
  ي انجمن ایرانی تاریخ نامه مطالعات تاریخ فرهنگی؛ پژوهش
  121ـ148، صص 1393 پاییز، ویکم بیستي  م، شمارهششسال 

 
  حمام و استحمام در فرهنگ ایرانیان عصر قاجاریه

  )وطهاز آغاز تا مشر(
  

  **میثم غالمپور، *علیرضا مالیی توانی
  

  چکیده
 کـه  استحمام ایرانیان فراتر از کارکرد بهداشتی مرسوم، کارکردهاي مختلفی داشت       

ـ  ایـران در فهم بهتر تاریخ فرهنگی      ما را   تواند   می بررسی و تبیین این ابعاد،      اريی
ردهـاي متنـوع و   ها، کارکبررسی جلوه ،پژوهش حاضري  رو، مساله از این . رساند

ایرانیان در دوره قاجار است تا به این پرسش پاسخ فرهنگ استحمام ابعاد مختلف 
 ،هایی برخوردار بوده؟ در پاسـخ    دهد؛ که استحمام ایرانیان آن عصر از چه ویژگی        

عالوه بـر  استحمام ایرانیان در آن عهد،  فرهنگ کند که   مقاله این مدعا را طرح می     
ــ    بهداشتی يحوزهچهار   دیگري در    هاي چندگانه نقش و   ابعادکارکرد بهداشتی،   

ي برآمـده از باورهـا    داشـت کـه     شـناختی و اجتمـاعی      ییسالمتی، دینـی، زیبـا    
ـ  و طرز معیشت بومی ایرانیبخشهویت این پژوهش، بـر اسـاس   .  است اسالمی 

  .کوشد این کارکردها را به نمایش بگذارد روش توصیفی ـ تحلیلی می
  

  . قاجار، فرهنگ، حمام، هویت ملیي دوره: ي کلیديهاواژه
  

                                                
  .)mollaiynet@yahoo.com(  و مطالعات فرهنگیانسانی علوم پژوهشگاه اریخ پژوهشکده تدانشیار* 

ــناس**  ــد کارش ــار ارش ــا خیت ــالم دوره رانی ــور   یاس ــام ن ــشگاه پی ــران جنــوب   دان ــد ته   واح
)meysamgholampour@yahoo.com(.  

  04/09/93: دتأیی تاریخ ـ 27/03/93: دریافت تاریخ
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  مقدمه
اي از اعتقـادات، اعمـال و آداب و رسـوم     هـم پیچیـده    بـه    ي  توانیم مجموعه فرهنگ را می  

ـ            آن ، کـه در مجمـوع  ردمشترك اعضاي یک جامعه یا گروه در زمانی مـشخص تعریـف ک
 فهم جوامع انـسانی در  ،با چنین وصفی. سازدها متمایز میجامعه را از سایر جوامع و گروه     

تاریخ فرهنگـی   . ستیپذیر ن  امکان ،جوامع اعصار گوناگون بدون موشکافی در فرهنگ آن      
این مقالـه  . کوشد بر همین جنبه تمرکز کندهاي مهم دانش تاریخ می به عنوان یکی از شاخه   

ام ي فرهنگ استحماي از تاریخ فرهنگی ایران عصر قاجار را در حوزه      نیز قصد دارد گوشه   
  . مورد کاوش قرار دهد

ي قاجـار، مـساله اصـلی ایـن           بررسی نسبت بین استحمام و فرهنگ ایرانیـان در دوره         
هـا پاسـخ گفـت کـه مهمتـرین         براي تبیین این نسبت، باید به ایـن پرسـش         . پژوهش است 
؟ استحمام مردم عصر قاجار     هایرانیان در دوره قاجار چه بود      استحمام   یفرهنگکارکردهاي  

شناسانه برخـوردار   از چه ابعاد زیبائی   ه؟   بهداشت و سالمت چه کارکردهایی داشت      در حوزه 
ـ   می نشات؟ مهمترین کارکردهاي دینی استحمام از کجا        هبود از چـه کارکردهـاي     و  ؟  هگرفت

 ؟ در مقام پاسخ، باید به این نکته توجه داشت که استحمام هره است اجتماعی برخوردار بود  
بـا باورهـا و   از آن جـا کـه    اما ،بود پاکیزگی يمقوله به   انیاني ایر همهپاسخ مشترك   چند  

 ،اي از رفتارهـا مجموعه به هـم پیوسـته   داشت،  فرهنگ بومی مردم آن زمان پیوندي عمیق        
هـا  وشوي بـدن از آلـودگی   شستدربرخالف امروز تنها     و   دداتشکیل می را  آداب و رسوم    

عی متناسب با فرهنـگ مـردم آن عـصر        ها و کارکردهاي متنو    ویژگی ، بلکه دشخالصه نمی 
   .داشت

     از آن جا که تاکنون درباره فرهنگ استحمام ایرانیان در عصر قاجار، بـه طـور مـستقل         
 ، در نتیجـه، ابعـاد مختلـف        اسـت  صورت نگرفته   و مستندي  منسجمتاریخی  هیچ پژوهش   

البتـه در  . ستدینی، زیبائی شناختی و اجتماعی آن چندان شناخته نی    بهداشتی،   هايکارکرد
اثر محسن طبسی اشـاره      1ها  هاي ایران در آینه سفرنامه      گرمابهتوان به کتاب      این زمینه، می  

                                                
  .گستر سخن: مشهد ،ها سفرنامه آینه در ایران هاي گرمابه ،)1390 (طبسی، محسن .1
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ها پرداخته شده که به موضوع حمام و استحمام   هایی از سفرنامه    کرد که در آن به نقل بخش      
هـاي    این اثـر و جـداولی کـه مولـف در پایـان آن آورده و در آنهـا داده                   . اختصاص دارند 

کتـاب دیگـر   . تواند راهنمایی براي پژوهشگران باشـد  بندي نموده، می ها را موضوع  فرنامهس
 مشخـصات  ي بنـدي شـده     نیز با توجه به ارائه دسته      1ها  کتابنامه گرمابه این مولف، با عنوان     

. ها، حکم یک راهنمـا را بـراي محققـان دارا اسـت              منابع مختلف مرتبط با موضوع گرمابه     
ي مورد بررسی ایـن مقالـه،     اختصاص به دوره،رفی شده در این دو کتاببخشی از منابع مع  

  .قاجاریه، دارندیعنی 
ـ  اسـتحمام هـاي چندگانـه  نقـش ي موجـود دربـاره    هـاي ابهام ي قاجـار،  ان دوره ایرانی

ي  نگارندگان را واداشت تا در پژوهشی اکتشافی و بـا روش توصـیفی ـ تحلیلـی، دریچـه     
 بـه هاي غیرایرانیان  سفرنامه، افزون بر انبوه     مسیردر این   . ینداي به سوي موضوع بگشا    تازه

انـد  داشتهشناسانه  مردمو سایر آثاري که رویکردي      هاي ایرانیان دوره قاجار     شتهنگاخاطره
ي قاجار روشـن  هاي هزارتوي فرهنگ استحمام دوره  نیز توجه شده است تا ابعادي از الیه       

  .شود
  

  ر قاجارحمام و استحمام ایرانی 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 تقسیم  می،در نتیجه. تفاوت داشتند 
. شـدند  تقـسیم مـی  ،)خـانگی (شان بـه دو دسـته عمـومی و خـصوصی          اساس نوع ساخت  

هاي مسکونی داشتند و عموم بیعی ساختمانی جدا از ساختمان   هاي عمومی، به طور ط     حمام
البته گاهی برخی از اعیـان بـا پرداخـت پـول     . بردندمردم با پرداخت وجهی از آن بهره می   

» قـرق « خـود بـه اصـطالح        ي   حمام عمومی را براي چنـد سـاعت بـراي اسـتفاده            ،بیشتر
  .دهدکاهش   حمام رارد عمومیتوانست حتی کارکبه این ترتیب قدرت مالی می 2.کردند می

                                                
  .گستر سخن: مشهد ،ها گرمابه کتابنامه ،)1392 (همان، .1
  .372اقبال، ص:   قراگوزلو، تهرانین، ترجمه غالمحسیش قرن پیک در یرانا، )1368 (ویلز، چارلزجیمز .2
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 ،شـدند هاي خصوصی که درون یک ساختمان مسکونی یا در کنار آن ساخته مـی    حمام
 در کنار سه بخش بیرونی، انـدرونی و خلـوت،   ها حماماین .  داشتنداختصاصبه اعیان تنها  

 ،به این ترتیـب حمـام سـرخانه    1.دادندرا تشکیل میبسیاري از بزرگان خانه چهارم  بخش  
هـا در   البته درب برخی از این حمام     . دو اجتماعی افراد ب   تعیین خاستگاه هاي  کی از نشانه  ی

