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چکیــده| گردشــگری شــهری ،گونـهای از صنعــت گردشــگری اســت کــه بــا اقبــال زیــادی روبــرو شــده اســت.
ایــن گردشــگری نهتنهــا از لحــاظ اقتصــادی بلکــه بــه دلیــل معرفــی و شناســاندن تاریــخ و فرهنــگ شــهرهای
ـاد مختلــف ،زمانی-
ـرد منظریــن بــه عناصر شــهری و توجــه به ابعـ 
ـورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .رویکـ 
مختلــف ،مـ 
توانــد جاذبههــای بســیاری را در
مکانــی ،تمدنی-تاریخــی و عینی-ذهنــی بــه صــورت همزمــان در شــهر ،می 
ـرد منظریــن از جملــه راهبردهایــی
ـود نوینبــودن دانــش منظــر ،رویکـ 
گردشــگری شــهری بازتعریــف کنــد .بــا وجـ 
ـورد اســتفاده قــرار میگیــرد ،زیــرا از یــک ســو ایــن
اســت کــه امــروزه در بســیاری از مســائل مربــوط بــه شــهر مـ 
ـرد اســت و از ســوی دیگــر ،نگاهی
ـرد بــا توجــه بــه ماهیــت منظــر دارای ویژگیهــای خــاص و منحصــر بــه فـ 
رویکـ 
ـاد میکنــد .فضاهــای عمومی بخشــی از فضاهای شــهری هســتند
ـود در آن ایجـ 
متفاوتــی بــه شــهر و عناصــر موجـ 
ـد حمــام ،بــازار ،مســجد ،زورخانــه،
ـورد توجــه قــرار گرفتهانــد .فضاهایــی ماننـ 
کــه در شــهرهای ایرانــی کمتــر مـ 
قهوهخانــه و  ...از جملــۀ ایــن فضاهــا محســوب میشــوند .قهوهخانــه نهــادی اجتماعــی بــوده کــه از زمــان صفویــان
در ایــران پــا گرفتــه و بــه مــرور زمــان نقشهایــی را در اجتمــاع ایفــا کــرده و بــه یکــی از عناصــر متمایــز در شــهر
ـود آمــده اســت و
ـد ســال اخیــر تبدیــل شــده اســت .قهوهخانــه براســاس نیــاز مــردم بــه وجـ 
ایرانــی در چندصـ 
عــاوه بــر محلــی بــرای صــرف غــذا و نوشــیدنی و مکانــی بــرای گذرانــدن وقــت ،بــه محلــی تبدیــل شــده کــه در
ـد فرهنــگ و ادب و هنــر نیــز در شــهر ایرانــی کارکردهــای مؤثــری داشــت .در ایــن تحقیــق
حوزههــای دیگــر ماننـ 
کــه بــه روش تحلیلــی توصیفــی و بــا بررســی و مطالعــات اســنادی انجــام شــده ،کارکردهــای مختلــف قهوهخانــه
بــا رویکــردی منظریــن دســتهبندی شــده اســت .بــا توجــه بــه معنــا و هویــت بازتعریفشــده بــرای قهوهخانــه بــه
ـد بــه جاذبـهای
ـد میتــوان ایــن مــکان را بــه مثابــۀ منظــر گردشــگری در نظــر گرفــت کــه میتوانـ 
نظــر میرسـ 
بیبدیــل در گردشــگری شــهری ایرانــی مبــدل شــود.

واژگان کلیدی| قهوهخانه ،منظر ،گردشگری شهری ،کارکرد ،ایران.

مقدمـه| منظـر موجـودی پویـا و نسـبی خوانـده میشـود که در
تعامـل دائمـی جامعـه و طبیعـت شـکلمیگیـرد .بدیـن ترتیـب،
بود کـه اهداف
منظـر موجـودی بـا قابلیتهـای فرهنگـی خواهـد 
سـهگانۀ زیباشناسـانه ،فرهنگـی و عملکـردی را همزمـان دنبـال
میکنـد .ادراک منظـر فراینـدی مبتنـی بـر حس اسـت کـه بدون
واسـطه صـورت میگیـرد (منصـوری .)69 ،13۸۳ ،واژۀ منظـر
* نویسندۀ مسئولs.derakhsh59@gmail.com ،09132583318 :
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بـا مفاهیـم پیچیـدۀ عینـی و ذهنـی و ابعـاد گسـتردۀ فیزیکـی و
غیرفیزیکـی محـل بحث صاحبنظـران و نظریهپـردازان حوزههای
فکـری مرتبط با محیط زیسـت ،جغرافیا ،طراحی شـهری ،معماری
و سـایر رشـتههای وابسـته بـوده و به همیـن علت ،تعاریـف متنوع
و رویکردهـای متفـاوت بـه موضـوع منظـر از سـوی آنهـا مطـرح
شـده اسـت (ماهـان و منصـوری .)17 ،1396 ،منظـر نگاهـی نـو
بـه محیطهـاي مختلـف و کارکردهـای آنهاسـت .بـه بیـان دیگر

مهدی باصولی و همکاران
بـرای بررسـی منظریـن یک مـکان ،میتـوان کارکردهـای مختلف
اد تـا بتـوان بـه هویـت آن دسـت پیدا
آن را مـورد بررسـی قـرار د 
کارکرد یک

کـرده و معنـای جدیـد بـرای آن ایجـاد کـرد .مطالعـۀ
شـیوۀ عمـل و یـا یـک نهـاد اجتماعـی ،عبـارت اسـت از تحلیـل
سـهمی کـه آن شـیوۀ عمـل و یـا آن نهـاد اجتماعی در بقـا و دوام
جامعـه داراسـت (گیدنـز .)749 ،1374 ،فضاهـای عمومی شـهري
از نظـر فعاليتهـاي گردشـگري بـه داليـل متعـددي ماننـد ارائـۀ
خدمـات بـراي گردشـگران شـهری از اهميـت بااليـي برخوردارند
(نـوری کرمانـی ،ذوقـی ،حصـار ارسـطو و عالیـی.)137 ،1388 ،
گردشـگری شـهری پدیـدهای نویـن و معاصـر ،بـه عنـوان یکـی
از فرایندهـای تولیدکننـدۀ فضـا از مختصـات بنیادیـن جوامـع
شـهری اسـت کـه درشـهرهای پرازدحـام ،پرتراکـم و آلـوده بـا
فعالیتهـای سـخت و کسـالتآور ،انسـان شـهری را قـادر بـه
تحمـل و تـداوم زندگـی میکنـد (سـتاری .)2 ،1394 ،بـراي
دسـتيابي بـه هـدف گردشـگري و تبديـل آن بـه نظـام معرفـت،
شـرط مهـم ،بازنگـري در مفهـوم مكان اسـت (منصوري و شـفيعا،
 .)53 ،1398درصورتیکـه بتـوان بـرای یـک مقصـد گردشـگری،
نظـام معنایـی مشـخصی را تعریـف و تدویـن کـرد ،میتـوان بـا
یـد و عمیق نسـبت بـه مکان
تأمـل در هویـت آن ،بـه نگرشـی جد 
دسـت یافـت .تعامـل بیـن انسـانها بـا یکدیگـر و بـا محیـط در
ایـن نظـام معنایـی از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت .از جملـه
ایجـاد سـرزندگی و پویایـی جامعه

فضاهایـی کـه نقـش مهمی در
دارنـد ،قهوهخانههاسـت .قهوهخانـه نمونـۀ بـارز فضـای گفتوگـو
و تعامـل میـان قشـرهای محتلـف مـردم در جامعه بوده اسـت که
در آنجـا مسـائل عمومـی جامعـه بحث و نقد میشـده اسـت .افراد
مختلـف بـا سلایق و گروههای شـغلی متفـاوت سـاعاتی را در این
مـکان در کنـار هم نشسـته و در خصوص مسـائل گوناگون صحبت
هرچنـد بـه مـرور زمـان و بـا تغییـر سـبک زندگـی

میکردهانـد.
مردمـان شـهر ایرانـی ،کارکردهـای این فضـای شـهری و در موارد
زیـادی فضـای کالبـدی آن نیـز تغییـر کـرده اسـت .بـه روایاتـی،
ایجـاد قهوهخانههـا بـه دورۀ صفویـه برمیگـردد و از آن زمان ،این
وجـود آمـده و پراکنده

عنصـر معمـاری در شـهرهای مختلـف بـه
شـده اسـت .ایـن تحقیـق بـرای درک بهتـر از دالیـل شـکلگیری
و کارکردهـای مختلـف قهوهخانههـا در طـول عمـر خـود انجـام
شـده تـا بـا بررسـی عملکردها ،هویـت و معنـای دقیقتـری از آنها
و نقششـان در نظـام ارتباطـی بیـن افـراد جامعه پی بـرد و جایگاه
آنهـا را بـه عنـوان یـک منظر گردشـگری شـهری در ایـران تبیین
کند.

