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  چكيده
نبـوده و بـا توجـه بـه      يرنظافت و تطه يبرا يمكان ،، صرفاًيجبرخالف تصور را ،حمام
در تمـام   ياسـي س يو حتـ  ياجتمـاع  يكاركردهـا  يدارا ،خود يها يژگيها و و يتظرف
از  يكياست كه حمام به عنوان  يتواقع ينا يانگركاركردها ب ينا. است  بوده يرانا يختار

 ، ياسـالم  يانـة م يهـا  در سـده  يژهو به  يران،ا  يتحوالت اجتماع يخاثرگذار در تار عوامل
و با  يليـ تحل  يفيتوصنوشتار حاضر به روش  ،حال. است  داشته يثرؤم يگاهنقش و جا

حمـام در  اسـت كـه      بـوده  يپرسش اساس ينپاسخ به ا يدر پ ،از منابع معتبر يريگ بهره
 يـز پـژوهش ن  يهـا  يافتـه . اسـت  داشته ياجتماع يچه كاركردها يرانا يختار يانةقرون م
در بافت  ياييممتاز جغراف يتبا توجه به موقع ،دوره يناز آن دارد كه حمام در ا يتحكا

تعامالت  ياز مراكز اصل يكيع مردم، به عنوان كانون تجم يجهشهرها و روستاها و در نت
، محـل  يعمـوم  يسرشـمار  يلة، وسيعموم يرسان اطالع يها ينهعاد و زمدر اب ياجتماع

   .بود يص اجتماعسنجش تشخّ يارمع يو حت يدرمان فعاليتمناظرات و مباحثات 
بهداشـت   ي،رسـان  اطالع يت،و ترب يمتعل ،درمان ي،تعامالت اجتماع ،حمام :ها واژه يدكل

  .عمومي، نظافت شخصي
  

  مقدمه. 1
با ورود اسالم به ايـران  . گردد باستاني بازمي ةحمام و گرمابه به دور ازايرانيان  برداري بهره
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. كيد اين دين بر نظافت و پاكيزگي، بر اهميت و جايگاه آن بيش از پـيش افـزوده شـد   أو ت
علت نيست كه بخشي از اشعار شاعران و نويسندگان ايراني بـه حمـام يـا گرمابـه      بي ،لذا

ـ اسالمي   گاه معماري ايراني برخالف تصور رايج، اين جلوه ،ليكن 1.است  يافته  اختصاص
داراي  ،هاي خود ها و ويژگي صرفاً مكاني براي نظافت و تطهير نبوده و با توجه به ظرفيت

عِكاركردهاي متعدموقعيـت  . اسـت    اجتماعي و حتي سياسـي بـوده   د و در عين حال متنو
كز شهرها و روستاها و در كنار نهادها و مؤسسات جغرافيايي حمام و قرارگرفتن آن در مر

گرديد تـا همـواره بـه عنـوان      مي  اثرگذار شهري از جمله بازار، مسجد و داراالماره موجب
 خـود موجـب   امـر ايـن  . ع در طول تاريخ ايران مطـرح باشـد  هاي مهم تجم يكي از كانون

هـاي   و نظافـت، در نقـش   خود يعني پـاكيزگي  ةاوليگرديد تا عالوه بر نقش و كاركرد  مي 
 روز موجـب  ِ اجتمـاعي  نيازهاي  ،در اين ميان. ندكاجتماعي و حتي سياسي نيز خودنمايي 

ثر در وقوع رويدادهاي اجتماعي و توسط ؤگرديد تا حمام همواره به عنوان يك ابزار م مي 
 جاست كه حمـام در  پرسش اساسي اين ،حال. گيرد مورد توجه قرار ،بازيگران اين عرصه

حمـام بـا   ، و يـا اساسـاً   ؛اسـت  داشـته   تاريخ ايران چه كاركردهاي اجتماعي ةهاي ميان سده
تحوالت اجتماعي اين دوره چه پيوندي دارد؟ پاسخ اوليه نيز بـر آن اسـت كـه تحـوالت     

ـ  اجتماعي و حمام در سده تـاريخ ايـران در يـك ارتبـاط و تعامـل تنگاتنـگ و        ةهاي ميان
داشته و فهم و رمزگشايي از تاريخ تحوالت اين دوره منوط به بررسي نـوع   ثيرگذار قرارأت

  .استپيوند آن دو 
 ايرانِ   ـ سياسي در اهميت و ضرورت پژوهش نيز بايستي گفت تاريخ تحوالت اجتماعي

هـاي ديگـر    گـاه  اسالمي بيانگر اين واقعيت است كـه حمـام در كنـار جلـوه     ةهاي ميان سده
هاي اثرگذار در تاريخ تحـوالت   به عنوان يكي از ساخت ،المي، هموارهاسـ  معماري ايراني

مطالعه و بررسـي پيرامـون نقـش و جايگـاه اجتمـاعي آن       ،لذا 2.است  اين دوره ظاهر شده
تواند ما را به ابعاد و زواياي جديدي از تاريخ تحوالت اين دوره آشنا سـاخته و از همـه    مي
ـ به عنوان نمونه و   رغم اهميت و ضرورت به  ـ اين حوزهبه علت فقدان پژوهش در  ،تر مهم

هـاي تـاريخ ايـران و اسـالم مـورد       كاركردهاي حمام در ديگـر دوره بررسي الگويي جهت 
هاي موجود  ذكر است كه پژوهش شايانپژوهش نيز  ةبه لحاظ پيشين. گيرد برداري قرار بهره

هم با تأكيـد   شناختي و آن در حد كليات بوده و يا با رويكرد مردم در خصوص حمام صرفاً
گونه پژوهش علمي با  هيچ ،لذا ؛)فهرست منابع ←(است   شده  بر تاريخ معاصر ايران انجام

 تاريخ ايـران در دسـت نيسـت كـه خـود از خـأل       ةرويكرد تاريخي و با تأكيد بر قرون ميان
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تحليلـي  ــ   حاضر به لحاظ روشي نيز توصيفي تحقيق. پژوهش در اين حوزه حكايت دارد
  3.است  داده بوده و استفاده از منابع كهن را در دستور كار خود قرار

  
  يرانا يختار يانةم يها حمام در سده. 2

حمام يا گرمابه از بناهاي غيرمذهبي كهن و استواري است كه با توجه به اهميت و جايگـاه  
هـاي   گـاه  تـرين جلـوه   يكي از مهـم  ،جسم و روان شو، غسل و تطهير در پاكيو آيين شست

علت نيست كه همواره يكي  بي ،لذا. اي چندهزارساله دارد معماري ايراني بوده و خود سابقه
تـرين بناهـاي شـهري     از اركان مؤثر بافت شـهري و روسـتايي و بـه عنـوان يكـي از مهـم      

 ةهـاي عمـومي، راسـت    گاهها در گـذر  قرارگرفتن حمام ،در اين ميان 4.است   شده مي   محسوب
بخشيد كه اين امر خود بـر   بازارها، كاروانسراها و نزديكي مساجد موقعيت ممتازي بدان مي

: 1379؛ كيـاني،  40: 1373قزويني،  ←(افزود  كاركردهاي آن در تحوالت اجتماعي روز مي
  ).208 -  207: 1375؛ مزداپور، 250  -   243

از همـان آغـاز گسـترش اسـالم در ايـران و در شـهرها و        ،منابع تـاريخي  بنابه گزارش
هاي متعددي احـداث شـد كـه مـورد      گرمابهـ   هاي شرعي اي مخالفت رغم پاره به ـ  روستاها

 ةر و مهارت ممتاز ايرانيان در جهـان اسـالم و در زمينـ   تبح ،البته. گرفت استقبال عموم قرار
هـاي   در كنـار روايـت    ـ  شناسي هاي باستان شكاو. ثير نبودأت ساخت حمام نيز در اين امر بي

 ،در ايـن ميـان  ). 248 -  245: 1379كيـاني،  (گـذارد   ه مـي امروزه بر اين امر صـح  ـ   تاريخي
تاريخ ايران و با توجه به شرايط سياسـي، رونـق اقتصـادي و گـاه بـه علـت        ةهاي ميان سده

منـابع تـاريخي از   . شـود  مـي   ممتاز در احداث حمام شـمرده  ةهاي سياسي، يك دور رقابت
هـا و سـراهاي    خصوصـي كـاخ    جز هـزاران حمـام   هب( 5وجود بيش از صدها حمام عمومي

اند كه البته بر سر جذب مشتري رقابـت   ي از شهرها گزارش دادهرخدر ب )پادشاهان و اعيان
: 1348؛ مظـاهري،  169: 1376؛ ثعـالبي،  15: 1346صـابي،   ←(شديدي با يكديگر داشتند 

  ).Floor, 1988: 863-865؛ 258
تنهـا تـدوين    اي است كـه نـه   اين مقطع به گونه                                   ِاهميت و جايگاه حمام در تاريخ ايران 

، بلكـه بخشـي از   )25 /1: 1382سـمعاني،  (را شـاهد هسـتيم    الحمام دخولكتبي با عنوان 
؛ است  يافته  اختصاص» حمام«اي به موضوع  هاي شهرداري و نيز كتب انديشه دستورالعمل

