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حمامهــای عمومــی در طــول دوران اســامی از جملــه عناصــر مهــم در شــکلدهی و
گســترش محــات و نمــادی از آبادانــی شــهرها و روســتاها و بســته بــه تــوان اقتصــادی
و پایــگاه اجتماعــی بانیــان و نیــز موقعیــت آنهــا از وســعت و نفاســت متفاوتــی برخــوردار
بودهانــد .ایــن ســازههای مهــم ورای تطهیــر و نظافــت عملکــردی بهمثابــهی نهــادی
اجتماعــی داشــتهاند .بنابرایــن ،بررســی همهجانب ـهی آنهــا میتوانــد یاریگــر مــا در درک
نانوشــتههای تاریــخ اجتماعــی و شــناخت بهتــر جوامــع گذشــتهی ایــران باشــد .شــهر
قزویــن ،کــه در دورهی قاجــار از مراکــز عمــدهی تجــارت ایــران محســوب میشــده و
تجــار معتبــری در آن میزیســتهاند ،امــروز بــا داشــتن  25بــاب حمــام قدیمــی برجامانــده
از دوره صفــوی و قاجــار  ،کــه برخــی بــا کاربــری حمــام هنــوز دایرنــد ،جایگاهــی ویــژه
در مطالعــات حمــام داشــته و میتوانــد بســتری مناســب بــرای احیــای فرهنــگ حمــام
ایرانــی باشــد .یکــی از ایــن حمامهــا ،حمــام حــاج محمدرحیــم اســت کــه در افــواه مــردم
بــه حمــام صفــا نیــز موســوم بــوده و هســت .تاریــخ احــداث بنــا ســال 1259ق اســت و در
زمــان خــود نــه تنهــا بهتریــن حمــام شــهر قزویــن ،بلکــه در زمــرهی بهتریــن حمامهــای
ایــران بــوده اســت .بانــی حمــام حــاج محمــد حســن ،بــرادر حــاج محمدرحیــم ،یکــی از
پنــج پســر حــاج عبــداهلل تبریــزی بــود کــه در زمــان فتحعلیشــاه قاجــار از تبریــز بــه
قزویــن مهاجــرت کــرد ه و بــا پســرانش در ایــن شــهر بــه کار و تجــارت مشــغول شــدند.
حــاج محمدحســن بــه علــت عالق ـهی بــه بــرادرش حمامــی را کــه بنــا کــرده بــود ،حــاج
محمدرحیــم نامیــد .خانــدان عبــداهلل تبریــزی ،کــه بعدهــا بــه امینــی موســوم شــدند ،ارتبــاط
نزدیکــی بــا حکومــت قاجــار داشــتند و در زمــان خود از جایــگاه اجتماعــی و سیاســی ویژهای
برخــوردار بودنــد و تجــار معتبــری در میــان آنــان بــود .ایــن خانــدان موقوفــات بســیاری
در قزویــن داشــتهاند کــه از جمل ـهی آنهــا حمــام يادشــده اســت .بــه نظــر میرســد کــه
معمــار آن بــا الهــام از معمــاری باســتانی ایــران و بــه ســفارش بانــی میخواســته حمامــی
درخــور جایــگاه اقتصــادی و پایــگاه اجتماعــی وی و اعیــان و رجــال احــداث کنــد.
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حمامهــای عمومــی در طــول دوران اســامی جایگاهــی ورای تطهیــر و نظافــت داشــته
و نهــادی اجتماعــی محســوب میشــدهاند کــه بســیاری از هنجارهــا و رفتارهــای مــورد
قبــول جامعــه در آن رخ مــیداد ( .)Avrigo,2003:610از ایــن رو مطالعـهی همهجانبـهی
ایــن ســازهی ارزشــمند ،کــه نقشــی مهــم در حیــات اجتماعــی جوامــع شــهری و روســتایی
ایــران داشــته اســت ،میتوانــد یاریگــر مــا در شــناخت بهتــر جامعــه در گذشــتهای باشــد
کــه دیــری نیســت از آن گسســتهایم.
در ادوار نخســتین اســامی ،احــداث حمــام عمومــی امــری مهــم تلقــی میشــده کــه
بــدون کســب مجــوز از والیــان امکانپذیــر نبــوده اســت .درآمــد زیــادی کــه از ایــن بناهــا
عایــد صاحبــان آن میشــده موجــب شــد کــه گرمابــه داری بــه عنــوان یــک ممــر درآمــد
سرشــار از همــان آغــاز مــورد توجــه مســلمانان قــرار گیــرد (بــاذری .1)12-11 :1346 ،در
طــول دوران اســامی واز جملــه دوره قاجــار بســیاری از خیریــن متمــول ،کــه اقــدام بــه
احــداث بناهــای عامالمنفعــه میکردنــد ،حمــام عمومــی نیــز میســاختند کــه همــه یــا
بخشــی از درآمــد آن رقب ـهی اوقــاف ایشــان بــوده اســت .از جملــه شــهرهای مهــم دوره
قاجــار کــه مــی تــوان بــه گونــه ای مســتند ایــن موضــوع را در آن پــی گرفــت  ،شــهر
قزویــن اســت  .ایــن شــهر بــر ســر دو شــاهراه مهــم واقــع شــده بــود .یکــی شــاهراهی کــه
ســواحل دریــای مازنــدران را بــه پایتخــت دوره قاجــار یعنــی تهــران مــی پیوســت و دیگــری
شــاهراهی کــه از ری بــه آذربایجــان مــی رفــت (بارتولــد .)218-216 ،1350 ،قزویــن
دردوره قاجــار بــار انــداز ایــران محســوب مــی شــد و تجــار سرشــناس و متمــول (الیویــه،
 )67 :1371و روحانیــون معتبــری در آن مــی زیســته انــد . 2اعتبــار ایــن شــهر در دورهی
قاجــار تــا آن انــدازه بــود کــه حکومــت آن همــواره مطمــع نظــر شــاهزادگان ورجــال ایــن
دوره قــرار داشــت و حتــی در زمــان فتحعلیشــاه شــایع شــده بــود کــه حکومــت قصــد دارد
پایتخــت را بــه ایــن شــهر منتقــل کنــد (ســولتیکف.)705 -704 : 1336 ،
شــواهد ومســتندات نشــان مــی دهــد کــه شــماری از تجــار ،روحانیــون و صاحــب
منصبــان ســاکن قزویــن در دوره قاجــار مبــادرت بــه احــداث حمــام عمومــی کــرده بودنــد
کــه  25بــاب آن هــا هنــوز پــا برجاســت (اکبــری .)198-196: 1390 ،اســناد موجــود بیانگــر
ایــن نکتــه اســت کــه بخشــی از درآمــد تعــدادی از ایــن حمامــات صــرف امــور خیریــه
میشــده اســت (حاجیعباســی و دیگــران210 ،204-203 ،144، 129: 1387 ،؛ اکبــری،
 .)178،184 : 1389از جملــه خاندانهــای متمــول ،ذینفــوذ و سرشــناس قزویــن ،کــه
تجــار معتبــری ازمیــان آنهــا برخاســته بــود ،خانــدان امینــی بــود کــه موقوفــات بســیاری
همچــون مســجد ،حســینیه  ،مدرســه ،بیمارســتان و ....در قزویــن داشــتند (ملـکزاده:1383 ،
.)40-38
در زمــرهی ایــن موقوفــات و بناهــای عامالمنفعــه حمامــی اســت موســوم بــه حمــام
حــاج محمدرحیــم یــا حمــام صفــا کــه هنوزبــا کاربــری حمــام دایــر اســت .وســعت،
شــیوهی معمــاری و آرایههــای ایــن بنــای ارزشــمند کــه بســیاری ازرجــال دوره قاجــار آن
راســتوده انــد  ،مبیــن ایــن امــر اســت کــه گویــا بانــی قصــد داشــته ضمــن ســاختن بنایــی
عامالمنفعــه و درآمــد زایــی بــرای موقوفاتــی کــه ایــن حمــام بــه آنهــا وقــف شــده اســت،
تــوان اقتصــادی ومنزلــت اجتماعــی خــود را نیــز بــه نمایــش بگــذارد؛ موضوعــی کــه بــه
نظــر میرســد معمــار بنــا آن را دریافتــه و بخوبــی از عهــده طراحــی وســاخت حمامــی
 .1بالذری تعداد حمامات بصره را در زمان خود  90باب ذکر کرده است  .وی به نقل از یکی از صاحبان حمامهای بصره ،به نام حاجی
سیاه اسواری ،نوشته است که درآمد روزانهی او از حمامش هزار درهم بوده است (همان جا).
 .2ازجملــه ایــن روحانیــون حــاج مالتقــی برغانــی معــروف بــه شــهید ثالــث اســت کــه توســط یکــی از افــراد فرقــه بــاب ترورشــد(
ن.ک.نورمحمــدی .)100-93 :1381،وی بانــی حمــام حــاج مالتقــی قزویــن اســت (ن .ک .اکبــری)193-191 :1389،

