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چکیده

از دیرباز، قهوه خانه ها در شمار نهادهای اجتماعی- فرهنگی تأثیرگذاری بودند که در ادامه ی فعالیت های خود به جایگاهی ثابت 

جهت اجرای نمایش های سنتی- مذهبی ایرانی و برخی خرده نمایش ها تبدیل شدند. پژوهش حاضر در پی بررسی جایگاه گذشته 

و اکنون این مکان ها در حوزه ی اجرای نمایش های سنتی- مذهبی و پاسخگویی به این پرسش است که؛ آیا می توان ضمن اجرای 

نمایش های ایرانی در اشکال احیاء شده آنها ، فضاها و مکان های تازه ای را نیز برای اجرای نمایش در دیگر نهادها و کانون های 

اجتماعی و فرهنگی معاصر ایجاد کرد؟ بنابراین هدف اصلی این پژوهش ، ارائه ی راهکار و الگویی عملی و کاربردی بر مبنای نیاز 

جامعه ی امروز بوده است. روش تحقیق، مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی بوده و در گردآوری اطالعات اولیه نیز از روش اسنادی 

و علی الخصوص سفرنامه های مستشرقین بهره برده شده است.  به این ترتیب در این مقاله ابتدا به موضوع قهوه خانه ها، شرایط 

ایجاد، شکل گیری و تطور آنها به عنوان جایگاهی ثابت برای اجرای نمایش های ایرانی پرداخته شده، سپس رابطه ی فضا و معماری 

قهوه خانه ها با فضا و مکان نمایش های ایرانی بررسی و تشریح شده است. در نتیجه گیری نیز مهم ترین یافته ی پژوهش، پیشنهاد 

الگویی برای توسعه و پایداری اشکال اجرایی نمایش های ایرانی در دوران معاصر و نمودار اجرایی آن است.

واژه های کلیدی 

 نمایش های سنتی- مذهبی، قهوه خانه، زورخانه، حمام، َسرَدم.
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1. کلیات پژوهش

1-1.چارچوب نظری
از آنجایی که مدارک و اسناد قابل توجهی از قهوه خانه ها باقی 
نمانده است، سعی بر آن است تا بر اساس معدود تصاویر و 
نقشه های موجود و نیز توصیفات آثار تاریخی و سفرنامه ها از 
قهوه خانه ها، معماری فضا و مکان قهوه خانه ها احصا شده و 
در مقایسه با معماری مکان های مرتبط چون حمام، زورخانه 
و باغ های ایرانی قرار گیرد. به این ترتیب وضعیت و شرایط 
انطباق از  این  ایرانی در آنها تبیین شده و  اجرای نمایش های 
بازسازی شدۀ  قهوه خانه های  تا  قهوه خانه  شکل گیری  آغاز 
امروزی انجام گیرد. بنابراین شرط الزم این پژوهش، دستیابی 
به نقشه های قهوه خانه ها و جایگاه های نمایشی در آنها بوده که 
خوشبختانه یکی از یافته های این پژوهش را در بردارد. دیگر اینکه 
بر اساس مجموعه نمایش ها و خرده نمایش های ایرانی که در 
قهوه خانه اجرا شده است؛ اشکال گوناگون این نمایش ها و شکل 
اجرایی آنها در قهوه خانه ها به عنوان چارچوب اساسی پژوهش، 

مد نظر قرار گرفته است. 

1-2.پرسش های پژوهش
الف( ویژگی های فضا و مکان اجرای نمایش های ایرانی در 

قهوه خانه ها چگونه بوده است؟
در  نمایش  اجرای  مکان  و  فضا  ساختار  احیای  آیا  ب( 

قهوه خانه های امروزی امکان پذیر است؟

مقدمه
قهوه خانه ها همواره در شکل گیری و تثبیت بخش مهمی از 
خرده فرهنگ های اجتماعی، سنت ها و رسوم مردمی، نقش وتأثیر 
داشته اند. گو اینکه چنین تأثیرگذاری در دوره های گوناگون با 
اوج و فرودهایی همراه بوده است. در این میان اجرای برخی 
نقالی،  مانند  نمایش هایی  خرده  و  مذهبی  سنتی-   نمایش های 
سخنوری، پرده خوانی، ُترنا بازی و ... با توجه به معماری فضا 
و مکان قهوه خانه ها به سنتی طوالنی مدت تبدیل شده و نسل به 

نسل منتقل گردیده است.
بدیهی است که با رشد و توسعۀ فناوری و از جمله حضور 
رسانه های مؤثر و قدرتمندی مانند سینما، رادیو و تلویزیون، 
جایگاه اجتماعی- فرهنگی قهوه خانه ها و به تبع آن نمایش های 
ایرانی، دستخوش تغییراتی اساسی شده است. امروزه هرچند 
مکان هایی با عنوان قهوه خانه های سنتی در برخی کالنشهرها و 
شهرهای کوچک و بزرگ ایران، بازسازی و یا تأسیس می شوند 
و گونه هایی از اشکال نمایش ایرانی نیز در آنها به اجرا در می آید، 
اما این روند چندان پایدار به نظر نرسیده و گاه شکلی موزه ای به 

