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 ٢٠٠٨ ژانويه ١۵ براي راديو زمانه ـ ١٢٠-١١٩نيلگون 
 

 
 تاريخچهء نظافت بدن

  گاالگروينيفريدنوشتهء 
 نتري عبدي كال: مترجم

 
در عصر جديد و در جهان غرب ــ جهاني كه به تميزي خو كرده ــ ممكن است تصور كنيم كه نظافت 

اما در سفري به هند، نخستين چيزي . دشخصي چيزي است كه همهء مردم به يكسان در همه جا قبول دارن
توالت آشناي } صندلي{وـ تميزِ هتل، نه خبري از  كه نظر مرا جلب كرد اين بود كه در مستراح بسيار ترـ

در عوض، يك سوراخ براي نشستن سرپا روي آن، يك شيرآب، و يك !  من بود و نه از دستمال توالت
 .آفتابه وجود داشت

 
نشين شد كه جهان به دو گروه تقسيم مي شود، آنها كه خود را  ـ  در ضمير من تهبه تدريج كه اين حقيقت

مي شورند و آنها كه خود را دستمال مي كشند ــ و هرگروه به برتري روش خود ايمان راسخ دارد ــ اين 
 نظافت، بلكه نكته را هم متوجه شدم كه در هند، مانند بسياري از مناطق جهان، مردم از قديم االيام نه تنها به

به طهارت هم مي انديشيده اند؛ نظافت مربوط به تميزي بدن است، اما طهارت، عالوه بر بدن، مربوط به 
از همين رو، اگر يك . پاكي روح نيز مي شود، يا دستكم با منزلت ديني و فرهنگي ارتباط پيدا مي كند

صابون بكشد، بازهم از لحاظ هندوي مؤمن با جسمي نجس تماس حاصل كند، حتا اگر دوش بگيرد و 
 .  مذهبي ناپاك به حساب مي آيد

 
هم به تاريخ نوع بشر به طور كلي مربوط مي » ناپاك«و » پاك«گوناگوني هاي فرهنگي دربارهء دو مفهوم 
، استاد »ويرجينيا سميت«يك خانم تاريخنگار بريتانيايي به نام . شود و هم به تاريخ نظافت بدن به طور اخص

اين . منتشر كرده است» تميــز«به تازگي كتابي به نام »  عالي بهداشت و طب گرمسيري در لندنمدرسهء«
» }معنوي{تصورات غيرمادي «ي عمل نظافت و » جنبه هاي تجربي و مادي«كتاب تحقيقي است دربارهء 

ر و وضع و او در ابتداي اين كتاب مشاهده مي كند كه تشريفات مربوط به رسيدگي به س. دربارهء طهارت
 .ظاهر، ريشه در رفتار اجداد ما، پستانداران بدوي، دارد
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در حقيقت، از ابتدا تا همين اواخر، يعني تا قرن هفدهم ميالدي، در آثار نقاشان و هنرمندان، تصاويري از 
زنان مرفه را داريم كه با غرور تمام مشغول گرفتن شپش هاي كودكان شان هستند، درست مثل ميمون هايي 

ه بچه هاي خود را مي جورند و كك زدايي مي كنند ــ اين هم نوعي مهارت است كه شايد امروزه، با ك
 .بازگشت شته و ساس رختخوابي، مي ارزد كه دوباره به آن مجهز شويم

 
، اجداد ما تا آن حد پيشرفت كرده بودند كه به ) سال قبل از ميالد مسيح۴٠٠٠(با فرارسيدن عصر مفرغ 

رسيده بودند، واژه اي كه در تمدن بين النهرين به معني ) ellu(» الو«دشان به وضعيت زبان عصر خو
مثل امروز، در آن دوران نيز مردم . مي شد» مراقبت شخصي«بود و شامل مراتب زيادي از » پاكيزگي زيبا«

تن و متمول با انواع محصوالت زيبايي و تشريفات خاص به سر و وضع خود مي رسيدند ــ شست و شوي 
آرايش و . اصالح صورت، آرايش مو، استفاده از لوازم آرايش صورت، مانيكور و پديكور و نظاير آن

سرزمين مصر، نخستين پايتخت .  نشانهء منزلت اجتماعي محسوب مي شد آراستگي به طور روزافزون
 . در مي آمدنظافتِ دولوكس به شمار مي آيد كه در آن آداب آرايش و موميايي كردن مردگان به اجرا

 
را ديده اند، مي دانند كه يونانيان و روميان باستان به نظافت » تروي«و » بن هور«كساني كه دو فيلم سينمايي 

