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چكيده
حمام به عنوان يكي از شاخصههاي حائز اهميت شهرهاي اسلامي -ايراني علاوه بر كاركردهاي اجتماعي و
گاهي علمي و فرهنگي ،در امر سياست نيز محل رجوع بوده است .اين موضوع به حدي اهميت دارد كه ميتواند
به فهم تاريخ تحولات سياسي تاريخ ايران در سدههاي ميانه اسلامي كمك كند .اين پژوهش به روش توصيفي–
تحليلي در پي پاسخ به اين سئوال اصلي بوده است كه كاركردهاي سياسي حمام در سدههاي ميانه تاريخ ايران
چيست؟ يافتههاي پژوهش حكايت از آن دارد كه موقعيت ممتاز جغرافيايي حمام و قرار گرفتن آن در مركز شهر
و در كنار كانونهاي مهم شهري -از جمله مسجد و بازار -در كنار ويژگيهاي معماري اين بنا ،موجب گرديد تا
بسياري از قتلها و سوء قصدها در حمام صورت پذيرد .در اين سوءقصدها دهها سلطان ،خليفه ،وزير و امير به
قتل رسيدند و يا دچار صدمه و آسيب جسمي گرديدند .سوءقصدكنندگان نيز از طيفهاي مختلف اجتماع هستند
كه خود ميتواند به طور مستقل مورد پژوهش قرار گيرد .نكته ديگر آن كه تعدادي از قتلهاي صورت گرفته در
مقطع مورد اشاره به طور غيرمستقيم و در ارتباط با حمام به وقوع پيوسته است كه در هر صورت از جايگاه مهم
اين بناي شهري حكايت دارد .وجود نمونههاي متعدد از سوءقصدهاي ناكام در حمام نيز خود بر اين اهميت
بيش از پيش صحه ميگذارد .علاوه بر اين حمام با توجه به ظرفيت بالاي تبليغي در اجتماع ،محل مناسبي براي
تبليغ ،اعتراض و يا تبليغ سياسي بوده است.
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مﻘدمه
حمامها در تاريخ قرون ميانه ايران نه تنها در بعد اجتماعي داراي نقش و جايگاه حائز اهميتي
بودند ،بلكه موقعيت ممتاز آنان در بافت شهرها و در نتيجه تعامل گسترده مردم با اين نوع جلوه گاه
معماري ايراني -اسلامي موجب ميگرديد تا به لحاظ سياسي نيز منشاء تحولات بسياري باشند .تحولاتي
از جمله قتلها و ترورها كه گاهي سرنوشت سياسي حكومتها و متعاقب ًا مسير تاريخ را تغيير داده است.
حال پرسش اساسي اينجاست كه حمام ها چه كاركردهاي سياسي در سدههاي ميانه تاريخ ايران از خود
ثبت كردهاند؟
به لحاظ پيشينه پژوهش بايستي بيان داشت كه با توجه به عدم توجه لازم و كافي در منابع
تاريخي كهن نسبت به مباحث اجتماعي و بهويژه نهادهاي اجتماعي ازجمله حمامها ،اين امر بر روند
پژوهشهاي تاريخي اثر نامطلوب داشته است .در اين راستا گر چه فرض اوليه پژوهش بر آن بود تا
كاركردهاي سياسي بسيار و درعينحال متنوعي از حمام در اين مقطع تاريخي ثبتشده باشد ،ليكن
ضعفها و محدوديتهاي تاريخنگاري ايراني در پرداخت به نهادها و مؤسسات عامالمنفعه موجب گرديد
تا صرفاً در زمينه كاركرد سي اسي ترور ،محل اعتراض سياسي و البته مختصري در كاركرد دفاعي
مثالهاي چندي ارائه شود .البته لازم به ذكر است كه نمونههاي معدود موجود خود از اهميت و جايگاه
حمام در تاريخ تحولات سياسي سدههاي ميانه تاريخ ايران حكايت دارد .معالوصف در مورد كاركردهاي
اجتماعي-فرهنگي مسجد در مقطع مورد اشاره مقالهاي با عنوان »حمام و كاركردهاي اجتماعي آن در
سدههاي ميانه تاريخ ايران« كه صرف ًا به مباحثي چون نقش اطلاعرساني عمومي ،محل ملاقاتهاي
عمومي و مذاكرات خصوصي ،كاركرد علمي و فرهنگي ،كاركرد درماني ،كاركرد ديني و كاركرد بعضاً
اداري اشاره دارد .علاوه بر اين كتاب ارزشمند »حمام عمومي در جامعه و فرهنگ و ادب ديروز« كه به
حمام با نگرش مردم شناختي به طور عمومي در تاريخ ايران توجه داشته است .البته در بخش چهارم
كتاب و بهطور گذرا به موضوع وقوع قتل در حمامهاي عمومي پرداخته كه خود صرف ًا به سه نمونه از
اين قتلها )قتل ذوالرياستين فضل بن سهل ،ملك فخرالدوله در طبرستان و درنهايت قتل ميرزا
تقيخان اميركبير( -عليرغم وجود صدها نمونه -اشاره دارد .مقاله عالمانه و درعينحال مختصر با
عنوان  bathhousesدر دايرةالمعارف ايرانيكا پيشينه ديگري از پژوهش در اين حوزه است كه صرفاً
به كلياتي از موضوع حمام در تاريخ ايران و اسلام پرداخته است .مقاله مذكور نخست از وجود حمام در
دوره باستاني ايران ،آنگاه حمامهاي مشهور در تاريخ ايران ،نظام اداري حمامها ،نقش اجتماعي حمام
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بهاختصار ،معماري و طراحي حمام ،انواع حمامها و درنهايت به حمام روستاها پرداخته است ) .(١علاوه بر
تحقيقات در حوزه معماري ،پژوهشهاي ديگري نيز در خصوص حمام در تاريخ ايران – بيشتر بهصورت
مقاله -به رشته تحرير درآمده است كه غالباً به جنبههاي هنري و يا غالب ًا به معرفي حمامها پرداخته و
البته كاركردهاي سياسي -آنهم با رويكرد تخصصي -اساسا موردتوجه نبوده است .در همين راستا
بهنظر ميرسد كماعتنايي به نهادها و مؤسسات عمومي در تاريخ ايران و در ميان محققان از يكسو و
پراكندگي دادههاي مربوطه در متون كهن از ديگر سو ،در اين مسئله بيتأثير نبوده است .در اهميت
پژوهش نيز بايستي گفت كه تاريخ تحولات سياسي ايران بهطور اعم و سدههاي ميانه اسلامي بهطور
اخص ارتباط قابلاعتنايي با حمام ) (٢مييابد .مزيدبراين باتوجه به جايگاه و اهتمام اسلام در مقوله
نظافت و پاكيزگي و نيز كاركردهاي اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي حمام ،اين بنا همواره از اهميت و
جايگاه ممتازي در طول تاريخ برخوردار بوده است .لذا بيعلت نيست كه از آن بهعنوان يكي از اركان
مهم شهري و روستايي ياد ميشود .حال در مقاله پيش رو ،تلاش شده است به روش توصيفي ـ تحليلي
و با بهرهگيري از متون و اسناد تاريخي ،به تبيين كاركرد سياسي اين ابنيه شاخص ) (٣در سدههاي
مياني تاريخ ايران پرداخته شود.