خود می گیرد.
براستی چگونه می توان با بررسی نحوۀ تعامل قهوه خانه ها و 

نمایش های ایرانی از دیرباز تاکنون، به حفظ و اشاعۀ نمایش های 
ایرانی در این فضاها پرداخت و فضاها و مکان های جدیدی را به 
تناسب ذائقه و فرهنگ مخاطب کنونی طراحی کرد. هدف اصلی 
این نوشتار، ارائۀ الگویی برای توسعۀ پایدار1 سنت ها و رسوم 
نمایشی ایرانی در فضا ها و مکان های امروزین است. به این 
منظور در بخش های اصلی این مقاله، ضمن پرداختن به فضا 
و مکان قهوه خانه به عنوان محیطی که ظرفیت حضور مخاطبان 
بسیاری از اقشار گوناگون جامعه را دارد، فضا و مکان مناسب 

قهوه خانه برای بازسازی های جدید نیز طرح شده است.
همچنین برمبنای نیازهای کنونی جامعۀ معاصر، موضوع 
ایجاد فضاها و مکان های تازه برای اجرای نمایش هایی مبتنی بر 
فرهنگ و اندیشۀ جامعه ایرانی پیشنهاد شده و نمودار و الگوی 
نتایج  انجام شده و  ارائه شده است. در واقع بررسی  نیز  آن 
حاصله در این پژوهش، نشانگر این است که می توان در کنار 
اشکال بازسازی و احیاء شدۀ قهوه خانه های سنتی که ارائه کنندۀ 
برخی نمایش های ایرانی هستند، در نهادها و کانون های آموزشی، 
اجتماعی و گذرگاه ها و برخی پایانه ها نیز به ایجاد فضا و مکان 

نمایش ایرانی پرداخت.

ج( آیا می توان ساختار اجرایی نمایش های ایرانی را بر سایر 
مکان های عمومی معاصر منطبق کرد؟

ایجاد  ظرفیت  فضاهایی  و  مکان ها  چه  حال حاضر  در  د( 
جایگاهی مناسب برای اجرای نمایش های ایرانی را دارند؟

1-3. فرضیه های پژوهش
- با شناخت ساختار فضا و مکان قهوه خانه ها از آغاز تاکنون 
و نیز نسبت معماری آنها با شیوه های اجرای نمایش های سنتی- 
مذهبی، می توان نهادهایی مشابه این ساختار را در سایر نهادهای 

اجتماعی- عمومی معاصر پیشنهاد داد.
- با احیای قهوه خانه ها در روزگار معاصر می توان اشکال 
نمونه های  عنوان  به  را  مذهبی  و  نمایش های سنتی  گوناگون 

الگویی، زنده نگه داشت.

1-4. اهداف پژوهش
از جمله مهم ترین اهداف این پژوهش می توان به موارد زیر 

اشاره نمود:
1( ارائۀ  نقشه ای پیشنهادی از فضا ها و مکان های معماری 

قهوه خانه های کوچه، بازار و بین راهی؛
2(بازشناسی مکان هاي اجراي نمایش هاي سنتي- مذهبي در 

قهوه خانه هاي عصر حاضر؛
3( یافتن راهکاری براي بازیابي تازه اي از معماري قهوه خانه و 

پیشنهاد جایگاه هایي مناسب براي عرضه  نمایش.
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1-5. روش شناسی پژوهش
روش تحقیق، مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی است. در 
موارد الزم و در تحلیل اصول حاکم بر فضاهای قهوه خانه های 
سنتی، پس از بازدیدهای میدانی، اطالعات مورد نیاز استخراج و 
نتایج با یکدیگر تطبیق داده شده است. در گردآوری اطالعات اولیه 
نیز روش اسنادی و علی الخصوص سفرنامه های مستشرقین 

مورد استفاده قرار گرفته است.

2. قهوه خانه و انواع آن

به تعبیر عالمه دهخدا، واژه  »قهوه خانه« مرکب از دو کلمۀ  
قهوه و خانه است و به مکاني گفته مي شود که در آن قهوه و 
واژه  این  )دهخدا، 1373(.  مي شد  نوشیده  و  تهیه  چاي  بعدها 
در فرهنگ لغت  ُمعین چنین تعریف شده است: »جایي که قهوه 
و چاي دم کنند و فروشند« )معّین، 1386، 1277(. واژه  مذکور 
در فرهنگ لغت آکسفورد و وبستر معادل »کافی شاپ 2« بوده و 
به رستوراني کوچک که مردم براي صحبت و نوشیدن قهوه، 
چاي و خوردن غذاهایی همچون دیزي مي روند، توصیف شده 
است)Webster, 2010 ؛Simpson, 1989( . از این رو، با تکیه بر 
اسناد ، مدارک و کتاب هاي تاریخي مربوط به سیاحان خارجي، 
می توان قهوه  خانه ها را از آغاز پیدایش تاکنون بر اساس چگونگي 

کار و وظیفه  آنها به شش دسته تقسیم نمود، که عبارتند از: 
1( قهوه خانه هاي کوچه و بازار : به نظر مي رسد که همانند 
اکثر فضاهاي فرهنگي- اجتماعي در یک شهر مانند مسجد جامع، 
مدارس علمیه، خانقاه ها و زورخانه ها، اولین قهوه خانه ها هم در 
کنار بازارها و بازارچه ها شکل گرفته اند و بعدها هر کدام از این 
قهوه خانه ها به عنوان پاتوق هایي براي مشاغل و گروه هاي خاص، 
درآمد و حتی مشتري هاي ثابتي داشتند )شاردن، 1374(. الزم به 
ذکر است که این نوع از قهوه خانه ها جزء اولین مکان های اجرای 

نمایش های سنتی- مذهبی بودند )تصویر1(.
 

