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چكيده

بیان مسئله :نظافت و طهارت از اهمیت بسیاری در دین اسالم برخوردار است .این اهمیت در توجه فراوان به
گونهای از معماری به نام حمام بیشتر تجلی یافته است .حمامها عالوه بر ويژگيهاي کالبدی و مادي دارای
ويژگيهاي آیینی و غیرمادی نیز هستند که برای شناخت آنها باید ساختار کالبدی مشترک حمامهای عمومی
مورد مطالعه قرار گیرند .البته باید در نظر داشت که این ساختار مشترک در معماری و بهویژه معماری سنتی
رابطۀ مستقیم با عملکرد بنا دارد و در حقیقت هر بنا برای عملکردی ویژه و با طرحی متناسب با آن بهوجود
میآمده است .یکی از کارکردهای اصلی حمام انجام آیین طهارت است و مطابق نظر اغلب محققان آیینهای
تطهیر در زمرۀ آیینهای گذار قرار دارند .حال این پرسش مطرح میشود که آیین گذار چه نقشی در ساختار
کالبدی حمامهای عمومی ایرانی داشته است؟
هدف پژوهش :آنچه پژوهش حاضر در فرجام کار بر آن تأکید دارد یافتن تأثیر آیینهای گذار بر کالبد حمامهای
عمومی ایرانی است .نتايج مطالعۀ حاضر نشان ميدهد كه ساختار سهبخشی آیین گذار بهعنوان مفهومی
الهامبخش در طرح معماری حمام مورد توجه بوده است.
روش پژوهش :برای بررسی نقش آیین گذار در ساختار کالبدی حمامهای عمومی ایران ،با توجه به الزامات
پژوهش و ضمن بهرهگیری از نوع پژوهش استدالل منطقی ،بهصورت توأمان از روش تفسیری تاریخی نیز
استفاده میشود .گردآوری اطالعات الزم پژوهش نیز از طریق مطالعات اسنادی و منابع کتابخانهای است.
نتیجهگیری :آفرينش فضاي معماري عالوه برعملكرد بنا از ريشه هاي فرهنگي و اعتقادي جامعه تأثير
ميپذيرد .در شكلگيري ساختار سهبخشي حمامهاي ايراني كه شامل بينه ،مياندر وگرمخانه است در كنار
تثيرعوامل اقليمي و عملكردي ،ارتباط معنا داري با مراحل سه گانه آيين گذار و همچنين آداب استحمام و
تطهير مي توان يافت كه نشان از توجه به جنبه محتوايي و آييني در طرح حمام هاي سنتي ايران است.
واژگان كليدي :حمام ،گرمابه ،تطهير ،آيين گذار.
مقدمه و بيان مسئله
گرایش جهانبینیهای عصر حاضر بر این است که تمام
جریانهای فکری و جهانبینیها برگرفته از جامعه است،
اما این مسئله درمورد جوامع سنتی بهکلی برعکس است.
* نويسندۀ مسئول،09141165748 :

