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Abstract 

In the contemporary view, washing culture is considered as one of the components 

of the evaluation of ancient cultures, and therefore, research on it is a necessity. The 

root of the subject, which is, the need to clear up, is the first step in examining the 

subject matter. Next, study on when and where the structures associated with 

bathing, originated, and how they emerged elsewhere, provides the basis for 

research. Then, the reason of founding thermae and the culture of washing with 

warm water are studied and their archaeological evidences are evaluated. In this 

paper, although according to an important principle in Zoroastrianism, the 

possibility of establishing and disseminating the culture of bathing in Greco-Roman 

thermae was not possible during the domination of this religion, but it does not mean 

that Iranians were far from the culture of cleanliness and for this, some, interesting 

documents are available. This can be proven even in special places for swimming. In 

fact, the varieties of Iranian and non-Iranian cultures in the Iranian plateau, does not 

allowed to judge one-sided in this field. The current article shows that in Zoroastrian 

culture, in addition to a method of creating a reasonable space to facilitate bathing 
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with cold water, a type of thermae emerged that was different from the Roman ones. 

It was also stated that the culture of washing can be traced in the mythology of 

ancient Iran, and this can be the basis for some field-comparative studies in 

Archaeomythology. 

Keywords: Thermae, Baths, Zoroastrianism, Archaeomythology, the Iranian 

Plateau 
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  خانه و گرمابه در جهان ايراني؛ از آغاز تا پايان كار ساسانيان حمام

  *سورنا فيروزي
  ***محمدامين سعادت مهر ،**سيد رسول موسوي حاجي

  چكيده
هاي كهن برشـمرده   هاي ارزيابي فرهنگ وشو نزد نگاه معاصر، يكي از مولفه فرهنگ شست

كه ريشه مساله، يعنـي درك   . اينرو، تحقيق درباره آن، يك ضرورت است و از اين شود مي
نياز به پاك ساختن تن بر چه مبنايي بوده، نخستين گام وارسي موضوع مورد بحث اسـت.  

كجا  دراستحمام از چه زماني و  باهاي مشخص و مرتبط  كه سازه پرداختن به اين، ادامهدر 
. نهد ا بنياد مي، مسير پژوهشي ردر جاهاي ديگر ظهور كرد مسالهپيدايي يافت و چگونه اين 

هاي  و نمونه بررسي ،وشو با آب گرم رو آوردن به گرمابه و فرهنگ شستچگونگي سپس 
 يشود. در اين پژوهش ديده شد گرچه طبق اصل مي ارزيابي ها آنشناختي  باستانتاريخي و 

امكان برپايي و نشر فرهنـگ اسـتحمام    ،دوران چيرگي اين ديندر  و مهم در آيين زرتشتي
رومي ممكن نبوده است، اما اين مساله به مفهوم دور بودن - به سبك يوناني هايي بهدر گرما

 .باره، شاهدهاي جالب توجهي در اختيـار اسـت   ايرانيان از فرهنگ پاكيزگي نبوده و در اين
 دراسـت.   اثبـات هاي اختصاصي بـراي شـنا نيـز قابـل      اين مساله حتي درباره وجود مكان

 گيري نتيجه هرگونه دروازه ايران، فالت در رايج انيراني و ايراني هاي فرهنگ تنوع حقيقت،
دهـد كـه در فرهنـگ     رو نشـان مـي    مقالـه پـيش   .كند مي مسدود را زمينه اين در  سويه يك
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نـوعي از   ،اي از فضاسازي جهت تسهيل استحمام با آب سرد  شيوه در كنار وجودزرتشتي، 
در محتـواي   بيـان شـد كـه   چنـين   تفاوت بود. همرومي م ساختارپديد آمد كه با نيز گرمابه 

توانـد   وشو قابل پيگيري است و اين مـي  فرهنگ شست مندياساطير ايران باستان نيز ارزش
  شناسي اساطير باشد. در گستره باستان آنتطبيقي - هاي ميداني بنيادي بر وارسي

  ايران شناسي اساطير، فالت گرمابه، حمام، آيين زرتشتي، باستان ها: دواژهيكل
  

  مقدمه. 1
در و بهداشت و به طور كلـي درك آن در جوامـع باسـتاني     موضوعبررسي سطح توجه به 

بـه بعـد،    هزاره سوم پيش از مـيالد مرتبط با هاي  فرهنگدر مناطق مهم تاريخ بشر، به ويژه 
از ايـن  پر اهميت است. اين مناطق  شناسي فرهنگي يكي از رويكردهاي مطالعاتي در باستان

رودان، قفقاز، آسياي كوچـك، كنعـان،    : دره سند، آسياي ميانه، فالت ايران، ميانهستند قرار
مصر، يونان و قبرس و حدود خاستگاه مردمان اتروسكي و التيني در ايتاليا. اين كـه چـرا و   

مقولـه  يك  ،نياز به رعايت نظافت پيكر خود دارداو چگونه بشر به اين فهم دست يافت كه 
و اين كه چگونه آن را به مفاهيم مذهبي كهن خود پيونـد داد، موضـوعي ثانويـه و جالـب     

پيشگيري  منظور بهبرجسته شدن اهميت شستن دست  ،توجه است. گرچه به صورت علمي
اتريشي  (Ignaz Semmelweis)»ايگناتس زملوايس« از سوياز بيمار شدن، براي نخستين بار 

 در قرن نوزدهم مطـرح شـد  و  آمريكايي (Oliver Wendell Holmes)»هولمزاوليور وندل «و 
)WHO Guidelines, 2009, part 4(، آن كه درك يا فهم پررنگي از ارتباط اين عمـل بـا     اما بي

 مـواد شـوينده قـديمي مثـل صـابون،      بانشدن وجود داشته باشد، انجام آن به ويژه  ناخوش
كه ) Rotter, 1999: 1339-1355; Jumaa, 2005: 3-14( تر از اين تاريخ داشته قدمتي بسيار كهن

يك حس يا نياز برآمده از قوه بصري بوده است. در اين زمينه، مقاالت در پيوند با  ،ريشه آن
يكـي  كه آورده شده است  گونهاين  يك نمونه رفتارشناسي تكاملي خوبي نوشته شده و در

 ناخوشـايند حـس   ،ت آلودگي و در نتيجهروي ،»رفتار بهداشت دست« از علل پيدايي نياز به
 رفتـه  رفته .(Whitby, 2006: 484-492) است بوده برگرفته از آن (مثل چسبندگي، زبري و ...)

منـتج بـه نهادينـه     اين مساله، چنين تجربيات استدراكي فردي، به تجربيات گروهي تبديل و
نگ يك جمعيـت  كم شستن دست) در فره وشو (دست شدن اصل پاكيزگي و نياز به شست

آسـيب نرسـاندن بـه     ؛ به مفهوم بنيانAhimsaِ ( »اَهيسم« منطقه شد. براي مثال، مسالهيك يا 
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پاسداري از آسايش ديگري) در فرهنگ هندوييسـم كـه   به معناي  ؛ daya( »دي« ديگري) و
 از برخاستههاي ادراكي  خواني ، شستن دست است، از همها آن يابي به دست هاي يكي از راه

 ،البته در هندوييسم ،شود مي شناختهدر رابطه با اهميت انجام اين عمل و تجربه كهن بشري 
شده از چربي جانور، بلكه نخست با ماليدن خاكسـتر يـا    وشو نه با صابون ساخته اين شست

گيرد آن با آب صورت مي زدودنل و سپس گ(Hoque, 1991: 61-64).  
له در پي وارسـي سـير تحـول پيـدايي فرهنـگ      شده، اين مقا آوردهبرمبناي توضيحات 

مظـاهر ايـن   تحليـل چنـد و چـوني     ،گرمابه و در پـي آن وشو در  شستاستحمام، به ويژه 
هاي فالت ايراني و ايراني از عصر مفرغ تا روزگار پيش از سـقوط   در ميان جمعيت فرهنگ

شناختي  باستان آيا شواهد - 1 ساسانيان است. دو پرسش مبتني بر اين واكاوي چنين هستند:
فالت  مردمانهاي  آفريني فرهنگ يا فرهنگ ، از تاثير و نقشتاريخي و محتواي منابع مكتوب

 نشـان گيري حمام و استحمام از عصر مفرغ تا روزگـار ساسـاني، اطالعـاتي     ايران در شكل
داشـته  اي در ايران باسـتان   هاي روزگار دوره اسالمي، ريشه آيا ساختار گرمابه - 2دهند؟  مي

 است و يا خير؟

هـاي منـابع    نگارانه داده در اين پژوهش، سررشته كار بر مبناي تحليل گاه: روش تحقيق
نهاده شده است. ايـن كـه     معماريمرتبط با بقاياي مكتوب و مدارك غيرنوشتاري و ميداني 

 هـاي فرهنگـي را از نخسـتين    تواند تاثيرپذيري مي روشنيزماني، به - اين روند تحليلي خط
اي رايـج و شـناخته شـده در مطالعـات      به نقاط ديگـر نشـان دهـد، شـيوه    مستند خاستگاه 

  شود. ي برشمرده ميختشنا پژوهي و باستان تاريخ
و بـه  » حمـام «و » انتقال و زهكشي آب «روي هم رفته درباره دو مقوله پيشينة پژوهش: 

جام گرفته است. درباره اي ان هاي گسترده هاي فرهنگي غير ايراني، پژوهش ويژه براي حوزه
اند كه بيشترشان به صورت مطالعات موردي و  جهان فرهنگي ايراني نيز مقاالتي نوشته شده

هاي روزگار تاريخ ايران پس از اسالم  عمدتا مرتبط با حماماند. مقاالت يادشده،  محدود بوده
باستاني ايران به  هاي اين مساله در روزگار نوشته شده و در نتيجه، محتواي چنداني از ريشه

توان به  هاي مرتبط با مقوله تاريخچه حمام، مي ترين نوشته خورد. از ميان برجسته چشم نمي
  موارد زير اشاره كرد:
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 Bunson (2002؛ ( Fagan (2001)؛  Schafer (1956)؛ Hilprecht (1904)) ؛ 1375مزداپور (
 Shaw (2012؛ ( Baird (2011)؛  Koloski-Ostrow (2011)؛ Singh (2008)؛ Sarianidi (2002) ؛
  . Khan (2021) و Redon (2017)؛  Antoniu (2016؛ ( De Feo (2014)؛ 

  
  ها راهه تاسيسات آبي و آب  نخستين .2

هـاي بشـر در زمينـه     ساخت نخست الزم است تا يك روند جامع از پيدايي و تكامل دست
تامين و هدايت آب را بيان و نكات مهم آن را تحليل كنيم تـا بـه درك بهتـري از موضـوع     

  دست يافت. 
رساني  به  تالش بشر براي ايجاد تاسيسات آب هاي مرتبط با پيشينهترين  يكي از كهندر 
در شـهر   (Bēl/ Bêl)»بِعـل «خـداي   نيايشـگاه  گـردد؛ يكـي   نيايشـگاه برمـي   دورودان و  ميان