ن چه با پرداخت پول و یا بدون آن، به روي سایر مردم نیز گشوده می  زمان به . شد هایی معی
 به طور دسـته جمعـی و    معموالً،)شانبه ویژه زنان(  و نیز از آن جهت که اعیان  ،همین دلیل 

 کارکرد ،ها نیز در عمل  رفتند، حتی این نوع از حمام     ان و آشنایان خود به حمام می      با دوست 
  .عمومی داشتند

 قاجـار   ي  در دوره . کنندگان نیز قابـل تقـسیم بودنـد       ها بر اساس جنسیت استفاده    حمام
 امـا زمـان   ،هاي مورد استفاده زنـان و مـردان یکـسان بـود        ساختمان حمام  ،طور معمول  به

ها در ساعاتی از روز بـه آقایـان و در           به این ترتیب که حمام    . ها تفاوت داشت  آني    استفاده
ها به طور کلـی     البته گاهی اوقات برخی از حمام     .  به بانوان تعلق داشت    ،دیگر ساعات روز  

ها گاه در بناي حمام. یافتاختصاص می یکی از این دو گروه بهیا در روزهایی خاص تنها 
هاي از نمونه. شددر نظر گرفته می زنان راي مردان و دیگري ب   يرایکی ب مجزا  دو ساختمان   

در » )صـفا ( محمدرحیم خـان «توان به حمام    می ،ها حمام نوع این   ي  معروف به جاي مانده   
  2.قزوین اشاره کرد
نشین عصر قاجار، حمام هاي اقلیتمحلهشد ها و باورهاي مذهبی موجب می   محدودیت

، غیرمسلمانان اجازه ورود مسلمانانهاي عمومی  در حماما؛ زیر نده باش ص خود را داشت   خا
هاي مـسلمانان و    ها را بر اساس اعتقادات دینی به حمام       توانیم حمام  می رو، از این . نداشتند
تـرین   فصل اراك، یکـی از معـروف    حمام چهار .تقسیم کنیم هم   هاي دینی اقلیتهاي  حمام

                                                
 ؛206ـ207ص نی،: تهران توکلی، مهران ترجمه ،ایران سفر خاطرات ،)1378 (ر،روششوا دو ژولینکنت .1

 بـا  ،)ناصـري  عهد حقوقی اسناد (نوري اهللافضل شیخ محضر در ،)1385 (روحی، سعید و اتحادیه منصوره
  .684ص ،2ج همان، ؛258 ص ایران، تاریخ نشر: تهران ،1ج داود،آل علی از پیشگفتاري

 شهرسـازي،  و معمـاري  دانشکده بهشتی، شهید دانشگاه: تهران ،هاحمام ،)1383 (ی،قاسمحاجی کامبیز .2
  .  16 ،82ص روزنه، تحقیقات؛ و اسناد مرکز
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ها به طور مجزا از حمام مسلمانان بنا       ام اقلیت اي است که در آن، حم       جا مانده   هاي به   حمام
هـا جـزء     نفوذ دین اسالم، اکثـر حمـام       ي  روشن است که با توجه به دامنه       البته   1.شده است 

هـاي  بـه چـشمه  تـوان  مـی  ،هاي روزگار قاجار در شمار انواع حمام   .  نخست بودند  ي  دسته
حمـام کـردن تبـدیل      هایی براي    محوطهبه   ،به دلیل فواید درمانی   اشاره کرد که      نیز گرم آب

ار  مکـانی بـراي حمـام   ،هادر اردوهاي شاهی در میان خیمه   افزون بر این،    . شده بودند  سـی  
  2.گفتندهاي سفري، حمام بلغار میبه این حمام که شدبرپا می
. ساختهاي عمومی را از سایر بناها متمایز می       چند مشخصه، حمام  لحاظ سبک بنا،    از  

 به صورت گنبـدي شـکل سـاخته         ها بود که معموالً    سقف حمام  ،هاخصه این مش  ي  از جمله 
هـاي  طور بر سردر حمامهمین. کردشد و امکان تشخیص آنها را از سایر بناها فراهم می      می

اي با موضوعاتی مثل نبردهاي رستم یا حیواناتی مثل شـیر            نقش و نگارهاي ساده    ،عمومی
» رسـتمِ درِ حمـام    «گیري تعبیر   ی دستمایه شکل   حت ،این نقش و نگارها   . کرد خودنمایی می 

 درشت برخوردار بـود ولـی   یهم بودند؛ تعبیري که اشاره به فردي داشت که گرچه از هیکل     
  3.خاصیت بود انسانی ناتوان و به اصطالح بی،در عمل

هایی از فضوالت حیوانی نیز قابل رویت بود که از آنهـا       توده ،هادر فضاي اطراف حمام   
وجودشـان از     امـا  ؛هـا گرچـه نازیبـا بودنـد       این تـوده  . شد ت حمام استفاده می   براي سوخ 
هـاي پهـن    نـگ  وجـود لُ 4.رفت هاي آن عصر به شمار می   هاي فضاي بیرونی حمام   مشخصه

                                                
  .16ـ17ص همان، .1
 نـشر : تهـران  ،شاهناصرالدین خصوصی زندگانی از هایییادداشت ،)1372 (معیرالممالک، خاندوستعلی .2

 ،1ج ،الـسلطنه عین خاطرات روزنامه ،)1374ـ1376 (السلطنه،عین میرزاقهرمان ؛83ـ84ص ایران، تاریخ
 خاطرات روزنامه ،)1379 (شاه،ناصرالدین ؛502ص اساطیر،: تهران افشار، ایرج و سالور مسعود کوششبه

 پژوهشکده ایران، ملی اسناد سازمان: تهران قاضیها، فاطمه کوششبه ،فرنگستان دوم سفر در شاهناصرالدین
  .21ص اسناد،

  .373ص شیراز، نوید: شیراز ،ایرانی حکم و امثال نامهفرهنگ ،)1382 (خضرایی، امین .3
 اطالعـات، : تهـران  کردبچه، حسین ترجمه ،1ج ،صاحبقران دربار به سفري ،)1367 (بروگش، هینریش .4
: تهران ورا،ائه کینیجی و زادهرجب هاشم ترجمه ،فوروکاوا سفرنامه ،)1384 (فوروکاوا، نوبویوشی ؛199ص

  .269ص فرهنگی، مفاخر و آثار انجمن
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از گاهی  طور کارگران حمامی که براي نفس تازه کردن هر  ها و همین  شده در ورودي حمام   
  1.هاي عصر قاجار بود دیداري حمامهايآمدند، از دیگر مشخصهبه دم در می
هاي دیداري که اشـاره شـد،    از چنین مشخصهگذشته ، قاجار ي  هاي عمومی دوره  حمام

این نشانه، بوق حمـام بـود کـه صـداي بلنـدي         . بردند  شنیداري نیز بهره می    ي  از یک نشانه  
هاي شب، از هدمیدن در آن در نیم 2؛رسانی به مردم منطقه بود   اي براي اطالع  داشت و وسیله  

و در ساعات میانی روز، از تغییر کاربري حمام از مردانـه بـه زنانـه یـا       ،باز شدن در حمام   
صداي این بوق طوري با فرهنگ مردم عجین شده بود که حتی تعبیـر    . دادبرعکس خبر می  

ود       ها و کنایات و اشارات رایجِ      المثلبوق حمام در ضرب    .  میان مردم هـم راه پیـدا کـرده ـب
تا بوق حمـام چـه      ...«و  » حمام ده را چه به بوق؟     «،  »بوق روي حمام است   «بیري مثل   تعا

 تنها اختصاص به    ،ها شدن المثل البته دستمایه ضرب   3. هستند نوعهایی از این    نمونه» گوید؟
ــوارد متعــددي دســتمایه   ــوق حمــام نداشــت و خــود حمــام هــم در م ــراي خلــق ب اي ب

  4. استشدهدر فرهنگ ایران  یهای المثل ضرب
شـرعی و طبـی       که در سـاخت آنهـا اصـول        ،هاي عمومی عصر قاجار   ساختمان حمام 

 سهولت سوار شدن جریان آب به سیـستم آبرسـانی حمـام،           مانندشد، به دالیلی    رعایت می 
تر از  پایین،معتدل شدن آن در تابستان و استحکام بنا        گرم شدن فضاي داخلی در زمستان،     

شد که یکی از  ها از چند بخش تشکیل میداخل حمام 5.دندشسطح معابر اطراف ساخته می  
 در وسط آن حوضی با آب خنک قرار داشـت،           سربینه که معموالً  . ترین آنها سربینه بود    مهم

                                                
  .152ص زوار،: تهران سعیدي، اصغرعلی ترجمه ،ایران در هاآئین و هاآدم ،)1362 (سرنا، کارال .1
 قرن یک در ایران: نک زمینه این در نمونه براي که است، شده نقل جالبی هايروایت حمام بوق درباره .2

