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  **ميثم غالمپور، *عليرضا ماليي تواني
  

  چكيده
 كـه   استحمام ايرانيان فراتر از كاركرد بهداشتي مرسوم، كاركردهاي مختلفي داشـت          

ـ  ايـران در فهم بهتر تاريخ فرهنگـي       ما را   تواند   مي بررسي و تبيين اين ابعاد،      اريي
ردهـاي متنـوع و     ها، كارك بررسي جلوه  ،پژوهش حاضر ي    رو، مساله   از اين . رساند

ايرانيان در دوره قاجار است تا به اين پرسش پاسخ          فرهنگ استحمام   ابعاد مختلف   
 ،هايي برخوردار بوده؟ در پاسـخ       دهد؛ كه استحمام ايرانيان آن عصر از چه ويژگي        

عالوه بـر   استحمام ايرانيان در آن عهد،       فرهنگ   كند كه   مقاله اين مدعا را طرح مي     
ــ    بهداشـتي  يحوزهچهار   ديگري در    هاي چندگانه نقش و   ابعادكاركرد بهداشتي،   

ي برآمــده از باورهــاداشــت كــه شــناختي و اجتمــاعي ييســالمتي، دينــي، زيبــا
ـ  و طرز معيشت بومي ايرانيبخشهويت اين پژوهش، بـر اسـاس   .  است اسالمي 

  .كوشد اين كاركردها را به نمايش بگذارد روش توصيفي ـ تحليلي مي
  

  . قاجار، فرهنگ، حمام، هويت مليي دوره: ي كليديهاواژه
  

                                                 
  .)mollaiynet@yahoo.com(  و مطالعات فرهنگيانساني علوم پژوهشگاه اريخ پژوهشكده تدانشيار* 

  واحــد تهــران جنــوب   دانــشگاه پيــام نــور   ياســالم دوره رانيــا خيتــار ارشــد كارشــناس** 
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  مقدمه
اي از اعتقـادات، اعمـال و آداب و رسـوم     هـم پيچيـده    بـه    ي  توانيم مجموعه فرهنگ را مي  

ـ               آن  ، كـه در مجمـوع     ردمشترك اعضاي يك جامعه يا گروه در زماني مـشخص تعريـف ك
 فهم جوامع انـساني در      ،با چنين وصفي  . سازدها متمايز مي  جامعه را از ساير جوامع و گروه      

تـاريخ فرهنگـي    . ستيپذير ن  امكان ،جوامع اعصار گوناگون بدون موشكافي در فرهنگ آن      
اين مقالـه   . كوشد بر همين جنبه تمركز كند     هاي مهم دانش تاريخ مي      به عنوان يكي از شاخه    

ام ي فرهنگ استحم  اي از تاريخ فرهنگي ايران عصر قاجار را در حوزه         نيز قصد دارد گوشه   
  . مورد كاوش قرار دهد

ي قاجـار، مـساله اصـلي ايـن           بررسي نسبت بين استحمام و فرهنگ ايرانيـان در دوره         
هـا پاسـخ گفـت كـه مهمتـرين            براي تبيين اين نسبت، بايد به ايـن پرسـش         . پژوهش است 
؟ استحمام مردم عصر قاجـار  هايرانيان در دوره قاجار چه بود استحمام   يفرهنگكاركردهاي  

شناسانه برخـوردار   از چه ابعاد زيبائي   ه؟   بهداشت و سالمت چه كاركردهايي داشت      در حوزه 
ـ   مي نشات؟ مهمترين كاركردهاي ديني استحمام از كجا        هبود از چـه كاركردهـاي     و  ؟  هگرفت

 ؟ در مقام پاسخ، بايد به اين نكته توجه داشت كه استحمام هره استاجتماعي برخوردار بود
بـا باورهـا و     از آن جـا كـه        اما ،بود پاكيزگي   يمقوله به   انياني اير همهپاسخ مشترك   چند  

 ،اي از رفتارهـا   مجموعه به هـم پيوسـته     داشت،  فرهنگ بومي مردم آن زمان پيوندي عميق        
هـا  وشوي بـدن از آلـودگي   شستدربرخالف امروز تنها  و دداتشكيل ميرا آداب و رسوم    

عي متناسب با فرهنـگ مـردم آن عـصر          ها و كاركردهاي متنو    ويژگي ، بلكه دشخالصه نمي 
   .داشت

     از آن جا كه تاكنون درباره فرهنگ استحمام ايرانيان در عصر قاجار، بـه طـور مـستقل                 
 ، در نتيجـه، ابعـاد مختلـف        اسـت  صورت نگرفته   و مستندي  منسجمتاريخي  هيچ پژوهش   

البتـه در   . ستديني، زيبائي شناختي و اجتماعي آن چندان شناخته ني         بهداشتي،   هايكاركرد
اثر محسن طبـسي اشـاره    1ها  هاي ايران در آينه سفرنامه      گرمابهتوان به كتاب      اين زمينه، مي  

                                                 
  .گستر سخن: مشهد ،ها سفرنامه آينه در ايران هاي گرمابه ،)1390 (طبسي، محسن .1
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ها پرداخته شده كه به موضوع حمام و استحمام           هايي از سفرنامه    كرد كه در آن به نقل بخش      
هـاي    اين اثـر و جـداولي كـه مولـف در پايـان آن آورده و در آنهـا داده                   . اختصاص دارند 

كتـاب ديگـر    . تواند راهنمايي براي پژوهشگران باشد      بندي نموده، مي    ها را موضوع    فرنامهس
 مشخـصات   ي  بنـدي شـده      نيز با توجه به ارائه دسته      1ها  كتابنامه گرمابه اين مولف، با عنوان     

. ها، حكم يك راهنمـا را بـراي محققـان دارا اسـت              منابع مختلف مرتبط با موضوع گرمابه     
ي مورد بررسي اين مقالـه،         اختصاص به دوره   ،رفي شده در اين دو كتاب     بخشي از منابع مع   

  .قاجاريه، دارنديعني 
ـ   اسـتحمام  هـاي چندگانـه   نقـش ي  موجـود دربـاره    هايابهام ي قاجـار،   ان دوره  ايراني

ي  نگارندگان را واداشت تا در پژوهشي اكتشافي و بـا روش توصـيفي ـ تحليلـي، دريچـه     
 بـه هاي غيرايرانيان    سفرنامه، افزون بر انبوه     مسيردر اين   . ينداي به سوي موضوع بگشا    تازه

انـد  داشتهشناسانه  مردمو ساير آثاري كه رويكردي      هاي ايرانيان دوره قاجار     شتهنگاخاطره
ي قاجار روشـن    هاي هزارتوي فرهنگ استحمام دوره    نيز توجه شده است تا ابعادي از اليه       

  .شود
  

  ر قاجارحمام و استحمام ايراني در عص
 بـا هـم     گونـاگون هـاي   ، از جنبـه   شان ظاهري هاي دوره قاجار با وجود وجوه تشابه      حمام

هـا بـر    حمـام :بندي آنها پرداخـت توان از چند جهت به تقسيم   مي ،در نتيجه . تفاوت داشتند 
. شـدند  تقـسيم مـي    ،)خـانگي (شان به دو دسـته عمـومي و خـصوصي           اساس نوع ساخت  

هاي مسكوني داشتند و عموم     بيعي ساختماني جدا از ساختمان    هاي عمومي، به طور ط     حمام
البته گاهي برخي از اعيان بـا پرداخـت پـول           . بردندمردم با پرداخت وجهي از آن بهره مي       

» قـرق « خـود بـه اصـطالح        ي   حمام عمومي را براي چنـد سـاعت بـراي اسـتفاده            ،بيشتر
  .دهدكاهش   حمام رارد عموميتوانست حتي كاركبه اين ترتيب قدرت مالي مي 2.كردند مي

                                                 
  .گستر سخن: مشهد ،ها گرمابه كتابنامه ،)1392 (همان، .1
  .372اقبال، ص:  قراگوزلو، تهرانين، ترجمه غالمحسيش قرن پيك در يرانا، )1368 (ويلز، چارلزجيمز .2
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 ،شـدند هاي خصوصي كه درون يك ساختمان مسكوني يا در كنار آن ساخته مـي             حمام
 در كنار سه بخش بيروني، اندروني و خلـوت،          ها  حماماين  .  داشتند اختصاصبه اعيان   تنها  

 ،به اين ترتيـب حمـام سـرخانه     1.دادندرا تشكيل مي  بسياري از بزرگان    خانه  چهارم  بخش  
هـا در  البته درب برخي از اين حمـام . دو اجتماعي افراد ب   تعيين خاستگاه هاي  كي از نشانه  ي

به . شد هايي معين چه با پرداخت پول و يا بدون آن، به روي ساير مردم نيز گشوده مي    زمان
 به طور دسـته جمعـي و    معموالً،)شانبه ويژه زنان(  و نيز از آن جهت كه اعيان ،همين دليل 

