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مزاج یکی از مفاهیم بنیادین در طب ایرانی -اسالمی است که معماران ایران زمین از گذشتههای دور در تالش بودهاند تا
در خلق آثار معماری ،از آن به عنوان الگو بهره گیرند .با توجه به اهمیتی که دین و اخالق بر سالمت جسم و زمینهسازی
آن بر سالمت روح دارد؛ معماری حمامهای ایرانی نیز -که آبشخور آن مبانی دینی و اخالقی است -در راستای سالمت
جسم و روح و مبتنی بر آموزههای طب سنتی -اسالمی به عنوان یک کهنالگو ،در انطباق کامل با الگوی مزاج طراحی
شده است .از همین رو ،آرامشی که فرد پس از استحمام به دست میآورده؛ با مفاهیم کاربردی نهفته در معماری حمام
پیوند مستقیم داشته است .تالش نگارندگان بر آن بوده تا با بازشناسی جنبههای درمانی در متون طب دورهی اسالمی
چگونگی و نحوهی تجلی مفاهیم مطرح شده را در معماری حمام بررسی نمایند .پرسشهای کلیدی پژوهش ،متمرکز بر
دو موضوع اصلی است .نخست آنکه آرای حکمای اسالمی بر شکلگیری معماری حمام چگونه اثر گذاشته است؟ و نیز
آنکه در معماری حمام ایرانی ،مزاج دارای چه مشخصههایی است؟ برای پاسخگویی به این دو پرسش از روش موردپژوهی
با بهرهگیری از راهکارهای ترکیبی و برای گردآوری اطالعات مورد نیاز از روش کتابخانهای و میدانی استفاده گردیده است.
در بخش مطالعات میدانی ،ده نمونه از گونههای معماری حمام ایرانی که از لحاظ کیفیت واجد ارزش بوده و میتوانسته
در بیان مفاهیم منبعث از مزاجشناسی مورد بهرهبرداری قرار گیرد؛ انتخاب شده است .در انتخاب نمونهها ،عامل اقلیم -که
از عوامل مؤثر بر مزاج و گونهشناسی معماری حمام است -مورد توجه قرار گرفته و تالش شده تا از هر اقلیم ،نمونهای
برگزیده شده باشد .آنچه پژوهش حاضر در فرجام کار بر آن تأکید دارد؛ توجه به تأثیر آرای حکمای طب ایرانی -اسالمی
و مراتب سالمتی در قالب دو رویکرد شست و شو -نظافت و درمانی بودن معماری حمام ایرانی قابل شناسایی است.
نتایج مبین آن است که میان مفاهیم بهداشتی و مفاهیم درمانی رابطهی مستقیمی وجود دارد .این مفاهیم که به عنوان
معیارهای طراحی در آثار تحلیل شده به شکل چهار بیت (خانهی اول گرم وخشک-خانهی دوم سرد و تر-خانهی سوم
گرم و تر-خانهی چهارم گرم وخشک) مطرح و تبیین شدهاند؛ از رابطهی پاکیزگی تن و درمان (تعادل جسم و ایجاد
سالمتی) با بهرهگیری از الگوی مزاجی سخن میگویند.
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 .1مقدمه

در پژوهش حاضر با توجه به پرسشهای مطرح شده ،نوع
اطالعات مرتبط با موضوع ،برپایهی زمینه تاریخی و تحلیل
آن در نمونههای مورد مطالعه است .روش شناسی این پژوهش
عمدت ًا بر پایهی «موردپژوهی و راهکارهای ترکیبی» میباشد.
اخذ اطالعات الزم از طریق اسناد کتابخانهای مبتنی بر تاریخ
متون طب دوره اسالمی و اسناد معاصر انجام شده است .منابع
به گونهای انتخاب گردیده تا دورههای مختلف تاریخی را در
خود داشته باشند (گروت و وانگ  )341 ،1384که عبارتند از:
رسالهی ذهبیه (امام رضا  201ه.ق؛ امیرصادقی  ،)۱۳51قانون
در طب (ابوعلیسینا ،شرفکندی  ،)۱۳۶7مفرح القلوب (رزانی
 ،)۱۳91دفعالمضارالکیه عن االبدان االنسانیه (ابوعلی سینا
۴۰۳-۳۹۲ق؛ عباسپور  ،)۱۳۸۷خالصهالحکمه (عقیلیخراسانی
 1195ه.ق؛ ناظم  ،)۱۳۸۵ذخیرخوارزمشاهی (اسماعیل جرجانی
 504ه.ق ،محرری  ،)۱۳۸۰رساله دالکیه (محمد کریم خان
کرمانی  ،)۱۲۷۲حفظ الصحه (گیالنی قرن13ه ق ،چوپانی
 )1387از میان متون طب دوره اسالمی ،تحقیق در معماری
گذشته ایران (پیرنیا  ،)1387حمام عمومي در جامعه و فرهنگ
و ادب ديروز (روحاالمین  ،)1386معماری حمام در متون طب
کهن و مقدمه رساله دالکیه (رضوی برقعی  ،)1388بررسی
تأثیر محیط طبیعی بر رفتار و اخالق از دید متفکران اسالمی و
نتایج آن در طراحی محیط مصنوع (نقرهکار و همکاران ،)1389
فرهنگوارهی گرمابه (لطفی و مسجدی  ،)1392رساله حمامیه
(صیادی و همکاران  ،)1394حمام در متون دوره اسالمی :نظریه
و عمل (طاهری .)1395
پس از ترسیم چارچوب نظری پژوهش ۱۰ ،نمونه حمام سنتی
شهرهای مختلف ایران (حمام چهار فصل در اراک ،حمام
اصفهان ،حمام بندرعباس ،حمام تبریز ،حمام کردشت ،حمام
شیراز ،حمام قزوین ،حمام الهیجان ،حمام نهاون و حمام یزد) با
توجه به تنوع هوا بر اساس اقلیمشناسی مزاجی انتخاب شده و
الگوهای مزاجی حاصل از راهکارهای درمانی به کار گرفته شده
در چهار خانه حمام به صورت تفضیلی مورد تجزیه و تحلیل
5
قرار گرفتهاند.
 .3پیشینه تحقیق

ایرانیان آب ،باد ،خاک و آتش را وجودآورندگان عالم و گردانندگان
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بشر از روزی که قدم بر عرصهی خاک نهاده است؛ البد برای
زودودن تن از ناپاکیها چارهای میاندیشیده است .ادیان نیز
که بسیاری از مواد بر صحت احکام عرفی پای میافشردهاند-پاککنندگی آب و آتش و خورشید و خاک را پذیرفته و آن
را بر پیروان خویش مقر داشتهاند .طبیعیترین و سودمندترین
عنصری که بشر پیش روی داشته؛ آب بوده است .با نگاه به
عملکرد و جایگاه حمامها 1و در حفظ سالمتی و پیشگیری و
دفع برخی از بیماریها در مییابیم که اصول و ساختار شکلی و
عملکردی حمامها منطبق با مزاج انسان پایهریزی شده است.
مزاجشناسی 2جایگاه ویژهای در طب سنتی دارد؛ زیرا اصول کلی
در تشخیص درمان و حفظ سالمتی منطبق بر مزاجشناسی
3
است .با بررسی مزاجشناسی و جایگاه آن در طب سنتی ایران
دریافت میشود که این مکتب طبی مبتنی بر مزاج سامان یافته
است .عدم مطالعات کافی و وافی در حوزهی ورود و کاربرد مزاج
در معماری علیرغم نقش کاربردی آن در معماری گذشته ،ورود
به موضوع را از ضرورت بیشتری برخوردار میکند .از این رو
ب ه منظور یافتن پاسخی برای پرسشهای طرح شده ،کندوکاو
در آثار متفکران و حکمای اسالمی ضرورت مییابد 4و نظرات
ی طب اسالمی و
صاحبنظرانی چون امام رضا(ع) در حوزه 
ابنسینا ،فارابی ،ابن عربی ،ابن خلدون ،جرجانی ،اهوازی،
خراسانی و کرمانی در بحث طب سنتی ،در واکاوی و دستیابی به
پاسخی قابل قبول ،ضرورت مییابد .الزم به ذکر است؛ متفکران
ت آنان در این پژوهش مورد کنکاش قرار
اسالمی که آرا و نظرا 
گرفته است؛ از منظر طبی به مسأله نگریسته و حفظ سالمتی
مد نظر آنها بوده است .این مقاله متمرکز به معماری حمام از
منظر طب سنتی ایرانی بوده و مقوالتی همچون تشریح علوم
وابسته ،تاثیرات فیزیولوژیک حمام بر بدن ،آشنایی با فضاها و
سلسلهمراتب معماری حمام که در جای خود مهم نیز هستند؛
خارج از موضوع بحث میباشد.
پرسشهای پژوهش
 .1تاثیر آراء حکمای اسالمی بر شکلگیری معماری حمام
چگونه بوده است؟
 .2الگوی مزاجی ساختار چهار بیت در معماری حمامهای
تاریخی ایران چگونه بوده است؟

