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هاي تاریخی پژوهش در تاریخ اجتماعی براي کاربردي کردن پژوهش
هاي محلی در این مطالعات اجتماعی، به  اهمیت شایانی یافته است. تاریخ

هاي فرهنگی و تمدنی کمک شایانی  روشن نمودن حیات مدنی و میراث
هاي معماري ایران، و  عنوان یکی از میراثهاي عمومی، به  . حماماندکرده

دستاوردهاي اجتماعی و فرهنگی آن، براي پژوهش در تاریخ اجتماعی و 
محلی ایران، و یافتن آداب و سنن فرهنگی و اخالقی ایرانیان،  بسیار مهم 

اي تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه -این پژوهش به روش توصیفی است.
یافتن پاسخی براي یوه میدانی و روایات شفاهی، در پیگیري از ش و با بهره

هاي  این پرسش است که معماري و آداب و کارکردهاي اجتماعی حمام
هاي پژوهش حاکی از آن است  یافته عمومی در سوادکوه چگونه بوده است؟

ها در تعاون، معاشرت که عالوه بر تأمین بهداشت و سالمت عمومی، حمام
پذیري، هاي اقشار روستایی، جامعه ت و افزایش آگاهیمردم، تبادل اطالعا

هاي طبقاتی و اجتماعی، توجه به فرایض دینی مانند نماز،  آشنایی با شکاف
گویی و انتقال تجربیات به بروز اختالفات ملکی و ارضی و ارثی، خاطره

هاي پسین روستا، ارائه موسیقی اصیل سنتی منطقه و آوازخوانی، و تداوم  نسل
 سزایی داشته است.ه ب ها و آداب اجتماعی و فرهنگی منطقه تأثیر سنت

در حوزه معماري، حمام ها، تحت تأثیر جغرافیا و اقلیم منطقه قرار داشته است 
هم از جهت سبک معماري، و هم از جهت مصالح و مواد اولیه. در آغاز دوره 

داد. این هاي بزرگ و عمومی  هاي خانگی جاي خود را به حمام پهلوي، حمام
 ها در حیات روستایی سواد کوه شد. تغییر، موجب کارکرد اجتماعی حمام

 

هاي عمومی، روستا، سوادکوه، تاریخ  حمام: کلیديهايواژه
 محلی، معماري، پهلوي.

Research in social history is very important for 
applying historical research. Local histories help to 
clarify civil life, cultural heritage and civilization. As 
a part of Iranian architectural heritage and its social 
and cultural achievements, public baths would be 
important for studying the social and local history of 
Iran and finding the Iranians’ cultural and moral 
traditions. This study is based on a cross-sectional 
method. Relying on the library resources and using 
field study and oral narrations, this study tries to 
seek an answer for this question that how the 
architecture, customs and social functions of the 
public baths was in Savadkooh? According to 
research findings, in addition to providing Hygiene 
and Public Health, public baths play significant roles 
in cooperation, communication, exchanging 
information, increasing awareness of rural people, 
sociability, understanding the social and class 
divisions, considering religious practic such as 
prayers, property, land and inheritance disputes, 
telling memories and transferring experience to the 
next generations of village, performing traditional 
and folk music and singing, and the persistence of 
social and cultural customs and traditions. The 
geography and climate of the region affected on the 
architecture style and the materials used in the 
construction of the baths. At the beginning of the 
Pahlavi era, domestic baths were replaced by large 
public baths and this change caused the social 
function of baths in the rural life of Savadkooh. 
 
Keywords: Public baths, village, Savadkooh, 
Local history, Architecture, Pahlavid. 
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 پیشینه تاریخی
له ئزمان با مسگویاي آن است که همتاریخ حیات انسان 

معیشت و تهیه خوراك و پوشاك و مسکن، بهداشت و 
نظافت شکل گرفت. انسان در پناه کوه و دره، کنار 
رودخانه و برکه، در گوشه چادر و خیمه شستشو و استحمام 

شناسی در مورد هاي مردم داده است. پژوهش را انجام می
که عمدتاً در قرون جوامع ابتدایی و سیر تکامل آن، 

نوزدهم و بیستم میالدي انجام شد، شواهد زیادي از آن را 
عرضه کرده است. لذا گرمابه در تاریخ مشرق و مغرب 

رو، پیرامون گرمابه رفتن و زمین حیات دیرپایی دارد. از این
چگونگی شستشو و رعایت نکات بهداشتی در کتب 

اوان ذکر تاریخی و متون دینی و اجتماعی دستورهاي فر
؛ قابوس بن وشمگیر، 132تا:  شده است. (غزالی طوسی، بی

). 118-119تا:  ؛ کریم خان کرمانی، بی89-88: 1368
عالوه بر دستورهاي گرمابه رفتن، در ادیان در مورد آئین 
نظافت و حمام اصولی ذکر شده است. استحمام از نظر 
 دینی، قومی و اعتقادي و بهداشتی داراي مراحلی است و

هاي فقهی و تربیتی ادیان فصل هایی  در بسیاري از کتاب
ها و منکرات حمام آمده است. در آیین  در آداب و ممنوعیت

بودا، در روزهاي مذهبی، غسل کردن در آب رودخانه 
االمینی، (روح مقدس گنگ واجب شناخته شده است

). در کیش زردشتی براي پاکی تن و روان 23-22: 1386
ناپاکی و پلشتی یاد گردیده است که  چند گونه زدودن

اند. (سروش دیرباز زردشتیان به دقت آن را انجام داده
) در آیین یهود هم که در 37-38: 1379سروشیان، 

روزهاي  شنبه و دوشنبه و پنج شنبه در معبد جمع 
شوند و نیز در مراسم آوردن تورات فرد باید پاکیزه باشد  می

، ترجمه فریدون نجینه ثمودگو با این شرط نماز بگذارد(
گرگانی) در اسالم، در دستورات و احکام دینی نظافت و 
استحمام با توضیح غسل توصیه شده است و آداب آن به 

 ).115-125تا:  است (مجلسی، بیتفصیل و دقت بیان شده
زمین، در تمدن یونانی هم پیرامون در تاریخ مغرب

شده است. در رفتن و آداب آن دستورهایی بیان گرمابه
کتاب سراالسرار، منسوب به ارسطو که براي اسکندر 
نوشته شده است، به تفصیل در مورد آداب حمام و 

به  1954، سراالسرارساختمان آن سخن گفته شده است(

 ).105-106نقل از: دانش پژوه: 
بین حمام شرق با حمام مغرب از نظر صحی و رفع 

زبور محلی خستگی فرق نمایانی موجود است. حمام م
توانستند در آنجا یکدیگر را مالقات کنند  است که مردم می

و باهم مشغول صحبت شوند و آن در طرز معاشرت اهل 
مشرق نظیر حمام رومیان قدیم عاملی موثر بود، نقشه 

ها در همه جا یکی است و تفاوتی که وجود دارد فقط  حمام
زارش باشد. این گ در آرایش و تزیین قسمت بیرونی آن می

شناسی فرانسوي هاي شرق است. تمدن اروپائیان از حمام
هاي مشرق زمین را ارائه می دهد: آبی  جزئیاتی از حمام