ــور« نيپ«(Nippur)  ــراي ايــن خــدا در  2و تصــوير  1(تصــوير ــدي ديگــر ب ) و دومــي معب
هاي موجود از مجاري  ترين نمونه ). هر دو سازه، داراي كهن2(تصوير  (Eshnunna)»اشنونَّ«

). شـمار  Hilprecht, 1904: 38, 40; De Feo, 2014: 3938; Burke, 2017( انـد  هدايت آب بوده
و مرتبط با هزاره چهارم به دسـت   حدود جغرافيايياين  درهاي گودالي نيز  توالت ي ازاندك

  ).Wald, 2016: 457(متر قرار داشتند 1اي به قرن  اي استوانه ها، محفظه آمده است كه درون آن
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راهه آن به صورت يك پيكان در مركز  نيپپور و موقعيت آب : پالن نيايشگاه خداي بعل در شهر1تصوير 
  (Hilprecht, 1904: 38, Fig. 29) باالي پالن

اي از زهكشي و مرتبط با اواخر هزاره سوم پيش از ميالد به دست  از اسكاتلند نيز نمونه
در ادامـه  كـه  مناطق مرتبط با فرهنگ دره سـند   ). ازDe Feo, 2014: 3938- 3939( آمده است
چون وجـود يـك سـامانه پيچيـده انتقـال آب در       اي نمونه ،صحبت خواهيم كردتر  گسترده
در گجـرات هنـد و    (Kadir)»كادير«اي به نام  واقع در جزيره، (Dholavira)»دهلواريا«محوطه 
هاي اين فرهنگ  هاي موجود در آن، فناوري مرتبط با مقوله آب نزد ساكنان محوطه زهكشي
در مهرگاره و موهونجودارو نيز چنين ساختارهايي ) Singh, 2008: 154-155( دهد ميرا نشان 

)، 2در چغـاميش ايـران (تصـوير    ). Antoniou, 2016: 2; Kenoyer, 1998( انـد  يافـت شـده  
 كشي شده به دسـت آمـده اسـت    هاي لوله راهه هايي از آب اوگاريت، ماري و ادب نيز نمونه

)Antoniou, 2016: 3-8.(  



  1400 پاييز و زمستان، 2، شمارة 11سال  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   202

 

  
؛ (Antoniu, 2016: 4, Fig. 1.b)(باال، راست)شنونَّراهه نيايشگاه خداي بعل در ا : آب2صوير ت
هايي از جنس  لوله؛ (Hilprecht, 1904: 40, Fig. 31)در نيپور (باال، چپ)همين خدا راهه نيايشگاه  آب

  (Antoniu, 2016: 4, Fig. 1.a)شده (هزاره چهارم) در چغاميش (پايين) گل پخته
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يـك   ،(Sahure)»سـاحوره «دوره سلطنت قديم و در كوهواره (هرم) فرعـون   از ،مصر در
گفتند و  مي» روان پرنور ساحوره«ها،  راهه از جنس مس يافت شده است كه به آن سري آب

ري به هايي با س اند، همراه با ناودان ها كه سرباز بوده راهه هنوز قابل مشاهده هستند. اين آب
هاي زيرزميني  مسين، به لولهقرارگرفته هاي كنار هم  شكل شير ساخته شده بودند. حوضچه

ساله مصري  4500تا  4400) و ساختار زهكشي حدودا 3شدند (تصوير  يادشده، متصل مي
  .(Bunson, 2002 :6; De Feo, 2014: 3942)آوردند در اين سازه را پديد مي

  
 ,Bunson)ر اهه اين محوطه (چپ) ه ساحوره (راست)؛ تصويري از آب: طرح محوطه كوهوار3تصوير 

2002: 6)  
نيز كه مرتبط با عصر مفرغ منطقـه اسـت، تاسيسـات     از محوطه گنورتپه در آسياي ميانه

) به دست آمـده اسـت   4هاي سفالين (تصوير  گسترده و جالبت توجهي از انتقال آب با لوله
). ساريانيدي، كاربرد ايـن تاسيسـات را    Sarianidi, 2002: 77-78؛ 528: 1395(سيدسجادي، 

اند، انتقال آب باران از بام كاخ بـه بيـرون بـارو دانسـته      كه در محوطه حياط كاخ قرار گرفته
  .(Sarianidi, 2002: 78)است
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  (Sarianidi, 2002: 78, Fig. 4)راهه سفالين كاخ گنورتپه : آب4تصوير 

توان به سه  تم هدايت آب در گستره امروزي ايران، ميهاي سيس در رابطه كهنترين نمونه
هـاي بـزرگ بـه     مورد برجسته سامانه ورود آب رود به سكونتگاه و خروج فاضالب خانـه 

عصـر مفـرغ جنـوب     در ،شهر سوخته هاي سفالي در پوشه بيرون از محوطه و  از طريق تن
غازنبيـل در  سـازه و تاسيسـات آبـي محوطـه زيگـورات چ      )،397: 1398(طـاهري،   شرق

هايي جهت هدايت آب به  راهه وجود آب چنين ) و هم1393خوزستان (بنگريد به حيدري، 
) در جنوب فالت ايران (بنگريـد بـه انـدرودي،    5جمشيد (تصوير  تختخارج از مجموعه 

  . هاي بزرگ و مرتبط روزگار ساسانيان انجام گرفته بودند ) اشاره كرد كه پيش از برنامه1399
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  )41: 1399جمشيد (سمت راست) (اندرودي،  هاي مجموعه تخت راهه : نقشه آب5تصوير 

 2000) و با قدمت پيرامون 6هاي انتقال آب و فاضالب در جزيره كرت (تصوير  سيستم
و به ويژه در كاخي در كنوسوس (نيمه اول هزاره دوم يپش از  )De Feo, 2014: 3939( پ.م
والتي با قابليت شسته شدن با يك سامانه آبـي و داراي  همچنين ت نيز به دست آمده و) ميالد

از ). De Feo, 2014: 3939( يك صندلي چوبي نيز از همين حوزه فرهنگي كشف شده است
كشي بلكه پرداختن بـه مسـاله اسـتحمام و     هاي لوله آن جا هدف اصلي اين مقاله، نه سيستم
  شويم. صلي ميدهيم و وارد مقوله ا حمام است، به اين موضوع پايان مي
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  (De Feo, 2014: 3940, Fig. 1): سيستم هدايت آب و فاضالب در كاخ كنوسوس6تصوير 

  
  هاي سنگي فرهنگ مينوآن و حوضچه .3

از ستون دوم نبشته خود بـا   30بند در پ.م)،  1114- 1076پيلسر يكم (- زماني كه تيگالت
يا كماژن را  (Katmuḫu)»كتموخو« با افتخار يكي از غنائم خود از سرزمين ،»A.0.87.1« شناسه

برخـورداري از چنـين    ،(Grayson, 1991: 15)مفرغين نوشـت  (nà-ma-ak)حوضچه (وان) 5
آمد، زيرا كه اين غنميت در هر سـرزمين و نـزد هـر     چيزي يك داشته ارزشمند به شمار مي

  شد.  اي يافت نمي زاده شاه و بزرگ
ــچه    ــه حوض ــن گون ــابقه اي ــن-  س ــاخ    لگ ــه ك ــا، ب ــرينس«ه ــهر در (Tiryns) »تي ش

) از ميـان  7(تصـوير  » XIاتـاق  «گـردد.   در جزيره كرت بـازمي  ، واقع(Knossos)»كنوسوس«
مجموعه فضاهاي كاخ يادشده كه به حمام كاخ شهرت دارد، يك چهـارديواري كوچـك و   
واقع در سوي غربي عمارت بود. اين اتاق از يك طرف (سمت جنوب) به اتاق كوچكتري 

افكن حمام) راه و از طريق اين فضـا، بـه بيـرون دسترسـي      (احتماال جامه» Xiaتاق ا«به نام 
اي رو بـه آن   محـدود و داراي پنجـره  » X فضاي«داشت. از سوي شرقي نيز، حمام به ديوار 

شد. ابعاد  راهه حمام از زير اين فضا و دو فضاي جداي ديگر به بيرون هدايت مي بود و آب
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سنگي كمابيش مربعي (حدودا نـيم متـر در    متر و داراي تخته 65/2متر در  05/3اتاق حمام، 
لگن استحمام بـوده اسـت (تصـوير    - كه بقاياي محل استحمام و يا حوضچهاست نيم متر) 

كـه حوضـچه حمـام كـاخ      نيمكت چوبي داشته است. بـا وجـود آن   ).اين اتاق در گذشته8
(قرن  (Pylos)»پيلوس«به نام كاخ در كاخ ديگري  43تيرينس از دست رفته است، اما از اتاق 

اي خشـتي برجـاي مانـده كـه نخسـتين نمونـه از وان حمـام از منظـر          پ.م)، حوضچه18
متـر پهنـا در    0.85متر بلنـدي و   0.75شود. اندازه اين حوضچه،  شناختي برشمره مي باستان

عي چون توانسته، هر نوعي ماي ). درون آن مي8هاي بااليي آن گزارش شده است (تصوير  لبه
 :Shaw, 2012(روغن، آب و غيره ريخته شده باشد، ولي كاربري آن، اسـتحمام بـوده اسـت   

556-563; Britannica, thermae.( دو اصطالح »ke-ni-qa« به معناي و   »a-sa-mi-to«  به مفهوم
ــه »حوضــچه شســتن دســت« ــده از نگــارش مخطــط   ك ــوآن  Bبرجــاي مان فرهنــگ مين

 »اسـوالد سـمرنيي  « .(Reece, 2002, 705)انـد  بـوده چنـين اشـيايي    در پيوند بااحتماال ،هستند
Oswald John Louis Szemerényi)(، ــان ــاني    زب ــن واژه و يون ــه اي ــاري، ريش ــناس مج ش

» Nemsētu« به مفهوم ظرف يا وان (حوضچه) و نيـز   »namsû« را واژه اكدي )σάμινθοςἀ(آن
كنعـاني  - روداني شي را به جهان ميانوشو دانسته و اين گونه ريشه آن  به معناي لگن شست

  .(.Ibid)رسانده است
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  (Shaw, 2012: 557, Fig. 4)در كاخ تيرينسXI : پالن اتاق استحمام 7تصوير 
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 .Shaw, 2012: 557, Fig)(راست)  در كاخ تيرينس XI : سنگ محل حوضچه اتاق استحمام8تصوير 

  (Shaw, 2012: 563, Fig. 12) (چپ) پيلوسكاخ  43وشوي يافته شده از اتاق  حوضچه شست ؛(4

  
  تاريخچه فرهنگ و تاسيسات استحمام .4

  دره سند 1.4
پيش از ورود به مبحث حمام و گرمابه در حوزه فرهنگ ايراني، الزم است تا نخست دركي 

كيلومتري رود  5واقع در  (Mohenjodaro)»موهنجودارو«محوطه از تاريخچه آن داشته باشيم. 
هاي تمدن بشري به شمار  ردگي نزديك به دويست هكتار، كانون يكي از گهوارهسند با گست