 .2روش و روششناسی تحقیق
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نظام هستی میدانستند و همواره آنها را گرامی و مقدس
شمردهاند .هر چهار عنصر با هم و با چرخش خود نظام طبیعت و
ذات آفرینش را حفظ میکنند و حرکت و تغییر یا حیات و ممات
را به وجود میآورند (کعبیپور  .)173-172 ،1384هر جسمی
شامل همه چهار نمود است؛ هر چند که تسلط تنها با یکی
است .در این کرهی خاکی جسمها شامل عناصر چهارگانهاند
(ارکان) (بختیاری و اردالن)58 ،1380؛ که از ترکیب آن موالید
جماد و نبات و حیوان به وجود آمده که اصل بدن انسان است
و از ترکیب آنها اخالط و طبایع بدن پدید میآید .این اخالط
اثر عمیقی در تمام فعل انفعاالت بدن دارد و خود با حرکت
و سکون و یا هیجان و آرامش ،سالمتی و بیماری انسان را
تغییر میدهد (نصر  .)391 ،1359تأثیرپذیری از چهارگانهها در
معماری و شهرسازی گذشته به طور طبیعی در جریان بودهاند.
پیش از این در حوزهی معماری ویتروویوس با پیروی از حکمای
باستان از این عناصر چهارگانه و نقش آنها در ساختمان یاد کرده
است .چنانکه خواهیم دید کیفیات عناصر آتش (گرما) ،هوا ،آب و
خاک ،ارکان اساسی پیکربندی و پاککنندگی حمامهای جهان
اسالم بودهاند .عناصر و مزاجهای چهارگانه از پایههای نظری
طب قدیم نیز بودهاند .بسیاری از پزشکان بقراطی ماهیت و علل
بیماریها را بر اساس رابطهی کالبد و مزاج انسانی با ارکان عالم
تبیین نمودهاند (طاهری  .)50 ،1395فضای حمامها در بسیاری
از جوامع مورد استفاده قرار میگرفت؛ ولی به دلیل اهمیتی که
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دین اسالم در خصوص پاکیزگی قائل است این فضا جزو ارکان
مهم شهر اسالمی محسوب میشدهاند .حمامهای سنتی ایران
با الگوی معماری خاص خود ،در احیای سالمتی جسم و روان
تأثیر بسزایی داشتهاند .الگوی معماری متناسب با تعدیل مزاج
برای فرآیند تعادل بدن انسان طراحی گردیده بودهاند .با توجه
به اینکه زمان زیادی از ساخت اولین گرمابه 6و نقشآفرینی
آن به عنوان یکی از مکانهای چندین عملکردی میگذرد؛
ولی همچنان برای معرفی و شناساندن آن ،نیاز به مطالعه و
بررسی عمیقتری میباشد .گرچه در کتب ،مقاالت و تصاویر
بیشماری از حمام با دیدگاههای مختلف وجود دارد؛ ولی با
این وجود همچنان با هر مطالعه و تحقیق نکتهای از ابهامات و
مجهوالت باقی مانده بر طرف خواهد شود.
پیشینهی این تحقیق را میتوان در حوزهی طب ایرانی-
اسالمی دنبال نمود .توجه ویژهی طب به تأثیر حمام در درمان
بیماریها باعث شده بود که طبیبان رسالههایی نیز در این باره
تألیف کنند .بازهی این تحقیقات از قرون اولیهی هجری در
رسالهی ذهبیهی حضرت رضا(ع) آغاز و تا سند ارزشمند محمد
کریم خان کرمانی در رسالهی دالکیه (قرن  13ه.ق) ادامه
مییابد .مجموعه مطالعات و اسناد و مطالعات یافت شده در این
خصوص و اهم موضوعاتی که بدانها پرداخته شده؛ در جدول
 1منعکس شده است.

جدول  .1برخی از آرای متقدمین اسالمی در مورد مزاج و حمام (مأخذ :نگارندگان )1394

امام رضا(ع)

رساله ذهبیه،
طب امام رضا

 ۲۰۱ق

حسین ابن
عبداهلل ابن سینا

دفع المضار
الکیه عن
االبدان
االنسانیه

مجموعه بیانات ارزشمند علمی و پزشکی امام است که در آن با شرح خواص
اغذیه و اشربه ،راهکارهای بهزیستی و بهداشت و سالمت را به انسان میآموزد
و تکنیکهای مقابله با بیماریها و آسیبهای روحی و روانی را مورد توجه و نقد
و بررسی قرار میدهد .بخشی از آن رسالهی گرانمایه به بحث دربارهی فواید
حمام و اصول مربوط به حجامت و فصد(شکافتن رگ بیمار) پرداخته و این راهکار
حیاتبخش را درمانگر بسیاری از بیماریهای العالج رقم زده است .اهمیت و تأثیر
اعجابآور این اثر گوهربار به قدری بود که مأمون را بر آن داشت تا دستور دهد آن
را با آب طال بنویسند.

شیخ الرئیس عنوان میکند صحت تابع اعتدال مزاج و درستی اندامهاست و نگاه
داشتن مزاج و اندام میسر نیست؛ اال به رعایت اعتدال چیزی که بی آن نتوان بود و
 ۳۹۲تا  ۴۰۳ق
آن را ضروریات خوانند مثل رعایت هوا و غذا و شراب و حرکت و سکون و شادی و
اندوه و غضب و خواب و بیداری و ...
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صاحب اثر

نام کتاب

سال تألیف

توضیحات
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مفصلترین و مشهورترین آثار طبی شیخ و از مهمترین
این کتاب مهمترین و ّ
 ۴۰۳تا  ۴۱۴ق کتابهای طبی شرق و غرب است .این کتاب از زمان تالیف تا هفت قرن در اروپا و
تاکنون در مشرق زمین مورد نظر طالبان طب و از کتب درسی دانشگاهها بوده است.

حسین ابن
عبداهلل ابن سینا

کتاب قانون

حسین ابن
عبداهلل ابن سینا

النفس من
کتاب الشفا

اسماعیل
جرجانی

ذخیره
خوارزمشاهی

 504ق

محمد حسین
عقیلى خراسانى

خالصه
الحکمه

 1195ق

ابن خلدون

مقدمه ابن
خلدون

۷۷۶ـ ۷۸۶ق

محمد کریم خان
کرمانی

رساله دالکیه

1272

 .4طب سنتی ایرانی

مهمترین و جامعترین اثر ابن سینا را میتوان دائرة المعارفی به زبان عربی ،در علوم
عقلی به حساب آورد که در آن چکیده آرای فالسفه بزرگ قدیم یونان و شارحان
مدرسه اسکندریه و افالطونیان و نوافالطونیان در همهی علوم عقلی ،اعم از منطق،
 ۴۰۵تا  ۴۱۷ق طبیعیات ،ریاضیات و الهیات فراهم آمده و مورد تحلیل و نقد و بررسی علمی قرار
گرفته است .شیخ الرئیس معتقد بود که بنای حمام مانند طبیعت آدمی است که شامل
(چهارعنصر هوا و آتش و خاک و آب) و اخالط (بلغم و صفرا و سودا و خون) و روح
(نفسانی و طبیعی و حیوانی) است؛ یعنی از سنگ و آب و هوا تشکیل شده است.
آغاز تألیف آن  ۵۰۴قمری بودهاست .کتاب تقدیم به قطبالدینخوارزمشاه است.
ذخیره خوارزمشاهی بزرگترین کتاب پزشکی به زبان فارسیست که تا به حال در
تاریخ نوشتهشده است .این کتاب چنان جمع کرده آمدهاست که طبیب را اندر هیچ
باب به هیچ کتاب دیگر حاجت نباشد و به سبب بازگشتن به کتابهای بسیار ،خاطر
پراکنده نشود.
دربارهی کلیات علم پزشکى به زبان فارسى است .علیرغم آن که گاه متأثر از لغات
هندی است؛ یکی از منابع باارزش آموزش طب سنتی میباشد .یک دورهی کامل
پزشکی در دو بخش بزرگ در زمینهی طب نظری و طب عملی است.
در آن تاریخ اجتماعی و تاریخ اقتصادی جهان اسالم در قرن  ۸و قرن ۹ق بررسی
شده است .مقدمه ابن خلدون در حقیقت مقدمهی کتاب العبر و دیوان المبتداء و الخبر
فی ایام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوی السلطان االکبر است .این
کتاب بویژه به امور خراج ،سیاستهای مالی ،نفوذ و مسکوکات و ادارات مربوط به
آنها مانند دیوانها پرداخته و آنها را روشن میکند .مقدمه ابن خلدون تنها در ابتدای
قرن ۱۹م مورد توجه خاورشناسان قرار گرفت و در همان سده از این مرحله درگذشت
و دیگر دانشمندان اروپا نیز آن را مورد پژوهش قرار دادند.

