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 10:39 - 1393بهمن  12یکشنبه  2480274: خبر ٔشناسه
  زنجان < استانها
وتوسعه تکنولوژي  قدیمی امروزه درحالی به سرعت روند زوال را طی می کنندکه به رغم پیشرفت گرمابه هاي سنتی و-زنجان

  .هستند بسیاري از مردم بازهم خواهان استفاده ازاینگونه حمام ها
به گزارش خبرنگار مهر، شاید به جرات بتوان گفت هیچ آبتنی اي لذت بخش تر از ابتنی در حمام هاي عمومی نیست، این لذت 

استشمام بوي سفید آب، صابون و شامپو تخم مرغی، .را پدر ها و مادرها و پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها بیشتر در ك می کنند
کاسه مسی و سدر و حنا و قطیفه و لنگ، زدن یک بقچه اي تمییز و گل دوزي شده زیربغل عزم آدمی براي استحمام و پاکیزگی 

لدین عازم گرمابه می شدند تا دو ساعتی کیسه هاي بافته شده از پشم پوست آن ها را را می نمایاند و کودکانی که همراه وا
 .نوازش کند

آبتنی هاي آن روزگار گرچه بسیار طوالنی می شد و گاه کاسه صبر کودکان را لبریز می کرد اما براي بزرگترها فرصتی بود 
  .نشستن و دلچسب تر می شد وقتی با روز جمعه مقارن بودبراي پاکی و رهایی از آلودگی ها، گرد هم آمدن و به گفت و گو 

در حمام هاي نمره بلیط می گرفتند و داخل حمام هاي کوچکی می شدند که به صف دور تا دور سالنی آماده پذیرش مشتري 
و سفید  و دالك آن قدر پوست مردم را با کیسه  بودند و در حمام هاي عمومی همگی در یک سالن بزرگ استحمام می کردند

آب و پس از آن با لیف و صابون نوازش می داد که پوست هاي لطیف همچون گل سرخ می شدند، اگر الزم بود حنازدن و 
  .سدر زدن و حجامت هم آنجا انجام می شد
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رتیب زیر دست والدینشان آنقدر کیسه کشی می شدند تا نفس کم می آوردند و بعد از حمام بود که شال کودکان نیز به این ت 
  .سرمی کردند و راهی خانه می شدند تا با ساعتی خوابیدن خستگی از تنشان درآید و کاله 

ایفا می   یر ابعاد فرهنگی جامعه نیزگرمابه ها نقش قابل توجهی در انتقال آداب و رسوم و آیین ها و مناسک ، ادبیات شفاهی و سا
گرمابه ها نقش قابل توجهی در انتقال آداب و .کردند، دیدار مردم در این محل تازه می شد و انتقال اخبار صورت می گرفت

ی شد ایفا می کردند، دیدار مردم در این محل تازه م   رسوم و آیین ها و مناسک، ادبیات شفاهی و سایر ابعاد فرهنگی جامعه نیز
  .و انتقال اخبار صورت می گرفت

از نظر معماري داراي ارزش و اعتبار هستند و هویت معماري بومی هر منطقه را به نمایش می گذارند،   گرمابه ها امروز نیز 
 زنجان نیز در طول سالیان متمادي داراي حمام هاي تاریخی بسیاري بوده که درچند دهه اخیر بخش قابل توجهی از این میراث

  .تاریخی به بهانه هاي مختلف تخریب شده یا تغییر کاربري یافته است و اکنون تعداد محدودي ازآن ها به جا مانده است
یکی از گرمابه هاي به جا مانده از روزگاران دور، گرمابه تاریخی حاج ابراهیم سرمدیان است، گرمابه اي که در جدال با سرماي 

  .اهل ذوق خود را دارد روزگار هنوز پا برجاست و مشتریان
کاروانسراي بهجت واقع   ناصریه   کوچه سقالر یکی از کوچه هاي معروف منتهی به خیابان فردوسی و در همسایگی کاروانسرا   در

دو سکویی که دو سوي در، براي نشستن تعبیه   شده است، در چوبی قدیمی با گل میخ هایش همچنان باقیست اما دیگر خبري از
  .ي نیست، دیوارها بازسازي و نقاشی شده استشده بود خبر



