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. 

One of the characteristics of Greater Iran has long been proved 

so far, is its great cultural dominance over the surrounding and 

even distant countries that have been in the sphere of cultural 

influence of Iran since ancient times. This powerful feature has 

caused the fluid and powerful culture and civilization of Iran 

from the far distant past to dominate some of Iran's current 

neighbors, which until about two hundred years ago formed parts 

of Iran and its results and achievements have remained stable 

until now. 

 One among these powerful cultural symbols is the existence of 

masses of antiquities and historical monuments, in other words, 

the "tangible cultural heritage" of Iran, which is still seen in Iraq, 

Afghanistan, Pakistan, Azerbaijan, Armenia, Turkey, Syria, 

Bahrain, Turkmenistan, etc. Apart from these countries, which 

have always been and still are in the realm of Iranian civilization 

and cultural influence, the scope of Iranian culture has long 

covered countries and distant regions such as North and East 

Africa, in the form of tangible and intangible heritage. One of the 

magnificent achievements of Iran's tangible cultural heritage in 
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Africa is the abundance of historical monuments in present-day 

countries of Somalia, Kenya, Tanzania (Zanzibar Archipelago), 

Comoros and even Mozambique - in the form of mosques, 

palaces, stone mansions, baths, tombs,mausoleums and ... - built 

by Iranians artistically and today are considered among the 

exquisite cultural heritage of above-mentioned countries. These 

monuments, which are mainly reminiscent of the migration of 

groups of Iranians from the Persian Gulf in the late fourth century 

AH and a few Iranians migrating to the coasts and islands of East 

Africa in the eighteenth and nineteenth centuries, although not in 

good condition today and some have even become half-ruined, 

but based on their well-structured glory and strength, still 

demonstrate the efforts of our ancestors, who with great effort 

and long stay in this region (despite the existing problems) have 

had dynamic and lasting effects in promoting Iranian culture and 

civilization. However, it is unfortunate that in scientific circles 

in the country, there is almost no information about these 

magnificent historical monuments that have been built entirely 

by Iranians, and this part of Iran's tangible cultural heritage has 

been completely abandoned inside Iran. 

One of the most well-known Iranian historical monuments in the 

East African region, which is now considered as one of the most 

exquisite and attractive historical buildings of the Autonomous 

Republic of Zanzibar, is the "Kidichi Persian Bath", which is 

located in a short distance from the shores of the Indian Ocean 

and has its own style of pure Iranian architecture; gives the glory, 

grandeur and strength of Iranian culture and civilization to the 

indigenous and international visitors. 

    In this manuscript, relying on the available sources and some 

detailed field studies; This valuable historical monument has 

been examined as the main subject. In parallel, the author has 
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tried to answer the main question that what was the motive and 

purpose of the construction of this building in a detailed and 

reasoned manner. The research method of this article is based on 

library studies as well as description and analysis approaches. 

 It is worth mentioning that despite the severe lack of available 

resources, the author has tried hard to provide pristine and first-

hand information about this unique monument located in the 

coasts of Zanzibar Archipelago. At the same time, as already 

mentioned, an important part of the available information is the 

result of the author's objective observations and field studies 

works in Tanzania (Zanzibar Archipelago). In connection with 

the background of this discussion, it is important to know that so 

far no independent research has been done about this historical 

Iranian bath inside and outside the country. Therefore, by 

collecting available scattered information and conducting some 

field studies works, the researcher has endeavored to draw a 

comprehensive picture of this Iranian site and provide valuable 

information about it's precious and valuable historical 

significance to domestic and international researchers and 

scholars. 

Although the author does not claim to be innovative about this 

manuscript, but once again it is emphasized that the studying and 

scrutinizing of Iranian architectural historical monuments in 

Tanzania (Zanzibar Archipelago) which have remained standing 

for a number of centuries and have been neglected by Iranians, 

are too important and have to be introduce properly. 
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  های کلیدی:واژه

 حمام ایرانی،

  ،یچیدیک 

 ،زنگبار
  ،ایتانزان 

 معماری ایرانی.

 یکشور بر کشورها نیا یفرهنگ میعظ ةطریس ،تاکنون ربازیبزرگ از د رانیا یهایژگیاز و یکی

قرار  رانیدر قلمرو نفوذ ا ،دور تاکنون یهااست که از گذشته یدوردست یکشورها یاطراف و حت

بر بخش  رانیا الیفرهنگ و تمدن س یرگذاریسبب تاث ی،تمدنـ  یفرهنگ رةگست نیداشته و دارند. ا

 یهاشاخصه نیاز ا یکیاست.  شدهآن تاکنون  یدستاوردها ییو پابرجا میاز جهان از قد یعیوس

 رینظ یمناطق دوردست ،هیهمسا یاست که عالوه بر کشورها رانیا یملموس فرهنگ راثیم ،قدرتمند

حمام  ی،دانیبر اطالعات موجود و مطالعات م هیمقاله با تک نیدر ا است. در بر گرفته زیرا ن قایشرق آفر

 که ال پاسخ دهدؤساین  بهطور مستدل ه بکوشیده  سندهی. نوشده است یبررس یچیدیک یخیتار

و  فیبر توص یمبتن یامقاله کتابخانه نیا قیتحق وشر ؟چه بوده است هیابن نیاخت اهدف از س

اثر  نیا بارة در  یاطالعات دست اول ،منابع دیتالش کرده با وجود کمبود شد سندهیاست و نو لیتحل

در  یمستقل قیتحق چیتاکنون هکه بحث قابل ذکر است  نیا ةنیشی. در ارتباط با پکندارائه  یخیتار

 نیجامع از ا یریتصو کرده کهپژوهشگر تالش  یرو نیاز ا انجام نشده است. یرانیحمام ا نیا بارة

