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چکیده
حمام و فرآیند استحمام فراتر از یک مکان و به  تبع آن فعالیتی مرتبط با بهداشت فردی و عمومی، در 
شکل سنتی خود در جامعۀ ایرانی یک فعالیت جمعی بوده که رفته رفته و در اثر ورود ذهنیت انسان به 
یک فضای جمعی معمارانه در طول زمان مشمول قاعدۀ عینی-ذهنی شده است. همچنین در اثر ارتباط 
اجتماعی، باورهای مذهبی، نفوذ جامعۀ طبقاتی و سنت های فرهنگی به پدیده ای فراتر از فعالیتی جمعی، 
عملی شخصی یا مربوط به گروه اجتماعی خاص بدل شده است و ضمن احاطه بر همۀ این گروه ها به 
دلیل سپری شدن بخش قابل  توجهی از زمان مردم جامعۀ سنتی در این کالبد و ریشه یافتن این بنا در 
ارسن های شهری، محالت، کوی ها و برزن ها در بازه ای طوالنی از تاریخ زیست انسان، وجهی ناخودآگاه، 
ممزوج با عرف و باورهای مذهبی به خود گرفته و به بیانی دیگر به شکل یک آیین اجتماعی درآمده است.
در این مجال سعی بر آن بوده است که از طریق ریشه یابی رفتار اجتماعی حمام و وقایع مرتبط با آن 
آثار  و  نقوش  میدانی  بررسی  و  ادبی  و  تاریخی  متون  مطالعۀ  کتابخانه ای شامل  منابع  بررسی  از خالل 
به جامانده از حمام های ایرانی با محوریت مطالعۀ نگاره های حمام »گنجعلی خان« کرمان به  عنوان یکی از 
کامل ترین حمام های واقع در ارسن های شهری ایران، صحت این ادعا که حمام فراتر از یک عمل بهداشتی 
یا فردی، یک آیین اجتماعی در جامعۀ سنتی ایران بوده است، راستی آزمایی شود.                           

واژگان کلیدی
 حمام، منظر آییـنی، نقـــوش و تزئیـنات حمام، حمام گنجعلی خان، فضای جمـعی.

مقدمه
در بسیاری جوامع، ازجمله ایران دسته ای از فضاهای عمومی 
به سبب محدودیت ها، قابلیت ها و مرتبت  شدن زمان  بر آنها 

مفهومی فراتر از آنچه در کالبد و کارکردشان نهفته است به خود 
گرفته اند. با بررسی متون تاریخی، سفرنامه ها و نگاره ها می توان 
دریافت که این مکان ها دارای نقشی فعال در ساختار و حیات 
با بازشناسی  ایران در دوران سنت بوده اند.  اجتماعی شهرهای 
روابط اجتماعی، سنن مردمی، نقوش تزئینی و در مرتبۀ واالتر 
به  می  توان  فضاها  این  کالبد  در  شکل گرفته  جمعی  آیین های 
ذهنیات و معانی مشترکی پی برد که کیفیات فضایی خاص برای 
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شکل گیری تعامالت اجتماعی را در این فضاها فراهم کرده اند 
و کیفیت اجتماعی منحصربه فرد این فضاها را در عرصه های 
اضافه شدن  با  فضاها  این  کرد.  بازتولید  شهری  مختلف 
عملکردهایی باالتر از نیازهای صرفاً فیزیکی، بار معنایی یافته 
و روایت گر آیین و به تبع آن فرهنگ شده اند و به دلیل آنکه 
ناشی از تعامالت انسان با محیط پیرامونی براساس فعالیت های 
 جمعی و آیینی هستند، در زمرۀ مناظر آیینی شمرده می شوند.
فرهنگ  زیرمجموعۀ  آیین،  که  گفت  می توان  دیگر  به  بیان  
است و منظری که می سازد، در عین آنکه فرهنگی است، به 
آیینی خوانده  منظر  آن،  در  آیینی  نمادهای  اهمیت  واسطۀ 

می شود )منصوری، 1392، 5(.
مکان های آیینی که سابقه ای با قدمت پیش از ورود اسالم به 
ایران دارند؛ از قابلیت های رفتاری و اجتماعی باالیی برخوردار 
بودند که تحت تأثیر رویدادها، فرهنگ  و فعالیت های اجتماعی 
شکل می گرفته اند. یکی از مهم ترین فضاهای حاوی کیفیت در 
شهرهای ایرانی گرمابه ها یا حمام های عمومی شهری بوده اند 
آیینی ترین  جمله  از  عمومی،  و  خدماتی  بعد  بر  عالوه  که 
فضاهای جمعی شهرها و محل شکل گیری مبادالت اجتماعی 

