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ــی کمــی  ــا انتخــاب موضوعات ــن اســت کــه ب ــر ای ــه« ب کوشــش »روزن  
ــه فضــای مصنــوع بســازد؛  ــگاه ب ــرای ن ــر از معمــاری، نگاهــی گســترده تر ب دورت
موضوعاتــی کــه از پژوهش هــای رایــج دانشــگاهی جــدا اســت. شــماره های 
پیشــین ایــن نشــریه، بــه ترتیــب بــا موضوعــات زلزلــه، پــول، جانــوران و خیــال 

ــت. ــاری« اس ــذا و معم ــر »غ ــمارۀ حاض ــت، ش ــر شده اس منتش
ــی ترین  ــه از اساس ــن ک ــت ای ــه عّل ــذا ب ــاری و غ ــن معم ــباهت بی ش  
نیازهــای انســانی هســتند، بســیار مــورد توّجــه قــرار گرفته اســت، حّتــی در بیــن 
ــا  ــپزی و ی ــی از آش ــی اصطالحات ــز گاه ــاری نی ــگاهیان معم ــن و دانش ــی ف اهال
ــن  ــود. در ای ــنیده می ش ــاری ش ــه معم ــذا ب ــه غ ــوط ب ــات مرب ــبت دادن صف نس
شــماره نیــز مــا فقــط بیــن ایــن دو مقولــه قیــاس نکرده ایــم بلکــه ســعی داشــته 
بــا نگاه هــای متفــاوت و متنــّوع، نگاهــی جدیــد بــه ایــن موضــوع داشــته باشــیم.
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــب اس ــه واج ــن مقدم ــه در ای ــن نکت ــر ای ذک  
همه گیــری بیمــاری ُکویــد-19، مخاطبــان انتظــار داشــته باشــند کــه ایــن مســئله 
در ایــن نشــریه دیــده شــود؛ اّمــا هیئــت تحریریــه تصمیــم گرفــت کــه فعــالًً ایــن 
ــای  ــتارها و نتیجه گیری ه ــا از نوش ــد ت ــرار نده ــریه ق ــت نش ــوع را محوری موض
شــتاب زده جلوگیــری شــود. البتــه تــا جایــی کــه ایــن موضــوع بــه غــذا و معماری 

ــت. ــده شده اس ــماره گنجان ــن ش ــد در ای ــوط می ش مرب
ــک،  ــروه گرافی ــتار، گ ــه، ویراس ــت تحریری ــای هیئ ــا از اعض ــن ج در ای  
ــود  ــن ب ــه ممک ــراوان ک ــب ف ــا وجــود مصائ ــه ب ــر کســانی ک نویســندگان و دیگ
ــد، ســپاس گزارم. ــرای ایــن شــماره کوشــش کرده  ان باعــث دلسردی شــان شــود ب



     در میــان زندگی مــان شــاید فرامــوش 
دور  مــا  از  کــه  چیزهایــی  کــه  کرده ایــم 
ــگاه  ــْع جای ــده اند، در واق ــده ش ــد و ران مانده ان
ــا  ــا ابزاره ــِی م ــت. در نزدیک ــان کجاس اصلی ش
ــی  ــه حت ــد ک ــود دارن ــی وج ــیاء گوناگون و اش
ــش از  ــِی بی ــن نزدیک ــت ای ــت، علّ ــن اس ممک
ــن  ــم. ای ــان را ندانی ــه زندگی م ــا ب ــد آن ه ح
ــه وجــود آمــده کــه حتمــاً  اختــال و تغییــر ب
خــودآگاه اســت، در طــول زمــان، توانســته 
ــر  ــه خــود تغیی ــا را نســبت ب ــی نگــرش م حت
دهــد. از ســوی دیگــر فکــر کــردن بــه دوری هــا 
و ناشــناخته ها همــواره برایمــان ســخت شــده 
اســت؛ تصــور ایــن کــه جانوارانــی کــه امــروزه 
در  می کنیــم  تغذیــه  آن هــا  از  فقــط  مــا 
گذشــته فقــط چنــد قــدم بــا خانــۀ مــا فاصلــه 
داشــته اند، تقریبــاً کمــی نامعلــوم اســت و فقــط 
ــن  ــا ای ــا ب ــه روزی م ــرد ک ــور ک ــوان تص می ت
ــته ایم.  ــی داش ــیار نزدیک ــس بس ــوران ح جان
ــکل  ــه ش ــد قضی ــر می رس ــه نظ ــاال ب ــا ح اّم
ــه خــود گرفتــه اســت؛ در بعضــی  دیگــری را ب
بــا  زندگــی  اجتماعــی  تقســیم بندی های  از 
چنیــن مــواردی و حــس آشــناپنداری حاصــل 
از ایــن تجربیــات در زندگــی، در حالتــی از 

ــرد! ــرار می گی ــوار ق ــات ناگ اتفاق
       امــروزه عــاوه بــر کــم رنــگ شــدن ایــن 
تجربیــات، بــرای تأمیــن نیازهایــی کــه در 
گذشــته در محیــط خانــه تأمیــن می شــده، بــه 
ــم.  ــاز داری ــان نی ــی دور از محــل زندگی م مکان
فضاهایــی کــه بــا دیوارهــای بلنــد احاطــه 
ــت نزدیکــی مــا بــا ایــن  شــده اند و بررســی علّ
از  تاریخچــۀ جالبــی  در گذشــته،  مکان هــا 
تکامــل بشــر را بــه مــا می رســاند. اّمــا مســئلۀ 
مهــم ایــن اســت کــه تمیــز دادن میــان محــل 
زندگــی و ایــن مکان هــا در عیــن نزدیکــی 
بســیار ســاده بــوده  اســت. بــرای رســاندن 
ــه ای در نظــر  ــخ برنام ــه مطب ــه ب شــیر از طویل
گرفته انــد و می داننــد کــه بــرای ایــن کار 
ــد.  ــه ندارن ــی خان ــاق اصل ــور از ات ــه عب ــاز ب نی
ــی  ــوع جالب ــچ موض ــزی هی ــن برنامه ری در ای
بــرای توجــه وجــود نــدارد! ایــن یــک تصمیــم 
شــده  درک  نیازهــای  براســاس  انتخــاب  و 
بــوده؛ حــال، مــرز میــان ایــن فضاهــا، برداشــته 
شده اســت. در اینجــا مــا بــه همــان دیوارهــای 
ــود  ــرای خ ــا ب ــم؛ این ه ــورد می کنی ــد برخ بلن
مــکان گزیده انــد تــا جــای فعالیت هــای دیگــر 

ــد.  ــان بگذارن را در اختیارم

11
تجربــه ای دوبــارهتجربــه ای دوبــاره
بــا چاشــنی خیــالبــا چاشــنی خیــال

سجاد جعفریسجاد جعفری
اصفهــان هنــر  دانشــگاه  معمــاری،  کارشناســی 
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ــا  ــن فضاه ــان ای ــی می ــط جدای ــع، فق در واق
نیســت کــه باعــث شــده زندگــی امــروزی مــا 
ــود  ــارج ش ــود خ ــتۀ خ ــت گذش ــی از حال کم
بلکــه دوری از چیزهایی ســت کــه به مــا زندگی 
دوبــاره می بخشــیدند و معیارهایــی کــه آن هــارا 
ــف  ــا در تعری ــی آن ه ــد، توانای ــته می کن برجس
نیــاز و در عیــن حــال بــرآورده کردن آن اســت. 
کاشــتن بــذر مهارتــی نبــوده اســت کــه بتــوان 
ــۀ  ــدم، خان ــۀ گن ــک دان ــم؛ ی ــی بنامی آن را ذات
ــه حتــی  ــا را مشــخص می کــرد و همــان دان م
ــال،  ــد. ح ــان ش ــز یادآورم ــردن را نی ــر ک فک
ــان  ــه روزگاری زندگی م ــم ک ــوش کرده ای فرام
ــدون  ــان را ب ــاز شــد. چطــور خودم از کجــا آغ
مزرعــه ای بــرای کاشــتن، خانــه ای بــرای بــودن 
و صحرایــی بــرای اندیشــیدن تصــور کنیــم؟ بــا 
ــوان  ــب، می ت ــن مطل ــاب ای ــل در ب ــی تأم کم
ــیاری از  ــد بس ــر می رس ــه نظ ــه ب ــرد ک ــی ب پ
پژوهش هــا و دســت اوردهایی کــه در طــول 
تاریــخ رخ داده اســت، حاصــل از نزدیکــی 
ــا طبیعــت خــودش بوده اســت؛ مهــم  انســان ب
نیســت کــه زندگــی بــا چنیــن مــواردی کمــی 
ــه  ــم آن اســت ک ــه نظــر برســد، مه ــی ب آرمان
ــه  ــود را ب ــم و خ ــوچ کرده ای ــا ک ــا از آرمان ه م

ــانده ایم.  ــردن رس ــرای آرزو ک ــرزمین هایی ب س
انــکار کــردن این مــوارد کــه برایمان خوشــایند 
اســت کــه  بــه نظــر می رســند، حرکتــی 
ــم  ــل کرده ای ــان تحمی ــه خودم ــت ب سال هاس
و حقیقت مــان را گم شــده فــرض می کنیــم. 
ــرا کــه هنــوز  ــا آن هــا گم شــده نیســتند؛ زی اّم
در ذهنمــان آن هــا را داریــم. ایــن کــه مزرعــه 
ــوده،  ــاورزی ب ــرای کش ــی ب ــی فضای ــه نوع ب
ــته بندی  ــه دس ــت چگون ــی از سرگذش حکایت
همــان  این جــا،  در  اســت.  نیازهای مــان 
ــم  ــد را می بینی ــای بلن ــا دیواره ــا ب محوطه ه
کــه بــا ایجــاد چنیــن خائــی، نــه تنهــا 
ــه  ــده ک ــر نش ــای دیگ ــاد فعالیت ه ــث ایج باع
ــق در  ــه دره ای عمی ــل ب ــأ را تبدی ــن خ همی

ــت. ــرده اس ــان ک روزمرگی م
       ایــن فضــا، نزدیک انســان بوده و انســان در 
آن زندگــی و حتــی مــرگ را نیــز تجربــه کــرده 
اســت. در زمینــی کــه بــر روی آن بــه بقــا ادامه 
بِکــر  مکان هــای  از  مجموعــه ای  می دهیــم، 
ــای  ــدام صداه ــر ک ــی ه ــه حت ــته ایم ک را داش
و  مکان هــا  آن  حــال  داشــته اند.  متفاوتــی 
صداهای شــان تغییراتــی کــرده و جنگل هــا 
بــا صــدای دارکــوب تبدیــل بــه درختانــی 

تصویر1. تصویرسازی نگارنده



ــا صــدای چکش هــای برقــی  ــر ب کمــی قطورت
کجــای  را در هیــچ  مــا خــود  شده اســت! 
در  درســت  مــا  نگذاشــته ایم؛  جــا  دنیــا 
جــای گذشــته ایســتاده ایم و در همان جــا 
ــی اش،  ــا دگرگون ــه ب ــم؛ مزرع ــی می کنی زندگ
در میــان دیوارهــای بلنــد قــرار گرفتــه اســت. 
ــاک  ــان خ ــق می ــا عش ــه روزی ب ــی ک بذرهای
ــا  ــه بذره ــه ب ــاورز ک ــدند، کش ــپرده می ش س
ــات  ــد. غ ــروز وجــود ندارن ــان داشــت، ام ایم
ــد و  ــرار دارن ــتیکی ق ــته بندی های پاس در بس
در قفســه های فروشــگاه مــدت طوالنــی در 
انتظــار مخاطــب خــود می ماننــد. مــا رفتیــم، 
ایــن گندم هــا  خریدیــم و زنــده ماندیــم؛ 
ــا ای کاش  ــده نگــه داشــت. اّم ــا را زن فقــط م
ــواد  ــی م ــتیکی کم ــته بندی های پاس در بس
افزودنــی بــرای ایجــاد حــس آشــناپنداری مــا 
ــه  ــد ک ــه می کردن ــته اضاف ــواد درون بس ــا م ب
شــاید مدتــی کوتــاه بــه یــک بهشــت مجــازی 
برویــم. در نهایــت روزی بــا خودمــان درجایــی 
تمــام  و  می گذاریــم  قــرار  نیســتیم  کــه 
چیزهایــی کــه همراه مــان بــود را دوبــاره 
بازخواهیــم یافــت. درایــن جــا خودمــان منتظر 
خودمــان هســتیم و قرن هاســت کــه در َحْصــر 
ــی  ــم. ول ــرار گرفته ای ــته مان ق ــی گذش خانگ
وظیفــۀ مــا رهــا کــردن خودمــان از بنــد 
ــق  ــرای ملح ــم ب ــا منتظری ــت؛ م ــکان نیس م
ــۀ  ــون خان ــان. اکن ــتۀ خودم ــه گذش ــدن ب ش
خــود را در گذشــته رهــا کرده ایــم و بــه نظــر 
ــو  ــد از ن ــه نزدیــک، بای ــرای ملحــق شــدن ب ب
همــان دور را نگریســت تــا شــاید دوبــاره طعــم 
ــای  ــتوریزه را در فض ــیر غیرپاس ــا ش ــدم ب گن
ــر  ــه نظ ــم. ب ــه کنی ــه تجرب ــار طویل ــرم کن گ
ــارۀ خودمــان  ــۀ دوب بهشــت چیــزی جــز تجرب

ــود. ــد ب ــال نخواه ــا چاشــنی خی ب
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ــه  ــای معماران ــه فعالیت ه در مجموع  
بیــان  بــرای  مختلفــی  اســتعاره های  از 
ویژگی هــای رونــد و محصــول کار طراحــی 
از  بــردن  بهــره  بــا  و  می کنیــم  اســتفاده 
می گوییــم.  روشــن تر  را  منظورمــان  آن هــا 
مجموعــه ای از ایــن اســتعاره ها مربــوط بــه 
ــت  ــن و آشــپزی اســت. توجــه و دق ــذا پخت غ
ــک  ــا کم ــه م ــد ب ــا می توان ــن ارتباط ه ــه ای ب
کنــد کــه فعالیــت طراحــی و معمــاری خــود را 
از طریــق یــادآوری حــوزۀ آشــنای دیگــری بهتر 
بشناســیم. همان طــور کــه هیــچ یــک از افــراد 
ــاً  ــد صرف ــپزخانه نمی توانن ــک آش ــر در ی حاض
بــا داشــتن دســتور پخــت غــذا جــای سرآشــپز 
ــا  ــم ب ــازه کاری ه ــار ت ــچ معم ــد، هی را بگیرن
داشــتن دســتورالعمل ها یک شــبه جــای شــف 
ــا  ــردوی این ه ــت. کار ه ــد گرف ــه را نخواه آتلی
کوزه گــری  فوت هــای  و  مهارت هــا  از  پــر 
ــه ی بلنــد  ــا تجرب نانوشــته ای اســت کــه جــز ب

مــدت حاصــل نمی شــود. 
ــرای  ــه ب ــخ اولی ــا پاس ــده  ی ــر ای ه  
طراحــی غالبــاً در ابتــدا آن چنــان کــه بایــد بــا 
ــت و در   ــته نیس ــه و پیوس ــزا آمیخت ــر اج دیگ

ــه  ــود ک ــاش می ش ــرح ت ــبرد ط ــل پیش مراح
ــد.  ــت بیای ــه دس ــجام ب ــی و انس ــن هماهنگ ای
ــادن  ــا افت ــا ج ــی وقت ه ــه خیل ــن مرحل ــه ای ب
یــا پخته تــر شــدن طــرح گفتــه می شــود. 
گویــا آتشــی بایــد در طــرح بدمــد تــا اجــزا بــه 
خوبــی در هــم بیامیزنــد و مزه هــا و بوهایشــان 
ــاره  ــا کلیــت طــرح پ ــد ت ــه هــم ســرایت کن ب
پــاره و مجــزا از هــم درک نشــود. می تــوان بــه 
ــادن  ــا افت ــث ج ــه باع ــش ک ــن آت چیســتی ای
ــا آتشــی اســت از  طــرح می شــود اندیشــید. آی
دم گــرم معمــار یــا از حــرارت زندگــی ای اســت 
ــه  ــد داد و مجــزا و قطع ــه در فضــا رخ خواه ک
قطعــه نیســت؟ شــاید هــم هــردوی این هاســت 
ــا  و ســوختش آن زندگــی اســت و دمیدنــش ب
معمــار. بــه هــر حــال هرچــه هســت گرم اســت 
و باعــث یکپارچگــی می شــود. ایــن آتــش 
ــوش  ــم خام ــاخت ه ــدن س ــام ش ــس از تم پ
نمی شــود و طرح هــای معمــاری بســیاری را 
می تــوان یافــت کــه بــه مــرور و طــی ســال ها، 
بــا رشــد درختــان، رد زمــان بــر مصالــح و در و 
دیــوار و یــاد خاطــرات بســیار بــر آن هــا بیشــتر 

ــد. ــا می افتن ــر ج و بهت

22
معماری پزیمعماری پزی

علی طباطباییعلی طباطبایی
بهشــتی شــهید  دانشــگاه  معمــاری،   دکتــری 

غـــذا  از  کـــه  اســـتعاره هایی  غـــذا یـــا  از  کـــه  اســـتعاره هایی  یـــا 
می شـــود پیـــدا  معمـــاری  در  می شـــودپختـــن  پیـــدا  معمـــاری  در  پختـــن 



ــی  ــیرین اند، برخ ــا ش ــی طرح ه بعض  
ــت.  ــم اس ــان ک ــم چاشنی ش ــی ه ــد و برخ تن
ــه گاه  ــری اســت ک ــای دیگ ــم واژه ه ــا ه این ه
ــم  ــرح می گویی ــک ط ــات ی ــف کیفی در توصی
ــد را  ــاد می کنن ــا ایج ــه در م ــی ک ــا احساس ت
بــه همــکاران طراحــی بهتــر بفهمانیــم. شــاید 
ــرم  ــک ف ــای ی ــه تماش ــری ک ــور آن تأثی اینط
بــر تــن مــا می گــذارد روشــن تر منتقــل 
ــدر هــم در توصیــف  شــود. ممکــن اســت هرق
ــی در  ــن احســاس خوب ــم ای ــک طــرح بگویی ی
ــن  ــاد ای ــی ایج ــد چگونگ ــاد می کن ــن ایج م
ــا اگــر یکــی را  حــس خــوب منتقــل نشــود اّم
ــوِب  ــری را خ ــم و دیگ ــیرین بنمامی ــوِب ش خ
ــا نمــک، آن وقــت تــا حــدی تفــاوت ایــن دو  ب
خــوِب متفــاوت بهتــر فهمیــده شــود. تــا حــاال 
ــد؟  ــک باش ــان بی نم ــه طرحت ــت ک ــده  اس ش

ــد. ــه کنی ــنی اش را اضاف ــی چاش ــب کم خ
ــت  ــرح  حال ــک ط ــت ی ــی کلی گاه  
می کنیــم  هرچــه  کــه  دارد  زننــده ای 
ــه  ــی ک ــا وقت ــم ت ــان کنی ــم آن را بی نمی توانی
ناگهــان کشــف می کنیــم ایــن از پدیــد آمــدن 
شــکلی انســانی یــا حیوانــی و گاه غذایــی 

خــاص اســت. در طــرح یــک کارشناســی ارشــد 
کــه بــا اســتاد فقیــد، مهنــدس فرهــاد احمدی، 
گذرانــدم دیــدم کــه او چقــدر از غذاهــا بــرای 
بیــان ایــن حالت هــای آزارنــده و راحــت و 
ــجویان  ــه دانش ــورش ب ــاندن منظ ــریع رس س
ــره ای  ــای دای ــًا طرح ه ــد. مث ــتفاده می کن اس
شــده  بریــده  مختلفــش  بخش هــای  کــه 
ــد  ــدی می خوان ــک تول ــی و کی ــود را پیتزای ب
و صفحه هایــی کــه روی هــم تــا می شــدند 
نــان  طرح هــای  می ســاختند  را  طبقــات  و 
ایــن  بــا  او  نظــرم  بــه  می نامیــد.  لواشــی 
ــد  ــجویان بفهمان ــه دانش ــت ب ــعی داش کار س
ــا کانســپتی کــه چنیــن  ــن کلیــت فرمــی ی ای
وابســته اش شــده ای و تمــام طــرح را بــا توجــه 
بــه آن ســامان داده ای همان قــدر ارزش دارد که  
شــکل ظاهــری یــک نــان لــواش. مهــم مــزه اش 
اســت، تازگــی و بیــات بودنــش، کیفیــت مــواد 
ســازنده  اش و هــر آن چیــز دیگــری کــه باعــث 
ــوب  ــاری خ ــا معم ــان ی ــک ن ــن ی ــود ای می ش

ــد. باش

تصویر1. کورکسیون معماری، دانشگاه شهید بهشتی
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ــه  ــروز مگ ــوی دی ــو ِمن ــه بگ » ... آخ  
ــن  ــا م ــه؟ اّم ــی می کن ــروز فرق ــوی ام ــا من ب
یــه روز یــه غــذای شــاهکار و ابداعــی درســت 
ــی ذارم روش.  ــو م ــم خودم ــد اس ــم، بع می کن
ــن  ــم م ــاش اس ــتورانم از جای ج ــو رس ــد ت بع
ــا  ــکل ب ــه مای ــن. یکــی میگــه ی رو صــدا می زن
ســس قــارچ، یکــی میگــه یــه مایــکل بــا ســس

گوجه ...«
     روز اول، تمرین اول من:

     آشــپزخانه، بــا دورخوانــی شــروع شــد. 
ــن  ــن، اولی ــرای م ــا ب ــود؛ اّم ــن نب ــن تمری اولی
ــروه  ــک گ ــا ی ــی ب ــن روز زندگ ــن و اولی تمری
بازیگــر پــر از تجربــه و انگیــزه بــود. ایــن 
ــن، در  ــرای م ــم ب ــون مه ــاید آزم ــن و ش تمری
تماشــاخانۀ دیــوار چهــارم بــود. »دیوارچهــارم«، 
ــه  ــه ک ــان طالقانی ــالن کوچــک در خیاب ــه س ی
دِر ورودیــش بــه یــه فضــای کوچــک کــه 
بــاز  اجراهاســت،  پوســتر  دیوارهــاش  روی 
ــی  ــک الب ــه ی ــد و ب ــا می چرخن ــه. پله ه میش
می رســند. بعــد از البــی و کافــه کوچــک 
تماشــاخانه، یــک ســالن کوچــک از ســه جهــت 
بــا صندلــی تماشــاگر احاطــه شــده. اولیــن روز، 
ــاالر وحــدت هــم  ــرای مــن، از ت ــن ســالن ب ای
ــف  ــد. ردی ــروع ش ــی ش ــود. دورخوان ــر ب بزرگت

ــودم و محــو  ــارم نشســته ب ــی چه ــک، صندل ی
ــودم. ــده ب ــا ش ــن آدم ــالت بی ــکاری جم پاس

- تو آشپز جدیده ای؟
- بله آشپز جدیده ام. رختکن کجاست؟

ایــن  از  متــن خونــده می شــد و هرکــدوم 
دیالــوگ  جایــی  یــه  نفــر،  بیست-ســی 
می گفتنــد. زندگــی روزمــره بیــن آدمــا برقــرار 
ــوای  ــرف از دع ــن، ح ــر گفت ــح بخی ــود؛ صب ب
تمــام  و  شــوخی ها  فریادهــا،  گذشــته،  روز 
ــات سینوســی یــک زندگــی در یــک روز.  اتفاق
متــن خوانــی پــردۀ اول تمــوم شــد. همیشــه در 
ــژه ای  ــگاه وی ــع جای ــام وقای ذهنــم اعــداد و ارق
داشــتند؛ مثــل اولیــن نفــری کــه در ایــن گــروه 
ــود؛  ــب ب ــر، زین ــن نف ــد. اولی ــم ش ــم کالم ه
اتفاقــًا معمــاری خونــده بــود و روی وایــت بــورد 
ــای اون  ــکیس امض ــک اس ــه ی ــو، همیش پالت
ــود  ــروژۀ معمــاری بزرگــی گذشــته ب ــود. از پ ب
بــرای تئاتــر. بعــد از اســتراحت، تمریــن از ســر 
گرفتــه شــد؛ ایــن بــار در آشــپزخانه. آشــپزخانۀ 
ــود.  ــو نب ــه و چاق ــزی و قابلم ــای فل ــا، میزه م
کارتن هــای مقوایــی تبدیــل بــه  کابینت هایــی 
ــه ابعــاد 100 * 50 * 80 آشــپزخانه شــدند؛  ب
در دو ردیــف مــوازی دو ســمت آشــپزخانه، هــر 
ــف،  ــن دو ردی ــن، و بیــن ای ردیــف چهــار کارت
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ــه،  ــن دیگ ــپزخانه دو کارت ــای آش ــدا و انته ابت
تمــام جهانــی بــود کــه میزبــان ایــن قصــه بــود. 
انتهــای آشــپزخانه ســه تــا در خیالــی هــم بود؛
کار  آدم هــا  انبــار.  یــک  و  رختکــن  دوتــا 
خــود  قصــه  راوی  هرکــدام  می کردنــد؛ 
آدمــای  زندگــی  هیاهــوی  می شــدند. 
ــرد.  ــا خــودش جلــو می ب آشــپزخونه، مــن رو ب
ــس ها،  ــم زدن س ــپزهان؛ ه ــال آش ــا خی غذاه
ــا،  ــا، ســرخ شــدن ماهی ه خــرد شــدن کاهوه
همــه صداهایــی هســتند کــه در ذهــن آشــپزها
جریــان دارنــد؛ آشــپزخانه جــز صــدای خنــده، 
گریــه، فریــاد و صحبــت آدم هــا بــه خــود 

نمی شــنود. صدایــی 
ــن  ــی ای ــیال زندگ ــان س ــن محــو جری        م
آشــپزخانه، نشســته بــودم کــه اولیــن دیالــوگ 
و اولیــن قدمــم رو از کارگــردان گرفتــم. هنــوز 
ــرده  ــپزخونه درک نک ــودم رو در آش ــور خ حض
ــار  ــن ب ــم، اولی ــه گرفت ــم رو ک ــودم. دیالوگ ب
دوییــدم و کنــار آشــپزها ایســتادم. خــودم 
ــی  ــم اونای ــا مطمئن ــاد، اّم ــادم نمی ــزی ی چی

کــه منتظــر چشــم دوختــه بــودن بــه صحنــه، 
خنده شــون گرفتــه بــود. روز اول، بــا همــه 

گذشــت. شــگفت انگیزیش  و  نابلدی هــا 
     روز دوم، تمرین دوم من:

ــو هرچنــد  ــو گذشــت. پالت      روز دوم در پالت
از ســالن کوچــک دیــوار چهــارم هــم کوچکتــر 
بــود، اّمــا از هیجــان زندگــی در آشــپزخانه کــم 

نمی کــرد.
بازیگرهــای بــا تجربــه، بــا تمرین هــای بیــان و 
ــد  ــد می کردن ــادۀ روز جدی ــروه رو آم ــدن، گ ب
ــات  ــا جزئی ــا رو ب ــردان قصه هــای آدم ه و کارگ
ــا در  ــی داد قصــۀ م ــازه م ــرد؛ و اج ــگ می ک رن

ایــن زندگــی جــای خــودش رو پیــدا کنــه.
     روز هفتم – تمرین پیش خدمت ها:

آشــپزخانه،  پیش خدمت هــای  زندگــی       
از  بیــش  و  کمرنــگ  قصه هــا  در  گرچــه 
ــرون  ــای بی ــا دنی ــه ب ــپزخانه« در مواجه »آش
ــر  ــه، ه ــن قص ــا در ای ــت؛ اّم ــتریان اس و مش
ــا یــک  ــا حتــی یــک جملــه، ی پیش خدمــت، ب
ــش  ــه نمای ــگاه، عصــارۀ شــخصیت خــود را ب ن
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ــری  ــه درگی ــش گاهــی ب ــن نمای ــذارد. ای می گ
و دعــوا بــا آشــپزها نیــز اشــاره دارد. روز تمریــن 
کارتن هــای  از  آشــپزخانه  پیش خدمت هــا، 
ــی  ــار صندل ــر شــد؛ چه ــم کوچک ت ــی ه مقوای
ــا  ــو، ســهم پیش خدمت ه ــار ســوی پالت در چه

رو از آشــپزخانه ترســیم می کــرد.
     روز چندم – تمرین چندم:

     تمریــن مثــل همیشــه، بــا صــدای دســتیار 
بریــن«،  »راه  می شــود.  شــروع  کارگــردان 
»ســرعتتونو بــا مــژده هماهنــگ کنیــن«، 

ــرف زدن« ــدون ح ــه رو، ب ــگاه روب »ن
یــک ســاعت اول، هرکــس از هــر دنیایــی بــا هر 
قصــه ای رهــا و آمــاده ورود بــه دنیــای بیســت 
ــی  ــد. گاه ــپزخانه می ش ــن آش ــره ای ــی نف س
ــد و  ــخت می ش ــره س ــی روزم ــی از زندگ جدای
تمرین هــا ســخت تر؛ گاهــی بــرای رهایــی، 
بایــد چشــم ها رو می بســتیم و در خیــاالت 
ــم.  ــوب راه می رفتی ــاید نامطل ــا ش ــوب ی مطل
اگــر پافشــاری بــرای مانــدن در دنیــای واقعــی 
همــه  اولیــه،  تمرین هــای  از  بعــد  نبــود، 

برمی داشــتند.  را  خــود  نقــش  لباس هــای 
لبــاس آدم هــا در تمرین هــا، تنهــا در پیش بنــد 

ــت. ــاوت داش تف
داســتان آشــپزخانه پختــه و پخته تــر می شــود؛ 
ــم  ــربند از ه ــد و س ــا پیش بن ــا ب ــش آدم ه نق
ــدای  ــزی ص ــینی های فل ــود. س ــز می ش متمای
ــدای  ــن ص ــوند. ای ــپزخانه می ش ــن آش دوم ای
دوم، در تنــش میــان افــراد، اوج می گیــرد و در 
نقطــۀ فریــاد رئیــس رســتوران، ســقوط ظــروف 
ــا  ــل و تنه ــا، تبدی ــن فض ــدای ای ــا ص ــه تنه ب

ــود. ــکایت او می ش ــه ش ــخ ب پاس
     بیستم آبان – تمرین جنرال:

ــًا آمــاده شــده       روزهــای آخــر دکــور تقریب
اســت؛ میزهــای آشــپزها، همــان میزهــای 
از  مملــو  میزهــا،  بــزرگ؛  آشــپزخانه های 
ســینی و ظــروف فلــزی کــه در هیاهــوی روز، 
احتمــااًل یکــی از قطعــات ســمفونی فلزهــا 
رو می نوازنــد. بازیگرهــا پشــت پــردۀ ســیاه 
ــان  ــدن و بی ــردن ب ــاده ک ــه، مشــغول آم صحن
ــن،  ــر تمری ــر، ه ــای آخ ــوند. روزه خــود می ش
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ــش  ــه نمای ــن جمل ــا آخری ــه، ت ــن جمل از اولی
ــه  ــپزخانۀ نیم ــن آش ــا در ای ــود. اّم ــرا می ش اج
آمــاده، بــاز هــم از بــوی ســوپ قــارچ، صــدای 
ســرخ شــدن ماهی هــا، و خــرد شــدن کاهوهــا 
خبــری نیســت؛ تنهــا دو ردیــف میــز و چهــار 
در و قدم هــای آدم هــا قصــه ایــن آشــپزخانه را 

می ســازد.
     اجرا: 

     بــه ایــن فضــا، یــک در دو لنگــه 2 متــری 
و ســه در اضافــه شــده. تماشــاگرها در دوســوی 
ــا  ــه تماش ــپزها، ب ــوازات آش ــه م ــپزخانه ب آش
می نشــینند. مــرز بیــن آشــپزخانه و پشــت 
صحنــه، یــک پــردۀ مشــکی اســت. بــه محــض 
ــاز کــردن در، آدم هــا در همــون کالبــد ولــی  ب
نفــس   ... و  پیش خدمــت  آشــپز،  روح  در 
ــده  ــا بینن ــس صده ــار نف ــن ب ــند. ای می کش
ــی  ــا نفس ــود. صده ــا می ش ــن آدم ه ــراه ای هم
ــده نمی شــوند،  ــد و دی ــگار حضــور ندارن کــه ان
اّمــا هــر جملــۀ هــر یــک از آدم هــا، بــه وجــود 
آن هــا زنــده می شــود. آشــپزخانه در واقــع 

جایــی نیســت جــز خــود آدم هــا؛ محــل طبــخ 
ماهــی، گوشــت، مــرغ، پیش غــذا، قهــوه و 
نوشــیدنی ها و ... هــر نقطــۀ آشــپزخانه، خالــق 
خــودش را دارد و هــر نقطــه بــه اقتضــای حضور 
ــر  ــرد. ه ــگ می گی ــت رن ــا پیش خدم ــپز ی آش
ــو در دســت  ــی می شــنود؛ هــر چاق ــز آرزوی می
مهم تریــن  غــذا،  می گیــرد.  قــرار  رویایــی 
محصــول آشــپزخانه، در الیــۀ چنــدم و در 
خیــال هــر یــک از ماســت؛ غذاهــای در دســت 
مــا شــاید، هرکــدام رویاهــای نیمه بافتــه و رهــا 

ــپزخانه اند. ــای آش ــده، آدم ه ش
ــق  ــات، خال ــرار می شــود؛ مخلوق آشــپزخانه تک
ــرت و...  ــم، نف ــد، خش ــک، لبخن ــوند؛ اش می ش
ــود؛  ــام می ش ــپزخانه تم ــد. آش ــان می یاب جری
ــزی، ســینی های  ــای فل ــد، میزه ــا رفته ان آدم ه
فلــزی، قاشــق، چنــگال، در دولنگــه، رختکــن و 
ــه هــم  ــرده ســیاه در ســکوت نشســته اند و ب پ
ــای  ــکوت، قصه ه ــن س ــوند؛ در ای ــره می ش خی
آدم هــا پنهــان شــده و هرشــب بعــِد هــر اجــرا 

ــده می شــود. ــاره خوان در ذهــن ســالن، دوب
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ــاق  ــه ت ــاده  و ب ــت افت ــر روی تخ ب  
ــاق  ــن اتف ــه ای ــه حــاال چگون ــره شــده ام ک خی
ــه  ــه هرچــه گذشــته را ب را شــرح دهــم. چگون
کلمــه و جملــه بــدل کــرده و در قالــب بقچه ای 
مــرا  یک نفــر  حداقــل  تــا  درآورم  معنــادار 
ــه  خــود جــرأت  ــد. حتــی لحظــه ای ب ــاور کن ب
ــم کــه چــه شــد و  ــرای کســی بگوی ــداده ام ب ن
چــه گذشــت. آخــر آدمــی زاد چنیــن وقایعــی 
می کنــد؛  بازگــو  دیگــران  بــرای  کمتــر  را 
ــل و  ــا اص ــه و ب ــادی دیرین ــه اعتم ــر آن ک مگ
نســب میانشــان برقــرار بــوده باشــد. شــاید بــا 
ــم؛  ــراق می کن ــه اغ ــد ک ــر کنی ــان فک خودت
ــتید و  ــع نیس ــن مطل ــردۀ م ــما از ک ــی ش ول
لحظاتــی کــه در خاطــرم  حــاال، تک تــک 
نقــش بســته در تاش انــد تــا بــه جســم بیــان 
درآمــده و  بــار دیگــر در ســاختاری تــازه تجربــه 
ــم.  ــه را بگوی ــل قضی ــت اص ــر اس ــوند. بهت ش
اگــر بخواهــم ایــن روایــت را آغــاز کنــم بهتــر 
ــه ای از روث ریچــل ]1[، آشــپز  ــا جمل اســت ب
آمریکایــی باشــد: »صندلــی ای بــردار. مــزه کن. 
بیــا و بــه جمــع مــا بپیونــد. زندگــی بی نهایــت 

