
  

  

  

  

  

  نوردان زن اروپائي نگاه گيتي  ايراني درةهاي زنان گرمابه

  

  فر احمد كامراني

  دانشجوي دكتراي تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي

  
  

 .است  ابهام بودهاز  اي هايي كه داشته همواره در هاله  محدوديتعلت بهزندگي زن ايراني 
ي اجتماعي نيز سبب شده تا نام ها محدوديت نقش زن ايراني در ادارة جامعه و حضور در عرصه

هاي مختلف تاريخ ايران جلوه  نگاران دوره  گذران روزگار آنان كمتر در چشم وقايعةزنان و شيو
نوردان  با ورود گيتي.  ايران اندك استة آگاهي ما نسبت به گذشته نيمي از جامع،رو از اين. نمايد
 آنان به زندگي زنان ايراني در كنار ديگر ويژه از روزگار صفويان بدين سو و توجه هي و بياروپا

 آنانهاي  مسائل مورد عالقة آنان، اطالعاتي از چگونگي گذران ايام زندگي زنان ايراني در سفرنامه
نمود محدوديت اين مسافران در  جاي گرفت، اما آنچه اين اطالعات را ناكافي و نارسا مي

د به ويان حق وريويژه اروپا هاي و ب مرد بيگانهچرا كه هيچ   است،  وجو از زندگي زنان بوده پرس
 كه از دورة قاجاريه ،يينورد اروپا حضور زنان گيتي. هاي ايراني را نداشتند حريم زندگي خانواده

چند و  هاي درخور نگرشي از د و آنان بودند كه آگاهيش سبب رفع اين نقيصه ،عموميت يافت
اين اطالعات . ها و خاطرات خويش به يادگار نهادند چون زندگي زنان ايراني را در قالب سفرنامه

 . تواند مورخ را در بازسازي بخشي از تاريخ ايران ياري رساند ارزشمند مي
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 فرهنگ به نمود تا جستجوهاي سياسي  زندگي زن ايراني را بايد به دور از هياهو و جنجال  
اي اجتماعي، فرهنگي و ه جهت محدوديت زن ايراني به. يافتراهي عمومي حاكم بر جامعه 

اي كامالً متمايز با همتايان باختري خويش روزگار بگذراند، از  مذهبي خود مجبور بود تا به شيوه
بار بوده اما در  آور و كسالت ي ماللينوردان اروپا  اين روند زندگي اگرچه براي گيتي،اين جهت

زواياي زندگي زن از اي  شهاست، بدين لحاظ كمتر گو  نموده نگاهشان جالب و قابل درنگ مي
ي از ينورد اروپا از موضوعات جالب توجه براي زنان گيتي. است  ايراني در نظر آنان پنهان مانده

 به گرمابه عالوه بر نظارت و نبراي زن ايراني رفت. هاست زندگي زن ايراني حضور در گرمابه
هي يافتن از چگونگي است، بررسي اين موضوع و آگا   نوعي تفريح و سرگرمي بودهشستشو

  . ها هدف اين نوشتار است حضور زنان ايراني در گرمابه
است كه در آن چگونگي گذران اوقات » پيش درآمد«ان واين مقاله شامل سرآغازي با عن  

دوستان   ت زنان در عصر سنت يعني پرداختن زن ايراني به اموري چون جمع شدن در حلقةغفرا
 انواع شيريني و مربا، ة تهي  نمود،گفتگوآنها   شد دربارة نچه مي هر آازو آشنايان و حرف زدن 

اي، رفتن به بازار  ي دورهها همانييي ميرفتن به مجالس و محافل مذهبي، برپا  خياطي و گلدوزي،
آور او را قابل  و مطب پزشك و سرانجام رفتن به حمام و هر آنچه بتواند روزگار تكراري و مالل

هاي زنانه و  محور اصلي مقاله پرداختن به گرمابه. است   بررسي قرار گرفتهتر نمايد، مورد تحمل
شمار  زنان در آن روزگار بهمهم  مسائل و حواشي پيرامون آن است كه يكي از تفريحات ةهم
هاي زنانه، چگونگي   مطالبي چون معماري و اجزاي دروني و بيروني گرمابهبر اين اساس. آمد مي

 و آداب و رسوم رايج ها  حواشي مربوط به حمام و برخي سنت،حل آن و نظافت و مراشستشو
ارزيابي و نقادي   هاي زنانه، گزارش، گرفته از حمامبرهاي  المثل  و ضربها در آن روزگاران، داستان

با . استبخش مقاله  پايان» سخن پاياني«بندي مطالب نيز با عنوان  گيري و جمع نتيجه. اند شده
  . ايم  اين نوشتار را فرو بستهكند را معرفي مي منابع و مآخذ كه» ها نوشت  يپ«
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  يش درآمدپ
بخش . است  سر آورده زن ايراني در درازاي تاريخ درازپاي ايران زندگي پرفراز و نشيبي را به

است،   هاي فراوان و گوناگون همراه و همزاد بوده ها و محروميت عمدة اين زندگي با محدوديت
 را از زن ايراني سلب و او را به موجودي حركتيردساالر ايران انديشة هر چرا كه جامعة م

اند  طوري تربيت شده« و اصوالً ٢نداشتنيز مستقل ، كه شخصيتي كردنشين و منزوي تبديل  خانه
نشيني و جنس دوم بودن   زن ايراني نيز اغلب با پذيرش حاشيه٣.»كه مطيع محض مردان باشند

 اندك براي احقاق حقوق تباه شدة خود ياست و جز در موارد  تأييد زدهخويش بر اين روند مهر 
 روال طبيعي زندگي زنان تا بدان هنگام كه با ،رو است، از اين  اقدامي اساسي و بنيادي انجام نداده

 ايران از پيلة روند سنتي خويش بيرون خزيد، تكرار يكنواخت و ةفروپاشي عصر قاجار، جامع
داري و برآوردن  داري و بچه جدا از امور خانه«زندگي آنان . است  تلف بودههاي مخ همسان دوره

زن ايراني اگرچه گاهي از زندگي . است   بوده٤»نيازهاي شخصي، يك زندگي كامالً خالي
، اما عمالً ابزارهاي كارآمد براي تغيير آنچه بوده ٥نمود يكنواخت خود اظهار دلتنگي و شكايت مي

 تن دادن به وضع عالوه برچنين وضعيتي سبب شد تا زن ايراني . است  تهنيز در اختيار نداش
وليتي خويش را به ئها و تحقيرها، براي فرار از پذيرش هر مس موجود و پذيرش انواع توهين

 خود را تسليم نصيب و قسمت كند و تمام اوقاتش را صرف باره يك و به ٦حماقت نيز بزند
 نمايد، ٧»داري ين، خوابيدن، غيبت كردن، شوهرداري و بچهخوردن، آشاميدن، تدخ«اموري چون 

خوب غذا بخورد و خوب لباس بپوشد و خوب بزك « كه است  خوشي هر زن ايراني در آن بوده
 و با داشتن يك جفت كفش نو و كتك نخوردن احساس ٨»كند و خوب استراحت و گردش كند

   ٩.خوشبختي نمايد
 تا به است  ي مبارزه براي تغيير وضعيت خود سعي نمودهجا تاريخ به سراسر زن ايراني در   

از اين جهت، در . تر نمايد نحوي قابل تحمل پذيرش وضع موجود تن دهد و آنچه را هست به
 عرفي براي زندگي زنان، برخي امور زنانه و پرداختن بدانها ةشد همان چارچوب سنتي و تعيين

 در دايرة زندگي فردي خويش و آنچه او. ست نرسدب به نقطة بنشد تا زندگي زن ايراني  سبب مي
د كه كن تا وسايلي را فراهم كوشيد ميهاي مختلف  نهاده بودند به بهانه» زندگي اندروني«بدان نام 
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هاي شرعي، عرفي   محروميتهبه نوعي شادي و شادخواري را برايش به ارمغان آورد تا شايد اندو
در اين . ا بر همة زواياي زندگي خويش به فراموشي سپارددر و پيكر مردان ر و قانوني و تسلط بي

حدود و در همان حد و مرز تعيين شده و تا بدان اندازه كه بر مهاي  زمينه زن ايراني با خواسته
د، برخي كنمردان خللي وارد ن اش تأثير منفي ننهد و بر انجام وظايفش در برابر زندگي خانوادگي

 كه زنان است  در چنين شرايطي بوده. نمود براي خويش فراهم ميها وتفريحات زنانه را  سرگرمي
نشاط و «سرآوردن اوقاتي با خدمه و خويشان و حتي هووهاي خود احساس  ايراني حتي از به

 البته بايد بين ١٠.اند شسته نمودند و غبار تنهايي را با هم صحبتي با آنان فرو مي مي» تنوعي خاص
 يا ١١»گردش  شادمان ساختن، خوشي،  دن، شادي كردن، شاد كردن،شادماني نمو«معني  تفريح به

 گويي، قصه  آنچه موجب مشغوليت و تفريح باشد از قبيل انواع بازي،«معني  سرگرمي به
 و  است شده داري براي زن تلقي مي ، با كار روزمرة خانه كه مترادف با خانه١٢»بازي و غيره شعبده 

 و پختن غذا و نگهداري از كودكان يا حتي كار شستشووب و  اموري چون رفت و رپرداختن به
خارج از خانه چون كار در مزارع و باغات و كار در خانه براي تأمين معاش زندگي چون قاليبافي 

يا حتي پرداختن به  و دوخت انواع لباس و و يا تهية برخي ضروريات زندگي همچون بافت
، است  زمان كه براي رسيدن به درآمدي، موردنظر بودهكارهاي دستي و صنايع مربوط به آن تا آن 

هاي زنان بنا به موقعيت و  همچنين بايد تفاوت بين تفريحات و سرگرمي. تفاوتي اساسي قائل شد
هاي زماني و  طبقة اجتماعي آنان را در نظر داشته باشيم، چرا كه فضاها و امكانات و موقعيت

  . است  عه با يكديگر متفاوت بودهمكاني زنان طبقات فرادست و فرودست جام
ويزهاي محدودي براي ا سنتي بود و مردان نيز دستةشيو در روزگاري كه گذران زندگي به  

اش آن هم با  اند زن ايراني براي فرار از زندگي تكراري و روزمره تفريح و سرگرمي خود داشته
شرايط حاكم در ويژه آنكه  هتوانسته بكند؟ ب  چه مياست  فضاهاي محدودي كه در اختيارش بوده

اي داشته  بر جامعة آن روزگاران چنين مرسوم بود كه زنان و مردان بايد تفريحات جداگانه
 سرگرمي زن ايراني ١٤.است  اي نبوده  مردان كار چندان سادهبراي زيرا به همراه بردن زنان ١٣؛باشند
 ١٥»و تهمت به اين و آن خالصهسازي، بدگويي  درست مثل مردهايشان در پرچانگي، شايعه«نيز 
 همة از ، كه به نوعي براي اغلب زنان جذاب و دلنشين بوده،ها گفتگودر خالل اين . است  شده مي
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ها و كودكان، شوهران و انواع  ازدواج«مسائل پيرامون زندگي زنانة خود و ديگران ازجمله 
هاي   دربارة لباسگفتگوان و  همسايگ چيني دربارة سخن. است  آمده  سخن به ميان مي١٦»هااغذ

، ١٧»تراويده  پوچي از آن بيرون نميجز بهچيزي «هاي زيباي خودشان كه  خود و خدمه تا چهره
سرايي،  كردن، ياوه   نيز بر غيبتهمه اينهاي زنانه بوده كه پايه و اساس گفتگوغلب امحور اصلي 

ايب دشمنان و پخش انواع فاش كردن اسرار زندگي ديگران يا بزرگ كردن مع  درايي، هرزه
 در پيش گرفتن اين رفتار و روند براي تفريح و سرگرمي اگرچه ١٨.است  شايعات استوار بوده
 و مصاحبت با زنان ايراني را چندان قابل توجه است  شده تلقي مي» آور مالل«براي زنان اروپايي 

 در ٢٠.است  نموده اد آرامش ميبوده و ايج» بسيار عزيز«، اما براي زن ايراني ١٩اند پنداشته نمي
سودي هاي جديد  تراشي ها و دشمن حاصل كه جز افزودن خصومت ي بيگفتگوهمه  الي اين هالب

ها، شيوة   طرز پختن انواع غذاها و شيريني...«يافتند كه  در پي نداشته، گاهي زنان اين فرصت را مي
، ٢١»هم ياد بگيرند يا به هم ياد بدهندتهية انواع ترشيجات و مرباجات و نحوة دوخت و دوز را از 

 وقت گذراني به تهية انواع شيريني و مربا و اموري چون خياطي، برايچرا كه زنان ايراني بيشتر 
دوزي، ساخت انواع و اقسام  دوزي، گيوه دوزي، سوزن بافت جوراب، دستكش، كاله، بلوز، قالب

   ٢٢.اند پرداخته  مي...بازي و  اسباب
هاي گوناگون كه بخش  ها و مكان زمان  ها، هاي زنانه كه بنا به موقعيتفتگوگافزودن بر   

ها و تفريحات  داد، بايد از برخي ديگر از سرگرمي  را به خود اختصاص ميآنانزيادي از وقت 
. است  ها بوده گذراني گونه وقت بخش اصلي اين» حرف زدن«آنان نيز نام برد كه در همة آنها 

هاي زنان بود كه  هاي مختلف يكي از انواع سرگرمي ي گاه و بيگاه، بنا به مناسبتها برپايي ميهماني
 بود ٢٣»گويي چاي خوردن، شيريني و آجيل خوردن، قليان كشيدن و ياوه«شان  در آن نيز كار عمده

شده، وجود يك دايرة زنگي  ها مي آيي اي موارد نيز رقص و آوازي چاشني اين گردهم و در پاره
هاي كامالً خصوصي و زنانه بود و   البته اين وضع در ميهماني٢٤؛شد مشكالت تلقي مينيز حالل 

تري داشت، زنان محترم از تن دادن به رقاصي در منظر عام خودداري  در مجالسي كه جنبة عام
اي  ويژه رقاصان حرفه آمد و به شمار مي نمودند، چرا كه به باور ايرانيان موسيقي امري شيطاني به مي
ي ها گونه ميهماني اي از اين  در پاره،افزون بر اينها. اند بندوبار بوده لب، زنان بدنام و بيغا
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شد، چرا كه زن ايراني براي  شدت داغ مي ها به ها و دعانويس  بازار فالگيرها و رمال،خانوادگي
بردن كه بيشتر دلربايي از شوهران و سر به نيست كردن هووها و از بين خود رسيدن به مقصود 

طلبان و   و در اين بازار داغ بود كه فرصتندبرد بيني آينده بود به جادو و جنبل پناه مي رقبا و پيش
واقع مشتريان خود را  سروته و اراجيف و مزخرفات گوناگون در سودجويان با تحويل مطالبي بي

 تن بودند كه ضمن گرفها ها، بيشتر كولي فالگيرها و رمال. نمودند داغ يا به عبارتي سركيسه مي نقره
گشا و مهرة مار  فال زنان، مقاديري لوازم آرايش و جواهرات بدلي و انواع و اقسام طلسم و بخت

   ٢٥.اند كرده  به مشتريان خويش قالب مي... كفتار، خرمهره، دعاي محبت و ...و 
ن نيز دادند كه آ زنان ايراني بخشي از اوقات فراغت خويش را به امور مذهبي اختصاص مي  

خواني  برپايي مجالس روضه. شد تا آنها ساعاتي را در كنار دوستان و خويشان گرد آيند سبب مي
خواني، مجالس قرائت قرآن و حديث، زيارت اماكن متبركه،  زنانه، شركت در مجالس روضه

خواني، پخش انواع نذري  ويژه ديدن مجالس تعزيه و شبيه هاي ماه محرم و به شركت در عزاداري
هاي مختلف  قلمكار، حلوا و سمنو به مناسبت زرد، آش رشته، آش شله  شله،ون پلوخورشچ

چون روزهاي قتل و شهادت بعضي از ائمه مورد احترام شيعيان يا رفتن بر سر گور درگذشتگان، 
اي از امور  االول پاره  هاي دهة اول ربيع برپايي برخي مجالس جشن و سرور مذهبي همچون جشن

گونه  اين در. اند داده  ايراني را به خود اختصاص ميزناناند كه بخشي از   شده  ميمذهبي تلقي
 آوردن اعمال و آداب و رسوم خاص هر محفل، بيشتر وقتش بجامجالس نيز زن ايراني عالوه بر 

كاري  را با صرف چاي و كشيدن قليان، خوردن و حرف زدن، جار و جنجال و هياهو و گاه كتك
گونه مجالس نيز محدوديتي خاص براي خود قائل نبود، او اگرچه   زيرا حتي در اين؛آورد سر مي به

كرد، اما هيچ مانعي   احساس آرامش مي، كه الزمة حضور در چنين محافلي بود،از گريه و زاري
 بپردازد و به شايعات دامن زند يا ٢٦»آور هايي بشاشت اطرافيان به صحبت«برايش نبود كه با 

   ٢٧.اي از زندگي اين و آن چاشني مجلس نمايد مزههاي با داستان
ها، تماشاي چراغاني و  ها و باغ از تفريحات بيروني زنان ايراني بايد از رفتن آنها به زيارتگاه  
هايي چون اعياد  بازان و دلقكان كه به مناسبت ها و فعاليت سيرك  خيابان بندي بازي و آذين آتش

 يا حتي ٢٩گذراني براي خريد كااليي و بيشتر براي تفرج و وقت به بازار تن رف،٢٨گرفت صورت مي
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هاي درگوشي و  وراجي و صحبت«رفتن به محكمة طبيب كه نه براي درمان دردي كه بيشتر براي 
  . گرفت، نام برد  صورت مي٣٠»غيبت كردن از اين و آن

ويژه  هفت و بگر تدريج از دنياي زندگي سنتي خويش فاصله مي در ايامي كه زن ايراني به  
اي تفريحات جديدتر نيز وارد زندگي زنان ايراني شد كه  پس از وقوع نهضت مشروطيت، پاره

 آن هنگام كه با فروپاشي ٣١.است  هاي مرفه و متمكن بوده ها مخصوص خانواده البته تا مدت
ته وداع اندك با روزگار گذش اي نوين از زندگي نهاد و اندك  قاجارها ايران پا در دوره حكومت