تصویر1- قهوه خانه  سنگتراش ها، بازار تهران نرسیده به خیابان چهار سو 
بزرگ. نقاش اثر: حسن اسمعیل زاده.

مأخذ: )چلیپا، 1385، 46(

2( قهوه خانه هاي خصوصي )آبدارخانه ها(: قهوه خانه هایی 
بودند که اشخاص از مهمانان خود با چاي، قهوه، ُچپق و قلیان در 

خانۀ خود پذیرایي مي کردند )تصویر2( )الئاریوس، 1369(.

 

تصویر2-قهوه خانه   خصوصی در یکی از منازل اعیان در عهد ناصرالدین شاه.
مأخذ: )الئاریوس، 1369، 215(

3( قهوه خانه هاي سرراهي )چایخانه ها(: این نوع قهوه خانه ها 
در سر راه ها و میان جاده ها قرار داشتند که اکثراً سرپناهي براي 
استراحت و رفع خستگي مسافران بین راهي بودند و به قشر و 
صنف خاصي تعلق نداشتند )تصویر3( )پوالک، 1368(. هم اکنون 
هم نمونه هاي مدرن آن با نام »کافه ترانزیت3« موجود است و 

مورد استفاده قرار مي گیرد )ورجاوند، 1378( . 
 

تصویر3- قهوه خانه ای در سر راه فیروزکوه به سمنان.
مأخذ: )بلوکباشی، 1375، 43(

و  عزاداري ها  هنگام  به  موقت:  قهوه خانه هاي   )4
امام  عزاداري هاي  خصوص  به  بزرگ  روضه خواني هاي 
حسین)ع( در دهه  محرم و اَربعین در ماه هاي صفر  و رمضان ، 
مجالس عروسي و مهماني هاي بزرگ مانند بازگشت حجاج از 
سفر حج  و اجتماع هاي صنفي و سیاسي، قهوه خانه هایي در آن 
اَیام برپا مي شد که به »قهوه خانه های موقت« معروف بودند. 
محل برپایی این قهوه خانه ها در تکیه ها، مساجد و خانه ها بود 

)تصویر4( )کارري، 1348(.
 

تصویر4-یک نمونه ازقهوه خانه  موقت در دوره قاجار.
مأخذ: )کارري، 1348، 189(
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از  5( قهوه خانه هاي موجود در حمام هاي معتبر: هر یک 
حمام هاي عمومي، آبدارخانه اي در خور وضع و موقعیت خود 
داشتند. در آبدارخانۀ  حمام، بساط قهوه، چاي، ُچپق و قلیان دایر 
بود و تا زماني که مشتري ها در »بینه حمام4«  مشغول گفتگو 
بودند، به فراخور وضع و شأن اجتماعي ، منزلت محلي و خوي و 
عادت آنها با قهوه و چاي و در تابستان با عرق بید مِشک ، شربت 
و هندوانه، به همراه قلیان یا چپق پذیرایي مي شدند )تصاویر 5 و6( 

)کمپفر، 1360؛ راوندی، 1383(.
»کاسپار دروویل« جهانگرد اسپانیایي در کتاب خود با عنوان 
»سفر به ایران« دربارۀ نقش اجتماعي حمام ها و ارتباط آن با 
قهوه خانه چنین مي نویسد: »حمام هاي عمومي محل مالقات افراد 
طبقات پایین ایراني است و بیگانگان و سوداگران معموالً براي 
آشنایي با یکدیگر یا مذاکره درباره  معامالت به حمام مي روند 
و با کشیدن چپق و قلیان و نوشیدن قهوه، ساعتي را در آن جا 
مي گذرانند و در این مدت اخباري را بین خود رد و بدل مي کنند« 

)دروویل، 1367، 65(.
   

تصویر5-  تصویری از سربینه حمام خسرو آقا  در اصفهان که در سال 1356 
به یک قهوه خانه  سنتی تغییر کاربری داد.

مأخذ: )دروویل، 1367، 261(

تصویر6- بساط قهوه خانه  در حمام.
)Tarverdi, 2001, 146( :مأخذ

از  عده اي  دوره گرد(:  )قهوه چیان  سیار  قهوه خانه هاي   )6
قهوه چیان که فاقد سرمایه و محل کسب برای دایر کردن قهوه خانه 
بودند، به طور سیار چاي و یا قهوه را به کوچه و بازارها مي بردند 
و در محل تجمع کارگران و کسبه بساط مي افکندند و از این راه 

زندگي را مي گذراندند )تصویر7( )کارري، 1348؛ کمپفر، 1360(.
 