 یبررس، باید گفت مقاله ندارد نیا یدر مورد نوآور ییادعا سندهیهرچند نو کند. میترس یرانیا یبنا

 انةنوآور میپارادا است، مهجور مانده کامالً یداخل یکه در محافل علم ایدر کشور تانزان یرانیا ییبنا
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 مقدمه

ی ایران بزرگ از دیرباز تاکنون، سیطرة عظیم فرهنگی این کشور بر کشورهای اطراف و حتی هایژگیویکی از 

ی دور تاکنون، در قلمرو نفوذ ایران قرار داشته و دارند. این شاخصة هاگذشتهکشورهای دوردستی است که از 

ور بر برخی از کشورهای ی بسیار دهاگذشتهقدرتمند سبب شده است که فرهنگ و تمدن سیال و قدرتمند ایران از 

ـ چیره  انددادهیمو ایاالتی از ایران زمین را تشکیل  هابخشهمسایه فعلی ایران ـ که تا حدود دویست سال پیش 

شود و اثرات چشمگیری در آن نواحی بر جای گذارد که نتایج و دستاوردهای آن تاکنون مانا و پابرجای مانده 

« میراث ملموس فرهنگی»انبوه آثار باستانی و ابنیة تاریخی و به عبارت دیگر  است. یکی از این نمادهای قدرتمند،

ایران است که هنوز در کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، سوریه، بحرین، 

دنی ایران قرار . جدای از این کشورها که همواره در قلمرو نفوذ فرهنگی ـ تمخورندیمترکمنستان و ... به چشم 

داشته و دارند، گسترة فرهنگ ایران، کشورها و مناطق دوردستی نظیر شمال و شرق آفریقا را نیز از دیرباز و در 

 قالب میراث ملموس و ناملموس در بر گرفته است.

ی از جمله دستاوردهای باشکوه میراث ملموس فرهنگی ایران در قارة آفریقا، انبوه آثار تاریخی در کشورها 

در قالب  هنرمندانه، کومور و حتی موزامبیک است که ایرانیان به طرز (مجمع الجزایر زنگبار)سومالی، کنیا، تانزانیا 

اند و امروزه در زمرة میراث فرهنگی نفیس احداث کردهمسجد، قصر، عمارت های سنگی، حمام، آرامگاه و... 

ة فارس در خطاز ایرانیان از اً یادگاری از مهاجرت گروهی آید. این بناهای تاریخی عمدتیماین کشورها به شمار 

اواخر قرن چهارم هجری قمری، و معدود ایرانیان مهاجر در قرون هجده و نوزده میالدی به سواحل و جزایر شرق 

آید. هرچند امروزه، این آثار در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارند و برخی از آنها به نیمه آفریقا به شمار می

که  کشندیم، با شکوه و صالبت خود  تالش و مجاهدت نیاکان ما را به خوبی به تصویر اندهیی تبدیل شدهارانهیو

اثرات پویا و ماندگاری در  (با وجود مشکالت موجود)با همت و کوشش فراوان و اقامتی دیرینه در این منطقه 

ر حالی است که در محافل علمی داخل کشور تقریباً از . این داندنهادهزمینة ترویج فرهنگ و تمدن ایرانی بر جای 
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، هیچ اطالعی وجود ندارد و این بخش از میراث ملموس فرهنگی انداین آثار شکوهمند تاریخی که ایرانیان ساخته

 ایران کامال مهجور مانده است.

است که در حال حاضر از ابنیة « حمام ایرانی کیدیچی»یکی از آثار تاریخی مشهور ایرانی در منطقة شرق آفریقا 

شود. این حمام در فاصلة اندکی از سواحل اقیانوس هند یمنفیس تاریخی جمهوری خودمختار زنگبار محسوب 

فرهنگ و تمدن ایرانی را در معرض  واقع شده و با سبک خاص معماری کامالً ایرانی شکوه، عظمت و صالبت

ی دقیق هایبررس. در این مقاله، با تکیه بر اطالعات موجود و برخی مطالعات و دهدیمنگاه بازدیدکنندگان قرار 

کوشیده به طور مشروح و مستدل و بنای ارزشمند تاریخی بررسی شده است. به موازات آن نویسنده این میدانی، 

به این سؤال پاسخ دهد که: انگیزه و هدف از ساخت این ابنیه چه بوده است؟ روش بر اساس مستندات موجود 

رغم کمبود شدید منابع موجود، تالش ای و مبتنی بر توصیف و تحلیل است و نویسنده بهتحقیق این مقاله کتابخانه

الجزایر زنگبار ارائه معکرده که  اطالعات بکر و دست اولی را دربارة این اثر تاریخی منحصربه فردِ واقع در مج

گفتنی است که بخش مهمی از اطالعات موجود، حاصل مشاهدات عینی و مطالعات میدانی نویسنده در  دهد.

 تحقیقهیچ تاکنون است. در ارتباط با پیشینة این بحث، قابل ذکر است که  (مجمع الجزایر زنگبار)کشور تانزانیا 

( است. از این روی، پژوهشگر کوشیده با 1حمام ایرانی انجام نشده )مستقلی در داخل و خارج کشور دربارة این 

جمع آوری اطالعات پراکندة موجود و انجام دادن برخی تحقیقات میدانی، تصویری جامع از این بنای ایرانی 

ترسیم کند و اطالعات ارزشمندی از این ذخیرة گرانبها و ارزشمند تاریخی در اختیار پژوهشگران داخلی قرار 

در کشور تانزانیا  بنایی ایرانیهرچند نویسنده ادعایی در مورد نوآوری این مقاله ندارد، باید گفت بررسی  دهد.