خوش مــزه و لذیــذ اســت.« 
متــن پیــش روی شــما ملغمــه ای   
اســت از افســانه و واقعیــت، دیــدن و چشــیدن، 

زندگــی و مــرگ. شــرحی بــر یــک وعــدۀ 
ــول. داســتانی اســت  ــدان معم ــه چن ــی ن غذای

ســیری ناپذیر: ولــع  یــک  از 
عــادت دارم کــه پیــش از هــر وعــدۀ   
ــا  ــه ب ــم ک ــه)!( کن ــی ورجه وورج ــی  کم غذای
ــِش  ــقاب پی ــه بش ــتری ب ــل بیش ــتها و می اش
رویــم و محتویــات آن نــگاه کنــم. ســاعت 
ــان داد  ــر را نش ــر از 12 ظه ــی آن ورت ــه کم ک
از خانــه بیــرون زدم و پیــاده روی مســتانه ای را 
ــردم.  ــاز ک ــاه آغ ــر ســوم آذرم ــوای دلپذی در ه
ــال  ــه الی ش ــانه از الب ــرما، بازی گوش ــوز س س
و کاه بــه پوســتم راه می دوانــد و قلقلکــم 
ــدگاه از  ــر از چن ــور ه ــای ن ــی داد. باریکه ه م
ــازی  ــا ب ــد ت ــر می تاختن ــای اب ــاک لقمه ه چ
ــد.  ــوض کنن ــم ع ــر قدم های ــایه ها را در زی س
محلــه ای  هــر  در  شــهر  ایــن  جوی  هــای 
ــه  ــته ب ــن رو بس ــودش را دارد. از ای ــدای خ ص
ــد  ــی آن و ص ــدل طراح ــاع و م ــرض،  ارتف ع
ــت  ــاری اس ــه در آن ج ــی ک ــزان آب ــه می البت
هــر محلــه را بــه گــوش آشــنا می کننــد. ولــی 
جوی هــای خیابــان فلســطین همیشــه صــدای 
ــتمال و  ــه و دس ــدای زبال ــد؛ ص ــاک می ده خ

خشــکیده.   برگ هــای 
کمــی بیشــتر گــوش بگــذاری ازمیــان هیاهــو
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و  نــو  و هوس هــای  نــو  هوس هــای 

کهنــه کهنــهغذاهــای  غذاهــای 

نیلوفر خاتمینیلوفر خاتمی
تهــران دانشــگاه  پــروژه،  مدیریــت  ارشــد  کارشناســی 



ــین ها،  ــوق ماش ــیکلت ها، ب ــلوغی موتورس  و ش
پیرمــرد  دعــوای  و  کاســب ها  بیــداد  و  داد 
ــه قهقهه هایشــان  ــی ک ــا زیبارویان ــه ب بی حوصل
کرده اســت،  پــاره  را  عصرگاهــی  اش  چــرت 
دســت های  مالیــدن  صــدای  می توانــی 
بــه هــم  را  کوچولــوی موش هــای چاهــی 
بشــنوی کــه بــا یــک فــرار تنــد و ســریع 
ــه  ــی توج ــا کم ــط ب ــد. فق ــدا می کن ــه پی ادام
ــم از  ــری ه ــف دیگ ــای ظری ــوان نکته ه می ت
ــکوفه های  ــد؛ ش ــه فهمی ــۀ محل ــی روزان زندگ
ــگ ســبز  ــرۀ دِر پارکین ــه از حف ــز ســفید ک ری
پرنــدگان  بیــرون زده، شناســایی  زنــگ زده 
تــازه وارد از روی چهچه هایشــان، نقــش تــازه ای 
ــو و  ــا قلم ــی ب ــد خیابان ــد )هنرمن از میرزاحمی
ــه و  ــر گوش ــود ب ــار خ ــق آث ــه خل ــرا ب گل اُخ
ــی  ــر ســر ذوق ــه اگ ــردازد( ک ــار شــهر می پ کن
نداشــته باشــی مــی روی بــی آن کــه روحــی کــه 
ــی.  ــرده باش ــده را درک ک ــش دمی ــه اطراف ب

را  فلســطین  خیابــان  ســرازیری   
سانه ســانه پاییــن می رفتــم و ســاختمان های 
ــی  ــه نحــوی خودنمای ــک ب ــر ی ســالیان دور ه
ــرون زده،  ــای بی ــا بالکن ه ــی ب ــد: یک می کردن
ــز تکرارشــونده،  ــای نوک تی ــا حجم ه آن یکــی ب
ــا چینــش  ــا ردیــف آجرهایــی کــه ب دیگــری ب
ــمان  ــه آس ــان رو ب ــود رقص کن ــته خ کله راس
ــه  ــر ک ــزه کاری دیگ ــزاران ری ــود و ه ــرده  ب ک
هربــار از لــذت کشف شــان از پشــت پــردۀ 
ــد  ــادم نمی آی ــی ی ــی. ول ــد بیای ــه وج ــهر ب ش
از هــزاران بــاری کــه ایــن مســیر را طــی 
ــه ســرش را  ــده باشــم ک ــرده ام کســی را دی ک
ــا ببلعــد آنچــه شــهر  ــا ببینــد. ت ــاال گرفتــه ت ب
ــرحی  ــف! ش ــد حی ــه ص ــوزد و چ ــه او می آم ب
ــده نشــدن،  ــودن و دی ــخ: ب ــدی تل ــک کم از ی
فریــاد زدن و شــنیده نشــدن. ایــن چیــزی بــود 
ــن داده و  ــورد م ــه خ ــراری ب ــن راه تک ــه ای ک
ــم کــه چــرا حــاال دارم اشــتهای خــود  نمی دان

را بــا مــرور ایــن حرف هــا کــور می کنــم. رنــگ 
ــا  ــوی دوم در فض ــاختمان های پهل ــوی س و ب
ــای  ــه برگ ه ــی ک ــن در حال ــی زد و م ــوج م م
ــی ام  ــان همراه ــای خیاب ــوه ای چناره زرد و قه
می کردنــد و خرمالوهــا از پشــت دیــوار حیــاط 
کوچــک خانه هــا می درخشــیدند و کاغ هــا 
ــد، در مســیر خــود  ــه ســر داده بودن آواز ظهران
ــی زدم. و  ــدم م ــا ق ــه مقصــد ســرخوش و ره ب
ــید.  ــارم را می کش ــکوهی انتظ ــاب باش ــه ق چ
طعــام  آن  و چشــمک های  گنگــی  تعلیــق، 
ــوب  ــه جن ــمال ب ــه از ش ــب درحالی ک دل چس
خیابــان فلســطین پاییــن می آمــدم، از البــه الی 
دیگــر وســایل ســفرۀ غــذا کــه مبلمــان شــهری 
ــتیاق  ــند، اش ــا باش ــان و چراغ ه ــون درخت چ

ــزود.  ــه می اف ــر لحظ ــرا ه م
ــه روی  شــمال شــرقی میــدان ایســتادم و رو ب
خانــه قــرار گرفتــم. به مثابــۀ آشــپزی کــه 
ــردارد، دِر  بخواهــد از شــاهکار خویــش پــرده ب
غــذا را برداشــته و صــدای ظریــف و دل نشــینی 
ــۀ  ــن لحظ ــَا! ای ــاد زد: ووئ ــم فری ــار گوش کن
ــد  ــۀ زن ــود. خان ــم ب ــا غذای ــن ب ــی م جادوی
نوابــی. چشــمانم از نــگاه بــه آن ظــرف باشــکوه 
ــید،  ــر می رس ــه نظ ــم ب ــر از دهان ــه بزرگ ت ک
بــرق زد. آرایــش خانــه رو بــه مخاطــب صــورت 
می توانســتی  درعین حــال  و  بــود  پذیرفتــه 
همچــون اثــر هنــری، بــا چرخانــدن ظــرف بــه 
دورش طــواف و بــه کفایــت و دقــت نظــاره اش 
کنــی. اگــر بخواهــم درســت تر آرایــش غــذا در 
ظــرف را توصیــف کنــم بایــد بگویــم کــه در این 
ــه ســمت شــرق هــل  مــورد خــاص مظــروف ب
داده شــده و انــگار مــن بــودم و او در مقابلــم. بــه 
ایــن شــکل کــه از نقطــه ای شــروع کــرده و آرام 
ــدا و  ــک ابت ــان آن رســید؛ ی ــه پای و شــمرده ب
یــک انتهــا. حجمــی بشــاش کــه خلق شــده تــا 
ــد.  ــو گفت وگــو کن ــا ت ــت بنشــیند و ب رودرروی
از نــگاه بــه آن هــم ســیر می شــوی چــه برســد 
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ــاختمان  ــری. س ــه ای از آن بگی ــه لقم ــه آن ک ب
انــگار کــه همیــن لحظــه از فــر درآمــده و بــوی 
خــوش آن، هــر جنبنــده ای را از دور بــه خــود 
می خوانــد. و لحظــۀ وصــال مثــل قنــْد شــیرین 
ــه  ــک  لقم ــه را در ی ــود؛ می توانســتم کل خان ب
ــد،  ــه چشــمم آم ــگاه اول ب ــم. آنچــه در ن ببلع
پوســتۀ آجــری ســوخاری یک دســتی بــود کــه 
دورتــادور بنــا را در بــر گرفتــه بــود. الیــۀ تــرد 
ــختی از  ــه س ــش ب ــر گاز زدن ــه فک ــوه ای ک قه
ــه خــود  ــت. بخشــی از خان ــرون می رف ــز بی مغ
ــفید و  ــای س ــر دو پ ــه و ب ــو انداخت ــه جل را ب
عنصــر  قوی تریــن  بــود؛  نشســته  باریــک 
دعوت کننــدۀ ایــن غــذای لذیــذ. اطمینــان 
دارم کــه هرکســی دیگــر هــم اگــر جــای مــن 
ــرق  ــرد. ب ــروع می ک ــه ش ــن تک ــود از همی ب
ســفیدی اســتخوانی ســتون ها اجــازه نمــی داد 
ــرد  ــْحرت می ک ــرداری و ِس ــم از آن ب ــه چش ک
ــش را  ــه و چرب ــه، تکــۀ قلمب ــا دســت انداخت ت

جــدا کــرده، بــه نیــش کشــیده و هــوس خــود 
را از صــدای قرچ وقــوروچ اســتخوان و آجــر زیــر 
دنــدان برطــرف کنــی. نفســی از ســر رضایــت 
باقی مانــده  آنچــه  بــه  نگاهــی  و  کشــیدم 
ــود  ــده ب ــم خالی ش ــه ای از ظرف ــم. تک انداخت
نــگاه  غــذا  محتویــات  بــه  می توانســتم  و 
ــی  ــی پلکان ــای غرب ــدازم. در نم ــری بین دقیق ت
ــن  ــه از زمی ــده ک ــوی واقع ش ــم بیض ــا حج ب
ــکان  ــود. پل ــه ب ــه یافت ــمان ادام ــقف آس ــا س ت
ــات هندســی  ــا تزئین ــی ب ــای چوب ــه پنجره ه ب
ــود. پنجره هــای سرتاســری کــه  مزیــن شــده ب
جزئیــات ظریــف و هم نشــینی چــوب و شیشــه 
حســی ویفــری؛ نرمــی و تــردی توأمــان بــه آن 
ــرو  ــودی و راه ــاط عم ــتگاه ارتب ــی داد. دس م
ــه  ــتا قرارگرفت ــک راس ــا در ی ــی اتاق ه ارتباط
ــم  ــه ه ــا را ب ــرق بن ــا ش ــرب ت ــه از غ ــود ک ب
می رســاند؛ گویــی شــکافی بــود در میانــه بــرای 
مغزپخــت شــدن هــر چــه بیشــتر آن. اتاق هــا 

تصویر1. تصویرسازی کسری حسنی نژاد



کــه در کنــاره قرارگرفته انــد بــا خال هــای 
ــا  ــده  و ب ــل ش ــرو وص ــه راه ــوال ب ــی و ل چوب
ــه را  ــی یک پارچ ــاختمان کل ــزای س ــر اج دیگ
ســاخته و در عیــن حــال هویــت مســتقل خــود 
ــه ای کــه مــزۀ  ــه گون ــد؛ ب را حفــظ کــرده بودن
اعــاء هریــک بــه تفکیــک قابــل تجربــه باشــد.
ــو را در دســت  ــۀ کار، چاق ــا ادام ــه ب در مواجه
ــم،  ــپ گرفت ــت چ ــگال را در دس ــت و چن راس
ــادت  ــه ع ــوم آوردم. ب ــی هج ــکان غرب ــه پل ب
ــذا  ــۀ غ ــمزه ترین تک ــف خوش ــگی تکلی همیش
را همــان اول کار یک ســره کــردم؛ پنجــرۀ 
سرتاســری را بریــده و جــدا کــرده و بــا طمأنینه 
دردهــان گذاشــتم و اجــازه دادم گرمــای زبانــم 
از  مخلوطــی  در  و  کــرده  ذوب  را  شیشــه ها 
چهارچــوب چوبــی خردشــده زیــر دنــدان، 
ترکیبــی دل نشــین از مــزۀ یــک پنجــره را رقــم 
ــم  ــه بتوان ــم ســخت اســت ک ــی برای ــد. کم زن
مــزۀ قــاب شیشــه ای آن خانــه را توصیــف 
ــد  ــه می توان ــا تجرب ــات تنه ــی اوق ــم. گاه کن
آن طــور کــه شایســته اســت حســی مشــترک 
از یــک موضــوع واحــد را میــان دو فــرد برقــرار 
ــم  ــنهاد بده ــم پیش ــط بتوان ــاید فق ــد و ش کن
ــیمان  ــم پش ــول می ده ــد! ق ــان کنی ــه امتح ک
نمی شــوید. طعــم و مــزۀ آن شــاید نزدیــک بــه 
آشپزخانه ســاز  دســت پخت های  از  هیچ یــک 
بــه نظرتــان نیایــد. مــزه ای متفــاوت از هرآنچــه 
تاکنــون بــه دهــان گذاشــته اید و در عیــن 
حــال طعمــی آشــنا همچــون دســت پخِت 
ــود.  ــدگارش می نم ــورت مان ــه بدین ص ــادر ک م
در یــورش بعــدی پوســتۀ ســوخاری پیرامونــی 
ســپس  و  بلعیــدم  یک بــاره  بــه  را  پلــکان 
ــمت  ــه س ــف ب ــه از همک ــش را دانه دان پله های
انداختــم.  بــه دهــان  و  کنــده  طبقــۀ دوم 
ــذا  ــل صــرف غ ــی مث ــد نواب ــۀ زن خــوردن خان
در آن دســته رســتوران های محلــی اســت کــه 
ــی  ــه نســبت ارزان غــذای خــوب، باکیفیــت و ب

کم کــم  کــه  آن هایــی  از  می دهــد.  ارائــه 
شــماره اش را حفــظ می کنــی و جــزء نمادهــای 
ــه  ــه همیش ــی ک ــود. از آن های ــه ات می ش محل
هســت و هــرروز از کنــارش رد می شــوی و 
ــور  ــودش بدج ــأ وج ــد خ ــه نباش ــک روز ک ی

تــوی ذوق می زنــد. 
ــه  ــوم خان ــاً یک س ــا تقریب ــا این ج ت  
را خــورده و بــه ســیرِی دلپذیــری رســیده 
بــودم. در حیــاط دراز کشــیده و از حــوض 
ــا  ــم ج ــی حال ــیدم تاکم ــر کش ــی آب س جنوب
بیایــد. ایــن تجربــه ای نیســت کــه نصیــب 
هرکســی شــود؛ یعنــی قاعدتــاً بایــد بــه قــدر و 
منزلتــی دســت پیــدا کــرده باشــی تــا بتوانــی 
ــدان  ــت می ــی از هوی ــه بخش ــی ک ــن بنای چنی
ــۀ ســر  ــی. خان ــزه کن ــی داده را م را تشــکیل م
ایتالیــا را یادتــان مانــده اســت؟ همان کــه یــک 
روز بیــدار شــدیم و دیدیــم دیگــر اثــری از آن 
نیســت. بیــن خودمــان باشــد، بدجــور به کســی 
ــش  ــبه تکلیف ــاد و یک ش ــش افت ــه جان ــه ب ک
ــوب  ــود. خ ــودیم می ش ــرد حس ــره ک را یک س

ــزا درآورد.  ــی از ع دل
نمی دانســتم دیگــر بــا باقی مانــدۀ   
خانــه چــه بکنــم. نعمــت خدایــش حیــف 
می شــد اگــر همان طــور مانــده و وامانــده 
رهــا می شــد. بــا چشــمان نیمه بــاز دســت 
ــاق شــمالی را کنــدم  ــوار ات انداختــم و لبــۀ دی
ــر  ــه ای دیگ ــپس تک ــتم؛ س ــم گذاش و در دهان
ــب  ــزه ا ی غال ــان م ــر. ناگه ــه ای دیگ ــاره تک دوب
کل دهانــم را پــر کــرد. نقطــۀ پــر ادویــۀ 
ــدی را  ــۀ بع ــقف. تک ــچ کاری روی س ــاق؛ گ ات
ــتم. در  ــان گذاش ــه ده ــش بیشــتری ب ــا آرام ب
ــرده  ــه آن امســاک نک ــدی ب ــردن تن ــه ک اضاف
ــا  ــس اجــازه دادم آن جشــنوارۀ مزه ه ــد پ بودن
ــر  ــس از آن دیگ ــد. پ ــا کن ــا برپ ــم غوغ دردهان
ــم  ــه دل ــه ک ــتم. ن ــوردن نداش ــرای خ ــی ب میل
ــدۀ  ــای آن وع ــف مزه ه ــه کش ــت ب نمی خواس
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ــدازه  ــه  ان ــه ب ــه! بلک ــم. ن ــه ده ــتثنایی ادام اس
ســیر و پــر بــودم و اگــر ادامــه مــی دادم ممکــن 
ــم  ــرای خــود رق ــایند ب ــود خاطــره ای ناخوش ب
ــس  ــه و نف ــاش گرفت ــس دســت از ت ــم. پ بزن
ظرفــم  در  آنچــه  بــه  و  کشــیدم  عمیقــی 
ــم. وقتی کــه  ــی انداخت ــود نگاه ــده ب باقی مان
مانــده  نیم خــورده  سیرشــده اید و غذایتــان 
اســت، آیــا می توانیــد بــاز آن را بســتایید؟ 
آیــا چیــز خوبــی از خاطرتــان در مــدح آن 
می گــذرد؟ پاســخ مشــخصاً منفــی اســت. 
شــما بــه عــدم نیــاز از آن نیــاز رســیده اید؛ کــه 
ــه آن  هــم ســخت باشــد.  ــگاه ب حتــی شــاید ن
ــوق در  ــد روح مخل ــفارش دادی ــه س ــی ک غذای
آن دمیــده شــده بــر ســر ســفره می رســد. ولــی 
خــب گــوش آدم ســیر بــه ایــن حــرف  بدهــکار 
نیســت. آدم ســیر حتــی بــه غــذای باقی مانــده 
ــد و  ــگاه می کن ــار ن ــا انزج ــم ب ــش ه در ظرف
ایــن همــان حالــی بــود کــه مــن داشــتم. پــس 
ــۀ  ــه خان ــی ب ــدم و نگاه ــن کن ــود را از زمی خ
فروریختــه و خرده هــای ایــن ور و آ ن ور ریختــه 
شــدۀ آن کــردم و ســیر و خنــدان برکشــیدم و 

ــادم. ــه راه افت ــمت خان ــه س ب
ــدان فلســطین را مــن  ــۀ می ــه خان بل  
ــمال  ــش ش ــای نب ــۀ زیب ــان خان ــوردم. هم خ
تمــام  می گوییــد  شــاید  میــدان.  شــرقی 
ــه  ــوردم )ک ــان را می خ ــه مغزت ــدت ک ــن م ای
ــه کارم  ــن اســتعاره جــای درســتی ب چقــدر ای
آمــد( از خــود درمــی آوردم؟ بســیار خــب. اگــر 
ــاس  ــاً لب ــید )ترجیح ــاس بپوش ــن اآلن لب همی
گــرم( و از جلــوی خانه تــان دربســتی بــه 
میــدان فلســطین بگیریــد و جلــوی پــاک 17 
ــوردۀ  ــای نیم خ ــد بقای ــوید می توانی ــاده ش پی
ــه ]1[ را ببینیــد. البتــه اگــر بتــوان دیگــر  خان
ــده  ــی نمان ــز خاص ــت. چی ــه گف ــه آن خان ب
ــش  ــام دل وجان ــاده و تم ــور افت اســت. لخت وع
ــاک  ــب خ ــده ش نصی ــرون. باقی مان ــه بی ریخت

ــا. ــت و کاغ ه اس
ایــن  از  پیــش  کــه  همان طــور   
ــم  ــنهاد می کن ــما پیش ــه ش ــردم، ب ــاره ک اش
مفیــد  و  مختصــر  بخوریــد.  خانــه ای  کــه 
ــان  ــذ و چن ــس لذی ــه ای اســت ب ــم: تجرب بگوی
چســبید کــه خوشــحالم آن را بــا کســی 
قســمت نکــردم. در تهــران و هــر شــهر دیگــر 
ــد  ــم کار می کن ــا چش ــت هــم ت ــن مملک ای
ــذر  ــت. برح ــه اس ــمزه ریخت ــای خوش خانه ه
ــوب  ــای خ ــۀ خانه ه ــه هم ــید از روزی ک باش
خــورده شــوند و دســتتان از ایــن طعــام لذیــذ 
کوتــاه بمانــد. اگــر شــما نخوریــد کســی دیگــر 
ــا هــم کم کــم  ــن روزه ــد ای می خــورد. می دانی
ــا  ــس ت ــود پ ــد می ش ــوردن دارد م ــه خ خان
خالــی  دانه درشــت هایش  آن  از  شــهرتان 
نشــده بشــتابید و خودتــان را دعــوت به صــرف 
نگــران  کنیــد.  به یادماندنــی  تجربــۀ  یــک 
جــای خالــی اش نباشــید. هیــچ ظرفــی خالــی 
ــه  ــه ک ــاال هرچ ــد. ح ــد مان ــروف نخواه از مظ

باشــد.  می خواهــد 

پی نوشت: 
[1]Ruth Reichl

]2[ خانۀ زند نوابی در اسفند 99 کامًا تخریب شد. 



مــا  زندگــی  در  خــوردن  غــذا   
ــری طبیعــی و  ــادی ام ــا حــدود زی انســان ها ت
ــزاری  ــن اب ــن وجــود بهتری ــا ای غریزی ســت، ب
ــان دور  ــان و جه ــناختن خودم ــرای ش ــه ب ک
ــور  ــن ام ــز همی ــزی ج ــم چی ــان داری و برم
ــان  ــروف در می ــه ای مع ــت. جمل ــزی نیس غری
متخصصــان تغذیــه وجــود دارد کــه می گویــد: 
»مــا همــان چیــزی هســتیم کــه می خوریــم«؛ 
ــان  ــم هم ــه می خوری ــزی ک ــی چی ــه عبارت ب
ــه مــا تجســم می بخشــد.  چیــزی اســت کــه ب
ــر از این هاســت؛  ــۀ ســاده فرات ــن جمل ــام ای پی
مــا از طریــق غذاهــا بــه فرهنگ هــای مختلــف 
ــم  ــا می گیری ــا معن ــویم، از آن ه ــل می ش متص
را  فردی مــان  هویــت  بــا  نســبتش  و 
می ســنجیم، بــه عبارتــی غذاهــا مرکــز تبــادل 
امــواج بــروز فرهنــگ و هویــت جامعه انــد. 
شــیوه های آشــپزی و غــذا خــوردن هرکــدام از 
ــا  ــان ب ــکل مواجه ش ــاس ش ــر اس ــا ب فرهنگ ه
عالــم، شــیوۀ فکــر کــردن و زندگــی کردنشــان 
بنــا شــده اســت. لــوی اشــتراس، انسان شــناس 
ــخ و  ــیوۀ طب ــه ش ــت ک ــد اس ــوی، معتق فرانس
پرداخــت غذایــی کــه یــک فرهنــگ و جامعــه 
ــرای  ــت ب ــی اس ــع زبان ــد در واق ــر می گزین ب

معرفــی ســاختار جامعــه. غذا هــا، نحــوۀ طبــخ 
و ســرو کردنشــان و آدابــی کــه بــرای خــوردن 
ــرف  ــود دارد مع ــی وج ــر فرهنگ ــا در ه آن ه
هویتــی به خصــوص اســت، در اصــل ایــن 
ــوردن«  ــا »خ ــانی م ــادت انس ــن ع غریزی تری
اســت کــه تصویــری واضــح از مــا و هویت مــان 
را ارائــه می دهــد و آن را تثبیــت می کنــد. 
ــز از  ــدن نی ــکنی گزی ــوردن س ــار غذاخ در کن
ــاختن  ــت، س ــان اس ــای انس ــن نیازه مهم تری
اساســی ترین کنش هــای  از  ســرپناه شــاید 
ــرپناه ها  ــن س ــاخت ای ــد. در س ــرد باش ــک ف ی
بزرگتریــن و نیرومندتریــن حامــی مــا نــور 
اســت. آنچنــان کــه معمــار سرشــناس، لویــی 
اولیــن  کــه  آن  از  :»پیــش  می گویــد  کان، 
ــد  ــاختمانی بیافت ــوار س ــر دی ــاب ب ــش آفت تاب
خورشــید از عظمــت خــود بی خبــر بــود«. 
همــواره  گزیــدن  نیــز ســکنی  مــا  بــرای 
در پنــاه خورشــید صــورت گرفتــه اســت. 
     در طــول زمــان و پیــش از ورود مدرنیتــه، 
ــدۀ  ــف کنن ــر تعری ــایه ها از عناص ــی و س تاریک
ــوده   ــن ب ــان ژاپ ــنتی مردم ــکونت س ــیوۀ س ش
اســت. توجــه کــردن بــه نقش ایــن ســایه ها در 
هــر جــزء از شــیوۀ زندگــی ژاپنی هــا می توانــد 
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ــه در  ــد ک ــک کن ــه کم ــن قضی ــم ای ــه فه ب
ــار معمــاری، عناصــر دیگــر تشــکیل دهندۀ  کن
بــا  نســبت  در  را  ژاپنــی  زیســت  ایــن 
ــور و ســایه بســنجیم. ــازی ن سایه روشــن ها و ب
ــت در  ــه ای اس ــایه ها مقال ــتایش س      در س
بــاب زیبایی شناســی بــه قلــم رمان نویــس 
ــن  ــی.  ای ــرو تانیزاک ــی، جونیچی برجســتۀ ژاپن
مقالــه از زیبایی شناســی در ابعــاد مختلــف 
فرهنــگ ژاپنــی، ماننــد معمــاری و غــذا و 
ــرای  ــد. ب ــت می کن ــات صحب ــاس و تزئین لب
ــر  ــه ظواه ــبت ب ــیت نس ــراد حساس ــی اف برخ
نیازهــای اولیــۀ زندگــی برابــر بــا افراطی گــری 
اســت. ایــن افــراد همیــن کــه در زندگی شــان 
ــرما  ــوز و س ــا از س ــند ت ــته باش ــه ای داش خان
در امــان بماننــد و بتواننــد بــرای خــود غذایــی 
ــی  ــکل باق ــت و ش ــی اس ــد کاف ــم کنن فراه
ــا  چیزهــا اهمیــت چندانــی نــدارد. تانیزاکــی ب
مطــرح کــردن اهمیــت نــوع رویکــرد فرهنــگ 
ژاپنــی بــه کیفیــت معمــاری و زندگــی، نقطــۀ 
تأکیــدی بــر ایــن قضیــه می گــذارد کــه 
ــات  ــا و اتفاق ــر چیزه ــه ظاه ــت دادن ب اهمی
ــان  ــی و هویت م ــت زندگ ــر کیفی ــد ب می توان
تأثیــر بگــذارد. او حضــور نــور و ســایه و همــراه 
ــا آن  ــف ب ــای مختل ــا و فعالیت ه ــدن فضاه ش
ژاپنــی  زندگــی  زیبایی شناســی  معــرف  را 
می دانــد. بــه کار بــردن مصالــح بــراق در 
ســاخت فضاهــای خانــه بــا ایــن فرهنــگ 
در تناقــض اســت و طبــق گفتــۀ خــود او 
باعــث می شــود »زیبایــی اتــاق بــه کلــی 
از بیــن بــرود«؛ ایــن جملــه بــه تنهایــی 
عصــارۀ شــیوۀ  زندگــی ای را بــاز می نمایــد 
می کنــد.  صحبــت  آن  از  تانیزاکــی  کــه 
ــنده  ــی درخش ــی چیزهای ــی وقت ــور کل ــه ط ب
ــرار  ــک ژاپنــی ق ــراق در محیــط زندگــی ی و ب
بگیرنــد، او کم تــر حــس امنیــت و درخانــۀ 

ــک  ــی ی ــذت در زندگ ــد. ل ــودن می کن خــود ب
ــا  ــه نوره ــرا می رســد ک ــی ف ــی زمان ــرد ژاپن ف
ــد  ــر می رس ــی س ــوند و تاریک ــوش می ش خام
ــد. در  ــر می کن ــا را پ ــود فض ــگاری دودآل و زن
حالی کــه یــک غربــی بــا نقــره و اســتیل و کارد 
ــعی دارد  ــکل س ــس نی ــی از جن و چنگال های
همــه  چیــز را طوری بــرق بیانــدازد کــه همواره 
بدرخشــد، یــک ژاپنــی درســت برخــالف 
ســرخدمتکار  تقریبــًا  می کنــد.  رفتــار  آن 
ــن  ــار ای ــک ب ــل ی ــن حداق ــه  ای در ژاپ هرخان
ــه  ــنیده اســت ک ــه ش ــد را از صاحب  خان غرولن
ــه  ــه ای ک ــک و غبار گرفت ــای تاری ــرا الیه ه چ
ــرق انداختــه  ــده را ب مدت هــا در انتظــارش مان
اســت؟ ایــن فرهنــگ شــرقی را در اســتفاده از 
وســایل و فضاهــا و غذاخــوردن چینی هــا هــم 
می تــوان دیــد؛ غذاهــای چینــی روی میزهــای 
ــه  ــه ب ــوند ک ــرف می ش ــی ص ــوری نازک غذاخ
ــیند  ــش می نش ــه روی بافت ــگاری ک ــر زن خاط
تحســینش  می تواننــد  آن هــا  خــود  فقــط 
کننــد. ایــن میزهــا وقتــی تــازه باشــند شــبیه 
ــا  آلومینیوم ا نــد و جذابیــت چندانــی ندارنــد اّم
هرچــه مســتعمل تر شــوند ظرافتــی خواســتنی 
ــتۀ  ــه پوس ــد از آن ک ــد. بع ــود می گیرن ــه خ ب
آن هــا مــات شــد و قلم کاری هــای منظــم روی 
سطح شــان نمایــان گشــت آخریــن جلــوۀ 
بی نقــص بــودن درآن هــا آشــکار می شــود. 
ــت های  ــان در دس ــازک و درخش ــز ن ــن فل ای
یــک فــرد چینــی بــه پوســته ای باوقــار و 

محــزون و ژرف تبدیــل می شــود. 
ــه  ــت ک ــه نیس ــود این گون ــن وج ــا ای        ب
بیــزار  درخشــانی  چیــز  هــر  از  ژاپنی هــا 
حزن انگیــز  روشــنایی  یــک  ولــی  باشــند، 
ترجیــح  ســطحی  تر  درخششــی  بــه  را 
می دهنــد. نــوری تیره رنــگ، خــواه از یــک 
دست ســاز  جســمی  از  یــا  بتابــد  ســنگ 



دارد،  ابــدی  درخششــی  از  حکایــت  بشــر، 
ــه  ــن و نهادین ــال یافت ــه دنب ــگ ب ــن فرهن ای
ابعــاد  در  حزن انگیــز  روشــنایی ای   کــردن 
ــه در  ــنایی ای ک ــت. روش ــی اس ــف زندگ مختل
آن چــرک و دوده بــا تمــام دقــت حفــظ و 
ــی  ــر زندگ ــوه دیگ ــه وج ــاعرانۀ آن ب ــر ش ظاه
ــادآور  ــه ی ــی ک ــود، وجوه ــل می ش ــم منتق ه
ســال ها  گذشــت  از  پــس  و  درخشــش اند 
ــتۀ  ــی گذش ــبک زندگ ــم ردی از س ــوز ه هن
تانیزاکــی  ارائــه می دهنــد. تجربــۀ  ژاپنــی 
ــه  ــو ب ــهر توکی ــتوران های ش ــی از رس در یک
ــرای درک  ــه ای ب ــد مقدم ــا می توان ــام وارانی ن
ارتبــاط وجــوه رازآلــود فضــا و نحــوه و طریقــۀ 
طبــخ و ارائــۀ غذاهــای ژاپنــی باشــد. در دیــد 
تانیزاکــی یکــی از جذابیت هــای رســتوران 
ــی ا ی  ــه مترمربع ــی ن ــای پذیرای ــا اتاق ه وارنی
بــود کــه روشنایی شــان بــا نــور شــمع تأمیــن 
می شــد. جوهــرۀ تجربــۀ او از ایــن فضــا زمانــی 
ــور تیــرۀ شــمع ها  آغــاز می شــد کــه در زیــر ن
ــایه ها  ــه در س ــینی هایی ک ــا و س ــه ظرف ه ب

ــت  ــق و صالب ــرد، عم ــگاه می ک ــه ن آرام گرفت
شــعله های  سوســوی  از  برآمــده  ســایه ای 
ــن  ــب ای شــمع، باعــث کشــف درخشــش نجی
از  می شــد.  خــورده  الک الــکل  چوب هــای 
نظــر او فقــط در نــور مــات و نیمه روشــن 
ــروف و  ــی ظ ــی واقع ــه زیبای ــت ک ــمع اس ش
ســطوح الک الکلــی ژاپنــی بــه چشــم می آیــد.