، روزنامه نگار مقيم تورانتو »ناگفته هاي كثيف دربارهء تميزي«در كتابي به نام . اهميت بسيار مي دادند
يونانيان نه تنها بهداشت و . ي هومر آغاز مي كند»وديسها«، از حماسهء »كاترين آشن برگ«خانم ) كانادا(

نظافت بدن را براي ما به ارمغان آوردند، كه بخشي از تندرستي عمومي محسوب مي شود، بلكه حمام 
روميان همين مفهوم را از يونانيان گرفتند و گرمابه . عمومي را نيز مرسوم كردند كه مكان معاشرت هم بود

وردند كه بنا به تحقيق خانم آشن برگ، اهالي مي توانستند در آنها، در آن واحد از هاي عمومي اي پديد آ
 .خدمات سلماني، مداواي طبي، و سكس بهره بگيرند

 
با سقوط روم و اشاعهء مسيحيت، دوران گرمابه ــ چه عمومي چه خصوصي ــ سـپري شد و عصر غسل 

ن خود، تزكيه روح را به تميزي ظاهري ارجح مي بزرگان كليسا، مانند بنيانگذار دي. تعميد فرا رسيد
به اين ترتيب، يك زاهد مسيحي كه از سر و . هموار مي كرد» گناهان تن«شمردند، زيرا نظافت راه را براي 

پاي او انگل و آفت باال پايين مي رفت و بوي گند بدن اش همه جا را مي گرفت، قدر و منزلتي واال داشت 
در همان حال، مشـركان، بي دينان، و يهوديان،  آزرده خاطر مي . ( مي آمدو مظهر پالودگي به حساب

شدند از اينكه عيسا افراد ناپاك را لمس مي كرد، كساني چون جذامي ها، زنان مشكوك، و حتا جنازه ها 
 .)ــ پيروان مسيح حتا اجساد قديسان و قبور آنها را تكريم مي كردند
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يهودي، تاقبل از سن يائسگي، از همه پاكيزه تر بودند زيرا خلوص و پاكي قرن هاي متمادي، زنان شوهردار 
 .ديني ايجاب مي كرد كه هرماه به شست و شوي كامل بپردازند

 
وضع نظافت در قرون وسطا كمي بهتر شد، به ويژه پس از آنكه سپاهيان جنگهاي صليبي، حمام تركي را 

 شاهان قرون وسطا نيز، خوش سليقگي و نظافت را مي روابط عاشقانهء دربار. وارد سرزمين خود كردند
گرمابه هاي عمومي از استقبال مردم بهره مي بردند و . در همه جا مرسوم شد» شنبه حمام«به زودي . طلبيد

تفريحي به همراه » دراز كشيدن«زنان باردار، از اين گرمابه ها براي . به نحو مطلوبي هم اداره مي شدند
پاريس و لندن پر از اين گرمابه هاي سرخوش بود كه به آنها . شان استفاده مي كردنددوستان و نزديكان 

 .بعدها همين عنوان را به خانه هاي عشرت دادند. مي گفتند) stew/ محل بخار (» سـتو«
 

ترس از امراض باعث شد كه مردم ديگر حمام نكنند و به . دوران تاريك نظافت در قرن شانزدهم آغاز شد
طاعون، از خود . به عقيدهء خانم آشن برگ، طاعون باعث اين رفتار شد. شست و شو بپرهيزندكلي از 

چندان جنازه باقي مي گذاشت كه خواباندن آنها در گورهاي جمعي، به گفتهء يكي از اهالي فلورانس، مثل 
جينيا سميت، عامل اما به عقيدهء خانم وير). غذاي چنداليهء ايتاليايي(درست كردن اليه هاي الزانيا بود 

طبيبان آن دوره كه شناختي نداشتند، اعالم .  بيماري سفليس بود كه در قرن شانزدهم بيداد مي كرد، اصلي
مي گشايد و همين » بخارات«ني خطرناك است زيرا پوست بدن را به روي ــكردند شست و شو و آبت

 . بخارات، انواع بيماري ها را منتقل مي كنند
 

م كردند اماكن شست و شو باعث تحريك اميال جنسي مي شوند وامر به بستن گرمابه ها سران كليسا اعال
از قرن شانزدهم تا قرن نوزدهم، در بيشتر اروپا، يك فرد مي توانست از گهواره تا گور را سپري كند . دادند

 محسوب آب دشمن«به گفتهء خانم آشن برگ، در اين دوران . بدون آنكه يك استحمام جدي كرده باشد
 ».مي شد و مي بايست به هربهايي از آن پرهيز كرد