رغم صالبت خود، از توجه ـ که با گذشت حدود دو قرن همچنان پابرجای مانده و به (مجمع الجزایر زنگبار)

 شود.ن مقاله محسوب میـ پارادایم نوآورگونه ای ایرانیان مغفول و مهجور مانده است
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 تاریخچة حمام کیدیچی

یکی از آثار تاریخی مهم ایرانی در کشور تانزانیا، حمام ایرانی موسوم به کیدیچی است 

-( و در فاصلة سه2«)کیدیچی»قلب کشتزارهای زیبا و سرسبز میخک در منطقة که در 

اصلی مجمع الجزایر زنگبار ( در شمال شرق جزیرة 3«)بوبوبو»کیلومتری از جنگل زیبای 

. این ((Briggs: 325و در منطقة دوری از شهر زنگبار قرار دارد  (جزیرة اونگوجا)( 4)

حمام نسبتاً قدیمی در زنگبار شهرت زیادی دارد و در زمرة مناطق مهم گردشگری 

 .شودیمب جمهوری خودمختار زنگبار محسو

 

 
 نمای غربی حمام کیدیچی

سلطان از سالطین میالدی به دستور سلطان سعیدبن 1840حمام ایرانی کیدیچی در دهة 

احداث  اشیرانیاعمانی حاکم بر مجمع الجزایر زنگبار و برای جلب رضایت خاطر همسر 

میالدی با شهرزاد  1847که در سال سلطان شد. بر اساس مستندات موجود، سلطان سعیدبن

برای رضایت خاطر همسر بیگم، یکی از نوادگان فتحعلی شاه قاجار ازدواج کرده بود، 
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به سبک ایرانی در این  حمامیدستور داد  ،زیبای خود که از دوری وطن غمگین بود

سلطان سعید و شهرزاد جدای از آن  .,Webber)2013 :262) جزیره احداث کنند

( و، یا Butler &…،2015:72،  Fitzpatrickشکار )، معموالً برای اسب سواری

و در سفر از زنگبار به  کردندیمنظارت بر کارگران مزارع میخک به کیدیچی سفر 

( 5کیدیچی، این حمام برای رفع خستگی و زدودن گرد و غبار راه بسیار موثر بود )

(Chris & Susan mcintyre،2013:211()6 همچنین گفته شده که سلطان .)

 نیترمرتفعمتر از سطح دریا ارتفاع داشت و  120سلطان به این منطقه که حدود سعیدبن

مند بود و ، عالقه(Hodd,1994: 346) شدیمنقطه در جزیرة اصلی زنگبار محسوب 

طور مرتب به کیدیچی انداز زیبای منطقه و منظرة غروب خورشید بهبرای مشاهدة چشم

 رانی تصمیمبه ساخت حمامی به سبک ای اشیرانیا. در نهایت، با خواهش زن کردیمسفر 

 (.1393وگو با محمد عبداهلل، زنگبار، گفت)گرفت 

 
 نمای شمالی حمام کیدیچی

همچنان صالبت و استواری خود قدمت، سال یکصد و هشتاد  با داشتن بیش از حماماین 

همچون . در داخل این حمام استقاجاریه  ةدور یهارا حفظ کرده و کامالً شبیه گرمابه

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mary+Fitzpatrick%22
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ی آب هاحوضچه ،وشو(، اطاق نظافتبینه )سالن اصلی شست، سربینهی ایرانی هاگرمابه

)مطالعات  مختلفی وجود دارد و تنبوشه هایها نشین، شاهسرویس بهداشتی ،گرم و سرد

ی یدر تابلو. به سبک ایرانی استنیز کامالً بنا  یتزئینات داخل .(میدانی نویسنده، زنگبار

به دو زبان انگلیسی و سواحیلی توضیح ، کیدیچی نصب شدهکه در مقابل حمام اصلی 

 اش( برای همسر ایرانی1804ـ1856سعید )داده شده که این بنا به دستور سلطان سیدبن

)مشاهدات عینی نویسنده، زنگبار، است  شدهاحداث  ـ دختری فتحعلی شاه ةنوـ شهرزاد 

 (1393بهمن 

 

 
 کیدیچیتابلوی معرفی تاریخچه حمام 

 

 

  سبک معماری
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حمام کیدیچی، حمام کوچکی است که صرفاً مورد استفادة خانوادة سلطنتی بوده و از 

است. مصالح ساختمانی حمام کیدیچی  شدهیماین رو، حمامی کامالً خصوصی محسوب 

 طمال، آجر، سنگ الشه، تنبوشه، سنگ مرمری دورة قاجاریه عمدتاً هاحمامهمانند 

، آهک و ساروج بوده که با دقت توأم با ظرافت و استحکام در سقف، مستحکم گچ

 مواد و مصالح ساختمانی این حمامبخشی از ظاهراً است.  رفتهدیوارها و کف بنا به کار 

موسوم ایرانی فردی و معمار آن نیز   از ایران به زنگبار منتقل شدهطان سعید به دستور سل

 (1393وگو با پروفسور عبدالشریف، زنگبار، بهمنگفت). (7ست )بوده ابه مال غالمحسین 

ی ایرانی دوره قاجاریه شامل چند بخش هاحمامالگوی معماری حمام کیدیچی همچون 

قرار  زمیناز سطح  ترنییکه چند پله پااست  مستطیل شکلراهرویی حمام ی وروداست. 

شود که محل تعویض  یمختم و از طریق پیچی کوتاه به سربینه یا سالن کوچکی  دارد

 شودیمالبسه بوده است. این سربینه از طریق داالنی بسیار کوتاه به سالن اصلی حمام متصل 

که دو حوضچة  کندیمو راهروی کوتاه دیگری سالن اصلی را به گرمخانه حمام وصل 

 نشینسالن کوچکی است که شاه ،کنسربینه یا رختآب سرد و گرم در آن قرار دارد. 

