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١١٣اجتماعی و سیاسی گرمابھ در دوره ی صفوی کارکرد 

  ي صفوي رکرد اجتماعی و سیاسی گرمابه در دورهکا

  1دکتر عمادالدین فیاضی 

  2زاده محمد توکلی

چکیده

با تشکیل دولت صفوي و ایجاد حکومت مرکزي مقتدر، سالطین این سلسله، به خصوص 

ترین ي درخشان این دوره. اي کردندعباس اول، به عمران و آبادي کشور توجه ویژهشاه

همپاي این شکوه و عظمت، ساخت گرمابه دراین دوره .اري ایران استدوره تاریخ معم

توان اهمیت و نقش گرمابه در زندگی مردم به اندازه اي زیاد بود که می.نیز به اوج رسید

زیرا گرمابه در بسیاري از وجوه زندگی اجتماعی .نقش حمام را معادل نقش خانه برشمرد

ها داراي ابعاد اجتماعی و سیاسی ن رهگذر، گرمابهاز ای.استمردم و حکام تأثیر داشته

بنابراین براي روشن ساختن این ابعاد، این مقاله به توصیف و .ناپیدایی در این دوره بودند

هاي ي سفرنامه در نتیجه، همه. استها پرداختهبررسی کارکرد اجتماعی و سیاسی گرمابه

تحلیلی کارکردهاي - روش توصیفیاین دوره مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و به

  .ها استخراج گردیده استسیاسی و اجتماعی گرمابه

  

  کارکردهاآئین،مشاغل،موقعیت،گرمابه ها،ي صفویه،  دوره:کلیديواژگان

  

                                                
     com.gmail@emadfayazi.dr.رانیا،يشهرر،یاسالمآزاددانشگاه،)ره(ینیخمامامیادگارواحد،خیتارگروه.1

        

خیتارارشدکارشناسيدانشجو. 2

15/8/92: رشیپذخیتار                3/7/92: افتیدرتارخ

   مسکویهيفصلنامه

  1392 بهار 24ي شماره8سال 
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  مقدمه

است و شدهگرمابه در زندگی مردم ایران یکی از ضروریات مهم  زندگی محسوب می

است، زیرا گرمابه عالوه برتر از امروز بودهسیار پررنگنقش حمام و گرمابه در گذشته ب

که مکانی جهت شستشو و نظافت بوده، محلی براي اجتماع و گفتگو و دیگر این

است؛ به عبارت دیگر؛ حمام نزد ایرانیان شدهتعامالت اجتماعی و سیاسی محسوب می

  .ی بودي اجتماعی و سیاس هاي ویژهمکانی براي تحقق بسیاري از زمینه

     نظر به اهمیت نظافت در اسالم، تأکید بر حرمت و قداست آب و رعایت مبانی و 

از سوي . بوداستفاده از گرمابه را در زندگی مردم بسیار ضروي کردهاحکام فقه شیعه،

زیرا در تمامی ادوار و تمامی . ها مطرح نبود هاي پاکیزگی در این حمامدیگر، فقط جنبه

، ها آییندادن شد، محل انجام اماکنی که براي شستشو به کار گرفته میحمام و اقوام،

ي اجتماعی نیز بسیار  ها از جنبه از این رو، حمام. استهاي زیادي نیز بودهها و رسمسنت

ها و ابعادي که در وراي اي تر گرمابهبدین منظور براي بررسی ریشه.حائز اهمیت است

ي  ها در دورهررسی کارکرد اجتماعی و سیاسی گرمابهآن وجود دارد، این مقاله به ب

  .صفوي پرداخته است

     نویسنده در این تحقیق با توجه به مطالعاتی که در منابع قرون مختلف صورت داده 

است، به این نتیجه رسیده که در تاریخ اجتماعی ایران بعد از اسالم، رسم گرمابه رفتن و 

ي ادوار با یکدیگر مشابهت  تا حدود زیادي در همهکارکردهاي سیاسی و اجتماعی آن 

ي  ي ادوار تاریخ ایران و عدم امکان مطالعه لذا با توجه به کثرت منابع در همه.داشته است

است تا ابعاد اجتماعی ناپیداي  دوره صفوي مورد بررسی قرار گرفتهمنابعها،  ي آن همه

در نتیجه، این تحقیق به . ن روشن شودها هویدا گردد و کارکردهاي آاستفاده از گرمابه

 صفویه ي ها در دورهکارکردهاي اجتماعی وسیاسی گرمابه: این سؤال پاسخ خواهد داد

  ؟استچه بوده
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  ها فضاي کالبدي گرمابه