تصویر7- یکی از قهوه خانه های سیار در دارالخالفه تهران.
مأخذ: )نجمی، 1362، 136(

3.قهوه خانه و نمایش های 
سنتی- مذهبی

3-1. نقالی
نقالی را چنین  ایران«  »نمایش در  بهرام بیضایی در کتاب 
تعریف می کند: » نقل یک واقعه یا قصه، به شعر یا به نثر، با حرکات 
و حاالت و بیان مناسب در برابر جمع« )بیضایي،1387، 65(. به 
بیان دیگر، نقالي، سرگرم کردن و برانگیختن هیجان ها و عواطف 
شنوندگان و بینندگان است با بیان حکایات جذاب، لطف بیان، 
تسلط روحي بر جمع و حرکات القا کننده و نمایشي نقال، به آن 
حد که بیننده او را هردم به جاي یکي از قهرمانان داستان ببیند 
و بتواند به تنهایي بازیگر همه  اشخاص بازي باشد )آژند، 1385(. 
در بسیاری از ُکتب معتبر نمایشی و تاریخی آمده است که محل 
پیدایش نقل و نقالي در ایران، شب نشیني ها و محافل خانوادگي و 
طایفه اي در روستا ها و عشایر و در بین کشاورزان و دام پروران 
بوده است. در این گونه جوامع، نقالي حرفه یا وظیفه  خاصي نیست 
که در انحصار یک نفر باشد. از همین رو در محافل خانوادگي و 
طایفه اي، هر کس که از اندک ذوق و حافظه اي برخوردار است به 
سهم خود به اجراي نقل مي پردازد. همین افراد با عناویني چون 
تو شمال ها، ساربان ها، چنگي ها، مهترها، بخشي ها، عاشیق ها و... 
وظیفه  اجراي نقل و نقالي در جشن ها، عروسي ها، مراسم ختنه 
سوران، اعیاد و یا محافل اصیل و خانوادگي را داشتند )نصري 

اشرفی، 1383؛ منشي، 1350(.
با گسترش جوامع شهري، میدان ها، بازارها ، کاروانسراها، 
قهوه خانه ها، تکایا و برخي دیگر از مکان هاي پرازدحام شهري به 
جایگاه ثابتي براي اجراي نقل تبدیل شد. نقاالن با پهن کردن بساط 
معرکه به اجراي نقل هایي پرداختند که به ذوق و سلیقه   مجامع 
شهري نزدیک تر بود. از عصر صفویه و با پیدایش قهوه خانه، 
معرکه  گیران،  شد.  نقل  اجراي  جایگاه  اصلي ترین  مکان  این 
بساط اندازان، نقاالن، شاهنامه خوانان، سخنوران و پرده خوانان 
با استفاده از ازدحام قهوه خانه ها که معموالً در کنار بازارها، 
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میادین، کاروان سراها، پاتوق ها و... ایجاد مي شد، به اجراي نقل 
می پرداختند )آژند، 1385؛ واعظ کاشفي سبزواري، 1350(.

ایران،  بزرگ  شهرهاي  بیشتر  در  عباس  شاه  عهد  در   ...«
مخصوصاً در قزوین و اصفهان، قهوه خانه هاي متعددی دایر 
دیدار  و  وقت  گذرانیدن  براي  مردم  مختلف  طبقات  بود.  شده 
دوستان و سرگرم ساختن خود به بازي هاي مختلف یا مناظرات 
شاعرانه و شنیدن اشعار شاهنامه، حکایات و قصص و تماشاي 
رقص هاي گوناگون و بازي و تفریحات دیگر به آنجا مي رفتند... 
قصه گویي و نقالي و مدح حضرت علي و گفتارهاي دیني هم در 
قهوه خانه مرسوم بوده است. ُشعرا و مداحان و نقاالن در میان 
مجلس باالي منبر یا چهارپایه اي مي ایستادند و شعر مي خواندند 
یا نقل مي گفتند، و عصایی را که در دست داشتند، به وضع خاصي 

حرکت مي دادند« )بلوکباشی، 1375، 86(.

3-2.سخنوری
در روزگار صفویه به تدریج انواع نقالی هاي رسمي مذهبي 
و  پرده داري، صورت خواني  مانند: حمله خواني، روضه خواني، 
نیز یک نوع مبارزه و مناظره اي که شکل تحول یافته  مقابله هاي 
مناقب خوانان و فضایل خوانان بود، با نام »سخنوري« پیدا شد. 
بهرام بیضایی در تعریف سخنوری چنین گفته است: »منازعه ای 
نمایشی در قالب شعر بین دو تن که رقابتی در مدح اولیای مذهبی 
داشتند« )بیضایی، 1387، 218(. در توصیف احواالت سخنور چنین 
گفته شده است که، سخنور مردي بود شعردان و شعرشناس و 
گاهي شاعری با حافظه و ضابطه قوي که چندین هزار شعر در 
احوال و در زمینه هاي مختلف به یاد داشته باشد. همچنین ذهن و 
تسلط قوي که بتواند هر شعري را در جاي خود و به مناسبت خود 