  .   440ص عطار،: تهران ،ناصري عهد طهران ،)1364 (نجمی، ناصر ؛112 ص ،پیش
  .206ص ،ایرانی حکم و امثال نامهفرهنگ .3
  .365ص سخن،: تهران ،1ج ،سخن امثال فرهنگ ،)1384 (انوري، حسن: نک زمینه این در .4
ـ  ،)حمـام  سـد،  و پل بازار، انبار،آب (المنفعهعام بناهاي ،)1379 (محمدي، مریم و مالزاده کاظم .5 : رانته

 قـرن  در تهـران  اجتمـاعی  تـاریخ  ،)1368 (شهري، جعفر ؛25ص هنري، حوزه اسالمی، تبلیغات سازمان
  .1ص اسماعیلیان، رسا؛ فرهنگی خدمات موسسه: تهران ،3ج ،سیزدهم
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 127  حمام و استحمام در فرهنگ ایرانیان عصر قاجاریه

کن حمام بود که در آن عالوه بر درآوردن و بر تن کردن لباس، آدابی مثل گـپ   همان رخت 
گـرم    نیمـه هـواي سـربینه را معمـوالً   . شـد نیز انجام مـی ... زدن با دوستان، قلیان کشیدن و 

کردند تا مراجعان یکباره با هوایی گرم مواجه نشوند و در هنگـام خـروج از گرمخانـه                   می
شـان بـه   نیز یکباره در هواي متفاوت بیرون قرار نگیرند و سالمت ) وشومحل اصلی شست  (

  1.خطر نیافتد
 بخش خزینه بـود کـه     ،هامامترین فضاهاي داخلی ح   ترین و کاربردي  کی دیگر از مهم   ی

کننـده در فرهنـگ   خانه بود و جایگـاهی تعیـین    اي مملو از آب و در مجاورت گرم       محوطه
وشوي اصلی  مردان و زنان پیش و پس از شستمعموالً. استحمام ایرانیان در گذشته داشت   

 عمـل  .شـدند  بستن داخل خزینه می مال و حنا  و  کشیدن و مشت  و انجام آدابی مانند کیسه  
ترین عامـل  ها و مهمترین کارکرد خزینه شاید مهم،شد و این کردن در خزینه انجام می     غسل

  . رفتپیوند اعتقادات دینی و فرهنگ استحمام ایرانیان به شمار می
  

  ابعاد مختلف فرهنگ استحمام ایرانی در عصر قاجار
  فرهنگ استحمام  سالمتی ـبعد بهداشتیـ 1

بـرآوردن نیـاز انـسان بـه     کارکرد بهداشتی آن به منظور       ،رکرد حمام کاترین    و مهم نخستین  
 و هـا زماني همهها در  حمامکارکرد  وجه مشترك   خود بود که در واقع      وشوي جسم   شست
 براي تامین این نیاز در کنار اسـتفاده از آب و  ، قاجاريدورهدر . شودمحسوب می ها  مکان

کشیدن نیز جزئی از فرهنگ استحمام بـه شـمار          سنت کیسه  ،صابون و سایر لوازم بهداشتی    
 در ،ها با کشیدن کیسه بر بدن افـراد    دالك. شدانجام می  2ها توسط دالك  رفت که معموالً  می

                                                
  .7ص ،هاحمام .1
 هـاي لبـاس  و اموال از حفاظت اشوظیفه که دار،جامه یا حمام کارگران مثل افرادي از جدا هاحمام در .2

 آنهـا  بدون عصر آن حمام که بودند هادالك استحمام، جریان در قشر تاثیرگذارترین و ترینمهم بود، مردم
 کـردن  کوتـاه  و مـو  و پوست حنابستن دادن، مال و مشت کشیدن، کیسه مثل آدابی از جدا. نداشت معنایی
 نیـز  دیگري هايمهارت آنها ،شدمی انجام گروه این توسط اوقات از بسیاري که سر موي تراشیدن و ریش
 کـشیدن،  دندان انداختن، زالو کردن، حجامت مثل اموري هادالك از برخی هايمهارت فهرست در. داشتند
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 به دلیـل    ،این عمل . ندکردها پاك می   آنها را به بهترین شکل از چرك و آلودگی         ،واقع جسم 
د، براي سالمت افـراد  کرره باز می   مجراي ترشح عروق را دوبا     ،هاکه با جداسازي چرك    این

  1.بودبسیار اساسی 
مال نیز  و   مشتچونآداب دیگري کشیدن،   افزون بر کیسه  ،در فرهنگ استحمام ایرانی   

براي بهبود عملکرد جسمی افراد مـدنظر  حمام بخش از کارکردهاي سالمت بخشی   به عنوان 
 ؛رسـید فرسا به نظر مـی  تدا جان داراي آداب خاصی بود، گرچه در اب     ،مال بدن  و  مشت. بود
 به خصوص بـراي  ،این عمل. آورد  احساس شادابی را به ارمغان می    ، در نهایت براي فرد    اما

هیچ هاي آن عهد،  زیرا با امکانات و تجربه .  لذتی مضاعف داشت   ، سفر واز کار   افراد خسته   
انداخت و  یان نمی بخشید و خون را به جر      بدن را طراوت نمی    ،مال و  ي مشت به اندازه چیز  

  2.برابر بودآن عهد هاي پزشکی با بهترین روشسود حاصل از آن 
کـه  ود بستن ب  رسم حناهد، فرهنگ استحمام ایرانیان آن ع   از دیگر کارکردهاي بهداشتی   

 جـدا از  ایـن عمـل،  . و از زن و مرد تا پیر و جوان بـه آن مقیـد بودنـد       داشت  اج  وبسیار ر 
موي مشکی پرپشت ایرانیـان   ، ناظرانبسیاري از . شدوها می زیبایی باعث تقویت م   ي    جنبه
 تنها اختصاص به موها نداشـت و     ، درمانی حنا  ي  استفاده .اندبرشمردهفواید حنا بستن    را از   

هـاي مختـصر    خوردگی و التهـاب   ها، محل پیچ   اعضاي سرمازده، خراش   اي درمان آن بر از  
داشت که حنا باعـث تقویـت پوسـت هـم           تصور وجود     و این  کردندمیاستفاده  مفصلی نیز   

بـسیار  ) اگزما(هاي جلدي    جوش هد، در ایران آن ع    هاي موجود  گزارش  براساس 3.دشو می
 به روایتـی در آب و هـواي   4.شدمی استحمام مرتب ایرانیان از دالیل آن شمرده      و نادر بود 

                                                                                                              
 ترجمـه  ،دیوالفوا مادام سفرنامه ،)1332 (دیوالفوا، ژان: کندمی توجه جلب هم طبابت حتی و کردن ختنه

 ،ایرانیان و ایران پوالك؛ سفرنامه ،)1368 (پوالك، دواردا یاکوب ؛97ص خیام،: تهران وشی،فره علیمحمد
  .401ص خوارزمی،: تهران جهانداري، کیکاووس ترجمه

  .63ص شباویز،: تهران اعتمادمقدم، منوچهر ترجمه ،ایران در سفر ،)1365 (دروویل، گاسپار .1
  .جاهمان .2
  .246ص ،ایرانیان و ایران پوالك؛ سفرنامه .3
  .467ص همان، .4
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 129  حمام و استحمام در فرهنگ ایرانیان عصر قاجاریه

ادي سالم بمانند توانستند مدت زی  افراد نمی،هاگونه حمامخشک ایران در آن عصر بدون آن  
   1.شدندو گرفتار امراض جلدي می

، حمام ایرانی در مداواي دردهـاي     و آموزگار دارالفنون   به اعتقاد پوالك، پزشک آلمانی    
انسان را ممکن بود  ، مکرر از آني استفادهچند   هر،مفصلی و روماتیسمی کمک موثري بود

کـه مـردم    با اشاره به ایـن سی،  دیپلمات انگلی؛ سرجان ملکم 2.دایدچار سستی و رخوت نم    
هـاي خـود داشـتند،       دیر بـه دیـر لبـاس      تعویض  طبقات پایین ایران در آن عصر عادت به         

هـایی کـه در    مگر غـسل ،با این عادات هیچ چیز سبب صحت این مردم نیست    «: نویسدمی
نقـش   3.»شـود درپی که در شهر و قریه یافت مـی        هاي پی شان واجب است و حمام    شریعت
  بود که حکیم محمدکاظم گیالنی     اهمیتی برخوردار  از چنان ر سالمتی جسم و جان      حمام د 

الـصحه  حفـظ  از کتـاب  ی فـصل ـطبیب مخصوص ناصرالدین شـاه   االطباء ـ ملقب به ملک
نیک و بد و شروط و تدبیر و منـافع   « به بیان    آن در    و را به استحمام اختصاص داد     يناصر