محسوب می شده اند.
در ایران  باستان شست و شوی بدن امری مورد اشاره در متون 
قرار   توجه  مورد  جمعی  و  فردی  شکل  به  و  بوده  مذهبی 
پاک کننده مورد  از موارد  به عنوان یکی  می گرفته است. آب 
حمام های  از  آثاری  اسالم  از  پیش  دورۀ  از  است.  بوده  نظر 
خصوصی در کاخ تخت جمشید )دورۀ هخامنشی(،کاخ آپادانا 
در شوش و کاخ آشور یافت شده که وجود ساختار عمومی 
و خصوصی در آنها نشان دهندۀ توجه به مسئلۀ سلسه مراتب 

فضایی و آیین های مخصوص شست و شو است.
اما تکوین حمام های سنتی به گونه ای که تا پیش از سیستم 
لوله کشی جدید شهری مورد استفاده مردم قرار بگیرد به دورۀ 
اسالمی بازمی گردد. احداث حمام ازجمله کارهای عام المنفعه 
محسوب می شده و امرا و صاحب منصبان به احداث حمام در 
مرکز شهر و یا بازار اقدام می کردند )قبادیان، 1377، 274(.

در این پژوهش تأثیرات اجتماعی ناشی از ابعاد آیینی حمام های 
حمام  موردی  نمونۀ  تکیه  بر  با  اسالم  از  پس  ایرانی  سنتی 
حمام های  کامل ترین  از  یکی  به عنوان  کرمان  گنجعلی خان 
تاریخی ایران برای بررسی مظاهر این آیین ها و نقوش، مورد 
بررسی و کنکاش قرارگرفته است و به دنبال این فرض بوده 
که حمام برمبنای تکامل نقش خود در ساخت اجتماعی در 
طول زمان، نه یک کالبد معماری صرف که ظرفی برای بیان 

آیین ها و فعالیت های اجتماعی در عصر سنت بوده است.

پیشینۀ تحقیق

تحقیق پیرامون موضوع حمام های سنتی ایران، پژوهشی به 
قدمت بازشناسی این حمام ها در عصر حاضر بوده که از ابتدا 
ایران  و شهر  معماری  محققین حوزۀ  و  مستشرقین  آثار  در 

مورد توجه بوده است.
از مهم ترین آثاری که ریشه های طهارت و شست و شو را در 
ایران باستان مورد مطالعه قرار داده، مقالۀ »آیین های طهارت 
و  نوش آبادی«  مشهدی  »محمد  نوشتۀ  زرتشتی«  دین  در 

»عباس رجبی گوندره« در سال 1392 است.
یکی از آثار مهمی که به تفصیل در باب حمام سنتی ایرانی و 
نحوۀ مراجعه مردم و ساختار فضایی آن به پژوهش پرداخته 
»کتاب بررسی اقلیمی ابنیۀ سنتی ایران« از »وحید قبادیان« 
نام  به  مجزائی  فصل  ذیل  آن  در  که  است   1377 سال  در 
حمام، ضمن توضیح ساختار فضایی این بنا، چگونگی استفاده 
را شرح  ایرانی  فعالیت های جمعی  و  آن در رسوم  و جایگاه 

می دهد.
از حیث توجه به نقوش تزئینی حمام، »محمد علی مخلصی« 
در »تزئینات و آرایۀ حمام« در 1382به دسته بندی انواع نقوش 
حمام در دوره های مختلف و تکنیک های مختلف می پردازد. 
از نظر بررسی وجوه معنایی مستتر در این  گونه ابنیه،»الهه 
رضایی« و»مهدی باتقوا« در همان سال در مقالۀ »حمام در 
ادبیات منظوم ایران« جایگاه آن از حیث شکل گیری فرهنگ 

عامه و سواد منظوم فارسی را بررسی کرده اند.
به  آن  ریشه های  و  ایرانی  فرهنگ  در  حمام  جایگاه  بررسی 
تفصیل در مقالۀ »حمام و استحمام در فرهنگ ایرانی« نوشتۀ 
»علی محمد سجادی« در سال 1382 مورد نظر قرار گرفت. 
حمام های  »ویژگی های  عنوان  با  پژوهشی  افروغ«  »محمد 
در  که  است  داده  انجام   1388 در  صفوی«  دورۀ  در  ایران 
آن از علل مادی و معنایی ساخت حمام سنتی ایرانی سخن 

می گوید.
نظرگرفتن  در  با  حمام  ساخت  اجتماعی  ریشه های  بررسی 
تأثیر این بنای عمومی در تحوالت اجتماعی- سیاسی ایران 
سده های  در  آن  اجتماعی  کارکردهای  و  »حمام  مقالۀ  در 
در  جباره«  »سعیده  و  شعبانی«  »امامعلی  اثر  تاریخ«  میانه 
با تحلیل نمونه  سال 1393، پژوهش مهم دیگری است که 