 كاركرد  ،ها نيز در عمل   رفتند، حتي اين نوع از حمام     ان و آشنايان خود به حمام مي      با دوست 
  .عمومي داشتند

 قاجـار   ي  در دوره . كنندگان نيز قابـل تقـسيم بودنـد       ها بر اساس جنسيت استفاده    حمام
 امـا زمـان     ،هاي مورد استفاده زنـان و مـردان يكـسان بـود             ساختمان حمام  ،طور معمول  به

ها در ساعاتي از روز بـه آقايـان و در           به اين ترتيب كه حمام    . ها تفاوت داشت  آني    استفاده
ها به طور كلـي     البته گاهي اوقات برخي از حمام     .  به بانوان تعلق داشت    ،ديگر ساعات روز  

ها گاه در بناي حمام  . يافتاختصاص مي  يكي از اين دو گروه       بهيا در روزهايي خاص تنها      
هاي از نمونه. شددر نظر گرفته مي   زنان   راي مردان و ديگري ب    يرايكي ب مجزا  دو ساختمان   

در » )صـفا ( محمدرحيم خـان  «توان به حمام     مي ،ها حمام نوع اين   ي  معروف به جاي مانده   
  2.قزوين اشاره كرد
نشين عصر قاجار، حمام    هاي اقليت محلهشد  ها و باورهاي مذهبي موجب مي     محدوديت

، غيرمسلمانان اجازه ورود    مسلمانانهاي عمومي    در حمام  ا؛ زير نده باش ص خود را داشت   خا
هاي مـسلمانان و    ها را بر اساس اعتقادات ديني به حمام       توانيم حمام  مي رو، از اين . نداشتند
تـرين    فصل اراك، يكـي از معـروف        حمام چهار  .تقسيم كنيم هم   هاي ديني اقليتهاي  حمام

                                                 
 ؛206ــ 207ص ني،: تهران توكلي، مهران ترجمه ،ايران سفر خاطرات ،)1378 (ر،روششوا دو ژولينكنت .1

 بـا  ،)ناصـري  عهـد  حقـوقي  اسناد (نوري اهللافضل شيخ محضر در ،)1385 (روحي، سعيد و اتحاديه منصوره
  .684ص ،2ج همان، ؛258 ص ايران، تاريخ نشر: تهران ،1ج داود،آل علي از پيشگفتاري

 شهرسـازي،  و معمـاري  دانـشكده  بهشتي، شهيد دانشگاه: تهران ،هاحمام ،)1383 (ي،قاسمحاجي كامبيز .2
  .  16 ،82ص روزنه، تحقيقات؛ و اسناد مركز



 125  حمام و استحمام در فرهنگ ايرانيان عصر قاجاريه

ها به طور مجزا از حمام مسلمانان بنا          ام اقليت اي است كه در آن، حم       جا مانده   هاي به   حمام
هـا جـزء     نفوذ دين اسالم، اكثـر حمـام       ي  روشن است كه با توجه به دامنه       البته   1.شده است 

هـاي  بـه چـشمه  تـوان  مـي  ،هاي روزگار قاجار در شمار انواع حمام   .  نخست بودند  ي  دسته
حمـام كـردن تبـديل      هايي براي    محوطهبه   ،به دليل فوايد درماني   اشاره كرد كه      نيز گرم آب

  سـيار  مكـاني بـراي حمـام   ،هادر اردوهاي شاهي در ميان خيمه  افزون بر اين،    . شده بودند 
  2.گفتندهاي سفري، حمام بلغار ميبه اين حمام كه شدبرپا مي
. ساختهاي عمومي را از ساير بناها متمايز مي       چند مشخصه، حمام  لحاظ سبك بنا،    از  

 به صورت گنبـدي شـكل سـاخته         ها بود كه معموالً    سقف حمام  ،هاخصه اين مش  ي  از جمله 
هـاي  طور بر سردر حمامهمين. كردشد و امكان تشخيص آنها را از ساير بناها فراهم مي          مي

اي با موضوعاتي مثل نبردهاي رستم يا حيواناتي مثل شـير            نقش و نگارهاي ساده    ،عمومي
» رسـتمِ درِ حمـام    «گيري تعبير   ي دستمايه شكل   حت ،اين نقش و نگارها   . كرد خودنمايي مي 

 درشت برخوردار بود ولـي      يهم بودند؛ تعبيري كه اشاره به فردي داشت كه گرچه از هيكل           
  3.خاصيت بود انساني ناتوان و به اصطالح بي،در عمل

هايي از فضوالت حيواني نيز قابل رويت بود كه از آنهـا             توده ،هادر فضاي اطراف حمام   
وجودشـان از     امـا  ؛هـا گرچـه نازيبـا بودنـد       اين تـوده  . شد ت حمام استفاده مي   براي سوخ 
هـاي پهـن     نـگ  وجود لُ  4.رفت هاي آن عصر به شمار مي     هاي فضاي بيروني حمام   مشخصه

                                                 
  .16ـ17ص همان، .1
 نـشر : تهـران  ،شـاه ناصرالدين خصوصي زندگاني از هايييادداشت ،)1372 (معيرالممالك، خاندوستعلي .2

 ،1ج ،الـسلطنه عـين  خـاطرات  روزنامه ،)1374ـ1376 (السلطنه،عين ميرزاقهرمان ؛83ـ84ص ايران، تاريخ
 خـاطرات  روزنامه ،)1379 (شاه،ناصرالدين ؛502ص اساطير،: تهران افشار، ايرج و سالور مسعود كوششبه

 پژوهـشكده  ايران، ملي اسناد سازمان: تهران قاضيها، فاطمه كوششبه ،فرنگستان دوم سفر در شاهناصرالدين
  .21ص اسناد،

  .373ص شيراز، نويد: شيراز ،ايراني حكم و امثال نامهفرهنگ ،)1382 (خضرايي، امين .3
 اطالعـات، : تهـران  كردبچـه،  حسين ترجمه ،1ج ،صاحبقران دربار به سفري ،)1367 (بروگش، هينريش .4

: تهـران  ورا،ائه كينيجي و زادهرجب هاشم ترجمه ،فوروكاوا سفرنامه ،)1384 (فوروكاوا، نوبويوشي ؛199ص
  .269ص فرهنگي، مفاخر و آثار انجمن
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از گاهي   طور كارگران حمامي كه براي نفس تازه كردن هر        ها و همين  شده در ورودي حمام   
  1.هاي عصر قاجار بود ديداري حمامهايآمدند، از ديگر مشخصهبه دم در مي
هاي ديداري كه اشـاره شـد،     از چنين مشخصه   گذشته ، قاجار ي  هاي عمومي دوره  حمام

اين نشانه، بوق حمـام بـود كـه صـداي بلنـدي      . بردند  شنيداري نيز بهره مي  ي  از يك نشانه  
هاي شب، از هدميدن در آن در نيم 2؛رساني به مردم منطقه بوداي براي اطالعداشت و وسيله

و در ساعات مياني روز، از تغيير كاربري حمام از مردانه بـه زنانـه يـا                  ،باز شدن در حمام   
صداي اين بوق طوري با فرهنگ مردم عجين شده بود كه حتي تعبيـر      . دادبرعكس خبر مي  

.  ميان مردم هـم راه پيـدا كـرده بـود           ها و كنايات و اشارات رايجِ      المثلبوق حمام در ضرب   
تا بوق حمـام چـه      ...«و  » حمام ده را چه به بوق؟     «،  »بوق روي حمام است   «بيري مثل   تعا

 تنها اختصاص به    ،ها شدن المثل البته دستمايه ضرب   3. هستند نوعهايي از اين    نمونه» گويد؟
ــراي خلــق بــوق حمــام نداشــت و خــود حمــام هــم در مــوارد متعــددي دســتمايه  اي ب

  4. استشدهدر فرهنگ ايران  يهاي المثل ضرب
شـرعي و طبـي       كه در سـاخت آنهـا اصـول        ،هاي عمومي عصر قاجار   ساختمان حمام 

 سهولت سوار شدن جريان آب به سيـستم آبرسـاني حمـام،     مانندشد، به داليلي    رعايت مي 
تـر از   پايين،معتدل شدن آن در تابستان و استحكام بنا گرم شدن فضاي داخلي در زمستان،    

شد كه يكي از  ها از چند بخش تشكيل ميداخل حمام 5.دندشسطح معابر اطراف ساخته مي
 در وسط آن حوضي با آب خنك قرار داشـت،           سربينه كه معموالً  . ترين آنها سربينه بود    مهم

                                                 
  .152ص زوار،: تهران سعيدي، اصغرعلي ترجمه ،ايران در هاآئين و هاآدم ،)1362 (سرنا، كارال .1
 قـرن  يك در ايران: نك زمينه اين در نمونه براي كه است، شده نقل جالبي هايروايت حمام بوق درباره .2