همیــن  واســطۀ  بــه  ژاپنی هــا  اجــداد 
ــد  ــت می کردن ــیائی را پرداخ ــا اش الک الکل ه
و انــس و عالقه شــان را در دل ایــن اشــیاء 
می نشــاندند تــا جــزِء جدایــی ناپذیــر از زندگــی 
روزمره شــان باشــد. الک الــکل درواقــع مــاده ای 
طبیعــی اســت کــه از شــیرۀ درخــت اوروشــی  
بــه دســت می  آیــد. ایــن شــیره بــا خراشــیدن 
و ســپس  تنــۀ درخــت جمــع آوری شــده 
تصفیــه و بــرای مدتــی طوالنــی نگهــداری 
ــده  ــک ش ــخت و خش ــکل س ــود. الک ال می ش
ــد  ــکیل می ده ــم را تش ــیار محک ــی بس پوشش
کــه مانــع نفــوذ آب و پوســیدن ســطحی که آن 
ــن  ــوب معمول تری ــود. چ ــاند می ش را می پوش

تصویر1. اتاق چای ژاپنی
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مــاده  بــه عنــوان هســتۀ اصلــی پوشــانده شــده 
ــان  ــرای نمای ــی ب ــت. تاریک ــکل اس ــا الک ال ب
ــروری  ــری ض ــکل عنص ــی الک ال ــردن زیبای ک
اســت. وســایل بــه جــا مانــده از زندگــی ســنتی 
ــیاه،  ــای س ــا الک الکل ه ــر ب ــا در آخ ژاپنی ه
قهــوه ای یــا قرمــز، رنگ هایــی برگرفتــه از 
پرداخــت  تاریکــی،  از  متنوعــی  طیف هــای 
ــاب  ــی اجتن ــروف محصوالت ــن ظ ــوند. ای می ش
ناپذیــر از تاریکــی  هســتند که زندگــی در آن ها 
ــوس  ــورت ناملم ــه ص ــی ب ــان دارد. گاه جری
ــا درجــه ای متفــاوت از  رگه هایــی از ســیاهی ب
ــن  ــود؛ ای ــروف کار می ش ــن ظ ــگ روی ای رن
اجســام در پرتــو فانوســی ســاده یــا نــور شــمع 
بــه اجســامی ســایه دار و محــزون و باوقــار 
تبدیــل می شــوند. هنرمنــدان قدیمــی  درحیــن 
ــف از  ــطوح مختل ــردن س ــدود ک ــکل ان الک ال
تاریــک  اتاق  هایــی  جملــه ظــروف، حتمــًا 
البــد  و  می کردنــد  تصــور  ذهنشــان  در  را 
ــد. ــف بودن ــم واق ــور مالی ــر ن ــور مؤث ــه حض ب
ــن  ــگ ژاپ ــت در فرهن ــلم اس ــه مس      آن چ
قدیــم ســرامیک بــه هیــچ وجــه وســیلۀ 
ظرف هــا  ایــن  نبــود،  غذاخــوری  مناســب 
ــه ســطوح  ــا برخــورد ب ســنگین و ســردند و ب
اّمــا  می انــدازد.  راه  صــدا  و  ســر  مختلــف 
الک الــکل  بــا  شــده  پوشــانده  چوب هــای 
ــا  ــتفاده از آن ه ــان اس ــد و  زم ــبک  و نرم ان س
هیــچ ســروصدایی در کار نیســت. وقتــی یــک 
ــکل خــورده را در دســت  ــی الک ال کاســۀ چوب
ــوپ  ــم س ــنگینی حج ــا و س ــرم و گرم می گی
احســاس  دســت هایمان  کــف  را  درونــش 
ــان را  ــش وجودم ــذت بخ ــی ل ــم، حس می کنی
پــر می کنــد، حســی شــبیه در آغوش کشــیدن 
فرهنــگ  ایــن  در  فربــه.  و  نــوزادی چــاق 
دالیــل محکمــی وجــود دارد کــه اســتفاده 
می کنــد،  توجیــه  را  چوبــی  کاســه های  از 
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خصوصیاتــی کــه در کاســه های ســرامیکی 
دِر  هنگامی کــه  نمی شــود؛  یافــت  هرگــز 
ــر مــی داری، ســوپ کــه  کاســۀ ســرامیکی را ب
ــا تضــادی  ــس دیگــری اســت ب ــگ و جن از رن
آشــکار بیــرون می زنــد، در کاســه های الک 
ــت.  ــاوت اس ــی متف ــه کل ــع ب ــا وض ــی اّم الکل
زیباتریــن لحظــه هنگامــی اســت کــه دِر کاســه 
را بــر مــی داری و می  خواهــی ســوپ را داخــل 
دهانــت ســرازیر کنــی و اگــر درســت در همین 
ــع  ــره شــوی مای ــه داخــل کاســه خی لحظــه ب
ــی و  ــه می بین ــک کاس ــودی تاری ــرم را در گ ن
ــگ ســوپ و  ــاوت رن ــی تف ــه ســختی می توان ب
کاســه را تشــخیص دهــی. دســت کــه حرکــت 
ــس  ــی ح ــه خوب ــه را ب ــع درون کاس آرام مای
می کنــد و بخــار ســوپ کــه قطره هایــی را 
ــه  ــری ک ــاند و عط ــه می نش ــوارۀ کاس ــر دی ب
ــر  ــی خب ــد، همگ ــام می رس ــه مش ــار ب از بخ
ــه ای  ــد، لحظ ــم می ٔدهن ــوش طع ــی خ از غذای

ــئگی.  ــرق در نش ــود و غ رازآل
     تانیزاکــی تجربــۀ سرکشــیدن کاســه ای 
ســوپ را بــا چنــان حالــت شــاعرانه ای توصیــف 
می کنــد  گمــان  مخاطــب  کــه  می کنــد 
ــی را پشــت ســر  ــه ای خلســه وار و روحان تجرب
گذاشــته اســت :»هربــار کــه پشــت میــز 
ــم قــرار  می نشــینم و یــک کاســه ســوپ جلوی
ــگار  ــه گوشــم می رســد ان ــی ب ــرد صدای می گی
ــی  ــغ می کشــد، گوی حشــره ای دارد از دور جی
بــه خلســه فــرو رفتــه باشــم، در عطــر غذایــی 
ــوم.  ــرق می ش ــه غ ــرار گرفت ــم ق ــه پیش روی ک
چیــزی شــبیه بــه تجربــۀ یک اســتاد چــای که 
ــود  ــود می ش ــود بی خ ــری از خ ــا صــدای کت ب
ــانه وار در  ــی افس ــودش را در اندوه ــگار خ و ان
ــا   ــد«. گوی ــس می کن ــاد ح ــای ب ــر زوزه ه براب
ایــن ظــروف فضایــی درخــوْر بــرای مــادۀ 
ــژه و  ــی وی ــد و کیفیت ــم می کنن ــی فراه غذای

ــار  ــرقی را در اختی ــی ش ــه فرهنگ ــه ب آمیخت
ــه  ــی ک ــد. کیفیت ــوراک می گذارن ــدۀ خ خورن
ــتن در  ــور داش ــودن و حض ــس ب ــس ح در لم
ــه  ــی ک ــودن در اتاقک ــه اســت. ب محضــر تجرب
ــم  ــور مالی ــا کاغــذ شــوجی و ن ــرم ب درهــای ن
دارد درکنــار در دســت گرفتــن کاســه ای از 
ــکل و نوشــیدن ســوپی از درون  ــس الک ال جن
ــا  ــایه های فض ــه س ــش ک ــای آرام درون رگه ه
ــتۀ  ــۀ زیس ــد، تجرب ــان کرده ان ــود نه را در خ
مشــابهی هســتند کــه هــر دو  از زندگــی 
ــان  ــود انس ــی در وج ــت ژاپن ــا هوی ــراه ب هم
غــذای  مــورد  در  نقلــی  می  شــود.  جــاری 
ژاپنــی شــهرت دارد کــه می گویــد :»خوراکــی 
ــا  ــذت بیشــتری دارد ت ــش ل ــه تماشــا کردن ک
خوردنــش«،  یــا غــذای ژاپنــی آنقــدر زیباســت 
کــه می تــوان در حضــورش مراقبــه کــرد، 
نوعــی موســیقی خامــوش کــه از آمیــزش 
سوســوی  و  خــورده  الک الــکل  چوب هــای 
می گیــرد؛  تاریکــی شــکل  در  شــمع  نــور 
ــِگ شــیرینی یــو کان، تیرگــی  ــرای مثــال رن ب
ــر را  ــب های پی ــگ اس ــه رن ــودی دارد ک ابرآل
تداعــی می کنــد بــا درخششــی خفیــف و 
رویاگــون کــه در آن مــوج می زنــد، گویــی 
ــرده  ــوذ ک ــاق آن نف ــید در اعم ــوی خورش پرت
اســت؛ آمیــزه ای اســت از پیچیدگــی و عمــق. 
وقتــی ایــن معجــون در  ظــرف الک الکلــی بــا 
گــودی تاریکــش آمــادۀ پذیرایــی می شــود بــه 
ســختی می تــوان رنــگ ظــرف و شــیرینی را از 
هــم تشــخیص داد. ترکیبــی بــه وجــود می آیــد 
کــه می تــوان در حضــورش مراقبــه کــرد. 
شــیرینی نــرم را در دهــان می گــذاری و حــس 
ــو  ــان ت ــاق روی زب ــی ات ــام تاریک ــی تم می کن
ــه  ــت ک ــه اس ــن لحظ ــود و در ای ذوب می ش
ــن لحظــه  ــا ای ــو کان کــه ت ــب ی طعــم دل فری
نمی توانســتی حضــورش را در آن ظــرف تیــره 
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تشــخیص دهــی، بــه طــرزی رازآمیــز وجــودت 
را فــرا می گیــرد.  

ــر  ــوری ه ــگ غذاخ ــک در فرهن ــدون ش      ب
ــز  ــایل می ــه وس ــود ک ــالش می ش ــوری ت کش
ــرف  ــه ص ــی ک ــا و خوراک ــوری، دیواره غذاخ
ــا هــم هماهنــگ باشــند  ــا حــدی ب می شــود ت
ــه  ــت ک ــد گف ــی بای ــای ژاپن ــورد غذاه و در م
و  کارد  و  بشــقاب ها  و  نــور  پــر  اتاق هــای 
ــوردن  ــذت خ ــی از ل ــراق نیم ــای ب چنگال ه
ــه  ــی ک ــره رنگ ــۀ تی ــد. کاس ــل می کنن را زای
می شــود  ریختــه  آن  در  ســوپ  روزه  هــر 
ــای  ــه از خانه ه ــت ک ــی اس ــی از ظرف های یک
ــت؛  ــده اس ــادگار مان ــه ی ــتگان ب ــِک گذش تاری
ــگ  ــه در فرهن ــیوه ای اســت ک ــان ش ــن هم ای
ــی،  ــۀ زندگ ــن لحظ ــۀ غریزی تری ــی تجرب ژاپن
غــذا خــوردن را بــه چیــزی ارزشــمند تبدیــل 
ــگ و  ــن فرهن ــد ای ــر می رس ــه نظ ــد. ب می کن
ــد  ــی در پیون ــف آن در زندگ ــای مختل نموده
ــواس  ــا ح ــون و ب ــط پیرام ــا محی ــتی ب و آش
ــه  ــی و المس ــت؛ بویای ــانی اس ــۀ انس چندگان
خودشــان  حالــت  نرم تریــن  در  بینایــی  و 
ــیدن  ــۀ چش ــو از تجرب ــا ت ــد ت ــه کار می آین ب
ــا  ــج ی ــا طعــم دانه هــای برن کاســه ای ســوپ ی
ــزء  ــر ج ــری، ه ــذت بب ــی ل ــبوس های ژاپن س
ــردن  ــش و روان ک ــرای آرام ــگ ب ــن فرهن ای
ــان  ــود انس ــمت وج ــه س ــی ب ــان زندگ جری
طراحــی شــده اســت. یــک ظــرف غــذای 
ــوراک  ــا خ ــد ب ــادگی می توان ــه س ــی   ب ژاپن
کنــد،  فراهــم  بصــری  تجربــه ای  داخلــش 
همچنــان کــه بــا نــوع بافــت و وزنــی کــه از آن 
ــیوه ای  ــم و ش ــس می کنی ــت هایمان ح در دس
ــه  ای  ــد تجرب ــل می کن ــذا را حم ــه حجــم غ ک
از لمــس غــذا بــه مــا می دهــد؛ ژاپنی هــا 
ــا  ــه ب ــف ک ــی لطی ــابِ  درخشش ــرۀ ن از منظ
لــذت  نمایــان می شــود  پرتویــی کم رنــگ 

می برنــد و بــا همیــن پرتوهــای کم رنــگ و 
سایه روشــن ها در ســطح تاریــک دیوارهــا و 
ــد.  ــرو می رون ــا ف ــا و غذاه ــا و ظرف ه لباس ه
ــد  ــته نمی کن ــا را خس ــز آن ه ــی هرگ ــن نم ای
ــای  ــف دانه ه ــش لطی ــان درخش ــابه هم و مش
برنــج اســت کــه در دل کاســۀ چوبــی بــا 
ــا  ــد و ب ــوش کرده ان ــا خ ــم ج ــی مالی حرکت
ــده  ــوت کنن ــی دع ــا حالت ــرم و ب ــاری گ بخ
بــه ســوی خــود می خواننــد. گویــا  مــارا 
هــر عنصــری از ایــن فرهنــگ در پیونــدی 
می شــود. تعریــف  تاریکــی  بــا  همیشــگی 
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ــروز  ــاع ام ــای اجتم ــه از ضرورت ه         فاصل
ــت  ــدم رعای ــه ع ــه ای ک ــه گون ــت. ب ــده اس ش
فاصلــه مخاطراتــی را بــه همــراه دارد. بــه 
یــاد دارم کــه در دورۀ آموزشــی، اســتادی 
ــن  ــه ای ــود، همیش ــوزش ب ــده دار آم ــه عه ک
ــک  ــدازۀ ی ــه ان ــه ب ــرد ک ــر می ک ــه را ذک نکت
ــت ایســت )حــدود 70  دســت کشــیده در حال
ــته  ــه داش ــم فاصل ــرد مهاج ــا ف ــانتی متر(، ب س
باشــید تــا در زمــان مناســب، عملکــرد مناســب 
ــری  ــن دوراِن همه گی ــد. در ای ــان بدهی را نش
ــد  ــه را بای ــن فاصل ــر ای ــا دو براب ــروس کرون وی
ــاغل،  ــام مش ــد و تم ــت کنن ــردم رعای ــۀ م هم
بنــا بــه شــرایط بــه وجــود آمــده و عــدم 
رعایــت فاصلــه، دچــار مشــکالت ناشــی از 
مشــکالت  از  یکــی  شــده اند.  همه گیــری 
اساســـی انتقــال ســریع ویــروس اســت. بــرای 
قطــع زنجیــرۀ انتقــاِل ویــروس، طبــق ضوابــط 
بهداشــتی در ابتــدا ایــن تدبیــر اندیشــیده شــد 
ــه  ــاغل از جمل ــی از مش ــِی برخ ــا تعطیل ــه ب ک
انتقــال قطــع شــود.  زنجیــرۀ  رســتوران ها 
ــۀ  ــی رســتوران ها باعــث ضرب ــد تعطیل ــا رون اّم
اقتصــادی بــه مشــاغل مرتبــط بــا مــواد غذایــی 
از جملــه رســتوران ها می شــود. بــرای بهبــود و 
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رضا نیک اقبالرضا نیک اقبال
بهشــتی شــهید  دانشــگاه  ایــران،  معمــاری  مطالعــات 

تغییر رفتار و شکل تغییر رفتار و شکل 
آشپزخانه در زمانۀ کروناآشپزخانه در زمانۀ کرونا

نگاهی بر الگوها و اهدافنگاهی بر الگوها و اهداف

جلوگیــری از ضررهــای اقتصــادی لــزوم تغییــر 
دکوراســیون و فضاهــای معمــاری در نحــوۀ 
ــتر  ــر روز بیش ــتوران ها ه ــی در رس خدمات ده

احســاس می شــود.
در  را  غذاخوری هــا  عملکــرد  نحــوۀ         
ــفرنامه ها  ــر س ــی تصاوی ــخ، در برخ ــول تاری ط
تصاویــر  ایــن  در  کــرد.  مشــاهد  می تــوان 
ســفارش دهندۀ غــذا می توانســته ناظــر بــر 
ــی  ــل بخش ــا حداق ــد ی ــذا باش ــخ غ ــد طب رون
ــکویی در  ــد. س ــاهده کن ــخ را مش ــد طب از رون
مقابــل طباخــی بــوده کــه ســفارش دهنــدۀ غذا 
می توانســته غذایــش را بــر روی آن ســکو و بــا 
فاصلــه ای معیــن از طبــاخ یــا سرآشــپز تحویــل 
بگیــرد. هماننــد تصویــری کــه اوژن فالنــدن  از 
ــرده  ــران ترســیم ک ــازار ته ــک طباخــی در ب ی
ــور  ــر این ط ــن تصوی ــر 1( در ای ــت. )تصوی اس
ــردن از  ــرای بهره ب ــه ب ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
هــوای بیــرون و جلوگیــری از انتقــال آلودگــی 
بــه داخــل طباخــی، از مراجعه کننــدگان در 
مقابــل مغــازه پذیرایــی می شــده اســت. البتــه 
در  غذاخوری هــا  عملکــرد  فهمیــدن  بــرای 
ــخ، بایســتی بررســی های بیشــتری  ــول تاری ط
نمی تــوان  تنهایــی  بــه  و  گیــرد  صــورت 



29 ــین  ــرد. حس ــا ک ــده اکتف ــر ش ــۀ ذک ــه نمون ب
ــزه  ــوب و پاکی ــوای مطل ــارۀ ه ــینا درب ــن س اب
ــی  ــوب هوای ــوب و مطل ــوای خ ــد: » ه می گوی
اســت کــه آزاد باشــد و مــواد خارجــی از قبیــل 
انــواع بخــار و دود بــا آن آمیختــه نشــده باشــد. 
همچنیــن در بیــن دیوارهــا و ســقف محبــوس 
نباشــد و آن نیــز در صورتــی اســت کــه تباهــی 
ــه  ــارض نشــده باشــد وگرن ــوا ع ــر ه ــر ب فراگی
از آن  هــوای جاهــای سرپوشــیده ســالم تر 

اســت«. 
          غذاخوری ها در دوران همه گیری کرونا:

       در اینجــا می خواهــم نحــوۀ عملکــرد 
ــزوم  ــه ل ــا توجــه ب ــر را ب رســتوران های بیرون ب
رعایــت ضوابــط بهداشــتی بیــان کنــم؛ در 
ــر  ــط بهداشــتی عالوه ب ــه ضواب ــی ک ــع زمان واق
محیــط بیرونــی در فضاهــای داخــل یــک 
مجموعــه یــا خانــه هماننــد آشــپزخانه رعایــت 
می شــود، نشــان دهنــدۀ نظــم موجــود در 
ــن  ــم در ای ــه بتوان ــرای این ک ــت. ب ــط اس محی

ــا  ــم ب ــته باش ــری داش ــی های بهت ــاره بررس ب
ــده  ــین رهی ــام حس ــه ن ــتانم ب ــی از دوس یک
کــه سرآشــپز اســت گفتگویــی داشــتم. ایشــان 
ــای  ــه غذاه ــود را ب ــاپ خ ــی از کافی ش بخش

بیرون بــر اختصــاص داده اســت.
       بــه نظــر سرآشــپز چنــد نکتــه از اهمیــت 
ــل  ــوه و مح ــت: 1ـ نح ــوردار اس ــیاری برخ بس
تهیــۀ مــواد اولیــه؛ 2ـ انتقــال بــه انبــار، 
شستشــو و ضدعفونــی کــردن؛ 3ـ دســته بندی 
ــۀ  ــر در تهوی ــه؛ 4ـ تغیی ــواد اولی و نگهــداری م
ــل  ــت و تحوی ــوۀ دریاف ــر در نح ــوا؛ 5ـ تغیی ه
ــی در  ــز و صندل ــرار دادن می ــفارش ها؛ 6ـ ق س
فضــای بیــرون در صــورت ســفارش حضــوری، 
بــا رعایــت فاصلــۀ ایمن و امــکان تغییــر فواصل 
میزهــا و صندلی هــا.  در کتــاب مســتطاب 
ــان  ــارۀ چیدم ــدری درب ــف دریابن ــپزی نج آش
ــه  ــی ک ــت: »وقت ــده اس ــن آم ــپزخانه چنی آش
ــی را اجــاره می کنیــم  ــا آپارتمان ــه ای ی مــا خان
ــدا  ــروکار پی ــپزخانه ای س ــا آش ــم ب ــا می خری ی

تصویر1.  پذیرایی در طباخی، مأخذ: سفرنامۀ اوژن فالندن به ایران



می کنیــم کــه طــرح اساســی آن ریختــه شــده 
ــوان داد،  اســت و در آن تغییــر عمــده ای نمی ت
و چــه بســا چنیــن تغییــری هــم الزم نباشــد. 
اّمــا آرایــش ایــن آشــپزخانه )بــه همــان معنــی 

کــه اشــاره شــد( در اختیــار ماســت«. 
       سرآشــپز معتقــد اســت بــرای جلوگیــری 
از انتقــال ویــروس، تهویــۀ مناســب بــه گونــه ای 
اســت کــه هــر فضــا ورودی و خروجــی هــوای 
مجــزا از دیگــر فضاهــا داشــته باشــد، بــه ایــن 
دلیــل کــه امــکان انتقــال ویــروس بــه حداقــل 
برســد و حتــی در هــر قســمت نفــرات بــا 
حداقــل امــکان حضــور در فضاهــای دیگــر 
ــح  ــه توضی ــوند.  او در ادام ــه ش ــه کار گرفت ب
ــال  ــد و انتق ــئولیت خری ــه مس ــخصی ک داد ش
ــا را  ــوی آن ه ــار و شستش ــه انب ــه ب ــواد اولی م
ــاط  ــر در ارتب ــا قســت های دیگ ــده دارد ب برعه
ــه های  ــپزخانه و قفس ــن آش ــد. بی ــد باش نبای
افــراد حاضــر در  فقــط  انبــار  دســته بندی 
ایجــاد  آشــپزخانه حضــور داشــته باشــند. 
ــدار  ــپزخانه و تحویل ــن آش ــادل بی ــای تب فض
ــادل  ــای تب ــدار و فض ــن تحویل ــت بی و در نهای
دریچــه ای بــرای انتقــال ســفارش قــرار داشــته 

ــر 2(  ــد.  )تصوی باش
ــه  ــتی از این ک ــذا بایس ــفارش دهندۀ غ        س
ســفارش او در محیــط کامــاًل بهداشــتی تهیــه 
می شــود، اطمینــان خاطــر داشــته باشــد. ایــن 
ممکــن نیســت بــه جــز ایجــاد تمهیــدات الزم 
جهــت نظــارت بیشــتر و بهتــر ســفارش دهنده 
ــود.   ــه می ش ــذا تهی ــه غ ــپزخانه ای ک ــر آش ب
ــان آشــپزخانه  بایســتی ســه مبحــث در چیدم

مدنظــر قــرار بگیرنــد:
 1ـ محل نگهداری مواد غذایی

 2ـ محل پخت وپز 
3ـ محل شستشوی ظروف

تصویر2. دیاگرامی از نحوۀ ارتباط فضاها در رستوران های بیرون بر

تصویــر3. چیدمــان آشــپزخانه )مأخــذ: ترســیم مجــدد پــالن 
موجــود در کتــاب مســتطاب آشــپزی از ســیر تــا پیــاز(



31 کتــاب  در  دریابنــدری  کــه  همان طــور 
مســتطاب خــود ایــن ســه رکــن را در طراحــی 
ــر 3(  ــت. )تصوی ــرده اس ــان ک ــپزخانه  بی آش
همین طــور فاصلــۀ مناســب هــر کــدام از 
ــوان طبــق هــر گام در نظــر  قســمت ها را می ت
گرفــت کــه چیــزی حــدود 55 ســانتی متر 
ــویی  ــۀ ظرف ش ــه فاصل ــور نمون ــه ط ــت. ب اس
تــا محــل پخــت غــذا حــدود ســه گام در نظــر 
ــد  ــور می گوی ــده این ط ــود. رهی ــه می ش گرفت
کــه می تــوان در فضــای بیــرون رســتوران میــز 
و صندلی هایــی بــا فواصــل معیــن قــرار داد تــا 
ــراد در  ــرای اف امــکان اســتفاده از کافی شــاپ ب
ــد.  ــم آی ــت ســفارش فرآه ــار دریاف ــال انتظ ح
ــا میزهــا و صندلی هــای ســنگین  ــه نظــر او ب ب
ــۀ  ــر در فاصل ــکان تغیی ــه ام ــل این ک ــه دلی ب
ــات  ــوان تنظیم ــت، نمی ت ــت نیس ــا راح آن ه
ــتی  ــط بهداش ــت ضواب ــرای رعای ــر را ب مدنظ
انجــام داد؛ اّمــا بــا اســتفاده از حائل هــای 
پالســتیکی شــفاف یــا شیشــه ای می تــوان 

یــا  و  اعمــال کــرد  را  محدودیت هــای الزم 
ــرد  ــتفاده ک ــی اس ــز و صندلی های ــی از می حت
ــرات  ــوان تغیی ــا بت ــد ت ــری دارن ــه وزن کمت ک
ــام داد.   ــر انج ــاد و فواصــل مدنظ الزم را در ابع
البتــه نکاتــی کــه ذکــر شــده طبــق تجربیــات 
ــرای  ــًا ب ــک سرآشــپز اســت و قطع شــخصی ی
پیــدا کــردن راهکارهــای نهایــی معمــاران، 
ــد  ــی بای ــهری همگ ــاوران ش ــکان و مش پزش

ــد. ــری کنن ــر و هم فک ــار نظ اظه
بــا توجــه بــه لــزوم قرارگیــری میزهــا   
و صندلی هایــی در فضاهــای بیــرون اعــم از 
پیاده روهــا و لــزوم رعایــت حقــوق شــهروندان و 
کــم کردن ســطح اشــغال پیــاده رو، شــاید بتوان 
ــا اســتفاده از  ــده را مطــرح کــرد کــه ب ــن ای ای
ــی  ــد تخت های ــه )همانن ــاختاری در دو طبق س
ــر  ــد( عالوه ب ــرار می گیرن ــه ق ــه در دو طبق ک
بهره منــدی از فضــای بیــرون، فضــای کمتــری 
ــن  ــه ای ــرد. ب ــوان اشــغال ک ــاده رو را می ت از پی
صــورت کــه عــرض ســازه 1 متــر و طــول آن 2 

تصویر4. مدل سه بعدی، مأخذ: نگارنده.
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مــدرک  دارای  رهیــده  )حســین   .1399/07/17
 scae  مــدرک باریســتا اتحادیــه اروپــا ،QAL سرآشــپزی
)QAL ــتان ــولوژی انگلس ــدری و میکس ــدرک بارتن و م

- Flandin, Eugene & Coste, PascalXavier. Iran- 
Description and travel- 19th century. Gide & J. 
Baurdy, Paris.

متــر باشــد و ارتفــاع ســطح باالیــی را از ســطح 
زمیــن 10 پلــه در نظــر بگیریــم و ســطوح 
جانبــی طبقــۀ باالیــی و پایینــی را بــا پوشــش 
ــن  ــه ای ــر 4 (البت پالســتیکی بپوشــانیم. )تصوی
نکتــه را بایــد مدنظــر قــرار داد کــه ایــن ایــده 
ــرای تکمیــل  ــه بررســی های بیشــتری ب نیــاز ب

دارد.
 غزالــی در آداب طعــام خــوردن می گویــد: 
ــن  ــالمت ت ــل بی س ــم و عم ــر عل ــت ب »مواظب

ــت«. ــن نیس ممک
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       در دنیــای امــروزی غــذا خــوردن در 
ــع گرســنگی  ــا نقشــی بیشــتر از رف زندگــی م
ــد از ارکان  ــر می رس ــه نظ ــد و ب ــازی می کن ب
ــر   ــاًل اگ ــی ماســت. مث ــالت اجتماع ــم تعام مه
ــدار دوســتی را داشــته باشــیم، چــه  قصــد دی
عــزا باشــد، چــه عروســی، کســی از ســفر 
ــرود-   ــد ب ــا بخواه ــد- ی ــته باش ــی برگش مهم
ــر  ــا ه ــه ی ــای عیدان ــد و بازدیده ــی دی ــا حّت ی
ــای ثابــت آن غــذا  مناســبت دیگــری باشــد، پ
ــم  ــا را دور ه ــه م ــت ک ــذا اس ــن غ ــت. ای اس
جمــع می کنــد، شــاید در طــول روز تنهــا 
ــواده دور هــم جمــع  ــی کــه کل یــک خان زمان
ــی در  ــد. حت ــوردن باش ــگام خ ــوند، هن می ش
زبــان فارســی، عبــارت »نــون و نمــک کســی را 

خــوردن« کنایــه از صمیمیــت دارد. ]1[       
       طبیعتــًا غــذا خــوردن ماننــد هــر پدیــدۀ 
ــاری  ــد معم ــر کالب ــت ب ــن اس ــری ممک دیگ
ــاری  ــا را در معم ــن فض ــد. ای ــذار باش تأثیرگ
می نامیــم.  ناهارخــوری  ایــران  امــروزۀ 
رایج تریــن  و  ســاده ترین  کــه  ناهارخــوری 
ــان  ــزی در می ــا می ــی اســت ب شــکل آن فضای
و دورتــادور آن صندلــی کــه شــاید بوفــه ای یــا 
کنســولی هــم بــرای تزئین در کنارشــان باشــد. 
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فاطمه اتوکش، علی خانیفاطمه اتوکش، علی خانی
بهشــتی شــهید  دانشــگاه  معمــاری،  ارشــد  کارشناســی 

نیم نگاهی به فضای نیم نگاهی به فضای 
خوردن غذا در فرهنگ خوردن غذا در فرهنگ 

ایران و جهانایران و جهان

ایــن فضــا را معمــواًل در نزدیکی آشــپزخانه قرار 
ــی کــه فضایمــان تنــگ اســت  ــم؛ زمان می دهی
ــپزخانه را  ــن آش ــای اُِپ ــی از جداره ه ــی یک حت
مســئول ناهارخــوری بــودن می کنیــم. اّمــا 
ــرده  ــر نک ــان تغیی ــبک زندگیم ــوز س ــر هن اگ
ــا  ــن فض ــه ای ــم ک ــاد داری ــه ی ــًا ب ــد، حتم باش
رکنــی معمــول از معمــاری مســکن ایــران 
ــار و  ــگام ناه ــا نشــیمن هن ــی ی ــود و پذیرای نب
شــام بــا پهــن کــردن ســفره، ناهارخــوری هــم 
ــم در  ــزرگ را ه ــم های ب ــی مراس ــد. حت بودن
ــردن  ــن ک ــا په ــی ب ــیمن و پذیرای ــان نش هم
ــد.  در  ــن می کردن ــر ممک ــفره هایی بزرگ ت س
ایــن نوشــتار بــه چنــد فرهنــگ در جای جــای 
ــن فضــا  ــم ای ــا ببینی ــم ت ــگاه می کنی ــان ن جه
در آن ســیاق ها چگونــه شــکل گرفته اســت.
نماینــدۀ  بــه عنــوان  را  ژاپــن  اگــر         
فرهنــگ آســیای شــرقی در نظــر بگیریــم، 
ــایان  ــوری ش ــا غذاخ ــا ب ــورد آن ه ــیوۀ برخ ش
ــواده  ــار خان ــذا خــوردن در کن توجــه اســت. غ
ــی  ــی و بوم ــاری قدیم ــن رفت ــگ ژاپ در فرهن
نیســت بلکــه پــس از انقــالب صنعتــی از اروپــا 
وارد ژاپــن شــده اســت. پیــش از ایــن خانم هــا 
ــذا  ــرف غ ــرای ص ــتند ب ــازه نداش ــا اج و بچه ه



ــرای  ــوردن ب ــذا خ ــینند. غ ــردان بنش ــار م کن
مــردان ســامورایی یــک رفتــار جمعــی بــوده و 
ــای  ــس از درگیری ه ــا دوســت داشــتند پ آن ه
روزمــره در ســکوت و آرامــش و بــه دور از 
همهمــۀ خانــواده و بچه هــا غــذا بخوردنــد. 
ــرار  ــه ق ــه در فضــای خان ــی ک ــای کوتاه میزه
ــده اند.  ــتفاده می ش ــتن اس ــرای نوش ــته ب داش
بــرای صــرف غــذا، ظــروف در ســینی های 
ــه و در  ــرار گرفت ــرد ق ــر ف ــرای ه ــی ب کوچک
کفپــوش،  تشــک  تاتامــی،  روی  او  مقابــل 

می شده اســت. گذاشــته 
غــذا خــوردن دور میــز از زمــان حکومــت 
ــی کــه  ــدا کــرد. زمان ــن رواج پی ِمیجــی در ژاپ
ــن  ــی ژاپ ــای قدیم ــت خانه ه ــم گرف او تصمی
را مــدرن کنــد و خانــه بــه جــای این کــه 
ــواده  ــه خان ــد، ب ــی باش ــکان اجتماع ــک م ی
ــن  ــب در ای ــن ترتی ــد. بدی ــدا کن اختصــاص پی
کاِتئــی  عنــوان   تحــت  خانه هایــی  زمــان 
)Katei( طراحــی شــدند. بــا توجــه بــه این کــه 
ــرف  ــرای ص ــراد ب ــل اف ــتن مقاب ــینی گذاش س
ــد،  ــادی می ش ــای زی ــغال فض ــث اش ــذا باع غ
ــک فضــای مرکــزی  ــنهاد داد ی ــی پیش میج
در میــان تاتامی هــای اتــاق ایجــاد شــود و 

مــردم حــول ایــن نقطــۀ مرکــزی دورهــم غــذا 
ــه  ــی ک ــدد اتاق های ــب تع ــن ترتی ــد. بدی بخورن
ــدا  ــم ج ــد از ه ــویی می توانن ــای کش ــا دره ب
یــا بهــم پیوســته شــوند، بــرای صــرف غــذا در 
ــه  ــی ک ــای کوتاه ــت. میزه ــش یاف ــه کاه خان
پیــش از ایــن بــرای مطالعــه در خانه هــای 
ژاپنــی حضــور داشــت، بــا تغییــر طــول و 
عــرض و حفــظ ارتفــاع کوتاهــش )15 الــی 30 
ــت و  ــرار گرف ــا ق ــز فض ــر( در مرک ــانتی مت س
ــرای نشســتن در نظــر  دور آن بالشــتک هایی ب
ــا  ــا چــراغ ی ــن فضــا معمــواًل ب گرفتــه شــد. ای
ــور  ــود و ن ــن می ش ــی روش ــمع های کوچک ش
مالیمــی کــه از درهــای کاغــذی رد شــده 
ــود،  ــا می ش ــی وارد فض ــه آرام ــرون ب ــا از بی ی
فضایــی بــا نــور مالیــم بــرای صــرف غــذا ایجــاد 
اکثــر خانه هــای  نیــز در  امــروزه  می کنــد. 
ــه  ــود دارد ک ــاه وج ــای کوت ــن میزه ــی ای ژاپن
ــواده  ــرای جمــع شــدن اعضــای خان فرصتــی ب
ــم  ــذا فراه ــوردن غ ــۀ خ ــه بهان ــم را ب دور ه

می کنــد. 
ــا، از دوران  ــا، در اروپ ــرب دنی ــا در غ        اّم
ــراد مشــغول  کالســیک در نقاشــی هایی کــه اف
میزهــای  هســتند،  دورهــم  خــوردن  غــذا 

تصویر1.  مراسم چای ژاپنی، قرن 19 میالدی، نقاش: اوتاگاوا کونیسادا
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ــراد دور  ــه اف ــور دارد ک ــا حض ــی در فض بزرگ
آن جمــع شــده و مشــغول خــوردن و معاشــرت 
بــا یکدیگــر هســتند. در قــرون وســطی میزهــا 
بســیار ســاده و بــدون تزئیــن اســت. تنها شــیء 
ــک  ــت ی ــرار می گرف ــز ق ــه روی می ــی ک تزئین
ظــرف نمــک بــوده کــه بــا شــکل ها و تزئینــات 
میــزان  اســت.  می شــده  ســاخته  مختلــف 
ــز  ــودن می ــر ب ــرف، فاخ ــن ظ ــودن ای ــر ب فاخ
ــت  ــه منزل ــخصی ک ــته و ش ــال داش ــه دنب را ب
ــز  ــن ظــرف دور می ــاالی ای بیشــتری داشــته ب
ــن آن.   ــر پایی ــراد دیگ ــت و اف ــی نشسته اس م
بــر روی میزهــای قــرون وســطی هرکــس بایــد 
ــی آورد )از  ــود م ــا خ ــود را ب ــذای خ ــروف غ ظ
ــا  ــردم ب ــی از م ــا(. برخ ــه  در مهمانی ه جمل
دســت و برخــی دیگــر بــا چنــگال و چاقــو و ... 
ــانس  ــد. در دوران رونس ــان را می خوردن غذایش
ــداد  ــه عنــوان یــک روی ــۀ غــذا خــوردن ب مقول
ــه  ــد. ب ــی ش ــه تلق ــًا در فرانس ــم خصوص مه
دنبــال ایــن جریــان کافه هــا و رســتوران ها 
ــد.  ــعه یافتن ــه و توس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج م
همچنیــن تزئیــن و شــکل میــز بیشــتر مــورد 
ــن دوران ســینی هاو  ــت. در ای ــرار گرف توجــه ق
ظــروف بــراق و گلــدان و شــمعدان روی میزهــا 