هایی در دو طرف آن ساخته شده بود و ظاهراً شاه و خانوادة سلطنتی در ابتدای ورود به 

و احیاناً رفع خستگی و استراحتی  هاکفشو بیرون آوردن  هالباسحمام برای تعویض 

دادند، و عالوه بر مشت و مال که دالکانی مخصوص انجام می اندنشستهیمکوتاه بر آنها 

مطالعات میدانی نویسنده، زنگبار، بهمن ) اندکردهیمی خود را کوتاه اهناخنموها و 

1393). 
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 های مخصوص استراحت خانوادة سلطنتینشینشاه

یی شامل نقش و نگارهای مختلف از پرندگان، گیاهان هایطراحدر این سالن تزئینات و  

ی اوهیشکه به  خوردیمی نخل و خرما به چشم هادرختی هاشاخهو برخی حیوانات و 

بسیار زیبا و هنرمندانه بر روی سرتاسر دیوارها حکاکی شده است و سبک معماری ایرانی 

که در برخی ت و نقوش این تزئینا(. Finke, 2002: 138)کند یمرا به خوبی نمایان 

 اندشدهتحسین برانگیز توصیف فرهنگ نامة معماری اسالمی، منابع از جمله در کتاب 

(2001: 317 Petersen, ،) ی بومی منطقة شرق هاپرندهعمدتاً تصاویری از حیوانات و

معمار بنا ترکیبی از تزئینات ایرانی و خصوصیات اقلیمی این  رسدیمآفریقا است. به نظر 

(. 8()1393وگو با دکتر حسن کریمیان، تهران، دی گفت)منطقه را  به کار برده است 

و دیگر ابنیة دورة قاجاریه در ایران،  هاحمامگونه در رغم کاربرد نقش و نگارهایی اینبه

میت اعراب عمانی متعصب ـ که از مذهب وجود این تزئینات در زنگبار در دورة حاک

و عمارات  هیابنبر روی  هایطراحگونه شدت مخالف اینند و بهکردیم( پیروی 9«)اباضیه»
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 دهد.نشان می اشیعمانـ قابل تأمل است و نفوذ شاهزاده خانم ایرانی را بر همسر  اندبوده

رزاد، نقش و نگارهای غالمحسین معمار به علت تأکید شاهزاده شه آنچه مسلم است،

زیبایی از گل، حیوانات و پرندگان را بر دیوارهای داخلی حمام ترسیم کرده و سلطان 

سعید نیز برای جلب رضایت همسر زیبای خود، با تزئینات داخلی حمام مخالفت نکرده 

جالب اینجاست که در هیچ یک  .(1393مطالعات میدانی نویسنده، زنگبار، بهمن ) است

گونه تزئینات رایج نبوده و کلیة بناها و عمارات ی اعراب عمانی زنگبار اینهاکاخاز 

است. از این روی، حمام کیدیچی  عمانی شرق آفریقا، فاقد هرگونه نقش و نگار و تزئینات

 از نظر تزئینات داخلی در بین آثار تاریخی زنگبار شاخص و منحصربه فرد است.

 

 ها و سقف حمامی منقوش بر دیوارهایبرگچ 
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ی حمام نیز همانند هابخش( سالن سربینه و دیگر 10)(هاازاره)ی پایینی هابخشتزئینات 

معمار بنا از خاصیت  رسدیم( و به نظر 11بری است )ی دورة قاجاریه عموماً آهکهاحمام

وگو گفت)گرفته است  مقاومت عمیق آهک در مقابل رطوبت و جذب آب به خوبی بهره

کوچک بوده و صرفاً گنجایش  (بینه) یچیدیکسالن اصلی حمام  .(با دکتر حسن کریمیان

ی است که ابهیکتحضور چند نفر را داشته است. باالی سردر ورودی سالن اصلی حمام 

کاری شده است. البته بر اثر گذشت ی ایرانی به زبان فارسی بر آن کندهشعری از شاعر

 شود:زمان و مرمت ناشیانه، این کتیبه به سختی خوانده می

 ( 12« )اریخچهره در کنار بز دست ساقی گل   گلرنگ با کباب شکاری  ةخوشست باد»

 

 

 

 شده بر سردر ورودی سالن اصلی حمامکاریشعر فارسی گچ
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ی گوناگون حمام کیدیچی همچون هابخشی هاسقفسقف سالن اصلی و دیگر 

 شدهی کار گذاشته اشهیشو در درون سقف نورگیرهایی  اندیگنبدی ایرانی، هاحمام

 (. 13است که از نظر تأمین روشنایی حمام اهمیّت بسیار دارد )

 

 
 روزن مشبک سقف حمام

 

بخش حمام بوده و حدود یک متر باالتر از سطح عمومی حمام  نیترمهمکه گرمخانه در 

ساخته شده است، دو حوضچة آب سرد و داغ قرار دارد که درکمال هنرمندی و استحکام 

 کند.یمالعاده احداث شده و هنر معماری ایرانی را به بهترین شکل نمایان فوق
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 وروردی گرمخانة حمام

ی آب در هامخزنطریق کانالی از بیرون حمام به  بر اساس سیستم مهندسی حمام، آب از

یی مسی تعبیه شده بود که گرما هااستوانه. در زیر حوض آب گرم، شدیمداخل هدایت 

داد. نحوة گرم کردن این حوضچه بدین صورت بود که در را به این مخزن انتقال می

ساختمان حمام قرار دارد ی که در بیرون امحفظهو در  شدیمبیرون ساختمان آتشی فراهم 

شد و آب داخل مخزن را کامالً داغ می ورشعله، آتش و ذغال گداخته ()تونی یا گلخانه

و بُخاری مطبوع تمام فضای خزینه را پر  آمدیمی که آب به جوش اگونه، به کردیم

 .(1393مطالعات میدانی نویسنده، زنگبار، بهمن ) کردیم
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 تونی حمام کیدیچی