m.kazemi@iaushab.ac.ir

یعنی این جهانبینیها و جریانهای معنوی هستند
که صورتها و اشکال اجتماعی را بهجود آوردهاند .این
صورتها و اشکال بازتابی از باورها و اعتقادات هستند که
در جوامع سنتی عامل تعیین کنندهای بهشمار میروند.
برای انسان سنتی ،جهان همیشه ارزش فراطبیعی دارد.
اقسام دلیلهای ساختن یک بنا و بهرهبرداری از آن را
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فقط با درنظرگرفتن ارزشهای فراطبیعی مورد توجه انسان
سنتی میتوان تبیین کرد.
بیتردید در هر فرهنگ و دورۀ تاریخی« ،فضاهای عمومی»
تنوع و کارکردهای خاص خود را داشتهاند .مسلماً این تنوع
و کارکرد ،با توجه به نیازهای فرهنگی و اجتماعی هر جامعه،
بهوجود میآمده است .بدين ترتيب دستاوردهای هنری بشر
حاوی مجموعهای از نمادها و نشانههای فرهنگی رایج در
جامعهای است که در آن زندگی میکند .بنابراين همواره
هر فرهنگ الگوی رویدادهای خود را با آن دسته از عناصر
کالبدی فضا مشخص میکند که در آن فرهنگ متداولاند.
این عناصر کالبدی معین مداوم تکرار میشوند و بهعنوان
الگوهایی ثابت ،به شکلهای گوناگون با هم ترکیب میشوند
و جنبۀ روایت گر معماری که حاوی پیامهایی نمادین است
را شکل میدهند .بنابراین ،کالبد معماری حاصل خط پیوستۀ
تفکر انسان از گذشته تا زمان ساخت و ایجاد آن است .از این
رو برای شناخت معماری در جوامع سنتی نیاز به بررسی
و شناخت چنین الگوهای کهن و ثابتی داریم که در ایجاد
چنین کالبدهایی مؤثر بودهاند.
موضوع پژوهش حاضر شناخت تأثیر آیین گذار ،بهعنوان
عنصر معنیده در طرح معماري حمامهاي عمومي ايران،
است .با توجه به آنچه گفته شد ،براي حصول اين شناخت
بايد ساختار اصلي و الگوي اساسي كالبد حمام را بررسي کرد
و داليل استفاده از چنين الگويي را با توجه به كاركرد بنا
بازشناخت .آنچه بسیار مورد تأکید نگارندگان است توجه به
دیدگاه ارزشی سنتی است .دیدگاهی که در نتیجۀ آن اغلب
اعمال انسان سنتی دارای ارزشی فرامادی است .بنابراین با
درنظرگرفتن گرمابه بهعنوان مکان تطهیر که کارکرد اصلی
آن طهارت است و اعتقاد به اینکه سلسلهمراتب فضایی یک
بنا در ارتباط با عملکرد بنا شکل میگیرد ،فرض تأثیرپذیری
معماری حمام از آیین طهارت قابل بررسی خواهد بود .از نظر
فقه و احکام اسالمی نظافت ،بهعنوان یکی از عملکردهای
مهم حمام ،مقدمهای بر طهارت است .مطابق نظر اغلب
محققان ،اين كاركردها با آيينهاي گذار مرتبط هستند.
آیینهای گذار از جمله آیینهایی هستند که همواره نقش
چشمگیری در حیات انسان مذهبی ایجاد میکنند و این
در تمام ادیان صادق است .اين آيينها در همۀ مناطق
دنيا ساختاري سهبخشي شامل مراحل جدايي ،برزخي و
بازپيوستگي دارند (کتاک .)663-658 ،1386،عنوان مناسگ
گذار 1برابر با اصطالح « »rite of passageاست که برای اولین
بار توسط انسان شناس بلژیکی آرنولد وان جنپ (-1873
 )1957دربارۀ مناسک آیینی ویژهای بهکار برده شد .به
عقیدۀ او ،هرجا تفاوتهای ویژهای در سن یا گروههای شغلی
و پیشرفت از یک گروه به گروه دیگر وجود دارد و نیز همراه
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با اعمال ویژهای مانند ازدواج ،تدفین ،آیینهای بلوغ و ورود
به جوامع سری یا رسیدن به مقامهای روحانی ،آیینهای
گذار اتفاق میافتند ( .)Van Gennep,1960,2-4در آداب و
احکام اسالمی ،آیینهای تطهیری که پیش از مراسم مذهبی
و آیینی انجام میشود نیز بازنمودی از آیین گذار هستند ،زیرا
فرد با انجام آن برای تحولی معنوی آماده میشود.
مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
دربارۀ حمامهاي ايراني پژوهشهاي كمي صورت گرفته است
و برخی پژوهشهاي انجامشده نيز به دليل كمبود منابع
جامع نيستند .از جمله پژوهشهاي انجاميافته میتوان از
مقالۀ فخار تهرانی ( )1379با عنوان حمام در نظرگاه زمان
نام برد .فخار تهرانی در این مقاله به بیان اجمالی روند
تاریخی شکلگیری حمام پرداخته است و حمامهای عمومی
ایرانی را در ارتباط با حمامهای رومی و تحت تأثیر آیین
میترایی دانسته است .همچنين طبسي ،انصاری ،فخار تهرانی
و طاووسی در مقالهاي با عنوان بازشناسي ويژگيهاي كالبدي
گرمابههاي ايران در دورۀ صفوي تشابهات كالبدي حمامهاي
دورۀ صفوي را مورد بررسي قرار دادهاند .از تحقیقات دیگری
که دربارۀ حمام انجام گرفته است میتوان مجموعه مقاالت
اولین سمینار حمام را نام برد که در سال  1382به کوشش
دکتر فخار تهرانی برگزار شد .همچنين مقاالت چاپشده
در دو شمارۀ خردادماه و تیرماه کتاب ماه هنر و برخی از
پایان نامههای کارشناسی ارشد دانشجویان مرمت نيز از اين
دستهاند .بيشتر پژوهشهاي انجامشده نگاهي باستانشناسانه
به موضوع دارند و بر جنبههاي مادي و كالبدي حمام تأكيد
ميكنند .برخي نيز با نگاهي تاريخي به حمام نگريستهاند
و روند تاريخي پيدايش آن را مورد بررسي قرار دادهاند.
متأسفانه دربارۀ جنبۀ مفهومی و غیرمادی معماري حمام
كمبود پژوهشهاي انجامگرفته بيشتر محسوس است و
تأثير يافتههاي مطالعات انجامشده در طرح معماري حمام
مورد بررسي قرار نگرفته است و پژوهشها بيشتر نگاهي
مردمشناسانه دارند تا معمارانه .از جمله اين مطالعات
ميتوان به مقالۀ حمام و استحمام در فرهنگ ايرانيان عصر
قاجار اشاره کرد كه نويسنده در اين پژوهش به جنبههاي
اجتماعي حمام پرداخته است .همچنين روحاالميني در
كتاب حمامهاي عمومي در جامعه و فرهنگ و ادب ديروز به
بررسي جنبههاي اجتماعي و فرهنگي حمام با توجه به متون
ادبي و تاريخي پرداخته است .در زمينۀ چيستي آيين گذار و
نقش آن در حوزۀ فرهنگ نيز پژوهشهاي محدودي صورت
گرفته است كه از آن جمله ميتوان به مقالۀ استحاله و تغيير
هستيشناختي در آيين گذار ،با موضوع شناخت آيين گذار،
و مقالۀ بررسي آيين حنابندان از ديرباز تا كنون در مجلۀ
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فرهنگ و ادبيات عامه با موضوع ارتباط آيين حنابندان با
آيين گذار اشاره کرد .همچنين كتاب آيينهاي گذار در ايران
از ديدگاه مردمشناسانه به بررسي آداب اجتماعي مرتبط با
آيين گذار ميپردازد و اشاره ميكند كه برخي از اين آيينها
در حمام صورت ميگرفته است.
روش انجام پژوهش
براي اينكه بتوان به جمعبندي درستي از سابقۀ تطهير و
كاركردهاي حمام و آداب استحمام در حمامهاي ايراني-
اسالمي دست يافت ،بايد متون تاریخی مختلف مانند
تاریخنامهها ،سفرنامهها ،روايات و احاديث بهدقت مورد
مطالعه قرار گيرند .از این رو نوع اطالعات این پژوهش از نوع
تاریخی خواهد بود .جمعآوری اطالعات الزم از طریق مطالعۀ
منابع کتابخانهای است .با عنایت به الزامات پژوهش ضمن
بهرهگیری از روش استدالل منطقی بهصورت توأمان از روش
تفسیری و تاریخی نیز استفاده شده و برای نتیجهگیری روش
تحلیل محتوا بهکار رفته است.
بحث

•ساختار سهبخشي حمامهای عمومي در ايران

•داليل استفاده از ساختار سهبخشي در حمامهاي
عمومي ايران

با توجه به آنچه گفته شد ،الگوي سهبخشي (شامل بينه و
مياندر و گرمخانه) در دورههاي مختلف معماري براي طرح
معماري حمامها الگويي مقبول بوده است و ميتوان آن را
بهعنوان ساختار اصلي كالبد حمام در ايران دانست .حال
اين پرسش مهم پيش ميآيد كه دليل استفاده از اين الگوي

تصویر  .1دياگرام فضايي و ساختار سهبخشي حمامهاي عمومي در ايران.
مأخذ :نگارندگان.
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مطابق نظر اغلب محققان در حوزۀ تاريخنگاري معماري،
حمامهای عمومي در ایران از سه بخش اصلي بینه و ميان در
و گرمخانه تشکیل شده است (كياني )249 ،1386،و رعايت
اين سلسلهمراتب فضايي و سير حركتي از بينه به گرمخانه از
جمله وجوه تشابه در حمامهاي عمومي ايران است (طبسي
و همکاران .)58-49 ،1386،شواهد باستانشناسي مربوط به
دورۀ صفوي و قاجار بهروشني استفاده از ساختار سهبخشي
در حمامهاي ايراني را روشن ميكند .همچنين شواهد
باستانشناسي محدود متعلق به قبل از دورۀ صفويان حاكي
از قدمت استفاده از الگوي سهبخشي در معماري گرمابههاي
ايران است كه با توجه به شواهد محدود باستانشناسي
مربوط به قبل از دورۀ صفوي تنها دو نمونه از دورۀ سلجوقي
و تيموري در جدول  1آورده شده است .در این جدول
نمونههایی از پالن حمامهای دورانهای مختلف جمعآوری و
ساختار سهبخشی و سلسلهمراتب فضايي در آنها مطالعه شده
است .با توجه به کثرت نمونۀ حمامها در دورههای صفویه و
قاجار تنها به بررسی یک نمونه از حمامهای معروف بسنده
شده است.
با توجه به جدول  ،1ميتوان چنين نتيجه گرفت كه استفاده
از الگوي سهبخشي (شامل بينه و مياندر و گرمخانه) توسط
معماران سنتي در طرح معماري حمامها در دورههاي
مختلف معماري از اوايل اسالم تا دوران آلبويه (لطفيوند
وحيد )1390،و تا دورۀ قاجار رايج و مورد قبول بوده است