  4.پرداخت» و مضار حمام
 گـاه بـه   هـد، هـاي آن ع  که حمامبود نباید از این نکته غافل      ه،سن ذکر شد  در کنار محا  

هـا تبـدیل    عدم رعایت صحیح بهداشت، به مکانی براي شیوع برخـی بیمـاري  اننددالیلی م 
گـرم کـردن   شـد و  ها دیر به دیر عوض میآب خزینه ی،آبهاي کمدورهدر ویژه   به. شدند می

زمـان از آن اسـتفاده    روزانه افراد متعددي به طـور هـم    از آنجا که     و   5 بود؛ ها مشکل خزینه
 اگـر در زیـر ایـن      6.دآمـ هاي واگیـردار فـراهم مـی      اي براي شیوع بیماري   کردند، زمینه  می

                                                
 وزارت: تهـران  محمدعاصـمی،  ترجمـه  ،پـیش  سال سیزده و یکصد در ایران ،)1355 (هولتسر، ارنست .1

  .46ص ایران، شناسیمردم مرکز هنر، و فرهنگ
  .246ص ،ایرانیان و ایران پوالك؛ سفرنامه .2
  .715ص ،ییسنا: تهران رت،یح لیاسماع رزایم ترجمه ،رانیا خیتار ،)1383 (ملکم، سرجان .3
ـ 155ص المعـی، : تهـران  چوپانی، کوشش رسول   به ،ناصري الصحهحفظ ،)1387 (گیالنی، کاظممحمد .4  ـ

145.  
 نـا، بـی : تهـران  ،)مـافی نظام(اتحادیه   منصوره ترجمه ،تانبن اگوست سفرنامه ،)1354 (تان،بن اگوست .5
  .73ص

  .198ـ199ص نوین،: تهران پیرنیا، علی ترجمه ،ایران در سال بیست ،)1363 (ویشارد، جان .6
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  1.دبو کنندگان اي نبود که آب را داغ کند، دام مرگ استفاده کوره،هاخزینه
شد، بیـشتر متوجـه   اره میها اشاز نظر بهداشتی اگر به کثیفی حمام    معموالً در آن عصر،     

هـا  ها مالك خوبی در سنجیدن میزان تمیزي حمـام         آب خزینه  زیراها بود   وضع آب خزینه  
 ي هـاي عمـومی دوره  از حمـام بزرگـی   کـه بخـش   متأسفانه شواهد گواه آنند   . شدتلقی می 
بـه کمـک     آنچـه در ایـن مـوارد         2.نـد بردهـا رنـج مـی       آلـودگی خزینـه   از مشکل    ،قاجار

 کـه   البتـه ناگفتـه نمانـد     . هـا بـود   ، داغی در حد جوش آب خزینه      آمدمیندگان  کن استحمام
ي قاجـار بـه    هـاي عمـومی دوره  ها را نباید صفت کلی حمام    ها و حمام  آلودگی آب خزینه  

 3. اسـت  رفتـه هـا سـخن      از پـاکیزگی حمـام     ،هـا اي از گـزارش   در پـاره  زیرا   شمار آورد؛ 
هایش هم  عصر قاجار قدم گذاشته بود، در گزارش     هاي متعددي در    السلطنه که به حمام    عین

 ــ  بهداشـتی  در بررسـی  4. است یاد کرده هاي خوب و تمیز     هاي ناتمیز و هم حمام    از حمام 
  کـه در هاي آب گرم غافل شـد  نباید از استحمام در چشمه  ،هاي عصر قاجار  سالمتی حمام 

هـا،   آب این چـشمه  مردم با توجه به خواص درمانیوایران وجود داشت    مختلف  شهرهاي  
هـا  حمام در ایـن چـشمه     اسـت   نتـایج خـوبی هـم از          ظـاهراً  و   کردنـد  در آنها استحمام می   

  5.گرفتند می
 نقشی تاثیرگـذار در وضـع      ، آداب مختلف استحمام ایرانیان در عصر قاجار       ،در مجموع 

اي ایـن نکتـه  . کـرد ها و دردها ایفا مـی سالمتی و شادابی آنها و پیشگیري از برخی بیماري  
هـاي   مطالعه نوشته  از گان،نگارند. اند آن تائید کرده  بر  غیرایرانی هم   پزشکان  است که حتی    

اند کـه  چنین استنباط کرده آداب مختلف استحمام ایرانیان در عصر قاجار،   ي   درباره موجود
توانـست خدشـه وارد کنـد، عـدم رعایـت      بخش بودن استحمام ایرانی مـی     آنچه بر سالمتی  

                                                
  .198ص همان، .1
  .72ـ73ص ،تانبن اگوست سفرنامه .2
 اشـراقی، : تهـران  نورصـادقی،  حـسین  ترجمـه  ،ایـران  به فالندن اوژن سفرنامه ،)1356 (فالندن، اوژن .3
  .382ص ،2ج ،صاحبقران دربار به سفري ؛440ص

  . 1389، 1536، 1614، 1659، 1665، 1675ص ،2ج ،السلطنهنیع خاطرات روزنامه .4
  .47ص ،پیش سال سیزده و یکصد در ایران .5
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 131  حمام و استحمام در فرهنگ ایرانیان عصر قاجاریه

هـا   در وضـعیت آب خزینـه   که معمـوالً هاي عمومی بود در برخی از حمام   صحیح بهداشت   
 معلـولی از وضـع   ،هـاي مـورد اسـتفاده   سطح کیفـی حمـام   و در مجموع، کردنمود پیدا می  

  . معیشتی افراد بود
  

  بعد دینی فرهنگ استحمام ّـ2
عتقـادات   ارتباط تنگاتنگی با او فرهنگ استحمام در ایران عصر قاجار هموارهحمام کردن  

 برخی  پاسخ مستقیمی به   ؛هاي اسالم به پاکیزگی، استحمام     جدا از توصیه  . دینی مردم داشت  
 و بـدون ده است مرواجب شرا کردن   اسالم غسلچنان که. دبونیازهاي شرعی مسلمانان   از  

دهی بـه   در شکل همچنین   ،عقاید دینی .  نماز را به جاي آورد     چونتوان فرایضی   غسل نمی 
دینـی   هـاي عمـومی تـابع باورهـاي    حمام.  تاثیرگذار بودایرانیانه استحمام   فرهنگ و شیو  

در حـالی کـه صـاحبان سـایر     . شـدند  هاي شب باز میمردم، پیش از طلوع آفتاب در نیمه     
با انگیزه دینی ها صرفاً   توسط حمامیهاباز شدن حمامبردند، سر می  ها در استراحت به   شغل

شناخت و فرقی ین کارکردي دیگر فقیر و غنی نمیچن. گرفت ضرورت شرعی صورت می  و  
میان نحوه استحمام طبقات مختلف اجتماعی نبود و تنها اعتقادات دینی افراد بود که حکـم          

بـر اسـاس همـین ضـرورت        . کشاند می هاهاي شب به حمام   راند و آنها را حتی در نیمه      می
هـا  رسـیدند، حمـام   نه به نظر می و شهرها خالی از سکها که بازارها بسته بودند    جمعه ،دینی

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

. هاي عمومی ایرانیانِ مسلمان، معموالً تنها اختصاص به خود آنها داشت            را نداشتند و حمام   
  هـاي   در عوض از سـوي دیگـر، محلـه   . ر بوده است رایج و غالب آن عص ظاهراً این اعتقاد

البته در موارد مختلفـی هـم     . هاي دینی، معموالً داراي حمام مخصوص به خود بودند          اقلیت
از ... نوازي میزبـان یـا     مسافران غیرمسلمان این شانس را داشتند که به دالیلی مثل میهمان          

یرانیان فرصت مغتنمی بود تـا بـه        مواردي این چنین براي غیرا     2.حمام مسلمانان بهره ببرند   
                                                

  .123ص ،ایران در سفر .1
 ترجمـه  ،ایرانیـان  میان در سال یک،  )1381 (براون، ادواردگرانویل ؛152، ص ایران در هاآئین و هاآدم .2

  .80ص ریز،ماه: تهران عالمه،صالحی مانی
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ل تـاملی     بررسی کم و کیف حمام و استحمام ایرانیان بپردازند و حاصلش گزارش            هاي قاـب
ها حکایت از   این گزارش . هاي آن عصر در دست داریم     است که ما اکنون در قالب سفرنامه      

اسـتحمام   آداب  وها و هـم فرهنـگ    آن دارد که براي غیرایرانیان هم معماري داخلی حمام        
  . و پیوستگی این آداب با اعتقادات دینی مردم بسیار قابل تأمل بوده استایرانیان

هاي عمـومی،    در حمام  کهچنان. ها هم تاثیرگذار بودند   باورهاي دینی در معماري حمام    
. وجـود داشـت  کردن   براي غسلو به طور مشخص کارکردهاي دینی بامکانی به نام خزینه  

