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در گرمابه و زورخانه و  مشتمالچیفرهنگ مشتمال و 

 پژوهشی(مقاله )راهکارهای احیاء این شغل 

  گلفام شریفی
 (51/60/99أیید: ، تاریخ ت22/60/99)تاریخ دریافت: 

 چکیده
اند. این اماکن های شهرهای قدیم بودهو عناصر اصلی محله نهادهای تاثیرگذار گرمابه و زورخانه از

اند. گرمابه از زمان پهلوی دوم جای نسل به نسل انتقال داده، ارزشی را در طی سالیان باهای  میراث

دا شدن کشتی پهلوانی از گود زورخانه به دو شخصی داد و زورخانه نیز با جهای  خود را به حمام

مشتمالچی و  هایپاره تقسیم گردید. در این پژوهش سعی ما بر این بوده است تا به مسوولیت

تحوالت این شغل از دیرباز تاکنون در دو مکان گرمابه و زورخانه بپردازیم. همچنین به این پرسش 

توان با وجود تغییر آیا می، شی گذاشته استپاسخ دهیم که چون امروزه این شغل رو به فرامو

رسد عدم شناخت دقیق روش راهکاری برای صیانت از آن ارائه داد. به نظر می، شرایط جامعه

شغل مشتمالچی به ، مشتمال و تفاوت آن با ماساژ مدرن سبب شده تا با تغییر سبک زندگی

حیاء این شغل در زورخانه دور از ذهن شود که انگارنده متذکر می، فراموشی سپرده شود. در نهایت

رسد اما در خصوص گرمابه پیشنهاداتی ارائه داده است تا به جای پذیرش پایان حیات به نظر می

ها گرمابه، با شناخت دقیق روش مشتمال و شغل مشتمالچی، هااین اماکن و تغییر کاربری این سازه

 را به چرخه حیات اقتصادی بازگردانیم.

 کشتی، ماساژ، مشتمالچی، زورخانه، گرمابه: انکلیدواژگ 
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 مقدمه

این نهادهای  اند.های قدیم ایران بودههای شهرهای اساسی محلهبخش گرمابه و زورخانه از

اند. دادههای ارزشمندی را نسل به نسل محفوظ داشته و به توده مردم انتقال میراث، تاثیرگذار

کاربرد و حضور مردم در این  بلکه در زمان، هنری نیستند بناهای معماری تاریخی تنها اثر

زبان خاص خود بوده و جایگاه دارای فرهنگ و ، به دلیل توجه به زندگی انسانی، ها سازه

های بسیاری به تاریخچه و هنر معماری این بناها اند. پژوهشداشته ای در زندگی اجتماعی ویژه

 یابیم که درباره مشاغل در این اماکن صحبتقلی میاما کمتر پژوهش مست، است پرداخته شده

های مردم را برآورده ای باید با نیازهای روز سازگار باشد و خواستهباشد. هر شغل و حرفه کرده

  اند. این دو مکان دچار تحوالت بسیاری گشته، سازد اما با ظهور مدرنیته

بتدریج ، ه پس از پیروزی انقالب اسالمیویژبه، از زمان پهلوی دوم به بعد، در ایران گرمابه 

های عمومی جای ها و گرمابهکارکرد خود را از دست داد و دچار تحول ساختاری شد. خزینه

به  1تاثیر مدرنیته غربی با ورود دوشتحت، های اخیرهای نمره دادند و در دههخود را به حمام

روز از بهروز  بنابراین ه شد.بخشی از فضای خانه به حمام اختصاص داد، منازل شخصی

افرادی نظیر سربازان و کارگران ساختمانی ، بیشتر و در حال حاضر ها کاسته شدمشتریان گرمابه

کارکردهای ، های عمومیکنند. در پی ویرانی گرمابهو نمره استفاده می های عمومیاز گرمابه

رسومی  به فراموشی سپرده شد وها برای همیشه اجتماعی و بسیاری از مشاغل گرمابه متنوع

 ها از رونق افتاد.کشی و مشت و مال در گرمابهمانند کیسه

جزء های عمومی وجهه خوبی ندارد و دالک و کارگر گرمابه کار در گرمابه، در حال حاضر

کار یدی تلقی ، شوند. از سوی دیگر شغل این افرادمی فرودست در اجتماع شناخته مشاغل

عوامل ، شود. همچنیناز به تفکر و خالقیت ندارد و به صورت روزمره تکرار میگردد که نی می

های ارزش، میزان دستمزد و عوامل شخصی مانند مسائل اقتصادی، محیطی نظیر سطح منطقه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ش در ایران ساخت. وی در اراضی باغ سپهساالر 1521له نخستین حمام دوشی را در الدوبه احتمال زیاد ممتحن 1

های عمومی و خصوصی بنا چهار حیاط، دو عمارت اندرونی و دو عمارت بیرونی با یک حمام بزرگ با دوش

  (102 :1811زاده، )علیپور و ولیکرد.
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 های اجتماعی و تاریخی نیز بر عدم رضایت شغلی دالکان تاثیر گذاشته استسنت، جمعی

  (.121و 63-69: 1832، )توسلی

 80و  50های ای دیگر در نظر گرفت. در دههگونهها را باید بهزورخانه وه کار درشی

اجتماعی جدید شد. کشتی از گود زورخانه  -خورشیدی سنت پهلوانی قربانی شرایط سیاسی

سنت پهلوانی دو پاره شد؛ یک پاره کشتی پهلوانی بود که در ، جدا و به تشک راه یافت در نتیجه

ی راه خود را پیش گرفت و دیگری مراسم زورخانه که با غیبت کشتی معنای های ورزشمیدان

گذشته نهادی ورزشی و (. زورخانه که در88-83: 1811، مختاری و صابرخود را از دست داد)

شاهد تحوالت ، در گذر از دوره سنتی به مدرنیسم، آمداجتماعی با کارکردهای ویژه به شمار می

 وم گشت..بسیاری در آداب و رس

شناسی از اهمیت شناسی و زبان از آنجا که توجه به مشاغل و اصناف از دیدگاه مردم  

در این پژوهش به تغییر و تحوالت شغل مشتمالچی در گرمابه و ، ای برخوردار استویژه

پردازیم. شغل مشتمالچی مردانه است که افرادی از گذشته زورخانه از گذشته تا امروز می

سیاسی و ، اما این شغل به دلیل تحوالت اجتماعی انداماکن فوق بدان مشغول بوده تاکنون در

گر از مشاغل در حال فراموشی است دی اقتصادی در گذر زمان تغییر یافت و همچون بسیاری

معنای واژه ، . عالوه بر آن1(101-61: 1860، پور؛ موسی  96-95: 1861، موید سلیمی)

 :1831، ابوالقاسمیتغییر یافت )، عوامل بیرونی مذکور قرار گرفته مشتمالچی نیز تحت تأثیر

از دیرباز تاکنون در  تحلیل و شیوه کار مشتمالچی، تجزیه، (. این پژوهش به توصیف11 -82

 پردازد. می گرمابه و زورخانه

در  شفاهی و بقای باورهای جمعی را، های ترویج فرهنگ سنتیگرمابه و زورخانه کانون

شغل مشتمالچی در این اماکن ، های دوراز گذشته اند واقشار مختلف مردم بر عهده داشته میان

است. مسئله اصلی در این پژوهش بدین صورت طرح خواهد شد که چرا  ای داشتهجایگاه ویژه

نتوانست با شرایط جدید وفق پیدا کند و  این شغل، با تغییر تکنولوژی و تغییر شرایط اجتماعی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها فراموش شده یا در حال  ده است که بسیاری از آنجعفر شهری فهرستی از مشاغل رایج در تهران قدیم ارائه دا 1

 (. 810-886: 1،جلد1811فراموشی است )
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ه فروتری در جامعه یافت و کارکرد اصلی این شغل رو به زوال گذاشته شد؟ آیا راهی جایگا