شایســته جایــگاه اقتصــادی واجتماعــی بانــی ودر شــان حضــور و اســتحمام اعیــان واشــراف
 ،برآمــده اســت .همچنیــن بــه نظــر مــی رســد احــداث ایــن حمــام و وقــف نیمــی از در
آمــد آن بــه اوالد ذکــور دودمــان امینــی نســا بعــد نســل  ،پشــتوانه ای بــرای حضــور دائم
مــردان ایــن خانــدان در اجتمــاع ونیــز یــک دور اندیشــی اقتصــادی بــوده اســت .در ایــن
مقالــه بــا رویکــردی چنــد وجهــی بــه واکاوی ایــن نــکات میپردازیــم.

روش تحقیق

ایــن پژوهــش بــر مبنــای بررســی ومطالعــه میــراث مکتــوب کهــن  ،متــون و اســناد معاصــر
 ،مصاحبــه بــا ســالخوردگان بومــی  ،بررســی هــای میدانــی روشــمند باســتان شــناختی ،
ســنجش و پــردازش داده هــا وتحلیــل انجــام شــده اســت .

پیشینهی تحقیق

موقعیت حمام حاج محمدرحیم

حمــام حــاج محمدرحیــم قزویــن در خیابــان مولــوی نرســیده بــه خیابــان شــهید منتظــری
واقــع اســت ( نقشــه شــماره  .)1ایــن حمــام کــه بــه شــماره 1119در فهرســت آثــار ملــی
ثبــت شــده  ،تنهــا حمــام دوقلــوی 4بازمانــده از دورهی قاجــار در ایــن شــهر اســت  .حمــام
جــاج محمــد رحیــم در بافــت قاجــاری شــهر در محلــه خنــدق بــار قــرار داشــته و نــام آن
در سرشــماری ســال 1299ق ،کــه در زمــان حکومــت شــاهزاده ملـکآرا در قزویــن انجــام
شــده  ،آمــده اســت ( دبیرســیاقی.)388 :1380 ،

تاریخچهی حمام حاج محمدرحیم

در مقدمــه گفتــه شــد کــه خانــدان امینــی از جملــه تجــار معتبــری بودنــد کــه در دورهی
قاجــار در شــهر قزویــن ســکونت داشــتهاند .نیــای خانــدان امینــی حــاج عبــداهلل تبریــزی
اســت کــه در زمــان فتحعلیشــاه بــه همــراه پنــج پســر خــود بــه قزویــن آمــد .پســران
حــاج عبــداهلل بــه ترتیــب عبــارت بودنــد از حــاج محمدرحیــم ،حــاج محمدحســن ،حــاج
محمدعلــی ،حــاج محمدابراهیــم و حــاج محمدحســین امینالرعایــا .پســردوم حــاج عبــداهلل،
حــاج محمدحســن ،مــردی وارســته و درویشمســلک و در عینحــال ثروتمنــد بــود و بــه
بــرادر بزرگتــرش ارادتــی تــام داشــت .وی بانــی حمــام دوقلــوی حــاج محمدرحیــم اســت