و اين الگوي سهبخشي ،الگوي اساسي ساختاري حمامهاي
عمومي در ايران بوده است .عالوه بر اين مستندات متني
نيز نشاندهنده رواج الگوي سهبخشي در ساختار حمامهاي
عمومي در ايران است .چنانچه در قابوسنامه براي معرفي
بخشهای مختلف حمام چنین ذکر شده است« :چون به
گرمابه روی اول به خانۀ سرد شو و یک زمانی توقف کن،
چندان که طبع از او حظی یابد .آنگه در خانۀ میانگی رو و
آنجا یک زمان بنشین تا از آن نیز بهرهای یابی .آنگه در خانۀ
گرم شو و ساعتی همی باش تا حظ خانۀ گرم نیز بیابی .چون
گرما در تو اثر کرد در خانۀ خلوت رو» (ابن اسکندر،1347،
 .)108ذکر این نکته نیز الزم است که خلوتخانه بهعنوان
فضای اختصاصی شستوشو ،بخشی فرعی از گرمخانه بهشمار
میرفته است و اغلب در گوشههای گرمخانه ایجاد میشده
است.
در دورۀ صفوی نیز حمامها دارای همان ساختار سهبخشی
بودند که شاردن در سفرنامۀ خود به توصیف آن پرداخته
است« :گرمابههاى ايران عموماً از سه اتاق بزرگ يا سه محوطه
كه همۀ جوانب آن با ديوار مسدود شده تشكيل شده است»
(شاردن ،1372،ج .)22 ،3 .همچنین حمامهای اسالمی تا
دورۀ قاجار نیز در ساختارهای کهن خود ساخته میشدند
که دروویل توصیف نسبتاً روشنی از گرمابههای این دوره با
ساختار سهبخشی ارائه داده است (دروویل.)62-61 ،1370،
از نمونههای و شواهد متنی بررسیشده میتوان نتیجه گرفت
که حمامهای ایرانی از سه بخش کلی تشکیل یافتهاند .هریک
از این بخشها نیز به اتاقها و قسمتهای جزئیتری تقسیم
میشدند كه سلسلهمراتب فضایی حمامهای عمومی ایران در
تصویر  1نشان داده شده است.
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جدول  .1بررسي ساختار سهبخشي در حمامهاي عمومي ايران .مأخذ :نگارندگان.
پالن معماري

نام بنا

ساختار و الگوي كلي طرح معماري

حمام بیشاپور
(دوران آلبویه و سلجوقی)

حمام پهنۀ
سمنان،
تاریخ ساخت:
 856ق.

...........................................................

حمام نوبر
تبریز،
دورۀ ساخت:
قاجار

حمام گنجعلی خان
کرمان،
دورۀ ساخت:
صفویه

جمعبندی و
نتیجهگیری

فضای اصلی هر حمام شامل بینه ،میاندر و گرمخانه است که این ساختار سهبخشی در کالبد حمامهای دورههای
مختلف قابل مشاهده است.
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•مفهوم آیین گذار و آشناسازی

2

واژۀ آیین برابر با « »riteاست و در معنای «روش معین ،دستور
انجام مراسم رسمی یا مذهبی» بهکار میرود .واژۀ «»rite
خود ریشۀ مذهبی دارد و به مجموعهای از اعمال تکرارپذیر
و رمزگذاریشده اطالق میشود (مختاریان و شکری،1390،
 .)28-16آیين در واقع بيان نمادین ارزشهای فرهنگی و
دینی یك جامعه است .ساختار آیين متأثر از اسطورهها و
باورهای متافيزیكی و گاهی مردمی است که در طول ساليان
متمادی به آن عمل کرده و آن را حفظ میکنند .ساختار
آیين در یك سطح متأثر از شيوۀ زندگی و ارزشهای اخالقی،
فرهنگی و دینی یك جامعۀ خاص است و در سطح دیگر ،از
اسطورهها و اعمال خدایان و قهرمانان و نياکان آن جامعه
تأثير میپذیرد (بيات فرد و الجوردي .)36-21 ،1395 ،از
نظر الياده پذیرفتن آیين و التزام به آن سبب میشود که
حتی کوچكترین و مادیترین اعمال انسان ،نظير خوردن،
آشاميدن ،برقراری روابط جنسی و امثال آن ،به اموری
آگاهانه ،هدفمند و بهتعبير دینی مقدس تبدیل شوند.
الیاده در توضیح آیینهای گذار و پدیدارشناسی آشناسازی
چنین توضيح ميدهد كه انسان از لحاظ روحی باید برای
دومین بار زاده شود ،او با گذر از وضع غیرکامل (جنینی) به
وضع کامل (بلوغ) انسان کاملی میشود .در یک کالم ممکن
است گفته شود که وجود انسان تکامل را در مجموعهای از
آیینهای گذار و با آشناسازیهای متوالی بهدست میآورد.
آیینهای گذار به هنگام تولد ،بلوغ ،ازدواج و مرگ و نیز
در برخی دیگر از مراحل زندگی وجود دارد و میتوان گفت
هریک از این موارد همیشه شامل یکسری آشناسازی است.
•مراحل سهگانۀ آيين گذار

از نظر ون جنپ مناسک گذار دارای سه مرحلۀ کلی است
(تصویر  .)2مرحلۀ نخست آیینهای جدایی 3یا مرگ

............................................................

سهبخشي توسط معماران سنتي چه بوده است؟ ساختار
سهبخشی حمامهای ایرانی میتوانسته پاسخگوی نیازهای
مختلف جسمی و ذهنی و آیینی استفادهکنندگان از حمام
باشد .از جمله داليلي كه محققان براي استفاده از اين
ساختار سهبخشي بيان كردهاند ،يكي دليل پزشكي و لزوم
رعايت ترتيب دمايي فضاها جهت حفظ سالمتي است كه
در رسالۀ حفظ الصحة ناصري نيز به آن اشاره شده است.
برخي محققان نيز بر نقش عملكرد تأكيد کردهاند و ساختار
سهبخشي حمام را تحت تأثير آداب استحمام دانستهاند .شايد
براي بيشتر روشنشدن دليل مقبوليت اين الگوي سهبخشي
بايد جنبۀ آیینی معماري حمامها مورد توجه قرار گيرد و در
اين راستا الزم است تا كاركردهاي متنوع حمام و جنبههاي
آیینی اين كاركردها مورد توجه قرار گيرد .تأکید نگارندگان
بر جنبۀ آیینی ساختار سهبخشی حمام بهمعنی چشمپوشی
و بیاهمیت دانستن جنبههای عملکردی و پزشکی نیست،
بلکه بیانگر جنبههای معنایی طرح حمام است.
از کارکردهای اصلی حمام انجام فريضۀ طهارت است .با توجه
به خاطرات و سفرنامههای برجایمانده از دوران مختلف این
نکته نیز روشن میشود که اهمیت حمام به دالیل فرهنگی و
دینی بوده است و بسيارى از مردم قبل از طلوع آفتاب بهقصد
تطهير و غسل راهى حمام مىشدند .چنانکه ممتحنالدوله
در خاطرات خود به سختی حمامرفتن قبل از طلوع آفتاب
برای غسل چنین اشاره کرده است« :چيزى كه اسباب صدمۀ
همه روزۀ من بود اين بود كه بايستى يك ساعت قبل از طلوع
آفتاب به حمام بروم و غسل نمايم ،يعنى غسل ارتماسى»...
(ممتحنالدوله.)160 ،1353،
همچنین شاردن نیز سه عامل بهجاآوردن احكام مذهبى،
رعايت پاكيزگى و حفظ تندرستی را محرك ايرانيان به
استفاده از حمام میداند و چنین اضافه میکند که اسالم
به مسلمانان توصيه كرده است همواره تن خود را از پليدى
بزدايند و نظافت تن را نیز نوعی اطاعت دینی بهشمار آورده
است (شاردن ،1372،ج .)230-220 ،3 .پوالک نیز دربارۀ
حمام و اهمیت آن در سفرنامۀ خود آورده است« :حمام با
زندگی دینی ایرانیان در ارتباط نزدیک است .زیرا هم بر اثر
عادت ماهانه ،زاییدن و اصوالً هر نوع بیماری و هم بهسبب
تماس با چیزهایی که ناپاک قلمداد شده است ،مانند خون،
چرک ،مردار ،سگ و غیره مطابق با قواعد دینی بدن نجس
میشود و در تمام این موارد نجاست را باید با بهحمامرفتن
برطرف ساخت .پس برای ساختن حمام و نگهداری آن کمال
مراقبت را مبذول میکند» (پوالک.)244 ،1368،
آنچه حائز اهميت است شناخت معناي تطهير است .تطهیر
از ریشۀ «طهر» به معنی شستن و پاککردن با آب است
(فراهيدى 1410،ق ،.ج .)1 ،4 .تطهير به معنی پاككردن و