ای به این توان جایگاه تازه؟ چگونه با نوآوری میرسدمی نظربرای احیاء این شغل در آینده به

 هایی که میان مشتمال با ماساژرسد عدم شناخت دقیق روش مشتمال و تفاوتشغل داد. بنظر می

شیوه مشتمال و معنای واژه ، مشتمالچی شغل، سبب شده تا با تغییر سبک زندگی، ردوجود دا

 ها جایگزین شوند. مشتمال فراموش و به جای آن ماساژهای مدرن در مراکز ورزشی و هتل

 روش پژوهش 

اطالعات با ارزشی درباره  هافرهنگ منابع مکتوب و، نخست با مراجعه به اسناد، در این پژوهش

و  کار میدانی شغل از دیرباز تاکنون بدست آمد. بخش اساسی اطالعات بر اساس این

داران و دالکان بدست آمد. از گرمابه، مرشدها، کارانباستانی، دارانهای عمیق با زورخانه مصاحبه

 داران و دالکان تمایلی به مصاحبه و ضبط صدای خود نداشتند از ذکر نامآنجا که بیشتر گرمابه

شونده کاران مصاحبهداران و برخی باستانیزورخانه، گردد اما نام مرشدهامی خودداریها  آن

 آورده شده است.

زورخانه اطالع دقیقی  در گرمابه و الزم به ذکر است که پژوهش درباره شغل مشتمالچی

های دیگر دارد از جمله آنکه دهد و نیاز به روشدرباره دستمزد انجام کار به پژوهشگر نمی

مشتری گرمابه یا ، پژوهشگر باید به صورت مشاهده مشارکتی در میدان حضور پیدا کند و خود

ورزشکار باشد تا از دستمزدهای جانبی این افراد اطالع پیدا کند از آنجائیکه بخشی از دستمزد 

به دلیل شرایط سنتی و  گردد.این افراد از طریق انعام ورزشکاران و مشتریان گرمابه تأمین می

برای جبران این ، این مهم در گرمابه برای پژوهشگر ممکن نگردید. بنابراین، اعتقادی جامعه

کمک گرفتیم و ایشان به خواهش نگارنده به عنوان 1شناسکاستی از یکی از همکاران مردم

های پژوهش را از دالک و مشتری در گرمابه باب همایون تهران حضور پیدا نمود و پرسش

 پرسید. مشتمالچی گرمابه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از همکار محترم جناب آقای سیامک برفروشان بسیار سپاسگزارم. 1
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با مشکالت فراوانی همراه بود. بنابراین همراهی یک ، حضور یک پژوهشگر زن در زورخانه

های میدانی و مصاحبه با ها ضروری بود. در همه پژوهشمرد در محیط مردانه زورخانه

های ساعت، هاهمسر نگارنده از کوچکترین همراهی دریغ نورزید. در این مکان، دارانزورخانه

با این ، های تهران یا محل اجتماع مرشدان در حسینیه اول مظلومبا حضور در زورخانه طوالتی

که امکان شرکت در ورزش باستانی در کنار دیگر ورزشکاران افراد ارتباط برقرار کردیم. در حالی

نگارنده بر تن پسر خود پیراهن و شلوار باستانی پوشانید و بارها به ، برای نگارنده میسر نبود

 .ود زورخانه فرستاد تا بیشتر در جامعه باستانی پذیرفته شودگ

 ساخت و معنای واژه مشتمالچی . 1

 moštتشکیل شده است. مشت از« چی، مال، مشت»این واژه از سه جزء  
بن ماضی  1

بدست آمده است. مصدر این افعال در زبان  mālīdan بن مضارع فعل mālو  moštanفعل

 (.802و  106: 1838، مکنزیو رُفتن است ) پهلوی به معنای مالیدن

های یک زبانه فارسی توضیحاتی داده شده که بقرار فرهنگ در «مشتمالچی»درباره واژه 

 زیر است.

 -فارسی) و پسوند چی مالاسم مرکب( از اسم مرکب مشت ، : )صفت مرکبمشتمالچی 

صفت و اسم  :مشتمالچی ؛(ین فرهنگ مع) مصدر مشت مال دادن از فعل متعدی است.، ترکی(

، که کارش مشت و مال دادن استترکی است به معنای آن فارسی و چی و مالمشت از 

  (.1815، )انوری دهنده.مشتمال

(. مشتمالچی به دو  210: 1811، شهری) "کردمشتمالچی سربینه شروع به مشتمالشان می"

شود و صفت مرکب است به می  م تلفظصورت یکی با تای ساکن و دیگری با تای مضمو

معنای کسی که شغل وی مشتمال دادن کسان در حمام و زورخانه و دیگر جای باشد. مشتمال 

در فرهنگ  نامه دهخدا(.لغت) با دست مالیدن، دادن مصدر مرکب است به معنای مشتمال کردن

، ه دهخدا عالوه بر گرمابهکه در لغت ناممعین تنها به این شغل در گرمابه اشاره شده در حالی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1838مکنزی، . هر دو صورت بن ماضی در زبان پهلوی ضبط گردیده است. )1
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اشاره « مشتمال»تنها به مدخل  فرهنگ سخنکاربرد این شغل در زورخانه نیز آمده است. در 

رسد به دلیل  ماساژ قرار گرفته است. به نظر می این واژه مترادف، شده و در انتهای تعریف

ه در فرهنگ این واژ، کمرنگ شدن این شغل و سپس کاربرد اندک واژه مشتمالچی در زبان

 مذکور مدخل نشده است.

این ، خوریمکمتر به واژه مشتمالچی بر می، شاید یکی از دالیلی که در منابع مربوط به گرمابه

 ،هاترانه، و دالک سر و کار دارند و در اشعار حمومی(دار )ان گرمابه بیشتر با گرمابهباشد که مشتری

باورهای ، هاچیستان، (81-88: 1863، اکبری) ها المثل( ضرب113، 116-150: 1812، احمدی)

بیشتر به حمامی و دالک  (511-815: 1811، ؛ رضاپور 251-251: 1811، شهریها )عامیانه و قصه

معنای مشتمالچی  هااشاره شده و شغل مشتمالچی در گرمابه به حاشیه رفته و در بیشتر فرهنگ

های اخیر برخی در سال (.62-66: 1815، دشتیکریمیان سرمان دالک در نظر گرفته شده است. )ه

اما در ادامه مطلب  (.1861، نایپلاند ) واژه ماساژور را مشتمالچی آورده برگردان فارسیها  مترجم

  خواهیم گفت که تکنیک و روش کار مشتمالچی با ماساژ دهنده به کلی متفاوت است.

 گذشته مشتمالچی در مروری بر شغل

که زمانی یک کار گذاری کرده تا جاییاز دیرباز تاکنون فعالیت افراد را ارزشآیین و ایدئولوژی 

: 1832، )توسلی در رتبه باال و گاه در زمان و مکان دیگر جزء مشاغل پائین جامعه بوده است

ماساژ  کند و به تعریف چهار نوعبحث جالب مشتمال را مطرح می قانون(. ابن سینا در کتاب 5

.ماساژ معتدل. اگر این چهار 1ماساژ با مالش زیاد و  .8، ماساژ نرم .5، اساژ سخت. م1پردازد. می

های . مالش2 شوند که عبارتند ازنوع ماساژ با یکدیگر ترکیب شوند نه حالت ماساژ ایجاد می

. نرم به اعتدال . ابن سینا از 6، . نرم زیاد1، . سخت به اعتدال3، . سخت و زیاد9، سخت و نرم

پیش از ، ای داردافزاید هر مالش قاعدهکند. وی در ادامه میمالش زبر و صاف نیز یاد میدو نوع 

مالش باید تند شود. پس از ، شویمباید نرم باشد و پس از آنکه از مالش بلند می ماساژ، ورزش

کند که بخش باشد تا از ورزشکار رفع خستگی شود و تاکید میمالش باید آرامش ، پایان ورزش