فرضیۀ تحقیق

قهوهخانههـا در ابتـدا بـا هـدف ایجـاد فضایـی بـرای ارائـۀ خدمت
نوشـیدنی ایجـاد شـدند ولی به مـرور زمـان کارکردهـای متنوعی
پیـدا کردنـد که باعث شـد نقشـی متفـاوت در فضای شـهر ایرانی

ایفـا کننـد .بـا توجه بـه رونـد شـکلگیری قهوهخانههـا در ایران و
کارکردهـای مختلـف آن در طـول ایـن زمانهـا ،بـه نظر میرسـد
بـه مـرور زمـان قهوهخانهها هویـت جدیدی پیـدا کـرده و متأثر از
محیـط اطـراف خـود ،در ایـران ،ایرانی شـده و به هویـت متفاوتی
دسـت پیـدا کردهانـد .فرضیـۀ تحقیق بر این امر اسـتوار اسـت که
بـا شناسـایی کارکردهـای قهوهخانه در شـهر ایرانی ،با اسـتفاده از
رویکـردی منظریـن ،و بازتعریف هویـت ایرانی این فضای شـهری،
میتـوان قهوهخانههـای ایرانـی را بهمثابـۀ یـک منظـر گردشـگری
فـرد تلقـی کرد و بـا معرفی این هویـت ،آن را به
شـهری منحصربه 
عنـوان جاذبۀ گردشـگری در نظـر گرفت.

روش تحقیق

مـورد اسـتفاده در ایـن تحقیـق ،توصیفـی تحلیلـی بـوده

روش
اسـت .مطالعـات اسـنادی و کتابخانـهای بـر مبنـای جمـعآوری
کتـب و مقـاالت معتبـر در خصـوص قهوهخانههـا صـورت گرفته و
ادههـای اولیـه پـس از بررسـی و مطالعه به صـورت توصیفی بیان
د 
شـده اسـت .بـا بررسـی و تحلیـل ایـن دادههـا ،اسـتنتاج تحلیلـی
جهـت بررسـی کارکردهـای قهوهخانههـا ،و بازنگـري در مفهـوم
ايـن فضـای عمومـی انجام شـده اسـت.

شکلگیری قهوهخانه

تاریـخ پیدایـش و شـکلگیری قهوهخانـه و قـرار گرفتـن آن
بهعنـوان عنصـری در معمـاری شـهری در ایـران در تحقیقهـا
و کتـب مختلفـی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت .ناصـر نجمی
( )1363در کتـاب «ایـران قدیـم و تهـران قدیـم» بـه بحـث
دربـارۀ قهوهخانههـا و انـواع آنهـا در تهـران دورۀ قاجاریـه
میپـردازد .جعفـر شـهری ( )1368در کتـاب «تاریـخ اجتماعـی
تهـران در قرن سـیزدهم» که در شـش مجلد چاپ شـده اسـت،
در کنـار توضیحاتـی کـه دربارۀ شـهر تهران و حـوادث آن روزگار
میدهـد بـه قهوهخانههـای تهـران در آن زمـان اشـاره میکنـد.
علـی بلوکباشـی ( )1375در کتـاب «قهوهخانههـای ایـران» و
نیـز در کتـاب «قهوهخانـه و قهوهخانهنشـینی در ایـران» تمـام
مـواردی کـه مربـوط بـه قهوهخانـه اسـت ،ماننـد نوع سـاختمان،
فضـای درون قهوهخانههـا ،وسـایل الزم در قهوهخانههـا،
قهوهخانـهداران و  ...را بررسـی کـرده اسـت (بلوکباشـی.)1393 ،
او همچنیـن دربـارۀ رفـت و آمـد مـردم بـه قهوهخانههـا در زمان
صفویـه و قاجاریـه نیـز در کتابهـای خـود مطالبـی بیـان کـرده
اسـت .در تاریـخ بیـان شـده اسـت ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ شـیفتۀ ﻓﻀﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ رواﻳﺘﻲ اوﻟﻴﻦ قهوهﺧﺎنـۀ اﻳﺮان در
ﻗﺰوﻳﻦ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر او ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد (دادور .)10 ،1396 ،راهانـدازی
قهوهخانـه بعدهـا در زمـان شـاه عبـاس اول ( 1038-996ه .ق).
در شـهر اصفهـان توسـعه یافـت .در دورۀ قاجـار ،بـه خصـوص
در زمـان ناصرالدینشـاه زمینههـای گسـترش قهوهخانـه بـه
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شـهرهای بـزرگ از جملـه تهـران فراهـم شـد (قاسـمی،1384 ،
 .)14البتـه برخـی منابـع تأسـیس اولیـه را اصفهـان دانسـتهاند
(خلعتبـری لیماکـی.)41 ،1386 ،نخسـتین سـفرنامهای کـه بـه
قهوهخانـه و کاربـری آن در جامعـه ایرانـی اشـاره دارد ،سـفرنامۀ
«پیتـرو دالوالـه» ایتالیایـی اسـت کـه از  1617تـا  1623م .در
زمـان شـاه عبـاس در ایـران بـوده اسـت (دادور.)14 ،1396 ،
«ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رﻗﺺ و آوازﻫﺎي ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس ﺷﺒﺎﻧﻪروزي در اﻣﺎﻛﻦ
ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻗﻬﻮهخـاﻧﻪﻫﺎ ...ﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺮﻓﺔ آﻧﻬﺎ رﻗﺺ
در امـاﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ و قهـوهﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺮﮔﺮمﻛﺮدن ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺑﺎزي و
ﻣﺴﺨﺮﮔﻲ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻋﺪهاي آﻧﺎن را ﻫﻤﺮاﻫﻲ مـیﻛﻨﻨﺪ
و طبـقﻫﺎﻳﻲ ﭘﺮ از گل ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺷﻤﻊ ﻓﺮاوان و ﭼﺮاغ و ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻪ
دﺳﺖ دارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻨﺪه و ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﺳﺮ و روي ﻣﺮدم گل ﻣﻲپاشـند
و درخواسـت پـول میکننـد» (دالوالـه .)72 ،1384 ،در ابتـدا
در قهوهخانـه ،قهـوه عرضـه میشـده و بـه مـرور زمـان چـای
جـای آنرا گرفتـه اسـت .هرچنـد بـه نظـر میرسـد ایـن تغییـر
نیـز در طـول زمـان رخ داده و در ابتـدا چایخانههایـی در کنـار
قهوهخانـه شـکل گرفتـه اسـت .با گسـترش قلیـان و قلیانکشـی
ایـن امـر بـه یـک رویـه در قهوهخانههـای ایرانـی تبدیـل شـد.
«در زمـان شـاه صفـی ،گذشـته از قهوهخانه در اصفهـان ،مراکزی
نیـز بـرای نوشـیدن چـای بـوده اسـت کـه آنهـا را چایخانـه
میگفتهانـد .در چایخانـه برخلاف شـیرهخانه کـه مرکـز کارهای
ناپسـند اسـت ،مـردم ضمـن نوشـیدن چـای ،بـه بـازی شـطرنج
میپردازنـد» (اولئاریـوس .)353 ،1363 ،قهوهخانههـا ابتـدا در
بازارهـا و محلههـا و در کنـار مجموعـهای از واحدهـای صنفـی
مهـم ،همچـون بـازار و حمـام پدیـد آمدنـد .بعدهـا بـا گذشـت
زمـان ،در خیابانهـا و محلات شـهر و محـل تجمـع پیشـهها،
کارگاههـای صنعتـی ،کارخانههـا ،مسـافرخانهها و بعدهـا در
اطـراف گاراژهـای مسـافرتی و در مدخـل شـهرها و پیرامـون
دروازههـا و منزلگاههـای میانشـهری ،قهوهخانههایـی سـاخته
شـد (شـیخی فینـی و غمـام نـو .)4 ،1394 ،نهـاد قهوهخانـه بـه
دلیـل اجتماعیبـودن ،طرفـداران زیادی از عام و خـاص پیدا کرد
(کامرانـی فـر و معمـار .)100 ،1390،تغییر در محـل قهوهخانه را
میتـوان به مشـتریان آن نیـز تعمیـم داد« .قهوهخانـه در ابتدای
پیدایـی خـود در ایـران ،مرکـز تجمـع و گـذران اوقـات فراغـت
شهرنشـینان و بـه خصـوص گروههـای مرفـه اجتمـاع و بعدها ،تا
ایـن اواخـر پاتـوق و محل بحـث و گفتوگوی اجتماعی ،سیاسـی
و ادبـی نویسـندگان ،منتقـدان ،شـعرا و اهل هنر و ادب به شـمار
میرفـت .امـا بـه تدریـج در طـول زمـان از مرکـز سـرگرمی و
میعـادگاه شـاعران و هنرمنـدان و اهـل دل و جایـگاه تفریـح و
تماشـای اعیـان و خـواص به محل اسـتراحت عامۀ خلـق در مبدأ
و مقصـد سـفر و احیانـاً در طـول مسـیر و همچنین محـل تجمع
کارگـران و پیشـهوران و جـای گفتوگوهـای صنعتـی و مانند آن
تبدیـل یافتـه اسـت» (ملکیـان .)79 ،1353 ،مشـاهده میشـود،
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در محتـوا ،کارکـرد و هم در مخاطـب قهوهخانـه ،تغییرات مهمی
در طـول زمـان رخ داده اسـت.