تزكيه و نمودادن نیز آمده است ،مثل مريض كه اول مرض را
از بين مىبرند سپس تقويتش ميكنند و تط ّهر از باب تفعل
بهمعنى پاكشدن است .فعل آن ّ
«اطهر» نيز آيد كه در اصل
«تط ّهر» بوده و تاء در طاء ادغام شده و براى رفع محذور ابتدا
به سكون همزه به اولش آمده است « َفإِذا ت ََط َّه ْر َن َف ْأتُو ُه َّن م ِْن
َح ْي ُث أَ َم َر ُك ُم اهلل» (بقرهَ « )222 :و إ ِ ْن ُك ْن ُت ْم ُج ُنباً َف َّ
اط َّه ُروا»
(مائده )6 :ناگفته نماند معناى اولى در هر دو پاكشدن
است ولى سبب پاكشدن اغتسال است پس غسل موجب
طهارت باطنى است (قرشی 1412،ق ،.ج.)242-244 ،4 .
از نظر عارفان نيز هدف طهارت پاكي روح و جسم بهصورت
توأمان است و بهسبب اين ويژگي تطهير بسياري از محققان
حوزۀ اديان و مذاهب آيينهاي تطهير را در زيرمجموعۀ
آيينهاي گذار دستهبندي ميكنند كه در ادامه به توضيح
آن ميپردازيم.
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تصویر  .2سه مرحل آیین گذار ،مأخذ :نگارندگان.

نمادین ،مرحلۀ دوم مرحلۀ برزخی 4و در نهایت بازگشت یا
بازپیوستگی 5است ( .)Van Gennep,1960,15-16مراسم در
همه جا با جدایی نامزد از خانواده و گذراندن دورۀ انزوا در
بوتهزارها یا دشت آغاز میشود .در اینجا نمادی از مرگ وجود
دارد .اعتقاد بر این بوده که نوآموز را هیوالیی میبلعد .در
شکم هیوال شب کیهانی وجود دارد .این خود وضع جنینی
وجود هم در سطح کیهانی و هم در سطح حیات انسان است.
سپس نامزد به درون کلبه ،غار یا مغاکی برده میشود که نماد
زهدان مادر است .مرگ نمادین نوآموز به معنی بازگشت به
وضع جنینی است .پس از این نوآموز باید دوباره متولد شود.
این مرحله شامل عذاب و شکنجههایی (مانند مثلهکردن،
جوشاندن ،داغکردن ،خوردکردن دندانها ،قطع انگشتان)
است که این اعمال دارای معانی گوناگونی هستند و از جمله
نمادگرایی مرگ را در بر دارد .سپس در مرحلۀ پایانی نام
جدیدی بر نوآموز گزارده میشود که نام واقعی اوست و
چیزهایی به او آموخته میشود (الیاده.)141-105 ،1375،
جوزف کمبل 6در کتاب خود با عنوان قهرمان هزارچهره 7از
مشاهدات ون جنپ دربارۀ آیین گذار در جهتی استعارهای
برای بیان نظریههای خودش که وابسته به نظریات یونگ
است استفاده کرده است .قهرمان اسطورهای کمبل در
سفر خود سه مرحلۀ جدایی ،خطرهای تشرف و بازگشت
را میگذراند .بنابراین قهرمان در سفر خود مجبور به جنگ
با بحرانهای شخصی و محدودیتهای تاریخی و محلی است
و در پایان در وضعی تغییریافته نسبت به انسانهای عادی
بازمیگردد (.)Campbell,1949,10-20
ویکتور ترنر 8انسانشناسی انگلیسیتبار است که بهطور
گستردهای نظریۀ آیین گذار ون جنپ را بسط داده است .ترنر
با پشتوانهای ساختارگرایانه و عملکردگرایانه بر ساختارهای
جامعهای خاص و چگونگی کارکردهای جنبههای مختلف
اجتماع در رسیدن به اهدافش تمرکز داشته است .حالت
برزخی و میانگی 9کیفیتی از آیین گذار است که بیشتر
مورد عالقۀ ترنر است .بهعقیدۀ او حالت فرد در حالت برزخی
مقدار کمی از صفتهای مراحل قبلی و پسین را داراست و
ویژگیهای حالت برزخی مبهم و خارج از تمام هنجارهای
طبقهبندیشدۀ جامعه است ( .)Turner, 1967, 94در حقیقت
افراد متعلق به دورۀ برزخی هیچ چیزی ندارند .نه شأنی،
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نه مالی ،نه نشانی ،نه لباس دنیوی ،نه درجهای ،نه جایگاه
خویشاوندی و نه هر آنچه که ایشان را از جهت ساختاری با
بقیه متمایز کند .در واقع موقعیت آنها نمودار کهنالگوی
فقر مقدس 10است ( .)ibid.: 237حالت برزخی ،جدایی از
شیوۀ زندگی قبلی و بعدی است که در نقل مکان فیزیکی و
جدایی از خویشاوندان و انسانهای زندگی پیشین و ،در یک
نظر ،با بودن در خارج از گردش زمان نمود مییابد (Turner,
 .)1972, 128بهگفتۀ ترنر جدایی از آشنایان و زندگی عادی
و عادتها شاید بهعلت تنبیه ،کفارهای ،11تطهیر ،شناختی،12
تعلیمی ،13درمانی ،دگرگونی 14و بسیاری دیگر از جنبههای
ارزشی و کارکردی باشد (.)Turner, 1974, 196
در نهايت بايد گفت كه آیينهای گذار معموالً قوانين
پاکی و ناپاکی را مد نظر قرار میدهند ،زیرا در این مواقع
گذار انسانها در برابر نيروهای شر آسيبپذیرتر هستند.
دستورالعملهای رعایت پاکی و ناپاکی هنگامی که در حوزۀ
علم فقه مطرح شوند ،بایدها و نبایدهای ظاهری را معين
میسازند و ،هنگامی که در حوزۀ علم اخالق مورد توجه قرار
میگيرند ،بر ضوابط و اصولی تكيه میکنند که برای تطهير
باطن و درون ضروری است .در اعمال آیينی هر دو جنبه
اهميت دارد .تطهير راهی است برای طلب بخشودگی ،شفا،
آغاز دوبارۀ تعالی و پيوستن دوباره به سرچشمه و بنانهادن
یك رابطۀ سهسویه بين فرد ،کيهان و ساختار اجتماعی .از
سویی دیگر چنين بهنظر میرسد که ورود به هر مرحلۀ جدید
از حيات انسان مستلزم پاکشدن از وضعيت قبلی و ورود
خالصانه و تطهيرشده به مرحلۀ بعدی است كه اين خود
نشاندهندۀ اهميت تطهير و رابطۀ آن با آيين گذار است.
با توجه به آنچه گفته شد ،حمام داراي ساختاري سهبخشي
بوده و یکی از کارکردهای مهم حمام انجام آیین تطهیر بوده
است و نظر بسیاری از پژوهشگران حاکی از ارتباط آیین
تطهیر با آیین گذار است .بنابراین بخش مهمی از عملکرد
حمام مرتبط با آیین گذار است و لزوماً کالبد بنا باید فضای
الزم برای انجام چنین آیینهایی را در اختیار استفادهکنندگان
از بنا قرار دهد .اکنون بررسی سه نكته در شناخت تأثیر آیین
گذار بر کالبد حمام حائز اهمیت است .نخست مطالعۀ آداب
استحمام و بررسي سلسلهمراتب فضایی حمام در ارتباط با
آيين گذار است .دوم توجه به مفهوم آب و غوطهوري در آب
است ،این مفهوم جايگاه مهمي در كاركردها و آداب استحمام
دارد و باید گفت كه حمام بدون آب و غوطهوري در آب
معني خود را از دست خواهد داد .نکتۀ سوم مطالعۀ آيينهاي
مرتبط با حمام و بررسي رابطۀ اين آيينها با آيين گذار است.
•حمام و رابطۀ آن با آيين گذار