 .3تبییــن ســاختار اجتماعــی جوامــع گذشــته بــر مبنــای دادههــای باستانشناســی ،باستانشناســی اجتماعــی نامیــده میشــود.
مطالعـهی روشــمند و اصولــی دادههــا از ایــن منظــر باستانشناســان را متوجــه جزئیــات و نــکات بســیاری دربــارهی جامعـهی مــورد
مطالعــه میكنــد .ن.ک.Renfrew,1991,p.153&173.
 .4حمــام دوقلــو بــه حمامــی گفتــه میشــود کــه متشــکل اســت از دو حمــام متصــل بــه یکدیگــر کــه معمــو ٌال تــون مشــترک
دارنــد .یکــی از ایــن دو حمــام مختــص مــردان و دیگــری مختــص زنــان بــوده اســت.قدیمی تریــن نمونــه هــای اینگونــه حمــام را از
دوره صفــوی مــی شناســیم .بــه عنــوان نمونــه مــی تــوان از حمــام علیقلــی آقــا در اصفهــان نــام بــرد(ن.ک .حاجــی قاســمی:1383،
. )58-56
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محمدعلــی گلریــز در مینــودر (،1368ج )352 : 1پرویــز ورجاونــد در ســیمای تاریــخ و
فرهنــگ قزویــن ( ،1377ج )1961-1960 :3و محمــد دبیرســیاقی (522 : 1381؛  )556در
تألیفــات خــود ایــن حمــام را بهاختصــار وصــف و یــا موقعیــت مکانــی و نــام بانــی آن را
ذکرکردهانــد .همچنیــن در در برخــی منابــع ضمــن ارائــهی نقشــه و عکسهایــی از بنــا،
بــه معمــاری اثــر نيــز اشــاره شــده اســت (حاجــی قاســمی  .)88-82: 1383،در تعــدادی از
منابــع دورهی قاجــار نیــز از ایــن حمــام يــاد شــده اســت .در ایــن نوشــتار ســعی مولــف بــر
ایــن اســت کــه بــه گونـهای روشــمند ایــن بنــا را در بســتر تاریخــی خــود ،از وجــه فرهنگی
و اجتماعــی مــورد بررســي و مطالعــه قــرار دهــد. 3

کــه بــه علــت ارادت بــه بــرادرش نــام او را بــر حمــام گــذارد و اکنــون ایــن حمــام بــه
نــام حمــام حــاج محمدرحیــم شــناخته میشــود (گلریــز ،1368 ،ج353-352 :1؛ ورجاونــد،
 ،1377ج  .)1961-1959 :3بــه اســتناد ســندی بــه تاریــخ محــرم  ،1263نیمــی از درآمــد
ایــن حمــام ،کــه بــا نــام صفــا از آن یــاد شــده اســت ،از رقبــات موقوفــات حــاج محمدرحیــم
در قزویــن بــوده و نیــم دیگــر مختــص بــرادران و فرزنــد واقــف و اوالد ذکــور بــرادران و
فرزندزادههــای وی نســ ً
ا بعــد نســل بــوده اســت (حاجــی عباســی و دیگــران:1387 ،
.)145-144

ساختار معماری حمام حاج محمدرحیم (صفا)

مســاحت حمامهــای دوقلــوی حــاج محمدرحیــم ،کــه بــه اســتناد متــن کتیبـهاش بــه نــام
صفــا نیــز اشــتهار یافــت ،در حــال حاضــر حــدود  1000متــر مربــع و مشــتمل بــر دو حمــام
اســت :یکــی كوچكتــر و دیگــری بزرگتــر .حمــام كوچكتــر زنانــه و حمــام بزرگتــر
مردانــه اســت (نقشــهی هــای شــمارهی 2و .)3حمــام زنانــه تعطیــل اســت ،امــا حمــام
مردانــه همچنــان بــا کاربــری حمــام مردانــه دایــر اســت .هــردو حمــام دارای بخشهــای
اصلــی حمامهــای ســنتی ایــران شــامل ورودی ،بینــه ،میــاندر ،گرمخانــه ،خزینــه و
بخــش هــای جنبــی شــامل تــون  ،آبریــزگاه ونــوره کــش خانــه 5هســتند.
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نقشــهی شــمارهی  :1موقعیــت
حمــام حــاج محمدرحیــم در بافــت
قدیــم و جدیــد شــهر قزویــن براســاس
 :نقش ـهی ســازمان میــراث فرهنگــی و
گردشــگری قزویــن.1388 ،

 .5نــوره یــا واجبــی مــاده ای اســت کــه بــرای ازالــه موهــای زائــد بــه کار مــی رود .فضایــی کــه ایــن کار در آن انجــام مــی شــده
بــه نــوره کــش خانــه موســوم بــوده اســت .

نقشــهی شــمارهی :2
نقشــهی حمــام حــاج محمــد رحیــم
قزویــن ســازمان میــراث فرهنگــی و
گردشــگری قزویــن 1387 ،

حمام مردانه

ورودی اصلــی حمــام مردانــه در رونــد نوســازیها و خیابانکشــیهای دورهی پهلــوی
تخریــب شــده اســت .ورودی فعلــی درگاهــی مستطیلشــکل اســت کــه دری قدیمــی و
چوبــی و دارای کلــون در آن تعبیــه شــده اســت .بخشــی از تزئینــات کاشـیکاری ،نقــش دو
ســرباز قاجــاری اســت کــه روی ســنگ حجــاری شــدهاند و کتیب ـهی بنــا را ،کــه بــر روی
ســنگ مرمــر حجــاری شــده ،در ورودی جدیــد نصــب کردهانــد .نقــش ســربازها در طرفیــن
ورودی حمــام و تزئینــات کاشـیکاری و کتیبــه ،کــه بــه خــط نســتعلیق و بــر روی ســنگ
مرمــر حجــاری شــده ،بــر فــراز ســردر قــرار دارد (عکسهــای شــمارهی 1و2و3و .)4متــن
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نقشــه شــماره  :3بــرش عمــودي
حمــام حــاج محمــد رحیــم قزویــن
ســازمان میــراث فرهنگی و گردشــگری
قزويــن.1387 ،