هايي به روي زنان ايراني گشود كه آنها را به جهان تمدن پيوند  نمود، تفريحات جديد، دريچه
ها و  زد، از آن پس بود كه زنان ايراني فرصت يافتند تا وارد سينماها شوند يا با حضور در كافه مي

   ٣٢.ها و با كنار نهادن حجاب به رقص و صحبت بپردازند باشگاه
گذراندند و چه  شيوة سنتي روزگار مي روزگاري كه ايرانيان بهچه  يعني ،يامدر همة اين ا  

 طبقات ةهاي پرطرفدار در بين هم از تفريحات و سرگرمي  زماني كه پاي در عصر جديد نهادند،
بهداشتي آن مدنظر بوده   است كه بيش از آنكه جنبة  اجتماعي زنان، يكي هم رفتن به گرمابه بوده

 چنين فرصتي ،رو از اين. است  شده  محسوب مي٣٣»جمعي نيك يا گردش دسته كنوعي پي«باشد 
 رفته شمار مي  به٣٤»ترين رويدادهاي زندگي همة طبقات زنان ايراني انگيز ترين و هيجان جالب«
گذراني، غيبت و  وقت«است كه در اينجا نيز فرصت ديدار دوستان و خويشان زمينة الزم را براي  

آورد كه تمام روز به   فراهم مي٣٥»نگر خوردن و لنگر انداختن و وراجي كردنك درد دل كردن،
ها و مسائل پيراموني آن محور اصلي اين نوشتار است  رفتن زنان ايراني به گرمابه. كشيد درازا مي

انگيزترين تفريح و سرگرمي زن ايراني را مورد   تا تمام زواياي اين هيجانايم كردهكه تالش 
اصلي ما در اين    خواهد بود كه يادآوري نماييم تكيةبجاذكر اين نكته بايسته و . دهيمبررسي قرار 

از ايران در دو دورة قاجار و پهلوي استوار است كه نوردان زن اروپايي  هاي گيتي  نوشتهبرنوشتار 
ها بنا  وشته، اما از آنجا كه اين ناند گذاشتهها به يادگار   در قالب خاطرات و سفرنامهديدار كردند و
نوردان اروپايي با زير و بم آداب و رسوم و  آشنايي كامل گيتيناهاي خاص و  به محدوديت

هاي مورد استفادة  هاي آنان نظير ممنوعيت ورود به گرمابه فرهنگ ايراني يا برخي محدوديت
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لب به ناچار و براي تكميل مطا  به،٣٦هاي مذهبي بود مسلمانان كه مغاير با آيين و اصول آيين
  . ايم در پيوند با موضوع مراجعه نمودهديگر اي كتب  پاره
  

  هاي زنانة ايراني و مسائل پيراموني آنها  گرمابه

 در روزگار باستان و پيش از هجوم  اند، نهاده ايرانيان از ديرباز به آب و پاكيزگي ارجي نيكو مي
ي هر ايراني بود، آب در كنار تازيان و آن هنگام كه آيين زرتشت حاكم بر زندگي ديني و دنيو

ها و باروري، از ايزدان مورد  است و ناهيد، ايزد آب  آتش از عناصر اصلي مورد ستايش بوده
 همچنين استحمام و توجه به پاكيزگي از ٣٧.است  آمده شمار مي احترام و مالزمان اهورامزدا به

 تأكيدات علت  به٣٨.است  وستا بودهني زردشتي و از مسائل مورد توجه اي آيهاي ترين آموزه بنيادي
 تن و روان و زدودن ناپاكي و  ، ايرانيان زردشتي براي طهارت و پاكيشستشواوستا بر نظافت و 

همه   كه اين٣٩اند گنجانده  را در برنامة روزمرة خويش ميشستشوگونه  پلشتي از خود، چهار
همه شاهدي  است، با اين   بودهتشوشسحكايت از توجه جدي ايرانيان روزگار باستان به نظافت و 

 حمام آنها اختصاصي و ...« زيرا ؛هاي عمومي تا روزگار ساسانيان در دست نيست هببر وجود گرما
   ٤٠.» ...گرفت هاي چوبي صورت مي نظافت در تشتك

يونانيان باستان به . سازي بودند يونان و سپس روم الگوي مناسبي براي ايرانيان در گرمابه  
دادند، ثروتمندان يونان يك يا دو بار در روز به  ي خود اهميت فراوان ميشستشو نظافت و

 ،هاي امروزي اي شبيه به دوش ها مجهز به حمام بود، وسيله  زيرا اغلب خانه؛پرداختند استحمام مي
كه در ديوار تعبيه شده بود، آب را به محوطة كوچكي كه بدين منظور ساخته بودند فرو 

 الگويي شدند براي ساخت حمام در روم، مگر نه آنكه روم يهاي يونان م حما٤١.ريخت مي
. وري برازندة روم گرددتخوار تمدن يونان بود و خود نيز البته چندان بدان افزود تا نام امپرا ميراث

ها، روميان نه   بعدها با گسترش اين حمام٤٢.در روم آوگوستوس ساخترا نخستين حمام عمومي 
ند، شدها  مت خود بلكه براي تفريح و سرگرمي از مشتريان هميشگي حمامفقط براي حفظ سال

هايي در آن بود كه مخصوص بازي طاس و  ها هم حمام بودند و هم باشگاه، اتاق  اين حمام...«
هايي داشت كه دوستان  راهروهايي داشت مملو از نقاشي و مجسمه، نشيمن. شطرنج بود
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خانه داشت، تاالرهايي داشت كه رامشگر يا   كتابخانه و قرائتتوانستند بنشينند و صحبت كنند، مي
، زن و  ...توانست جهان را توضيح كند اي بنوازد يا بخواند و فيلسوف مي توانست قطعه شاعر مي

كردند و مغازله يا مباحثه   ميگفتگوآميختند،  مرد آزادانه و بانشاط اما مؤدبانه با يكديگر مي
هاي ملي عالقة شديد خود را  هاي رزمي، و باغ ام، با تماشاي ورزشكردند، روميان در حم  مي

   ٤٣.»كردند  هاي روز ارضا مي نسبت به صحبت و شايعات و شنيدن اخبار و رسوايي
هاي رومي، در ايران نيز  بالش پادشاه ساساني سعي بر آن نمود تا با الهام گرفتن از گرمابه  

ها را باعث آلوده  رو شد چرا كه گرمابه هت مغان زردشتي روبگرمابة عمومي برپا سازد، اما با مخالف
د ديده بود، برايش اي به سبك آنچه در شهر آِم اما در زمان قباد، گرمابه. دانستند شدن آب مي

   ٤٤.اند هنداشت طبري معتقد است كه ايرانيان تا پيش از اسالم حمام ،با اين حال. ساختند
ازيان براي گسترش اين كيش نوظهور، با پشت سرنهادن شبه با ظهور اسالم و آن هنگام كه ت  

هاي بزرگ آن روزگاران يعني ايران و روم را درنورديدند و  وريتجزيرة عربستان، مرزهاي امپرا
هاي گوناگون زندگي آنان  پس از آنكه ايرانيان نيز تن به پذيرش كيش جديد دادند، اگرچه جنبه

 كاسته نشد، چرا كه ظواهر امر حكايت شستشونها به نظافت و  اما از توجه آكردتغييرات بنيادي 
هاي  گردد، هرچند كه شيوه از آن داشت كه در آيين جديد نيز نظافت جزيي از دين تلقي مي

 بود كه بر همين اساس. هاي كيش جديد داد مرسوم روزگار باستان جاي خويش را به آموزه
 در ابتداي چيرگي خود بر مسلمانان استفاده ة و شيوساخت در نوعرا هايي  ها نيز دگرگوني گرمابه

هاي عمومي كه در آن هنگام رواج عام يافته بود، نداشتند، خصوصاً  ايران نظري مثبت به گرمابه
ها را زير سؤال  آنكه برخي احاديث و روايات از پيامبر اسالم و صحابه، جايگاه شرعي گرمابه

حمام چه «:  اشاره كرد)ع (ايت منسوب به علي بن ابيطالببرد كه ازجملة آنها بايد به اين رو مي
 ٤٥.»ها آشكار است رسد و عورت پيچد، صوت قرآن به گوش نمي بد جايي است، صدا در آن مي

هرچند كه مالباقر مجلسي، دينيار قدرتمند روزگار صفويه همين گفته را با تغييري اندك به عمر 
اي  نيكو خانه«: گويد در فضيلت حمام مي) ع( ابيطالب دهد و از قول علي بن خليفة دوم نسبت مي

   ٤٦.»برد آورد و چرك را از بدن مي است حمام، جهنم را به ياد مي
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اندك اندك و آن هنگام كه حاكميت يگانة تازيان بر قلمروي وسيعي از جهان آن روزگار،   
تسريع نمود و زمينة ها را در محدودة حاكميت خالفت اسالمي  تأثيربخشي و تأثيرپذيري فرهنگ

شهره گشت، نگاه زمامداران » فرهنگ و تمدن اسالمي«كه بعدها به فراهم آورد پيدايش آنچه را 
چرخشي كه خلفاي اموي و عباسي نسبت به اجراي برخي . جديد نيز به آنچه بود تغيير يافت

وحية تساهل و د تا رش ظهور و گسترش اسالم نشان دادند سبب ةهاي اولي هاي افراطي سال نظريه
بران از چنين   نيز به جرگة بهرهمسلمانانهاي تمدني رواج يابد و  تسامح در برخي زمينه

تدريج جايگاهي خاص بين آنان پيدا نمود و استفاده از آنان  ها نيز به دستاوردهايي پيوستند، گرمابه
ن چهارم هجري بالغ هاي بغداد را در نيمة اول قر شيوعي عام يافت تا بدان غايت كه تعداد حمام

  . اند  برآورد كرده٤٨ و به روايتي بيست و هفت هزار٤٧بر ده هزار
ضرورت آيين طهارت مؤمنان و اجراي كامل قوانين بهداشت و لزوم تفريحات «توان  مي  

اين روند بعدها حالت . ها دانست در اين دوره سبب ازدياد اين چنيني گرمابهرا  ٤٩»اجتماعي
ي از اجزاي وجودي شهرها در قلمرو ممالك اسالمي ئها جز  گرفت و گرمابهتري به خود باثبات

اعراب به تقليد از را هايي  شدند، حتي در دورترين نقطة اين قلمرو وسيع يعني اندلس، گرمابه
 كه تا پايان سدة شانزدهم ميالدي مورد استفاده بودند و از ندوري روم بنا نهادتسبك رايج در امپرا

هاي عمومي نيز چون بسياري از   عمر گرمابهرا از دست دادند، اين ناحيه لمانانچون مسآن پس 
 كليساي كاتوليك استفاده از اين اماكن را ممنوع ء زيرا آبا؛آمد سر يادگارهاي اسپانياي اسالمي به

عنوان جزيي از اين قلمرو بزرگ و با توجه به سوابق تمدني خود   ايرانيان هم به٥٠.اعالم داشتند
ويژه به هنگام  خويش در نظر گرفتند، اين امر به  يگاهي ويژه براي گرمابه در زندگي روزمرةجا

هاي پاياني اين  زمامداري صوفيان و رسميت يافتن آيين تشيع نمودي خاص يافت و در سال
دينياران شيعي چون مالباقر مجلسي با نقل احاديث و روايات متعدد رفتن به گرمابه را   حكومت،

   ٥١.اي مذهبي درآوردند رت وظيفهصو به
روستاهاي كوچك . ها از عناصر و اجزاي اصلي معماري شهرها و روستاها بودند گرمابه  

. ها داراي گرمابة مخصوص به خود بودند  اما در شهرها، اغلب محلهداشتنداغلب يك گرمابه 
هنگي و ديني حاكم ها تابع معماري خاصي بود كه ملهم از شرايط جغرافيايي، فر ساخت گرمابه



 

  

517   نوردان زن اروپايي  ايراني در نگاه گيتيةهاي زنان گرمابه

 پيراموني بود يها  ، باعث تمايز گرمابه با ديگر ساختمان»سبك غريب ساختمان«اين . بر ايران بود
شد  تر از سطح زمين ساخته مي پايين گرمابه اغلب ٥٢.شد هاي وجود گرمابه شناخته مي و از نشانه

 چرا كه چنين وضعيتي سبب كرد،  تا بدان حد كه در برخي موارد بام آن با كف زمين برابري مي
ها خنكي مطبوعي داشته و  گرماي طبيعي و در تابستان ها داراي ها در زمستان شد تا گرمابه  مي

 عوارضي چون زلزله و باد و ازجهت آزاد نبودن بنا داراي استحكام بيشتر باشند تا  افزون بر آن به
ها  شد تا گرمابه ها سبب مي ب به خزينهآ افزون بر اينها سهولت در ورود ٥٣.طوفان در امان بمانند

 نماي بيروني گرمابه را   پايين بودن گرمابه از سطح زمين،٥٤. از سطح زمين ساخته شوندرت پايين
هايي پوشيده از شيشه  سقفي با چندين گنبد مجزا كه بر رأس هريك روزنه«به نمود  ميمنحصر 

  .  بود٥٥»قطور
در مناطقي كه . د كه يكي مردانه و ديگري زنانه بودهاي محالت اغلب دوقلو بودن گرمابه  
 ينكرد، بد ها تكي بودند ساعت كار آنها، استفاده از گرمابه را به زنانه و مردانه تقسيم مي گرمابه

در . بودند  مي٥٦»از اذان صبح تا اول آفتاب مردانه و از اول آفتاب تا اذان مغرب زنانه«ترتيب كه 
ترين روزهاي كاري   كه شلوغ،ه رمضان يا روزهاي نزديك به سال نوبرخي از ايام خاص چون ما

صورت بيست و چهار ساعته باز بودند كه در آن حالت نيز از اذان  ها به ها بود، گرمابه گرمابه
هاي زنانه، ميان  اوج ساعات كار گرمابه. گرديد مغرب تا اذان صبح مردانه و پس از آن زنانه مي

ها فقط   در برخي مناطق، گرمابه٥٧.شد كنندگان افزوده مي ر جمعيت استفادهتدريج ب روز بود كه به
دادند كه آن نيز از ساعت هشت،  دو روز در هفته، مثالً يكشنبه و پنجشنبه را اختصاص به زنان مي

شد كه    براي اعالن ساعات كار حمام از بوق استفاده مي٥٨.دندش نه صبح تا غروب آفتاب زنانه مي
آوردند، يكي براي باز شدن  ها را در دو نوبت به صدا درمي  بوق...«ست شده بود، از شاخ در

 وظيفة ٥٩» ...است  شده حمام و دومي براي اطالع مردم به اينكه حمام از مردانه به زنانه تبديل مي
دميدن در اين شاخ و به صدا درآوردن بوق حمام با تونچي بود كه پس از گرم كردن آب، اهالي 

خواند، در مواردي خاص همچون سوراخ شدن ديگ  ون گرمابه را به استفاده از آن فرا ميپيرام
جاي دميدن در بوق، اهالي  شد، تونچي به  كه گرمابه براي استفاده آماده نمي،نبود سوخت خزينه يا

   ٦٠.كرد نمود منع مي محل را با كالم خود از انجام هر عملي كه بعداً برايشان غسلي را واجب مي
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سر در . نمود هاي دوقلو مشخص مي نماي ظاهري گرمابه، نوع مردانه يا زنانه آن را در حمام  
هاي جنگ رستم  شكل گچبري شده، همراه با تصاويري چون شير و خورشيد و صحنه بلند هاللي

زناني با صورت «اي يا تصاوير  اي و اسطوره  و سهراب، رستم و اسفنديار يا ديگر پهلوانان افسانه
 و تصاوير برخي حيوانات ازجمله شير، به همراه دو ريسه لنگ آويخته در دو ٦١»حجاب از و بيب

هاي زنانه، سر در  كه در گرمابه است، درحالي   مردانه بودن حمام بودهةطرف در ورودي، نشان
اي   شكسته و پردهةكوتاه، بدون گچ و رنگ و تصوير و وسايلي آويخته چون زنبيل و كاسه و كوز

هاي  در ورودي گرمابه.  زنانه بودن گرمابه داشتازيخته به در از جنس كرباس ضخيم، حكايت آو
شد كه شاهد رفت و آمد كمتري بودند، بدان جهت كه زنان براي  زنانه، همواره به معابري باز مي

رفت و آمد خويش در معرض ديد نامحرمان نباشند و افزون بر آن سر و صداي آنها در داخل 
   ٦٢. به گوش نامحرم نرسدگرمابه
 زيرزميني ...«: داد كه عبارت بود از تشكيل مي» تون«بخشي از نماي بيروني هر گرمابه را   

يعني كورة حمام را اداره . تابيد  آب گرم حمام كه در آن تون تاب، تون ميةخزين دخمه مانند زير
و پارو و مشت مشت از آن به  آن نشسته و پارةهاي دسته كرد كرد، به اين صورت كه پاي پهن مي

كرد و مشتعل  افشاند و هر چند دقيقه يك بار با سيخي آن را زير و رو مي آتش كوره مي
اغلب گداها و افراد   جهت گرمايي كه تون داشت  به٦٣.»...نمود گردانيد و آب خزينه را گرم مي مي
كه در كرد  تأمين ميه آبي اغلب چارا  آب حمام ٦٤.خوابيدند سرپناه شب را در تون حمام مي بي

كشيدند و از طريق سقف وارد خزينه  شد، كه با سطل آب را از چاه مي كنار حمام حفر مي
سوي  تري در دسترس بود آب رودخانه يا قناتي را به ي مناطق كه آب فراوانخ در بر،٦٥كردند مي

  . كردند حمام هدايت مي
آوردند و كمتر  هاي عمومي مي  گرمابهسوي ي خود رو بهشستشواغلب مردم براي نظافت و   

است، داشتن گرمابه در خانه مخصوص اعيان و   داشتهاي گرمابة خصوصي در خانه  خانواده
هاي  كردند، گرمابه  كه در حياط خانة خود گرمابة كاملي احداث ميه استدان بودناشراف و ثروتم

صورت هفتگي  دن آب، به گرم كرةجهت مشكالت در تهية سوخت و شيو داخل منازل نيز به
هاي خصوصي در منازل و فراهم شدن   بعدها نيز با گسترش گرمابه٦٦.گرفتند مورد استفاده قرار مي
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هاي  سوي گرمابه صورت روزمره از آنها استفاده نمود، همچنان تمايل رفتن به امكاناتي كه بتوان به
 در شستشوكشاند چرا كه با  يعمومي در زنان قوي بود و هر از چند گاهي آنان را بدان سو م