دارد. وی ماساژ پایانی را جزئی از ورزش بر تمال خردساالن و نوجوانان را از رشد باز میمش
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-دهد و هدف از مشتمال را محکم کردن بدن میشرح می شمارد نحوه انجام آن را به تفصیلمی

 (.838-832: 1کتاب، 1816، داند. )ابن سینا

شغل ، درگذشته، هران به دست آمددار و دو دالک در شهر تگرمابه 6های از آنچه از گفته

اما گاه لنگ و حوله نیز ، تنها مشت و مال مشتریان بوده است، های عمومیمشتمالچی در حمام

لقات ترین منابع مکتوب درباره این شغل رساله در متعانداختند. یکی از کهنبرای مشتری می

است. در باب چهارم این ( ق.ه. 18سده ) ابراهیم کرمانیبن کریم صنعت دالکی تالیف محمد

فصلی به مالش بدن ، و مالش دادن است کتاب که مربوط به کیسه کشیدن و سنگ پا به کار بردن

یا باصطالح مشت و مال اختصاص داده شده است. در بخشی از این فصل درباره منافع و نحوه 

 مشتمالچی چنین آمده است: هایمشت و مال و ویژگی

ا برای مالش دست گوشتی بزرگ است و بدتر از همه دست ه...... بهترین دست"
 "انسان کوفته و خسته شود......باید مالش به درد آوردن نرسد که  الغر کوچک و

 (. 11-16: 1862، کرمانی)

اند.  پرداختهکشی میبه دالکی و کیسه ها بیشترکوچک مشتمالچیهای  ها و حمامدر شهرستان

 نام از دالکی به نام حسین میشلن خورشیدی در شهر یزد 1880دهه  یزدی در به طور مثال پاپلی

 برد که به کار مشت و مال نیز مشغول بود:  می

ها را مشت و مال بدن آدم، ای بودگفتند: نمیدانم. مرد چهار شانه ورزیدهچرا به او میشلن می"

پرسید حسین آقا اخت. شنمی بود. حسین میشلن مرا 1ماساژورها  به اصطالح امروزی داد.می

، خواهم مشت و مالت بدهم؟ گفتم اشکالی ندارد. آن مرد قوی به جان من افتاد. پشت و بازو می

ولی شهامت آنکه ، درد گرفته بود داد. همه جای بدنمگردن و پاهای مرا به سختی مشت و مال می

-کیسه کرمان نیز دالک به های. در گرمابه5(553: 1811، پاپلی یزدی) "بگویم بس است نداشتم....

 نخست دالک او را مشت و مال، اگر مشتری تمایل به مشت و مال داشت پرداخت. اماکشی می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ست.نحوه کار مشتمالچی با ماساژور کامال متفاوت ا   1
در شهر اردکان داشت تا آن زمان نیز دالک به منزل  1863یزدی در اسفند در گفتگویی که نگارنده با استاد پاپلی 5

پرداخت. به نقل از ایشان، کشی و مشت و مال میرفت و به صورت خصوصی به کیسهدایی ایشان در شهر یزد می
 دستمزد این افراد بیشتر، از محل انعام مشتریان بود. 
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هر یک از اعضاء بدن به ویژه ستون فقرات ، شد. در پایانکشی شروع میداد سپس مرحله کیسه می

 10اطالعاتی که از  آوری(. با جمع516-521: 1811، رضاپور) شد.می یک بار دیگر مشت و مال داده

ها درگذشته شغل مشتمالچی در زورخانه، بدست آمد های تهرانکار در زورخانهباستانی 15مرشد و 

برای کشتی در گود زورخانه بوده است و بسیاری از امور دیگر  مربوط به آماده کردن بدن ورزشکار

مالچی زورخانه برخالف مشتمالچی شد. الزم به یادآوری است که از دیرباز مشتنیز بدو محول می

دار بود و از احترام واالیی گاه در حد مرشد برخوردار بوده است. وی مورد اعتماد زورخانه، گرمابه

که کشتی از زورخانه  1880اما از دهه  داران به امانت و عزت نفس شهرت داشت.در میان زورخانه

به  کاسته شد و این شغل بتدریج یمشتمالچهای  از مسوولیت، جدا شد و بر روی تشک رفت

نخست به ، هاتنزل یافت. در اینجا به دلیل مراجعه بیشتر مردم به گرمابه آبدارچی و نظافتچی زورخانه

 پردازیم. می سپس در زورخانه، شغل مشتمالچی در گرمابه

 مشتمالچی در گرمابه

شدند. در قواعد م مشت و مال میبه صورت منظ، عالوه بر استحمام، هااز دیرباز مشتریان گرمابه 

برای سالمتی و طول ، صحت جالینوس سفارش بسیار شده که انسان باید عالوه بر توجه به تغذیه

، (. عواملی نظیر اهمیت50-16: 1818، )امین اعمال دارد استحمام و دلک نیز، ورزش، عمر

 هافزایش خدمه گرمابهها موجب کاهش یا اعملکردهای متفاوت و حجم مشتریان گرمابه، وسعت

ها تعداد خدمه گرمابه، سطح اقتصادی و اجتماعی مردم، هاشد. البته با توجه به شلوغی گرمابهمی

تقسیم کار میان کارکنان ، های تهران به علت ازدحام جمعیتیافت. بنابراین در گرمابهتغییر می

داشتند و  ای بر عهدهجداگانه ایفههر یک وظی، هاگرفت و دالکان و مشتمالچیگرمابه صورت می

دار( مشتری پس از ورود گرمابه، اطالعات شفاهی آقای امانی) کردند.به امور مشتریان رسیدگی می

پیچید. پاها را در حوض مقابل به دور خود می 1جهت پوشش لنگ، به سربینه و درآوردن لباس

که های مختلف بدن افرادیقسمت ریخت و مشتمالچیگذارد و دالک آب گرم روی مشتری میمی

شد. می گرمداد. مشتری پس از مدتی وارد گرمخانه و خزینه آبمشت و مال می، مایل بودند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 501-503: 1811در بیان فوطه لنگ و خطبه کیسه حمام نگاه کنید به چهارده رساله در باب فتوت و اصناف،  1
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نخست دالک لنگ خشکی برای ، گردیدمی کشیکه از خزینه خارج و وارد محوطه کیسهزمانی

 داد و بدن مشتری راکرد و زیر سرش قرار می می گسترد و لنگ خشک دیگری را چنبرمی مشتری

کشی مقدمه مشت و مال بود. مشتری برای فراخواندن مشتمالچی به کار کشید. این کیسهمی کیسه

تمام اعضای بدن  . مشتمالچی دوباره به مشت و مال "خَش "زد: در سربینه بلند صدا می

د بی بضاعت پرداخت. البته گستردن لنگ و مشت و مال مخصوص مشتریان ثروتمند بود و افرا می

 (561: 1891، دار ؛ نجمیگرمابه، اطالعات شفاهی آقای امانی) بردند.از آن نصیبی نمی

همان  یا گیر و موتور سوزوندخل ، دارجامه ، 1کش توان به قطاراز دیگر مشاغل گرمابه می

"اوسبزی "تاب اشاره کرد. عالوه بر اینها شغل شغل تون 
مابه بوده که به چی نیز در گرقهوه یا 5

این مشاغل جداگانه بود اما امروزه به دلیل  90تا اواخر دهه  کرده است.مشتریان چای تعارف می

شود و برای هر یک از امور کارهای مربوط به گرمابه تفکیک نمی، هاکاهش مشتریان گرمابه

 دار(.گرمابه، یابد)اطالعات شفاهی آقای امانیکارگری جداگانه اختصاص نمی

نشاند که تحمل وی باید مشتری قوی هیکلی را روی زمین می، شغل مشتمالچی سنگین بود

کرد و با کل بدن ضربات را داشته باشد. سپس از پشت با وارد کردن هر ضربه لخته خون را رد می

های بدنی مشتمالچی اینکه رفت. از ویژگیخورد و پایین میلیز می، گرفتروی مشتری قرار می