ک از یبه این ترتیب که هر.میاندر و گرمخانه بودها شامل بینه، فضاي اصلی حمام

شد، تا دما و رطوبت هر ی از فضاي دیگر جدا میي راهرو و هشت فضاهاي فوق به وسیله

  ).140: 1384رمضانی،(فضا نسبت به فضاي مجاور تنظیم شود 

شده است؛ ازجمله فضاي گرداگرد سربینه که      سربینه از فضاهاي مختلفی تشکیل می

شد و از کف سربینه باالتر بود و محل استراحت و کندن رخت سکوهایی در آن تعبیه می

ها گرمخانه بود که محل شستشو و  فضاي دیگر در حمام.استشده عین محسوب میمراج

تر از بینه داشت و داراي گرمخانه اغلب فضایی ساده. شد تطهیر بدن محسوب می

ي آب گرم و حوض آب سرد و فضاهایی  خزینه. هایی براي نشستن و شستشو بودگوشه

: 1386طبسی و همکاران،(ر داشت خصوصی تر براي استحمام در مجاورت گرمخانه قرا

ها فضایی به نام میاندر وجود داشت که رابط میان از سوي دیگر، در گرمابه). 56-54

گرمخانه و بینه بود و با راهرو پیچ در پیچی، تبادل حرارتی این دو فضا را به حداقل 

  ).170: 1382عاملی و همکاران، (دادکاهش می

توالی (ي صفوي، نظم فضایی و سرکوالسیون  ا در دورهه هاي حمام     یکی از شباهت

از جمله حمام ). 100: 1388افروغ،(است ها بوده حرکت در آن) بینه، میاندر، گرمخانه

ها و داراي همین سیر حرکتی ترین این حمامگنجعلی خان در کرمان که یکی از معروف

شود و راهرو آن از  یم میکن و گرمخانه تقساین حمام به دو قسمت اصلی رخت.باشدمی

شده که ابتداي ورود رسد و طوري ساختهکن، میبازار با یکی دو پیچ مالیم به رخت

تاریک و تنگنایی است و به همین دلیل به محض ورود به رخت کن فضاي آن بسیار 

- عالوه بر آن، از به منظور تعادل حرارت و نگاه. کندبهجت افزا و شادي بخش جلوه می

است که مهارت معمار را تسجیل یزان معین گرما بر اصول فنی خاصی بنا شدهداشتن م

  ).738: 1351باستانی پاریزي،(کند می
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شود، این گرمابه از سه بخش اصلی  ي این حمام مالحظه می همانطورکه در نقشه

ي این حمام فضایی  سربینه. استشده ، میاندر و گرمخانه تشکیل)کنرخت(سربینه 

سرپوشیده و هشت گوش است که در وسط آن حوضی هشت ضلعی قرار دارد و دورتا 

). 43: 1387جوادي، (است دور آن سکوهایی براي نشستن و تعویض لباس تعبیه شده

بندي اجتماعی عهد خود به شش غرفه تقسیم شده و هر غرفه کن بر طبق تقسیمرخت

 و روحانیوین و خوانین و اعیان و مخصوص یک طبقه از مردم آن روزگار بوده و سادات

). 676: همان: باستانی پاریزي(اند  ها و رعایا، هر کدام جاي خاص داشته بازاري

ي این حمام داراي دو تاالر بزرگ عمومی و یک تاالر کوچک خصوصی  گرمخانه

هایی براي شستشوي افراد در نظر گرفته  در هر یک از این بخش دورتادور ایوان. است

میاندر یا فضاي ). 44: 1387جوادي، ( و حوض بزرگی در مرکز تاالر قرار دارد استشده

 www.panoram.ir:مآخذ
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- کن و گرمخانه واقع شدهي این حمام به صورت داالنی پیچ در پیچ، بین رخت واسطه

).46: همان(این داالن به منظور حفظ هواي داخل گرمخانه است . است

  هاي حمامتزیینات و آرایه

ایجاد حکومت . ترین ادوار تاریخ معماري ایران است ني صفوي یکی از درخشا دوره

مرکزي یکپارچه و منظم، امنیت ناشی از حکومت مرکزي مقتدر، اهتمام پادشاهان 

صفوي، به ویژه شاه عباس اول، به عمران و آبادانی شهرها، از جمله عوامل رشد و 

ین دوره به از این رهگذر، ساخت گرمابه در ا. ي صفوي است شکوفایی معماري دوره

حمام . ورزند رسد و بسیاري از افراد خیر و دولتمند به این کار مبادرت می اوج خود می

آقا، حمام شاه اصفهان، حمام شازده و حمام وزیر که خان کرمان، حمام خسروگنجعلی

هایی هستند که در  است، از جمله گرمابهها امروزه نیز به جاي مانده بعضًا آثاري از آن

  .اند صفوي بنا شدهي  دوره

هاي معماري و تزیینات عصر  خان در کرمان از زیباترین نمونه ي گنجعلی      مجموعه

خان مشهور است، و بناهایی  صفوي، و شامل میدان وسیعی است که به سراي گنجعلی

این حمام یکی از شاهکارهاي . مانند مسجد، حمام، آب انبار و بازار در آن وجود دارد

مانند و همچون  ي فضاها به بلوري تراش خورده می در این حمام همه. استمعماري شرق 

خان داخل بازار حمام گنجعلی). 272: 1385کرمانی، (کنند  جواهري نفیس جلوه می

بوده، ولی در حال حاظر به موزه خان واقع شده که تا چندي پیش مورد استفادهگنجعلی

ي این حمام فضایی سرپوشیده  کن یا سربینهختر).42: جوادي، همان(استتبدیل شده

. استهاي پر تزیین شده و هشت گوشی است که با کاشی هفت رنگ با نقش گل

گرمخانه حمام نیز داراي دو تاالر بزرگ عمومی و یک تاالر کوچک خصوصی است 

است که فصل مشترك سطوح با نوارهاي باریکی از که با سطوح کاربندي تزیین شده

کاري هفت رنگ با نقش  در فضاي میاندر نیز کاشی. استاي تزیین شدهروزهکاشی فی

نوازندگان نشسته و سازهایی مانند دف و چنگ .زنان نوازنده و ساقی وجود دارد

  ).46-43: همان(نوازند و بعضی دیگر لیوان و تنگ شراب در دست دارند می
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ي بید آباد اصفهان   است که در منطقهآقاي صفوي حمام علیقلی هاي دیگر دوره از حمام

ها با   طراحی شده که فضاهاي پشت آنیي این حمام سکوهای در اطراف سربینه.قراردارد

ن یافته و همچنین گنبد میانی سربینه بر هشت ستون بزرگ سنگی یطاق نماهاي مدور تزی

 به نات سقف حمام به صورت رسمی بندي است و نورگیرهاي سقفیتزی. استوار است

اند که در مواقع مختلف  صورت منظم از فضاي اطراف به سمت مرکز سقف طراحی شده

این بنا هم اینک به صورت . افزاید نات سقف میی تزییروز با ایجاد سایه روشن بر زیبای

  ).ي ویکیپدیا دانشنامه(استموزه در معرض دید عموم گردشگران قرار گرفته

  هاموقعیت و کاربرد عمومی گرمابه

کرد که مردم همیشه از  اقتضاي شرعی و رعایت احکام فقه شیعه در دین اسالم ایجاب می

ي  به طوري که استحمام مکرر مردم، تعجب سیاحانی را که در دوره. حمام استفاده کنند

- ها با شگفتی به این موضوع نگریسته اند، برانگیخته است و آنصفویه به ایران سفر کرده

ها پس از نزدیکى فورا خود را پاك و تمیز   ایرانى":گویداین باره میاولئاریوس در . اند