٣٥ 
 

در را که می گشایی بخار و رطوبت صورتت را نواش می دهد یک متر از پایین دیوار ها با رنگ نارنجی و آبی به طرح آجر 
اریخ غبار ت   می آیی پایین وارد داالنی باریک به ابعاد دو متر مربع می شوي، در دیگري هست که  نقاشی شده است چهار پله

  .ندیده، جدید است و چشمی دارد



٣٦ 
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کف سالن با تکه موکت هاي مختلف کمد هاي چوبی دور تا دور سالن چیده شده اند و مقابل آن ها سکویی براي نشستن،  
پوشانده شده، یک بخاري با دودکش بلند که از وسط سقف خارج شده روبروي در است و یک حوض هشت ضلی با ماهی هاي 

قرمز که سقف باالي آن گنبدي است و سه نورگیر دارد که وقتی به جهت تعبیه آن ها دقت می کنی می بینی یک فلش به سمت 
  .قبله است

سالن یک تخت با روکشی مندرس و یک خمره بسیار بزرگ و قدیمی که تکیه گاه سماور کوچک گرمابه است و در سوي  انتهاي
دیگر یک یخچال یک و نیم متري که حداقل عمرش سه دهه است، اسفندها به شکل لوستر به نخ کشیده شده و المپ ها را 

  .احاطه کرده اند
است و سر در آن با عکس حاج ابراهیم و پدرش که دو نسل از گرمابه دارن  پیشخوان هم سمت چپ ورودي در جاي گرفته

نام دارد اشیا قدیمی چیده شده، لوازم چوبی، سماور، ترازو، دستگاه نخ  "سربینه"دور تا دور سالن که . هستند مزین شده است
، حصیرها و "مشک اب"ه عهد صفویه است ریسی، قلیان، چراغ نفتی، خمره و حتی کتاب هایی که به گفته صاحب گرمابه متعلق ب

کمد چوبی کوچک که با رنگ  43ده ها وسیله دیگر دور تا دور سقف طاق ضربی کوبیده شده اند، بسیاري از وسایل ها روي 
و لوطی هاي قدیمی زنجان چسبانده شده، بخشی از ) ع(آّبی روشن نقاشی شده اند چیده شده و حتی عکس هایی از شمایل ائمه 

و کتاب هاي قدیمی درون یک ویترین جدید چیده شده اند و قفس هاي قناري روي کمدها قرار گرفته   ریز مثل انگشتري اشیا
  .اند تا مشتري ها همراه با عطر خوش حمام از آواز زیباي آن ها نیز بهره مند شوند



٣٨ 
 

و ناگزیر با حداقل لوازم نگهداري می  از ناهمگونی برخی لوازم متوجه می شوي سرپا ماندن گرمابه دشوار و هزینه بر است
  .شود

قطعه از اشیا قدیمی در این سالن به نمایش گذاشته شده  600به گفته محمد رضا سرمدیان نسل سوم از خانواده گرمابه دار، 
اند و همه آن ها را طی هشت سال با ذوق و اهتمام شخصی اش جمع آوري کرده است و قدیمی ترین آن ها همان خمره 

  .گ زیر سماور است که حدود چهار قرن قدمت داردبزر



٣٩ 
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هاي قرمز رنگ تا شده و مرتب در یکی از قفسه ها روي هم چیده شده اند، شامپو، صابون و حتی کیسه در قفسه اي  "لنگ "  
  .شیده اندبراي فروش صف ک

می رسی جایی شبیه انبار با سقف کوتاه که در گذشته  "سردابه"در کمد کوچک روبروي در چشمی دار، را که باز می کنی به 
  .براي خنک نگه داشتن آب و خوراکی استفاده می شد و در داخل کمد مخفی شده است

یک محوطه یک متر مربعی هدایتت می کند به  هست که از طریق  نرسیده به انتهاي سالن و سماور و تخت، ورودي دیگري
  .سمت سرویس بهداشتی و حمام

دمپایی ها در ورودي صف کشیده اند تا مشتري آن را به پا کند وچهار پایه ها و سطل هاي پالستیکی که براي نشستن و آب 
  .شوي از یک حوضچه کوچک محتوي آب سرد به داالن و بعد حمام وارد می.برداشتن استفاده می شوند
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صاحب گرمابه می گوید این حوضچه عالوه بر اینکه پاهارا پیش از ورود پاك می کند هنگام خروج از حمام نیز اگر پاها با آب 
  .اشی از بخارات حمام حفظ می کندسرد در تماس باشند فرد را از سرما خوردگی و سردرد ن