ﻗﺘﻞ و مجازات مخالفان
حمام همانگونه كه ميتوانست محل اتفاقات خوب مانند مناظرات ،گفتگوهاي علمي-فرهنگي،
مراسم وابسته به ازدواج و ...باشد ) ،(٤درعينحال مكان مناسبي براي ترور و قتل چهرههاي شاخص
بود .تاريخ ايران در سدههاي مختلف از اين كاركرد سياسي حمام پرده برميدارد ) .(٥شرايط و
ويژگيهاي حمام در ابعاد و زمينههاي مختلف ،آن را در كنار مسجد بهعنوان يكي از مناسبترين
مكانها جهت ترور غافلگيرانه و قتل بيسروصداي اشخاص-بدون واكنش آني-در طول تاريخ ايران و
اسلام درآورد .معماري درونگرايانه حمام در كنار استحكام بنا موجب ميگرديد تا افراد معمول ًا در آنجا
بيدفاع بوده و فرياد كمك خواهي آنان به گوش بيرونيان نرسد ) .(٦مزيد بر اين پر رفتوآمد بودن
مراكز شهرها كه خود ميتوانست براي فرار ضاربان و نيز از سوي ديگر تسريع در انتشار اخبار و
درنتيجه ناآراميهاي سياسي مؤثر باشد ،موجب گرديد تا حمامها همواره بهعنوان مكان مناسبي جهت
اجراي نقشه قتل شخصيتهاي متنفذ مورد بهرهبرداري قرار گيرد ) .(٧شايد به خاطر همين اهميت و
جايگاه سياسي حمام است كه بخشي از سياست نظارتي حكومتها معطوف به آن بوده است .بهطور
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مثال ابن اخوه بهطور مكرر ،در صفحات مختلف كتابش و در ذيل عباراتي چون »حسبت بر گرمابه«،
»محتسب بايد فرمان دهد» ،«...محتسب بايد مراقبت كند «...و »بر محتسب است «...بخشي از وظايف
و درعينحال اختيارات نهاد »حسبه« و شخص قدرتمندي چون »محتسب« را معطوف به نظارت بر
گرمابهها توسط حكومتها ميداند )ر.ك .به :ابن اخوه .(١٦٨-١٦٠ ،٣٩ :١٣٦٥ ،تاريخ ايران در سدههاي
ميانه اسلامي موارد متعددي از ترورها و سوءقصد نسبت به سلاطين ،خلفا ،امراء و صاحب نفوذان سياسي
و نظامي را ثبت كرده است:
قتل مرداويﺞ ) ٣٢٣-٣١٦ق( در حمام را ميبايست يك نمونه شاخص از اين امر به شمار آورد .به
نوشته منابع ،سختگيريها و تحقير اين سلطان زياري نسبت به زيردستان -و در رأس آن تركان
سﭙاهش -حس نفرت شديدي را در آنان ايجاد كرد .لذا ظاهراً به تحريك دستگاه خلافت عباسي ) ،(٨در
صفر  ٣٢٣هجري ويرا در حمامي در اصفهان به قتل رساندند .شرح ترور مرداويچ نيز قابلتأمل است.
قاتلين كه در رأس آنان غلامان خاصي چون بجكم و توزون قرار داشتند ،بهخوبي واقف بودند كه تنها
جايي كه ميتوانند مرداويﺞ را بدون كمترين مانعي ترور كنند ،حمام خواهد بود؛ لذا با همدستي دربان
گرمابه ،تيغه دشنه او را شكستند و دسته بي تيغه را در غلاف و در لاي دستمال نهاده و به درون حمام
بردند] .اين امر نشان ميدهد كه خود مرداويﺞ هم از كاركرد حمام بهعنوان يكي از مكانهاي مناسب
ترور واقف بوده و همواره با خود دشنه حمل ميكرده است[ .غلامان مهاجم پسازآن كه هم قسم شدند،
به حمام مذكور يورش آوردند .آنان نخست مأمور محافظ حمام را از پاي درآوردند كه البته اين امر
موجب گرديد تا مرداويﺞ به خطر پي برده و تخت گرمابه را كه ويژه نشستن بود ،در پشت در نهد .اما
مهاجمان بر بام حمام رفتند و شيشهها را شكستند و بهسوي او تير انداختن گرفتند .لذا مرداويﺞ در
گوشههاي حمام پناه گرفت .اين بار مهاجمان در را شكستند و به درون حمام راه يافتند .مرداويﺞ با
گرزي سيمين به دفاع از خودپرداخت و حتي يكي از مهاجمان را زخمي ساخت .ليكن يكي از غلامان با
كارد شكم او را دريد و سﭙس به گمان آنكه او كشتهشده است ،از حمام خارج شدند .اما همدستان آنان
در بيرون از حمام -با توجه به سابقه پارگي و دوختن شكم مرداويﺞ -احساس ترس كردند و از
مهاجمان خواستند برگردند و سر از تنش جدا سازند .اتفاقاً خوف مذكور بيراه نبود؛ چون مرداويﺞ
درحاليكه رودهها را جمع كرده و به شكم خود باز گردانيده و با دست چپروي آن را گرفته بود ،با گرز
مدتي با آنان جنگيد تا آنكه تركان مهاجم سر از تنش جدا ساختند و جلو سرسراي كاخ انداختند و به
بغداد گريختند )) (٩مسعودي٧٥١/٢ :١٣٤٧ ،؛ مسكويه٤١٧-٤١٥/٥ :١٣٧٦ ،؛ ابن اثير:١٣٧١ ،
٤٩٠٠-٤٨٩٩/١١؛ رجبي.(٥١/٣ :١٣٨٦ ،
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پيشتر از آن قتل ابوسعيد جنابي )گناوهاي( -مؤسس و پيشواي قرامطه بحرين -به سال  ٣٠٠يا
 ٣٠١هجري قمري نيز در حمام صورت پذيرفت .ضارب حسن بن بهرام نام ،خادم صقلابي يا اسلاوي
ابوسعيد بود .وي كه مأمور طعام و نوشيدني بود ،در گرمابه به او پريد و سرش را از تن جدا ساخت .در
علت اين اقدام نيز عدم تقيد ابوسعيد به نماز و روزه ماه رمضان و يا سوءنظر به غلام مذكور بيانشده
است .نكته ظريف اينجاست كه وي علاوه بر اين ،چهار تن از بزرگان پيرامون ابوسعيد و در حقيقت
سرداران قرمطي را نيز به همين طريق به حمام فراخواند و به قتل رساند .شگرد ضارب در اين اقدام
قابلتوجه بود .بدينصورت كه هر يك از سرداران را بدين بهانه كه ابوسعيد با او كاري دارد ،بهصورت
انفرادي به داخل حمام ميكشاند و سﭙس نقشه قتل او را اجراء ميكرد .البته نفر پنجم احساس خطر
نمود و فرياد كشيد و مردم را به كمك طلبيد .اين اقدام او درنهايت به دستگيري خادم پيشواي قرامطه
و كشته شدنش انجاميد )ر.ك.به :طبري٦٧٨١/١٥ :١٣٧٥ ،؛ مسكويه٨٦/٦ :١٣٧٦ ،؛ ابن اثير:١٣٧١ ،
١٣٦/١٩؛ ممتحن(١٠) .(٢١٣ :١٣٧١ ،
خليفه عباسي المستنجد بالله ) ٥٦٦-٥٥٥ق( نيز توسط امراء و ديوانسالاران شورشي در حمام به