  .   440ص عطار،: تهران ،ناصري عهد طهران ،)1364 (نجمي، ناصر ؛112 ص ،پيش
  .206ص ،ايراني حكم و امثال نامهفرهنگ .3
  .365ص سخن،: تهران ،1ج ،سخن امثال فرهنگ ،)1384 (انوري، حسن: نك زمينه اين در .4
ـ  ،)حمـام  سـد،  و پـل  بازار، انبار،آب (المنفعهعام بناهاي ،)1379 (محمدي، مريم و مالزاده كاظم .5 : رانته

 قـرن  در تهـران  اجتمـاعي  تـاريخ  ،)1368 (شـهري،  جعفـر  ؛25ص هنري، حوزه اسالمي، تبليغات سازمان
  .1ص اسماعيليان، رسا؛ فرهنگي خدمات موسسه: تهران ،3ج ،سيزدهم
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كن حمام بود كه در آن عالوه بر درآوردن و بر تن كردن لباس، آدابي مثل گپ                 همان رخت 
گـرم    نيمـه  هـواي سـربينه را معمـوالً      . شـد نيز انجام مي  ... زدن با دوستان، قليان كشيدن و     

كردند تا مراجعان يكباره با هوايي گرم مواجه نشوند و در هنگـام خـروج از گرمخانـه                   مي
شـان بـه   نيز يكباره در هواي متفاوت بيرون قرار نگيرند و سالمت) وشومحل اصلي شست (

  1.خطر نيافتد
 بخش خزينه بـود كـه       ،هامامترين فضاهاي داخلي ح   ترين و كاربردي  كي ديگر از مهم   ي

كننـده در فرهنـگ     خانه بود و جايگـاهي تعيـين       اي مملو از آب و در مجاورت گرم       محوطه
وشوي اصلي   مردان و زنان پيش و پس از شست        معموالً. استحمام ايرانيان در گذشته داشت    

 عمـل   .شـدند  بستن داخل خزينه مي    مال و حنا    و  كشيدن و مشت    و انجام آدابي مانند كيسه    
ترين عامـل   ها و مهم  ترين كاركرد خزينه   شايد مهم  ،شد و اين  كردن در خزينه انجام مي     غسل

  . رفتپيوند اعتقادات ديني و فرهنگ استحمام ايرانيان به شمار مي
  

  ابعاد مختلف فرهنگ استحمام ايراني در عصر قاجار
  فرهنگ استحمام  سالمتي ـبعد بهداشتيـ 1

بـرآوردن نيـاز انـسان بـه        كاركرد بهداشتي آن به منظور       ،ركرد حمام كاترين    و مهم نخستين  
 و  هـا زماني  همهها در   حمامكاركرد  وجه مشترك   خود بود كه در واقع      وشوي جسم   شست
 براي تامين اين نياز در كنار اسـتفاده از آب و            ، قاجار يدورهدر  . شودمحسوب مي ها  مكان

كشيدن نيز جزئي از فرهنگ استحمام بـه شـمار             سنت كيسه  ،صابون و ساير لوازم بهداشتي    
 در  ،ها با كشيدن كيسه بر بدن افـراد       دالك. شدانجام مي  2ها توسط دالك  رفت كه معموالً  مي

                                                 
  .7ص ،هاحمام .1
 هـاي لبـاس  و امـوال  از حفاظت اشوظيفه كه دار،جامه يا حمام كارگران مثل افرادي از جدا هاحمام در .2

 آنهـا  بـدون  عـصر  آن حمام كه بودند هادالك استحمام، جريان در قشر تاثيرگذارترين و ترينمهم بود، مردم
 كـردن  كوتـاه  و مـو  و پوسـت  حنابستن دادن، مال و مشت كشيدن، كيسه مثل آدابي از جدا. نداشت معنايي
 نيـز  ديگـري  هايمهارت آنها ،شدمي انجام گروه اين توسط اوقات از بسياري كه سر موي تراشيدن و ريش
 كـشيدن،  دنـدان  انداختن، زالو كردن، حجامت مثل اموري هادالك از برخي هايمهارت فهرست در. داشتند
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 به دليـل    ،اين عمل . ندكردها پاك مي   آنها را به بهترين شكل از چرك و آلودگي         ،واقع جسم 
د، براي سالمت افـراد     كرره باز مي   مجراي ترشح عروق را دوبا     ،هاكه با جداسازي چرك    اين

  1.بودبسيار اساسي 
مال نيز   و   مشت چونآداب ديگري   كشيدن،    افزون بر كيسه   ،در فرهنگ استحمام ايراني   

براي بهبود عملكرد جسمي افراد مدنظر      حمام  بخش  از كاركردهاي سالمت   بخشي   به عنوان 
 ؛رسـيد فرسا به نظر مـي  تدا جان داراي آداب خاصي بود، گرچه در اب      ،مال بدن  و  مشت. بود
 به خصوص بـراي  ،اين عمل. آورد  احساس شادابي را به ارمغان مي      ، در نهايت براي فرد    اما

هيچ هاي آن عهد،      زيرا با امكانات و تجربه    .  لذتي مضاعف داشت   ، سفر واز كار   افراد خسته   
انداخت و  يان نمي بخشيد و خون را به جر      بدن را طراوت نمي    ،مال و  ي مشت به اندازه چيز  

  2.برابر بودآن عهد هاي پزشكي با بهترين روشسود حاصل از آن 
كـه  ود  بستن ب   رسم حنا  هد، فرهنگ استحمام ايرانيان آن ع     از ديگر كاركردهاي بهداشتي   

 جـدا از    ايـن عمـل،   . و از زن و مرد تا پير و جوان بـه آن مقيـد بودنـد               داشت  اج  وبسيار ر 
موي مشكي پرپشت ايرانيـان      ، ناظران بسياري از . شدوها مي زيبايي باعث تقويت م   ي    جنبه
 تنها اختصاص به موها نداشـت و        ، درماني حنا  ي  استفاده .اندبرشمردهفوايد حنا بستن    را از   

هـاي مختـصر    خوردگي و التهـاب   ها، محل پيچ   اعضاي سرمازده، خراش   اي درمان آن بر از  
داشت كه حنا باعـث تقويـت پوسـت هـم           تصور وجود     و اين  كردندمياستفاده  مفصلي نيز   

بـسيار  ) اگزما(هاي جلدي    جوش هد، در ايران آن ع    هاي موجود  گزارش  براساس 3.دشو مي
 به روايتي در آب و هـواي        4.شدمي استحمام مرتب ايرانيان از داليل آن شمرده          و نادر بود 

                                                                                                                   
 ترجمـه  ،ديوالفـوا  مـادام  سفرنامه ،)1332 (ديوالفوا، ژان: كندمي توجه جلب هم طبابت حتي و كردن ختنه

 ،ايرانيـان  و ايـران  پوالك؛ سفرنامه ،)1368 (پوالك، دواردا ياكوب ؛97ص خيام،: تهران وشي،فره عليمحمد
  .401ص خوارزمي،: تهران جهانداري، كيكاووس ترجمه

  .63ص شباويز،: تهران اعتمادمقدم، منوچهر ترجمه ،ايران در سفر ،)1365 (دروويل، گاسپار .1
  .جاهمان .2
  .246ص ،ايرانيان و ايران پوالك؛ سفرنامه .3
  .467ص همان، .4
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ادي سالم بمانند توانستند مدت زي  افراد نمي،هاگونه حمامخشك ايران در آن عصر بدون آن
   1.شدندو گرفتار امراض جلدي مي

، حمام ايراني در مداواي دردهـاي        و آموزگار دارالفنون   به اعتقاد پوالك، پزشك آلماني    
انسان را ممكن بود  ، مكرر از آني استفادهچند   هر،مفصلي و روماتيسمي كمك موثري بود

كـه مـردم     با اشاره به ايـن    سي،   ديپلمات انگلي  ؛ سرجان ملكم  2.دايدچار سستي و رخوت نم    
هـاي خـود داشـتند،       دير بـه ديـر لبـاس      تعويض  طبقات پايين ايران در آن عصر عادت به         

هـايي كـه در      مگر غـسل   ،با اين عادات هيچ چيز سبب صحت اين مردم نيست         «: نويسدمي
نقـش   3.»شـود درپي كه در شهر و قريه يافت مـي        هاي پي شان واجب است و حمام    شريعت
  بود كه حكيم محمدكاظم گيالنـي      اهميتي برخوردار  از چنان ر سالمتي جسم و جان      حمام د 

الـصحه  حفـظ  از كتـاب  ي فـصل ـطبيب مخصوص ناصرالدين شـاه   االطباء ـ ملقب به ملك
نيك و بد و شروط و تدبير و منـافع          « به بيان    آن در    و را به استحمام اختصاص داد     يناصر

  4.پرداخت» و مضار حمام
 گـاه بـه     هـد، هـاي آن ع    كه حمام  بود نبايد از اين نكته غافل       ه،سن ذكر شد  در كنار محا  

هـا تبـديل     عدم رعايت صحيح بهداشت، به مكاني براي شيوع برخي بيمـاري           انندداليلي م 
گـرم كـردن    شد و   ها دير به دير عوض مي     آب خزينه  ي،آبهاي كم دورهدر  ويژه    به. شدند مي