است از مرمر داراي فواره در آنجا شخص وارد برهنه شده 
شود که  پیچد و داخل حجره دیگري می خود میلنگی به

 گردد. اینجا روي فرشی درجه حرارت آن به پنجاه بالغ می
کند و بعد نفر او را مشت و مـال میاز مـرمـر خوابیده یک

به محل ثالثی رفته بعد از کیسه کشیدن با آب معتدل خود 
-را پاك و پاکیزه نموده پس از فراغت به محل اول بر

گردد و بالنگ و قطیفه خود را خشک کرده قدري  می
صرف قهوه و قلیان مشغول کند و بعد به استراحت می

آمدن از کسالت اقعاً براي رفع خستگی و درشود و می
اي بهتر از این حمام نیست و کاش در شهرهاي  وسیله

-468: معظم اروپا هم چنین حمامی داشت (گوستاولوبون
469.( 

در تمدن ایرانی از دیرباز بنیاد نهادن و استفاده از 
ها چون کشاورزي،  گرمابه مانند بسیاري از ابزارها و پیشه

سازي رواج  استفاده از آهن، خشت مال، خانه بافی، پارچه
 داشته است.

در متون ادبی و حماسی ایران گرمابه منسوب به 
 جمشید فرزند تهمورث پادشاه پیشدادي است:
 گرانمایه جمشید فرزند اوي
 کمربسته و دل پراز پنبه اوي
 بفرمود دیوان ناپاك را
 ابه آب اندرآمیختن خاك ر

 اختندهر آنچ از گل آمد، چو بشن
 سبک خشت را کالبد ساختند
 به سنگ و به گچ، دیو دیوار کرد
 نخست از برش هندسی کار کرد

 هاي بلند چو گرمابه و کاخ
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 ه باشد پناه از گزندـوان کـو ایـچ
 )25-26: 1363(فردوسی، 

در دوران اسالمی، منابع تاریخی و ادبی، آداب و 
 اند. کردهدستورهاي گرمابه رفتن را به تفصیل ذکر 

هاي واجب در استحمام و  ، سنتکیمیاي سعادتمؤلف 
تأثیرات طبی آن و منکرات گرمابه را به تفصیل آورده 

هم  نامه قابوس). در 132تا:  است (غزالی طوسی، بی
دستورهاي گرمابه رفتن و نفع و ضرر آن بیان شده است 

مؤلف مجمع ). 88-89: 1368(قابوس بن وشمگیر، 
رساند و شیوه  حمام را به حضرت سلیمان می. بناي الرسائل

تا:  کند (کریم خان کرمانی، بی اعتدال در حمام را بیان می
119-118.( 

-هاي عمومی از نظر بنا و آب در دوران اسالمی، حمام
رسانی و روشنایی و دیگر موارد ساختمانی، به رغم 

-هاي انحصاري، مشترکات فراوانی داشته اند(روح ویژگی
هاي عمومی از  ). برخی حمام27-36: 1386االمینی، 

هاي مربوط به حمام بناهاي موقوفه بودند. انواع وسیله
اي ). مجموعه32براي زنان و مردان تفاوت داشت (همان: 

از کارکنان داشت که وظایف متفاوت داشتند (نجمی، 
). از سوي دیگر 470-552: 1357؛ شهري، 61-59: 1348
مه مردم از طبقات گوناگون در ها، محلی بودند که ه حمام

آن اجتماع کردند. خبررسانی، محل درس (ابی الخیر، 
)، درمان و معالجه (عروضی سمرقندي، 115-112: 1381

 ةدایر؛ 191-192تا:  بیقتل (مرعشی، )، 74-76تا:  بی
)، آشتی و مصالحه (نظام 1/253، المعارف مصاحب

 ها شکل گرفت. ). در حمام79: 1361السلطنه، 
هاي  کته پایانی اینکه در دوران اسالمی ایران، حمامن

عمومی تحت تأثیر جغرافیا و اقلیم هر منطقه بنا گردید. 
نواحی مرتفع و کوهستانی غربی و شمال ایران از نظر 

هاي جنوبی متفاوت بود .  معماري با سبک معماري حمام
ایاالت شمالی به دلیل جنگلی بودن و وفور منابع آبی و 

داراي معماري خاصی در ساختن بناهاي عمومی  بارندگی
ها در میراث معماري نواحی شمال ایران از بودند. حمام

 جغرافیا و اقلیم شمال تأثیر پذیرفتند.
 

 هاي عمومی در سوادکوه  حمام
اي جنگلی و مرتفع است که در دامنه  سوادکوه منطقه

سلسله جبال البرز مرکزي واقع گردیده و تقریباً دشتی 
هاي  است که پیرامونش را ارتفاعات البرز مرکزي با جنگل

برگرفته و رود بزرگ بابل رود که از ارتفاعات متراکم در
کند (اعتماد  گیرد از آن عبور می سوادکوه سرچشمه می

). اراضی آن را با انهار کوچک و بزرگ 73: 1373السلطنه، 
 دیگر سیراب و مشروب ساخته و بعد از درنوردیدن منطقه

به شهرستان بابل در شمال رسیده و به حوضه آبریزش 
ریزد، به وجود این برکت الهی به همراه  دریاي خزر می

هاي طبیعی و خدادادي نظیر جنگل و اراضی  دیگر موهبت
نشین  حاصلخیز باعث تشویق و ترغیب طوایف کوچ

 دامپرور جهت سکنی در منطقه گردید.
ندگی نشین بنا به علل فوق به ز طوایف کوچ

یکجانشینی و کشاورزي روي آوردند و مصدر ایجاد تمدن 
 در منطقه گردیدند. 

اهالی سوادکوه در زمینه تأمین منابع آبی به موجب 
ها از  گیري آب فراوانی آب با فقر مواجه نبودند، بهره

پذیرفت از جمله آب باران،  مجاري گوناگون صورت می
بزرگ و یا هاي سارهاي دائمی فراوان، رودخانه چشمه

رودهاي کوچکتري همانند پستل (سنبل رود) موز و 
آنها به مانند دیگر مردم بسته به   کوچک بوده است. زندگی

آب بود لکن به مراتب بیشتر از سایرین چون نوع 
زاري اعم از زراعتشان که شالیزاري بوده و یا اراضی خشک

جات هم براي باروري نیاز فراوان به آب  مرکبات، صیفی
ها اشتند در ارتباط با استحمام و تمیزي همه خانوادهد

مشکل کم آبی نداشتند چون آب مصرفی با ظروف مسین 
از رودخانه نزدیک روستا تأمین  3، لوه2، شیردون1افتو
یا چشمه یا آب  4گردید. یا به طریق دیگري از چلو می

ها را پس  شد و اشخاص آبباران براي مقصود تأمین می
الذکر همراه با ظرف پر از آب  ر ظروف فوقاز جوشاندن د

تر سرد که ذوآب جوشیده  و خنک را در ظرف بزرگ

لیتر  7لیتر یا  6افتو: ظرف آبی که از جنس مس بوده معموالً گنجایش .  1
آب را داشت و نصفش به سمت باال تنگ بوده و نصف دیگر به سمت پائین 