ای قوی داشته باشد تا بتواند مشتری را به هر طرف بخواباند. همچنین بازوهای قوی نیاز دست و پ

باید در حرفه خود ، داشت تا عضالت بدن مشتری قوی هیکل را مشت و مال دهد. عالوه بر این

شکستگی عضو ، داشت. در صورت عدم تجربه ممکن بود هنگام مشت و مالمهارت خاصی می

شد عضالتش از هم باز می، کردمشتری احساس نشاط و سبکی می، و مال پیش آید. پس از مشت

ها  مشتری  ها به شلوغی گرمابه و تعدادیافت. تعداد مشتمالچیها جریان منظمی میو خون در رگ

بستگی داشت. به طور مثال در گرمابه باب همایون تهران دست کم دو مشتمالچی و سه قطارکش 

کردند لیکن باید یادآور شد داران دریافت میفراد دستمزد خود را از گرمابهاند. این اکرده می کار

  انعام دریافتی مشتمالچی از مشتریان به مراتب بیشتر از دستمزدشان بود.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 برد.ها را برای خشک شدن به پشت بام میها و حولهلنگ 1
2 sabziö 
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های مشت و مال توضیح داده شود. مشتریان در اینجا الزم است درباره نحوه و روش 

درد و گرفتگی  گردن، کتف درد، کمر درد ،ها به دالیل گوناگون نظیر رفع کسالتگرمابه

-کنند. مشتمالچی تنها با دست و پا مشتری را مشت و مال میعضالت به مشتمالچی مراجعه می

گیرد یا مشتری عجله دارد و مشتمالچی دست نرمی به دهد. مشتمالی به دو صورت انجام می

کشی دالک شروع  کیسهپس از آن و  کشدپهلوها و دستی به سینه و گردن وی می، پشت

 گیرد.شود یا اینکه وقت آزاد دارد که به ترتیب زیر انجام می می

ایستد. از کمر مشتری شروع نشیند و مشتمالچی پشت سر او مینخست مشتری دو زانو می

پنچه پاهای مشتری را به ، سر و گردن و در پایان، سینه، ها کند و و با دست به ترتیب دستمی

، گردد. پس از آنتر میمالش قوی، ها افزوده شوددهد. هر چه بر فشار دستمیآرامی مالش 

و دو سه بار بی وقفه از  کشدمی سینه و پهلوهای مشتری، دست به گردن، ایستدمشتمالچی می

خورد. بعد از این شود و از انتهای گردن وی به سمت ستون فقرات سُر میکف پاها سوار می

چرخاند و دو دست مشتری را از دو طرف از جانب چپ و بر عکس میمرحله دست راست را 

وی را بغل ، های او به سمت خودش قرار داردکه کف دستحالرساند. در همانبه پشت او می

باصطالح رگ  کشد تا صدایی از بندهای ستون فقراتش بلند شود یاکند و چندین بار باال میمی

، مشتری را با فشاری آرام وی گردن رسد.ل گردن میقولنجش بشکند. سپس نوبت به مشتما

. در پایان یکبار او را به سمت شانه راست و یک بار به آوردچرخاند و از آن صدایی بر میمی

-بدن را نرم می، پهلوها و اعضای دو طرف خواباند و با مشتمال و فشار برسمت شانه چپ می

دهد آید و به وی حالت رخوت دست میبیرون می اندک کوفتگی از مشتریکند. تا اینجا اندک 

خوابد و یکی از دالکان زیر مشتری به پشت می، گردد. در این حالتو آماده مشتمال کامل می

شکم و ، چندین بار با دو کف دست به مالش سینه گذارد. مشتمالچیسر وی لنگ خشکی می

به سمت ، ر روی سینه مشتری استهای او بکه کف دستپردازد و در حالیپهلوهای مشتری می

دهد ساعد و بازوهای او را مالش و به سمت باال و پایین حرکت می، جهد می راست و چپ بدن

       شکند.تک انگشتان وی را با تا کردن و کشیدن می و رگ تک
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، کندها شروع میخوابد و مشتمالچی ابتدا از رانمشتری به پشت می در حالت خوابیده

ابتدا دو پا و پشت گردن ، دهد. در حالت دمروگردن و سینه را مشت و مال می، دستسپس دو 

شکند و  می شود. آنگاه دو دست مشتری به صورت ضربدر در هممشتری مشت و مال داده می

، دهد. در نهایتکند و گردن او را مالش میکمر او را لگد می، نشیندمشتمالچی پشت مشتری می

طرفین  گذارد و گردن او را بهزیر چانه مشتری می، کندخود را قالب می یهادست مشتمالچی

 رسد.نوبت به صورت مشتری می، چرخاند. پس از آنمی

اما مشتمال ، این مشتمال در گرمخانه داخل گرمابه شامل ضرب و زور و مالش و نرمش بود

که خود مایل بودند ر افرادیگرفت. مگبا دست به آرامی بر روی تن مشتری انجام می، در سربینه

 انجام شود.ها  آن تری بر روی بدندر سربینه مشتمال قوی، گیریپس از عرق

که شد اما زمانیگفته می "میس" به مشت و مال داخل گرمابه، داراندر اصطالح گرمابه

ه ب"چک میس"اصطالح ، شدمشتری در سربینه به صورت کامل از سر تا پا مشت و مال داده می

-شود و فردی. پس از پیروزی انقالب مشت و مال در داخل گرمابه انجام می1بردندکار برده می

 . 5دهدمی به مشتریان مشت و مال هم، کشدکه کیسه می

صورت که مشتری به گیرد. بدینکمک پا انجام می های مشت و مال بهیکی دیگر از روش

کند. سپس کمر وی را لگد می، ای پای مشتریهخوابد و مشتمالچی ابتدا رانحالت دمرو می

کند. در همان می نشیند و دو پای مشتری را به پشت خممی آنگاه با یک پا روی کمر مشتری

آنگاه دو پای ، گذاردحال یک پای خود را میان دو کتف مشتری و پای دیگر را روی زمین می

خود را به سمت جلو ، گذاردمی گیرد و با پایی که روی کتفخم شده مشتری را به دست می

دهد. باید توجه می انجام گردد. مشتمالچی چند مرتبه این عمل رامیکشد و دوباره به عقب برمی

، هیکل و ورزشکاران هستند. سالخوردگانافراد قوی، مشتریان مشتمالچی بیشتر جوانان، داشت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1830ل ، ساخته مسعود کیمیایی و ناصرالدین شاه آکتور سینما، سا1811، سال "قیصر "در سکانسی از فیلم  1

علی شود. در فیلم اخیر زنده یاد محمدساخته محسن مخملباف کار مشتمالچی در سربینه به نمایش گذاشته می

    کند. کشاورز در گرمابه نقش مشتمالچی را ایفا می

 اند. دار در اختیار نگارنده گذاشتهاطالعات این بند را آقای امانی گرمابه 5
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 :1ج، 1811، رند. )شهریافراد نحیف و زنان تحمل حرکات محکم و شدید مشتمالچی را ندا

 (. 3تا  1تصاویر) (555-552: 1811، ؛ رضاپور 210، 160-119

جهانگرد فرانسوی حدود دو سده پیش به ایران سفر کرد و در  1سرهنگ گاسپار دروویل 

فعالیت  شاهد، وارد جامعه ایرانی شد گرفت. وی که از غرب های ایرانی مشت و مالگرمابه

تقریباً  دهد. توضیحات اوشغل دالکان را شرح می، در گزارش خود بود وها دالکان و مشتمالچی

دهند با این تفاوت که در ها انجام مینظیر کاری است که امروزه مشتمالچی و دالکان در گرمابه

گوید دو دالک پر زور که مانند  می وی پرداختند.آن زمان دو نفر به مشت و مال مشتریان می