«نمونهای از این متون کمیاب است .این رساله را شخصی به نام محمدکریم
ی رضا سلمانی ،درنیمهی دوم قرن سیزدهم هجری
خانکرمانی 7به خواهش کربالی 
به رشته تحریر در آمده است .وی از تأثیرپذیری مزاج در ساخت حمام صحبت میکند
و یکی از بناهای متأثر از مزاج را حمام میداند .رساله دالکیه حاوی مجموعهای از
باورهای دینی و اصول پزشکی کهن است».
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در مبانی طب سنتی ایران امورطبیعیه به اموری گفته
میشود که به وجود آمدن و تعادل انسان به آنها بستگی
دارد و شامل هفت جزء است (والیتی .)43 ،1388
امور طبیعیه از ارکان چهارگانهی حرارت ،برودت ،یبوست
و رطوبت آغاز میگردد و با ترکیب این چهار رکن موالید
جماد ،نبات و حیوان به وجود میآید و از ترکیب آنها

اخالط پدید میآید (نصر« .)91 ،1377ارکان اجسام بسیط
هستند و اجزای اولیهی بدن و غیره است و قابل تقسیم
به اجسامی که دارای صور مختلف است؛ نمیباشد .انواع
مختلف کائنات از امتزاج آن به وجود میآیند» (ابن سینا
.)7 ،1367
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تصویر  .1هفت جزء امورطبیعیه (مأخذ :نگارندگان )1394

سرد میباشد و میان این چهار خلط ،دو بدو اختالف برقرار
است؛ به این ترتیب که از دو خلط گرم ،یکی مرطوب
و دیگری خشک و از دو خلط سرد نیز یکی مرطوب و
دیگری خشک است)» (امیرصادقی  .)58 ،1351به گفتهی
خواجه نصیرالدین طوسی بیشتر حکما معتقد بودند مزاج هر
چه معتدلتر 8باشد؛ آمادگی آن برای صورت کامل بیشتر
است (حلی  .)213 ،1383نسبت تعادل گرمی و سردی در
تن موجودات را خداوند تبارک و تعالی تعیین میکند و
سالمتی موجود در آن است که آن قدر و اندازهی تعیین
شده را حفظ نماید .برای حفظ کردن آن باید هر فردی
به مقداری معین از گرمی و سردی و تری و خشکی را
وارد تن خود سازد .این امر از طریق خوراک ،از طریق
فضای اطراف و بهرهمندی از گرما و سرمای محیط 9و نیز
از طریق رفتار میسر میگردد (خیراندیش )12 ،1393؛ و
هرگاه به هر دلیلی تن از مسیر تعادل خارج شد و گرمی یا
سردی یا خشکی و یا تری بدن افزایش یافت موجب بروز
بیماری میگردد.

تصویر  .2تعادل در بدن (مأخذ :نگارندگان )1394

 .5حمام در متون طب سنتی

در بررسی متون طب سنتی ،رابطهی گرمابه در درمان و
تسکین برخی از بیمارها قابل تشخیص است .در برخی از
این متونبابي را به جنبهی درماني گرمابه اختصاص دادهاند.
كتب مشهوری مانند ذخيره خوارزمشاهي ،هدايهالمتعلمين،
قانون ،تقويم الصحه ،حفظالحصه و رساله ذهبیه را میتوان
اشاره نمود .براساس طب قدیم ،صحت و سالمت بدن
ناشی از اعتدال مزاج و اخالط است و امراض بدنی ناشی
از خروج یکی از اخالط اربعه از اعتدال به سمت زیادی یا
نقصان است .مقصود از اعتدال که به وسیلهی حمام نصیب
بدن میگردد؛ ظاهراً نتیجهی تصرفات چهارگانه و پیدرپی
است که حمام در مزاج بدن ایجاد میکند .به گفتهی
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بنابراین ،همهی موجودات و کائنات دارای مزاج میباشند
و تمام کیفیاتی که در آنها دیده میشود از ترکیب عناصر
و اخالط سرچشمه میگیرد (نصر .)229 ،1377هر موجود
و هر اندامی از یک موجود ،دارای مزاجی خاص از قبیل
گرم ،سرد ،خشک ،تر یا ترکیبی از آنها است .ابن سینا
بر این باور بوده« :بدان که ایزد توانا هر جانداری و هر
اندامی را مزاجی بخشیده است که به آن سزاوار است و
این مزاج با آن و تحمل وی سازگار و با احوال و کردارش
متناسب است ...خداوند معتدلترین مزاج جهان هستی را به
انسان ارزانی داشته است ...هر اندامی را نیز مزاجی بخشیده
است که برازندهی آن اندام است؛ برخی از اندامها را گرم،
بعضی را سرد ،عدهای را خشک و تعدادی را مرطوب آفریده
است» (ابن سینا .)10 ،1367
مفهوم مزاج یکی از مفاهیم کلیدی است که از یک سو
در پزشکی و طبیعیات قدیم و از سوی دیگر در مباحث
فلسفی به ویژه در حوزهی نفسشناسی ،نقش مهمی را
ایفا میکردهاست .از نظر قدما ،مزاج کیفیتی است که در
اثر واکنش میان عناصر اربعهی جسم حاصل شده و دارای
خاصیتی متفاوت از خاصیت اجزاست .کیفیت حاصل شده؛
دارای درجات متفاوتی از اعتدال است و میزان اعتدال
کیفیت حاصل شده (مزاج) ،عامل مهمی برای دستیابی
موجودات به رتبههای متفاوت وجود است (آهنچی و
سعیدی .)23 ،1390
امام رضا(ع) در رسالهی ذهبیه میفرمایندَ ِ « :ل َّن َّ َ
الل َت َعالَ ْي
بَنِي ْ َ
ان َو ال َّد ِم َو الْ َبلْ َغ ِم
ال ْج َسا ِم َعل ُِّي أَ ْربَ ُع طبايع َو ه َِي الْ ِم َّرتَ ِ
ان َق ْد خُ ول َِف َما بَ ْي َن ُه َما َف َج َع َل الْ َحا َّر ْي ِن
َو بالجمله حارن َو بَا ِر َد ِ
لَ ِّين ًا َو َيا بَ ًّسا َو کذلک الْ َبا ِر َد ْي ِن َر ْط ٍب َو َيابِس ًا :خداوند تعالی
بنا نهاده جسمها را بر چهار خلط که عبارتند از سودا و
صفرا وخون و بلغم که دو خلط از آنها گرم دو خلط دیگر
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بوعلیسینا بنای حمام مانند طبیعت آدمی از چهارعنصر
(هوا ،آتش ،خاک و آب) و اخالط (بلغم ،صفرا ،سودا ،خون)
و روح (نفسانی و طبیعی و حیوانی) ساخته شده؛ یعنی از
سنگ وآب و هوا تشکیل شده است.