رویدادها به بررسی تأثیرات فراکالبدی حمام می پردازد.
گنجعلی خان  حمام  به  تحقیق  گسترۀ  محدودترشدن  با 
وجوه  بنا،  این  پیرامون  ادبی  و  تاریخی  متون  به  مراجعه  و 
احداث  جمعِی  آثار  به  صفوی  حکومت  توجه  از  جدیدی 
ابنیه عام المنفعه به خصوص قائل بودن اجر اخروی برای آن 
آشکار می شود. چنانکه در نامه شاه عباس به گنجعلی خان در 
»گنجعلی خان«  زندگی  پیرامون  پاریزی«  »باستانی  جستار 
و افزودن عمارت هرات و قندهار آمده است: که »تو بناهای 
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صورت  همان  به  را  همه  آب انبار  و  حمام  و  مسجد  از  خود 
که شروع کرده ای تمام کن... چه شکایت و فریادهای مردم 
تمام می شود اما عمارات و آثار خیر باقی می ماند« )باستانی 

پاریزی، 1343، 65(.
حمام های  منظرین  فهم  و  معنا  خوانش  و  نقوش  بررسی 
ایرانی پژوهشی است که در نشریۀ باغ نظر)1387( با عنوان 
»بررسی و تحلیل تزئینات معماری در مجموعۀ گنجعلی خان 
»شهره  توسط  کرمان«  در  صفوی  عصر  هنر  از  شاهکاری 
جوادی« انجام  گرفته و به ریشۀ بسیاری از نقوش و تزئینات 
است موضوعی  پرداخته  آنها  معنایی  تحلیل  و  این مجموعه 
که در پژوهش پیش رو به   عنوان پایۀ تحلیل و مطالعه مورد 

استفاده بوده است.

حمام ایرانی، شکل گیری و ساختار
ساختار حمام های ایرانی ریشه در طریقۀ زیست ایرانیان پیش 
از اسالم و تحت تأثیر ادیان باستانی این سرزمین و آیین هایی 

چون پاکی و طهارت دارد.
به جز اندک آثار باقی مانده از گرمابه های شاهانه تخت جمشید، 
مورد مطالعۀ مناسبی برای فهم ساختار معماری این حمام ها 
به دلیل جنگ ها و خرابی های فراوان قرون متمادی به دست 
نیامده است. عمدۀ آثار حمام های به  جامانده در ایران مربوط 

به عصر پس از حملۀ مغوالن به  ویژۀ عصر صفوی است.
همچون  دالیلی  به  دوره  این  پیش  از  شهری  حمام های  از 
حملۀ مغوالن، عقاید خرافی و عدم باور حکام اولیۀ مغول به 
به مستندات مکتوب  تنها می توان  بدن،  و  شست و شوی سر 

پزشکی و ادبی اثری مشاهده کرد.
دو  مبنای  بر  دوران  این  در  حمام  شکل گیری  دالیل  عمدۀ 

عامل است:
1. ضروریات و مؤلفه های مادی: شامل قدرت اعمال حاکمیت 
و  قدرت  ثبات  جمعیت،  افزایش  و  شهرها  وسعت  حکومت، 

توسعه اقتصادی.
نجاست،  و  پاکی  فقهی  احکام  شامل  معنایی:  مؤلفه های   .2
قابل  پادشاهان  و  حکام  هنردوستی  و  ادیان  در  نظافت 

دسته بندی هستند )افروغ، 1388، 96(.
تکامل ساختار سازه ای کالبد حمام، تنوع و گستردگی فضاها،  
و غنای تزئینات در آنها همواره تابعی از دو عامل فوق بوده 

است. 
با گماشتن  ایام قدرت گرفتن حکومت شاه عباس صفوی،  در 
گنجعلی خان به   عنوان حاکم منطقۀ کرمان و برقراری امنیت 
اهمیت  اقتصادی کرمان در کنار  توسعۀ  بازرگانی،  و  تجاری 
ارسن  ساخت  به  گنجعلی خان  هنرپروری  و  مذهبی  علمای 

گنجعلی خان و حمام ارزشمند آن منجر شد.

حمام ها به لحاظ تنوع فضایی معموالً شامل خلوت، شاه نشین، 
صحن، دستشویی، خزینه، تون یا گرمخانه بوده و هریک از 
این فضاها به  وسیلۀ راهرو و هشتی از یکدیگر جدا می شدند 
تا دما و رطوبت هر فضا نسبت به فضای مجاور تنظیم شود. 
که  بوده  عملکردی خاصی  دارای  مرتبط  فضاهای  از  هریک 
افراد با قرارگیری در آنها و التزام به نوع خاصی از رفتارها در 

آیینی جمعی شریک می شده اند.