به همین دلیل در تمام است،ترتیب اصوالً عملى انجام نگرفته گویند به این کنند و مى مى

خوابگى براى استحمام به آنجا شود که افراد فوراً پس از هم یافت مىبسیارگرمابهجاها،

اند و  طهارت دیگرى نیز در شرع دستور داده":  گوید تاورنیه نیز می".روند مى

در اجراى این دستور چنان دقت و . خوابگى استو غسل پس از هماستحمامآن

: 1383تاورنیه، ("روند ى ممحماها تقریبًا هر روز به دارند که بعضى وسواسى معمول مى

ع از اصول و مبانی شرعی پیترو دالواله نیز از این موضوع انتقاد کرده و بدون اطال). 290

ها  دانم که این حرف فقط مى":استگونه قضاوت کرده در دین اسالم، در این مورد این

خوابگى مشروع شبانه، وقتى صبح  ابلهانه است و هر زن شوهردارى پس از هم

"شود را با مشتى آب شست؛ دوباره تمیز و پاکیزه مى» گناه«رفت و به قول آنان حمامبه

  ).83: 1384له، دالوا(
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دهد که حمام رفتن و توجه به نظافت شرعی یک سنت و رفتار      این امر نشان می

اي در زندگی اجتماعی و مناسبات آنان اجتماعی متداول در بین مردم بوده و نقش ویژه

ي شهرهاي ایران وجود داشت و میزان  به همین دلیل حمام در همه. بر عهده داشته است

شاردن در بازدید از اصفهان نام .  گرفت بر میز بافت کالبدي شهرها را درتوجهی اقابل 

:1372شاردن،(است هاي زیادي را که در هر کوي و برزن وجود داشته، آوردهگرمابه

  .استبین مردم بودهي اهمیت حمام در که نشان دهنده) 1518-1483/4

  هاانواع گرمابه

هاي خصوصی که مختص گرمابه:شدندته تقسیم میي صفوي به دو دس ها در دورهگرمابه

هاي داشت، و گرمابههاي شخصی افراد وجودحکام و امرا و افراد متعین بود و در خانه

ها استفاده می کردند و در همه جاي شهر موجود  تر جامعه از آنعمومی که قشرهاي پایین

). 299: ؛ تاورنیه، همان158: 1363فیگوئروا، (کردند ها استفاده می بود و عموم مردم از آن

ي شهرهاي ایران وجود داشت و بسیاري از  ي صفوي در همه هاي عمومی در دورهحمام

هاي عمومی هاي خود درگذر از شهرهاي مختلف به وجود حمامسیاحان در سفارت

پیترو دالواله هنگامی که در مازندران بود، از وجود اند،بسیاري در شهرها  اشاره کرده

اولئاریوس نیز در ). 143: دالواله، همان(است یک حمام عمومی در این شهر خبر داده

وي از .استدادههاي عمومی در شهرها خبرهنگام گذر از  شهرهاي ایران از وجود حمام

و تعداد )494: همان(، نه گرمابه در اردبیل )88: اولئاریوس، همان(سه گرمابه در شیروان 

- ژرژ تکتاندرفن نیز از وجود حمام.استیاد کرده) 156: همان(وینزیادي گرمابه در قز

هاي حمام). 54: 1351ایتر پرسیکوم، (دهد خبر میها در تبریز هایی به سبک ترك

ترین تاسیسات مدنی براي خدمات رسانی همگانی در شهرهاي  ي مهم عمومی در زمره

عدم تمکن و : ها عبارت بودند از عوامل پیدایش آنترینرفت و عمده المی به شمار میاس

ها، درآمد و سود قابل هاي اختصاصی در خانهتوان مالی اکثر مردم براي ساخت حمام

هاي عمومی، ضرورت وجود حمام عمومی در نزدیکی اماکن مقدس، به ویژه توجه حمام

  ). 60: 1382مهجور، (ها  زیارتگاه
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که روزها  به مردان اختصاص داشت و هاي عمومی به این شکل بود       شیوه کار حمام

،)1136/3: 1372،شاردن(،)143: 1348کارري،(عصرها مختص به زنان بود

ها حمام سیار بوده که در دو مورد از یکی دیگر از انواع حمام).88: 1363اولئاریوس،(

ها مامپیترو دالواله از وجود این نوع ح. استي صفوي به آن اشاره شده هاي دورهسفرنامه

چون اردوکشى در ایران تقریباً مداوم ": گویدآورد و می در سپاه ایران صحبت به میان می

ها به سر  است و همه، از سربازان گرفته تا درباریان، بیشتر اوقات خود را در اردوگاه

اند این ایام با راحتى  برند تا در خانه، این است که به هزاران وسایل مختلف سعى کرده مى

متحرك نیز با قشون همراه است که در دشت و هاى حمامحتى. ترى به سر آیدبیش

هاى بزرگى را که از  من خود، بارها دستگاه. کنند ها را در زیر چادرها نصب مى صحرا آن

ام که آنها را بر روى شتران  کنند دیده از آن استفاده مىحمامچوب است و به عنوان

دانم چگونه است، زیرا هرگز به زیر  را نمىها حمامنکنند؛ ولى طرز کار ای حمل مى

کارري نیز ). 368: دالواله، همان ("ام کنند نرفته چادرهایى که آنها را در آنجا نصب مى

است که پسر پادشاه هند که شاهد مراسم تاجگذاري شا سلطان حسین بود، ذکر کرده

: 1348کارري، (اي بود ام نقرهها یک حم ي آن بود که از جملههدایایی براي شاه آورده

112.(  

  هامشاغل گرمابه
ها خدمت  ي آن ها مشغول به کار بودند و وظیفهافراد و کارگران متخصصی در گرمابه

، زمانی که مؤلف از مشاغل درباري صفوي نام التواریخرستمدر . رسانی به مشتریان بود

باشیان سرکار "ره کرده است که باشی نیز اشا برد، به  شغل ویژه و درباري حمام چیمی

ي  از بررسی متون و در نتیجه). 99: 1382رستم الحکماء،(بودند"مدار شاهنشاهىعظمت

ها ،  رسد که باالترین منصب در حمامبه نظر میها،برخورد و مکاتبات افراد در گرمابه

ها زیر  ن در حماماست و کارگراي او بوده ي گرمابه بر عهده دار یا حمامی، و ادارهگرمابه