و در وسط افتو معموالً سر افتوها الله دار طرفه داشته اي یک گشاد و دسته
 بود.
لیتر آب را  5الی  4اي از جنس مس معموالً گنجایشی  .شیردون: وسیله 2

 اي پهن به یک سمت بود. داشت و سرش لوله
 . لوه: دیگ مسی  3
 متر  10. چلو: چاه با عمق حداکثر  4
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کردند سپس در  می 1نمودند یعنی ولونگ دیگري قاطی می
 نمودند. استفاده می 2مکانی به نام تن شورون

 
 هاي عمومی آداب حمام
 تن شورون

هاي  متر که چوب و با شاخه 2×3اطاقکی به مساحت 
پهن برگ و زبر با چوب و گل (الردایی) در پشت درختان 

منزل مسکونی و چسبیده به تراس پشت منزل ایجاد 
شده و با یک کنده کاري جزء این فاضالب از بیخ دیوار  می

شده یا غالباً روي زمین  به بیرون در مخزن هدایت می
هاي کهنه و  رفت. آب را در دیگ شده و فرو می پخش می

ند سپس با آب سرد ولرم کرده و آورد مسی به جوش می
اي  نمودند و این استحمام معموالً هفته گاه مصرف میآن

پذیرفت. استحمام در  بار صورت میبار یا ده روز یکیک
اي از حمام،  فصل زمستان با روشن کردن آتش در گوشه

داشتند. همه اعضاء خانواده  اطاقک را گرم نگه می
گرفت. در فصل گرم  می شان در این اطاقک انجاماستحمام

سال ذکور در رودخانه هاي کوچک وسط یا اطراف آبادي 
کردند و از این طریق  می 3کردند و اوزي جایی را گود می

شد لکن اوناث ،همچنان، در همان شان انجام می استحمام
کردند. هر از چند سالی هاي داخل خانه حمام می اتاقک

بودند تخریب و ها، چون از جنس گل و چوب این اتاقک
هایی معموالً به آن تعبیه  شدند و دربمجدداً نوسازي می

 پوشانیدند. می 4نمودند بلکه با آویزان کردن کوب نمی
تدریج در اواخر عصر قاجار و با روي کار آمدن به

دار با مساحت بزرگ جاي  هاي بامپهلوي اول، احداث حمام
گرفت (لطیفی هاي بابل کنار  هاي خانگی را در آبادي حمام

 ).25، 1391شیردار، 
 

 آب و وسایل شستشو
معدنی براي دردهاي روماتیسم و استخوان مفید معموالً آب

 .ولونک: آب ولرم 1
و گل یا شاخ و برگ درختان یا . تن شورون: حمام خانگی از جنس چوب  2

 شیروانی چوب یا ساقه برنج 
 .اوزي: آب تنی  3
 .کوب: حصیر 4

انداختند و آب که جوش  بوده و سنگ داغ را داخل آب می
نشست و درمان  آمد شخص بیمار روماتیسمی در آن میمی
افتاد در هنگام استحمام مردم به  شد. فراوان اتفاق می می

لت کمبود آب گرم، که خودش با زحمات زیاد تأمین ع
گرفت.  شد، هتاکی از سوي حمامی به مردم صورت می می

در واقع این امر بدین معنی بود که حمام سه نوبته بود 
نوبت صبح، نوبت بعدازظهر، نوبت نصف شب. نوبت صبح 

ها  عصر و متعلق به خانم 1شد تا صبح آغاز می 7از ساعت 
ساعت تأخیر و شستشو نوبت بعدازظهر آغاز  بود و با نیم

شد که متعلق به مردهاي آبادي بود، نوبت نصف شب  می
صبح. معموالً براي شستشوي  5شد تا  شب آغاز می 1از 

کردند.  سر و بدن از آب خاکستر هیزم (کهلن) استفاده می
طور که براي شستن ظروف و براق نمودن آن از همان

عنی کهلن را در منزل داخل یک شد یکهلن استفــاده می
کردند  ریختند مخلوط می ظرف مسی که در آن آب داغ می

بردند. در داخل حمام، یعنی نشیمن،  و با خود به حمام می
یک بام کوچک دیگري یعنی در اطراف بام بزرگ که با 

اي که از مرکز بم از راه منفذي به داخل حمام می  روشنایی
اي بالغ نظافت را بجا ه رسید در آنجا مردها و زن

 5آوردند. می
وسایل مورد استفاده در حمام کهلن، سرشور گل، حنا، 
سنگ پا و کیسه بود. حنا را براي تقویت پوست دست و پا 
و خنک کردن سر و سرشور گل هم براي درد سر استفاده 

 شد. می
ترها اگر غسلی در ذمه بعد از اتمام کار استحمام، بزرگ

کشیده و براي   ها را آب آوردند سپس بچه میداشتند بجاي 
ها  کردند معموالً لباس پوشیدن لباس به رختکن هدایت می

متر سفید گلدوزي شده که  2اي چهارگوش  را در پارچه
گاه لباس تمیز را گفتند: آن می 6بستند که به آن سارق می

بستند و  پوشیده و لباس کثیف را داخل همان سارق می
 بردند. منزل می براي شستشو به

 
 ها و آداب سنت

هاي منطقه سوادکوه، برپایی  رسوم و آداب متداول در حمام

 ساله 85. نقل قول از احمد عابدي  5
 . سارق: بقچه لباس 6
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عروس حمام، دامادي حمام، ده حمام، سی و چهل زدن 
بوده است. معموالً دامادهاي ده قبل از پوشیدن لباس 

رفتند و قبل از  به حمام می 1حمام همراه با سرمچی
ي وي به دست شخصی عزیمت به حمام، در خانه سر و رو

ها معموال  شد. عروس نام داشت اصالح می 2که داماد پر
رفتند  شب قبل از عروس همراه با دوستان به حمام ده می

وظایف یک زن  3"عاروس مار"و با کمک شخصی بنام 
شد طبق سنت روستا حمام  ها آموزش داده می متأهل به آن

 آن روز و آن شب براي عموم تعطیل بود. 
حموم که زن زایمان کرده به همراه نوزاد و در ده 

گرفتند و  رفت و آن روز را جشن می اطرافیان به حمام می
روز با تاس مخصوص  40و  30ترتیب دادند و به سور می

تاس و در رفت و یک نفر سی برنجی ایضاً به حمام می
ریخت که معروف  چهلمین روز چهل تاس روي او آب می

 ده است.بود که سی زده و چهل ز
سنت دیگري که در روستاهاي سوادکوه متداول بود به 
حمام عرفه معروف بود. یعنی یک روز قبل از تحویل سال 

رفتند و آب نو به  عموم اهالی براي استحمام به حمام می
هاي حمام را تخلیه  زدند. در این زمان تمام آب تن می

دوباره ریختند و آن را  کردند و آب تازه داخل خزانه می می
آوردند واز آن به عنوان آب نو استفاده  به جوش می

کردند. این مسئله در میان روستا جایگاه مهمی داشت و  می
 آید. هاي این منطقه به شمار می از سنت

 
 ها  معماري حمام

شد و  ها از جنس خشت و ساروج ساخته می این حمام
ر مت 300متر و حداقل  500تقریباً داراي مساحتی حداکثر 