   ٦٧.»گردد اي رد و بدل نمي اي در كار نبوده، شايعه خنده«منزل 
كلي متفاوت با  هشد كه ب  نماي دروني آن آشكار مي،با پشت سر نهادن در ورودي گرمابه  
دروني  نماي ،رو از اين . شد  چنداني براي آن صرف نمية ذوق و سليقواهري آن بود ظنماي 
واردي را براي  توانستند هر تازه نوازتر بودند و فضاهاي گوناگون آن مي و چشم ها زيباتر گرمابه

 راهرو -١: شد بخش تشكيل مي اجزاي داخلي گرمابه از چهار .ساعاتي مسحور خويش نمايند
  . گرمخانه-٤ ؛ ميان سربينه و گرمخانهي راهرو-٣ ؛ سربينه-٢ ؛ورود

طرف پايين  به) ه تا بيستدحدود پانز(ابه شامل چندين پله راهروي ورودي گرم : ورودي راهرو-1
كه راهرو را از سربينه جدا شد  ختم ميبود با پاگردهايي براي رفع خستگي كه سرانجام به دري 

كش  تكه اي اغلب از چوب و تخته، بدون شيشه، كه با فنر يا  در يك لنگه...«نمود، اين  مي
   ٦٨.»گرديد  خروج حرارت سربينه به خارج ميالستيكي مهار و جفت و جزم شده مانع

 ابتدا پاگرد سربينه قرار داشت كه تخت و دستگاه استاد حمامي در ،با عبور از در راهرو : سربينه-2
شد و دخل حمام نيز  با قاليچه و تشكچه و مخده به سليقة خاص تزئين مي آن تعبيه شده بود و

 استفاده از خدمات ارائه شده را ةها هزين گرمابههمانجا بود و هر مشتري به هنگام خروج از 
عالوه «پرداخت كه چندان زياد نبود، بعد از اين پاگرد، صحن اصلي سربينه واقع شده بود كه  مي
 و آنهايي كه )بود( جايگاه كندن و پوشيدن لباس، محل مخصوص آرايش و دود كردن نيز بر

 جمعي چند پكي به قليان طور دسته  بهاند قبل از ترك حمام، در آنجا كرده استحمام مي
ها بود  هاي مساجد و تيمچه  مانند طاق...« سربينه با سقفي گنبدي شكل در وسط ٦٩.»)اند زده مي(

آميزي و نقاشي كرده، اشكال گوناگون از  كشي و رنگ هاي آن را خط كرتَكه اقطار و اضالع و 
آويختند  ا چلچراغي كه از سقفش ميگل و گلدان و مرغ و طاووس كشيده با چراغ و لنتر ي

هاي پنير   بشقابةبيني گردي به انداز هاي ذره كردند و نور آن از شيشه ش را تكميل ميا زيبايي
گرديد كه بر محدب باالي سقف در ميان گچ قالبي ريخته كه جاي  خوري تأمين مي سبزي
 كه با ،ها حوض بزرگي ي گرمابه در برخ،٧٠»... در آن معلوم شده بود كار گذاشته شده بوداي شيشه
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گرفت و نماي زيباتري به سربينه   در مركز سربينه قرار مي،شد  اي نيز زينت داده مي فواره
  . بخشيد مي

اي و  كه تصاويري از پهلوانان افسانهشدند   ميتزئين يهاي بزرگ ديوارهاي سربينه با كاشي  
داد كه عبارت از  كن تشكيل مي ختبخشي از سربينه را ر. دادند اي را تشكيل مي اسطوره

شد  سكوهايي بودند كه زير اين سكوها توخالي و براي جا دادن كفش مشتريان در نظر گرفته مي
هاي خويش را درون آن جاي  كس با پهن كردن بقچة همراه خود، لباس و در باالي سكو هر

تزئينات . شدند وق تزئين ميهاي مردانه اغلب با ذ سربينه گرمابه. نهاد اي مي داد و در گوشه مي
در . داخلي سربينه و اشياي به نمايش درآمده در آنها حكايت از قدر و اهميت هر گرمابه داشت

شد كه محل عرضة چاي و قليان و  خانة حمام تعبيه مي عنوان قهوه اي به اي از سربينه محفظه گوشه
نه با صفا و تميز و مرتب سود هاي زنانه نيز از سربي برخي از گرمابه. چپق به مشتريان بود

هاي خصوصي شاهزادگان و درباريان، محل به خرج دادن ذوق و سليقه  ويژه گرمابه جستند، به مي
 هاي عالي، فرش«: ها در اين نمونه از سربينه. شد تمام براي ساخت يك سربينه فرد اعال تلقي مي

هاي مختلف، كف زمين در  ندازهها و ا هاي نرم و راحت را در شكل هاي ابريشمين، مخده تشك 
هرچه كه . كن پهن كرده بودند تا بعد از استحمام هر كسي خواست بتواند استراحت كند رخت

هاي عطر گل، چندين آيينه،  شيشه: براي آرايش الزم بود آنجا در دم دست گذاشته بودند
   ٧١.»خواهداز همه نو و هر قدر كه دلتان ب... از سرخاب، سفيداب  هاي توالت پر جعبه

شد  در محل اتصال سربينه به راهرويي كه منتهي به گرمخانه مي : راهرو ميان سربينه و گرمخانه-3
ي كامل خود و خروج از گرمخانه پاهاي شستشوحوضي از آب سرد قرار داشت كه افراد پس از 

. شتندگ دادند و براي خشك شدن و پوشيدن لباس به سربينه باز مي خود را درون آن قرار مي
خانه نيز بود و  شويي و واجبي راهروي ميان سربينه و گرمخانه محل قرارگرفتن مستراح و لنگ

كساني كه به اين موارد نياز داشتند، قبل از ورود به گرمخانه امور خود را در آنجا به انجام 
بود و همواره ويژه براي اطفال از واجبات  رفتن به مستراح قبل از ورود به گرمخانه به. رساندند مي

عمل آورند، توصيه و تأكيدي كه اغلب  شد تا از ادرار آنها در آب خزينه ممانعت به بر آن تأكيد مي
ها بود كه در   خانه هم از ضروريات گرمابه واجبي. گرفتند ميناديده آن را اطفال و چه بسا بزرگان 
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هايي دو ذرع در دو ذرع كمتر   محل...«: شد و عبارت بود از راهرو ميان سربينه و گرمخانه تعبيه مي
گذاشتند و  واجبي را در آن مي  اي كه كاسة و بيشتر بدون در جهت كشيدن نوره بود با طاقچه

هايي آهني در آنها  كردند و سطل ها را از آن پر مي تغاري واجبي در بيرون آن براي همه كه كاسه
هاي خود واردين بود كه هنگام   لنگ نمايند و در و حفاظ آنها همشستشوكه از آب آن خود را 

اي در طرف ديگر آن كه انبار آهك و زرنيخ  آويختند و محفظه ورود، از خود باز كرده جلو آن مي
   ٧٢.»...كردند شمار آمده داروي آن را ساخته آماده مي خانه به واجبي

 بود و از ستشوشترين قسمت هر گرمابه، گرمخانة آن بود كه محل استحمام و  اصلي : گرمخانه-4
با طاقي گنبدي شكل و چهار ستون سنگي و آجري براي «نظر ساختماني شبيه سربينه بود، 

 به نيو همچون سربينه مز شد  ديوارهاي گرمخانه با كاشي پوشانده مي٧٣.»نگهداري گنبد سقف
هايي از نقوش پهلوانان و كف آن نيز با آجرهاي نظامي نيم ذرع در نيم ذرع مفروش  عكس

ها با  بسته به ذوق و سليقة معماران و توان مالي سازندة گرمابه، برخي از گرمخانه. ه استشد يم
هاي خصوصي افزون بر كاشي از  شد و در برخي از گرمابه كاري پوشانده مي بهترين نوع از كاشي

روني ها را در اند گونه گرمابه كارالنا سرنا كه يكي از اين. شد هاي مرمر نيز استفاده مي سنگ
در . كند  توصيف مي٧٤»نهايت زيبا و توأم با ذوق و سليقة خاصي بي«اي ديده بود آن را  شاهزاده

 نور ماليمي به ،هاي الوان گذاشته بودند و از وراي آن شيشه هايي با شيشه  روزنه...«اين گرمابه 
گ مناسب براي كاري شده بودند و رنگ آبي، كه رن ديوارها، همه كاشي. تابيد  اندرون حمام مي

ها، با مرمر يزد، كه در  ته حوض. ها غلبه داشت هاي ديگر كاشي فرش است، بر رنگ زمينة سنگ
هاي  كاشي ها،  مفروش شده بود و دور حوض،شفافيت همانند مرمرهاي سفيد معروف است

  ٧٥.» ...خوش نقش و نگاري چيده بودند
 ةراي نشستن و يك خزينصحن اصلي گرمخانه، عبارت بود از چندين سكوي كوچك ب  

اي وسيع   آبگيري در كنار، و محوطه  حوضة آب سرد و ولرم و چالةآب داغ و يكي دو خزين
صورت گرمابة خصوصي در   و يكي دو خلوت كه به،شد نشين ناميده مي  كه شاه،شستشوبراي 
آب داغ تر گرمخانه نيز همان خزينة  بخش اصلي. است  گرفته مشتريان مخصوص قرار مي اختيار

هاي آب ولرم و   مجرايي به خزينهاهر خزينه ب. ديد حرارت مي» تون«بود كه از زير و از بخش 
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ي نهايي شستشومنظور   در كنار خزينه و بهشستشوهركدام از مراجعان پس از . شد سرد مرتبط مي
 از شدند ناقل بسياري  و بدان جهت كه سالم و مريض وارد آن ميندشد وارد خزينة آب گرم مي

جهت استفادة اينچنيني اغلب كثيف بود و در همان  ها به آب خزينه. هاي پوستي نيز بود بيماري
سال معموالً يك يا دو بار تعويض  آب خزينه در هر. گرفت حال نيز مورد استفادة مكرر قرار مي

اري  حوض كنةشد از آب چال زني برداشته مي زني و صابون شد، اما چون از آب آن براي ليف مي
شد و هرچند از گاهي كارگر حمام چرك و كثافات آن را قبل  يا آب انبار، كمبود آب آن تأمين مي

منزلة ذخيرة آب   حوض كنار خزينه كه حاوي آب سرد بود بهةچال. گرفت از ورود مراجعان مي
دكان برداري كو ها همچون استخر براي بازي و شنا مورد بهره شد و در تابستان خزينه استفاده مي

  ٧٦.بود
هاي چهارگانة آن با در نظر گرفتن اصول بهداشتي ساخته  معماري دروني گرمابه و بخش  

در ورود  «:گونه ساختمان حفظ سالمت افراد بود بدين ترتيب كه  غرض اصلي از ايناشد زير مي
تا دخول هاي اول و ورود به سربينه و گذشتن از راهرو دوم  به آن از هواي خارج با گذشتن از پله

به گرمخانه ناگهان برخورد با مغايرت و اختالف هوا نداشته، همراه با اعتدال بوده باشد و در 
آيند يك مرتبه با هواي سرد خارج حمام  بيرون آمدن و خروج از حمام كه از خزينة داغ بيرون مي

ا آماده ساخته رو نشده طول مسافت گرمخانه و راهرو ميان گرمخانه و سربينة معتدل، آنان ر هروب
تر ننموده،  رو با هواي چندين درجه پايين هاز پنجاه درجه حرارت باالي صفر گرمخانه غفلتاً روب

   ٧٧.»دچار سرماخوردگي و امراض مربوط به تصرف هوا نگرديده، حمام برايشان عافيت بوده باشد
عنوان   بر ايران بهها از سوي حاكمان مسلمان تازه چيره شده با پذيرفته شدن و تثبيت گرمابه  

ناپذير زندگي روزمره، در ايران نيز چون ديگر مناطق قلمروي اسالمي، گرمابه  ضرورت اجتناب
ايرانيان با روي آوردن به اسالم و . رفت كه بيم از دست رفتنش ميبازيافت جايگاه خويش را 

 خود هر از جهت گردن نهادن به دستورات و مقررات آيين اسالم و حفظ بهداشت و سالمت به
آورد  چنين فرصتي براي زنان ايراني امكان آن را فراهم مي. سپردند ها مي چند گاهي تن به گرمابه

آور اندروني بيرون خزند و به دور از چشم شوهر و  كه براي ساعاتي از محيط بسته و مالل
 و آشنايان ي جسم خود، اندوه زندگي تكراري را با ديدار دوستانشستشو عالوه بربستگان شوهر 
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يافتند تا در كنار  غنيمتي، زنان مجالي مي» دم«در اين . صحبتي با آنها از دل فرو شويند و هم
هاي دروني را  گردهم آيند و سفرة دل را گسترده، عقده«محرمان خويش و به دور از چشم اغيار 

ارآلود شد از هم بگشايند و در آن محيط غب كه در خالل يك هفته بر روي هم انباشته مي
اي شوهران و نيش زبان اين و آن را سبك و ه آور صحن حمام، بار سنگين نامهرباني خفقان
   ٧٨.»تر كنند سبك
 خود آداب و رسوم ،مابهر به گنند و رفتشدمراكز مورد توجه زنان  ها از بدين لحاظ گرمابه  
مراه و قصد و غرض و اهداف گوناگون ه ها انگيزه رفتن زنان به گرمابه با داليل،.  يافتيخاص

زنان .  و نظافت و پاكيزگي بود كه با انجام فرضية غسل نيز همراه بودشستشواصلي همة آنها البته 
 آوردن فريضة بجابراي   نيز چون مردان پس از تماس جنسي و همبستري با شوهران خويش،

. ن به گرمابه بودسپردند، كه اين امر از داليل اصلي و هميشگي زنان براي رفت غسل تن به آب مي
اصلي رفتن به   انجام آن، ديگر جنبةتاد ش موجب ،٧٩انجام غسل واجب تأكيد فراوان اسالم بر
 فرهنگ عامة درچنين وضعيتي بعدها . الشعاع قرار دهد نيز تحت  راشستشوگرمابه يعني نظافت و 

كار   عمل جنسي تلقي شد،رفتن به گرمابه مترادف با انجام بار  يافت و هر اي ايرانيان جايگاه ويژه
ويژه هوو، مادرشوهر و  د براي آزار رقبا و بهشبه آنجا رسيد كه رفتن به گرمابه دستاويزي 

يكي از مواردي . ساخت كه قدر و منزلت هر زني را پيش شوهرش نمايان مي ، چرا خواهرشوهر
ها و تماس  تريآمد همين همبس  داخل حمام از آن سخن به ميان ميةهاي زنانگفتگوهم كه در 

اي براي پزدادن نيز بود و اينكه  بود كه بهانه» بغل خوابي«جنسي با شوهرانشان يا به اصطالح 
» آقايشان«هاي  چقدر نزد شوهرشان عزيزند و از سفيدبختي خود گفتن و شرح كشاف ازمحبت

كه محروم از    و آنان٨٠»كند مي طور كفشم را ماچ گذارد و اين لقمه در دهانم مي«دادن كه چطور 
اند و  بخت شده نمودند و اينكه چگونه سياه اقبال خويش گاليه مي اين قضيه بودند از بخت و

دو و جنبلي اكه با ج شدند خواهرشوهر، مادرشوهر و هوو و جاري نيز مقصران اصلي تلقي مي
 سريع در اي نسي به گرمابه موجب پيدايش شيوهج اين نگاه ٨١.اند آنان را از چشم شوهر انداخته

 زيرا ؛معروف شدند» بشين و بسوز«يا » توآبي«هاي  رفتن و بازگشتن از گرمابه گرديد كه به حمام
 بلكه انجام غسل واجب و بيش از همه مراد شستشوغرض اصلي در اين نوع رفتن به گرمابه نه 
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باي بالقوه  منظر ديد در و همسايه و رقدركه پس از بازگشت از گرمابه لنگ خود را است آن بوده 
 ،نزد شوهر  نشان دادن سفيدبختي و قدر و منزلت خودعالوه برو بالفعل خويش بياويزند تا 

هاي   گاهي همين حمام٨٢.اند براي كساني فراهم آورند كه چشم ديدن او را نداشته» بسوزي«
 گرديد كه اين وضعيت اغلب ها مي ي ميان مادرشوهرها و عروسظباعث جنگ و نزاع لف» توآبي«

ها مجبور بودند كه غسل  عروس  تازه،رو از اين  آورد، بار ميه ها ب عواقب ناگواري براي عروس
 آورند كه مادرشوهرها بويي از آن نبرند  بجااي  گونه به واجب ناشي از همبستري با شوهر خود را

رها با برخي موارد مادرشوه  و بازگردند، درندو قبل از بيدار شدن آنها خود را به حمام رسان
كلون در را از پشت  ،ه استشنيدن صداي در و فهم اين مطلب كه عروسشان روانة حمام شد

، آنگاه شود صداي در را درآوردهنگام بازگشت از حمام مجبور   اند تا عروسشان به انداخته مي
 نموده هاي خود را نثار وي مي مادرشوهر در را به روي وي باز و در همان حال نيش و كنايه

گرفت وگرنه فتحي براي مادرشوهر و  داد كه كار مشاجره باال مي اگر عروس جوابي مي. ستا 
دست آمدن فرصتي باري تالفي همچنان در دل  آورد كه تا به بار مي هاي براي عروس ب عقده
   ٨٣.ماند مي

هاي  عالوه بر غسل واجب ناشي از همبستري با شوهر، براي زنان، بايد از انواع ديگر غسل  
ها  از جمله اين غسل. اي بودند تا زني را به حمام بكشند اجب و مستحب نام برد كه هريك بهانهو

، غسل جمال و جميل )پس از زايمان(، غسل نفاس )پايان ايام عادات ماهانه(بايد از غسل حيض 
غدير و (هايي چون جمعه، اعياد  و غسل) جهت زيبايي و عزت بهروزهاي زوج اول هر ماه (