کردند واعزام کارگران به خدمت مشتري به دستور وي انجام نظر وي فعالیت می
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دارها معموًال از گرمابه).43: 1414،یکاشاني غفار؛ 241/2: 1380خواندمیر، (گرفته  می

از مشاغل .)51و50: 1364،ی مرعش (اندمزد باالتري نسبت به سایرین برخوردار بوده

شاردن به تفصیل . دالکی اشاره کردتوان به  ي که در گرمابه وجود داشت، میدیگر

چند دقیقه پس از ورود مشترى به ":کندها را چنین ذکر میوظایف دالك در گرمابه

نخست مقدارى آب بر سر و تنش . یابدگرمخانه، دالك براى شستن وى حضور مى

دهد که ت سر تا پایش را مالش مىاى زبر و خشن چنان به قوریزد، سپس با کیسهمى

پندارند که پوست بدنشان به زودى از تنشان کسانى که بدین کار عادت ندارند چنین مى

نامند که در زبان فرانسوى مترادف با کردن مىایرانیان این عمل را تیمار. شودجدا مى

اى دست تراشد و ناخنهسپس اگر مشترى بخواهد دلّاك صورتش را مى. کردن استقشو

آن گاه اگر مایل باشد خود با نوره یا واجبى موهاى زائد اندامش را . گیردو پایش را مى

در این . کشدسترد، و وقتى از این کار فراغت یافت روى کف گرمخانه دراز مىمى

پردازد و قریب یک ربع کشیدن و مالش دادن سراسر اندام او مىهنگام دالك به کیسه

تاورنیه نیز ). 1137/3: شاردن، همان ("دهد کار مداومت مىساعت با قوت به این

دالکهاى ایران در تراشیدن سر و صورت از ":هاي ایران چنین می گوید ي دالك درباره

تراشند که شخص حس  طورى نرم مى تر و ماهرتر هستند؛ به دالکهاى فرنگى خیلى چابک

گري که در گرمابه وجود داشت از مشاغل دی). 622: تاورنیه، همان("کند تراشیدن نمى

  ).188/3: خواند میر، همان(تاب و سرتراش نیز اشاره کرد دار ،گلخنتوان به فوطهمی

 را نگهها ي آن داد و جامهگفتند که به مشتریان فوطه میدار به شخصی می     فوطه

دار اشاره شده ، به فوطهبدایع الوقایعدر ). داري فوطه ، واژهي دهخدا لغت نامه(داشت  می

شما: گفتوىطلبید،جامهدارفوطهازالحالفى": اي بر توضیحات دهخداستکه صحه

: 1349واصفی، ("؟رویدمىبیرونناشستهتنوسروآمدید] در [زمانهمین

فرهنگ لغت (کرد گفتند که آتش حمام راروشن میتاب به شخصی میگلخن).229/2

کهدادآوازرادارفوطهآمدهحمام] در [پسدرتابخنگل". )تابي گلخن ، واژهمعین
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وچکدمىآبدیگکنارهازافتادهگرمخانهآبخورسقفکهغالباآمد] آب [شرفهآواز

  ).229/2: واصفی، همان ("افروزدنمىآتش

  ها کارکرد پزشکی و درمانی گرمابه

نی آن بود و این امر ي پزشکی و درما ها در گذشته جنبهکی از کارکردهاي گرمابهی

اولئاریوس در ). 1134/3: شاردن، همان(شداعتقاد  بسیاري از مردم محسوب می

هاي اطراف آن  ي کوهستان هاي آب گرم اردبیل که در دامنههاي خود از حمامگزارش

ها اطالعاتی گرفته  ي این حمام اهالی محل دربارهبود، صحبت به میان آورده و ازبنا شده

در دامنه کوه سبالن ": استها چنین آورده هاي خود راجع به این حمام ارشو در گز

خان سابق خان،باشد و ذوالفقارچشمه آب معدنی است که نیمه گرم و کامًال صاف می

آب ، در فاصله سه میلی راست این چشمه.کنار این چشمه حمامی ساخته استاردبیل،

شود  خارات گوگرد از این چشمه بلند میگرم دیگریست که ترکیبات گوگردي دارد و ب

چند چشمه آب گرم دیگر نیز در فاصله .و آب آن براي درد استخوان و پا مفید است

سوزاند و به  کمی از این دو چشمه وجود دارند که آب آنها خیلی گرم بوده و بدن را می

هاي دیگر مخلوط همین جهت آب را وارد استخرهایی کرده و با آب سرد چشمه

 االرشادصحیفهدر ). 502: اولئاریوس، همان ("نمایند تا قابل استفاده براي بیماران شودمی

هاي آب گرم در بخش راین شهرستان کرمان اشاره شده و مال محمد به موضوع چشمه

کند که در  در قرن دوازده به حمامی اشاره میاالرشادصحیفهي  مؤمن کرمانی نوسینده

: استي درمانی آن نیز اشاره کرده  راین بنا شده و اتفاقاً به جنبههاي آب گرمباالي چشمه

الیه عرض نمودند که در محل ابارق و بعد از ورود، به خدمت ذى سعادت بندگان معظم"

سار مالحظه شد که آب آن گرم و بسیار مفید و سودمند محامل کشیک  راین، دو چشمه

- الیه مقرر شد که عالیحضرت میرزاظمحسب الفرموده بندگان سپهرمکان مع. باشدمى

سارهاى  عمارت برده و در سرچشمهالدین منصور راینى، بنّا و فعله به خصوصغیاث

به جهت اکثر امراض، خصوصًا آزار ... یک حمامى و مکان نزولى بنا گذاردمزبوره هر
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. )334 و 333: 1384کرمانی،  ("کوفت و دمل و جراحات بسیار منتفع و سودمند است