ی قدیمی ایرانی، هاحمامشد و مانند وشو استفاده میو گرم توأماً برای شستآب سرد 

خانوادة سلطنتی برای نظافت و زدودن چرک از بدن، مدت زمان طوالنی در حمام به سر 

ی آب گرم و سرد به استراحت و هاحوضهای مخصوص در کنار نشینبردند و بر شاهمی

(. سرویس بهداشتی کوچکی نیز در داخل حمام بوده است. 14) پرداختندیممشت و مال 

هایی برای برپاداشتن نماز و سکونت کارگران البته در حال حاضر اثری از فصادخانه و اتاق

. با این حال احتماالً، در محوطة بیرونی مکانی برای خوردینمو دالکان حمام به چشم 

ی میدانی نویسنده، زنگبار، بهمن هایررس)بزندگی کارگر دائمی حمام وجود داشته است 

ی بهداشتی بوده هاسیسروی از امجموعه(. در مجاورت بنای حمام کیدیچی، 15()1393

کردند. در محوطة حمام، اقامتگاه موقتی است که ظاهراً خانوادة سلطنتی از آن استفاده می

ان از بین رفته است مدت سلطان سعید ساخته شده بود که در گذر زمبرای استراحت کوتاه

 .(وگو با پروفسور عبدالشریفگفت)
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 ی بهداشتی حمام کیدیچیهاسیسرو

 

 وضعیت کنونی حمام کیدیچی

 آثار نیترمهمگونه که اشاره شد در حال حاضر، حمام تاریخی کیدیچی یکی از همان

آثار تاریخی جزیره  فهرستو رسماً در  شودمحسوب میزنگبار  الجزایرتاریخی مجمع

با توجه به شهرت این حمام تاریخی، هرساله صدها  .ستبه ثبت رسیده انیز زنگبار 

ی از حمام زیبابه صورت انفرادی و، یا در قالب تورهای گردشگری گردشگر خارجی 

ی از هنر معماری ایرانی و تأثیرات عمیق فرهنگ اگوشهکنند و با میبازدید  کیدیچی

، پژوهشگر میدانی یهایمشاهدات عینی و بررس) شوندیمسرزمین آشنا  ایرانی در این

ی گذشته هادهه. با این حال، وضعیت نگهداری حمام کیدیچی طی (1393بهمن زنگبار، 

دولت جمهوری خودمختار زنگبار ـ که از بدو استقالل از  رسدیممناسب نبوده و به نظر 

(، همواره با مشکالت اقتصادی و سیاسی 1964( و بعد از اتحاد با تانزانیا )1963)انگلستان 

زیادی مواجه بوده ـ نتوانسته است به طور جدی از این بنای ارزشمند تاریخی در مقابل 
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ی هادههمحافظت کند. از این روی طی اثرات تدریجی دما و رطوبت باالی این جزیره 

، بر پیکرة حمام تاریخی منطقهگذشته، برخی اثرات تخریبی ناشی از محیط زیست 

و دیوارهای حمام ایجاد شده.  هاستونیی که بر هاترککیدیچی نمایان است، از جمله 

اند که در یی از سقف حمام النه کردههابخشعالوه بر آن تعدادی خفاش نیز در 

یی هاحفرهرازمدت اثرات ویرانگری ایجاد خواهد کرد. این حیوانات کوچک با ایجاد د

ی هایرانیوشده و در درازمدت  هاسقفدر درون سقف تدریجاً باعث نابودی تاروپود 

یی از هابخشکه معموالً به فرو ریختن  کنندیمی خود ایجاد هاالنهای در محل گسترده

و  هاجلبکاز  هاسقفپوشیده شدن سطح دیوارها و  .شودیمی گنبدی منجر هاسقف

ی دریایی، از دیگر عوامل زیست محیطی خاص مناطق گرمسیری است که اثرات هاخزه

ویژه در به هاجلبکی را در درازمدت به دنبال خواهد داشت. این امالحظهتخریبی قابل 

ن گونه بناها را ی بسته و سرپوشیده همچون حمام کیدیچی، روند فرسایش ایهامکان

 بخشند.سرعت می

 

 و دیوارهای حمام کیدیچی هاسقفنفوذ خزه و جلبک به 
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یی از این بنا نقش داشته و آنچه مشخص هابخشجدای از آن عامل انسانی نیز در تخریب 

ی حمام کیدیچی را روستائیان این منطقه تخریب و در قالب هاسنگیی از هابخشاست 

مشاهدات )( 16) اندههای خود  استفاده کردساختمانی برای ساخت منازل و کلبهمصالح 

 .(1393عینی نویسنده، حمام کیدیچی، بهمن 

 

 
 اند.نمای پشتی حمام کیدیچی که ظاهراً بخشی از آن را روستائیان تخریب کرده

 

البته در طی دهة اخیر، وزارت گردشگری زنگبار با هدف مرمت و تعمیر این بنای تاریخی 

میالدی نیز موضوع رسیدگی به وضعیت نگهداری  2013اقداماتی انجام داده است. از سال 

حمام کیدیچی در دستور کار دولت زنگبار قرار گرفته است و گروهی از متخصصان 

 انددادهی موجود انجام هایخرابو  هابیآسمرمت  بومی عملیاتی را برای ترمیم و

(Chris and Susan mcintyre:211.) 
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 ی ضلع جنوبی بناهاترکتعمیر 

میالدی بدون رعایت اصول علمی  2000و  1990ی هادههبخشی از این اقدامات که طی 

یی از این بنای نفیس هابخشاستاندارد انجام شده، بیشتر باعث تخریب و خسارت زدن بر 

(. متأسفانه ترمیم 17و آسیب زدن به بافت تاریخی و تزئینات داخلی حمام شده است )