متر و  7الی  6بوده و از بیخ و بن تا انتهاي بام به ارتفاع 
بام کوچک و بزرگ بوده است. معماران از  3معموالً داراي 

اهالی منطقه نواي شهرستان آمل بودند. این نوع بنا را 
 کردند. ها برپا می معموالً مجاور چشمه

 5/2گرفتند حداقل  عمقی را که براي آن در نظر می
متر  5/2ن بود یعنی مصالح سرتاسري به عمق متر در زمی

 ها . هم سن سال 1
 . پدر داماد  2
  . مادر عروس 3

کردند تا بتوانند فرو بردن تقریباً نصف  برداري می خاك
حمام در دل زمین حرارتش را حفظ نمایند جنس مصالح از 

ها از ها، در این حمام خشت و ساروج بوده، جداي از سازه
کاري نشانی نبود بعدها در زمان پهلوي کاشی و موزائیک

هاي نامرغوب و  له موزائیک و کاشیکاريوسیدوم به
ها نوسازي  کشی و دوش گذاري این حمام سیستم لوله

 ).373-374: 1350شدند (همت کرمانی، 
 

 سیستم فاضالب
شود  ها در دل زمین احداث میاز آنجایی که این نوع حمام

سعی بر این بود که در مجاورت دره باشد. عمق شیار آن 
متر در دل  5/2امی بود که تا تر از حم دره قدري پائین

زمین قرار داشت تا بتواند به راحتی فاضالت را از طریق 
اي بود به دره هدایت کند و  کانالهایی که به صورت شبکه

 شدند.گاه از طرق دره به رودخانه بزرگ سرازیر میآن
بعد از آنجا نمایی براي احداث حمام با مشخصات 

و با مصالحی از قبیل  شد مذکور ساختمان حمام احداث می
خشت و ساروج با معماري حیرت آور و بدون استفاده از 

متر  8هایی سنگین به قطر  ترین ابزار نگهدارنده بامکوچک
 کردند که سالیان متمادي هم دوام داشت. را بر پا می

 
 حوضچه

ابتداي ورودي حمام، رختکن بود که به وسیله عبور از چند 
گرفت. که چند سکوي  ر میپله تاریک زیر رختکن قرا

مخصوص در آوردن لباس (رختکن) که حوض آب سرد در 
وسط آن قرار داشت قابل رویت بود. آبی بسیار سرد و 
زالل که بعد از استحمام و هنگام استحمام براي خنک 

زدند و از آب  شد. آبی به سر و رو می شدن مردم جاري می
 50ین رختکن کردند. مردم بعد از ا گوارا آن رفع عطش می

هاي این داالن  متري به یک داالن تو در تو که در وسط
سوي نشیمن سرویس بهداشتی تک چشمه وجود داشت به

شدند.  حمام که جاي استحمام با آب داغ بود، هدایت می
تر و هم فضاي بیشتري در  این نقطه از حمام هم بام وسیع

ه زیر این بام وجود داشت. آب حمام توسط حمومی (ادار
شد. این شخص به  کننده حمام) گرم و آماده استفاده می

اتفاق زن و فرزندان با تهیه هیزم از جنگل هاي پیرامون 
کردند، خزانه هم به این شکل  آبادي آب خزانه را گرم می
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اي بود که در  اي از همان نشیمن، حوضچه بود که در گوشه
زیرش دیگ مسی بزرگ بوده و آب آن را با آتش زدن 

م، که به سختی و مرارت از جنگل روي کول مردان هیز
-شد، گرم می صورت پشته (بسته) تهیه مییا سر زنان، به

کردند و یک نفر از اعضاي خانواده حمامی باالي سکوي 
نشست و داخل دست شور(تاس)  کنار حوضچه آب گرم می

ریخت و افراد خود را شستشو می دادند. آب مسی آب می
شمه تأمین می شد با هدایت آب به پاي مورد استفاده از چ

حمام از آنجا آب را به داخل دیگ براي گرم کردن 
 ریختند. می

 
 کارکردهاي اجتماعی

گفتگوهاي حمام هاي عمومی در بین اقشار آبادي متفاوت 
بوده است. گاهی توضیح اتفاقات زندگی دامپروري از 

خصوص طریق یک دامپرور موجب آگاهی دیگران در
شد. این آگاهی در نتیجه  هاي زندگی دامداران میدشواري

همتاي او بود و از زدن گرگ به گله گفتگوي دامدار با غیر
داد. اگر چه این امر به  و دریدن گوسفندان و گاوها خبر می

ظاهر یک گزاره خبري محض است ولی در واقع شنونده را 
ي: و حمله«گله: » «گرگ«ناخودآگاه با مفاهیمی چون 

داد  کرد و به شیوه ناخودآگاه انتقال می آشنا می» ن درید«
هاي آرمانی خود بردارد و به او تفهیم  که دست از برداشت

نمود که زندگی دامدارانه با گرگ و دریدن سروکار دارد.  می
هاي محض گریزناپذیر زندگی دامداران را  در واقع واقعیت

 کرد. تبیین می
ي  عمومی، مولفه هاي از جمله دستاوردهاي دیگر حمام

هاي آن شناخت  پذیري بوده است. از جمله جنبه جامعه
شناسی بود که می شد این نقیصه  کمبودها یا کاستی

ها را در اجتماعی بودن حمام  روز آبادياجتماعات آن
عمومی درك کرد، در گفتگوهاي رایج در داخل حمام، 
طرح کمبودهاي زندگی در خانواده از تنگناهاي معیشتی 

اي از اهل  د و فرزندان از حیث خوراك، پوشاك شنوندهخو
هاي اقتصاد خانواده طلبید و به نوعی کاستـی دل و درد می

طور کشاورز از کمبود آب شالیزار شد، همینروشنگـري می
سالی و دامدار از کمبود علوفه زمستانی می به دلیل خشک

 نالید، از آنجایی که عالوه بر روشنگري افکار عمومی،
براي اطفال که همراه با والدین خود براي استحمام می 

شد زیرا با  آمدند ناخودآگاه یک آگاهی محسوب می
کمیابی منابع و «ترین مفهوم اقتصادي یعنی  بنیادي

ساخت و اگر این کمبودها غیر طبیعی  آشنا می» امکانات
آشنا » تبعیض«و » نابرابري«بود، کودك را با مفهوم 

هاي زندگی امروزي که حل نیازمندي خالفکرد. بر می
هاي پرهزینه و رسمی عملی است،  افراد با توسل به شیوه

کارکرد حمام عمومی این مزیت را داشت که مرکز یافتن 
راهکار درباره تنگناهاي گوناگون زندگی بوده است و 

آمد (نظامی عروضی  شمار میمرکزي براي ضرر رسانی به
 ).47-51تا:  سمرقندي، بی

کوبی و یا نیاز به الً اگر نیاز به اسب براي خرمنمث
مزد و یا نیاز به کرگرد روزمرد براي کوچ دامدار و کارگر روز

هاي جشن  یا نیاز به گوشت و ماست و کره براي آیین
هاي عروسی و عزا بود. در نتیجه گفتگوها و بحث

آمد. کودك در مواجه به  دست میهاي عمومی به حمام
بخشی از امور » نیازمندي«یافت که  در میچنین وضعیتی 

زندگی  بوده و همگان همه چیز در اختیار ندارند، انسان و 
 زندگی انسانی نیازمند ارتباطات دوسویه است.