تصویر  .3دیدگاه ابن سینا در مورد حمام
اقتباس از کتاب قانون (مأخذ :نگارندگان )1394

حال که ساختار طبیعت این چنین است و سالمت زمین و تن
مردمان بر آن استوار شده؛ اگر حمام نیز بدین گونه ساخته
أن تركيب الح ّمام على
نشود؛ بیماریزا خواهد بود« .و اعلم ّ
تركيب الجسد .للح ّمام أربعه أبيات مثل أربع طبائع .ألبيت
حار رطب،
األ ّول :بارد يابس ،و ال ّثاني :بارد رطب ،و ال ّثالثّ :
حار يابس .و آگاه باش كه ساختار بناى ح ّمام ،شبيه
الرابعّ :
و ّ
ساختار تركيب بدن انسان است .ح ّمام ،چهارخانه (چهار
مرحله)دارد و مانند طبائع اربعه (شكلهاى چهارگانه طبع
آدمى) است» (امیرصادقی .)58 ،1351

منزلگاه نخست حمام :سرد و خشك (آنجا كه لباس را از
تن درمىآورى (رختكن)) ،منزلگاه دوم :سرد و تر (مسير
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تصویر  .1ویژگی گرمابه (مأخذ :نگارندگان )1394

عبور از رختكن به جاى گرم و تر داخل حمام)  ،منزلگاه
سوم :گرم و تر (مانند حمام و خزينه) ،و منزلگاه چهارم:
گرم و خشك (مانند تون ح ّمام) (صیادی و همکاران
 .)54 ،1394محمدکریمخانکرمانی ،در رسالهی دالکیه
دربارهی معماری حمام مینویسد« :حمام بنایی است از
وضع حضرت سلیمان چنانکه نقل کردهاند و بعضی گفتهاند
که از وضع حکماست و حمام باید چهارخانه باشد .خانهی
اول باید سرد و خشک باشد که درآن آب نباشد و خانهی
دوم باید سرد و تر باشد؛ یعنی حرارت آتش به آن نرسد
و آب سرد داشته باشد و خانهی سوم گرم و تر باشد که
بخاراندرون خانه به آنجا برسد و آب هم داشته باشد و
چهارم خانه باید گرم و خشک باشد که حرارت آتش در
آنجا قوی باشد و هوایش نهایت گرم باشد که عرق آورد
و رطوبتهای بدن بواسطه عرق کردن کم شود و به آن
واسطه گرم و خشک باشد نه آنکه آب نداشته باشد» (کریم
خان  .)5 ،1272انسان پس از ورود به حمام لباس خود را
میکند و تحت تأثیر هوای سرد و خشک قرار میگیرد و
چون وارد گرمخانه میگردد احساس سرما میکند مدتی
که گذشت؛ گرما و تری بر او وارد میشود .چون خارج
میگردد در حالیکه گرم است خشک میشود از ترکیب
صورت گرفته یک نوع اعتدالی در مزاج پدید میآید که
نشانهی آن سبکی و نشاط است .اندامهای بدن از اعتدال
مزاج در حمام بهره میبرند .از این رو ،وجود گرمابهها را در
گذشتهی ایران میتوان از جمله عوامل کنترل بیماریهایی
مانند طاعون و بیماریهای مسری و خطرناک دانست.
شاردن در سفرنامهی خود مینویسد« :مردم ایران ،بر این
اعتقادند همچنان که شستشوی تن با آب حمام ،چرک را
میزداید؛ در درمان کردن برخی از بیماریها اثر بسیاری
دارد» .در سفرنامهی کمپفر-جهانگرد آلمانی -نیز روایت
شده« :اصفهان ،دارای یک بیمارستان و بیش از یکصد
مسجد و مدرسه و تعداد بیشماری حمام و مسافرخانه است»
(لطفی و مسجدی  .)180 ،1392شاید از این مطالب ،بتوان
نتیجه گرفت که رعایت بهداشت ،نیاز به بیمارستانها را
در آن زمان کاهش داده است .درکتاب خالصه الحکمه
آورده شده« :استحمام ،ضروری انسان است؛ خصوص در
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بالد بارده؛ جهت آن که در تنظیف بدن محتاج به دخول
تضرر به هوا و آب سرد؛ و نیز
آناند برای استحفاظ و عدم ّ
نافع است ابدان را به سبب تحلیل و ترقیق مواد به تبخیر
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و تعرق و ادرار و ترطیب و تجفیف و( »...عقیلی خراسانی
شیرازی .)868 ،1385

جدول  .2بررسی برخی از آرای حکما در فواید حمام (مأخذ :نگارندگان )1394

عنوان کتاب
رساله ذهبيه

رساله ذهبيه
رساله ذهبيه
رساله ذهبيه

قانون

رساله فقهی
پزشکی

«حمام فواید زیادی دارد؛ مزاج آدمی را به اعتدال میکشاند؛ چرک و پلیدی را بر طرف
میکند؛ رگها و پی را نرم میکند؛ اعضای بزرگ بدن را تقویت مینماید؛ مواد زاید بدن را پاکسازی بدن از فضوالت
بر طرف و عفونتها را نابود میسازد» (امیرصادقی .)69 ،1351

«بدان که نیروی روانها پیرو قوت تنها است؛ مزاجها و نیروی بدنها نیز تابع هواها است و
برحسب تغییر هواها دگرگون میشود؛ لذا میبینیم که چون هوای سرد به گرما تبدیل یافت و جلوگیری از تغییر ناگهانی
دمای بدن
یا گرمی هوا مبدل به سرما شد؛ رنگ پوست صورت و بدن نیز تغییر میکند و این تغییر ناشی
از تغییر مزاج است که بر اثر دگرگون شدن هوا پیدا شده است» (امیرصادقی .)58 ،1351
«دوای بلغم حمام است؛ زیرا بلغم ،از سردی و رطوبت زیاد است و گرمی حمام میتواند آن
را متعادل کند» (امیرصادقی .)231 ،1351

تعایل مزاج

امام علی(ع) در مورد استحمام با حمام گرم و حمام سرد میفرمایند« :سود حمام سود
بزرگیست .حمام در بدن انسان اعتدال به وجود میآورد؛ چرکها را از بدن فرو میریزد و پاکسازی بدن از فضوالت
و تعادل در مزاج
اعصاب و عرق را گرم میکند و به اعضای بدن نیرو میبخشد و فضوالت را از بدن میبرد
و پوست بدن را از عفونت میشوید» (امیرصادقی .)58 ،1351

«گرمابه ،عالوه بر ویژگیهای سهگانهی تأثیرات و تغییراتی که به وسیله آن پدید میآید؛
تأثیرات دیگری نیز دارد که برخی از آن ها عرضی است و برخی نیز از خود حمام منشأ
میگیرد .هوای گرم حمام ،چون حرارت غریزی را میگذارد؛ به مزاج ،سردی میدهد و
همچنین هوای اندرون گرمابه با اینکه رطوبتهای غیرطبیعی به همراه دارد؛ اندامهایی
را خشکی میبخشد که در گداختن رطوبت اندامهای بسیارتر مزاج سهمی به سزا دارند.
آب گرمابه اگر بسیار گرم باشد؛ پوست بدن میترنجد و منافذ زیر پوست به هم میآید و از
رطوبت آب ،چیزی به بدن نمیرسد و از تحلیل باز می ماند» (ابن سینا .)375 ،1367

حضرت رسول(ص)« :دوای بلغم حمام است» (بیآزار شیرازی )72 ،1375

«اندر شناختن تغییر نبض به سبب گرمابه نبض از آبگرم اول عظیم و قوی و نرم و سریع و
متواتر شود؛ از بهرآنکه قوت و حرارت غریزی از حرارت آن به اول قوت گیرد؛ پس اگر افراط
رود و قوت و حرارت بدان سبب تحلیل پذیرد نبض صغیر و ضعیف و متفاوت میشود .اما آب
سرد اگر سردی او به اندرون تن رسد و بر حرارت غریزی غالب شود نبض صغیر و ضعیف و
متفاوت میشود و اگر ظاهر تن را سرد کند و مسام را ببندد و حرارت را زاندرون تن باز دارد
و بدان سبب حرارت قویتر شود و به ظاهر تن میل کند نبض قوی و عظیم و سریع و متواتر
شود» (جرجانی )135 ،1380

تعایل اخالط

تعایل مزاج

تعدیل مزاج /ممانعت از
حدوث امراض
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دقائق العالج

خالصه
الحکمه

حفظ الصحه

مفرح القلوب
دفع المضار
الکیه عن
االبدان
االنسانیه

درمان بلغم با حمام است؛ زیرا منافذ بدن در حمام باز میشود و مواد زائد از آن راه بیرون
میرود و حمام مثل دستگاه حجامت آنها را به بیرون میمکد و مراد از حمام یک تعریق
حقیقی است ...تعریق درمانی مستقل و بزرگ و استفراغی کلی است به همین دلیل گفته
میشود که یک سوم بیماریها از عرق درمان میپذیرد .از این درمان نیز بسیاری از پزشکان
قشری غافل ماندهاند این درمان باعث خروج فضوالت بدن از راه طبیعی میشود و مراد از
حمام در اخبار آل محمد همین است» (کرمانی )120 ،1373