ساختار قهوهخانه

شـکل سـاختمان قهوهخانـه در ایـران در طـول تاریـخ پیدایـش
آن بـر مبنـای طـرح و الگـوی مشـترکی نبـوده و معمـوالً متأثـر
از ویژگیهـای بافـت کلـی معمـاری سـاختمانها و فرهنـگ
مـردم و نیازهـای اجتماعـی جامعـۀ آن شـهر بوده اسـت .با این
وجـود بـه نظـر میرسـد معمـاری فضـای سرپوشـیدۀ شـماری
از قهوهخانههـای سـنتی و معتبـر قدیـم تقلیـدی از سـبک و
شـیوۀ معمـاری حمامهـای سـنتی قدیـم ایـران ،و کمابیـش
شـبیه آنهـا بـوده اسـت (حسـینی .)55 ،1392 ،ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪهـا
در تهـران شـکل خاصـی داشـتند ،هـر قهوهخانـه فضایی نسـبتاً
وسـیع داشـته اسـت کـه دور تـا دور آن را بـا سـنگ و آجـر
بـه صـورت سـکو در میآوردنـد و مـردم روی ایـن سـکوها
مینشسـتند و بـه نوشـیدن چـای ،قهـوه و کشـیدن قلیـان و
چپـق مشـغول میشـدند (نجمـی .)90 ،1350 ،قهوهخانههـای
تهـران دورۀ قاجـار بـه دلیـل قرارداشـتن در پایتخـت نسـبت
بـه سـایر قهوهخانههـا از جلال و شـکوه بیشـتری برخـوردار
بودنـد و در سـاخت آنهـا از ظرافت و تزیین بیشـتری اسـتفاده
میشـده اسـت .قهوهخانههـای ایـران در ایـن دوره از دو
قسـمت اصلـی تشـکیل شـده بودنـد ،یـک قسـمت سرپوشـیده
بـرای فصـل زمسـتان و سـرما و یک محوطـۀ روباز کـه باغچهای
وسـیع و پـر از گل و درخـت بـود و بـرای فصلهـای بهـار و
تابسـتان مـورد اسـتفاده قـرار میگرفـت (شـهری،1368 ،
 .)398آرایههـای معمـاری و تزیینـی داخـل قهوهخانههـا نیـز
کموبیـش ذوق و احسـاس زیباشناسـانۀ فرهنگـی و هنری مردم
عصـر را معرفـی میکرده اسـت (قاسـمی« .)15 ،1384 ،معموالً
حوضـی در وسـط قـرار داشـت و با نقاشـیهای دیـواری ،تابلوها
و اشـیاء عتیقـه آراسـته بـود و پرنـدگان خـوشآواز در آن
نغمهسـرایی میکردنـد و مشـتریان بـا آدابـی خـاص دور تـا
دور آن مینشسـتند و چشـم بـه نقـال میدوختنـد و بـه اشـعار
شـاهنامه و حکایـت و قصـه گـوش میدادنـد و بـا یکدیگـر
دربـارۀ مشـکالت و مسـائل خویـش بـه گفتوگـو میپرداختنـد
(ملکیـان.)79 ،1353 ،

کارکردهای قهوهخانه

در دورۀ صفویـه و همزمـان بـا برخـی کشـورها ،قهوهخانههـا در
نقـش محفلـی بـرای گفتوگـو مطـرح شـدند (اطهـری و زمانـی،
 .)190 ،1394در قهوهخانههـا علاوه بـر اینکـه روزانـه مـردان
زیـادی بـه خـوردن چـای و گـپ زدن در آنجـا میپرداختنـد،
نقالـی رسـتم و سـهراب و شـاهنامۀ فردوسـی و شـعرخوانی و
غزلخوانـی و بازیهایـی ماننـد گلبـازی و بـازی شـاه و وزیـر

مهدی باصولی و همکاران
نیـز انجـام میشـده اسـت .خطاطـان خطـوط ریـز و درشـت را
بـه مسـابقه میگذاشـتند .نمایشهایـی اجراشـده و تعزیهخوانـان
خـود را برپـا میکردنـد (دورفـرد .)102 ،1393 ،ایـن

تعزیههـای
امـر نشـاندهندۀ کارکردهـای متنـوع قهوهخانه در فضای شـهری
بـوده کـه بـه تنهایـی بـار عملیاتـی بسـیاری از اماکـن امـروزی را
برعهـده داشـته اسـت .کارکردهـای قهوهخانـه را میتـوان بـه
دسـتههای زیـر تقسـیمبندی کـرد.

••کارکرد اجتماعی


کارکـرد
مهمتریـن کارکـرد قهوهخانـه در طـول عمـر خـود،
اجتماعـی بـوده اسـت .از دیـدگاه اجتماعـی قهوهخانـه مکانـی
بـوده کـه افـراد از گروههـا و طبقـات مختلـف در آنجـا جمعشـده
و علاوه بـر گذرانـدن اوقـات فراغـت به تبـادل افـکار و اخبـار نیز
میپرداختنـد (اطهـری و زمانـی .)190 ،1394 ،بـه بیـان دیگـر
قهوهخانـه ایـن امـکان را بـرای افـراد مختلـف بـه وجود مـیآورده
تـا بتواننـد در کنـار یکدیگـر نشسـته ،تعامـل و گفتوگـو کننـد.
کارکـرد اجتماعـی را میتـوان بـه چنـد بخـش تقسـیم کـرد.
-مکانی برای ارتباط جمعیهرچنـد در ابتـدا قهوهخانـه بـرای نوشـیدن قهـوه یـا چـای ایجاد

ایجـاد ارتبـاط بیـن گروههـای

شـد ولـی بـه مـرور زمـان ،امـکان
مختلـف اجتماعـی ،بـه مهمترین جنبـۀ آن تبدیـل و باعث اهمیت
و ماندگاری آن شـد.
-نقش اطالعرسانی قهوهخانهدر روزگاری که رسـانۀ فراگیری وجود نداشـت ،مردم در قهوهخانه
در کنـار یکدیگـر نشسـته و اخبـار روز را مبادله میکردنـد (دادور،
 .)12 ،1392ایـن کارکـرد هنـوز هـم در قهوهخانهها جاری اسـت.
«محلی مناسـب برای اسـتراحت و نوشـیدن چای و کشیدن قلیان
و از همـه مهمتـر شـنیدن و رد و بـدل کردن اخبار شـهر و روسـتا
و وضعیـت راههـا و اقفلههـای بیـن راه بودنـد» (بـرد و وسـتون،
.)93 ،1376
-مکانی برای استراحت و آرامشبـود بـرای مردهایـی
در ایـام قدیـم قهوهخانههـا پاتـوق مناسـبی 
چنـد از خانـواده دور باشـند (شـعبانی،

