سرکی به گرمابههای قدیمی

پنج شنبه

گذشتگانمان فقط برای استحمام به گرمابهها نمیرفتند ،گرمابههایی که معماری بینظیری داشتند و ...

 19محرم 1441

 28شهریور 1398
 19سپتامبر 2019
شماره 20199

1422

تصویر مربوط به گرمابه چهار فصل در اراک است

نسیم سهیلی | روزنامهنگار

مروری بر کارکرد علمی ،فرهنگی ،اجتماعی و  ...گرمابهها و آداب و رسوم حضور در آنها

بفرمایید جلسه و مشتومال!
عالوه بر کارکردهای عمومی گرمابهها که برای شست و شو بود ،این مکان گاهی محل مالقاتها و
مذاکراتسرانحکومتیهمبودهاست.همچنینکارکردهایعلمیوفرهنگینیزداشتهیعنیمحل
مالقاتبزرگان،فرهیختگانودرنتیجهمناظراتومباحثاتعلمیمیانعلما،ادباودانشمندانبوده
است.جالبتراینکهچنینمباحثاتیمعموالبااستقبالعمومیهممواجهمیشد.سرودنوخواندن
اشعاردرگرمابههانیزموضوعیرایجبودهوگاهیدرحمامها،شاهنامهخوانینیزانجاممیشدهاست.
از دیگر وجوه فرهنگی گرمابهها باید به کتیبههای آنها هم اشاره کرد که آراسته به ابیاتی از شاعران
مختلفبودوبردیوارهایحمامهانصبمیشدهاست.بهعالوهدربرخیازگرمابههایتاریخیایران
میتواننقاشیهایدیواریرامشاهدهکردکهاغلبروایتگرداستانهایشاهنامهاست.

بررسیمعماریواجزاییکگرمابهکهبراساسطبسنتیایرانیساختهشدهبودهاست

از بینه تا خزینه
گرمابههای قدیم معموال چند متر از سطح کوچه و بازار پایینتر بود .سر در حمام شکل دیو و رستم یا
شیطان و مالک دوزخ را نقاشی میکردند .گرمابه در تمام شهرها و روستاهای ایران در کنار مساجد به
صورتزوجی(زنانهومردانه)ساختهشدهوقبلازاذانصبحبازمیشدند.حمامهادرزیرزمینساخته
میشدهاندتااوالازسرمایزمستانمحفوظباشدوثانی ًاآبسطحیدرجویهابتوانددرباالترینمخزن
آنجاریشود.درقدیمسوختحمامازخاربیابان،هیزموفضوالتحیواناتبودهاست.معمارانایرانی
درساختمانحمامازسنگ،آجرومالطشنوآهکاستفادهمیکردند.درزیرخزینهگرمابه،تون(آتشدان
یاآتشخان)قرارداشتهوظرفمسیبزرگیدرکفخزینهتعبیهشدهودرزیرآنآتشمیافروختندتادر
اثرعملکنوکسیون،رفتهرفتهآبخزینهدرطولشبگرموبرایاستحمامدرصبحگاهانآمادهشود.
 3بخشاصلیگرمابههایایرانی
اصلیترینبخشهایگرمابهایرانیشاملبینه،میان َدروگرمخانهبودندکهبراساسطبسنتیایرانی
واسالمیطراحیشدهبودند.هربخشبهگونهایساختهمیشدتاسهفضایمتفاوتازنظردما(سرد،
گرم و معتدل) را ایجاد کند .ساختمان حمامها بر اساس چهار طبع یا مزاج اصلی شناخته شده در طب
سنتیایرانییعنیگرم،سرد،خشکوترطراحیمیشدچونسالمتانسانرادرتعادلبیناینطبعها
میدانستند .جالب است بدانید هر فضا با راهرو و هشتی از دیگر فضاها جدا می شد تا دما و رطوبت هر
فضانسبتبهمکانمجاورشناگهانتغییرنیابدودمایهواناگهانافتنکند.
سردخانه یا بینه :خانه اول به عنوان سردخانه شناخته می شد که در واقع محل رختکن یا بینه نام
داشت.هوایبینهکامالسردوخشکبودکهدرطبسنتیایرانمعادلفصلپاییزشناختهمیشود.در
اینفضاعموماخلطیامزاجسودادربدنانسانایجادمیشود.اینقسمتعمومابهشکلهشتضلعی
و با سقف گنبدی ساخته میشد و وسط بینه حوض بزرگی قرار داشت که اطراف آن سکوهای بلندی
دیدهمیشدودرآنجارختمیکندند.استادحمامیدرکناریکیازآنسکوهایاباالییکیازسکوها
مینشست و جعبه دخل را هم بغل دستش میگذاشت .از سقف بینه چراغ بزرگ گردسوز و گاهی هم
چهلچراغتاباالیحوضآویختهبود.دورتادورسکوهایرختکنتیرمیگذاشتندوبهآنتیرهاگویهای
شیشهایرنگارنگمیآویختند.یکتغار(کاسهبزرگسفالین)محتویآلووآبآلو رویچهارپایهنزدیک
حوضبودوچندینکاسهکوچکباقاشقهایچوبیکنارتغارمیگذاشتند.درایامزمستانبهجایآب
آلو،لبووآبلبوراباکمیسرکهدرتغارمیریختند.
میاندر:خانهدومیا«میاندر»جاییبودکهمزاجتَروسردترکیبمیشدند.اینقسمتمعادلبافصل
زمستاناستکهخلطیامزاجبلغمدرانسانغلبهپیدامیکند.ارتباطبینهباگرمخانهازطریق«میاندر»
صورتمیگرفت.اینفضابهشکلدهلیز وپرپیچوخمبودکهبعضابااستفادهازهشتیکوچکیساخته
میشدتافردبتواندباتاخیرازگرمخانهبهدرونبینهپابگذارد.همچنینگرماوحرارتانباشتهشدهدر
گرمخانهبهیکبارهازحمامخارجنشودوانرژیهدرنرود.
گرمخانه:خانه سوم یا گرمخانه مزاج گرم و تر داشت که معادل با فصل بهار بود .در این فصل غلیان
خون در بدن انسان به وجود میآید .این قسمت محل استحمام و شستوشو بود که معموال به شکل
هشت گوش یا چهار ضلعی با دیوارهای ضخیم ساخته میشد که کف آن را قیراندود میکردند و روی
آنرابامالطساروجمیپوشاندند.سقفگرمخانهازسقفبقیهقسمتهامرتفعتربودوطاقاصلیآن
جام خانه بزرگی داشت که در حکم چراغ و
سیستمروشناییعملمیکرد.درگرمخانه،
خزینهآبگرمومخزنآبسردوجودداشت.
معماران ایرانی در کف خزینه ،صفحهای
فلزی به قطر  60تا  110سانتیمتر قرار
میدادند که حد فاصل بین آب و آتش زیر
خزینه بود .به این شیوه ،حمامها همیشه آب
گرموسردداشتند.