 ي  در نحـوه  .  داخل آنها، همه تابعی از باورهاي دینی رایـج بـود           جم آبِ  و ح  هاخزینهابعاد  
 بیش از دالیل بهداشتی، دالیل دینی نقش داشـتند و مـردم بـیش از                ،هاتعویض آب خزینه  

    .که نسبت به بهداشت آب حساس باشند، نسبت به میزان شـرعی آن حـساسیت داشـتند         آن
نیـز  هـاي دینـی آن   با توجه به جنبـه  عمومی هاي ساخت حمامي  انگیزه، قاجاري در دوره 

. ندشدها با نیت وقف ساخته می     قرار داشت و بسیاري از حمام      مذهبیتحت تاثیر باورهاي    
المنفعـه   ها بناهایی براي پاسخگویی به نیازهاي شرعی و بهداشتی و به اصـطالح عـام             حمام

ر را به ساخت آن            ها براي استفاده عمـوم سـوق       بودند و در نتیجه اعتقادات عمومی، افراد خی
  .داد می

گرچـه حـداقل در     (هایی وجود داشت کـه درِ آن        هاي برخی بزرگان نیز حمام    در خانه 
هاي بـه  طبق یکی از گزارش.  روي عموم مردم باز بود، به)بسیاري موارد با پرداخت هزینه   

ها به اعتقـاد   انگیزه چنین کاري توضیح داده شده که یکی از نیکوکاري          ي  مانده درباره  جاي
وشوي گناهـان را    و برگ خودشویی و شست      ساز ،براي برادران دینی  «ایرانیان این بود که     

 دار و ریشه   حمام رفتن مطابق برخی اعتقادات رایج      افزون بر آنچه گفته شد،     1.»فراهم کنند 
بـه  . شـد شـمرده مـی   نیز   ناپذیر زندگی خاص و اجتناب   بخشی از آداب     ،مردم عصر قاجار  

 ده روز پس از زایمان، مادر را به حمام برده و در آنجـا آداب خاصـی را بـه               ، نمونه عنوان
هاي مراسم عروسی نیز دوستان و نزدیکان عـروس و           طبق یکی از رسم    2.رساندندعمل می 

                                                
  .207ص ،ایران سفر خاطرات .1
 سـیروس  کوشش  به ،الدولهمونس خاطرات ،)1386 (الدوله،مونس: نک زایمان حمام مفصل آداب درباره .2

  .8 ،88ـ95ص زرین،: تهران سعدوندیان،
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 133  حمام و استحمام در فرهنگ ایرانیان عصر قاجاریه

د ي  قدم به خانه،بردند تا از این طریق پاکیزه و زیبا داماد، آنها را به حمام می     . بخت بگذارـن
 براسـاس   1.خواندندس از خارج شدن عروس از حمام براي او شعر نیز می            پ ،در این مواقع  
رفتند تا بـه ایـن    رسم بود که ایرانیان به حمام می، روز قبل از تحویل سال نو      ،رسمی دیگر 

هاي سال از خود دور کنند و پاك و منزه وارد سـال            شان را همراه با بدي    وسیله چرك بدن  
هـاي  ترین روزهـاي حمـام    کی از شلوغ  ی عید نوروز     نزدیک ، به همین جهت   2.جدید شوند 
 مثل شب عید فطر هم رسم بود که مـردم بـه         ،هاي مذهبی در برخی از مناسبت   . عمومی بود 

ها  که حمام، پاك باشند و در نتیجه چند روز مانده به عید فطر          ،رفتند تا صبح عید   حمام می 
وروز     مانند ،هاي شب باز بودند    حتی نیمه  تـرین  هـا یکـی از شـلوغ   حمـام  ایام شب عیـد ـن
 گاهی نرفتن به حمام هم در چارچوب        ، از سوي دیگر   3.گذراندندشان را از سر می    روزهاي

باورها و آداب و رسوم مردم قرار داشت و آن مربوط به برخی صـاحبان عـزا بـود کـه تـا         
  بخش؛ استحمام، در مجموع4.کردندمدتی پس از مرگ عزیزشان، از استحمام خودداري می

ود     ناپذیر بسیاري از آداب و رسوم و آیـین        جدایی ایـن  . هـاي ایرانیـان در عـصر قاجـار ـب
  .ه است حکایت از جایگاه پاکیزگی به وسیله آب نزد ایرانیان داشت،پیوستگی

  
  شناختی فرهنگ استحمام بعد زیباییـ3
 ،استحمام.  آن بودیشناخت قاجار، بعد زیباییي کی دیگر از ابعاد فرهنگ استحمام در دورهی

وشو، به آرایش و پیرایش صورت، موها و بدن فرصتی بود که مردان و زنان عالوه بر شست 
نیاز مردم بـه  . رفت یکی از آداب اصلی استحمام به شمار می،خود نیز بپردازند و این موارد   

، در آن   گیـرد صورت مـی  ها  آراستن و پیراستن خود که امروزه در فضاهایی مثل آرایشگاه         
موهـا و سـایر ابزارهـاي متنـوع      در زمانی که از انواع رنگ . شد می انجامها   در حمام  ،دوره

                                                
 حمـوم؛  از درآمـد  سنبل حموم، از درآمد گل«: خواندندمی طوراین نمونه عنوان به شعرها، این جمله از .1
  .47ص ،الدولهمونس خاطرات؛ »حموم از درآمد عروس: بگین را دوماد شاه

  .255ص ،ایرانیان و ایران پوالك؛ سفرنامه ؛621ص ،2ج ،صاحبقران دربار به سفري .2
  .154ص ،الدولهمونس خاطرات .3
  .313ص ،ایران در سفر .4
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بـراي زیبـا جلـوه دادن خـود بهـره        » حنـا «آرایشی خبري نبود، چه مردان و چه زنان از          
و حتـی   قـشر  ، حنابستن به طبقه   رسم. شدها انجام می   در حمام  عمدتاًبردند و حنابستن     می

جـان   . بـه انجـام آن مقیـد بودنـد    و همگـان  نداشت  اختصاص از مردم سن و سال خاصی     
رنـگ   که در ایران هیچ زینتی به زیبایی و حرمت مو و ریش قرمـز         ویشارد با اشاره به این    

 براي رنگ کردن موي سر و ریش خود به   بسیاري از مردان سالمند صرفاً    « :نویسدنبود، می 
ود  استحمام، نیي   گاه انگیزه   یعنی 1.»رفتندحمام می  در ایـن  . از افراد به آرایش و پیرایش ـب
  . شناختی حمام بر سایر ابعاد آن غلبه داشتیی بعد زیبا،مواقع

  تقریبـاً  در این نکته نهفته بـود کـه        قاجار   هداهمیت حنا بستن ریش مردان ایرانی در ع       
 داشـت کـه بـه تارهـاي آن قـسم         حرمـت  ریش آنقـدر  . نداشتمردان ایرانی ریش د   ي    همه
خواسـتند مـردي را مـورد تنبیـه قـرار دهنـد، ریـش او را         و زمـانی کـه مـی      خوردنـد  می
 حـرص  شان درآید، معموالًکه هر چه زودتر ریش   ها نیز براي این     حتی جوان  2.تراشیدند می

روشن است که با توجه به چنین نگاهی تمیز و زیبا نگاه داشتن ریش بـراي               . و ولع داشتند  
مورد  هادر حماممعموال حنا بود که   هم   ریشزیباسازي   ابزار   ومردان ایرانی اهمیت داشت     

 شد که ریش و مو رنگ را بهتر بپذیرند و حمام داغ، موجب می   گرفت؛ زیرا  استفاده قرار می  
و تشریفات  داراي آداب ،هابستن حنا در حمام البته 3.آن موثر بودو دوام در جذب این امر  

 بـه تعبیـر   ،ین عمل ا4.وجود دارد آنها ي رههاي متنوع و مفصلی دربا خاصی بود که گزارش   
هاي لندن و پـاریس بـه ایـن          از خطرات ناشی از استعمال داروهایی که شارالتان        ،دروویل
  5.فروختند، دور بودقیمت طال می اسم به

شـد؛ بلکـه بـه     تنها در جنبه زیبایی خالصه نمی    ،  شداشاره  پیشتر  که   چنان ،حناکارکرد  
نیـز  رشـد سـریع موهـا    شدن و   و موجب پرپشت موهايکنندهویت تق  آن عهد،  اعتقاد رایج 

                                                
  .199ص ،ایران در سال بیست .1
  .128ص ،1ج ،صاحبقران دربار به سفري .2
  .277ص توس،: تهران سري، لقاسمابوا ، ترجمه1ج ،موریه جیمز سفرنامه ،)1385 (موریه، جیمز .3
  .276ـ277ص ،1ج ،هیمور مزیج سفرنامه ؛255ص ،فالندن اوژن سفرنامه: نک نهیزم نیا در .4
  .63ص ،ایران در سفر .5
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 135  حمام و استحمام در فرهنگ ایرانیان عصر قاجاریه