داالن ها یا دهلیزها هم یکی از ویژگی هاي جذاب معماري گرمابه هاست، این دهلیزها در تعدیل هواي محیط موثرند و با 
  .معتدل کردن هواي گرم و سرد مانع سرماخوردگی می شوند

دیواري دو سرویس بهداشتی را از هم جدا کرده و در کوتاه و باریک وارد دالن که می شوي یک در کوچک هست که درآن نیم 
که دور تا دور آن درهاي حمام هاي  که طول و عرض آن یک در یک و نیم متر هم نمی شود به سالنی باز می شود  دیگري 

  .کوچک و دوش دار هست
مک ها دوش می گیرند، دو حمام جداگانه سالن با سرامیک کف پوشی شده در این سالن مردم کیسه می کشند و سپس در حما

دیوارهاي آن نیز با مصالحی شبیه آهک پوشیده شده محل جداگانه اي براي نظافت هاي خاص است، نورگیرهاي سقف   که
  .است  سالن مشابه نورگیرهاي سربینه

نه آب سرد، گرم و سه خزی همین طور جاي   سکوي مربوط به نماز خواندن طی زمان تخریب شده و جاي آن خالی است
  ...سالهاست در این سالن خالی است، گرچه هنوز آب جاریست، آب تنی هست و دالك و مشت و مال  ولرم 

گرمابه حاج ابراهیم که در دل بازار قدیمی زنجان جا خوش کرده است حاال عالوه بر مشتري هاي ثابت و سن و سال دار مشتري 
  .ت و مال می آیند و در گرمابه آبتنی می کنندمش   با عالقه به  هاي جوان هم دارد که



٤٣ 
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میانگین بیست نفرمراجعه کننده دارد، هر روز ساعت هفت صبح در گرمابه به روي مشتریان گشوده می شود و روزانه به طور 
بازدید کننده هایی هم هر هفته از خارج از استان براي بازدید می آیند، از هفت سال پیش تاکنون شنبه ها گرمابه مختص بانوان 

و دالك . است و مشتري ها پرو پا قرص هستند حتی یک مشتري دارد که به هواي آبتنی از تهران به زنجان عزیمت می کند
  .مشت و مال ده، براي آقایان یک نفر است و براي خانم ها سه نفر

فیروز اسکندري پنج سالی هست که دالك و مشت و مال ده، این گرمابه است فوت و فن کار را از دالك قبلی که بازنشسته شد 
  .است و به ناچار باید کار کند آموخته است، گرم بودن و تنفس بخارات حمام براي او کار کردن را دشوار کرده اما عالقه مند

مشتري ها با عالقه خاصی می آیند اینجا و گرمابه عالوه بر اینکه محلی براي نظافت آن هاست محلی براي گفت و گو : سرمدیان
تنها دالك مردانه گرمابه حاج ابراهیم از ساختار سنتی حمام خوشش می آید، او و تجدید دیدار و لذت بردن از مشت و مال است

هم دالك است هم مشت و مال ده و هم پذیرایی از مشتریان با چایی را به عهده دارد جوانان بیشتر به مشت و مال عالقه مندند 
  .و روزي بیشتري برایش دارند

او که عالقه مند . محمد رضا سرمدیان نوه حاج محمد و فرزند حاج ابراهیم، سومین نسل از گرمابه داران در این خانواده است
فعالیت در محیطی آرام است از هفده سال پیش پس از فوت پدرش مدیریت حمام را عهده دار شده و دلسوزانه تمام  به

  .امورات آنجا از تعمیر و بازسازي تا جمع آوري کلکسیونی براي ایجاد موزه درگرمابه را انجام می دهد



٤٥ 
 

قطعه سنگ حفاري  رات گرمابه متوجه شده روي یک آن طور که پدرم تعریف می کردند در یکی از تعمی: سرمدیان می گوید
گرچه او نیز در این تاریخ تردید دارد اما معتقد است هر چه هست گرمابه متعلق به عهد » 1133تعمیرات اساسی به سال «شده 

  .صفوي است

  
که چیزي شبیه » گوي«قبال لوله کشی آب نبود و آب را از داخل : به نقل قول هایی از پدرش استناد می کند و می گوید وي