حمام؛ محمل بروز آیین ها و فعالیت های اجتماعی
بدن  شست و شوی  مکان  تنها  گرمابه  یا  حمام  شک  بدون 
از  پس  و  طهارت-پیش  به  مربوط  آیین های  بروز  محمل  و 
پادیاب  مانند  مکان هایی  از  بهره بردن  است.  اسالم-نبوده 
)پادیاو(، معابد ستایش الهۀ آب )آناهیتا( و بقایای حمام های 
کاخ های سطلنتی هخامنشی مانند آپادانا در شوش و وجود 
آیین ها و مناسک طهارت همچون »برشنوم«، »سی شور«، 
»اًپه مان« و... )مشهدی نوش آبادی و رجبی گوندره، 1392، 
76و77( نشان دهندۀ اهمیت شست و شو و طهارت و پیوند آن 
با احکام مذهبی، فعالیت های جمعی و آیین های مردمی در 

فرهنگ ایران است.
شهرهای  مهم  حمام های  شکل گیری  ساختار  علل  جمله  از 
در  معنایی–که  و  مادی  مؤلفه های  سنت  دوران  در  ایرانی 
امکانات  و  مالی  توان  میزان  کنار  در   - شده  ذکر  قبل  بند 
اهمیت  بنا  این  احداث  برای  کسبه  یا  و  خیرین  حاکمیت، 
اهمیتی  می بخشید؛  دوچندان  اهمیتی  را  آن  استقرار  مکان 
که از یک سو وجه الزم تأمین دسترسی عمومی به حمام و از 
سوی دیگر عامل نزدیکی بنا به ارسن شهری و یا دارالحکومه 
شهر به   عنوان نمایش بخشی از خدمات عمومی بوده است. 
عمدتاً  که  نقاطی  عنوان  به    شهر  مرکز  در  حمام  قرارگیری 
ابعاد  با  ترکیب  در  می یافته  تبلور  آنها  در  اجتماعی  حیات 
به فضاهای جمعی  را  این فضاها  استحمام،  آیینی  و  جمعی 

مناسبی مبدل می ساخته است.
میانۀ  سده های  در  ایران  اجتماعي-سیاسي  تحوالت  تاریخ 
اسالمي بیانگر این واقعیت بوده که حمام در کنار جلوه گاه های 
از  یکي  به   عنوان  همواره  اسالمي،  ایراني  معماري  دیگر 
ظاهرشده  دوره  این  تحوالت  تاریخ  در  اثرگذار  ساخت های 

است )شعبانی و جباره، 1393، 90(.
اهمیت حمام ها به  عنوان فضاهای جمعی در منظر شهرهای 
ایرانی دورۀ اسالمی نظیر کرمان از طریق دو عامل مکان یابی 
قابل   ایرانی  فرهنگ  در  استحمام  آیینی  ماهیت  و  مناسب 
به  منجر  یکدیگر  با  ارتباط  در  که  عللی  است؛  بازشناسی 
بوده اند.  خود  تاریخی  تکامل  فرایند  در  حمام  قوام یافتن 
مسئله ای که می توان آن را این گونه بیان کرد که با شکل گیری 
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شخصیت اجتماعی این گونه ابنیه در فرهنگ عمومی، اهمیت 
ملزوم  و  الزم  آن،  احداث  مکان یابی  و  آیینی  ماهیت  فهم 

یکدیگر می شده اند.
• مکان یابی حمام

عمومی،  درگذرگاه های  حمام ها  قرارگرفتن  و  »مکان یابی 
راسته بازارها، کاروانسراها و نزدیکی مساجد موقعیت ممتازی 
به آنها می بخشید که بر کارکردهای آن در تحوالت اجتماعی 

.)Floor,1988, 864&865( »می افزود
حمام ها به  عنوان محل مالقات اصناف و اقشار مختلف جامعه 
در طول روز، همواره در کنارکانون های خبری دیگری چون 
ردوبدل کردن  و  اطالع رسانی  محل  آسیاب،  و  بازار  مسجد، 

آخرین اخبار و شایعات بوده اند.
و  بوده  عمومی  اطالع رسانی  برای  مناسبی  اماکن  حمام ها 
رفع  برای  می شد،  شهر  وارد  دیگر  سرزمین  از  که  بازرگانی 
خستگی و از همه مهم تر برای آگاهی از اوضاع واحوال شهر 
نخست به حمام می رفت و بدین طریق می توانست به آخرین 
اخبار و همچنین تحوالت شهر، دست بیابد )فضل اهلل همدانی، 