 بـه  بلکـه  شـد؛ محدود نمـی  تنها به ریش مردان و موي زنان و مردان       ،حنااستفاده از    1.بود
 زیباسازي با حنـا، در     ي   این شیوه  2.دبستنانگشتان دست و پا و کف دست و پا نیز حنا می           

 دوستان و نزدیکان عروس پـیش از ازدواج  آرایش نوعروسان کاربرد داشت وها و   عروسی
البتـه زنـان در حمـام بـراي      3.کردنـد  در حمام با حنا موها و دست و پاي او را آرایش می     

از سـایر وسـایل   خـود،  بسته بـه طبقـه اجتمـاعی       آنها   .کردندآرایش تنها به حنا اکتفا نمی     
صی زنان درباري دوره  حمام اختصاي مربوط به  ها گزارش  طبق 4.بردند  بهره می آرایشی نیز   

بـسیار دقیـق و   « کار آرایش    موجود و  در طاقچه حمام  » هر قسم اسباب آرایش   «ناصري،  
هاي دست و پـا بـا حنـا، سـرمه و وسـمه               رنگ ناخن   چون شامل مواردي و   بود» طوالنی

 ، به خاطر چنین کارکردي بود که زنان براي رفتن به حمام     5.شدکشیدن و بافتن گیسوان می    
 زنان خاندان سلطنتی   در حمامِ  همچنین   6.بردند ضروري را نیز با خود همراه می       آالتزینت
هاي توالـت   هاي عطر، چند آینه، جعبه     شیشه ی متنوعی چون   آرایش وسایل ، ناصري ي  دوره

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

عالوه بر حنا سایر کارهاي آرایشی، پیرایشی خود را مثـل کوتـاه   مردان نیز بسیاري از   
اموري مثل زدودن موهاي بدن با     . دادندکردن ریش و تراشیدن موي سر در حمام انجام می         

. شـدند  هاي دیگري از آداب استحمام شمرده می       پا نیز بخش  زرنیخ و آهک و کشیدن سنگ     
                                                

  .63ص ،ایران در سفر ؛73ص ،تانبن اگوست سفرنامه .1
  .199ص ،ایران  در سال بیست ؛255ص ،ایران به فالندن اوژن سفرنامه .2
  .260ص ،ایران در هاآئین و هاآدم .3
 ،الدولـه مـونس  خاطرات: نک بردند،می حمام به اعیان زنان که موادي و وسایل از اينمونه اطالع، براي .4
  .238ـ240ص

 محمدرضـا  کوشـش   بـه  آشتیانی،اقبال عباس ترجمه ،ایران دربار در سال سه ،)1390 (فووریه، ژوآنس .5
 متـرجم،  علی ترجمه ،ایران و ترکستان سفرنامه ،)1356 (موزر، هنري ؛201ص نوین،: تهران بیگی،حسن
  .268ص سحر،: تهران گلبن، محمد کوشش به
  .312ص  قطره،:  تهران  مهدوي،هوشنگ  عبدالرضا  ترجمه  ،آسیا  در  سال  سه  ،)1383 (گوبینو،  آرتورژوزف  .6
  .153ص ،ایران در هاآئین و هاآدم .7
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ا توسـط  هاي عمومی یدر حماما اشاره شد بسیاري از کارهاي آرایشی و پیرایشی که به آنه    
از  .شـد مـی انجام ها  کلفتتوسط ،هاي خصوصیها و در حمام   دالك توسط یاخود افراد و    

 ،آید که این رسم   نویسان خارجی درباره حنابستن ایرانیان، چنین برمی      هاي سفرنامه گزارش
و سـیاق در جـایی دیگـر     را با این سـبک  ي آن و نمونهداشتهبراي بسیاري از آنها تازگی   

هـاي   یکـی از بـارزترین جلـوه     ،همچنین حنابستن در نگاه نـاظران خـارجی       . ندیده بودند 
نویـسانی مثـل کـارال سـرنا،         سـفرنامه  ،بـه همـین دلیـل     . استشده  رده  شماستحمام ایرانی   

  . اند پرداختهآن به شرح ،ادوارد پوالك و جیمز موریه به طور مفصلیاکوب
زیباسازي صورت، پوست، مو و بدن که امروزه به یک صنعت پردرآمد       که  در نهایت این  

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

هـاي   هـا و کلینیـک  و سـالن  هـا نواع آرایشگاه ادر حال حاضر ایفاگر نقشی بود که      تنهایی
  .زیبایی برعهده دارند

  

  : بعد اجتماعی فرهنگ استحمامـ4
هـا جـزء   خانـه  مـساجد، بازارهـا و قهـوه   اننـد هایی مدوره قاجار در کنار مکاني  هاحمام

ا یکـدیگر            ؛آمدند فضاهاي عمومی به شمار می      در چنین فضاهایی امکان معاشرت مـردم ـب
هـایی  یکی از بهانه  .  حمام فرصتی براي دیدار با دوستان و خبرگیري از آنها بود           .فراهم بود 

 بسیاري از اوقات با هم بـه     آنها. ند، حمام بود  بیابتوانستند براي خروج از خانه       که زنان می  
بـه   ،هـد  آن عدر واقـع زنـان   . گذاشـتند به حمام قـرار مـی     براي رفتن    ،جمعیصورت دسته 

 تولد، زیـارت   و عروسیشرکت دردید و بازدید دوستان و آشنایان،      حمام،   چونهایی   بهانه
ها ساعت ،زنان از آنجا که آداب استحمام  1.توانستند از خانه خارج شوند     می ...ها و امامزاده

وگـو پیرامـون مـسائل      براي گفت  ها فرصت کافی  آنکشید،   می و گاه تا نصف روز به درازا      
 به انتظـار  بستن که حناهنگامخصوص  به. داشتند یارمختلف و خبرگیري از یکدیگر در اخت     

 مناسـبی بـراي گـپ زدن        فرصتگرفتن موها نیاز بود،     یک یا حتی چند ساعته براي رنگ      
                                                

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

 و ،آمـد کـه ریاسـت آن   زنانـه درمـی   حمام به صـورت دادگـاهی   ،بردند و در این زمان    می
گیري پیونـد   هاي عمومی در شکل   حمام 1.سفیدان بود  برعهده گیس  ، حل اختالفات  ي  وظیفه

آنجا فرصت مناسبی بود تا بـا دختـران   ،  خصوص به.  موثر داشتند  یها نیز نقش  میان خانواده 
 از یکــی. هــا را بــا دقــت بیــشتري زیــر نظــر بگیرنــد دم بخــت بیــشتر آشــنا شــوند و آن

افـراد طبقـه    «: نویـسد نویسان آن عصر، در توصیف زندگی روزمره مردم تهران می         نامهسفر
در آغاز روز براي دیدار با آشنایان بـه بـازار   . متوسط تقریباً همیشه در حال دویدن هستند 

از این ساعت تا ظهـر یـا بـراي کـسب اخبـار      . کنندروند و ناشتایی را با آنها صرف می     می
  2.»...کنند روند و یا از دوستان خود دیدن میم میجدید به حما

هـا و  صـنف ها مکانی براي آشنایی بـا هـم   ها براي بازرگان   حمام ،به جز چنین مواردي   
ها  خبرگیري افراد در حمام   3.ودشان ب  معامالت ي  شان از یکدیگر و مذاکره درباره     خبرگیري

  کـشور سازالب مهم و حتی سرنوشتشد و گاهی مطالبته تنها محدود به مسائل روزمره نمی  
هنگـام   ، یکی از ناظران خـارجی     يکه به گفته  چنان. شدنیز میان مردم به بحث گذاشته می      

هاي عمومی ایران صحبت از جهـاد  چند روزي در بازار و حمام   هاي ایران و روسیه،     جنگ
از اخبار روز ها فرصتی براي کسب آگاهی  حمام، به این ترتیب4.ها در میان بود علیه روس 

هـا   در حمامخبرگیري و هم خبرپراکنیامکان  هم   ،عبارتی  به ؛رسانی بود طور اطالع و همین 
اي از   عـده  ، قاجـار  ي   استحمام بـود کـه در دوره       به دلیل همین بعد اجتماعیِ    . وجود داشت 

هـا و دیگـر فـضاهاي    به طور ناشناس و محرمانه در حمام   هاي سیاسی   یا مقام  نظمیه سوي
وگو در حمام بـه  هایشان را تحت عناوینی مثل گفت   کردند و شنیده   استراق سمع می   عمومی
 تائیدي بر کـارکرد     ، چنین اهتمامی از سوي حکومت     5.دادند خود گزارش می   يهاباالدستی