ــردم  ــوردن م ــای غذاخ ــت و عادت ه ــرار گرف ق
ــن  ــرد. در ای ــدا ک ــر پی ــز تغیی ــول می ــز ح نی
دوران طراحــی ظــروف غذاخــوری وآرایــش 
ــرار  ــه بیشــتری ق ــورد توج ــز م ــا روی می آن ه
ــت  ــا آداب و  نزاک ــراد ب ــن اف ــت. همچنی گرف

ــدند.  ــر می ش ــذا حاض ــز غ ــتری دور می بیش
ــی  ــه در ط ــت ک ــن اس ــه ای ــل توج ــۀ قاب نکت
دوران مختلــف میــز یکــی از المان هــای اصلــی 
فضایــی اســت کــه در آن غــذا صــرف می شــود، 
حــال می خواهــد ایــن فضــا در داخــل باشــد یــا 
خــارج. بــا توجــه بــه این کــه ویژگــی فیزیکــی 
میــز باعــث می شــود خیلــی راحــت قابــل حمل 
و منعطــف نباشــد، بنابرایــن فضــای ثابتــی برای 
غذاخــوردن در خانه هــا و قصرهــای مــردم 
اروپــا وجــود دارد. ایــن فضــا متناســب بــا 
شــأنی کــه در آن خانــه دارد تزئیــن و کیفیــت 

ــرد.  ــود می گی ــه خ ــی ب ــای متفاوت فضایی ه
     بــرای بررســی عادت هــای رفتــاری در 
ــران در گذشــته ســراغ  غــذا خــوردن مــردم ای
ــر  ــن تصاوی ــم. ای ــی رفتی ــای ایران نگارگری ه
ــده اند،  ــیده ش ــت کش ــورت نماثاب ــه ص ــه ب ک
الیه هایــی دارنــد کــه در ترازهــای مختلــف 
ــاالی  ــان اســت. معمــواًل ب آن اتفاقاتــی در جری

تصویر2. مراسم عروسی در کانا، 1588 میالدی، نقاش: پائولو ورونزه



تصویــر بــه »بــاالی فضا« )شاهنشــین، کوشــک 
و ...( اختصــاص دارد. بــزرگ مجلــس در بــاالی 
تصویر نشســته و سلســله مراتبــی از حضور افراد 
از جملــه هنگامــی کــه مشــغول غــذا خــوردن 
ــده می شــود. معمــواًل در  دور هــم هســتند، دی
ــن  ــفره ای په ــس س ــاالی مجل ــرد ب ــل ف مقاب
ــل ســایرین نیــز ســینی های  شــده  اســت. مقاب
ــرار دارد. همچنیــن  ــا ســفره هایی ق ــی ی پذیرای
ــی 20  ــد )15 ال ــای بلن ــا پایه ه ــینی هایی ب س
ســانتی متــر( در میــان برخــی از تصاویــر دیــده 
ــیده  ــه ای کش ــا پارچ ــه روی آن ه ــود ک می ش
شــده و ظــروف غــذا و پذیرایــی رویشــان 
ــًا تناســباتی مشــابه  ــه  اســت. تقریب ــرار گرفت ق

ــی اســت.  ــاه ژاپن میزهــای کوت
نگارگری هــا  ایــن  در  ژاپنی هــا  برخــالف 
از  کــودک  تفیــک  یــا  جنســیت  تفکیــک 
ــار  ــه در کن ــود. هم ــده نمی ش ــال دی بزرگ س
ــوی  ــتند. از س ــذا هس ــرف غ ــغول ص ــم مش ه
ــی  ــگ ایران ــا در فرهن ــد اروپایی ه ــر مانن دیگ
بــاال و پاییــن ســفره و مجلــس معنــا دارد. همان 
ــوم  ــن مفه ــران ای ــاری ای ــه در معم ــور ک ط
قابــل مشــاهده اســت. مثــاًل در نقاشــی مالقــات 
»ترکتــازی و ترکتــاز« اثــر محمــد زمــان، 
ــنا  ــه ای آش ــه، صحن ــر دورۀ صفوی ــاش اواخ نق
ــود  ــی وج ــای ایران ــیار در نگارگری ه ــه بس ک
دارد، دیــده می شــود. دو شــخصیت اصلــی 
بــر روی زمیــن نشســته  و بــر متکاهــای تکیــه 
زده انــد و ســفره ای از میوه جــات و نوشــیدنی ها 
در جلویشــان پهــن شده اســت و پشــت سرشــان 
منظــره ای طبیعــی وجــود دارد. شــبیه بــه 
ــش و  ــی های پی ــدی در نقاش ــن ترکیب بن همی

ــود. ــت می ش ــم یاف ــه ه ــن نمون ــس از ای پ
معمــواًل  ایــران  قدیمــی  خانه هــای  در 
تخت هایــی  روی  یــا  ایــوان  در  خانواده هــا 
کــه روی حــوض قــرار می گرفــت، در یــک 
ــد.  فضــای باصفــا در کنــار هــم غــذا می خوردن
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مقابلشــان  در  شــده ،  گذاشــته  نشســتن 
ــاز  ــج از آغ ــه تدری ــت. ب ــن اس ــفره هایی په س
ــای  ــوری در خانه ه ــز ناهارخ ــوی می دوران پهل
ایرانــی گســترش پیــدا می کنــد. بــا ایــن حــال 
ــم  ــفره ه ــان از س ــی همچن ــای ایران خانواده ه
ــی  ــد. خصوصــًا در مهمانی های اســتفاده می کنن
ــای دور  ــتر از صندلی ه ــراد بیش ــداد اف ــه تع ک
میــز ناهارخــوری خانــه اســت، اســتفاده از 

ــت.  ــاز اس ــورد نی ــفره م س
مبلمــان  کــه  فرهنگ هایــی  در  بنابرایــن 
ثابــت ماننــد میزغذاخــوری وجــو دارد، بــه 
ــوردن  ــرای غذاخ ــی ب ــای ثابت ــال آن فض دنب
نیــز تعریــف می شــود. باتوجــه بــه ســبک 
ــغله های  ــراد مش ــه اف ــر ک ــال حاض ــی ح زندگ
ــذا  ــرف غ ــای ص ــد، فض ــادی دارن ــخصی زی ش
بــرای معاشــرت اعضــای خانــواده یــا دوســتان 
ــن کیفیــت  ــز اهمیــت اســت. بنابرای باهــم حائ
فضایــی و شــرایط آســایش محیطــی آن خــوب 
ــا در  ــرد. اّم ــرار بگی ــورد توجــه ق ــه م اســت ک
ــود،  ــتفاده می ش ــفره اس ــه س ــی ک فرهنگ های
افــراد می تواننــد بــا توجــه بــه شــرایط  و 
ــا کیفیــات  موقیت شــان از فضاهــای مختلــف ب
و شــرایط محیطــی مناســب بــرای صــرف غــذا 

ــد.  ــره بگیرن به

گاهــی در تابســتان از فضاهــای زیرزمیــن مثــل 
ــتفاده  ــذا اس ــرف غ ــرای ص ــه و ... ب حوضخان
می کردنــد. اّمــا در فصــل ســرد در یکــی از 
ــع  ــذا جم ــوردن غ ــرای خ ــم ب ــا دور ه اتاق ه
بــه  را  ایــن کار  می شــدند. حضــور ســفره 

راحتــی بــرای آن هــا میســر می کــرد.
ســفره بــر خــالف میــز قابــل حمــل و منعطــف 
ــارج  ــل و خ ــای داخ ــن در فض ــت. بنابرای اس
ــن  ــا په ــوده و ب ــتفاده ب ــل اس ــی قاب ــه راحت ب
ــد  ــاوت می توانن ــای متف ــد فض ــدن آن چن ش
پیوســته شــوند. تــا زمانــی کــه از ســفره بــرای 
فضــای  می کردیــم،  اســتفاده  غذاخــوردن 
ــا  ــم ت ــل نبودی ــوردن قائ ــرای غذاخ ــی ب ثابت
این کــه میــز غذاخــوری کــم کــم از دوران 
ــم  ــه اس ــی ب ــد و فضای ــران ش ــار وارد ای قاج

ــد. ــف ش ــی تعری ــۀ ایران ــوری در خان ناهارخ
ــده  ــی ش ــای عکاس ــی صحنه ه ــا بررس       ب
ــرای  ــا ب ــز در فض ــور می ــار، حض در دوران قاج
قاجــار مشــاهده  را در دربــار  صــرف غــذا 
ــه  ــب ب ــز اغل ــن می ــه ای ــد ک ــم. هرچن می کنی
شــاه اختصــاص دارد و مهمانــان همچنــان 
ــفره ها  ــد. س ــذا می خوردن ــفره ها غ ــراف س اط
ــن  ــاالر په ــان ت ــی در می ــه صــورت ردیف ــا ب ی
هســتند و افــراد دور آن نشســته اند یــا دور 
بــرای  بالشــتک هایی  و  پشــتی  کــه  فضــا 

تصویر5. مراسم مهمانی دربار دورۀ قاجار
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       معمــاری و ســاخت فضــا قــدرت ویــژه ای 
بــرای بازنمایــی ســاختارهای اجتماعــی دارنــد. 
هــر فضایــی می توانــد ســاز و کار قــدرت را بــه 
نمایــش بگــذارد. معمــاری خانه هــا از چیدمــان 
ــایل درون  ــان و وس ــا مبلم ــه ت ــا گرفت فضاه
ــی  ــای اجتماع ــه ای از روایت ه ــا، بازگوی فضاه
ــای  ــر رفتاره ــه ب ــتند ک ــناختی هس و روان ش
ــد. در  ــر می گذارن ــا تأثی ــر فض ــا ه ــط ب مرتب
دوگانــۀ عمومــی و خصوصــی، به ویــژه در جهان 
پیشــامدرن، فضاهــای خصوصــی بیشــتر  زنانــه 
شــناخته می شــدند. زنــان، آشــکارا و پنهــان، از 
فضاهــای عمومــی پــس زده می شــدند و عــدم 
ــی  ــاه و فضاهای ــتن پن ــی و نداش ــتقالل مال اس
ــه  ــد ک ــث می ش ــاع باع ــود در اجتم از آن خ
ــن  ــه مهم تری ــان ب ــتگی زن ــتگی و دل بس وابس
ــه بیشــتر باشــد.  فضــای خصوصــی یعنــی خان
       خانــه، مهم تریــن فضــای خصوصــی 
اســت کــه از دیــد و توجــه عمــوم و تــا 
ــدرت حاکــم خــارج اســت و  ــرل ق حــدی کنت
ــم  ــرد را فراه ــرای ف ــاب ب ــۀ آزادی انتخ عرص
مــی آورد]1[  اّمــا در عیــن حــال عمومــی نیــز 
جنبه هــای  از  بازتابی ســت  چــون  هســت 
بــه ویــژه ارزش هــا و  مختلــف فرهنــگ و 
معیارهــای اجتماعــی؛ مکانــی نمادیــن کــه بــه 

قوانیــن و ارزش هــای اجتماعــی متکــی اســت. 
هنجارهــای عمومــی در فضــای خصوصــی خانه 
تولیــد، بازتولیــد و تقویــت می شــوند. از منظــر 
الگوهــای جنســیتی، خانــه نخســتین فضــا 
ــج  ــاختارهای رای ــم س ــوزش و تحکی ــرای آم ب
جنســیتی اســت. خانــه در مطالعــات جنســیت 
در معمــاری اهمیــت زیــادی دارد؛ مکانــی کــه 
ــت و  ــوده اس ــری« ب ــرد »دیگ ــر ط ــۀ آخ نقط
بازتولیــد می کنــد. را  قالب هــای جنســیتی 
       در فضاهــای خانــه سلســله مراتــب 
ــان را  ــی خودش ــای اجتماع ــدرت و ارزش ه ق
نشــان می دادنــد. نحــوۀ دسترســی بــه فضاهــا، 
ــه،  ــدام از ســاکنان خان ــر ک ــه ه ــق فضــا ب تعل
ــی  ــی، راحت ــری و فیزیک ــاط بص ــکان ارتب ام
از  برخــورداری  حرکــت،  و  جابه جایــی  در 
نــور و تهویــه و... از جملــه مــواردی اســت 
ارزشــی  نظــام  بــه  بــا توجــه  غالبــًا  کــه 
حاکــم بــر جامعــه تعییــن می شــد و بیــن 
ــی  ــد. در بازخوان ــع می ش ــه توزی ــاکنان خان س
بــا  ایرانــی  خانه هــای  معمــاری  نســبت 
ــه  ــم ک ــی رفته ای ــراغ فضای ــه س ــیت، ب جنس
از  را قلــب خانــه می خواننــد و  امــروزه آن 
ــی  ــوم، فضای ــزد عم ــون، در ن ــا کن ــته ت گذش
آشــپزخانه. اســت؛  می شــده  تلقــی  زنانــه 

دگرگونی مداوم دگرگونی مداوم 
آشپزخانه هاآشپزخانه ها

مریم عمارلومریم عمارلو
بهشــتی شــهید  دانشــگاه  ایــران،  معمــاری  مطالعــات 
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       آشــپزی معمــواًل نیــاز به توجه و سرکشــی 
و صبــر دارد و همیــن باعــث می شــد کــه 
بیشــتر عمــر زنــان، که مســئولیت خانــه داری را 
برعهــده داشــتند، در آشــپزخانه ها صــرف شــود 
و ُمهــر »زنانــه بــودن« را بــر آشــپزخانه مــی زد. 
ــی و  ــاختار های اجتماع ــی در س ــه دگرگون البت
ــن  ــق ای ــا حــدودی تعل الگوهــای جنســیتی، ت
ــرده  ــگ ک ــاص را کم رن ــی خ ــه جنس ــا ب فض
اســت اّمــا نتوانســته چنیــن تصــور و ذهنیتی را 
کامــاًل محــو کنــد و همچنــان از نظــر بســیاری 
زنانــه  افــراد، هنــوز آشــپزخانه فضایــی  از 
ــردن  ــرض ک ــه ف ــا زنان ــود. ب ــوب می ش محس
ایــن فضــا، می بینیــم کــه تغییــر جایــگاه زنــان 
در جامعــه و نقش هــای اجتماعــی آن هــا تأثیــر 
زیــادی در تحــوالت فضایــی آشــپزخانه داشــته 
ــی  ــًا ناش ــری صرف ــر تغیی ــه ه ــر چ ــت. اگ اس
ــت  ــی ماهی ــت. در دگرگون ــل نیس ــک دلی از ی
ــر  ــط تغیی ــه فق ــم ن ــپزخانه ه ــت آش و موقعی
ــان کــه عوامــل متعــددی همچــون  جایــگاه زن
شــهری،  زیرســاخت های  مدرنیزاســیون، 
پیکر بنــدی  تغییــر  و  بهداشــت  پیشــرفت 
مؤثــر  و...  زمیــن  قیمــت  فضاهــای خانــه، 
ــرات از  ــن تغیی ــش ای ــت خوان ــا اهمی ــود. اّم ب
ــه نشــان  ــن اســت ک ــان، ای ــگاه زن منظــر جای
اجتماعــی  ســاختارهای  چگونــه  می دهــد 
می یابنــد.  نمــود  فضایــی  ســاختارهای  در 
       آشــپزخانه کــه در گذشــته مطبــخ خوانــده 
ــیاری  ــا بس ــت خوش دگرگونی ه ــد، دس می ش
شــده اســت؛ گاه ایــن دگرگونی هــا از مطالبــات 
الگوهــای  و  می گرفــت  سرچشــمه  زنــان 
ــرده  ــر ک ــراد تغیی ــن اف ــه در ذه ــیتی ک جنس
ــد و  ــی می ش ــاری متجل ــای معم ــود در فض ب
ــای  ــر الگوه ــر تغیی ــدم ب ــا مق ــر فض گاه تغیی
جنســیتی در جامعــه بــود و بــه تدریــج منجــر 
بــه تغییــر رفتارهــا و ارزش هــای کاربــران 

ــپزخانه، از  ــورت، آش ــر ص ــد. در ه ــا می ش فض
ــز  ــه مرک ــان ب ــم و پنه ــه ای دور از چش گوش
ــایر  ــت و س ــر موقعی ــد. تغیی ــل ش ــه منتق خان
می شــود  ســبب  آشــپزخانه  ویژگی هــای 
ــن  ــت بی ــابه یاف ــوان تش ــختی بت ــه س ــه ب ک
ــم  ــپزخانه می نامی ــروزه آش ــه ام ــی ک فضاهای
ــت.  ــپزخانه بوده اس ــته آش ــه در گذش ــا آنچ ب
ــا منظــور از »گذشــته« چــه دوره ای اســت؟ اّم
       اگــر معمــاری ایــران را تــا پیــش از ورود 
مدرنیزاســیون، در زیــر ســایۀ ســنت بدانیــم و 
بــرای آن نوعــی تــداوم قائــل باشــیم، می تــوان 
الگوهــای معمــاری دورۀ قاجاریــه را، مخصوصــًا 
ــدۀ  ــاه، نماین ــن ش ــش از دورۀ ناصرالدی ــا پی ت
معمــاری ســنتی ایــران دانســت، البتــه در 
ایــن نوشــتار فقــط معمــاری فــالت مرکــزی و 
ــن حــوزه بررســی شــده  ــای شــهری ای خانه ه
اســت.  آشــپزخانه  ای کــه در آینــۀ منابــع دورۀ 
ــف  ــک و کثی ــر شده اســت، تاری ــه تصوی قاجاری
و جــدا مانــده از فضاهــای اصلــی خانــه اســت. 
چنیــن توصیفاتــی را می تــوان در خاطــرات 
کالرا رایــس  خوانــد. او کــه در اواخــر دورۀ 
قاجاریــه در ایــران می زیســت، آشــپزخانۀ یــک 
خانــۀ ایرانــی را چنیــن توصیــف می کنــد: 
ــه  ــبت ب ــی، نس ــزل ایران ــک من ــپزخانه ی آش
ــری دارد.  ــۀ کمت ــمت های آن، جاذب ــایر قس س
ــورد  ــم می خ ــه چش ــه ب ــزی ک ــتین چی نخس
ــه  ــت }...{ ب ــودن آن اس ــف ب ــی و کثی تاریک
ــی  ــف آن خاک ــت، ک ــره اس ــدرت دارای پنج ن
یــا آجــر فــرش اســت و دیوارهــای آن ســیاه و 
دودزده می باشــد. اگــر اجاقــی داشــته باشــند، 
اجاقــی آجــری اســت یــا بــا کنــار هــم نهــادن 
ــاالی  ــر ب ــه ب ــازند ک ــی می س ــنگ اجاق دو س
]2[}..{ دارد.  قــرار  بــزرگ  دودکشــی  آن 

هــم  مســتوفی  عبداللــه   
از  جــا  هــر  خاطراتــش،  کتــاب  در 



در  واقــع  را  آن  می زنــد  حــرف  آشــپزخانه 
ــد. ]3[  گوشــه ای از ســاختمان توصیــف می کن
بــه جــز متــون دورۀ قاجاریــه، نقشــۀ خانه هــای 
ایــن دوره نشــان می دهــد کــه مطبــخ  در 
جــز  بــه  و  بــوده  ســاختمان  گوشــه های 
ــری  ــرای نورگی ــه  ب ــقف ک ــی در س روزن های
ــوال  ــت و معم ــره ای نداش ــود، پنج ــه ب و تهوی
ــن  ــتند. ای ــم راه نداش ــاط ه ــه حی مســتقیمًا ب
ــه  ــی ب ــان خاص ــایل و مبلم ــپزخانه ها  وس آش
ــی  ــاه گل ــوار کوت ــی و دو دی ــروف مس ــز ظ ج
مــوازی کــه درون آن آتــش روشــن می کردنــد، 
نداشــتند.  البتــه برخــی همچــون محمدکریــم 
ــه  ــودن و در گوش ــم ب ــن دور از چش ــا ای پیرنی
بــودن مطبــخ در خانه هــای قدیمــی را مزیتــی 
ــی  ــد به راحت ــه بتوان می دانســتند کــه »زن خان
نبینــد«]4[  را  او  کســی  و  کنــد  کار  آن  در 
چنیــن نظراتــی هنــوز هــم طرفــداران زیــادی 
ــردن  ــاعت ها کار ک ــی از س ــه کس ــا چ دارد اّم
در فضایــی بــدون پنجــره و بــا تهویــه نامناســب 
ــات  ــان اتفاق ــد و از جری ــی را نمی بین ــه کس ک
ــد؟ ــی می کن ــاس راحت ــت، احس ــه دور اس خان
ــا  ــردم، خانه ه ــر م ــه و تفک ــر زمان        تغیی
و آشــپزخانه ها را نیــز تغییــر داد. زنــان در 
خواســته هایی  مشــروطه خواهی،  جریــان 
عدالت طلبانــه را مطــرح کردنــد کــه دایــر 
کــردن مدرســه های دخترانــه و آگاه ســازی 
ــۀ  ــات برابری خواهان ــن مطالب ــان از مهم تری زن
آن دوران بــود. زنــان دیگــر نمی خواســتند 
ســیاه  و  کثیــف  مطبخ هــای  در  محصــور 
معمــاران  و  معمــاری  شــدن  وارد  بماننــد. 
فرنگــی بــه ایــران و بــه وجــود آمــدن الگوهــای 
نبــود.  بی تأثیــر  هــم  التقاطــی  معمــاری 
ــدات  همچنیــن مــوج انقــالب  صنعتــی و تولی
آن، کار در آشــپزخانه و لــوازم آن را تغییــر داده 
مبلمــان  دارای  کم کــم  آشــپزخانه ها  بــود. 

گران قیمــت  بعضــًا  و  تخصصــی  وســایل  و 
نبــود. مطبــخ  مناســب  کــه  می شــدند 

ــد  ــوی اول، رون ــت پهل ــروع حکوم ــا ش        ب
ــرعت  ــش س ــش از پی ــه بی ــرات در جامع تغیی
گرفــت. عــالوه بــر تغییــر جایــگاه زنــان، ارتقای 
ســطح بهداشــت، آب لوله کشــی و بــرق، قوانین 
تراکــم ســطح خانــه و حــذف حیــاط مرکــزی، 
تغییــر  را  آشــپزخانه ها  و  خانه هــا  نقشــۀ 
ــویی  ــاط و س ــۀ حی ــپزخانه از گوش ــد. آش دادن
ینهــان، بــه فضاهــای خانــه پیوســت. البتــه بــا 
ــن دوره  ــدای ای ــه گام، در ابت ــاط و گام ب احتی
ــد.  ــن بودن ــپزخانه ها در زیرزمی ــیاری از آش بس
اّمــا ایــن تغییــر بــه ســرعت جــای خــود را بــه 
ــن  ــپزخانه از زیرزمی ــدی داد. آش ــرات بع تغیی
بــه درون ســازمان فضایــی خانــه تغییــر مــکان 
ــا 50  ــه 30 ت ــدود ده ــن دوران، ح داد. در ای
شمســی، همچنــان آشــپزخانه، فضایــی بســته 
بــود کــه معمــواًل از طریــق راهرویــی بــه هــال 
ــش روی  ــد. پی ــل می ش ــیمن وص ــای نش و فض
ــه  ــه ادام ــز خان ــمت مرک ــه س ــپزخانه ها ب آش
ــای  ــش نقش ه ــم افزای ــه ه ــت، در جامع داش
چارچوب هــای  و  الگو هــا  تغییــر  و  زنــان 
جنســیتی در جریــان بــود. زنــان دیگــر، نــه دور 
از چشــم بقیــه، بلکــه بــه عنــوان عضــوی فعــال 
و مؤثــر در خانــواده و جامعــه عمــل می کردنــد. 
       زنــان دیگــر دور از چشــم بقیــه و بی خبــر 
ــی  ــه تلق ــه زنان ــی ک ــه کارهای ــز ب ــه چی از هم
ــا اعضــای  ــد. تعامــل ب می شــد، مشــغول نبودن
یکدیگــر  بــا  آن هــا  مشــارکت  و  خانــواده 
اهمیــت یافــت و در شــکل آشــپزخانه ها تأثیــر 
ــه مرکــز جمــع  گذاشــت. آشــپزخانه کم کــم ب
ــه  ــی ک ــد. مکان ــل می ش ــواده تبدی ــدن خان ش
همــۀ اعضــای خانــواده در کارهــای آن نقشــی 
را برعهــده داشــتند و آشــپزخانه فضایــی صرفــا 
ــی  ــان تلق ــه زن ــوط ب ــای مرب ــا کاره ــه، ب زنان
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نمی شــد. آشــپزخانه ها کــه بــا نشــیمن و 
ــدا از  ــد ابت ــده بودن ــوار ش ــوری هم ج ــذا خ غ
طریــق روزن هایــی در جــداره بــه ایــن فضاهــا 
دسترســی داشــتند. اّمــا شــاید بتــوان پیشــرفته 
کوچک ترشــدن  و  تهویــه  وســایل  شــدن 
زیربنــای خانــه را از دالیلــی دانســت کــه 
باعــث برداشــته شــدن جــدارۀ بیــن ایــن 
و  ناهارخــوری  بیــن  جبهــۀ  شــدند.  فضــا 
ــا  ــاز شــد و حتــی ایــن دو فضــا ب آشــپزخانه ب
ــپزخانه های  ــروزه آش ــدند. ام ــق ش ــم تلفی ه
ــی  ــای ایران ــج خانه ه ــوی رای ــاز )Open( الگ ب
ــاز را  ــپزخانۀ ب ــوان آش ــد نمی ت ــت. هرچن اس
صد در صــد ایــده آل زن ایرانــی دانســت یــا 
ایــن فــرم آشــپزخانه را نتیجــۀ مطالبــات  زنــان  
ــرا  ــت زی ــیتی دانس ــای جنس ــر الگوه ــا تغیی ی
اقتصــادی  از ضرورت هــای  برآمــده  بیشــتر 
ــاز  باعــث  ــا مســلما آشــپزخانه های ب اســت، اّم
ــیتی  ــای جنس ــا و الگوه ــی در ارزش ه تغییرات
شــدند. زنــان از آشــپزخانه بــه فضاهــای مجــاور 
ــری  ــی راحت ت ــکان دسترس ــد و ام ــد دارن دی
بــه نشــیمن و پذیرایــی را ایجــاد می کنــد. 
پایــان  آشــپزخانه ها  امــروزی  شــکل  اّمــا 
بــا  و  نیســت  آن هــا  دگرگونــی   داســتان 
تغییــر  و  تکنولــوژی  مــداوم  پیشــرفت های 
آشــپزخانه ها  اجتماعــی،  ســازوکارهای  در 
هســتند. تغییــر  حــال  در  همچنــان 
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ــود کــه  ــده ای فرنگــی ب ــه از ابتــدا پدی      کاف
و  قهوه خانه هــا  کنــار  در  زمــان  مــرور  بــه 
ــان  ــن مخاطب ــا جــای خــود را در بی چایخانه ه
ــی از  ــوان یک ــه را می ت ــرد. کاف ــاز ک ــی ب ایران
نمودهــای دگرگونــی اجتماعــی و فرهنگــی 
ــال های  ــده در س ــن پدی ــت. ای ــران دانس در ای
ــد از  ــه تقلی ــوی ب ــل پهل ــار و اوای ــی قاج پایان
فرهنــگ  و رســوم غربــی وارد ایــران شــد. 
ــه  ــان ب همــان ســال ها کــه آمــد و شــد درباری
فرنــگ و حضــور معلمــان و مدرســان اروپایــی 
در مدرســه دارالفنــون و دیگــر عوامــل، موجــب 
نشــر تفکــر اروپایــی یــا بــه اصطــاح »تجــدد« 
ــت  ــن دوران اس ــود. ]1[ در ای ــران می ش درای
ــه  ــک ب ــدی در شــهر ی کــه عملکردهــای جدی
یــک ظاهــر می شــود، از بانــک گرفتــه تــا 
هتــل وتماشــاخانه. کافــه نیــز در همیــن دوران 
اســت کــه بــرای اولیــن بــار در شــهرهای ایــران 
ــران  ــینی در ای ــد. کافه نش ــدا می کن ــور پی حض
ــه نشــینی دانســته اند   ــۀ ســنت قهوه خان را ادام
گرچــه کــه تفاوت هــای ماهــوی بســیاری  
ــر  ــت ه ــا در کلی ــود دارد. اّم ــن آن  دو وج بی
دو مکان هایــی همگانــی بــرای گپ وگفــت و 

ــتند. ــردم هس ــی از م ــار مختلف ــاع اقش اجتم

     از قهوه خانه تا کافه:
     در آن دوران قهوه خانه هــا کارکــرد متفاوتــی 
ــا صنــف  ــه گــروه  ی ــه ب داشــتند »هــر قهوه خان
خاصــی تعلــق داشــت و قهوه خانه هــا همچــون  
پلــی بودنــد بیــن گذشــته و آینــده، زیــرا 
بســیاری از یادگارهــای کهــن در آن حفــظ  و 
مجالــس  می شــد،  منتقــل  آینــدگان  بــه 
ــی  ــر نقاش ــی و هن ــی، نقال ــعرخوانی، مداح ش
قهوه خانــه ای گرچــه بــه عنــوان ســرگرمی 
ــی  ــی ادب ــراث فرهنگ ــا می ــد، اّم ــرح می ش مط
ایــران را پــاس می داشــت.« ]2[ و هم زمــان 
ــود الگــو گرفتــه  ــا آن کافه نشــینی رفتــاری ب ب
روشــن فکران  کافه نشــینی  ســنت  از  شــده 
ــه  ــاوت از آنچــه ک ــی متف ــا مناصبات ــی و ب غرب
مخاطبــان  داشــت.  رواج  قهوه خانه هــا  در 
کافه هــا را در آن دوران، اغلــب نویســندگان 
ــول  ــه متم ــاری از طبق ــن فکران و اقش و روش
جامعــه تشــکیل می دادنــد؛ کــه دور هــم 
جمــع می شــدند و پیرامــون مســائل روز بحــث 
بــا گذشــت زمــان و تحــوالت  می کردنــد. 
کافه هــا،  پیدایــش  و  دوران  آن  اجتماعــی 
قهوه خانه هــا نیــز از کارکــرد گذشــتۀ خــود 
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کافه نشینی و تأثیر کافه نشینی و تأثیر 
معماری در آنمعماری در آن

الهام رستمی پورالهام رستمی پور
بهشــتی شــهید  دانشــگاه  معمــاری،  ارشــد  کارشناســی 

پاتوق هـــا در  نوســـتالژی  بـــه  پاتوق هـــابازگشـــت  در  نوســـتالژی  بـــه  بازگشـــت 



فاصلــه گرفتنــد و قهوه خانــه تنهــا محلــی 
شــد بــرای نوشــیدن چــای و اســتراحت گــروه 
خاصــی از مــردم کــه اکثــراً از طبقــات پاییــن 

ــد. ]2[ ــی بودن اجتماع
کــه  قهوه خانه هــا  معمــاری  برخــاف      
ــران  ــی ای ــاری و تاریخ ــتر معم ــده از بس برآم
بــود معمــاری کافــه  در بــدو شــکل گیری 
خــود تقلیــدی بــود از معمــاری کافه هــای 
اروپایــی. فضــای داخلــی قهوه خانه هــا دارای 
ســکوهای نشــیمنی بــود مشــابه آنچــه در 
ــای تاریخــی وجــود داشــت و  ســربینۀ حمام ه
طاق نماهایــی کــه یــادآور معمــاری زورخانه هــا 
ــه   ــاری کاف ــل معم ــد در مقاب ــا بودن و تکیه ه
ــز و  ــا می ــی ب ــاری غرب ــود از معم ــتی ب رونوش
ــه ســبک  ــات ب ــای لهســتانی و تزئین صندلی ه
معمــوالً  قهوه خانــه   فرانســوی.  کافه هــای 
فضــای ســربازی بــه نــام باغچــه بــرای پذیرایــی 
از مشــتریان در فصل هــای گــرم ســال داشــت 
ــرار  ــط آن ق ــه ای در وس ــا حوضچ ــوض ی و ح
باغچه بنــدی و  اطــراف حــوض،  می گرفــت. 
درختــکاری شــده بــود و میــان درختــان تخــت 
و نیمکت هایــی کــه بــا قالیچــه و گلیــم فــرش 
شــده بودنــد قــرار داشــت. ایــن فضــای بــاز بــه 
ــه  ــل تخــت و نیمکــت ب ــا تبدی شــکل دیگــر ب
ــه  ــز ب ــا نی ــن کافه ه ــی در اولی ــز و صندل می
ــه مــرور زمــان حضــور  ــا ب چشــم می خــورد اّم
کافه هــا  و  شــد  کم رنگ تــر  کافه هــا  در  آن 
ــه  ــد و ب ــود گرفتن ــه خ ــری ب ــکل تجاری ت ش

ــد. ــا درآمدن ــه مغازه ه ــکل کاف ش
     عــاوه بــر معمــاری متفــاوت، غــذا و 
عرضــه  کافه هــا  در  کــه  نوشــیدنی هایی 
می شــد نیــز متفــاوت از قهوه خانه هــا بــود. 
بســیاری از غذاهــا و نوشــیدنی های فرنگــی 
ــل؛  ــران شــناخته شــده اند مث ــروز در ای کــه ام
اســتیک، شنیســل و بیف اســتراگانف اولیــن بــار 

ــود  ــی ب ــن در حال ــدند. ای ــرو ش ــا س در کافه ه
ــزی  ــب دی ــا اغل ــی قهوه خانه ه ــذای اصل ــه غ ک
نوشــیدنی های  نخســتین،  کافه هــای  بــود. 
جدیــدی مثــل کافــه گاســه را نیــز بــه 
مشــتریان معرفــی کردنــد؛ قهــوه کــه بــه 
ــرو آن در  ــتریان س ــای مش ــدم تقاض ــت ع علّ
ــا  ــود در کافه ه ــه ب ــان رفت ــا از می قهوه خانه ه
ــر اســاس  ــت. گرچــه کــه ب ــق گرف ــاره رون دوب
مســتندات ورود قهــوه بــه ایــران قدمــت بســیار 
ــه نظــر می رســد  ــا ب بیشــتری از چــای دارد اّم
پــس از ورود چــای بــه ایــران در میــان ایرانیــان 
محبوبیتــی بیــش از قهــوه یافــت، امــکان 
کشــت آن در ایــران  نیــز بــه فراگیرتــر شــدن 
ــوه  ــیدن قه ــی آن نوش ــرد و در پ آن کمــک ک
کم رنگ تــر شــد. از ایــن رو در قهوه خانه هــا 
مدت هــا بــود کــه چــای جایگزیــن قهــوه شــده 
بــود اّمــا بــا رونــق کافــه و کافه نشــینی و ظهــور 
طیــف متنوعــی از قهوه هــا و مشــتقات آن، 
ــرد. ــدا ک ــود را پی ــداران خ ــاره طرف ــوه دوب قه