دار، نظارت و بازرسـي دقيـق و مـداوم     تفصيل از وظايف گرمابه اخوه به ابن ،مثال ه عنوانب
اخـوه،   ابـن (دهـد   خبـر مـي  ... هـا و  ممنوعيت نقش و نگار بر حمام 6ها، محتسب بر گرمابه
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انـدر آيـين   «عنصرالمعالى در باب شـانزدهم كتـاب خـود كـه بـه      و يا  )163  -   160 :1365
 ←(اسـت    تفصيل سخن رانده رفتن به داده، از آداب و شرايط گرمابه اختصاص» رفتن گرمابه

ها و  هايي براي گرمابه نامه ياقوت حموي از وجود آيين ،همچنين ؛)88: 1383عنصرالمعالي، 
  ).233 /1: 1383حموي، ياقوت (دهد  جا گزارش مي منع ورود بيماران بدان

نشـين، صـحن،    شـامل خلـوت، شـاه   ها به لحاظ معماري و طراحي نيـز معمـوالً    حمام
راهرو و هشـتي از   ةدستشويي، خزينه، تون يا گرمخانه بوده و هريك از اين فضاها به وسيل

، معمـوالً . شد تا دما و رطوبت هر فضا نسبت به فضاي مجاور تنظيم شـود  يكديگر جدا مي
نقـش و   شد و استفاده از كاشـي بـا   مي  ها پوشيده ها از سنگ مرمر و ديگر سنگ كف حمام

 مورد استفاده بـوده ينات ئتزهايي نيز به عنوان  و نوشته ـ  شاهنامهمعموالً از مضامين  ـ   نگارها
   ).Floor, 1988: 864-865( است 

  
  يكاركرد اجتماع. 3

هـاي   سـده  عالوه بر ارزش معماري، از ديدگاه اجتماعي نيز در طول تـاريخ ايـرانِ   ،ها حمام
ها  آيين. و نقش مهمي در حيات اجتماعي روز داشت 7بسيار بودهز اهميت ياسالمي حا ةميان

است كـه    پديدار شده ،از روزگاران گذشته تا كنون ،هاي بسياري در ارتباط با حمام و سنت
بايستي معترف بود كه كاركرد اجتماعي حمام  ،لذا. فرهنگ عامه دانست يتوان آن را نوع مي

ترديد بـه   اين مسئله بي. كند ديگري خودنمايي ميتر از هر كاركرد  نخست و پيش ةدر درج
پويـاي   ةموقعيت ممتاز آن در بافت اجتماعي شهرها و در نتيجه پيونـد تنگاتنـگ بـا جامعـ    

ترين كاركردهاي اجتمـاعي حمـام در    در ادامه مهم. گردد اسالمي ايران بازمي ةهاي ميان سده
  .گيرد جامعة ايران مورد بررسي قرار مي

  
  يعموم يرسان عمحل اطال 1.3
ها و قشـرهاي مختلـف در طـول     با توجه به تالقي بخش زيادي از مردم از صنف ،ها حمام

هـاي خبـري ديگـري چـون مسـجد، بـازار و آسـياب، محـل          در كنار كانون ،روز، همواره
افـراد اخبـار و اطالعـات    . است  كردن آخرين اخبار و شايعات بوده وبدل رساني و رد اطالع

دادند  كردند و در بيرون از حمام در اختيار مردمي قرارمي حمام دريافت مي دست اول را در
ها  بايستي معترف بود كه حمام ،در حقيقت ،يعني ؛خبر بودند ل روز بيئكه از اتفاقات و مسا
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را ايفـا    هاي عمومي امروزين از جملـه روزنامـه و راديـو و تلويزيـون     در گذشته، نقش رسانه
؛ )9 :1382سـجادي،   ؛Floor, 1988: 864( يافت ار بدين وسيله نشر ميكردند و آخرين اخب مي
و در  يتوسط فردوسـ  يو فقاع يسلطان محمود به حمام ةصل يدنبخش خبرِ ،مثال عنوان هب

 كـه   چنـان  يد،جا رس رسانه به همه يناز هم ي،ردكردن بذل و بخشش سلطان غزنو يقتحق
  : بدان اشاره دارد يعروض ينظام

را چـه   يكـرد كـه فردوسـ    يرمحمود با آن جماعت تدب... تمام كرد شاهنامه يچون فردوس
در جمله ... است يرافض يباشد كه او مرد يارخود بس ينهزار درهم و ا گفتند پنجاه يم؟ده
ـ  يمآن س... رنجور شد و به گرمابه رفت و يتغا به يد؛رس يهزار درهم به فردوس يستب  ينب

  ). 51 -  47: 1380 ي،عروض ينظام(قسم فرمود  يو فقاع يحمام

هـاي سياسـي    كنايه و ابراز نيش برايگاهي به عنوان محلي  ،البته ،در همين راستا ،حمام
ه كـ  چنـان  ،اسـت   گرفتـه  مـي  برداري قرار ها و تنوير افكار عمومي مورد بهره عليه حكومت

برهنگـان   ةحاضـران در حمـام و مقايسـ    ةچندان اخالقي از طعنـ  اي نه به نمونه الملح يعبدا
 جا با خلفا اشاره دارد كه البته خود از روح زمانه و بيـنش حـاكم در اجتمـاع خبـر دارد     آن
  ).139: 1382طرائفي خوارزمي، (

بازرگاني كـه  . رساني عمومي بود مكان مناسبي براي اطالع ،ه اشاره گرديدك چنان ،حمام
تـر بـراي آگـاهي از     مهـم شد، براي رفع خستگي و از همـه   از سرزمين ديگر وارد شهر مي

توانست به آخرين اخبار و  و بدين طريق مي 8رفت اوضاع و احوال شهر نخست به حمام مي
حمام  ةبه واسط ،همچنين ؛)206: 1358اهللا،  رشيدالدين فضل ←( 9بيابد تحوالت شهر دست

ز ايـن  بخت و نيز ازدواج مجدد مردان و مسائلي ا و كاركرد اجتماعي آن، زنان از دختران دم
گوي بين افراد و از طريق گفترا ها و نوع درمان  شناخت انواع بيماري ؛يافتند قبيل اطالع مي

 رسـاني عمـومي دانسـت    عد اطـالع توان از ديگر دستاوردهاي اجتماعي حمام و در ب مينيز 
  ).495 /5: 1378، يراوند(

  
  يو مذاكرات خصوص يمحل مالقات عموم 2.3
مـدت مـردم در    طـوالني  بـا توجـه بـه حضـور نسـبتاً       ـ اجتماعي ديگرها در كاركرد  حمام
حمـام عمـومي   . است  محلي براي مالقات عمومي و نيز مذاكرات خصوصي آنان بوده  ـ   آن

ها كـه در   ها و قهر و آشتي بسيار بحث ها، ديدوبازديدها بود و اساساً چه مكاني براي آشنايي
هـاي ميانـه    سـده  اگرچه منابع تاريخيِ). 13: 1386 ،مينياأل روح(پذيرفت  مي  حمام صورت
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دهد كه طـرح   مي  هاي قرون بعدي نشان دهند، نوشته نمي  هاي چنداني به ما ارائه غالباً داده
سفيدان و سالخوردگان و در نتيجه كسب راهنمـايي   مسائل و مشكالت خانوادگي با گيس

پيرامـون ازدواج فرزنـدان و در نهايـت طـرح      هگوهـاى دوسـتان  و گفـت حل از آنان،  و راه
چيني و انتخـاب   با توجه به رواج روش سنتي ازدواج مبني بر مقدمه(موضوع خواستگاري 

و طرح دعاوي خانوادگي و در حقيقت ايفـاي نقـش محـاكم و     )عروس توسط مادر داماد
؛ 65: 1370دروويـل،   ←(پذيرفت  مي  در حمام صورت ،اختالف امروزين       ّهاي حل  دادگاه
  ). 496 -  494 /5: 1378، يراوند

نشيني  هاي اصلي تعامالت اجتماعي و ايجاد دوستي و هم حمام يكي از كانون ،همچنين
گلـي  «توان به شـعر مشـهور سـعدي بـا مطلـع       مي ،در اين خصوص. است  بين مردم بوده

اشاره كرد كه خود از معاشرت  »رسيد از دست محبوبي به دستم/ خوشبوي در حمام روزي
نشـيني حكايـت    ثيرات مثبت اين همأنشيني و ايجاد دوستي با ديگران در حمام و نيز ت و هم
و در  10ويژه در صنف نسـوان  ها به نشيني اين هم، ظاهراً ،البته). 16: 1391سعدي،  ←(دارد 

محلي براي خودنمايي، فخرفروشي، بهتان و تهمت نسبت به ديگران و نيـز   ،عد منفي خودب
اخـوه در اوايـل قـرن     به همين علت است كه ابن ،شايد 11.است  محل مشاجره و دعوا بوده

را حمـام   ةهشتم هجري رفتن زنان را به حمام عمل مكروهي شمرده و حتي پرداخت هزين
: 1365اخوه،  ابن ←( 12است مكروه شمرده توسط همسر او به علت كمك به عملي مكروه،

خطايي كـه   ةو يا باخرزي به فردي اشاره دارد كه به ديگري نامه نوشت و از او دربار) 161
  ).462 /1: 1414باخرزي، ( از او در حمام سرزد، تقاضاي صلح كرد 