گنجعلیخان ،فین ،قلیبیک و دیگران!
بیشتر حمامهای تاریخی برخالف آثار تاریخی دیگر ،خوشبختانه از گزند حوادث دور ماند ه و
امروزه در قالب موزه ،رستوران و  ...زنده نگه داشته شدهاند .در ادامه به معروفترین و البته
زیباترین حمامهای قدیمی ایران نگاهی خواهیم داشت.
حمامگنجعلیخان | بنایی ضد زلزله!
کجاست؟کرمان 
این گرمابه به دستور حاکم کرمان
درزمانشاهعباسصفویساخته
شـــد .در حــمــام گنجعلیخان
تمام نمادهای معماری سنتی
یك حمام رعایت شده اســت .برای
مثال در رختكن آن ،گوشههایی خلوت
و تودرتو تعبیه شده كه محل مناسبی برای گپ
و گفت ،استراحت و حتی عبادت بوده است.

 چهدورهایساختهشد؟صفویه
حــجــاریهــای مــنــقــوش ،كاشی
كـــاریهـــای مــعــرق و خشتی،
كاربندیهای چشم نــواز و ...
اوج معماری صفوی را در این بنا
متجلی ساخته است .این گرمابه از
آب قنات بهره میگرفته و در زمان خود
بناییضدزلزلهبودهاست.اینمکانامروزهموزه
مردمشناسیشدهاست.

حمام فین| محل قتل امیرکبیر
کجاست؟کاشان 
از بین گرمابههای تاریخی ایران،
حمامی که رگ امیرکبیر را در
آن زدند ،معروفتر از بقیه است و
ممکن نیست که فردی به کاشان
بــرود و از ایــن حمام ،بازدید نکند.
حمام فین در بــاغ فین کاشان قــرار دارد که
نمونه زیبایی از باغهای ایرانی است .در جنوب
باغ فین ،دو حمام کوچک و بزرگ وجود دارد.