آيد. اين محوطه كه در اوج خود، جمعيتي بالغ بر بيش از چهل هزار تن را در خود جاي  مي
داده است، متعلق به ربع سوم از هزاره سوم پيش از ميالد بوده، دربردارنده بقاي انباشـته   مي

شمال محوطه، حمام يا  سوير سوي غربي آن قرار داشته است. در شده از ارگي است كه د
متر كشف شده اسـت. ژرفـاي ايـن     7متر و پهناي  14.5) به طول 9خزينه بزرگي (تصوير 

متر گزارش شده است. دو رديف پلكان از سمت شمال  2.4خزينه در بيشترين حالت خود، 
طبيعي نيز در زير كف اين سازه يافت اند. يك اليه قير  و جنوب به درون خزينه كشيده شده

هايي در سوي  شود. اتاق هاي تاريخ برشمرده مي بندي ها و آب كاري شده كه از نخستين عايق
ها چاهي يافت شده كه هـدف از آن را يـك    شرقي اين خزينه وجود دارد كه در يكي از آن

، در سوي جنوب غربي آن، اند. افزون بر اين سازه رساني به خزينه دانسته گاه براي آب ذخيره
اند،  ياد كرده» حمام هواي داغ«يك ساختار معماري ديگر يافت شده كه ابتدا از آن به عنوان 
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در حمام بـزرگ، مـردم روي   .(Singh, 2008: 149-150)ولي بعدها به انبار غالت، اصالح شد
 پاكآب ريختند.  ايستادند و آب را از يك كوزه روي خود مي آجري مي» سيني دوش«يك 

ديوار بـه زهكشـي خيابـان وارد     راهيك لوله از  وسيله به فاضالبآمد و  ميدست  بهاز چاه 
 ,Khan)دهنـد  هاي سفالي باستاني، هنوز هم اين مسير فاضالبي را نشان مـي  شد. اين لوله مي

 :Ibid)شود ترين مخزن آب بشر محسوب مي گفتني است كه حمام بزرگ، قديمي .(11 :2021

هاي اصطالحا فرنگي از اين محوطه به دست آمده اسـت   هايي از توالت چنين نمونه هم .(11
اي، اهالي تمدن دره سند، از چنين تسهيالتي بهـره   د پيش از جهان مديترانهنده كه نشان مي

هـاي ايـن    ). افزون بر آن، حتي شمار قابل تـوجهي از خانـه  10(تصوير  (Ibid: 15)بردند  مي
  ).11اند (تصوير  هاي خصوصي برخوردار بوده م محوطه، از حما

  
  (Khan, 2021: 12, Fig. 12.a): خزينه حمام بزرگ در موهنجودارو9تصوير 

  
هاي به دست آمده از  : شكل توالت در محوطه موهنجودارو (راست) و قياس آن با توالت10تصوير 

  (Antoniu, 2016: 7, Fig. 6; 10, Fig 9; 12, Fig12) ماري (مياني) و كاخ مينوس در كرت (چپ)
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  (Khan, 2021: 14, Fig. 13) هاي خانگي در محوطه موهنجودارو : حمام11تصوير 

هايي از وجـود   نشانه ،Harapan/ Harappa) و هاراپا  (Mehrgarh)هاي مهرگاره  در محوطه
زهكشـي و فاضـالب    است)، سامانه شدهاز واژه استخر استفاده  در منبع،يك خزينه بزرگ (

. ايـن خزينـه، ژرفـايي    انـد  ههاي خانگي به دست آمد ) و تاسيساتي چون حمام12(تصوير 
ها، واحدهايي چهارگوش و  هاي محوطه مهرگاره، ميان اتاق متر دارد. در خانه 1. 8نزديك به 

گرفتنـد. كاوشـگران از    قرار مي در كنار هم كوچك وجود داشته است كه به صورت رديف
اين وضعيت  اند. شبيه به هاي بهداشتي (حمام و توالت) نام برده با عنوان سيستم ها نمونهاين 

در هر خانه، » كمابيش«) و اين طور آمده كه 12نيز گزارش شده (تصوير » هاراپا«در محوطه 
ها معموال با آجرهاي بريده شده ريـز، فـرش شـده     يك حمام وجود داشته است. اين حمام

پيوستند.  شدند و به هم مي ها آغاز مي خانه در انگي نيز از حمامبودند. مسيرهاي فاضالب خ
هايي از سرويس بهداشـتي   ، نخستين نمونهشده هاي بحث هاي يافت شده از محوطه توالت

 ,Antoniu, 2016: 2; Khan)انـد  وشو بـا آب بـوده   شوند كه داراي سيستم شست برشمرده مي

2021: 7-18).  
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هاي مهرگاره (راست)، موهنجودارو (مياني) و  تقال آب در محوطهنا وذخيره  هاي : سيستم12تصوير 

  (Khan, 2021: 8, Fig. 7) هاراپا (چپ)

 
  مصر 2.4

يـا  و با وجود ديرينگي تمدن و فرهنگي مصري، تا كنون آن چه را كـه بتـوان يـك حمـام     
ايـن   ، بلكـه وشو ناميد از عصر فراعنه، به دست نيامده اسـت  جايگاهي مرتبط با اتاق شست

رومـي در   - مساله از روزگار سيطره بطالمه و سپس روميان به صورت همان ساختار يوناني
سـازي بـدن (آب سـرد يـا      اما منطقا فرهنگ پاك، (Redon, 2017) شود ديده مياين سرزمين 

 هاي ثروتمنـدان و  هاي آب در خانه كشي گرم؟) نزد مصريان باستان وجود داشته است. لوله
طبقه باالدسـت و   نزداي در منازل با مخزني از جنس سنگ آهك  هاي چاله نيز وجود توالت

  .(De Feo, 2014: 3942)سفال براي فرودستان در مصر، موضوعي اثبات شده است

  
  هند و فرهنگ هنديان آريايي 3.4

 نـام دارد  (Grihya Sutras)»گريهيا سـوترا «هاي مرتبط با فرهنگ هندوييسم،  بخشي از سروده
 Dharma)»دارمـا سـوترا  «ديگـري بـه نـام      انـدكي پـيش از سـرايش سـروده     كه قدمت آن

Sutras)است)Duncker, 1880: IV/195-196.(  قدمت دارما سوترا مرتبط با هزاره يكم پيش از
در گريهيـا سـوترا،   . پيش از ميالد بـوده اسـت   350تا  450ميالد و سرايش آن حدودا ميان 

ها، توصيه به انجام استحمام در خانه براي  سرآغاز آند كه در نشو دستورهايي ديني ديده مي
 ، همچنـين سه بار در روز پيش از پرداختن به هرگونه فريضه و آداب مـذهبي آمـده اسـت   
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بو و چگونگي ايجاد آب ولرم از آميخن آب سرد و داغ، در  هاي خوش گيري از صابون بهره
وشوي مختلـف و بـا آب    شست محتواي اين دستورنامه ديني وجود دارد(بنگريد به قوانين

و نيز بنگريد  Oldenberg, 1886: 52, 56, 60, 61گرم و سرد چون سر، جامه،كل پيكر و ... در 
تـرين   يكي از ديـرين اما ، نمونه برشمرده نشودترين  )كه به روشني، اگر كهنKnott, 1986به 

  .استموارد اشاره به سنت استحمام در سنن آريايي قديم 
آرياييان هند يعني بوديسم، وارون سروده يادشـده هنـدي، اسـتفاده از     در ديگر فرهنگ

، همگـاني  تعلـق هـا در زمينـه    خانه هاي عمومي رواج داشته است. البته اين حمام خانه حمام
بودند، ولي در هنگام اسـتفاده، بايسـتي بـه صـورت انفـرادي و از جـدا از ديگـران، عمـل         

جا، اين است كه رواج اين سنت استحمام بـه   ينگرفت. نكته مهم در ا مي انجاموشو  شست
دفعات از سوي بوداييان، در سده نخست ميالدي بوده است (احتماال تحـت تـاثير فرهنـگ    

ـ     در روزگـار كهــن  زيـرا كـه   ،هلنـي)  محتـواي يــك مـتن بـودايي بـه نــام      هتـر و مسـتند ب
اجازه استحمام براي  پيروان دين مذكور، صرفا ،(Dharmaguptakaavinaya)»دارماگوپتاكاوينَيا«

» كـار «بار در ماه را داشتند، مگر مشـمول چنـد شـرط خـاص ماننـد بيمـاري يـا انجـام          دو
اين اشاره منحصر به  .)Liu, 2011: 55-81; Heirman, 2007: 167-202; Vinaya, 2015(شدند مي

ظـور  بيني بودايي بـه من  فرد به انجام كار به عنوان يك شرط خاص و نادر، در راستاي جهان
  گيري و عدم انجام فعاليت بوده است. گوشه
  
  نيچ 4.4
هاي هزاره دوم پيش از ميالد و  ترين سامانه جهت انتقال آب از راه لوله در چين به ميانه كهن

- با وجود اشاره بـه اسـتحمام    اما ،(De Feo, 2014: 3943)گردد و دوره سلسله شانگ باز مي
و  )Schafer, 1956: 66-67(با تاريخ اساطيري چـين  در متون متاخر و مرتبط - حتي در گرمابه

در نيمه دوم هزاره دوم پيش از مـيالد   (Shang)»شانگ«انتساب پيشينه آن به روزگار سلسله 
)، اين در ادبيات اواخر روزگار 11نوشت  (بنگريد به محتوا و تصاوير دو ارجاع خبري در پي

كه اشاراتي به مساله حمـام   است يالدربع نخست هزاره اول پيش از مو  (Zou)»چو«سلسله 
هاي مرتبط با اين دوره، فاقد پيروي از يك شكل خـاص و   وان- . حوضچهشود ميدر چين 
شدند.  ها، چهارگوش و برخي ديگر، گرد طراحي مي اند، به طوري كه برخي از آن ثابت بوده

روي  .(Schafer, 1956: 58, 60)هاي استحمام روزگار چو، به ميراث دودمان هان رفـت    سنت
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چه به صورت مكتوب و قابل ارجاع در منابع منتشر شده موجود است، سـخن   ، آنهم رفته
زمان با گسترش بوديسم در سده پنجم ميالدي است.  هم در چين، خانه از رواج باالي حمام

ها،  خانه اشاره شده كه از ميان آن در يك كتاب بودايي چيني، به آداب رفتاري در يك حمام
توجـه اسـت (بـراي مطالعـه      قابلاره به مصرف كم آب و شستن حوله پس از استحمام اش

  ).Heirman, 2007كامل اين آداب، بنگريد به 
هاي كنوسوس، اما نخستين آثار مرتبط با انتقال  هاي استحمام در كاخ با وجود سابقه اتاق

 ;De Feo, 2014: 3946( دان در قرن پنجم پيش از ميالد ظهور كرده هاي يوناني آب و نيز حمام

, 2013: 1 LucoreAntoniu, 2016: 16; .( زمان با روزگار امپراطوري هخامنشـي   اين مساله هم
ها از سده پنجم پيش از ميالد  . دامنه گسترش اين نوع حمامشود محسوب ميدر تاريخ ايران 

