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طراحی فضا ومكان درنمايشهاي
ّ
سنتي -مذهبي ايران؛ یک پیشنهاد

*

رحمتاميني ،1جلیلخلیلآذر* ،2وحيدمعيني
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 1استادیار دانشکدهی هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ايران.
 2كارشناس ارشد كارگرداني نمايش ،دانشکدهی هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ايران.
 3کارشناس معماري ،دانشکدهی هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ايران.
(تاریخ دریافت مقاله ،91/2/2:تاریخ پذیرش نهایی)91/4/10:

چکیده
از دیرباز ،قهوهخانهها در شمار نهادهای اجتماعی -فرهنگی تأثیرگذاری بودند که در ادامهی فعالیتهای خود به جایگاهی ثابت
جهت اجرای نمایشهای سنتی -مذهبی ایرانی و برخی خرده نمایشها تبدیل شدند .پژوهش حاضر در پی بررسی جایگاه گذشته
و اکنون این مکانها در حوزهی اجرای نمایشهای سنتی -مذهبی و پاسخگویی به این پرسش است که؛ آیا میتوان ضمن اجرای
نمایشهای ایرانی در اشکال احیاء شده آنها ،فضاها و مکانهای تازهای را نیز برای اجرای نمایش در دیگر نهادها و کانونهای
اجتماعی و فرهنگی معاصر ایجاد کرد؟ بنابراین هدف اصلی این پژوهش ،ارائهی راهکار و الگویی عملی و کاربردی بر مبنای نیاز
جامعهی امروز بوده است .روش تحقیق ،مبتنی بر رویکرد توصیفی -تحلیلی بوده و در گردآوری اطالعات اولیه نیز از روش اسنادی
و علیالخصوص سفرنامههای مستشرقین بهره برده شده است .به این ترتیب در این مقاله ابتدا به موضوع قهوهخانهها ،شرایط
ایجاد ،شکلگیری و تطور آنها به عنوان جایگاهی ثابت برای اجرای نمایشهای ایرانی پرداخته شده ،سپس رابطهی فضا و معماری
قهوهخانهها با فضا و مکان نمایشهای ایرانی بررسی و تشریح شده است .در نتیجهگیری نیز مهمترین یافتهی پژوهش ،پیشنهاد
الگویی برای توسعه و پایداری اشکال اجرایی نمایشهای ایرانی در دوران معاصر و نمودار اجرایی آن است.

واژههای کلیدی
نمایشهای سنتی -مذهبی ،قهوهخانه ،زورخانه ،حمامَ ،سر َدم.
* مقالهی حاضر برگرفته از طرح پژوهشی نگارندهی دوم تحت عن وان «ط راحی فضا و مکان در نمایش های سنتی-مذهبی ای ران»
م یباشد که به راهنمایی نگارندهی اول از سال  1389تاکنون ،در پژوهشکدهی فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی در حال انجام
است.
* نویسند ه مسئول :تلفن09127043072:نماب ر.E-mail: directorkha@gmail.com ،021-66870780 :
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مقدمه

قهوهخانهها همواره در شکلگیری و تثبیت بخش مهمی از
خرده فرهنگهای اجتماعی ،سنتها و رسوم مردمی ،نقش وتأثیر
داشتهاند .گو اینکه چنین تأثیرگذاری در دورههای گوناگون با
اوج و فرودهایی همراه بوده است .در این میان اجرای برخی
نمایشهای سنتی  -مذهبی و خرده نمایشهایی مانند نقالی،
سخنوری ،پرده خوانی ،تُرنا بازی و  ...با توجه به معماری فضا
و مکان قهوهخانهها به سنتی طوالنی مدت تبدیل شده و نسل به
نسل منتقل گردیده است.
بدیهی است که با رشد و توسعة فناوری و از جمله حضور
رسانههای مؤثر و قدرتمندی مانند سینما ،رادیو و تلویزیون،
جایگاه اجتماعی -فرهنگی قهوهخانهها و به تبع آن نمایشهای
ایرانی ،دستخوش تغییراتی اساسی شده است .امروزه هرچند
مکانهایی با عنوان قهوهخانههای سنتی در برخی کالنشهرها و
شهرهای کوچک و بزرگ ایران ،بازسازی و یا تأسیس میشوند
و گونههایی از اشکال نمایش ایرانی نیز در آنها به اجرا در میآید،
اما این روند چندان پایدار به نظر نرسیده و گاه شکلی موزهای به
خود میگیرد.
براستی چگونه میتوان با بررسی نحوة تعامل قهوهخانهها و

 .1کلیات پژوهش
.1-1چارچوب نظری

از آنجایی که مدارک و اسناد قابل توجهی از قهوهخانهها باقی
نمانده است ،سعی بر آن است تا بر اساس معدود تصاویر و
نقشههای موجود و نیز توصیفات آثار تاریخی و سفرنامهها از
قهوهخانهها ،معماری فضا و مکان قهوهخانهها احصا شده و
در مقایسه با معماری مکانهای مرتبط چون حمام ،زورخانه
و باغهای ایرانی قرار گیرد .به این ترتیب وضعیت و شرایط
اجرای نمایشهای ایرانی در آنها تبیین شده و این انطباق از
آغاز شکلگیری قهوهخانه تا قهوهخانههای بازسازیشدة
امروزی انجام گیرد .بنابراین شرط الزم این پژوهش ،دستیابی
به نقشههای قهوهخانهها و جایگاههای نمایشی در آنها بوده که
خوشبختانه یکی از یافتههای این پژوهش را در بردارد .دیگر اینکه
بر اساس مجموعه نمایشها و خرده نمایشهای ایرانی که در
قهوهخانه اجرا شده است؛ اشکال گوناگون این نمایشها و شکل
اجرایی آنها در قهوهخانهها به عنوان چارچوب اساسی پژوهش،
مد نظر قرار گرفته است.