                                                
  .65ص ،ایران در سفر .1
  .221ص ،همان .2
  .65ص ،همان .3
  .217ص ،آسیا در سال سه .4
  .705ص نگاه،: تهران ،)اول بخش( 4ج ،ایران اجتماعی تاریخ ،)1382 (راوندي، مرتضی .5
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  .ها و البته آگاهی حکومت از چنین کارکرد مهمی استاجتماعی حمام
شـد کـه    نه در نظـر گرفتـه مـی       ها نیز فـضایی در بخـش سـربی        حتی در معماري حمام   

 ،در این مکان  . پاسخگوي نیاز مراجعان به معاشرت و روابط اجتماعی پس از استحمام بود           
ن مالی افراد و نوع حمام، لوازم مختلفی براي استراحت و پـذیرایی و آرایـش               بسته به تمکّ  
 طوالنی   زمانی ، توقف در سربینه پس از استحمام      ،با توجه به چنین کارکردي    . وجود داشت 

 کننـدگان   استحمام1. بود فرهنگ حمامداد و بخش دلچسب و مفرحبه خود اختصاص میرا  
 از رسوم .بردندنشینی پس از استحمام را با خود همراه می   نیز وسایل الزم براي یک دورهم     

 گـوش  3،شربتو  قهوه ،چاي نوشیدن 2 کشیدن،  قلیان پس از حمام، به موارد مختلفی چون      
 عبـادت   و گـاه 5 صرف نهار و میوه و شیرینی ، و حتی در برخی موارد     4 آواز ساز و دادن به   

 رفتن به حمام براي ایرانیانی که       ،روشن است که در چنین شرایطی      6.کردن اشاره شده است   
 پاتوق یکبود و حمام   بخش جذاب و لذت   7،بودند» عاشق اختالط و گپ زدن    «به تعبیري   
  نوعی تفریح و سرگرمی    ؛ استحمام ،براي زنان اعیان   ،به همین دلیل  . شدشمرده می همیشگی  
  8.بود» جمعینیک یا گردش دستهپیک «یا همان

یا برخی وسایل، جنبه سـرگرمی  و ترفندها  و زنان و مردان عصر قاجار گاهی با اعمال  
از  خـود     گـزارش مفـصل    درمـادام سـرنا     که  چنان. کردند را تقویت می   اهو تفریحی حمام  

                                                
 حمام همایش مقاله مجموعه در »خانگی و خصوصی هايحمام« ،)1384 (زاده،ولی نیما و علیپور نسیم .1
  .407ص شناسی،مردم پژوهشکده گردشگري، و فرهنگی میراث سازمان: تهران ایرانی، فرهنگ در
 ؛74ص جاویـدان، : تهـران  کردبچـه،  محمدحسین ترجمه ،ایرانیان و ایران ،)1363 (بنجامین، و .ج .س .2

  .152ص ،ایران در هاآئین و ها آدم
  .247ص ،ایرانیان و ایران پوالك؛ مهسفرنا ؛199ص ،ایران در سال بیست .3
  .155ص ،ایران در هاآئین و هاآدمجا؛ همان .4
  .جاهمان .5
 محمدرسـول  و افـشار  ایـرج  کوشش  به ،لشکرامین خاطرات روزنامه ،)1378 (لشکر،امین قهرمان میرزا .6

  .238ص ،الدولهمونس خاطرات ؛42 ،55 ،144اساطیر، ص: تهران دریاگشت،
  .69ص ،ایران در هاآئین و هاآدم .7
  .153ص همان، .8
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گیري یکی کننده از نقالی و معرکهامکانات سرگرمضمن اشاره به سایر  ،انیاستحمام زنان ایر
عـد اجتمـاعی   ب 1.گویی او براي دیگران سخن به میان آورده اسـت       از زنان در حمام و قصه     

ط    : به عنوان نمونه   است؛استحمام در زمان قاجار از جوانب دیگري نیز قابل تامل             در رواـب
نـوازي را بـه      زمانی که میزبانی قصد داشت تا رسم میهمـان         اجتماعی ایرانیان در آن عصر،    

 آمـاده کـردن حمـام و       2.کـرد نحواحسن به جاي آورد، میهمان خود را دعوت به حمام می          
 ،گونـه مـوارد  در این. گر احترام ویژه میزبان به میهمان خود بود       دعوت میهمان به آن، نشان    

د  ند و با آغوش باز از آن استقبال می     داد میهمانان جواب نه به این دعوت نمی       معموالً . کردـن
 حمـام در    به ایـن ترتیـب     .وداي براي ابراز صمیمیت و تحکیم روابط ب        حمام بهانه  ،در واقع 

 آن روزگار ـ که در کمتر فضاي عمومی دیگري مثل   براي مرد و زن ایرانیکنش اجتماعی 
 فرصت مناسبی   ـ هم بپردازند توانستند آزادانه و با آرامش خاطر به معاشرت با          ها می حمام

 نقش یک پاتوق    آورد و فراهم می و خبرگیري از یکدیگر      پرسی    احوال ،نشینیبراي دورهم 
، جدیـد  وسـایل ارتبـاط جمعـی    غیابدر واقع در  .کرد  عصر قاجار ایفا می   ي  را در جامعه  

را فـراهم  گیري افراد با یکـدیگر  ها با کارکردي شبیه به این وسایل، هم امکان ارتباط  حمام
  3.آمدندکردند و هم فضایی براي خبرپراکنی به شمار میمی

                                                
  .154ـ155ص همان، .1
 ،1ج،  مـافی الـسلطنه نظـام  خـان حسینقلی اسناد و خاطرات ،)1362 (مافی،السلطنهنظام خانقلیحسین .2
 ،)1363 (بـل،  لوتیـان  گرتـرود  ؛79ص ایـران،  نشرتاریخ: ، تهران ]دیگران و[ ...و مافی معصومه کوشش  به

  .9ص خوارزمی،: تهران ریاحی، بزرگمهر ترجمه ،ایران از تصویرهایی
 ي  دوره در خـصوص   بـه  شدن، مدرن جریان در دیگر هايپدیده از بسیاري مثل تدریج، به ایرانی حمام .3

 دوش  از  ها،حمام در آرامآرام. شد کارکردي و ساختاري تحول دچار اسالمی، جمهوري طورهمین و پهلوي
 هـم  بعد. کرد تغییر عمومی هايحمام شکل و سر و شدند ویران عمومی هايمامح و هاخزینه شد، استفاده
 امـا  ،بـود  عمومی هايحمام کردن تر  خصوصی چه هر جهت در تالشی که آمد میان به نمره هايحمام پاي
 هـاي حمـام  روزافـزون  شـدن  گیـر همه کرد، وارد قدیم سبک هايحمام پیکر بر را نهایی ي ضربه که آنچه

 ترتیـب  این به. دهند  می اختصاص حمام به را فضایی حتماً هاخانه طرح در امروزه، که طوري. ودب خانگی
 هـا حمام بهداشتی وضع تحوالت، و تغییر این کنار در. رفت میان از کلی طور به هاحمام اجتماعی کارکرد
 ولی نشدند؛ محو ملکا طور به اگرچه بستن حنا و کشیکیسه حتی و مال و مشت مثل رسومی اما ،شد بهتر
 از و دادند دست از را خود گذشته متنوع کارکردهاي هاحمام طرف یک از نتیجه، در. افتادند سکه از دیگر
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  نتیجه
اي که براي طرز استحمام ایرانیان در دوره قاجار، نام بـرده شـد،             ها و ابعاد چندگانه   ویژگی

ـ  زد که رنگ و بویی ایرانیفرهنگ استحمام را رقم می در کنار هم، نـوع  .  اسالمی داشـت  
تقیم اعتقادات دینی در شیوه و آداب استحمام، اعمال مختلفی از           ها، نقش مس  معماري حمام 

شد و در پاکیزگی و آرامش      ومال که در جریان استحمام انجام می       کشی و مشت  جمله کیسه 
بـستن و اسـتفاده از     هاي رایجی مثـل حنـا     ار موثر داشت، سنت   یو سالمتی افراد نقشی بس    

د خبررسانی و هم بعدي تفریحـی داشـت   حمام به عنوان یک پاتوق و محفلی که هم کارکر        
سـالمتی، دینـی،    ــ     بهداشـتی  کـارکرد بـا چهـار     ایرانیـان را    همگی فرهنگ استحمام    ... و

  .دادندشکل میشناختی و اجتماعی زیبایی
 بـستري بـود کـه شـیوه     ،که روشن شد فرهنگ بومی ایـن سـرزمین در آن زمـان    چنان

 فرهنـگ اسـتحمام از      ،به همین دلیل  . یدبخشاستحمام مردم را با اجزاي مختلفش شکل می       
 ، فرهنگ و اعتقادات ایرانیـان بـود و در نتیجـه           ي  دهندهبرد و بازتاب  هویتی ایرانی بهره می   