برش الف -الف
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کتیبــه ،کــه حــاوی تاریــخ احــداث بنــا نیــز هســت ،بدیــن شــرح اســت:
این همایون طاق وین نزهتسرای دلپذیر
از صفایــش اصفیــا خواندنــد حمــام صفــا
الملک هلل
چون شد از سعی شه ملک فنا محو علی
ابــن خیرالحــاج عبــداهلل تبریــزی بنــا
از پی تاریخ انجامش سروش غیب گفت
وه چه حمام صفا الیق به اخوان صفا
 1259ه  .ق
از درگاه ورودی حمــام بــا فــرود از پلکانــی بــه ارتفــاع تقریبــی  5متــر و بــا یــک
چرخــش  90درجــه از کــف پیــادهرو خیابــان مولــوی بــه ســربینه میرســیم .ســربینه فضایــی
هشــتوجهی اســت کــه حوضــی هشــتضلعی در وســط آن دیــده میشــود .پیرامــون
ایــن حــوض چهــار ســنگاب ،کــه بــر دوش شــیری ســنگی قــرار داشــته ،نصــب شــده بــوده
اســت .از چهــار ســنگاب مذکــور دوتــای آن باقــی مانــده اســت  .یکــی از ایــن ســنگابها
در حمــام موجــود اســت کــه ســر شــیرهایش را ســارقان ،بــه تصــور اینکــه گنجــی در
میــان ایــن شــیرهای ســنگی پنهــان اســت ،شکســتهاند .ســنگاب دیگــر بــا یــک مجســمه
شــیر آن در مــوزه قزویــن نگهــداری مــی شــود( عکــس هــای شــماره  5و .)6کــف ســربینه

بــا ســنگ مرمــر قدیمــی مفــروش اســت .ســقف بینــه گنبــدی و بــر روی هشــت ســتون از
ســنگ مرمــر اســتوار اســت .گریــو گنبــد و نیــز طاقهــای پیرامــون ســربینه دارای تزئینــات
کاربنــدی اســت (عکــس شــمارهی  .)5میــاندر راهرویــی مستطیلشــکل اســت کــه بــا
چرخشــی  90درجــه بــه گرمخانــه راه مییابــد .گرمخانــه نیــز هشــتوجهی اســت و
ســقف گنبــدی آن بــر روی هشــت ســتون قــرار دارد .ازارهی دیــوار گرمخانــه تــا ارتفــاع
 110ســانتیمتری بــا ســنگ مرمــر قدیمــی پوشــش یافتــه اســت .ســقف گرمخانــه نیــز
دارای تزئینــات کاربنــدی اســت (عکــس شــمارهی  .)6تأمیــن روشــنانی حمــام در بینــه
و گرمخانــه ازطریــق نورگیرهایــی بــوده اســت کــه در ســقف بینــه و گرمخانــه تعبیــه
شــده و ســابق ًا بــا ســنگ مرمریــن نــازک ،کــه نــور را بــه خوبــی و زیبایــی از خــود عبــور
مــیداده و در قزویــن بــه ســنگ هورنــو مشــهور اســت ،پوشــیده شــده بودنــد .اکنــون
درســقف گرمخان ـهی حمــام مردانــه قطع ـهای از ایــن ســنگها موجــود اســت ،ولــی ســایر
عکــس شــمارهی  :1وروردی
حمــام مردانــهی حــاج محمدرحیــم،
نقــش دو ســرباز قاجــاری تمــام قــد و
مســلح در دوســوی ورودی دیــده مــی
شــود نگارنــده 1388 ،

عکــس شــمارهی  :2بخشــی
از کتیبــهی حجــاری شــدهی بــاالی
ســردر ورودی حمــام مردانــهی حــاج
محمدرحیــم نگارنــده 1388 ،
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نورگیرهــا در حــال حاضــر بــا شیشــه و آهــن پوشــیده شــدهاند .چالحــوض حمــام ،کــه
دسترســی بــه آن از ســربینه مقــدور اســت ،فضایــی مستطیلشــکل اســت کــه ســقف آن
بــر روی چهــار ســتون ســنگی اســتوار اســت .پوشــش ســقف فضــای چالحــوض گنبــدی
بــوده ،امــا در جریــان خیابانکشـیهای دورهی پهلــوی ،کــه موجــب شــد دو ســوم فضــای
چالحــوض در زیــر خیابــان مولــوی قــرار بگیــرد ،از بیــن رفــت و اکنــون ســقف ایــن فضــا
تیرپــوش اســت.

حمام زنانه

عکــس شــمارهی  :3بخشــی حمــام زنانــه کمتــر آســیب دیــده اســت .ورودی ایوانماننــد حمــام زنانـهی حــاج محمدرحیم
از تزئینــات کاشــیکاری بــاالی ســر بــه رســم حمامهــای دوقلــوی قدیمــی ایــران ،کــه بــرای اینکــه زنــان کمتــر در معــرض
در حمــام مردانــهی حــاج محمدرحیــم دیــد نامحرمــان باشــند در معابــر کــم رفــت و آمدتــر ســاخته میشــد (شــهری ،1357،ج:1
 ،)237در کوچــهی تقــوی واقــع اســت .ورودی حمــام قدیمــی و ایوانماننــد اســت .دری
نگارنــده 1388 ،
چوبــی و دارای کلــون نیــز درآن کار گذاشــتهاند (عکــس شــمارهی  .)7هشــتی ورودی
بــه شــکل هشــتوجهی اســت و در دیوارهــای پیرامونــش تعــدادی طاقنمــا و طاقچــه
دیــده میشــود .پوشــش ســقف هشــتی گنبــدی اســت و آن را بــه شــیوهی چهارتــرک
بنــا کردهانــد .کــف هشــتی در حــال حاضــر موزايیــک اســت ،ولــی کفپــوش قدیمــی
آن نوعــی ســنگ ســیاهرنگ بــوده کــه در اصطــاح قزوینــی بــه آن ابــر میگفتهانــد و
از ســنگ مرمــر بســیار ارزانتــر بــوده اســت .پــس از عبــور از هشــتی و بــا فــرود از یــک
رشــته پلــکان و دو چرخــش  90درجــه بــه فضــای بینــه میرســیم .ســربینهی حمــام
زنانــه نیــز فضایــی هش ـتوجهی و دارای چهــار بــازو در اضــاع بزرگتــر اســت (عکــس
شــمارهی  .)8بازوهــا بــه شــکل غرفههایــی اســت کــه رختکــن بودهانــد .گریــو گنبــد
بینــه و نیــز طاقهــای پیرامــون آن دارای تزئینــات کاربنــدی اســت .در وســط بینــه حــوض
هشــتوجهی مرمــری قدیمــی بــا فــوارهای در مرکــز آن دیــده میشــود .کــف بینــه