زمـان از آن اسـتفاده       روزانه افراد متعددي به طـور هـم       از آنجا كه     و   5 بود؛ ها مشكل خزينه
ـ هاي واگيـردار فـراهم مـي      اي براي شيوع بيماري   كردند، زمينه  مي  اگـر در زيـر ايـن        6.دآم

                                                 
 وزارت: تهـران  محمدعاصـمي،  ترجمـه  ،پـيش  سـال  سيزده و يكصد در ايران ،)1355 (هولتسر، ارنست .1

  .46ص ايران، شناسيمردم مركز هنر، و فرهنگ
  .246ص ،ايرانيان و ايران پوالك؛ سفرنامه .2
  .715ص ،ييسنا: تهران رت،يح لياسماع رزايم ترجمه ،رانيا خيتار ،)1383 (ملكم، سرجان .3
 ــ 155ص المعـي، : تهـران  چوپـاني،  كوشش رسول   به ،ناصري الصحهحفظ ،)1387 (گيالني، كاظممحمد .4

145.  
 نـا، بـي : تهـران  ،)مـافي نظـام (اتحاديـه    منصوره ترجمه ،تانبن اگوست سفرنامه ،)1354 (تان،بن اگوست .5

  .73ص
  .198ـ199ص نوين،: تهران پيرنيا، علي ترجمه ،ايران در سال بيست ،)1363 (ويشارد، جان .6
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  1.دبو كنندگان اي نبود كه آب را داغ كند، دام مرگ استفاده كوره،هاخزينه
شد، بيـشتر متوجـه     اره مي ها اش از نظر بهداشتي اگر به كثيفي حمام      معموالً در آن عصر،     

هـا  ها مالك خوبي در سنجيدن ميزان تميزي حمـام         آب خزينه  زيراها بود   وضع آب خزينه  
 ي  هـاي عمـومي دوره    از حمـام  بزرگـي    كه بخـش     متأسفانه شواهد گواه آنند   . شدتلقي مي 
بـه كمـك     آنچـه در ايـن مـوارد         2.نـد بردهـا رنـج مـي       آلـودگي خزينـه   از مشكل    ،قاجار

 كـه   البتـه ناگفتـه نمانـد     . هـا بـود   ، داغي در حد جوش آب خزينه      آمدميندگان  كن استحمام
ي قاجـار بـه       هـاي عمـومي دوره    ها را نبايد صفت كلي حمام     ها و حمام  آلودگي آب خزينه  

 3. اسـت  رفتـه هـا سـخن      از پـاكيزگي حمـام     ،هـا اي از گـزارش   در پـاره  زيرا   شمار آورد؛ 
هايش هم   عصر قاجار قدم گذاشته بود، در گزارش      هاي متعددي در    السلطنه كه به حمام    عين

ـ  بهداشـتي  در بررسـي   4. است ياد كرده هاي خوب و تميز     هاي ناتميز و هم حمام    از حمام   ـ
  كـه در هاي آب گرم غافل شـد      نبايد از استحمام در چشمه     ،هاي عصر قاجار  سالمتي حمام 

هـا،   آب اين چشمه    مردم با توجه به خواص درماني      وايران وجود داشت    مختلف  شهرهاي  
هـا  حمام در ايـن چـشمه     اسـت   نتـايج خـوبي هـم از          ظـاهراً  و   كردنـد  در آنها استحمام مي   

  5.گرفتند مي
 نقشي تاثيرگـذار در وضـع       ، آداب مختلف استحمام ايرانيان در عصر قاجار       ،در مجموع 

اي ايـن نكتـه   . كـرد ها و دردها ايفا مي    سالمتي و شادابي آنها و پيشگيري از برخي بيماري        
هـاي   مطالعه نوشته  از گان،نگارند. اند آن تائيد كرده  بر  غيرايراني هم   پزشكان  است كه حتي    

اند كـه   چنين استنباط كرده   آداب مختلف استحمام ايرانيان در عصر قاجار،         ي   درباره موجود
توانـست خدشـه وارد كنـد، عـدم رعايـت           بخش بودن استحمام ايراني مي    آنچه بر سالمتي  

                                                 
  .198ص همان، .1
  .72ـ73ص ،تانبن اگوست سفرنامه .2
 اشـراقي، : تهـران  نورصـادقي،  حـسين  ترجمـه  ،ايـران  بـه  فالنـدن  اوژن سفرنامه ،)1356 (فالندن، اوژن .3

  .382ص ،2ج ،صاحبقران دربار به سفري ؛440ص
  . 1389، 1536، 1614، 1659، 1665، 1675ص ،2ج ،السلطنهنيع خاطرات روزنامه .4
  .47ص ،پيش سال سيزده و يكصد در ايران .5
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هـا   در وضـعيت آب خزينـه       كه معموالً  هاي عمومي بود  در برخي از حمام   صحيح بهداشت   
 معلـولي از وضـع      ،هـاي مـورد اسـتفاده     سطح كيفي حمـام    و در مجموع،     كردنمود پيدا مي  

  . معيشتي افراد بود
  

  بعد ديني فرهنگ استحمام ّـ2
عتقـادات   ارتباط تنگاتنگي با ا    و فرهنگ استحمام در ايران عصر قاجار همواره       حمام كردن   

 برخي  پاسخ مستقيمي به   ؛هاي اسالم به پاكيزگي، استحمام     جدا از توصيه  . ديني مردم داشت  
 و بـدون ده است مرواجب شرا كردن   اسالم غسلچنان كه. دبونيازهاي شرعي مسلمانان    از  

دهي بـه   در شكل همچنين   ،عقايد ديني .  نماز را به جاي آورد     چونتوان فرايضي   غسل نمي 
دينـي   هـاي عمـومي تـابع باورهـاي     حمام.  تاثيرگذار بود  ايرانيانه استحمام   فرهنگ و شيو  

در حـالي كـه صـاحبان سـاير     . شـدند  هاي شب باز ميمردم، پيش از طلوع آفتاب در نيمه    
با انگيزه ديني ها صرفاً   توسط حماميهاباز شدن حمامبردند، سر مي ها در استراحت بهشغل

شناخت و فرقي   ين كاركردي ديگر فقير و غني نمي      چن. گرفت ضرورت شرعي صورت مي   و  
ميان نحوه استحمام طبقات مختلف اجتماعي نبود و تنها اعتقادات ديني افراد بود كه حكـم                

بـر اسـاس همـين ضـرورت        . كشاند مي هاهاي شب به حمام   راند و آنها را حتي در نيمه      مي
هـا  رسيدند، حمـام    نه به نظر مي    و شهرها خالي از سك     ها كه بازارها بسته بودند     جمعه ،ديني

  1.براي استفاده عموم باز بودند
هاي عمومي  بر اساس اعتقاد عمومي، به طور معمول غير مسلمانان اجازه ورود به حمام        

. هاي عمومي ايرانيانِ مسلمان، معموالً تنها اختصاص به خود آنها داشت            را نداشتند و حمام   
  هـاي    در عوض از سوي ديگـر، محلـه       . ر بوده است   رايج و غالب آن عص     ظاهراً اين اعتقاد

البته در موارد مختلفـي هـم       . هاي ديني، معموالً داراي حمام مخصوص به خود بودند          اقليت
از ... نـوازي ميزبـان يـا    مسافران غيرمسلمان اين شانس را داشتند كه به داليلي مثل ميهمان     

يرانيان فرصت مغتنمي بود تـا بـه        مواردي اين چنين براي غيرا     2.حمام مسلمانان بهره ببرند   
                                                 

  .123ص ،ايران در سفر .1
 ترجمـه  ،ايرانيـان  ميـان  در سال يك،  )1381 (براون، ادواردگرانويل ؛152، ص ايران در هاآئين و هاآدم .2

  .80ص ريز،ماه: تهران عالمه،صالحي ماني



 21  مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره 132

 

هاي قابـل تـاملي     بررسي كم و كيف حمام و استحمام ايرانيان بپردازند و حاصلش گزارش           
ها حكايت از   اين گزارش . هاي آن عصر در دست داريم     است كه ما اكنون در قالب سفرنامه      

اسـتحمام   آداب    و ها و هـم فرهنـگ     آن دارد كه براي غيرايرانيان هم معماري داخلي حمام        
  . و پيوستگي اين آداب با اعتقادات ديني مردم بسيار قابل تأمل بوده استايرانيان

هاي عمـومي،    در حمام  كهچنان. ها هم تاثيرگذار بودند   باورهاي ديني در معماري حمام    
. وجود داشـت  كردن    براي غسل  و به طور مشخص    كاركردهاي ديني    بامكاني به نام خزينه     

 ي  در نحـوه  .  داخل آنها، همه تابعي از باورهاي ديني رايـج بـود           جم آبِ  و ح  هاخزينهابعاد  
 بيش از داليل بهداشتي، داليل ديني نقش داشـتند و مـردم بـيش از                ،هاتعويض آب خزينه  