کاری ناشیانه و سطحی و بدون در نظر گرفتن استانداردهای علمی که بیشتر شامل گچ

آمیزی دیوارها با رنگ سفید بوده است، لطمات جبران ناپذیری بر بافت تاریخی رنگ

شده بر کاریی که برای مثال قطعه شعر فارسی کندهاگونهحمام کیدیچی وارد کرده، به 

ی اخیر ، در حال حاضر به سختی هاسالآمیزی ناشیانة سردر داخلی حمام، بر اثر رنگ

ی غیرکارشناسانه، کامالً ناخوانا هامرمتشود و مطمئناً در صورت تداوم این خوانده می

 (.18خواهد شد )

کنندة آن است که باید اقداماتی به هر صورت وضعیت عمومی این حمام قدیمی نمایان

سازمان میراث فرهنگی »اصولی و علمی برای مرمت اساسی آن انجام شود و مناسب است 
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و ابنیة  آثار نگهداری و حراست حفظ، اصلی متولیکه  «گردشگری و دستی صنایع و

تاریخی در داخل و خارج از کشور است، با هماهنگی و مشارکت دولت تانزانیا 

عملیاتی را برای مرمت تخصصی و محافظت از این اثر  ()جمهوری خودمختار زنگبار

ه دولت زنگبار برای تغییر نفیس تاریخی سازماندهی کند. به موازات آن ارائة پیشنهاداتی ب

کاربری این حمام قدیمی به موزه و، یا رستوران سنتی نیز نتایج و دستاوردهای قابل 

ی در پی خواهد داشت و عالوه بر کمک به نگهداری مناسب بنا، تشویق انبوه امالحظه

این  ـ برای بازدید از کنندیمگردشگران غربی را ـ که هرسال به جزیرة زیبای زنگبار سفر 

 حمام ایرانی موجب خواهد شد.

 

 نوشتپی

 یخیآثار تار یبررسو    سبز شهیهم نیسرزم ایتانزان  ابکتدو سطور در  نیالبته راقم ا .1  

در  یرانیا یبناها گریو د یخیاثر تار نیرا در مورد ا یاطالعات  ،قایدر شرق آفر یرانیا

 است. کردهارائه  قایشرق آفر ریسواحل و جزا

 .2Kidichi 

 .3Bububu Forest 

در فاصله  قایمربع در شرق آفر لومتریک 1554خودمختار زنگبار با مساحت  یجمهور .3 

 ریمجمع الجزا نی( واقع شده است. ایاصل نی)سرزم ایاز ساحل کشور تانزان یلومتریک 50

 ةریها جزکه به همراه ده شودرا شامل می به نام اونگوجا، پمبا و تومباتو یاصل ةریچند جز

زنگبار براساس  ریمجمع الجزا یفعل تی. جمعاندداده شکل  نیسرزم نیکوچک به ا
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و چهار هزار نفر است که در شهرها  صدیو س ونیلیم کی، میالدی 2012سال  یسرشمار

خودمختار زنگبار در حال حاضر با  ی. جمهورکنندیم یمنطقه زندگ نیا یو روستاها

 شود.یمحسوب م ایتانزان حدهمت یاز کشور جمهور یخود بخش یداخل تیحفظ موجود

 یمطلب هیقاجار ةدور یاز کتب فارس کی چیدر ه ،فراوان پژوهشگر یهایبررس رغمبه  .4 

سلطان در بندیشاه قاجار به عقد ازدواج سلطان سع یفتحعل یهااز نوه یکیکه نیبر ا یمبن

زنگبار  ةو اسناد موجود در موز انیحال بر اساس اظهارات بوم نیبا ا .نشد افتی ،آمده است

 یبناها یبوده است. البته در کتاب راهنما هیخانم مطمئناً وابسته به دربار قاجار ةشاهزاد نیا

دختر  گمیشهرزاد ب یرانیشاهزاده ا نیا ،اینزانتا یسازمان گردشگرة زنگبار منتشر یخیتار

 یاسیفرمانفرما رجل س رزایم نیعبدالحس فارس )احتماالً یوال ،فرمانروا رزایمنیحس

 دیبه زنگبار منتقل و با سلطان سع رازیشده است که از ش ی( معرفهیقاجار ةدورقدرتمند 

منبع مورد استفاده در  ، امابه سر برده است رهیجز نیدر ا یبن سلطان ازدواج و چند سال

 A Travel Guide To Historical Monuments) ستیکتاب مشخص ن نیا

of Zanzibar:32). تا  1834سلطنت محمد شاه قاجار از  خیتار نکهیالبته با توجه به ا

ر گرفت که شهرزاد د جهینت باید میالدی 1847 خیبوده و با اعتماد به تار یالدیم 1848

حال اگر سال  نیبه زنگبار سفر کرده است. با ا رانیزمان سلطنت محمدشاه قاجار از ا

 یکی یوشده بر ر یحکاک خیحمام را به استناد تار یمعرف یمندرج در تابلو میالدی1832

در  یچیدیحمام ک ،میقرار ده یرانیحمام ا نیساخت ا یمبنا، داخل حمام یهابهیاز کت

 ةبا شاهزاد دی( و قبل از ازدواج سلطان سع1834-1797) شاه قاجاریفتحعل تیزمان حاکم

 یدانیسال پس از احداث حمام وارد زنگبار شده است )مطالعات م 15بنا و شهرزاد  ی،رانیا
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 یبناها یراهنمابه نقل از کتاب  کایرانیدائره المعارف ا گرید یتیالبته در روا .(سندهینو

