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  ادامه از شماره 1044 نشریه سپید
نياز مردم به آراستن و پيراستن خود كه امروزه در فضاهايي 
مثل آرايشگاه ها صورت مي گيرد، در آن دوره، در حمام ها انجام 
مي شد. در زماني كه از انواع رنگ موها و ساير ابزارهاي متنوع 
آرايشی خبری نبود، چه مردان و چه زنان از »حنا« براي زيبا 
جلوه دادن خود بهره مي بردند و حنابستن عمدتاً در حمام ها 
انجام مي شد. رسم حنابستن به طبقه، قشر و حتي سن و سال 
خاصي از مردم اختصاص نداشت و همگان به انجام آن مقيد 
بودند. جان ويشارد با اشاره به اينكه در ايران هيچ زينتي به 
زيبايي و حرمت مو و ريش قرمز رنگ نبود، مي نويسد: »بسياری 
از مردان سالمند صرفا براي رنگ كردن موي سر و ريش خود 

به حمام می رفتند.
اهميت حنا بستن ريش مردان ايراني در عهد قاجار در 
اين نكته نهفته بود كه تقريبا همه مردان ايراني ريش داشتند. 
ريش آنقدر حرمت داشت كه به تارهاي آن قسم مي خوردند 
و زماني كه مي خواستند مردي را مورد تنبيه قرار دهند، ريش 

او را مي تراشيدند. 
ابزار زيباسازي ريش هم حنا بود كه معموال در حمام ها 
مورد استفاده قرار مي گرفت؛ زيرا حمام داغ، موجب مي شد 
كه ريش و مو رنگ را بهتر بپذيرند و اين امر در جذب و 

دوام آن موثر بود.
كاركرد حنا، چنان كه پيشتر اشاره شد، تنها در جنبه زيبايي 
خالصه نمي شد؛ بلكه به اعتقاد رايج آن عهد، تقويت كننده موها 
و موجب پرپشت شدن و رشد سريع موها نيز بود. استفاده از 
حنا، تنها به ريش مردان و موي زنان و مردان محدود نمي شد؛ 
بلكه به انگشتان دست و پا و كف دست و پا نيز حنا مي بستند. 
اين شيوه زيباسازي با حنا، در عروسي ها و آرايش نوعروسان 
كاربرد داشت و دوستان و نزديكان عروس پيش از ازدواج 
در حمام با حنا موها و دست و پاي او را آرايش مي كردن د. 
البته زنان در حمام براي آرايش تنها به حنا اكتفا نمي كردند. 
آنها بسته به طبقه اجتماعي خود، از ساير وسايل آرايشي نيز 
بهره مي بردند. طبق گزارش هاي مربوط به حمام اختصاصي 
زنان درباري دوره ناصری، »هر قسم اسباب آرايش« در طاقچه 
حمام موجود و كار آرايش »بسيار دقيق و طوالنی« بود و شامل 
مواردي چون رنگ ناخن هاي دست و پا با حنا، سرمه و وسمه 
كشيدن و بافتن گيسوان مي شد. به خاطر چنين كاركردي بود 
كه زنان براي رفتن به حمام، زينت آالت ضروري را نيز با خود 
همراه مي بردند. همچنين در حمام زنان خاندان سلطنتي دوره 

ناصري، وسايل آرايشي متنوعي چون شيشه هاي عطر، چند 
آينه، جعبه هاي توالت پر از سرخاب و سفيداب و... آن هم »از 

همه نوع و هر قدر كه دلتان بخواهد« موجود بود.
بسياري از كارهاي آرايشي و پيرايشي كه به آنه ا اشاره شد 
در حمام هاي عمومي يا توسط خود افراد و يا توسط دالك ها و 

در حمام هاي خصوصي، توسط كلفت ها انجام مي شد. 
در نهايت اينكه زيباسازي صورت، پوست، مو و بدن كه 
امروزه به يك صنعت پردرآمد و گسترده تبديل شده، در آن دوره، 
تنها در حمام ها با ابزارهاي ساده اي مثل حنا صورت ميگرفت و 
بخشي از آداب و فرهنگ استحمام به شمار مي رفت. در واقع، 
حمام قجري به تنهايي ايفاگر نقشي بود كه در حال حاضر 
انواع آرايشگاه ها و سالن ها و كلينيك هاي زيبايي برعهده دارند.