هاي آب گرم متعددي وجود دارد که امروزه نیز در ابارق و بخش راین کرمان چشمه

دهد اي در تفلیس خبر میشاردن نیز از وجود چشمه. استي گردشگري پیدا کرده جنبه

وي از این ). 1806/5: شاردن، همان(هاي آب گرم بر روي آن ساخته بودند که گرمابه

در روزهاي شنبه دسته دسته کند که مردمب معدنی یاد میهاي آ ها به عنوان حمامگرمابه

  ).1808/5:همان(رفتند به آنجا می

هاي مسري  ها مکانی براي انتقال بیماريآمد که گرمابه     اما گاهی اوقات پیش می

هاست که شاردن به آن اشاره کرده و از  بیماري سیفلیس یکی از این بیماري.شدندمی

ي  بنا به گفته. استهاي عمومی ذکر کردهها را استفاده از گرمابه ل آنجمله عوامل انتقا

ترین معموالً آلوده). 1129/3همان،(وي، نیمی از مردم ایران به این بیماري مبتال بودند 

ي  گرفت و بنا به گفتهها خزینه بود، زیرا شستشو در خزینه صورت میقسمت گرمابه

هاي مقاربتی بودند، آزادانه خود را درخزینه اريشاردن، کسانی که حتی گرفتار بیم

شدند  آور میهاي شرمشستند و باعث گرفتار شدن افراد سالم و تندرست به بیماري می

  ).1138/3همان،(

  هاي سیاسیگرمابه مکانی براي تحقق قتل

؛ لذا کردندي مردم، اعم از افراد عادي و دولتمند، از گرمابه استفاده می از آنجایی که همه

هاي سیاسی داشت و ما در بسیاري از متون این مکان شرایط مناسبی براي تحقق قتل

 ها و سوءهاي افراد دولتمند در گرمابه هستیم، که در ادامه به ذکر قتلتاریخی شاهد قتل

در زمان فتوحات :بودي صفوي اتفاق افتاده پردازیم که درگرمابه و در دورههایی میقصد

آقا شود که وي نیز شعیبهللا از طرف شاه والی یزد میحسین بیگ در ایران،شاه اسماعیل

کند، اما وي در حمام به دست را به داروغگی از طرف خود تعیین و روانه یزد می

آقا در یزد به حکومت نشست رتق و فتق آنگاه شعیب": رسدمخالفینش به قتل می

 آن عهد نموده با جمعى در حمام بر چون چند وقت گذشته سلطان احمد نقض. نمودمى

"آقا ریخته او را به قتل آوردند و از روى استقالل تمام به حکومت نشستسر شعیب
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خان گرجی سطان حسین، خسرودر زمان شاه).133: 1384،عالم آراي شاه اسماعیل(

ر و حاکم کابل و قندهاخان از جانب شاه سلطان حسین،والی تفلیس و پسرش گرگین

هرات شدند، اما تعدي و ظلم آنان نسبت به افاغنه به قدري زیاد شد که در گرمابه به 

خان را در حمام نمودند و به هجوم عام، روزى سراغ گرگین":دست مردم به قتل رسیدند

خان و اتباعش را به خوارى و زارى، به ضرب شمشیر و در حمام، داخل شدند و گرگین

  ).117: تم الحکماء، همانرس ("خنجر، پاره کردند

وي . در زمان اسماعیل، دوم پیکر سلطان از جانب وي، حاکم قراباغ و گنجه شد"     

بود، در حمام تهماسب منصوب کردهاغلی حاکم قبلی آنجا را که شاه یوسف خلیفه زیاد

ها پوشید با چند نفر مالزمان تیغ صبحى که او از حمام بیرون آمده رخت می.به قتل رساند

  )213/1: 1382اسکندر بیک،  ("کشیده بر سر حمام آمده او را بقتل آورد

خان وکیل قدرتمند شاه، به سبب دشمنانی عباس اول، مرشد قلی     در اوایل پادشاهی شاه

روزى در حمام یکى از ": که داشت، در گرمابه مورد سوء قصد شاملویان قرار گرفت

خان شباهت شیده داخل شده دالکى را که به مرشد قلىشاملویان به قصد قتل او با تیغ ک

خان ازین معنى نهایت توهم نموده، به منزل داشت مقتول ساخته بیرون آمد و مرشد قلى

  ).99: 1383وحید قزوینی، ("آمد

افتاد،      هیچ کدام از متون تاریخی صراحتًا به دالیل قتلی که در گرمابه اتفاق می

هایی که در گرمابه اتفاق ي قتل رسد وجوه اشتراك همهاما به نظر میاند، اي نکردهاشاره

افتاد، این بود که افراد عریان و بدون هیچ گونه ساز و برگ و سالحی در گرمابه می

  . دفاع را به قتل برسانندتوانستند شخص بیحاضر بودند و ضاربان به راحتی می

  کارکردهاي آئینی در حمام

ها نه  خوریم که حمامنه به حمام و فرهنگ حمام، به این واقعیت بر میبا نگاه مردم شناسا

ي زمانی  گیري آیینی خود در هر برههبلکه در شکلي شستشو و نظافت، فقط از جنبه

با .ي مردم بوده است هاي فرهنگی عامهي فرهنگی خاص و خزنده در الیه شکل دهنده
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این هاي کهن مربوط بهعنی اسطوره و آیینیبه بنیاد این فرهنگ عامه،نگاهی به عقب تر،

توان مثال یابیم که می ها در میها را در این آیینرسیم و تداوم اسطورهها میفرهنگ

  ).106: 1387بلمبکی و همکاران،(هاي ایران مشاهده کرد را در حمام ي آن زنده

بود که در بین همه مردم شد، حمام عروسی ها برپا میهایی که در گرمابه      یکی از آیین

ا بعد از مراسم، براي عروس یبه این شکل که قبل . وحتی توانگران و پادشاهان مرسوم بود

 روایت نوعروسی که به خدمت یکی از التواریخرستمدادند؛ در و داماد حمامی ترتیب می

و به او را به حمام برده و به حلى و حلل آراسته ": استرفت بدین شرح آمده حکام می

آوردند و او را به انور، در حباله آن سرور درمىفنون مشاطگى، پیراسته، به قانون شرع

داماد رند سرمست عیار وار، او را به آن شاهبردند و عروسحریم پادشاهى مى

اولئاریوس نیز به حمام رفتن داماد در صبح ). 337: رستم الحکماء، همان ("...سپردندمى

  ). 297: اولئاریوس، همان(است ره کردهدوم عروسی نیز اشا

ها از این رو گرمابه. هاي دیگر گفتگو و تعامالت اجتماعی مردم در حمام بود     از آیین