که خوابانند در حالیهای مرمر میمشتری را در خزینه روی سنگ، اندهمشتریان گرمابه برهن

 گذارند. در این حال دالکان با فوت و فن خاصی مشت و مال را شروعبالشتکی زیر سر وی می

ها را دست، شودکنند. بر اساس مشاهدات وی مشت و مال در امتداد پیچ عضالت انجام می می

کارگر ، انددر تمام مدتی که دو دالک به مشت و مال مشغولچرخانند و در جهات مختلف می

شود و درد ریزد. به این ترتیب عضالت نرم میدیگری مرتباً آب گرم به سراپای مشتری می

کنند. کشی را شروع میدالکان کیسه، یابد. پس از مشت و مالناشی از مشت و مال کاهش می

داند که های درمان دردهای عضالنی میترین راهدروویل مشت و مال در گرمابه را یکی از به

-مند میکند و از نتیجه عالی آن بهرهاما خیلی زود فرد بدان عادت می، نخست طاقت فرساست

 (. 91-95: 1883شود )

طور که یادآور شدیم مشت و مال مخصوص مردان بود و به زنان اختصاص نداشت. همان 

ترتیب که زن زائو شدند. بدینزنانه مشت و مال داده می بجز موارد خاص که زنان زائو در حمام

بدن او را با زرد چوبه و روغن حیوانی ، نشاندندرا روی یک سنگ داغ در داخل گرمابه می

دادند تا مواد جذب بدن زائو گردد. پس از آن با فشار انگشتان می مالش کردند و آنقدرچرب می

: 1811، ند تا چربی روی پوست زائل گردد )رضاپورمالیدمرغ میدست بر روی بدن او تخم 

نگارنده به موارد دیگری از مشت و مال زنان در منابع مکتوب و ، (. بجز این مورد556-555

 مستندات شفاهی دست پیدا نکرد. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Gaspard Drouville 
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مشت و مال به صورت ، داران و دالکانشفاهی بدست آمده از گرمابه بر اساس اطالعات

 ماساژ مدرن متفاوت است. در هنگام و با روش های ایران سابقه داردهسنتی از دیرباز در گرماب

و شامل ریلکس و روغن درمانی است. اما مشتمالچی از  کشدمشتری روی تخت دراز می، ماساژ

بدن مشتری را نشسته یا خوابیده  کند و تنها با دو دست یا دو پاروغن و کیسه استفاده نمی

 داران و دالکان در شهر تهران( فاهی گرمابهاطالعات ش) دهدمی مشت و مال

های اخیر و تغییر در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که به موازات تحوالت جامعه در دهه

، شدن و فراموشی برخی مشاغل مربوط به گرمابه اهمیتها و کمدر شکل و کارکرد گرمابه

گرچه تحوالت ، ابه رخ داده استتحوالت واژگانی نیز در اصطالحات مربوط به گرم برخی

 یا کاهش با گسترش، تر از تحوالت زبان بوده است. در پی این رخدادهمواره سریع جامعه

های مربوط به مشاغل گرمابه مواجهیم. در مورد شغل دالک و حوزه معنایی در برخی واژه

 شاهد کاهش، ستعالوه بر تحول در شغل که امروزه هر دو به یک نفر محول شده ا، مشتمالچی

معنای ، که در اغلب موارد در منابع مربوط به گرمابهمعنایی واژه مشتمالچی هستیم. به طوری

ل به یک نفر نسبت داده شده مشتمالچی با دالک یکسان در نظر گرفته شده و هر دو شغواژه 

 (. 501-508: 1811، ؛ آرالتو82-89: 1819، االمینیروحاست )

 مشتمالچی در زورخانه

مشتمالچی زورخانه در بیشتر منابع شفاهی و مکتوب در ردیف خادم زورخانه ذکر شده است. در 

مشتمال از رسوم کهن و ضروریات ورزش باستانی بوده و آن عمل ، زورخانههای  نامه واژه یکی از

فشردن و خم و راست کردن عضالت بدن جهت رفع خستگی ، ورز دادن بدن ورزشکار با مالیدن

اما ، ست. به همین علت یک مشتمالچی در هر زورخانه به مشتمال مشغول بودهورزشی ا

خودشان پس از پایان هر دور ورزش باستانی و خروج از ، ورزشکاران به وی اکتفا نکرده و بیشتر

ها یکدیگر را جهت رفع خستگی و کوفتگی ناشی از ورزش سنگین و باز شدن شریان، گود

(. از آنجا که گود 10-36: 1869، ؛ ابوالحسنی ترقی 110: 1811، )جعفری دادندمشتمال می

مشتمال درگذشته رواج بیشتری داشته است. مشتمالچی تنها ، زورخانه محل کشتی دو پهلوان بوده
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دادند تا یکدیگر را مشتمال می، داد و بقیه ورزشکاران هر دو نفرپهلوان پیشکسوت را مشتمال می

ل در زورخانه بدین ترتیب است که نخست مشتمالچی زیر بدن شوند. شیوه مشتما آماده کشتی

نشیند و دو دست خود را محکم اندازد آنگاه ورزشکار به خاک رفته محکم میورزشکار لنگی می

کم کف کم، کنددهد. مشتمالچی نخست از مالش گردن شروع میمی جلو زانوها روی زمین قرار

دهد. سپس ورزشکار ها تا پایین کمر سُر میا و روی کتفهها را چند بار با فشار از سرشانهدست

 وها  کف دست با مشتمالچی از باالی برجستگی سینه نشیند.دارد و میبر می ها را از زمیندست

-ها را روی زمین میدهد. ورزشکار دو باره دستمی تمام سنگینی بدن از باال رو به پایین مالش

جهد و با فشار سنگینی می مشتمالچی یکباره بر گرده ورزشکار نشیند.گذارد و به حالت اول می

دهد. پس از تکرار آهسته از سر ستون فقرات پاها را با فشار رو به پایین سُر می، بدن روی پنجه پا

جهد و سنگینی بدن کند و به هوا میبدن خود را جمع می، ایستدپشت سر ورزشکار می، این عمل

آنکه تکان بی در این حال ورزشکار کوبد.هلوی راست بر پشت او میخود را از سمت بازو و پ

رسد و مشتمالچی کف مشتمال به پایان می، ماند. پس از چند بار تکرار این عملبخورد بر جای می

. مشتمال شونده "دست شما درد نکند"گوید:زند و ورزشکار مزد دستش میمی دو دست را به هم

از روغن یا ها  آورد. در مشتمال زورخانهنمی دست مشتمالچی طاقتقوی باشد و گرنه زیر باید

 مگر برخی موارد که بدن ورزشکار درد داشت و کردندماده دیگری برای چرب کردن استفاده نمی

؛ اطالع شفاهی 561-565: 1819، پورشد )انصاف گلیسیرین به کار برده می، برای مشت و مال

   (.6و  1)تصاویر مرشد محمد باقر مافی(

کاران و مرشدان از گذشته تاکنون توضیح داده باستانی در اینجا شغل مشتمالچی به نقل از

 شود. می

ر گود زورخانه به سن ها ورزش باستانی و حضور دغالبا افرادی که پس از سال، درگذشته

به کار  به عنوان مشتمالچی، میرسیدند و دیگر توان ورزش و کشتی گرفتن نداشتند بازنشستگی

زورخانه "سفره"یا "جا سنگی"(. مشتمالچی پهلوان را در 11: 1815، شدند )قجقی نژادگرفته می

تا یک دهه پیش از پیروزی انقالب  کرد.داد و به همه امور خدماتی رسیدگی میمشت و مال می

زه کمرنگ شد و امروها  اما بتدریج نقش این افراد در زورخانه، شغل این افراد رونق داشت
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اگر ورزشکار سرشناس و ، ها هستند. البته تا زمان حال نیزتنها آبدارچی زورخانه، هامشتمالچی

کن باشد و به دستگیری از چراغ روشن، قدیمی وارد زورخانه شود که به قول اهالی زورخانه

   گیرد.نشاند و مشت و مال سبکی میوی را می، مشتمالچی با احترام، بینوایان بپردازد

ز ورزشکاران نیز انعام دریافت ا، دارانعالوه بر دریافت دستمزد از زورخانه ، هاتمالچیمش