    .كه نسبت به بهداشت آب حساس باشند، نسبت به ميزان شـرعي آن حـساسيت داشـتند             آن
نيـز  هـاي دينـي آن      با توجه به جنبه    عمومي   هاي ساخت حمام  ي   انگيزه ، قاجار ي  در دوره 

. ندشدها با نيت وقف ساخته مي      قرار داشت و بسياري از حمام      مذهبيتحت تاثير باورهاي    
المنفعـه   ها بناهايي براي پاسخگويي به نيازهاي شرعي و بهداشتي و به اصـطالح عـام        حمام

ها براي استفاده عمـوم سـوق       بودند و در نتيجه اعتقادات عمومي، افراد خير را به ساخت آن           
  .داد مي

گرچـه حـداقل در     (هايي وجود داشت كـه درِ آن        هاي برخي بزرگان نيز حمام    در خانه 
هاي به  طبق يكي از گزارش   .  روي عموم مردم باز بود     ، به )بسياري موارد با پرداخت هزينه    

ها به اعتقـاد     انگيزه چنين كاري توضيح داده شده كه يكي از نيكوكاري          ي  مانده درباره  جاي
وشوي گناهـان را    و برگ خودشويي و شست      ساز ،براي برادران ديني  «ايرانيان اين بود كه     

 دار و ريـشه  حمام رفتن مطابق برخي اعتقادات رايجافزون بر آنچه گفته شد،  1.»فراهم كنند 
بـه  . شـد شـمرده مـي   نيز   ناپذير زندگي خاص و اجتناب   بخشي از آداب     ،مردم عصر قاجار  

 ده روز پس از زايمان، مادر را به حمام برده و در آنجـا آداب خاصـي را بـه                     ، نمونه عنوان
هاي مراسم عروسي نيز دوستان و نزديكان عـروس و           طبق يكي از رسم    2.رساندندعمل مي 

                                                 
  .207ص ،ايران سفر خاطرات .1
 سـيروس  كوشش  به ،الدولهمونس خاطرات ،)1386 (الدوله،مونس: نك زايمان حمام مفصل آداب درباره .2

  .8 ،88ـ95ص زرين،: تهران سعدونديان،
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 . بخت بگذارند  ي   قدم به خانه   ،بردند تا از اين طريق پاكيزه و زيبا        داماد، آنها را به حمام مي     
 براسـاس   1.خواندندس از خارج شدن عروس از حمام براي او شعر نيز مي            پ ،در اين مواقع  
رفتند تا بـه ايـن       رسم بود كه ايرانيان به حمام مي       ، روز قبل از تحويل سال نو      ،رسمي ديگر 

هاي سال از خود دور كنند و پاك و منزه وارد سـال             شان را همراه با بدي    وسيله چرك بدن  
هـاي  ترين روزهـاي حمـام    كي از شلوغ  ي عيد نوروز     نزديك ، به همين جهت   2.جديد شوند 
 مثل شب عيد فطر هم رسم بود كه مـردم بـه   ،هاي مذهبيدر برخي از مناسبت. عمومي بود 

ها  كه حمام  ، پاك باشند و در نتيجه چند روز مانده به عيد فطر           ،رفتند تا صبح عيد   حمام مي 
تـرين  هـا يكـي از شـلوغ      حمـام  ايام شب عيد نـوروز       مانند ،هاي شب باز بودند    حتي نيمه 
 گاهي نرفتن به حمام هم در چارچوب        ، از سوي ديگر   3.گذراندندشان را از سر مي    روزهاي

باورها و آداب و رسوم مردم قرار داشت و آن مربوط به برخي صاحبان عـزا بـود كـه تـا                      
 ؛ اسـتحمام  ، در مجمـوع   4.كردنـد مدتي پس از مرگ عزيزشان، از استحمام خـودداري مـي          

ايـن  . هاي ايرانيان در عصر قاجار بود     ناپذير بسياري از آداب و رسوم و آيين        جدايي بخش
  .ه است حكايت از جايگاه پاكيزگي به وسيله آب نزد ايرانيان داشت،پيوستگي

  
  شناختي فرهنگ استحمام بعد زيباييـ3
 ،استحمام.  آن بوديشناخت قاجار، بعد زيباييي كي ديگر از ابعاد فرهنگ استحمام در دورهي

وشو، به آرايش و پيرايش صورت، موها و بدن فرصتي بود كه مردان و زنان عالوه بر شست
نياز مردم به   . رفت يكي از آداب اصلي استحمام به شمار مي        ،خود نيز بپردازند و اين موارد     

، در آن   گيـرد صورت مـي  ها  آراستن و پيراستن خود كه امروزه در فضاهايي مثل آرايشگاه         
موها و سـاير ابزارهـاي متنـوع         در زماني كه از انواع رنگ     . شد مي انجامها   در حمام  ،دوره

                                                 
 حمـوم؛  از درآمـد  سـنبل  حموم، از درآمد گل«: خواندندمي طوراين نمونه عنوان به شعرها، اين جمله از .1

  .47ص ،الدولهمونس خاطرات؛ »حموم از درآمد عروس: بگين را دوماد شاه
  .255ص ،ايرانيان و ايران پوالك؛ سفرنامه ؛621ص ،2ج ،صاحبقران دربار به سفري .2
  .154ص ،الدولهمونس خاطرات .3
  .313ص ،ايران در سفر .4
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بـراي زيبـا جلـوه دادن خـود بهـره           » حنـا «آرايشي خبري نبود، چه مردان و چه زنان از          
و حتـي    قـشر    ، حنابستن به طبقه   رسم. شدها انجام مي   در حمام  عمدتاًبردند و حنابستن     مي

جـان   . بـه انجـام آن مقيـد بودنـد    و همگـان  نداشت   اختصاص از مردم سن و سال خاصي     
رنـگ   كه در ايران هيچ زينتي به زيبايي و حرمت مو و ريش قرمـز              ويشارد با اشاره به اين    

 براي رنگ كردن موي سر و ريش خود به         بسياري از مردان سالمند صرفاً    « :نويسدنبود، مي 
در ايـن   . از افراد به آرايش و پيرايش بـود        استحمام، ني  ي   گاه انگيزه   يعني 1.»رفتندحمام مي 

  . شناختي حمام بر ساير ابعاد آن غلبه داشتيي بعد زيبا،مواقع
  تقريبـاً در اين نكته نهفتـه بـود كـه    قاجار هداهميت حنا بستن ريش مردان ايراني در ع      

 داشـت كـه بـه تارهـاي آن قـسم             حرمـت  ريش آنقـدر  . نداشتمردان ايراني ريش د   ي    همه
خواسـتند مـردي را مـورد تنبيـه قـرار دهنـد، ريـش او را                  و زمـاني كـه مـي       خوردند مي
 حـرص   شان درآيد، معموالً  كه هر چه زودتر ريش    ها نيز براي اين     حتي جوان  2.تراشيدند مي

روشن است كه با توجه به چنين نگاهي تميز و زيبا نگاه داشتن ريش بـراي                . و ولع داشتند  
مورد  هادر حمام معموال  حنا بود كه    هم   ريشزيباسازي   ابزار   ومردان ايراني اهميت داشت     

 شد كه ريش و مو رنگ را بهتر بپذيرند و          حمام داغ، موجب مي    گرفت؛ زيرا  استفاده قرار مي  
و تشريفات  داراي آداب ،هابستن حنا در حمام البته 3.آن موثر بودو دوام در جذب اين امر  

 بـه تعبيـر   ،ين عمل ا4.وجود دارد آنها ي رههاي متنوع و مفصلي دربا   خاصي بود كه گزارش   
هاي لندن و پـاريس بـه ايـن          از خطرات ناشي از استعمال داروهايي كه شارالتان        ،دروويل
  5.فروختند، دور بودقيمت طال مي اسم به

شـد؛ بلكـه بـه        تنها در جنبه زيبايي خالصه نمي     ،  شداشاره  پيشتر  كه   چنان ،حناكاركرد  
نيـز  رشـد سـريع موهـا    شدن و   و موجب پرپشت موها يكنندهويت تق  آن عهد،  اعتقاد رايج 

                                                 
  .199ص ،ايران در سال بيست .1
  .128ص ،1ج ،صاحبقران دربار به سفري .2
  .277ص توس،: تهران سري، لقاسمابوا ، ترجمه1ج ،موريه جيمز سفرنامه ،)1385 (موريه، جيمز .3
  .276ـ277ص ،1ج ،هيمور مزيج سفرنامه ؛255ص ،فالندن اوژن سفرنامه: نك نهيزم نيا در .4
  .63ص ،ايران در سفر .5
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 بـه   بلكـه  شـد؛ محدود نمـي   تنها به ريش مردان و موي زنان و مردان           ،حنااستفاده از    1.بود
 زيباسازي بـا حنـا، در   ي  اين شيوه2.دبستنانگشتان دست و پا و كف دست و پا نيز حنا مي   