قتل آمد .قيامكنندگان ازجمله عضدالدين ابوالفرج بن رئيس الروساء -امير و پيشكار خليفه -و امير
قطبالدين قايماز كه از نقشه خليفه مبني بر قتلشان باخبر شده بودند ،خليفه بيمار را درحاليكه ناله
ميكرد و تضرع و التماس مينمود ،به گرمابه كشاندند و در را به رويش بستند .به روايت ابن اثير »او در
آنجا ماند و پيدرپي فرياد كشيد تا درگذشت« .شورشيان آنگاه پسرش ابو محمدحسن ملقب به
المستضي بالله را بر تخت خلافت نشاندند )ابن اثير٢٩٢-٢٨٩/٢١ :١٣٧١ ،؛ نيز ابن عبري.(٢٩٨ :١٣٧٧ ،
به نوشته ابن خلدون ظاهر ًا آنها بهواسطه طبيب خليفه دريافته بودند كه اگر خليفه بيمار به حمام برود،
برايش مضر خواهد بود؛ لذا روش مذكور را در كنار ديگر مزايايش براي حذف فيزيكي او برگزيدند )ابن
خلدون .(٨١٢/٢ :١٣٦٣ ،در خصوص علت قتل خليفه و به روايت منابع تاريخي با وزارت ابوجعفر البلدي
از سوي المستنجد بالله ،عملاً موقعيت عضد الدين كه از بزرگترين امراي بغداد شمرده ميشد ،تضعيف
گرديد .عداوت و دشمني بين امير و وزير نيز مزيد بر علت بود )ابن خلدون .(٨١٢/٢ :١٣٦٣ ،ضمن ًا اگر
اين گزارش كه او را دادگر در حكومت و نيكرفتار نسبت به رعيت معرفي مينمايد صحيح باشد،
محتملا نميتواند در وقوع اين حادثه بيتأثير باشد )ر.ك.به :ابن عبري .(٢٩٨ :١٣٧٧ ،نكته ظريف
اينجاست كه با انتشار خبر مرگ خليفه عباسي ،عموم مردم و ازجمله امراء و سﭙاهيان بهسوي سراي
خلافت آمدند و نگراني خود را ابراز داشتند كه البته به ترفند قاتلان پراكنده شدند )ر.ك.به :ابن خلدون،
(١١) .(٨٢٠/٢ :١٣٦٣
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چند قرن قبل از آن ،قتل خليفه معتز ) ٢٥٥-٢٥٢ق( نيز در حمام اتفاق افتاده است .امراي ترك
دربار خلافت عباسي پسازآن كه به دسيسه خليفه در سياست حذف عنصر ترك پي بردند ،حمام را
مناسبترين مكان براي قتل او يافتند .به گفته مسعودي در ميان روايتهاي مختلف ،مشهورترين
روايت آن است كه خليفه بختبرگشته را بهاجبار به درون حمام داغ بردند و نگذاشتند از آن خارج شود؛
تا آنكه جان داد .مورخ مذكور در ادامه به برخي روايت تكميلي نيز اينگونه اشاره دارد كه پسازآن كه
نزديك بود معتز ،جان خود را از فرط گرما و تشنگي از دست بدهد» ،برفاب خنك به او نوشانيدند كه
جگر و امعايش پارهپاره شد و در دم جان بداد« ) ٢٥٥ق( )مسعودي .(٥٨٥/٢ :١٣٤٧ ،كشته شدن خليفه
به دست تركان ضمن تداوم استيلاي بيچونوچرايشان بر دستگاه خلافت ،آنان را به حفظ جان و
دستاوردهاي خود جديتر ساخت )ر.ك.به :طقوش.(١٩١ :١٣٩٠ ،
قتل بغداد خاتون -همسر ايلخان ابوسعيد ) ٧٣٦-٧١٦ق( -در حمام نمونه ديگري از كاركرد
سياسي حمام را در سدههاي ميانه ايران به نمايش ميگذارد .به روايت منابع ،اطباي ابوسعيد مرگ
نابهنگام او را براثر مسموميت تشخيص دادند و در اين ميان انگشت اتهام به سمت همسر نخستين او
يعني بغداد خاتون نشانه رفت ) .(١٢لذا پس از مرگ ابوسعيد ) ٧٣٦ق( ،امراء درصدد قتل او برآمدند و در
اين راستا ظاهر ًا حمام و لحظه استحمام را موقعيتي مناسب براي اجراي نقشه خود يافتند .بدين ترتيب
كه غلامي رومي به نام خواجه لوءلوء را مأمور ساختند تاوي را در حمام و با ضربه چماقي به قتل رساند
)) (١٣شبانكارهاي٢٩٦-٢٩٥ :١٣٧٦ ،؛ خواندمير٢٠٩ :١٣٨٠ ،؛ اشﭙولر .(٣٤٥ :١٣٨٦ ،پيشتر از آن ،قتل
زني از خاندان حكومتي آلبويه نيز در حمام رقم خورد .فضلويه رئيس قوم شبانكاره كه درصدد
برافكندن حكومت آلبويه در فارس بود ،خراسويه دختر جستان بن وهسودان پادشاه ديلمان و مادر
سياس ابومنصور ديلمي-حاكم فارس -را به لطايفالحيلي مطيع و منقاد خود ساخت .وي آنگاه نقشه
قتل او را طراحي كرد و در اين راستا حمام را بهترين مكان جهت پياده كردن آن يافت .بدين صورت
كه وي را در گرمابهاي بي آب انداخت و خفه كرد ) ٣٤٢ق( .سﭙس فرزندش ابومنصور را دستگير و
آنگاه مقتول ساخت )ابن بلخي٣٩١ ،٢٥-٢٤ :١٣٧٤ ،؛ مسكويه.(٦١/٦ :١٣٧٦ ،
ظاهر ًا استفاده از حمام به عنوان مقتل زنان مجرم در جغرافياي غور نيز امري متداول بوده است.
چنانچه علاءالدين حسين جهانسوز ) ٥٥٦-٥٤٤ق( زنان غزنيني را كه به ساز و آواز اشعاري در هجو
برادرش ]كه پيشتر از آن بدست غزنويان در غزنين به دار آويخته شده بود[ خوانده بودند ،دستگير و
داخل گرمابهاي كرد و درش را بست و نگذاشت از آن بيرون آيند .بدين ترتيب همه آن زنان از خفگي
جان سﭙردند ) ٥٤٧) (١٤ق()ابن اثير ١٣٨٥ ،ق ١٩٦٥/م .(١٦٥/١١ :ملك فخرالدوله حسن باوندي
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آخرين فرمانرواي آل باوند شيعه مذهب نيز در حمام به قتل رسيد .چنانچه پيشتر اشاره گرديد وي در
سال  ٧٥٠هجري قمري بدست يكي از فرزندان كياافراسياب چلاوي با نام محمدكيا با ضربه خنجر بر
سينه او ،به هنگام تعليم شاهنامه و در حمام كشته شد )ر.ك.به :مرعشي .(١٢١ :١٣٤٥ ،در علت قتل
فخرالدوله ،بازگشت وي به سوي هم پيمانان سابق خود يعني كياييان جلالي و پشت كردن به كياييان
چلاوي سنيمذهب و در رأس آنان كياافراسياب-پدر قاتل-ذكر گرديد .افراسياب پس از اخذ فتواي قتل
از علماي آمل و به اتهام زنا با خواهرزادهاش ،نقشه قتل او را در حمام به اجراء درآورد )ر.ك.به :همان:
١٢١-١٢٠؛ آملي .(٢٠١ :١٣٤٨ ،بدين ترتيب به عمر سياسي حكومتي با حدود  ٧قرن ) ٧٥٠ -٤٥ق(
خاتمه داده شد.