عکــس شــمارهی  :4نمــای
نزدیــک نقــش حجاریشــدهی ســرباز
قاجــار در دوطــرف ورودی حمــام مردان ـهی
حــاج محمدرحیــم نگارنــده1388 ،

شماره  ،3دوره دوم ،پاییز و زمستان 1391

123

شماره  ،3دوره دوم ،پاییز و زمستان 1391

124

عکــس شــمارهی  :5یکــی از
شــيرهای ســنگاب حمــام حــاج محمــد
رحيــم قزویــن مــوزه قزویــن  ،راضیــه
نــوری1391،

عکــس شــمارهی :6ســنگاب حمــام
حــاج محمــد رحيــم قزویــن مــوزه قزویــن
 ،راضیــه نــوری. 1391 ،
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عکس شمارهی :7سربینهی
حمام مردانهی حاج محمدرحيم نگارنده،
1388

عکــس شــمارهی  :8گرمخانــهی
حمــام مردانــهی حــاج محمدرحیــم
نگارنــده.1388،
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درحــال حاضــر موزاييــك اســت ،ولــی کفپــوش قدیمــی آن ســنگ مرمــر بــوده اســت.
میــاندر فضایــی مســتطیل شــکل اســت کــه بــا چرخشــی  90درجــه بــه گرمخانــه راه
مییابــد .گرمخانــه فضایــی مســتطیل شــکل اســت کــه ســقف آن بــا دو گنبــد پوشــش
یافتــه اســت .در گریــو گنبدهــای گرمخانــه نیــز تزئینــات کاربنــدی بــه چشــم میخــورد.
ســربینهی هــر دو حمــام حــاج محمدرحیــم دارای تزئینــات نقاشــی روی آهــک ،شــامل
نقــوش گیاهــی ،حیوانــی و انســانی بــوده اســت .نگارنــده بقایــای ناچیــز ایــن نقاش ـیها
را در ایــن دو حمــام مشــاهده كــرده اســت .بــه گفت ـهی کهنســاالن محلــی ،نقاش ـیهای
ســربینه داســتانهای شــاهنامه را بــه تصویرکشــیده بودنــد .هــر دو حمــام دارای یــک تــون
مشــترک هســتند کــه از بــام حمــام میتــوان بــه آن راه یافــت .تــون در ضلــع جنوبــی بنــا و
در پشــت خزینههــای هــر دو حمــام واقــع اســت ،بهگونـهای کــه آب هــر دو خزینــه را گــرم
میکــرده اســت .عــاوه بــر چالحــوض ،حمــام دارای آب انبارهایــی بــرای ذخیــرهی آب
نیــز بــوده اســت کــه هــرگاه نــوب آب حمــام بــوده ،از آب پــر میشــدهاند .یکــی از ایــن
آبانبارهــا در جــوار هشــتی حمــام زنانــه قــرار دارد .اســتفاده از آب قنــوات بــرای مصــرف
حمامــات از دیربــاز در قزویــن مرســوم بــوده و حمــداهلل مســتوفی در قــرن هشــتم بــه ایــن
موضــوع اشــاره میکنــد (مســتوفی .)778 :1364 ،آب مصرفــی حمــام حــاج محمدرحیــم
نیــز همچــون ســایر حمامــات شــهر قزویــن از قنــوات شــهر تأمیــن میشــده ،امــا بهرغــم
تــاش بســيار ،نگارنــده نتوانســت نــام قنــات یــا قنواتــی را کــه آب حمــام از آن تأميــن
ميشــده ،بیابــد.
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جایــگاه حمــام حــاج محمدرحیــم در میــان حمامهــای عمومــی
قزویــن در دورهی قاجــار

حمــام حــاج محمدرحیــم جایــگاه ویــژهای در میــان حمامهــای عمومــی شــهر قزویــن در
دورهی قاجــار داشــته اســت .کمتــر کســی از رجــل و دولتمــردان دورهی قاجــار اســت کــه
گــذارش بــه قزویــن افتــاده باشــد و بــه ایــن حمــام نرفتــه و دربــارهی آن مطلبــی ننوشــته
باشــد .ارکلــی بــن ســهراب گرجــی در ســفرنامهی خــود درســال 1266ق و بــه هنــگام
مراجعــت از تبریــز و توقــف در قزویــن چنیــن نوشــته اســت ...« :صبــح روانـهی شــهر قزوین
شــدیم .در خانــه منــزل کردیــم ،بــه حمــام حاجــی محمدرحیــم رفتیــم .انصافـ ًا در ایــران در
آن وقــت چنیــن حمامــی نســاخته بودنــد ( »...دبیرســیاقی . 6)303 :1381،ادیبالممالــک
ایــن حمــام را در زمــرهی حمامــات مشــهور قزویــن آورده اســت (ادیبالممالــک:1349،
 )42-1و میــرزا قهرمــان سررشــتهدار حمــام حــاج محمدرحیــم را اینگونــه وصــف
میکنــد ...« :حمامــی کــه انــدرون و بیرونــش یکجــا ســنگ مرمــر و در کمــال صفــا
اســت .چنیــن حمامــی در اکثــر والیــات دیــده نشــده  ...حمامهــای مشــهورهی اینجــا
حمــام حاجــی محمدرحیــم و جلــودار و ســردار و نــو اســت .از همــه خوبتــر حمــام حاجــی
محمدرحیــم اســت( ».سررشــتهدار .)157-154 :1380 ،اعتمادالســلطنه ()764-763 :1345
و نایبالصــدر شــیرازی ( )59-58 :1362نیــز بــه ایــن حمــام رفتــه و آن را حمامــی ممتــاز
و مشــهور ذکــر کردهانــد .حــاج ســیاح ،کــه از نواندیشــان و تجددطلبــان دورهی قاجــار و
از جملــه منتقــدان وضعیــت بــد بهداشــت حمامهــای عمومــی در ايــن دوره اســت ،حمــام
حــاج محمدرحیــم قزویــن را اینگونــه توصیــف کــرده اســت  ...« :رفتــم بــه حمــام حــاج
محمدرحیــم .بســیار حمــام خوبــی اســت .ســنگ مرمــر زیــادی در آن ب ـهکار رفتــه خیلــی
 .6دبیرســیاقی ایــن مطلــب را بــه نقــل از :والــی ،ارکلــی بــن ســهراب گرجــی« ،روزنامــه ســفر تبریــز» در گنجین ـهی بهارســتان
(مجموعــه رســائل مکتــوب) ،بــه تصحیــح جمشــید کیانفــر ،تهــران  :انتشــارات کتابخانــه و مــوزهی اســناد مجلــس شــورای اســامی،
 1377آورده اســت.