 دوستان و نزديكان عروس پيش از ازدواج        آرايش نوعروسان كاربرد داشت و    ها و   عروسي
البتـه زنـان در حمـام بـراي      3.كردنـد  در حمام با حنا موها و دست و پاي او را آرايش مي    

از سـاير وسـايل     خـود،   بسته بـه طبقـه اجتمـاعي        آنها   .كردندآرايش تنها به حنا اكتفا نمي     
صي زنان درباري دوره     حمام اختصا  ي مربوط به  ها گزارش  طبق 4.بردند  بهره مي آرايشي نيز   

بـسيار دقيـق و     « كار آرايش     موجود و  در طاقچه حمام  » هر قسم اسباب آرايش   «ناصري،  
هاي دست و پـا بـا حنـا، سـرمه و وسـمه               رنگ ناخن   چون شامل مواردي و   بود» طوالني

 ، به خاطر چنين كاركردي بود كه زنان براي رفتن به حمام           5.شدكشيدن و بافتن گيسوان مي    
 زنان خاندان سلطنتي    در حمامِ  همچنين   6.بردند ضروري را نيز با خود همراه مي       آالتزينت
هاي توالـت   هاي عطر، چند آينه، جعبه     شيشه ي متنوعي چون   آرايش وسايل ، ناصري ي  دوره

 موجـود   »از همه نوع و هر قدر كـه دلتـان بخواهـد           «آن هم   ... پر از سرخاب و سفيداب و     
      7.بود

عالوه بر حنا ساير كارهاي آرايشي، پيرايشي خود را مثـل كوتـاه             مردان نيز   بسياري از   
اموري مثل زدودن موهاي بدن با      . دادندكردن ريش و تراشيدن موي سر در حمام انجام مي         

. شـدند  هاي ديگري از آداب استحمام شمرده مي       پا نيز بخش  زرنيخ و آهك و كشيدن سنگ     
                                                 

  .63ص ،ايران در سفر ؛73ص ،تانبن اگوست سفرنامه .1
  .199ص ،ايران  در سال بيست ؛255ص ،ايران به فالندن اوژن سفرنامه .2
  .260ص ،ايران در هاآئين و هاآدم .3
 ،الدولـه مـونس  خاطرات: نك بردند،مي حمام به اعيان زنان كه موادي و وسايل از اينمونه اطالع، براي .4

  .238ـ240ص
 محمدرضـا  كوشـش   بـه  آشـتياني، اقبال عباس ترجمه ،ايران دربار در سال سه ،)1390 (فووريه، ژوآنس .5

 متـرجم،  علـي  ترجمـه  ،ايران و تركستان سفرنامه ،)1356 (موزر، هنري ؛201ص نوين،: تهران بيگي،حسن
  .268ص سحر،: تهران گلبن، محمد كوشش به
  .312ص قطره،: تهران مهدوي،هوشنگ عبدالرضا ترجمه ،آسيا در سال سه ،)1383 (گوبينو، آرتورژوزف .6
  .153ص ،ايران در هاآئين و هاآدم .7
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ا توسـط  هاي عمومي يدر حماما اشاره شد بسياري از كارهاي آرايشي و پيرايشي كه به آنه    
از  .شـد مـي انجام ها  كلفتتوسط ،هاي خصوصيها و در حمام    دالك توسط ياخود افراد و    

 ،آيد كه اين رسم   نويسان خارجي درباره حنابستن ايرانيان، چنين برمي      هاي سفرنامه گزارش
و سـياق در جـايي ديگـر         را با اين سبك      ي آن  و نمونه  داشتهبراي بسياري از آنها تازگي      

هـاي   يكـي از بـارزترين جلـوه       ،همچنين حنابستن در نگاه نـاظران خـارجي       . نديده بودند 
نويـساني مثـل كـارال سـرنا،      سـفرنامه ،بـه همـين دليـل   . استشده رده  شماستحمام ايراني   

  . اند پرداختهآن به شرح ،ادوارد پوالك و جيمز موريه به طور مفصلياكوب
زيباسازي صورت، پوست، مو و بدن كه امروزه به يك صنعت پردرآمد            كه  در نهايت اين  

اي مثل حنـا صـورت      ها با ابزارهاي ساده    تنها در حمام   ،و گسترده تبديل شده، در آن دوره      
بـه   حمام قجـري  ،در واقع. رفتشمار مي گرفت و بخشي از آداب و فرهنگ استحمام به       مي

هـاي   هـا و كلينيـك    و سـالن   هـا نواع آرايشگاه  ا در حال حاضر   ايفاگر نقشي بود كه      تنهايي
  .زيبايي برعهده دارند

  

  : بعد اجتماعي فرهنگ استحمامـ4
هـا جـزء    خانـه  مـساجد، بازارهـا و قهـوه       اننـد هايي م دوره قاجار در كنار مكان    ي  هاحمام

 در چنين فضاهايي امكان معاشرت مـردم بـا يكـديگر            ؛آمدند فضاهاي عمومي به شمار مي    
هـايي  يكي از بهانه  .  حمام فرصتي براي ديدار با دوستان و خبرگيري از آنها بود           .فراهم بود 

 بسياري از اوقات با هم بـه        آنها. ند، حمام بود  بيابتوانستند براي خروج از خانه       كه زنان مي  
بـه   ،هـد  آن عدر واقـع زنـان  . گذاشـتند به حمام قـرار مـي   براي رفتن    ،جمعيصورت دسته 

 تولد، زيـارت   و عروسيشركت درديد و بازديد دوستان و آشنايان،  حمام،  چونهايي   بهانه
ها ساعت ،زنان از آنجا كه آداب استحمام       1.توانستند از خانه خارج شوند     مي ...ها و امامزاده

وگـو پيرامـون مـسائل       براي گفت  ها فرصت كافي  آنكشيد،   مي و گاه تا نصف روز به درازا      
 به انتظـار    بستن كه  حنا هنگامخصوص   به. داشتند يارمختلف و خبرگيري از يكديگر در اخت      

 مناسـبي بـراي گـپ زدن        فرصتگرفتن موها نياز بود،     يك يا حتي چند ساعته براي رنگ      
                                                 

  .312ص ،آسيا در سال سه ؛202ص ،1ج ،صاحبقران دربار به سفري .1
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  . وجود داشت
 را نيز به حمام     شرح اختالفات با همسرانشان    ،متعارفوگوهاي  زنان حتي فراتر از گفت    

 و ،آمـد كـه رياسـت آن      زنانـه درمـي    حمام به صورت دادگـاهي       ،بردند و در اين زمان    مي
گيري پيونـد    هاي عمومي در شكل     حمام 1.سفيدان بود  برعهده گيس  ، حل اختالفات  ي  وظيفه

آنجا فرصت مناسبي بود تا بـا دختـران         ،  خصوص به.  موثر داشتند  يها نيز نقش  ميان خانواده 
 از يكــي. هــا را بــا دقــت بيــشتري زيــر نظــر بگيرنــد دم بخــت بيــشتر آشــنا شــوند و آن

افـراد طبقـه    «: نويـسد نويسان آن عصر، در توصيف زندگي روزمره مردم تهران مي         نامهسفر
در آغاز روز براي ديدار با آشنايان بـه بـازار           . متوسط تقريباً هميشه در حال دويدن هستند      

از اين ساعت تا ظهـر يـا بـراي كـسب اخبـار         . كنندروند و ناشتايي را با آنها صرف مي       مي
  2.»...كنند روند و يا از دوستان خود ديدن ميم ميجديد به حما

هـا و   صـنف ها مكاني براي آشنايي بـا هـم       ها براي بازرگان   حمام ،به جز چنين مواردي   
ها  خبرگيري افراد در حمام    3.ودشان ب  معامالت ي  شان از يكديگر و مذاكره درباره     خبرگيري

  كشور سازالب مهم و حتي سرنوشت    شد و گاهي مط   البته تنها محدود به مسائل روزمره نمي      
هنگـام   ، يكي از نـاظران خـارجي  يكه به گفته چنان. شدنيز ميان مردم به بحث گذاشته مي      

هاي عمومي ايران صحبت از جهـاد       چند روزي در بازار و حمام     هاي ايران و روسيه،     جنگ
از اخبار روز   ها فرصتي براي كسب آگاهي       حمام ، به اين ترتيب   4.ها در ميان بود   عليه روس 

هـا   در حمام  خبرگيري و هم خبرپراكني   امكان   هم   ،عبارتي  به ؛رساني بود طور اطالع و همين 
اي از   عـده  ، قاجـار  ي   استحمام بـود كـه در دوره       به دليل همين بعد اجتماعيِ    . وجود داشت 

ها و ديگـر فـضاهاي      به طور ناشناس و محرمانه در حمام      هاي سياسي   يا مقام  نظميه سوي
وگو در حمام بـه     هايشان را تحت عناويني مثل گفت     كردند و شنيده   استراق سمع مي   عمومي

 تائيدي بر كـاركرد     ، چنين اهتمامي از سوي حكومت     5.دادند خود گزارش مي   يهاباالدستي
                                                 