تواريخ محلي مربوط به شمال ايران در سدههاي ميانه اسلامي به نمونههاي ديگري از كاركرد
سياسي حمام در اين خصوص اشاره دارند .نخست بايستي از قتل گردهبازو پسر شاهغازي –حاكم
طبرستان -ياد كرد .وي كه به عنوان گروگان در دربار سلطان سنجر سلجوقي ) ٥٥٢ -٥١١ق( زندگي
ميكرد ،در شهر سرخس و در حمام آن به دست دو نفر از فداييان اسماعيلي به ضرب كارد به قتل
رسيد .ظاهر ًا قتل عام اسماعيليان بدست پدر او انگيزه اين ترور ذكر گرديده است )) (١٥آملي:١٣٤٨ ،
 .(١٢٧مورخ مذكور همچنين از قتل منوچهر مرزبان لاريجان بدست پسرش باحرب در حمام خبر
ميدهد )اواسط قرن ششم هجري قمري( .باحرب بدان علت كه پدرش برخلاف قاعده ارشديت ،پسر
ديگرش را به وليعهدي خود برگزيد ،در صدد انتقام برآمد .وي پس از آنكه برادران خود را در ضيافت
افطاري به قتل رساند ،پدرش را به هنگام صبح و وقتي كه براي طهارت به حمام رفته بود ،با گرزي
سنگين به قتل رساند )همان١٣٦-١٣٥ :١٣٤٨ ،؛ نيز مرعشي.(٢٢ :١٣٤٥ ،
قتل خليفه الظاهربالله ) ٦٢٣-٦٢٢ق( پسر و جانشين خليفه الناصرالدينالله نيز به طور عجيب و
غريبي با حمام پيوند يافته است .گفته شده است »خصمان و مخالفان« اش حمام را مناسبترين مكان
و در عين حال بهترين فرصت براي حذف سياسي او – پس از نه ماه و نه روز خلافت -يافتند .بدين
صورت كه زهر در پيراهنش تعبيه كردند و به روايت جوزجاني ،خليفه عباسي چون آن پيراهن را پوشيد،
برحمت حق پيوست )جوزجاني .(١٢٨/١ :١٣٦٣ ،در همين راستا به نظر ميرسد مشي سياسي متفاوت او
و در قياس با پدرش در اصلاح امور و مبارزه با فساد حكومتي ،در اين مساله بي تأثير نبوده است
)ر.ك.به :بياني .(٢٩١-٢٩٠/١ :١٣٧٠ ،تعدادي از قتلهاي صورت گرفته در سدههاي ميانه تاريخ ايران
به طور غير مستقيم با حمام گره خورده است كه البته خود از اهميت آن در تحولات سياسي اين دوره
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حكايت دارد .به طور مثال ميتوان به قتل سلطان زياري شمسالمعالي قابوس بن وشمگير )٤٠٣-٣٦٦
ق( به سال  ٤٠٣هجري قمري اشاره كرد .سختگيريها و خشونت وي موجب گرديد تا بزرگان دربار
زياري با همسو ساختن فرزندش منوچهر ،عليه او شورش كنند .قابوس خلع و در قلعه چناشك گرگان
عمل ًا تحت نظر خانگي و يا به نوشته قزويني» ،محبوس« گرديد )قزويني٣٦٠ :١٣٧٣ ،؛ جرفاذقاني،
٣٥٠-٣٤٩ :١٣٧٤؛ اشﭙولر (٣٩٦/٢ :١٣٧٣ ،شورشيان كه از بازگشت به قدرت قابوس در هراس بودند،
توطئه قتل او را طراحي كردند و در اين راستا حمام و زمان استحمام را موقعيتي مناسب براي اجراي
نقشه خود تشخيص دادند .بدين صورت كه در يكي از روزهاي سرد زمستان كه سلطان زياري براي
نظافت به حمام رفته بود ،لباسهايش را ربودند و بدين ترتيب وي بر اثر شدت سرما يخ بست و كشته
شد ) .(١٦الكامل في التاريخ از شدت اين حادثه و البته يكي از معدود صحنههاي استغاثه صاحبان قدرت
براي رهايي از مرگ در تاريخ ايران اين گونه پرده برميدارد» :موسم زمستان بود و استغاثه ميكرد مرا
پوشاكي ولو جل ستوري باشد ،بدهيد و كسي گوش نداد و خواست او انجام ندادند و از شدت سرما
بمرد«)ابن اثير (١٧) .(٣٤٥/٢١ :١٣٧١ ،در نمونهاي ديگر نيز ميتوان به ترور و در نهايت كشته شدن
خواجه نظامالملك طوسي– ظاهراً بدست اسماعيليان و در بروجرد يا نهاوند -در پيوند با حمام اشاره كرد
) ٤٨٥ق( .به نوشته صدرالدين حسيني »وقتي نظامالملك...از گرمابه به در شد ،از اين دو مرد يكي از
جاي خويش به در آمد ،به هيات مردي دادخواه ،و او را كاردي زد و بگريخت«)حسيني.(٩٨ :١٣٨٠ ،
قتلي كه بعدها رشتهاي از انتقامهاي سياسي -از جمله مرگ زودهنگام ملكشاه -و در نتيجه آشوبهاي
سياسي را در حكومت سلجوقي موجب گرديد )ر.ك.به :باسورث.(١٠٥-١٠٤ :١٣٧١ ،
همچنين سلطان داود بن محمود بن ملكشاه سلجوقي ) ٥٢٦-٥٢٥ق( به كارد فداييان اسماعيلي
بر در حمامي در شهر تبريز و به سن بيست و پنﺞ سالگي كشته شد .علت قتل اين سلطان سلجوقي در
سركوب اسماعيليان و در نتيجه انتقامكشي آنان در يك موقعيت مناسب و به هنگام استحمام گفته شده
است )) (١٨مستوفي .(٤٥٥ :١٣٦٤ ،بنداري در تعبيري جانبدارانه ترور وي را از »زشتترين مصيبتها«
دانسته است )بنداري .(٢٣١ :٢٥٣٦ ،در همين راستا آشوبهاي سياسي پس از قتل سلطان سلجوقي بر
اين توصيف بنداري صحه ميگذارد )ر.ك.به :باسورث .(١٢٧ :١٣٧١ ،قتل وزير ابوطالب سميرمي وزير
سلطان محمود بن محمد سلجوقي ) ٥٢٥ -٥١١ق( ظاهراً به دست فدائيان اسماعيلي نيز در دو بعد با
حمام ) (١٩مرتبط است .نخست آن كه قتل او پس از خروج از حمام رخ داده و از همه مهمتر به روايت
ابناثير وي وقتي كه در حمام بود ،منجمان طالعاش را گرفتند ) (٢٠تا ببينند چه ساعتي براي خروج از
شهر و رفتن به همدان مناسب است .آنان بدو گفتند كه اين وقت بسيار مناسب است و اگر درنگ كني،
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چنين طالع سعدي از دست خواهد رفت ) .(٢١البته عمل به توصيه اكيد منجمان براي وزير سلجوقي پر
هزينه بود و او توسط كارد بدستان اسماعيلي به قتل رسيد ) ٥١٦ق( )ابن اثير.(٢٧-٢٦/٢٥ :١٣٧١ ،
قتل سيفالدين رستم از اتابكان لرستان نيز با حمام پيوند خورده است .به روايت منابع تاريخي
ظاهر ًا سياست عدل و داد او مخالفانش را با برادرش شرف الدين ابوبكر همسو ساخت .لذا در پي قتل او
برآمدند .به نظر ميرسد برنامه قتل او در حمام صورت گرفته؛ گر چه وي مطلع گرديده و به نوشته
مستوفي قزويني »سر ناشسته بيرون دويد و با يك مرد گريزان شد« .سيفالدين آنگاه به كوه گريخت
و البته در آنجا به دست برادرش و با تيري از پاي درآمد ) ٦٢١ق( )مستوفي قزويني٥٥٤ :١٣٦٤ ،؛
بدليسي .(٣٧/١ :١٣٧٧ ،البته بعضي از ترورها و سوءقصدهاي صورت گرفته در حمام به دلايل مختلف
ناموفق بوده و آمران و عاملان آن در اجراي نقشههاي خود ناكام ميماندند .در يك مثال برجسته
ميتوان به ترور ناموفق جمالالدوله فرخزاد بن مسعود بن محمود بن سبكتگين-صاحب غزنين،
هندوستان و بخشهايي از خراسان و ممدوح بيهقي -اشاره كرد )بيهقي .(١٥٢/١ :١٣٧٤ ،غلامان او– و
شايد به تحريك سلجوقيان )فروزاني-(٣٠٩ :١٣٨٤ ،درصدد قتلش برآمدند و براي تحقق اين امر حمام
را مناسبترين مكان و در عين حال بي دفاعترين لحظه براي سلطان غزنوي دانستند .آنان به حمام
يورش آوردند و البته فرخزاد واكنش نشان داد و با شمشيري كه با خود به همراه داشت ،به دفاع
پرداخت .ظاهر ًا مدافعت وممانعت وي موجب گرديد تا يارانش در بيرون از حمام متوجه اين حادثه شده
و وارد حمام شوند ) .(٢٢بدين ترتيب او نجات يافت و غلامان شورشي كشته شدند ) ٤٥٠ق()ابن اثير،
.(٣٥٧/١٦ :١٣٦٨
در نمونه ديگر از ترورهاي ناموفق صورت گرفته به واسطه حمام ميتوان به سوء قصد به جان
سلطان محمود غزنوي ) ٤٢١-٣٨٧ق( اشاره كرد كه خود بيانگر اهميت و جايگاه اين جلوهگاه معماري
ايراني در نقش آفرينيهاي سياسي-اجتماعي روز است .به نوشته بدايعالوقايع ]تنها منبعي است كه به
چنين واقعهاي -آنهم به طور اجمالي-اشاره دارد[ ظاهراً برادر سلطان و امراي مخالف او تصميم داشتند
تا از طريق سر تراش حمام و به هنگام اصلاح سر و صورت ،نقشه قتل سلطان غزنوي را عملي سازند.
