ﺣاممﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان
ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺣاممﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ
ﻓﺮدﯾﻦ ﻃﻬامﺳﺒﯽ
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ﭼﮑﯿﺪه
ﺣاممﻫﺎ در ﻣﻘﯿﺎس ﺷﻬﺮی ﻫﻤﻮاره ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺎﻓﺖ
و ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ )ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد( و ﻫﻢ آنﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺣامم
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻨﺎ را اﻓﺰون ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣاممﻫﺎ و ﺟﺰﯾﯿﺎت آنﻫﺎ
ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﭘﺲ آن ﻧﻬﻔﺘﻪ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺑﻌﺎدی از ﺑﺎﻓﺖ اﺟﺘامﻋﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﻗﺪﯾﻢ،
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎ و ﻇﺮاﻓﺖﻫﺎی آن ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺷﺨﺼﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ،ﻣﻮاردی ﻧﻈﯿﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣاممﻫﺎ از
ﻟﺤﺎظ اﺟﺘامﻋﯽ ،آداب و رﺳﻮم ،اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣامم و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی روﺷﻨﺎﯾﯽ ،ﮔﺮﻣﺎ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ آب
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﮐﻠﯿﺪواژه :ﺣاممﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ،ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ،ﺧﺰﯾﻨﻪ ،ﺗﻮن ،ﺑﯿﻨﻪ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
آب ،ﻋﻨﴫی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ آنﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺨﺖ و از ﻃﺮق ﻧﺎﻫﻤﻮار اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﺪود ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ اراﺿﯽ ﮐﺸﻮر ،از دﺳﱰﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﯿﺰ
ﺷﺼﺖ درﺻﺪ ﺑﺎرشﻫﺎی ﺟﻮی ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﻮﺳنت ﺑﻪ آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد 2.ﺑﺎ داﻧﺴنت اﯾﻦ ارﻗﺎم و درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓنت
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ،درک اﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺣﱰام ﺑﻪ آب و ﻣامﻧﻌﺖ از آﻟﻮدﮔﯽ آن در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ .در
آباﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﮕﻪداری آب ﺑﺮای ﻣﴫف ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺑﻮده ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از آب ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه
ﺟﺪی ﺑﻮده ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ،وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺨﺰن آباﻧﺒﺎر و ﻣﺠﺮای ﺣﺮﮐﺖ آب در ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽﻫﺎ را داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
از آﻟﻮدﮔﯽ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آب رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و آبﻫﺎی ﺟﺎری ،ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﻧﺸﻌﺎب ﻓﺮﻋﯽ از رودﺧﺎﻧﻪ و
ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪی اﺻﻠﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽای وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﻮد .ﯾﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ
ﺳﯿﺮﺟﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﻣﻨﺎزل ،ﻧﻬﺮ آب ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﺧﺎﻧﻪی ﻫﻤﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮده و اﻫﺎﻟﯽ از
آن ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﻫﻤﻪی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آب ،ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز ،ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻇﺮف از آب
ﺟﺎری ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ و اﺑﺪا ﺑﺎ آب متﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ 3.اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ درﻣﻮرد آب اﻧﺒﺎرﻫﺎ و ﺷﯿﻮه دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ آب آنﻫﺎ
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭘﺎﺷﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ 4.ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در وﺻﻒ اﻫﻤﯿﺖ آب ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در رﺧﺪادﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ذﺧﺎﺋﺮ ﯾﺨﭽﺎلﻫﺎ،
ﻣﺮاﺳﻢ و ﺟﺸﻦﻫﺎﯾﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪه.
از ﺟﻤﻠﻪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﯾﻦ اﺣﱰاﻣﺎت ،ﻣﻘﻨﯿﺎن و ﭼﺎهﮐﻨﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ دﺳﺖﻣﺰد اﻧﺪک ﺑﻪ ﺣﻔﺎری
ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﮔﺎه ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﴏف ﺣﻔﺮ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻮاردی ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ذﺧﯿﺮهی آﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎه و ﻗﻨﺎت ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ اﻓﺮاد ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﮔﺎه ﻧﯿﺰ آنﻫﺎ را وﻗﻒ ﻣﯽمنﻮدﻧﺪ 5 .از ﺟﻤﻠﻪی دﯾﮕﺮ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖﺑﺨﺸﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺣاممﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮔﺮﻣﺎﺑﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در آن آداب و
آﯾﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻔﺼﻠﯽ را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