  وعزت، زيارت، صبر، گشايش، رفع دشمن، نذر  ، سالمتي،)روا شدن حاجات(احياء نيت  ،)قربان
  ها، اكثريت زنان به اقتضاي سن و تمكن مالي،  با وجود همة اين انواع غسل٨٤. ياد نمود...
   ٨٥.رفتند ها مي صورت ماهانه به گرمابه به صورت هفتگي، پانزده روز يك بار يا به

در زندگي زن بود كه تر از ديگر امور روزمره  امري قابل توجه و مشخصرفتن به گرمابه   
اي براي   در آن مطرح باشد بهانهشستشوايراني نمودي ويژه داشت و پيش از آنكه جنبة نظافت و 

اغلب زنان . دش هاي خانوادگي و دوستانه تلقي مي سرگرمي و تفريح و عاملي براي گردهمايي
شد با تهية مقدمات كار، خود را از آنكه موعد حمامشان فرا رسيده بدو روز پيش ا  حداقل يكي،
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و  خبر كردن دوستان و آشنايان و احياناً بستگان نزديك و گذاشتن قول. نمودند  انجام آن ميةآماد
 برخي از لوازم ضروري ةتهي جمع و جور كردن وسايل همراه و قراري براي روز رفتن به حمام،

  . است  گرمابه بوده مقدمات كار براي رفتن به ،در گرمابه نيازورد و م
  همراه بردن از ضروريات رفتن به گرمابه نزد زنان بوده وردن وسايل الزم براي بهآفراهم   
هاي خود چيزي به همراه  هنگام رفتن به گرمابه جز لباس  زيرا برخالف مردان كه اغلب به؛است

نمودند، زنان همة  مومي و مشترك استفاده ميصورت ع نداشتند و از وسايل موجود در حمام به
وجه استفاده   ديگر به هيچصند و از وسايل اشخادبر نياز خود را به همراه مي وسايل مورد

 اعتقادات و داشت، ناشي ازتأكيد اين امر افزون بر آنكه بر رعايت موارد بهداشتي زنان . كردند نمي
س بدن خود با وسايل مورد استفادة نامحرمان پرهيز كه زنان از تما باورهاي مذهبي نيز بود، چرا

حمام شامل مواردي چون  از وسايل عمومي درنكردن  اجتناب زنان براي استفاده ٨٦.نمودند مي
هاي زنانه و در بخش سربينه،   زيرا در گرمابه؛شد قليان و لوازم چايخوري نيز مي چپق و

ره ليست بلندبااليي از ضروريات را تهيه و با خود  زنان هموا،رو از اين. اي وجود نداشت خانه قهوه
  . بردند به حمام مي

 نمودند، بنا به موقعيت اجتماعي، عنوان وسايل ضروري گرمابه رفتن آماده مي آنچه را زنان به  
زنان طبقة فرودست اغلب با بقچة كوچكي كه لنگ و حوله و . اقتصادي فرد متفاوت بود 

اما زنان طبقة . شدند  ، عازم گرمابه مي٨٧اي در آن بود نچهكن و ليف و كيسه و لگ سرخشك
تر به همراه داشتند كه آن نيز بسته به تمكن مالي و موقعيت اجتماعي  فرادست وسايلي متفاوت

هاي  فهرست كاملي از وسايل همراه يك خانم محترم و وابسته به خانواده. شد فرد كم و زياد مي
 قاليچة نازك كردي يا«: گونه باشد توانست اين ن به حمام، ميمطرح و بزرگ و بسته به نوع رفت

دوزي  اي كه روي آن بگسترند، بقچة سوزني قالبي ترمة يراق تركمني براي زير پا در سربينه، بقچه
بقچة سفيد ديگري براي روي آن كه . با آستر اطلس براي زير پا كه روي بقچة قاليچه پهن كنند

 دو طاقه لنگ يكي براي داخل، يكي براي بيرون آمدن، مانع رطوبت به سوزني بشود،
سيني توگودي براي داخل حمام كه از   كن براي پيچيدن به سر و خشك كردن موها، سرخشك

روشور  پشت گذاشته رويش بنشينند، سيني كوچكي كه اسباب حمام مانند كيسه، ليف، صابون،



 

  

  شناسي ايران فرهنگ عامه و مردم526

آمدن از حمام  به هنگام بيرون (وطي پيه بز پا، قيچي، آيينه، ق چربي، سنگ  گل سرشور، ،)سفيداب(
سوزشدن و آمدن چرك به  براي جلوگيري از عرق(قوروت   ، قوطي قره)ماليدند هاي پا مي به ترك
ها با محتويات آن  اسباب بزك براي تازه عروس  خود را در آن بگذارند، جعبة )ماليدند بدن مي

حنا و رنگ كه در كاغذ   ،)ي سياه كردن ابروبرا(مانند سرخاب، سفيداب، بادام و فندق سوخته 
كردند   كه خود در خانه از آهك و زرنيخ و سفيداب اعال تهيه مي)نوره(واجبي . پيچيده شده بود

مرغ و مورد و نخود  تخم  كند، شود و سياه مي اين سليقه كه واجبي حمام خاكستر داخلش مي با
از  فيداب قلع براي نرم كردن و سفيد كردن بعدموها، س  خام كوبيده براي بستن به سر و تقويت

جهت رفع  بهليف  و مرغ براي ماليدن به تن بعد از صابون اي شير و سفيدة تخم واجبي، شيشه
. سوزش و لطيف ساختن، سدر براي شستن دست آخر سر كه مو را شفاف و محكم بكند

وها كه موميايي را به تنش مرغ براي زائ ، روغن و تخم)براي تقويت استخوان و كمر(موميايي 
انداختند تا روي آن نشسته رحمش قوت  اش مي مرغ را بر روي كيسة كهنه ماليده و زردة تخم

مرغ خمير كرده  گرفته باال رفته عود به حال اول بكند، مغز كوبيدة قرص كمر كه با زردة تخم
ديدند، خمير   ميعسل و آهك بيخته كه اگر لك. جهت قوت بر كمر و مالج سرش بچسبانند به

صورت پوست   كه بعضي از حيث استعمال بهيهاي دستمال شب. كرده تا به مهرة كمر بيندازند
طاس . جهت خودنمايي سفيدبختي كه با اسباب حمام بياورند بهدرآمده بود، براي شستن و بيشتر 

 ةهنشويي و ك يا مشربه يا هر دو براي دم دست و آبگيري كه صابون پاك و نجس سر و تن
   ٨٨.» ...گذاردند شويي را در آنها مي دستمال
هركدام از اين وسايل كاربردهاي ويژه و خاص خود را داشت كه موارد استفاده از آنها بنا به   

مثالً به همراه داشتن سيني زير پا بدان . يج در آن روزگاران متفاوت بوداو باورهاي ر اعتقادات
استفاده از آن صورت مشترك زنان و مردان   تكي بههاي جهت از ضروريات بود كه چون حمام

هر آينه زمين حمام از بدن زني كه احياناً « و همواره اين بيم براي زنان وجود داشت كه كردند مي
، )ساخته(از مقاربت به حمام آمده با اسافل آغشته به مني به زمين نشسته باشد آنان را آلوده  بعد

 ٨٩»آبرويي و گرفتاري ، موجب آبستني و وجود تخمة حرام و بي)رسيده(نطفة بيگانه به فرجشان 
  . برايشان شود



 

  

527   نوردان زن اروپايي  ايراني در نگاه گيتيةهاي زنان گرمابه

جهت رفتن به گرمابه، زنان معموالً امور  بهپس از فراهم شدن وسايل الزم و ضروري   
رفتن به گرمابه را الزامي   كه پرداختن به آن، دادند، چرا مربوط به نظافت كلي خانه را نيز انجام مي

اي و به همراه بردن  نو در بقچه هاي تميز و پيچيدن لباس«درنهايت با  همه و  اينپس از. نمود مي
   ٩٠.»شدند هار، صبح زود عازم گرمابه ميامقداري غذا در دستمالي براي ن

وجود احاديث و  رغم تأكيدات مذهبي و د به گرمابه، ابتدا در سربينه و عليوزنان با ور  
آوردند، در  مي هاي خود را به تمام و كمال در  لباس،٩١ ورتروايات متعددي مبني بر وجوب ستر ع

 علت اين ٩٢.»شان بودند زننده هاي لخت و فاقد هر نوع لباسي براي پوشيدن بدن«اين زمان آنها 
 و پوشيدن ٩٣كرست در بين زنان رواجي نداشت ها استفاده از شورت و وضع آن بود كه تا مدت

هاي ايرانيان و اروپاييان مورد استقبال زنان  جهت تماس هلوي و به حاكميت پ آنها احتماالً در دورة
طور كه خداوند حوا را از دندة آدم  همان«ي خود ها  زنان با درآوردن لباس،رو  از اين٩٤.قرار گرفت

گونه حاضر شدن در صحن حمام جنبة  اين. شدند  مي٩٥»همان صورت لخت و عور خلق كرده، به
   ٩٦.جستند عروسان و زنان طبقة فرادست از لنگ براي ستر عورت سود ميما برخي نو ا عام داشت،

 و وارد راهرو كردند ميآوردند آنجا را ترك  هاي خود را در سربينه درمي پس از آنكه لباس  
خانه از ضروريات  قبل از ورود به گرمخانه رفتن به واجبي. شدند بين سربينه و گرمخانه مي

بلندتر بودن موي زهار از قد يك دانة جو «بنا به اعتقادات مذهبي رايج  زيرا ؛هاي هفتگي بود حمام
بار  اي يك نمود تا هفته هر مرد و زني را وادار مي گردانيد و بلكه نماز را خراب مي  كراهت داشت،
 استفاده از آن را ،٩٨ محرك باه بودن واجبي بركنار اعتقاد عوام مبني  اين امر در٩٧.»واجبي بگذارد

اي كه  زده آهك آب«  :واجبي عبارت بود از. داد زدايش موهاي زائد، در زمرة واجبات قرار ميبراي 
 ٩٩.»كردند  از غربال يا الك گذرانده همراه يك سوم زرنيخ و يك چهارم خاكستر در آب خمير مي

كردن جاي خمير  اما زنان به،١٠٠واجبي در زنان و مردان يكسان بود اگرچه شيوة استفاده و استعمال
ويژه براي عروس الزامي بود  نمودند كه اين امر به مرغ خمير مي آن را با سفيدة تخم  واجبي با آب،

ماليدند كه از زبر و سياه شدن  سفيدة تخم مرغ مخلوط با سفيداب قلع ميبا و بعد جاي آن را نيز 
ند بدين وسيله  دختران حق استفاده از واجبي را نداشتند چرا كه معتقد بود١٠١.جلوگيري شود
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هنوز از نوره استفاده نكرده آن را كنده يا «بكارت آنها آسيب خواهد ديد، بدين جهت دختران كه 
  . دادند  مي١٠٢»باالي آتش كز چيده يا
 ترين مرحلة شدند تا اصلي پس از اتمام زدايش موهاي زائد، زنان وارد گرمخانه مي  

آمد تا  پيش از هر كاري الزم مي. يافت ها ادامه مي كه تا ساعتبه انجام رسانند ي خود را شستشو 
هاي احتمالي چون آلودگي   برخي آلودگي،شد  كه از خزينه برداشته مي،با ريختن چند دولچه آب

گاه با دمرو كردن سيني زير پا بر  ناشي ازحيض و نفاس و پليدي همبستري را از خود بزدايند، آن
شستن . دادند  را انجام ميشستشونهادند، كار نظافت و    مينشستند و با وسايلي كه در كنار آن مي

. داشت كردند، در الويت قرار  كه همواره زنان ايراني به داشتن موهاي بلند افتخار مي،موهاي سر
نمودند كه اغلب   بدان اقدام ميكردند و ميبعد از شستن موها اگر الزم بود از حنا يا رنگ استفاده 

  . كردند نيز چنين مي
ويژه  رفتني بود، به ها و پاها براي زنان از ضروريات هر حمام حنا گذاشتن بر موها و دست  

 با گذاشتن حنا يا رنگ ١٠٣.بخشيد آنكه برخي تأكيدات مذهبي نيز صورتي معنوي به كارشان مي
ظار بدن خود ماليده بودند، در كناري به انت  به نيزكه پيه و چربي ها و پاها درحالي بر سر يا دست

و  اين فرصت بود كه در اين فاصله با همراهان ماندند و خشك شدن حنا و رنگ گرفتن موها مي
 و نمايند را باز گفتگوديدند باب  يا براساس وعدة قبلي در حمام مي صورت اتفاقي آشناياني كه به

ارد زندگي شامل همة مو ها وسيع و پردامنه بود وگفتگو دايرة اين ١٠٤.تبادل شايعات بپردازندبه 
ها سبب گفتگوگرديد و همين  ها مي ها و مرده خصوصي خود و همراهان، حاضران و غايبان، زنده

:  مطالبي چون١٠٥.كنند» انبار عاشقانه درذهن خود سه روز مطالب زشت و  به اندازة« زنان شد مي
 ي از شوهر و خواهرشوهر ويها درد دل حيض و پس و پيش انداختن و حمل و زايمان و«

داري و  هووداري و عروس بختي، و بغل خوابي و نخوابي و مادرشوهر و سفيدبختي و سياه
ريخت و ) آباء(و مادر و جد و آباد  پزدادن و قمپز دركردن به يكديگر و مفاخره گفتن از پدر

العيش كردن،  يش و نصفعال پاش، ايراد از اين و آن و ننگ و نام در و همسايه گفتن و وصف
براي دم سردي مردان و محكم كردن كمر آنان و افزايش ميل و رغبت براي جويي  چاره

  . است  ها بودهگفتگو و صدها مورد از اين دست، محورهاي اصلي اين ١٠٦»همبستري
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تفريحي را فراهم   انجاميد و پاية ها به خنده و شوخي و مطايبه بين زنان ميگفتگوگاهي اين   
 رقص و آوازي همراه با به صدا درآوردن طشتي توسط يكي از دنبال آن رونق گرفتن آورد و به مي
در را پرده  گيري همراه با صرف شربت و كشيدن قليان و برخي مسائل بي يا نقالي و معركه ها زن

يا اينكه به نزاع و جر و بحث بين كرد  نقل مي ١٠٧دار معركه بود  كه ميدان، نقالكهقالب داستاني 
تدريج آتش  شد و به هاي معمولي به يكديگر آغاز مي كنايه  از نيش وشد كه آن نيز زنان ختم مي
ميان هووها  ويژه در نمود، كه اين امر به هاي قديمي را احياء مي  و دشمنيكرد ور مي كينه را شعله

اي  در پاره ماند و اين مجادالت گاهي در همان حد حرف و بحث مي. كامالً عادي و هميشگي بود
شد براي بر آب انداختن   مجلسي ميرتشد كه در آن صو دعوا نيز كشيده مي موارد به جنگ و

نظر از سوي  پتة طرفين منازعه كه در آن صورت نيز هيچ خط قرمزي براي بيان مطالب مورد
  . رقبا وجود نداشت

كه در كمترين » بشين و بسوز«و » توآبي«هاي  چون مدت حضور در گرمابه، به غير از حمام  
كم يك صبح يا  اغلب طوالني بود و بيشتر تمام روز يا دست  گرفت، نجام ميزمان ممكن ا

جهت حفظ سالمت خود و دوري جستن  شد، زنان براي رفع گرسنگي و به بعدازظهر را شامل مي
آش رشته، «: هاي مورد عالقه چون  برخي خوراكي١٠٨از مضرات ماندن در حمام با شكم خالي

گوشت كوبيده،   كاهو سركه و كاهو ليته،  ر، كوفته، هندوانه،آش ماست، آش جو، آش سماق، انا
 به همراه ١٠٩»...شب مانده و حتي پلوخورشت و كباب و  سركه و شبدر، ترشاله، كوكو و شامي از

، غذاي كاملي به وقت ناهار برايشان به داشتندبراي زنان متشخص كه كلفت و نوكر . بردند مي
  .شد حمام آورده مي

رنگ گرفتن موهاي خود بودند با  ا گذاشتن رنگ و حنا منتظر خشك شدن وآناني كه ب  
هاي   نمايشات حمام يعني شركت در دعواها و بحث و جدلةگذراندن وقت خود در ميان پرد

 و ١١٠شستند رفتند، ابتدا حناها را مي هاي آن، بار ديگر به كنار خزينه مي زنانه يا شوخي و خنده
اي بدون انگشت كه روي آن روشور  نوعي دستكش پارچه«د از سپس با كيسه كه عبارت بو

ي نهايي بدن را به شستشوزدودند و سپس با ليف و صابون   چرك بدن خود را مي،١١١»مالند مي
ها  شدند و با انجام انواع و اقسام غسل پس از آن نيز براي تطهير وارد خزينه مي. رساندند اتمام مي
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با ترك گرمخانه و به هنگام ورود . دادند  خود در گرمخانه خاتمه ميهاي گوناگون به كار و با نيت
 كه در حوض كنار در خروجي راهرو بين گرمخانه و ،به سربينه ابتدا پاهاي خود را در آب سردي

 زيرا ورود از ؛بردند كه اين امر از نظر بهداشتي ضامن سالمت آنان بود سربينه قرار داشت، فرو مي
 فرو ،رو از اين. توانست باعث بيماري شود  با دو درجه حرارت متفاوت ميگرمخانه به سربينه

حضور در سربينه نيز ساعتي . كاست بردن پاها در آب سرد مقداري از درجه حرارت بدن را مي
آرايش صورت نيز   ويژه موها،  خشك كردن بدن و بهعالوه برآنجا   زيرا در؛انجاميد طول مي به

ها بود كه   قرمز كردن لب وها و ابروها ورت شامل رنگ كردن مژهآرايش ص. تگرف صورت مي
شدند كه آنها را در  هايي مي شبيه به عروسك«پس از اتمام اين مرحله زنان اعم از پير و جوان 

 حضور در سربينه نيز ١١٢.»اند كرده هاي شهرهاي اروپايي براي فروش عرضه مي مغازه  پشت شيشة
هاي گرمخانه همراه بود، كه  و قليان و ادامة حرف و حديث  يا چايكيبا خوردن تنقالت و خورا

ويژه آنكه دل كندن از چنين محيطي  شد، به اين نيز باعث افزايش ساعات حضور در حمام مي
هاي خصوصي اعيان و اشراف صدق   گرمابهبارةويژه در اين امر به. نمود مي براي برخي دشوار