 چهدورهایساختهشد؟صفویه
تاریخساختحمامكوچكبهعصر
صفویه مربوط اســت و همراه با
بنای اولیه باغ ایجاد شده است.
با ساخت حمام بــزرگ در دوره
فتحعلیشاهقاجار ،حمام بزرگ به
حمام سلطنتی معروف شد و به رجالدولتی
اختصاص یافت .این مجموعه در سال 2011
درفهرستمیراثجهانییونسكوبهثبترسید.

حمام چهارفصل |بزرگترین حمام قدیمی ایران
کجاست؟اراک 
بزرگترین حمام تاریخی ایــران
با بیش از هــزار و 600متر مربع
مساحت ،در اراک قرار دارد و در
اواخر دوره قاجار بنا شده است .از
تزییناتبهكاررفتهدراینبنامیتوان
بهانواعكاشیكاریهایزبردستانهاشارهكرد
كهطرحهاییازانسان،حیوانوگیاهانرانمایش

چهدورهایساختهشد؟قاجار

میدهد .کاشی هفت رنگ ،معرق
و معقل از مهمترین تزیینهای
به کار گرفته شده در این حمام
است.نقاشیهاازچهارفصلسال
در چهارگوشه این گرمابه ،علت نام
گذاری آن به چهارفصل است و این حمام هم
موز همردمشناسیشدهاست.

حمام قلی بیک |دارای  13الیه نقاشی!
د
کجاست؟مشه 
حمام «مهدی قلیبیک» در مشهد
یکی از بــزرگتــریــن گرمابههای
ایران است که با قدمت  412سال
بنا به خواسته فردی به نام «مهدی
قلیبیک» ساخته و وقف مردم شد و تا
همین بیست و چند سال پیش مورد استفاده
عمومبود.معماریخارقالعادهاینگرمابهحکایت
از شکوه و عظمت معماری اصیل ایرانی آن دارد.
در سال  ۱۳۸۵و بعد از چند سال ترمیم ،درهای

 چهدورهایساختهشد؟صفویه
حمام «مهدی قلیبیک» با عنوان
موزه تخصصی مردمشناسی رو به
مردمان گشایش یافت .از زیبایی
این حمام ،همین نکته کافی است
که نوعی گالری نقاشی است که در
زمانهایمختلفوبهفراخورمسائلاجتماعی
هر روزگار ،نقاشیهایی بهروی سقف این حمام
کشیدهشده،بهصورتیکه ۱۳الیهنقاشیبهروی
دیوارهادرگذرتاریخجاخوشکردهاست!

دیگر حمامهای تاریخی ایران
گرمابه گلشن الهیجان ،حمام خان در یزد ،گرمابه علی قلیآقا و حمام ِرهنان در اصفهان و ...
نشاندهنده ذوق و نبوغ معماران ایرانی در زمانهای مختلف بودهاند .در خور ذکر است که پس از
سلسلهصفویهنیزشیوهحمامسازیبهسبکمعماریاصفهانادامهیافتهکهحمامهایوکیلشیراز
(زندیه) و مصباح کرج (متعلق به دوره قاجار) نمونههای عالی از گرمابههای قدیمی ایران هستند.

منابع این پرونده :مهر ،تبیان ،همشهریآنالین ،ایرانآنالین

محلیبرایدرمانوپناهگاه
حمام کارکردهایی نیز برای درمان داشته است.
وجود خزینههای آب گرم و سرد برای درمان برخی
بیماریهاکاربردداشتهوگرمابهدرقدیممحلفصد
(رگ زدن و حجامت) ،گرفتن قولنج و مشت و مال،
ازاله موهای زاید بدن ،تراشیدن سر آقایان ،حنا
بستنوخالصهیکنظافتجامعوکاملبودهاست.
حمامهادرتاریخاجتماعیایرانخودمعیاریبرای
تشخص افراد هم بوده است یعنی افراد برحسب
شأن اجتماعیشان در قسمتهای مختلفی از
گرمابه مینشستند .همچنین این مکانها محلی
برای تکریم مهمانان نیز بوده است .چنانکه یکی
از مولفههای احترام به مهمان را بردن او به حمام و
بر تن پوشاندن لباس نو میدانستند .همچنین از
گرمابهبهدلیلموقعیتخاصیکهدرشهرهاداشت،
بهعنوانپناهگاهنیزاستفادهمیکردند.بسیاریاز
کسانی که از حوادث مختلف اجتماعی یا سیاسی
میگریختند ،در حمامها پناه میگرفتند یا از
آنجابرایتغییرظاهرخوداستفادهمیکردند
تاراحتترفرارکنند!
سالم کردن با برداشتن
آب!
یــکــی از آداب حــضــور در
گرمابهها این بوده که فردی
کهتازهواردخزینهمیشدبه
دیگر افراد سالم میکرد،
در همان پله اول خزینه،
کمی از آب برمیداشت
وبهیکایکافرادحاضر
چه آشنا و چه ناآشنا،
از آن آب گــرمــابــه
تعارف میکرد و به
خصوص بــه افــراد
بیگانهبیشتراظهار
ع ــاق ــه و محبت
میکرد.سنتدیگر

