
  

  ایران سنتی هایحامم

  های محلیرویکرد حاممبا 

  1فردین طهامسبی

  

  چکیده  

 نظافتکه هم محل دلیل اینحائز اهمیت بودند. به همواره ها در مقیاس شهریحامم

در هر شهر تنها یک حامم  غالباکه و پاکیزگی بودند (که با دین نیز پیوند دارد) و هم آن

ها ها و جزییات آنشناخت حامم کرد.شد که ناخودآگاه اهمیت بنا را افزون میساخته می

ادی از بافت اجتامعی جوامع قدیم، جهت حفظ تجربیاتی که در پس آن نهفته، شناخت ابع

 های پیشیندر این نوشتار با بررسی پژوهش باشد.های آن سودمند میظرافتها و تکنولوژی

ها از های مختلف حاممجنبهی نظیر موارد و نیز مشاهدات شخصی نگارندگان، انجام شده

 های روشنایی، گرما، تامین آبو مکانیزم لحاظ اجتامعی، آداب و رسوم، اجزای مختلف حامم

  مورد مطالعه قرار گرفتند.

  ، تون، بینههای سنتی، گرمابه، خزینهحاممیدواژه: کل
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  مقدمه

که همیشه سخت و از طرق ناهموار استحصال شده، مورد توجه و حائز اهمیت دلیل آنآب، عنرصی است که به

ز طور کلی نیهای سطحی محروم هستند و بهبوده است. حدود هشتاد درصد اراضی کشور، از دسرتسی مستقیم به آب

با دانسنت این ارقام و درنظر گرفنت  2شود.های زیرزمینی تبخیر میهای جوی پیش از پیوسنت به آبدرصد بارششصت 

ر قابل درک است. دشان احرتام به آب و مامنعت از آلودگی آن در سبک زندگیدرک این میزان ، پیشینیانهای تکنولوژی

بینیم که مراقبت از آب تا چه اندازه کلیه ساکنین بوده، میداری آب برای مرصف انبارهای شهری که محل اصلی نگهآب

وسته را داشتند تا پی هادر بارندگی انبار و مجرای حرکت آبجدی بوده به نحوی که چند نفر، وظیفه مراقبت از مخزن آب

عی از رودخانه و های جاری، با ایجاد انشعاب فر ها و آبطور برای استفاده از آب رودخانههمین از آلودگی حفظ شود.

یا در برخی شهرها نظیر  ای وارد رودخانه نشود.ترین آلودگیشد تا کوچکی اصلی تالش میقطع ارتباط آن با رودخانه

کرده و اهالی از ی همه اهالی عبور می، نهر آب طبیعی از خانهمنازل شود که برای تامین آبسیرجان نیز مشاهده می

وسیله ظرف از آب به ،ی شهروندان برای استفاده از آب، به میزان نیازدر این موارد، همهکردند. آن طریق تامین آب می

ها این مسئله درمورد آب انبارها و شیوه دسرتسی به آب آن 3ابدا با آب متاس مستقیم نداشتند.داشتند و جاری برمی

 ،هاظیر تکمیل ذخائر یخچالرخدادهایی ن بینیم که درمی در وصف اهمیت آب، چنینهم 4نیز صادق است. بوسیله پاشیر

  شده.گزار میبرهایی در شهرهای مختلف و جشن مراسم

مزد اندک به حفاری رغم دستکنانی هستند که در گذشته علیهای این احرتامات، مقنیان و چاهی شاخصاز جمله

بینیم که چنین در مواردی میهمکردند. قنات می یک رشته شدند و گاه تا بیش از یک سال رصف حفرمشغول می

دیگر  یاز جمله  5 منودند.ها را وقف میآن گاه نیزعنوان مایملک افراد تلقی شده و آبی مانند چاه و قنات به یذخیره

اره کرد که در آن آداب و های شهر و روستا اشهای عمومی و گرمابهتوان به حاممها میبخشیاین اهمیت هاینشانه