ر سربينه، پس از خروج آنها از گرمخانه پذيرايي كاملي از  زيرا به محض حضور زنان د؛كرد مي
اي مواقع مطربان و رقاصان با رقص و آواز  شد و در پاره حاضران با شيريني و ميوه و خوراكي مي

   ١١٣.نمودند براي ساعتي آنان را سرگرم مي
 صورت با اتمام كارهاي پاياني يعني خشك كردن بدن و موها، شانه و بافت موها و آرايش  

هاي كثيف در بقچه، كار حمام كردن تقريباً به  پيچيدن لباس  هاي شسته و تميز، و پوشيدن لباس
رنگ و روي زيبا، موهاي سياه و براق و اگر الزم باشد رنگ « زن با ،اين زمان در. پايان رسيده بود

 تميز و هاي اسهاي حنا شده، از سر تا پا لب هاي بافته، دست و پا و ناخن  مواج و با گيسةشد
دادن پول . شد  كه به هم زده بود آمادة ترك گرمابه مي١١٤»بشاش و زيبايي  روي هم رفته چهرة

 از خدمات ارائه دهرفتن به گرمابه بود كه بسته به نحوة استفا  حمام به استاد حمامي، آخرين مرحلة
حمام خود را و مقداري زنان همواره قبل از تن دادن به آميزش پول . شده در حمام متفاوت بود

 اين حقي بود كه همواره بر گردن شوهر بوده كردند و هم بيشتر از شوهران خود دريافت مي
ام  پول حموم، انگار خوابيده بغل خوابي بي: گفتند  كه مي...«المثل رايج بين زنان  اين ضرب. است 
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. دادند ن به زنان خود مي حكايت از قدر و اهميت پول حمام داشت كه شوهرا،١١٥» ...پيش عمومي
 زن را باعث بهيك روايت انتقادي از اعمال و رفتار زنان، نپرداختن پول حمام از سوي شوهر 

ه  هرچند زمخشري روايتي از پيامبر اسالم نقل كرد١١٦.داند ساقط شدن وجوب غسل از زنان مي
 ه استملي كرد زيرا كمك به ع؛مكروه است مرد به زنش پول حمام بدهد« بدين مضمون است

مبلغي   اما از آنجا كه پول دريافتي زنان از شوهران بابت حمام، بيشتر از١١٧.»كه شرعاً كراهت دارد
 كه آن را ،ها آوري همين پول جو با جمع شد، زنان صرفه بود كه به استاد حمامي پرداخت مي

فتند يا براي خود خلعتي ر دانستند، اغلب به زيارتي مي ترين پول مي ترين و بهترين و حالل شيرين
امور مربوط به   حمام زائو،  اي موارد چون حمام تازه عروس، ارهپ در ١١٨.خريدند و كفني مي

، انعام استاد حمامي نيز پابرجا بود كه آن هم از پول نقد گرفته تا ...بري و  گشايي و چله بخت
  . فاوت داشت پيراهن و چادري و بنا به تمكن مالي افراد تةشاخه نبات و قوار

هاي كوتاه روي آن و  شد با شلوار گشادي كه پوشيده و شليته زني كه آمادة ترك حمام مي  
نهاد،  گرمابه بيرون مي چادري كه سرتاپايش را پوشانده بود پا از اي كه بر صورت داشت و روبنده

 طبيعي و  سنگين موجود در آن و ورود به وضعةكرد دم منزلة نجات از هواي خروج از حمام به
به محض آنكه زني با همراهان پاي . است   از تنفس در فضاي آزاد بودهتمعمولي و احساس لذ
شد كه  هايي مواجه مي گوها و بيكاره با متلك  گرديد، نهاد و وارد معبر عام مي از گرمابه بيرون مي

به آزار و اذيت زنان هاي خود  نيش و كنايه اي موارد با هاي زنانه بودند و در پاره اممو بر ح دور
رد شين چراغ اومد،   اي دارد، حالش كه چنين ماهپارهه خوش ب«: هايي چون پرداختند، متلك مي

اهللا  شد، فتبارك كوچه را روشن كردي، امروز خورشيد از حموم زنونه دراومد، يه ماه داشتيم دو تا
بي كه خودشو به تو كاشكي دالك زنونه بودم، خوش به حال روشور و واج  الخالقين، احسن
 نصيب زنان خارج شده از گرمابه ،١١٩» ...گيره الهي كوفتش بشه اوني كه تورو بغل مي  ،نماليد
تر بودند با   و آنان كه آبرومنددادند ميگوها  هايي به متلك جوابزنان شد كه در بعضي مواقع  مي

  . شدند هاي خود مي سرعت روانة خانه تر روي خود به گرفتن محكم
شاءاهللا حمام   صحت حمام، عافيت باشد، انا رسيدن به خانه اهل منزل با عباراتي نظيِرب  

 اولين كار پس از ١٢٠.كردند واردين استقبال مي  از تازه...و  )براي دختران و پسران(عروسي 
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شد و آنچه  حمام بود، آنچه شستني بود به كناري نهاده مي  بازگشت از حمام نيز بازكردن بقچة
با . شد شد و روزي از زندگي زن ايراني به شام متصل مي  يكردني بود روي بند آويخته م خشك

هنگام ترك گرمابه انجام   ويژه به ي حفظ سالمت خود بها كه زنان بر،هاي الزم وجود همة احتياط
اند، اغلب آنها دچار سردرد ناشي  شده دادند، برخي بعد از هر حمامي دو سه روز ناخوش مي مي
و صداي داخل حمام يا تب و لرز حاصل از دو هوا شدن، نان و سبزي و  پرچانگي و سراز 

 حمام براي ور رفتن به خودشان و به ةكرد اقامت طوالني در هواي دم ترشي و بادمجان خوردن و
   ١٢١.گرديدند اصطالح خوشگل شدن، مي

 اما همواره ه است بودها  و نظافت اگرچه از اهداف اصلي زنان براي رفتن به گرمابهشستشو  
بودن و به دور از چشم  دوستان و آشنايان يك روز را در كنار. حواشي آن بر متن ارجحيت داشت

 تبادل نظرات، تجربيات و اطالعات و اخبار با  مردان و با خيالي آسوده از هر دري سخن راندن،
امون رقبا و هووها سردرآوردن از زندگي خصوصي اين و آن، پخش برخي شايعات پير  همگنان،

افزون بر همة . راحتي از كنار آن درگذرنده و مواردي از اين دست اموري نبودند كه زنان ايراني ب
 ...«انواع و اقسام سحر و جادو، نظير  ها، حجامت و ها مكاني براي برخي طبابت اينها گرمابه

بندي و  مانند زبانها  كارگشايي و بستگي گشايي و سفيدي و سياهي و گشايشات مانند بخت
 و چهل كليد و السحر هاي باطل جام  وسيلة مردبندي و تحبيب و تفريق وجلب و دفع بود كه به

موم سياه  دمامه و انگشتر گردان و بشقاب دوازده برج و طلسمات متعدد سوسن غساله و شمامه و
 گوشت و و سفيد و موي سگ و گربه و قفل بلقيس و لوح هاروت و ماروت و قند و نبات و

هاي گوناگون از گل و خمير  خرما و شمع دعا خوانده و چاقوي ابودجانه و خيارالخناس و آدمك
  . است   بوده١٢٢» ...و موم و مانند آن

هاي زنانه با كاركردهاي متفاوتي كه داشت نه فقط محل تبادل شايعات بلكه جايي  گرمابه  
تي راجع به ظرافت و زيبايي، چاقي و الغري  خواهر يا مادر خود اطالعاازبوده كه مردان جوان 

 صورت ظاهر و عالوه بر ١٢٤.ن سفيدي پوست او پي ببرنداويژه به ميز  و به١٢٣همسر آينده بيابند
آمد اشخاص طالب دختر  تر از هر مكاني به نمايش درمي سالمت جسمي هر دختر كه واضح

 اصل و نسب خانوادة فرد موردنظر جع بهرا را اطالعات دست اولي خود پيرامونيان ازتوانستند  مي
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از يك صبح تا غروب به نجابت و سنگيني و جلفي وي  دست يابند و با زير نظر داشتن سوژه،
استاد حمامي نيز اطالعات و  دار و توانستند از دالك و آبگير و جامه در اين راه مي. پي ببرند
جهت دالك هر حمام مقامي واال نزد زنان   همين  به. دست آوردند نياز را به هاي مورد راهنمايي

گاهي  بختي دختري گردد، توانست ماية سفيدبختي يا سياه  زيرا همو بود كه مي؛يافت دختردار مي
جهت دخترانشان دست  بهزنان كه دختران در خانه مانده داشتند براي پيدا كردن شوهري مناسب 

دار را   كسي سراغ دختري نجيب و خانوادهشدند تا چنانچه اگر به دامن دالك حمام محلة خود مي
گرفت دختر او را معرفي نمايند كه در صورت انجام چنين پيوندي، دالك از شيريني درخوري  مي
  ١٢٥.گرديد مند مي بهره

هاي هفتگي معروف بود و قصد اولية  ترين نوع رفتن به گرمابه هماني بود كه به حمام معمول  
اما در كنار آن نيز برخي . است  هاي واجب و مستحب بوده  و نظافت و انجام غسلشستشوآن 

نمود كه  جمعي فراهم مي صورت دسته هم بيشتر به  را آن هاي ديگر، رفتن به گرمابه داليل و بهانه
ها  گونه از حمام كه باعث انجام اين مواردي. شهرت داشتند» شويي سر و تن«هاي  آنها نيز به حمام

  اول حمام عقدكنان يا دعوت به آن، دوم عروسي يا دعوت به آن،...«  :گرديد عبارت بودند از مي
شب (پنجم شب سال تحويل ، چهارم حمام زايمان سوم براي به مهماني رفتن خانة قوم شوهر،

 ديگر ،)اول ماه رمضان( هشتم اول نيت ،هفتم شب عيد غدير، ششم شب عيد قربان). عيد نوروز
روزي كه كار « براي اولين شب كرسي ،)خانه به خانه شدن( شدن جا هتكاني يا جاب بعد از خانه

سمنوپزان،  براي نذري پختن مانند . »خواستند زير آن بروند شد و مي كرسي گذاشتن تمام مي
.  بكنندتخواستند طلب حاج هاي نذري كه مي هاي نذري، براي هم زدن ديگ زردپزان، آش شله

ست و هفتم ماه رمضان كه آن را شب به درك واصل خوران زمستان، شب بي براي اولين حليم
بايد حتماً بغل خوابي داشته باشند و در همين شب هم بود كه مرد را  دانستند و ملجم مي شدن ابن

) االول عمركشان، دهم ربيع(شب عيد عمر . دادند جنبيد براي ثواب راه مي اگر ميل غيرطبيعي مي
 در ميان همة اينها ١٢٦.»دانستند د انداختن را هم واجب ميكشيدن و بن  آخر نورهكه در اين دو شِب

گونه موارد معموالً  در اين. است  حمام زائو و حمام عقد و عروسي بوده  ها، ترين حمام نيز معروف
سات فراهم شده  و جهت سور نمودند، هرچند به حمام را قرق و از استفادة عموم جلوگيري مي
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برخي با   يني و ناهار و عصرانه و مطرب و لوطي و ساز و دهل،ها همچون شير در اين نوع حمام
دل، بيرون  نمودند و در غير اين صورت حسرت به وارد گرمابه مي  رادناديده گرفتن قرق، خو

   ١٢٧.پرداختند گويي مي گرمابه زبان به نيش و كنايه و هرزه
 ةها آنچنان هم زنان  اين گرمابهكه است هاي زنانه، آن   گرمابهدربارة ديگر ةنكات قابل اشار از  

هاي زنانه حاضر  زنانه نبودند، چراكه پسران گاه تا ده سيزده ساله همراه مادران خود در حمام
 حضور او در شهري ديگر  اي موارد چون مسافرت پدر، علت اين امر آن بود كه در پاره  ،شدند مي

هاي  گونه پسران را در حمام  اين،بودند خودمرگ پدر و يا هر دليل ديگر، مادران مجبور   براي كار،
 اعتراضاتي بكنند كهاستاد حمامي يا زنان ديگر شد كه  ميبزرگ بودن پسران باعث . زنانه بشويند

له اعتراض ئبه اين مس» خواستي پدرش را نيز بياوري مي«به جد يا به طنز و كنايه مانند 
  ١٢٨.كردند مي

ها، كنايات،  المثل انواع ضرباست تا  شده اي خود باعث  هاي زنانه با مسائل حاشيه گرمابه  
نيز مردان بر سر را  زنان و بخشي رااي از آنها   كه پارهرواج يابدها در فرهنگ عامه  ها و افسانه قصه
ها  ها با محوريت وجود اجنه در گرمابه  گرمابهدربارةهاي رايج  بيشترين داستان. اند انداختهها  زبان

ها گاه  اجنه در اين داستان. شد قال سينه به سينه آنها بر شاخ و برگشان نيز افزوده ميبود كه با انت
شد كه زنان  ها سبب مي گونه قصه رواج اين. شد باعث خوشبختي و گاه بدبختي قهرمانان قصه مي

 بارةهايي كه در المثل  ضرب١٢٩. خرافات پناه برندهاي و رويارويي با اجنه ب از هر حادثه براي پرهيز
 ساختمان و معماري ،ها و رسوم رايج در گرمابه ها بود با تأثيرپذيري از آداب ها بر سر زبان گرمابه

اي با گرمابه و رفتن به  گونه طور كلي هر آنچه به ها و به آنها، وقايع و حوادث رخ داده در گرمابه
تعدادي از اين  كنيم، ره ميترين آنها اشا گرفت كه به برخي از رايج شكل مي خورد گرمابه پيوند مي

صورت مشترك در   و تعدادي نيز بهاست  هاي زنانه بوده  گرمابهبارةها اختصاصاً در المثل ضرب
هاي مردانه صدق   گرمابهبارةرفت و برخي نيز فقط در كار مي هاي زنانه و مردانه به مورد گرمابه

  . نمود مي
ه گرمابه اعم از مردانه و زنانه وجود داشت، هاي گوناگوني كه براي رفتن ب از داليل و بهانه  
 و نظافت و سپس انجام غسلي واجب شستشوترين آن را  توان اصلي مي گونه كه آمد همان
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ترين  است، از عمده   آوردن واجبات ديني چون نماز بودهبجابرشمرد، كه اين يكي از ضروريات 
اند، نياز به گرمابه  آورده  نماز صبح ميجهت تنبلي و براي فرار از هايي كه برخي به عذر و بهانه

سود » هذا حمام، هذا مسجد«المثل  در اين مواقع از ضرب است،  براي غسل واجب بوده
 اين ١٣٠.اي نيست بهانه جستند، بدان معني كه همة وسايل موجود است و جاي عذر و مي

گوناگون  هاي كاري كه با بهانهديگر نيز براي وادار كردن افراد تنبل به انجام  المثل در موارد ضرب
  . رود كار مي ، بهكوشند ميدر انجام ندادنش 

. ه استنظافت و پاكيزگي يك زن تأثير مستقيمي بر ميزان افزايش محبوبيتش نزد شوهر داشت  
تحمل مشقات و حواشي افزون بر متن هر گرمابه رفتن از سوي زنان بيش از همه به اين جنبه نيز 

 .اند يافته اي ويژه نزد شوهران خود مي يرا بعد از هر حمامي جلوه ز؛ه استمعطوف بود
له است، ئنشانه همين مس(شويي خانة مادر  آيي برو خانة شوهر، از جامه از حمام مي«: المثل ضرب
شويي به خوردن  پس از جامه حمام زن پاكيزه است والبته به چشم شوي زيباتر آيد و از بعد) زيرا

از كار نيز   و نظافت پسشستشو ١٣١.»يد در نزد بعض شوهران بدآيند باشدو شا زياده ميل كند
واقع سبب كثيف شدن   زيرا برخي از امور و كارها به؛اي بود كه فردي را به گرمابه بكشاند بهانه

داد و الزمة آن  مواجبي براي ديگري انجام مي كار بي  در مواقعي كه فرد. شد تن مي لباس و سر و
كرد و يك  گرفت سگ اخته مي دينار مي مالنصرالدين صد«اند  گفته مام بود ميهم رفتن به ح

ها را محل كارهاي خالف خويش   برخي رنود و اوباش، گرمابه١٣٢.»رفت داد حمام مي عباسي مي
اي موارد كه شكل آشكار و عيان  گونه اعمال در پاره دادند، بروز اين بازي قرار مي همچون همجنس

گرديد، او براي  گونه امور مي اين العمل استاد حمامي و برخورد با  باعث عكسگرفت به خود مي
حمام جاي خر بستن «: گفت نشان دادن اين موضوع كه حمام محل چنين كارهايي نيست مي

 بايد در جاي استبعدها براي آنكه به كسي بفهمانند كاري را كه در حال انجامش . »نيست
   ١٣٣.جستند المثل سود مي ، از اين ضربدهدديگري انجام 

الزمة رفتن به گرمابة عمومي آن بود كه زنان از خانه پاي بيرون نهند كه در آن روزگار چنين   
براي بيرون . مواقع ضروري كه يكي هم، همين رفتن به گرمابه بود داد، مگر در اتفاقي كمتر رخ مي

نيز خروج از خانه غيرممكن آن  واجبات بود كه بي رفتن از خانه هم، چادر بر سر كردن از
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 چادري مناسب مجبور ة كافي براي تهيةجهت فقر و نداشتن بودج نمود، گاهي زنان به مي
چادري  بي از بي حمام نرفتن بي«المثل  اند حمام رفتن خود را به تأخير اندازند، ضرب شده مي

اظ ماهيتي يكي هاي پرطرفدار به لح  از انواع حمام١٣٤.حكايت از چنين موضوعي داشت» است
شد، از آنجا كه حمام عروسي  هم حمام عروس بود كه با آداب و رسوم خاص و مفصل انجام مي

مسائل پيرامون آن نيز زياد بود،  آمد،   ميشمار بهاي قابل توجه و درنگ  در زندگي هر زن حادثه
رمابه به وي حمام كردن و درون گ هاي اصلي عروس پس از ازجمله آنكه رسم بر آن بود كه لباس

قيمت استفاده  ارزان هاي نو و شد، براي روانه ساختن عروس به گرمابه نيز از پارچه پوشانده مي
ها متوجه چادر عروس بود كه  كردند كه پس از آن كاربرد چنداني نداشت و بيش از همه، نگاه مي