کـه میخواسـتند سـاعتی
افـراد در بین سـاعات

 )345 ،1378و یـا محلـی بـرای اسـتراحت
کاری و یـا مکانـی بـرای مسـافرین بود.
-اجتماع شغلیبـا توجـه بـه گسـترش قهوهخانه ،بعضـی از آنها به صنـف یا گروه
خاصـی از مـردم اختصـاص یافـت و میعـادگاه یـا پاتوق قشـرهای
مختلـف پیشـهوران ،هنرمنـدان و  ...شـد (قاسـمی )16 ،1384 ،تا
بتواننـد مالقاتهـای کاری خـود را در آن محـل هماهنگ یا برخی

کارکرد مهم

از مسـائل خـود را در ایـن محل پیگیـری کنند .ایـن
هنـوز هـم در بسـیاری از قهوهخانهها مشـاهده میشـود.
-مکانی برای تفریح ،بازی و سرگرمیبازیکـردن از دیربـاز در قهوهخانههـا رایـج بـوده اسـت .در هـر

دوره بـه فراخـور آن دوره ،بازیهـای مختلفـی در قهوهخانـه انجام
میشـده اسـت .بـه عنـوان مثـال بـازی ﮔﻨﺠﻔﻪ از ﺳﺮﮔرمـیﻫﺎي
رﺟﺎل ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪﻧﺸﻴﻦ و از ﺳﺮﮔﺮﻣﻲﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص درﺑﺎرﻳﺎن و
اﻋﻴﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻫﻤﭽـﻮن ﺷﺎردن
کـه ﮔﻨﺠﻔﻪ را ﺑﺎزي راﻳﺞ ﻣﻴﺎن ﺗﻮدهﻫﺎي ﻣﺮدم ﺻﻔﻮي داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ
هرچنـد تنـوع

(یوسـف جمالـی و اسـحق نیمـوری.)133 ،1390،
زیـادی را میتـوان در بازیهـا مشـاهده کرد؛ از بازیهای شـطرنج
و تختهنـرد گرفتـه تـا کشـتی و زورآزمایـی.

••کارکرد فرهنگی

کارکـرد اجتماعی ،قهوهخانهها نقشـی اساسـی در مسـائل

در کنـار
فرهنگـی دورههـای مختلـف داشـتهاند .بـا توجـه بـه سـاختار
قهوهخانـه ،همـراه بـا صـرف قهـوه و چـای ،تماشـای نمایشهـا و
نقالیهـا در قهوهخانـه رواج پیـدا کـرد و برخـی از مراسـم آئینی و
مذهبـی در قهوهخانـه برگزار میشـد .بـه گونهای کـه قهوهخانه در
توسـعۀ هنرهای کالمی و نقاشـی نقشـی اساسـی داشـته اسـت .از
خـود دارای فرهنـگ متفاوتی

طرفـی بـه مـرور زمـان ،قهوهخانهها
شـدند .ایـن فرهنگ نمودهـای مختلفی در رفتار و شـکل معماری
قهوهخانـه داشـته و دارد .از کارکردهـای فرهنگـی قهوهخانـه
مـوارد زیر اشـاره کرد.

میتـوان بـه
-تبادل فرهنگیبـا توجـه به تعامـل برقـرار شـده در قهوهخانـه ،این مـکان ،محلی
بـرای تبـادل فرهنگهـای مختلـف بـوده اسـت .بـه خصـوص
قهوهخانههایـی کـه کنـار کاروانسـرا یـا مبـادی ورودی شـهر قـرار
داشـته و مسـافرین در آنجـا حضـور پیـدا میکردهانـد.
-ارائۀ سبک معماری متناسب با فرهنگکارکـرد فرهنگـی قهوهخانـه میتـوان بـه سـبک معمـاری

دربـارۀ
قهوهخانـه ،کـه متناسـب بـا فرهنـگ و اجتمـاع مـردم سـاخته و
تزییـن میشـدند اشـاره نمـود (کامرانـی فـر و معمـار،1390،
 .)100بـه بیـان دیگـر سـاختار معمـاری قهوهخانـه نشـاندهندۀ
مؤلفههـای فرهنگـی اجتماعـی هـر منطقـه بـوده اسـت.
-برگزاری آیینها و نمایشهای سنتیدر هـر مناسـبت ،قهوهخانههـا محلـی بـرای برگـزاری مراسـم و
آئینهـای سـنتی و مذهبـی بودهانـد .در ایـام جشـن و شـادی،
آذیـن میبسـتند و چراغانـی میکردنـد .در ایـام قدیمتـر ،بعضـی
از قهوهچیـان بـرای سـرگرمی مـردم ،بـه خصـوص کـودکان و
نوجوانـان ،دسـتهای از لوطیـان را دعـوت میکردنـد (خبـری و
انصـاری.)98 ،1384 ،
«در بعضـی از قهوهخانههای اصفهـان دورۀ صفوی و تهران در دورۀ
ناصـری ،بسـاط بـزم میآراسـتند و دسـتههای نوازنـده و رقـاص با
نـوای سـاز و ضـرب و رقـص ،مـردم قهوهخانه را سـرگرم میکردند
نـد کـه همـراه بـا حیوانهـای دسـتآموزی
و لوطیانـی هـم بود 
ماننـد شـیر ،میمـون ،خـرس و بز دوره میگشـتند .ایـن لوطیان با
نواختـن تنبـک و دف و خوانـدن شـعر و مزهپرانـی ،حیوانها را به
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قهوهخانه ،جاذبۀ تاریخی در منظر گردشگری شهری ایران
تقلیـد و حرکتهای مضحک وا میداشـتند» (بلوکباشـی،

رقـص و
 .)123 ،1375عالوهبرایـن محیـط فرهنگـی قهوهخانههـا
غنـای خاصـی داشـته اسـت؛ سـخنوری مرشـدان ،مشـاعرۀ ادبـا،
شـاهنامهخوانی و نقالـی و نقاشـیهای دیـواری ،محیطـی را فراهم
آورده بـود که خسـتگی چشـم و گـوش و جان را مـیزدود (زندی،
روشـن و امینیخـواه.)32 ،1397 ،
-نگهداری از ارزشهای دینی و ملیقهوهخانههـا در قالـب مراکـزی فرهنگـی مردمـی ،محـل
حماسهسـرایی نقـاالن ،سـخنوران ،شـاعران نامـدار ،ارائـۀ هنرهای
بیبدیـل نقاشـی و پردهسـازی و معمـاری باشـکوه سـنتی و نیـز
نمایشهـای تئاتـر و روحوضـی ،شـعبدهبازی و  ...مسـئولیت
پاسـداری از نمادهـای فرهنگـی و حماسـههای ملـی و مذهبـی،
تقویـت روحیـه ،ایجـاد انگیـزه و  ...را پذیرفـت (فقیهـی محمـدی،
.)12 ،1384

کارکرد سیاسی

••

قهوهخانههـا در آغـاز محفلـی بـرای گردآمـدن مـردم از قشـرهای
مرفـه جامعـه ،ادیبـان و شـاعران و رجـال دربـاری کشـوری
و لشـکری بودنـد (شـیخی فینـی و غمـام نـو .)5 ،1394 ،ولـی
همانگونـه کـه بیـان شـد بـه مـرور زمـان جایگاهـی بـرای افـراد
مـورد اسـتقبال عمـوم قـرار گرفـت .یکی