عکــس شــماره  :9ورودی حمام
زنانــه حــاج محمــد رحیــم نگارنــده ،
1388

عکــس شــمارهی  :10ســربینهی
حمــام زنانــهی حــاج محمدرحیــم
نگارنــده1388 ،
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پاکیــزه بــود ( »...حــاج ســیاح.)205-204 :1356 ،
امــا آنچــه ناصرالدیــن شــاه قاجــار ،کــه خــود ازطرفــداران و دوســتداران ایــن حمــام
بــوده و هــرگاه گــذرش بــه قزویــن میافتــاده حمــام حــاج محمدرحیــم را بــرای اســتحمام
انتخــاب میکــرده ،نگاشــته اســت ،اهميــت بســيار دارد و میتوانــد اهمیــت و جایــگاه
ایــن حمــام را بــرای خانــدان امینــی ،کــه وارثــان ایــن حمــام بودهانــد ،نشــان دهــد.
ناصرالدیــن شــاه قاجــار در ســفرنامهی خــود نوشــته اســت ...« :روز سهشــنبه نــوزده صفــر
توقــف درقزویــن  ...عصــر هــم خیــال داریــم انشــاءاهلل برویــم بــه شــاهزاده حســین کــه
امینالســلطان تعمیرخــوب کــرده اســت و بایــد آنجــا را تماشــا کــرد و از آنجــا بایــد
برویــم حمــام حــاج محمدرحیــم خــان ...عضدالملــک ،امینالســلطان ،پیشــخدمت آنهــا
و غیــره خیلــی بودنــد .بعــد بــه کالســکه نشســته بــاز مثــل دامــاد یواشیــواش رفتیــم
بــرای حمــام حاجــی محمدرحیــم مرحــوم .راه دوری بــود .کوچههــای بــد تنــگ .رســیدیم
دم بازارچــه .آنجــا کالســکه بــد میرفــت .پیــاده شــده رفتیــم الــی درب حمــام .امینیهــا
هــم آنجــا بودنــد .خیلــی پلــه میخــورد تــا پاییــن مــیرود تــا بــه ســرحمام .رفتیــم پاییــن.
امینالســلطان و عضدالملــک و غیــره بودنــد .ســر حمــام میــوه و غیــره چیــده بودنــد .یــک
شــال ســفید و کاســهنبات را مدتــی بــود حاجــی حیــدر خاصهتــراش مشــق اخــذ او را
میکــرده اســت تــا آمــد هــر دو را برداشــت و بــرد .لخــت شــده ،رفتــم تــوی حمــام ...خــود
را شســته ،رخــت پوشــیدم رفتــم بیــرون .ســرحمام هــم قــدری نشســتم ( »...ناصرالدیــن
شــاه قاجــار ،1369 ،ج.)131-129 :3
بدیهــی اســت امینیهــا ،کــه در زمــرهی تجــار معتبــر و طــراز اول و از اعیان شــهرقزوین
بودهانــد ، 7و در منــازل خــود حمــام ســرخانه داشــتهاند ،صرفــ ًا بــه منظــور اســتحمام
درایــن مــکان گــرد هــم نیامــده بودنــد .بــه نظــر میرســد حمــام حــاج محمدرحیــم
بــرای خانــدان امینــی کاربــردی ورای اســتحمام داشــته و محلــی بــرای تبــادل فکــر و
هماندیشــی ایــن خانــدان نیــز بــوده اســت .از ســوی دیگــر نفاســت ایــن حمــام ،کــه
مقبــول طبــع طبقــات بــاالی جامع ـهی آن روز و حتــی شــخص شــاه بــود ،خــود راهــی
بــرای ایجــاد ارتبــاط نزدیــک بــا عمــال حکومتــی بــوده اســت .نکتـهای کــه ایــن فرضیــه
را قــوت میبخشــد ،نبــودن نــام حمامــی چنیــن مشــهور و معتبــر در کتابچـهی جــزو جمــع
معمولــی دارالســلطنهی قزویــن در دورهی قاجــار اســت .وقــف بــودن نیمــی از درآمــد حمــام
بــرای امــور خیریــه نیــز نمیتوانســته دلیــل ایــن معافیــت مالیاتــی باشــد؛ زیــرا در ایــن
کتابچــه نــام حمامهــای دیگــری همچــون حمــام شیخاالســام و حمــام ســردار ،کــه
آنهــا هــم وقــف بودهانــد ،بــه چشــم میخــورد .از آنجایــی کــه میــزان مالیــات حمامــات
ناچیــز اســت (ورجاونــد ،1377 ،ج )1635 -1634 :3بــه نظــر میرســد کــه ایــن نوعــی
بخشــودگی مالیاتــی از بــاب تشــخص و نزدیکــی بــه دســتگاه حکومــت قاجــار بــوده باشــد.