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

 - 4ﻣﻌامرﯾﺎن ،1390 ،ﺻﻔﺤﻪ 38
 -5ﺣﺎﺋﺮی ،1386 ،ﺻﻔﺤﻪ  55و 56

ﺣﻤﺎﻡﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ
3

ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آبﮔﺮم ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ »آﺑﻪ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﻞ و ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺳﺎﺧﺘامن اﺳﺖ.
ﮐاماﯾﻦﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ »ﴎداﺑﻪ« و »ﮔﻮراﺑﻪ« ﻧﯿﺰ از آن ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺳﺎﺧﺘامن
ﮔﺮم« داﻧﺴﺖ.
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ﺟﻨﺒﻪی اﺟﺘامﻋﯽ ﺣاممﻫﺎ
ﺣاممﻫﺎ ﺟﺰء ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻏﻠﺐ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮای آﻗﺎﯾﺎن و ﺑﺎﻧﻮان دو ﺣامم ﻣﺠﺰا
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ راه دﺳﱰﺳﯽ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺣامم
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪه ،در ﺑﺮﺧﯽ روزﻫﺎ ﻣﺮدان و در روزﻫﺎی دﯾﮕﺮ زﻧﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺣاممﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ در ﺷﻬﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ دﯾﮕﺮ از ﺧﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه و از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوش وارد
اﯾﺮان ﺷﺪ ،ﺣاممﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ منﺮه درآﻣﺪﻧﺪ و دﯾﮕﺮ از ﺧﺰﯾﻨﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﺶ ﺧﱪی ﻧﺒﻮد.
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ﻫامنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ آداب اﺟﺘامﻋﯽ ﻧﯿﺰ در ﺣاممﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از آن آداب اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ وارد
ﺣامم ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺮای اﻇﻬﺎر ادب و ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺰرگﺗﺮ ﮐﻪ در ﺻﺤﻦ ﺣامم ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ﮐﯿﺴﻪﮐﺸﯽ و
ﺻﺎﺑﻮن زدن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﮏ ﺳﻄﻞ ﯾﺎ ﻃﺎس ﺑﺰرگ آب ﮔﺮم از ﺧﺰﯾﻨﻪ ﺣامم ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ و ﺑﺮ ﴎ آن ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﯽرﯾﺨﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺑﺰرگ و ﻗﺎﺑﻞ اﺣﱰام ﮐﻪ در ﺻﺤﻦ ﺣامم ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﺪ؛ و ﺗﺎزهوارد وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﴎ ﯾﮑﺎﯾﮏ آﻧﺎن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻘﺪم و ﺗﺄﺧﺮ ،آب ﮔﺮم ﺑﺮﯾﺰد .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻢﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺣﻨﺎﺑﻨﺪان ،ﺣامم ﻋﺮوﺳﯽ،
زاﯾامن و ...ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺣﺎﮐﯽ از ﭘﯿﻮﻧﺪ آن ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ.
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اﻫﻤﯿﺖ ﺣاممﻫﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺳﺎﺧﺖ آن ،اﻫﺎﻟﯽ ﺧﯿﺮ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﻨﺎتﻫﺎ و
ﭼﺎهﻫﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﱰ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺣاممﻫﺎ ﺑﺼﻮرت وﻗﻔﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ﭘﺎرهای از ﻣﻮارد ،ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺣاممﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﺨﺎرج ﻣﺴﺠﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ.
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 - 7ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﺧﻮد دو منﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﺣاممﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻌﺎل را در ﻣﯿﺪان ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺮده ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﺰﯾﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣامم
ﺣاممﻫﺎ دارای ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﺧﻄﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻏﻠﺐ ﺷﯿﻮه ﺗﻮاﻟﯽ و ﭼﯿﺪﻣﺎن اﯾﻦ ﺣاممﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ،اﺑﺘﺪا وارد ﻓﻀﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭘﺸﺖﴎﮔﺬاﺷنت ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ ﴍاﯾﻂ اﻋﺘﺪال ﻫﻮا را ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب وارد ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﯿﻮهی ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺸﱰی ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺣامم و ﻋﺒﻮر از ﻫﺸﺘﯽﻫﺎ ،وارد »ﺑﯿﻨﻪ« ﺣامم
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای رﺧﺘﮑﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه .دورﺗﺎدور آن ﺳﮑﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻗﺮار دادن وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﻮﺷﻪی ﻟﺒﺎسﻫﺎ.
در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﻣﺸﱰﯾﺎن ﻟﻨﮓ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای رﻓنت ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﻌﺪی آﻣﺎده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺑﯿﻨﻪ ،از ﻃﺮﯾﻖ داﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﯿﺎندر وارد ﮔﺮمﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﺣاممﻫﺎ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻨﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای
ﮔﺬاﺷنت ﮐﻔﺸﻬﺎ و ﻓﻀﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﻟﺒﺴﻪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ دراﯾﻦﺻﻮرت ﺑﻪ آن ﻓﻀﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ» ،ﴎﺑﯿﻨﻪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﻨﻪ ،ﻣﺎﺑﯿﻦ ﴎﺑﯿﻨﻪ و ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارد و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ اﺳﺖ.
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در ﺑﺮﺧﯽ ﺣاممﻫﺎ ،اﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺗﯽ از ﻓﻀﺎی ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﺑﺮﯾﺰﮔﺎه ،11اﺗﺎق ﻧﻈﺎﻓﺖ
)ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﺪن( و ﻧﯿﺰ اﺗﺎﻗﯽ ﺑﺮای ﺣﺠﺎﻣﺖ و ﺣﻨﺎﺑﻨﺪی راه داﺷﺘﻨﺪ .ﻋﻠﯽایﺣﺎل ﭘﺲ از ﮔﺬر از »ﻣﯿﺎندر« ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺮمﺧﺎﻧﻪ
ﺣامم ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ .ارﺗﻔﺎع ورودی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﺒﻮر ﻫﻮای ﮔﺮم ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﻮد.