   ی را شاهد هستیم.و مفصل مختلف آیین

                                                            

 15تا  12، صفحه 1386حائری،  -2
 198و  197، صفحه 1392پیرنیا،  3-

  38، صفحه 1390معامریان،  - 4
  56و  55، صفحه 1386حائری،  -5
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به معنای محل و کالبد ساختامن است. » آبه«گرم نیست. بلکه برخالف تصور عمومی، گرمابه به معنای آب

ساختامن «توان به معنای اند. بنابراین گرمابه را مینیز از آن مشتق شده» گورابه«و » رسدابه«که ترکیباتی نظیر کاماین

  6دانست.» گرم

  

  های اجتامعی حاممجنبه

کردند برای آقایان و بانوان دو حامم مجزا ها سعی میاغلب در شهرها جزء بناهای شاخص شهر هستند. حامم

در برخی شهرهای کوچک یا روستاها که تنها یک حامم  دیگر جدا بودند.ها نیز از یکساخته شود و حتی راه دسرتسی آن

  کردند.ان و در روزهای دیگر زنان از آن استفاده میر برخی روزها مردشده، دساخته می

که دوش وارد  از زمانیشوند دیگر از خزینه استفاده نشده و های عمومی که کم و بیش در شهر پیدا میدر حامم

  7ها به حالت منره درآمدند و دیگر از خزینه و متعلقاتش خربی نبود.ایران شد، حامم

یکی از آن آداب این بود که هر کس وارد  ند.دشها دیده میاجتامعی نیز در حاممکه ذکر شد آداب گونه هامن

 کشی واند و مشغول کیسهتر که در صحن حامم نشستهشد، برای اظهار ادب و تواضع نسبت به افراد بزرگحامم می

ن ریخت. البته ایتر میگداشت و بر رس آن بزر صابون زدن بودند، یک سطل یا طاس بزرگ آب گرم از خزینه حامم برمی

دانست وارد وظیفه خود میشد؛ و تازهعمل به تعداد افراد بزرگ و قابل احرتام که در صحن حامم نشسته بودند تکرار می

حامم عروسی، ی نظیر حنابندان، مهم هایچنین مراسمهم .که بر رس یکایک آنان با رعایت تقدم و تأخر، آب گرم بریزد

  8.که خود حاکی از پیوند آن با زندگی مردم است شدها انجام میر این مکانزایامن و... نیز د

ها و نظیر قناتها تا جایی است که بعضا متولیان ساخت آن، اهالی خیر یک شهر بودند. یعنی اهمیت حامم

ها مکه درآمد حامبینیم نیز میوارد، ای از مپارهها بصورت وقفی هستیم. در ساخت حامم شاهدها که پیشرت ذکر شد، چاه

  9.فتیابه مخارج مسجد اختصاص می

  

                                                            

  197، صفحه 1386پیرنیا،  -6 
های منونه از این حاممنگارنده، خود دو  - 7

عمومی فعال را در میدان بهارستان تهران مشاهده 
  کرده که البته فاقد سیستم سنتی خزینه هستند.

  201، صفحه 1386پیرنیا،  -8
  274، صفحه 1392قبادیان،  - 9
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  اجزای مختلف حامم

صورتی ها به بهشیوه توالی و چیدمان این حامم ها دارای فضاهای مختلفی با ارتباط خطی هستند. اغلبحامم

های دیگر که به فضاهایی با کاربریرسگذاشنت ست که کاربر، ابتدا وارد فضای نیمه گرم و مرطوب شده و سپس با پشتا

  شود.کنند، به فضای بسیار گرم و مرطوب وارد مینوعی رشایط اعتدال هوا را برایش فراهم می

حامم  »بینه«ها، وارد ی ورود به این شکل بوده که مشرتی پس از ورود به فضای حامم و عبور از هشتیشیوه

ها. ی لباساست برای قرار دادن وسایل و توشه ه شده. دورتادور آن سکوییفضا برای رختکن در نظر گرفتشدند. این می