.2-1پرسشهای پژوهش

الف) ویژگیهای فضا و مکان اجرای نمایشهای ایرانی در
قهوهخانهها چگونه بوده است؟
ب) آیا احیای ساختار فضا و مکان اجرای نمایش در
قهوهخانههای امروزی امکان پذیر است؟

نمایشهای ایرانی از دیرباز تاکنون ،به حفظ و اشاعة نمایشهای
ایرانی در این فضاها پرداخت و فضاها و مکانهای جدیدی را به
تناسب ذائقه و فرهنگ مخاطب کنونی طراحی کرد .هدف اصلی
این نوشتار ،ارائة الگویی برای توسعة پایدار 1سنتها و رسوم
نمایشی ایرانی در فضاها و مکانهای امروزین است .به این
منظور در بخشهای اصلی این مقاله ،ضمن پرداختن به فضا
و مکان قهوهخانه به عنوان محیطی که ظرفیت حضور مخاطبان
بسیاری از اقشار گوناگون جامعه را دارد ،فضا و مکان مناسب
قهوهخانه برای بازسازیهای جدید نیز طرح شده است.
همچنین برمبنای نیازهای کنونی جامعة معاصر ،موضوع
ایجاد فضاها و مکانهای تازه برای اجرای نمایشهایی مبتنی بر
فرهنگ و اندیشة جامعه ایرانی پیشنهاد شده و نمودار و الگوی
آن نیز ارائه شده است .در واقع بررسی انجام شده و نتایج
حاصله در این پژوهش ،نشانگر این است که میتوان در کنار
اشکال بازسازی و احیاء شدة قهوهخانههای سنتی که ارائهکنندة
برخی نمایشهای ایرانی هستند ،در نهادها و کانونهای آموزشی،
اجتماعی و گذرگاهها و برخی پایانهها نیز به ایجاد فضا و مکان
نمایش ایرانی پرداخت.

ج) آیا میتوان ساختار اجرایی نمایشهای ایرانی را بر سایر
مکانهای عمومی معاصر منطبق کرد؟
د) در حال حاضر چه مکانها و فضاهایی ظرفیت ایجاد
جایگاهی مناسب برای اجرای نمایشهای ایرانی را دارند؟

 .3-1فرضیههای پژوهش

 با شناخت ساختار فضا و مکان قهوهخانهها از آغاز تاکنونو نیز نسبت معماری آنها با شیوههای اجرای نمایشهای سنتی-
مذهبی ،میتوان نهادهایی مشابه این ساختار را در سایر نهادهای
اجتماعی -عمومی معاصر پیشنهاد داد.
 با احیای قهوهخانهها در روزگار معاصر میتوان اشکالگوناگون نمایشهای سنتی و مذهبی را به عنوان نمونههای
الگویی ،زنده نگه داشت.

 .4-1اهداف پژوهش

از جمله مهمترین اهداف این پژوهش میتوان به موارد زیر
اشاره نمود:
 )1ارائ ۀ نقشهای پیشنهادی از فضاها و مکانهای معماری
قهوهخانههای کوچه ،بازار و بین راهی؛
)2بازشناسی مكانهاي اجراي نمايشهاي سنتي -مذهبي در
قهوهخانههايعصرحاضر؛
 )3یافتن راهکاری براي بازيابي تازهاي از معماري قهوهخانه و
پيشنهاد جايگاههايي مناسب براي عرض ه نمايش.
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 .5-1روششناسی پژوهش

روش تحقیق ،مبتنی بر رویکرد توصیفی -تحلیلی است .در
موارد الزم و در تحلیل اصول حاکم بر فضاهای قهوهخانههای
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 علیالخصوص سفرنامههای مستشرقین
مورد استفاده قرار گرفته است.