12

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺸﱰﯾﺎن ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺮمﺧﺎﻧﻪ و ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺑﺪن ،وارد ﺧﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺧﯿﺲ ﺷﻮد و ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺑﺪن ،ﻣﺠﺪدا وارد ﺧﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﺪه
ﺗﺎ از آﻟﻮدﮔﯽ آب ﺧﺰﯾﻨﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮمﺧﺎﻧﻪ در ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاﯾﺴﺖ از ﺧﺰﯾﻨﻪ)ﻫﺎ( و ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای
ﮐﯿﺴﻪﮐﺸﯽ .ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﺣامم و ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﺑﺮی آن ﺑﻪ ﮔﺮمﺧﺎﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺣاممﻫﺎ ﺑﺮای اﻋﯿﺎن ﺣﻮﺿﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎم »دﺳﺘﮏ« داﺷﺘﻨﺪ .اﺷﺨﺎص ﺑﺰرگ ﻣﻨﺼﺐ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮏ
داﺷﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺸﺴنت ﺑﺮ ﻟﺐ ﺣﻮﺿﭽﻪ ،ﺑﺎ دﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ رﯾﺨنت آب ﺑﺮ ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺷﺴﺖوﺷﻮ و آﺑﮑﺸﯽ در ﺧﺰﯾﻨﻪ ،از ﻫامن ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ آﻣﺪهﺑﻮدﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن
راه ﺣﻮﺿﭽﻪای ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ آب ﺟﺎری ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮد ،ﯾﺎ آب ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪه در آن ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد
ﭘﯿﺶ از ورود و ﺧﺮوج ﭘﺎی ﺧﻮد را در آن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