عروس «: اند گفته  ميدوام نما و بي هاي خوش رو به پارچه از اين گرديد، بار مصرف مي در واقع يك
   ١٣٥.»دوام لكن خوش ظاهر است  نسيجي بي)يعني(حمام بر است 

بدين سبب هر جاي شلوغ   عام و خاص بود،  هاي زنانه بيش از هر چيز شهرة شلوغي گرمابه  
 كنند، گفتگوبه انبوهي از مردمان كه هر دو تن جدا با آواز بلند با يكديگر «و پرشور و غوغا و 

علت نسبت دادن هر جاي شلوغ نيز به حمام زنانه آن بود كه با   ،١٣٦»است  ه شدهن زناگويند حمام
ها و به دور از معابر عام صداي زنان تا چند صد  هاي زنانه در پس كوچه وجود قرار گرفتن گرمابه

اش  هاي زنانه كه آوازه  اين شلوغي و ازدحام داخل گرمابه١٣٧.رسيد تر به گوش مي قدم آن طرف
كار  معني شلوغ بودن جايي به ها بود، گاهي سبب گم شدن چيزي و هم به واره بر سر زبانهم
اي موارد اين اشياء ربوده  شد چرا كه در پاره  گاهي پيدا شدن اشياي گمشده ميسر نمي١٣٨.رود مي
ارزش در حمام همچون  ارزش و بي اقسام اشياي با شد، از اين لحاظ نيز گم شدن انواع و مي

ترين  معروف. آورد ج از حمام را فراهم ميارخنده و تفريح محافل زنانه خ   زمينة  دولچه،طاس و
حمومي آي حمومي، طاس و «تصنيفي كه با الهام از اين موضوع ساخته شده بود شعر عاميانه 

ها با دست زدن او را همراهي   زنةواند و بقيخ ، بود كه يكي آن را مي»م را بردنا دولچه
   ١٣٩.نمودند مي

ها محل آشكار شدن عيوبي چون كچلي و بدتركيبي اندام برخي زنان بود،  از آنجا كه گرمابه  
اند، در غير اين صورت با  داشته اي خود را از معرض ديد اغيار به دور مي گونه اين دسته از زنان به
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المثلي  ربترين ض معروف. گرفتند كنايه مورد شماتت و سرزنش رقيبان و دشمنان قرار مي نيش و
. »شينه پاس لب خزينه مي و خيلي خوش پر « :عبارت بود از  شد كار برده مي كه در اين زمان به

زشتي كه جلوه كرده، ناداني كه داخل «خارج از گرمابه   در المثل كار بردن اين ضرب منظور از به
شد  شخص مياندازه و وسعت هر حمام كه از روي سربينه م. است   بوده،١٤٠»بحث فضال بشود

  از)يعني(اش تشخيص داد  بزرگي حمام را بايد از سربينه « :المثل گرديد باعث رواج اين ضرب
هاي بزرگ چندين كارگر با عناويني چون تونچي،  گرمابه ١٤١.»المقدمه پي برد توان به ذي  مقدمه مي

 كارگران زياد، تعداد اند داشتهومالچي و چندين پادو براي انجام امور روزانة گرمابه  دار، مشت جامه
هاي كوچك با يكي، دو   كه امورات گرمابه درحالي است،    بوده  بزرگي و اهميت گرمابهدهندة نشان

اهميت، چندين نفر داوطلب انجام كار  هرگاه براي يك كار كوچك و بي. است  گذشته كارگر مي
   ١٤٢»د؟خواه دار مي يك حمام خراب چند جامه«: شد گفته مي  اند، شده مي

حساب كردن  .پول حمام اغلب ناچيز و در مقابل استفاده ازخدمات ارائه شده در تناوب بود  
شد برخي اين   باعث مي،هاي مردانه معمول بوده ويژه در حمام  كه به،پول حمام براي افراد ديگر

 در. نداند، انجام ده پرداخته كار را براي چشمداشت منفعتي از سوي كسي كه پول حمامش را مي
با مال مفت كسي را از  «منظور، »آب حمام دوست بگيرد«خواهد با  گفتند مي گونه موارد مي اين

رابطة جنسي با زن «، كنايه از »پول حمام كسي را دادن«گاهي نيز عبارت  ،١٤٣»خود ممنون ساختن
ه به حمام دو برهن«: گفتند در زمينة همين انحرافات نيز بود كه مي. بود ١٤٤»يا پسركي داشتن

 در ١٤٥.شد اند، گفته مي مورد زن و شوهري كه به محبت يكديگر خوش كه بيشتر در» اند خوش
و درنهايت  شد و بدل مي پايه و اساس رد مواردي هم براي حساب كردن پول حمام، تعارفات بي

د و پرداخت كه اين تعارفات شبيه به تعارف شاه عبدالعظيمي بو نيز هركس پول حمام خود را مي
   ١٤٦.يعني تعارفي كه اصل و اساسي ندارد» تعارفش با آب حمام است«گفتند  مي

 كمتر اتفاق ،رو از اين. هاي زنانه نيز بود چشمي و چشم و هم هاي زنانه محل رقابت گرمابه  
صورت   به، كه خصومتشان به نوعي كهنه و ديرينه بود،دشمنان بالقوه و بالفعل افتاد رقيبان و مي

 كه همواره زبانزد خاص و عام بود، اما ،دشمني ميان هووها. آميز كنار يكديگر قرار گيرند مسالمت
 از) گويند زنان دو برادر كه در اصفهان به آنها ياد مي(ها  در برخي مواقع آوازة دشمني ميان جاري
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و ياد شود پهلوي هم پهن كرد ولي بقچة د  دو هوو را ميةبقچ«المثل  ضرب. رفت اين هم فراتر مي
 ١٤٧»مراتب كمتر از رقابت دو ياد است رقابت بين دو هوو به« كه استآن  حاكي از» توان نمي را

ي سر و بدن در گرمخانة شستشوويژه به هنگام   و از هر دري سخن گفتن در گرمابه و بهگفتگو
 كه گاهي خود نظافت و غرض اصلي از آمدن به است  هاي زنانه بوده آن از ضروريات حمام

ها  زنان بيشتر براي پرداختن به اين بخش بود كه تن به گرمابه. داد الشعاع قرار مي رمابه را تحتگ
شد  شدت داغ مي ها بود كه بازار غيبت و بدگويي از اين و آن بهگفتگودر خالل اين . اند سپرده مي

 و  ا، عروسه دي كه رقيباني چون هووها، جارياردر مو. افتاد ب ميآ رقيبان بر ة پتهويژ و به
اي سعي  گونه اند، هريك از طرفين به رفته مادرشوهر برحسب اتفاق در يك روز به حمام مي

استراق «ها  قول امروزي د و بهشوهاي رد و بدل شده در حلقة حريف، مطلع  نمود تا از حرف مي
شد، يكي از اين   هر فرصتي براي چنين كاري غنيمت شمرده مي،از اين جهت. نمايد» سمع

اين لحظه،  رفت، در  كه طرف مقابل با همراهان خويش به داخل خزينه ميدها هم وقتي بو رصتف
فرستاد تا با تظاهر به اين   به داخل خزينه ميشستشورقيب نيز يكي از نزديكان خود را به بهانة 

ي ا گونه هايي كه در خزينه نيز ادامه داشت، به كار خود را به جمع موردنظر رسانده و از حرف
 و شستشوشد و مراد هم تظاهر به  گفته مي» سر و گوش آب دادن«مطلع گردد، كه به اين كار 

   ١٤٨.دش سر و گوش دادن مترادف با جاسوسي نيز ،رو از اين  است،  استراق سمع بوده
گرفت كه جنبة  اعالم آماده بودن گرمابه براي استفادة عموم با دميدن در بوق صورت مي  

رو بوق و  از اين. براي آماده بودن حمام و هم اعالم وقت سحر و نماز صبحدوگانه داشت هم 
گونه با يكديگر پيوند  اند و در مواقعي كه دو چيز اين  ناپذير يكديگر بوده حمام جزء جدايي

   ١٤٩.»بوق روي حمام است«  :شد خوردند، گفته مي  مي
 تايي را بدان حاجتي نبود، بههاي روس  و حمامشد ميبوق حمام بيشتر در شهرها استفاده   

 كه كنايه از ،١٥٠»حمام ده را به بوق چه كار است) يا(حمام ده را بوق نبايد «: گفتند سبب مي  همين 
 گرمابة عمومي به سبك و سياق  و اساساًبرخي از روستاها نيز اصوالً. محقر بودن چيزي دارد

. له باشدئ شايد دال بر اين مس١٥١،»مدخوش آ حمام روستايي را«المثل  ضرب. اند هنداشتشهرها 
هاي بزرگ مسي در  روستاييان در فصل سرما و در روزهاي آفتابي با جوش آوردن آب در ديگ
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ها پناه   آب رودخانه و قناتدر شستشو بهها هم  شستند و در تابستان اتاقي دربسته سر و تن مي
در اولين   در صورت حضور در شهرها، نداشتندخود حمام    روستايياني كه در قرية١٥٢.مي بردند

گونه است  همين. بردند سپردند و از آن لذت مي هاي شهري مي تن به آب گرمابه فرصت سر و
وجود حمام از  ناآگاهي روستاييان ة كه شايد نشان١٥٣»ها خوردند حمام داشتيم بچه«المثل  ضرب
اي به خانة كردي فرود آمد  در قريهيكي از مردم شهر «: گردد كه  آن نيز بدانجا برميةريش. باشد

بامداد از صاحبخانه پرسيد كه آيا شما حمام داريد؟ مرد نزد زن رفته بدو گفت كه مهمان از ما 
حمام خواهد، آيا داني حمام چه باشد؟ زن نيز در فكر فرو رفته معني كلمه ندانست و گفت به 

   ١٥٤.»ها خوردند مهمان گوي حمام داشتيم ولي امروز صبح بچه
د ش  و نظافت كلي سر و بدن بود كه موجب ميشستشوقصد اصلي از رفتن به گرمابه البته   

آمد  دست مي يك هفته به اين فرصتي كه هر در .حداقل يك هفته بدني پاكيزه داشته باشند
كشي و  هجهت بود كه كيس  همين  عمل آيد و به  بهشستشوبايست نهايت وسواس براي  مي

 آناني كه خود حوصلة انجام چنين اموري را نداشتند،  گرفت،  تمام صورت ميزني با دقت صابون
اصطالح به  ي كاملي از آنها انجام دهد كه درشستشوسپردند تا  تن و بدن خويش را به دالك مي

كنايه از «المثل  كار بردن اين ضرب خارج از گرمابه مراد از به اما در. گفتند مي» كردن سركيسه«آن 
امروز اين اصطالح در محيط   ه تمام موجودي و مايملك كسي را از او گرفته باشند،اين است ك

افرادي كه تمام موجودي خود را باخته باشند به ي بيشتر مصطلح است و زقمارخانه و قماربا
بازي  لوح هم كه بر اثر زبان  افراد سادهبارة البته در؛فالني را سركيسه كردند: گويند مياصطالحاً 
المثل از باب استشهاد و تمثيل  دغلباز و فريبكار همه چيز را از دست بدهند، اين ضرباشخاص 

   ١٥٥.»شود كار برده مي به
از ضروريات رفتن به گرمابه يكي هم زدودن موهاي زائد بدن با واجبي بوده كه از آن با   
يگر هيچ مويي در از آنجا كه پس از استعمال واجبي د. شد ياد مي» واجبي يا نوره كشيدن«عنوان 

كنندگي واجبي بود، در مواردي هم كه  ماند و اين مديون قدرت پاك  محل مورد استفاده باقي نمي
اند، يعني هيچ  ته جيبش را واجبي كشيده«  :شد مراد پاك كردن جايي و نماندن اثري بود، گفته مي

ويژه  رمي گرمابه، به گ١٥٦.»پولي در جيبش موجود نيست و به اصطالح مفلس في امان اهللا است
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شمردند،  كه آن را الزمة حمام رفتن مي شد  قسمت گرمخانة آن باعث عرق ريختن مراجعان مي
، يعني »شود عرقش نمي حمام بي«: شد  كارهايي كه الزم و ملزوم يكديگر بودند گفته ميبارةدر
 از  .شد اغراق مي در بيان گرماي حمام گاهي ١٥٧.»هيچ كاري بدون خرج يا رشوه پيشرفت ندارد«

   ١٥٨.»حمام به اين گرمي هم نيست«: گفتند نمود مي اين جهت هروقت كسي در بيان مطلبي غلو مي
المثل  كارگيري اين ضرب اند با به احترام و تكريم متقابل افرادي كه با يكديگر همكار بوده  

 نفري كه سمت ، يعني دو»بوسد مي را) دخل(رسد صندوق  حمامي به حمامي مي«: شد بيان مي
 استفاده از وسايل ١٥٩.گر را دارند اخالقاً موظف هستند احترام يكديگر را حفظ كننديهمكار يكد

 گرمابه بهاين وسايل در اصل متعلق    مشترك بيشتر در ميان مردان رواج داشت،صورت حمام به
 حمامي آن رابود كه  اين وسايل ةشد، لنگ ازجمل بود و بابت استفاده از آنها نيز پولي پرداخت مي

واقع كسي نيز  شد و در  و به تناوب بين مشتريان دست به دست ميداد در اختيار مشتري قرار مي
مورد هرچيزي كه صاحب  توانست ادعاي مالكيتي بر آن داشته باشد، اين امر سبب شد كه در نمي

ي وجود ها  از نشانه١٦٠.»لنگ حمام است هركس بست بست«: گفته شود  مشخصي نداشت،
ها  منقوش بر سر در ورودي گرمابه گرمابه، افزون بر نوع معماري ساختمانش، يكي هم تصاوير

اين . ويژه با تأثيرپذيري از شاهنامه بود اي و به اي و افسانه بود كه بيشتر ملهم از قهرمانان اسطوره
تم در اغلب آنها شد و نقش رس  گرمخانه نيز تكرار مي ونقوش در نماي دروني حمام يعني سربينه

هم بر سر در و درون  اش مانده بود، آن اش فقط نقش خورد كه از صولت رستمي چشم مي به
عرضه  لياقت و بي هيكل ولي بي  از روي طعنه و تمسخر به اشخاص قويرو، بدينها،  حمام
   ١٦١.»رستم در حمام است«: گفتند مي
  

  سخن پاياني

الي كتب تاريخي  هاندك در الب هاي عمومي نيز اندك ابهگذار زندگي از سنت به مدرنيسم، گرم با
شوند  اند فقط بدان جهت با اقبال مواجه مي  آنها و آنچه بودهدربارة گفتگوجاي خواهند گرفت و 

اين روند طبيعي . ويژه تاريخ اجتماعي آن باشد هايي از تاريخ اين مرز و بوم و به كه روشنگر گوشه
شوند و پس از مدتي  نياز انسان متولد مي ست كه همزمان باهاي زندگي بشري ا همة پديده
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هاي عمومي زنانه با كاربردهاي  زماني گرمابه. دهند ميرند يا تغيير هويت مي همراهي با او يا مي
متفاوتش يكي از مراكز مورد توجه و از ضروريات اصلي زندگي زن ايراني بود و بيش از آنكه 

ش مورد توجه و ا جهت مسائل پيراموني يت داشته باشد، به در آن اهمشستشونظافت و   جنبة
سرآوردن روزگار خويش در پشت  اي جز به در آن ايام كه زن ايراني چاره. استقبال بودند

بايست از هر فرصتي كه امكان خروج وي را از اين  نداشت، پس مي» اندروني«حصارهاي بلند 
ها نيز  يكي از اين فرصت  برد، ال استفاده را ميآورد كم  فراهم مي١٦٢»اندود  مرگيظلمت نه تو«

سر آورد،  اش را با رنگ و بويي ديگر به  عمومي بود كه يك روز از زندگي تكراريةرفتن به گرماب
نوعي همايش هفتگي و در كنار دوستان و آشنايان بودن، فرصتي كه همواره غنيمت شمرده 

  .است  شد و كمتر زني مايل به از دست دادن آن بوده مي
كلي با آنچه  ههاي عميقي را در زندگي خود شاهد است كه ب اما امروزه زن ايراني دگرگوني  

هاي  حضور او در عرصه. متفاوت است روزگار همجنسانش در حداقل دو سدة پيش بوده،
نيز دوشادوش  ، اوه استرا فرو ريخت» ها اندروني« حصارهاي بركشيده به دور ،مختلف اجتماعي

نهد، فرصتي  قضاوت همگاني ميهاي خود را در معرض  توانايي  كار و فعاليت،   عرصةمردان در
 اختيارش  تاريخ از او دريغ شد، و حتي در اين روزگار نيز به تمام و كمال دره دركه هموار

هاي قانوني، عرفي و شرعي را بر سر خويش حس  نيست، او همچنان ساية سنگين محدوديت
  . دارد داند كه فضاي بهتري نسبت به گذشته در اختيار كند، اما حتماً مي مي

 پس. هاي گوناگوني را براي گذراندن اوقات فراغت پيش روي خود دارد زن ايراني موقعيت  
نيازي نيست كه رفتن به گرمابه برايش سرگرمي مفرحي تلقي شود، از آن سو نيز در اين وانفساي 

ماند، ديگر چه كسي   امور روزمره نيز باقي نميزندگي ماشيني كه فرصتي براي رسيدن به همة
بدين    نمايد،شستشوكم يك نيمه از آن را صرف رفتن به گرمابه و  تواند يك روز يا دست مي

 و ه استكلي تغيير يافت ههايي ب جهات بايد گفت كه شرايط جامعه نيز براي پذيرش چنان برنامه
اني و مكاني را داشته باشد، رفتارش مورد انتقاد اگر هم كسي تمايل به ماندن در همان فضاهاي زم

فته نسبت به اقرار خواهد گرفت و در صورت اصرار بر انجامش، راه خويش را از اكثريت تغيير ي
شيوة گذشته نيز مورد استقبال عام نخواهد  هاي عمومي به رفتن به گرمابه .كردگذشته جدا خواهد 
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خورد،  حيات آن در جاي جاي اين مرز و بوم به چشم ميهايي از ادامة  بود، هرچند كه هنوز رگه
پوشي  اندك تغييراتي كه جبر زمانه آنها را غيرقابل چشم با همان آداب و رسوم، ادا و اصول و