 - -آداب استحمام

در توضیح کارکرد آیینی حمام در ارتباط با آیین گذار آنچه
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مورد تأکید است سیر تحول انسان در گذار از ناپاکی به پاکی
است که عالوه بر جنبۀ مادی دارای جنبۀ روحانی نیز هست.
در نگاه دینی فرد بهواسطۀ برخی اعمال و حاالت ناپاک
میشود که این ناپاکی دارای دو جنبۀ جسمی و روحانی
است .فرد بهواسطۀ این ناپاکی از بسیاری اعمال دینی نهی
میشود و برای بازیابی پاکی خویش و ورود به جامعۀ
دینی باید اعمالی آیینی را انجام دهد .در جامعۀ سنتی ما
این عمل آیینی اغلب در حمامهای عمومی انجام میشده
است .استحمام در آداب ايرانيان داراي سه مرحله است
(تصویر  .)3در آداب استحمام اولین مرحله ورود شخص
ناپاک به فضای حمام است .ورود به حمام از دری صورت
میگرفته که در باالی آن نقوشی از نبرد خیر و شر یا شیطان
و یا صاحب دوزخ وجود داشته است .این نقوش سردر حمامها
اشاره به ورود به مکانی غیرزمینی و برزخی نمادین است .در
این باره شیخ کلینی نقل کرده است کهَ « :ق َ َ
ِين
ِيرال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ال أم ُ
ِالد َر ِن َو َق َ
س
ار َو يَ ْذ َه ُب ب َّ
ال ُع َم ُر ب ِ ْئ َ
ن ِ ْع َم ال ْ َب ْي ُت ال ْ َح َّما ُم يُ َذ ِّك ُر ال َّن َ
ال ْ َب ْي ُت ال ْ َح َّما ُم يُ ْبدِي ال ْ َع ْو َر َة َو يَ ْهت ُ
الس ْت َر» (کلینی1407،
ِك ِّ
ق ،.ج « .)496 ،6على (ع) فرمود :چه خوب جايى است
گرمابه ،بهياد دوزخ آورد و چرك را برد ،و فرمود (عمر) چه
بد جايى است گرمابه كه پرده را بردارد و شرم را ببرد»
(ابنبابویه.)51 ،1376،
ورود شخص ناپاک به حمام و جامهکندن اولین مرحله از
گذار بهسمت پاکی است .برهنهشدن نمادی از مرگ و جدايي
و ورود به حالت جنینی است .در متون اسالمی به هنگام
هم اذهب ع ّني الرجس النجس ،و
ورود به گرمخانه ذکر «اللّ ّ
ط ّهر جسدي و قلبي» .به این معنی که «خداوندا ،پليدىهاى
نجس را از من دور گردان و ظاهر و باطنم را پاك گردان»
(طبرسی )240 ،1380،توصیه شده است .اين ذكر بیانگر
رابطۀ پاکی جسم و روح با يكديگر است .مرحلۀ بعد نظافت و
شستوشوي تن و عبور از گرمخانه است که نمودی از حالت
برزخی و ابتالئات سفر معنوی است که طی آن فرد با زدودن
ناپاکی و نجاسات از جسم خویش زمینۀ پاکی روحانی را در
خود فراهم میکند .چنان که در علوم فقهی و شرعی نیز
برای بهدستآوردن پاکی و طهارت باید ابتدا عین نجاسات را
از جسم زدود و بعد از آن مراحل غسل و طهارت را انجام داد.
مرحلۀ نهایی غسل در آب خزینه است که نوعی تجدید حیات

- -آب و غوطهوری در آب بهعنوان نمونهای از گذار

در فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی ذیل واژۀ آب چنین
آمده است :آب ( )ābیکی از عناصر اربعه ،ماء ،مقابل آتش،
رود و نهر .در فارسی میانه « »ābو در فارسی باستان،
اوستایی ،سنسکریت « »āpخوانده میشده و مشتق از واژۀ
« »āpهندواروپایی به معنی آب و رود است .یکی از دالیل
تقدس آب فضیلت تطهیرکنندگی آن است .با این فضیلت
است که آب هرگونه آلودگی را میزداید و برای پادیاب و
تطهیر بهکار میرود .واژۀ پادیاب 15نیز صفتی یونانی بهمعنی
متعلق به پا است (.)Mayrhofer,1996,80
در قرآن كريم واژۀ «ماء»  63بار بهكار رفته و اهمیت بسیاری
به آن داده شده است ،از جمله فرمودهَ « :و َج َعلْنا م َِن الْما ِء ُك َّل
ي ٍء َح ٍّي» (انبياء .)30 :ميدانيم كه آب در تشكيل موجودات
شَ ْ
زنده دخالت تامى دارد كه بدون آن نه زندگى وجود داشت
و نه بقا (قرشی 1412،ق ،.ج« .)322 ،6 .آب مادۀ حيات،
آب در نشأ عنصرى صورت علم و مظهر حيات است كه تمام
عنصريات را زنده دارد و حيات نفوس به علم است چنان كه
حيات بدن به آبَ « .و َّ ُ َ
السما ِء ما ًء َف َأ ْحيا ب ِ ِه ال ْْر َ
ض
الل أن ْ َز َل م َِن َّ
ب َ ْع َد َم ْوت ِها» (نحل .)65 :و هيچ شیئی نيست مگر اينكه زنده
است« .إ ِ ْن م ِْن شَ ْي ٍء إ ِ َّل يُ َس ِّب ُح ب َِح ْم ِدهِ» .حيات آن به آب است.
لذا بعضى از اقدمين گفتهاند عنصر اول كه صادر نخستين
است آب است و اين سخن حق است» (طوسی.)206 ،1374،
خلقت آب پیش از خلقت بقیۀ عالم در اساطیر هندواروپایی
جایگاه مهمی داشت .بدین گونه که ابتدا آسمان خلق شد و
همه جا را آب فرا گرفت و پس از آن زمین از آن سر برآورد
و روییده شد (قرشی .)48 ،1380،به اعتقاد ایرانیان باستان،
نگهبانی آب به ارد ویسورا آناهیتا 16اختصاص داشت که به
معنی رود قوی و بیآالیش یا آب توانای بیآالیش است .این
الهه نزد ایرانیان از تقدس خاصی برخوردار بود ،بهطوری که
یسنای  65و یشت پنجم دربارۀ او و آبهای اوست .او زهدان
زنان و تخمۀ مردان را پاک میکند و رمه و گله را افزونی دهد
(بهار .)80 ،1375،در وندیداد نیز آب و آتش پسر و دختر
اهورا مزدا معرفی شدهاند که دارای احکام زیادی در این
مورد است (رضي .)667 ،1376،از نظر مسیحیان نيز منشأ
آب بهعنوان نماد روحالقدس همراه حضرت عیسی و پیروان
باایمان اوست 17.در آیین دائو نیز آب نماد حکمت دائویی
است که مطلقاً دافعه ندارد .آب آزاد و فارغ از وابستگی است