14

و اﻣﺎ در ﺣاممﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺣﻮضﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺤﺪودی داﺷﺖ و ﺑﻪﻧﺎم »ﭼﻬﺎرﺣﻮض« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﻮضﻫﺎ ﺷﻨﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮدﺷﺎن )ﺷﻨﺎی ﭼﻬﺎرﺣﻮﺿﯽ( را داﺷﺘﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ذﮐﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ متﺎم آنﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺳﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﺣاممﻫﺎ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮑﯽ دارﻧﺪ ،متﺎم اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺘﴫﺗﺮ از اﯾﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ،ﺑﻪ ذﮐﺮ منﻮﻧﻪای از ﺣاممﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .در اﻧﺘﻬﺎی ﮔﺰارش ﻧﯿﺰ
ﻣﻮارد ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﭘﻼن زﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣامم ﮔﻠﺸﻦ ﻻﻫﯿﺠﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣامم در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺤﻠﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ
اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺎزﺳﺎزیﻫﺎی ﻣﺘﺎﺧﺮ ﻗﺪری در ﭘﻼن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات رخ داده .در اﯾﻦ ﭘﻼن ،ﻗﺴﻤﺖ ورودی ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺎن
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ورودی ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از رﺧﺘﮑﻦ ﺑﻪ ﺻﺤﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺰﯾﻨﻪ راه دارد و ﻫﻢ ﺑﻪ
دوشﻫﺎ .اﺣﺘامل ﻧﮕﺎرﻧﺪه آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »دوشﻫﺎ« ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮای ﺣﺠﺎﻣﺖ ﯾﺎ ﺗﻨﻈﯿﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ زاﺋﺪهی ذوزﻧﻘﻪای ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﭘﻼن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻣﺴﯿﺮ دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻮن ﺣامم اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻒ ﺧﺰﯾﻨﻪ را ﮔﺮم
ﻣﯽﮐﺮده .اﺣﺘامل ﻗﻮی آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﺠﺮای ﺳﻤﺖ ﴍﻗﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ورودی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی
آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ،ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮلﺗﺮ اﺳﺖ .در آن ﴍاﯾﻂ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻀﺎی ﺑﺎﻻی ورودی را ﺑﯿﻨﻪی ﺣامم داﻧﺴﺖ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺖ.
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ﺗﻮن
ﺻﺣن

ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ
ﮐﺎﻧﻮن آﺗﺶ ﻻزم ﺑﺮای ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ» ،ﺗﻮن« ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ در زﯾﺮ ﺣامم ﻗﺮار داﺷﺘﻪ .ﺑﺮای ﮔﺮم ﮐﺮدن آب ،دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
آﻟﯿﺎژ ﻣﻘﺎوم ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺲ ،ﻗﻠﻊ ،ﴎب و  ...ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و درﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺎروج ،ﺑﺎ ﭘﻨﺒﻪ و ﭼﻮب ﺗﺮاﺷﻪ و
ﻧﯿﺰ ﭼﺮﺑﯽ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮن ﺣامم ﺑﻪ ﮔﺬر ﻋﻤﻮﻣﯽ راه داﺷﺘﻪ و ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻮﺧﺖ ،از
ﺧﺎرج از ﻓﻀﺎی ﺣامم اﻗﺪام ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻠﺖ آنﻫﻢ ﻣﺸﺨﺼﺎ اﺟﺘﻨﺎب از ﻧﻔﻮذ ﮔﺎزﻫﺎی ﺳﻤﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺳﻮﺧنت ،ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣامم
ﺑﻮده16.و 17از ﻣﺤﻞ ﺗﻮن ،ﮔﺮﺑﻪروﻫﺎﯾﯽ زﯾﺮ ﺣامم ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺣامم ،ﺑﻪﻋﻬﺪه اﯾﻦ ﮔﺮﺑﻪروﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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-17ﺟﻨﺎب ﻗﺒﺎدﯾﺎن در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد از ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎدام
ژان دﯾﻮﻻﻓﻮا ) (Madame Jean Dieulafoyﮐﻪ ﺑﺮای

ﺳﻔﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻮش آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﴍح
ﻣﺨﺘﴫی از ﺣامم ﻣﻈﻔﺮاﳌﻠﮏ دزﻓﻮل ﻣﯽآورد .وی ﺑﻪ
اﺧﺘﺼﺎر ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺣامم را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ
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اﺑﻌﺎد آنﻫﺎ در ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ داﺧﻠﺶ ﺣﺮﮐﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻏﺒﺎرروﺑﯽ و دودهزداﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﺎری ،ﻋﻤﻠﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ از ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ18.و 19ﺗﻮن در زﯾﺮ ﺧﺰﯾﻨﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﮔﺮﺑﻪروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺧﺰﯾﻨﻪ ﻣﺘﺼﻞ
ﺑﻮده .ﺑﺮ روی ﻣﺠﺮای ﮐﻒ ﯾﺎ ﺣﻔﺮهی ﺗﻮن ،ﺻﻔﺤﻪای ﻣﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺗﯿﺎن« ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ آبﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻔﻮذ آب
ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ.