مختلـف جامعـه شـده و
از کارکردهـای گروههـای اجتماعـی در ایـن مـکان ،اسـتفاده برای
مباحـث سیاسـی بـوده اسـت .بهگونـهای کـه نقـش قهوهخانـه در
رخدادهایـی مانند انقالب مشـروطه جـای تأمل فراوانـی دارد ،این
کارکـرد از جنبههـای زیـر قابـل بررسـی اسـت.
-قهوهخانه به مثابۀ محل تجمع سیاسییکـی از مباحـث مطرحشـده در هـر اجتماع مردم ،مسـائل سیاسـی
بـوده اسـت .بـا توجـه به عـدم حضـور رسـانه در زمانهـای قدیمتر
کارکـرد از اهمیـت زیـادی برخـوردار بـوده و حتـی در مواردی

ایـن
برخورد حکومتی میشـده اسـت .ﻛﻨﺖ دو ﮔﻮﺑﻴﻨﻮ ﻛﻪ ﻣﺪﺗﻲ

منجر به
را در اﻳﺮان گذرانـده اسـت ،نقـل میکنـد« :ﻛﻮﭼﻪهـای تهـران ﭘﺮ از
ورهﮔﺮد اﺳﺖ .ﺳﺎﺑﻘﺎً نقالهـا ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻛﻴﻪ در قهـوهﺧﺎﻧﻪﻫﺎ

نقالهـای د
ﻣﺮدم را دور ﺧﻮدﺷﺎن ﺟﻤﻊ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ قهوهﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﻣﻴﺮﻧﻈﺎم ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪ؛ ﭼﻮن در آنهـا ﺻﺤﺒﺖ از ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻣﻲﺷﺪ و ﺑﺎ ﻛﺎرﻫﺎي دوﻟﺖ مخالفت میﻛﺮدﻧﺪ .از آن ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دﻳﮕﺮ
نشـدهاﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻣﺤﻞ وﺳﻴﻌﻲ ﻧﺰدﻳﻚ سـبزهﻣﻴﺪان

ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎز
ﻧﻮﻋﻲ اﻧﺒﺎر ﺑا ﺗﻴﺮ و ﺗﺨﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ اﻃﺮاﻓﺶ ﺑﺎز اﺳﺖ و ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن
ﺳﻜﻮﻫﺎﻳﻲ اﺣﺪاث ﺷﺪه ﻛﻪ دوﻳﺴﺖ ﺗﺎ ﺳﻴﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ روي آن
کـردهاﻧﺪ و از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ
ﭼﻤﺒﺎﺗﻤﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ .در ﺗﻪ اﻧﺒﺎر ﻳﻚ تختـگاه درﺳﺖ 
ﺷـﺐ ﻧﻘﺎﻻن و ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﺤﻞ را ﭘﺮ میکننـد» (گوبینو،1383 ،
 .)328بنابرایـن از فعالیتهـای سیاسـی قهوهخانههـا میتـوان بـه
اجتمـاع مـردم از هـر گـروه و صنفـی در قهوهخانـه بـرای شـنیدن
اخبـار روز و مقابلـۀ حکومتهـا بـا اینگونه فعالیت آنها اشـاره کرد
(کامرانیفـر و معمـار.)100 ،1390 ،
24
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-یکی از منابع اعتراضات سیاسیافـراد از گروههـای مختلـف اجتماعـی در

بـا توجـه بـه حضـور
قهوهخانـه ،ایـن مـکان محـل مناسـبی بـرای اعتراضـات گروههای
پایینتـر اجتماعـی بـوده اسـت .بهگونـهای کـه از نظـر دولـت
انگلیـس ،قهوهخانههـا در برخـی برهههـا ،منبـع اصلـی اعتراضات
سیاسـی بودهانـد (اطهـری و زمانـی.)188 ،1394 ،

••کارکرد هنری

قهوهخانـه از همـان ابتـدای کار ،ارتبـاط زیادی با هنـر برقرار 
نمود
و بـه محلـی بـرای عرضۀ برخـی هنرهـا تبدیل شـد .در واقع مدت
زمـان زیـادی قهوهخانه نقش گالریهـا و فرهنگسـراهای امروزی
را ایفـا میکـرده اسـت .علاوه بر این محلـی برای اجـرای هنرهای
نهـاد مدنـی قهوهخانههـا ،آرام
دیگـر نمایشـی هـم بوده اسـت .در 
آرام ،دو مکتـب مهـم از هنرهـای کالمـی و تجسـمی ،نقالـی و
سـخنوری و نقاشـی پدیدار شـد و به سـرعت مراحل تکاملی خود
را طـی نمـود و در هـر یـک از ایـن عرصههـا ،هنرمنـدان نامـوری
تربیـت یافتند (قاسـمی.)17 ،1384 ،
-شاعران قهوهخانهنشیندر دورۀ قاجـار نیـز همچـون دورۀ صفویـه قهوهخانـهای بسـیاری
وجـود داشـته کـه متأسـفانه امـروزه دربـاره آنهـا

بـرای شـاعران
اطالعاتـی در دسـت نیسـت .یکـی از شـاعرانی کـه بـه زندگـی او
و رفـت و آمـدش بـه قهوهخانـه پرداختـه شـده ،شـاطر عبـاس
صبوحـی اسـت (فلاح و خواجویـی.)74، 1396 ،
بـود کـه در دورۀ قاجـار همراه
«شـاطر عبـاس از جملـه شـاعرانی 
بـا دوسـتانش روزهـا بـه قهوهخانـه «خـان مـروی» میرفـت و در
آنجـا اشـعارش را میخوانـد .عبـاس حتـی میتوانسـت فیالبداهه
در همـان قهوهخانـه اشـعاری را بسـراید .در آن زمـان میـرزا
حسـین سـرخوش که او هم شـاعر بود ،اشـعاری که شـاطر عباس
سـرود را در دفترچـهای یادداشـت میکـرد؛ چـون

فیالبداهـه می
شـاطرعباس ماننـد بسـیاری از شـاعران دیگـر دورۀ قاجـار سـواد
چندانـی نداشـت» (گل محمـدی .)12-27 ،1368 ،از دیگـر
هنرمنـدان قهوهخانهنشـین میتـوان از ملا مؤمـن معـروف بـه
یکسـوار ،میرالهـی ،مقیمـای زرکـش ،موالنـا حیـدر قصهخـوان،
مظفـر حسـین و  ...نـام بـرد.
-نقالییکـی دیگـر از هنرهایـی کـه در قهوهخانههـا اجـرا میشـد
و مـردم بـه آن عالقـۀ زیـادی داشـتند ،نقالـی بـود .نقالـی و
قصهخوانـی قرنهـا پیـش از صفویـان در ایـران وجـود داشـت.
در دورۀ صفـوی نقـاالن و قصهخوانـان در سـاعاتی از روز بـه
قهوهخانههـا میرفتنـد و بـا نقـل داسـتانهای مختلفـی از
شـاهنامه و کتابهـای دیگـری مثـل اسـکندرنامه و  ...مـردم
را کـه بـرای رفـع خسـتگی روزانـه بـه قهوهخانههـا میآمدنـد،
سـرگرم میکردنـد (بلوکباشـی .)13 ،1375 ،نقـش قهوهخانـه
در توسـعۀ ایـن هنـر ،انکارنشـدنی اسـت.