 .2قهوهخانه و انواع آن
به تعبير عالمه دهخدا ،واژ ه «قهوهخانه» مركب از دو كلمۀ
قهوه و خانه است و به مكاني گفته ميشود كه در آن قهوه و
بعدها چاي تهيه و نوشيده ميشد (دهخدا .)1373 ،این واژه
ت ُمعين چنين تعريف شده است« :جايي كه قهوه
در فرهنگ لغ 
و چاي دم كنند و فروشند» (مع ّین .)1277 ،1386 ،واژ ه مذكور
پ »2بوده و
در فرهنگ لغت آكسفورد و وبستر معادل «کافیشا 
به رستوراني كوچك كه مردم براي صحبت و نوشيدن قهوه،
چاي و خوردن غذاهایی همچون ديزي ميروند ،توصيف شده
است( Webster, 2010؛ .)Simpson, 1989از این رو ،با تکیه بر
اسناد ،مدارك و كتابهاي تاريخي مربوط به سياحان خارجي،
میتوان قهوهخانهها را از آغاز پيدايشتاكنون بر اساس چگونگي
كار و وظيف ه آنها به شش دسته تقسيم نمود ،كه عبارتند از:
 )1قهوهخانههاي كوچه و بازار :به نظر ميرسد كه همانند
اكثر فضاهاي فرهنگي -اجتماعي در يك شهر مانند مسجد جامع،
مدارس علميه ،خانقاهها و زورخانهها ،اولين قهوهخانهها هم در
كنار بازارها و بازارچهها شكل گرفتهاند و بعدها هر كدام از اين
قهوهخانهها به عنوان پاتوقهايي براي مشاغل و گروههاي خاص،
درآمد و حتی مشتريهاي ثابتي داشتند (شاردن .)1374 ،الزم به
ذکر است که این نوع از قهوهخانهها جزء اولین مکانهای اجرای
نمایشهای سنتی -مذهبی بودند (تصویر.)1

خانه خصوصی در یکی از منازل اعیان در عهد ناصرالدین شاه.
تصویر-2قهوه 
مأخذ( :الئاریوس)215 ،1369 ،

 )3قهوهخانههاي سرراهي (چايخانهها) :اين نوع قهوهخانهها
در سر راهها و ميان جادهها قرار داشتند كه اكثراً سرپناهي براي
استراحت و رفع خستگي مسافران بين راهي بودند و به قشر و
صنف خاصي تعلق نداشتند (تصویر( )3پوالك .)1368 ،هم اكنون
هم نمونههاي مدرن آن با نام «كافه ترانزيت »3موجود است و
مورد استفاده قرار ميگيرد (ورجاوند.)1378 ،

تصویر -3قهوهخانهای در سر راه فیروزکوه به سمنان.
مأخذ( :بلوکباشی)43 ،1375 ،

 )4قهوهخانههاي موقت :به هنگام عزاداريها و
روضهخوانيهاي بزرگ به خصوص عزاداريهاي امام
حسين(ع) در ده ه محرم و اَربعين در ماههاي صف ر و رمضان،
مجالس عروسي و مهمانيهاي بزرگ مانند بازگشت حجاج از
ج و اجتماعهاي صنفي و سياسي ،قهوهخانههایي در آن
سفر ح 
اَیام برپا ميشد که به «قهوهخانههای موقت» معروف بودند.
محل برپایی اين قهوهخانهها در تكيهها ،مساجد و خانهها بود
(تصویر( )4كارري.)1348 ،

تصویر -1قهوهخان ه سنگتراشها ،بازار تهران نرسیده به خیابان چهار سو
بزرگ .نقاش اثر :حسن اسمعيل زاده.
مأخذ( :چليپا)46 ،1385 ،

 )2قهوهخانههاي خصوصي (آبدارخانهها) :قهوهخانههایی
بودند که اشخاص از مهمانان خود با چاي ،قهوهُ ،چپق و قليان در
خانۀ خود پذيرايي ميكردند (تصویر( )2الئاريوس.)1369 ،

تصویر-4یک نمونه ازقهوهخان ه موقت در دوره قاجار.
مأخذ( :كارري)189 ،1348 ،
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 )5قهوهخانههاي موجود در حمامهاي معتبر :هر يك از
حمامهاي عمومي ،آبدارخانهاي در خور وضع و موقعيت خود
داشتند .در آبدارخان ۀ حمام ،بساط قهوه ،چايُ ،چپق و قليان داير
بود و تا زماني كه مشتريها در «بينه حمام » 4مشغول گفتگو
بودند ،به فراخور وضع و شأن اجتماعي ،منزلت محلي و خوي و
عادت آنها با قهوه و چاي و در تابستان با عرق بيد مِشك ،شربت
و هندوانه ،به همراه قليان يا چپق پذيرايي ميشدند (تصاویر  5و)6
(کمپفر1360 ،؛ راوندی.)1383 ،
«کاسپار دروويل» جهانگرد اسپانيايي در كتاب خود با عنوان
«سفر به ايران» دربارة نقش اجتماعي حمامها و ارتباط آن با
قهوهخانه چنین مينويسد« :حمامهاي عمومي محل مالقات افراد
طبقات پايين ايراني است و بيگانگان و سوداگران معمو ً
ال براي
آشنايي با يكديگر يا مذاكره دربار ه معامالت به حمام ميروند
و با كشيدن چپق و قليان و نوشيدن قهوه ،ساعتي را در آنجا
ميگذرانند و در اين مدت اخباري را بين خود رد و بدل ميكنند»
(دروويل.)65 ،1367 ،

زندگي را ميگذراندند (تصویر( )7كارري1348 ،؛ كمپفر.)1360 ،

تصویر -7یکی از قهوهخانههای سیار در دارالخالفه تهران.
مأخذ( :نجمی)136 ،1362 ،

.3قهوهخانه و نمایشهای
سنتی-مذهبی
 .1-3نقالی

تصویر -5تصویری از سربینه حمام خسرو آقا در اصفهان که در سال 1356
به یک قهوهخان ه سنتی تغییر کاربری داد.
مأخذ( :دروویل)261 ،1367 ،