وردهاي تكنولوژي به درون گرمابه چون ادست دو، همچون تغيير فضاهاي گرمابه و وراست  نموده
شيوة مرسوم  عني از خزينه به دوش، باقي قضايا نيز بهنيروي برق و تحول شيوة استفاده از آب ي

  .است  پيشين همچنان ساري و جاري مانده
است؟ و اگر جواب   راستي زندگي زن ايراني ماهيتاً تغيير يافته هسؤال بدون پاسخ آنكه آيا ب  

ه هاي اجتماعي زنان تا چ مثبت است ماهيت اين تغييرات و دامنه و عمق آن در ميان همة گروه
ند؟ آيا زن ا اندازه است و اگر نيز جواب منفي است چرا و چه عواملي مانع اين تغييرات بوده

كند؟ البته نه از نظر  تري از همجنسان خود در دو سدة پيش زندگي مي  متفاوت شيوة ايراني به
ها   ده از گاز و يخچال و ماشين لباسشويي ودهوردهاي علمي و صنعتي، مثالً استفاااستفاده از دست

ودي خودش و ميزان تأثيرگذاري او بر جبلكه از نظر انديشه و ارزش و  مورد از اين دست،
اند؟ آيا  هاي فكري و اخالقي و رفتاري نسبت به گذشته شده آيا زنان ما دچاردگرگوني. اجتماع

ويش  خ ،...زيارتي، سياحتي و    شغلي، تفريحي،،دوستانه هاي خانوادگي، اغلب زنان ما در حلقه
  نيز كنكاش نسبت به زندگي خصوصي اين و آن،وسازي، غيبت و تهمت  جز پرچانگي، شايعه

تمجيد از خود و خويشاوندان همچون  تعريف و اطرافيان،و هاي همسريابي براي خود  شيوه
 ويژه مادرشوهر و خواهرشوهر، توهين غيرخويشاوندان و به خواهر و مادر، شماتت، تحقير و

عنوان سالحي عليه  هاي يكديگر و سپس وارونه جلوه دادنشان و به رد دلگوش سپردن به د
گونة مجالسي  بيان مثنوي كار بردن، دامن زدن به اختالفات و از كاهي، كوهي ساختن، يكديگر به

هاي بلند سينمايي  اند با ذكر تمام جزئيات كه بيشتر به سناريوي فيلم كه در آن شركت داشته
هاي آنچناني، راه و رسم و فنون چيرگي بر همسر،   و افاده ها و فيس ركردنشباهت دارند، قمپز د

اقسام و طراحي و اجراي انواع   هاي دلربايي از همسر،  شيوهدربارة يهاي تبادل اطالعات و آگاهي
بينند و صدها مورد مطالبي از اين  ها عليه هر كسي كه به نوعي او را باالتر يا سد راه خود مي توطئه
اقسام غذا، دسر،   انواع وة مسائلي چون پخت و تهيدربارة گفتگو  و اگر خوشبينانه بنگريم،دست 

 خريد مايحتاج روزمرة زندگي، دوخت و دوز و پخت و پز و تر و خشك كردن ةشيو  شيريني،
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ا اينكه ند؟ يا راستي در اين زمينه تغييري يافتهه  آيا ب دهند؟ تري نيز انجام مي ، كار مثبت...فرزندان و 
هاي زنانه در گفتگواصلي اغلب رو به تمام  اينها همان احاديث مكرري است كه همچنان محور

 هست و كه بود،  اكثريت محافل است؟ اگر چنين است كه پس بايد گفت زن ايراني همان است
تر شده و خود را درون پوششي مدرن پنهان  خواهد بود، اما ويترينش آب و رنگ گرفته، امروزي

هاي احمقانه و  چشمي ها، همان تنگ ، با همان افكار پوسيدة قديم، همان رقابتاست  ختهسا
توان به آيندة زن ايراني اميدوار  سرانجام، با همان جار و جنجال هياهوي بيهوده و اگرنه، كه مي بي

 هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي و اينكه ثابت ان فعاليتداش، به حضورش در مي بود، به زندگي
 يافتهرا اند، آيا زن ايراني امكان آن  هايي را در درازاي تاريخ از او دريغ داشته نمايد چه توانايي

گويي دارد يا  ايراني ميل به پاسخ زناصوالً هاي خويش را با عمل پاسخ گويد؟ آيا   تا حقارتاست 
 در روزگار خويش كشيدن عملكرد زنان گونه را بايد با به نقد توانش را؟ پاسخ سؤاالتي از اين

  :اند دريابيم، كه پيران قوم گفته
  خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان
  تا سيه روي شود هركه در او غش باشد

  
  ها نوشت  يپ
، معاونت ۱۳۶۶ ، اسداهللا آزاد، چاپ اول، مشهدة، ترجمزنان ايراني و راه و رسم زندگي آنان ، كالرا،كوليور رايس. ۱

  . ۱۵۷ ص ،فرهنگي آستان قدس رضوي
  .۶۲ ، ص۱۳۶۲ ،تهران  نشر نو، چاپ اول،  حسين ابوترابيان،ة، ترجمخاطرات ليدي شيل ،)ماري(يل، ليدي ش .۲
، ۱۳۶۸ ،نژاد و ديگران، چاپ اول، مشهد محمدحسين نظرية ، ترجمافسانه و واقعيت  ايران، ،  مريت، هاكس.۳

  .۲۰۴ ص ،معاونت فرهنگي آستان قدس رضوي
  .۱۵۳  صهمان، ، كالرا، كوليور رايس.۴
نشر سهند، نشر آنژان،  مهراب اميري، چاپ اول، ة، ترجماز بيستون تا زردكوه بختياري ،برد.  ل، ايزابال، بيشوب.۵

  . ۱۲۸ص  ،۱۳۷۵ ،تهران
 ،۱۳۶۴، ت علميراانتشا  ،چاپ اول، تهران  محمد ساكي،  علية، ترجملرستان و ايالم   الموت، سفرنامة ، فريا، استارك.۶

  . ۷۸ص 
  .۴۲  صهمان، ، كالرا،كوليور رايس. ۷
دكتر بهرام   به كوشش) مترجم همايون(وشي  محمد فره  علية، ترجمكلده و شوش  ايران، ،مادام ژان،  ديوالفوا.۸

  . ۱۹۴ ص، ۱۳۶۹ ،وشي، چاپ چهارم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران فره
  .۲۰۹ ص ، همان، مريت، هاكس.۹
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  . همان .۱۰
  .۱۱۱۲ص ، ۱۳۶۳ ،تهران، انتشارات اميركبير ، چاپ ششم،اول، جلد فرهنگ معين ،  محمد،ين مع.۱۱
  .۱۸۷۱ ص جلد دوم، همان، .۱۲
  .۲۲۰ همان، ص ،  مريت، هاكس.۱۳
  .۵۲  صهمان، كالرا، ، كوليور رايس.۱۴
  .۸۸ ص همان، ، ليدي، شيل.۱۵
  .۱۵۴ ص همان، ، كالرا، كوليور رايس.۱۶
  .۲۰۳ ص مان،ه ،  مريت، هاكس.۱۷
 ، مريت،هاكس: ؛ نيز نك۱۷۳  صهمان، ،شيل ليدي: نيز نك ؛۱۵۴ -۱۶۱، ۱۶۲ صهمان،  ، كالرا، كوليور رايس.۱۸

  .۳۶۵ ص، ۱۳۶۶ ،، چاپ اول، تهران، انتشارات ققنوستهران قديم ، م. ، حسن بيگي۲۲۰  صهمان،
  . ۶۴ ص  همان، ليدي،، شيل.۱۹
  .۱۵۴ ص همان، ، كالرا،ر رايس، كوليو۲۲۰ ص همان، ، مريت، هاكس.۲۰
  . ۳۶۵ ص همان، ،م.  حسين بيگي.۲۱
 ب،، بيشو۲۲۲، ۲۰۷ص همان،  ، مريت، هاكس:؛ نيز نك۱۷۳ -۱۸۱، ۱۵۴ -۱۵۵ ص همان،  ، كالرا، كوليور رايس.۲۲

  .۹۰ ص همان، ،برد. ل. ايزابال
  .۱۵۶ ص همان، ، كالرا، كوليور رايس.۲۳
، ۱۳۶۲ ،كتابفروشي زوار  ،تهران اصغر سعيدي، چاپ اول،  علية، ترجمها در ايران آيينها و  آدم مادام كارال، ، سرنا.۲۴
  .۷۳ ص
 -۳۶۵ ص همان، ،م. حسين بيگي: نك رواج بازار فالگيرها در محافل خصوصي زنان، دربارة آگاهي بيشتر براي .۲۵

از  ، محمود،كتيرايي: نك نزد زنان  كفتار... ارزش و اهميت مهرة مار و دربارةجهت آگاهي بيشتر  به، همچنين ۳۶۶
  .۴۲۳ -۴۳۰ص ، ۱۳۷۸ ، نشر ثالث،، چاپ اول، تهرانخشت تا خشت

  .۱۱۹ ص همان، ،مادام ژان،  ديوالفوا.۲۶
 زنان ايراني و پرداختن به امور مذهبي، دربارةجهت آگاهي بيشتر  به، همچنين ۲۲۰  صهمان، ، مريت، هاكس.۲۷
تهران در  ،ناصر   نجمي،؛۳۶۵ ص همان، ،م. بيگي  حسن،۱۸۸ و ۱۸۷، ۱۸۴ص همان،  كالرا، ،كوليور رايس: نك

، جلد اول، طهران قديم ؛ جعفر، شهري؛۱۵۳ -۱۵۴ص ، ۱۳۷۵ ، انتشارات ارغوان ،چاپ دوم، تهران  ،يكصد سال پيش
 ، هدايت؛۶۹ ص همان، ، ليدي،، شيل۲۱ -۲۴، ص۳ لد، ج۱۱۵ ص، ۱۳۷۰ ،چاپ دوم، تهران، انتشارات معين

  .۵۸ -۶۵ ص ،۱۳۴۲، ، چاپ سوم، تهران، انتشارات اميركبيرنيرنگستان ،صادق
،  كالرا؛ دربارةرايس  كوليور؛۱۷۴ -۱۷۸ ص ، همان، ناصر،نجمي: نك اين موارد دربارةجهت آگاهي بيشتر  به .۲۸

  . ۱۱۹ ص همان، مادام كارال، ،، سرنا۱۸۴ -۱۸۵، ۱۶۱ -۱۶۲ ص همان، 
  .۱۵۱ ص همان، ، كالرا، كوليور رايس؛۶۲ ص همان، ، ليدي، شيل؛۲۵۳ ص همان، ،  مريت، هاكس.۲۹
  .۱۷۳ ص همان، ، ليدي، شيل.۳۰
  .۳۶۶ ص همان، ،م. بيگي  حسن.۳۱
  .۲۰۶ -۲۲۲، ۲۲۳ ص همان، ، مريت، هاكس.۳۲
  .۱۵۳ ص همان،  ، مادام كارال، سرنا.۳۳
  .۱۵۷ ص همان، ، كالرا، كوليور رايس.۳۴
  .۱۲۸ ص ،همان ، محمود، كتيرايي.۳۵
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 ، مادام كارال،سرنا: نكهاي مورد استفاده مسلمانان،  ن به گرمابهمسلمانا منع ورود غيردربارةجهت آگاهي بيشتر  به .۳۶
  .۱۵۸ -۱۵۹ ص همان، ، كالرا، كوليور رايس؛۱۵۳ ص همان،

نيز  ؛۲۵ -۲۶ص ، ۱۳۸۱ ، انتشارات ققنوس، عسكر بهرامي، چاپ اول، تهران ةترجم  ،زردشتيان ،  مري، بويس.۳۷
 ؛۴۹ص ، ۱۳۷۶ ، انتشارات دانشگاه تبريز،تبريز  ، چاپ اول،هاي ايراني پيش از اسالم دين،  مهري،باقري : نك

  .۵۳ -۶۳ص ، ۱۳۷۶ ،، چاپ اول، تهران، نشر ماكانگرمابه و پاكيزگي  آب، ، جمشيد سروش،سروشيان
  .۱۵ -۱۷ ص همان، ، جمشيد سروش، سروشيان.۳۸
  .۲۱ -۲۸ ص همان، ، جمشيد سروش،سروشيان: نكباره،  هي بيشتر در اينجهت آگا به .۳۹
 صداي معاصر، علم ، مرتضي راوندي، چاپ اول، تهرانة، ترجميزندگي مسلمانان در قرون وسط ،  علي، مظاهري.۴۰

  .۲۸۳ص ، ۱۳۷۸ ،و هنر
 انتشارات و ،تهران  چاپ چهارم،، )يونان باستان (جلد دومن، ا گروه مترجمة، ترجم تمدنيختار ،  ويل، دورانت.۴۱

  .۳۲۴ص ، ۱۳۷۲ ،آموزش انقالب اسالمي
  .۲۶۰ ص ،۳ لد همان، ج.۴۲
  .۴۴۳ ص ،۳ لد همان، ج.۴۳
، ۱۳۶۴ ، انتشارات اميركبير،، چاپ دوم، تهراندوم لد، جريجن چهارم هرتمدن اسالمي در ق ،  آدام، به نقل از متز.۴۴

  .۴۲۸ص 
  .۴۲۸ ص ، همان.۴۵
جهت  نيز به ؛۱۱۵ص ، ۱۳۶۳ ، انتشارات علميه اصفهان،تهران  ، چاپ اول،المتقين ةحلي ، محمدباقر مال، مجلسي.۴۶

 ،)در آداب حمام رفتن و لباس پوشيدن و سفر كردن(رسالة نزهت  ،علي  شيخ،بحريني: كنباره   در اينشترآگاهي بي
  . ۱۲ص ، ۱۳۵۰ ،كرمان، چاپخانة سعادت چاپ اول،

  .۴۲۹ ص ، همان، آدام، متز.۴۷
  .۲۸۶ ص اول،، بخش ۴لد ، ج، همان ويل، دورانت.۴۸
 ،نيا، چاپ دوم، تهران مسعود رجب  ة، ترجمزندگي اجتماعي در حكومت عباسيان ، محمد، مناظر احسن.۴۹

  .۲۳۵، ۲۳۱ص ، ۱۳۸۰ ،انتشارات علمي و فرهنگي
 پژوهشگاه ،تهران چاپ اول،،  سيدمحمد دامادية، ترجمگزارش زندگي در اسپانياي اسالمي ، خسوس، گروس.۵۰

  .۲۹ ص، ۱۳۸۱ ،علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 -۱۲۶ ص همان، ، مالمحمدباقر،مجلسي: كن برخي از اين احاديث و روايات، دربارةجهت آگاهي بيشتر  به .۵۱

  . ۱۳ -۱۷ ص ، همان،علي  شيخ، بحريني؛۱۱۵
  .۱۵۸ ص همان، ، كالرا، كوليور رايس.۵۲
 خدمات فرهنگي ةسسؤ م،تهران  ، چاپ دوم،لد اول، جتاريخ اجتماعي تهران در قرن سيزدهم ،جعفر،  شهري.۵۳
  .۴۷۱ -۴۷۲ص  لد اول،، جطهران قديم ؛ جعفر، شهري؛۴۱۵ص ، ۱۳۶۹ ،رسا
  .۲۸۴  صهمان، ،  علي، مظاهري.۵۴
  .۱۵۸ ص همان، ، كالرا، كوليور رايس.۵۵
  .۵۲۶ ص لد اول،، جطهران قديم ، جعفر، شهري.۵۶
  .۵۱۷ ص لد اول،، جطهران قديم ، جعفر، شهري؛۱۵۹ -۱۶۰ص همان،  ، كالرا، كوليور رايس.۵۷
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 ۲۵۳۵ ، انتشارات بنياد فرهنگ ايران،، چاپ اول، تهرانو ديلم هاي گيل ها و باورداشت آيين ، محمود،هپايند .۵۸
  .۹۴شاهنشاهي، ص 

  .۲۹۳ ص همان، ، ناصر، نجمي.۵۹
  . ۵۱۷ ص لد اول،، جطهران قديم ، جعفر،يرشه: كن اين موضوع ارةدربجهت آگاهي بيشتر  به .۶۰
  . ۱۵۲ ص همان، ، مادام كارال، سرنا.۶۱
 نماي دربارةجهت آگاهي بيشتر  به، همچنين ۵۲۵ -۵۲۶، ۴۷۱ -۴۷۲ ص لد اول،، جطهران قديم ، جعفر،  شهري.۶۲

انتشارات ، چاپ اول، تهران مه محمد شهبا،، ترجشهسواران كوهسار ،  ماري،ترز :  نكها بيروني و سر در گرمابه
 شركت سهامي ،چاپ اول، تهران  بزرگمهر رياحي،  ةترجم ،تصويرهايي از ايران ،  گرترود، بل؛۳۰، ص ۱۳۷۶ ،پيراسته

 ؛۱۵۱ -۱۵۲ص همان،  ، مادام كارال، سرنا؛۱۵۸ ص ، همان، كالرا، كوليور رايس؛۸۸ص  ،۱۳۶۳ ،انتشارات خوارزمي
  .۲۹۱ ص مان،، ه ناصر،نجمي

  .۵۱۹ ص  جلد اول،،طهران قديم ، جعفر، شهري.۶۳
  .۸۹ ص همان، ،محموده،  پايند.۶۴
  .۹۰ ص ، همان.۶۵
  .۱۵۳ ص همان، ، مادام كارال، سرنا؛۱۵۷ ص همان، ، كالرا، كوليور رايس.۶۶
  . ۳۶ص  ،۱۳۷۱ ، نشر البرز،چاپ دوم، تهران اسماعيل زند، ة، ترجمخاطرات همسر سفير ، سينتيا، هلمز.۶۷
  .۴۷۲ ص لد اول،، ج، همان جعفر، شهري.۶۸
  .۱۵۲  ص، همان، مادام كارال، سرنا.۶۹
  .۴۷۳ ص لد اول،ج  ،، همان جعفر، شهري.۷۰
 سربينه، موارد استفاده و نحوة معماري و دربارةجهت آگاهي بيشتر  به همچنين ؛۱۵۳ ص همان، ، مادام كارال، سرنا.۷۱