. اند هتا مصر يافت شداي فرانسه  از گستره مديترانهها  نمونهو بوده است تا سده دوم ميالدي 
ــامل         ــه، ش ــان در منطق ــدن رومي ــيش از روي كارآم ــاني پ ــان يون ــي جه ــات آب تاسيس

يـا مـدارس    (Palaistrai)»پااليسـتراي «يا ورزشـگاه،   (Gymnasium/ Gymnasia)»جيمناسيوم«
هـا   وشو و حمام بخار بوده است. همـين مجموعـه   كشتي، حوضچه آب سرد جهت شست

نخسـتين   در نهايـت و  )Lucore 1 :2013 ,(شـدند  تـر  گسـترده  ،بودنـد كـه بـه دوره روميـان    
در سده يكم پيش از ميالد و يا به نقلي  (Thermae)»هاي رومي گرمابه«و  (Balneae)»ها حمام«

از  .(Fagan,, 2001: 404; Britannica, thermae)به وجود آمدند ديگر اواخر قرن يكم ميالدي 
- 81» (تيتـوس «ساخته شده به دست  هاي نمونهتوان به   هاي رومي، مي ميان نخستين گرمابه

م.)  198- 217» (كاراكـــاال«م.)،  98- 117» (ترايـــانوس«م.)،  81- 96» (دوميتـــين«م.)،  79
ــانوس«) و 13(تصــوير  ــرد13م.) (تصــوير  284- 305» (ديوكلتي  ,Britannica( ) اشــاره ك

thermae .(اواخر قرن چهـارم پـيش از    سازي در جهان رومي، تا  راهه البته سابقه ساخت آب
الزم به گفـتن اسـت كـه سـطح بهداشـت و      ). Deming, 2020: 153( قابل اثبات است ميالد

هـاي   توان در مواردي چون گاليه هاي رومي، چندان باال نبود و اين را مي سالمت در گرمابه
از اش  نوشـته  م.) در خـويش Marcus Aurelius( )180 -161( »ماركوس آولريـوس «امپراطور 

ها(وجود چربي، عرق و كثيفي آب و تيرگي در  وضعبت نامناسب و غير بهداشتي اين مكان
هـاي رومـي از جملـه گرمابـه       ميراث گرمابه. )The Meditation, VIII: 24( آن) مشاهده كرد
  . شدروم شرقي يا بيزانس  هاي نمونهكه  الگويهمان  ديوكلتيانوس،
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ه ديوكلتيانوس كه در ابعاد عظيمش از طريق قياس يك انسان : خزينه بسيار بزرگ گرماب13تصوير 

باال راست و آساي گرمابه بسيار بزرگ كاراكاال ( ها و ديوارهاي غول ؛ موزائيكچپ) مشخص است (باال
  )گاننگارندها از  عكس(                                    )؛شهر رم ايتالياپايين

  
  مابه در جهان ايرانيخانه و گر تاريخچه حمام، حمام .5

شـناختي مطـرح    هاي باستان در اساطير ايراني و در اسنادي كه از نظر زماني، نسبت به نمونه
به جمشيد نسبت داده شـده  » گرمابه«د، ساخت نشو شده در قبل، بسيار متاخر محسوب مي

  ):34- 37/ 1است (شاهنامه، پادشاهي جمشيد، 
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ــدر   بفرمـــــود پـــــس ديـــــو ناپـــــاك را ــه آب انــ ــاك را بــ ــتن خــ  آميخــ
 ســـبك خشـــك را كالبـــد ســـاختند      هـــرانچِ از گـــل آمـــد چـــو بشـــناختند
ــرد   ــوار ك ــو دي ــچ دي ــه گ ــه ســنگ و ب ــرد      ب ــار ك ــي ك ــرش هندس ــت از ب  نخس

ــد پنــاه از گزنــد        هـــاي بلنـــد  چـــو گرمابـــه و كـــاخ    چــو ايــوان كــه باش

سـالمي و  خانه و گرمابه از يك سـند روزگـار ا   گرچه آغاز مطالعه موضوع حمام، حمام
هـاي   اين مقاله نيست، اما با توجه بـه تقـدم شخصـيت    خواستهمرتبط با قرن دهم ميالدي، 
جا نيز اين مساله در نظـر   شناسي نسبت به عصر تاريخي، در اين اساطيري در مطالعات ايران

اي، اين است كه سـاخت گرمابـه بـراي     . نكته مهم در اين روايت اسطورهه استگرفته شد
در محتـواي  ديوان (نا ايرانيان ؟) نسبت داده شده كه قابل توجه است. اين مساله  ايرانيان، به

  .شود ديده مي) نيز 8: 1312) و خيام (14: 1368)، ثعالبي (1/130: 1353بلعمي ( آثار
گـاه   ، در محلـي كـه برشـنوم   »برشـنوم «سازي مذهبي زرتشتي به نـام   ك در يك سنت پا

ز ايجاد شيارهايي بر زمين، شستن دست و سر با گميز )، سخن ا14شود (تصوير  خوانده مي
كنده شده و  يكل بدن به ترتيبي خاص در شيارهاي وشوي تبار شس 7يا ادرار گاو و سپس 

بو ساختن پيكر با مواد معطر به ميان آمده است. پس از گذشت سـه شـب    سرانجام، خوش
گيرد  راسم قبلي صورت ميوشوي تن و لباس با گميز و آب و البته خارج از م ديگر، شست

شود (بنگريـد بـه محتـواي     زرتشتي انجام ميكيش نظافت مذهبي در  آيينو اين گونه، يك 
توان بـه   ). البته از روي شواهد بعدي مي771- 1379:2/781فرگرد نهم از ونديداد در اوستا، 

د به ديده) نبوده است(بنگري خوبي دريافت كه آب مصرفي در اين آيين، آب گرم (آب آتش
شود  ادامه مقاله). بسط اين مساله، در دينكرد سوم (براي نمونه كرده سوم) به خوبي ديده مي

  ).11- 1/12:  1381(دينكرد سوم، 

  
  ) 2/947: 1379: طرح جايگاه انجام آيين برشنوم (اوستا،14تصوير 
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  روزگار هخامنشيان و فرهنگ پارسي حمام در .6
، اثر گزنفون كه مرتبط بـا سـده   )íúيا آموزش كوروش( نامه در كتاب كوروش

وشوي كوروش بـزرگ   شست پنجم پيش از ميالد است، گزارشي از مساله فرا رسيدن زمان
(كه سخت هم بيمار بود) و نبود توان و حوصله در او براي انجام ايـن عـادت خـود ديـده     

- هاي جامعـه پارسـي    ). از سوي ديگر، گزنفون يكي از پيشه267: 1384شود (گزنفون،  مي
 راستا با ثبت و آنان را هم» كارگزاران حمام«را  - پس از روزگار كوروش بزرگ تا زمان خود

). اين كه چنين 275زادگان معرفي كرده است (همان:  قشر نانوا، ساقي و ديگر خادمان بزرگ
در فرهنگ پارسـي روزگـار    كه دهد وجود داشته است، نشان ميآن عصر صنفي در جامعه 

  شويي رايج بوده است. اي براي تن هخامنشي، آداب جا افتاده
جمشـيد (كـاخ    وش يكم در تخـت ) از كاخ اختصاصي داري15(تصوير  15اتاق شماره 

، فضايي است كه به محل اختصاصـي او بـراي اسـتحمام شـهرت يافتـه      )15(تصوير  )تچرَ
، اين احتمـال وجـود   است اي به دست نيامده راهه اين اتاق آب ازجايي كه  البته از آن .است

گرفتـه اسـت    صـورت مـي   قابل انتقـال وان يا  دارد كه استحمام داريوش، در يك حوضچه
و  هـا، حولـه   د كه در آنننقوشي وجود دار در محيط كاخ،همچنين  ،)275: 1387ينتس، (ه

 و ايـن مسـاله  شـود   ديـده مـي  (خواجـه/ زن ؟)   خـدمتكار در دستان  دان  ظرفي شبيه روغن
  . )15باشد (تصوير وشوي شاه در ارتباط  شست تواند با مي
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اتاق )؛ 279 :1387ر آن (باال، راست) (هينتس، د 15طرح اشميت از كاخ تچرَ و محل اتاق : 15تصوير 

(باال،  كه به حمام داريوش يكم مشهور استاين كاخ و درگاه ورودي منقوش آن  15شماره محصور 
ها از علي بهرامي؛ تهيه شده براي  عكس( چپ)، نقوش خدمتكاران كاخ براي استحمام شاه (پايين)

  )مقاله
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شناسي  اكبر تجويدي، باستان )، عليم. 1973خورشيدي (برابر با  1352پيرو كاوش سال 
يك حوضچه ساخته شـده   جمشيد، برزن جنوبي تختايراني توانست در بخشي از محوطه 

راهـه   و آب يـك چـاه  سكويي بـراي نشسـتن و   مصالح معماري را كشف كند كه داراي  از
اسـتحمام،  با كاربري آشـكار بـراي    نمونه. اين )275- 276بري آب بود (همان:  جهت برون

ايراني است كـه تـاكنون بـه دسـت     جهان  در حوزه  شناختي از حمام نخستين مستند باستان
پ.م) (همـان)،   486- 465و بر مبناي انتساب آن به دوره خشايارشا يكم ( )16 آمده(تصوير

  ي يوناني ندارد.ها از نظر زماني، فاصله چنداني با نخستين نمونهاين سازه آبي 

  
       (سمت چپ)خشايارشا يكم جمشيد و منتسب به  از برزن جنوبي تختحوضچه حمام  : 16تصوير 

  )24، تصوير 277: 1387هينتس، (
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 گزارشي از پلوتارك (سده يكم ميالدي) در دست است كه درباره وقايع مرتبط با زمـان 
 The( اطالعات را ارائـه داده اسـت  امكانات خيمه داريوش سوم، اين  هاسكندر ب يابي دست

Parallel lives: XX: 11-13 :()»20.11   و مردان خود را در غارت اردوگاه بربرها يافـت كـه :(
[...] بسيار ثروتمند بود. اما چادر داريوش كه پر از اثاثيه باشكوه و مقاديري طال و نقره بـود  

هايش را كنار گذاشت، رفت  سالح): كه بعد از اينكه 20.12براي خود اسكندر نگه داشتند.(
تا خود را بشويد و گفت: بياييد اكنون خود را از رنجنبرد در حمام داريوش پاك كنيم.يكـي  

طور نيست، بلكه (حمام) اسكندر است، زيرا دارايي تسخير شده  از پيروان او پاسخ داد: اين
جا، هنگـامي كـه ظـروف    ): در اين20.13متعلق به فاتح است و بايد (به نام او)خوانده شود.(

هاي مرهم را ديد، همه از طال و به طرز عجيبي سـاخته   ها و جعبه هاي آب، تابه حمام، ديگ
كــرد كــه تمــام مكــان بــه طــرز بــديعي  شــده بودنــد، و بوهــاي معطــري را استشــمام مــي