تصویر -6بساط قهوهخان ه در حمام.
مأخذ)Tarverdi, 2001, 146( :

 )6قهوهخانههاي سيار (قهوهچيان دورهگرد) :عدهاي از
قهوهچيان كه فاقد سرمايه و محل كسب برای داير كردن قهوهخانه
بودند ،به طور سيار چاي و يا قهوه را به كوچه و بازارها ميبردند
و در محل تجمع كارگران و كسبه بساط ميافكندند و از اين راه

بهرام بیضایی در کتاب «نمایش در ایران» نقالی را چنین
تعریف میکند« :نقل يك واقعه يا قصه ،به شعر يا به نثر ،با حركات
و حاالت و بيان مناسب در برابر جمع» (بيضايي .)65 ،1387،به
بیان دیگر ،نقالي ،سرگرم كردن و برانگيختن هيجانها و عواطف
شنوندگان و بينندگان است با بیان حکایات جذاب ،لطف بيان،
تسلط روحي بر جمع و حركات القاكننده و نمايشي نقال ،به آن
حد كه بيننده او را هردم به جاي يكي از قهرمانان داستان ببيند
و بتواند به تنهايي بازيگر هم ه اشخاص بازي باشد (آژند.)1385 ،
در بسیاری از ُکتب معتبر نمایشی و تاریخی آمده است که محل
پیدایش نقل و نقالي در ايران ،شبنشينيها و محافل خانوادگي و
طايفهاي در روستاها و عشاير و در بين كشاورزان و دامپروران
بوده است .در اين گونه جوامع ،نقالي حرفه يا وظيف ه خاصي نيست
كه در انحصار يك نفر باشد .از همين رو در محافل خانوادگي و
طايفهاي ،هر كس كه از اندك ذوق و حافظهاي برخوردار است به
سهم خود به اجراي نقل ميپردازد .همين افراد با عناويني چون
توشمالها ،ساربانها ،چنگيها ،مهترها ،بخشيها ،عاشيقها و...
وظيف ه اجراي نقل و نقالي در جشنها ،عروسيها ،مراسم ختنه
سوران ،اعياد و يا محافل اصيل و خانوادگي را داشتند (نصري
اشرفی1383 ،؛ منشي.)1350 ،
با گسترش جوامع شهري ،ميدانها ،بازارها ،كاروانسراها،
قهوهخانهها ،تكايا و برخي ديگر از مكانهاي پرازدحام شهري به
جايگاه ثابتي براي اجراي نقل تبدیل شد .نقاالن با پهن كردن بساط

معركه به اجراي نقلهايي پرداختند كه به ذوق و
سليقه مجامع
شهري نزديكتر بود .از عصر صفويه و با پيدايش قهوهخانه،
اين مكان اصليترين جايگاه اجراي نقل شد .معركهگيران،
بساطاندازان ،نقاالن ،شاهنامهخوانان ،سخنوران و پردهخوانان
با استفاده از ازدحام قهوهخانهها كه معمو ً
ال در كنار بازارها،
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ميادين ،كاروانسراها ،پاتوقها و ...ايجاد ميشد ،به اجراي نقل
میپرداختند (آژند1385 ،؛ واعظ كاشفي سبزواري.)1350 ،
« ...در عهد شاه عباس در بيشتر شهرهاي بزرگ ايران،
مخصوص ًا در قزوين و اصفهان ،قهوهخانههاي متعددی داير
شده بود .طبقات مختلف مردم براي گذرانيدن وقت و ديدار
دوستان و سرگرم ساختن خود به بازيهاي مختلف يا مناظرات
شاعرانه و شنيدن اشعار شاهنامه ،حكايات و قصص و تماشاي
رقصهاي گوناگون و بازي و تفريحات ديگر به آنجا ميرفتند...
قصهگویي و نقالي و مدح حضرت علي و گفتارهاي ديني هم در
قهوهخانه مرسوم بوده استُ .شعرا و مداحان و نقاالن در ميان
مجلس باالي منبر يا چهارپايهاي ميايستادند و شعر ميخواندند
يا نقل ميگفتند ،و عصایی را كه در دست داشتند ،به وضع خاصي
حركت ميدادند» (بلوکباشی.)86 ،1375 ،

عسلی نهاده ،سخنور که لباس درویشی پوشیده ،نشانههای
درویشی را بسر و بر آراسته بود بر زیر تخت رفته َسر َدم
را در اختیار میگرفت» (تصویر( )8شهری .)161 ،1371 ،از
سوي ديگر ،مردم سخنور مقابل را كه از محله يا گذر ديگري
بود براي مبارزه دعوت كرده و مريدانش لباس مرتب درويش
را بر او ميپوشانيدند و با سالم و صلوات و شمع و منقل به
قهوهخانه رسانده و با عزت تمام واردش ميكردند و در اينجا
بود كه دو حريف رو به روي هم قرار گرفته و داد و ستد در
سخن و سخنوري شروع ميشد (.)Tarverdi, 2001