  شدند.کردند و برای رفنت به فضای بعدی آماده میدر این فضا مشرتیان لنگ به تن می

 ها فضای بینه تنها برایشدند. در برخی حاممخانه میدر وارد گرمپس از عبور از بینه، از طریق داالنی به نام میان

گویند. می »رسبینه«به آن فضای ثانویه،  صورتدراین گذاشنت کفشها و فضایی دیگر برای البسه درنظر گرفته شده که

  10همچنین در برخی موارد قسمت بینه، مابین رسبینه و گرمخانه قرار دارد و ارتباط آنها رفت و برگشتی است.

، اتاق نظافت 11این انشعابات معموال به سمت آبریزگاهگرفتند. ها، انشعاباتی از فضای میان میدر برخی حامم

خانه به قسمت گرم »درمیان«حال پس از گذر از ایعلی (نظافت بدن) و نیز اتاقی برای حجامت و حنابندی راه داشتند.

  12حامم میرسیم. ارتفاع ورودی این بخش، کوتاه است تا مانع عبور هوای گرم به بیرون شود.

ا شدند تخانه و شستشوی بدن، وارد خزینه میگرمقسمت  معموال مشرتیان پیش از ورود بهشایان ذکر است که 

ده شسعی می بینیم کهبا این وصف، میشدند. مجددا وارد خزینه می ی بدن،بدنشان خیس شود و نیز پس از شستشو 

و محلی برای  )ها(یست از خزینهاخانه در کل مجموعهشایان ذکر است که گرم .کنندتا از آلودگی آب خزینه جلوگیری 

  شد.خانه اضافه یا کم میهایی هم بعضا متناسب با مقیاس حامم و سطح کاربری آن به گرمکشی. بخشکیسه

داشتند. اشخاص بزرگ منصب حق استفاده از دستک  »دستک«ها برای اعیان حوضی جداگانه بنام برخی حامم

  13کنند.ست یا با ظرفی اقدام به ریخنت آب بر بدن خود میداشتند. آنها با نشسنت بر لب حوضچه، با د

                                                            

  276، صفحه 1392قبادیان،  -10

آبریزگاه درصورت وجود، با راهرویی نسبتا  -11
، 1386(پیرنیا،  شود.میدر متصل طوالنی به میان

 )198صفحه 

  276، صفحه 1392قبادیان،  12-
  199، صفحه 1386پیرنیا،  13-
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کردند. در میان بودند اقدام به بازگشت میوشو و آبکشی در خزینه، از هامن مسیری که آمدهپس از عمل شست

فراد اریختند تا کننده در آن میای کوچک قرار داشت که یا به آب جاری متصل بود، یا آب با مواد ضدعفونیراه حوضچه

  14پیش از ورود و خروج پای خود را در آن قرار دهند.

شناخته  »چهارحوض«نام دادند که ابعاد محدودی داشت و بههایی نیز قرار میهای سلطنتی حوضو اما در حامم

  ها شنای مخصوص خودشان (شنای چهارحوضی) را داشتند. شدند. این حوضمی

 موجود است ورسمی چیزی است که در منابع د شامل تقریبا متام آنالبته فضاهایی که در این گزارش ذکر شدن

اند و بسیار مخترصتر از این ها گنجانده نشدهها که ابعاد کوچکی دارند، متام این بخشبدیهی است که در برخی حامم

  15هستند.

یز ن گزارشیم. در انتهای پردازهای محلی میای از حاممهای مذکور، به ذکر منونهتر با کاربریبرای آشنایی بیش

  گیرند.تری مورد بررسی قرار میموارد بیش

کند و فاقد مقیاس شاهانه این حامم در مقیاس محلی کار می پالن زیر مربوط به حامم گلشن الهیجان است.

. در این پالن، قسمت ورودی با پیکان مجموعه تغییرات رخ داده های متاخر قدری در پالنظاهرا بر اثر بازسازی است.