اﺳﺘﻘﺮار
ﺣاممﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ ،و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﴎد ﺷﺪن داﺧﻞ ،در ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﻮارد در دل زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺣﺮارت داﺧﻞ و ﭘﺎﯾﺪاری در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺑﺮای آن راﺣﺖﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

20

ﺗﺎﻣﯿﻦ آب
ﺣاممﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ آب اﻏﻠﺐ از ﭼﺎه ﯾﺎ ﻗﻨﺎت ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .آب از داﺧﻞ ﭼﺎه ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺣﯿﻮان ﯾﺎ اﻧﺴﺎن اﺳﺘﺨﺮاج
ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ وارد ﯾﮏ ﺣﻮض ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻨﺒﻮﺷﻪ ﺑﻪ ﺧﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽرﯾﺰد .آب ﺧﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﺴﺖوﺷﻮ ،ﺑﺴﺘﻪ

ﺷﺪ ﺗﴩﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻣﻮﮐﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ
اﻏﺮاق آﻣﯿﺰ ،ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﺸﺎط ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﺤامم در
اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺧﻔﮕﯽ ﺑﺮای
ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻮﯾﯽ آن ﺷﺨﺺ ﺑﺮ
اﺛﺮ ورود و ﺧﺮوج ﻣﮑﺮر ﺑﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻨﻪ و ﮔﺮمﺧﺎﻧﻪ
دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻼشﻫﺎی
ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﯽآﯾﺪ.
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 -19ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺎب ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎزوﯾﯿﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ،
ﺑﻪﺟﺎی ﺑﻮﺗﻪ و ﴎﮔﯿﻦ ،ﻋﺪهی زﯾﺎدی ﻫﻨﮕﺎم
دودهزداﯾﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
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ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﻨﺎی ﺣامم ،در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ روز ﺗﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﻮق ﻣﺨﺼﻮص و آوﯾﺨنت ﻟﻨﮓ ﺑﻪ اﻃﺮاف ورودی ﺣامم ﺑﻪ اﻃﻼع ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﯽرﺳﺪ.

21

روﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺑﺮای روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺣامم ،از »ﺟﺎمﺧﺎﻧﻪﻫﺎ« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺎمﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﮑﻪﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪ ﮐﻪ در ﻣﻼﺗﯽ
ﭼﺴﺒﻨﺪه از ﮔﻞ رس ،ﭘﺸﻢ ﺷﱰ و روﻏﻦ ﺑﺮزک ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪه .اﯾﻦ ﻣﻼت ﻣﻮﻣﯿﻨﻪ رﻓﺘﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﺳﺘﯿﮏ اﻣﺮوزی دارد.
ﺗﻌﺪاد و اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﺟﺎمﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻣﺤﻞ ﭘﻮﺷﺶ و ﻣﯿﺰان ﻧﻮر ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

22

ﻣﺼﺎﻟﺢ
در ﺳﺎﺧﺖ ﺣاممﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘامنﻫﺎی اﯾﺮان ﻗﺪﯾﻢ ،از ﻣﺼﺎﻟﺢ در دﺳﱰس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ دوام و
ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺎم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در اﻗﻠﯿﻢ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ از ﺳﻨﮓ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ دﯾﻮارﻫﺎ و از ﭼﻮب و ﮐﺎهﮔﻞ
ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻘﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه .در اﻗﻠﯿﻢﻫﺎی ﺷامل ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎم را ﺑﺎ ﺳﻔﺎل ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺎهﮔﻞ )ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ درﺑﺮاﺑﺮ
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 - 22ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﻃﯽ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮ ﯾﺰد ،در داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌامری و ﻫرن اﯾﻦ ﺷﻬﺮ،
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻘﻒ ﻓﻀﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ

ﻫﻤﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﻣﺘﺎﺧﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺎ ﺟﺎمﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه» .ﺟﺎمﺧﺎﻧﻪ« در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ »ﮔﻠﺠﺎم« ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
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رﻃﻮﺑﺖ( ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدادﻧﺪ .در اﻗﻠﯿﻢﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎ از ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎک )ﺧﺸﺖ ﯾﺎ آﺟﺮ( اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﺪه .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣاممﻫﺎی ﻣﺠﻠﻞ ،دﯾﻮارﻫﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ﺷﺪه و زﯾﺮ ﻃﺎقﻫﺎ را آﻫﮏﺑﺮی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

23

از ﻣﻼتﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ،ﻣﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آبﺑﻨﺪی درزﻫﺎ و ﮐﻨﺎرهﻫﺎی ﺧﺰﯾﻨﻪ و ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺎرهی ﺗﯿﺎن )ﺻﻔﺤﻪ
ﻣﺴﯽ ﮐﻪ روی ﺗﻮن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻼت در ﺑﯿﻦ اﻏﻠﺐ ﺑﻨﺎﯾﺎن و ﻣﻌامران ﺑﻪﺻﻮرت ﴎی و ﻣﺨﻔﯽ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻫﺮ ﻣﻌامر ﺷﯿﻮهی ﻣﺨﺘﺺ ﺧﻮدش را داﺷﺖ.

24

منﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
ﺣﺎل ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﻮارد ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه در ﮔﺰارش ،ﺑﻪ ذﮐﺮ منﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮی از ﺣاممﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .در ﭘﻼن
زﯾﺮ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣامم ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﯾﺰد اﺳﺖ ،ورودی از ﻃﺮﯾﻖ داﻻن ﻃﻮﻻﻧﯽ )و اﺣﺘامﻻ ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع( رخ ﻣﯽدﻫﺪ و
ﻣﺸﱰی را ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﻀﺎی ﻣﯿﺎندر ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﺎﺋﻞ ﺑﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﮔﺮم و ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮم را دارد و ﻧﯿﺰ اﺗﺎﻗﯽ ﺑﺮای
ﺗﻨﻈﯿﻒ ﭘﺲ از ﺑﯿﻨﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﮔﺮمﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺰﯾﻨﻪ و ﺷﺴﺖوﺷﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ منﻮﻧﻪ ،آﺑﺮﯾﺰﮔﺎه
ﺑﻪﺟﺎی ﻣﯿﺎندر ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮمﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ ﺷﺪه از ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
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 -24ﻫامن ،ﺟﻨﺎب ﻗﺒﺎدﯾﺎن در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ،ﻣﻼﺗﯽ را
ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺑ ّﻨﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻫﻤﺪان
ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﻼت ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از

ﺳﻔﯿﺪه ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ،آﻫﮏ ،رس ،ﺧﺎﮐﺴﱰ ،ﻣﻮی ﺑﺰ .اﯾﻦ
ﻣﻼت در آب ﺑﻨﺪی ﺗﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ
ﺧﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮ آب ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ در زﯾﺮ آب اﯾﻦ ﻣﻼت
را ﻻﺑﻪﻻی درزﻫﺎی ﺗﯿﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺣﻤﺎﻡﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ
10

ﭘﻼن زﯾﺮ اﻣﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣامم ﺻﻔﻮی در اﻗﻠﯿﻢ ﴎدﺳﯿﺮ ﺗﱪﯾﺰ اﺳﺖ .ﻫامنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ،ﺳﻘﻒ اﯾﻦ
ﺳﺎﺧﺘامن ﺑﺎ ﭼﻮب ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﻠﻪﻫﺎی ورودی ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﮐﺎﻣﻼ درون زﻣﯿﻦ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ .در ﺑﺪو ورود ،ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﭘﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ .ﻣﯿﺎندر در اﯾﻦ ﺣامم ﺑﺮﺧﻼف منﻮﻧﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﯾﮏ ﻓﻀﺎی

ﮐﺸﯿﺪه و ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﺎن اﺗﺎقﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﯿﺎندر و آبرﯾﺰﮔﺎه در اﯾﻦ ﺣامم دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اداﻣﻪی
ﻣﺴﯿﺮ ،ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺮمﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﮑﻮﻫﺎی ﻧﺸﺴنت ﺑﺮای ﺷﺴﺖوﺷﻮ ﺑﻮده و در ﮐﻨﺎرش ،ﺧﺰﯾﻨﻪی ﺣامم دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﮐﻨﺎر ﮔﺮمﺧﺎﻧﻪ دو ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎی آب ﮔﺮم و ﴎد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﻪی ﺣاممﻫﺎ دارای اﯾﻦ
ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.