.)206، 1358
به  عنوان  مثال، خبر بخشیدن صلۀ سلطان محمود به فردوسی 
و در حقیقت ردکردن بذل و بخشش سلطان غزنوی، از همین 

رسانه به همه جا رسید )نظامی،1380، 223(.
• ماهیت آیینی حمام

و  جمعی  عملی  به  عنوان  استحمام،  عمل  آیینی  ماهیت 
تقسیم  به  صورت  که  حمام  ساختار  در  آن  کالبدی  تجلی 
می شود  دیده  مشترکشان  عملکرد  مبنای  بر  فضاها  دقیق 
سبب مشارکت حس تعالی شخصی و حس نزدیکی به سایر 
مشارکت  کنندگان در میان افراد شده و به ابعاد اجتماعی آن 

قوام می بخشیده است.
احکام  انتقال  و  ایران  فرهنگ  در  باستانی  ادیان  سنت های 
و  طهارت  و  گوناگون  شکل های  در  شست و شو  و  طهارت 
از هزاران عللی است که همراهی و  با آب، یکی  شست و شو 
تطبیق پذیری مردم ایران با احکام دین اسالم را تسهیل کرد.
زمان  در طول  انسان  باورهای  انتقال  ابزار  به  عنوان  آیین ها 
مطرح هستند که نمود کالبدی حاصل از فعالیت های انسان 
اهمیت  است.  داده  شکل  را  آیینی  مناظر  آنها  حفظ  جهت 
با  پیوند  به  دلیل  که  است  قابل توجه  این رو  از  مناظر  این 
گذشتۀ آیینی و اعتقادی انسان ها، زمینۀ حفظ و تداوم هویت 
جوامع را به   عنوان مفهومی منتشر در زمان فراهم می کنند 

)ابرقویی فرد، صابونچی و فرزین، 1397، 7(.
به  دلیل حضور جمعی زنان در حمام و شکل گیری ارتباطات 
و  خواستگاری ها  از  بسیاری  و...  خانوادگی  اجتماعی،  وسیع 
با  همچنین  می پذیرفت.  صورت  طریق  همین  از  وصلت ها 

الف

ب

تصویر 1. الف، ب: نقوش و ابزار حمام و کارکرد آیینی آنها-حمام گنجعلی خان. 
عکس: احمد صابری نهرفروزانی، 1396.

عروسی  مراسم  به  وابسته  خاص  آیین های  برخی  برگزاری 
با  معمول  طور  )به    داماد  حمام  عروس،  حمام  همچون 
خویشان و دوستان(، حنابندان و... حمام به یکی از محل های 
مشاهدۀ  می شد.  بدل  ازدواج  آیین های  برگزاری  اصلی 
سنگ حنابندان، آفتابه لگن و نقوش بزم و نوازنده در حمام 
حمام  بر  ازدواج  آیین های  تأثیر  نمود های  از  گنجعلی خان 

است )تصویر 1(.
مالقات  برای  محلی  اجتماعی شان  کارکرد  منظر  از  حمام ها 
عمومی و نیز مذاکرات خصوصی آنان بوده اند. حمام عمومی 
بسیاری  اساساً  و  بود  دیدوبازدیدها  آشنایی ها،  برای  مکانی 
می گرفت  صورت  حمام  در  آشتی ها  و  قهر  بحث ها،  از 

)روح االمینی،1358، 13(.
مطلع  با  مشهور سعدی  به شعر  می توان  این خصوص،  »در 
)گلی خوشبوی در حمام روزی/ رسید از دست محبوبی به 
دستم... اشاره کرد( که خود از معاشرت و هم نشینی و ایجاد 
دوستی با دیگران در حمام و نیز تأثیرات مثبت این هم نشینی 
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حکایت دارد« )شعبانی و جباره،1393، 94(.
از  دیگری  نوع  علمی  و  فرهنگی  تاریخی،  حوادث  وقوع 
کارکردهای اجتماعی حمام را در سده های میانۀ اسالمی تاریخ 
ایران به نمایش می گذارد؛ در حقیقت حمام به  عنوان یکی از 
کانون های مهم در تحول فکری جامعه عمل می کرد. در نمونه ای 
کاشان  فین  در حمام  »امیرکبیر«  قتل  به  می توان  برجسته 
 اشاره کرد که حادثه ای بسیار تأثیرگذار در تاریخ ایران است.
»حمام، محل تذکر و اندرز نیز بود، زیرا به حمام عمومی رفتن 
عارفان و عالمان که معموالً به درازا می کشید، فرصتی برای 
پرسش و پاسخ سالکان و عالقه مندان به بحث و اشارات عرفانی 
مؤلف  منور«،  بن  »محمد  به  عنوان  مثال  بود؛  و حکمت آمیز 
ابوسعید  شیخ  حمام رفتن  از  مورد  چند  به  »اسرارالتوحید« 
پیرامون  عادی  مردم  و  عالمان  با  که  مباحثاتی  و  ابی الخیر 
موضوعات اخالقی و عرفانی داشته، اشاره  کرده است« )محمد 