راه دارد و هم به  رسد که هم به خزینهمشخص شده است. این ورودی پس از عبور از رختکن به صحن اصلی می

 ده.شپیش از این برای حجامت یا تنظیف استفاده می» هادوش«ها. احتامل نگارنده آنست که قسمت تحت عنوان دوش

بینیم مسیر دسرتسی به تون حامم است که کف خزینه را گرم ی که در سمت چپ پالن میای ذوزنقهچنین زائدههم

ری گیکردند. چرا که جهتعنوان ورودی استفاده میآنست که در گذشته از مجرای سمت رشقی بهقوی احتامل  کرده.می

 ت.ی حامم دانسورودی را بینه توان فضای باالیرشایط می آنتر است. در تر و قابل قبولآن نسبت به صحن، منطقی

  هرچند که وضع کنونی منطبق با حالت نخست است.

  

                                                            

درهمین رابطه، نگارندگان در روستای گلیرد  15-  276، صفحه 1392قبادیان،  - 14
ای را برداشت کردند که تنها بینه طالقان، حامم خرابه

  و خزینه و یک حوض کوچک داشت
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  گرمایش

ی با هاینام دارد که غالبا در زیر حامم قرار داشته. برای گرم کردن آب، دیگ »تون«کانون آتش الزم برای گرمایش، 

ساختند و درمحل خود با استفاده از ترکیب ساروج، با پنبه و چوب تراشه و آلیاژ مقاوم شامل مس، قلع، رسب و ... می

شته و برای تامین سوخت، از چسباندند. الزم به ذکر است که تون حامم به گذر عمومی راه دانیز چربی حیوانی می

هم مشخصا اجتناب از نفوذ گازهای سمی حاصل سوخنت، به داخل حامم کردند. علت آنخارج از فضای حامم اقدام می

روها بوده است. عهده این گربهروهایی زیر حامم قرار داشته که وظیفه گرم کردن حامم، بهگربه ،تون محل از 17و16بوده.

                                                            

  200 ، صفحه1386پیرنیا،  -16
جناب قبادیان در کتاب خود از سفرنامه مادام -17

) که برای Madame Jean Dieulafoyژان دیوالفوا (

شناسی به شوش آمده بود، رشح سفر باستان
آورد. وی به مخترصی از حامم مظفرامللک دزفول می

اختصار فضاهای حامم را منطبق با جزییاتی که ذکر 

حنص

 تون
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زدایی این مجاری، عملی واند داخلش حرکت. چرا که غبارروبی و دودهبت ست که یک انسان نشستهها در حدی اابعاد آن

روهایی کوتاه به خزینه متصل تون در زیر خزینه قرار داشته و یا با گربه 19و18شد.بود که هر از چند گاهی انجام می

بندی شده و مانع نفوذ آب گذاشتند که آبیم »تیان«نام  ای مسی بهی تون، صفحهیا حفره کفبوده. بر روی مجرای 

  شد.به داخل می

  

  استقرار

 این امر تر موارد در دل زمین قرار دارند.ها برای تامین عایق حرارتی، و جلوگیری از رسد شدن داخل، در بیشحامم

  20تر باشد.شده تا تامین آب برای آن راحتعالوه بر حفظ حرارت داخل و پایداری در برابر زلزله، باعث می

  

  تامین آب

وسیله حیوان یا انسان استخراج گیرند. آب از داخل چاه بهها برای تامین آب اغلب از چاه یا قنات بهره میحامم

، بسته وشوریزد. آب خزینه نیز برای شست. سپس با تنبوشه به خزینه میشودتر میشده و سپس وارد یک حوض بزرگ

                                                            

د و شاید هم ای موککند و به شیوهشد ترشیح می
اغراق آمیز، به توصیف نشاط ناشی از استحامم در 

پردازد. در ادامه به بروز خفگی برای این فضا می
کند. گویی آن شخص بر یکی از همراهانش اشاره می

ه خاناثر ورود و خروج مکرر بین فضای بینه و گرم
های دچار مشکل تنفسی شده بود که البته با تالش