مهدی باصولی و همکاران
-نقاشینقاشـی قهوهخانـهای یـک نـوع نقاشـی ذهنـی و خیالـی و متکـی
بـر احسـاس و برداشـتهای هنرمنـد از نمایههـای داسـتانهای
حماسـی و ملـی ایرانیـان و داسـتانهای مذهبـی و وقایـع تاریخی
اسـت (قاسـمی .)17 ،1384 ،در دایرهالمعـارف هنـر ،نقاشـی
قهوهخانـهای چنیـن تعریـف شـده اسـت :اصطالحـی اسـت بـرای
توصیـف نوعـی نقاشـی روایـی رنـگ و روغنـی بـا مضمونهـای
رزمـی ،مذهبـی و بزمی که در دوران جنبش مشـروطیت براسـاس
سـنتهای هنـر مردمـی و دینـی بـا اثرپذیـری از نقاشـی طبیعت
گرایانـۀ مرسـوم آن زمـان بـه دسـت هنرمندانـی مکتبندیـده،
ایجـاد شـد (پاکبـاز .)586 ،1381 ،این گونه نقاشـی نمایانگر آمال
و عالیـق ملـی ،عقایـد مذهبـی و روح فرهنـگ خـاص الیههـای
میانـی جامعـۀ شـهری اسـت .قهوهخانـه خاسـتگاه ایـن نقاشـی
بـود و اولیـن سـفارشدهندگان ایـن شـیوه صاحبـان قهوهخانههـا
بودنـد (رحمانـی و شـعبانی خطیـب .)25 ،1395 ،نقاشـی
قهوهخانـهای ویژگیهـای متفاوتـی نسـبت بـه سـایر نقاشـیها
دارد .یکـی از بارزتریـن ایـن ویژگیهـا ،تأثیـر تعزیه بر این نقاشـی
اسـت .بهگونـهای کـه برخـی معتقدنـد ،عنوان نقاشـی کربلا برای
ایـن نقاشـیها مناسـبتر اسـت ،چـرا کـه درونمایـۀ اصلـی ایـن
نقاشـیها ،برپایۀ عاشـورا بوده اسـت (فلـور ،چلکووسـکی و اختیار،
.)71 ،1381

••کارکرد ادبی

در بعضـی دورههـا ،کارکردهـای ادبـی بـر کارکـرد سیاسـی و
اجتماعـی آن چیـره میشـد .بـرای نمونـه در دوران قاجـار رواج
شـاهنامهخوانی ،نقالـی ،غزلخوانـی و سـخنوری موجـب افزایش
بـار ادبـی قهوهخانههـا شـد (اطهـری و زمانـی.)195 ،1394 ،
هـرگاه شـاعری شـعری نغـز میسـرود ،در قهوهخانـه آن شـعر
را بـرای نزدیـکان شـاه میخوانـد و در صـورت مناسـببودن،
وی را بـه شـاه معرفـی میکردنـد تـا صلـهای دریافـت کنـد
(کامرانیفـر و معمـار .)105 ،1390 ،سـخنوری یکـی دیگـر از
مراسـم قهوهخانههـای تهـران در دورۀ قاجـار بـود .سـخنوری
نوعـی تبـادل شـعر بـود کـه در قهوهخانـه هـای بـزرگ و بیشـتر
در مـاه رمضـان انجـام میگرفـت .برای اجرای مراسـم سـخنوری
در قهوهخانـه سـردم میبسـتند؛ بدیـن معنـی که باالتریـن نقطۀ
قهوهخانـه را انتخـاب میکردنـد و تخـت پایـه کوتاهـی در آنجـا
قـرار میدادنـد و بـا قالـی میپوشـاندند و صندلـی در بـاالی آن
قـرار میدادنـد .دیـوار پشـت سـرایـن مـکان را هـم با پوسـت و
کشـکول و تبرزیـن و دیگـر وسـیلههای درویشـی میپوشـاندند
(همـان.)110 ،

••کارکرد اقتصادی

قهوهخانـه علاوه بـر آنکـه یک کسـبوکار گسـترده در شـهرهای
بـزرگ ایـران بـوده که فضایـی برای اشـتغال گروههـای مختلف به
وجـود مـیآورده ،محلـی بـرای تبـادالت اقتصـادی بـوده و فضایی

بـرای فعالیـت تجـاری سـایر گروههـا نیـز فراهـم میآورده اسـت.
چنانکـه بسـیاری از بازاریـان در ایـن مـکان ،در خصوص مسـائل
اقتصـادی مذاکـره و تصمیمگیـری میکردنـد.

کارکرد مذهبی

••

چنـد جنبه بررسـی کـرد .در وهلۀ اول

ایـن کارکـرد را میتـوان از
همانگونـه کـه بیـان شـد ،مراسـم مختلـف در مناسـبات مذهبی
در قهوهخانـه برپـا میشـده اسـت .بـا توجـه بـه سـاختار معماری
آن و امـکان تجمـع افـراد ،آییـن تغزیهگردانـی در ایـام مـاه محرم
در قهوهخانـه برپـا میشـده اسـت .از طرفی نقاشـی بـه کار گرفته
شـده در قهوهخانـه عمدتـاً تلفیقـی از هنـر نقاشـی و مذهـب
شـیعه اسـت« .در اواخـر دورۀ قاجاریـه ،شـخصی به نـام «علیرضا
قوللرآقاسـی» بـا عناوینـی چـون مینـاکار باشـی و نقاشباشـی که
دارای تبحـر در زمینههـای مختلـف نقاشـی و کاشـیکاری بـود،
بـرای اولیـن بار هنر نقاشـی را از صـورت درباری و هنـری که تنها
بـود در آورد و آن را بـا پیادهکـردن
در اختیـار افـراد مرفـه جامعـه 
بـر روی بـوم و واردکـردن آن بـه محیطهایـی چـون قهوهخانهها و
سـینهزنیها و حسـینیهها ،یعنـی جایـی کـه آدمهـا بـا تمـام صفا
و صمیمیتشـان بـه ایـن اماکـن میآینـد ،وارد کـرد» (بلوکی فر،
.)199 ،1362

••کارکرد آموزشی

قهـوهﺧﺎﻧﻪ در ﻓﻀﺎى ﺷﻬﺮى ﻗﺪﯾﻢ ،بـه خصـوص از دورۀ صفویـه
از جملـه مکانهایـی بـه شـمار میرفتـه کـه نقـش مهمـی در
زندگـی فـردی ،خانوادگـی و شـهری مـردم داشـته و بهعنوان یک
کانـون فرهنگـی ،نقـش مؤثـری را در آمـوزش مـردم ایفـا نمـوده
اسـت (محمـودی و قاسـمی .)3 ،1391 ،ایـن امر بهواسـطۀ فضای
خاصـی بـوده کـه تا مدتها بـر این مـکان حاکم بـوده و قهوهخانه
بهمثابـۀ یـک مرکـز آموزشـی نقشـی مهـم در ایـن عرصـه ایفـا
میکـرده اسـت .بـه مـرور زمـان و بـا تغییـر سـبک زندگـی ،ایـن
کارکـرد کمتـر در قهوهخانـه مشـاهده میشـود.

کارکرد متفرقه

••

علاوه بـر کارکردهـای فـوق ،قهوهخانـه کارکردهـای دیگـری هم
داشـته اسـت ،مانند:
-قهوهخانه بهمثابۀ هتلافـراد کمبضاعتی