کودك از گفتگوهاي مردم در داخل حمام که از اقشار 
گرفت، اگر در حمام در  هایی می گوناگون بودند، درس

سوزي، دریدن، کمبود صحبت یک دامدار از گرگ، آتش 
علوفه زمستانی و کشمکش ارضی و مرزي با همسایه 

آمد براي کودك  مفروض در مرتع، سخن به میان می
پذیري زیادي داشته است. زیرا دامنه  کارکردهاي جامعه

هاي او از زندگی دامدارانه و گزندهاي امنیتی و آگاهی
آموخت که یافت، او می کمبودهاي زمستانی افزایش می

در زندگی » اختالالت مرزي و ارضی«اي به نام  مقوله
منشانه حل ها وجود دارد. اختالف اگر به شیوه کدخدا انسان

و فصل گردد، در ذهن و شخصیت شنونده مفاهیم بنیادین 
مرز و «، »اختالف«، »مسالمت آمیز«، »کدخدامنشی«

نمود، و اگر آن اختالفات به منازعه و  را وارد می» سامان
و زخمی شدن طرفین یا یکی از طرفین منجر  کشمکش

» ستیزه» «کشمکش«می شد مفاهیم استوار و همیشگی 
هاي شخصیتی یا را در انبارگاه» منازعه» «زورمندي«و 

ها  تردید در آینده از همین روش کرد و بیذهن او وارد می
برد بنابراین، او براي حـل و فصـل منازعات سود می

دو محور کشمکش و ستیزش، از هستی و زندگی را بین 
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دید  سو، و آرامش و تفاهم و سازش، از سوي دیگر، مییک
گذاشت و ها یا به عرصه اجتماع میدر واقع، بـا این ادراك

 پذیري در داخل حمام تلمذ می کرد. هاي جامعهآموزه
جاي برپایی حمام دامادي (داماد حمام) و حمام 

ی بود سواي از هاي عمومعروسی(حمام عروس) در حمام
اینکه نظافت قبل از پوشیدن لباس دامادي و عروسی در 

اي از  پذیرفت و در این مراسم نظافت، عده حمام انجام می
کردند، چون  دوستان داماد و عروس آنها را همراهی می

حمام در آبادي یکی بود معموال شب را عروس و روز، 
-آبادي می یعنی قبل از ظهر روز، دامادي داماد را به حمام

بردند، از دستاورد اجتماعی مراسم این بود که کودك 
داد و نیز نقشی واژگان نوینی را در ذهن خویش جاي می

که خواهی نخواهی در سیماي عروس و داماد در آینده 
پذیرفته و نقش آفرین آن خواهند شد. واژگانی مانند 

در او نهادینه » مرد«، »زن«، »زندگی مشترك«، »ازدواج«
اي بود که عروس و داماد آموزهشد. تشکیل زندگی نو می
شد و روي پاي خود ایستاد و به » مستقل«آموخت باید  می

هاي پدرانه مادرانه را بازي کرد. از این رهاورد  ناچار نقش
هاي  نقش«، »خوداتکایی«، »استقالل«مفاهیمی چون 
، از »موقتی بودن تجرد ناخودآگاه«، »پدرانه و مادرانه

گرمابه هاي عمومی به جهان ذهنی کودك رسوخ  طریق
 کرد. می

هاي عمومی مکانی بود که در گزینش همسر  حمام
براي فرزندان و برادرها توسط مادرها و خواهرها از جایگاه 

اي برخودار بود. در آنجا بود که معیارهاي یک پسر  ویژه
توسط مادر و خواهر در همسر گزینی مورد توجه قرار 

هاي جسمانی و ظاهري  این مکان ویژگی گرفت. در می
آمد،  ترین شکل ممکن به نمایش در می ها به طبیعی انسان

مشاهده بود چون سالمت جسم در نمایشگاه حمام قابل
کردن نبود، لکن پنهانترین عیب هم قابلجاییکه کوچک

هاي درونی  قضاوت در مورد سلوك رفتار و کردار و ویژگی
کان عمومی ممکن نبود و در به صورت کامل در این م

مند به وصلت با پسر نقطه مقابل اگر دختـري عالقه
اي به هر دلیلی اعم از زیبایی، تحصیالت، سرمایه، خانواده

هاي عمومی فرصتی بود تا  گاه بود. حمامشغل و مقام جلوه
گاه بهترین رفتار و کردار مطلوب و طنازي را  در این جلوه

هاي  کوشید به شیوه ر از آن میآورد. فراتبه نمایش در

-گوناگون خود را به خانواده پسر نزدیک نماید، خدمت
گذاري در حین استحمام اعم از داللی، آب ریختن، خوش 
خدمتی کردن وغیره به مادر و خواهر و خاله و دیگر اقوام 

کرد و حتی موعد حمام  مند میپسر، آنها را به خود عالقه
ت تا حمام رفتن خودش را با آنها رفتن آنها را زیر نظر داش

هماهنگ کند و زمینه را براي امر مهم ازدواج خود با پسر 
 خانواده مورد نظرش تسهیل نماید.

هاي عمومی روستایی آموزشگاهی براي جوانان حمام
کردند در  بود. آنان آیین جوانمردي را در آن تجربه می

ر شهرها هاي عمومی زنانه و مردانه دکه در گرمابه حالی
کردند. اما در ستاندند و دالکی می شماري از افراد مزد می

هاي عمومی روستاها فرهنگ نشأت یافته از رویکرد  حمام
ها رسوخ و نفوذ نکرد. جوانان سودگرایانه و سوداگري

ترها یا برومند روستا ابتدا با مشت و مال دادن به بزرگ
رخ  یکدیگر عالوه بر اینکه زور بازوي خود را به

شان پیدا کشیدند و فرصتی براي عرضه خصایل جوانی می
هاي ناشی از کارهاي روزانه را از تن  کردند و خستگی می
کردند. درواقع، به کیسه کشیدن مجانی و  در میبه

سال، نمودند. در مقابل اشخاص کهن داوطلبانه اقدام می
دانستند که  اعم از پیرمردان و پیرزنان، بر خود واجب می

ترها به کنونات قلبی را در پاسداشت خدمات  جوانم
ها، آوردند. زیرا جوان خودشان در قالب دعا و ثنا به زبان می

ها را نه تنها بر مبناي  کیسه کشیدن بر پیرمردها و پیرزن
دادند بلکه همواره این کار را  رویکرد اقتصادي انجام نمی

ي کسب هاي جوانمردانه و مردانگی، برا متأثر از آموزش
هاي پیشوایان معصوم، دال بر  رضایت الهی و سفارش

» تعاون«دادند. این حالتی از تکریم ریش سپیدان انجام می
هاي عمومی بود که بدون هر گونه قرارداد پولی،  در حمام

گرفت و داراي  بر مبناي فرهنگ ناب اسالمی، صورت می
، »جوانمردي«، »فداکاري«، »ایثار«خصوصیاتی چون 