ها و مذاكرات سران  عالوه بر كاركردهاي عمومي حمام در اين خصوص، گاهي مالقات
مالقـات   ازه عطاملـك جـويني   كـ  چنـان  ،اسـت   پذيرفتـه  مـي   متي در حمـام صـورت  حكو

 14حمام به هنگام اقامت او در شـروياز  13در مسلخ) ق680 -  663(مجدالملك با ايلخان آباقا 
  ). 56 /1: 1385جويني، (دهد  مهم حكومتي خبر مي هاي گزارش ةو ارائ) ق678(

  
  يفرهنگ ـ يكاركرد علم 3.3

ـ   فرهنگي نوع ديگري از كاركردهاي اجتماعي حمام را در سـده ـ   كاركرد علمي  ةهـاي ميان
حمام در تحول فكري جامعه به  ،در حقيقت ،يعني ؛گذارد تاريخ ايران به نمايش مي اسالميِ

نخست بايستي به اسـتفاده از ايـن    ةدر درج 15.كرد هاي علمي عمل مي عنوان يكي از كانون
مباحثات و منـاظرات علمـي    هزرگان و فرهيختگان و در نتيجمحل مالقات ب مكان به عنوان 
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ــرد ــاره ك ــارف     .اش ــان دو ع ــاهي مي ــيخ و گ ــب، دو ش ــان دو ادي ــه مي ــاظرات ك ــن من اي
شد و مردم عادي از سر كنجكاوي و               ً                          پذيرفت، غالبا  با استقبال عمومي مواجه مي مي   صورت

در    ــ   ايـن منـاظرات   ،بتهال. جستند يا در راستاي كسب اطالعات سودمند، در آن شركت مي
     ً                                                  ظاهرا  گاهي باعث ناراحتي و مشـاجره بـين طـرفين نيـز      ـ  د و نتايج سودمند خوديكنار فوا

گـوي بـين   و توان به منـاظره و بحـث و گفـت    برجسته مي ةه در يك نمونك چنان ،گرديد مي
تصوير گويايي از  چهارمقاله. سعدي شيرازي و خواجه همام در حمامي در تبريز اشاره كرد

  : است  اين مباحثه با مدخلي ناخوشايند براي ما به يادگار نهاده
خواجه همام نيز بـا عظمـت تمـام، در    . روزى شيخ سعدى در تبريز به حمام درآمد

خواجه همام پرسـيد  . شيخ طاسى آب آورد و بر سر خواجه همام ريخت. حمام بود
: خواجـه همـام گفـت   . پـاك شـيراز  از خاك : كه اين درويش از كجاست؟ شيخ گفت

: گفـت شيخ تبسمى كرد و . عجب حالى است كه شيرازى در شهر ما از سگ بيشتر است
 صورت، خالف شهر ماست كه تبريزى در شهر شيراز، از سگ كمتـر اسـت   كه در اين

  ).203: 1380، نظامي عروضي(

حكايت خود به عذرخواهي خواجه همام از سعدي پـس   ةدر ادام عروضينظامي  ،البته
  ).204: همان(دوستي بين آنان گرديد  ةدهد كه خود مقدم از اطالع از هويت او خبر مي

 كه معموالً ناعارفان و عالم رفتنِ عمومي  حمام  زيرا به ،بودنيز  و اندرز تذكرحمام محل 
مندان بـه بحـث و اشـارات     هو عالقكشيد، فرصتي براي پرسش و پاسخ سالكان  به درازا مي

، به چند مـورد  يداسرارالتوحلف ؤم ،منور محمدبن ،مثال ه عنوانب ؛آميز بود عرفاني و حكمت
الخيـر و مباحثـاتي كـه بـا عالمـان و مـردم عـادي پيرامـون          ابـي  رفتن شيخ ابوسعيد از حمام

حمـام در ايـن   ه كه خود بر كـاركرد علمـي   كرداشاره  ،موضوعات اخالقي و عرفاني داشته
  ).225: 1381منور،  بن محمد(دوره تأكيد دارد 

فرهنگي حمام در طـول  ـ  نوع ديگري از كاركرد علمي ،سرودن و قرائت شعر در حمام
فضاي بـاز و يـا بـاغ و بسـتان را بـراي       اگرچه شاعران عموماً. دهد مي  تاريخ ايران را نشان

هتـرين مكـان بـراي ايـن امـر حمـام       گـاه ب  ،كننـد  خود انتخاب مي ةشكوفايي ذوق و قريح
علت اين امر نيز در آن است كه شاعر بايد هنگام سرودن شعر در حالت نشاط و . است   بوده

هاي روز باشـد و در ايـن راسـتا حمـام و محـيط آن       مشغولي آرامش خاطر و به دور از دل
انداز صداي  ينانعكاس طن ،محتمالً. سازد  مساعدي را براي او فراهم ةتوانست چنين زمين مي

ق ديگري در انتخاب اين مكان براي سرودن شـعر  توانست خود مشو شاعر در حمام نيز مي
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هاي ميانـه از   خلدون بر اين امر از يكسو و نيز رواج آن در تاريخ ايران سده ابن ةنوشت. باشد
آورد ه ميك چنان ،گذارد ه ميديگر سو صح :  
در  يو. »حمام است يدر هوا... سرودن شعر سحرگاهان ياوقات برا يناند بهتر  گفته

حرارت و ... روند يكه به گرمابه م آن آن«گونه اشاره دارد كه  ينا يزامر ن ينادامه به علت ا
 يو فرح به آنان رو يشاد يردپذ يروح آنان گرم يجهو در نت يونددهوا به روح آنان بپ

حالت وجد و  يكه از شدت شاد نكس آ گونه يناز ا ياريدهد چه بسا كه در بس يم
  ). 1378 /2: 1363خلدون،  ابن( 16يدآ يم يدپد يسرود خوان

ثعـالبي در   ،نمونـه ه عنـوان  ب ؛بر اين كاركرد حمام داللت دارد يخيد تارمتعد يها نمونه
ـ «حال فردي گمنام و به بيان او اشاره دارد كه وي ديوان شـعر   شرح را در حمـام   »تمـام  ياب
و يا عماد اصفهاني از قول فردي آورده اسـت كـه   ) 300 /4: 1420ثعالبي، (است    خوانده مي

 »خوانـد  كـرد، اشـعاري را مـي    شاگرد فقيه ما در نزد حمامي در حالي كه او را چـرك مـي  «
كند  را ذكر مي يقول فرد ديگر وي همچنين در جاي ديگر نقل). 229 /12: 1375اصفهاني، (

اشـعار شـادي را در ازدواج او قرائـت     ،ابـويعلي نـام   ،رفت، عمـويش  كه وقتي به حمام مي
نواختن آالت موسيقي در حمام نيز امـر مرسـومي    ،در همين راستا). 62 /12: همان(كرد  مي

بــرد كــه در حمــام طنبــور  ه ابوحيــان توحيــدي از غالمــي نــام مــيكــ چنــان ،اســت   بــوده
  ).139 /4: 1419توحيدي، ( 17است   نواخته مي

تاريخ ايران ظـاهراً   ةهاي ميان خواني در حمام سده شاهنامهس آن أدر رتعليم و تربيت و 
عـد  اسـالمي در ب ـ  امري متداول بوده كه خود از اهميت و جايگاه اجتماعي اين بناي ايراني

در   ــ   وجود جمعيت بسيار در حمام و فضاي انعكاسي آن 18.فرهنگي حكايت داردـ  علمي
 شـاهنامه گرديد تا قرائت و نيز آموزش كتبي چون  مي  موجب ـ  كنار آرامش و نشاط حضار

مندان به علـم و دانـش    هسوادان و عالق كار آموزش به بي ،ترتيب بدين 19.ظاهراً مرسوم باشد
. در حمـام اشـاره دارد   شاهنامهاي برجسته از آموزش  مرعشي به نمونه. پذيرفت مي  صورت

آخرين فرمانرواي ، لدوله حسن باوندينويسد كه ملك فخرا وي به نقل از كتب تاريخي مي
بودنـد، در   »آواز جـوان و خـوش  «محمد كه اتفاقاً هـر دو   علي و برادرش كيا به كيا، باوند آل

بـه   شـاهنامه نيز در حمام به هنگام آموزش  20قتل وي ،سفانهأمت. داد تعليم مي شاهنامهحمام 
  : دست آنان رقم خورده شاهزادگان مذكور و ب

و تعلـيم خوانـدن    شـاهنامه روزى فخرالدوله به حمام رفت ولى باز هم حتى در حمام 
ها نهاد و خنجر خود  پيش آن شاهنامهرا از دست ننهاد آن دو را تا حمام برد و  شاهنامه
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يكـى  . داد مصراع تعليم مى بيت و مصراع نهاد و ايشان را بيت شاهنامهرا كشيده بر سطر 
 21)ق750(برداشت و بر سينه ملـك زد و ملـك را بـه قتـل رسـانيد      ها خنجر را  از آن

  ). 121: 1345مرعشى، (
ها  نوشته توان در ديوار هاي ميانه مي فرهنگي حمام را در سدهـ  كاركرد علمي ،همچنين