، لد اول، جتاريخ اجتماعي تهران ، جعفر، شهري؛۴۷۳ -۴۷۶ ص لد اول،، جمانه ، جعفر،شهري: ك نساخت آن
  .۸۸ ص همان،  ، محمود، پاينده؛۲۹۱ ص همان، ، ناصر، نجمي؛۴۱۵ص 
  .۴۷۷ -۴۷۸ ص لد اول،، جطهران قديم ، جعفر، شهري .۷۲
  . ۴۷۸ ص ، همان .۷۳
  .۱۵۳ ص همان، ، مادام كارال، سرنا.۷۴
  .همان .۷۵
؛ ۴۸۲ -۴۸۳ ص لد اول،، جطهران قديم ،  جعفر، شهري:كن گرمخانه و اجزاي آن دربارةاهي بيشتر جهت آگ به .۷۶

، تاريخ اجتماعي تهران ، جعفر، شهري؛۱۵۲  همان، ص ، مادام كارال، سرنا؛۲۹۲ ص ، همان، ناصر، نجمي؛۴۷۸ -۴۷۹
  .۴۱۵ -۴۱۸ ص لد اول،ج
  .۴۷۱ ص لد اول،، جطهران قديم ، جعفر، شهري.۷۷
 ،۱۳۷۸ ،  انتشارات سنايي،تهران  چاپ چهارم،  ،لد اول، جهاي تاريخي امثال و حكم ريشه ، مهدي،پرتوي آملي .۷۸

  .۴۱۷ص 
  .۵۴۸ ص لد اول،، جطهران قديم ، جعفر،شهري: ك ن اين امردربارة بيشتر يجهت آگاه به .۷۹
  به كوشش،النساء و مرات البلهاء دعقاي ، آقا جمال، خوانساري؛۴۱۶ص لد اول،  جهمان، ،مهدي،  آمليپرتوي .۸۰

  .۱۸ص  ،۱۳۴۹ ، كتابخانة طهوري،تهران چاپ اول، محمود كتيرايي،
: كنبخت كردن رقيب نزد شوهر،  جمبل هووها براي سياهو هايي از جادو   نمونهدربارة بيشتر يجهت آگاه به .۸۱

  .۲۶۴ -۲۶۵  صهمان، ، محمود،كتيرايي
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 لد اول، طهران قديم، ج، جعفر،شهري: كن، »بشين و بسوز«و » توآبي«هاي  حمام دربارة بيشتر يجهت آگاه به .۸۲
  .۵۴۵ -۵۴۷ص 
  .۲۵۷ -۲۵۹ص  ،همان ،محمود، كيترايي: ك نجهت آگاهي بيشتر به .۸۳
 فضايل و چگونگي دربارةجهت آگاهي بيشتر  به همچنين ؛۵۴۷ -۵۴۸ ص لد اول،، جطهران قديم ،  جعفر، شهري.۸۴

  .۱۲۳ -۱۲۶ ص همان، ، مالمحمدباقر،مجلسي: كنهاي واجب و مستحب،  اقسام غسلانجام انواع و 
 ، علي، مظاهري؛۹۴ ص همان، ، محمود، پاينده؛۱۵۷ ص همان، ، كالرا،رايس  كوليور؛۸۹ ص همان، ، شيل، ليدي.۸۵

  .۹۸ ص همان،
 ص لد اول،، جتماعي تهرانتاريخ اج ،  جعفر،شهري: كنيز ن ؛۵۳۱ ص لد اول،، جطهران قديم ، جعفر، شهري .۸۶

۴۲۱.  
  .۵۲۶ -۵۲۷ ص لد اول،، جطهران قديم ،رعف ج، شهري.۸۷
يل همراه براي رفتن به گرمابه ا برخي ديگر از وسدربارةجهت آگاهي بيشتر  بههمچنين  ؛ ۵۲۷ -۵۲۹ ص ، همان.۸۸
  .۹۴ -۹۶ ص همان، ، محمود،پاينده  :كن

هاي رايج در بين  برخي داستان  جهت آگاهي بيشتر دربارة به ؛۵۳۰ ص لد اول،ج  ،طهران قديم ، جعفر، شهري.۸۹
  .۵۳۰ -۵۳۱ ص لد اول،، جطهران قديم ، جعفر،شهري: كن عواقب عدم استفاده از سيني زير پا در حمام، دربارةزنان 
  .۱۵۹ص همان،   ،كالرا،  كوليور رايس.۹۰
  .۲۰ -۲۳ ص همان،  ،علي  شيخ،بحريني: كنباره،   اينخي از احاديث و روايات درر بدربارةجهت آگاهي بيشتر  به .۹۱
  .۳۹۴ ص همان،  ، فريا، استارك.۹۲
 ؛۳۲، ص همان ، مادام ژان،ديوالفوا: كن عدم استفادة زنان از شورت و كرست، دربارةجهت آگاهي بيشتر  به .۹۳

كوهساران  دوازده روز در ،  ويتا، سكويل وست؛۱۲۳ ص همان، ، كالرا، كوليور رايس؛۱۰۲ ص همان، ، مريت،هاكس
، سفرنامه دوراند ،آر. اي.  دوراند؛۳۲ص  ،۱۳۸۰ ،نشر ني، مهران توكلي، تهران ة ترجم،يرانابختياري، جنوب غربي 

 بي بي( اليزابت ؛ مكبن روز؛۱۴۷ص  ،۱۳۴۵ ، كتابفروشي محمدي،آباد  خرم،چاپ اول  محمد ساكي، علي ة ترجم
  . ۱۲۰، ص ۱۳۷۳ ،نزانا ةسسؤ م،تهران   مهراب اميري، چاپ اول،ة ترجم ،اري بياييدبا من به سرزمين بختي )افروز گل 

  .۳۶ص همان،  ، سينتيا، هلمز.۹۴
  . ۱۸ ص همان، ، آقا جمال،خوانساري: نيز نك ؛۱۵۳ ص همان، ،ام كارالد ما،سرنا. ۹۵
  .۹۶ ص همان، ، محمود، پاينده.۹۶
: كن فضايل و چگونگي واجبي كشيدن دربارة همچنين ؛۴۹۶ ص لد اول،، جطهران قديم ، جعفر، شهري.۹۷

  .۱۱۹ -۱۲۲ ص همان، ، مالمحمدباقر،مجلسي
  .۱۲۰ ص همان، ،مالمحمدباقر، مجلسي: كنيز ن ؛۲۳۴ ص همان، ، محمد، مناظر احسن.۹۸
  .۴۷۸ ص لد اول،، جطهران قديم  ، جعفر، شهري.۹۹

  .۴۹۷ ص جلد اول،، طهران قديم ،ر جعف،شهري: كنباره،  جهت آگاهي بيشتر در اين به .۱۰۰
  .۴۹۷  صلد اول،، جهمان ، شهري، جعفر.۱۰۱
  .۹ -۱۰  ص، همان، آقا جمال،خوانساري: كنيز ن ؛۵۳۲ ص ، همان.۱۰۲
  صهمان، ،مالمحمدباقر، مجلسي :كن فضايل خضاب كردن براي زنان و مردان، دربارةجهت آگاهي بيشتر  به .۱۰۳
۲۹- ۲۷.  

  .۳۶ ص همان، ، سينتيا، هلمز.۱۰۴
  .۲۰۳ ص ، همان، مريت، هاكس .۱۰۵
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 لد اول،، جهمان ، مهدي،پرتوي آملي: كن همچنين ؛۵۳۳ -۵۴۳ ص لد اول،، جطهران قديم ،  جعفر، شهري.۱۰۶
  .۴۱۶ص 
  .۱۵۴ -۱۵۵ ص همان، ، مادام كارال، سرنا .۱۰۷
  .۱۹ -۲۰ ص همان،  ،علي  شيخ، بحريني.۱۰۸
؛ آقاجمال، ۸۶ -۹۱  ص،۳لد ، ج۵۴۴ص لد اول، ، جطهران قديم ،شهريجعفر  ؛۲۹۳ ص همان، ،ناصر،  نجمي.۱۰۹

  .۹۹ ص همان، ،مظاهريعلي  ؛۹۸ ص همان، ،پايندهمحمود  ؛۱۸ -۱۹ص همان،  ،خوانساري
 ص  همان، ، مادام كارال،سرنا: كنهاي زنانه   چگونگي استفاده از حنا در گرمابهدربارةجهت آگاهي بيشتر  به .۱۱۰
  .۹۷ ص همان، ، محمود، پاينده؛۱۵۴ -۱۵۵
: كنهاي زنانه   شيوة كيسه كشيدن در حمامدربارةجهت آگاهي بيشتر  به همچنين ؛۳۶ ص همان، ، سينتيا، هلمز.۱۱۱
  .۹۷ -۹۸ ص همان، ، محمود،پاينده
  .۱۵۵همان، ص  ، مادام كارال، سرنا.۱۱۲
  .۱۵۵ -۱۵۶ص ،  همان.۱۱۳
  .۱۵۹ ص همان، ، كالرا، كوليور رايس.۱۱۴
  .۵۵۱ ص لد اول،، جطهران قديم ، جعفر، شهري.۱۱۵
  .۴ ص همان، ، آقا جمال، خوانساري.۱۱۶
 ص همان، ،مجلسي، مالمحمدباقر: كن همچنين در همين باره ؛۴۲۸ ص لد دوم،، ج، همان آدام، به نقل از متز.۱۱۷
  . ۲۲ ص همان،: علي  شيخ، بحريني؛۱۱۵
  .۵۵۱ -۵۵۲ صلد اول، ، جطهران قديم ،جعفر، شهري: كنباره،  جهت آگاهي بيشتر در اين به .۱۱۸
  .۵۵۰ ص لد اول،، جطهران قديم ،  جعفر، شهري.۱۱۹
  .۱۰۳ ص همان، ، محمد، پاينده.۱۲۰
  .۴۱۷ ص لد اول،، جهمان ،پرتوي آملي، مهدي: كنيز ن ؛۱۵۹ -۱۶۰ صهمان،  ، كالرا، كوليور رايس.۱۲۱
و چگونگي انجام   كاربرددربارةجهت آگاهي بيشتر  به ؛۵۳۳ -۵۳۴ص لد اول،  ج،طهران قديم ، جعفر، شهري.۱۲۲
 همان، ، صادق،هدايت ؛ ۵۳۴ -۵۴۳ص لد اول، ، جطهران قديم ،جعفر، شهري: كناي از اين سحر و جادوها  پاره
  .۳۳ -۳۷ص 
  .۱۳۸ ص ، همان، سينتيا، هلمز.۱۲۳
 ، شركت انتشاراتي پاژنگ ،تهران چاپ اول، ي،محمد عباد  علية، ترجمسفري به دور ايران ، مادفون، روزن.۱۲۴

  .۱۰۰، ۵۰ -۵۱همان، ص  ، محمود،پاينده  :كن همچنين ؛۱۵۷ص  ،۱۳۶۹
  .۱۲۸ -۱۲۹همان، ص  ، محمود، كتيرايي.۱۲۵
  .۵۵۱لد اول، ص ، جطهران قديم ، جعفر، شهري.۱۲۶
 سيد ، ميرنيا؛۲۶۰ ص همان،  ،مادام كارال، سرنا: نكعروسي و زائو،  هاي عقد،  حمامدربارةجهت آگاهي بيشتر  به .۱۲۷
 -۸۷ص همان،  ، محمود، كتيرايي؛۷۳ص  ،۱۳۶۹ ، نشر پارسا،، چاپ اول، تهران)فولكلور ايران(فرهنگ مردم  ،علي
 ؛۱۶۳ -۱۶۷، ۸۶ -۹۱ص ، ۳لد ، ج۵۱۸ ص لد اول،ج  ، طهران قديم ، جعفر، شهري؛۲۰۴ -۲۰۵، ۱۶۵ -۱۶۶، ۸۰

  .۶۶ -۶۷، ۲۹ -۳۰همان، ص  ،محمود،  پاينده؛۱۵۸ ص همان، ، مادفون،روزن
  .۱۰۱ ص همان، ،محمود،  پاينده.۱۲۸



 

  

549   نوردان زن اروپايي  ايراني در نگاه گيتيةهاي زنان گرمابه

 همان، ، مريت،هاكس: ك نها با محوريت اجنه هاي رايج دربارة حمام  برخي قصهدربارةآگاهي بيشتر  جهت  به  .۱۲۹
 ؛۵۲۱ -۵۲۴ ص لد اول،، جطهران قديم ،  جعفر، شهري؛۲۹۵ -۲۹۶ص همان،  ، ناصر، نجمي؛۱۲۲ -۱۲۳ص 

  .۷۰۲ -۷۰۳، ص ۱۳۶۳،  انتشارات اميركبير، چاپ ششم، تهرانلد دوم،، جامثال و حكم ، اكبر  علي،دهخدا
 جلد در يك مجلد، چاپ دوم، دو، فرهنگ عوام يا تفسير امثال و اصطالحات زبان پارسي ،اميرقلي   اميني،.۱۳۰

  ..۸۲۲، ص ۱۳۶۹ ، دانشگاه اصفهان،اصفهان
  .۱۲۳ ص همان، جلد اول، ،اكبر  علي، دهخدا.۱۳۱
  .۷۵۷ ص همان، ، اميرقلي،اميني . ۱۳۲
 ص همان، ، اميرقلي، اميني؛۷۰۲ ص ، همان، جلد دوم،اكبر علي، دهخدا: كنباره،  جهت آگاهي بيشتر در اين به .۱۳۳
۳۰۷.  
  .۷۰۳ ص همان، جلد دوم، ،اكبر  علي، دهخدا؛۳۰۸ ص ، همان، اميرقلي، اميني.۱۳۴
  .۱۰۹۷ ص لد دوم،، جهمان ،اكبر  علي، دهخدا؛۵۶۲ ص  همان، ،اميرقلي   اميني،.۱۳۵
  .۷۰۳ ص لد دوم،، جهمان ،اكبر  علي، دهخدا.۱۳۶
قند و  ، جعفر،شهري  :كن، »مثل حمام زنانه«المثل  هاي زنانه و ضرب  شلوغي حمام ةجهت آگاهي بيشتر دربار به .۱۳۷
 ،تهران چاپ دوم، ،فرهنگ كنايات ، منصور،  ثروت؛۵۲۲ ص ،۱۳۷۹ انتشارات معين، ،تهران ، چاپ سوم،نمك

  . ۳۰۸ ص همان، ، اميرقلي، اميني؛۱۶۵، ص ۱۳۷۵ ،انتشارات سخن
 ص لد دوم،، جهمان ،اكبر علي  دهخدا، ؛ ۵۵۴ ص همان، ، اميرقلي،اميني: كنباره  جهت آگاهي بيشتر در اين به .۱۳۸
۷۰۳.  
  .۲۹۶ ص ،نمك قند و ، جعفر،شهري: كنتصنيف اين   جهت آگاهي بيشتر دربارة به  .۱۳۹
  .۲۹۷ ص همان، ، جعفر، شهري.۱۴۰
  .۱۵۳ ص ، همان، اميرقلي، اميني.۱۴۱
  .۸۷۸ ص ، همان، اميرقلي،اميني ؛ ۲۰۴۰ ص ،۴لد ، جهمان  ،اكبر  علي، دهخدا.۱۴۲
 ، دهخدا؛۱۲۷ -۱۲۹  صهمان، جلد اول، ، مهدي،پرتوي آملي: كنيز ن ؛۱۱۷ ص همان، ، اميرقلي، اميني.۱۴۳
  .۳۴۳همان، جلد اول، ص  ،اكبر علي
  .۲۰۴ ص همان، ، اميرقلي،اميني: نكجهت آگاهي بيشتر  به .۱۴۴
  .۴۱۴ ص همان، ، اميرقلي،اميني . ۱۴۵
  .۵۴۷ص همان، جلد اول،   ،اكبر  علي،دهخدا: كنيز ن ؛۲۳۰ ص ، همان .۱۴۶
  .۱۶۰ ص همان،  ،اميرقلي،  اميني.۱۴۷
لد دوم، ، جهمان ، مهدي،پرتوي آملي: كنتاريخي آن   المثل و ريشة  اين ضربدربارةاهي بيشتر جهت آگ به .۱۴۸
  .۶۲۷ -۶۳۱ص 
  .۱۷۲ ص همان، ، اميرقلي، اميني؛۴۷۳ ص لد اول،، جهمان ،اكبر  علي، دهخدا.۱۴۹
  .۳۰۸ ص همان، ، اميرقلي، اميني؛۷۰۳ ص لد دوم،، جهمان ،اكبر  علي، دهخدا.۱۵۰
  .۷۰۳ ص لد دوم،، جهمان ،اكبر علي ، دهخدا.۱۵۱
  .۸۷ ص همان، ، محمود،پاينده: ك نجهت آگاهي بيشتر به .۱۵۲
  .۷۰۳ ص لد دوم،، ج، هماناكبر  علي، دهخدا.۱۵۳
  . ن هما.۱۵۴
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 تاريخي ةالمثل و ريش  اين ضربدربارةجهت آگاهي بيشتر  به ؛۶۲۷ ص لد دوم،، جهمان ، مهدي، پرتوي آملي.۱۵۵
  .۶۲۷ -۶۲۸لد دوم، ص ، جهمان ، مهدي،مليپرتوي آ: كنآن 
  .۸۰۷ و ۷۹۵، ۲۴۶ ص همان، ، اميرقلي، اميني:ك نجهت آگاهي بيشتر به .۱۵۶
  .۷۰۲ ص لد دوم،، ج، هماناكبر  علي،دهخدا: كنيز ن ؛۳۰۷ ص همان،  ، اميرقلي، اميني.۱۵۷
  .۳۰۷ ص همان، ، اميرقلي، اميني.۱۵۸
  .۷۰۳ ص لد دوم،، ج، هماناكبر لي ع،دهخدا: كنيز ن ؛۳۰۸ ص ، همان.۱۵۹
  .۱۳۷۰ ص ،۳ لدج  ،همان ،اكبر  علي،دهخدا: ك؛ نيز ن۶۸۹ ص همان، ، اميرقلي، اميني.۱۶۰
  .۱۴۹۵ ص ،۳لد ، جهمان ،اكبر  علي،دهخدا: كنيز ن ؛۴۳۹ص ، همان،  اميرقلي، اميني.۱۶۱
  . ۹ ص ، مرواريد، انتشارات۱۳۷۰ ،چاپ يازدهم، تهران ،زمستان ، اخوان ثالث، مهدي.۱۶۲