بعد اجتماعي فرهنگ استحمام:
حمام هاي دوره قاجار در كنار مكان هايي مانند مساجد، 
بازارها و قهوه خانه ها جزء فضاهاي عمومي به شمار مي آمدند؛ 
در چنين فضاهايي امكان معاشرت مردم با يكديگر فراهم بود. 
حمام فرصتي براي ديدار با دوستان و خبرگيري از آنها بود. 
يكي از بهانه هايي كه زنان مي توانستند براي خروج از خانه 
بيابند، حمام بود. آنها بسياري از اوقات با هم به صورت دسته 
جمعي، براي رفتن به حمام قرار مي گذاشتند. در واقع زنان آن 
عهد، به بهانه هايي چون حمام، ديد و بازديد دوستان و آشنايان، 
شركت در عروسي و تولد، زيارت امامزاده ها و... مي توانستند از 
خانه خارج شوند. زنان حتي فراتر از گفت وگوهاي متعارف، 

شرح اختالفات با همسرانشان را نيز به حمام ميبردند و در اين 
زمان، حمام به صورت دادگاهي زنانه درمي آمد كه رياست آن، 
و وظيفه حل اختالفات، برعهده گيس سفيدان بود. حمام هاي 
عمومي در شكل گيري پيوند ميان خانواده ها نيز نقشي موثر 
داشتند. به خصوص، آنجا فرصت مناسبي بود تا با دختران دم 
بخت بيشتر آشنا شوند و آنها را با دقت بيشتري زير نظر بگيرند. 
به جز چنين مواردي، حمام ها براي بازرگان ها مكاني براي 
آشنايي با هم صنف ها و خبرگيريشان از يكديگر و مذاكره درباره 
معامالت شان بود. خبرگيري افراد در حمام ها البته تنها محدود 
به مسائل روزمره نمي شد و گاهي مطالب مهم و حتي سرنوشت 
ساز كشور نيز ميان مردم به بحث گذاشته مي شد. چنانكه به 
گفته يكي از ناظران خارجي، هنگام جنگ هاي ايران و روسيه، 

چند روزي در بازار و حمام هاي عمومي ايران صحبت از جهاد 
عليه روس ها در ميان بود. به اين ترتيب، حمام ها فرصتي براي 
كسب آگاهي از اخبار روز و همين طور اطالع رساني بود؛ 
به عبارتي، هم امكان خبرگيري و هم خبرپراكني در حمام ها 
وجود داشت. به دليل همين بعد اجتماعي استحمام بود كه 
در دوره قاجار، عده اي از سوي نظميه يا مقام هاي سياسي به 
طور ناشناس و محرمانه در حمام ها و ديگر فضاهاي عمومي 
استراق سمع مي كردند و شنيده هايشان را تحت عناويني مثل 
گفت وگو در حمام به باالدستي هاي خود گزارش مي دادند. 
چنين اهتمامي از سوي حكومت، تائيدي بر كاركرد اجتماعي 
حمام ها و البته آگاهي حكومت از چنين كاركرد مهمي است.

حتي در معماري حمام ها نيز فضايي در بخش سربي نه 
در نظر گرفته مي شد كه پاسخگوي نياز مراجعان به معاشرت 
و روابط اجتماعي پس از استحمام بود. در اين مكان، بسته به 
تمكن مالي افراد و نوع حمام، لوازم مختلفي براي استراحت 
و پذيرايي و آرايش وجود داشت. استحمام كنندگان نيز وسايل 
الزم براي يك دورهم نشيني پس از استحمام را با خود همراه 
مي بردند. از رسوم پس از حمام، به موارد مختلفي چون قليان 
كشيدن، نوشيدن چاي، قهوه و شربت، گوش دادن به ساز و 
آواز و حتي در برخي موارد، صرف ناهار و ميوه و شيريني و 

گاه عبادت كردن اشاره شده است. 
بعد اجتماعي استحمام در زمان قاجار از جوانب ديگري نيز 
قابل تامل است؛ به عنوان نمونه: در روابط اجتماعي ايرانيان در 
آن عصر، زماني كه ميزباني قصد داشت تا رسم ميهمان نوازي 
را به نحواحسن به جاي آورد، ميهمان خود را دعوت به حمام 
مي كرد. آماده كردن حمام و دعوت ميهمان به آن، نشانگر احترام 
ويژه ميزبان به ميهمان خود بود. در اين گونه موارد، معموال 
ميهمانان جواب نه به اين دعوت نمي دادند و با آغوش باز از آن 
استقبال مي كردند. در واقع، حمام بهانه اي براي ابراز صميميت 
و تحكيم روابط بود. به اين ترتيب حمام در كنش اجتماعي 
براي مرد و زن ايراني آن روزگار كه در كمتر فضاي عمومي 
ديگري مثل حمام ها مي توانستند آزادانه و با آرامش خاطر به 
معاشرت با هم بپردازند فرصت مناسبي براي دورهم نشيني، 
احوال پرسي و خبرگيري از يكديگر فراهم مي آورد و نقش 
يك پاتوق را در جامعه عصر قاجار ايفا مي كرد. در واقع در 
غياب وسايل ارتباط جمعي جديد، حمام ها با كاركردي شبيه 
به اين وسايل، هم امكان ارتباط گيري افراد با يكديگر را فراهم 

مي كردند و هم فضايي براي خبرپراكني به شمار مي آمدند.