اي  ابياتي پرمفهوم از شـاعران بـر روي كتيبـه    ،در اين راستا. و تصاوير آن نيز مشاهده كرد
 ةواصـفي در ذيـل حكـايتي از دور   . گرديـد  گاه بر ديوار حمام نصب مي نشد و آ مي   نوشته

كـج   اشـترا «قصد به جان او در حمـام، بـه عبـارت     سلطان محمود غزنوي و ماجراي سوء
قرائت بلنـد آن توسـط سـلطان غزنـوي      اشاره دارد كه اتفاقاً »گردنا دانم چه خواهى كردنا

 -  327 /2: 1349واصـفي،  ( 23گرديـد و در نتيجه نجات جان او  22موجب خوف سرتراش
آراسته بـه   ـ  رغم تحريم صورتگري از سوي برخي فقها به  ـ ها گرمابه ،عالوه بر اين ).328

شـدند   مي ـ  شاهنامهس آن أو در ر  ـ   اي تصاوير متنوع با مضامين انساني، طبيعي و اسطوره
تـاريخي و نيـز آثـاري از     هاي گزارش. فرهنگي آن داللت داردـ  كه خود بر كاركرد علمي

گـذارد   ه مـي هاي تاريخي ايران بر ايـن امـر صـح    مانده از حمام هاي ديواري برجاي نقاشي
   ).101: 1382كريميان، (

  
  يكاركرد درمان 4.3

ـ   درماني يكي ديگر از كاركردهاي اجتماعي حمام در سده كاركرد تـاريخ ايـران    ةهـاي ميان
هـاى متعـدد از آب بسـيار گـرم تـا       داراى خزينه و حـوض هاى قديم معموالً  حمام 24.بود

بزرگ و كوچك با حرارت و گرمى متفاوت بودنـد   ةماليم و سرد و چندين صحن و صفّ
تـرين مكـان    مناسب ،مثاله عنوان ب ؛اشخاص بيمار باشد ةتوانست مورد استفاد كه خود مي
 بـاز حمـام بـوده   شـد، از دير  مـي   كه نوعي طب سنتي محسوب ،زدن و حجامت  براي رگ

پذيرفت كـه در كارهـاي ديگـري چـون      مي  ها صورت اين كار معموالً توسط دالك. است 
هـايي را در ايـن شـغل     بايست شرايط و ويژگـي  تراشيدن سر مردم خبره بودند و البته مي

ها در همين راستا گاهي اوقات به عنوان محل كـار   حمام ،عالوه بر اين. داشتند ملحوظ مي
؛ Floor, 1988: 863( 25گرفـت  مـي   راي مداواي بيماران نيز مورد اسـتفاده قـرار  پزشكان و ب

  ). 469 /5: 1378، يراوند
 نـوح سـاماني   بـن  حكايتي نغز از نظامي عروضي پيرامون بيماري شديد امير منصـور 

از كـاركرد   ،زكريـاي رازي  محمدبن ،توسط طبيب مشهور ايرانيو درمان او ) ق366- 350(
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هـاي   در عين حال انعكاسي از نبوغ و استعداد ايرانيان مسـلمان در عرصـه  و (درماني حمام 
امير مذكور به بيماري نادري مبتال گرديد كه بر اثر آن قادر بـه   ،گويا. دارد پرده برمي )علمي

او درماندند، رازي را به بخـارا   ةكه پزشكان دربار ساماني از معالج پس از آن 26.حركت نبود
اين پزشـك شـهير ايرانـي اميـر را بـه      . امير پرداخت ةحمام به معالج ةطآوردند و او به واس

اي از  گاه سلطان ساماني را در خزينه آن. گرمابه برد و اجازه هم نداد تا كسي وارد حمام شود
آب ماليم فروبرد و سپس به او شربتي خوراند تا بدين ترتيب رسوباتي كـه در مفاصـل او   

دادن  گاه لباس خود را پوشيد و شروع به دشـنام  وي آن. شوداندك حل  بود، اندك   شده  جمع
. دكـر به مرگ تهديد  27دست و پايش، بستنبه امير بيمار ساماني كرد و حتي او را به علت 

رازي او را . امير منصور از ترس جان و همچنين از روي خشم تا سـر زانـو بلنـد شـد     ،لذا
ر بيشتر خشمگين شود و كامالً از جـاي  بيشتر تحريك كرد و همين امر سبب گرديد كه امي

  ). 87 -  86: 1380، يعروض نظامي(خود برخيزد و بدين ترتيب معالجه شود 
اسـت كـه در حقيقـت نقـش       شـده  گاهي از حمام براي كاستن از دردها نيز استفاده مي

كه خود مربوط به قرن پـنجم   ،ه بيتي از فردوسيك چنان ،كرد هاي آب گرم را ايفا مي چشمه
  : جري است، بر اين كاركرد درماني حمام داللت دارده

ــتمند     به گرمابـه شـد بـا تـن رنجمنـــد ــوده و مسـ ــر فرسـ  ز زنجيـ
  )500: 1383 ي،فردوس(

  
  يص اجتماعتشخّ يارحمام مع 5.3
 ةدر درج. است  ص اجتماعي بوده                                             ّها در تاريخ اجتماعي ايران خود معياري براي تشخ  حمام

براي طبقات پـايين جامعـه، از جملـه كشـاورزان و     استفاده از آن  ا        ً    كه ظاهرا  گوي نخست آن
هـاي   بيشـتر بيمـاري   ،به همين علـت . اي نبود شده امر شناخته ،پا و دامداران وران خرده پيشه

 ؛افتاد مي   در ميان مردمان اين طبقه اتفاق ـ  ويژه در كودكان هب  ـ ها ومير عفوني و در نتيجه مرگ
ها نيز ميان طبقات پايين و طبقات بـاالي جامعـه    رسد در خود حمام نظرمي به ،عالوه بر اين

جـاي   هـاي مختلـف آن   شـان در قسـمت   تمايز بوده و افراد بر اسـاس موقعيـت اجتمـاعي   
 »ميانگين«ه عنصرالمعالي و يا نظامي عروضي از ك چنان ،)Floor, 1988: 864 ←(گرفتند  مي

ـ كننـد كـه بـه معنـاي وسـط و مي      حمام ياد مـي  بـه طبقـات بـاال     حمـام بـوده و ظـاهراً    ةان
  ). 116: 1380؛ نظامي عروضي، 325 ،85 :1383عنصرالمعالي، ( است   داشته   اختصاص
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ـ  ،رفتن او و برادرش در شهر بصـره  حكايت مشهور ناصرخسرو در ماجراي حمام  ةنمون
ويژه قرن  به  ـ  اسالمي ايران ةهاي ميان اي از اين كاركرد اجتماعي حمام در تاريخ سده برجسته

بـودن لبـاس آنـان     دارد مندرس ميه خود وي تصريح ك چنان 28،دهد مي  ارائه ـ  پنجم هجري
تصور  كه محتمالً خصوص آن بان مانع از ورودشان به گرمابه شود؛ به گرديد تا گرمابه موجب

از گـزارش وي   29.كرد كه آنان ممكن است بخواهند براي خوابيدن نيز در حمام بماننـد  مي
  : اين حكايت شنيدني است

كه در گرمابه روم باشد كه گرم شوم خواستم  سه ماه بود كه موى سر باز نكرده بوديم و مى
گفتم اكنون ... يمبود يدهكهنه پوش يلنگ يكو من و برادرم هر هوا سرد بود و جامه نبود  كه

آن  يبفروختم و از بهانهادم،  يبود كه كتاب در آن م ينكيرجوما را كه در حمام گذارد؟ خ
تر در  زيادت يبان دهم تا باشد كه ما را دمك در كاغذ كردم كه به گرمابه ياه،س ،چند يدرمك

 ؛سـت يها پيش او نهادم در مـا نگر  چون آن درمك. گرمابه بگذارد كه شوخ از خود بازكنيم
و » آينـد  ىاكنـون مـردم از گرمابـه بيـرون مـ      برويد كه هـم «: گفت. ايم پنداشت كه ما ديوانه

 30جا با خجالت بيرون آمـديم و بـه شـتاب بـرفتيم     از آن. نگذاشت كه ما به گرمابه دررويم
  ). 155 -  154: 1381، ناصرخسرو(

به بهبود شرايط اقتصادي و پوششي خود به لطف وزير ملك  ،در ادامه ،ناصرخسرو ،البته
و كارگران حمام ي و تفاوت در نوع برخوردها را توسط حمام ـ   احمد بن ابوالفتح علي  ـ   اهواز
كشد كه خود بر جايگاه حمام به عنوان يكـي   به تصوير مي ـ  پس از تغيير وضعيت  ـ   مذكور

  : زند ييد ميأص و منزلت اجتماعي در اين دوره مهر تاز معيارهاي تشخّ
آن  روزى بـه درِ  ،پوشـيديم بـود و هريـك لباسـى      بعد از آن كه حال دنياوى ما نيك شده

 ،جا بودند بان و هر كه آن گرمابه ،چون از در رفتيم. جا نگذاشتند گرمابه شديم كه ما را در آن
ام شـديم، و دلّـاك و قـيم درآمدنـد و       خاستند و بايستادند چندان همه برپاى كه ما در حمـ