هاي  بود، در این مکان عمومی آموزش» نگیمردا«
یافت رمیگرفت و قشر کودکان دهنجاري مثبت شکل می

جزو » احترام ریش سفیدان«، »ساالنتکریم کهن«کـه 
وظایف اصلی یک انسان مسلمان ایرانی است و هنگامی 

» الهی پیرشوي«مانند  -دیدند  ساالن را میکه دعاي کهن
با این رفتارشان  -»ها تو بکنیالهی پدري یا مادري بچه«

عالوه بر اینکه غمخواري و روابط اجتماعی عاري از 
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دادند بلکه اینها  دشمنی و دوري از قهر و کینه را انتقال می
هایی بود براي کودکان که از این رفتارهاي مطلوب  آموزه

همبستگی «سان اجتماعی الگوبرداري کنند و بدین
ها و، به عبارت  تاري نسلهنجاري یا پیوستگی رف -ارزشی

تاریخی جامعه در بسته زمان  -دیگر، پیوستگی اجتماعی
 آمد (شعبانی، همان). پدید می

هاي  فعالیت فرهنگی و اجتماعی دیگري که در حمام
شد اقامه فریضه نماز بود لذا معماران  عمومی انجام می

اقدام به طراحی و جانمایی مکانی در درون حمام براي 
کردند. این توجه جدي به نماز، به عنوان  ن میخواندنماز

یک فریضه دینی، در حمام به علت رعایت عامل زمان و 
مسئله تنگی وقت در اقامه نماز بود، لذا معماران مسلمان 

کردند. مثالً قسمتی از حمام را براي اقامه نماز طراحی می
اگر شخص در حد فاصل اذان صبح یا طلوع خورشید غسل 

کرد تا عذر  بایست غسل جنابت می می واجب داشت،
شرعی براي نماز نداشته باشد. بنابراین با طراحی نمازخانه 

یافت که هم غسلش را به جا  در حمام عمومی او مجال می
آورد و هم نماز صبح را اقامه کند. اگر چنین مکانی 

توانست مقدمه واجب را به جا  شد او تنها میبینی نمی پیش
افتاد. مشاهده فردي که در  به تأخیر می آورد و خود واجب

پذیري خواند از دیدگاه جامعه حمام هاي عمومی نماز می
هاي تربیتی بود. و نتیجه اینکه حمام عمومی  حامل پیام

فقط مختص رعایت بهداشت فردي و استحمام نبود بلکه 
گرفت. با ورود  درآنجا بهداشت روحی و معنوي صورت می

ویژه قلمرو اسالمی،  زمین، بهمعماري غربی به مشرق 
هاي عمومی ها کارکردهاي اجتماعی حمامبتدریج درآبادي

از بین رفت و آنها را از چرخه تاریخی کنار گذاشت و 
کارکردهاي بهداشت جسمی و روحی را با تغییر سبک 
معماري از دست داد زیرا در تمدن جدید چنین مراکزي 

کرد. کارکردي تک میصرفاً احتیاجات بهداشتی را برآورده 
بعدي داشت. تحت تأثیر ورود عناصر تمدن جدید به ایران، 
معماران ایرانی دوره مشروطه و درروزگار حکومت خاندان 
پهلوي الگوي معماري را از مغرب زمین اخذ کرده و 

هاي سازي نکردند تا بـا حفظ ویژگیکوششـی براي بومی
اشتی بیشتر هاي جدید امور بهدمعماري سنتی، در حمام

هاي پوستی  مورد توجه قرار گیرد و از سرایت بیماري
جلوگیري به عمل آید. یعنی هم اصولی که امنیت بهداشت 

گرفتند و هم  عمومی را به همراه داشت در نظر می
کارکردهاي اجتماعی و اصولی که به غنی شدن فرهنگ 

 شد. کرد حفظ می عمومی و جامعه پذیري کمک می
ها را  ها، برابري انسان رهنگی در حماماگر چه مسئله ف

کرد اما در این مکان عمومی شکاف طبقاتی و  تداعی می
اجتماعی قابل مشاهده بود. وسایل همراه در داخل حمام 

هایی را به همراه داشت وسایل مورد  هاي عمومی پیام
استفاده مردم لنگ، تاس، و کیسه و صابون هم از نظر 

نداشت  و به شیوه ناخودآگاه جنس و غیره با هم برابري 
گذاشت؛  هاي طبقاتی و اجتماعی را به نمایش می نابرابري
اي که طبقات فرادست روستا از تاس مخصوص از به گونه

اي شکل استفاده  هاي مدور الله جنس مس و معموالً با لبه
اي را که فرد  کردند. لکن طبقات فرودست یک کاسه می

دادن ماکیان طیور و بدتر  براي آب دادن حیوانات، خوراك
برداري  تر از آن براي غذاخوري خود بهرهو غیر بهداشتی

گان در مواجه به چنین بردند. نوباوه کار می کرد، به می
هایی در زمانی که تجربه اجتماعی شدن را طی  صحنه

هاي اجتماعی و ساخت  کردند با شکاف و نابرابري می
ذهن کنجکاو او شد از این رو، در  طبقاتی آشنا می

شد. از این قبیل اینکه چرا خانواده من  سئواالتی ایجاد می
در تاسی که حیوانات یا ماکیان در خوراك خوردن از آن 

کنند اما  کنند براي انباشت خود استفاده می استفاده می
دیگر مردمان از یک تاس مخصوص و تمیز استفاده 

ي چرك کنند؟ چرا مادر من براي شستن سرو لباس ها می
کند هاي سوخته شده (کهلن) استفاده میاز خاکستر هیزم

ولی دیگران از پودرهاي فراوري شده شیمیایی و صابون 
کنند؟ چرا پدر من براي کوتاه هاي خوشبو استفاده می

-کردن موي سر من از قیچی دامی (دوآرد) استفــاده می
تراش زیبا براي صورت خود کند ولی افراد دیگر از ریش

تفاده می کند؟ از این حس کنجکاوي و جستجوگري اس
توانست با برخی از معضالت اجتماعی آن روز کودك می

جامعه آشنا گردد این امر در خود آگاهی او دخالت داشت و 
هاي رسید. با پیدایش گرمابه  کارکردي اجتماعی به نظر می

هاي عمومی این  خانگی و کاسته شدن از اهمیت مکان
ماعی نه تنها از بین نرفت بلکه پنهان می هاي اجت شکاف

 ماند هر چند عوامل جدیدي خودآگاهی او موثر بود. 
هاي  هاي عمومی تسویه حسابدر برخی حمام
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توان  هاي اندك را نمیگرفت. این نزاع خصمانه صورت می
شمار هاي این دوره بهخصیصه و کارکرد عمومی حمام

-192تا:  عشی، بیهاي تاریخی آن مرآورد. (براي نمونه
 ). 53: 1386، روح االمینی، 191

اي بر در سطح روستایی تا شهري و سیاسی تا عشیره
سر مسائل ناموسی، مالکیتی، اختالفات ارضی، ارثیه و غیر 

هاي  توان یافت که عامل نزاع در مکان آن شواهدي می
عمومی بوده است. بر اساس گزارش میدانی و تاریخ 