  .65ص ،ايران در سفر .1
  .221ص ،همان .2
  .65ص ،همان .3
  .217ص ،آسيا در سال سه .4
  .705ص نگاه،: تهران ،)اول بخش( 4ج ،ايران اجتماعي تاريخ ،)1382 (راوندي، مرتضي .5
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  .ها و البته آگاهي حكومت از چنين كاركرد مهمي استاجتماعي حمام
شـد كـه    نه در نظـر گرفتـه مـي       ها نيز فـضايي در بخـش سـربي        حتي در معماري حمام   

 ،در اين مكان  . پاسخگوي نياز مراجعان به معاشرت و روابط اجتماعي پس از استحمام بود           
ن مالي افراد و نوع حمام، لوازم مختلفي براي استراحت و پـذيرايي و آرايـش                بسته به تمكّ  
 طوالني   زماني ، توقف در سربينه پس از استحمام      ،با توجه به چنين كاركردي    . وجود داشت 

 كننـدگان   استحمام1. بود فرهنگ حمامداد و بخش دلچسب و مفرحبه خود اختصاص مي   را  
 از رسوم .بردندنشيني پس از استحمام را با خود همراه مي        نيز وسايل الزم براي يك دورهم     

 گـوش   3،شربتو   قهوه   ،چاي نوشيدن   2 كشيدن،  قليان پس از حمام، به موارد مختلفي چون      
 عبـادت    و گـاه   5 صرف نهار و ميوه و شيريني      ، و حتي در برخي موارد     4 آواز ساز و دادن به   

 رفتن به حمام براي ايرانياني كه       ،روشن است كه در چنين شرايطي      6.كردن اشاره شده است   
 پاتوق  يكبود و حمام     بخش جذاب و لذت   7،بودند» عاشق اختالط و گپ زدن    «به تعبيري   
  نوعي تفريح و سرگرمي    ؛ استحمام ،براي زنان اعيان   ،به همين دليل  . شدشمرده مي هميشگي  
  8.بود» جمعينيك يا گردش دستهپيك «يا همان

يا برخي وسايل، جنبه سـرگرمي      و  ترفندها   و   زنان و مردان عصر قاجار گاهي با اعمال       
از  خـود     گـزارش مفـصل    درمـادام سـرنا     كه  چنان. كردند را تقويت مي   اهو تفريحي حمام  

                                                 
 حمام همايش مقاله مجموعه در »خانگي و خصوصي هايحمام« ،)1384 (زاده،ولي نيما و عليپور نسيم .1
  .407ص شناسي،مردم پژوهشكده گردشگري، و فرهنگي ميراث سازمان: تهران ايراني، فرهنگ در
 ؛74ص جاويـدان، : تهـران  كردبچـه،  محمدحـسين  ترجمه ،ايرانيان و ايران ،)1363 (بنجامين، و .ج .س .2

  .152ص ،ايران در هاآئين و ها آدم
  .247ص ،ايرانيان و ايران پوالك؛ مهسفرنا ؛199ص ،ايران در سال بيست .3
  .155ص ،ايران در هاآئين و هاآدمجا؛ همان .4
  .جاهمان .5
 محمدرسـول  و افـشار  ايـرج  كوشـش   به ،لشكرامين خاطرات روزنامه ،)1378 (لشكر،امين قهرمان ميرزا .6

  .238ص ،الدولهمونس خاطرات ؛42 ،55 ،144اساطير، ص: تهران درياگشت،
  .69ص ،ايران در هاآئين و هاآدم .7
  .153ص همان، .8
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گيري يكي كننده از نقالي و معركهامكانات سرگرمضمن اشاره به ساير  ،انياستحمام زنان اير
عـد اجتمـاعي    ب 1.گويي او براي ديگران سخن به ميان آورده اسـت         از زنان در حمام و قصه     

 در روابـط    : به عنوان نمونه   است؛استحمام در زمان قاجار از جوانب ديگري نيز قابل تامل           
نـوازي را بـه      زماني كه ميزباني قصد داشت تا رسم ميهمـان         اجتماعي ايرانيان در آن عصر،    

 آمـاده كـردن حمـام و        2.كـرد نحواحسن به جاي آورد، ميهمان خود را دعوت به حمام مي          
 ،گونـه مـوارد   در اين . گر احترام ويژه ميزبان به ميهمان خود بود       دعوت ميهمان به آن، نشان    

. كردنـد  ند و با آغوش باز از آن استقبال مي        داد ميهمانان جواب نه به اين دعوت نمي       معموالً
 حمـام در    به ايـن ترتيـب     .وداي براي ابراز صميميت و تحكيم روابط ب        حمام بهانه  ،در واقع 

 آن روزگار ـ كه در كمتر فضاي عمومي ديگري مثل   براي مرد و زن ايرانيكنش اجتماعي 
 فرصت مناسبي   ـ هم بپردازند توانستند آزادانه و با آرامش خاطر به معاشرت با          ها مي حمام

 نقش يك پاتوق    آورد و فراهم مي و خبرگيري از يكديگر      پرسي    احوال ،نشينيبراي دورهم 
، جديـد  وسـايل ارتبـاط جمعـي        غيابدر واقع در     .كرد  عصر قاجار ايفا مي    ي  را در جامعه  

را فـراهم   گيري افراد با يكـديگر      ها با كاركردي شبيه به اين وسايل، هم امكان ارتباط         حمام
  3.آمدندكردند و هم فضايي براي خبرپراكني به شمار ميمي

                                                 
  .154ـ155ص همان، .1
 ،1ج،  مـافي الـسلطنه نظـام  خـان حـسينقلي  اسـناد  و خاطرات ،)1362 (مافي،السلطنهنظام خانقليحسين .2
 ،)1363 (بـل،  لوتيـان  گرتـرود  ؛79ص ايـران،  نـشرتاريخ : ، تهـران  ]ديگران و[ ...و مافي معصومه كوشش  به

  .9ص خوارزمي،: تهران رياحي، بزرگمهر ترجمه ،ايران از تصويرهايي
 ي  دوره در خـصوص   بـه  شـدن،  مدرن جريان در ديگر هايپديده از بسياري مثل تدريج، به ايراني حمام .3

 دوش از ها،حمام در آرامآرام. شد كاركردي و ساختاري تحول دچار اسالمي، جمهوري طورهمين و پهلوي
 هـم  بعـد . كرد تغيير عمومي هايحمام شكل و سر و شدند ويران عمومي هايمامح و هاخزينه شد، استفاده

 امـا  ،بـود  عمـومي  هايحمام كردن تر  خصوصي چه هر جهت در تالشي كه آمد ميان به نمره هايحمام پاي
 هـاي حمـام  روزافـزون  شـدن  گيـر همـه  كرد، وارد قديم سبك هايحمام پيكر بر را نهايي ي ضربه كه آنچه

 ترتيـب  ايـن  به. دهند  مي اختصاص حمام به را فضايي حتماً هاخانه طرح در امروزه، كه طوري. ودب خانگي
 هـا حمـام  بهداشتي وضع تحوالت، و تغيير اين كنار در. رفت ميان از كلي طور به هاحمام اجتماعي كاركرد
 ولـي  نشدند؛ محو ملكا طور به اگرچه بستن حنا و كشيكيسه حتي و مال و مشت مثل رسومي اما ،شد بهتر
 از و دادنـد  دست از را خود گذشته متنوع كاركردهاي هاحمام طرف يك از نتيجه، در. افتادند سكه از ديگر
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  نتيجه
اي كه براي طرز استحمام ايرانيان در دوره قاجار، نام بـرده شـد،              ها و ابعاد چندگانه   ويژگي

ـ زد كه رنگ و بويي ايرانيفرهنگ استحمام را رقم مي در كنار هم، نـوع  .  اسالمي داشـت  
تقيم اعتقادات ديني در شيوه و آداب استحمام، اعمال مختلفي از           ها، نقش مس  معماري حمام 

شد و در پاكيزگي و آرامـش       ومال كه در جريان استحمام انجام مي       كشي و مشت  جمله كيسه 
بـستن و اسـتفاده از       هاي رايجي مثـل حنـا     ار موثر داشت، سنت   يو سالمتي افراد نقشي بس    

د خبررساني و هم بعدي تفريحـي داشـت         حمام به عنوان يك پاتوق و محفلي كه هم كاركر         
سـالمتي، دينـي،    ــ     بهداشـتي  كـاركرد بـا چهـار     ايرانيـان را    همگي فرهنگ استحمام    ... و

  .دادندشكل ميشناختي و اجتماعي زيبايي
 بـستري بـود كـه شـيوه         ،كه روشن شد فرهنگ بومي اين سـرزمين در آن زمـان           چنان

 فرهنـگ اسـتحمام از      ،به همين دليل  . يدبخشاستحمام مردم را با اجزاي مختلفش شكل مي       
 ، فرهنگ و اعتقادات ايرانيـان بـود و در نتيجـه           ي  دهندهبرد و بازتاب  هويتي ايراني بهره مي   