ها، داشته است؛ زیرا اغلب آنان بیشتر وقت  را در اهمیت زیادي، مخصوصًا براي خانم

. کردندر حمام میل میاي هم دکردند و حتی یک میان وعده و یا میوهگرمابه سپري می

ي ارتباطی  هاي ویژهبه عبارت دیگر، حمام براي آنان مکانی براي تحقق بسیاري از زمینه

نماید  کند، آنان را افرادي معرفی میتاورنیه، هنگامی که از زنان ایرانی صحبت می. بود

د و هاى قشنگ خود را نشان بدهن لباسحمامشان این است که در روزکه تمام دلخوشی

وي در جاي دیگر نیز ). 629: تاورنیه، همان(ببرند به حمامعصرانه و مأکوالت مفصل

ها عیش و لذتى است، تمام هفته را در این دلخوشى براى زنحمامرفتن ":گویدمی

: همان ("بروند و عصرانه ببرند و با یکدیگر تفریح نمایندحمامگذرانند که یک روز مى

: گوید وي می. ها پی برد توان به اهمیت حمام نزد زن  دالواله نیز میهاياز صحبت). 151

داشتنى و با لطف  اى دوست شد، به اندازه مىآغا نامیده به خصوص یکى از آنان که خانم"

خواست  و مالحت بود، که باعث شد تمام روز بعد را نیز در آن محل بگذرانیم؛ زیرا مى

  ).24: دالواله، همان ("ببرد و آرایش کندحمام را به]همسر دالواله[خانم معانى
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سنت به گرمابه رفتن قبل از ها وجود داشت،هاي دیگري که در گرمابه     از آیین

این امر ناشی از  حرمت واالي گرمابه . ي مهمی بود مبادرت به انجام دادن کار و فریضه

ها ادشاهان براي گرمابهي مردم و حتی امرا و پ نزد افراد بوده است، به شکلی که همه

). 207: 1378جنابدي، ( داشتند "حریف حجره و گرمابه و گلستان"حرمت قائل بودند و 

و امرا و وزرا و ": است به این شکل نقل شدهالتواریخرستمدراین موضوع روایتی در 

جات پادشاهى، همه به حمام رفته و خلعت پوشیده و در باشیان و مقرّبین درگاه و عمله

ستون، با تبختر و طمطراق نشسته بودند و منتظر اذن نماهاى کریاس و داالن چهلطاق

  ).160: الحکماء، همانرستم  ("...دخول بودند 

خلعت (آید که مقربان درگاه پادشاه، قبل از خلعت پوشیدن     از این روایت چنین برمی

 و اذن دخول به خدمت پادشاه، )شداي بود که از جانب شاه به بزرگان اعطا میامتیاز ویژه

ي جایگاه تشریفاتی گرمابه قبل از  رفتند و استحمام کردند، که نشان دهنده به گرمابه  می

ي صفویه بود، به هنگام  مال زعفران که از پیشوایان دینی دوره. مراسم درباري است

: گفتو دستور قتل خود به گرمابه رفت و غسل کرد و منتتظر اجراي فرمان قتلش شد

. »اگر در این وقت، مرا نکشید، احدى از شما به قندهار و هرات و کابل نخواهد رسید«

جناب، به حمام رفته و غسل نمود و جامه پاك درپوشید و به عزت بر مسند پس آن عالى«

  ).190همان،(»  ... انّا للّه و انّا الیه راجعون: گفتنشست و بر متکا، تکیه نمود و دائم مى

اغلى بیک شکراحمد": است، به این شکل آمدهاالخبارجواهروایت دیگري در      ر

ترکمان داروغه آنجا بود اراده نمود که او را بگیرد، از این مقدمه قل محمد واقف شد به 

چون بیرون آمد بر اسبى سوار شد و از بازار اسب را دوانید و به هر کس . حمام رفت

-  نیز به این شکل آمدهاحیاءالملوكدر ).207: همانقزوینی، ("...رسید زد و گریخت

ملک الملوك به حمام رفته، تغییر لباس پراندراس ایام کلفت داده، به دیوانخانه ": است

روز به صحبت علما و تشریف ارزانى داشته، چشم دوستداران از آن روشنى یافته، آن

 نیز به این شکل یع الوقایعبدادر ). 226: 1383سیستانی، ("شعرا و اهل الدرك صرف نمود
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هاى خاص خود پس فرمود که او را به حمام بردند و سر و تن او را شسته به جامه":آمده 

سبق خود زاده روم برد و تعریف بسیار کرده همملبس و معزز گردانید و او را پیش قاضى

  ).40/1: 1349واصفی،  ("گردانید

  ساختن گرمابه براي خیرات
 نزد ایرانیان م و تأکید این دین بر پاکیزگی ، استحمام بیش از پیشبا ظهور دین اسال

ي ضروري هر   اهمیت یافت و غسل و طهارت به عنوان یک آیین مذهبی، مقدمهمسلمان

 براي همین، در این برهه تحول شگرفی در ساخت و ؛شد شناختهايعبادت و فریضه

، حکام و بزرگان زیادي به ساختن  وزرا پادشاهان،.هاي ایرانی ایجاد شدبناي گرمابه

اند، به طوري که به کثرت در متون تاریخی مورخان و نویسندگان گرمابه اهتمام ورزیده

برند که حاکمان و توانگران در طول مدت عمر  از گرمابه به عنوان یکی از بناهایی نام می

هشت فرسنگی ساوه ري خود د شاردن در سفرنامه. اندخود به ساختن آن مبادرت ورزیده

کند که ضمائم آن یک گرمابه نیز سراي کیخسرو یاد می سرایی به نام کاروان از کاروان

  ).514/2: شاردن، همان(بود عباس کبیر ساخته شدهبود که توسط مادر شاه

المنفعه غالباً با تصدیق و نکوداشت و دعاي خیر نویسندگان و قلم به ي عام      ساخت ابنیه