اطالعات شفاهی مرشد پرویز ) 1است کنند و بیشتر مواقع انعام آنان از دستمزد شان بیشتر می

 (.نوکار و احمد پردیک ورزشکار و سازنده ضرب زورخانه

اتر از امور خدماتی بوده است. وی عالوه بر فر 1880وظایف مشتمالچی زورخانه تا دهه 

باز کردن و قفل کردن در زورخانه پس از خروج ، دم کردن چای، رسیدگی به امور نظافت

شستن ، ها و بخاریها  روشن کردن چراغ، معبر ورودی و ایجاد پارو کردن برف، ورزشکاران

کسوت  و مال ورزشکار پیشبه مشت ، مرمت و تعویض پوست ضرب، قصابی و آشپزی، 5ها لنگ

دار و مرشد بود و بسیاری از مشتمالچی نماینده زورخانه، تر از همه اینکهاما مهم پرداخت.نیز می

کرد. به طور مثال اگر در گود ورزشکارها ایستاده بودند و فردی وارد زورخانه کارها را اداره می

احترام وی بر ، پهلوان یا صاحب زنگ، یاز در صلوات، ای بودفرد وارد شده در هر مرتبه، شدمی

هر کار دیگری که از ادب  عهده مرشد بود و هیچکس اجازه نداشت به تازه وارد خوشامد بگوید یا

از سوی ، زدسر می ورزشکاران سر بزند. اگر خطایی از ورزشکاری در گود از به دور باشد

یکی روی ها را یکی مشتمالچی لنگ ،شد. بدین ترتیب که روز بعدوی تذکر داده می مشتمالچی به

که داد. زمانینمی لنگ، اسائه ادب سر زده بود که از اواما به فردی، دادقرار می زانوی ورزشکارها

شد که باید در زور خانه به وی تذکر داده می، شددار یا مرشد جویا میآن فرد علت را از زورخانه

ها  آن سنجید و بهی شان و مرتبه ورزشکاران را میرعایت ادب را نگه دارد. همچنین مشتمالچ

      .8) اطالع شفاهی مرشد محمد باقر مافی(دادلنگ و تنکه میها  آن گذاشت و بهاحترام می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ی دستمزد مشتمالچی تنها انعام ورزشکاران بوده است )گفته حسین گودرزی، مشتمالچی زورخانه طالچی؛ . گاه 1
 (.819: 1811مختاری،

 (. 811-812دهد )همان: ها را به خشکشویی میهای اخیر مشتمالچی لنگ. در دوره5

ونه به ورزشکار خاطی تذکر داده گای به نام جعفر جباری در زورخانه سعادت این. وی شاهد بوده که مشتمالچی8

 است. 
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آقا مجید برادر کریم سیاه  1810کسوت شنیدیم که در دهه از یکی از مرشدان پیش

سماور را روشن و ، رسیدامور نظافت می مشتمالچی بود. او در زورخانه برادر به، دارزورخانه

 گوید:کرد. وی در ادامه مطالب درباره شغل مشتمالچی چنین میچای برای ورزشکاران آماده می

ورزشکار بودم. تو زورخونه باغ ایلچی. بعد یه  1850من قبل از اینکه مرشد بشم خودم از " 

 زورخونه، ید محمد شریک شدممیرکاشانی. من دو سال با این س مرشد داشتیم سید محمد

 من پای سماور، بازارچه کلباسعلی را از آقای پهلوانپور اجاره کردیم. سید محمد سر دم بود

از ، مشتمالچی بودم. اونجا صدای ضرب تو گوشم پخته شد. اون موقع تو ارتش استوار بودم

کف گود ، کردم می روزورخونه رو جا، گرفتمجارو دست می، لباس رو در میاوردم، اداره میومدم

اطالع شفاهی مرشد حاج قاسم ) کردم تا ورزشکارها بیایند.چای آماده می، کردمرو پاک می

 . 1خوش هیکل(

 کرد تا بهمی گاه وساطت نوجوانی را امین صاحب زورخانه بود و، ناممشتمالچی خوش

 . شناختندها را میمشتمالچی، هازورخانه راه یابد. همه صاحبان زورخانه

اما گاهی هیچ وقت ، ورزشکار زورخانه بوده، بیشتر اوقات مشتمالچی پیش از این شغل

ای یاد از مشتمالچی ناشنوای سالخورده 5ورزشکار نبوده است. به طور مثال مصطفی کیانتاش

-با ایما و اشاره با مردم ارتباط برقرار می، کرد که بسیار خوش اخالق و خوش برخورد بودمی

 گز ورزشکار نبوده ولی به کار کردن در زورخانه عالقه داشته است. کرد و هر

مشتمال ورزشکار و رسیدگی به امور ، شغل مشتمالچی زورخانه، با توجه به موارد مذکور

به  ورزشکاران دیگر، جدا شدن کشتی از زورخانه خدماتی زورخانه بوده است. اما پس از

و مشتمالچی زورخانه تنها سمت آبدارچی را دارد و دهند مشتمال در زورخانه رغبتی نشان نمی

رود. مسلما این کاهش معنایی تا امروز این واژه با کاربرد معنایی محدودتر در زورخانه به کار می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در هنگام نواختن ضرب و اجرای ورزش باستانی، یکی  ،1869در بازدید میدانی از زورخانه پهلوانپور در دی ماه . 1

 (. 1869از ورزشکاران آهسته به من گفت چون میهمان هستید انعام مشتمالچی را فراموش نکنید)شریفی، 

 (.118: 1811تِک، صاحب امتیاز زورخانه طالچی بود) مختاری، معروف به علی تِک . وی فرزند علی کیانتاش 5
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واژه مشتمالچی  معنایی به انجام رسیده و در حال حاضرهای  تدریج و از طریق انواع ارتباطبه 

  (.116-508: 1811، آرالتو) شودمی و آبدارچی اطالق خدمتکاردر زورخانه به مفهوم خاص 

 پیشنهادی جهت باززایی شغل مشتمالچی در روزگار کنونی

یابیم که حکایت مشتمالچی تنها با مطالعه شغل مشتمالچی در دو مکان گرمابه و زورخانه درمی

و کمرنگ  در زورخانه با جدا شدن کشتی پهلوانی از گود زورخانه شغلی فراموش شده نیست.

 باززایی شغل مشتمالچی در این مکان به نظر در حال حاضر امکانی برای، شدن سنت پهلوانی

های تاریخی و سنتی در رسد. اما مشتمالچی در گرمابه حکایتی دیگر دارد. بیشتر گرمابهنمی

شهرداری و ، اند. وزارت میراث فرهنگی و گردشگرینقاط مختلف ایران ویران و متروک شده

اند. به طور مثال حمام را بازسازی و تغییر کاربری دادهها  خش خصوصی برخی از این گرمابهب

حمام علی قلی آقا در ، داری بندرعباسحمام گله، به رستوران سنتی و سپس موزه وکیل شیراز

حمام نواب تهران به نمایشگاه صنایع ، شناسی اصفهان و حمام گنجعلیخان کرمان به موزه مردم

باشی اصفهان به رستوران سنتی و حمام وزیر اصفهان به حمام خان یزد و حمام جارچی ، یدست

این بناها از  اند. در مواردی نیزتغییر کاربری داده 1کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

-نظیر حمام فین و حمام سلطان امیر، سوی میراث فرهنگی به ثبت آثار ملی ایران رسیده است

این اماکن تاریخی  های معماریها و آرایهجذابیت روزانه گردشگران زیادی از کاشان واحمد در 

 )مشاهدات میدانی نگارنده(. کنندبازدید می

ای گیرد و عمل پسندیدههای تاریخی انجام میها با دغدغه حفظ سازهاین تغییر کاربری

ها ها در تغییر کاربری گرمابهکاستیدارد. این هایی نیز در برها کاستیاست اما اجرای این طرح