بن منور،1381، 255(.
حمام ها در تاریخ اجتماعی ایران پس از اسالم، خود معیاری 
برای تشخیص طبقات اجتماعی بوده اند. در حمام ها نیز میان 
و  داشته  وجود  تمایز  جامعه  باالی  طبقات  و  پایین  طبقات 
افراد براساس موقعیت اجتماعی شان در قسمت های مختلف 
آن جای می گرفتند؛ نمونۀ بسیار مشخص این تفکیک و تمایز 
را می توان در بینه و رختکن حمام گنجعلی خان و دیواری که 
صنوف و رسته های مختلف اجتماعی را از هم تفکیک کرده 

مشاهده کرد )تصویر 2(.
سنتی  حمام  یا  گرمابه  در  استحمام  فرایند  دیگر  سوی  از 
ایرانی خود از سلسله مراتب ها و مراحل مختلفی تشکیل شده 
است که متناسب با مناسبت ها یا مراسم نیز این فرایند متنوع 
می شده است. به این معنی اگر آیین را عملی جمعی و دارای 
روش و اسلوب با مقاصد مذهبی یا غیرمذهبی در طول زمان 
از لحظۀ ورود  بدانیم، حمام کردن  به مکان رخداد  و وابسته 
به سربینه تا خروج از گرمخانه و پوشیدن لباس ها خود یک 
و  انسانی  نانوشتۀ  قواعد  تابع  و  اسلوب  دارای  جمعی،  آیین 

اعتقادی است.
• حمام گنجعلی خان، ساختار، نقوش و آیین 

از  یکی  ایرانی،  حمام های  پیرامون  عامل  دو  بررسی  در 
فضایی،  تنوع  و  تعدد  حیث  از  ایرانی  حمام های  کامل ترین 
نقوش و تزیینات و سلسه مراتب ساختاری حمام ایرانی، حمام 
گنجعلی خان واقع در ارسن گنجعلی خان کرمان است. از نظر 
مکان یابی همان طور که پیش تر گفته شد حمام ها معموالً در 
مراکز محالت و یا در مجاور راسته های بازار و یا گذرهای اصلی 
احداث می شده اند. حمام گنجعلی خان نیز در دورۀ صفوی به 
 فرمان حاکم شهر کرمان، در ارسن گنجعلی خان ساخته  شده 
را شامل می شده  از فضاهای عمومی شهری  که مجموعه ای 

الف

ب

تصویر 2. الف، ب: تفکیک صنوف در بینه و رختکن حمام، حمام گنجعلی خان. 
عکس: احمد صابری نهرفروزانی ، 1396.

است. حمام گنجعلی خان که تا چندی پیش از زمره حمام های 
قابل  استفاده بوده و در حال حاضر به موزه تبدیل شده است 
دارای  گرمخانه،  و  واسطه  فضای  رخت کن،  بخش  سه  در 
کاشی کاری های نفیس به شیوۀ کاشی هفت رنگ و با نقوش 
متنوع هندسی، گل  و بته، اندام و چهرۀ انسان و کتیبه های 

خطاطی است )جوادی،1387، 43(.
قرارگیری در میدان عمومی و حکومتی شهر، قرارداشتن در 
موقعیتی  اطراف  محالت  و  کوچه ها  با  ارتباط  و  بازار  محور 
ویژه و خاص به این حمام بخشیده که آن را به ظرفی برای 
تحقق اجتماعات مردمی در سه سطح عمومی، نیمه عمومی 

)صنفی( و خصوصی بدل می ساخته است.
در بررسی نقوش و هنر به کار رفته به منظور خوانش معنا و 
ارتباط آن با سنن جامعه باید به این نکته توجه داشت که 
ارادۀ انسان بر صرف هنر در ابنیه و فضاهای عمومی شهری 
در تاریخ، از یک سو به امر حکومت و از سوی دیگر به توان 
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مردمی استوار بوده که در مورد اول عموماً هنر شاهانه، دارای 
اسلوب مشخص و رسمی و در  مورد دوم هنر مردمی، عام و 
تا حدی بیانگر آیین اجتماعی و باورهای مردمی بوده است. 
گاه به  تناسب بنا و فضای معماری این دو راه هنرها به هم 
نزدیک می شده اند و در بناهایی همچون حمام عمومی شهر 
قرار  مردم  استفاده  مورد  و  ساخته شده  ارادۀ حکومت  با  که 