بود برای
مـوارد خوابگاهـی 

قهوهخانـه در برخـی
کـه تـوان اجـارۀ حجـره در کاروانسـرا را نداشـتند (دادور،1396 ،
ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻧﻮر ﭼﺮاغ زﻧﺒﻮري روﺷﻦ
« :)13ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ زﻳﺮ ﻳﻚ درﺧﺖ 
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺜﻞ ﻏﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﻴﺪ .ﻳﻚ ﻗﺎب ﺑﺮﭼﻴﻨﻚ ﻋﺠﻴﺐ از
ﺑﺬرﻫﺎي رنـگ ﺷﺪه از ﻧﻌﻞ درﮔﺎه قهـوهﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان نظـر ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ
آوﻳﺰان شـده ﺑﻮد .ﺑﻮي سـداب نیـز مـیآﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي دﻓﻊ ﭼﺸﻢ
ﺑﺪ دود ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ،از داﺧﻞ ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪ ﭘﻴﺮﻣﺮد
ﻣﺘﺒﺴﻤﻲ ﺑﺎ عمامۀ ﺳﺒﺰ و ﻛﺖ ﻣﻨﺪرس ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻬﻤﺎﻧﺪاران ﻛﺸﺘﻲ
ﺑﺎ دﻛﻤﻪﻫﺎي ﻃﻼﻳﻲ رقـصﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف مـا آﻣﺪ .بـا ﺧﻮﺷﺮوﻳﻲ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻔﺼﻠﻲ ﻛﺮد .یک ﺑﺎر دﻳﮕﺮ اﺣﺴﺎس ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ
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قهوهخانه ،جاذبۀ تاریخی در منظر گردشگری شهری ایران
زﻧﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ ...ﭘﻴﺮﻣﺮد ﺗﻘﻼ ﻛﻨﺎن رختخوابهـا و بقیـۀ بـار و بنۀ
ﻣﺎ را ﮔﺮﻓﺖ و روي ﻫﻢ ﺗﻠﻨﺒﺎر ﻛﺮد و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﻪ ﭼﺮاغ زﻧﺒﻮري
ﺗﻠﻨﺒﻪ زد .روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪ ،دﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ در ﭼﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
ﺑﻮد و دورﺗﺎدور دﻳﻮار ﺳﻜﻮﻫﺎﻳﻲ از ﺧﺸﺖ ﺑﺮاي
ﻛﻒ ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻛﻲ 
ﭘﻬﻦ ﻛﺮدن رﺧﺘﺨﻮاب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد» (اودانـل.)87 ،1386 ،
همچنین از این مکان برای اسـتراحت مسـافرین اسـتفاده میشده
اسـت« :ﺧﺴﺘﻪ وﻛﻮﻓﺘﻪ از ﮔﺸﺖ ﺑﺎزار ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪاي
رﺳﺎﻧﺪﻳﻢ ...در اﻳﻦ اﺛﻨﺎ فـردی ﺑﺪون ﻟﺒﺎس و ﻋﻤﺎﻣﻪ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ذﻛﺮ
ﻛﺮد و ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻏﻠﻮ
ﻓﻀﺎﺋﻞ و ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺑﺰرگ و ﺷﺎه ﺻﻔﻲ 
و اﻏﺮاق ﭘﻴﺶ رﻓﺖ» (جملـی کارری.)111 ،1383 ،
-قلیان کشیدنقلیانکشـی در ایـران پیشـینهای دراز دارد .در میـان اسـباب دود
و دم ،قلیـان نـزد مـردم ایـران جایـگاه ویـژهای داشـته اسـت .در
هـر قشـر و گـروه ،افـرادی بودنـد کـه بـه کشـیدن قلیـان عـادت
داشـتند .قلیـان ،بـه جـز قهوهخانـه کـه پایـگاه اصلی آن به شـمار
میرفـت ،بـه همـه جـا و از جملـه منـازل شـخصی راه یافتـه بـود
(قاسـمی .)16 ،1384 ،ایـن امـر از ابتدا با قهوهخانهها عجین شـد:
«...ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن ﭼﺎي ﻣﻲﻧﻮﺷﻨﺪ و ﻗﻠﻴﺎن ﻣﻲکشـند»
(ﺷﺎردن.)477 ،1374 ،
جملـی کارری در سـفرنامهاش شـیوۀ اسـتعمال تنباکـو در ایران را
اینگونـه توصیـف میکنـد« :ایرانیـان آن را خیـس میکننـد و در
گذارنـد و بـر روی آن چند ذغال سرخشـده

سـر چپـق بزرگـی می
قـرار میدهنـد ،تـه چپـق نیـز در تنـگ پرآبـی قـرار دارد و هنگام
ود از دورن آن گذشـته و بـه دهان چپقکش
کشـیدن ایـن چپق ،د 
میرسـد .نـام ایـن پیـپ در ایـران قلیان اسـت» (راونـدی،1354 ،
 .)234هنـوز هـم کشـیدن قلیـان در قهوهخانههـای موجـود یکی
افراد اسـت.
از دالیـل اصلـی حضور 
-محلی برای رفع مشکالتاز قهوهخانـه بـرای داوری و حلوفصـل مشـکالت محلـی و حتـی
گاهـی مسـائل خانوادگـی اسـتفاده میشـده اسـت (شـیخی فینی
و غمـام نـو.)6 ،1394 ،
-فسادقهوهخانـه همیشـه فضـای خوبی نبـوده اسـت و گاه کارکردهایی
داشـته کـه در محـدودۀ اخلاق قـرار نمیگرفتـه اسـت .در دورۀ
ﺻﻔﻮﻳﻪ ،رﺳﻤﻲ در اﻳﺮان اﻳﺠﺎد ﺷﺪ ﻛﻪ از ﻛﺸﻮرﻋﺜﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﺮان
ﺳﺮاﻳﺖ ﻛﺮده ﺑﻮد .اﻳـﻦ رﺳﻢ ﻫﻤﺎن بـهکارﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪادي از ﭘﺴﺮان
ﮔﺮﺟﻲ ،ﭼﺮﻛﺴﻲ ،ﻫﻨﺪي ،اﻳﺮاﻧﻲ و ﻏﻴﺮه در درﺑﺎر ﺳﻼﻃﻴﻦ ،ﺿﻴﺎﻓﺖﻫﺎ
و ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻮد .ﺗﻌﺪادي از اﻳﻦ ﺑﭽﻪ رﻗﺎﺻﺎن در ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ در
زﻣﺎن ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اول ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎرﮔﺮان ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را از ﭘﺴﺮﺑﭽﮕﺎن
ﮔﺮﺟﻲ ،ﭼﺮﻛﺴﻲ و ارﻣﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ (یوسـف جمالـی و
اسـحق نیمـوری .)136 ،1390،در برخـی مـوارد نیـز قهوهخانـه
بـه محلـی بـرای تجمـع خالفـکاران تبدیـل شـده بـود .در زمان
26
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ناصرالدینشـاه قهوهخانههـا بـرای مدتـی تعطیـل شـدند .علـت
ایـن کار را شـکایت زنـان از وضـع قهوهخانههـا میدانسـتند.
ادوارد بـراون ( )1371دلیـل اصلـی ایـن امـر را ترویـج فسـاد
اخالقـی در قهوهخانههـا میدانـد.
-مکانی برای گذران اوقات فراغتقهوهخانـه در جامعـۀ ایـران ،تحـول بزرگـی در شـکل
گردهماییهـای مـردم و سـبک گـذران اوقـات فراغـت و نـوع
سـرگرمیهای آنـان فراهـم آورد (خبری و انصـاری.)92 ،1384 ،
هنـوز هـم رفتن بـه قهوهخانـه یکـی از راهکارهای گـذران اوقات
فراغـت اسـت.
-پذیرایی مهمانان خاصبـه خصـوص در دورههـای ابتدایـی راهانـدازی قهوهخانـه در
ایـران ،ایـن مـکان محلـی بـرای پذیرایـی مهمانـان خـاص بـوده
اسـت .بـه عنوان مثال شـاه عبـاس مهمانـان عالیقدر و سـفیران
بیگانـه را بـا خـود به قهوهخانـه میبرده اسـت (گرگانـی،1339 ،
 .)70ایـن امـر بـرای سـایر گروههـای اجتماعـی نیز رواج داشـته
اسـت و هنـوز هـم ایـن امـر را میتـوان در جانشـینان قهوهخانـه
ماننـد کافیشـاپها دیـد.

جمعبندی

قهوهخانـه در ابتـدا بـا ایـن هـدف ایجـاد شـد کـه بتوانـد محلـی
بـرای نوشـیدن چـای و قهـوه باشـد .بـه مـرور زمـان ایـن محـل
کارکردهـای متفاوتـی را بـه خـود اختصـاص داد .در بررسـی
انجامشـده ،میتـوان نتیجـه گرفـت کارکردهـای قهوهخانـه،
عالوهبـر نوشـیدن چـای و قهـوه ،موارد دیگـری بوده کـه به مرور
زمـان پدیـد آمـده اسـت .ایـن کارکردهـا در تصویر  1ارائه شـده
اسـت .بـه عبـارت دیگـر ایـن فضـای عمومـی توانسـته ،در طول
تاریـخ بـا افزایـش کارکردهـای خـود ،جایـگاه خاصـی را در بدنۀ
جامعـه بـه دسـت آورد و از محلـی کـه خـاص طبقۀ اشـراف بود،
بـه مـرور زمـان به محلـی تبدیل شـود که پایـگاه اجتماعـی تودۀ
جامعـه و گروههـای مختلـف اجتماعـی باشـد .بـا بررسـی عناصر
مشـابه قهوهخانـه در کشـورها و فرهنگهـای دیگـر ،مشـاهده
میشـود ،کمتـر مکانـی اسـت کـه توانسـته باشـد ایـن چنیـن
کارکردهایـی را بـرای خـود ایجـاد کنـد و بـه همیـن دلیـل در
گـذر زمـان و بـا پیشـرفت بشـر ،از زندگی انسـان حذف شـدهاند.
بـه عبارتـی قهوهخانـه متأثـر از فرهنـگ ایرانـی ،بـه نمـادی
ایرانـی تبدیـل شـده اسـت کـه ماننـد عناصـر دیگـر معمـاری در
شـهر ایرانـی ،کارکردهایـی چندگانـه داشـته و بـه همیـن دلیـل
در بازههـای زمانـی متفـاوت مـورد توجـه افـراد مختلـف بـوده
اسـت .هنـوز هـم ایـن توجـه در جامعـه وجـود دارد .بهگونـهای
کـه هنـوز هـم میتـوان قهوهخانههـای قدیمـی محـدودی را
یافـت کـه بخشـی از ایـن کارکردهـا در آنهـا مشـاهده میشـود
و یـا ایـن کارکردهـا بـه گونـۀ دیگـری مـد نظـر قـرار گرفتـه

مهدی باصولی و همکاران

تصویر  .1کارکردهای قهوهخانه .مأخذ :نگارندگان.