     بازگشت به گذشته:
ــود  ــدْن خ ــوق ش ــیر پات ــای در مس      کافه ه
دوره هــای مختلفــی را طــی کردنــد. دوره هایــی 
کــه می تــوان در آن نقــش معمــاری و تزئینــات 
ــران  ــۀ ته ــای اولی ــد. کافه ه ــم دی ــی را ه داخل
چــون محصولــی وارداتــی از غــرب بودنــد 
ــاری  ــه معم ــد ک ــای گرفتن ــی ج و در بناهای
ــادری،  ــه، ن ــتد؛ لُقانْط ــی داش ــا تلفیق ــی ی غرب
از  نمونه هایــی  دیگــر  کافه هــای  و  پــارس 
ــاب  ــذر از انق ــد از گ ــتند. بع ــاق هس ــن اتف ای
اّمــا کافه هــا رونــق بیشــتری در  و جنــگ 
شــهر تهــران گرفتنــد. ایــن رونــق آن هــا را بــه 
ــا،  ــرد. مغازه ه ــر ک ــاری نزدیک ت ــای تج فضاه
مغازه هــای  گاهــی  حتــی  و  پارکینگ هــا 
ــه  ــه کاف ــل ب ــاری تبدی ــاژهای تج ــل پاس داخ
رونــق  دورۀ  اوایــل  در  کافه هــا  می شــدند. 
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ــه معمــاری و طراحــی  ــر توجهــی ب خــود کمت
ــه  ــا ب ــه آن ه ــده توج ــتند و عم ــی داش داخل
ــل  ــود. از اوای ــی ب ــای غرب ــازی کافه ه شبیه س
دهــۀ 90 هجــری خورشــیدی اّمــا شــاخۀ 
دیگــری از کافه هــا در تهــران پــا گرفــت. 
ــوع در  ــال تن ــه دنب ــین ب ــتریان پاتوق نش مش
ــد. هــر چنــد در دورۀ قبــل از آن  کافه هــا بودن
می تــوان کافه هایــی مثــل کافــه تمــدن در 
ــه رومنــس در میــدان  چهــارراه ولیعصــر و کاف
فردوســی را دیــد کــه در بناهایــی بــا معمــاری 
واجــد ارزش شــکل گرفتــه بودنــد اّمــا اهمیــت 
ایــن کافه هــا بــه عنــوان پاتــوق چیزهــای 
نیــز  بــه طبــع صاحبــان  و  بــود  دیگــری 
ــه  ــاری کاف ــاوت معم ــر فضــای متف ــدی ب تأکی
ــا دورۀ جدیــد نقــش معمــاری در  نداشــتند. اّم
ــل ماحظــه اســت.  ــا قاب ــری کافه ه شــکل گی
ــزرگ و  ــه در بناهــای ب ــادۀ کاف جنبــش راه افت
قدیمــی ایــن روزهــا تهــران را درنوردیده اســت. 
معــروف،  تاریخــی  بناهــای  بیــن  ایــن  در 
ــا  ــی ب ــاری و بناهای ــاری قاج ــا معم ــی ب بناهای
معمــاری پهلــوی کــه اکثــراً حیــاط و فضاهــای 
متعــدد دارنــد، مــورد توجــه قــرار گرفته اســت. 
ــه کــه  ــش رفت ــی پی ــش تــا جای ــن جنب ای

حتــی کافــه رســتورانی ماننــد گــود در خیابــان 
موســوی تهــران، تزئینــات معمــاری قاجــاری را 
بــه داخــل یــک بنــا بــا معمــاری پهلوی بــرده و 
در زیــر زمیــن آن گــود زورخانــه بــه راه انداخته 
ــینی در  ــخ کافه نش ــه تاری ــی ب ــا نگاه ــت. ب اس
ــا  ــردش کافه ه ــن گ ــر ای ــوان بهت ــران می ت ته
ــاوت و  ــاری متف ــا معم ــی ب ــوی فضاهای ــه س ب

ــد.  ــمند را دی ارزش
     نگاهی به کافه نشینی در تهران:

ــران را غامحســین خــان  ــۀ ته ــن کاف      اولی
ــیدی  ــری خورش ــال 1285 هج ــه س ــه ب لقانط
در بــاْب همایــون تأســیس کــرد و مدتــی بعــد 
نیــز شــعبۀ دیگــری از آن را در بهارســتان دایــر 
کــرد.  اگرچــه معمــاری کافــه  لقانطــه متفــاوت 
ــنا  ــوای آش ــا حــال و ه ــود اّم ــا ب از قهوه خانه ه
ــت.  ــان داش ــوز در آن جری ــا هن ــا قهوه خانه ه ب
بــه گفتــۀ جعفــر شــهری در جلــوی ایــن کافــه، 
حوضــی در میــان پیــاده رو قــرار داشــت کــه از 
ــود و فــواره ای  ــان لوله کشــی شــده ب نهــر خیاب
ــرد. دور حــوض گل  ــوران می ک در وســط آن ف
ــای  ــره و قلیان ه ــر نق ــده و بادگی ــدان چی و گل
ــل  ــود. در داخ ــه  ب ــرار گرفت ــار آن ق ــور کن بل
قهوه خانــه مشــابه همیــن حــوض ســاخته 

تصویر2. کافه لقانطهتصویر1. کافه نادری



عکس هــا  بــا  آن  ســقف  و  دیــوار  و  شــده 
چل چراغ هــای  و  دیوارکــوب  و  تابلوهــا  و 
متعــدد تزئیــن شــده بــود. ایــن کافــه همچــون 
بــاز،   فضــای  در  تابســتان ها  قهوه خانه هــا 
ــاده رو و در  ــی در پی ــز و صندل ــدن می ــا چی ب
ــی  ــتریان پذیرای ــل از مش ــتان ها در داخ زمس
می کــرد. چــای و قلیــان متــاع اول ایــن کافــه 
بــود اّمــا قهــوه نیــز بــه منــوی ایــن کافــه اضافه 
ــد.   ــه می ش ــتریان فروخت ــه مش ــود و ب ــده ب ش
ماننــد  ایرانــی   شــربت های  و  نوشــیدنی ها 
ــو،  ــربت آلبال ــکنجبین، ش ــو، س ــربت به لیم ش
شــربت ریبــاس در منــوی آن وجــود داشــت و 
ــز  ــوده نی ــتنی و فال ــا بس ــاف قهوه خانه ه برخ

ــد. ــه می ش ــتریان عرض ــه مش ــتان ها ب تابس
ایــن کافــه هماننــد قهوه خانه هــا پیــش از 
آفتــاب دایــر بــود و پــس از بســتن دکان هــای 
اوج  اّمــا  می کــرد،  تعطیــل  کســبه  دیگــر 
شــلوغی آن از دو ســه ســاعت پیــش از غــروب 
تــا ســاعاتی پــس از تاریکــی هــوا بــود. اعیــان 
بــا اســب، کالســکه، درشــکه و اتومبیــل کــه بــه 
ــد  ــده می ش ــهر دی ــوک در ش ــک و ت ــی ت تازگ
ــح  ــا تفری ــد و در آنج ــه می آمدن ــن کاف ــه ای ب
کــه  رو  آن  از  می کردنــد.  وقت گذرانــی  و 
ــار  ــه اقش ــا ب ــت، تنه ــود گران قیم ــه ای ب کاف
و  فرنگ رفته هــا  اشــراف،  جامعــه،  متمــول 
ــان  ــود. هم زم ــه ب روشــن فکران اختصــاص یافت
ــا ایــن کافــه باقرخــان قفقــازی درطبقــۀ اول  ب
ــرد  ــا ک ــر پ ــتورانی ب ــه و رس ــل کاف ــد هت گران
کــه بــه خاطــر اجــرای تئاتــر و موســیقی مــورد 

ــت. ]3[ ــرار گرف ــن فکران ق ــه روش توج
ــام  ــه ن ــی ب ــادی ارمن ــال 1306 قن      در س
خاچیــک مادیکیانْــس کافــه ای در خیابــان 
نــادری تأســیس کــرد. ایــن خیابــان بــه علّــت 
ــی  ــیه و نزدیک ــا و روس ــفارت بریتانی ــود س وج
کانــون  جلســات  کــه  آرارات  باشــگاه  بــه 

ــکده  ــد و آتش ــزار می ش ــا برگ ــان در آنج ارمنی
ــود.  فیــروز بهــرام، گــذرگاه پررفــت و آمــدی ب
منــوی کافــه نــادری بســیار متفــاوت از منــوی 
رســتوران های  و  قهوه خانه هــا  مرســوم 
ــی  ــار غذاهای ــن ب ــرای اولی ــود و ب آن دوران ب
ــن  ــوی ای ــاتوبریان در من ــک و ش ــون بیفت چ
ــن  ــد. همچنی ــی ش ــان معرف ــه ایرانی ــه ب کاف
کافــه نــادری بــه خاطــر عرضــۀ قهــوۀ تــرک و 
فرانســه شــهرت داشــت. ایــن کافــه همچنیــن 
ــد،  ــقف بلن ــاص؛ س ــاری خ ــتن معم ــا داش ب
کاغــذ دیواری هــا، چراغ هایــی کــه بــا بنــد 
خامــوش می شــد و صندلی هــای لهســتانی 
و رومیــزی ســفید کــه شــمایل کافه هــای 
پاریســی را داشــت، مــورد توجــه روشــن فکران 
و فرنگ رفته هــا قــرار گرفــت. کافــه نــادری 
همچــون قهوه خانه هــا محوطــه ای بــاز بــه 
شــکل حیــاط بــا حــوض و درختــان چنــار دارد 
ــا  ــادری ب ــه ن ــا شــباهت کاف ــن تنه و شــاید ای

بــود. دوران  آن  قهوه خانه هــای 
     در ســال 1307 بلدیــۀ تهــران ضوابــط 
و مقــررات مشــخصی را بــرای قهوه خانه هــا 
و کافه هــا وضــع کــرد. بــه نظــر می رســد 
کــه هــدف اصلــی ایــن  مقــررات فاصلــه 
از  قهوه خانه هــا  بیشــتر  چــه  هــر  گرفتــن 
ــه  ــتر ب ــباهت بیش ــود و ش ــل خ ــاری اصی معم
ــد اول  ــد. در بن ــوده باش ــی ب ــای اروپای کافه ه
ایــن بخشــنامه بیــان شــده اســت کــه کافــه و 
ــدی  ــای بع ــت و در بنده ــی اس ــه یک قهوه خان
ــه  ــد ک ــازمان یافته ان ــه ای س ــه گون ــط ب ضواب
و  کافه هــا  مناصبــات  مطابــق  قهوه خانه هــا 
ــدادی از  ــوند. تع ــی ش ــا طراح ــاری آن ه معم
ــه کم رنــگ شــدن هویــت  ایــن مقــررات کــه ب
کــردن  مدرنیــزه  و  قهوه خانه هــا  پیشــین 
ــت: ــر اس ــرار زی ــه ق ــه ب ــد ک ــر ش ــا منج آن ه

ــه ای از دیوارهــا،       1.حــذف نقاشــی قهوه خان
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بــه گونــه ای کــه کشــیدن نقــش و صــور 
ــیرین و  ــا، ش ــو و اژده ــل دی ــوزون از قبی غیرم
ــو در  ــتم و گی ــون و رس ــی و مجن ــاد، لیل فره

شــد. ممنــوع  قهوه خانه هــا 
ــیمن  ــرای نش ــکو ب ــد س ــه نبای      2.قهوه خان

ــه باشــد. ــد دارای کتیب داشــته باشــد و نبای
ــرش  ــر ف ــا آج ــد ب ــه بای ــف قهوه خان      3.ک

ــود.  ش
ــزا  ــور مج ــه ط ــد ب ــه بای ــر قهوه خان      4. ه
ــق  ــه مطاب ــد ک ــته باش ــه داش ــک آبدارخان ی
ــه  ــوده و کلی دســتورات دارای چــاه فاضــاب ب
ــره در آنجــا گذاشــته   ــخ چــای و غی ــوازم طب ل
شــده و در همانجــا تهیــه شــود، بــه طــوری کــه 
بــه کلــی از نظــر مشــتری مســتور باشــد. بایــد 
ــه دود و  ــد ک ــته باش ــی داش ــش صحیح دودک
ــود و  ــمام نش ــه استش ــال در قهوه خان ــوی زغ ب
ــر  ــره از زی ــی و غی ــش حلب ــور دادن دودک عب
ســقف قهوه خانــه و خــارج کــردن آن در معابــر 
اکیــداً ممنــوع اســت. همچنیــن بایــد آبدارخانه 
ــد. ــته باش ــه داش ــه قهوه خان ــوص ب درب مخص

     5. هــر قهوه خانــه بایــد بــه قــدر گنجایــش 
ــا  ــی ی ــری چوب ــای چهارنف ــکان دارای میزه م
ــب  ــه تناس ــن ب ــده و همچنی ــگ ش ــی رن آهن
تعــداد میــز صندلــی چوبــی یــا آهنــی داشــته 

باشــد.
     6. هیچ گونــه اثاثیــه از قبیــل ســماور و 
ــه و  ــد در قهوه خان ــره نبای ــل و غی ــه و منق لول
در دیــد مشــتری گذاشــته شــود و محــل آن هــا 

ــه اســت. آبدارخان
     7. اســتعمال تغــار جهــت منبــع آب ممنــوع 
و بایــد ظــروف آب از آهــن ســفید و دارای شــیر 

. شد با
ــا کاشــی  ــور ی ــد بل      8. ظــرف آبخــوری بای
ــوع  ــفالی ممن ــوری س ــتعمال آبخ ــد و اس باش

اســت.

     9. شــاگرد قهوه خانــه بایــد همیشــه در 
مواقــع خدمــت پیراهــن ســفید بلنــد یــا پیــش 

بنــد ســفید داشــته باشــد.
     10. نقالــی و ســخن وری و حقه بــازی و 
پــرده آویختــن و ورود گــدا و درویــش و آتــش 
ــرگ ســبز  ــوان ب ــه عن ــروز و ســینی گردان ب اف
و تکدی گــری و غیــره در قهوه خانــه اکیــداً 

ــوع اســت. ممن
     11. گــذاردن نیــم تخــت و صندلــی در 

معبــر و روی نهــر آب ممنــوع اســت.  ]4[
     در دوران پهلــوی اول بــا تأســیس دانشــگاه 
تهــران و تغییــر شــکل شــهر کافه نشــینی رونــق 
بیشــتری یافــت و از حــدود دهــۀ 20 بــه بعــد 
ــا کارکردهــای فرهنگــی  کافــه و کافه نشــینی ب
و اجتماعــی رواج یافــت. در ایــن دروان تعــداد 
ــل  ــه مح ــی ک ــود؛ کافه های ــدود ب ــا مح کافه ه
تجمــع اعیــان بودنــد عمومــاً در خیابــان و 
مناطــق باالشــهر و بیشــتر بــا شــکل و شــمایل 
کافه هــای  و  رســتوران ها  و  مهمانخانه هــا 
ادبــی و روشــن فکری در مرکــز شــهر و حوالــی 
خیابان هــای نــادری، اســتانبول و اللــه زار قــرار 
پاتــوق  کارکــرد  بــا  کافه نشــینی  داشــتند. 
ــتان  ــت، داس ــادق هدای ــدۀ ص ــا ای ــی ب فرهنگ
ــه  ــه ب ــا توج ــته، و ب ــه برگش ــس از فرانس نوی
پاریســی  نویســندگان  کافه نشــینی  ســنت 
شــکل گرفت و تعــداد زیادی از نویســندگان آن 
ــرای بحث هــای  ــه پاتوقــی ب دوران کافه هــا را ب
ــزرگ  ــت، ب ــادق هدای ــد. ص ــدل کردن ــود ب خ
علــوی، مجتبــی مینــوی و  مســعود فــرزاد کــه 
ــد عصرهــا پــس  ــه گــروه ربعــه معــروف بودن ب
ــران  ــای ته ــی از کافه ه ــت از کار در یک از فراغ
ــادری،  ــای ن ــدند. کافه ه ــع می ش ــم جم دور ه
ــی  ــده آب ــال و پرن ــوآر، فردوســی، کنتینانت ُرز ن
ــود. از  ــان ب ــندگان آن زم ــای نویس از پاتوق ه
دیگــر پاتــوق هــای روشــن فکری در دهــۀ 



ــان  ــروز در خیاب ــه فی ــران، کاف 30 و 40 در ته
ــون  ــندگانی چ ــوق نویس ــه پات ــود ک ــار ب نوبه
جــال آل احمــد و هوادارانــش بــود. کافــه 
ــران  ــای ته ــن کافه ه ــی از مهم تری ــروز، یک فی
در حــوزۀ شــعر و داســتان بــود کــه چهره هایــی 
چــون نصــرت رحمانــی و خســرو گلســرخی، در 

ــد.  ــد می کردن ــت و آم آن رف
     کافه ها پس از انقالب: 

     پــس از انقــاب و در پــی آن شــروع جنــگ 
هشــت ســاله، کافــه و ســنت کافه نشــینی 
ــل  ــع آن محاف ــه طب ــد و ب ــگ ش ــم رن ــم ک ه
ــندگان  ــۀ نویس ــه خان ــب ب ــن فکری  اغل روش
و روشــن فکران منتقــل شــد. در ایــن دوران 
ــار  ــه کن ــماری در گوش ــت ش ــای انگش کافه ه
شــهر و در دل مغازه هــا بــه حیــات خــود ادامــه 
دادنــد. کافــه شــوکا یکــی از قدیمی تریــن 
در  کــه  اســت  انقــاب  از  بعــد  کافه هــای 
ــرار دارد  ــدی ق مغــازه ای در مرکــز تجــاری گان
شمســی   1360 ســال  بــه  آن  تأســیس  و 
برمی گــردد. ایــن کافــه فضــای کوچــک و 
بی تکلفــی دارد کــه بــا میــز و نیمکت هــای 
چوبــی مبلــه شــده اســت. چنــد قفســه کتــاب 

و طراحی هــای از هنرمندانــی کــه بــه ایــن 
کافــه رفــت و آمــد داشــته اند بــر دیوارهــا 
ــه چشــم می خــورد و همچنیــن مجموعــه ای  ب
از لیوان هــا رنگارنــگ کــه لیــوان شــخصی 
مشــتریان ایــن کافــه هســتند از ســقف آن 

ــت. ــزان اس آوی
دیگــر  از  نیــز  بــازار  ســرخه  تئاتــر  کافــه 
کافه هــای معــروف  ایــن دوره اســت و فضایــی 
بســته و نیمــه تاریــک دارد و دکــوری ســاده که 
قصــد خودنمایــی نــدارد. میــز خیاطــی گــرد و 
می تــوان  را  لهســتانی  صندلــی  و  کوچــک 
مشــخصه اصلــی ایــن کافــه دانســت؛ میزهایــی 
کــه پــر اســت از حکاکــی و یادگاری هــای 
ایــن  ســابق  مشــتریان  از  مانــده  برجــای 
ــترش  ــد وگس ــا رش ــاد ب ــۀ هفت ــه. در ده کاف
دانشــگاه ها و نیــاز دانشــجویان بــه یــک فضــای 
ــا هم نسل هایشــان بحــث   ــه در آن ب شــهری ک
ــازه  ــق ت ــا رون ــد، کافه ه ــو می کردن و گفت و گ
ــگ  ــه بخشــی از فرهن ــت و کافه نشــینی ب گرف
دانشــگاه ها تبدیــل شــد. ایــن کافه هــا را اغلــب 
ــات  ــد و تزئین ــکیل می دادن ــا تش ــه مغازه ه کاف
کافه هــای  بــه  بی شــباهت  آن هــا  داخلــی 

تصویر3. کافه شوکا
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دوران پهلــوی نبــود؛ میــز و صندلــی لهســتانی 
ــا تزئینــات محــدود  و ویترین هــای شیشــه ای ب
فضاهــای داخلــی کــه قصــد آن هــا زنــده کردن 
ــاب  ــش از انق ــن فکری پی ــای روش روح کافه ه
کافــه  در  نوســتالژی  حــس  برانگیختــن  و 
ــه  ــب ب ــا اغل ــن کافه ه ــوی ای ــود. من نشــینان ب
ــای ســرد و ســبک محــدود  نوشــیدنی و غذاه

ــود. ب
    در اواخــر دهــۀ هفتــاد هجــری خورشــیدی 
بــه  کــه  کافه هــا  از  جدیــدی  شــکل 
معــروف  کافه کتاب هــا  و  کافه گالری هــا 
شــدند،  بــه روی کار آمدنــد. ایــن کافه هــا 
ــی  ــود محافل ــین خ ــرد پیش ــر کارک ــاوه ب ع
و همچنیــن  بــرای گرد هم آیــی هنرمنــدان 
برگــزاری رویدادهــای فرهنگــی و هنــری بودنــد 
و در درون کتاب فروشــی ها و گالری هــا قــرار 
کافه گالری هــا  و  کافه کتاب هــا  داشــتند. 
جریــان تــازه ای راه انداختنــد کــه موجــب 
شــکل گیری کافه هــا بــا الگوه هــای خــاص 

ــد.  ش
     از اواخــر دهــۀ هشــتاد هجــری خورشــیدی 
رشــد کافــه در شــهر ها رو بــه فزونــی گذاشــت 
ــه  ــی ب ــهر کارکردهــای متنوع ــه در ش و کاف
ــان کافه نشــینی از انحصــار  ــت. جری خــود گرف
شــد  خــارج  فرهنگــی  و  روشــنفکر  قشــر 
و مــردم از هــر قشــر  بــرای ماقات هــا و 
قرارهــای دوســتانه در کافه هــا دور هــم جمــع 
ــم و  ــزاری مراس ــای برگ ــم پ ــدند. کم ک می ش
ــه  ــردم ب ــد و م ــاز ش ــا ب ــه کافه ه ــی ب مهمان
ــا را  ــه، آن ه ــان در خان ــی مهمان ــای پذیرای ج
بــه کافــه دعــوت می کردنــد. بــه دنبــال تنــوع 
نیــز  کارکــردی کافه هــا،  معمــاری  آن هــا 
بســیار متنــوع و گونا گــون شــد. در ایــن دوران 
ــت و  ــاال گرف ــه داران ب ــن کاف ــت بی ــازار رقاب ب
ــر خــاص  ــد کاراکت ــاش می کردن ــدام ت ــر ک ه

تصویر4. کافه باغ موزه مقدم

تصویر5. کافه باغ نگارستان

تصویر6. رستوران هتل سوئیس



ــد  ــف کنن ــود تعری ــۀ خ ــرای کاف ــی ب و متفاوت
ــا  ــرد کافه ه ــو و کارک ــا من ــاری ت ــه از معم ک
از  را شــامل می شــد. ســبک های مختلفــی 
ــاط  ــه از نق ــو گرفت ــه الگ ــی ک ــاری داخل معم
ــرد.  ــور ک ــا ظه ــود در کافه ه ــا ب ــف دنی مختل
ایــن کافه هــا جایگزیــن کافه هــای قدیمــی 
بــا آن فضــای کــم نــور و ســاده و نوســتالژیک 
ــد،  ــادآور کافه هــای قبــل از انقــاب بودن کــه ی
شــدند. مخاطبــان نیــز از ایــن تجربه هــای 
ــوی  ــد. من ــتقبال می کردن ــوع اس ــد و متن جدی
کافه هــا بــه طبــع معمــاری آن هــا متنــوع شــد 
و هــر کافــه عــاوه بــر آن کــه تــاش می کــرد 
متفاوتــی  و  خــاص  فضاســازی  و  معمــاری 
ــه  ــوی منحصــر ب ــال من ــه دنب داشــته باشــد ب

ــود. ــز ب خــود نی
بــا اضافــه شــدن کارکــرد تفریحــی و   
ــز  ــا در مراک ــور آن ه ــا حض ــه کافه ه ــاری ب تج
ــر  ــر رنگ ت تفریحــی و گردشــگری و تجــاری پ
بــه مجتمع هــای تجــاری،  و کافه هــا  شــد 
ســینماها و موزه هــا و غیــره راه یافتنــد. در 
ــا  ــای موزه ه ــه در فض ــی کاف ــان برپای ــن می ای
ــا  ــاز آن ه ــای ب ــی و فض ــای قدیم و عمارت ه
ــرار  ــین ها ق ــا و کافه نش ــه کافه داره ــورد توج م
ــاری  ــا و معم ــور در فض ــۀ حض ــت. تجرب گرف
آن هــا  در  را  نوســتالژیک  حســی  گذشــته 
برمی انگیخــت. از نمونــۀ کافه هایــی کــه در 
بــه  می تــوان  برپــا شــدند   موزه هــا  درون 
ــتان و  ــاغ نگارس ــعودیه، ب ــارت مس ــه عم کاف
خانــۀ مقــدم اشــاره کــرد. عــاوه بــر موقعیــت 
دیگــری  مشــخصات  تاریخــی،  معمــاری  و 
ــت  ــه تقوی ــز ب ــو نی ــات و من ــون تزئین همچ
ایــن  نوســتالژی  و  خاطره انگیــز  فضاســازی 
کافه هــا کمــک می کــرد. رومیــزی قلمــکار، 
ســفالی،  و   رنگــی  شیشــه ای  گلدان هــای 
ــی  ــس و حال ــی ح ــروف قدیم ــتفاده از ظ اس

ــن  ــه می کــرد. منــوی ای ــه فضــا اضاف ــی ب ایران
ــی و  ــر ایران ــا کارکت ــب ب ــم متناس ــا ه کافه ه
ــا و  ــه غذاه ــل ب نوستالژیک شــان بیشــتر متمای
نوشــیدنی های ایرانــی شــد. از املــت و نیمــرو و 
کشــک بادمجان تــا کوکــو و کتلــت بــه منــوی 
نوشــیدنی های  شــد.  اضافــه  کافه هــا  ایــن 
ایرانــی چــون دم نوش هــا و شــربت ها نیــز 

ــدند. ــا ش ــن کافه ه ــوی ای ــت من ــای ثاب پ
تجربــۀ ایــن فضــا جریــان تــازه ای را رقــم 
زد و موجــب شــد کافه دارهــا به دنبــال بــاز 
ــر  ــان ب ــا و زم ــه از فض ــن تجرب ــازی ای زنده س
آینــد و نســل دومــی از کافه هــای نوســتالِژیک 
روی کار آمدنــد کــه بیشــتر شــباهت بــه اولیــن 
کافه هــای تهــران در دوران قاجــار داشــتند 
و   30 دهــۀ  روشــن فکری  کافه هــای  تــا 
ــا و  ــزی فض ــت خاطره انگی ــوی. اهمی 40  پهل
معمــاری موجــب رواج کافه هایــی در دل بناهــا 
ــده از دوران  ــای مان ــی برج ــای تاریخ و خانه ه
ــی از  ــه یک ــد ک ــوی اول و دوم ش ــار و پهل قاج
ــاز  ــای ب ــا وجــود فضاه ــارز آن ه ــای ب ویژگی ه
چــون تــراس و حیــاط در کنــار فضاهــای بســته 
بــود. شــاید بتــوان گفــت کــه ایــن نســل جدید 
ــاری و  ــود را وام دار معم ــار خ ــا اعتب از کافه ه
ــود  ــتالژیک خ ــه نوس ــی و وج ــت فضای کیفی

ــد. بودن
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قــرن  در  نخســتین بار  قهــوه   
چهاردهــم میــالدی بــه مصــرف رســید؛ گرچــه 
ــد  ــه چن ــا آن را ب ــۀ انســان ب نخســتین مواجه
ــد.  ــخ نســبت می دهن ــن تاری ــرن پیــش از ای ق
ــم  ــم و یازده ــرون ده ــاه در حــدود ق ــن گی ای
میالدی شــناخته شــد و بــه تدریــج فوایدش در 
طــب روشــن شــد؛ عالمانــی همچــون زکریــای 
رازی و ابن ســینا نیــز در رســاله های علمــی 
ــی را  ــد و خواص ــام بردن ــاه ن ــن گی ــود از ای خ
ــا نخســتین  ــد.]1[ یمنی ه ــه آن نســبت دادن ب
افــرادی بودنــد کــه دانه هــای قهــوه را چیدنــد 
و آن را بــا آب جــوش ترکیــب کردنــد. چنــدی 
نگذشــت کــه صوفیــان یمنــی ســاکن َمخــا]2[ 
بــا خــواص ایــن دانه هــا آشــنا شــدند و از 
آیین هــای شــبانۀ خــود  در  ترکیــب  ایــن 
ــا اواخــر قــرن  ــه مــرور ت ــد. قهــوه ب بهــره بردن
ــی در  ــری اصل ــه عنص ــرن16 ب ــل ق 15 و اوای
تبدیــل  مســلمان  عارفــان  گردهمایی هــای 
شــد.]3[ بــه مــرور در مکــه مکانــی بــرای 
تهیــه و مصــرف قهــوه شــکل گرفــت؛ بــه 
ــه در  ــتین قهوه خان ــه نخس ــد ک ــر می رس نظ
ــه  ــجدی در مک ــی مس ــال 1511 در نزدیک س
ایجــاد شــد.]4[ هــم رونــق ایــن نوشــیدنی در 
مکــه و هــم موقعیــت مکانــی َمخــا در جنــوب  
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صحــرای عربســتان و نزدیکــی بــه دریــای 
ســرخ، مصــرف قهــوه را بــه خــارج از مرزهــای 
َمخــا هــم کشــاند. تاجــران و حاجی هایــی کــه 
ــد،  ــده بودن ــنا ش ــاه آش ــن گی ــا ای ــه ب در مک
ــوه  ــاه قه ــی گی ــش را در معرف ــن نق اصلی تری
ــه  ــوه ب ــتند.]5[ قه ــف داش ــق مختل ــه مناط ب
ســرعت بــه عنــوان کاالیــی ســودآور شــناخته 
شــد و کم کــم تجــارت قهــوه از مــوکا بــه ســایر 
ــا  ــا قرن ه ــدر ت ــن بن ــت. ای ــق گرف ــاط رون نق
ــادرات  ــارت و ص ــرای تج ــگاه ب ــتین پای نخس
قهــوه بــه جهــان بــود؛ چنان کــه نخســتین بــار 
از طریــق همیــن بنــدر قهــوه در قــرن 17 بــه 
ــادرات  ــتین ص ــۀ نخس ــید.]6[ نتیج ــران رس ای
دانه هــای قهــوه، ورود قهــوه بــه حــوزۀ زندگــی 
ــه  ــر و ب ــوریه و مص ــک س ــردم ممال ــۀ م روزان
آن  در  قهوه خانه هایــی  تٔاســیس  آن،  تبــع 
دوکشــور بــود.]7[ طولــی نکشــید کــه قهــوه از 
ــه پایتخــت عثمانــی رســید.  نقــاط گوناگــون ب
صحــرای  از  تجــار  و  حاجی هــا  رفت وآمــد 
ــه  ــن ب ــن یم ــتانبول و رفت ــه اس ــتان ب عربس
زیــر ســلطۀ عثمانی هــا بــاب آشــنایی قهــوه بــا 
ســالطین و مــردم ُتــرک بــود. نهایتــًا بــه نظــر 
ــال  ــار در س ــرای اولین ب ــوه ب ــه قه ــد ک می رس
ــه اســتانبول رســید.]8[ 1543 از اســکندریه ب
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ــهری رو  ــانزده ش ــرن ش ــتانبوِل ق اس  
بــه تحــول بــود. این شــهر دیگــر قســتنطنیۀ رو 
بــه  زوال بیزانســی نبــود؛ کــه  همــراه بــا اوضــاع 
ــه اش،  ــی تغییریافت ــت اجتماع ــادی و باف اقتص
بــه ســمت ســاختار متفاوتــی از قبــل می رفــت. 
ــدن  ــترده ش ــه در گس ــه ریش ــوع ک ــن موض ای
قلمــروی عثمانــی در قــرن شــانزده داشــت، بــا 
ــاختمانی  ــای س ــرای پروژه ه ــزی و اج برنامه ری
ــد، افزایــش جمعیــت و افزایــش محــالت  جدی
ــور  ــت.]9[ همان ط ــق یاف ــهر تحق ــکونی ش مس
کــه شــهر توســعۀ جدیــدی را تجربــه می کــرد، 
مــردم بیشــتری بــه شــهر آمدنــد و شهرنشــینی 
ــلوغ و  ــهر ش ــرور ش ــه م ــد. ب ــه  کردن را تجرب
متراکــم و معاشــرت و تعامــل مــردم بــا یکدیگر 
بیشــتر شــد و خواســته های جدیــدی در شــهر 
ــا  ــتقیمی ب ــۀ مس ــه رابط ــد ک ــود آم ــه وج ب
تعامــالت اجتماعــی داشــت. ایــن خواســته های 

جدیــد تــا حــدودی الگوهــای ارتباطــی ســنتی 
مــردم را عــوض کــرد و تغییراتــی را در تعریــف 
فضاهــای عمومــی و خصوصــی شــهر بــه وجــود 
آورد. ظهــور قهوه خانــه در اســتانبول یکــی 
ــوه و  ــیدن قه ــود. نوش ــر ب ــن ام ــل ای از عوام
ــق  ــرور رون ــه م ــد ب ــاد جدی ــن نه ــیس ای تٔاس
ــهرهایی  ــی از ش ــه یک ــتانبول را ب ــت و اس گرف
تبدیــل کــرد کــه دارای بیشــترین تعــداد 
پدیــد  کــه  قهوه خانــه ای  بــود؛  قهوه خانــه 
ــی  ــای عموم ــل فض ــی در تکام ــش قدم آمدن
شــهری بــود و مدرســه ای بــرای آمــوزش 
اجتماعــی.  تعامــالت  و  رفتــاری  الگوهــای 
ــی  ــان تالش های ــگران ترک زب ــون پژوهش تاکن
عمومــی  فضــای  ایــن  شناســاندن  بــرای 
ــا  ــعی دارد ت ــته س ــن نوش ــد. ای ــام داده ان انج
بــا اســتفاده از ایــن پژوهش هــا و نیــز بــا 
ــه از اســناد تصویــری  بهره گیــری از چنــد نمون

تصویر1. شرحی صوری از یک میخانه. مٔاخذ: 
Selma Akyazici Ozkocak,”Coffeehouses: Rethinking 
the Public and Private in early modern Istanbul”, p972

تصویر2: نمونه ای از یک بساط حمل شدنی فروش قهوه. مٔاخذ: 
Ahmet Yasar, The coffeehouses in early modern Istanbul: 
public space, sociability and surveillance, p57



از  به جامانــده، ســخن مختصــری  و کتبــی 
نخســتین قهوه خانه هــای اســتانبول بگویــد.
اولیــن  ظهــور  از  پیــش  تــا   
قهوه خانه هــا، اســتانبول دارای چنــد مــکان 
بــود:  مــردم  تعامــل  و  گردهمایــی  بــرای 
بقالی هــا ،  بازارچه  هــا،  و  بازارهــا  مســجدها، 
میخانه هــا و بوزاخانه ها.]10[گرچــه افــراد در 
ــات  ــر مالق ــا یکدیگ ــن ب ــن اماک ــدام از ای هرک
ــر  ــا یکدیگ ــو ب ــات و گفت وگ ــد، مالق می کردن
هــدف اصلــی حضــور در آن اماکــن نبــود. 
ــردم در  ــی م ــی گردهمای ــل اصل ــادت دلی عب
ــوع  ــارت موض ــروش و تج ــد و ف ــجد، خری مس
ــا  ــا و بوزاخانه ه ــا و میخانه ه ــث بازار ی ه مباح
مکان هایــی بــرای نوشــیدن و تفریــح بــود. 
بوزاخانه هــا مکانــی بــرای تهیــه و مصــرف 
ــود  ــه آب جــو ب کبــاب و نوشــیدنی ای شــبیه ب
کــه نوشــیدنش بــا رعایــت چنــد نکتــه ممنــوع 
ــب در  ــه اغل ــراب ک ــالف ش ــر خ ــود؛]11[ ب نب