ﺣامم زﯾﺮ ،ﺣامم ﺷﺎه در ﺑﺎزار اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ .از ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺣامم ﺻﻔﻮی ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮدﻧﺶ ﭘﯽ ﺑﺮد .ورود از ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮب رخ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻫﺸﺘﯽ وارد ﺑﯿﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﱰ از
ﮔﺮمﺧﺎﻧﻪ ﺣامم ﭘﯿﺸﯿﻦ وﺳﻌﺖ دارد .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ورودی دﯾﮕﺮی از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷامﻟﯽ ﺣامم ﺑﻪ ﴎﺑﯿﻨﻪ راه دارد .ﻓﻀﺎی ﻣﯿﺎندر
ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر اﺗﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮔﺮمﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ .ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺰﯾﻨﻪ ﺑﺰرگ در ﺑﺎﻻ دارد و دو ﺣﻮض ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ در
ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻨﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘامﻻ ﺑﺮای ﻧﮕﻪداری آب ﮔﺮم و ﴎد ﺑﻮده )ﺣﻮﺿﭽﻪ آب ﮔﺮم و ﺣﻮﺿﭽﻪ آب ﴎد(.
ﻣﺠﺮای ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭘﻼن ﮐﻪ ﺑﻪ دو اﺗﺎﻗﮏ ﭘﺸﺖ ﺧﺰﯾﻨﻪ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻣﺴﯿﺮ دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻮن ﺣامم اﺳﺖ.
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﯾﻦ ﺗﻮن آب دو ﺣﻮض ﻣﺠﺎور ﺧﻮد را ﮔﺮم ﻣﯽﮐﺮده.
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و اﻣﺎ ﺣامم دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺣامم ﻓﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت دو ﺣامم ﻣﺠﺰا و درﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫامنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ورودی ﺣامم از ﺟﺎﻧﺐ ﺷامل ﺑﻮده و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از داﻻن ،ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻪ
ﻣﯽرﺳﺪ .ﯾﮏ اﺗﺎﻗﮏ در ﻣﯿﺎندر ﻗﺮار دارد و دو اﺗﺎﻗﮏ در ﮔﺮمﺧﺎﻧﻪ .وﺳﻂ دو ﺣامم ﺗﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ورودی آن از ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﺟﻨﻮب اﺳﺖ و در ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﻮن ،آب ﺧﺰﯾﻨﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ )ﺣامم ﮐﻮﭼﮏ( و ﺳﻤﺖ ﭼﭗ )ﺣامم ﺑﺰرگ( را
ﮔﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ .دواﯾﺮی ﮐﻪ در دو ﺧﺰﯾﻨﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺗﯿﺎن اﺳﺖ.
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ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
ﻣﻌامری ﺣاممﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰاء ﻣﻌامری ﺳﻨﺘﯽ ،اﻣﺮی دﻓﻌﯽ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﻣﺮور ﺳﺎﻟﻬﺎ و اﯾﺎم ﻣﻮرد ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ ،در ﺷﯿﻮهی ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺣامم ،ﻣﺮاﻋﺎت ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دﻣﺎﯾﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎ ،ﺷﯿﻮهی ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ،
ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘامﻧﯽ )ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺪاری در آنﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﴍاﯾﻂ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد( ،آداب و رﺳﻮم اﺟﺘامﻋﯽ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺣاممﻫﺎ
و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮاﺿﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺣامم ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﺑﺮرﺳﯽ و ﺣﻔﻆ
ﺟﺰﯾﯿﺎت ﮐﯿﻔﯽ اﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎﺑﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و وﺿﻊ اﺟﺘامﻋﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﴐوری و ﻻزم ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
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