مقدمات كار براي اين اقدام فراهم گرديد؛ ليكن خواندن شعري كه بر ديوار حمام نقش بسته بود–
ظاهراً به طور اتفاقي -توسط سلطان غزنوي ) (٢٣و با اين عبارت كه »اشترا كﺞ گردنا دانم چه خواهي
كردنا« ،آنهم به هنگامي كه سرتراش مشغول تراشيدن موهاي زير محاسن سلطان بود ،موجب گرديد
تا سرتراش به گمان آن كه توطئهشان لو رفته است ،دستش بلرزد و اين امر موجب مشكوك شدن
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سلطان و در نهايت اعتراف فرد مذكور گردد .بدين ترتيب سلطان غزنوي از مرگ حتمي نجات يافت
)واصفي.(٣٢٨-٣٢٧/٢ :١٣٤٩ ،
در نمونه ديگر از سوءقصدهاي ناكام به واسطه حمام ميتوان به ماجراي ترور تكش )٥٩٦-٥٦٨
ق( بدست همسر سيّاسش تركان خاتون اشاره كرد .تركان خاتون كه از علاقه سلطان خوارزمشاهي به
يكي از كنيزان و خيانت به او باخبر شد ،در صدد برآمد تا انتقام سختي از همسرش بگيرد؛ لذا او را در
حمام گرم محبوس ساخت .البته به روايت جوزجاني ،امراء از اين مساله مطلع گرديدند و بدين ترتيب
تكش – گر چه دچار آسيب جدي شده بود -بطور معجزهآسايي از مرگ حتمي نجات يافت .طبقات
ناصري اينگونه به رويداد اشاره دارد» :تكش بههلاكت نزديك شد ،جماعت امراء و ملوك در آمدند و در
گرمابه بشكستند ،و تكش را از گرمابه بيرون آوردند ،و او صفرا كرده بود ،و يك چشم او رفته«)(٢٤
)جوزجاني .(٣٠١/١ :١٣٦٣ ،حمام در سدههاي ميانه اسلامي گاهي به عنوان بهانه و ابزاري براي انحراف
افكار در عرصه نظامي به كار رفته است .چنانچه در يك نمونه برجسته سلطان محمود بن محمدخان
) ٥٥٧-٥٥٢ق( ،خواهرزاده و جانشين سلطان سنجر سلجوقي در سال  ٥٥٦هجري قمري به بهانه رفتن
به حمام از دست غزان در شادياخ گريخت و به نيشابور رفت )ر.ك.به :ابن خلدون.(١٤٢/٤ :١٣٦٣ ،
حمام؛ محﻞ مناظرات ،اعﺘراضات و ملاﻗاتهاي سياسي
حمام در كاركرد سياسي خود گاهي به عنوان مكاني جهت ابراز انتقادات ،اعتراضات و نيش و
كنايههاي سياسي عليه حكومتها و تنوير افكار عمومي مورد بهره برداري قرار ميگرفته است .فضاي
بسته حكومتي ،تضاد بين دولت و ملت ،شرائط استبدادي جامعه ايراني -اسلامي بر اين واقعيت صحه
ميگذارد كه اماكن عمومي از جمله حمامها و مساجد ،مناسبترين موقعيت جهت اعلان انتقاد،
اعتراضات سياسي و از همه مهمتر تحريك سياسي عليه حكومت وقت بوده است؛ گر چه تعداد آنان در
تاريخ ايران  -به علت پر هزينه بودن آن بر مردم -بسيار اندك است .با اين حال سدههاي ميانه
نمونههاي معدودي را در اين خصوص ثبت كرده است كه البته خود ميتواند از نقش و جايگاه ممتاز
سياسي حمام در مقطع مورد اشاره حكايت داشته باشد .در همين راستا ميبايست به نكته مهمي اشاره
داشت و آن اين كه موقعيت جغرافيايي ممتاز حمامها و قرار گرفتن آنها در مراكز شهري و در كنار
نهادهاي مهم سياسي ،مذهبي و اقتصادي خود ميتوانست يكي از عوامل انتخاب اين ابنيه در بهره-
برداري سياسي از آنان باشد .زيرا به نظر ميرسد در كنار دسترسي نسبت ًا سهل و هموار به دولتمردان،
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ميتوانست نقش اطلاعرساني مناسبي را براي تبليغ و در نهايت تجمع عموم مردم داشته باشد )ر.ك.به:
قزويني٤٠ :١٣٧٣ ،؛ كياني .(٢٥٠-٢٤٣ :١٣٧٩ ،چنانچه محمد عوفي به حكايتي از حاكم خراسان اشاره
دارد كه به مردم وعده دروغ ميداد .تا آن كه يك روز در حمام فردي او را مورد طعنه و انتقاد قرار داد.