اینبودکههرفردیواردحماممیشد،برایاظهار
ادب و تواضع به افراد بزرگتر که در صحن حمام
نشسته و مشغول کیسهکشی و صابونزدن بودند،
یک سطل یا طــاس بــزرگ آب گــرم برمی داشت
و بر سر آن بزرگتر میریخت؛ البته این عمل به
تعداد افراد بزرگ و قابل احترام که در صحن حمام
نشسته بودند ،تکرار میشد و تازه وارد وظیفه خود
میدانست که بر سر یکایک آنان با رعایت تقدم و
تأخر آب گرم بریزد! همچنین تــازهوارد اگر کسی
از آشنایان و بستگان نزدیک و بزرگتر خود را در
حمام میدید ،باید به منظور اظهار ادب و احترام او
تومالمیدادیااینکهلیفوصابونرابهزور
رامش 
واصرارازدستشمیگرفتوپشتشرالیفمیزد.
اصلیترینمشاغلگرمابهای
افراد زیادی در گرمابههای قدیمی مشغول کار
بودند که هر کدام وظایف تعریف شدهای داشتند.
در ادامه ،به چند نمونه از اصلیترین آنها اشاره
میکنیم.
تونتاب:شخصیکهوظیفهاشنگهداریازحمام،
گرمکردنآبونظافتگرمابهبودهاست.
دالک :کارگر گرمابه بــوده که کــار اصلیاش
شستوشو ،کیسهکشی و گاهی هم مشت و مال
دیگرانبودهاست.
مشت مالچی :شخصی که در حمام اشخاص را به
صورت تخصصیتر ،مشت ومال یا همان
ماساژمیدادهاست.
حمامی :مالک حمام خصوصی که
مدیریتآنجارابرعهدهداشتهاست.
پــادو :ایــن فــرد وظیفهاش جفت کــردن
کفش مشتریها و جابه جایی دمپایی
خشک و تر بــرای تــازه وارد بوده
اســت .مشتری که آمــاده حمام
میشد ،پادو یک لنگ دیگر به
او م ـیداد .مشتری آن لنگ
دوم را بــه کــمــر میبست،
لباسهایش را در لنگ اول
میپیچیدوازسکوپایینمیآمد.
بوقی:فردیکهسحرگاهدربوق
میدمیدومردمراازگرمبودن
حمام و پذیرایی از مشتریان
باخبر مـیکــرد کــه اگــر تعلل
کنند آب خزینه
ســــرد خــواهــد
شد!

گرمابههای عمومی که تقریبا همهشان این روزها جایشان را به حمامهای خانگی
دادهاند ،در گذشته تنها برای استحمام نبودند بلکه نقش مهمتری داشتند و به
پرونده
عبارتی ،مکانی عمومی برای گردهماییهای خانوادگی ،دوستانه ،کاری و حتی
سیاسی بودند .شاید از قدیمیترهایتان شنیده باشید که معموال مراسم شادی
مانند جشن حمام عروس و داماد در این مکانها برگزار می شد و البته در مقابل آن ،گاهی گرمابهها
رنگ خون به خودش میگرفت و تبدیل به محل دعوا یا حتی ترور می شد که قتل «امیرکبیر» ،یکی از
همینوقایعتلخاستکهمعروفترینشانهممحسوبمیشود.اگرجزومتولدانآخردههشصتیا
دهههفتادباشید،برایتانجالبخواهدبودکهبدانیدشستوشودرحمامهایعمومیدرزمانیکه
هنوزلولهکشیآببهخانههایماننیامدهبود،آدابمختلفیداشتوالبتهمعماریگرمابههایقدیمی
ایراننیزدرخورتوجهوخیرهکنندهبود.دراینشمارهاززندگیسالمسفریداریمبهبیشاز 100سال
قبلوآشناییباحمامهایتاریخیبههمراهرسمورسومقدیمیهادراینباب.

معروفترین گرمابههای قدیمی که به محلهای گردشگری پربازدیدی تبدیل شده است