الدینقطبامیرهمچنینو":خوانیمکه در تاریخ یزد می است، چنانهمراه بودهدستان 

ملونهاىجاموبیوتاتوقلتینوحیاضومسلخباآبادنعیمدرنیکوحمامىشاهخضر

برحمامىخرجواجرتخودخاصهاموالازوکردهسبیلمؤمناتومؤمنینبروساخته

محلتآندرکهاست  بموقعخیرىمقامآندرتکلفبىوفرمودهمقررخودخواسته

"کردعمارتاینآنکهدهادخیرخداشبودند،زحمتدرمردمانونبودحمامى

امیربازارمحاذىدر": گوید  وي در جاي دیگر می).87: 1384جعفربن محمد بن حسن، (

القابکتابهدر. شیدهتراکاشىوپختهخشتازتمامدادسازنیکومصنعهوحمامسلطان

مردموکندمیمملوتفتآبازوکردهثبتمعینىخاقانىاعلىحضرتبندگىهمایون

  )91: همان("یابندمىفایدهآنازبسیار
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 نیز منصور راینی را به سبب صحیفه االرشادي       مال محمد مؤمن کرمانی، نویسنده

الدینغیاثمیرزاعالیحضرتهکشدمقرر":کندساختن حمامی در کتابش دعا می

هریکمزبورهسارهاىسرچشمهدروبردهعمارتخصوصبهفعلهوبنّاراینى،منصور

آبآنازماندهباقىخیرآثارویادگارىحسببرکهگذاردبنانزولىمکانوحمامى

آثارهفرخندروزگارالدهرمادامآناجرشده،مندبهرهومستفیضمترددینواللّهخلق

دراوقاتهمهخالیقوباقى،آنهاعالمتآثارنیزالحالوشودعایدالیهمعظمبندگان

کرمانی، ("شوندمىمنتفعآنازوتوقفمزبورسرآبدرمدتىرفتهپائیزوبهارموسم

  .)334 و 333: همان

- عاميهیابنساختسبببهز،ینعباسشاهزماندرکرمانحاکمانخان،ازیگنجعل     

مرحوم": استگرفتهقرارخیالتواررستميسندهینونیتحسموردگرمابهجملهازالمنفعه

بسیارهاىنیکىمگرنکرده،بدىسنت،اهلبهامابوده،رافضىچهاگر  خانگنجعلى

بسیارچهارسوىبابازارچهارجمله،آنازنهاده،هراتدربسیارخیربناهاىوکرده

هاآنمثلکهساختهدلپسندىمسجدومدرسهوکاروانسراىوانبارآبوحماموعالى

اوجکهخانیگنجعلحمام). 275: الحکماء، همانرستم ("شودنمىیافتعالم،همهدر

  .استماندهیادگاربهکرماندراکنوناستي صفويدورهي معماروهنر

بهعلیاالدینعالءالملوكملکاماهتمپرتوچون": استآمدهزیناءالملوكیاحدر     

وبودندآوردهخودباتراشسنگونقاشومعماراستاداننوبتایندرافتاد،سیستان

خانهآبگینهدرکهساختندحمامىبود،شدهنقلسیستانبهتبریزازبسیارمرمرسنگ

پرداختهفتیاخواهدتفصیلکهبقاعوعماراتدیگرونبودعمارتىچناننیلگونفلک

  ).124 و 123: سیستانی، همان ("شد

اشارهمختلفي بناهاساختني براریخافراداهتمامبهزینخوديسفرنامهدرشاردن     

يهمهبرمقدمراهاراهسربرسراکاروانساختنانیرانیاکهکندیماشارهي و. استکرده

يگفتهبهبنا.سازندیمباغوبازارخانه،قهوهگرمابه،ساختنسپسودانندیمراتیخ
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ونبودندآنمالکگریدهاسازندهوشدیموقفرانیخنیاطرفاز  هابنانیا،يو

؛939/3: همانشاردن، (شدیمشدهی نیبشیپيهیریخامورصرفموقوفههردرآمد

صدآندروزرهرکهبودبنیادىداراىخانوردىاهللايمقبرهنمونه،عنوانبه).1341/4

بودادیبننیاي درآمدمنابعازی کی یعموموی وقفي هاگرمابهوشدند،یماطعامفقیرنفر

درآمدشکهکندیمادی یشماخشهردري اگرمابهاززینوسیاولئار). 1563/4: همان(

کمکصرفآنيهیبقودیمرخیشنامبهی مقدسمرديبقعهي نگهدارينهیهزصرف

  ) .473: همانوس،یاولئار (شدیمفقرابه

سراهاکاروانبازارها،ازاعممختلفي بناهاساختعلتخودی نیبزیتباشاردنالبته     

درباریاندربارهمخصوصًامالکیتزمینمشرقدرچون": کندیمنقلنیچنراهاحمامو

راآناندارایىهمهبهانهاندكبهشاهوشودنمىشمردهمعتبرومحترممندان،جاهو

بیشترقسمتپیشامدهااینبامقابلهبراىکشدمىنیزراخودشانگاهوکند،مىمصادره

وقفراآنهادرآمدوکنند،مىکاروانسراحمام،بازارچه،ساختنصرفراخوددارایى

  )1476/4: شاردن، همان ("نمایندمىمدارسومساجدآبادانىونگهدارى

  گیريجهینت
ي اژهیوگاهیجاازهاحمامکهشدموجباسالممقدسنییآدرطهارتونظافتتیاهم

ها هاي پاکیزگی در این حماماز سوي دیگر، فقط جنبه. باشندبرخورداررانیافرهنگدر

حمام و اماکنی که به منظور شستشو که در تمامی ادوار و تمامی اقوام،چرا . مطرح نبود

به . استبودهنیززیاديرسوموهاسنتها،آیینگرفتننجامشد، محل ا به کار گرفته می

به عبارت دیگر، حمام .ي اجتماعی نیز بسیار حائز اهمیت بود ها از جنبه همین دلیل، حمام

بنابراین . ي اجتماعی و سیاسی بود هاي ویژهنزد ایرانیان مکانی براي تحقق بسیاري از زمینه