صاحب جوامع الحكايات در ادامه اشاره دارد كه گر چه حاكم مذكور رنجيده خاطر گرديد؛ ليكن بعدها
رفتار خود را اصلاح نمود )عوفي .(٢٨٧-٢٨٥/٣ :١٣٨٦ ،همچنين بدايع الملح به نمونهاي نه چندان
اخلاقي از طعنه حاضران در حمام و مقايسه برهنگان آنجا با خلفاء اشاره دارد كه البته خود از روح زمانه
و بينش حاكم در اجتماع عصر خبر دارد )ر.ك.به :طرائفي خوارزمي.(١٣٩ :١٣٨٢ ،
حمام در كاركرد سياسي خود همچنين گاهي به عنوان محل مباحثات و نيز ملاقاتهاي
سياسي در سدههاي ميانه اسلامي مورد رجوع خواص بوده است .بدين صورت كه ملاقاتها و مذاكرات
سران حكومتي در حمام صورت ميپذيرفته است .چنانچه عطاملك جويني به ملاقات مجدالملك با
ايلخان آباقا ) ٦٨٠-٦٦٣ق( در مسلخ ) (٢٥حمام به هنگام اقامت او در شروياز ) (٢٦به سال ٦٧٨
هجري قمري و ارائه گزارشات مهم حكومتي خبر ميدهد )جويني .(٥٦/١ :١٣٨٥ ،حمام ضمنا به نظر
ميرسد همواره ميتوانست از منزلت سياسي اشخاص گواهي دهد ) .(٢٧سخن ابن خلدون ميتواند بر
اين امر صحه بگذارد .به نوشته ايشان گرمابهها غالباً توسط »برخي از پادشاهان و رؤساء« بنيان نهاده
ميشده است .از همه مهمتر اساساً وي بر اين باور است كه حمامها برآمده از تجمل خواهي و ناز و
نعمت توانگريست و در نتيجه غالباً در شهرهاي متمدن نشين پر جمعيت احداث ميشود )ابن خلدون،
 .(٧٤٦/٢ :١٣٧٥پيشتر از آن و از نوشته حمدالله مستوفي نيز اين نكته قابل استنباط خواهد بود كه
ساختن حمام ميتوانست يكي از معيارهاي تمكن و تشخص در جوامع سدههاي ميانه اسلامي شمرده
شود )مستوفي.(٨١٤ :١٣٦٤ ،
نﺘيجه
حمامها علاوه بر كاركردهاي فرهنگي-اجتماعي ،به لحاظ سياسي يكي از كانونهاي مهم و در
عين حال اثرگذار در سدههاي ميانه تاريخ ايران بود .ويژگيهاي جغرافيايي و معماري اين شاخصه
شهرهاي اسلامي از جمله موقعيت ممتاز آن در مراكز شهري و در كنار بناها و نهادهاي مهمي چون
مساجد ،بازارها ،دارالامارهها و كاروانسراها ،علاوه بر تحولات اجتماعي -فرهنگي روز ،كاركرد سياسي آن
را در عرصههاي مختلف به اثبات رسانده است .مختصات معماري درونگرايانه و برخورداري از اجزاء
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مختلف نيز بر جاذبهها و در عين حال ظرفيتهاي آن ميافزود .لذا حمامها عمل ًا به عنوان بخشي
انكارناپذير از زندگي مردم ،در نقش يك نهاد اثرگذار بر تحولات اجتماعي -سياسي اين دوره ظاهر
گرديد؛ چنانچه گاهي بررسي تاريخ تحولات اين دوره بدون توجه به اين جلوهگاه معماري ايراني-اسلامي
عمل ًا ناقص خواهد بود .استفاده از ظرفيت حمام -به طور مستقيم و يا غيرمستقيم -در قتل و مجازات
دشمنان و يا تنبيه آنان كارنامه آن را در دهها مورد از حوادث سياسي سدههاي ميانه تاريخ ايران به
نمايش گذاشته است .مقتولان و سوءقصدشدگان نيز غالباً از هيات حاكمه و چهرههاي نافذ سياسي -و
در رأس آن سلاطين و خلفاء و وزراء -عصر شمرده ميشوند كه خود محل تحليل و تفسير خواهد بود.
همچنين موقعيت ممتاز و بيبديل حمام در انعكاس اعتراضات و انتقادات سياسي نسبت به صاحبان
قدرت و در حقيقت بهرهمندي از ظرفيتهاي بينظير در امر تبليغ سياسي نيز خود بيش از پيش از
اهميت و جايگاه سياسي حمام گواهي دارد .خواستهاي عمومي گاهي جايي بهتر از حمام را براي انتقال
به صاحبان قدرت پيدا نميكرده است .نتيجه آن كه حمام منشاء تحولات بسيار در مقطع مورد اشاره
بوده است .تحولاتي كه خود مسير تاريخ را در سرنوشت سياسي حكومتها تغيير داده است.
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1. Floor.w. (1988) bathhouses. Iranica encyclopaedia.v.111.london
and new York: routledge & kegan paul.
 .٢شمار قابل توجه حمام در شهرهاي ميانه اسلامي بر اين اهميت بيش از پيش صحه ميگذارد .چنانچه
براي بغداد قرن سوم هجري عدد پنﺞ هزار و در قرن چهارم هجري ده هزار حمام ذكر شده است .گر چه اين
آمار ممكن است اغراق آميز به نظر آيد ،ليكن خود بر پرشماري حمامها در سدههاي ميانه اسلامي حكايت دارد-
در اين خصوص ر.ك.به.٨٦٥-٨٦٣: 1988،floor :
 .٣بايستي معترف بود حمامهاي ايراني با توجه به كاركردهاي بسيار آن در جامعه ،همواره در كنار
مسجد يكي از مستحكمترين و در عين حال مهمترين بناهاي شهري بوده كه امروزه بقاياي بسياري از آن مويد
اين امر است .حتي گاهي محلات شهرها پيرامون آن شكل گرفته است .لذا بي علت نيست كه از آن به عنوان
يكي از شاخصههاي مهم شهرهاي اسلامي ياد ميشود -ر.ك.به :قمي٢٠ :١٣٦١ ،؛ پاپا دو پولو.١٩٥ :١٣٧٤ ،
 .٤در اين خصوص رجوع شود به :شعباني -جباره ،بهار و تابستان .١٠٩-٨٩ :١٣٩٣
 .٥ديگر دورههاي تاريخ ايران نيز قتل چهرههاي شاخصي را در حمام به خود ديده است كه از جمله
آنها ميتوان به قتل فضل بن سهل ايراني وزير سياستمدار عباسيان در حمام سرخس و به دسيسه و توطئه
خليفه مأمون عباسي -مسعودي ٤٤٣-٤٤٢/٢ :١٣٤٧ ،و وزير لايق و با تدبير ايراني يعني اميركبير اشاره كرد كه
به دسيسه دربار و استعمار ،حمام فين– و بل تاريخ ايران -رنگي از خون به خود گرفت.
 .٦لزوم تنظيم دما و رطوبت موجب ميگرديد تا نوعي معماري درونگرايانه با كمترين منافذ و پنجرهها
در آن بكار رود .اين نوع رويكرد معماري حتي در مناطق سرد ايران شدت بيشتري مييافت؛ چنانچه گاهي
حمامها نه در سطح كه در عمق زمين احداث ميشده و عموماً چند پله از سطح زمين پايينتر بودهاند .علاوه بر
اين ضرورتهاي آبرساني از چشمهها و قناتها نيز در اين مساله بي تأثير نبود .ضمناً غالب حمامها داراي
اجزاي متعددي چون بينه ،ميان در ،گرمخانه ،انبار سوخت ،تون آتشدانها )گلخن آتشدان( -دودكشها و
گودالي براي جمع آوري خاكسترها بوده است -نك .به :فخار تهراني٢٥١-٢٤٨ :١٣٧٩ ،؛ روح الاميني:١٣٨٦ ،
٢٨؛ پاپا دو پولو.١٩٥ :١٣٧٤ ،
 .٧ضمن ًا بي سلاح و بي لباس بودن افراد و نيز حضور قشرهاي مختلف مردم در مركز شهر نيز به اين
انگيزهها ياري و در عين حال شرائط را براي اجراي آسانتر نقشهها توسط مهاجمان فراهم ميكرد.