بیاورد )واعظ کاشفي سبزواري، 1350؛ آژند، 1385(.
سخنوری نیز از مراسم مرسوم و عامه پسند در قهوه خانه ها 
ممتاز  و شعر خوانی  مشاعره  و  نقل  از  اینها  همه   بر  که  بود 
می گردید. مجالس سخنوري به این صورت تشکیل مي شد که 
قهوه خانه داران باید قهوه خانه شان به صورت محلي سرپوشیده 
و با تناسب و جادار باشد و آن  را در یکی از ماه های پاییز یا 
زمستان، یا ماه رمضان که این ماه معموالً بر اساس اوقات تفوق 
می گرفت، برای سخنوری آماده کنند. سپس سخنوري را که از 
مشتریان قهوه خانه یا از اهالي محل، در سخنوري مهارت داشت 

دعوت کرده تابه تزیین قهوه خانه و بستن سرَدم بپردازد.
که  بود  سرَدم  زینت  ضمیمه   نیز  قهوه خانه  »آرایش 
قالیچه های  را  نماهایش  طاق  و  جرز، ستون ها  دیوار،  در، 
جورواجور از مستطیل، لچکی، پرده های نقش دار، عکس و 
آینه های بسیار کوبیده و چلچراغ ها می آویختند. شاهنشین 
قهوه خانه را که نقطۀ  َسرَدم بود با بهترین فرش ها مفروش 
ساخته، دیوارش را وصله های درویشی مانند پوست تخت ، 
تبرزین، کشکول ، بوق ، منتشاء، تاج و ردا کوبیده، ده ها اشیای 
علی، محمد )ص(،  تن،  پنج  ائمه،  مانند عکس، شمایل  دیگر 
تصاویر دراویش، قلندران و سخنوران نامی و الله و سه 
شاخه و تک پایه و مانند آن نصب کرده، تخت چوبی بزرگی 
نهاده باالیش را قالی اعالء گسترده، برای یک نفر صندلی و 

عسلی نهاده، سخنور که لباس درویشی پوشیده، نشانه های 
درویشی را بسر و بر آراسته بود بر زیر تخت رفته َسرَدم 
را در اختیار می گرفت« )تصویر8( )شهری، 1371، 161(. از 
سوي دیگر، مردم سخنور مقابل را که از محله یا گذر دیگري 
بود براي مبارزه دعوت کرده و مریدانش لباس مرتب درویش 
را بر او مي پوشانیدند و با سالم و صلوات و شمع و منقل به 
قهوه خانه رسانده و با عزت تمام واردش مي کردند و در اینجا 
بود که دو حریف رو به روي هم قرار گرفته و داد و ستد در 

.(Tarverdi, 2001( سخن و سخنوري شروع مي شد

   

تصویر8- باال( تزیین های قهوه خانه همراه با حوض، باغچه و َسردم.
پایین( تزیین قهوه خانه با انواع قالیچه های مستطیلی و لچکی.

)Tarverdi, 2001, 264( :مأخذ

3-3.پرده خوانی
پرده خواني عبارت است از نقل داستان ها و روایات حماسي، 
تاریخي و البته عموماً دیني- مذهبي بر مبناي پرده اي که برخي 
قهرمانان و شخصیت هاي داستان مورد نقل بر آن پرده نقاشي 
شده باشد )آژند، 1385، 127(.  این نقل مذهبي همراه با تصاویر، 
یکي از نمایشي ترین شکل هاي نقالي در قهوه خانه ها بود و شاید 
بتوان در میان اشکال عامیانه  نمایش مذهبي آن را بالفاصله پیش 

طّراحی فضا ومکان درنمایش هاي سنتي- مذهبي ایران؛ یک پيشنهاد
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از تعزیه قرار داد)تصویر9( )نصري اشرفی، 1383(.

تصویر9- روایات انتقام مختار در پرده های مذهبی- اسالمی.
مأخذ: )نصري اشرفی ، ج2، 1383، 592(

ترتیب کار این است که نقال، پرده را لوله و با خود حمل مي کند. 
بعد در جایي که مناسب مي بیند، پس از خواندن چند بیت شعر 
و گردآوردن مردم به دور سرَدم، پرده را کم کم باز مي کند و 
همزمان با باز کردن پرده به شرح بخش هایي از داستان هاي نقش 
شده بر پرده با صداي گیرنده و آهنگ دار و با آب و تاب و حواشي 
و لحن سوگ آور مي پردازد. گاهي هم پارچه  سپیدي روي پرده 
آویزان مي کند و با پس زدن تدریجي پارچه، داستان ها را نقل 
مي کند. پس از پایان تمام یا بخشي از داستان ها، نقال به گرد آوري 

پول از تماشاگران مي پردازد )واعظ کاشفي سبزواري، 1350(.