می گرفته اند.
به  طورکلی نقوش مورد استفاده در حمام را می توان به 3 دسته 
کرد. تقسیم  انسانی  نقوش  و  گیاهی  نقوش  حیوانی،  نقوش 
وجود نقوش انسانی در حمام به سبب غیبت در سایر فضاهای 
 معماری ایرانی پس از اسالم، معنای ویژه ای به آن بخشیده است.
تصاویر جوانان و نوجوانانی که تازه موی بر صورت آنها روییده 
تصویر  نقوش  مهم ترین  خنیاگر،  و  ساقی  زنان  همچنین  و 

انسانی حمام ها را تشکیل می داد. 
تابلوهایي  شامل  حمام  داخل  کاشی کاری  در  منظره سازي 
است که به شیوۀ نقاشي اروپایي از گل و گلدان با مدل غربي 
انتخاب  اما  انواع رنگ ها و سایه پردازی ترسیم  شده است؛  و 
گل ها، پرندگان، چرخش و گردش عناصر چنان است که در 
بافته هاي ریز و پرکار و به خصوص قالی ها سابقه داشته است 

)جوادی،1388، 22(.
بزم  مجلس  در  زنان  و  انسانی  چهره های  از  نقوشی  وجود 
این  انسانی  بعد  نشان دهندۀ  گنجعلی خان  حمام  فضای  در 
فضا و روایت گری آن به لحاظ فرهنگی است؛ به گونه ای که 
و  روابط  بروز  صحنۀ  به  عنوان  حمام  اجتماعی  و  آیینی  بعد 
دیده  نیز  آن  انسانی  تزئینی  نقوش  در  انسانی،  فعالیت های 

می شود )تصویر 3(.
دست  موضوع  این  به  می توان  حمام  آیینی  ماهیت  نظر  از 
در  که  است  عمومی  مهم  فضاهای  از  یکی  حمام  که  یافت 

آن می توان نمود باورهای عامیانه در شکل  گیری یک فضای 
اجتماعی آیینی را به  وضوح مشاهده کرد. »در البالی افکار 
حمام  درون  پری  و  دیو  وجود  از  ردپایی  فولکلور،  عقاید  و 
می توان  جست. در قصه های شبانه در شب های بلند زمستان، 
جن و پری هایی که درون حمام به رقص و پای کوبی شبانه 
مشغول بودند، ترس در دل بچه ها می افکندند. »دهخدا« در 
»امثال  و حکم« می گوید:»برحسب نظر عامه، طایفۀ جن در 
تاریکی شب به حمام ها و سرچشمه ها و بیشه ها و جنگل گرد 
نقوشی  اولین  از  یکی  باتقوا،1382، 172(.  و  )رضایی  آیند« 
که در این رابطه در حمام گنجعلی خان جلب  توجه می کند، 
نقاشی های سردر حمام است که با نقوشی از اجنه در کنار 
عمیق بودن  به  گور«  »بهرام  و  شیرین«  و  »خسرو  روایت 
باورهای خرافی در کنار داستان ها در میان مردم و بروز آنها 

در حمام به   عنوان یک فضای مردمی اشاره دارد )تصویر4(.
از  متنوعی  نسبتاً  مجموعۀ  گنجعلی خان،  حمام  تزئینات  در 

تزئینات فوق الذکر،  قابل رؤیت است.
در قسمت سردر، گرمخانه و رختکن با کاشی های ارزشمندي 
و صحنه های  پرنده  و  گلدان  و  بوته، گل  گل  و  نقوش  شامل 
تابلوهاي  است.  شده  تزئین  فردوسي  شاهنامه  از  حماسي 
طبیعت گرا در گرمخانه و سردر حمام با انواع رنگ ها و شکل های 
طبیعي )رئالیستي و ناتورالیستی( و همچنین نقش های نمادین و 
هندسي از نمونه های قابل  توجه در تزئینات مجموعۀ ابراهیم خان 

است )جوادی، 1388، 21(.
در دو طرف ورودي حمام دو تابلوي مستطیل شکل به  صورت 
عمودي و کشیده که داراي نقش گلدان گل و پرندگاني است 
و روي شاخه های درخت قرار دارند. دو طرف گلدان و پایین 
تابلو دو کبک کوهي دیده می شود. کبک کوهي از پرندگاني 
طوطي،  است؛  استفاده  شده  زیاد  کرمان  هنر  در  که  است 
بارها  این خطه  نقوش  در  نیز  گنجشک  و  کبوتر  شانه به سر، 
آمده و در نقش قالی ها و هنرهاي دستي به  دفعات اجراشده 