تعایل مزاج

استحمام ،ضروری انسان است؛ خصوص در بالد بارده؛ جهت آن که در تنظیف بدن محتاج
به دخول آناند؛ برای استحفاظ و عدم تضر ّر به هوا و آب سرد؛ و نیز نافع است مر ابدان را
ممانعت از حدوث امراض
به سبب تحلیل و ترفیق مواد به تبخیر و تعریق و ادرار و ترطیب و تجفیف و غیره (عقیلی
خراسانی شیرازی )868 ،1385

حمام در صحت و مرض ضروری انسان است و در ترقیق مواد و تبخیر و تعریق بدن محتاج
به دخول حمامیم .قلیل الریاضت را سزاوار است که به حمام معرق نماید برای تحلیل رطوبات
پاکسازی بدن از فضوالت
فضلیه و نقاء بدن از فضالت .تعریق و ترطیب صالح بدن از طریق آب شیرین و بخار ناشی
از آن حاصل میشود (گیالنی )140 ،1387
بهترین اعتسال چه به آب گرم و چه به آب سرد آن است که تمام بدن در آب باشد؛ خاصه
غسل به آب سرد که عقب استحمام گرم یا ریاضت کنند؛ البته باید که نزول در آب بود؛ نه بر ممانعت از حدوث امراض
سبیل انصباب ،تا عرض مطلوب مستویا حاصل آید بال تفاوت (شاهارزانی .)1391

اما تأثیر حمام در بدن گرمی و تری است مادام که معتدل باشد و از این جهت است که درنگ
بسیار نباید کرد که تا تحلیل بسیار نکند و گرمی و خشکی پیدا نشود و معتدل المزاج میباید
که چون به حمام رود؛ فیالحال که بدن او نباید نم کند؛ آب بر خود ریزد و بر حوالی خود تا تعدیل مزاج جهت خروج
از حمام
هوای حمامتر شود و چندان درنگ کند که بشره او سرخ شود و اندام از جا برآید و چون بنیاد
تحلیل و در هم آمدن پوست اندام شود؛ بیرون آید و باید که به تدریج بیرون آید؛ یعنی به
یکبار از هوای گرم به سرد نقل نکند؛ تا نزله و زکام و اورام باطنی پیدا نشود (ابن سینا )1387
جدول  .3چهار طبع و مزاج در حمام با اقتباس از رساله دالکیه (مأخذ :نگارندگان )1394

بیت

بیت اول
بیت دوم

طبع

تناسب با فصل

سرد و خشک

فصل پاییز

سرد وتر

فصل زمستان

بیت سوم

جمعبندی

گرم و خشک

فصل تابستان

در اینجا لباسها در میآوردند و به رختآویز میآویختند یا بر
خلط سودا در بدن طاقچه مینهادند .محل حمامی و دخل او نیز در همینجا بود.
حرارت این قسمت چندان نیست که بر بدن اثر داشته باشد.
خلط بلغم در بدن

یدادند و بدن آماده میشد که با گرما و
در اینجا به مشتریان لنگ م 
رطوبت درآمیزد .ترتیب خانهها بر این مبنا بود که بدن ،چه در ورود
و چه در خروج در معرض تغییر ناگهانی دما و رطوبت قرار نگیرد.

خانهی سوم ،خانهی اصلی حمام و جای زدودن چرک و
شستشو بود .عرق فراوان آوردن و البته گاهی خوردن آب
بسیار گرم ،کیسهکشی ،لیفزنی ،مشتمال ،زدودنموها،
خلط خون در بدن
حجامت و فصد در همین خانهی سوم انجام میگرفت.
خزینهی حمام در همین خانه است .در خزینهی حمام که
محل اصل استحمام بود؛ آلودگی بدن را میشستند.

خلط صفرا در بدن خانهی چهارم ،گرمو ترین خانه بود.

از آن جایی که نظام هستی بر پایه چهار طبع استوار است .و با توجه به آراء حمکا که خروج از حالت تعادل باعث بیماری
میگردد .از این رو معماری حمام بر اساس چهار مزاج و چهارخانه ساخته شدهاست تا تعادل را در مزاج انسان فراهم سازد.
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 .6آشنایی با معماری حمام

میشدهاست (پیرنیا  .)199 ،1383در اين بخش ،افراد با استفاده
از ظرفي بنام طاس آب گرم خزينه را -که منبع آب گرم
حمام بوده -براي گرم شدن بيشتر و خيس خوردن پوست،
روي خود ريخته سپس در صحن حمام خود را کيسه کشيده و
پس از شستن چرک بدن به وسيلهی طاسهاي متعدد از آب
خزينه ،سر و بدن را به وسيله صابونهاي سنتي شسته و آب
میکشيدند -که اين عمل صابونشويي سه بار تکرار ميشده
است -و در آخر ،براي انجام غسل ارتماسي وارد خزينه ميشدند
(روحاالميني  .)109 ،1386از طرفی سقف حمام را مرتفع
میساختند؛ هرازچندگاهی شیشهی روزنهایش را برمیداشتند
تا از عفونت هوا جلوگیری شود (رضویبرقعی .)67-66 ،1388
 .4خلوت :در گرمخانه محلهايي براي استحمام فردي وجود
داشت كه به آنها خلوت ميگفتند .ابن بطوطه در سفرنامهیخود
درباره خلوتهاي حمامهاي بغداد يادآوري ميكند كه «هر
خلوتي يك حوض مرمر دارد كه داراي دو شير آب گرم و آب
سرد است (ابن بطوطه .)127-126 ،1337
 .5خزینه :پس از عبور از گرمخانه (صحن حمام) ،و باال رفتن از
چند پله ،مشتريان از يک ورودي کوچک به صورت دوال وارد
خزينهی حمام میشدند .فضاي خزينه گرمترين و مرطوبترين
قسمت حمام است و صرف نظر از ورودي کوچک آن کام ً
ال
جمعبندی نظرات حکما در مورد حمام محصور است (قبادیان
.)276 ،1385
 .6گلخن :گلخن محلي بود پر دود و خاكستر و متصل به حمام
كه ورودي آن از پشت ساختمان حمام بود و در داخل و خارج
اين فضا ،خس و خاشاك و تپاله و پهن انبار مي شد تا به
مصرف سوخت گلخن برسد .اين فضا ،تون نيز ناميده ميشد
(ابن بطوطه .)127-126 ،1377
ماحصل بررسی در آثار بزرگان نشان میدهد که مزاج یکی
از مهمترین مبانی طب سنتی به شمار میآید و به عنوان یک
عامل فردی اثرات چشمگیری در حفظ سالمت و درمان داشته
است .این مشابهت ،تعمیم راهکارهای سنتی حفظ سالمتی به
بحث حضور این راهکارها در معماری گذشته از جمله حمام
اشاره دارد .حمام از دو جهت موضوع علم طب بوده است:
نخست خواص درمانی حمام ،دوم اصول بهداشتی در ساختن و
نگاه داشتن حمام .از این رو حمام فصل مشترک طب و معماری
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حمامها از جمله ابنیهی مهم شهری بوده که معمو ًال در مراکز
محالت و یا در مجاور راستههای بازار و گذرهای اصلی احداث
میشده است (جمالی و همکاران  .)7 ،1388گرمابههاي سنتي
ايران ،معماري منحصر به فرد و بسيار پيشرفتهاي داشتند .آنها
به فضاهاي مختلفي تقسيم ميشدند كه هر كدام كارآيي خاص
خود را داشت .بيشتر اين گرمابهها از شش فضاي عمده تشكيل
ميشد :جامهكن ،مياندر ،گرمخانه ،خلوت ،خزينه و گلخن.
 .1جامهكن :گرمابه ،اغلب پايينتر از سطح زمين ساخته میشد.
مشتريان پس از ورود از دري كه معمو ًال دو لنگه داشت و پايين
رفتن از چند پله ،وارد دهليز و از دهليز وارد فضاي چندضلعي
به اسم (جامهکن) میشدند .به این فضا (مسلخ)( ،جامهخانه) و
(بینه) نیز میگفتند که در اطراف ،صفههایی از سنگ یا چوب
برای نشستن و کندن لباس داشت .صفه با حصیر و یا فرش
پوشانده شده و در زیر صفهها ،حفرههایی موسوم به (کفشکن)
برای گذاشتن کفش موجود بود .در وسط جامهکن ،حوضی که
فواره نیز داشت ،به چشم میخورد .جامهکن فضایی خشک و
نیمهگرم بود( 10ابن بطوطه .)127-126 ،1377
 .2میاندر :پس از اين بخش ،بعد از پايين رفتن از چند پله،
يک هشتي ديگر وجود دارد که سردخون يا سردخانه ناميده
میشده است و فضاي ارتباطي بين سربينه ،چاله حوض (استخر
آب خشک) و گرم خانه محسوب ميشده است (روح االميني
 .)106 ،1386در اینجا یک یا دو سکو جهت انداختن لنگ
و دو لچه و اسباب حمام وجود داشته (پیرنیا  )199 ،1383و
گاهی حوض كوچك متصل به ديوار براي شستن لنگها در
آن به چشم ميخورد .مياندر ،نيمهمرطوب و نيمهگرم بود (ابن
بطوطه )127-126 ،1377؛ و معمو ًال راه دستشویی و مستراح
از همین میان در بوده است .برای ستردن موهای اضافی در
قسمتی از بینه سلمانی سر را میتراشید و محلی نیز در میاندر
جهت موهای اضافی بوده و کسانی که نیاز به این کار نداشتند؛
مستقیم ًا وارد گرمخانه میشدند (پیرنیا .)199 ،1383
 .3گرمخانه :فضای بعد از میاندر ،گرمخانه یا صن بود که
هوایی گرم و مرطوب داشت (ابن بطوطه .)127-126 ،1377
محلی بوده برای شستشو و تطهیر بدن .فضای داخل گرمخانه
به چند محل جهت کیسهکش ،تمیز کردن و خزانهها تقسیم
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است؛ و بر مبنای طب کهن باید بر اساس چهار طبع اصلی و
همچنین چهار بخش یا خانه ساخته شود؛ و معماری هر قسمت
را با یکی از طبایع و اخالط متناسب سازد .متأسفانه در بیشتر
منابع عربی و فارسی به جا مانده از آن روزگار ،به شیوهی ساخت
گرمابه و نظام مهندسی و ابزارهای به کار رفته ،به قدر کفایت
نپرداختهاند و در کارنامهی درسنامههای پزشکی و بهداشتی به
زبان فارسی و عربی ،نوشتارهایی که در آنها مستق ً
ال به موضوع
«حمام و متعلقات آن» پرداخته باشند؛ چندان نیست.
 .7بررسی نتایج در نمونهها