وجوه مشترك طـرز  . آفرین باشدتوانست در تقویت بعد فرهنگی هویت ملی ایرانی نقش       می
ز فرهنگ جامعـه مـا بـا     یکی از عوامل تمای  ،استحمام زنان و مردان ایرانی در زمان قاجار       

در توصیف شیوه » استحمام ایرانی«رسد اصطالح  به این ترتیب به نظر می     . جوامع دیگر بود  
 ، به همین دلیل   ؛ بامسما و صحیح باشد    يو آداب استحمام مردم ایران در عصر قاجار، تعبیر        

ـ  زمانی قدم به این سـرزمین گذاشـتند و بـا    ي بسیاري از اشخاصی که در آن دوره      گ فرهن
 گاسـپار  کسانی چونحتی  . آن را بازتاب دادند   هایشان  حمام ایرانیان آشنا شدند، در نوشته     

  . ادوارد پوالك فصلی مجزا را به این موضوع اختصاص دادنددروویل و یاکوب
  
  

                                                                                                              
 و گرفتنـد  قـرار  غربی مدرنیته معرض در که شدند جوامعی سایر هايحمام شبیه بیشتر هرچه دیگر سوي
  .  خورد نمی چشم به نهاآ در ایرانی هویت از هایینشانه قاجار، عصر برخالف دیگر
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   و مآخذمنابعفهرست 
 بـا  ،) ناصرياسناد حقوقی عهد( اهللا نوريفضلدر محضر شیخ، )1385(، و سعید روحی اتحادیه، منصوره ـ  

  .تاریخ ایران : تهران،2 جداود،پیشگفتاري از علی آل
کوشـش ایـرج افـشار و محمدرسـول      ، بهلشکرروزنامه خاطرات امین ،  )1378(،  لشکر، میرزاقهرمان امینـ  

  .اساطیر: دریاگشت، تهران
  .سخن: ، تهران1، جفرهنگ امثال سخن، )1384(، انوري، حسنـ 
  .ریزماه: عالمه، تهران، ترجمه مانی صالحیسال در میان ایرانیانیک، )1381( ،گرانویل براون، ادواردـ 
  .اطالعات:  تهران،2ج، ترجمه حسین کردبچه، سفري به دربار صاحبقران، )1367(، بروگش، هینریشـ 
  .خوارزمی: ، ترجمه بزرگمهر ریاحی، تهرانتصویرهایی از ایران، )1363(، لوتیان بل، گرترودـ 
  .نابی: ، تهران)مافینظام( ، ترجمه منصوره اتحادیهتان سفرنامه اگوست بن،)1354(، ن، اگوستتابنـ 
  .جاویدان: ، ترجمه محمدحسین کردبچه، تهرانایران و ایرانیان، )1363( .و .ج .بنجامین، سـ 
ـ  سفرنامه پوالك؛ ایران و ایرانیان    ،  )1368(،  ادوارد پوالك، یاکوب ـ   : داري، تهـران ، ترجمه کیکاووس جهان

  .خوارزمی
جغرافیاي طبیعی و انسانی و آمار اصناف    ( جغرافیاي اصفهان ،  )1388(،  محمدابراهیمبن تحویلدار، حسین ـ  

  .اختران: کوشش الهه تیرا، تهران ، به)شهر
دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معمـاري و شهرسـازي،         : ، تهران هاحمام،  )1383(،  قاسمی، کامبیز حاجیـ  

  .سناد و تحقیقات؛ روزنهمرکز ا
  .نوید شیراز: ، شیرازنامه امثال و حکم ایرانیفرهنگ، )1382(، )واله( خضرایی، امینـ 
  .شباویز: تهران  ترجمه منوچهر اعتمادمقدم،سفر در ایران،، )1365(، دروویل، گاسپارـ 
  .خیام :تهرانوشی، ، ترجمه علیمحمد فرهسفرنامه مادام دیوالفوا، )1332(، دیوالفوا، ژانـ 
  . نگاه: ، تهران)بخش اول( 4ج، تاریخ اجتماعی ایران، )1382(، راوندي، مرتضیـ 
  .نی: ، ترجمه مهران توکلی، تهرانخاطرات سفر ایران، )1378(، دو روششوار، کنت ژولینـ 
  .زوار: اصغر سعیدي، تهران، ترجمه علیها در ایرانها و آئینآدم، )1362(، سرنا، کارالـ 
موسسه خـدمات فرهنگـی     : ، تهران 3، ج تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم     ،  )1368(،  شهري، جعفر ـ  
  .اسماعیلیان، رسا

  .گستر سخن: ، مشهدها کتابنامه گرمابه، )1392(ـ طبسی، محسن، 
  .گستر سخن: ، مشهدها هاي ایران در آینه سفرنامه گرمابه، )1390(،  ـ ــــــــــــ

 همـایش  ت مجموعه مقـاال :در» ي خصوصی و خانگیهاحمام«، )1384(،  زادهیما ولی علیپور، نسیم و ن   ـ  
  .شناسیسازمان میراث فرهنگی و گردشگري، پژوهشکده مردم: حمام در فرهنگ ایرانی، تهران
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 21  مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره 142

 

کوشـش مـسعود      به،  2-1ج،  السلطنهروزنامه خاطرات عین  ،  )1376 -1374(،  میرزاالسلطنه، قهرمان عینـ  
  .اساطیر:  افشار، تهرانسالور و ایرج

  .اشراقی: ، ترجمه حسین نورصادقی، تهرانسفرنامه اوژن فالندن به ایران، )1356(، فالندن، اوژنـ 
 نگارش متن فارسی ایران قاجار از دیدگاه دو هنرمند فرانسوي،،  )1377(،  فالندن، اوژن و پاسکال کست    ـ  

  . نگار: کریم امامی، تهران: و انگلیسی
انجمن : اورا، تهرانزاده و کینیجی ئه، ترجمه هاشم رجبسفرنامه فوروکاوا، )1384(، نوبویوشیفوروکاوا، ـ  

  .آثار و مفاخر فرهنگی
 محمدرضـا   کوشـش   آشتیانی، بـه  ، ترجمه عباس اقبال   سه سال در دربار ایران    ،  )1390(،  فووریه، ژوآنس ـ  

  .نوین: بیگی، تهرانحسن
  .قطره: مهدوي، تهران ترجمه عبدالرضا هوشنگل در آسیا،سه سا، )1383(، آرتورگوبینو، ژوزفـ 
  . المعی:  رسول چوپانی، تهرانکوشش ، بهالصحه ناصريحفظ، )1387(، گیالنی، محمدکاظمـ 
تـاریخ  : ، تهرانشاههایی از زندگانی خصوصی ناصرالدین    یادداشت،  )1372(،  خانمعیرالممالک، دوستعلی ـ  

  .ایران
: ، تهـران )انبار، بازار، پـل و سـد، حمـام   آب( المنفعهبناهاي عام، )1379(،  محمديمالزاده، کاظم و مریم ـ  

  .سازمان تبلیغات اسالمی، حوزه هنري
  .سنایی: اسماعیل حیرت، تهران  ترجمه میرزاتاریخ ایران،، )1383(، ملکم، سرجانـ 
  .توس: رانته  ترجمه ابوالقاسم سري،،1 ج،سفرنامه جیمز موریه، )1385(، موریه، جیمزـ 
  .سحر:  کوشش محمد گلبن، تهران ، ترجمه علی مترجم، بهسفرنامه ترکستان و ایران، )1356(، موزر، هنريـ 
  . زرین: کوشش سیروس سعدوندیان، تهران ، بهالدولهخاطرات مونس، )1386(، الدوله مونسـ 
کوشش فاطمه قاضیها،  ، بهگستانشاه در سفر دوم فرنخاطرات ناصرالدین روزنامه، )1379(، شاهناصرالدینـ 

 .سازمان اسناد ملی ایران، پژوهشکده اسناد: تهران
  .عطار :، تهرانطهران عهد ناصري، )1364(، نجمی، ناصرـ 
، 1ج، مـافی الـسلطنه خـان نظـام  خاطرات و اسناد حـسینقلی ، )1362(، خانقلیمافی، حسین السلطنهنظامـ  
  .تاریخ ایران: ان، تهر]و دیگران[کوشش معصومه مافی  به
  .نوین: ، ترجمه علی پیرنیا، تهرانبیست سال در ایران، )1363(، ویشارد، جانـ 
  .اقبال: ، ترجمه غالمحسین قراگوزلو، تهرانایران در یک قرن پیش، )1368(، ویلز، چارلز جیمزـ 
وزارت : ن، ترجمه محمـد عاصـمی، تهـرا    ایران در یکصد و سیزده سال پیش      ،  )1355(،  هولتسر، ارنست ـ  

    .شناسی ایرانفرهنگ و هنر، مرکز مردم
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