............................................................
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و بازگشت دوباره به پاکی را در پی دارد .بدین ترتیب با توجه
به آداب استحمام ،گذار از ناپاکی به پاکی در حمام و در سه
مرحلۀ برهنگی ،شستوشو و نظافت و غسل انجام میشده
است .این سه مرحلۀ استحمام متناظر با سه مرحلۀ گذار
بوده است و با سلسلهمراتب فضایی حمام ارتباطی نزدیک و
معنادار دارد.
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مهروش كاظمي شيشوان و مهسا بايبوردي

و در سراشیب زمین جاری میشود (شوالیه و گربران،1384،
ج )527 ،2 .و در تبت آب نماد پیمان و عهد سالک با خداوند
است (شوالیه و گربران ،1378،ج.)13 ،1 .

...........................................................

- -غوطهوري در آب و تجديد حيات

آب در بیشتر ادیان وسیلۀ تطهیر آیینی است و در حقیقت
آب واسطۀ گذار و تجدید حیات و باززایش آن است و
اسطورههای فراوان دربارۀ آب حیات نیز بهدلیل همین
ویژگی تجدیدکنندگی آب است .آب در واقع نمادي باستاني
براي زهدان و نوزايي محسوب ميشـود .تطهير معنوي با آب،
بهگونهاي ،تجديـد حيات معنوي را در پي دارد .نمونۀ بارز آن
غسل تعميد اسـت كـه در آيـين ميتـرا و ديـن مسيح و فرقۀ
صابئين كاربردي روحاني دارد« ،در حقيقت ،غسل تعميد،
نمودگـار رسـتاخيز و مـرگ عرفـاني است و نشانۀ تبدل و
استحاله» (شريفيان و اتوني .)1390،از ديدگاه عيسويان ،اين
عمل نهتنها پاككردن گناهان ،بلكه تولد دوبارۀ نمـادين در
درون كليسا بهشمار ميرود .در نقشها و تابلوهاي مربوط
به دين مهري ،مرشد مهري يا مغان ميترا در حال تعميـد
مؤمنان مشاهده ميشوند و در مدخل مهرابه حوضچهاي
وجود دارد كه شايد براي غـسل استفاده ميشده است.
زرتشت ،پيامبر ايراني نيز ،پيش از مالقات با امشاسپندان
و شركت در انجمـن آنـان ،از رودخانۀ «دائيتي» ميگذرد.
گذشتن از آب ،در اساطير ايراني ،اهميت خاصـي دارد ،زيـرا
اغلـب قهرمانـان ،پيش از دستيافتن به موقعيتي بزرگ ،از
آب ميگذرند و زرتشت نيز ،براي رسيدن به چنين جايگاهي
و مالقات با امشاسپندان ،گويي اين سنت اسطورهاي گذر از
آب را بايد رعايت کند (همان.)130-107 ،
بوهالل عسكري ،یکی از عارفان مسلمان ،در بيان اختالف
ميان نظافت و طهارت و مضامین روحانی تطهیر عنوان
ميكند« :نظافت عكس آلودگي است و در معاني اخالقي
و عرفاني استفاده نميشود .چه آنكه ميتواني بگويي او
نظيف الصورت است (يعني زيباست) يا ميتواني كسي را
نظيف اللباس و بدن بخواني ،ولي نميتواني بگويي نظيف
االخالق» اين معنا از دو حديث مشهور نبوي نيز استخراج
ميشود كه دربارۀ نظافت است« :النظافة من االيمان» و در
اهميت طهارت« :الطهور نصف االيمان» صورت ظاهريِ هر
دو حديث در بيان تفاوت ميان نظافت و طهارت گوياست و
بر اهميت طهارت داللت دارد .جامعترين و مانعترين تعريفي
كه دربردارندۀ تعاريف ديگر است آن است كه اميرالمؤمنين
علي (ع) ،دربارۀ طهارت نفس بيان كرده است« :بدان همانا
طهارت نفس تزكيۀ ظاهر است با بهكاربردن احكام شريعت
ح ّقه و انقياد به اوامر و نواهى خداوند بر حسب آنچه كه در
نفس االمر هست و پاككردن بديها از اخالق و فايدۀ اين
پاكى آن است كه نفس مستعد ميشود براى دريافت فيض

..............................................................................
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خداوند بر او ،به كرمش و منتش به صور قدسى كه اين
چنين نفس زيور ميشود با كماالت نفسانى» (طباطبايي و
مؤمنی.)54-33 ،1393،
بهطور كلي طهارت با اين تعريف ،نزد عارفان مسلمان ،پاكي
و تنزيه باطن از پليديهاست تا نفس براي دريافت فيوضات
الهي آماده شود .چنانکه ابنسینا در داستان حی ابن یقظان
خطاب به سالک میگوید« :آنچه مفید روح سالک است
اینکه در چشمۀ آب روان ،که در کنار چشمۀ جاودانگی قرار
دارد ،شستوشو کند تا بهواسطۀ آن تطهیر یابد و از زالل
جاری آن بنوشد تا در اندامهایش نیرویی نو جاری گردد»
(ابنسینا .)36 ،1366،سهروردی نیز در رسالۀ عقل سرخ خود
به چنین مفهومی اشاره کرده است و چنین بیان میکند
که« :هرکه بدان چشمه غسل کند هرگز محتلم نشود .هرکه
معنی حقیقت یافت بدان چشمه رسد .چون از چشمه برآمد،
استعداد یافت» (سهروردی.)238 ،1380،
این گفتارها از عارفان مسلمان و نمونههایی از این دست
معرفیکنندۀ آب بهعنوان نماد کامل حیات هستند که تطهیر
و غسل با آن میتواند زندگیبخش و موجب تحول معنوی
باشد .چنانکه اشاره شد تطهیر با آب در اسالم نیز با زایش
اولیه و باززادن و تحول معنوی در ارتباط است .از این رو
غوطهزدن و فرورفتن در آب نماد رجعت به حالت پیشین
و تجدید حیات کامل و زایش نو و پاکی شمرده شده است
(زمردی )133 ،1382،بهطور کلی باید گفت که غوطهوری در
آب برای تطهیر دارای سه مرحلۀ کلی است .1 :برهنهشدن؛
 .2غوطهور شدن؛  .3بیرونآمدن از آب (تصویر  .)4با توجه
به آنچه گفته شد و مطابق نظر بسیاری از پژوهشگران و
عارفان اسالمی ،تطهیر و غوطهوری در آب را میتوان در زمرۀ
آیینهای گذار دستهبندی کرد و ساختار سهبخشی تطهیر را
18
در ارتباط با ساختار سه بخش گذار در نظر گرفت.
رابطۀ تطهیر و آیین گذار در ایران پیشینهای کهن دارد.
تطهیر در آیین مهری نمونهای کهن از این رابطه را نشان
میدهد .دربارۀ کیفیت و چگونگی انجام آیین تطهیر در
آیین میترا اطالعات جامع و کامل در دسترس نیست ،ولی
مطابق نظر پژوهشگران دینهای ایران باستان ،مهردینان
برای انجام مراسم مذهبی خود بهمدت سه روز و سه شب
در فواصل معین غسل میکردند تا برای حضور در مراسم