مطالعات صورت گرفته طبق جداول  2و  3نشان داد که سالمت

تن آدمی در مکتب طب سنتی ایرانی در پرتو تعادل اخالط اربعه
میباشد .از این رو میتوان پیشبینی کرد که مفاهیم استخراج
شده از این حکمت در معماری گذشته عینیت داشته است.
به همین دلیل در این بخش میزان و چگونگی بهرهگیری از
مفهوم تعادل اخالط در معماری حمام به تحلیل گذاشته شده
است .چارچوب تحلیل نمونهها ،نتایج مطالعات صورت گرفته
در بخش-های قبلی به خصوص ادبیات نظری طب سنتی و
مطالعات صورت گرفته در حوزهی معماری چهار خانه حمام
سنتی ایرانی است.

جدول  .1تحلیل فضای بیت در حمامها (مأخذ :نگارندگان )1394

تصاویر

اراک ،حمام چهار فصل

تصویر شماره  .1نمایش چهار خانه در پالن حمام اراک ،رنگهای استفاده شده سبز
فضای گرمخانه ،قرمز فضای خزینه ،نارنجی فضای بینه ،آبی فضای میاندر.

تصویر شماره  .2سربینه حمام مردانه،
چهارفصل اراک

تصویر شماره  .3نمایش چهار خانه در پالن حمام علیقلیآقا ،رنگهای استفاده شده سبز
فضای گرمخانه ،قرمز فضای خزینه ،نارنجی فضای بینه ،آبی فضای میاندر

تصویر شماره  .4سر بینه حمام بزرگ ،حمام
علیقلی آقا ،اصفهان

تصویر شماره  .5نمایش چهار خانه در پالن حمام گله داری ،رنگهای استفاده شده
سبز فضای گرمخانه ،قرمز فضای خزینه ،نارنجی فضای بینه ،آبی فضای میاندر

تصویر شماره  .6سربینه حمام گله داری،
بندرعباس

علیقلیآقا ،اصفهان

پالن

نام حمام

گله داری ،بندرعباس
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نوبر ،تبریز
تصویر شماره  .9نمایش چهار خانه در پالن حمام جلفا ،رنگهای استفاده شده سبز
فضای گرمخانه ،قرمز فضای خزینه ،نارنجی فضای بینه ،آبی فضای میاندر

تصویر شماره  .10سربینه حمام جلفا ،کردشت

تصویر شماره  .11نمایش چهار خانه در پالن حمام وکیل ،رنگهای استفاده شده سبز
فضای گرمخانه ،قرمز فضای خزینه ،نارنجی فضای بینه ،آبی فضای میاندر

تصویر شماره  .12سربینه حمام وکیل ،شیراز

جلفا ،کردشت

تصویر شماره  .7نمایش چهار خانه در پالن حمام نوبر ،رنگهای استفاده شده سبز
فضای گرمخانه ،قرمز فضای خزینه ،نارنجی فضای بینه ،آبی فضای میاندر

تصویر شماره  .8سربینه حمام نوبر ،تبریز

وکیل ،شیراز
محمدرحیم ،قزوین
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تصویر شماره  .13نمایش چهار خانه در پالن حمام محمدرحیم ،رنگهای استفاده
شده سبز فضای گرمخانه ،قرمز فضای خزینه ،نارنجی فضای بینه ،آبی فضای
میاندر
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گلشن ،الهیجان
تصویر شماره  .17نمایش چهار خانه در پالن حمام حاج آقا تراب ،رنگهای استفاده
شده سبز فضای گرمخانه ،قرمز فضای خزینه ،نارنجی فضای بینه ،آبی فضای میاندر

تصویر شماره  .18سر بینه حمام حاج آقا
تراب ،نهاوند

تصویر شماره  .19نمایش چهار خانه در پالن حمام گلشن ،رنگ-های استفاده شده
سبز فضای گرمخانه ،قرمز فضای خزینه ،نارنجی فضای بینه ،آبی فضای میاندر

تصویر شماره  .20سربینه حمام گلشن یزد

حاج آقا تراب ،نهاوند

تصویر شماره  .15نمایش چهار خانه در پالن حمام گلشن ،رنگ-های استفاده شده
سبز فضای گرمخانه ،قرمز فضای خزینه ،نارنجی فضای بینه ،آبی فضای میاندر

تصویر شماره  .16سربینه حمام گلشن،
الهیجان

گلشن ،یزد

یافتهها

صرف نظر از تفاوتهای منطقهای و اقلیمی بررسی حمامهای دهگانه مؤید آن است که دارای دستهای از ویژگیهای
مشترکی به صورت گونههای حمام -چه بزرگ و چه کوچک -از نظام فضایی واحدی پیروی میکند که بر مبنای طب
کهن بر اساس چهار طبع اصلی ساخته شدهاند که با مزاج فصول چهارگانهی سال و خلطهای چهارگانه بدن انسان
متناسب است و به ترتیب دارای چهار بیت میباشد :خانهی اول سرد و خشک ،خانهی دوم سرد وتر ،خانهی سوم گرم و
تر ،خانهی چهارم گرم و خشک.