.2-3سخنوری

در روزگار صفويه به تدريج انواع نقالیهاي رسمي مذهبي
مانند :حملهخواني ،روضهخواني ،پردهداري ،صورتخواني و
نيز يك نوع مبارزه و مناظرهاي كه شكل تحول يافت ه مقابلههاي
مناقبخوانان و فضايل خوانان بود ،با نام «سخنوري» پيدا شد.
بهرام بیضایی در تعریف سخنوری چنین گفته است« :منازعهای
نمایشی در قالب شعر بین دو تن که رقابتی در مدح اولیای مذهبی
داشتند»(بیضایی.)218،1387،درتوصیفاحواالتسخنورچنین
گفته شده است که ،سخنور مردي بود شعردان و شعرشناس و
گاهي شاعری با حافظه و ضابطه قوي كه چندين هزار شعر در
احوال و در زمينههاي مختلف به ياد داشته باشد .همچنين ذهن و
تسلط قوي كه بتواند هر شعري را در جاي خود و به مناسبت خود
بياورد (واعظ كاشفي سبزواري1350 ،؛ آژند.)1385 ،
سخنوری نیز از مراسم مرسوم و عامهپسند در قهوهخانهها
بود که بر هم ه اینها از نقل و مشاعره و شعرخوانی ممتاز
میگردید .مجالس سخنوري به اين صورت تشكيل ميشد كه
قهوهخانهداران بايد قهوهخانهشان به صورت محلي سرپوشيده
ن را در یکی از ماههای پاییز یا
و با تناسب و جادار باشد و آ 
زمستان ،یا ماه رمضان که این ماه معمو ً
ال بر اساس اوقات تفوق
میگرفت ،برای سخنوری آماده کنند .سپس سخنوري را كه از
مشتريان قهوهخانه يا از اهالي محل ،در سخنوري مهارت داشت
دعوت کرده تابه تزیین قهوهخانه و بستن سر َدم بپردازد.
«آرایش قهوهخانه نیز ضمیم ه زینت سر َدم بود که
در ،دیوار ،جرز ،ستونها و طاق نماهایش را قالیچههای
جورواجور از مستطیل ،لچکی ،پردههای نقشدار ،عکس و
آینههای بسیار کوبیده و چلچراغها میآویختند .شاهنشین
قهوهخانه را که نقطة َسر َدم بود با بهترین فرشها مفروش
ساخته ،دیوارش را وصلههای درویشی مانند پوست تخت،
تبرزین ،کشکول ،بوق ،منتشاء ،تاج و ردا کوبیده ،دهها اشیای
دیگر مانند عکس ،شمایل ائمه ،پنج تن ،علی ،محمد(ص)،
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

تصویر -8باال) تزیینهای قهوهخانه همراه با حوض ،باغچه و َسردم.
پایین) تزیین قهوهخانه با انواع قالیچههای مستطیلی و لچکی.
مأخذ)Tarverdi, 2001, 264( :

.3-3پرده خوانی

پردهخواني عبارت است از نقل داستانها و روايات حماسي،
تاريخي و البته عموم ًا ديني -مذهبي بر مبناي پردهاي كه برخي
قهرمانان و شخصيتهاي داستان مورد نقل بر آن پرده نقاشي
شده باشد (آژند .)127 ،1385 ،اين نقل مذهبي همراه با تصاوير،
يكي از نمايشيترين شكلهاي نقالي در قهوهخانهها بود و شايد
بتوان در ميان اشكال عاميان ه نمايش مذهبي آن را بالفاصله پيش
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از تعزيه قرار داد(تصویر( )9نصري اشرفی.)1383 ،

تصویر -9روایات انتقام مختار در پردههای مذهبی -اسالمی.
مأخذ( :نصري اشرفی ،ج)592 ،1383 ،2

ترتيب كار اين است كه نقال ،پرده را لوله و با خود حمل ميكند.
بعد در جايي كه مناسب ميبيند ،پس از خواندن چند بيت شعر
و گردآوردن مردم به دور سر َدم ،پرده را كم كم باز ميكند و
همزمان با باز كردن پرده به شرح بخشهايي از داستانهاي نقش
شده بر پرده با صداي گيرنده و آهنگدار و با آب و تاب و حواشي
و لحن سوگآور ميپردازد .گاهي هم پارچ ه سپيدي روي پرده
آويزان ميكند و با پس زدن تدريجي پارچه ،داستانها را نقل
ميكند .پس از پايان تمام يا بخشي از داستانها ،نقال به گردآوري
پول از تماشاگران ميپردازد (واعظ كاشفي سبزواري.)1350 ،