تصویر  .4سه مرحلۀ تطهیر .ماخذ :نگارندگان.
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مذهبی خود آماده شوند (رضی )88 ،1384،و ضرورت تطهیر
و شستوشو در هنگام اجرای مراسم باعث احداث مهرابهها
در کنار آبهای روان شده بود (هوار .)132 ،1379 ،همچنین
شواهد روشنی حاکی بر انجام غسلهای گوناگون به هنگام
ورود پیروان میترا به هریک از درجات هفتگانۀ میترایی وجود
دارد (ورمارزن )167-156 ،1372 ،که بهروشنی ارتباط آیین
طهارت میترایی با آیینهای گذار و سابقۀ کهن این آیینها
در ایران را نشان میدهد .ذکر این نکته نیز ضروری بهنظر
میرسد که اغلب پژوهشگران در این نکته همعقیده هستند
که آیین میترا و مناسک و آداب میترایی ریشۀ ایرانی دارد و
میتراییسم رومی برگرفته از آیین مهر ایرانی است.

حياتشان دستخوش تغيير میکند ،صورت اجتماعی منظمی
را پيش میآورد که مفاهيمی همچون زایندگی و تعهد را در
خود دارد .هر ازدواجی بر فشار و خطری داللت دارد و از این
رو بحرانی را رفع میکند و همراه با آیینهای گذار خاص خود
است (الیاده.)137 ،1375،
در ايران مراسم ازدواج يا حداقل بخشي از آن در حمام انجام
ميشده است .چنانکه در حدیث است« :أَب ِي ال ْ َح َس ِن ال ِّرضَ ا
ع َق َ َ
الر ُج ِل يَق َْرأُ فِي ال ْ َح َّما ِمَ -و يَ ْنك ُِح فِي ِه َق َ
ال
الَ :سأل ْ ُت ُه َع ِن َّ
س بِهِ» (حر عاملی 1409،ق ،.ج« .)48 ،2 .کسی از
َل ب َ ْأ َ
حضرت رضا (ع) دربارۀ قرآنخواندن و ازدواج در حمام پرسید
که ایشان فرمودند اشکالی ندارد» .این حدیث ،فارغ از اینکه
مجعول است یا نه ،بیانگر این نکته است که در گذشته در
حمام مراسم ازدواج برگزار میشده است .يكي از مهمترين
آيينهاي ازدواج جشن حنابندان است كه اغلب در حمام
برگزار ميشد و رابطۀ مستقیم با آیین گذار دارد (رفيعفر و
19
كماللو.)47-27 ،1393،

هنگامی که کودکی متولد میشود ،او تنها دارای وجودی
طبیعی است و نه خانوادهاش او را بهرسمیت شناخته و
نه جامعه او را پذیرفته است .آیینهای گذار مختلفی که
بیدرنگ پس از تولد نوزاد انجام میشوند به کودک وضعیتی
حقیقی میبخشند و کودک از طریق این آیینها وارد جامعۀ
زنده میشود (الیاده .)137 ،1375،تولد ،بهعنوان اولين
مرحلۀ گذار ،بهمعنای پایان حيات جنينی و آغاز زندگی در
یك دنيای دیگر است .از آنجایی که هيچ گذاری بدون آیين
معنا پيدا نمی کند ،در این مرحله اعمالی چون شستوشوی
آیينی ،آیين نامگذاری و امثال آن انجام میشود .بهحمامبردن
کودک بخشی از این آیینهای گذار است که در بسیاری از
مناطق ایران مرسوم بوده است.
حمام بعد از زایمان زمان و آداب خاصی دارد و در مکانهای
مختلف اغلب متفاوت است .آلودگی و ناپاکی زایمان از نوزاد
و زائو باید رفع شود و این مهم تنها به شستوشو برنمیآید،
بلکه روز خاص و آدابی ویژه میطلبد ،وگرنه ناپاکی اگرچه
بهظاهر پاک شود ،در جان زائو و نوزاد باقی میماند و عواقب
جاودانه در زندگی هر دو خواهد داشت .حمام روزهای سوم
و هفتم در بسیاری از جاها معمول و مرسوم است ،ولی حمام
روز چهلم زایمان در همۀ مناطق مشترک است (اسدیان
خرمآبادی.)25 ،1384،

مرگ نیز یکی از مراحل اصلی گذار است که آیینهای خاص
خود را دارد که این آیینها هم برای خود متوفی در قالب
آیینهای تدفین و هم برای بازماندگان بهصورت آیینهای
دیگری انجام میشود که حمام عزا نمونهای از این آیینهاست.
برای مثال در فریدن لرهای عزادار پس از چهلم پیراهن سیاه
را از تن آشنایان بیرون میآورند .زنان را به حمام دعوت
میکنند و بر سر آنها حنا میگذارند و از ایشان میخواهند
که لباس سیاه نپوشند (اسدیان خرم آبادی .)126 ،1384،در
گیالن و سایر نقاط ایران نیز همچنین رسومی وجود دارد که
به حمام عزا مشهور است.
بدین ترتیب عالوه بر آیین تطهیر ،که در زمرۀ آیینهای
گذار دستهبندی میشود ،میتوان ارتباط معناداري بين آداب
استحمام و سایر کارکردهای حمام با آيينهاي گذار برقرار
کرد .بنابراین حتماً مفهوم آیین گذار در ساخت و طراحی
حمام ،بهصورت خودآگاه یا ناخودآگاه ،مورد توجه معمار
سنتي بوده است و يا دستكم ميتوان گفت سلسلهمراتب
و معماری خاص حمامهای عمومی مكاني مقبول و مناسب
براي برگزاری آيينهاي گذار را فراهم میآورده است.