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07

توضیحات

رنگ نارنجی= خانهی اول ،رنگ آبی= خانهی دوم ،رنگ سبز= خانهی سوم ،رنگ قرمز= خانهی چهارم.
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جدول  .5بررسی چهار خانه در  10نمونه حمام ایرانی (مأخذ :نگارندگان )1394

فضای ارتباطی
ردیف

ورودی

هشتی

میان در

بینه

10

گرمخانه

9

چال حوض

8

حمام محمدرحیم
خان

حمام حاج آقاتراب
حمام گلشن

جمع بندی

 .8یافتههای تحقیق

*

*

*

˗

خزینه

7

حمام وکیل

شیراز

*

*

*

*

*

˗

تون

6

حمام گلشن

الهیجان

*

*

*

*

*

˗

خلوت

5

حمام کردشت

جلفا

*

حمام نوبر

تبریز

*

*

*

*

*

˗

اول

4

بندرعباس

*

*

*

*

*

حمام علیقلی آقا

اصفهان

*

*

*

*

*

*

دوم

3

حمام گلهداری

2

*

*

*

*

*

˗

سوم

1

حمام چهار فصل

اراک

فضاهای خدماتی

چهارم

نام حمام

شهر

فضایاصلی

چهار خانه

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*

*

˗

*

*
*
*
*
*

*
˗

*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

قزوین

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

نهاوند

*

*

*

*

*

˗

*

*

*

*

*

*

*

یزد

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

نتیجه حاصل از این جدول بیانگر وجود چهار بیت در تمام حمامها با اقالیم متفاوت میباشد.

در مقالهی حاضر ،مزاج به عنوان الگو در طراحی معماری
حمام مورد بررسی قرار گرفته است .با بررسی جدول  2چنین
به نظر میرسد که مشخصات کالبدی فضای حمامهای مورد
بررسی در قیاس با یکدیگر از تفاوت چشمگیری برخوردار
نیستند .وجود چهار بیت در حمامهای مذکور نتایج تحلیل
پژوهش حاضر را به شدت تحت تأثیر قرار داده است به
نحوی که با توجه به دو جدول  3و  4بدون در نظر گرفتن

*

ابعاد کالبدی (بینه-میاندر-گرمخانه-خزینه) چهاربیت در 10
حمام مذکور مشاهده شده است .این موضوع نوعی هماهنگی
در رعایت الگوی مزاجی مطابق با طب سنتی در کالبد
معماری حمامها را نشان میدهد که الزام ًا به موقعیت اقلیمی،
جغرافیایی حمام ،موقعیت شهری و گونهی کالبدی و سایر
عوامل بستگی ندارد .بر این اساس وجود شباهت حمامها در
رعایت سلسه مراتب فضایی به نظم سیرکوالسیون حرکت
در حمام اشاره میکند.
] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07
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جدول .6بررسی چهارمزاج در  10نمونه حمام ایرانی (مأخذ :نگارندگان )1394

مـــــزاجشــــنـــاســــی

روش

تحلیل چهار بیت در نام حمامها

حمام چهار فصل ،اراک

حمام علیقلی آقا ،اصفهان

حمام گلهداری ،بندرعباس

حمام نوبر ،تبریز

حمام کردشت ،جلفا

حمام وکیل ،شیراز

حمام محمد رحیم خان ،قزوین

حمام گلشن ،الهیجان

حمام حاج آقا تراب ،نهاوند

حمام گلشن ،یزد
تفاوت در اقلیم

اقلیم
در پالن
چگونگی
تشخیص

در آرای حکما

وجود سلسهمراتب از ورودی تا خزینه ،قرار دادن بینه -میاندر -گرمخانه -خزینه،
مسیر رفت و برگشت (جهت تعادل در طبع هنگام رسیدن به خزینه و سپس بعد از
استحمام جهت رسیدن به ورودی)

توجه ویژهی طب سنتی به تاثیر حمام در درمان بیماریها باعث شده بود که از
قدیم گرمابههایی ساخته شود که در آن طبیبان از مزاج در حمام استفادههای
پزشکی به عمل آورده حمام از دو جهت موضوع طب بوده است :نخست خواص
درمانی حمام؛ دوم اصول بهداشتی در ساختن و نگه داشتن حمام .از همین رو حمام،
فصل مشترک طب ،معماری است.
] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی  /شماره دوازدهم  /پائیز  / 1395سال چهارم

71

دیاگرام  .1دیاگرام ارتباطی معماری چهار بیت حمام سنتی با نگاه مزاجشناسی (مأخذ :امامی )1394

 .9نتیجهگیری

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07

در معماری حمامها با تکیه بر آرای متقدمان اسالمی به
منظور تعمیم راهکارهای حفظ سالمتی و بررسی تجلی
نسبی این مفاهیم در کالبد معماری ،مکانهایی تدبیر
شده به وجود آمدهاند که از الگوی مزاجی مشابهی پیروی
میکردهاند .بروز شباهت الگوی مزاجی منجر به شکلگیری
گونههایی از حمام گردید که معیاری را بر مبنی اعتدال بدن
و نفس با ایجاد سلسه مراتب و تغییر تدریجی از فضاهای
مختلف و تعادل فیزیکی با دما و رطوبت محیط را ایجاد
میکردند که بنا به نیاز بدن و مدت زمان حضور ،اعتدال
مزاجی در مخاطب حاصل میگردیده است.
باتوجه به یافتههای مشاهده و تکمیل شده از ده بنای
منتخب ،این نتایج به دست آمده است؛ الزم به ذکر است
که نمونههای انتخابی از لحاظ کیفیت جزو آثار شاخص
در معماری سنتی ایران شناخته و با توجه به تنوع اقلیمی
ایران در نظر گرفته شدهاند :با توجه به جدول شماره ()6
و با عنایت به محتوای آن چهارخانه در تمام بناها و با
بررسی جدول  5فضاهای ارتباطی ،اصلی و خدماتی در 80
درصد بناها وجود دارد .سلسه مراتب و تغییر تدریجی دما
و رطوبت در فضاهای مختلف با ایجاد بستر مناسب جهت

حضور در فضا و کنترل تعادل مزاج سبب طراحی بناها
شده است .به این ترتیب الگوی معماری مشخصی یافته
شد (جدول  )4که در آن اقلیم تأثیرگذار نمیباشد .الگوی
مزاجی در ساخت حمام باعث گردیده است تا معماری حمام
ایرانی به دور از مسائل اقلیمی ساخته شود .از این رو به
نظر میرسد با توجه به جدول  2آرای متقدمان اسالمی
میتواند عامل تأثیرگذار در طراحی معماری حمام باشد؛ که
به عنوان محلی برای نظافت و بهداشت نبوده و برای آن
آثار درمانی قائل شدهاند .در بررسی موضوع مزاج به عنوان
کهنالگو ،با توجه به یافتههای پژوهش و آرای حکما و
جمعبندی مطالب نظری ارئه شده میتوان به طور خالصه
به جدول  7اشاره کرد:
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جدول  .7نتایج حاصل از مبانی نظری و بررسی نمونههای موردی (مأخذ :نگارندگان )1394

معیارهای مورد بررسی
تحلیل آراء حکما در منابع طبی

خصوصیات

توجه ویژهی طب سنتی به تاثیر حمام در درمان بیماریها باعث شده بود که از قدیم گرمابههایی
ساخته شود که در آن طبیبان از مزاج در حمام استفادههای پزشکی به عمل آورده حمام از دو
جهت موضوع طب بوده است :نخست خواص درمانی حمام؛ دوم اصول بهداشتی در ساختن و
نگه داشتن حمام .از همین رو حمام ،فصل مشترک طب ،معماری است.

ساختار چهار بیت در حمام ایرانی

حمامهای قدیمی چهار خانه تو در تو داشت که براساس چهار طبع مزاج بنا شده بود؛ خانه
اول مزاج سرد و خشک (سربینه که بزرگترین بخش حمام آماده شدن برای ورود و یا خروج
استراحت) ،خانه دوم سرد وتر (سردخانه) ،خانه سوم گرم و تر (گرمخانه خزیبنه آب گرم
حوضچههای برای غسل و شست وشو) ،خانه چهارم گرم و خشک (گلخن محلی برای گرم
شدن و عرق کردن و برخی معالجات پزشکی).

سلسلهمراتب فضایی

وجود سلسله مراتب فضایی ،با بیشترین تنوع فضایی جهت آمادگی جسمی و روحی ،جلوگیری
از تغییرناگهانی دمای بدن ،تعادل در مزاج و اخالط ،پاکسازی بدن از فضوالت.

اقلیم

با توجه به بررسی نمونههای موردی تاثیر چندانی در ساخت حمام ایرانی نداشته است.