میخانه هــا مصــرف می شــد. میخانه هــا کــه 
ــه دور از  ــهر و ب ــار ش ــارج از حص ــراً در خ اکث
محدوده هــای مســکونی احــداث می شــدند، 
ــی  ــه کارهای ــتغال ب ــرای اش ــد ب ــی بودن مکان
ــازی و  ــی و قمارب ــن: شراب نوش ــا دی ــر ب مغای
مســت،  مــردان  جنســی.  بی اخالقی هــای 
ــان و رقاصــان فاحشــه و بشــکه های شــراب  زن
ــود.]12[  ــا ب ــن مکان ه ــگی ای ــر همیش عناص
ــن  ــتانبول، ای ــه اس ــوه ب ــیدن قه ــا رس        ب
دو مــکان کــم و بیــش از رونــق افتادنــد؛ 
و  قهــوه  آماده ســازی  از  فــارغ  قهوه خانه هــا 
ــدند  ــی ش ــود، مکان ــتریان خ ــی از مش پذیرای
بــرای گفت  وگــو و تعامــل، ابــراز ایده هــا و 
عقیده هــا، نشــر اخبــار و تــدارک تفریــح و 
ســرگرمی هایی ســالم بــرای تمــام طبقــات 
جامعــه؛ در حالــی کــه بوزاخانه هــا و میخانه هــا 
نبودنــد. طبقــات  تمامــی  بــرای  مکانــی 

ــتانبول  ــه اس ــوه ب ــه قه ــی ک هنگام  

Marita Ervin, Coffee and the Ottoman Social Sphere, p42 :تصویــر3: نمونــه  ای از فضــای داخلــی یــک قهوه خانــۀ مجلــل. مٔاخــذ



55

و  تٔاثیــرات  بــا  مــرور  بــه  مــردم  رســید، 
رژیــم  در  را  آن  و  شــدند  آشــنا  خواصــش 
ویژگی هــای  دادنــد.  جــای  خــود  غذایــی 
طبــی قهــوه و رژیــم غذایــی نه چنــدان جالــب 
عمــوم مــردم ایــن موضــوع را تســریع کــرد. بــه 
ــد  ــزۀ جدی ــوه و م ــرات قه ــد تٔاثی ــر می رس نظ
ــر  ــه ب ــی ک ــرای کم بضاعتان ــود ب ــی ب آن، تنوع
خــالف اعیــان عثمانــی، پروتئیــن کمــی در روز 
ــوه  ــان می ــوت غالبش ــد و ق ــرف می کردن مص
ــوه  ــب قه ــن ترتی ــه ای ــود.]13[ ب ــبزی ب و س
ــاط  ــی ارتب ــت عثمان ــردم پایتخ ــا م آرام آرام ب
برقــرار کــرد؛ گرچــه آماده ســازی اش از عهــدۀ 
ــی  ــه راحت ــش ب ــد. مصرف ــی برنمی آم هرکس
ممکــن نبــود و جوشــاندن و دم کــردن آن 
ــرد؛  ــب می ک ــود را طل ــاص خ ــای خ مهارت ه
بنابرایــن کم ترکســی را می شــد یافــت کــه 
ــد.  ــرف کن ــاده و مص ــه اش آم ــوه را در خان قه

 ]14[
بــه  طریــق  دو  از  ابتــدا  در  قهــوه         
بســاط های  می رســید:  مشــتریان  مصــرف 
و  دوره گــرد  قهوه فروشــان  و  قهــوه  فــروش 
قابــل  قهــوه  بســاط های  قهوه فروشــی ها. 
در  پراکنــده  بــه صــورت  و  بودنــد  حمــل 
ــم  ــان ه ــتند. فروشندگانش ــود داش ــازار وج ب
خــود مســئول آماده ســازی قهــوه بودنــد. 
قامــت  بــه  گاه  کــه  قهوه فروشــان  ایــن 
ــه ای  ــینی و جعب ــد، س ــردی درمی آمدن دوره گ
ــا خــود  شــامل چندیــن فنجــان و مشــعل را ب
ــه  ــده را ب ــوۀ دم ش ــا قه ــد ت ــل می کردن حم
ــت از  ــبِی این دس ــانند.]15[ کاس ــروش برس ف
قهوه فروشــان چنــدان رونــق نداشــت؛ ســختی 
توزیــع و فــروش قهــوه اصلی تریــن دلیــل ایــن 
موضــوع بــود. مدتــی بعــد قهوه فروشــی ها 
ــا بســاط های  ــه در مقایســه ب ایجــاد شــدند ک
ــرای  ــری ب ــت بزرگت ــای ثاب ــی، فض قهوه فروش

فــروش و آماده ســازی قهــوه داشــتند. ایــن 
ــدند  ــکیل می ش ــره تش ــک پنج ــا از ی دکان ه
ــه دکان و  ــل ب ــی متص ــکوی بیرون ــک س و ی
ــی. مشــتری ها  ــی در فضــای داخل ــد صندل چن
خــود  قهــوۀ  دکان  پنجــرۀ  از  می توانســتند 
را ســفارش دهنــد و بــر ســکوهای بیرونــی 
یــا نیمکت هــای داخلــی بنشــینند و قهــوه 
ــی  ــن دکان های ــه چنی ــا آن ک ــند.]16[ ب بنوش
آماده ســازی و مصــرف قهــوه را نســبت بــه 
روش پیشــین آســان تر کــرده بودنــد، بــه مــرور 
نیــازی مبنــی بــر ایجــاد فضایــی بزرگتــر بــرای 
ــد. ــه وجــود آم آماده ســازی و مصــرف قهــوه ب
ــیدن  ــون سرکش ــوه همچ ــیدن قه         نوش
ــا ســرعت انجــام  جرعــه ای خنــک نبــود کــه ب
بگیــرد. قهــوه داغ به دســت مشــتری می رســید 
ــرای نوشــیدنش ناچــار  ــن مشــتریان ب و بنابرای
ــد.  ــپری کنن ــی س ــی را در جای ــد لحظات بودن
ــِی  ــالت اجتماع ــاز تعام ــۀ آغ ــًا نقط ــن دقیق ای
مرتبــط بــا قهــوه بــود؛ انتظــار بــرای نوشــیدن 
ــوار  ــرد هم  ج ــا ف ــت ب ــه صحب ــر ب ــوه منج قه
می شــد کــه بی ربــط بــه خــوی مردمــان شــهر 
هــم نبــود. در کنــار ایــن امــر و بــا رونــق یافتــن 
و محبوبیــت قهــوه در میــان مــردم، ســلطان و 
درباریــان عثمانــی نیــز نســبت بــه مصــرف ایــن 
ــن  ــع ای ــه تب ــد و ب ــان دادن ــتیاق نش ــاده اش م
موضــوع، منصبــی در دربــار بــا عنــوان قهوه چی 
بــه وجــود آمــد.]17[ بــا شناخته شــدن بیشــتر 
و رســمیت یافتــن مصــرف قهــوه در اســتانبول، 
از  بزرگتــر  کــه  نیــز  قهوه خانه هــا  ســاخت 
قهوه فروشــی ها بودنــد رونــق گرفــت. نخســتین 
ــا  ــامی بن ــرد ش ــتانبول را دو ف ــۀ اس قهوه خان
ــق،  ــری از دمش ــب و دیگ ــی از حل ــد؛ یک کردن
ــز تجــارت  ــک مرک ــه ی ــک ب ــه ای نزدی در محل
و ترابــری دریایــی کــه بــه خالــی کــردن 
واردات شــهری همچــون مــواد غذایــی و قهــوه 



اختصاص داشت.]18[ 
ــه  ــا آرایشــی ب ــرور قهوه خانه ه ــه م ب  
ــاق  ــک ات ــب ی ــکان اغل ــن م ــد. ای خــود گرفتن
ــازی  ــه آماده س ــم ب ــه ه ــود ک ــی ب چهارضلع
ــه مصرفــش.   قهــوه اختصــاص داشــت و هــم ب
ــوه وجــود داشــت  ــردن قه ــرای دم ک ــی ب اجاق
ــکل  ــه ش ــواًل ب ــه معم ــز ک ــی نی و نیمکت های
U دورتــادور فضــای داخلــی اتــاق چیــده 
ــا مــردم بتواننــد قهــوه را نشســته  می شــدند ت
ــقف  ــم از س ــی ه ــای بزرگ ــند. فانوس ه بنوش
ــگام  ــه هن ــا ب ــدند ت ــیده می ش ــخ کش ــه ن ب
مشــتریان  بــرای  را  فضــا  شــب  و  غــروب 
ــر  ــا ب ــاق بن ــن ات ــد.]19[ ای ــگاه دارن ــن ن روش
اوضــاع مالــی صاحبــش و موقعیــت مکانــی اش 
ــت.  ــاوت داش ــی متف ــاد و کیفیت ــهر، ابع در ش
ــه از نظــر اقتصــادی  ــرادی ک قهوه خانه هــای اف
در طبقــۀ متوســطی بودنــد، عــالوه بــر فضــای 
ــهر  ــای ش ــتانبول و فض ــر اس ــا معاب ــی، ب داخل
نیــز ارتبــاط داشــت. ایــن ارتبــاط بــا قرارگیری 
ــه  ــی قهوه خان ــۀ بیرون ــی در محوط نیمکت های
می شــد  موجــب  و  می آمــد  وجــود  بــه 
ــا  ــاط ب ــی و در ارتب مشــتریان در فضــای بیرون
ــم  ــا ه ــند و ب ــود را بنوش ــوۀ خ ــذران قه رهگ
قهوه خانه هــای  اکثــر  کننــد.]20[  صحبــت 
ــار  ــازار و در کن ــول و متوســط شــهر در ب معم
 ... و  میوه فروشــی ها  و  بقالی هــا  ســلمانی ها، 
جمــع بودنــد و اصلی تریــن و پرتعدادتریــن 
ــی  ــد. برخ ــمار می رفتن ــه ش ــازار ب ــر ب عناص
ــی  ــی کارگاه های ــز در نزدیک ــا نی ــر از آن ه دیگ
ــم  ــی ه ــددوزی و برخ ــی، نم ــر لحاف باف نظی
کــه موقوفــه بودنــد، در جــوار مســجد یــا 
ایــن  حمامــی قــرار داشــتند.]21[ گرچــه 
ــتانبول  ــدوده ای از اس ــر مح ــا در ه قهوه خانه ه
بــازار  تمرکــز آن هــا در  یافــت می شــدند، 
و بازارچه هــای نزدیــک اســکله بــود. ]22[ 

همیشــه  این دســت  از  قهوه خانه هایــی  اّمــا 
ــدند.  ــر نمی ش ــا ظاه ــک  بن ــک ت ــون ی همچ
قشــر  بــه  متعلــق  کــه  آن هــا  از  برخــی 
کم بضاعــت و کارگــر جامعــه بودنــد، در طبقــۀ 
ــۀ  ــا در طبق ــکونی ی ــزل مس ــک من ــاالی ی ب
ــی  ــم برخ ــی ه ــتند. گاه ــرار داش ــن آن ق پایی
افــراد از طبقــۀ زیریــن خانــۀ خــود بــرای ایجــاد 
ــد و در آن از  ــره می بردن ــه به ــوه خان ــک قه ی

پذیرایــی می کردنــد.]23 مشــتریان 
       اّمــا بــه جــز ایــن قهوه خانه هــای پراکنــده 
در ســطح شــهر، قهوه خانه هــای متفاوتــی هــم 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــود داش ــهر وج در ش
ــم در  ــی ه ــزرگ و مجلل ــای ب ــه قهوه خانه ه ک
قهوه خانه هــای  می شــد.  ســاخته  اســتانبول 
بــزرگ در محــالت اعیان نشــین شــهر و در 
ــن  ــت. ای ــرار داش ــره ق ــای مرم ــی دری نزدیک
ــکویی  ــتن س ــر دربرداش ــالوه ب ــا ع قهوه خانه ه
دورتــادور فضــا، شــامل حــوض و آب نمایــی در 
ــی  ــاع برخ ــد. ارتف ــی بودن ــای داخل ــۀ فض میان
از ایــن قهوه خانه هــا بــه هفــت متــر هــم 
می رســید و گاه ســقف و دیوارهایشــان از مــس 
ــروت  ــی از نشــانه های ث ــه یک ــود ک پوشــیده ب
ــه حســاب می آمــد. بعضــی  در قــرن شــانزده ب
از دیوارهــا هــم بــا پنجره هــای سراســری 
ــای  ــری از دری ــد و منظ ــده بودن ــیده ش پوش
ــد.  ــم می کردن ــتریان فراه ــرای مش ــره را ب مرم
ــت از  ــکان این دس ــه مال ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
ــح  ــن مصال ــری از چنی ــا بهره گی ــا ب قهوه خانه ه
ــا طبیعــت  ــاط ب ــی ایجــاد ارتب و آرایشــی در پ
قهوه خانه هــای  هماننــد  درســت  بودنــد؛ 
دیگــر.]24[  کیفیتــی  بــا  اّمــا  متوســط، 
اســتانبول  در  هــم  دیگــری  قهوه خانه هــای 
بودنــد کــه در نزدیکــی محــالت کارگرنشــین و 
ــود  ــا وج ــد و ب ــکل می گرفتن ــا ش ــار بندره کن
ــتند.  ــاوت داش ــی متف ــابه، کیفیت ــی مش طرح



57 ــق  ــک دکان و آالچی ــه ی ــتر ب ــه بیش ــا ک آن ه
ــوار و  ــی دی ــد و حت ــقفی بلن ــد، س ــد بودن مانن
پنجــره ای هــم نداشــتند. نیمکت هایــی بــه دور 
آن وجــود داشــت و مشــتریان ضمــن نوشــیدن 
ــد.]25[  ــوه از منظــرۀ آب اســتفاده می کردن قه
ایــن قهوه خانه هــا بــا کیفیت هــای متفــاوت 
بــه ســرعت رشــد کردنــد؛ بــه طــوری کــه بــه 
ــرن16   ــر ق ــال آخ ــی  س ــد در س ــر می رس نظ
اســتانبول  در  قهوه خانــه  ششــصد  حــدود 
احــداث شــد.]26[ فــارغ از نفــوذ قهوه بــه رژیم 
ــه  ــت قهوه خان ــق و محبوبی ــردم، رون ــی م غذای
وام دار فعالیت هــا و اتفاقــات جــاری در آن هــم 
ــری  ــش جامعه پذی ــه افزای ــه ک ــود؛ همان گون ب
و ارتباطــات اجتماعــی در فضــای شــهری نیــز 

ــود.  ــدار آن هــا ب وام
ــرای طبقــۀ خاصــی  ــی ب ــه فضای        قهوه خان
ــای  ــتین فضاه ــه از نخس ــود؛ بلک ــه نب از جامع
ــف،  ــار مختل ــه اقش ــود ک ــهری ب ــی ش عموم
طبقــۀ  و  مقــام  گرفتــن  نظــر  در  بــدون 

اجتماعــی خــود، در آن حاضــر می شــدند و 
بــا یکدیگــر گفت وگــو می کردنــد. بــه جــز 
ــه  ــی ب ــه خصوص ــار ب ــا رفت ــه ب ــاز ک قهوه س
ــرگرم  ــوه س ــیدنی قه ــۀ نوش ــردن و تهی دم ک
عوامــل  مهم تریــن  از  قهوه چی هــا  بــود، 
انســانی گرداننــدۀ قهوه خانــه بودنــد. آن هــا 
ــه گاه در  ــد ک ــی می کردن ــتریانی پذیرای از مش
ــد و  ــه نوشــیدن قهــوه مشــغول بودن ســکوت ب
گاه گروه هــای کوچکــی تشــکیل می دادنــد  
و سیاســی  دولتــی  از موضوعــات جــدی  و 
حــرف می زدنــد. ]27[ اّمــا گفت وگــو تنهــا 
ــس از  ــود. پ ــه نب ــاری در قهوه خان ــت ج فعالی
مدتــی انجــام ســرگرمی هایی نظیــر شــطرنج و 
تخته نــرد و نیــز تبــادل آثــار ادبــی بــا خوانــش 
ــه  ــد در فضــای قهوه خان ــی بلن ــا صدای ــا ب آن ه
ــتان خوانی  ــعرخوانی و داس ــد.]28[ ش ــج ش رای
در  جــاری  فعالیت  هــای  اصلی تریــن  از 
قهوه خانــه بــود. ایــن امــر بــه قــدری در میــان 
ــه  ــه ب ــوب شــد ک ــت و محب ــق گرف ــردم رون م
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ــرایی و  ــدی از داستان س ــۀ جدی ــش گون پیدای
ــه ای  نقالــی در ادبیــات تــرک منجــر شــد؛ گون
کــه پیــش از قهوه خانه هــا نــه در دربــار مرســوم 
بــود و نــه در خانه هــای مــردم: داستان ســرایی 

شــهری. ]29[ 
       همان طور که داســتان خوانی و شــعرخوانْی 
ــود و در  ــا ب ــان ترک ه ــوم در می ــنتی مرس س
قهوه خانــه صرفــًا شــکل جدیــدی یافــت، ســایر 
نیــز  قهوه خانــه  در  مشــتریان  فعالیت هــای 
ــش  ــا پی ــا ت ــود. ترک ه ــنا ب ــردم آش ــرای م ب
از احــداث قهوه خانه هــا هــم بــه گفت   وگــو 
ــی از  ــا و پذیرای ــی، بازی ه ــالت اجتماع و تعام
ــا پیــش از  یکدیگــر اشــتیاق داشــتند. آن هــا ت
ــای  ــک فض ــی در ی ــن فعالیت های ــه چنی آن ک
عمومــی شــهری رونــق بگیــرد، ســنت های 
پیشــین خــود را در فضــای خصوصــی بــه جــا 

می آوردنــد.
از  بــود  جدیــدی  نمونــۀ  قهوه خانــه         
شــخصی  عمــارات  و  خانه هــا  از  قســمتی 
مــردم. خانه هــای عثمانــی شــامل بخشــی 
)ســالم علیک(]30[  ســالملیک  عنــوان  بــا 
ــی  ــارغ از چگونگ ــه ف ــب خان ــه صاح ــود ک ب
آن  در  مهمانانــش  از  مالــی اش،  وضعیــت 
پذیرایــی می کــرد. ایــن بخــش کــه معمــواًل در 
مقابــل یــا نزدیکــی ورودی خانــه قــرار داشــت، 
همچــون قهوه خانــه فضایــی مردانــه بــود و 
ــرای  ــی در آن ب ــیدنی های مختلف ــام و نوش ش
ــد.  ــده می ش ــدارک دی ــان ت ــی از مهمان پذیرای
صاحب خانــه در ایــن بخــش بــا مهمانانــش 
ــث  ــد بح ــای جدی ــت و ایده ه ــورد سیاس در م
کــه  گفــت  می تــوان  اصــل  در  می کــرد. 
ــه مکالمــه نقــش کلیــدی را  همچــون قهوه خان

می کــرد.]31[ بــازی  ســالم علیک  در 
ــای  ــن فعالیت ه ــا و چنی       رواج قهوه خانه ه
مرســومی درون آن هــا که ریشــه در ســنت های 
عثمانــی هــم داشــت، هــم حکومــت عثمانــی را 

ــزرگ در  ــای ب ــه احــداث قهوه خانه ه ــب ب ترغی
شــهر می کــرد و هــم در بازه هایــی موجــب 
عثمانــی  حکومــت  می شــد.  آن هــا  تــرس 
ــا احــداث مســجد و مدرســه در  دیگــر فقــط ب
شــهر قدرت نمایــی نمی کــرد؛ کــه پــس از 
ــش،  ــتانبول و محبوبیت ــه اس ــوه ب ــی قه معرف
قهوه خانه هــای بزرگــی را در قلمــروی خــود 
احــداث کــرد؛]32[ بــا ایــن حــال چنــدی 
ــردن  ــل ک ــی تعطی ــود در پ ــه خ ــت ک نگذش
آن هــا برآمــد. گرچــه ســنت های رفتــاری 
ــان  ــود، جری ــوم نب ــه مذم ــاری در قهوه خان ج
عمومــی،  فضــای  یــک  در  آن هــا  یافتــن 
ــال  ــه دنب ــار را ب ــت و درب ــی دول ــرس و نگران ت
داشــت. گاه مباحثــات مشــتریان در مــورد 
ــه  ــر ب ــت و منج ــاال می گرف ــی ب ــور سیاس ام
ــن  ــد. از ای ــان می ش ــرد درباری ــاد از رویک انتق
گذشــته قهوه خانــه بــه مــرور تبدیــل بــه 
یــک روزنامــه شــد کــه اخبــار درســت و غلــط 
همیــن رو  از  می کــرد.  منتشــر  را  سیاســی 
ــود  ــالش ب ــان در ت ــک روحانی ــه کم ــت ب دول
تــا از ادامــۀ چنیــن مباحثاتــی جلوگیــری 
ــی  ــای زمان ــی بازه ه ــت در بعض ــد. حکوم کن
ــل  ــه تعطی ــون، دســتور ب ــای گوناگ ــه بهانه ه ب
کــردن قهوه خانه هــا و منــع فعالیــت آن هــا 
ــدرت  ــرن 16 ق ــه در ق ــان ک ــی داد. روحانی م
آوردن  فراهــم  در  داشــتند،]33[  زیــادی 
از  می کردنــد.  کمــک  دولــت  بــه  بهانه هــا 
آنجــا کــه تالش هــای بسیارشــان در حــرام 
مانــده  بی نتیجــه  قهــوه  مصــرف  دانســتن 
جــاری  فعالیت هــای  از  بدگویــی  بــا  بــود، 
شــخصیت  از  بدگویــی  قهوه خانه هــا،  در 
در  قهوه خانــه،  گرداننــدگان  و  مشــتری ها 
ــدند.  ــکان ش ــن م ــاختن ای ــار س ــی بی اعتب پ
در آن زمــان آن هــا مصــرف حشــیش و تریــاک 
را بــه همــۀ قهوه خانه هــا نســبت می دادنــد 
ــی نظیــر شــطرنج خــرده  ــه بازی های و حتــی ب
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همچنــان  بســیاری  افــراد  نمی رســیدند. 
پــس از صــدور ممنوعیــت بــه تٔاســیس آن 
ادامــه می دادنــد. قهوه خانه هایــی هــم کــه 
ــازل  ــه من ــی ب ــد و ارتباط ــع بودن ــازار واق در ب
ــه ادامــۀ فعالیــت  مســکونی نداشــتند، مجــاز ب
ــت در تعطیــل  ــد.]37[ موفــق نبــودن دول بودن
شــمار  از  می شــود  را  قهوه خانه هــا  کــردن 
قــرن  ابتــدای  اســتانبول در  قهوه خانه هــای 
ــه  ــه نظــر می رســد ک ــد. ب ــز فهمی ــم نی هفده
در ابتــدای قــرن 17 شــمار قهوه خانه هــا در 
ــهر  ــای ش ــازار و بازارچه ه ــی و ب ــالت اصل مح
ــا  ــدادی از بوزاخانه ه ــی تع ــت. حت ــش یاف افزای
کــه دیگــر از رونــق افتــاده بودنــد، تبدیــل بــه 
ــش  ــا افزای ــًا ب ــدند.]38[ طبیعت ــه ش قهوه خان
اتفاقــات  بــر  نظــارت  قهوه خانه هــا،  شــمار 
و مباحثــات جــاری در آن هــا بــرای دولــت 
ــال  ــر در س ــار دیگ ــت ب ــد. دول ــخت می ش س
ــدن  ــده ش ــر برچی ــی ب ــتوری مبن 1633 دس
تعــداد زیــادی از قهوه خانه هــا صــادر کــرد. 
ایــن دســتور کــه این بــار بــا ســخت گیری 
بیشــتری اعمــال شــد، موجــب متــروک شــدن 
ــه  ــبت ب ــردم نس ــی م ــا و بی توجه قهوه خانه ه
ــا ایــن حــال بنــای قهوه خانه هــا  آن هــا شــد. ب
ــه مغازه هــای دیگــر  از بیــن نرفــت؛ تعــدادی ب
تبدیــل شــدند و تعــداد کمــی برچیــده شــدند. 
اّمــا ایــن ممنوعیــت نیــز مــدت زیــادی طــول 
ــی از  ــکان بعض ــی مال ــای مال ــید. کمک ه نکش
قهوه خانه هــا بــه مســاجد محلــی موجــب شــد 
ــا ممنوعیــت  فعالیــت قهوه خانه هــا در اواخــر  ت
ــرود و قهوه فروشــان و  ــن ب ــرن هفدهــم از بی ق
ــار دیگــر کســب و کارشــان را از  قهوه چی هــا ب

ســربگیرند.]39[
ــرور  ــه م ــه ب ــد ک ــر می رس ــه نظ   ب
ــی  ــدن تدریج ــته ش ــاز و بس ــا ب ــگام ب و هم
قهوه خانه هــا، کالبــد و آرایــش فضــای داخلــی 
آن هــا بــه ثباتــی رســید. گرچــه همچنــان اکثر 

ــی  ــوه را عّلت ــیدن قه ــا نوش ــد. آن ه می گرفتن
بــرای زوال عقــل می دانســتند و معتقــد بودنــد 
ــوند و  ــرف می ش ــیدن آن منح ــا نوش ــردم ب م
ــد. ــا افعــال ناپســند ســرگرم می کنن خــود را ب

برخــی  درســت  نه چنــدان  تصــورات   ]34[
ــه  ــای مجرمان ــوع فعالیت ه ــز وق مســافران و نی
ــه  ــوه، ب ــروش قه ــه و ف ــِن تهی ــی اماک در بعض

ــرد. ــک  ک ــر کم ــن ام ــا در ای آن ه
ــارۀ  ــراد تصــور غلطــی درب ــی اف برخ  
پســران  حضــور  داشــتند.  قهوه خانه هــا 
قهوه چــی و شــیوۀ رفتارشــان برخــی مشــتریان 
ــد  ــور می کردن ــا تص ــرد. آن ه ــان می ک را بدگم
ــای  ــرای بی اخالقی ه ــی ب ــه مکان ــه قهوه خان ک
جنســی نیــز فراهــم کــرده اســت؛ در صورتــی 
ــارغ  ــود. ف ــن تصــور چنــدان درســت نب کــه ای
جــوان،  قهوه چــی  پســران  ماجراهــای  از 
ــن  ــرای ای ــی ب ــت فضای ــه نمی توانس قهوه خان
ــب فقــط از  منظــور داشــته باشــد؛ چراکــه اغل
ــای  ــامل فض ــد و ش ــاق تشــکیل می ش ــک ات ی
اتفاقــات  احتمــااًل  نبــود.]35[  خصوصــی 
بــود  حمام هــا  و  ســلمانی ها  در  واقع شــده 
ــی  ــرد. گاه ــت می ک ــان را تقوی ــن گم ــه ای ک
حمام هــای عمومــی و ســلمانی ها خدماتــی 
بــه  می دادنــد؛  ارائــه  قهوه خانــه  مشــابه 
خصــوص زمانــی کــه قهوه خانه هــا تعطیــل 
ــه  ــا ب ــن بناه ــی از ای می شــدند. گوشــۀ کوچک
ــا  ــرد. اّم ــدا می ک ــاص پی ــوه اختص ــۀ قه تهی
ــن  ــه ای در ای ــای مجرمان ــم فعالیت ه ــی ه گاه
ــدد  ــای متع ــد؛ حجره ه ــام می ش ــا انج مکان ه
ــود. ــرده ب ــم ک ــا را فراه ــن فض ــلمانی ها ای س

 ]36[
  گرچــه حکومــت و روحانیــان بــا 
ــتوراتی را  ــی دس ــن موضوعات ــتفاده از چنی اس
ــا  ــت قهوه خانه ه ــت فعالی ــر ممنوعی ــی ب مبن
متروکــه  را  آن هــا  از  تعــدادی  و  صــادر  
ــود  ــود خ ــه مقص ــم ب ــه ه ــد، همیش می کردن
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همچــون  چهارضلعــی  بنایــی  قهوه خانه هــا 
امکانــات  بودنــد،  نخســتین  نمونه هــای 
ــد و  ــم آوردن ــتریان فراه ــرای مش ــتری ب بیش
متنوع تــر شــدند. مشــاهدۀ چندیــن نقشــه 
از قهوه خانه هــای موجــود در قــرون 19-17 
ــدا  ــاالر، ج ــد ت ــا چن ــک ی ــود ی ــانگر وج نش
نیمکت هــای  و  نشــیمن گاه ها  کنــار  در  یــا 
ــداد و  ــه تع ــا ک ــن تاالره ــت. ای ــه اس قهوه خان
ابعادشــان بســته بــه مســاحت و شــیوۀ آرایــش 
در  بــود،  متفــاوت  قهوه خانه هــا  داخلــی 
ســطحی باالتــر قــرار داشــتند و گاهــی نیــز بــا 
ــی  ــری فضای ــیمن گاهی سراس ــای دادن نش ج
را بــرای نشســتن مشــتریان و پذیرایــی از آنــان 
ــه نظــر می رســد کــه گاه  ــد. ب فراهــم می کردن
شــمار ایــن تاالرهــا و بــه طــور کلــی مســاحت 
فضــای جلــوس مشــتریان بــر تعــداد اجاق هــای 
ــه  ــا ب ــد. اّم ــع می ش ــر واق ــز مؤث ــه نی قهوه خان
ــوان از تــدارک باغچــه   جــز ایــن تاالرهــا، می ت
ــا  ــی قهوه خانه ه ــار برخ ــی در کن ــا باغچه های ی
ــۀ  ــی در میان ــه و آب نمای ــور حوضچ و همین ط

ــد. ــز آگاه ش ــه نی قهوه خان
بــه نظــر می رســد کــه بــه مــروْر تــالش مالــکان 
بــرای برقــراری ارتبــاط بــا محوطــۀ بیرونــی، از 
ــه  ــراردادن چنــد نیمکــت در خــارج قهوه خان ق
از  بهره گیــری  بــه  منجــر  و  رفــت  فراتــر 
گیاهــان و طبیعــت بی جــان شــد؛ ایــده ای 
ــای  ــدی در قهوه خانه ه ــا ح ــر و ت ــه پیش ت ک

ــود. ــه ب ــق یافت ــز تحق ــل نی مجل
ــه  ــر ب ــط منج ــان فق ــذر زم ــا گ اّم  
ــر کالبــد آن هــا نشــد؛ کــه  اعمــال تغییراتــی ب
ــر  ــز مؤث ــا نی ــاری در آن ه ــای ج ــر فعالیت ه ب
ــی از  ــا آگاه ــوان ب ــوع را می ت ــن موض ــود. ای ب
اســتانبول  قهوه خانه هــای  برخــی  وضعیــت 
در قــرن 19 فهمیــد. قهوه خانه هــای قــرن 
19 بــا نخســتین همتایانشــان در قــرن 16 
نــه  دیگــر  برخــی  داشــتند.  تفاوت هایــی 

ــه  ــوه، ک ــروش قه ــازی و ف ــه آماده س ــط ب فق
ــۀ  ــی تهی ــی و حت ــدارک وعده هــای غذای ــه ت ب
نوشــیدنی چــای هــم مشــغول شــدند. برخــی 
از آن هــا نیــز فضایــی شــبیه بــه میخانــه پیــدا 
ــان و  ــا رقاص ــد در آن ه ــد و می ش ــرده بودن ک
ــال  ــن ح ــا ای ــت.]40[ ب ــی را یاف ارغنون نوازان
ــۀ  ــات عام ــز مکالم ــن مرک ــان اصلی تری همچن
ــد  ــا همانن ــد. ترک ه ــه حســاب می آم ــردم ب م
قــرون گذشــته همچنــان ســاعات زیــادی 
از  بســیاری  می گذراندنــد.  قهوه خانــه  در  را 
ــد  ــه می رفتن ــه قهوه خان ــگام ب ــا صبح هن آن ه
و تــا هنــگام نمــاز ظهــر در آنجــا ســرگرم 
بودنــد و بــاز در ســاعات خالــی روز بــه آن 
طوالنی مــدت  حضــور  برمی گشــتند.]41[ 
ــن قهوه خانه هــا همچنــان موجــب  مــردم در ای
نگرانــی حکومــت بــود؛ همان گونــه کــه در 
میانــۀ قــرن 16. گرچــه در قــرون 18 و 19 
ممنوعیت هایــی بــرای فعالیــت قهوه خانه هــا 
صــادر و تدابیــری نیــز بــرای نظــارت بــر 
ــر   ــت دیگ ــد،]42[ حکوم ــیده ش ــا اندیش آن ه
ــل  ــتور تعطی ــت دس ــی می توانس ــه راحت ــه ب ن
کــردن ایــن مکان هــای عمومــی را صــادر 
کنــد، و نــه امیــدی بــه تحقــق ایــن امــر 
ــنت  ــک س ــر ی ــینی دیگ ــت. قهوه خانه نش داش
ــوه  ــرف قه ــا مص ــه ب ــنتی ک ــود؛ س ــده ب ش
از همــان قــرن 16 آغــار و چنــان متــداول 
ــردم  ــۀ م ــی روزان ــش از زندگ ــه حذف ــد ک ش
ــض  ــه مح ــوه ب ــود. قه ــن نب ــی ممک ــه راحت ب
ورود بــه اســتانبول و جای گیــری در میــان 
ــاء  ــا احی ــا ب ــت ت ــردم توانس ــی م ــم غذای رژی
ــای  ــک فض ــی در ی ــوم عثمان ــنت های مرس س
ــی را در مناســبات اجتماعــی  عمومــی، تغییرات
ــرای  ــدی را ب ــد آورد و آداب جدی ــردم  پدی م
تعامــل در فضــای شــهری تعریــف کنــد؛ آدابــی 
قهوه خانه هــا  امــروز در  تــا  کــه کم وبیــش 

ــت. ــده اس ــی مان باق
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           خیابــان چهاربــاغ اصفهــان:
عهــد  در  کــه  چهاربــاغ  خیابــان   
ــا شــده اســت، بیــش از  شــاه عباس صفــوی بن
ــوان  ــد، به عن ــور باش ــرای عب ــری ب ــه معب آن ک
محلــی بــرای توقــف، تفریــح و گذرانــدن اوقات 
فراغــت در نظــر گرفته شــده بــود. ایــن کارکــرد 
بــه حــدی بــارز بــود کــه برخــی از گردشــگران 
ماننــد اولئاریــوس، پیــش از آن کــه از چهاربــاغ 
ــد: »...  ــد می نویس ــاد کن ــان ی ــوان خیاب ــا عن ب
نزدیــک پــل زاینــده رود، بــاغ وســیع و جالبــی 
ــی از  ــود دارد.« ]1[ یک ــاغ وج ــام چهارب ــه ن ب
ــاغ کــه آن را  ویژگی هــای منحصربه فــرد چهارب
متفــاوت از نمونه هــای پیشــین خــود می ســازد، 
ــرای گــردش و  ــی ب ویژگــی آن به عنــوان فضای
ــه  ــت به طوری ک ــتقر اس ــورت مس ــح به ص تفری
در نمونه هــای دورۀ تیمــوری و چهاربــاغ قزوین، 
ــده و  ــاره نش ــح اش ــف و تفری ــرد توق ــه کارک ب
ــر  ــد ب ــا تأکی ــی، ب ــش تفریح ــر نق ــواره ب هم
ــت. ]2[ ــده اس ــا اشاره ش ــودن آن ه ــوری ب عب

به عنــوان  چهاربــاغ  حقیقــت  در   
داخلــی  تفرجگاه هــای  مهم تریــن  از  یکــی 
ــگام  ــه هن ــرروز ب ــوی، ه ــان در دورۀ صف اصفه
ــارغ  ــه ف ــد ک ــرادی می ش ــو از اف ــروب، ممل غ

اســتراحت  بــرای  روزمــره،  دغدغه هــای  از 
ــد. ]3[  ــده بودن ــل آم ــن مح ــه ای ــح، ب و تفری
اطــراف  مهمان خانه هــای  و  قهوه خانه هــا 
]4[ و دکه هــای فــروش میــوه و مربــا ]5[ 
همگــی مؤیــد ایــن نکتــه اســت کــه چهاربــاغ، 
ــات  ــف و گــذران اوق ــرای مکــث، توق ــی ب محل
فراغــت بــوده اســت. جنابــادی نیــز بــه شــکلی 
دیگــر بــه فراهــم بــودن شــرایط تفریــح و 
خوش گذرانــی در ایــن خیابــان اشــاره کرده 
جهــت  قهوه خانه هــا  و  »میخانه هــا  اســت: 
معاشــران می خــواره و افیونیــان بی ســرمایه 
ــان  ــت مردم ــود و جه ــا ب ــان مهی در آن خیاب
بی ســروپا و قلنــدران بی پــروا ... زاویــه ترتیــب 
ــده  ــان، ... در بل ــاه جه ــت پادش ــه دول ــه ب یافت
ــت.« ]6[ ــود اس ــد، موج ــِت نق ــان بهش اصفه
       ایــن خیابــان نیــز ماننــد ســایر آثــار 
تاریخــِی شــهر در دوران قاجــار بــه وضع بســیار 
اســفناکی درآمــده بــود به طوری کــه در وصــف 
آن آمــده کــه »ظــل الســلطان از ایــن خیابــان 
خوش منظــر و فــرح آور هــم ماننــد ســایر آثــار 
ــت ... «  ــته اس ــی نگذاش ــزی باق ــتانی چی باس
]7[ بــا شــروع دوران پهلــوی، چهاربــاْغ اصــالح 

چهارباغ نوشیچهارباغ نوشی

پریسا تاکیپریسا تاکی
بهشــتی شــهید  دانشــگاه  معمــاری،  ارشــد  کارشناســی 



65 ــعه  ــکاری توس ــبز و درخت ــای س ــد و فضاه ش
پیــدا کــرد و طراحــی نهرهــا و مســیرهای 
ــا ادامــۀ  آِب آن موردتوجــه قــرار گرفــت کــه ب
خیابانــی  شــمال،  ســمت  در  محــور  ایــن 
کم نظیــر را بــه وجــود آورد. ]8[ اّمــا رونــد 
ســواره رو کــردن خیابــان بــه دنبــال ورود 
اتومبیــل بــه ایــن شــهر، در همــان عصــر 
منجــر بــه حــذف پله هــا، حــذف و پــر کــردن 
ــع  ــد. در واق ــف آن ش ــطیح ک ــا و تس حوض ه
ــی  ــگاهی عموم ــه گردش ــاده ای را ک ــر پی معب
ــد.  ــدل کردن ــه محــور مرکــزی شــهر ب ــود، ب ب
و  کوشــک ها  از  بســیاری  زمــان  ایــن  در 
ــاغ و درون  ــان چهارب ــراف خیاب ــردرهای اط س
باغ هــا کــه بــه مخروبــه تبدیل شــده بــود، 
فروختــه شــدند و به جــای آن هــا مغازه هــا 
ــن  ــد. ای ــاخته ش ــدد س ــای متع و آپارتمان ه
تغییــر ماهیــت، خیابــان چهاربــاغ را تنهــا 
ــرد.  ــدل ک ــرور ب ــور و م ــرای عب ــی ب ــه تونل ب
]9[ از ایــن رو بــاز زنده ســازی آن به عنــوان 

ــای  ــی از برنامه ه ــه یک ــی، ب ــوری تفریح مح
اســت.  شــده  تبدیــل  اصفهــان  شــهری 

             عیش و نوش در خیابان چهارباغ:
و  قهوه خانــه  شــربت خانه ها،   
چایخانه هایــی کــه در فصولــی از ســال در 
فضــای بــاز، به خصــوص فضاهــای اصلــِی شــهر 
ــدند،  ــا می ش ــدان برپ ــا می ــان و ی ــد خیاب مانن
در ایــران و به ویــژه در اصفهــان پیشــینه ای 
ــربت خانه ها  ــل ش ــد. محف ــاله دارن ــد صدس چن
اولیــن  دارد.  طوالنــی  ســابقه ای  ایــران  در 
اشــارات مســتقیم بــه شــربت خانه ها از دورۀ 
ــًا  ــا عموم ــن بناه ــود. ای ــاز می ش ــه آغ صفوی
ــت  ــه جمعی ــدند ک ــداث می ش ــی اح در مکان
ــتند و در فصــل  ــد داش ــادی در آن رفت وآم زی
ــت،  ــی می رف ــه گرم ــوا رو ب ــه ه ــتان ک تابس
ــد.  ــکان می کردن ــا نقل م ــاز باغ ه ــای ب ــه فض ب
شــاه  زمــان  در  کــه  ایــن  از  بعــد   ]10[
اســماعیل اول ترک هــای مهاجــر بــا خــود 
قهــوه را بــه ایــران آوردنــد، شــربت خانه ها 

تصویر1. چهارباغ در سال 1707 میالدی اثر اوژن فالندن. 