حاشیه های استحمام در گذشته 

بعد زيبايي شناختي فرهنگ استحمام
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وعده های رمضان

از غذای 
آسمان

مزایا و معایب

جراحی 
زیبایی با 
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ورزش های 
فصل امتحان

غذا از نیازهای اولیه و الزمه حیات و زندگانی است 
و اگر به موقع، به مقدار کافی و با کیفیت الزم به انسان 
نرسد، سالمتش را به خطر می اندازد و حتی از هستی 
ساقطش می کند. به همین دلیل است که اطعام و غذا 
دادن در پیشگاه خداوند مهربان، از اهمیت و جایگاه 
واالیی برخوردار است. تا آنجا که امام صادق)ع( 
فرمود: »هرکه مسلمانی را غذا دهد تا سیر شود، از 

پاداش آخرت او جز پروردگار جهانیان، هیچ کس 
حتی فرشته مقرب و پیامبر ... صفحه های 15 و 31

پیشرفت هاي گسترده در علم پزشكي همزمان 
با افزایش پیچیدگي مطالبات مراجعان برای 

جراحي هاي زیبایي منشاء تغییرات بسیاري در این 
جراحي ها، به خصوص در شروع قرن بیستم بوده 
است. به این دلیل جراحي هاي زیبایي صورت به 

علت فهم دقیق تر علل پیري چهره... صفحه 27

دانش آموزان و دانشجویان با فرارسیدن فصل 
امتحانات، زمان کافی برای باشگاه رفتن ندارند و در 
این بازه زمانی مجبور می شوند تمرین های ورزشی 
خود را به طور موقت قطع کنند که این کار موجب 

کاهش عملكرد و افت وضعیت جسمانی شان 
می شود. طبق تحقیقات انجام شده، اگر به مدت 

2 هفته تمرین نكنید، تا 7 درصد از سطح آمادگی 
هوازی شما کاهش پیدا می کند و... صفحه 26
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گزارش »سالمت«
 از روند  رسیدگی به درمان
کودکی  که عکس هایش خبرساز شد

درباره 
عماد

چاپ
 دوم

صفحه  4

هزینه اشتراک هفته نامه »سالمت« )48 شماره در سال( 100,000   
تومان است. 

برای دریافت هفتگی »سالمت« )بعد از کسر 10 درصد تخفیف(،  5714-4007-1211-6274 بانک اقتصاد نوین واریز مبلغ 90 هزار تومان در وجه نشریه »سالمت« به شماره کارت  
نمایید.

شماره فیش بانکی یا کد پیگیري آن را به همراه نام و نشانی و  بانکی یا کد پیگیري را تا پایان دوره اشتراک نزد خود نگه دارید.کدپستی ده رقمی به تلفن 85 14 15 26 اعالم نمایید. اصل فیش  
اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط تا پایان خرداد 96 است.  

اشتراک شما ظرف مدت سه هفته و با پست مطبوعات برقرار مي شود.  

امور مشتركين: 85 14 15 26

چاپ بيست و یکم

بهترین هدیه سال
345 جلد تاکنون منتشر شده است بیش از 000
پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول 

تاریخ طب در ایران

تلفن سفارش: 26107976 

بهترین هدیه سال
345 جلد تاکنون منتشر شده است بیش از 000
پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول 

تاریخ طب در ایران

تلفن سفارش: 26107976 

بهترین هدیه سال
345 جلد تاکنون منتشر شده است بیش از 000
پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول 

تاریخ طب در ایران

تلفن سفارش: 26107976 

صفحه 5

تروریست ها چگونه تروریست می شوند؟

روان شناسی 
تروریسم

این انتقال عجیب در بیشتر رسانه های جهان انعکاس پیدا می کند تا او به چهره ای محبوب تبدیل شوددر همان روز خونین حمالت تروریستی، عماد را در اوج حمله از پنجره  مجلس به بیرون می فرستند و عکس 
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 MPS بیماری
از تشخیص 
تا درمان

شنبـــــه ها از 
روزنامه فروشي هاي 

معتبر بخواهيد

 هزینه اشتراک هفته نامه سالمت )48 شماره در سال(100,000 تومان است. برای دریافت هفتگی سالمت )بعد از کسر 10 درصد تخفیف(، مبلغ 90 هزارتومان 
در وجه نشریه سالمت  به شماره کارت 6274121140075714  بانک اقتصاد نوین واریز نمایید.

 شماره فیش بانکی یا کد پیگیري آن را به همراه نام و نشانی و کدپستی ده رقمی به تلفن
 26151485 اعالم نمایید. اصل فیش بانکی یا کد پیگیري را تا پایان دوره اشتراک نزد خود نگه دارید.

 اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط تا پایان اردیبهشت 96 است.
 اشتراک شما ظرف مدت دو هفته و با پست مطبوعات برقرار مي شود.

salamat.ir
امور مشترکین:26151485