 
» عصر طاليي كثيفان واالمقام«اكثر روايات مخوف و طنز آميزي كه دربارهء كثيف بودن مردم شنيده ايم از 

در اين دوران، اشراف زير جواهرات و لباسهاي زرق و برق دار و  پوست خز، مملو از شپش و . مي آيد
چه «ر انگلستان، ملكه اليزابت با سربلندي اعالم كرد از حاال ماهي يك بار حمام مي كند، د. بوي گند بودند

 » .به آن نياز داشته باشد چه نداشته باشد
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در اسپانيا، طي دوران تفتيش عقايد، مسيحيان با وحشت بسيار ميان خود زمزمه مي كردند كه خدا به دور، 
در فرانسه هم پاكيزگي ارجي نداشت؛ مثالً در » !شايع است كه يهودي ها و مسلمان ها به حمام مي روند«

 .ند و بيرون مي بردندتاالرهاي كاخ ورساي مي بايست هرهفته فضوالت انساني را جمع آوري مي كرد
 

. كساني كه بدن شان از شدت چرك بو مي داد، به جاي استحمام، مرتب لباس هاي پاكيزه به تن مي كردند
هنگامي كه جان وسلي در سال . اين لباس ها در ميان اهالي هلند به يك مد و تب مصرف تبديل شده بود

، منظور او بدن » ي همان مقام الوهيت را داردپاكيزگ« آن گفتهء مشهور خود را بر زبان آورد كه ١٧٩١
 .پاكيزه نبود بلكه لباس هاي تازه و تميز بود

 
پس از اين دوران طوالني عـَفـَن، خانم ويرجينيا سميت مي پردازد به اينكه چگونه اروپا آرام آرام به عصر 

 شيوهء خود روشنگري گام گذاشت و در اين دوران چطور جنبش هاي اجتماعي گوناگون هريك به
در بريتانياي قرن هفدهم، تأثيرات توأمان ِ فرقه هاي اصالح طلب پروتستان و . نظافت را تعريف كردند

آرامش، پاكيزگي، و «گرايش هاي نئوكالسيسيست به سمت بهداشت يونان باستان، باعث شد كه مفاهيم 
ام به مـُد روز تبديل شد و در هواي خنك، سبزيجات، و حم. در كنار هم بيايند» بي آاليشي/ بي گناهي 

 .حقيقت خود گرمابه و حمام شاخص يك مرد انگليسي شد
 

در قرن نوزدهم، انقالب صنعتي، دود و دوده را در شهرهاي پر ازدحام پخش مي كرد و آن ها را هر روز 
ي تيفوئيد شاهزاده آلبرت كه محبوب ملكه ويكتوريا بود، از بيمار. كثيف تر از روز قبل به جا مي گذاشت 

اين بيماري از امراض تازه اي بود كه با گسترش شهرنشيني شيوع پيدا كرد و به همين سبب، . درگذشت
 .اصالح طلبان انگليسي مسألهء بهداشت عمومي و پاكيزگي شهري را به امري سياسي تبديل كردند

 
سود اين تسهيالت در . دندشهرها به تدريج به سيستم هاي فاضالب، و خانه ها به لوله كشي داخلي مجهز ش

اكثر اوقات به شهروند متوسط الحال مي رسيد نه به اشرافي كه ترجيح مي دادند در خلوت خود، استحمام 
، يك خانم متشخص انگليسي كه در لگن مخصوص و قابل حمل در اتاق ١٩٢٠حتا تا سالهاي . كنند

 ». استحمام مال خدمتكاران«خلوت خود تن مي شست، با تحقير مي گفت، 
 

شهرهاي كوچك و بزرگ در اين . در اواخر قرن نوزدهم، اياالت متحده به مراتب از اروپا تميز تر بود
كشور جوان، تازه ساز تر بودند و ساده تر مي شد آنها را به سيستم هاي بهداشت شهري و آبرساني از سوي 

 هتل هاي آمريكايي با افتخار تبليغ آمريكايي ها به نوآوري و ابداع عالقه داشتند و. شهرداري مجهز كرد
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به مرور كه . مي كردند كه داراي دوش و مستراح سيفون دار هستند كه جهانگردان را به خود جلب كنند
زنان جوان هرچه بيشتر در دفاتر و كارخانه ها شاغل مي شدند، كمبود خدمتكار خانگي باعث مي شد كه 

در عصر بهبود طبقاتي و ارتقاء منزلت . معمولي برسدتكنولوژي شست و شو رشد كند و به خانه هاي 
دستورات «در مؤسسهء تاسكجي » بوكر تي واشنگتن«اجتماعي در آمريكا، نويسندهء آموزشگر سياهپوست 