 .٨جايگاه قاتلان در دستگاه خلافت عباسي بر اين شبهه بيش از پيش دامن ميزند .توزون پس از كشتن
مرداويﺞ در بغداد مقام اميرالامرايي يافت .مزيد بر همدستانش يعني ياروق پسر بغرا ،محمد بن ينال ترجمان و
بجكم پيش از او در بغداد مقام امير الامرايي داشتند -ابن خلدون٦٢٠/٣ :١٣٦٣ ،
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 .٩قتل سلطان زياري در حمام خود منشاء تحولات بسيار ديگر –در جهان اسلام و به ويژه آل زيار -بود
كه از جمله آن ميتوان به تضعيف شديد موقعيت اين حكومت در تحولات سياسي قرن چهارم هجري اشاره
كرد .زيرا پس از قتل مرداويﺞ ،حكومت زياري هيچگاه نتوانست شكوه و عظمت گذشته خود را در عرصههاي
سياسي ،نظامي ،اقتصادي و ...باز يابد .علاوه بر اين دستگاه خلافت عباسي و نيز حكومت نوپاي آلبويه از يك
دشمن خطرناك رهايي يافتند -ر.ك.به :مسعودي٧٥١/٢ :١٣٤٧ ،؛ رجبي.٥٢/٣ :١٣٨٦ ،
 .١٠قتل مؤسس و پيشواي قرامطه بحرين تبعاتي را در پيداشت كه از جمله آن ميتوان به منازعات
قدرت در فرداي پس از قتلش اشاره كرد .بدين صورت كه گر چه او پسرش سعيد را به جانشيني برگزيد ،ليكن
ابوطاهر سليمان با پشتيباني خليفه فاطمي مصر عبيدالله المهدي بر برادر بزرگتر غلبه كرد -مسكويه؛ :١٣٧٦
٨٦/٥؛ ممتحن.٢١٤ :١٣٧١ ،
 .١١در خصوص قتل المستنجد بايد گفت مهمترين حاصل آن تأخير در احياي قدرت مادي و معنوي
دستگاه خلافت از سيطره عنصر ترك بود .خواسته ديرينهاي كه چند سال بعد به دست خليفه الناصر تحقق
يافت -در اين خصوص ر.ك.به :باسورث.١٦٧-١٦٦ :١٣٧١ ،
 .١٢ظاهراً علت اين دسيسه ازدواج ايلخان مغول با دلشاد خاتون ،قتل پدر و برادران بغداد خاتون و محتملا
تحريك اطرافيان روايت شده است-ر.ك.به :سمرقندي١٢١/١ :١٣٨٣ ،؛ يزدي١٩٣/١ :١٣٨٧ ،؛ اقبال آشتياني- ،
.٣٣٥ :١٣٨٤
 .١٣اين مساله نشان ميدهد قتل و ترور در سدههاي ميانه تاريخ ايران شامل زنان و حتي در حمام زنانه
نيز ميشده است.
 .١٤ظاهراً اقدام نه چندان قابل دفاع سلطان غوري و آنهم در قبال زنان مانع از آن گرديده است تا
تاريخنگار دربار غوري يعني منهاج الدين سراج جوزجاني در اثرش طبقات ناصري بدين حادثه كمترين اشارهاي
داشته باشد .به نظر ميرسد وابستگي تاريخنگاري ايراني به قدرت كه مورخ مذكور نيز شامل آن ميشده ،در اين
مساله بي تأثير نبوده است.
 .١٥البته ابن اسفنديار به نكته مهمي اشاره دارد كه نميتواند به دور از واقعيت باشد .به گزارش او شاه
غازي نه تنها پس از حادثه ترور فرزندش با سلطان سلجوقي قطع رابطه كرد ،بلكه »به ملوك و جهانداران كه
دوستان او بودند ذكر سلطان سنجر نبشتي كه سنجر ملحد پسر مرا بفرمود كشت« -ابن اسفنديار.٨٦/٢ :١٣٨٩ ،
ضمن ًا مشي سياسي سلطان سنجر در ارتباط پنهاني با اسماعيليان -عليرغم وجود همه نگاههاي سنگين و در
عين حال پر هزينهاش -و حتي بهره جويي از خنجر بدستان اسماعيلي در حذف فيزيكي مخالفانش -در رأس
آنان قتل خليفه عباسي المسترشد بالله -اين گمان را صد البته تقويت ميسازد -ر.ك.به :ابن خلكان،
٥٠٦ ،٤٦٤/١٣٨١:١؛ نخجواني ٢٩٦ :١٣٥٧ ،ـ .٢٩٤
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 .١٦تاريخ طبرستان ،رويان و مازندران ضمن همدردي با سلطان قابوس ،از قتل وي با عنوان »شهادت«
ياد ميكند -مرعشي.٨٧ :١٣٤٥ ،
 .١٧انتقامستاني و قتل قاتلان پدر توسط سلطان منوچهر در تاريخ اين دوره ثبت گرديده است -ر.ك.به:
مرعشي.٨٨ :١٣٤٥ ،
 .١٨البته در اين ترور نيز نميبايست از مناسبات مخفيانه بين سلطان مسعود سلجوقي با فدائيان
اسماعيلي ياد نكرد .در برداشت ديگر ممكن است قتلهاي مذكور به نام اسماعيليان و در حقيقت برنامه ريزي
شده توسط اشخاص ديگر صورت پذيرفته باشد -ر.ك.به :بنداري٢٠٩،١٩٧،١٩٠ :٢٥٣٦ ،؛ كسروي:١٣٥٣ ،
 .٢١٤،١٦/٢البته بنداري گر چه به مناسبات نه چندان دوستانه داود و مسعود – عليرغم آن كه دختر مسعود در
حباله نكاح او بود -اشاره دارد ،ليكن در خصوص قتل وي زنگي بن آق سنقر حاكم شام را محرك اصلي باطنيان
بر ميشمرد .ظاهراً داود در صدد حمله به شام بود -بنداري.٢٣١ :٢٥٣٦ ،
 .١٩احتمال دخالت عوامل اقتصادي و نيز تسويه حسابهاي دروني حكومت سلجوقي ،در كنار تعاملات
پنهاني ساختار سياسي قدرت با اسماعيليان ميتواند در اين امر دخيل بوده و بر اين شبهه بيافزايد.
 .٢٠گرفتن طالع توسط منجمان و در حمام خود از كاركرد علمي -اجتماعي حمام در سدههاي ميانه
اسلامي حكايت دارد.
 .٢١اين احتمال كه بين طالع بينان و فدائيان اسماعيلي رابطهاي برقرار بوده است ،به دور از ذهن نخواهد
بود .نفوذ نهضت اسماعيليه در قشرهاي مختلف اجتماع بر اين گمانه بيش از پيش دامن مي زند.
 .٢٢اگر مردم به كمك او نشتافته بودند ،قتل ديگري در حمام صورت ميپذيرفت؛ همان اتفاقي كه
مي توانست براي مرداويﺞ زياري صورت پذيرد و البته شايد مسير تاريخ را به لوني ديگر در آورد.
 .٢٣اين مساله نشان ميدهد كه بر در و ديوار حمامهاي اين دوره نقش و نگارها و اشعاري رسم ميشده
است كه البته خود ميتواند انعكاسي از كاربرد فرهنگي اين نوع از بناها باشد -ر.ك.به :فخار تهراني:١٣٧٩ ،
٢٥١؛ مخلصي.١١٤-١٠٠ :١٣٨٢ ،
 .٢٤عجيب است كه منبع مذكور از مجازات همسر سلطان پس از اين حادثه هيچ خبري به ما ارائه
نميدهد .محتملا جايگاه سياسي و نظامي تركان خاتون و پشتوانه ايلياتي او مانع از اعمال هر گونه مجازاتي
توسط سلطان خوارزمشاهي بوده است .مزيد بر اين شاذ بودن خبر مذكور نيز نكته قابل تعمق ديگري است.
 .٢٥رخت كن حمام.
 .٢٦سلطانيه كنوني.
 .٢٧علاوه بر اين عنصر معماري نيز به كمك اين منزلت سياسي ميآمد .بدين صورت كه حمامها افزون
بر عناصر اصلي )سربينه ،ميان در ،گرمخانه ،خزينه ،فضاي تنظيف و سرويس بهداشتي( داراي فضاهايي با
عنوان »خاصه نشين« يا »شاه نشين« بودند -ر.ك.به.٨٦٥-٨٦٤ :١٩٨٨ ،floor :
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آملي ،اولياء الله ) .(١٣٤٨تاريخ رويان ،به كوشش منوچهر ستوده ،تهران :بنياد فرهنگ ايران.