4. قهوه خانه،فضای معماری و امکان نمایشی
بررسی ها نشان می دهد که قهوه خانه، فضایي وارداتي در 
عرصه  معماري سنتي- ایراني است که در ابتداي ظهورش داراي 
اما به سرعت و به علت جایگاه  فضاي خاص معماري نبود، 
خاص اجتماعي اش و با توجه به ویژگي هاي بافت کلي معماري، 
ساختمان های موجود و فرهنگ مردم با استفاده از یک معماري 
تقلیدي و التقاطي برگرفته از سبک و شیوه معماري شناخته شده 
در حمام ها، زور خانه ها، تکیه ها، حوض خانه ها و حتي باغ های 
ایراني، الگو و ساختار فضایي خاص خود را پیدا کرد . به مرور 
زمان نیز با تعریف نیازهاي جدید و ارائه خدمات جدیدي مانند 
نقالی، سخنوری و پرده خوانی فضایي همانند سکو )سرَدم( به 

آن افزوده شد و تا دوره  پهلوي اول سیر تکاملي خود را پیمود.
مناطق  در  قهوه خانه  فضایی  چیدمان  و  داخلی  تزیین های 
مختلف ایران )به لحاظ فرهنگی- شرایط آب و هوایی،  اقلیمی 
و محیطی( متفاوت، ولی در عین حال الگوی فضای خدماتی- 
در  شاردن  است.  بوده  یکسان  غالباً  و  مشخص  آن  فرهنگی 
سفر نامه  خود فضاي قهوه خانه را این گونه توصیف کرده است: 
»قهوه خانه عبارت است از تاالرهاي بزرگ وسیع با سقف بلند و 
داراي حوض آبي در وسط. این تاالرها در دورادور خود داراي 
مصطبه یا سکوهایي است به ارتفاع 3 و پهناي 3 تا 4 پا 5  که در 
آن چوب بستي وجود دارد که به شیوه  مشرق زمین بر روي 
آن مي  نشینند. طاق هاي این قهوه خانه ها اغلب آجري و ضربي و 

داراي روزنه هایي براي ورود نور و هوا بوده است« )تصویر10( 
)شاردن، 1374، 150(.

 

تصویر10- چایخانۀ  خرم آباد، لرستان. عکس: ملک صدیق، 1355.
مأخذ: )بلوکباشی، 1375، 140(

»طاق ضربي پیش از باب شدن اسکلت فلزي براي پوشش 
زیرزمین ها، راهروها و سراها بسیار مورد استفاده قرار مي گرفته 
است. طاق ضربی براي پوشش هاي مختلف با عرض هاي متفاوت 
کاربرد داشته و معموالً هر چه دهانه بلندتر بود، طاق هم بلندتر 
انتخاب مي شد« )زمرشیدي، 1387، 390(. به نظر مي رسد استفاده 
از طاق قوسي عالوه بر رایج بودن در آن زمان به علت ایجاد 
فضایي باز و عاري از ستون مابین دو دیوار بوده که فضاي الزم 

برای پذیرایي و اجراي نقالي را مهیا مي کرد.
از عوامل مهم و تأثیرگذار در شکل گیري قهوه خانه ها، فضاي 
بینه حمام ها بوده است. بینه از نظر مساحت و تزیین ها از سایر 
فضاها مشخص تر بود و عموماً به شکل هشت گوش یا چهار 
گوش ساخته مي شد. در اطراف آن سکوهاي نشیمن رختکن 
وجود داشت و زیر سکوها نیز حفره هایي برای جای کفش تعبیه 
ایجاد  نورگیر  انواع  بینه  باالي سقف گنبدي شکل  می شد. در 

می گردید )تصویر11(.

 
تصویر11- طرحی از فالندن، سربینه حمام در دوره قاجار، تهران.

)Tarverdi, 2001, 109( :مأخذ

از عناصر مهم در معماري حمام ها، استفاده از کاشي بود 
که بعدها جنبه  تزییني پیدا کرد. این شیوه  کاشی کاري تا دور ه 
قاجار ادامه پیدا کرد. تصاویر قرار گرفته بر روی کاشی ها اغلب 
جنبه نظامي و حماسي داشت. از نقوش انساني موجود در بینه  
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حمام ها مي توان »به نقش قهرمان هاي اساطیري شاهنامه همچون 
کیومرث، جمشید، رستم، سهراب، افراسیاب، فریدون و... اشاره 
کرد« )دروویل، 1367، 65(. این نوع کاشي کاري از حمام ها به 
قهوه خانه ها منتقل مي شود و در کنار آجر کاري دیوارها جلوه 

خاصي به فضاي قهوه خانه ها مي دهد )تصویر12(. 

   

تصویر12- ) باال و پایین( سردر حمام، نبرد رستم با دیو سپید.
مأخذ: )آرشیو سازمان میراث فرهنگی استان تهران(

یکی دیگر از عوامل مهم و تأثیرگذار در شکل گیري فضاي 
قهوه خانه ها ، »زورخانه« بود. »در جامعۀ سنتي ما، زورخانه نمادي 
مقدس براي پروراندن تن و نیرومند کردن اندیشه و اخالق بود« 
)بیضایی، 1377، 113(. پس از جا افتادن قهوه خانه در بین مردم، 
زورخانه و قهوه خانه به عنوان دو نماد پیوسته و نزدیک به هم، 
وظیفه  تقویت و زنده نگه داشتن روحیه ملي و خصلت هاي پهلواني 

و سلحشوري در ایران را به عهده داشتند.
 راه یابي نقالي به قهوه خانه ها را مي توان به وجود مرشد در 
زورخانه ها مقایسه کرد، که در هر دو فضا سکو یا سرَدم براي 
آنها تعبیه شده بود. فضاي نشستن در قهوه خانه  تشابه بسیار 
زیادي با فضاي زورخانه  دارد، به طوري که دور تا دور دیوار 
سکویي وجود دارد و افراد بر روي آن مي نشینند. در زورخانه 
فضاي وسط، به عنوان گود مورد استفاده قرار مي گرفت، اما 

در قهوه خانه این فضا به عنوان فضاي پذیرایي و نقالي استفاده 
مي شد.