هاي تأسیسات شهري ترین گونه که از مهمه بر ایني صفوي، عالو ها در دوره گرمابه

ي   اجتماعی و سیاسی خاصی نیز بودند که از جملهيدهاشدند، داراي کارکر محسوب می

اشارهی نیآیي کارکردهاویافتهسازمانمشاغل،وجودی پزشککارکردتوان به  ها می آن

  .کرد

  کتابنامه
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، تصحیح میترا ستم التواریخر، 1382. ، محمد هاشم)رستم الحمکاء(آصف .١

  .مهرآبادي، تهران، دنیاي کتاب

، کتاب ي صفوي هاي ایران در دوره هاي حمام ویژگی، 1388. افروغ، محمد.٢

  .101–94، ص130ماه هنر، ش

ي حسین کردبچه، تهران،  ، ترجمهي اولئاریوس سفرنامه، 1379. اولئاریوس، آدام.٣

  .هیرمند

مجموعه : هاي تاریخی در کرمان مجموعه"، 1351. باستانی پاریزي، محمد ابراهیم.٤

   .744-738، ص 294، ش ي زبان و ادبیات یغما نشریه، ")2(گنجعلی خان

هنر، اسطوره و کارکردهاي آیینی در ، 1387. بلمبکی، بهزاد و آزاده تقوایی.٥

   .11 الی 106، صفحه 122، کتاب ماه هنر، شمارهشکل گیري حمام

ي ابوتراب نوري، تهران،  ، ترجمهسفرنامه تاورنیه، 1336. تاورنیه، ژان باتیست.٦

  .ي سنایی کتابخانه

، تصحیح ایرج افشار، تهران تاریخ عالم آراي عباسی، 1382. ترکمان، اسکندر بیک.٧

  .امیر کبیر

ي محمود تفضلی، تهران، بنیاد  ، ترجمهایترپرسیکوم، 1351. دریابل ژرژتکتا ندرفن، .٨

  .فرهنگ ایران

، تصحیح ایرج افشار، تهران، تاریخ یزد، 1384. بن محمد بن حسن، جعفر جعفرى.٩

  . علمی و فرهنگی

، تصحیح غالم رضا طباطبایى مجد، روضۀ الصفویه، 1378. جنابدي، میرزا بیگ.١٠

  .تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

» ي گنجعلی خان مجموعه«، بررسی و تحلیل تزیینات معماري در 1387. جوادي، شهره.١١

   .51-35، ص 9، ش ي باغ نظر فصلنامهاهکاري از هنر عصر صفوي در کرمان، ش

.، تهران، خیامتاریخ حبیب السیر، 1380.خواند میر، غیاث الدین بن همام الدین.١٢
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، ي دن گارسیا دسیلوا فیگوئروا سفرنامه، 1363. دسیلوا فیگوئروا، دن گارسیا.١٣

     .1363تهران، ي غالم رضا سمیعی، ترجمه

ي شعاه الدین شفا، تهران، علمی و  ، ترجمهي دالواله سفرنامه، 1384. واله، پیترودال.١٤

  .فرهنگی

، کتاب ماه هنر، "حمام رهنان"، 1382. ذاکر عاملی، لیال و عیسی اسفنجاري کناري.١٥

   .173–170، ص58 و 57ش 

بررسی وضعیت معماري در ایران با تأکید بر مفهوم و "، 1384. رمضانی، وحیده.١٦

   .143–125، ص 23 و 22، ش ي تاریخ پژوهی نشریه، "ري بناهاکارب

احیاء ، 1383. سیستانی، ملک شاه حسین بن ملک غیاث الدین محمد بن شاه محمود.١٧

  .، تصحیح منوچهر ستوده، تهران، علمی و فرهنگیالملوك

  .ي اقبال یغمایی، تهران، توس ، ترجمهي شاردن سفرنامه، 1372شاردن، .١٨

هاي کالبدي گرمابه هاي ایران  بازشناسی ویژ گی"، 1386. همکارانطبسی، محمد و .١٩

   .58–49، ص 29، ش ي هنرهاي زیبا نشریه، "در دوره صفوي

، تصحیح اصغر منتظر صاحب، تهران، علمی و 1384، عالم آراي شاه اسماعیل.٢٠

  .فرهنگی

 ، تصحیح مرتضیتاریخ نگارستانق، 1414. ، قاضى احمد بن محمدغفارى کاشانى.٢١

  .مدرس گیالنی، تهران، کتابفروشی حافظ

ر، تصحیح محسن بهرام نژاد، تهران، جواهراالخبا، 1387. قزوینی، بوداق منشی.٢٢

  .میراث مکتوب

ي عباس نخجوانى و عبدالعلى  ، ترجمهي کارري سفرنامه، 1348. کارري، جملی.٢٣

  .ي کل فرهنگ و هنر آذربایجان شرقى ، تبریز، ادارهکارنگ

 40، ش ي فرهنگ و هنر نشریه، "هاي بازار کرمان مجموعه"، 1385. کرمانی، فریبا.٢٤

   .277- 270، ص 41و 

، تصحیح محمد ابراهیم باستانی صحیفه االرشاد، 1384. کرمانی، مال محمد مومن.٢٥

  .پاریزي، تهران، علم
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  .ي دهخدا لغت نامه.٢٦

  .ي معین لغت نامه.٢٧

، ریخ گیالن و دیلمستانتا، 1364.  سید ظهیر الدین بن سید نصیر الدینمرعشى،.٢٨

  .تصحیح منوچهر ستوده، تهران

 و 57، ش کتاب ماه هنر، "حمام در شهرهاي ایرانی اسالمی"، 1382. مهجور، فیروز.٢٩

   .66–61، ص 58

، تصحیح الکساندر بلدروف، بدایع الوقایع، 1349. واصفی، زین الدین محمود.٣٠

  .تهران، بنیاد فرهنگ ایران

، تصحیح سید تاریخ جهان آراي عباسی، 1383. طاهروحید قزوینى، میرزا محمد .٣١

  .سعید میر محمد صادق، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

32. http://fa.wikipedia.org/wiki/33. www.panoram.ir
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