اي با اندازه و بلنـدي زيـاد، كـه در آن     رفت. غرفه بود و از آنجا به داخل مي بوساخته خوش
ها و ميزها و تداركات يك سرگرمي سراسر باشكوه بود.(اسكندر) رو بـه اطرافيـانش    يكرس

توصيف وسـايل اسـتحمام داريـوش     ».رسد اين حق سلطنت است كرد و گفت: به نظر مي
آمده در فرگرد نهم (به جز گوميز) است، اما با توجه به سنن زرتشـتي،   محتوايسوم مشابه 

  نيز با آب سرد بوده است. احتماال آيين حمام شاه يادشده 
  

  روزگار اشكانيانحمام در  .7
چون و چراترين مدارك ميداني از فضاهاي استحمام دوره اشكاني، مرتبط بـا دو اتـاق از    بي

هـا در كـنج كـاخ و در سـمت شـمال       كاخ اشكاني در شهر آشور هستند. يكي از اين حمام
).  قدمت اين سازه 14(تصوير غربي واقع است و ديگري درست در كنج جنوب غربي آن 

: 1357رسد (كالج،  مي و يك بازسازي متاخرتر به اواخر سده يكم تا اوايل سده دوم ميالدي
شناختي در رابطه با وجود حمام از روزگار اشكاني به  ترين مدرك باستان ) و كهن108- 109

  آيد. شمار مي
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: 1357اند (كالج،  مشخص شده Bا حرف : پالن كاخ پارتي شهر آشور و دو حمام آن كه ب14تصوير 

108(  

ياقوت حموي درباره شهر هترا (معماري روزگار اشكاني) به اين نكته اشاره كرده است 
اند و ميان هر برج تـا بـرج    كه در مقابل ديوارهاي اين شهر، بر روي هم، شصت برج داشته

 /qasr)كاسـتروم برج كوچكتر وجود داشته است. در مقابل هر بـرج، يـك قصـر/     9بعدي، 

castrum) هـا، يـك حمـام     (سازه اعياني يا اردوگاه نظامي ؟) و در كنار هر كدام از اين سازه
هترا، به عنوان يك شهر نيمه  ازاين كه اين توصيف  .(Kaizer, 2006: 153)وجود داشته است

يرانشهر مستقل در روزگار اشكاني بوده است و يا به عنوان يك شهر كامال وابسته به قلمرو ا
اي مـرتبط بـا روزگـار     عصر ساساني دانسته نيست، ولي هر كدام كه باشد، برآمده از پيشينه

هـاي متعـدد    گيري فرهنگ اسـتحمام در سـازه   سيطره سلوكيان بوده است كه موجب شكل
  شهري در اين منطقه شده بود.

بـا روزگـار   ها را در پيوند  اروپوس وجود دارد كه آن - هايي در شهر دورا سازه مجموعه
 Hoffman, in Brody)داننـد  چيرگي روميان بر آن و پس از فتوحات ماركوس اولريوس مـي 

انـد، از   ها كه متعلق به حدود اواخر سده دوم و اوايل سده سوم ميالدي اين سازه .(54 :2011
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هـاي بنيـادين    /سازه يا سازه (Principia)»پرينسيپيا«تئاتر)،  خانه (آمفي اين قرار هستند: نمايش
). در رومي بودن عصر ساخت ايـن  15حكومتي، توالت و شماري حمام (گرمابه) (تصوير 

موارد ترديد چنداني وجود ندارد و در نتيجه متعلق به روزگاري هستند كه اين شـهر ديگـر   
ود تا پايان عصر اشكاني از دست ايرانيان خارج شده است. نكته مورد نظر، اشـاره بـه وجـ   

) در اين شـهر اسـت كـه دربردانـده معمـاري      F3هاي  هاي ديگري (معروف به حمام حمام
هـا را بـه روزگـار     قـدمت آن  )Frank Brown( »فرانك بـراون «آجري و گنبدهايي است كه 

اشكانيان دانسته است و اين مساله با توجه به مصالح به كار رفته و نوع معماري، منطقي بـه  
 Baird, in( ها به دوره روميان نيز وجود دارد نظر ديگري بر تعلق آنهرچند كه  ؛رسد نظر مي

Brody 2011: 246; Baird, 2020: 4; Koloski-Ostrow, in Brody 2011: 252,254 & 258 روي .(
ترين مرز حكومـت اشـكاني بـا روم     اروپوس، هنوز غربي- در زماني كه شهر دورا ،هم رفته

خود بوده   هايي (احتماال از نوع گرمابه) براي جمعيت امداراي حماين شهر شد،  برشمرده مي
  است. 

اوروپـوس، ديرينگـي    - با توجه به مساله زمان چيرگي فرمانروايي اشكاني بر شهر دورا
 مرتبط با نيمه نخست سده دوم ميالدي به عقب باشـد.  بايست ميهاي استحمامي،  اين سازه

روميان، محققان تمـامي امكانـات مـرتبط بـا      مشابه در قلمروي هاي نمونهبر مبناي قياس با 
دانند كه روميان بـر آن چيـره    اي مي اروپوس را مرتبط با دوره- حمام و توالت در شهر دورا

تسـهيالت و  بـه ايـن   م. به بعد) و ريشه آن نيز عالقه فرهنـگ رومـي    165شدند (از سال 
 Koloski-Ostrow, in Brody(معرفـي شـده اسـت    رومياندر منطقه به واسطه  ها آنگسترش 

2011: 254 & 258; Deleeuw, in Brody 2011: 191(      ايـن در حـالي اسـت كـه جـدا از .
اشـكانيان در روزگـار   از سوي  تر كهنهاي رومي  هاي ممكن موارد يادشده از نمونه اقتباس

 اند را داشتهامكان تبادل  ،هاي فرهنگي بسياري از مولفهبه طور كلي بر اين شهر، آنان چيرگي 
كم بخشي از اين امكانات به ظاهر رومي،  و در نتيجه، اين امكان وجود داشته است كه دست

با همان الگو اما در زمان استيالي حاكميت اشكاني بر شهر ساخته شده باشند. اين مساله، با 
توجه به سابقه ساخته شدن حمام اختصاي در كاخ پارتي آشور، قابل فرض است و بنابراين 

  سويه و به صورت مطلق داوري كرد. توان همانند محققان يادشده، يك ه، نميدر اين بار
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  )Brody, 2011: 15( اروپوس به صورت رنگي شده - هاي شهر دورا حمام  : پالن و موقعيت15تصوير 

اگر در اينجا مبناي تحليل را برپايه گاهنگاري اسناد در نظر نگيريم و مالك را بـر زمـان   
بـار در كتـاب كارنامـه اردشـير بابكـان و بـار ديگـر در         قرار دهيم، يكواقعه توصيف شده 

شاهنامه فردوسي چنين آمده است كه ساسان (نياي تـاريخي و يـا پـدر اسـاطيري اردشـير      
بابكان) در دربار بابك (پدر تاريخي اردشير بابكان و به روايتي اساطيري نياي مادري او)، به 

» زن كـن  تـن بـه آب  «ر گـزارش اول بـا عبـارت:    وشوي خود پرداخت. اين اتفاق د شست
» بدو گفت بابك به گرمابـه شـو  «) و در شاهنامه با مصراع:4: 1339(كارنامه اردشير بابكان، 

) مورد اشاره قرار گرفته و واضح است كـه اصـطالحي   45/ 3(شاهنامه، پادشاهي اشكانيان، 
وشوي تـن بـا    ز واقعه شستكه فردوسي به كار برده (به گرمابه شدن)، يك به روزرساني ا

زن در فرهنگ زرتشتي و دربار بابك بوده است. روي هم رفتـه، ايـن    آب سرد و وسيله آب
دو گزارش، نگاه خوبي از مساله يادشده در سرزمين پارسيان به روزگـار اواخـر حكومـت    

  دهد. اشكاني (اواخر قرن دوم ميالدي) ارائه مي
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  روزگار ساسانيانحمام و گرمابه در  .8
شناختي قابل توجه،  اگرچه هم برمبناي علوم عقلي و هم براساس  مدارك تاريخي و باستان

وشو و استحمام در ايران ساساني آگاه هستيم، اما بايد دانست كه  ما از وجود فرهنگ شست
به علت برقراري قوانين زرتشتي به صورت سفت و سـخت در جامعـه ايـران آن روزگـار،     

كـه   آمد. چنان ديده، يك گناه بزرگ و جرم به شمار مي يا آب آتشمساله نظافت با آب گرم 
) 246- 247: 1314نامه،  نامه، اين موضوع به روشني بيان شده است (ارداويراف در ارداويراف
دهد كه در روزگار ساسـاني، چـه اوايـل (زمـان ارداويـراف) و چـه اواخـر آن         و نشان مي

انـد   ره از اين كتاب)، ايرانيان و انيرانياني بـوده كم رونويسي دوبا  (روزگار نگارش و يا دست
شدند (در جايي پنهاني و با آب گرم خود را  وشو، به گرمابه مي كه در ايرانشهر براي شست

دادنـد و يـا    اند كه تن بـه ايـن قـانون نمـي     شستند). اين كه اين ايرانيان، زرتشتياني بوده مي
ناميـده  » بـدكيش «ب يادشده، صـرفا گناهـار را   ايرانياني از كيشي ديگر، دانسته نيست و كتا

  است (همان).
اقامتگـاه   )، با توجه به برخورداري16هاي محوطه كيش ساساني (تصوير  ديرينگي سازه

م.)، احتماال ديرينگي اين  420- 438تنه منتسب به بهرام پنجم (گور) ( سلطنتي آن از پنج نيم
هايي از روزگار شاپور دوم نيـز از   (سكهرسد  مجموعه به همين دوره و حتي پيش از آن مي

 ها به دست آمده)، اما از ديد نگارندگان اين مقاله و برمبناي وضـعيت فرهنگـي روزگـار    آن
خسرو اول (انوشيروان) كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد، انتساب صورت نهـايي ايـن   

هاي اشرافي پارسـي   اين خانه ها به دوره او نيز ممكن است. البته، ابعاد آجرهايي كه در سازه
متر)، بـا   سانتي 36/0در  36/0در  9هاي ساساني اين محوطه به كار رفته است( و ديگر سازه

 39در  39در  12هاي به دست آمـده از تيسـفون در روزگـار خسـرو انوشـيروان (از       نمونه
متـري   انتيسـ  9(در گزارش، ارتفاع  متر) متفاوت است سانتي 48در  48در  12متر تا  سانتي

هاي  متر نوشته شده است). اين آجرها از نمونه سانتي 09/0مرتبط با آجرهاي كيش ، اشتباها 
. در اين محوطه، يك استخر شنا كه  ژرفاي آن امروزه در هستندپادگان اشكاني نيز كوچكتر 

حد نيم متر باقي مانده است كه حتـي برخـوردار از يـك سـامانه گـردش آب و ورودي و      
ن بوده است. اين استخر و سازه اقامتي مرتبط با آن، احتماال محلي بـراي تفـريح   خروجي آ

 Langdon, 1934: 114-115( اشراف ايرانشهري منطقه براي گريز از گرماي تابستان بوده است