همــه  ،خــدمت كردنــد و بــه وقتــى كــه بيــرون آمــديم هــر كــه در مســلخ گرمابــه بــود 
]  شنيدم[و در آن ميانه . نشستند، تا ما جامه پوشيديم و بيرون آمديم بودند و نمى خاسته برپاى

ند كه فالن روز ما ايشان را در حمام ا اين جوانان آنان«: گويد خود مى حمامى به يارى از آنِ
اسـت  ر«: من بـه زبـان تـازى گفـتم كـه      ؛و گمان بردند كه ما زبان ايشان ندانيم» نگذاشتيم

آن مـرد خجـل شـد و عـذرها     . »ها بر پشت بسته بوديم پاره نيم كه پالس]نا[گويى، ما آ مى
  ).158 -  157: همان(خواست 
ـ   ــ   ها خود به عنوان معياري در جهت تكـريم بـه ديگـران    حمام ،عالوه بر اين ويـژه   هب

نهـادن بـه    هاي احتـرام  لفهؤه منابع تاريخي يكي از مك چنان ند،ا مورد استفاده بوده ـ   همانانيم
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تنوخي در  ،مثال ه عنوانب ؛شمارند همان را بردن او به حمام و بر تن پوشاندن لباس نو مييم
پس ما را وارد حمام خانه با كمـال ميـل بـه    «است كه   مدح فردي و به بيان مهمان او آورده

 »نـد كرد اين دو به جاي حمامي بـه مـا خـدمت مـي    . سيما ساخت  همراه دو نوجوان خوش
هـاي متعـدد ديگـري در ايـن      منابع تاريخي اين دوره بـه نمونـه   .)173 /2: 1391تنوخي، (

  ).464 /4: 1386؛ عوفي، 136: 1420؛ بيهقي، 54 /5: همان ←(خصوص اشاره دارند 
  
  پناهگاه ةحمام به مثاب 6.3
 گـاهي در نقـش پناهگـاهي    31،با توجه به موقعيت جغرافيايي و نيز وضعيت فيزيكي ،حمام

اسـت كـه    براي گريختگان از حوادث مختلف اجتماعي و يا حتي سياسي خودنمايي كـرده 
بويه اشاره دارد كه گرمابـه بـه    عوفي به حكايتي از عصر آل. منابع تاريخي بدان اشاره دارند

عنوان پناهگاه يا مخفيگاهي براي حفظ جان و از دست اشرار و اوباش قرارگرفـت و البتـه   
تنوخي از قرن پنجم هجري و به ). 612 -  609 /4: همان(نيز گرديد موجب نجات جان فرد 

برد و تـا    حمام پناه ةحكايت فردي اشاره دارد كه از دست اراذل و اوباش به تون يا گرمخان
وي در همان حال مردي را ديـد كـه كنيـز خـود را      كه عجيب آن ةنكت. جا ماند صبح در آن

  ).140 /5: 1391 تنوخي،(داخل تون كرد و به قتل رساند 
كـه امـراي تـرك عليـه او بـه شـورش        پـس از آن ) ق322 -  320(خليفه القاهر عباسـي  

گريخت و درصدد دفاع ناموفق از خود برآمد  ـ  بخش زنان  ـ  برخاستند، بر باالي حمام كاخ
كـه از سـوي سـامانيان     ،تكيني بجكم خمار ،همچنين). 387 -  386 /5: 1376مسكويه،  ابن(

ديلمي در كرمانشاه، به حمام پنـاه بـرد    ةبود، پس از شكست از سپاه معزالدول  تحريك شده
اترار و قتل بازرگانان مغولي نيز آن  ةدر حادث). 4/ 18: 1371 ير،اث ابن(كه البته دستگير گرديد 

گرفتن در حمام توانست جان خود را نجات  با پناه يك نفر گريخته از چنگ غايرخان، ظاهراً
عمـاد اصـفهاني    ،ضـمناً ). 311 /1: 1363جوزجـاني،  (ا به مغولستان برسـاند  دهد و خود ر

درصـدد   كه ياني از ترس شورش 32،مالك بطيحه ،حماد كند كه ناصرالدوله مظفربن روايت مي
  ).530 /6: 1375اصفهاني، (او بودند، به حمام پناه برد  ةتصاحب خان
توانست در تغييـر چهـره و در نتيجـه فـرار و      ها در اين راستا گاهي مي حمام ،همچنين

ـ  . نجات جان افراد ظاهر شده و آنان را از مرگ حتمي نجات دهد  ،برجسـته  ةدر يـك نمون
. اشاره كرد ـ  يكي از بزرگترين ساالران دولت ساماني ـ  سهل توان به نجات جان احمدبن مي

خوبي  به يخالتار يف الكامليان دست به ابتكار جالبي زد كه در وي براي رهايي از زندان صفار
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درخواست استحمام «: انعكاس يافته و خود از كاركرد حمام در اين خصوص حكايت دارد
چون خواسته را به او دادند، او به سر و ريش خـود ماليـد و   . كرد و نوره و زرنيخ خواست
 ،همچنـين  ).162 /19: 1371اثير،  ابن(ترتيب گريخت  و بدين» موي سر و ريش وي ريخت

جهـت رهـايي از    ـ  خواهرزاده و جانشين سلطان سنجر سلجوقي ـ  سلطان محمود قراخاني
ترتيب از  بودند، رفتن به گرمابه را بهانه كرد و بدين  كه به نيشابور يورش آورده نادست غز

  33).100 -  99/ 21: 1371 ،همو) (ق556(چنگ آنان فرار كرد 
  
  محل عبادت و مرگ ي،سرشمار يلةوس 7.3

ـ  عالوه بر كاركردهاي اجتماعي گفته تـاريخ ايـران اسـالمي،     ةشده براي حمام در قرون ميان
است كه البته منابع   هاي اجتماعي ديگري از اين بناها در اجتماع اين دوره ثبت گرديده نقش

. سرشماري ياد كرد ةان وسيلبايستي از آن به عنو ،نخست. اند تاريخي گذرا بدان اشاره داشته
برخالف امروزه كه براي سرشماري و آگاهي از جمعيت تقريبي يك شهر يا روستا مراجعه 

يكي از وسايل عمده جهـت تخمـين    ،رود، در گذشته مي شمار ها يك امر معمول به به خانه
ن مردم يك شهر يا روستا غالباً فاقد حمام خصوصي بودنـد و بـه همـي   . حمام بود ،جمعيت

توانسـتند بهتـرين    ها مي اين نوع حمام ،لذا. كردند علت پيوسته به حمام عمومي مراجعه مي
 ،در اين راسـتا . مكان براي سرشماري و دانستن جمعيت تقريبي يك شهر و يا روستا باشند

كردنـد و از ايـن    شدند شـمارش مـي   موران سرشماري تعداد افرادي را كه وارد حمام ميأم
؛ 20: 1346صـابي،   ←(آوردند  مي  دست شهر يا روستا را تقريبي به طريق مجموع جمعيت

  ).758: 1358فقيهي، 
كاركرد عبادي نوع ديگري از كاركرد اجتماعي مسجد را در اين مقطع از تاريخ ايران 

از حمام به عنوان عاملي در جهت زدودن رنج و نفـاق از روح   ،اساساً. گذارد به نمايش مي
جـوزي   علت نيست كه ابن بي ،لذا) 196 /1: 1998مرتضي، شريف (است   و قلب ياد شده
. آورد  جـاي  كند كه در حمام قسم خورد تا عبادت خداونـد را بسـيار بـه    از عابدي ياد مي

 اش گرديـد  بـه حـدي طـوالني شـد كـه خـود موجـب بيمـاري         عبـادت او ظـاهراً   ،البته
  ).204: 1422جوزي،  ابن(

توانـد   است كـه خـود مـي     حمام گاهي ناخواسته محل مرگ اشخاص نيز بوده ،همچنين
مـرگ الحـاكم نيشـابوري،     ،مثـال  ه عنـوان ب ؛بيانگر نوع ديگري از كاركرد اجتماعي آن باشد

افتـاد   در حمامي در نيشابور و بر اثر سكته اتفاق ،دانشمند معروف قرن سوم و چهارم هجري
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در حمامي در  ،ق324از فقهاي مشهور به سال  ،كر طواويسيو يا ابوب) 32: 1375نيشابوري، (
نومردي از فقهاي شـافعي   ،همچنين ؛)92 /9 :1382سمعاني، (سمرقند دارفاني را وداع گفت 

  ).212 /13: همان) (ق329(فروريخت و كشته شد  شبه هنگام خروج از حمام، ديوار بر سر
  

  گيري يجهنت. 4
اسالمي بيانگر اهميت، جايگاه و  ةهاي ميان عي ايران سدهمطالعه و بررسي در تحوالت اجتما

گـو،  و ها به لحـاظ اجتمـاعي محـل مـذاكرات و گفـت      حمام. حمام است ناپذير نقش انكار
ج، محل عبادت، محـل  رساني عمومي، تعامالت علمي و فرهنگي، محل تفريح و تفرّ اطالع