اسـت .قهوهخانـه میعـادگاه فضلا ،نویسـندگان ،شـعرا و سـایر
هنرمنـدان بـوده اسـت کـه بـا توجـه بـه محدودیـت رسـانهای،
آثـار و نوشـتههای خـود را بـرای حاضـران میخواندنـد و همیـن
امـر باعـث میشـده تـا افـراد از صنـف و طبقـات مختلـف جامعه
در ایـن محیطهـا رفتوآمـد کننـد .کمتـر محیطـی را میتـوان
یافـت کـه بـرای خـوردن غـذا و نوشـیدنی بـه وجـود آمـده و به
مـرور کارکـرد ادبـی و هنـری و فرهنگـی پیـدا کـرده باشـد .بـا
گذشـت زمـان و تغییـر سـبک زندگـی از یـک سـو و پیشـرفت
تکنولـوژی از سـوی دیگـر ،بسـیاری از کارکردهـای قهوهخانـه به
مـرور کمرنگتـر و حـذف شـدند .ایـن امـر باعث شـد کـه فضای
کالبـدی قهوهخانههـا نیـز تغییر کـرده و فضاهای جدیـدی مانند
کافیشـاپها یـا رسـتورانها جـای آنهـا را گرفتنـد .فضاهایـی
کـه هیـچگاه کارکردهـای جنبـی قهوهخانـه را نداشـته و صرفـاً
محلـی بـرای صـرف غـذا و نوشـیدنی هسـتند .قهوهخانههـای
سـنتی بـه مـرور جمـعآوری شـده و یـا متأثـر از فضـای جامعـه
آنهـا هـم به رسـتوران یـا کافیشـاپ با همـان تعریف مشـخص
تبدیـل شـدهاند .هرچنـد در برخـی مـوارد مشـاهده میشـود

کـه همیـن فضاهـا نیـز بـا تأثیرپذیـری از هویـت قهوهخانههـای
قدیمـی ،کارکردهایـی فراتـر از عرضـۀ غـذا و نوشـیدنی داشـته و
بهعنـوان مثـال همانگونـه کـه در قهوهخانـهای قدیمـی بـازی
یکـی از شـیوههای گـذران وقـت بـوده ،در قهوهخانۀ امـروزی نیز
عالوهبـر چـای و قلیـان ،ابزارهایـی را بـرای بازیهـای رایانـهای
در اختیـار مراجعـان قـرار میدهنـد .در رویکـرد منظریـن ،مکان
بـه صـرف محلـی کالبـدی مـورد بررسـی قـرار نمیگیـرد و معنا
و هویـت آن بـر مبنـای کارکردهـا ،نقـش آن در جامعـه و تعامل
و ارتباطـش بـا جامعـه تعریـف میشـود .قهوهخانـه بـا توجـه
بـه هویتـی کـه در ایـن مقالـه بـه آن پرداختـه شـد ،فراتـر از
کالبـدی فیزیکـی بـوده و دارای هویتـی اسـت که در طـول تاریخ
در فرهنـگ ایرانـی شـکل گرفتـه و بـا آن عجیـن شـده اسـت و
هنـوز هـم میتـوان این امـر را در برخـی از قهوهخانههای سـنتی
باقیمانـده از دوران قاجـار یـا پهلـوی جسـتجو کـرد .بـا توجـه
بـه مطالعـۀ انجامشـده مشـخص شـد کـه قهوهخانـه بـا در نظـر
گرفتـن کارکردهـای متنـوع و مختلـف ،دارای ظرفیـت مناسـبی
بـرای تبدیلشـدن بـه منظـر اسـت .بـه عبـارت دیگـر قهوهخانـه
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قهوهخانه ،جاذبۀ تاریخی در منظر گردشگری شهری ایران
صرفـاً کالبـد نبوده کـه با تغییر کاربـری و یا تخریـب از بین رود،
بلکـه دارای روح و معنایـی مشـخص و منحصربهفـرد اسـت کـه
میتـوان بـا بازتعریـف و معرفـی آن ،یـک جاذبـۀ منحصربهفـرد
بـرای گردشـگری شـهری در نظـر گرفـت .همانگونـه کـه در
برخـی شـهرهای قدیمـی بـا بازسـازی فضاهایـی ماننـد حمام ،و
معرفـی هویـت و کاربردهای آن ،توانسـتهاند از ایـن فضا بهعنوان
یـک جاذبـۀ گردشـگری کـه میتوانـد بخشـی از فرهنـگ جامعۀ
ایرانـی را در طـول تاریـخ بیـان کند ،اسـتفاده نماینـد .در صورت
توجـه جدیتـر بـه ایـن مـکان مهـم در عرصـۀ شـهری و احیـای
هویـت آن ،میتـوان آن را بهعنـوان منظـر گردشـگری شـهری
تلقـی کـرد کـه منحصـر بـه ایـران بـوده و نمادهـای فرهنگـی
ایرانـی و شـیعی در آن متجلـی اسـت .در زمانـی کـه بسـیاری
از جاذبههـا براسـاس داسـتانهای معاصـر بـه وجـود آمدهانـد،
نـگاه منظریـن بـه قهوهخانـه میتوانـد منظـر متفاوتـی را ایجـاد
کنـد کـه ریشـه در تاریـخ چندصـد سـاله دارد و بـا گـذر زمـان،
تغییـر یافتـه اسـت .این امـر میتوانـد در احیای هنرهـای مربوط
بـه قهوهخانـه ماننـد نقالـی و نقاشـی و سـخنوری و شـعرخوانی

مؤثـر واقـع شـود .تمایـل گردشـگران شـهری بـرای دیـدن و
تماشـای ایـن سـنتهای قدیمـی میتوانـد باعـث رونـق مجـدد
ایـن جاذبـۀ مهـم شـود .ممکـن اسـت قهوهخانههـای امـروزی
نشـانی از قهوهخانههـای سـنتی را نداشـته باشـند و یـا ورود
رسـانه و دیگـر ابـزار ،برخـی از کارکردهـای قهوهخانـه را کمرنگ
کـرده باشـد ،ولـی در گردشـگری منظـر ،هویـت قهوهخانـه و بـه
خصـوص تمایـز آن بـا مـوارد مشـابه میتوانـد جذابیـت متفاوتی
را بـرای گردشـگران ایجـاد کنـد .مشـروط بـه آنکـه ایـن هویـت
بتوانـد در مجـرای مناسـبی بازتعریـف شـود .بـه عبـارت دیگـر با
بهسـازی و یـا بازسـازی فضاهـای قهوهخانـۀ قدیمـی و معرفـی
هویـت تاریخـی آن میتـوان جاذبههایـی منحصربهفـرد را
در شـهرهای ایرانـی بـرای گردشـگران شـهری ایجـاد کـرد کـه
بتواننـد در بازدیـد از آنجـا بخشـی از تاریـخ فرهنگـی اجتماعـی
ایرانیـان را در چنـد سـال اخیـر مـرور کننـد .همانگونـه کـه در
گردشـگری منظـر ،هویـت و معنـای یـک جاذبـه در کنـار کالبـد
آن مـورد بررسـی قـرار میگیـرد ،در ایـن بازدیـد نیـز هویـت
ایرانـی قهوهخانـه جاذبـۀ اصلـی بازدیـد اسـت.
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