 .4قهوه خانه،فضای معماری و امکان نمایشی

بررسیها نشان میدهد که قهوهخانه ،فضایي وارداتي در
عرص ه معماري سنتي -ايراني است كه در ابتداي ظهورش داراي
فضاي خاص معماري نبود ،اما به سرعت و به علت جايگاه
خاص اجتماعياش و با توجه به ويژگيهاي بافت كلي معماري،
ساختمانهای موجود و فرهنگ مردم با استفاده از يك معماري
تقليدي و التقاطي برگرفته از سبك و شيوه معماري شناخته شده
در حمامها ،زورخانهها ،تكيهها ،حوضخانهها و حتي باغهای
ايراني ،الگو و ساختار فضايي خاص خود را پيدا كرد .به مرور
زمان نیز با تعريف نيازهاي جديد و ارائه خدمات جديدي مانند
نقالی ،سخنوری و پردهخوانی فضايي همانند سكو (سر َدم) به
آن افزوده شد و تا دور ه پهلوي اول سير تكاملي خود را پیمود.
تزیینهای داخلی و چیدمان فضایی قهوهخانه در مناطق
مختلف ایران (به لحاظ فرهنگی -شرایط آب و هوایی ،اقلیمی
و محیطی) متفاوت ،ولی در عین حال الگوی فضای خدماتی-
فرهنگی آن مشخص و غالب ًا یکسان بوده است .شاردن در
سفرنام ه خود فضاي قهوهخانه را اين گونه توصيف كرده است:
«قهوهخانه عبارت است از تاالرهاي بزرگ وسيع با سقف بلند و
داراي حوض آبي در وسط .اين تاالرها در دورادور خود داراي
مصطبه يا سكوهايي است به ارتفاع  3و پهناي  3تا  4پا  5كه در
آن چوب بستي وجود دارد كه به شيو ه مشرق زمين بر روي
آن مينشينند .طاقهاي اين قهوهخانهها اغلب آجري و ضربي و

داراي روزنههايي براي ورود نور و هوا بوده است» (تصویر)10
(شاردن.)150 ،1374 ،

تصویر -10چایخانة خرم آباد ،لرستان .عکس :ملک صدیق.1355 ،
مأخذ( :بلوکباشی)140 ،1375 ،

«طاق ضربي پيش از باب شدن اسكلت فلزي براي پوشش
زيرزمينها ،راهروها و سراها بسيار مورد استفاده قرار ميگرفته
است .طاق ضربی براي پوششهاي مختلف با عرضهاي متفاوت
كاربرد داشته و معمو ً
ال هر چه دهانه بلندتر بود ،طاق هم بلندتر
انتخاب ميشد» (زمرشيدي .)390 ،1387 ،به نظر ميرسد استفاده
از طاق قوسي عالوه بر رايج بودن در آن زمان به علت ايجاد
فضايي باز و عاري از ستون مابين دو ديوار بوده كه فضاي الزم
برای پذيرايي و اجراي نقالي را مهيا ميكرد.
از عوامل مهم و تأثيرگذار در شكلگيري قهوهخانهها ،فضاي
بينه حمامها بوده است .بينه از نظر مساحت و تزیینها از ساير
فضاها مشخصتر بود و عموم ًا به شكل هشت گوش يا چهار
گوش ساخته ميشد .در اطراف آن سكوهاي نشيمن رختكن
وجود داشت و زير سكوها نیز حفرههایي برای جای كفش تعبیه
میشد .در باالي سقف گنبدي شكل بينه انواع نورگير ایجاد
میگردید(تصویر.)11

تصویر -11طرحی از فالندن ،سربینه حمام در دوره قاجار ،تهران.
مأخذ)Tarverdi, 2001, 109( :

از عناصر مهم در معماري حمامها ،استفاده از كاشي بود
كه بعدها جنب ه تزیيني پيدا كرد .اين شيو ه کاشیكاري تا دوره
قاجار ادامه پيدا كرد .تصاویر قرار گرفته بر روی کاشیها اغلب
جنبه نظامي و حماسي داشت .از نقوش انساني موجود در بينه
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حمامها ميتوان «به نقش قهرمانهاي اساطيري شاهنامه همچون
كيومرث ،جمشيد ،رستم ،سهراب ،افراسياب ،فريدون و ...اشاره
كرد» (دروویل .)65 ،1367 ،اين نوع كاشيكاري از حمامها به
قهوهخانهها منتقل ميشود و در كنار آجركاري ديوارها جلوه
خاصي به فضاي قهوهخانهها ميدهد (تصویر.)12

در قهوهخانه اين فضا به عنوان فضاي پذيرايي و نقالي استفاده
ميشد.
وجود حوض در وسط قهوهخانه و قرار گرفتن گلدانهاي
سرسبز و شاداب در كنار آن ،به نوعي طبيعت را وارد اين
فضا كرده و شادابي خاصي به آن ميبخشد .در بعضي از
قهوهخانههاي معروف و بزرگ ،باغچههايي وجود داشت كه در
بهار و تابستان تا اواسط مهرماه از مشتريان پذيرايي ميشد.
اين باغچهها هر كدام براي خود داراي اسم و رسمي بودند و
نوع درختكاري و محوربندي آنها یادآور باغهاي ايراني بود .از
جمل ه اين قهوهخانهها ،میتوان به قهوهخانة «زرگر آباد» تهران و
قهوهخانة «نودانک» شمیران اشاره کرد (تصویر.)13

تصویر -13قهوهخان ه نودانک شمیران .نقاش اثر :حسن اسمعيل زاده.
مأخذ( :چليپا)28 ،1385 ،

تصویر ( -12باال و پایین) سردر حمام ،نبرد رستم با دیو سپید.
مأخذ( :آرشیو سازمان میراث فرهنگی استان تهران)