& 117.(  
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گاه  در شهر كيش و محل قرارگيري سكونت )Ḫursagkalamma( كَلَم : منطقه خورسگ16تصوير 
ومري، پادگان اشكاني و شهرك عصر ساساني (محل ويالي داراي استخر، با پيكان نشان داده روزگار س

  )Langdon, 1934: 114, Fig. 2( شده است)

 484 - 488يكي از مشهورترين وقايع بهداشتي مرتبط با روزگار ساساني، تالش بالش (
د. در اين زمينه، الگوي هايي در شهرهاي ايرانشهر بو م.)، جانشين پيروز براي ساختن گرمابه

هايي بودند كه در بيزانس يا روم شرقي وجود داشت، اما اين مساله با طغيان  او، همان نمونه
). 867- 868: 1380؛ مهرآبـادي،  400: 1368سـن،   رو شد (كريستين روحانيان زرتشتي روبه

نيـز  م.)  498- 531م. و  488- 496مشابه همين رخداد، براي جانشين بـالش، كـواذ يكـم (   
م.، شاه پارسي، شهر آميدا (آمد) را از روميـان بـازپس گرفـت و در     503روي داد. در سال 

گرمابه آن، استحمام كرد. لذت اين كار براي او چنان بود كـه مشـابه بـالش، فرمـان داد در     
سن، همان). اين كـه ايـن بـار چنـين      هايي برپا دارند (كريستين شهرهاي ايرانشهر نيز گرمابه

دانيم، اما با  سلطنت دراز مدت و دور دوم كواذ صورت گرفت يا خير، چيزي نمي چيزي در
توجه به اقتدار شاه در اين نوبت از سلطنت خـود، از نظـر فرضـي، امكـانش بـوده اسـت،       

سـودبر، تـاكنون از روزگـار     شناختي چنين سازهاي نظـافتي همـه   هرچند كه مدارك باستان
  ساساني يافت نشده است.
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اي مهم وجود دارد كه پس از ذكر چند مورد از رفتارهاي به ظاهر خـارج   كتهدر ادامه، ن
هاي شهراي تصرف  از شريعت فرماندهان پارسي روزگار ساساني و استحمام آنان در گرمابه

  :شود شده از روميان، به آن اشاره مي
واقع در » (دارا«بنياد  هاي ساسانيان و روميان شرقي در شهر پارسي آ) در ماجراي درگيري

م.) ، پس  530استان ماردين تركيه امروزين) و در روزگار پادشاهي كواذ يكم (تابستان سال 
هاي شديدي ميان ايرانيان و روميان در منطقه رخ داد، پيروز مهران فرمانده  از آن كه درگيري

خوراك سپاه پارسي، به طعنه نزد فرمانده رومي، بليزاريوس نامه فرستاد تا روميان گرمابه و 
مساله به علت  ). گرچه اين53: 1338هاي ايران و روم،  را براي آمدن  او آماده سازند (جنگ

مايه آن، حاكي از عـدم مشـكل اسـتحمام در آب     ناكامي ارتش ايران عملي نشد، ولي درون
  گرم در ذهنيت يك سردار پارسي بوده است.

م.)، خسرو يكم بـراي   540(هاي ايران ساساني بر روميان شرقي  ب) در جريان پيروزي
) كه اين كار نزد روميان 132نمايش قدرت، در درياي روم (مديترانه) تن به آب زد (همان: 

سـپس او بـا   ). Zytka, 2013: 53( تلقي شد» استحمام شاه پارسي در درياي رومي«به مفهوم 
ي تيسـفون،  شده انطاكيه (در سوريه) و از محل خزانه ايرانشهر، در نزديكـ  خاك شهر ويران

هـاي   (به از انديو خسرو) ساخت كه بـا عناصـر و شاخصـه   » خسرو انتيوك وه«شهري به نام 
هـاي   شهرهاي رومي مزين و تسهيل شده بود كه از ايـن قـرار بودنـد: محلـي بـراي بـازي      

هـاي بـزرگ    هاي همگاني)، ميـدان  هاي مختلف (احتماال گرمابه  همگاني (ورزشگاه)، حمام
راني و موسيقي كه متخصصان آن دو را نيز به شـهر   هاي ارابه زاري مسابقه(احتماال براي برگ

  ).Kröger, 1993: 3؛ نيز بنگريد به 142: 1338، پروكوپيوسجديد آورده بود) (
ج) در سوي جنوبي تيسفون كهن يا تيسفون اشكاني (محل كاخ سفيد يا القصر االبيض) 

نامـه   پيـرو دانـش   ).Kröger, 1993: 2-3( خسـرو  انتيـوك  وهو در فاصله اندكي از شهر نوبنياد 
به دوران خسرو يكم، همـين امكانـات، يعنـي مراكـز بـازي و       ،)Iranica: Madā˒en( ايرانيكا

كه اگر ) Fiey, 1967a: 401, 417; 1967b: 28; Kühnel, 1933: 12-14( مسابقه توسعه يافته بود
نشين يادشده نبـوده باشـد (مختصـات     ر روميمحتواي اين منابع، همان اشاره به صفات شه

جغرافيايي يكي نيست)، اين مساله به مفهوم گسترش آن امكانات به سوي اين يك محله يا 
بدون برج و باروي دفاعي بود و در پنج كيلـومتري    بر، يك محوطه شهرك بوده است.اسبان

ماالحاصـل بسـط   طـور كـه بيـان شـد، احت     خسرو قرار داشت و همان انتيوك شمال شهر وه
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شهرك سلطنتي بوده و - ها در محله نشين خسرو انوشيروان و توسعه آن امكانات شهر رومي
نشـين   رو، جمعيت ايرانشهري اين شهرك نيز از امكانات تفريحي شهر مجاور رومـي  از اين

بر، نمـايش يـك تطبيـق     بودند. نكته جالب برآمده از وضعيت شهرك اسبان برخوردار شده
هـاي انيرانـي يونـاني و     ها مخالف برقراري مولفـه  كه سده-  »فرهنگ زرتشتي«عجيب ميان 

اسـت كـه بـه روزگـار خسـرو انوشـيروان       » مظاهر جهان غير ايراني يادشده«و  - رومي بود
(احتماال با سست كردن جايگاه روحانيان) اين وضعيت حاصـل آمـد. از طرفـي ديگـر، آن     

ات باال موكول كـرده بـوديم، مـرتبط بـا همـين      كه بيان آن را به پس از آوردن مالحظ  نكته
بـار بـه نگـرش     ، براي نخسـتين 27و  26در كتاب دينكرد هشتم، بندهاي  باشد.  موضوع مي

، 26كنيم. به اين صـورت كـه در بنـد     مثبت در قوانين زرتشتي نسبت به گرمابه برخورد مي
هم شود تا جسمشان آمده كه براي تن خسته رزمندگان، چه نيك است كه گرمابه شدني فرا

، چنين آمده است كه چنانچه قصد برپايي يك 27سرشار از آرامش شود. در ادامه و در بند 
بايست اصولي رعايت گردد، به ويـژه موقعيـت مناسـب بـراي      اي شود، مي گرمابه در خانه

گويا مفهوم اين قوانين چنين بوده اسـت كـه    .)Denkard 8, 1897: 53( حفظ سپندي آتشدان
هـاي بعـدي، آب    هاي ممالك اسالمي در سده هاي رومي و نيز گرمابه ون شيوه گرمابهچ هم

ناپاك (آب چندبار استفاده شده خزينه)، دوباره با آتـش گـرم نشـود تـا آن را بيااليـد. اگـر       
پنداري وجود  مقصود اين مساله بوده است كه از ظواهر قضيه، گزينه ديگري براي جايگزين

زرتشتي شرح داده شده، از بهداشت به مراتب باالتري از موارد  - ارسي ندارد، شيوه گرمابه پ
  رومي و پس از آن برخوردار بوده است.

از سوي ديگر، اين كه چنين قانوني، يك نوآوري متاخر در شريعت زرتشتي بوده است 
و كم از اوايل عصر ساساني برقرار بوده  و يا اين نگرش، از روزگار اوليه اين دين و يا دست

هـاي شـهر    برمبناي آن، سردار ساساني، درخواست گرمابه كرده و پيـرو آن، خسـرو حمـام   
تواند خود محل يك بحث تحليلي جدي باشـد. چنانچـه فـرض     بر را ساخته بود، مي اسبان

تـوان،   نامـه گرمابـه شـدن را مـي     گاه دليل مخالفـت ارداويـراف   دوم را معيار قرار دهيم، آن
ديده) دانست. چنان كـه   اي رومي (آب چندبار مصرف شده آتشه شويي به سبك گرمابه تن

هـاي   پيشتر هم ديده شد كه مشكل شريعت زرتشتي رايج در روزگـار ساسـاني بـا گرمابـه    
رومي، به مفهوم نبود امكانات آبي (چـه اسـتحمام و چـه برخـورداري از اسـتخر شـنا) در       

ظافت با آب گرم، تنها محـدود بـه   مساله گناه بودن ن چنين گويا اين ايرانشهر نبوده است.هم
وشويظرف بـا آب   شستن پيكر بوده است، زيرا برمبناي حكمي در شريعت زرتشتي، شست
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گرفتـه اسـت (دينكـرد     گرم، مشكلي نداشته و در نتيجه، بهداشت ظروف كامل صورت مي
  ).1/65: 1381سوم، 

يكـم) و در  بر (همان مـورد روزگـار خسـرو     وجود يك به ظاهر گرمابه در محل اسبان
؛ Upton, 1932: 193؛ 93: 1395مجموعه  مرتبط با كاخ طاق كسري (شرق آن ؟) (كـرتيس،  

هايي از جنس خشت پختـه بـدون    راهه آب ) كه در نزديكي آن، Kröger, 1982نيز بنگريد به 
ما  )،Upton, 1932: 193( هايي براي عبور هواي گرم و يك اجاق نيز يافت شد لعاب، مجاري

كم از روزگـار انوشـيروان و    ساساني و دست - سازد كه در فرهنگ زرتشتي تر مي را مطمئن
گرمابـه  «به دنبال آن، در روزگار خسرو دوم يا خسروپرويز، نوع خاصي از حمام و سـپس  

براي استحمام وجود داشته و احتماال همين نوع از حمام بوده كه از سوي » زرتشتي - پارسي
/ 1: 1365ي خسرو دوم اشـاره  شـده اسـت (مسـعودي،     مسعودي در روزگار اسالمي، برا

). در چنين حمامي، چه به صورت سلطنتي و اشرافي آن و چه به صـورت سـاده و در   273
شده است، اما  هاي طبقات فروست، پيش از روزگار انوشيروان، از آب سرد استفاده مي خانه

هـاي اشـرافي و روشـن     مامدر زمستان، با گرم كردن فضاي اتاق (با انتقال هواي گرم در ح
اي مناسب در محـل اسـتحمام طبقـه عـادي)، از بيمـار شـدن        كردن تنور يا اجاق در فاصله

اي كـه   اند. سپس در عصر انوشيروان و با اسـتناد احتمـالي بـه آن تبصـره     كرده پيشگيري مي
شد كـه  شويم، نوعي از گرمابه در ايران ساساني ايجاد  بعدها با آن در دينكرد هشتم آشنا مي

  شد.  بار گرم و پس از استفاده خارج مي در آن، آب تنها يك
كه مـرتبط  » روايت اميد اشاوهشيستان«اي در يك متن متاخر پهلوي به نام  توجه به نكته

با سده چهارم هجري بوده، به درك ما از علت مخالفت شريعت زرتشتي با گرمابـه رومـي   
ديـن از ايـن    گيـري يـك بـه    ز روا بـودن بهـره  جا كه متن يادشده، ا كند؛ آن كمك بهتري مي

بايست با آيين برشـنوم، تـن    گويد، اما پس از آن، او مي اندرز پزشك سخن مي  ها به گرمابه
خود را از آن آب آلوده به چرك، بشويد. اين متن همچنين به وجود گرمابه به شيوه متفاوت 

) كه منطبق بر توصيف ما در اين 214: 1375دين اشاره كرده است  (مزداپور،  نزد پيشينيان به
  مقاله از تحوالت روزگار انوشيروان است.