ص اجتماعي، معيار تشخّسرشماري عمومي، محل تشريك مساعي و حل مشكالت جامعه، 
ق كاركرد اجتماعي حمام بر كاركرد ذاتي آن يعني با تفو ،لذا. بود... ها و محل درمان بيماري
اسالمي ايـران دوچنـدان افـزوده     ةقرون ميان ةوزن و اعتبار آن در جامع نظافت و تطهير، بر

مـذهبي  ـ   ياسيمختصات جغرافيايي و معماري و نيز در پرتو تحوالت س ،در اين ميان. شد
 آفريني اجتماع محسوب و عمـالً  هاي اصلي نقش گرديد تا حمام يكي از كانون روز، موجب

الت اجتماعي به عنوان بخشي انكارناپذير از زندگي مردم، در نقش يك نهاد اثرگذار بر تحو
  .اين دوره ظاهر گردد

  
  نوشت پي

 يخيتـار  يـات حكا يـل در ذ ياحمام و  ذم در نيز و مدح در اي انديشه و ادبي متون از برخي. 1
 اخوه، ابن؛ 500: 1383 فردوسي،؛ 68 - 67: 1385 ثعالبي، ←( اند داده ارائه يمطالب ارزشمند

1365 :160 - 161.(  
 هاي افسانه مثال، عنوان به است؛ تعقيب قابل نيز عمومي باورهاي زمينة در حتي تأثيرگذاري اين. 2

. كرد مي حكايت حمام در جنيان حضور از كه گرفت شكل دوره اين عمومي اذهان در فراواني
 موجب وار زندان هاي خزينه قرارداشتن و آن زير در آتش وجود حمام، درپيچ پيچ فضاي

. است آنانجوالنگاه  و ارواح و جنيان ساختة حمام كه كنند      تصو ر چنينالناس  عوام تا گرديد مي 
 براي را افرادي    ً مثال ، داشتند؛ اي ويژه خرافي باورهاي خيالي، موجودات اين راندن براي لذا،

 رو زشت شيطان تصوير ها گرمابه درون و سردر در يا و بردند مي حمام به خود جان از حفاظت
 راندن بيرون براي لشكري فرماندهان و نظامي امراي از حكمرانان نيز گاهي. كردند مي نقش را

 يجاددانستن حمام، در ا »شيطان خانة«و  يانتقاد يدگاهوجود د حتمال،ا به. گرفتند مي كمك جنيان
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 ي،؛ ثعالب154: 1368 غزالي، ←( است  نبوده تأثير يجامعه ب يدر فرهنگ عموم ينگرش ينچن
  ).91 -  90: 1382 سجادي،؛ 103: 1382 كريميان،؛ 68: 1385

 ي،به مباحث اجتمـاع  يجد نپرداختنبه علت  متأسفانه، تنوع، و تعدد رغم به ايراني نگاري تاريخ. 3
پـژوهش   ياز مشـكالت جـد   يكـي است كه البته در نوشتار حاضر بـه عنـوان    يمورد نقد جد

 يـان، غزنو يان،سـامان ( فارسي تاريخنگاري). 1391( جولي ميثمي، اسكات ←( است  بوده   مطرح
  ).ماهي: تهران ،)يانسلجوق

 معمـاري  هنر دورة ترين طاليي و ترين باشكوه حقيقت در بايست مي را ايران تاريخ ميانة هاي سده. 4
نگارانـه، گـزارش    تـك  هـاي  يفتوص شناسي، باستان جستارهاي تاريخي، منابع. آورد شمار به ايران
  ).1: 1385 كياني،؛ 375: 1378 گرابارو  اتينگهاوزن ←( زند يم ييدنكته مهر تأ ينبر ا... و ياحانس

 يـن كه البته در ا ساختند ميو به عنوان وقف  خير افراد غالباً را يعموم يها است كه حمام گفتني. 5
 گرمابـة  بزرگترين ،بخارا تاريخ ةبه نوشت كه چنان است،  شده مي  محسوب يدوره خود امر متعارف

بـه   يديربـع رشـ   نامـة  وقـف  ياو ) 42: 1363 نرشخي،( بود شهر اين فقهاي مدرسة وقف بخارا
 ). 43: 1356 اهللا، فضل يدالدينرش(اشاره دارد  »بقاع«و  »اصول مصالح بر«از وقف حمام  اي نمونه

 گرديد موجب آن، بر حكومت نظارت لزوم نتيجه در و حمام سياسي ـ اجتماعي جايگاه و اهميت. 6
 و حـاكم  از اجازه كسب به منوط شهرها از بعضي در گرمابه ساخت حموي، روايت به حتي كه

 ).588/ 1: 1383 ي،حمو ياقوت( باشد او موافقت
 هفتـه،  يـك  فاصـلة  بـا  دور هاي گذشته در مردم رفتن حمام كه شود يآشكار م يزمان اهميت اين. 7

 ).55: 1386 االميني، روح ←( كشيد مي طول ماه چند حتي و ماه دو ماه، يك روز، پانزده
 كاروانيـان  اسـتفادة  مـورد  تـا  شـد  مـي  احـداث  شهرها دروازة در ها حمام از رخيب ،اساساً حتي،. 8

  ).247: 1379 كياني،( قرارگيرد
  .      اسـت        بوده           بازرگانان     بين       تجاري        معامالت   و         مذاكرات     محل     نيز     خود         اقتصادي        كاركرد    در      حمام  .  9

 و مـذاكرات  انجام نيز و مالقات براي خوبي بهانة                                         نظافت و استراحت بازرگانان مسافر در حمام، 
   ،                       و متنوع مـرتبط بـا آن           گوناگون     هاي    شغل    با     نيز      حمام     خود      اين،    بر      عالوه  . بود تجاري معامالت

    در         اجنـاس              خريـدوفروش     از         منـابع   .     شـد      مـي          محسـوب        روستا   و     شهر      شغلي     هاي         از كانون     يكي
؛ 155: 1990 جـوزي،  ابـن    ←    ها      نمونه      براي (      دهند   مي     خبر    ما    به  ـ            استحمام    با       مرتبط      ويژه   به   ـ    آن

   ).397/ 12: 1375 اصفهاني،
     ً                               معموال  مردها صبح خيلى زود يا شب بـه   كه ساخت خاطرنشان بايستي نيز نكته اين توجيه در. 10

 بيشـتري  خـودآرايي  و خودنمايي فرصت     ًضمنا  و روز طول در ها كه زن حال آن ،رفتند حمام مى
  ).Floor, 1988: 866 ←( داشتند

 و فسـاد  محـل  عنوان به گاهي اجتماعي منفي عدب دركه حمام  شود  گفته اگر بود نخواهد بيراه. 11
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از شاهزاده قنوج و  يتيبه حكا سندبادنامه. است  بوده استفاده مورد دوره اين در غيراخالقي افعال
 يـري ظه( پـذيرفت   صـورت  بـان  گرمابه ياو در حمام اشاره دارد كه با همدست يستبه فعل ناشا

 آن در گرفته صورت ياخالق يلاز رذا يگريد ةبه نمون يتنوخ ياو ) 128 -  126: 1381 ي،سمرقند
  ).173/ 2: 1391 تنوخي، ←( دارد اشاره

   و       خوردن     نيز   و      حمام    در       طوالني      توقف       مضرات    بر      مبني      ديني          پيشوايان    از      بخشي       تأكيد        ً احتماالً،  .   12
  ).154: 1368 غزالي، ←(      نباشد         ارتباط  ي       مسئله ب    ين ا    با       ً محتمالً    آن    در         استراحت

  كن رخت. 13
  سلطانيه چمن حدود. 14
 و بزرگـان  از نقل به ثعالبي كه چنان هويداست، نيز انديشه عرصة در حتي جايگاه و اهميت اين. 15

 نسـبت  و اند نهاده بنا را آن حكماء كه است اي خانه حمام«: كه است  آورده ينچن حمام، مدح در
از قـول   يگـر د يدر جا ياو ) 67: 1385 ي،ثعالب( »است آتش قرين چه اگر است؛ حكمت به آن
كه  »گريزانم و بيزار نباشد من همراه حمام در حتي جا، همه در كه دانشي از من«: نويسد يم يبياد

 ).295: همان(دارد  يتحمام و علم حكا ينب يوندخود از پ
 اسـتعاره  و كنايه قالب در يا و اصلي مفهوم در و ايراني ادبيات در حمام كه نيست علت يب لذا،. 16

  ).67 -  65: 1386 االميني، روح ←( است  داده  اختصاص خود به را بخشي
 حوزة متخصصان. است  خورده پيوند شدت به موسيقي هنر با حمام كه نيست علت بي شايد لذا،. 17

مربوط به  يقيراه حمام، موس يقيحمام از جمله موس يقيموس يبرا يانواع مختلف يقيموس تاريخِ
 اعيـاد  چون هايي يينحمام و در ارتباط با آ يرونب يقيدر حمام، موس يو باز يقيخود حمام، موس

 نـام  ايـران  تـاريخ  طـول  در... و زايمان عافيت، آشتي، سور، تشرّف، استعفار، و توبه عروسي، و
 ).47 -  44: 1382 جاويد،( برند مي