است )همان(.
در فهم نقوش و هنر مورد استفاده در این حمام، به  عنوان 
نمونه می توان این مهم را دریافت که نقوش سه گانۀ  اشاره  
شده در قالب نقوش حیوانی، گیاهی و انسانی، خود در سه 
سطح، نمایانگر معنای دریافتی مردم و هنرمندان از محیط 
پیرامونی خود است. این سه سطح شامل 1. عقاید، باورها و 
باورهای  داستان های کهن،  قالب مصورسازی  در  که  روایات 
و  مراسم   .2 می شود.  مجسم  مذهبی  شمایل  و  خرافی 
رویدادهای اجتماعی که عمدتاً شامل مراسمی است که کالبد 
حمام پذیرای آنها بوده و مربوط به مراسم عروسی، حنابندان، 
گروه های  اجتماعی  طبقۀ  به  یا  و  است،  پای کوبی  و  جشن 
اقلیم  منظره پردازی   .)3 می پردازد.  حمام  از  استفاده کننده  تصویر 3. نقوش انسانی بزم زنان-حمام گنجعلی خان. عکس: احمد صابری نهرفروزانی، 
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تصویر 4. نقوش سردر حمام گنجعلیخان. عکس: احمد صابری نهرفروزانی، 1396.

نتیجهگیری
آیین ها به معنای اعمال مشترک و جمعی در میان انسان ها 
با ریشه های مذهبی و یا غیرمذهبی در طول زمان جاری و 
همواره به دنبال مجال و مکانی برای بروز بوده اند. این دسته 
با یافتن ظرف مورد نظر خود، رفته رفته از  از اعمال انسانی 
فراتر  معنایی  و  شده  خارج  خود  کالبدی  و  ابتدایی  معنای 
فضای  در  حضور  و  انسان  آن  مسبب  که  معنایی  می یابد. 
مورد بحث است. خوانش نقوش، تزئینات، سلسله مراتب فضا 
زمان  طول  در  مردم  که  اعمالی  پیرامون  تاریخی  روایات  و 
در حمام های ایرانی انجام می داده اند، ارتباط این فضاها را با 
امکان  و  آیین های جمعی روشن می سازد  و  اجتماعی  سنن 
می آورد.  فراهم  آیینی  مناظر  به  عنوان  را  آنها  بازشناسی 
عملکردی  و  کالبدی  ابعاد  از  فراتر  را  حمام  که  خوانشی 
صرف، دارای جنبه های آیینی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی 
معرفی می  کند و به  بیانی آن را بدل به پدیده ای جز حمام-به 
معنای مصطلح-می سازد. حمام گنجعلی خان به   عنوان یکی 
از بهترین نمونه های حمام های ایرانی، بیانگر ارتباط و تعاملی 
دوسویه میان انسان ها در بستر یک فضای جمعی و در قالب 
به   کرمان  شهر  مرکز  در  قرارگیری  با  که  آیینی  رفتارهایی 
باورها،  آیین ها،  بروز  برای  محملی  و  جمعی  فضایی  عنوان 
به  همچنین  است.  کرده  عمل  اجتماعی  تعامالت  و  رفتارها 
و  تزیین  مقولۀ  نشان می دهد که  ما  به  اعال  نمونه ای   عنوان 
نگارگری ابنیۀ کارکردی معماری ایران تا چه اندازه برگرفته 
بنا، فعالیت های اجتماعی و سنت زنده  از فعالیت جاری در 
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پرداخته  حیوانی  و  گیاهی  نقوش  ذکر  به  آن  در  که  کرمان 
 شده که عمدتاً در کرمان قابل رؤیت و بازنمایی بوده است، 
هرچند در ارتباط با هنر فرنگی این بازنمایی شکلی نو به خود 

گرفته باشد.

جامعه است.
با فهم کارکرد آیینی فضای حمام سنتی و مهندسی معکوس 
این فضا می توان مؤلفه هایی که حمام سنتی ایرانی را به یک 

آیین بدل ساخته به صورت ذیل دسته بندی کرد:
1. محدودیت فضاهای جمعی در شهر )به ویژه برای بانوان(

2. امکان بهره مندی از حمام به مثابۀ فضای چند عملکردی 
برای مراسم و انتقال اطالعات 

3. امکان برخورد طبقات و گروه  های مختلف اجتماعی
اعتقادات مذهبی و  براساس  4. ساختاربندی و آراستن فضا 

باورهای عمومی
5. بستر مناسب مواجهه و بروز هنر مردمی و شاهانه
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