وجود حوض در وسط قهوه خانه و قرار گرفتن گلدان هاي 
این  وارد  را  طبیعت  نوعي  به  آن،  کنار  در  و شاداب  سر سبز 
از  در بعضي  آن مي بخشد.  به  فضا کرده و شادابي خاصي 
قهوه خانه هاي معروف و بزرگ، باغچه هایي وجود داشت که در 
بهار و تابستان تا اواسط مهر ماه از مشتریان پذیرایي مي شد.

این باغچه ها هر کدام براي خود داراي اسم و رسمي بودند و 
نوع درخت کاري و محوربندي آنها یادآور باغ هاي ایراني بود. از 
جمله  این قهوه خانه ها، می توان به قهوه خانۀ  »زرگر آباد« تهران و 

قهوه خانۀ  »نودانک« شمیران اشاره کرد )تصویر13(.
 

تصویر13- قهوه خانه  نودانک شمیران. نقاش اثر: حسن اسمعیل زاده.
مأخذ: )چلیپا، 1385، 28(

فرهنگی  خدماتی-  فضای  الگوی  می توان  کلی  طور  به 
قهوه خانه ها را به صورت زیر برشمرد:

1( ساختمان قهوه خانه  سنتي معموالً با یک در ورودي و طاق 
گنبدي ضربي یا هشتی، ستون هاي سنگي، آجري یا خشت گلي  و 
جا کفشي هایی در زیر سکوها با دهانۀ قوسي و یا جناقي است؛ 2( 
»ازاره«   6 باالي سکوها تا یک متر با کاشي نقشدار کاشي کاري شده 
است؛ 3( حوض یا حوضچه های قهوه خانه های سنتی از فرم های 
هندسی چند ضلعی تشکیل شده و جنس آنها از سنگ یا کاشی 
است؛ 4( در فضای معماری قهوه خانه های سنتی یک سکوي گرد 
یا چند ضلعي میان ساختمان )بستگي به جاي حوضچه دارد( 
و یا یک سکوي نیم گرد یا چند ضلعي در کنار دیوار براي نقالی 
از  این سکو معموالً  تعبیه می گردید. جنس  و شاهنامه خواني 
آجر یا تخته الوار بوده و معموالً نیم متر باالتر از سطح زمین 
ساخته مي شد. در قهوه خانه های بزرگ عالوه بر موارد مذکور، 
می توان به فضای سرپوشیدۀ یک باغچۀ نسبتاً بزرگ که شامل 
چند طاق نما و باغچه های کوچک که در کنار آنها حوضچه ای قرار 

داشت، اشاره کرد.
بر اساس آن چه گفته شد، دیاگرام، پالن و مقطع دو نمونۀ 
مطالعاتی یعنی »قهوه خانه های بین راهی« و »قهوه خانه های کوچه 
و بازار« را به منظور درک عناصر فضاساز و فضای کالبدی و 

التقاطی آن به صورت زیرپیشنهاد داده می شود:
نمونه های مذکور به علت داشتن دو جایگاه متفاوت، یکی در 

بازار و دیگری در کاروانسراها و راه ها انتخاب گردیده اند.

طّراحی فضا ومکان درنمایش هاي سنتي- مذهبي ایران؛ یک پيشنهاد
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دیاگرام فضایی قهوه خانه های کوچه و بازار
 

تصویر14- قهوه خانه های کوچه و بازار دارای ورودی مشخص و پیش فضایی عموماً هشتی بوده است. فضای خدماتی آن دارای 
َسرَدم )مکان اجرای نمایش( بوده و توسط فضای ارتباطی )عموماً راهرو( به فضای باز )باغچه( منتهی می شده است. 

تصویر15- پالن: 1- هشتی 2- سکو یا تخت 3- سرَدم 4- حوض 5- آبدارخانه 6- پیشخوان 7- باغچه 8- طالق نما.
)به دلیل عدم وجود سایت )زمین( و فرضی بودن پالن و مقاطع، فیگورِ فرد به عنوان مقیاس در نظر گرفته شده است(.

تصویر16- مقطع A-A نمونه اول- طاق قوس سه مرکز پاتوپا: 1- آبدارخانه 2- کفش کن 3- کاشی کاری 4- برش سرَدم 5- روشندان 6- محوطۀ باغچه 7- طاق نما.

تصویر17- مقطع A-A نمونه دوم- طاق رومی یا جناغی: 1- آبدارخانه 2- کفش کن 3- کاشی کاری 4- برش سرَدم 5- روشندان 6- محوطۀ باغچه 7- طاق نما.

پالن و مقطع فرضی برای قهوه خانه های کوچه و بازار
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تصویر18- مقطع B-B: 1- سرَدم 2- سکو یا تخت 3- طاق ضربی.
 