ها بر سر مسائل فوق منجر به  ن نزاعشفاهی بسیاري از ای
هاي فراوانی  ضرب و جرح و حتی قتل شده است و گزارش

شود. این امر در متون  از این دست از سوي راویان نقل می
طوري که قتل سردار تاریخی شواهد فراوانی دارد. به

اي عمومی در  پرآوازه ایرانی، مردآویچ زیاري، در گرمابه
). مأمون، 191-192تا:  مرعشی، بیاصفهان اتفاق افتاد (

اي عمومی در  ولیعهد ایرانی، سهیل سرخسی را در گرمابه
خان امیرکبیر سرخس به قتل رساند قتل میرزا تقی

صدراعظم ناصرالدین شاه قاجار در یک گرمابه عمومی در 
هاي ها در حمام وقوع پیوست. برخی جلوهفین کاشان به

اي  اعی مثبت و سازندهعمومی روستا داراي کارکرد اجتم
هایی چون جوانمردي  و احترام به  بود که در آن آموزه

هاي ارزنده روستا بود، نمود داشته  ساالن که از ویژگیکهن
هاي عمومی دیده  هاي نازیبا هم در حمام است، اما جلوه

شد تغییرات اجتماعی در ایران و تأثیر آن بر روستا هم  می
یافت مهاجرت روستاییان  میهاي عمومی انعکاس  در حمام

به شهرها و انتقال به مشاغل اداري و غیر اداري آنان را 
کرد که در زندگی روستا انعکاس  دچار تغییرات فرهنگی می

هاي زندگی مدرن شهري و سلوك  واقع، جلوهیافت. در می
آنان که با ساخت ارزشی روستا در تعارض بود با زندگی 

ها تأثیر گذاشت مانند حمامهاي عمومی آن  روستا و مکان
توان آن را نوعی نزاع سنت و تجدد در روستا قلمداد  که می

 کرد.
جوانی که متأثر از زندگی شهري آن روزگار بود و 

سال آبادي را احترام و جایگاه مردان و زنان کهن
هاي روستا دانست در مقابل جوان دیگري که به سنت نمی

بت به اعمالش معترض و گرفت و نس پاي بند نبود قرار می
هاي  شد جوان روستایی پاي بند به ارزش خشمگین می

خدمت «و » حرمت ریش سفیدان«کهن بود که در آن 

اهمیت داشت. موصوف بودن به چنین صفات » پیران
ارزشمندي براي هر جوانی در روستا یک اصل بود. در 
سوي دیگر آن، جوانی بود که چند صباحی از آن فضاي 

بود و به و سنت جدا شده و به شهر سفر کرده کهن روستا
مشاغلی چون کارگر روزمرد یا کارمندي دون پایه 

معنا یا کم معنا شده بود. این هنجارها براي آنان بیپرداخته
-بود. این دوگانگی ارزشی موجب نزاع نمایندگان سنت

هاي عمومی در روستا بود گرایی و تجددگرایی در حمام
هاي عمومی شاید به اهمیت  حمامهاي این درگیري

هایی مانند سرخس و  هاي تاریخی در حمام هاي نزاعتجربه
گان روستا را با دنیاي خشونت، فین کاشان نبود ولی نوباوه

هاي دو سوي مشاجـرات لفظــی، دفاعیـات و انگیزه
گرایی آشنا کرد و درگیر، منازعه، فحاشی، نوگرایی و سنت

هاي طرفداري،  ز پیوندي داشت انگیزهاگر با فرد بازنده ستی
 شد.انتقام و کینه در او نهادینه می

-هاي اجتماعی در درون حمامانسان در تبیین چیستان
دید به بیان اعمال و  هاي عمومی فرصت را مغتنم می

پرداخت و نکته افعال خویش در تمام زندگی روستایی می
کرد.  را با هیمنه و پرطمطراق و حماسی نقل می اینکه آن

بود و اش حمله بردهچوپان از درگیري با گرگی که به گله
گفت. گالش از دل  از دفاع خود به سبک حماسی سخن می

هاي متراکم و و جرات خود در نیمه شب در دل جنگل
هایش در زراعت و  کرد، کشاورز از تواناییتاریک روایت می

داد  شبانه در برابر جانوران موذي گزارش می هاي پاسبانی
پرداختند  ساالن به نقل خاطره در نشیمنگاه حمام میکهن

ها در خالل عمر خود و از اجحاف و  و از رنج و زحمت
هاي مالکین، کدخدا و مباشر و ژاندارمري سخن  تعدي

هاي  راندند. این انبوه تجربیات و بیان آن در حمام می
پذیرانه داشت ن و نوجوانان اثري جامعهعمومی براي جوانا

یافت مالک  میداد. او در و افق دید کودکان را گسترش می
اي ستمگر ثمرات رنج  عنوان طبقهو خان و بیگ به

کردند  اي نقل می بردند و خاطره پدرانشان را به غارت می
عدالتی خان ایستاده و  که رعیتی در فالن آبادي برابر  بی

وس و اراضی و دام خود توسط افراد خان به در دفاع از نام
قتل رسیده است. در واقع، کودك در حمام عمومی 

هاي دفاع از حق و ایستادن در برابر ظلم را فرا  درس
هایی مانند مقاومت، ایستادگی، جنگیدن و  گرفت و واژه می
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 بست. احقاق حق در ذهن کودك استوار نقش می
زیبا و نازیباي هاي  از سوي دیگر، در فضاي آموزش

هاي دیگري از حیات  هاي عمومی، جلوه زندگی در حمام
کرد و آن هاي عمومی تبلور پیدا می دلنشین حمام

هاي سنتی اصیلی بود که فضاي حمام از سوي  موسیقی
گرفت این  صوت شکل میذوق  و خوشجوانان خوش

هاي گوناگون اعم از چاربداري، دشتی و آوازها در دستگاه
 شد.دیدار میکتولی پ

شد.  رو ناگهان حمام به آوازخانه تبدیل میایناز
محتواي آواز عشق جانسوز به معشوقی بود که در آواز خود 

نشاند و انعکاس آن در  بیند و می می مجلسرا صدر
-آوازخوانی هم همین است که معشوق در صدر حمام می
ر نشیند احساسات گرم برخاسته از شور جوانی در قالب اشعا

شد. انداز میاي در فضاي گرمابه عمومی طنینتوده
، »عشق«اي به نام  نوجوانان و نوباوگان با مقوله

در » آرزوي وصال«و » کشش«، »جدایی«، »معشوق«
شدند. کودك و جوان را با رنج و  جان خود آشنا می

گرفتاري در زندگی گذشتگان یا زمان حیات خودشان آشنا 
باختر زمین و نفوذ معماري آن در کرد. با پیدایش تمدن  می

-کشورهاي در حال توسعه دگرگونی در کارکردهاي جامعه
ها عمومی پدید آمد. گرمابه به درون  پذیرانه گرمابه

هاي خصوصی رفت و ،بنابراین، آوازخوانی هم شکل  خانه
هاي عمومی در  نوینی پیدا کرد از سوي دیگر، آوازخانه

زخانی و آثار تربیتی آن در شهرها پدیدار شدند. کارکرد آوا
 فضاهاي دیگر روستا و شهر تداوم یافت. 