 .را موعظه مي كرد» االهي مسواك كردن
 

يت وقتي كه بحث به نظافت در عصر مدرن مي رسد، كتاب خانم آشن برگ، جذاب تر از كتاب خانم سم
، تبليغات تجاري ندا دادند كه براي نظيف بودن، نه تنها آب و ١٩۵٠ تا ١٩٠٠در فاصله سالهاي . مي شود

 . صابون، بلكه اختراعات تازه تر مثل دئودورانت ضد عرق، ومايع دهان شوي ضرورت دارد
 
 خبر داشت چه كسي. خود كتابي جداگانه طلب مي كند) به قول داروخانه هاي جديد(» محصوالت زنانه«

كه نخستين نوار بهداشتي براي قاعدگي زنان، همان بود كه در جنگ جهاني اول براي پانسمان زخم 
كه فقط از كلمهء » مودس«سربازان مورد استفاده قرار مي گرفت؟ مدتها قبل از آن آگهي هاي مبهم مارك 

» كوتكس«ارك نوار بهداشتي استفاده مي كرد و يك زن زيبا را در روپوش خواب نشان مي داد، م» زيرا«
 .در اصل تبليغي بود كه در آن تصوير چند پرستار زن و چند سرباز مرد را نشان مي داد

 
با آنكه خانم سميت عصر جديد يا مدرنيته را از جهت ثبت مدارك مربوط به نظافت و از لحاظ جذابيت 

توجه مصري هاي باستان و پيوريتن هاي تاريك اش، برتر از دوران ديگر مي پندارد، تعلق عاطفي او بيشتر م
البته او اين نكتهء جالب را متذكر مي شود كه به احتمال زياد خوانندهء كنوني اين مطلب هم . مسيحي است

اين روزها چركي خود را به . در طول زندگي اش، تغيير در مفاهيم مربوط به نظافت را تجربه كرده است
نمايندهء پاكي و پالودگي ] مدافع طبيعت[» سبز«و جنبش هاي شكل آلودگي محيط زيست نشان مي دهد 

 .هستند
 

هردوي اين مؤلفان، خانم ويرجينيا سميت و خانم كاترين آشن برگ، كتاب شان را با اين نظر به اتمام مي 
آشن برگ با لحني »  .هرچه پديده ها بيشتر تغيير كنند در اصل به همان صورت اول باقي مي مانند«: رسانند

مسخرآميز، يافته هاي يك بررسي را ذكر مي كند كه نيمي از جمعيت فرانسه هنوز به طور روزانه حمام ت
عالرغم وجود صدها . نمي كنند اما از لحاظ مصرف عطر و اودوكلن و لوازم آرايش از بقيهء اروپا جلوترند

 .دند، نگران نظافت خود هستيم، ما به مراتب بيشتر از نياكان مان كه بارها كثيف تر بو»ضد باكتري«محصول 
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با حيرت نگاه مي كنند و در «خانم آشن برگ مي نويسد، بدون شك صدسال بعد مردم به دورهء حاضر 
 ».عجب مي مانند كه نظافت معمولي به چه چيزهايي اطالق مي شود

 
 دربر دارند اما هردوي اين كتاب ها كه درباره تاريخ نظافت نوشته شده اند به ناگزير اطالعات مشابهي را

كامل تر و » تميز«كتاب . نحوهء ارائهء مطلب در هريك، مشخص مي كند كه جاي كتاب در كجا است
آكادميك تر است، با عناوين فرعيِ مورد عالقهء انتشارات دانشگاهي و هشتاد صفحه يادداشت و منابع؛ و 

ت به دنبال جريان هاي جهانشمول من بدون خجال«نويسندهء آن خانم ويرجينيا سميت اعالم مي كند كه، 
از سوي ديگر، خانم كاترين » .بيشتر نمي دانم) بريتانيايي(هستم اما خودم را  يك تاريخنگار محلي اروپايي 

، اثر زنده تري نوشته است كه مملو از قصه ها »ناگفته هاي كثيف دربارهء تميزي«آشن برگ مؤلف كتاب 
نظر شما درباره سياستهاي ناپلئون هرچه باشد، خوب است . ور استو شايعات دربارهء افراد متمول يا مشه

در پايان، خوانندگان اين دو كتاب مي توانند تصميم . بدانيد كه او هر روز يك حمام دوساعته مي گرفت
 . ///  در اتاق مطالعه بگذارند و كتاب دوم را در توالترابگيرند كه كتاب اول 
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