خمره هاي سفالی است به حمام هدایت می کردند سوخت حمام که سیستم گرمایشی آن زیر حمام تعبیه شده، در طی تاریخ با 
  .گاز تامین می شده است - اکنون  -سفید و فضوالت حیوانی، چوب، نفت سیاه، گازوییل، نفت
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صاحب .پدرم در مرمت هایی که داشت متوجه شده بود پی ساختمان از جنس سرب است و استحکام بسیار باالیی دارد: سرمدیان
پدرم در مرمت هایی که داشت متوجه شده بود پی ساختمان از جنس سرب است و استحکام : این گرمابه تاریخی ادامه می دهد

  .سیار باالیی داردب
قبال به جاي کمدها میخی روي دیوار بود که بقچه لباس را به آن می آویختند پدر بزرگم : این گرمابه دار یادآور می شود

مجبور شد از یکی از جنگل هاي اطراف زنجان چوب ببرد و آن را دو سال در موتور خانه نگهداري کند تا پس از ساخت تغییر 
  .پس از آن چوب ها را با کمک نجار به کمدهاي چوبی تی تبدیل کند که اکنون مشاهده می کنیدحالت نداشته باشد، 
مشتري ها با عالقه خاصی می آیند اینجا و گرمابه عالوه بر اینکه محلی براي نظافت آن هاست محلی براي : سرمدیان می گوید

  .گفت و گو و تجدید دیدار و لذت بردن از مشت و مال است
طی سال : اره به اینکه در گذشته حمام عروس و داماد و حمام زایمان در گرمابه ها برگزار می شد، خاطر نشان می کندوي با اش

هاي اخیر حمام عروس و داماد رونق گرفته است عروس ها و دامادها با همراهانشان و ساز و دهل می آیند براي آبتنی و 
  .جشن



٤٧ 
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سه و   نرخ هاي هر سانس آب تنی را پنج هزار تومان اعالم می کند البته دالکی و مشت و مال دادن نیز تعرفه هایشان به تفکیک 
هزار تومان تعیین  320هزار تومان تا  170چهار هزار تومان است، براي حمام عروسی هم هر سانس متناسب با تعداد نفرات از 

  .شده است
  ...سرمدیان اسناد ثبت گرمابه را می آورد پوشه اي که وعده ها و قوانین در آن بوي رطوبت گرفته اند

در زمره  88متر مربع، سال  456ملک گرمابه را حاج محمد وقف کرده اما سرقفلی متعلق به خانواده سرمدیان است با مساحت 
گرچه باید پیرو این رویداد از مالیات هاي متعلق به درآمد معاف می شد و عالوه بر مساعدت هاي  و   آثار ملی ثبت شده است

کارشناسی در حفاظت و تغییرات بخشی از هزینه هاي آن از سوي میراث فرهنگی تامین می شد اما به گفته سرمدیان    فنی و
  .تاکنون این وعده ها محقق نشده است

میراث فرهنگی گرمابه ها را تملک کند اینجا تبدیل به موزه صنایع دستی شود و  85قرار بود سال سرمدیان خاطر نشان می کند 
  .گرمابه میرلی تبدیل به موزه مردم شناسی اما این وعده هم محقق نشد

مابه اما گر "فراش باشی"و  "میرلی"به گفته سرمدیان اکنون دو گرمابه دیگر در سطح شهر زنجان فعال هستند گرمابه هاي 
  .حاج ابراهیم سرمدیان قدیمی سنش باالتر از آن هاست



٤٩ 
 

  



٥٠ 
 

به میلیون تومان هزینه نگهداري و عوارض شهرداریست، با وجود اینکه عالقه زیادي به گرما 10ساالنه حدود : اظهار می کند  وي
  .میراث فرهنگی تعیین تکلیف کند که درنگهداري آن مرا حمایت می کند یا قصد تملک دارد   دارم اما منتظرم سریعتر

همه امور مربوط به تعمیر و : صاحب این گرمابه تاریخی مشاهده تخریب این گرمابه را رنجی بزرگ می داند و می افزاید
به میراث فرهنگی داشته ام پاسخی نداشته و تلخ تر اینکه وقتی به یکی از  مرمت را خودم انجام می دهم، هر در خواستی که

مدیران کل اسبق میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان مراجعه کردم و نگرانیم را از تخریب بنا اعالم کردم به من 
  ز شهبازيگزارش از سولما.؟!گفت اشکالی ندارد می خواهی کلنگ بدهم خودت تخریب را شروع کنی