کرده است. زن  اریاخت یرانیسلطان دو زن ابندیزنگبار آورده است که سلطان سع یخیتار

به عقد سلطان درآمده و  یالدیم1832فرمانفرما در سال  رزایمیاول شهرزاد دختر حسنعل

با  یالدیم1849سلطان در سال بندی. سعدهدیسلطان او را طالق منبدیسال بعد سع کی

و  کندیپسر محمدشاه قاجار بوده است ازدواج م رزایم رجیکه دختر ا یگرید یرانیزن ا

 1832در سال  یچیدیمنبع حمام ک نی. بر اساس ادهدیطالق م زیچند سال بعد او را ن

ه بودند. آورده شد رانیاکه از شده احداث  یمعماران توسطبه فرمان شاه و  میالدی

 and Zanzibar: ThreeMakran, Oman-در کتاب  زین ینیکولین سیبئاتر

-1799Terminal Cultural Corridor in the Western Indian Ocean (

 نیشاه و با ایفتحعل ةنو با میالدی1827در سال  دیشده که سلطان سع ادآوری 1856)

 1832در سال  کند.سفر  رانیخانم هر زمان خواست به اکه شاهزاده کندیشرط ازدواج م

و  گرددیباز م رانیبه ا یو اشیرانیسلطان و همسر امیان تند  یامشاجره یدر پ میالدی

با شهرزاد  یالدیم1937سپس در سال  دی. سلطان سعشودی میآنها جار میانطالق  ةغیص

و پنجاه نوکر  کصدی یرانیخانم او شاهزاده کندیمحمد شاه قاجار ازدواج م یدختر ةنو

 ةشهرزاد را سازند ینیکولی. نآوردیخود به زنگبار م شکار با یس اسب براأر نیمرد و چند

بر کار معمار حمام نظارت  یرانیشاهزاده خانم اکه  کندیم دیکأدانسته و ت یچیدیحمام ک

به  ینیکولیهرچند ن .(,Nicolini 2003 : 99داشته است ) یادانههنرمن تیو حساس قیدق

 کتاب و کتاب نسبتاً نیمنبع ا رسدیبنظر م یخود اشاره نکرده است ول ةمنبع مورد استفاد

 ةهر دو کتاب در ارائ سندگانیبوده و نو یکی زنگبار یخیتار یبناها یراهنما یمیقد
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موضوع که سلطان  نیاز منابع به ا کی چیدر ه رایز ،انددهکراطالعات سطور فوق  اشتباه 

 صرفاً زین یو محققان محل انیو بوم است اشاره نشدهداشته،   یرانیسلطان دو زن ابندیسع

آنچه مسلم است سلطان  ،خلط مطالب فوق رغمبهاند. کرده ادی یرانیا ةاز شهرزاد شاهزاد

 هیقاجار یسلطنت نوادهموسوم به شهرزاد ازدواج کرده که از خا یرانیا یسلطان با زنبندیسع

نظر هحال ب نیده است. با اکر یزنگبار زندگ ةریدر جز یچندسالخانم شاهزاده نیبوده و ا

پس از چند  دیسلطان سع رایز ،دنبال نداشته استه ب یازدواج فرجام خوش نیا رسدیم

-یم باز هنیم به یرانیو شاهزاده خانم ا دهدینازا بودن طالق م لیدله سال شهرزاد را ب

 اریش بساشوهر سابق یوفائ یاز آنجا که از ب رانیگردد. شهرزاد پس از بازگشت به ا

 ینقش مهمبود و در حمله به عمان  رانیشاه ا ةکنندکیاز عناصر تحر یک، یبود نیخشمگ

 .(476: 1384،ید )عرب احمدکر فایبه عمان ا رانیحمالت ارتش ا یدر سازمانده

 انیبوم یو شکار برا یسواربه اسب یرانیشاهزاده خانم ا ةاست که عالق یدر حال نیا .5  

 است. دهیرسینظر مه ب بیعج یمسلمان زنگبار در آن عهد کم

6 .(104  :2004 Amanda Harley Javed Jafferji,)، 

 انوسیمطالعات اق ةسسؤم ریو مد ایمورخان تانزان نیتراز برجسته فیپروفسور عبدالشر. 7 

را  یفرد شیچند سال پ کند کهمی دیکأدانسته و ت یرانیرا ا یچیدیمعمار حمام ک ،هند

 ةداشته است. به گفت اریاز معمار حمام را در اخت یه که عکسکرددر عمان مالقات 

فرد به  نیا ةو چهر داشت ینییپا اریبس تیفیک سعک نیهرچند ا فیپروفسور عبدالشر

خصوص شواهد  نیبوده و در ا نیمال غالمحس ینام و مشخصاً یول ،شدیم دهید یسخت

 زنگبار( ف،یوگو با پروفسور عبدالشرد دارد )گفتوجو یقطع
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موجودات  گریجن، فرشته و د و،یاز د یحمام اثر نیدر ا ی،رانیا یهابرخالف حمام .8  

  . بود ختهیآن دوره درآم یرانیکه با فرهنگ ا خوردیچشم نمه ب یماورائ

به زمان  قایدر شرق آفر هیحضور اباض ةنیشیمنشعب از خوارج است. پ یافرقه هیاباض .9 

 یآنها اباض شتریاعراب مسلمان که ب نی. اگرددیبازم قایبه شرق آفر یورود اعراب عمان

موجبات گسترش  میرمستقیمنطقه به طور غ نیپس از استقرار در ا ،( مذهب بودندی)عباد

 هیگاه درصدد گسترش اباض چیه یعمان نیحال سالط نیبا ا .ندآن را فراهم آورد ینسب

 ی( در سطحهی)عباد هیمذهب اباض یرو نیاز ا .امدندیخود برن تیتحت حاکم ةدر منطق

 اهانیاز س کی چیماند و ه یباق یاعراب عمان میانمحدود در شهر زنگبار و صرفاً در  اریبس

عمدتاً  ـ هیاباض ةفرق روانیاز پ ی. در حال حاضر تعداد اندکافتندین یشیمسلمان به آن گرا