جــای خــود را بــه قهوه خانه هایــی دادنــد 
نوشــیده  آن  در  ترک هــا  ســوغات  کــه 
مراکــز  مهم تریــن  قهوه خانه هــا،  می شــد. 
و وقت گذرانــی مــردم در روزگار  اســتراحت 
ــزرگ  ــهرهای ب ــتر ش ــود و در بیش ــه ب صفوی
اصلــِی  میــدان  اطــراف  در  قهوه خانه هایــی 
ــردم  ــف م ــات مختل ــت. طبق ــرار داش ــهر ق ش
گفــت  می تــوان  و  بودنــد  آن هــا  مشــتری 
ــح و  ــیلۀ تفری ــن وس ــان، بهتری ــه در آن زم ک
وقت گذرانــی مــردم، قهوه خانــه بــود. ]11[
آنچــه در این جــا قابل ذکــر اســت، ارتبــاط 
اســت.  بــاز  فضــای  بــا  قهوه خانه هــا  ایــن 
به طوری کــه در اغلــب نمونه هــا، در فصــول 
ــر،  ــطح معاب ــا در س ــاط قهوه خانه ه ــرم، بس گ
و  می شــد  گســترده  باغ هــا  و  خیابان هــا 
مشــتریان می توانســتند از فضــای دل انگیــز 
بیــرون بهره منــد شــوند. کمپفــر در مــورد 
می نویســد:»کناره  چهاربــاغ  قهوه خانه هــای 
و  قهوه چــی  را  حوض هــا  و  نهــر  برآمــده 
و  حصیــر  بــا  میهمان خانه هــا  صاحبــان 
ــا،  ــن فرش ه ــر ای ــد و ب ــرش کرده ان ــی ف قال

می نشــینند  فارغ البــال  و  بــی کار  مــردم 
صــرف  و  قلیــان  کشــیدن  حیــن  در  تــا 
نوشــیدنی، شــاهد نمایــش و هنرنمایــِی شــعرا، 
ــن و  ــه بهتری ــند و ب ــاالن باش ــدگان و نق گوین
بگذراننــد.«]12[ وقــت  وجــه  مطبوع تریــن 

کافه هــای فضــای بــاز و احیــای   
چهاربــاغ: خیابــان 

بــاز  فضــای  کافه هــای  امــروزه   
به عنــوان گونــه ای از انــواع کافــه، مکانــی بــرای 
ــا انســان ها شــده اســت کــه طیفــی  مالقــات ب
ــز  ــبک را نی ــای س ــیدنی ها و خوراکی ه از نوش
ارائــه می دهــد. ایــن فضاهــا بــه عّلــت برقــراری 
ســطح باالیــی از تمــاس بــا خیابــان و در 
دیــدرس بــودن، امکاناتــی بیشــتر از کافه هــای 
معمولــی در اختیــار شــهروندان قــرار می دهــد. 
ــیدن،  ــوردن، نوش ــر از خ ــا فرات ــن کافه ه در ای
اســتراحت کــردن و برقــراری روابــط اجتماعــی 
بــا ســایر مشــتریان، می تــوان بــه لــذت بــردن 
از زندگــی جــاری در خیابــان نیــز اشــاره 
کافه هــای موفقیــت  راز  کــرد. در حقیقــت 

تصویر2. قهوه خانه های چهارباغ در عصر صفوی از اوژن فالندی
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خیابانــی، برقــرارِی تعادلــی مناســب بیــن 
اســت.  عمومــی  فضــای  و  فــردی  حریــم 
اتــاق  از  بخشــی  بــه  می توانــد  کــه   ]13[
ــه در  ــردد ک ــدل گ ــرد ب ــِی ف نشــیمن خصوص
خلــوت و تنهایــی در آن  وقــت می گذرانــد.
طــی ســه ســال اخیــر و در شــرایطی کــه 
شــهرِی  مســئولین  و  پژوهشــگران  اغلــب 
خیابــان  احیــای  در  اصفهــان  شــهرداری 
ــه و  ــای بدن ــر احی ــاغ، تمرکــز خــود را ب چهارب
ــدار ســاختن آن خالصــه  ــرای پیاده م ــالش ب ت
کرده انــد، کافه هــای فضــای بــاز بــا ایجــاد 
ــا  ــهر و ب ــاس ش ــوری در مقی ــالن های غذاخ س
افــزودن طعــم، بــو و مــزه بــه تجربیــات افــراد 
از فضاهــای شــهری و نیــز افزایــش نســبی 
ــوان  ــود به عن ــت، خ ــی و امنی ــارت اجتماع نظ
ــان  ــن خیاب یکــی از جاذبه هــای گردشــگرِی ای
ــا  و حتــی شــهر اصفهــان تبدیل شــده اند کــه ب
ــتن،  ــات نشس ــف )امکان ــات توق ــش امکان افزای
ســایه اندازی و ســرو نوشــیدنی و خوراکــی( در 
ــردی  ــای کارک ــرای احی ــرایط را ب ــان، ش خیاب
ســاخته اند. فراهــم  چهاربــاغ  خیابــان 

ایــن کافه هــای فضــای بــاز بــا توجــه بــه 
مکان هــای  به عنــوان  کــه  پتانســیل هایی 
توانســته اند  دارنــد  معاشــرپذیر  و  امــن 

هزینه هــای  بــا  و  کوتــاه  زمانــی  بــازۀ  در 
ــه  ــبت ب ــهرداری نس ــرای ش ــر ب ــِی کمت اجرای
ــاده راه  ــان و پی ــۀ خیاب ــای بدن راه حل هــای احی
ــردی  ــده ســازی عملک ــاز زن ســاختن آن، در ب
ــاغ و تقویــت ســیمای شــهری آن مؤثــر  چهارب
ــه  ــن هزین ــاید کمتری ــن ش ــوند و ای ــع ش واق
ــردم و  ــد م ــا بتوان ــد ت ــهر باش ــک ش ــرای ی ب
ســاکنین خــود را بــه دیــدار و گفت وگــو 
خیابــان  یــک  در  اجتماعــی  تعامــالت  و 
ــه  ــت ک ــوان گف ــن می ت ــد؛ بنابرای ــوت کن دع
ــاغ  ــان چهارب ــاز در خیاب ــای ب ــای فض کافه ه
ــروژه  ــل پ ــرای کام ــان اج ــا زم ــته اند ت توانس
پیــاده محــور کــردن ایــن خیابــان، نشســتن و 
ــردن  ــذت ب نوشــیدن در حضــور رهگــذران و ل
ــازند. ــا س ــان را مهی ــرِی خیاب ــات بص از امکان

از ایــن رو بــه نظــر می رســد کــه احیــای 
احیــای  معنــای  بــه  لزومــًا  مــکان  یــک 
شــرایطی،  در  بلکــه  نیســت؛  آن  کالبــدی 
احیــای فعالیت هــا و روابــط انســانِی رایــج 
در گذشــتۀ آن مــکان می توانــد در احیــای 
مقــدم  محیــط  آن  بــه  منتســب  معانــی 
ــای  ــرایط احی ــت ش ــن اس ــال ممک ــد. ح باش
روابــط در آن مــکان، بــه کمــک یــک فنجــان 
ــوه فراهــم شــود! ــوان آب می ــک لی ــا ی قهــوه ی
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بــرای  مکان هایــی  چایخانه هــا   
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــتند ک ــای هس ــیدن چ نوش
شــمایل  و  شــکل  فرهنگی شــان  ســیاق 
گوناگونــی دارنــد. شــرق تــا غــرب جهــان 
ــواع مختلفــی از ایــن بنــا را یافــت.   می تــوان ان
در کشــور چیــن کــه نامــش بــا ایــن نوشــیدنی 
ــگ  ــی و فرهن ــت، چای نوش ــورده اس ــره خ گ
ــد  ــر می رس ــه نظ ــژه ای دارد. ب ــگاه وی آن جای
ــرای  ــیدنی ای ب ــای نوش ــن چ ــاز در چی در آغ
کاهنــان بودایــی بوده اســت و کم کــم پــس 
و  هشــتم  قــرن  در  و  مذهــب  آن  رواج  از 
ــیدنی  نهــم میــالدی چــای بــه شــکل نوش
بــه  یافــت،]1[  رواج  چیــن  در  اجتماعــی 
ــاختمان  ــد س ــر می رس ــه نظ ــت ب ــن عّل همی
ــردم  ــگ م ــا فرهن ــان ب ــول زم ــه در ط چایخان
درآمیخته اســت.  آنــان  باورهــای  و  چیــن 
ــر  ــۀ معاص ــک چایخان ــه ی ــتار، ب ــن نوش در ای
در چیــن نظــر کرده ایــم تــا دریابیــم یــک 
فرهنگــی  بــرای  می توانــد  معاصــر  بنــای 
کهــن چگونــه بســتری فراهــم  کنــد. چایخانــۀ 
ســونگیانگ  شهرســتان  در  داموشــان  درۀ 

ســال  در  و  ـع  مترمربـّ  478 مســاحت  بــه 
ــروه  ــت. گ ــاخته شده اس ــی و س 2015 طّراح
معمــاری دی ان ِای طــّراح ایــن بنــا اســت. ]2[
داموشــان  درۀ  طبیعــی  منظــرۀ   
همــواره  بــا مــزارع چای آن شــناخته می شــود. 
حرکــت  تپه هــا  امتــداد  در  کــه  مزارعــی 
می کننــد و چشــم انداز زیبایــی بــه وجــود 
ــوجینگ، در  ــاری ش ــۀ آبی ــد. حوضچ می آورن
ــن  ــان ای ــاری می ــور آبی ــه منظ ــال 1968 ب س
مــزارع چــای ســاخته شــد و بعدهــا مســیری 
بــرای عابــران پیــاده نیــز بــه آن اضافــه شــده 
اســت. در حاشــیۀ آن،  چایخانه ای بــا منظره ای 
فوق العــاده بــه ســوی حوضچــۀ آبیــاری وجــود 
دارد. ســاختمان جدیــد به صــورت خطــی بیــن 
حوضچــۀ آب و مــرز ســایت قــرار گرفته اســت. 
زمیــن پــروژه، زمینــی کشــیده در امتــداد 
ــرقی و  ــیۀ ش ــه حاش ــت ک ــمالی-جنوبی اس ش
ــار از اطــراف جــدا  ــان چن ــا درخت ــی آن ب غرب
ــه  ــبت ب ــمالی آن نس ــۀ ش ــت و نیم ــده اس ش
دارد. بیشــتری  ارتفــاع  حوضچــه  حاشــیۀ 

ــه ای  تــودۀ ســاختمانی جدیــد به گون  

1212
ــه چایخانۀ  ــه چایخانۀ نظری ب نظری ب
داموشــان داموشــاندرۀ  درۀ 

زهرا احمدیزهرا احمدی
بهشــتی شــهید  دانشــگاه  معمــاری،  کارشناســی 

با همکاری علی خانیبا همکاری علی خانی
بهشــتی شــهید  دانشــگاه  معمــاری،  ارشــد  کارشناســی 



درون شــیب طبیعــی زمیــن قــرار گرفتــه، 
ــع  ــای مرتف ــان و تپه ه ــن درخت ــی بی ــه گوی ک
اطــراف پنهان شــده اســت. در محــل قرارگیری 
ــودۀ  ــه، ت ــداد حوضچ ــار در امت ــان چن درخت
ــینی  ــان عقب نش ــم درخت ــاختمانی از حری س
کــرده اســت، حفــظ ایــن درختــان منجــر بــه 
تأمیــن ســایه در فضــای بــاز مجــاور حوضچــه 
ــا در  ــه تنه ــاختمان ن ــم س ــت. حری ــده اس ش
عــرض از حریــم درختــان فراتــر نرفتــه، بلکه در 
ارتفــاع نیــز همیــن اصــل رعایــت شــده اســت، 
درختــان چنــار بلنــد قــد از تــودۀ ســاختمانی 
ــک  ــای کوچ ــۀ حیاط ه ــد. تعبی ــر می رون باالت
در دل تــودۀ طراحــی، خالی هایــی را بــه وجــود 
ــاختمان  ــه س ــت در میان ــه درس ــد ک آورده ان
توجــه را بــه ســمت عناصــر و مناظــر طبیعــی 
کــه  بدیــع  منظــره ای  متمرکــز می کننــد، 
ــۀ آب  ــای در آین ــزارع چ ــکاس م ــق انع از طری
ــم انداز  ــا چش ــۀ آن ب ــده و پس زمین ــاد ش ایج
ــت.  ــده اس ــه ش ــاب گرفت ــراف ق ــای اط کوه ه
ــا خــرد شــدن بــه حجم هــای کوچک تــر  بنــا ب

از  آفریده اســت.  کوچک تــر  مقیاس هایــی 
ــا  ــش بن ــت، کوش ــگاه نخس ــای ن ــان گام ه هم
بــرای ادغــام بــا طبیعــت نمــود پیــدا می کنــد، 
حجــم آن متواضعانــه در طبیعــت پنهان شــده ، 
بــه احتــرام درختــان عقــب نشســته و ُصلبیتش 
بــا خــرد کــردن مقیــاس و خالی هــای  را 
برده اســت. بیــن  از  طبیعــت  جنــس  از 
عــالوه بــر فضاهایــی خالــی کــه   
پوســتۀ  در  دارد،  وجــود  حجــم  کلیــت  در 
ســاختمان، چــه در نمــا و چــه در ســقف، 
ــه ســمت منظــر طبیعــی چشــم  بازشــوهایی ب
گشــوده اســت. وســعت ایــن بازشــوها در 
نمــای مجــاور حوضچــه بــه قــدری اســت 
ــفاف  ــاًل ش ــداره را کام ــن ج ــوان ای ــه می ت ک
ــرای  ــه ب ــن حوضچ ــت ای ــه از اهمی ــد ک نامی
ــن بازشــوهای  ــر ای ــت دارد. عــالوه ب ــا حکای بن
گســترده، گونــۀ دیگــری از بازشــوها در پوســتۀ 
نمــا و ســقف بــه چشــم می خــورد کــه وســعت 
ایــن  دارنــد،  نرم تــری  هندســۀ  و  کم تــر 
ــد  ــاب می گیرن ــی را ق ــر طبیع ــا منظ روزنه ه

تصویر1. فضای خارجی چایخانۀ داموشان
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بــه  هدفمنــد  و  کنترل شــده  را  نــور  و 
ــًا  ــه نهایت ــد ک ــی وارد می کنن ــای داخل فضاه
رازآلــود  لحظاتــی  بــه شــکل گیری  منجــر 
و معبدگونــه در تجربــه از بنــا مــی شــود.
ــا نــگاه بــه پالن هــا می تــوان دیــد،  ب  
وقتــی بنا طبیعتــی عمومی تر دارد، نــور و منظر 
ــد  ــی می کن را ســخاوتمندانه وارد فضــای داخل
فضاهــای خصوصی تــر  وقتــی  مقابــل  در  و 
ــورد  ــه ]3[، برخ ــاق مراقب ــد ات ــوند، مانن می ش
متفاوتــی بــا نــور و منظــر دارد، نــور را کنتــرل 
ــی  از  ــای خاص ــد و منظره ــده وارد می کن ش
ــوها  ــی بازش ــرد، گوی ــاب می گی ــت را ق طبیع
داســتانی از فضاهــای پشــتی روایــت می کننــد.
ــن  ــه بت ــه کار رفت ــی ب ــح اصل مصال  
ــا رنــگ خنثــی  ســیاه رنگ اســت، ایــن مــاده ب
از  به جای مانــده  طبیعــی  طرح هایــی  و 
ــت کانســپت  ــه تقوی ــری، ب ــای قالب گی چوب ه
ــک  ــت کم ــودۀ در دل طبیع ــدن ت ــان ش پنه
ــر  ــان و مناظ ــبز درخت ــگ س ــر رن ــرده و ب ک
ــر  ــالوه ب ــد. ع ــد می کن ــراف تأکی ــای اط تپه ه

بتــن، شیشــه در ابعــاد گســترده، بــرای ایجــاد 
شــفافیت بیــن فضــای داخلی و طبیعــت اطراف 
ــل  ــا، آب را در مقاب ــت. بن ــده اس ــتفاده ش اس
ــرار داده و  ــر شــفاف، ق شیشــه، شــفاف در براب
ــر پوســتۀ  از ایــن طریــق طبیعــت اطــراف را ب
ــراف  ــر اط ــت. منظ ــرده اس ــس ک ــود منعک خ
بنــا کــه بــا مصالــح و ســنگ های طبیعــی 
ــه کمــک  ــرای پوشــش کــف ایجــاد شــده ، ب ب
ســکوی حاصــل اختــالف ارتفــاع بیــن تــوده و 
حوضچــه در طبیعــت ادغــام شــده اســت. تنــوع 
مصالــح حتــی در فضاهــای داخلــی نیــز پایین و 
رنگ هــای بــه کار  رفتــه خنثــی اســت، چــرا کــه 
بــه نظــر می رســد اصــْل خودنمایــی طبیعــت به 
جــای بناســت. فضاهــای داخلــی بــا مصالحــی 
ــا بافت هــای ریــز حــس صمیمیــت و تواضــع  ب
کشــانده اند. نیــز  داخلــی  فضاهــای  بــه  را 

بخــش اصلــی بنــا دو طبقــه و شــامل   
ــر آن، دو  ــالوه ب ــت. ع ــی اس ــرو اصل ــاق س ات
اتــاق ســرو خصوصــی نیــز وجــود دارد. در ضلع 
جنوبــی، اتــاق مراقبــه قــرار دارد کــه از طریــق 

تصویر2. چایخانۀ داموشان در میان مزرعۀ چای



ــه  ــمت حوضچ ــه س ــه ب ــردی ک ــوی گ بازش
ــطح آب را  ــید از س ــور خورش ــکاس ن دارد، انع
ــه آن  ــه فضــای داخلــی هدایــت می کنــد و ب ب
حیــات می بخشــد. اتــاق مراقبــه ضلــع شــمالی 
ــاری  ــقف، ب ــابه در س ــویی مش ــا بازش ــز ب نی
دیگــر بــه طبیعــت ادای احتــرام می کنــد 
و قابــی از آســمان و درختــان چنــار را بــه 
ــی  ــب فضای ــه مرات ــذارد. سلس ــش می گ نمای
ــاز  ــم ب ــاز و نی ــای ب ــرا و فضاه ــا سرس ــالن ب پ
قطــع شــده اســت، بــا ایــن حــال سلســه 
مراتــب کلــی از شــمال بــه جنــوب بــه صــورت 
حرکــت از فضاهــای گســترده تر، مرتفع تــر، 
ــای  ــمت فضاه ــه س ــر ب ــفاف تر و عمومی ت ش
اســت.  خصوصی تــر  و  کوتاه تــر  خردتــر، 
ــالن،  ــی پ ــی در طراح ــای اصل فضاه  
در جبهــۀ غربــی، کــه بــه نظــر مهم تریــن 
جبهــه بنــا اســت، چیــده شــده اند و فضاهــای 
خدماتــی در مرکــز و رو بــه جبهــۀ غربــی 
ــی  ــای اصل ــن فضاه ــد، همچنی ــکل گرفته ان ش
پــالن، ســه اتــاق ســرو چــای، در حجــم 

ــور  ــتقل تبل ــم مس ــه حج ــورت س ــه ص ــز ب نی
می یابنــد. اگرچــه از نظــر عملکــردی فضاهــای 
اصلــی عمومــًا عملکــردی ســنتی دارنــد، ولــی 
ــای  ــان طراحــی، ســادگی، رنگ ه ــق زب از طری
ــیع  ــوهای وس ــح و بازش ــت مصال ــی، پال خنث
را  ایــن عملکــرد ســنتی  بنــا  و شــفافیت، 
بــه جــا آورده اســت. امــروزی  در بســتری 
اگرچــه بــه نظــر ســقف شــیبدار   
ــی  ــائل اقلیم ــه مس ــه ب ــا توج ــده ب انتخاب ش
ــتفاده  ــیب و اس ــزان ش ــی می ــت ول ــوده اس ب
ــه  ــر گرفت ــه ای در نظ ــه گون ــگ در آن ب از رن
ــاورت  ــه در مج ــانی ک ــد انس ــه در دی ــده ک ش
ســاختمان ایســتاده باشــد، ســقف شــیبدار 
درختــان  بلکــه  نمی کنــد؛  نمایــی  خــود 
ــود  ــوی خ ــه س ــه را ب ــد توج ــد ق ــار بلن چن
ــز  ــی نی ــای داخل ــد. در فضاه ــذب می کنن ج
ــع دو  ــل تقاط ــه حاص ــوری ک ــت در مح درس
ــده و  ــوده ش ــقف گش ــت س ــیب اس ــویۀ ش س
ــه محــور فضاهــای  ــور خورشــید و آســمان ب ن
داخلــی وارد شــده اســت، محــوری کــه حاصــل 

تصویر4. فضای مراقبهتصویر3. فضای صرف چای
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ــی  ــای داخل ــمان در فضاه ــور و آس ــکاس ن انع
اســت. ایــن محــور چنــان بــرای بنــا ارزشــمند 
ــی  ــای داخل ــان فض ــش مبلم ــه چین ــت ک اس
نیــز در تــالش اســت کــه بــا چینــش مبلمــان 
ــه  ــه صــورت قرین ــا ب ــر روی محــور ی ــی ب اصل
در دو طــرف آن، بــر وجــود محــور تاکیــد 
کنــد، حتــی در پــاره ای از فضاهــا ماننــد اتــاق 
ــح  ــر مصال ــیلۀ تغیی ــه وس ــی ب ــرو خصوص س
می کنــد. جلــوه  پررنگ تــر  محــور  کــف، 
نمــا،  مشــخصًا مهم تریــن جبهــۀ   
جبهــۀ غربــی اســت؛ چــرا کــه هــر ســه جبهــۀ 
ــرقی  ــۀ ش ــتند، جبه ــب هس ــاًل صل ــر کام دیگ
اگرچــه هماننــد جبهــۀ غربــی وســعت زیــادی 
دارد و مســتقیمًا بــا خیابــان در ارتبــاط اســت، 
ولــی بنــا بــه بازشــوهایی محــدود صرفــًا جهــت 
ارتبــاط بــا خیابــان و ورودی فرعــی در آن 
قناعــت کــرده و بقیــۀ نمــای آن کامــاًل صلــب 
ــرای بنــا  ــه نظــر می رســد ب اســت، چــرا کــه ب
ــش  ــه نمای ــرقی ب ــوۀ ش ــه در جل ــی ک طبیعت
ــان  ــت و خیاب ــمندتر اس ــده ارزش ــته ش گذاش
ــه  ــت ک ــزی نیس ــر چی ــاختمان های دیگ و س
بخواهــد بــه آن هــا رو بکند. اهمیــت این موضوع 
در ورودی اصلــی نیــز مشــخصًا اعــالم می شــود، 
چــرا کــه علی رغــم امــکان گســترده ای کــه در 
ــمالی  ــرقی و ش ــۀ ش ــی ورودی در جبه طراح
بــه  را  مخاطــب  بنــا  داشته اســت،  وجــود 
و  می کنــد  هدایــت  غربــی  جبهــۀ  ســمت 
فضــای ورودی اصلــی رو بــه ایــن جبهــه اســت.
ــی،  ــای غرب ــه نم ــی ب ــی کل در نگاه  
ترکیبــی از درختــان چنــار، بتــن ســیاه و 
انعــکاس طبیعــت در شیشــه های گســترده 
ــای  ــی نم ــه خوب ــه ب ــورد ک ــم می خ ــه چش ب
اصلــی را در طبیعــت اطــراف ادغــام کرده اســت. 
شیشــه ها بی رنــگ و بــا انعــکاس بــاال هســتند، 
ــرای  ــری ب ــۀ بهت ــا آین ــم نم ــق ه ــن طری از ای

ــط  ــم از محی ــود و ه ــراف می ش ــت اط طبیع
داخلــی مناظــر اطــراف بــه خوبــی قــاب گرفتــه 
می شــود. هیــچ رنــگ اضافه تــری در پالــت 
رنگــی نمــا وجــود نــدارد، تنهــا مشــکِی بتــن و 
ســبز طبیعــت؛ ایــن موضــوع حتــی در جزئیات 
مشــخص  کامــالًً  مولیون هــا  ماننــد  نمــا 
اســت، مولیــون هــا نیــز مشــکی هســتند 
ــد. ــظ کنن ــا را حف ــت نم ــادگی و متنان ــا س ت

می رســد،  نظــر  بــه  انتهــا  در   
نوشــیدن  دیرینــۀ  ســنت  چایخانــْه  ایــن 
ــد،  ــه می کن ــروزی ارائ ــی ام ــای را در قالب چ
جســتجویی  حاصــل  بنــا  ایــن  معمــاری 
مفاهیمــی  میــان  ارتبــاط  برقــراری  بــرای 
ظاهــراً متضــاد ماننــد ســنت و مدرنیتــه و 
ــت. ــازی اس ــت و ساختمان س ــن طبیع همچنی
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ــذا در رســتوران ها  ــا صــرف غ ــن روزه        ای
ــورد  ــات م ــی از تفریح ــه یک ــا ب و غذاخوری ه
ــیدن  ــت و چش ــده اس ــدل ش ــردم ب ــۀ م عالق
از  بخشــی  نامتعــارف،  و  جدیــد  طعم هــای 
ماجراجویــی در ســفر را بــرای گردشــگران 
یــک  گاه  کــه  به گونــه ای  می زنــد.  رقــم 
ــود و  ــره می ش ــود خاط ــودی خ ــه خ ــم ب طع
فرهنــگ،  تاریــخ،  جنــس  از  داســتان هایی 
ــا هــر  هنــر و ... را در خــود جــای می دهــد. اّم
ــه تنهایــی گویــای ایــن  ــد ب رســتوران نمی توان
ــدام جمــالت  ــر ک ــه ه داســتان باشــد چــرا ک
گوناگونــی از یــک داســتان را تشــکیل داده 
ــاًل؛  ــوند. مث ــل می ش ــر کام ــار یکدیگ و در کن
یــک رســتوران غذاهــای ســنتی نمی توانــد 
ــی را  ــل ایران ــای اصی ــخ غذاه ــی تاری ــه تنهای ب
ــرز  ــتوران ط ــه آن رس ــرا ک ــازد چ ــان س نمای
ــپز  ــک سرآش ــان ی ــط از زب ــا را فق ــۀ غذاه تهی
ــه  ــی ک ــد و از آن جای ــان می کن ــۀ او بی و خدم
ــا  ــاوت دارد طعم ه ــت تف ــیوۀ پخ ــلیقه و ش س
تنهــا  نمی تــوان  پــس  می شــود.  متفــاوت 
ــتوران فرهنــگ و تاریــخ غــذای  از یــک رس
ــرای  ــر ب ــن ام ــرد. ای ــور را درک ک ــک کش ی
ــه  ــد چــرا ک گردشــگران بیشــتر صــدق می کن
ــه ای از غذاهــای کشــورهای  آن هــا هیــچ تجرب
در  غــذا  صــرف  از  پــس  و  ندارنــد  دیگــر 

غذاهایی برای موزه یا غذاهایی برای موزه یا 
موزه هایی برای غذاموزه هایی برای غذا

مهرسا مرزبانمهرسا مرزبان
بهشــتی شــهید  دانشــگاه  معمــاری،  کارشناســی 

می تواننــد  تــازه  مختلــف  رســتوران های 
ــد. ــور را درک کنن ــای آن کش ــینۀ غذاه پیش

       بــا توجــه بــه صحبت هــای قبــل، موزه های 
می گیرنــد  شــکل  دنیــا  سراســر  در  غــذا 
تــا عــالوه بــر تأثیــر مثبــت روی اقتصــاد، 
اشــتغال زایی و گردشــگری؛ بتواننــد محلــی 
طعم هــای  و  آشــپزها  گردهم آیــی  بــرای 
گوناگــون و در نهایــت نمایــان کــردن داســتانی 
کامــل از تاریــخ، فرهنــگ و هنــر یــک کشــور 
باشــند. از آن جــا کــه ایــن موزه هــا قــرار اســت 
ــای  ــتوران ها و غذاخوری ه ــۀ رس ــدۀ هم نماین
پیــدا  خاصــی  هویــت  باشــند،  موردنظــر 
می کننــد. ایــن هویــت خــاص تنهــا بــه کمــک 
ــه  گردهم آیــی آشــپزها و طعم هــای مختلــف ب
ــن  ــز در ای ــاری نی ــه معم ــد بلک ــت نمی آی دس
ــری منطقــی  ــن نتیجه گی ــورد نقــش دارد. ای م
ــگری  ــت گردش ــرا صنع ــد، زی ــر می رس ــه نظ ب
ــا  ــتان غذاه ــت و داس ــان اس ــواره در جری هم
ــود و  ــل ش ــدی منتق ــل های بع ــه نس ــد ب بای
ــه ســبب  ــی اســت ک ــن مســئله خــود عامل ای
می شــود موزه هــای غــذا فضاهایــی موقــت 
ــرای همیــن هــم از کلمــۀ »مــوزه«  نباشــند. ب
ــرا  ــود چ ــتفاده می ش ــا اس ــن مکان ه ــرای ای ب
کــه طبیعتــًا معمــاری یــک رســتوران بــا 
ــد متفــاوت باشــد. در  معمــاری یــک مــوزه بای
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ــا هویــت بخشــی بــه مــوزه  نتیجــه معمــاری ب

ــر بســزایی در آن دارد. تأثی
ــدام از  ــر ک ــه ه ــد ک ــت بدانی ــب اس ــا جال اّم
ــی  ــوارد مختلف ــد روی م ــا می توانن ــن موزه ه ای
تمرکــز کننــد و هــدف اصلــی داســتان خــود را 
مــوردی خــاص در نظــر بگیرنــد. مثــاًل بعضــی 
ــذا تمرکــز  ممکــن اســت روی نحــوۀ پخــت غ
کننــد و بعضــی دیگــر روی روش تزییــن و 

صــرف غــذا و غیــره.
       در ادامــه بــه چنــد نمونــه از ایــن موزه هــا 

اشــاره کــرده و آن هــا را بررســی می کنیــم.