ابن اثير ،عزالدين علي ) ١٣٨٥ق ١٩٦٥/م( .الكامل في التاريخ ،ج  ،١١بيروت :دارالصادر.
 .(١٣٧١) ----------تاريخ كامل ،ترجمه محمد حسين روحاني و حميدرضا آژير ،ج  ،١١تهران. .(١٣٧١) ----------تاريخ كامل بزرگ اسلام و ايران ،ترجمه عباس خليلي-ابوالقاسم حالت ،ج ،١٨ ،٢٥ ،١٩،٢١تهران :علمي.
 .(١٣٦٨)----------تاريخ كامل بزرگ اسلام و ايران ،ترجمه علي هاشمي حائري ،ج  ،١٦تهران:علمي.
ابن اخوه ) .(١٣٦٥معالم القربه ،آيين شهرداري ،ترجمه جعفر شعار ،تهران :علمي و فرهنگي.
ابن اسفنديار ،محمد بن حسن ) .(١٣٨٩تاريخ طبرستان ،ج  ،٢تصحيح عباس اقبال آشتياني ،تهران:
انتشارات اساطير.
ابن بلخي ) .(١٣٧٤فارسنامه ،تصحيح منصور رستگار فسايي ،شيراز :بنياد فارس شناسي.
ابن خلدون ،عبدالرحمان ) .(١٣٦٣تاريخ ابن خلدون ،ترجمه عبدالمحمد آيتي ،ج  ،٤-٢تهران :موسسه
مطالعات و تحقيقات فرهنگي.
 .(١٣٧٥)-----------مقدمه ،ج  ،٢ترجمه محمد پروين گنابادي ،تهران :علمي و فرهنگي.ابنخلكان ،شمسالدين احمدبنمحمد ) .(١٣٨١منظرالانسان )ترجمه و فياتالاعيان( ،ج  ،١ترجمه احمد بن
محمد سنجري ،تصحيح فاطمه مدرسي ،اروميه :دانشگاه اروميه.
ابن عبري ،غريغوريوس ابوالفرج ) .(١٣٧٧تاريخ مختصرالدول ،ترجمه عبدالمحمد آيتي ،تهران :علمي و
فرهنگي.
اشﭙولر ،برتولد ) .(١٣٧٣تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي ،ترجمه جواد فلاطوري-مريم ميراحمدي ،ج
 ،٢تهران :علمي و فرهنگي.
 .(١٣٨٦)------تاريخ مغول در ايران ،ترجمه محمود ميرآفتاب ،تهران :علمي وفرهنگي.اقبال آشتياني ،عباس ) .(١٣٨٤تاريخ مغول ،تهران :اميركبير.
باسورث ،ادموند كليفورد )» .(١٣٧١تاريخ سياسي و دودماني ايران ) ٣٩٠-٦١٤ق(« ،تاريخ ايران كمبريﺞ،
ج  ،٥ترجمه حسن انوشه ،تهران :اميركبير.
بدليسي ،شرف خان ) .(١٣٧٧شرفنامه ،تصحيح ولاديمير ولييا مينوف ،تهران :اساطير.
بنداري اصفهاني ،فتح بن علي ) .(٢٥٣٦تاريخ سلسله سلجوقي ،ترجمه محمد حسين جليلي ،تهران :بنياد
فرهنگ ايران.
بياني ،شيرين ) .(١٣٧٠دين و دولت در ايران عهد مغول ،ج  ،١تهران :مركز نشر دانشگاهي.
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بيهقي ،ابوالفضل ) .(١٣٧٤تاريخ بيهقي ،ج  ،١تصحيح خطيب رهبر ،تهران :انتشارات مهتاب.
پاپا دو پولو ،الكساندر )» :١٣٧٤معماري مدني در اسلام« ،ترجمه آرزو اقبالي ،فصلنامه هنر ،ش .٢٩
جرفاذقاني ،ابوالشرف ناصح ) .(١٣٧٤تاريخ يميني ،تصحيح جعفر شعار ،تهران :علمي و فرهنگي.
جوزجاني ،ابوعمر عثمان ) .(١٣٦٣طبقات ناصري ،تصحيح عبدالحي حبيبي ،ج  ،١تهران :دنياي كتاب.
جويني ،عطاملك ) .(١٣٨٥تاريخ جهانگشاي ،تصحيح محمد قزويني ،ج  ،١تهران :دنياي كتاب.
حسيني ،ابوالحسن علي بن ناصر ) .(١٣٨٠زبدة التواريخ ،اخبارالامراء و الملوك السلجوقيه ،ترجمه رمضانعلي
روح اللهي ،تهران :ايل شاهسون بغدادي.
خواندمير ،غياثالدينبنهمام ) .(١٣٨٠تاريخ حبيبالسير ،تهران :خيام.
رجبي ،پرويز ) .(١٣٨٦سدههاي گمشده )ديلميان ،علويان ،آل زيار و آل بويه( ،ج  ،٣تهران :پژواك كيوان.
روح الاميني ،محمود ) .(١٣٨٦حمام عمومي در جامعه و فرهنگ و ادب ديروز ،تهران :اطلاعات.
سمرقندي ،كمال الدين عبدالرزاق ) .(١٣٨٣مطلع سعدين و مجمع بحرين ،ج  ،١تصحيح عبدالحسين
نوايي ،تهران :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
شبانكارهاي ،محمد بن علي بن محمد ) .(١٣٧٦مجمع الانساب ،به كوشش ميرهاشم محدث ،تهران:
اميركبير.
شعباني ،امامعلي -سعيده جباره )بهار و تابستان » .(١٣٩٣حمام و كاركردهاي اجتماعي آن در سدههاي
ميانه تاريخ ايران« ،پژوهش نامه تاريخ اقتصادي و اجتماعي ،سال سوم ،شماره اول ،صص .١٠٩-٨٩
طبري ،محمد بن جرير ) .(١٣٧٥تاريخ طبري ،ترجمه ابوالقاسم پاينده ،ج  ،١٥تهران :اساطير.
طرائفي خوارزمي ،قاسم بن حسين ) .(١٣٨٢بدائع الملح ،نواهاي نمكين ،ترجمه موفق بن طاهر خوارزمي،
تصحيح مصطفي اوليايي ،تهران :نشر ميراث مكتوب.
طقوش ،محمد سهيل ) .(١٣٩٠دولت عباسيان ،ترجمه حجت الله جودكي ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
عوفي ،سديد الدين محمد ) .(١٣٨٦متن انتقادي جوامع الحكايات و لوامع الروايات ،ج  ،٣تصحيح امير بانو
مصفا و مظاهر مصفا ،تهران :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
فخار تهراني ،فرهاد )» .(١٣٧٩حمامها« ،معماري ايران دوره اسلامي ،محمد يوسف كياني ،تهران :سمت.
فروزاني ،ابوالقاسم ) .(١٣٨٤غزنويان از پيدايش تا فروپاشي ،تهران :سمت.
قزويني ،زكريا بن محمد بن محمود ) .(١٣٧٣آثار البلاد و اخبار العباد ،تهران :اميركبير.
قمي ،حسن بن محمد ) .(١٣٦١تاريخ قم ،ترجمه حسن بن علي بن حسن عبدالملك قمي ،تحقيق جلال
الدين تهراني ،تهران :توس.
كسروي ،احمد ) .(١٣٥٣شهرياران گمنام ،ج  ،٢تهران :اميركبير.
كياني ،محمد يوسف ) .(١٣٧٩معماري ايران دوره اسلامي ،تهران :سمت.
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مخلصي ،محمد علي )» .(١٣٨٢تزيينات و آرايهي حمام« ،كتاب ماه هنر ،ش  ٥٧و .٥٨
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