وجوه مشترك طـرز    . آفرين باشد توانست در تقويت بعد فرهنگي هويت ملي ايراني نقش         مي
ز فرهنگ جامعـه مـا بـا         يكي از عوامل تماي    ،استحمام زنان و مردان ايراني در زمان قاجار       

در توصيف شيوه   » استحمام ايراني «رسد اصطالح   به اين ترتيب به نظر مي     . جوامع ديگر بود  
 ، به همين دليل   ؛ بامسما و صحيح باشد    يو آداب استحمام مردم ايران در عصر قاجار، تعبير        

ـ  زماني قدم به اين سـرزمين گذاشـتند و بـا       ي  بسياري از اشخاصي كه در آن دوره       گ فرهن
 گاسـپار   كساني چون حتي  . آن را بازتاب دادند   هايشان  حمام ايرانيان آشنا شدند، در نوشته     

  . ادوارد پوالك فصلي مجزا را به اين موضوع اختصاص دادنددروويل و ياكوب
  
  

                                                                                                                   
 و گرفتنـد  قـرار  غربـي  مدرنيتـه  معرض در كه شدند جوامعي ساير هايحمام شبيه بيشتر هرچه ديگر سوي
  .  خورد نمي چشم به نهاآ در ايراني هويت از هايينشانه قاجار، عصر برخالف ديگر
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   و مĤخذمنابعفهرست 
 بـا   ،) ناصـري  اسناد حقوقي عهد  ( اهللا نوري فضلدر محضر شيخ  ،  )1385(،  و سعيد روحي   اتحاديه، منصوره ـ  

  .تاريخ ايران : تهران،2 جداود،پيشگفتاري از علي آل
كوشـش ايـرج افـشار و محمدرسـول          ، بـه  لشكرروزنامه خاطرات امين  ،  )1378(،  لشكر، ميرزاقهرمان امينـ  

  .اساطير: درياگشت، تهران
  .سخن: ، تهران1، جفرهنگ امثال سخن، )1384(، انوري، حسنـ 
  .ريزماه: عالمه، تهران، ترجمه ماني صالحيسال در ميان ايرانيانيك، )1381( ،گرانويل براون، ادواردـ 
  .اطالعات:  تهران،2ج، ترجمه حسين كردبچه، سفري به دربار صاحبقران، )1367(، بروگش، هينريشـ 
  .خوارزمي: ، ترجمه بزرگمهر رياحي، تهرانتصويرهايي از ايران، )1363(، لوتيان بل، گرترودـ 
  .نابي: ، تهران)مافينظام( ، ترجمه منصوره اتحاديهتان سفرنامه اگوست بن،)1354(، ن، اگوستتابنـ 
  .جاويدان: ، ترجمه محمدحسين كردبچه، تهرانايران و ايرانيان، )1363( .و .ج .بنجامين، سـ 
ـ     سفرنامه پوالك؛ ايران و ايرانيان    ،  )1368(،  ادوارد پوالك، ياكوب ـ   : داري، تهـران  ، ترجمه كيكـاووس جهان

  .خوارزمي
جغرافياي طبيعي و انساني و آمار اصـناف        ( جغرافياي اصفهان ،  )1388(،  محمدابراهيمبن تحويلدار، حسين ـ  

  .اختران: كوشش الهه تيرا، تهران ، به)شهر
دانشگاه شهيد بهـشتي، دانـشكده معمـاري و شهرسـازي،     : ، تهرانهاحمام، )1383(، قاسمي، كامبيزحاجيـ  

  .سناد و تحقيقات؛ روزنهمركز ا
  .نويد شيراز: ، شيرازنامه امثال و حكم ايرانيفرهنگ، )1382(، )واله( خضرايي، امينـ 
  .شباويز: تهران  ترجمه منوچهر اعتمادمقدم،سفر در ايران،، )1365(، دروويل، گاسپارـ 
  .خيام :تهرانوشي، ، ترجمه عليمحمد فرهسفرنامه مادام ديوالفوا، )1332(، ديوالفوا، ژانـ 
  . نگاه: ، تهران)بخش اول( 4ج، تاريخ اجتماعي ايران، )1382(، راوندي، مرتضيـ 
  .ني: ، ترجمه مهران توكلي، تهرانخاطرات سفر ايران، )1378(، دو روششوار، كنت ژولينـ 
  .زوار: اصغر سعيدي، تهران، ترجمه عليها در ايرانها و آئينآدم، )1362(، سرنا، كارالـ 
موسـسه خـدمات فرهنگـي      : ، تهـران  3، ج تاريخ اجتماعي تهران در قرن سيزدهم     ،  )1368(،  شهري، جعفر ـ  

  .اسماعيليان، رسا
  .گستر سخن: ، مشهدها كتابنامه گرمابه، )1392(ـ طبسي، محسن، 
  .گستر سخن: ، مشهدها هاي ايران در آينه سفرنامه گرمابه، )1390(،  ـ ــــــــــــ

 همـايش   ت مجموعـه مقـاال    :در» ي خصوصي و خانگي   هاحمام«،  )1384(،  زادهيما ولي عليپور، نسيم و ن   ـ  
  .شناسيسازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، پژوهشكده مردم: حمام در فرهنگ ايراني، تهران
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كوشـش مـسعود      بـه ،  2-1ج،  السلطنهروزنامه خاطرات عين  ،  )1376 -1374(،  ميرزاالسلطنه، قهرمان عينـ  
  .اساطير:  افشار، تهرانسالور و ايرج

  .اشراقي: ، ترجمه حسين نورصادقي، تهرانسفرنامه اوژن فالندن به ايران، )1356(، فالندن، اوژنـ 
 نگارش متن فارسـي     ايران قاجار از ديدگاه دو هنرمند فرانسوي،      ،  )1377(،  فالندن، اوژن و پاسكال كست    ـ  

  . نگار: كريم امامي، تهران: و انگليسي
انجمن : اورا، تهران زاده و كينيجي ئه   ، ترجمه هاشم رجب   سفرنامه فوروكاوا ،  )1384(،  نوبويوشيفوروكاوا،  ـ  

  .آثار و مفاخر فرهنگي
 محمدرضـا   كوشـش   آشـتياني، بـه   ، ترجمه عباس اقبال   سه سال در دربار ايران    ،  )1390(،  فووريه، ژوآنس ـ  

  .نوين: بيگي، تهرانحسن
  .قطره: مهدوي، تهران ترجمه عبدالرضا هوشنگل در آسيا،سه سا، )1383(، آرتورگوبينو، ژوزفـ 
  . المعي:  رسول چوپاني، تهرانكوشش ، بهالصحه ناصريحفظ، )1387(، گيالني، محمدكاظمـ 
تـاريخ  : ، تهـران  شاههايي از زندگاني خصوصي ناصرالدين    يادداشت،  )1372(،  خانمعيرالممالك، دوستعلي ـ  

  .ايران
: ، تهـران )انبار، بـازار، پـل و سـد، حمـام    آب( المنفعهبناهاي عام،  )1379(،   محمدي مالزاده، كاظم و مريم   ـ  

  .سازمان تبليغات اسالمي، حوزه هنري
  .سنايي: اسماعيل حيرت، تهران  ترجمه ميرزاتاريخ ايران،، )1383(، ملكم، سرجانـ 
  .توس: رانته  ترجمه ابوالقاسم سري،،1 ج،سفرنامه جيمز موريه، )1385(، موريه، جيمزـ 
  .سحر: كوشش محمد گلبن، تهران ، ترجمه علي مترجم، بهسفرنامه تركستان و ايران، )1356(، موزر، هنريـ 
  . زرين: كوشش سيروس سعدونديان، تهران ، بهالدولهخاطرات مونس، )1386(، الدوله مونسـ 
كوشش فاطمه قاضيها،  ، بهگستانشاه در سفر دوم فرن   خاطرات ناصرالدين  روزنامه،  )1379(،  شاهناصرالدينـ  

 .سازمان اسناد ملي ايران، پژوهشكده اسناد: تهران

  .عطار :، تهرانطهران عهد ناصري، )1364(، نجمي، ناصرـ 
، 1ج،  مـافي الـسلطنه خـان نظـام   خاطرات و اسـناد حـسينقلي     ،  )1362(،  خانقليمافي، حسين السلطنهنظامـ  
  .تاريخ ايران: ان، تهر]و ديگران[كوشش معصومه مافي  به
  .نوين: ، ترجمه علي پيرنيا، تهرانبيست سال در ايران، )1363(، ويشارد، جانـ 
  .اقبال: ، ترجمه غالمحسين قراگوزلو، تهرانايران در يك قرن پيش، )1368(، ويلز، چارلز جيمزـ 
وزارت : ن، ترجمـه محمـد عاصـمي، تهـرا        ايران در يكصد و سيزده سال پيش      ،  )1355(،  هولتسر، ارنست ـ  

    .شناسي ايرانفرهنگ و هنر، مركز مردم