نامه ايرانيكا، استحمام خسرو پرويز پيش از قتلش را به عنـوان   گفتني است كه در دانش
هاي وجود حمام در روزگار ساساني دانسته است، اين در صورتي اسـت كـه    يكي از نمونه
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در زندان بوده كه اين گونه از سوي فردوسي شرح  وشوي صحرايي و اين واقعه، يك شست
  ):32- 36/ 5داده است (شاهنامه، پادشاهي شيرويه: 

ــاي   ــد بپـ ــيش او بـ ــدكي پـ ــي ريـ ــر   يكـ ــاي  ب ــاي رهنم ــين گفــت ك ــدك چن  ي
 يكـــــي پـــــاك ترجامـــــه دلپـــــذير   بروتشــــت آب آر و مشــــك و عبيــــر
ــنيد آواز اوي ــتنده بشـــــــ  ندانســـــت كـــــودك همـــــي رازاوي   پرســـــــ

ــش  ــرد ز پيشــ ــتار خــ ــد پرســ  يكـــي تشـــت زريـــن بـــر شـــاه بـــرد    بيامــ
ــتان وآب  ــه و آبدســــ ــا جامــــ ــي   ابــــ ــرو بــ   هم ــرد خس ــتاب ه ك ــردن ش  ب

  
  گيري نتيجه .9

هاي رايج كنـوني و عليـرغم مشـكل شـرعي آيـين زرتشـتي بـا         ديده شد كه وارون نگرش
ر زرتشتي تبا هاي ايراني هاي رومي، فرهنگ استحمام، به صورت مستند، ميان جمعيت گرمابه

و غير زرتشتي وجود داشته است و فضاهايي براي اين مساله از برخي از امـاكن بـه دسـت    
وشـوي خاصـي بـراي دورزدايـي      باره، حتي شرع زرتشتي، آداب شست آمده است. در اين

عوامل پنداشتي پليد، ايجاد كرده بود. حتي در جامعه پارسـي روزگـار حكومـت كـوروش     
كارگزاران حمام و استحمام شناخته شده بود. افزون بـر آن،   بزرگ، يك صنف شغلي به نام

حمام با ساختار معمـاري معيـار منتسـب بـه خشايارشـا يكـم در محوطـه بـرزن جنـوبي          
چنين بيان شد كـه   هاي جهان يوناني نداشته است. هم چنداني با حمام  جمشيد، فاصله تخت

اي مسـتند   اروپوس، نمونه- دورابا وجود رومي پنداشتن بسياري از تاسيسات بهداشتي شهر 
از روزگار اشكاني در آن شهر گزارش شده و مواردي نيـز از شـهرهاي هتـرا و آشـور، يـا      

اند. از فرهنگ استحمام در دربار شاه محلي پارس و مرتبط با اواخر  گزارش و يا كاوش شده
وره شاپور عصر اشكانيان نيز شاهدي آورده شد. به روزگار حكومت ساساني و احتماال از د

دوم يا پيروز يكم و يا خسرو انوشيروان، يك نمونه منحصر به فرد از استخر اشرافي جهت 
شنا و در شهر كيش ايجاد شده بود كه داراي يك سامانه ورود و خروج آب هم بوده است. 

تباران زرتشتي، با آب سرد استحمام  در ادامه آورده شد كه پيش از روزگار انوشيروان، ايراني
سازي فضاي استحمام (نزد دربار و  كردند و اين مساله در فصول سرد سال، از طريق گرم مي

احتماال طبقه ثروتمند با سيستمي جالب توجه از ورود جريان هواي گرم از جـايي ديگـر و   
گرفته اسـت. افـزون بـرآن،     نزد طبقه عادي با يك تنور يا اجاق عادي در محل) صورت مي
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هاي رومي كه صورت ظـاهري دينـي داشـته اسـت،      يان با گرمابهگفته شد كه چالش زرتشت
ها بود كه بازتاب آن نزد ذهنيت  ها و آلودگي شديد آن دار در عدم بهداشت اين گرمابه ريشه

زرتشتي، با عنوان آلودن آتش با گرم كردن دوباره آب مصرف شده، ثبت شده اسـت. دليـل   
يـك    ميـان شـرع زرتشـتي و مسـاله گرمابـه،      از روزگار انوشيروان، اين ادعا، اين است كه 

ها برمبناي دور  اندازي و ساخت نوع جديدي از اين سازه سازگاري پديد آمد و علت آن، راه
دادن دوبـاره بـه    وشو و عدم آتـش  داشتن محل گرمايش آب (آتشدان) از جايگاه شست نگه

ـ      هـاي شـهر    هآب مصرف شده، بوده است و اين دو ركـن، احتمـاال اسـاس سـاختار گرماب
چنـين، وجـود    بر (طاق كسري) بـوده اسـت. هـم    و نيز گرمابه كاخ اسبان» خسرو انتيوك وه«

دين پـس   گيري از گرمابه براي رزمندگان به توصيه در شرع زرتشتي (دينكرد هشتم) به بهره
از نبرد و آرام شدن آنان از اين راه و نيز برقراري قوانيني براي چگونگي برپا داشتن گرمابـه  

دهد كه به احتمال بسـيار قـوي، از روزگـار خسـرو      هاي شخصي، آشكارا نشان مي در خانه
اندازي حالت ايراني اين  زرتشتي به سوي رواج گسترده و راه- انوشيروان، جامعه ايرانشهري

  بهداشتي، چه به صورت همگاني و چه خصوصي رهسپار شده بود.  سازه
  

نوشت پي
 

تر چيني و مرتبط با هزاره دوم  هاي قديمي اطالعات مقاله نشده درباره كشف حمامبراي مطالعه از  .1
  :)2021ميالد ؛ بنگريد به (رجوع شده در  پيش از

https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-9963921/Shang-Chi-Legend-Ten-

Rings-brings-home-90-million-FOUR-DAYS-release.html; 

https://www.viewofchina.com/ancient-chinese-bath-culture/ 

  
  اين مقالهشيوه ارجاع به 

خانـه   ). حمام1401سعادت مهر, محمدامين. ( ,ي, سورنا, موسوي حاجي, سيد رسولفيروز
  ,(2)11 ,يتحقيقات تاريخ اجتماع .و گرمابه در جهان ايراني؛ از آغاز تا پايان كار ساسانيان

doi: 10.30465/shc.2022.39780.2306 

  
  



  1400 پاييز و زمستان، 2، شمارة 11سال  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   232

 

  نامه كتاب
، تاليف ابوجعفر محمد بن جرير طبـري،  تاريخ بلعمي). 1353ابوعلي محمد بن محمد بن بلعمي، (

  ، چاپ دوم، تهران: زوار.1به تصحيح محمدتقي بهار، به كوشش محمد پروين گنابادي، ج 
ثعالبي، مشهور به غرر تار يخ ). 1368، (ابومنصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل ثَعالبي نيشابوري

، پيشگفتار و ترجمه محمـد فضـائلي، همـراه بـا ترجمـه مقدمـه        اخبار ملوك الفرس و سيرهم
  زتنبرگ و ديباچه مجتبي مينويي، تهران: نقره.

، مـرداد، صـص   3). ترجمه رشيد ياسمي، در مجله مهر، سال سـوم، شـماره   1314، (نامه ارداويراف
241 -248.  

، چـاپ پـنجم، تهـران:    2). ترجمه جليل دوستخواه، ج 1379، (اي ايرانياناوستا، كهن ترين سروده
 مرواريد.

واكـاوي  ). «1399تبـار، (  اندروي، الهام، محمدحسـن طالبيـان، مـژده رشـيدي و سـمانه معصـومي      
معماري و شهرسازي، د  - نشريه هنرهاي زيبا، »جمشيد ها و نظام زهكشي آب در تخت راهه آب
  .49- 37، صص 3، ش 25

، ترجمه محمد سعيدي، تهران: بنگـاه ترجمـه و نشـر    هاي ايران و روم جنگ. )1338كوپيوس، (پرو
  كتاب.

كنندگان پيشين: آذرفرنبغ پسـر فرخـزاد، آذربـاد پسـر اميـد، ترجمـه        ). تدوين1381، (دينكرد سوم
 فريدون فضيلت، دفتر يكم، تهران: فرهنگ دهخدا.

بررسي عملكردي ). «1393پور ( اديان و بابك امينحيدري، وحيد، هومان مقداديان، صادق جهان آب
، صـص  4، شدوفصلنامه هنرهـاي كـاربردي  ، »سازه آبي حصار سوم محوطه باستاني چغازنبيل

24 -15.  
 ، جلد دوم، تهران: سمت.شناسي آسياي ميانه باستان). 1395سيدسجادي، سيد منصور، (

زن در فرهنگ ، »جايگاه اجتماعي زنان در تمدن باستاني شهر سوخته). «1398طاهري، صدرالدين، (
  .411- 391، صص 3، ش11، دو هنر

اي در منشا و تـاريخ   ، رسالهنوروزنامه). 1312، (الدين ابوالفتح عمر بن ابراهيم خَيام نيشابوري غياث
  مينويي، تهران: كاوه.و آداب جشن نوروز، به سعي و تصحيح مجتبي 

 ، به كوشش سعيد حميديان، چاپ هفتم، تهران: قطره. شاهنامه). 1385فردوسي، ابوالقاسم، (

نامه، ترجمه فارسي، مقايسه با شاهنامه  ). مشتمل بر: متن پهلوي، لغت1339، (كارنامه اردشير بابكان
  شي دانش.فرو و حواشي و تعليقات، به اهتمام محمدجواد مشكور، تهران: كتاب

  نيا، تهران: سحر. ، ترجمه مسعود رجبپارتيان). 1357كالج، مالكوم، (



 233   و ديگران) سورنا فيروزي( ... خانه و گرمابه در جهان ايراني حمام

 

وايران دردوران اشكاني و ساساني وازنـش و بـاززايي درحـدود    النهرين  ). بين1395كرتيس، جان (
  ، ترجمه زهرا باستي، چاپ سوم، تهران: سمت.ميالدي 642- ق.م. 238
، ترجمه رشيد ياسمي، تهـران: دنيـاي   ن در زمان ساسانيانايرا). 1368سن، آرتور امانوئل، ( كريستن

  كتاب.
 ، ترجمه رضا مشايخي، چاپ پنجم، تهران: علمي و فرهنگي.نامه كوروش). 1384گزنفون، (

، صـص:  19، شـماره مسلسـل   نامه فرهنـگ  فصل، »گرمابه باستاني ايران). «1375مزداپور، كتايون، (
207 -221.  