شود و متاسفانه مداخالت فراوانی در سازه های سنتی و مراکز فرهنگی بیشتر دیده میبه رستوران

گرمابه  تصویر نارسایی از، یا گردشگر خارجی که فرد ناآشناگیرد. به طوریاصلی صورت می

خزینه ، فهان است. در این مکانعمومی در ذهن ترسیم خواهد کرد؛ نمونه آن حمام وزیر اص

حس ، شده و به جای آن کولر نصب گردیده و فرد هنگام بازدید از این محل با سیمان پُر کامال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 در حمام وزیر اصفهان به عنوان مربی کودک مشغول به کار بوده است. 1839. نگارنده در سال  1
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شناسی شاید گرمابه به موزه مردم تبدیل، کند. در شرایط کنونیگرمابه را پیدا نمی و حال ورود به

-های سنتی را به گردشگران معرفی میبهموضوع گرما، هاباشد. این موزه بهترین تغییر کاربری

 شود. همچنینتمامی اجزای سازه به نمایش گذاشته می، کنند و بدون تغییر در معماری سازه

کند تا تصویری ماکت و دیگر ابزار تصویری به بازدیدکنندگان کمک می، استفاده از مجسمه

ود مرمت دقیق این بناها و های تاریخی نشان داده شود. با وجاز گرمابه نزدیک به واقعیت

 ی است.های محدودیت  ها دارایاین تغییر کاربری، برانگیز صورت گرفتههای تحسین کوشش

محدود به حفظ سازه معماری و نگاهی ، شناسیهای مردمایجاد کنندگان این موزهنگرانی 

ناها موزه هستند و این ب، آیدطور که از نامگذاری آنان بر می نوستالژیک به گذشته است و همان

گذارند. در بهترین حالت فسیلی از رسوم و حیات اجتماعی فراموش شده را به نمایش می

رسوم و مشاغل وابسته ، های عمومیها در واقع نوعی اعالم پایان حیات گرمابهساخت این موزه

ها و ی این سازهفرهنگی و اقتصاد، ها به کارکردهای اجتماعیاین تغییر کاربری به آن نیز هستند.

ای پایان یافته و مربوط به پدیده های عمومی راپردازند زیرا گرمابههای مرتبط بدان نمیشغل

 پندارند. گذشته می

ماساژ ایرانی است. این نوع ماساژ ریشه در ، "مشت و مال"پیشنهاد نگارنده برای اصطالح  

   طب سنتی ایران دارد.

نام مکتب ماساژ ایرانی و تفهیم تفاوت آن با سبک ماساژ در صورت ترویج روش مشتمال با 

مفهوم دقیق و مزایای مشتمال را به  ها این پتانسیل را خواهند داشت تاگرمابه، تایلندی و اروپایی

گرمابه در حیات  شغل مشتمالچی جایگاه خود را در مشاغل مرتبط با، آگاهی عموم برسانند

 ها در اندیشه تغییر کاربریاین سازه جهت حفظ، س از این دیگریابد و پباره بازجامعه ایرانی دو

   نباشیم.ها  آن

صنعت گردشگری یکی از صنابع مهم و کاربردی در اقتصاد جهانی است و با تبلیغ آگاهانه 

توان مشت و مال را به گردشگران ورودی در کشور معرفی کرد و بدین ترتیب و هدفمند می

گرمابه ایفا کرد. بدیهی است تا  های مرتبط بااساژ ایرانی و شغلاحیای مکتب م نقش مهمی در
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جوامع دیگر  آن را در معرض دید تواندنمی، های خود آگاه نباشدای از داشتهکه جامعهزمانی

 مردم همان سرزمین هستند. ، کننده هر خدماتینخستین مصرف، قرار دهد. در واقع

آلودگی هوا و غیر بهداشتی بودن برخی ، ن شهرهامشکالت ترافیک و تردد در کال، از سویی

شود. امروزه این امکان وجود دارد که ها میمانع حضور مشتریان در گرمابه، های عمومیگرمابه

های بازاریابی امکانی های اجتماعی اینترنتی و دیگر شیوههای عمومی به کمک کانالگرمابه

-دریافت کنند. به واقع حمام را در منازل شخصی متقاضیان مشتمال این خدمات فراهم آورند تا

این ، توانند به مکانی برای رشد و احیاء این شغل تبدیل شوند. از سوی دیگرهای شخصی می

ها بودند. این کنندگان خدمات آن نیز مردای مردانه بود و تنها دریافتگذشته صرفا حرفهشغل در

های مشتمال این خدمات به زنان هم ارایه روشامکان وجود دارد با تغییری اندک در تعدیل 

توان زنان مشتمالچی تربیت کرد. اضافه شدن زنان به جمع گردد. برای رسیدن به این هدف می

 کند وایرانی را در جامعه دو برابر می ضریب نفوذ مکتب ماساژ، کنندگان این خدماتدریافت

ها و گرمابه مالچی و افزایش درآمدسبب ایجاد شغل جدید زنانه از طریق تربیت زنان مشت

 شود که این خدمات را ارایه خواهند داد.موسساتی می

های ورزشی مجوز ساخت باشگاه، های عمومینوگرایی موجب شده تا در جوار گرمابه

، سونا، دوش آب سرد و گرم، وسایل ورزشی و بدنسازی، نوساز و تمیز با تجهیزات استخر

شود. در ها کاسته میروز از مشتریان گرمابه ود. در مقابل روز بهجکوزی و ماساژور داده ش

های نیاز به گرمابه، در رفت و آمد هستند که در کالن شهری چون تهران که افراد هموارهصورتی

باز زایی مشاغل ، هاسازی گرمابهباز زنده های  ناپذیر است. یکی از راهعمومی و نمره اجتناب

ابه است. مشاغلی که پتانسیل تطبیق با تکنولوژی و جامعه امروزی را داشته فراموش شده در گرم

بدیهی است که در  1نزد استاد بروند و این مهارت را آموزش ببینند. باشد. نخست شاگردان باید

های راه رسانه تکریم این شغل از سنتی شویم.های  احیای این شغل نباید محدود به بازاریابی

اصالح ، مقاالت علمی، های تلویزیونیپزشکی و سریال -مستند علمیهای  نامهویژه بربه، جمعی

نظارت بر ، -آبشخور این مکتب -گیری از طب سنتی بهره های مشتمال باو بهبود روش
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شود )اطالع شفاهی استاد کتایون مزداپور(.شوون گفته می. در سنت زردشتی به این عمل اوستا 1 
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 هاها و موسسات اعتباری برای ساخت و تجهیز گرمابهبهداشت این اماکن و حمایت مالی بانک

ده از این توانایی بالقوه در ایجاد شغل و تولید ثروت داشته باشند. تواند کمک موثری در استفا می

 های گوناگون نظیر تبلیغات در فضای مجازی به افراد شناساند.باید از راه مشتمال سنتی را

تواند در جلب گردشگر گام موثری باشد و می، بدین کار مشغولند کهمعرفی مشتمال و افرادی

کرد. نظیر گرمابه توریستی  گذاریسرمایه، توان در بخش گردشگریمی ،این افراد با به کارگیری

فضای ، های مسافرتیسنتی باب همایون نزدیک میدان امام خمینی تهران که با همکاری آژانس

ها گردشگر ایرانی و خارجی است و خدماتی نظیر مجازی و چاپ بروشور روزانه پذیرای ده

 دهدو... را ارائه می ری مراسم حمام دامادی و حنابندانمشت و مال سنتی و برگزا، کشیکیسه

بیشتر ، خود شاهد بود که در شهر حمامت تونس 1816(. نگارنده در فروردین 10-18تصاویر)

درمانی به این منطقه ماساژ و آب، سنتیهای  گردشگران از سراسر دنیا تنها برای استفاده از حمام

 کنند. سفر می

چه در گرمابه حامالن میراث فرهنگی ناملموس و ، چه در زورخانه هابه هر حال مشتمالچی

 دفتر ثبت آثار میراث ناملموس وزارت هستند. بنابراین های سنتی بشریدارندگان زنده دانش