یکی دیگر از عوامل مهم و تأثیرگذار در شكلگيري فضاي
قهوهخانهها« ،زورخانه» بود« .در جامعة سنتي ما ،زورخانه نمادي
مقدس براي پروراندن تن و نيرومند كردن انديشه و اخالق بود»
(بیضایی .)113 ،1377 ،پس از جا افتادن قهوهخانه در بین مردم،
زورخانه و قهوهخانه به عنوان دو نماد پيوسته و نزديك به هم،
وظیف ه تقويت و زنده نگه داشتن روحيه ملي و خصلتهاي پهلواني
و سلحشوري در ايران را به عهده داشتند.
راهيابي نقالي به قهوهخانهها را ميتوان به وجود مرشد در
زورخانهها مقايسه كرد ،كه در هر دو فضا سكو يا سر َدم براي
آنها تعبيه شده بود .فضاي نشستن در قهوهخان ه تشابه بسيار
زيادي با فضاي زورخان ه دارد ،به طوري كه دور تا دور ديوار
سكويي وجود دارد و افراد بر روي آن مينشينند .در زورخانه
فضاي وسط ،به عنوان گود مورد استفاده قرار ميگرفت ،اما

به طور کلی میتوان الگوی فضای خدماتی -فرهنگی
قهوهخانهها را به صورت زیر برشمرد:
ً
 )1ساختمان قهوهخان ه سنتي معموال با يك در ورودي و طاق
يو
گنبدي ضربي یا هشتی ،ستونهاي سنگي ،آجري يا خشت گل 
جا كفشيهایی در زير سكوها با دهانۀ قوسي و يا جناقي است؛ )2
«ازاره» 6باالي سكوها تا يك متر با كاشي نقشدار كاشيكاري شده

است؛  )3حوض یا حوضچههای قهوهخانههای سنتی از فرمهای
هندسی چند ضلعی تشکیل شده و جنس آنها از سنگ یا کاشی
است؛  )4در فضای معماری قهوهخانههای سنتی يك سكوي گرد
يا چند ضلعي ميان ساختمان (بستگي به جاي حوضچه دارد)
و يا يك سكوي نيمگرد يا چند ضلعي در كنار ديوار براي نقالی
و شاهنامهخواني تعبيه میگرديد .جنس اين سكو معمو ً
ال از
آجر يا تخته الوار بوده و معمو ً
ال نيم متر باالتر از سطح زمين
ساخته ميشد .در قهوهخانههای بزرگ عالوه بر موارد مذکور،
میتوان به فضای سرپوشیدة یک باغچۀ نسبت ًا بزرگ که شامل
چند طاقنما و باغچههای کوچک که در کنار آنها حوضچهای قرار
داشت ،اشاره کرد.
بر اساس آنچه گفته شد ،دیاگرام ،پالن و مقطع دو نمونۀ
مطالعاتی یعنی «قهوهخانههای بین راهی» و «قهوهخانههای کوچه
و بازار» را به منظور درک عناصر فضاساز و فضای کالبدی و
التقاطی آن به صورت زیرپیشنهاد داده میشود:
نمونههای مذکور به علت داشتن دو جایگاه متفاوت ،یکی در
بازار و دیگری در کاروانسراها و راهها انتخاب گردیدهاند.
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دیاگرام فضایی قهوهخانههای کوچه و بازار

تصویر -14قهوهخانه های کوچه و بازار دارای ورودی مشخص و پیش فضایی عموماً هشتی بوده است .فضای خدماتی آن دارای
َسر َدم (مکان اجرای نمایش) بوده و توسط فضای ارتباطی (عموماً راهرو) به فضای باز (باغچه) منتهی میشده است.
پالن و مقطع فرضی برای قهوه خانه های کوچه و بازار

تصویر -15پالن -1 :هشتی  -2سکو یا تخت  -3سر َدم  -4حوض  -5آبدارخانه  -6پیشخوان  -7باغچه  -8طالقنما.
(به دلیل عدم وجود سایت (زمین) و فرضی بودن پالن و مقاطع ،فیگو ِر فرد به عنوان مقیاس در نظر گرفته شده است).

تصویر -16مقطع  A-Aنمونه اول -طاق قوس سه مرکز پاتوپا -1 :آبدارخانه  -2کفشکن  -3کاشیکاری  -4برش سر َدم  -5روشندان  -6محوطة باغچه  -7طاقنما.

تصویر -17مقطع  A-Aنمونه دوم -طاق رومی یا جناغی -1 :آبدارخانه  -2کفشکن  -3کاشیکاری  -4برش سر َدم  -5روشندان  -6محوطة باغچه  -7طاقنما.
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تصویر -18مقطع  -1 :B-Bسر َدم  -2سکو یا تخت  -3طاق ضربی.

دیاگرام فضایی قهوهخانههای بین راهی

تصویر-19قهوهخان ه بین راهی فاقد فضای باز (باغچه) و َسر َدم بوده و عموماً پیش فضای آن با ورودی تلفیق و
به صورت سکو و با سایهبان در آمده است( .رجوع شود به تصاویر  3و .)21

پالن و مقطع فرضی برای قهوهخانههای بین راهی

تصویر -20نمونهای از چایخانة بین راهی ،کاروانسرای علی آباد ،جادهی تهران -قم.
مأخذ( :آرشیو سازمان میراث فرهنگی استان تهران)

تصویر -21قهوهخانهای در سر راه قم به دلیجان.
مأخذ( :بلوکباشی)35 ،1375 ،
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تصویر -22پالن -1 :آبدارخانه  -2سکو یا تخت  -3حوض  -4ورودی.