، ترجمـه ابوالقاسـم   مروج الذهب و معـادن الجـوهر  ). 1365ن، (مسعودي، ابوالحسن علي بن حسي
  ، چاپ سوم، تهران: علمي و فرهنگي.1پاينده، ج

  ، تهران: افراسياب و دنياي كتاب.تاريخ كامل ايران باستان). 1380مهرآبادي، ميترا، (
  ، ترجمه پرويز رجبي، تهران: ماهي.داريوش و ايرانيان). 1387هينتس، والتر، (

  
Antoniou, Georgios P.; Giovanni De Feo, Franz Fardin, Aldo Tamburrino, Saifullah Khan, 

Fang Tie, Ieva Reklaityte, Eleni Kanetaki, Xiao Yun Zheng, Larry W. Mays and Andreas 

N. Angelakis, (2016). "Evolution of Toilets Worldwide through the Millennia", 

Sustainability 8(8),779: pp. 1-55. 

Baird, J. A., (2011). The Houses of Dura-Europos: Archaeology, Archive, and Assemblage, 

In: Dura Europos, Crossroads of Antiquity, Edited by Lisa R. Brody and Gail L. 
Hoffman,McMullen Museum of Art, Boston College, Chestnut Hill, Mass.  

Baird, J. A., (2020). "The Ruination of Dura-Europos", Theoretical Roman Archaeology 

Journal, 3(1): 2, pp. 1–20. 

Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "thermae". Encyclopedia Britannica, 30 Mar. 2011, 

https://www.britannica.com/technology/thermae. Accessed 30 December 2021. 

Burke, Joseph, (2017). The Fluoridated Water Controversy: Unbiased Reference Source & 

What You Need to Know, published by Lulu.com. 

Bunson, Margaret, R., (2002). Encyclopedia of Ancient Egypt, revise edition, New York: Fact 

on Files, Inc.   

De Feo, Giovanni; George Antoniou; Hilal Franz Fardin; Fatma El-Gohary; Ieva Reklaityte; 

David Butler; Stavros Yannopoulos; Xiao Yun Zheng and Andreas N. Angelakis, (2014). 
"The Historical Development of Sewers Worldwide", Sustainability, 6, pp. 3936-3974. 

DHARMASHASTRA, The Ethics of Suicide Digital Archive, J. Willard Marriott Library, 
University of Utah, available at (2021): 

https://ethicsofsuicide.lib.utah.edu/selections/dharmasastra/ 

Dharmaguptaka Vinaya, (2015). Bodhi Foundation for Culture and Education. 



  1400 پاييز و زمستان، 2، شمارة 11سال  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   234

 

Fagan, Garrett G., (2001). "The Genesis of the Roman Public Bath: Recent Approaches and 

Future Directions."American Journal of Archaeology, 105(3): 403-426. 

Deleeuw, Patricia, (2011). A Peaceful Pluralism: The Durene Mithraeum, Synagogue, and 

Christian Building, In: Dura Europos, Crossroads of Antiquity, Edited by Lisa R. Brody 

and Gail L. Hoffman,McMullen Museum of Art, Boston College, Chestnut Hill, Mass.  

Denkard 8, Contents of the Nasks (Ancient Canon of Zoroastrianism), (1897). Digitized and 

converted to HTML, 1997 Joseph H. Peterson, avesta.org (pp. 1- 112), from Sacred 
Books of the East, translated by Edward W. West, Vol. 37. Oxford University Press. 

Duncker, Max, (1880). The History of Antiquity, Vol. 4, Translated from German by Evelyn 
Abbott, LONDON: RICHARD BENTLEY & SON, NEW BURLINGTON STREET, 

Publishers in Ordinary to Her Majesty the Queen. 

Fiey, Jean, M., (1967a). "Topographie chrétienne de Mahozé" L’Orient syrien 12, pp. 397-

420. 

Fiey, Jean, M., (1967b). "Topography of al-Madaʾin" Sumer 23, pp. 3-38. 

Grayson, Kirk A., (1991). "The Royal Inscription of Mesopotamia, Assyrian Periods / 

Volume 2, Assyrian Rulers of Early First Millenium BC I (1114- 859), repr 2002, 

Toronto: University of Toronto Press. 

Heirman, Ann, (2007). Vinaya: from India to China, pp. 167–202, In: The Spread of 
Buddhism, Edited by Ann Heirman and Stephan Peter Bumbacher, Handbook of Oriental 

Studies. Section 8 Uralic & Central Asian Studies, Vol. 16. 

Hilprecht, Herman V., (1904). In the Temple of Bêl at Nippur, A lecture, Philadelphia, reprint 

from TRANS. DEP. Of Arch'Y, U. of Philadelphia, Vol. I. 

Hoffman, Gail, L., (2011). Theory and methodology: study of identities using archaeological 

evidence from Dura-Europos, In: Dura Europos, Crossroads of Antiquity, Edited by Lisa 

R. Brody and Gail L. Hoffman,McMullen Museum of Art, Boston College, Chestnut Hill, 

Mass.  

Hoque B. A & A. Briend, (1991). "A comparison of local handwashing agents in 

Bangladesh". Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 94: pp.61–64. 

Jumaa Pauline, A., (2005). "Hand hygiene: simple and complex", International Journal of 

Infectious Diseases, 9 (1): pp. 3–14. 

Kaizer, Ted, (2006). "Capital Punishment at Hatra: Gods, Magistrates and Laws in the 

Roman- Parthian Period", Iraq, Vol. 68: pp. 139-153. 

Kenoyer, J. M., (1998). Ancient Cities of Indus Valley Civilization, Madison, WI, University 

of Wisconsin. 

Khan, Saifullah; Nese Yilmaz; Mohammad Valipour and Andreas N. Angelakis, (2021). " 

Hydro-Technologies of Mehrgarh, Baluchistan and Indus Valley Civilizations, Punjab, 

Pakistan (ca. 7000–1500 BC)", Water, 13(20), 2813: pp. 1-21. 

Knott, Kim, (1986). Hinduism in Leeds. Leeds: University of Leeds. 



 235   و ديگران) سورنا فيروزي( ... خانه و گرمابه در جهان ايراني حمام

 

Koloski-Ostrow, Ana, (2011). Dura-Europos: Water, Baths, Latrines and the Goddess Fortuna 

in a desert city, in: Dura Europos, Crossroads of Antiquity, Edited by Lisa R. Brody and 

Gail L. Hoffman, McMullen Museum of Art, Boston College, Chestnut Hill, Mass.  

Kröger, Jens, (1982). Sasanidischer Stuckdecor, Baghdader Forschungen 5, Mainz. 

Kröger, Jens, (1993). "IRANIAN WORLD, CTESIPHON (TISFUN) The Imperial Capital of 

the Parthian & the Sasanian Dynasties", published in: Historical site of Mirhadi Hoseini, 

available at (2021): http://m-hosseini.ir 

Kühnel Ernst and F. Wachtsmuth, (1933). Die Ausgrabungenderzweite Ktesiphon- Expedition 

(Winter 1931/32), Berlin: Vorläufiger Bericht. 

Langdon, Stephen and D. B. Harden, (1934). "Excavations at Kish and Barghuthiat 

1933", Iraq, 1 (2): pp. 113-136. 

Liu, Xinru. (2011). "A Silk Road Legacy: "The Spread of Buddhism and Islam", Journal of 

World History, 22, (1): pp. 55-81. 

Lucore, sandra k. and Monika Trümper, (2013). Greek baths and bathing culture, New 
discoveries and approaches, leuven - Paris - Walpole, Ma: Peeters. 

The Meditations of the Emperor Marcus Aurelius Antoninus, (2008). Translated by Francis 

Hutcheson and James Moor, Indianapolis: Liberty Fund, Inc. 

Oldenberg, Hermann and F. Max Müller, (1886). Sacred Books of the East, Vol. XXIX: The 

Grihya-sutras: Rules of Vedic Domestic Ceremonies, Oxford: Clarendon Press. 

Plutarch, (1919). The Parallel lives (Lives of the Noble Greeks and Romans), Bernadotte 

Perri, published in Vol. VII of the Love Classical Library edition Cambridge, MA and 

London. Available at (2021): 

https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Alexander*/3.html 

Redon, Bérangère, (2017). Collective Bath in Egypt 2, New Discoveries and Perspectives, 

Thermae, Institut français d'archéologie orientale, Le Caire. 

Reece, Steve, (2002). "The Homeric Ἀσάμινθος: Stirring the Waters of the Mycenaean Bath: 

Mnemosyne: A Journal of Classical Studies,Fourth Series, Vol. 55, Fasc. 6: pp. 703-708. 

Rotter,M., (1999). Washing and hand disinfection. In: Mayhall CG, editor. Hospital 

epidemiology and infection control, 2nd edition, Philadelphia, PA: Lippincott Williams & 

Wilkins. 

Sarianidi, Vitor and Gabriele Puschnigg, (2002). "The Fortification and Palace of Northern 
Gonur", Iran, Vol. 40, pp. 75-87.  

Schaefer, Edward, H., (1956). "The Development of Bathing in Ancient and Medieval China 

and the History of the Floriate Clear palace", Journal of the American Oriental Society, 

Vol. 76, No. 2: pp. 58-82. 

Shaw, Joseph W., (2012). "Bathing at the Mycenaean Palace of Tiryns", American Journal of 

Archaeology, Vol. 116, N0.4, pp. 551-571. 

Singh, Upinder (2008). A history of ancient and early medieval India: from the Stone Age to 

the 12th century. New Delhi: Pearson Education. 



  1400 پاييز و زمستان، 2، شمارة 11سال  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   236

 

Upton, Joseph M.  (1932). " The Expedition to Ctesiphon, 1931-1932 ", The Metropolitan 

Museum of Art Bulletin, Vol. 27, No. 8: pp. 185+188-197. 

Wald, Chelsea, (2016). "The secret history of ancient toilets", Nature volume 533, pages456–

458. 

Whitby, Michael; Mary-Louise McLaws andMichael W. Ross, (2006). " Why Healthcare 

Workers Don't Wash Their Hands: A Behavioral Explanation", Ifection Control 

Epidemiology, No. 27: 484- 492.  

WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care: First Global Patient Safety Challenge 

Clean Care Is Safer Care,Geneva: World Health Organization; 2009. ISBN-13: 978-92-4-
159790-6, available (2021) at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK144013/ 

Zytka, Michal Jakub, (2013). Baths and bathing in late Antiquity. PhD Thesis, Cardiff 

University. 