 آید.یهمراهانش به هوش م

  281، صفحه 1392قبادیان،  -18
د انشایان ذکر است که جناب پیرنیا نقل کرده -19

عنوان سوخت، که بعدها با استفاده از گازوییل به
ی زیادی هنگام جای بوته و رسگین، عدهبه

  اند.زدایی کشته شدهدوده
 284، صفحه 1392قبادیان،  -20
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شود. این عمل توسط یک بار تعویض میحامم، در فواصل زمانی چند روز تا بعضا چند هفته  ندی بنایارزشممیان به 

  21رسد.بوق مخصوص و آویخنت لنگ به اطراف ورودی حامم به اطالع سایرین می

  

  روشنایی

های شیشه که در مالتی است از تکه خانه عبارتشود. جاماستفاده می» هاخانهجام«روشنایی حامم، از برای 

شده. این مالت مومینه رفتاری مشابه ماستیک امروزی دارد. چسبنده از گل رس، پشم شرت و روغن برزک تشکیل می

  22ارد.ها به وسعت محل پوشش و میزان نور بستگی دتعداد و ابعاد این جام

  

  

  مصالح

های ایران قدیم، از مصالح در دسرتس استفاده شده است ولی به دوام و ساختامن ها نظیر سایردر ساخت حامم

ل گعنوان مثال در اقلیم کوهستانی از سنگ برای ساخت دیوارها و از چوب و کاهکردند. بهمرغوبیت آن توجه تام می

ر منظور حفاظت دربرابگل (بههای شامل کشور، بام را با سفال یا با کاهاقلیم. در شدهمیبرای پوشش سقف استفاده 

                                                            

  288هامن، صفحه  -21
شایان ذکر است که نگارنده در طی سفر به  - 22

، شهرشهر یزد، در دانشکده معامری و هرن این 
مشاهده کرد که سقف فضای کتابخانه که گویا به 

همت دانشجویان، متاخر ساخته شده بود به 
در » خانهجام«شده.  نابخانه جامبا همین شیوه 
 شود.نیز نامیده می» گلجام«برخی منابع 
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های مختلف خاک (خشت یا آجر) استفاده های مرکزی نیز مانند سایر بناها از شکلدادند. در اقلیمرطوبت) پوشش می

  23کردند.بری میها را آهککاری شده و زیر طاقهای مجلل، دیوارها بعضا کاشیشده. شایان ذکر است که در حامممی

ه ی تیان (صفحهای خزینه و نیز کنارهبندی درزها و کنارهاستفاده، مالتی است که برای آببرای های مهم از مالت

صورت رسی و مخفی شود. این مالت در بین اغلب بنایان و معامران بهگیرد) استفاده میمسی که روی تون قرار می

  24ی مختص خودش را داشت.ر شیوهماند و هر معاممیباقی 

  های موجودمنونه

 پردازیم. در پالنها میتری از حاممهای بیش، به ذکر منونهگزارشتر موارد بررسی شده در حال برای بررسی بیش

دهد و زیر که مربوط به یک حامم خصوصی در یزد است، ورودی از طریق داالن طوالنی (و احتامال کم ارتفاع) رخ می

در که نقش حائل بین فضای گرم و بسیار گرم را دارد و نیز اتاقی برای کند. فضای میانمشرتی را به بینه هدایت می

زگاه باشد. در این منونه، آبریوشو میخانه که شامل خزینه و شستچنین فضای گرمشوند. همتنظیف پس از بینه دیده می

  سعی شده از ارتباط نزدیک آن جلوگیری شود. خانه متصل است ودر به خود گرمجای میانبه

  

                                                            

  294، صفحه 1392قبادیان،  -23
هامن، جناب قبادیان در کتاب خود، مالتی را  -24

ای محلی همدان کنند که از یک بنّ ذکر می
اند. ترکیبات این مالت عبارت است از شنیده

سفیده تخم مرغ، آهک، رس، خاکسرت، موی بز. این 
شود. سپس مالت در آب بندی تیان استفاده می