 اي گونـه   به اسالم و ايران تاريخ در تربيت و تعليم كه است واقعيت اين بيانگر مذكور حكايت. 18
 نظـر  صـرف  علـم  فراگيـري  بـراي  نيـز  اسـتحمام  و حمام موقعيت از حتي كه بوده اهميت حايز
 . است  شده نمي

 چنـين  گاهي نيز ها حمام بوده، متمركز ها خانه قهوه در غالباً آن آموزش و خواني شاهنامه اگرچه. 19
  .كردند ايفامي روز  آن جامعة در را نقشي

    ان  يي ا ي ك   ي  عن ي     خود      سابق       مانان ي پ   هم   ي  سو    به   ي و        بازگشت       مذهب،  ي ع ي ش   ة        فخرالدول     قتل     علت    در. 20
       پـدر       ــ    ي   چالو             كياافراسياب      آنان     رأس    در   و      مذهب  ي  سن   ي   چالو    ان  يي ا ي ك    به      كردن    پشت   و   ي   جالل
     اش،          خواهرزاده    با     زنا       اتهام    به   و     آمل   ي    علما    از     قتل   ي    فتوا     اخذ    از    پس    اب ي     افراس  .  د ي   گرد     ذكر  ـ       قاتل
   ).   201  :     1348   ، ي   آمل   ؛   121  -      120  :     1345   ، ي    مرعش   ← (        درآورد      اجرا    به      حمام    در    را    او     قتل   ة   نقش

 خـون  بـه  شاهنامة كه شود يم يگزارش خود مدع ةدر ادام يكه مرعش جاست ينا يفظر نكتة. 21
  ).192: 1345 مرعشي،( است  داشته اختيار در را مذكور آغشتة



 105   جباره يدهسعي و شعبان يامامعل

 از سـمعاني  كـه  چنـان  اسـت،   سر بـوده  يموها يدنتراش حمام، ذاتي ظاهراً كاركردهاي از يكي. 22
 را او سـر  آرايشـگري  حمـام  در كه كند مي ياد) ق332مرگ ) (ياريكوه( قوهياري نام به عالمي

 ).517/ 10: 1382 سمعاني،(ساخت  يسرش را زخم يغو در همان هنگام ت تراشيد مي
 اگـر . اسـت   شده  نسبت داده ي،شاعر معروف قرن ششم هجر جبلي، عبدالواسع به مذكور شعر. 23

 اشاره مورد سلطان خصوص در بايست مي صورت آن در باشد، شعري چنين صاحب وي صرفاً
اساسـاً قـرن چهـارم     ياو  يقرن پنجم هجر يلاز اوا يكه شاعر مگر آن پرداخت، جدي ترديد به

 يناگر بر فرض، مرجع چن يمتذكر شد كه حت يستيالبته، با. سروده باشد يشعر ينچن يزن يهجر
كرد  حمام وارد نخواهد يفرهنگ يكاركردها يعنيما  يبه بحث اصل يخلل د؛نشو يداهم پ يشعر

  ).740: 1364 مستوفي،؛ 328 -  327/ 2: 1349 واصفي، ←(
 محتسب، تأكيد مورد وظايف از يكي حتي شود است گفته يضرور بحث، اين به ورود از پيش. 24

 تواند مي خود كه است  بوده جا بدان مسري بيماران ورود از ممانعت و حمام بهداشت بر نظارت
 ). 162: 1365 اخوه، ابن( باشد  داشته تأكيد حمام درماني نقش بر

 هـا  حمـام  گرديد، اشاره عمومي رساني اطالع كانون عنوان به حمام بحث در و تر پيش چه چنان. 25
 خـود  كه گرديد مي  محسوب نيز ها بيماري انواع جمله از مردم پزشكي هاي آگاهي تبادالت محل

 .دارد حكايت آن درماني كاركرد از
پزشـكان   بـه  ناچـار،  بـه لذا، . است  نداشته اشاره كمياب بيماري اين نام به منبعي هيچ متأسفانه،. 26

كـه   يعصب ةرعش ياغالباً معتقد بودند فلج عضالت  يزآنان ن. يدحوزه مراجعه گرد ينمتخصص ا
. باشـد  يسامان يرام يماريعلت ب تواند يم شود، مي  شناخته ياسالم يدر پزشك »الفي داء«با عنوان 

 »فيزيوتراپي«همان عمل  يامروز يانباور بودند كه به ب ينبر ا يزن يراز ةدر خصوص نوع معالج
  .است  پذيرفته  صورت يسامان يربر ام

از نشسـتن در   شـدن،  غـرق  ترس از آن از پس و آيد يم يحونبخارا تا ج يردر مس يراز ظاهراً،. 27
و  فرسـتد  يمـ  يسـامان  يررا به نزد ام منصوري طبخود كتاب  يكرده و به جا يخوددار يكشت
بر  يدستور او مبن يجهو در نت يراقدام موجب خشم ام ينا. »كتابم اين من«كه  دهد يم يغامپ ينچن

نشـاندند و بـه بخـارا آوردنـد      يرا در كشـت  يو يـب، ترت ينبد. يدگرد يراز يبستن دست و پا
  ).115: 1380 عروضي، نظامي(
 سازي حمام نهضت فعاالن از يكي خود ناصرخسرو حكيم كه شود  گفته جاست اين جالب. 28

 زادگاه   ـ يمكان در باعظمت حمامي به قزويني كه چنان است،  بوده اسالمي ميانة قرون در
جالب . يدو وقف عموم گرد كرداشاره دارد كه دانشمند مذكور بنا  ـ   ناصرخسرو

 پابرجا همچنان ـ  هجري هفتم قرن اواخر يعني ـ   يكه حمام مذكور تا زمان و جاست ينا
  ).567 - 566: 1373 قزويني،( بود
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 يـا  و سـرپناهان  بـي  براي اسكان محل بر مبني حمام ديگر اجتماعي كاركرد بر تواند مي امر اين. 29
   .باشد  داشته داللت مسافران

      بـه           كردنـد،       مـي       بازي        گرمابه      جلوي    در    كه         كودكانيكه  نويسد يماجرا م ينا ادامة در ناصرخسرو. 30
             نكتـه خـود         يـن  ا  ).155: 1381 ناصرخسرو، (      زدند    مي       فرياد   و       كردند    مي       پرتاب     سنگ      آنان     سمت

      يـن                و عـالوه بـر ا        شدند   ي           شهرها بنا م   ي        ً               ها غالباً در مناطق كانون             است كه حمام    يت    واقع    ين ا       يانگر ب
              ممتاز حمام در       يگاه                 مسئله بر نقش و جا    ين ا  .        بخشيدند   ي                       آن منطقه وزن و اعتبار م    يت           خود به موقع

    .    دارد    يد   تأك      يران ا    يخ   تار       ميانة     هاي     سده         اجتماعي   ت    تحوال
از  يكـي  مسـجد،  كنـار  در همواره جامعه، در آن بسيار كاركردهاي به توجه با ايراني هاي حمام. 31

 از. اسـت  امـر  اين مؤيد آنان از بسياري بقاياي امروزه كه است  بوده يمعمار يبنا ينتر مستحكم
 منافـذ  كمترين با گرايانه درون معماري نوعي تا گرديد مي  موجب آن ماندن گرم لزوم ديگر، سوي

 بيشـتري  شـدت  ايران سرد مناطق در حتي معماري رويكرد نوع اين. رود كار به آن در ها پنجره و
 پله چند عموماً و شده مي احداث زمين عمق در كه سطح در نه ها حمام گاهي هك چنان يافت، مي
 در نيز قنات و ها چشمه از رساني آب هاي ضرورت اين، بر عالوه. اند بوده تر پايين زمين سطح از
  ).28: 1386 ،االميني روح( است  بوده تأثيرگذار مسئله اين

تا بصره در جنـوب گسـتره   بطيحه قسمت سفالي دجله و فرات كه از واسط و كوفه در شمال . 32
 .است

 انـداختن  دام بـه  برايمناسب  يحمام در نقش متضاد آن ظاهر شده و به عنوان مكان يگاه البته،. 33
 فـرد،  منحصـربه  نمونـة  يـك  در كـه  چنـان  گرفـت،  مي قرار برداري  بهره مورد مخالفان و مظنونين
 بـه  عبدالصمد احمد وزير با ديدار براي الملك كه خواجه نظام ياشاره دارد كه هنگام بيهق  تاريخ
 يحـاكم غزنـو   معتز، بن سوري شخص شناسايي مورد گرمابه از خروج هنگام به بود،   رفته غزنين

  ).80: 1361 فندق، ابن( گرديد دستگير و گرفت  قرار ،خراسان
 

  منابع
 .يرانفرهنگ ا يادبن: ، به كوشش منوچهر ستوده، تهرانيانرو يختار). 1348(اهللا  ياءاول ي،آمل
: ، تهـران 16ج  ي،حـائر  يهاشم يعل ة، ترجميرانكامل بزرگ اسالم و ا يختار). 1368( يعل ينعزالد ير،اث ابن

 .يعلم
و ابوالقاسـم حالـت،    يلـي عبـاس خل  ة، ترجميرانكامل بزرگ اسالم و ا يختار). 1371( يعل ينعزالد ير،اث ابن