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07

پینوشت
 .1آنچه از آثار مکتوب پیشینیان بر میآید این است که محلی مخصوص به نام گرمابه فراتر از زمان سلیمان نبی مطرح نبوده است (سجادی
 .)۵ ,۱۳۸۲یافتههای کاخ آپادانا در شوش و کشفیات کاخ تخت جمشید ،حکایت از وجود حمام در دوران هخامنشیان دارد .اما چون آلوده
ساختن آب نوعی بی-حرمتی به ار َدوی سور آناهیتا به حساب میآمده ،حمام عمومی در میان مغان و روحانیون زرتشتی حرمتی نداشته است،
ولی در دوران ساسانیان از پادشاهی به نام بَالش ساسانی نام برده شده که به دلیل بیزاری اش از مغان دستور میدهد در تمام شهرهای تحت
فرمانرواییاش گرمابه بسازند( .سیاحیان و میرمقتدایی .)۱۳۹۲
 .2مزاجشناسی ( )Temperamentیکی از علومی است که از دیرزمان مورد توجه بوده است .همهی انسانها صرفنظر از میزان سواد و رشته
تحصیلی و گرایش اجتماعی نسبت به مفاهیم مزاجشناسی واقف بوده و هر کدام به تناسب میزان فهمی که از آن داشتند؛ در تمامی شئون
زندگی از این علم بهره میبرند .تمامی کارشناسان رشتههای مختلف علوم اجتماعی ،صنعتی ،معماری و کشاورزی ،طب و نجوم و تعلیم
و تربیت و علوم سیاسی نیز بطور کامل از این علم در موضوعات مورد بحث خود استفاده میکردند و ساختار نظام علمی خود را بر مبنای
مزاجشناسی استوار میساختند (خیراندیش .)۷ ،۱۳۹۳
 .3طب سنتی ایران مکتبی است که توجه عمدهاش به حفظ سالمتی است؛ تا آنجا که حکما و دانشمندان در تعریف طب نیز حفظ سالمتی را بر
طب اخالطی است؛ یعنی اصول تشخیص و درمان
طب س ّنتی ایران بر پایهی مکتب ّ
بازگرداندن سالمتی مقدم داشتهاند (ناصر  .)۱۳۸۴مکتب ّ
بیماریها بر پایهی شناخت ارکان چهارگانهی آب ،باد ،آتش و خاک و اخالط چهارگانه خون ،بلغم ،صفرا و سودا است (ساالروند .)۲۵۲ ،۱۳۹۱
 .4در گذشته مجموع دانشهای زمان را حکمت مینامیدند و کسی را که به همه آن علوم احاطه داشت؛ حکیم میگفتند .ارتباط علوم با یکدیگر
و سیر مطالعاتی طالبان علوم -چنانکه در ادامه آمده است -به نحوی بود که معمو ًال متخصص هر فن و دانش از سایر علوم زمان خود نیز به
قدر کافی آگاهی مییافته و با یک جهانبینی کامل در حیطهی تخصص خود به تعلیم و تعلم میپرداخته است (ناصری و همکاران ،۱۳۹۲
 .)۱۹این حکمت در معماری و شهرسازی گذشته به طور طبیعی در جریان بوده است؛ ولی به دلیل قطع ارتباط و پیوند این رشته با علوم پایه،
طب ،فیزیک ،ریاضیات ،فلسفهی قدیم که پیشنیازهای معماری بوده و همچنین تغییرات مفهومی و کاربردی در طول زمان مورد غفلت قرار
گرفته است.
 .5حکما برای هوا ارزش خاصی قائل بودند و به نقش هوای سالم در حفظ سالمت توجه داشتند؛ هر تغییر فیزیکی و شیمیایی در هوا هر
چند اندک ،میتواند اثر زیادی بر سالمتی انسان بگذارد .هوا تابع شرایط فصول ،اقلیم و محل زندگی میباشد .در طب سنتی ایران در تدابیر
تندرستی ،بر تأمین هوای سالم و مناسب تأکید فراوانی شده است (ناصری و همکاران .)۶۲ ،۱۳۹۲
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« .6گرمابه» واژه ای است پارسی و «حمام» واژهای عربی و هر دو در ذهن و تصویر ما پارسی زبانان ،محلی برای شست و شو و پاکیزگی تن.
گرمابه از دو جزء «گرم» و «آبه» تشکیل شده است .آبه به معنای ساختمان که میشود ساختمان گرم؛ همچون«سردابه» به معنای ساختمان
سرد و«گورابه» که همان مقبره یا گورستان است .حمام با ریشه ی «ح م م» برگرفته از حمیم به معنای آب گرم است (پیرنیا .)1387
 .7نویسنده در مقدمهی رساله از معماری حمام سخن میگوید« :ساختمان حمام براساس چهار طبع اصلی طب کهن بنا میشده است :گرم
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Khorasani in Kholasat-al Hekmat, and many great thinkers so that they can investigate how
the abovementioned concepts would be reflected in the architecture of the bathroom. The key
question of the current research is this: what characteristics does diathesis have in traditional
architecture of Iranian bathrooms?
In order to answer this question, a case-study method as well as compositional (combinational)
strategies has been used. And in order to collect the data required, the field-dependent and
library methods were applied. Afterwards, 10 samples of the architecture of Iranian bathrooms
were selected, which are of high-quality values and can be considered in expressing the concepts
which stem from the study of diathesis. Regarding the regional diversity of Iran, it has been
attempted to select at least one sample from each region. What the present research ultimately
emphasizes is to pay attention to the effect of Islamic-Iranian medicine’s physicians’ opinions as
well as the degrees of health in the framework of two approaches: washing-cleanliness and being
therapeutic recognizable in the architecture of Iranian bathrooms. Washing and cleanliness are
revealed by massaging, cleaning and cure by using the model of diathesis, and its reflection in a
communicative-service atmosphere and hierarchy (gradual change) as well as making balance
(dynamism) which produce compatibility, gradual change in our body, and ultimately produce
balance in human nature as well as architecture, leading to developing health. As the human
physical and mental balances are gradually lost, retrieving such a balance in human diathesis
and ego takes place gradually. For the same reason, gradual rites of bathing are compatible
with the resemblance of nature system as well as human nature with the structure of quadratic
elements of human diathesis as well as bathroom skeletal parts. Such concepts are recognizable
as the criteria of designing in the works analyzed. Its structure has been made based on 4
main diatheses: heat and coldness, dry and wet, which are compatible with the 4 seasons and
quadratic mucus of body as well as human lifetime days. The bathroom has been made in a
quartet form or with 4 parts (the first part is heat and dry, the second is cold and wet, the third is
heat and wet, and the forth is heat and dry). The aim of such structural and content similarities
is to develop an environment which would be compatible with human nature to maintain the
diathesis balance and the enduring health of body and soul.

Keywords: Iranian Islamic Medicine, Temperament, Step four Tiled bathroom, Iranian Bathroom.
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Abstract
Diathesis is one of the fundamental concepts in Islamic-Iranian medicine which has a
special place in traditional Persian medicine; because the general principles in diagnosis
of treatment and keeping healthy are expressed on the basis of the study of diathesis.
Considering the diathesis and the placement of it in traditional Persian medicine, we find that
this knowledge is settled based on the study of diathesis. Iranian architects have attempted
to use it practically since many years ago, as a model in their architectural works. Among
the buildings which have conformed to the model of diathesis of design, it can be referred
to the Iranian bathroom architecture. Paying attention to the importance of faith and ethics
on the health of the body and making it as the ground work for the health of the soul, Iranian
bathroom architecture, that the religious and moral principles are the source of it, designed
as an old-fashioned sample along to the health of body and the soul and Traditional-Islamic
medicine instructions. Therefore, the peace a person gets after taking a bath has a direct
connection with the practical concepts hidden in Iranian bathroom architecture. Looking
at the function and the place of bathrooms to keep healthy and to excrete some of diseases
we find that principles and apparent and practical structure of bathrooms is planned on the
human diathesis. This article sets this fundamental principle forth for discussion: IslamicIranian traditional medicine as a model expresses some facts in relation to the body health
which has been artistically reflected in designing the architecture of Iranian bathrooms.
Hence the authors have attempted to recognize the therapeutic aspects in the texts which are
relevant to Islamic period medicine such as contemplations and opinions of Immaculates
in Teb-ol Reza (Imam Reza’s medicine), physicians and philosophers such as Avicenna
in Kanon (Law), Farabi in Siasat-e Madineh (Medina’s politics), Guilani in Kholasat-al
Hekmat Nasseri, Jorjani in Zakhireh Kharazmshahi, Kermani in Resaleh Dallakiyyah,
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