دیاگرام فضایی قهوه خانه های بین راهی

تصویر19-قهوه خانه  بین راهی فاقد فضای باز )باغچه( و َسرَدم بوده و عموماً پیش فضای آن با ورودی تلفیق و 
به صورت سکو و با سایه بان در آمده است. )رجوع شود به تصاویر 3 و 21(.

پالن و مقطع فرضی برای قهوه خانه های بین راهی
 

تصویر20- نمونه ای از چایخانۀ  بین راهی،  کاروانسرای علی آباد، جاده ی تهران- قم.
مأخذ: )آرشیو سازمان میراث فرهنگی استان تهران(

  

 

طّراحی فضا ومکان درنمایش هاي سنتي- مذهبي ایران؛ یک پيشنهاد

تصویر21- قهوه خانه ای در سر راه قم به دلیجان.
مأخذ: )بلوکباشی، 1375، 35(
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نتیجه
بطورکلی در رویکرد کالبدی، قهوه خانه ترکیبی از فضاها 
و نقوش تزیینی معماری سنتی- ایرانی است که با یک فضای 
وارداتی که نوعی کاربری جدید را در معماری بومی تعریف 
می کند، ادغام شده است. این ترکیب نه تنها باعث تقلیدی محض 
نشده، بلکه تلفیقی هنرمندانه از فضاها و بناهای مختلف را به 
وجود آورده که خود باعث شکل گیری فضایی جدید و قابل 
قبول شده است و می توان از آن به عنوان الگویی مناسب از 
فضاهای وارداتی و ترکیب آن با معماری ایرانی یاد کرد. امری 
که امروزه در ساخت و طراحی فضاهای جدید با کاربری های 
جدید، کمتر مورد توجه قرار گرفته و همین امر سبب گسست 
فرهنگی و تزریق مؤلفه های غیربومی به پیکرۀ فرهنگی جوامع 
سنتی از جمله مجتمع های زیستی ایران، در دهه های اخیر شده 
است. جایگاه قهوه خانه در شرایط فعلی عالوه بر تغییر کالبدی 

آن، به علل گوناگون دیگری همچون رشد و توسعۀ ابزارهای 
تغییر  و  تفریحی  فضاهای  رستوران ها،  تنوع  جمعی،  ارتباط 
تدریجی فرهنگ در گذر زمان، در میان مردم کمرنگ تر شده و 

همچون گذشته مورد استقبال قرار نمی گیرد. 
نگرش اصلی این پژوهش، نگرشی پایدار به این فرآیند است و 
در این راستا سعی دارد با افزودن عنصر یا عناصری به فضا های 
معماری دارای جایگاه اجتماعی خاص در دوران معاصرهمچون 
کانون های اجتماعی، ایستگاه ها، پایانه های مسافربری و نهاد های 
آموزشی به ارتقای کیفیت فضایی آن یاری رساند. به همین 
جهت از عنصری غیرفضایی و هنری یعنی نمایش بهره می برد. 
حضور نمایش در فضاهای معماری و برنامه ی فیزیکی7  آنها، 
سبب افزایش کیفیت فضای معماری و نمایش و رشد هر دو عامل 

گردیده است که به صورت نمودار زیر ارائه می گردد:

تصویر22- پالن: 1- آبدارخانه 2- سکو یا تخت 3- حوض 4- ورودی.

تصویر23- مقطع: 1- ورودی 2- آبدارخانه 3- گنبد 4- طاق نما.
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تصویر24- نمودارالگوی توسعۀ پایدار فضاهای نمایشی و معماری در دوره   معاصر.

طّراحی فضا ومکان درنمایش هاي سنتي- مذهبي ایران؛ یک پيشنهاد
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پی نوشت ها
1 »توسعۀ پایدار فرآیند تغییری است در استفاده از منابع، هدایت 
سرمایه گذاری ها، سمت گیری توسعۀ فناوری و تغییری نهادی است که 
 .(Drakakis-Smith, 1996, 10( »با نیازهای حال و آینده سازگار باشد
توسعۀ پایدار به عنوان یک فرآیند که الزمه بهبود و پیشرفت است، اساس 
بهبود وضعیت و رفع کاستی های اجتماعی، فرهنگی جوامع پیشرفته است 
و باید موتور محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی تمامی جوامع و بویژه کشورهای در حال توسعه 

باشد.
2 Coffee Shop.

3 Coffee Transit.

  4 جامه  کن گرمابه، آنجایی از حمام که استحمام کننده رخت های خود 
را در آنجا می نهد )دهخدا،1373(. 

 5  فوت یا پا )به انگلیسی: foot( واحد اندازه گیری طول برابر 0/88اینچ 
و معادل تقریبا 30/48سانتیمتر است که با مخفف ft. نمایش داده می شود.
 6 آن قسمت از دیوار اطاق یا ایوان که از کف طاقچه تا روی زمین باشد 

)زمرشیدي، 1387، 159(.
Physical Program 7 به برنامۀ عملکرد جزء جزء عناصر تشکیل دهنده 
و کالبدی ساختمان »برنامه ی فیزیکی«  گفته می شود  )پیرنیا، 1374، 68(.
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