 .يعلم: ، تهران21و  20و  19و 18  ج
 .يراساط: ، تهران11ج  ير،آژ يدرضاحم ة، ترجمكامل يختار). 1382( يعل ينعزالد ير،اث ابن
 .يو فرهنگ يعلم: جعفر شعار، تهران ة، ترجميشهردار يينالقربه، آ معالم). 1365( محمد ، محمدبناخوه ابن
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: يـروت مهنـا، ب يرم يرعبـداالم  يح، تصـح ينالظراف و المتماجن اخبار ).م1990(ابوالفرج عبدالرحمن  ي،جوز ابن
 .اللبناني دارالفكر

: جـده  ي،طنطـاو  يو نـاج  يطنطـاو  يعلـ  يح، تصـح الخاطريدص). ق1422(ابوالفرج عبدالرحمن  ي،جوز ابن
 .يعدارالمناره للنشر و التوز

مطالعات و  ةمؤسس: ، تهران2 ج يتي،عبدالمحمد آ ةترجم خلدون، ابن يختار). 1363(خلدون، عبدالرحمان  ابن
 .يفرهنگ يقاتتحق

 .يفروغ: جا ي، بيهقب يختار). 1361(يد ز بن يفندق، عل ابن
 .سمت: آژند، تهران يعقوب ة، ترجمياسالم يهنر و معمار). 1378(الگ گرابار يچارد؛ و ر ينگهاوزن،ات

 ي،محمـد دهقـان   ةترجم، )يانسلجوق يان،غزنو يان،سامان( يفارس يخنگاريتار). 1391( يجول يثمي،اسكات م
 .يماه: تهران

سـعد،   يـل و جم يمحمـد بهجـه االثـر    يح، تصـح العصر يدهالقصر و جر يدهخر). ق1375( ينعمادالد ي،اصفهان
 .يالعراق يمطبوعات المجمع العلم: بغداد ،12  و  6  ج
: يـروت ب ي،محمـد التـونج   يح، تصـح 1 ، جالقصر و عصره اهل العصـر  يهدم .)ق1414(حسن  بن يعل ي،باخرز

 .دارالجيل
 .العلميه دارالكتب: يروتب ي،عدنان عل يح، تصحيالمحاسن و المساو). ق1420(محمد  بن يمابراه يهقي،ب

، 7و 5 ،2 ج ي،عبـود الشـالج   يح، تصـح نشوارالمحاضـره و اخبارالمـذاكره  ). ق1391(محسـن   يابوعل ي،تنوخ
 .يروتب
 . دار صادر: يروت، ب4 ج ي،وداد قاض يح، تصحالبصائر و الذخائر). ق1419( يانابوح يدي،توح
 .يدانشگاه فردوس: ، مشهدالمضاف و المنسوب يثمارالقلوب ف). 1376(محمد  بن ابومنصور عبدالمك ي،ثعالب
 يـراث م: تهـران  ي،ساو بكر ياب محمدبن ة، ترجميحو تقب ينتحس). 1385(محمد  بن ابومنصور عبدالمك ي،ثعالب

 .مكتوب
 يحه،محمد قم يدمف يح، تصحالعصر محاسن اهل يالدهر ف يتيمة). ق1420(محمد  بن ابومنصور عبدالمك ي،ثعالب

 .العلميه دارالكتب: يروتب ،4 ج
 .58و  57، ش كتاب ماه هنر، »و حمام يقيموس« ).1382(هوشنگ  يد،جاو

 .كتاب يايدن: ، تهران1ج  يبي،حب يعبدالح يح، تصحيطبقات ناصر). 1363(ابوعمر عثمان  ي،جوزجان
 .كتاب يايدن: ، تهران1ج  يني،محمد قزو يح، تصحيجهانگشا يختار). 1385(عطاملك  يني،جو
 .يفرهنگ يراثسازمان م: ، تهران1ج  ي،منزو ينقيعل ة، ترجمالبلدان معجم). 1383( ياقوت ي،بغداد يحمو
 .يزشباو: مقدم، تهران يمنوچهر اعتماد ة، ترجميرانسفر در ا). 1370(، گاسپار يلدروو
  .نگاه: ، تهران5، ج يرانمردم ا ياجتماع يختار). 1378( ي، مرتضيراوند
انجمـن  : تهران، افشار يرجو ا ينويم ي، به كوشش مجتبيديرش ةوقفنام .)1356( ياهللا همدان فضل يدالدينرش

 . آثار ملي
 .ستفن اوستين: يان، هرتفوردكارل  يح، تصحيمبارك غازان يختار). 1358( ياهللا همدان فضل يدالدينرش



 يرانا يختار يانةم يها آن در سدهي اجتماع يحمام و كاركردها   108

 .اطالعات: ، تهرانيروزدر جامعه و فرهنگ و ادب د يحمام عموم). 1386(محمود  يني،االم روح
 .14، ش يرانيمطالعات ا ةمجل، »يرانيحمام و استحمام در فرهنگ ا« ).1382( ي، محمدعليسجاد
: رهبـر، تهـران   يـب خط يـل خل يح، تصـح گلسـتان ). 1391(عبـداهللا   بـن  مصـلح  ينالـد  شرف يرازي،ش يسعد

 .يشاهعل يصف
 و 10 ،9، 1 ج ي،معلم يحيي بن عبدالرحمن يق، تحقاالنساب). ق1382(محمد  بن يمعبدالكر يدابوسع ي،سمعان

 .يهالمعارف العثمان ةريدا: يدرآبادح 13
 يـاد بن: تهـران  ي،كـدكن  يعيمحمدرضا شف ة، ترجمرسوم دارالخالفه). 1346(محسن  بن ابوالحسن هالل ي،صاب

 .يرانفرهنگ ا
 ي،طـاهر خـوارزم   بـن  موفـق  ة، ترجمـ يننمكـ  يالملح، نواها بدائع). 1382( ينحس بن قاسم ي،خوارزم يطرائف

 . مكتوب يراثم: تهران يايي،اول يمصطف يحتصح
  .مكتوب يراثم: تهران يني،الد محمدباقر كمال يح، تصحنامه سندباد). 1381( يعل محمدبن ي،سمرقند يريظه

علمـي و  : ، تصـحيح غالمحسـين يوسـفي، تهـران    نامـه  قـابوس ). 1383(اسكندر  بن كيكاووس ،عنصرالمعالي
 .فرهنگي

بـانو مصـفا و   يرام يح، تصـح ياتالروا و لوامع ياتالحكا جوامع يمتن انتقاد). 1386(محمد  ينالديدسد ي،عوف
 .يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان: تهران ،4 مظاهر مصفا، ج

 .يو فرهنگ يعلم: ، تهرانسعادت يميايك). 1368(، محمد يغزال
 .قطره: ، تهرانيديانحم يد، به كوشش سعشاهنامه). 1383(، ابوالقاسم يفردوس

 .صبا: ، تهرانيشانو اوضاع زمان ا يهبو آل). 1358(اصغر  ي، عليهيفق
 .زوار: ، تهرانسفرنامه ).1381(، ناصرخسرو يمروز يانيقباد
 .يركبيرام: ، تهراناخبارالعبادآثارالبالد و ). 1373(  محمد بنيازكر يني،قزو
 .58و  57، ش كتاب ماه هنر، »در حمام ينگارگر« ).1382(نادر  ي،سردشت يميانكر
 .سمت: ، تهرانياسالم ةدور يرانا يمعمار ).1379( يوسفمحمد ياني،ك
 .سمت: ، تهرانياسالم ةدر دور يرانا يهنر معمار يختار ).1385( يوسفمحمد ياني،ك

 ي،كـدكن  يعيمحمدرضا شف يح، تصحيرالخ ياب يدابوسع يخمقامات ش يف يداسرارالتوح). 1381(منور  محمدبن
 .آگاه: تهران

دارالفكـر  : قاهره يم،محمد ابوالفضل ابراه يح، تصحيمرتض يامال). م1998( ينالحس بن ي، عل]يفشر[ يمرتض
 .يالعرب

 .شرق: ، تهرانو مازندران يانطبرستان و رو يختار). 1345( ينالدير، ظهيمرعش
 .19، ش يخفرهنگ تار ةفصلنام، »يرانا يگرمابه باستان« ).1375( يونمزداپور، كتا

 .يركبيرام: تهران يي،نوا ينعبدالحس يحتصح يده،گز يختار). 1364(حمداهللا  ي،مستوف
 .توس: ، تهران5 ج ي،منزو ينقيعل ة، ترجمالهمم االمم و تعاقب تجارب). 1376( ي، ابوعليهمسكو ابن

 .ينفرانكل: ، تهرانيراوند يمرتض ة، ترجمياسالم ينمسلمانان در قرون نخست يزندگ). 1348( ي، عليمظاهر
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 .توس: ، تهرانبخارا يختار). 1363(جعفر  ابوبكر محمدبن ي،نرشخ
 .يجام: ، تهرانينيعالمه محمد قزو يحبه تصحچهارمقاله، ). 1380(عمر  ، احمدبنيسمرقند ي عروضينظام

 .آگه: ، تهرانيشابورن يختار). 1375(ابوعبداهللا حاكم  يشابوري،ن
  .يرانفرهنگ ا يادبن: ، تهران2، ج يعالوقا يعبدا .)1349(محمود  ينالد ين، زيواصف
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