تصویر -23مقطع -1 :ورودی  -2آبدارخانه  -3گنبد  -4طاقنما.

نتیجه

بطورکلی در رویکرد کالبدی ،قهوهخانه ترکیبی از فضاها
و نقوش تزیینی معماری سنتی -ایرانی است که با یک فضای
وارداتی که نوعی کاربری جدید را در معماری بومی تعریف
میکند ،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 شکلگیری فضایی جدید و قابل
قبول شده است و میتوان 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 کاربریهای
جدید ،کمتر مورد توجه قرار گرفته و همین امر سبب گسست
فرهنگی و تزریق مؤلفههای غیربومی به پیکرة فرهنگی جوامع
سنتی از جمله مجتمعهای زیستی ایران ،در دهههای اخیر شده
است .جایگاه قهوهخانه در شرایط فعلی عالوه بر تغییر کالبدی

آن ،به علل گوناگون دیگری همچون رشد و توسعة ابزارهای
ارتباط جمعی ،تنوع رستورانها ،فضاهای تفریحی و تغییر
تدریجی فرهنگ در گذر زمان ،در میان مردم کمرنگتر شده و
همچون گذشته مورد استقبال قرار نمیگیرد.
نگرش اصلی این پژوهش ،نگرشی پایدار به این فرآیند است و
در این راستا سعی دارد با افزودن عنصر یا عناصری به فضاهای
معماری دارای جایگاه اجتماعی خاص در دوران معاصرهمچون
کانونهای اجتماعی ،ایستگاهها ،پایانههای مسافربری و نهادهای
آموزشی به ارتقای کیفیت فضایی آن یاری رساند .به همین
جهت از عنصری غیرفضایی و هنری یعنی نمایش بهره میبرد.
حضور نمایش در فضاهای معماری و برنامهی فیزیکی 7آنها،
سبب افزایش کیفیت فضای معماری و نمایش و رشد هر دو عامل
گردیده است که به صورت نمودار زیر ارائه میگردد:
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دوره معاصر.

تصویر -24نمودارالگوی توسعة پایدار فضاهای نمایشی و معماری در
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پینوشتها

« 1توسعة پایدار فرآیند تغییری است در استفاده از منابع ،هدایت
سرمایهگذاریها ،سمتگیری توسعة فناوری و تغییری نهادی است که
با نیازهای حال و آینده سازگار باشد» (.)Drakakis-Smith, 1996, 10
توسعة پایدار به عنوان یک فرآیند که الزمه بهبود و پیشرفت است ،اساس
بهبود وضعیت و رفع کاستیهای 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.

 4جام ه کن گرمابه ،آنجایی از حمام که استحمام کننده رختهای خود
را در آنجا مینهد (دهخدا.)1373،
 5فوت یا پا (به انگلیسی )foot :واحد اندازهگیری طول برابر 0/88اینچ
و معادل تقریبا 30/48سانتیمتر است که با مخفف  .ftنمایش داده میشود.
 6آن قسمت از دیوار اطاق یا ایوان که از کف طاقچه تا روی زمین باشد
(زمرشيدي.)159 ،1387 ،
 PhysicalProgram7بهبرنامةعملکردجزءجزءعناصرتشکیلدهنده
و کالبدی ساختمان «برنامهی فیزیکی» گفته میشود (پیرنیا.)68 ،1374 ،

انتشارات شركت عمران و بهسازي شهري ايران ،تهران.

شاردن ،ژان ( ،)1374سفرنامة شاردن ،ترجمة اقبال يغمايي ،انتشارات
توس ،تهران.
شهري ،جعفر ( ،)1371طهران قدیم ،جلد دوم ،انتشارات معین ،تهران.

كارري ،جملي ( ،)1348سفرنامة كارري ،ترجمة عبدالعلي كارنگ و
عباسنخجواني،تبريز.
كمپفر ،انگلبرت ( ،)1360سفرنامة كمپفر ،ترجمة كيكاوس جهانداري،
چاپ دوم ،انتشارات خوارزمي ،تهران.

معين ،محمد(،)1386لغت نامه معين،چاپ چهارم ،انتشارات اَدِنا ،تهران.

منشي ،اسكندربيك ( ،)1350تاريخ عالم آراي عباسي ،به كوشش ايرج
افشار ،انتشارات اميركبير ،تهران.

نجمي ،ناصر ( ،)1362دارالخالفة تهران ،چاپ اول ،انتشارات همگام،
تهران.
نصري اشرفی ،جهانگير ( ،)1383نمايش و موسيقي در ايران ،جلد دوم
و سوم ،چاپ اول ،انتشارات آرون ،تهران.

واعظ كاشفي سبزواري ،موالنا حسين ( ،)1350فتوتنامة سلطاني ،به
تصحيح محمد جعفر محجوب ،انتشارات بنياد فرهنگ ايران ،تهران.
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