نتیجه گیری

حمامهــای عمومــی ایــران در طــول دوران اســامی یــک نهــاد اجتماعــی نیــز بودهانــد.
مــردم از خــرد وکالن و از هــر قشــر و طبقــه بــه حمــام عمومــی میرفتهانــد و بســیاري
از مناســک گــذر همچــون آداب مربــوط بــه مــرگ و تولــد و ازدواج در آنهــا برگــزار
میشــده اســت .بنابرایــن ،ايــن ســازه یکــی از مبناهــای مناســب بــرای شــناخت جوامــع
گذشــتهی ایــران اســت .ایــن مکانهــا ،کــه نمــادی از آبادانــی شــهرها و روســتاها و
 .7حــاج محمدعلــی امینــی عضــو مؤثــر و صاحــب نفــوذ مجلــس تجــار قزویــن بــود کــه در  25شــوال ســال 1301ق تشــکیل شــد.
اعضــای ایــن مجلــس را  77تــن از تجــار قزویــن از میــان خــود برگزیــده بودنــد (آدمیــت .)336 :1356،

منابع

 .1آدمیــت ،فریــدون؛  ،1356افــکار اجتماعــی وسیاســی واقتصــادی در آثــار
منتشرنشــده دوران قاجــار ،تهــران؛ آگاه .
 .2ادیبالممالــک ،عبدالعلــی؛  ،1380دافــع الغــرور ،بــه کوشــش ایــرج افشــار،
تهــران؛ فرهنــگ ایــران زمیــن .
 .3اعتمادالســلطنه ،محمدحســن خــان؛  ،1345روزنامــهی خاطــرات
اعتمادالســلطنه ،بــه کوشــش ایــرج افشــار ،تهــران؛ فرهنــگ ایــران زمیــن .
 .4اکبــری ،پریــوش« ،1389 ،بررســی باستانشــناختی حمامهــای قاجــاری
قزویــن و نقــش آنهــا در حیــات اجتماعــی شــهر در ایــن دوره» ،پایاننامــهی
منتشرنشــدهی دکتــری ،دانشــگاه تهــران؛ دانشــکدهی ادبیــات و علــوم انســانی ،گــروه
باستا نشناســی.
 .5اکبــری ،پریــوش؛" ،1390حمــام حــاج میرحســن قزویــن؛ گرمابــهای
از اوایــل دورهی قاجــار" ،مطالعــات باستانشناســی ،شــمارهی ،4دانشــگاه تهــران ،
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ضرورتــی اجتنابناپذیــر بــرای زندگــی راحــت مــردم بودنــد ،همــواره کانونــی بــرای پخــش
اخبــار و محلــی بــرای دیدارهــای نیمهرســمی کســبه و تجــار و رجــال نیــز بودهانــد.
مطالعــهی حمامهــا بیانگــر ایــن نکتــه اســت کــه رابطــهی مســتقیمی میــان وســعت و
نفاســت حمامهــا بــا تــوان اقتصــادی و جایــگاه اجتماعــی بانیــان و حمامرونــدگان وجــود
داشــته اســت .از جملــه حماماتــی کــه میتــوان ایــن فرضیــات را در آن بررســی و مطالعــه
كــرد ،حمــام حــاج محمدرحیــم قزویــن اســت.
حمــام حــاج محمدرحیــم یکــی از حماماتــی اســت کــه جایگاهــی ممتــاز در میــان
حمامهــای عمومــی شــهر قزویــن در دورهی قاجــار داشــته اســت .ویژگیهــای معمــاری
و تزئینــات بــه کار رفتــه در ایــن حمــام در ســایر حمامهــای قدیمــی موجــود در قزویــن
دیــده نمیشــود ،بهگون ـهای کــه دولتمــردان قاجــار ،کــه گذرشــان بــه ایــن حمــام افتــاده،
جملگــی لــب بــه تحســین آن گشــودهاند .باتوجــه بــه نقــش تمامقــد ســربازان قاجــاری
مســلح ،کــه در دوســوی ورودی حمــام مردانــه حجــاری شــده اســت ،و بــه نظــر میرســد
تقلیــدی از حجاریهــا و کاشــیهای دورهی هخامنشــی باشــد کــه تصویــر ســربازان
مســلح بــر آنهــا نقــش بســته ،ســتونهای مرمریــن کــه ســقف بینــه و گرمخانــه بــر
آنهــا اســتوار اســت و بــه نوعــی تداعیکننــدهی تاالرهــای ســتوندار اســت و همچنیــن
ســنگابهای مرمریــن پیرامــون حــوض مرکــز بینــه ،کــه بــر دوش شــیرهای غــران قــرار
داشــته ،احتمــا ًال معمــار بنــا نگاهــی بــه معمــاری باســتانی ایــران داشــته اســت و بانــی گویــا
درصــدد بــوده کــه حمامــی در شــأن اشــراف و بــزرگان ،کــه خــود نیــز از زمــرهی آنــان
بــوده ،بنــا کنــد .امــری کــه بــه نظــر میرســد در آن توفیــق داشــته اســت و همانگونــه
کــه پیشــتر گفتــه شــد رجــال و دولتمــردان قاجــار و از جملــه شــخص ناصرالدیــنشــاه بارها
بــه ایــن حمــام رفتهانــد .شــواهد تاریخــی نشــان میدهــد کــه حمــام حــاج محمدرحیــم
کــه نمــادی از تمکــن و تشــخص خانــدان متمــول و متنفــذ امینــی بــودو امــکان حضــور
دائمــی آنــان را در اذهــان اجتمــاع فراهــم مــی آورد  ،محلــی بــرای گردهمایــی مــردان ایــن
خانــدان و مالقاتهــای غیررســمی آنــان بــا رجــال ودرباریــان قاجــاری بــوده اســت  .وقــف
ایــن حمــام نفیــس کــه آن را حبــس و از هرگونــه تعــرض و تعــدی بــه دور مــی داشــت
را مــی تــوان یــک مــآل اندیشــی اقتصــادی در صــورت بــروز هرگونــه بحــران مالــی و
سیاســی در خانــواده نیــز بــه حســاب آورد.
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دانشــکده ادبیــات وعلــوم انســانی .193 – 220 :
 .6اولیویــه ،گیــوم آنتــوان؛  ،1371ســفرنامه اولیویــه  ،ترجمــه محمــد طاهــر
میــرزا قاجــار ،بــه تصحیــح غالمرضــا ورهــرام ،تهــران  :اطالعــات .
بارتولــد ،و.؛  ،1372تذکــرهی جغرافیــای تاریخــی ایــران ،ترجم ـهی حمــزه ســردادور،
تهــران؛ تــوس.
 .7بــاذری ،احمــد بــن یحیــی؛ فتــوح البــان ،1346 ،ترجمـهی آذرتــاش
آذرنــوش ،تهــران؛ بنیــاد فرهنــگ ایــران.
 .8ســیاح ،محمــد علــی ؛  ،1356خاطــرات حــاج ســیاح ،بــه کوشــش حمیــد
ســیاح ،بــه تصحیــح ســیف اهلل گلــکار ،تهــران :امیرکبیــر.
 .9حاجــی عباســی ،ســعید و محمــد جــواد جعفرپــور و امیــد رضایــی؛
 ،1387فهرســت اســناد موقوفــات ایــران ،دفتــر ششــم ،تهــران؛ اســوه.
 .10حاجــی قاســمی  ،کامبیــز (گردآورنــده) ؛  ،1383گنجنامــه ،جلــد
هجدهــم «حمامهــا» ،تهــران؛ دانشــگاه شــهید بهشــتی و انتشــارات روزنــه.
 .11دبیرســیاقی ،محمــد؛  ،1380کتابچــه سرشــماری شــهر قزویــن  ،قزویــن ؛
حدیــث امــروز.
----------- .12؛  ،1381ســیر تاریخــی بنــای شــهر قزویــن و بناهــای آن،
قزویــن؛ ادارهی کل میــراث فرهنگــی قزویــن و حدیــث امــروز.
 .13سررشــتهدار ،میرزاعلــی (قهرمــان ) ؛  ،1380ســفرنامه تبریــز بــه
تهــران ،بــه کوشــش ایــرج افشــار ،تهــران؛ ا فرهنــگ ایــران زمیــن.
 .14ســولتیکف ،الکســیس؛  ،1336مســافرت بــه ایــران ،ترجمــهی محســن
صبــا ،تهــران؛ بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب.
 .15گلریــز ،محمدعلــی؛  ،1368مینــودر2 ،ج  ،ج  ،1قزویــن؛ طــه و مرکــز
نشــرمیراث فرهنگــی قزویــن.
 .16مســتوفی ،حمــد اهلل؛  ،1364تاریــخ گزیــده ،بــه کوشــش عبدالحســین
نوایــی ،تهــران؛ امیرکبیــر.
 .17ملــکزاده ،الهــام ؛  " ،1383نگاهــی بــه وضعیــت امورخیریــه قزویــن در
عصــر قاجــار" ،گنجینــه اســناد ،شــماره  ،55ص ،58-36پاییــز.1383
 .18ناصرالدیــن شــاه قاجــار؛  ،1369روزنامــه خاطرات ســفر ســوم فرنگســتان،
بــه اهتمــام محمداســماعیل رضوانــی و فاطمــه قاضیهــا3 ،ج ،ج ،3تهــران؛ ســازمان اســناد
ملــی ایــران بــا همــکای مؤسســه خدمــات فرهنگــی رســا.
 .19نایــب الصدرشــیرازی ،معصــوم علیشــاه  ،محمــد معصــوم ابــن
زیــن العابدیــن؛  ،1362تحفــه الحرمیــن ،تهــران :بابــک.
 .20نورمحمدی؛ مهدی ،1381 ،مشاهیر قزوین ،قزوین :سایه گستر
 .21ورجاونــد ،پرویــز؛  ،1377ســیمای تاریــخ و فرهنــگ قزویــن3 ،ج ،تهــران؛
نشــرنی.