•سایر کارکردهای حمام در ارتباط با آیین گذار

هدف نگارندگان از این بخش تأکید بر این نکته است که
برخی کارکردهای جانبی حمامهای عمومی نیز در ارتباط
با آیین گذار بوده و فضای معماری حمام پاسخگوی چنین
نیازهایی نیز بوده است.
- -حمام بعد از زایمان

در بيشتر جوامع ،عروس و داماد جامۀ سپيد بر تن میکنند.
بهطور کلی فصل مشترک همۀ انواع این آیينها توجه به
وقوع یك گذار در حيات فرد است .برگزاری آیين ازدواج،
عالوه بر آنکه کيفيت زندگی فردی زن و مرد را در ادامۀ

نتيجهگیری
با توجه به آنچه گفته شد ،معماری مقولهای فرهنگی است
و افرادی که به آفرینش معماری دست میزنند بهناچار و
خواسته و ناخواسته نمادهای فرهنگی جامعۀ خود را بهکار
میگیرند .از این رو طرح معماری یک بنا حاصل نیازهای
فرهنگی و اجتماعی پدیدآورندگان آن بناست ،پس برای
یافتن دالیل ایجاد یک بنا و شناخت ریشههای شکلگیری

............................................................

- -حمام عروس

- -حمام عزا

..............................................................................
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مهروش كاظمي شيشوان و مهسا بايبوردي

آن باید به کارکردهای بنا و ریشههای فرهنگی این کارکردها
توجهی ویژه داشت .از این رو ،برای یافتن ریشههای پیدایش
حمامهای عمومی ایران ،ابتدا بايد به بررسی کارکردهای آن
پرداخت .با توجه به مطالعات انجاميافته و جدول  1مشخص
ميشود كه الگوي سهبخشي (بينه و مياندر و گرمخانه)
الگوي اساسي ساختاري در طرح معماري حمامهاي ايراني
است .براي يافتن داليل استفاده از اين الگوي سهبخشي
كاركردهاي حمام مورد بررسي قرار گرفت .دو کارکرد اصلی
حمام نظافت و تطهیر است که در اسالم هر دو عملی آیینی
هستند و براساس يافتههاي مذكور نتيجه ميشود كه تطهير
و ساير كاركردهاي حمام (همانند حمام عزا و عروسي و
حمام پس از زايمان) همگي در ارتباط با آيينهاي گذار
(دارای سه مرحلۀ جدایی یا مرگ نمادین ،مرحلۀ برزخی
و بازپیوستگی) است .از سوي ديگر چنانکه شرح آن
رفت ،غسل و تطهیر با آب نمونهای از آیینهای گذار و

دارای سه مرحله هستند که از نظر معنایی و ساختاری
مشابهتهای بسیاری با هم دارند .بنابراين ميتوان تطهير و
آداب استحمام را منطبق بر سير تحول انسان در آيين گذار
دانست ،بهگونهاي كه ،در جهت برآوردن نیازها و عملکردها،
اين سير سهبخشي گذار از ناپاکی به پاکی در سلسلهمراتب
فضايي سهگانۀ حمام بروز يافته است .این به معنی نفی
دالیل مادی (مانند دالیل پزشکی و اقلیمی و غیره) نیست،
ولی میتوان جنبۀ معنایی و آیینی مؤثر در طرح معماري
حمامهای عمومی ایرانی را الگوی آیینی گذار دانست ،که
مفهوم الهامبخش معمار سنتي در طرح سهبخشی معماري
حمام بوده است .اين ساختار سهبخشي را میتوان «شیرازۀ
مولد» حمام نامید که در دورههای مختلف تاریخ معماری
سنتی ایران طرح معماری حمامها بر پایۀ آن نظم یافته
است .در پایان دستاوردهای مقالۀ حاضر با پژوهشهای
پیشین در جدول  2مورد قیاس قرار گرفته است.

...........................................................

جدول  .2قیاس دستاوردهای پژوهش با نتایج پژوهشهای پیشین .مأخذ :نگارندگان.
عنوان پژوهش و نام نگارندگان

نتیجۀ پژوهش

مقایسه با پژوهش حاضر

طبسی و همکاران (.)1386
بازشناسی ویژگیهای کالبدی
گرمابههای ایران در دورۀ صفوی.

گرمابههای دورۀ صفوی دارای مشابهتهایی
هستند .بهویژه در توالی بینه ،میاندر و
گرمخانه و وسعت بیشتر بینه به گرمخانه و
تناسبات نسبتاً مشابه بینه و گرمخانه.

در پژوهش حاضر نیز ساختار سهبخشی حمام بهعنوان ساختار اصلی
حمام معرفی شده است .در قیاس با پژوهش پیشین که بر کمیت و
تناسبات فضاها تأکید میکند در پژوهش حاضر معنای این ساختار
سهبخشی و ارتباط آن با آیین گذار مد نظر بوده است.

فخار تهرانی ( .)1379حمام در
نظرگاه زمان.

ساخت حمام در ارتباط نزدیک با آیین
طهارت بوده و سابقۀ آن به آیین مهر در
ایران باستان میرسد.

پژوهش حاضر ،با تأکید بر حمامهای پس از اسالم ،طهارت را بهعنوان
کارکرد اصلی حمام معرفی میکند .طهارت بازنمودی از آیین گذار است
که دارای ساختاری سهگانه است و عنصر معنیده در طرح حمام است.

مالیی و غالمپور ( .)1393حمام
و استحمام در فرهنگ ایرانیان
عصر قاجار.

بیان نقش چهارگانۀ حمام در حوزۀ سالمت و
بهداشت ،دینی ،زیباییشناختی و اجتماعی.

پژوهش حاضر کارکردهای مختلف حمام بهویژه در حوزۀ سالمت و
اجتماعی را نفی نمیکند ولی با توجه به اعتقادات و باورهای دینی
جوامع سنتی تأکید بیشتری بر کارکرد دینی (طهارت) دارد.

روحاالمینی ( .)1386حمام
عمومی در جامعه و فرهنگ و
ادب دیروز.

حمامها در ایران عالوه بر نظافت کارکرد
اجتماعی داشتند و دارای ساختار فیزیکی
مشابهی بودند.

پژوهش حاضر نشان میدهد که برخی از آیینهای اجتماعی همانند
حمام عروسی و عزا مرتبط با آیینهای گذار بوده و ساختار سهبخشی
حمام پاسخگوی چنین نیازهای اجتماعی و آیینی نیز بوده است.

بیات فرد و الجوردی (.)1395
استحاله و تغییر هستی شناختی
در آیینهای گذار.

آیینهای گذار معموالً قوانین پاکی و ناپاکی
را مد نظر قرار میدهند و فرد با انجام آیین
گذار دچار تحولی هستیشناختی میشود.

نگارندگان نیز در این مقاله بر رابطۀ مستحکم میان طهارت و آیین
گذار تأکید میکنند و ساختار سهبخشی گذار را در ارتباط با ساختار
سهبخشی حمام میدانند.

رفیعفر و کماللو ( .)1393بررسی
آیین حنابندان از دیرباز تا کنون.

آیین حنابندان یکی از آیینهای کهن ایرانی
و بازنمودی از آیین گذار است که در حمام
برگزار میشده است.

آیین حنابندان و حمام عروسی و برخی کارکردهای دیگر حمام
بازنمودی از آیین گذار هستند که با توجه به ساختار ویژه حمام در
حمام برگزار میشده است.

اسدیان خرمآبادی (.)1384
آیینهای گذر در ایران .

به معرفی برخی آیینهای مرتبط با آیین
گذار در بخشهای مختلف ایران میپردازد و
محل برگزاری برخی از این آیینها را حمام
میداند.

برخی از کارکردهای حمام در ارتباط با آیین گذار بوده است و ساختار
سهبخشی حمام دلیلی برای مقبولیت حمام بهعنوان مکانی برای
برگزاری این آیینهاست.

..............................................................................
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