. هرچند کنندیم یزنگبار )اونگوجا( زندگ یاصل ةریدر جز ـ االصلیاعراب عمان

دور ه آرام و ب یافرقه ،روندیاز آن به شمار م یزنگبار از نسل خوارج و انشعاب یهایاباض

ی مناسبات خوب یو هند یاعم از بوم انیعیو با مسلمانان اهل سنت و شهستند از تنش 

 .(174ـ175: 1391،ی)عرب احمد دارند

، اندساخته شده یحجار یهاکه با استفاده از آهک و سنگ یچیدیحمام ک یهاازاره .10 

 لیحمام وک نیدر کاشان و همچن هایعامر ةو خان هایبروجرد یخصوص یهابا حمام

ماه  یتهران، د ان،یمیوگو با دکتر حسن کردارند )گفت یسنندج شباهت قابل توجه

1393). 

از رنگ پوشانده  یاندود ةلیوسه که ب اندیسنگ ییحمام ازاره ها ینییپا یهاقسمت .11 

 ةکاخ گلستان، ازار یهادر ازارهباید ها را ها و ازارهنقش نیگونه ا نیاند. مشابه اشده
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با دکتر حسن وگو  گفتد )کرماهان مشاهده چوب ماکو و عمارت شازدهعبارت باغچه

 .(1393 ماه یتهران، د ان،یمیکر

 اتیاستاد برجسته ادب یدارمیو مشورت با دکتر تم سندهیبا وجود تالش فراوان نو .12 

 .دششعر مشخص ن تیب نینام شاعر ا ،یفارس

را  دیکه ورود نور خورش یچیدیحمام ک یسقف گنبد ینوع طراح ،استفان فورمن .13  

هنرمندانه خوانده است  اریبسکرده،  ریپذمکانحالت ا نیحمام بدون پنجره به بهتر نیبه ا

(41 Foreman, 2001:). 

گرم و مطبوع بوده و  ،نیانتقال گرما از کف زم لیدله حمام ب یداخل یفضا ظاهراً .14

تهران،  ان،یخسرو نیبا مهندس افشوگو  گفتاست ) شدهیکامل افراد م قیموجب تعر

 (1393ماه  ید

در پشت بنا بوده است  ادیحمام به احتمال ز یکارگران دائم یاطاق محل زندگ. 15 

 (1393ماه  یتهران، د ان،یمیبا دکتر حسن کروگو  گفت)

 از خودمختار زنگبار یجمهور یالبته در حال حاضر نگهبانان وزارت گردشگر .16  

 کنند.یحفاظت مم یچیدیحمام ک

 انیرانیساخته شده توسط ا یخیتار یبناها ژهیوهموجود در زنگبار ب یخیآثار تار .17  

حفظ  یطور اصوله و ب یبه خوب دیکه با روندیشمار مه ب یمهم یةابن ی،چیدیحمام ک رینظ

و  میندار یخیمرمت آثار تار ةنیشوند. ما در زنگبار افراد متخصص در زم یو نگهدار

ندارند  یاتجربه نهیزم نیکه در ا دهندانجام می یافراد محل ،اغلب ا راگونه بناه نیمرمت ا

 یخیتار یةافراد خود باعث وارد آمدن خسارت به ابن نیچراکه ا ،است یمشکل بزرگ نیو ا
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در  یچیدیو سقف حمام ک وارهایموجود بر د یهایو طراح ناتیمثال تزئ برای .شوندیم

تر کمرنگ یداخل ناتیتزئ یبا هر نقاشو  نداشده ینقاش دیچند سال گذشته با رنگ سف

 دیناپد جیتدره ب یعلمریغ یهاگونه مرمت نیدر صورت تداوم ا و مطمئناً است شده

 ،گونه نقش و نگارها نیا یزیآمرنگ یبرا یالملل نیب ی. بر اساس استانداردهادشونیم

 یچیدیدر حمام ک یول ،شوند ییدشویشده و سپس سف زیمزبور تم ناتیسطح تزئ دیابتدا با

استفاده  ییدشویسف یجاه نشده و در مرمت داخل حمام از رنگ و گچ ب تیامر رعا نیا

و نقش و  ناتیتزئ یجیرفتن سطوح و کمرنگ شدن تدر نیشده است که باعث از ب

 یخیمرمت آثار تار یبرا ییدشویاست که سف یدر حال نی. ادشویم وارهاید ینگارها

و  هابهیها است از کتهمان مواد موجود در سنگ ةرندیآنکه دربرگ لیدله مناسب است و ب

زنگبار، بهمن  ف،یبا پروفسور عبدالشروگو  گفت) کندیآن هم محافظت م ناتیتزئ

1393). 

 وارهایسطح د قیطر نیو از ا افتهیشو وبا واترجت شست دیبا یخیتار هیگونه ابن نیا .18 

و کثافات  هایاهیپوشاندن س یشوند. استفاده از رنگ سفبد برا زیطور کامل تمه و سقف ب

 یجیبردن تدر نیخود سبب از ب هایبوده و نفوذ رنگ در آهک بر یموجود فاقد کارآمد

 (انیمیحسن کر دکتروگو با . )گفتشودینقوش م
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 .148-119 ، صفحه  1401بهار -1، شماره 12دورهمجله مطالعات اریانی اسالمی، 

 

، شناسی دانشگاه تهرانه باستانت علمی گروئدکتر حسن کریمیان عضو هیبا وگو  گفت

 .1393تهران: دی ماه 

ارشد معماری دورة اسالمی و مدیرعامل مهندس افشین خسرویان کارشناسبا وگو گفت

 .1393، تهران: دی شرکت مهندسین مشاور فراطرح

 .1393: بهمن ، زنگبارپژوهشگر میدانی یهایمشاهدات عینی و بررس

  

 