مسئله دیگر پوشیدگی و فرهنگ و حجب و حیا بود که 
کردند  هاي عمومی آن را رعایت میدختران حتی در حمام

کردند و این تر احراز میاز برهنگی در شهر بزرگ
 آمد (براي شمار میهاي پایدار در فرهنگ روستا به ارزش

: 1346باستانی پاریزي،  ؛1386، برهنگی نک: روح االمینی
14.( 

همچنین مادران مجرب تجربیات خود را در زمینۀ 
بهداشت کودك به تراکم آنان و شیوه مراقبت از او و دوا و 

دادند و نیز ها آموزش میپرهیز در تغذیه را به عروس
پندهایی براي تکریم خانواده شوهر، براي دوام و قوام 

هاي  اي از آموزشدادند. در واقع، مجموعه ندگی میز
گرفت. لذا این  اجتماعی و دینی صورت می -اخالق

ها جنبه هاي گوناگون حیات انسان، اعم از نیازهاي  مکان
داد  ها را مورد توجه قرار می جسمی و روحی و روان انسان

 و در فرهنگ روستا نقش مهمی ایفا کرده بود.
 

 گیريبحث و نتیجه
ها در تاریخ تمدن غرب و شرق از پیشینه طوالنی  مامح

برخوردارند. اما در مشرق زمین، کارکردي متفاوت و 
اند. از این رو در مطالعه تر نسبت به غرب داشته گسترده

تاریخ اجتماعی و حیات مدنی، کمک شایانی به روشن 
ها هاي فرهنگی  و تمدنی خواهند کرد. حمام نمودن میراث
رانی تحت تأثیر جغرافیا و اقلیم و ساخت و در تمدن ای

اجتماعی و فرهنگی ایاالت ونواحی گوناگون ایران قرار 
 اند.داشته

اي جنگلی و مرتفع و متصل به رود سوادکوه منطقه
هاي طبیعی و منابع و بزرگ بابل رود بود. واجد ثروت

هاي منطقه فروانی آب و حاصلخیزي بوده است. لذا حمام
اند. معماران تحت تأثیر اقلیم قرار داشته و معماري آن

بومی در شمال ایران با استفاده از منابع طبیعی مانند چوب، 
هاي برنج به ساخت هاي درختان پهن برگ و ساقه شاخه
هاي منطقه پرداختند. عالوه بر استفاده از منابع  حمام

طبیعی و جنگلی منطقه در ساخت بناهاي عمومی مانند 
یزم و خاکستر آن (کهلن) براي گرم کردن و ها، از ه حمام

گیري از امتیازات  ها با بهره اند. حمامشستشو استفاده کرده
ها بنا گردید تا منابع  ها و دره طبیعی منطقه در کنار چشمه

ها فراهم شده و سیستم فاضالب آنها بتواند از  آبی حمام
هاي مجاور استفاده کند. نکته این است که معماري  دره
ها در سوادکوه تحت تأثیر معماري مناطق ییالقی  امحم

هاي سوادکوه، از مناطق آمل بود. زیرا معماران حمام
هاي خانگی ییالقی آمل بودند. هر چند، در ابتدا، حمام

آمد اما ،به تدریج، در اواخر شمار میمشخصه این منطقه به
دوره قاجاریه و با روي کارآمدن سلسله پهلوي، احداث 

هاي خصوصی و خانگی را در  هاي عمومی جاي حمام حمام
سوادکوه گرفت. این امر در حیات فرهنگی و اجتماعی 

 روستاهاي منطقه تأثیر شگرفی برجاي گذاشت. 
هاي  گیري حمامنکته قابل تأمل در دوران شکل

هاي عمومی است.  عمومی، کارکرد اجتماعی این مکان
المت عمومی، عالوه بر کارکرد بهداشتی و نقش آن در س
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هایی چون روحیه  هاي عمومی این منطقه، آموزشدر حمام
تعاون، صلح، روابط انسانی و معاشرت با مردم شکل گرفت 

ها و آداب خاصی پدیدار شد. برپایی عروس حمام، و سنت
هاي داماد حمام، ده حمام و سی و چهل زدن از نمونـه

 آیند.شمار میسنتی و بومــی آن به
هاي اقشار آبادي در  اطالعات و افزایش آگاهیتبادل 

هاي کشاورزي و دامپروري و پرورش طیور شکل زمینه
گرفت. مسائل اساسی روستا مانند مسائل ارضی و مرزي و 
نیز مفاهیم بنیادي مانند سازش و تفاهم یا خشونت و خشم 

هاي خصمانه و اختالفات مالکیتی و ارضی حسابدر تسویه
 یافت.  ها بروز وظهور میو ارثی در حمام

پذیري و هاي گوناگون جامعهاز سوي دیگر، جلوه
هاي  آشنایی با واقعیات پنهان و آشکار زندگی و شکاف
یافت.  طبقاتی و اجتماعی در این مکان عمومی تبلور می
داشت تداوم آئین جوانمردي در سلوك جوانان در بزرگ

اري را در هاي فرهنگی و اخالقی پاید ساالن، آموزشکهن
ها را شکل  کرد و آموزش نسل فرهنگ روستا نهادینه می

داد. معماري حمام ها و جانمایی مکانی براي برپایی می
نماز، سامانه فرهنگی روستا را تقویت می کرد و همسازي 

-هاي دینی جامعه را انعکاس میها با سنتمعماري حمام
حجب و ها و فرهنگ پوشیدگی و  داد. مسئله برابري انسان

 آمد. شمار میه هاي حمام هاي عمومی بحیا از آموزش
ها و انتقال تجربیات متراکم گویی در حمام سنت خاطره

سالخوردگان روستا به نسل جوان روستایی از ممیزات 
آید. آوازخانی و موسیقی  شمار میهاي این منطقه به حمام

اصیل سنتی مانند چاریداري، دشتی و کتولی با مضامین 
قانه در حمام هاي عمومی تبلور یافت. مضامین آوازها عاش

عموماً عاشقانه و براي معشوقی بود که در اندیشه نوازنده و 
واقع، این آوازها، آوازخوان، در صدر حمام نشسته بود. در

رنج و گرفتاري گذشته و حال انسان روستایی را انعکاس 
 کوشید حافظه تاریخی و آگاهی نسل جوان داد و میمی

 روستا را فراهم کند.
ها، تغییرات اجتماعی در ایران نکته پایانی این که حمام

داد. مهاجرت جوانان  و تأثیر آن بر روستا را انعکاس می
 -روستا به شهرها و اشتغال به مشاغل فرودست شهري

پایه ادارات و پیدایش مانند کارگري یا کارمندي دون
ونی در سلوك و تغییرات فرهنگی و بینشی در آنان دگرگ

گرفت. حضور آنان در هاي آنان صورت میارزش
ها و عدم پایبندي به  هاي عمومی روستا مثل حمام مکان
ها و فرهنگ سنتی روستا و تعارض آنان باشیوه  ارزش

ها، نوعی از رویارویی سنت و تجرد را  متداول در این مکان
 در ساخت روستایی منطقه انعکاس می داد.  
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