22. Arvigo,Rostia and Epstein Nadine,2003, Spiritual Bathing:Healing Rituals and Tradition from Around the World,Berkeley,Calif:Celesital
Arts.
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Abstract
The public Bathhouses (hammams) were considered as one of the
most significant elements of forming and expanding the cities and
Quarters and also as a symbol of habitability of Cities and villages;
depends on the economic ability and position of their founder they
have different quality. These important buildings were as a social
foundation except their cleanness. Therefore, their comprehensive
survey would be helpful to understand the unclear points of the past
societies of Iran and their social history. Qazvin as a major commercial center of Iran during the Qajar period in which some and trusted
merchants have lived, has 25 old public bathhouse dated from Safavid and Qajar periods which have been preserved nowadays as some
of them are still in use; so, Qazvin has special situation among the
other cities regarding to bathhouses investigations, so it can led us to
make a suitable situation enlivening the Iranian bathhouses. One of
the most important bathhouses of Qazvin is “Haj Mohammad Rahim
bathhouse”, which has known as Safa bathhouse as well. The construction of the building was in1259 H. /1843 A.D and during that
time was not only the best in Qazvin, but also one of the best Iranian
bathhouses. The founder was Haj Mohammad Hassan the brother of
Haj Mohammad Rahim son of Haj Abdullah Tabriz i’s 5 sons who
had migrated to Qazvin during the kingship of Fath Ali Shah, aiming
to have trade with his sons. Due to Haj Mohammad Hassan’s interest
to his Brother, he called his own made bathhouse as Haj Mohammad
Rahim. The family of Abdullah Tabrizi, who has named Amini later,
had close relation to the Qajar Kingdom family as they had a special socio-political position over the Qajar period and of them were
famous merchant. This family has many endowmentsin Qazvin of
which is the understudying bathhouse. It seems that its architect has
inspired from ancient architecture of Iran and the founder has ordered to make a suitable bathhouse as his socio-economic position.
Keywords:
Bathhouse, Islamic Period, Qajar period, Qazvin, Haj Mohammad
Rahim, Amini family