کند تا  نام این افراد را در فهرست حامالن این میراث ثبت میراث فرهنگی و گردشگری باید

ی آنان برای آیندگان به یادگار بماند. این امر عالوه بر صیانت های شغلاطالعات شفاهی و مهارت

زنده سازی این شغل و رشد گردشگری در جامعه ایرانی موجب باز ، فرهنگ و انتقال دانش سنتی

 ای جبران ناپذیر به این میراث وارد خواهد کرد. خواهد شد. فقدان این استادکاران لطمه

 گیری نتیجه 

، عالوه بر حفظ کالبد معماری گرمابه و زورخانه، مستنداتی که برشمردیمساس شواهد و ا بر

شناختی این اماکن توجهی ویژه داشت. گرمابه و زورخانه باید به مسائل فرهنگی و مردم 

ها و آرزوهای افراد جامعه بوده و نقش مهمی در اندیشه، نهادهایی تأثیرگذار برای بیان باورها

فرهنگی و مذهبی ، اند و رشته پیوندهای تاریخی ردمی به عامه مردم داشتهارزش مانتقال میراث با

ها نگه داشتند. متأسفانه این اماکن که محل ترویج فرهنگ سنتی و شفاهی را در میان نسل
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های قدیم گسسته و بسیاری از اند به تدریج پیوندهای فرهنگی خود را با سنتگذشتگان بوده

  اند.در این اماکن به فراموشی سپرده شده مسائل فرهنگی و مشاغل رایج

شغل مشتمالچی از گذشته تا زمان حال بپردازیم و  در این پژوهش سعی شد به توصیف

پیشنهاداتی جهت احیاء این شغل در گرمابه ارائه دهیم. مهارت مشتمالچی در دو مکان کاربرد 

دیگری در زورخانه که به ، ستداده امشت و مال می، یکی در گرمابه که پس از شستشو، داشته

تغییر ماهیت یافت ، پرداخته است. اما همانطور که متذکر شدیم این شغل می مشت و مال پهلوان

شود. امروزه مشتمالچی در گرمابه با دالک و در زورخانه با آبدارچی یکسان در نظر گرفته می و

واژه مشتمالچی رخ داد. اساس این تغییر در معنای ، بینیم به موازات تغییر شغل می همان طور که

تغییر معنا را باید در تحوالت اجتماعی جستجو کرد و دیر زمانی است که اثری از آن در منابع 

 مکتوب و حافظه تاریخی مردم جامعه باقی نمانده است. 

 منابع

 (1811آرالتو. آنتونی .)ه . ترجمه یحیی مدرسی. تهران: پژوهشگاشناسی تاریخیدرآمدی بر زبان

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

 (1869ابوالحسنی ترقی. مهدی .)های فرهنگی.. تهران: دفتر پژوهشزورخانه در ایران 

 - ( 1831ابوالقاسمی. محسن .)تهران: ققنوس. شناسی)اتیمولوژی(ریشه . 

 ( .1816ابوعلی سینا .)تهران: سروش.1ژار(. ج. ترجمه عبدالرحمن شرفکندی )ههقانون .   

 (1812احمدی. مرتضی .)تهران: ققنوس.های تخت حوضی(های همیشه نو)ترانهکهنه .  

 (1863اکبری. پریوش .)های فرهنگی.. تهران: دفتر پژوهشحمام در ایران 

 فرهنگی. های  . تهران: دفتر پژوهشآیین جوانمردی. 1811مهران. ، افشاری 

 (1818امین. رفیع .)18-51صص  .1. شماره 6. سال12ن. دوره. ارمغاتاریخ طب از مبدأ تا امروز . 

 تهران: اختران تاریخ و فرهنگ زورخانه(. 1819پور. غالمرضا)انصاف . 

 (1815انوری. حسن .)تهران: سخن.فرهنگ فشرده سخن . 

 تهران: پاپلی و گوتنبرگ.شازده حمام(. 1862یزدی. حسین)پاپلی . 

 (1832توسلی. غالمعباس .)ران: سمت.. تهشناسی کار و شغلجامعه 
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 (1811جعفری. شعبان .)به کوشش هما سرشار. تهران: ثالث. .خاطرات 

 (تصحیح مهران افشاری1811چهارده رساله در باب فتوت و اصناف .)-  :مهدی مداینی. تهران

 چشمه.

 (1883دروویل. گاسپار .)ترجمه جواد محیی. تهران: گوتنبرگ. سفرنامه دروویل . 

 تهران: سازمان چاپ دانشگاه تهران.86. جامهنلغت(. 1820اکبر)دهخدا. علی . 

 (1811رضاپور. فاطمه.) آرشیو . تهران: های کرمان)گزارش پژوهشی(شناسی حمام مردم

 شناسی  پژوهشکده مردم

 حمام عمومی در جامعه و فرهنگ و ادب دیروز: نگرش مردم(. 1819االمینی. محمود)روح-

 . تهران: اطالعات. شناختی

 باززنده سازی یک (. 1835ن و بهسازی شهری وزارت مسکن و شهرسازی)سازمان عمرا

 . "حمام وزیر"اثر

  دو آب حوضی پیشه فراموش شده قبل از عید نوروز در تهران (.1861موید. سلیم)سلیمی .

 .95-96. صص 8. شماره8فصلنامه تخصصی نوروز. سال

 (1869شریفی. گلفام .)آالت ورزش باستانی )گزارش  بررسی انسان شناختی سازندگان اسباب و

 شناسی.آرشیو پژوهشکده مردم  . تهران:پژوهشی(

 (1811شهری. جعفر .)تهران: معین.1و1. جطهران قدیم .  

 های همایش . در: مجموعه مقالههای خصوصی و خانگیحمام. (1811زاده. نیما)علیپور. نسیم؛ ولی

 . 108-111حمام در فرهنگ ایرانی. صص 

 ای در کرمان )گزارش های زورخانهشناسی ورزشپژوهشی بر مردم (. 1815اهپور)نژاد. شقجقی

 شناسی.آرشیو پژوهشکده مردم . تهران:پژوهشی(

 (1862کرمانی. محمد کریم بن ابراهیم .)اردهال.. تهران: سفیررساله در متعلقات صنعت دالکی 

 (1815کریمیان سردشتی. نادر .)مان میراث فرهنگی کشور. . تهران: سازشناسی حمامکتاب 

 (1811مختاری. ابراهیم؛ صابر. هدی .)تهران: اداره کل آموزش.  .میراث پهلوانی 

 (.1838مکنزی. د. ن .)ترجمه مهشید مبرفخرایی. تهران: پژوهشگاه علوم فرهنگ کوچک پهلوی .

 انسانی و مطالعات فرهنگی.
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 (1818معین. محمد[)ر.. تهران: امیرکبیفرهنگ فارسی[.  1831 

  شناسی.. مجله انسانای گازران در تاریخ اجتماعیزندگی حرفه (.1860پور. ابراهیم)موسی 

 .61-101صص  .11شماره .6سال

 (.1861نایپل. ج. س .)تهران: ققنوس.  . ترجمه مهدی غبرائی.مشتمالچی عارف 

 (1891نجمی. ناصر .)تهران: ارغوان. دارالخالفه طهران در یکصد سال پیش . 

 مترجم پرویز رجبی. تهران: توکا.سفرنامه کارستن نیبور(. 1821ور. کارستن)نیب . 

 پیوستتصاویر 
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 اند.ساله باب همایون در اختیار نگارنده گذاشته 12دار، ها را آقای محمد امانی گرمابهکس. ع 1

 اند. از ایشان بسیار سپاسگزارم.های تبریز تهیه کردهعکس فوق را آقای محمد امانی از یکی از گرمابه.  5
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11افشاری: ، . زورخانه مربوط به دوره فتحعلیشاه قاجار1  

 

 
521نیبور: ، خان زند. زورخانه مربوط به دوره کریم6  
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