در زیر آب این مالت  شود و بعدخزینه پر آب می
  دهند.الی درزهای تیان قرار میرا البه
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گونه که مشهود است، سقف این پالن زیر اما متعلق به یک حامم صفوی در اقلیم رسدسیر تربیز است. هامن

توان فهمید که بنا کامال درون زمین قرار های ورودی میاست و با مشاهده پله ساختامن با چوب پوشش داده شده

 های قبلی یک فضایدر در این حامم برخالف منونهرسیم. میانها به بینه مید، پس از عبور از پلهگرفته. در بدو ورو 

ی در ادامه شوند.در این حامم دیده می ریزگاهو آب درهای اطراف میانچنان اتاقکشیده و مستطیلی است. هم

ند. شو می ی حامم دیدهرش، خزینهو در کنا بوده وشوخانه شامل سکوهای نشسنت برای شستمسیر، قسمت گرم

ها دارای این ی حاممهای آب گرم و رسد هستند. همهخانه دو حوضچه قرار دارند که حوضچهدر کنار گرم

  ها نبودند.حوضچه

  

توان به اهمیت و های مختلف این حامم صفوی میحامم زیر، حامم شاه در بازار اصفهان است. از مقیاس بخش

شویم که به تنهایی بیشرت از دهد. بعد از هشتی وارد بینه میرد. ورود از قسمت جنوب رخ میشاخص بودنش پی ب

در چنین ورودی دیگری از ناحیه شاملی حامم به رسبینه راه دارد. فضای میانخانه حامم پیشین وسعت دارد. همگرم

ر تر ددو حوض کوچک زرگ در باال دارد ورسیم. که یک خزینه بخانه میشود. سپس به گرمشامل چهار اتاق مختلف می

داری آب گرم و رسد بوده (حوضچه آب گرم و حوضچه آب رسد). شوند که احتامال برای نگهباال و پایینش مشاهده می

رسد، مسیر دسرتسی به تون حامم است. مجرای سمت راست پالن که به دو اتاقک پشت خزینه و حوضچه پایین می

  کرده.حوض مجاور خود را گرم می طبیعتا این تون آب دو
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صورت دو حامم مجزا و درکنار هم ساخته گیرد، حامم فین است که بهو اما حامم دیگری که مورد بررسی قرار می

گونه که در تصویر مشخص است، ورودی حامم از جانب شامل بوده و پس از عبور از داالن، به بینه شده است. هامن

خانه. وسط دو حامم تون قرار گرفته که ورودی آن از ناحیه در قرار دارد و دو اتاقک در گرممیانرسد. یک اتاقک در می

شود. این تون، آب خزینه سمت راست (حامم کوچک) و سمت چپ (حامم بزرگ) را جنوب است و در تصویر دیده می

  .شوند،  محل قرارگیری تیان استکند. دوایری که در دو خزینه دیده میگرم می



 
        ايران سنتی های حمام

12  
 

  

  

  

  بندیجمع

ها مانند سایر اجزاء معامری سنتی، امری دفعی نبوده و به مرور سالها و ایام مورد تکامل قرار گرفته معامری حامم

ی گرمایش، ی ساماندهی فضاهای داخلی حامم، مراعات سلسله مراتب دمایی فضاها، شیوهاست. این تکامل، در شیوه

ا هآداب و رسوم اجتامعی در پیوند با حاممها یکی از رشایط اساسی بود)، ر آنمصالح و مواد ساختامنی (که پایداری د

مشهود است. از این رو بررسی و حفظ  ،یابدشود با حامم به شیوه گرمابه بهبود میچنین امراضی که گفته میو هم

تلف ینیان در سطوح مخها به جهت کسب آشنایی با فرهنگ، تکنولوژی و وضع اجتامعی پیشجزییات کیفی این گرمابه

  رسد.نظر میرضوری و الزم به
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