  موزۀ نودل لیــوانی ژاپــن
:)Cup Noodles Museum(  

ــرکت  ــه ش ــی ک ــوزه زمان ــن م       ای
ــای  ــودز ]1[ نودل ه ــین ف ــی نیس ــزرگ ژاپن ب
لیوانــی فــوری را اختــراع کــرد، تأســیس شــد. 
ایــن مــوزه واقــع در یوکوهامــا اســت و داســتان 

تاریــخ نــودل ژاپــن را بازگــو می کنــد. 
 معمــاری مــوزه ماننــد نودل هــای لیوانــی 
ــه  ــان را ب ــی در زم ــی و صرفه جوی ــه راحت ک

ــت  ــه ای اس ــه گون ــد، ب ــا می کنن ــتری الق مش
ــرعت را  ــادگی و س ــی آن س ــای داخل ــه فض ک
مــد نظــر قــرار داده اســت. بــه ایــن صــورت که 
ــگ،  ــز رن ــوزه قرم ــوری م ــای غذاخ صندلی ه
کوتــاه و دایــره ای شــکل اند. کوتــاه بــودن 
ــود  ــبب می ش ــان س ــرد بودنش ــا و گ صندلی ه
کــه افــراد فرصــت لــم دادن نداشــته باشــند و 
بــه ایــن ترتیــب ســریع تر غــذا بخورنــد. رنــگ 
قرمــز نیــز همیــن تأثیــر روانــی را روی انســان 

می گــذارد.
کف ســازی از جنــس پارکــت اســت و در کنــار 
ــرم شــدن فضــا و ســادگی  ــه گ ــز ب ــگ قرم رن
آن کمــک می کنــد و از طرفــی ســر و صــدای 
ــی  ــبت مصالح ــه نس ــد روی آن ب ــت و آم رف
ماننــد ســنگ کمتــر اســت. در کنــار ایــن موارد 
ــاره  ــز اش ــان نی ــرم کارکن ــه یونیف ــوان ب می ت
ــیون  ــا دکوراس ــد و ب ــی قرمزن ــه همگ ــرد ک ک

ــده اند.   ــگ ش ــه هماهن ــی مجموع داخل
مــوزه  غذاخــوری  قســمت های  در  ســقف 
فاقــد  و  آن  دیگــر  بخش هــای  از  کوتاه تــر 
ــئلۀ  ــه مس ــم ب ــاز ه ــت و ب ــقف کاذب اس س
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ــودل  ــه های ن ــد.  قفس ــاره می کن ــرعت اش س
مــوزه شیشــه ای اســت تــا نودل هــا بهتــر 
ــگ بســته بندی  ــوه کننــد و رن خودشــان را جل
ــا رنــگ قفســه ترکیــب نشــود. عــالوه  آن هــا ب
ــد  ــراز دی ــر در ت ــوالت مهم ت ــن، محص ــر ای ب
ــتر  ــا بیش ــتند ت ــدگان هس ــم بازدیدکنن چش
دیــده شــوند و محصــوالت دیگــر در قفســه های 

ــد. ــن ترن ــا پایی ــر و ی باالت
ــب  ــک مکع ــوزه ی ــن م ــی ای ــاری خارج معم
ــرم ســادۀ  ــا ف ــگ اســت کــه ب ــز رن ســادۀ قرم
ــاره  ــادگی اش ــپت س ــه کانس ــم ب ــاز ه ــود ب خ
ــۀ  ــای طبق ــا در نم ــرم تنه ــن ف ــد. ای می کن
ــا  ــۀ جاه ــت و در بقی ــه ای اس ــود شیش اول خ
ــان  ــرای نمای ــود. ب ــب می ش ــز غال ــگ قرم رن
نمــای شیشــه ای  شــدن ورودی در همــان 
ــه آن  ــود ک ــده می ش ــتگی دی ــک عقب نشس ی
ــز  ــوزه متمای ــی م ــم مکعب ــه حج ــبت ب را نس

کرده اســت. 
موزۀ سوسیس کاری آلمان  

:)Currywurst Museum(  
ــت  ــقاب فس ــک بش ــت [2] ی      کِری ُورس
فــود بــا اصالــت آلمانــی اســت کــه در آن 

ــس  ــا س ــده و ب ــرخ ش ــه، س ــیس پخت سوس
کچــاپ کاری طعــم دار می شــود. طرفــداران 
می تواننــد  ادویــه دار  سوســیس های  ایــن 
انــواع مختلفــی از طعم هــای آن را در مــوزۀ 

بچشــند.  برلیــن  در  سوســیس کاری 
ــوهای  ــوزه بازش ــن م ــی ای ــوزۀ قبل برخــالف م
بیشــتری دارد و کوچک تــر اســت. مبلمــان 
ــرار  ــیس هایی ق ــکل سوس ــه ش ــوزه ب ــن م ای
ــراف آن  ــه در اط ــت ک ــن اس ــه روی زمی گرفت
المان هایــی بــه شــکل ســیب زمینی ســرخ 
ــک بشــقاب فســت  ــات ی ــۀ مخلف ــرده و بقی ک
ــن  ــب در ای ــگ غال ــود. رن ــده می ش ــود دی ف
فضــا بــه رنــگ قرمــز اســت بــه طــوری کــه از 
ــین  ــی ماش ــارد! حت ــز می ب ــس قرم ــقف س س
حمــل و نقــل ســفارش ها و مــواد غذایــی 
نیــز شــبیه بــه یــک سوســیس طراحــی 
شده اســت. می تــوان گفــت کــه معمــار در 
طراحــی مبلمــان و دکوراســیون داخلــی مــوزه 
از غــذای مــوزه الهــام گرفتــه اســت. بــا  توجــه 
بــه ایــن مســئله می تــوان گفــت کــه ســادگی، 
ــوزه ــن م ــِی معمــار ای کانســپت طراحــی داخل

از  اســتفاده  عّلــت  بــه  از طرفــی  و  نبــوده 
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بــا  جامعــه ای  شــده،  اشــاره  دکوراســیون 
ــه ســمت خــود  ــای ســنی خاصــی را ب گروه ه
معمــاری  بــا  رابطــه  در  می کنــد.  جــذب 
ــبیه  ــه ش ــت ک ــوان گف ــوزه می ت ــی م خارج
ــبیه  ــره ای ش ــتر چه ــت و بیش ــوزه نیس ــه م ب
ــه  ــور ک ــان ط ــتوران دارد؛ هم ــک رس ــه ی ب
پیش تــر گفتــه شــد مــوزه هویتــی خــاص دارد 
ــا  ــت فوده ــتوران ها و فس ــا را از رس ــه آن ه ک
متمایــز می ســازد، ایــن در حالــی اســت کــه در 
ــه  مــوزۀ سوســیس کاری ایــن هویــت خــاص ب
ــرم، تقســیم بندی  چشــم نمی خــورد و دارای ف
فضایــی، عرصــۀ ورودی و ویژگی هایــی مشــابه 
رســتوران ها و فســت فودهای دیگــر اســت.

موزۀ گوشت کنسروی آمریکا  
: ) S p a m   M u s e u m (  

  بیــش از یــک دهــه از تأســیس 
ــکا  ــتین، آمری ــوزۀ گوشــت کنســروی در آس م
ــر 16500  ــغ ب ــی بال ــذرد و در آن فضای می گ
فــوت مربــع بــه تفریحــات و بازی هایــی مرتبــط 
بــا گوشــت اختصــاص یافتــه  اســت کــه در آن 
ــن  ــی ای ــات قدیم ــه تبلیغ ــی ب ــوان حت می ت

ــت.  ــت یاف ــز دس ــول نی محص
و  زرد  رنگ هــای  مــوزه  داخلــی  فضــای  در 
آبــی غالــب شــده کــه در حقیقــت رنــگ  
قوطــی کنســروهای گوشــت هســتند و در 
ــی  ــود نمای ــا خ ــی فض ــای خنث ــار رنگ ه کن
می کننــد. رنگ هــای خنثــی فضــا در حقیقــت 
ــات  ــی تزیین ــوزه و برخ ــنگی م ــازی س کف س
از جملــه چراغ هــا و تابلوهاســت. کف ســازی 
ــاوت  ــی متف ــح و رنگ ــی مصال ــوزه در جاهای م
دارد تــا راهنمــای بهتــری بــرای مســیرها 
ــت و در آن  ــپوز اس ــوزه اکس ــقف م ــد. س باش
ــه ای کــه  ــه گون رنــگ آبــی غالــب شده اســت ب
ــد.  ــی رنگ ان ــز آب ــرق نی ــینی های ب ــی س حت
ایــن رنــگ آبــی در ادامــه بــا المان هایــی 
ــگ  ــا رن ماننــد تیرهــا و بعضــی از دســتگاه ها ب
ــگ  ــوه ای رن ــتری و قه ــن خاکس ــه زمی زرد ب
قوطی هــای  از  کاملــی  تصویــر  و  می رســند 

ــد. ــا می دهن ــه م ــت ب ــرو گوش کنس
فضــای داخلــی مــوزه را عمومــًا فضاهــای بــازی 
ــعی در  ــه س ــت ک ــکیل داده اس ــودکان تش ک
ــد.  ــروها دارن ــاه از کنس ــه ای کوت ــۀ تاریخچ ارائ
ایــن عمــل در جهــت افزایــش مشــتری و 
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جــذب گروه هــای ســنی کوچک تــر تأثیــر 
مثبــت دارد؛ چــرا کــه کــودکان عمومــًا در 
ــد  ــن ترفن ــا ای ــا ب ــا کســل می شــوند اّم موزه ه
نــه تنهــا بــه کاربــری مــوزه اضافــه شــده بلکــه 
ــل های  ــه نس ــرو ب ــای کنس ــۀ قوطی ه تاریخچ

ــود.  ــل می ش ــم منتق ــدی ه بع
ــی،  ــده در فضــای داخل ــتفاده ش ــای اس رنگ ه
در فضــای خارجــی مــوزه نیــز دیــده می شــوند 
تشــکیل  هارمونــی  یکدیگــر  کنــار  در  و 
بــزرگ  بازشــوهای  بــا  ورودی  می دهنــد. 
متمایــز شــده و فضــا در جاهایــی دارای بازشــو 
ــن  ــه ای ــت ک ــو اس ــدون بازش ــی ب و در جاهای
امــر از کاربری هــای متفــاوت داخــل مجموعــه 

خبــر می دهــد. 
ــه  ــه ب ــه ای ک ــه نمون ــر س ــالوه ب ع  
ــز  ــری نی ــای دیگ ــد نمونه ه ــاره ش ــا اش آن ه
در سراســر دنیــا وجــود دارنــد کــه هــر کــدام 
دارنــد.  تشــابه هایی  و  تفاوت هــا  هــم  بــا 
افزایــش  ایــن موزه هــا روز بــه روز  تعــداد 
ــه  ــا اضاف ــت آن ه ــه اهمی ــد و ب ــدا می کن پی

ــام  ــا ن ــه ای کــه مکان هایــی ب ــه گون می شــود ب
ــرای مــردم ناشــناخته  موزه هــای غــذا دیگــر ب

نیســتند. 
کردیــم  ســعی  نوشــتار  ایــن  در   
ــذا،  ــای غ ــش موزه ه ــت پیدای خالصــه ای از عّل
ــا رســتوران ها و فســت فودهــا  تفــاوت آن هــا ب
ــذای  ــای غ ــه از موزه ه ــد نمون ــن چن و همچنی
دنیــا را بررســی کنیــم. بــا توجــه بــه مطالبــی 
کــه بــه طــور کلــی گفتــه شــد این گونــه 
ــوزه  ــر م ــه ه ــرد ک ــری ک ــوان نتیجه گی می ت
بــا توجــه بــه غــذای مــورد نظــر، بافــت، رنــگ 
ــن  ــاری خــود را تعیی ــرم و معم ــر آن؛ ف و ظاه
می کنــد. بــه گونــه ای کــه در بعضــی از مــوارد 
ــی  ــای داخل ــان و فض ــگ مبلم ــده رن گفته ش
ــر اســاس رنــگ غــذای مــوزه انتخــاب  مــوزه ب
شــده بــود و بعضًا شــکل مبلمان و دکوراســیون 
هــم از همــان غــذا تأثیــر می پذیرفــت تــا 
ــا مخاطــب  ــد ارتبــاط بهتــر و موثرتــری ب بتوان
ــل دیگــری همچــون  ــه عوام ــد. البت ایجــاد کن
ســرمایه، فرهنــگ و ســلیقۀ معمــار و غیــره نیــز 
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ــد.  ــر گذارن ــرم تأثی ــن ف در ای
از طــرف دیگــر از ایــن نمونه هــا این گونــه 
چــه  هــر  کــه  کــرد  برداشــت  می تــوان 
ــا  ــری ب ــد هماهنگــی بهت ــوزه بتوان معمــاری م
غــذای مــوزه داشــته باشــد آن فضــا زنده تــر و 
بامعناتــر اســت؛ چــرا کــه در یــک مــوزۀ غــذا،  
ــتر از  ــبت بیش ــه نس ــا ب ــاری فض ــر معم تأثی
تأثیــر طعــم، بــو و غــذای آن مــوزه اســت و در 
نــگاه اول ایــن مــوزه اســت کــه روی مخاطــب 
ــه  ــذاری ب ــن تأثیرگ ــر ای ــذارد. اگ ــر می گ تأثی
ــب در  ــه مخاط ــی ک ــذاری غذای ــدازۀ تأثیرگ ان
ــا  ــه رو می شــود نباشــد و ی ــا آن رو ب داخــل ب
بی ربــط بــا آن باشــد آنــگاه ماننــد ایــن اســت 
ــرای  ــری را ب ــاب دیگ ــۀ کت ــما مقدم ــه ش ک
کتابــی کــه در دســت داریــد، خوانــده باشــید. 
بــه  توجــه  بــا  بنابرایــن   
ــه  ــت ک ــوان گف ــر می ت ــای آخ نتیجه گیری ه
مــا موزه هایــی بــرای غــذا داریــم و نــه غذاهایی 
بــرای مــوزه چــرا کــه ایــن غذاســت کــه روی 
معمــاری مــوزه تأثیــر گذاشــته و معمــاری آن 

بــر اســاس غــذا تعییــن می شــود. بــه عبارتــی 
ــن  ــه ای ــذا تأســیس می شــود ن ــرای غ ــوزه ب م
کــه مــوزه ای تأســیس کننــد و بعــد غذاهایــی 
از رســتوران ها و سرآشــپزهای مختلــف را در 

آن ارائــه کننــد. 

پی نوشت:
[1] Nissin Foods
[2] Currywurst

منابع:
ــۀ نقــش غــذا در  ــاری، مقال -مطیعــی، صدیقــه، رضــا زی

ــگری، 1396. ــعۀ گردش توس
ــا  ــذا ب ــوزه غ ــی م ــۀ طراح ــان نام ــژاد، پای ــری ن -معی

رویکــرد ارتقــاِء فرهنگــی، 1393.
-https://www.iranhotelonline.com/



ــتنی  ــدی ناگسس ــهر پیون ــذا و ش غ  
باهــم دارنــد. از ابتــدا شــهرها بــر مبنــای 
تولیــد، فــرآوری و تــدارکات]1[، تجــارت و 
البتــه مصــرف غــذا شــکل گرفته انــد. مطمئنــًا 
امــروز کــه بیــش از نیمــی از جمعیــت جهــان 
ــل  ــد متقاب ــد، پیون ــی می کنن در شــهرها زندگ
شــهرها بــا منابــع غذایــی آن هــا بیــش از 
هــر زمــان دیگــری اهمیــت دارد. در ایــن 
ــی کشــاورزی در فضــای  ــس از معرف نوشــته پ
ــه در  ــد نمون ــه، چن ــات مربوط ــهری و الزام ش
مقیاس هــای مختلــف بــه صــورت مختصــر 

می شــود.  معرفــی 
ــواًل  ــهری معم ــۀ ش ــاورزی جامع کش  
ــی  ــا خصوص ــی ی ــی عموم ــای خال در زمین ه
میدان هــا،  چــون  مکان هایــی  در  یــا 
ــی  ــد. بعض ــور می کن ــدارس ظه ــا و م پارک ه
از زمین هــای  اســتفاده  بــرای  شــهرداری ها 
عمومــی، خصوصــی و شــهری- روســتایی جهت 
کشــاورزی، تشــویق های مالــی و قانونــی ارائــه 
می تواننــد  شــهری  باغچه هــای  می کننــد. 
ــون  ــای گوناگ ــا مقیاس ه ــدد ب ــای متع مکان ه
ــره  ــتانه های پنج ــاًل آس ــد. مث ــغال کنن را اش
خالــی،  زمین هــای  و  دال هــا  بالکن هــا،  و 
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ــی  ــه اعتصام ــار، فاطم ــیما افش ــدی، ش ــب محم ــش، زین ــه اتوک ــی فاطم ــه اعتصام ــار، فاطم ــیما افش ــدی، ش ــب محم ــش، زین ــه اتوک فاطم
بهشــتی شــهید  دانشــگاه  معمــاری،  کارشناســی  و  ارشــد  کارشناســی 

پارک هــای  مــدارس،  حیاط هــای  بام هــا، 
عمومــی و حتــی مکان هــای غیــر محتمــل 
ــاورزی در پشــت  ــرو. کش ــای مت ــد تونل ه مانن
بــام ســبب اســتفاده از فضاهایــی می شــود 
کــه اغلــب بــدون اســتفاده رهــا می شــود. 
از  را  شــهری  حــرارت  ســبز  ســقف های 
طریــق جــذب تشعشــعات خورشــیدی کاهــش 
می دهنــد و از طریــق جــذب بــاران باعــث 
ــاران در فاضــالب شــهری  کاهــش فشــار آب ب
ــتری  ــاب بیش ــز از آفت ــان نی ــوند. گیاه می ش
اســتفاده می کننــد. بــام ســبز را می تــوان 
ــرد.  ــرا ک ــا اج ــا گلدان ه ــد ی ــترهای بلن در بس
بــرای  پیشــنهادهایی  از  سرشــار  اینترنــت 
ــه در فضاهــای کوچــک اســت.  ایجــاد باغچ
ــد  ــره می توان ــتانۀ پنج ــدان در آس ــدادی گل تع
ســبزی های تــازه و خوش طعمــی را بــه وجــود 
ــی  ــا حتــی یــک فضــای کوچــک بیرون آورد؛ ی
ــد. ]1[ ــد کن ــذا تولی ــد غ ــد پون ــد چن می توان

فضاهــای  ایــن  حــال  هــر  در   
ــر  ــای زی ــد متغیر ه ــند، بای ــا باش ــبز هرج س

شــود: رعایــت  درموردشــان 
ــک  ــی ی ــگام طراح ــاحت: هن مس  
ــت،  ــرای کاش ــا ب ــه تنه ــی را ن ــه، فضای باغچ

امید رستمی برتیانیامید رستمی برتیانی
کارشناســی ارشــد کشــاورزی، زراعــت و اصالح نباتــات، دانشــگاه صنعتی اصفهان
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بلکــه بــرای ذخیــرۀ مــواد و ابــزار، حتــی شــاید 

بــرای کــود، بایــد در نظــر گرفــت. 
خورشــید: گیاهــان بــه نــور زیــادی   
ــد. پیشــنهاد  ــا ســالم رشــد کنن ــد ت ــاز دارن نی
می شــود کــه بیــن 7 تــا 11 ســاعت نــور 
خورشــید را دریافــت کننــد. نــوع گیــاه در ایــن 

ــرد. ــرار بگی ــی ق ــورد بررس ــد م ــه بای زمین
آب: گیاهــان بــرای رشــد ســالم بــه   
آب زیــادی هــم نیــاز دارنــد. پــس از دسترســی 
بــه میــزان مناســب آب بــا کیفیــت بایــد 

اطمینــان حاصــل شــود.
خیــس  خاک هــای  زه کشــی:   
تأخیــر  بــه  را  گیاهــان  رشــد  می تواننــد 
ــا  ــاری  در آن ه ــور بیم ــث ظه ــا باع ــدازد ی بیان

شــود.
ــت  ــان مراقب ــا: کشــت گیاه گونه ه  
مواظبــت  بــه  گونه هــا  بعضــی  می طلبــد. 
ــداری  ــا و نگه ــرل آفت ه ــرای کنت ــتری ب بیش

ــاری  ــردن و آبی ــرس ک ــد؛ ه ــد، مانن ــاز دارن نی
مکــرر. برخــی دیگــر بــه راحتــی بــا هــر 
ــن الزم  ــوند. همچنی ــازگار می ش ــی س محیط
ــه  ــر گرفت ــز در نظ ــاه نی ــاد گی ــه ابع ــت ک اس
در  ســیب زمینی  ســاقه های  مثــاًل  شــود. 
صــورت عــدم رســیدگی می توانــد تمامــی 

بر گیــرد.  در  را  بالکــن  یــک 
ــده  ــوارد یادش ــت م ــا رعای ــال ب ح  
می تــوان وارد مرحلــۀ کاشــت شــد. رایج تریــن 
شــکل کشــت، کاشــت مســتقیم در زمیــن 
ــاورزی.  ــای کش ــد زمین ه ــت مانن ــت؛ درس اس
خــاک بایــد آمــاده شــود؛ معمــواًل بــا برداشــتن 
ــا مخلــوط  الیــۀ باالیــی خــاک و پوشــش آن ب
ــن کار انجــام  ــرای کشــت ای خــاک مناســب ب
می شــود. اّمــا در شــهرها ایــن کار ممکن اســت 
ــهری  ــای ش ــد. خاک ه ــی نباش ــن راحت ــه ای ب
ــموم در  ــی و س ــد فیزیک ــواد زائ ــتن م ــا داش ب
ــد.  ــرار دارن ــی ق ــر آلودگ ــد خط ــن ح باالتری

تصویر1. دیاگرام کشاورزی شهری در مقیاس های مختلف



باقی مانده  هــای  اســت  الزم  ترتیــب  بدیــن 
شیشــه، آســفالت و بتــن از آن هــا زدوده شــود 
ــود  ــا از نب ــود ت ــش ش ــرراً آزمای ــاک  مک و خ
ــر  ــا دیگ ــنگین ی ــزات س ــیمیایی، فل ــواد ش م
ــود. ــل ش ــر حاص ــان خاط ــا اطمین آلودگی ه

ــتر های  ــت در بس ــر، کاش روش دیگ  
بلنــد اســت. در ایــن روش بســتری از چــوب یــا 
بتــن روی زمیــن، ماننــد پــی، ســاخته شــده و 
ــن  ــه روی ای ــاک ک ــای خ ــت در جعبه ه کاش
بســتر و باالتــر از ســطح زمیــن قــرار می گیرنــد، 
ــه  ــم آن اســت ک ــۀ مه ــرد. نکت صــورت می گی
ــه های  ــدازۀ ریش ــه ان ــد ب ــا بای ــن محفظه ه ای
ــده  ــتفاده ش ــح اس ــند. مصال ــق باش ــاه عمی گی
ــنگ،  ــر، س ــد از آج ــا می توان ــرای محفظه ه ب
ــر  ــد. در ه ــی باش ــای بتن ــا بلوک ه ــوب ی چ
صــورت از اهمیــت ارزیابــی مصالــح نبایــد 
غافــل شــد؛ چــرا کــه آجــر و چــوب می تواننــد 
ــند.  ــوده باش ــاک آل ــمی و خ ــواد س ــاوی م ح
ــود  ــا وج ــه ب ــترهای ارتفاع یافت ــتفاده از بس اس
ــه کشــاورزان شــهری  ــاال ب زحمــت و هزینــۀ ب
اجــازه می دهــد تــا غــذا را بــدون در نظــر 
گرفتــن آلودگــی خــاک شــهری پــرورش دهند. 
ــر روی  بســتری از  ــاه ب ــرورش گی همچنیــن پ
ــه فراینــد  ــدون نیــاز ب جنــس بتــن و چــوب ب

ــرد. ــورت می گی ــن ص ــاری در زمی حف
ــه،  ــاع یافت ــترهای ارتف ــد بس همانن  
گلدان هــا نیــز نوعــی کاشــت در باالتــر از 
ــای  ــوند و مزای ــوب می ش ــن محس ــطح زمی س
بســیاری را بــا نمونــۀ قبلــی بــه اشــتراک دارند. 
بــا ایــن حــال، در ایــن نمونــه ظرف هــا معمــواًل 
کوچ کتــر، بــه راحتــی قابــل حمــل و بــه 
ــد.  ــل خریداری ان ــاده از فروشــگاه قاب شــکل آم
ــد  ــهری می توانن ــاورزان ش ــر آن کش ــالوه ب ع
ــای  ــد مدل ه ــای شــهری جهــت تولی از زباله ه
ــد؛  ــد. مانن ــا اســتفاده کنن ــی از گلدان ه متنوع

تصویر2. کشاورزی شهری با روش کاشت مستقیم 

تصویر3. کشاورزی شهری با روش کاشت روی بستر بلند

تصویر4. کشاورزی شهری با روش کاشت در گلدان

تصویر5. کشاورزی شهری با روش هیدروپونیک
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ــی  ــای چوب ــا، پالت ه ــیر، وان ه ــای ش کارتن ه
ــوع ظــرف، حجــم،  ــگام انتخــاب ن ــره. هن و غی
زه کشــی و مصالــح بایــد در نظــر گرفتــه  شــود. 
ــاب  ــاه انتخ ــوع گی ــاس ن ــر اس ــد ب ــم بای حج
شــود. زه کشــی بایــد بــه قــدر کافــی باشــد و در 
ــح  ــی از مصال ــًا وقت ــح، مخصوص ــاب مصال انتخ
ــه  ــت ک ــت داش ــد دق ــتند، بای ــی هس بازیافت
ــگ  ــواد ســمی نباشــند. از چــوب رن ــاوی م ح
شــده یــا اصــالح شــده، پالســتیک های حــاوی 
ــزات  ــم و فل ــن متراک ــی اتیل ــا پل ــا ی حاّلل ه

ــرد.  ــتفاده ک ــد اس نبای
بســترهای ارتفاع یافتــه و گلدان هــا   
زیرزمینــی  آبیــاری  از  می تواننــد  دو  هــر 
برخــوردار شــوند. ایــن روش کــه تحــت عنــوان 
می شــود،  شــناخته  نیــز  نفــوذی  آبیــاری 
نوعــی روش آبیــاری اســت کــه در آن آب 
ــود و  ــره می ش ــاه ذخی ــر گی ــی زی درون مخزن
ــه های  ــه درون ریش ــاز ب ــزان نی ــه می ــا ب تنه
گیــاه کشــیده می شــود. ایــن روش بــرای 
کســانی کــه  بســیار ســفر می کننــد، مناســب 
اســت. زیــرا ایــن سیســتم بــرای روزهــا و حتــی 
ــل  ــودکار عم ــور خ ــه ط ــد ب ــا می توان هفته ه
ــد گلدان هایــی  کنــد. هــم اکنــون امــکان خری
ــن سیســتم از فروشــگاه ها فراهــم اســت  ــا ای ب
چگونگــی  دربــارۀ  فراوانــی  آموزش هــای  و 
ســاخت یــک بســتر ارتفــاع یافتــه کــه بــا لولــه 
و شــلنگ تنظیــم شــده آبیــاری  می شــود، 

وجــود دارد. 
ــرای  ــری ب ــک روش دیگ هیدروپونی  
ــاک  ــور خ ــه حض ــه ب ــت ک ــاه اس ــت گی کاش
نیــاز نیســت. در ایــن روش ریشــۀ گیــاه، 
ــده ای را  ــادل و تنظیم ش ــذی متع ــول مغ محل
از آب دریافــت می کنــد. ایــن روش ممکــن 
اســت ماننــد یــک ایــدۀ باغبانــی آینده نگــر بــه 
نظــر برســد، اّمــا قدمــت باغبانــی هیدروپونیــک 

بــه قــرن هفتــم پــس از میــالد بــاز می گــردد. 
ــواد  ــب م ــت و ترکی ــال، محبوبی ــن ح ــا ای ب
هیدروپونیــک متعلــق بــه عصــر کنونــی اســت. 
بســیاری، مــواد اســتفاده شــده در هیدروپونیک 
ــه  ــر ب ــن ام ــد. ای ــاورزی می دانن ــدۀ کش را آین
ــر  ــر ب ــات اخی ــه تحقیق ــت ک ــت اس ــن عّل ای
ــه  کشــاورزی هیدروپونیــک نشــان می دهــد ک
ایــن روش مزایــای بســیاری دارد، همچــون 
تولیــد گیاهــان بســیار بــا کیفیــت، اشــغال فضا 
ــر آن، روش  ــع کمتــر. مضــاف ب و مصــرف مناب
ــی  ــا باغبان ــب ب ــک در ترکی ــت هیدروپونی کش
عمــودی، ســبب توســعۀ امکان پذیــری باغبانــی 
شده اســت؛  ســاختمان  داخــل  و  شــهری 
ــان  ــه در آن گیاه ــودی ک ــزارع عم ــد م همانن
رشــد  آســمان خراش ها  و  ســاختمان ها  در 
شــهرت  فارم اســکایِپر]2[  بــه  و  می کننــد 
یافته انــد. دیاگــرام صفحــۀ قبــل، تصویــر5،  
نشــان  را  هیدروپونیــک  کشــت  عملکــرد 
می دهــد. شــرکت هایی ماننــد ایکیــا ]3[ و 
آمــازون ]4[ سیســتم آب کشــت مناســب بــرای 
نصــب درون ســاختمان را در مقیــاس کوچــک 

ارائــه کرده انــد.
اهمیــت  از  نســبی  آشــنایی  بــا   
کشــاورزی شــهری و الزامــات مربوطــه، در 
ادامــه بــه معرفــی چنــد پــروژه در ایــن زمینــه 

می شــود:  پرداختــه 
  فــارم هــاوس ]5[: ایــن پروژه توســط 
ــده  ــی ش ــت]6[ طراح ــاری پِرش ــرکت معم ش
و برنــدۀ جایــزۀ  A+ معمــاری ســال 2019 
ــک  ــرای ی ــت ب ــده ای  س ــا ای ــن بن ــد. ای گردی
ــتم  ــک سیس ــب ی ــه در قال ــهری ک ــۀ ش مزرع
ــاخته  ــه صــورت پیش س ــاختمانی ب ــدوالر س م
ــی،  ــای چوب ــان خرپاه ــده. در می ــی ش طراح
گلدان هایــی از همــان جنــس در ترازهــای 
کاربــر  و  شــود  تعبیــه  می توانــد  مختلــف 



ــۀ کوچکــی را در فضــای ســکونت خــود  گلخان
ــل  ــد مح ــودش می توان ــرد خ ــد. ف ــاد کن ایج
ــازد  ــود بس ــات موج ــا امکان ــود را ب ــی خ زندگ
ــا  ــۀ خــود را ب ــزان دل خــواه خان ــه می ]7[ و  ب
سیســتم کشــاورزی شــهری در  آمیــزد. در ایــن 
پــروژه گرمــای تولیــد شــده در ســاختمان 
بــرای پــرورش گیاهــان مجــدد مــورد اســتفاده 
قــرار می گیــرد. آب بــاران و آب خاکســتری 
ــده و  ــر ش ــان فیلت ــاری گیاه ــرای آبی ــز ب نی
ــواد  ــدات م ــن زائ ــوند. همچنی ــتفاده می ش اس
ــده  ــع آوری ش ــاختمان جم ــر س ــی در زی غذای
و بــه صــورت کمپوســت ]8[ بــه گیاهــان 
می رســند. بــرای آبیــاری گیاهــان از روش 

اســتفاده می شــود.  هیدروپونیــک 
مزرعــۀ ریــِور پــارک ]9[: ایــن   
ــت  ــال 2015 اس ــزۀ A+ س ــدۀ جای ــروژه برن پ
کــه شــرکت اُ. آر. ای آن را طراحــی و اجــرا 
ــل  ــاز قاب ــه نی ــخ ب ــت پاس ــت. جه ــرده اس ک
ــای  ــی از جعبه ه ــن طراح ــودن، در ای ــل ب حم
شــیر بــه عنــوان گلــدان اســتفاده شــده؛ ایــن 
امــر باعــث کاهــش وزن نهایــی و افزایــش 
تراکــم کاشــت می شــود. طبیعــت مــدوالر 
و  ســریع  حمــل  ســبب  شــیر  جعبه هــای 
آســان گلدان هــا شــده و بــه کشــاورزان اجــازه 
ــا  ــاز گلدان ه ــورد نی ــع م ــا در مواق ــد ت می ده
ــا ســایه بچرخاننــد.  ــه ســمت آفتاب گیــر ی را ب
عــالوه بــر ایــن، شــرکت  اُ. آر. ای تمامــی مــواد 
ــاورزان  ــع کش ــاز را از مناب ــورد نی ــح م و مصال
ــت.  ــرده اس ــن ک ــه داران تأمی ــی و کارخان محل
بدیــن ترتیــب در ایــن پــروژه فضــای غذاخوری 
ــه  ــده و ب ــیده ش ــه کش ــک مزرع ــه درون ی ب
میــان  در  تــا  می دهــد  اجــازه  مهمانانــش 
ــا از  ــی آن ه ــای غذای ــه وعده ه ــی ک محصوالت

ــد. ــذا بخورن ــده، غ ــه ش آن تهی
ــن  ــورک ]11[: ای ــن نیوی ــای الی ه  

تصویر6. فضای گلخانه ای پروژۀ فارم هاوس

تصویر7. سیستم گلدان های پروژۀ ریورپارک

تصویر8. پروژۀ ریورپارک
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پــروژه نمــاد شــهر نیویــورک و طــرح منتخــب 
هیئــت داوران در جوایز A+  ســال 2014اســت.  
ــول  ــه ط ــی ب ــارک عموم ــک پ ــن ی ــای الی ه
1.5 مایــل اســت کــه بــر روی یــک ریــل متــرو 
رها شــده در منهتــن ســاخته شــده اســت.  
ــد  ــرورش می ده ــتی ای را پ ــۀ زیس ــارک گون پ
ــای  ــه ای از خرداقلیم ه ــت مجموع ــه عّل ــه ب ک
ــرایط آب و  ــد ش ــایت، مانن ــاص س ــهری خ ش
هوایــی، آفتــاب کــم، شــرجی بــودن رو بــه زوال 
ــرو  ــای خــط مت ــا احی ــروژه ب ــن پ ــت. در ای رف
رهــا شــده یــک فضــای شــهری کــه آمیخته ای 
از فعالیت هــای انســانی و کشــاورزی اســت، 

ــده اســت.  حاصــل ش
مجموعــۀ  اگرینســتورال]12[:   
بــا  مقابلــه  بــرای  اگرینســتورال  مســکونی 
فشــارهای حاصــل از افزایــش صنعتــی شــدن 
و  شهرنشــینی  طبیعــی،  محیــط  روی  بــر 
رشــد جمعیــت قصــد دارد مســکنی را فراهــم 
ــن  ــا داده و در عی ــه کشــاورزی را ارتق ــد ک کن
حــال بــرای ســاکنان شــغل ایجــاد کنــد. ایــن 
خانه هــا بــه شــکل مکعــب هســتند و از دو 
قســمت اصلــی تشــکیل شــده اند: قــاب و 
ــیاری  ــد در بس ــتم می توان ــن سیس ــته. ای پوس
مناطــق  جملــه  از  آســیب پذیر  مناطــق  از 
روســتایی، ســیل زده و مناطــق نیازمنــد اســکان 
ــام  ــرح ب ــن ط ــود. در ای ــتفاده ش ــدد اس مج
مکانــی بــرای کشــاورزی اســت کــه در آن 
سیســتم جمــع آوری و اســتفاده مجــدد از آب 
ــاکنان  ــت. س ــده اس ــه ش ــر گرفت ــاران در نظ ب
می تواننــد مســتقیمًا در فراینــد ســاخت خانــه 
مشــارکت داشــته و فضاهــای آن را بــر اســاس 
نیازهــای خــود ســازماندهی کننــد. در نتیجــه 
توســعۀ کشــاورزی، تعــادل اکولوژیکــی و ثبــات 

ترویــج می شــود. اقتصــادی 
تحــت  مجلــه ای   2018 ســال  در   
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عنــوان »معمــاری بــرای غــذا« منتشــر شــد. در 
ایــن مجلــه تعــدادی پــروژه بــا محوریــت ایــن 
موضــوع معرفــی شــدند.  در ادمــه ســه نمونــه 

می شــود: معرفــی 
ــا  ــن بن ــا ]13[: ای ــۀ اگروتوپی گلخان  
پــروژه ای بلندپروازانــه  بــرای تحقیــق و نمایــش 
کشــت ســبزیجات در شــهر روســالره، بلژیــک 
اســت کــه شــرکت معمــاری متــا آرکیتکچربروآ 
اســت. حجــم  کــرده  طراحــی  را  آن   ]14[
ــفاف از  ــر و ش ــمه ای فاخ ــون مجس ــا همچ بن
فــوالد و شیشــه اســت کــه بــر حجمــی بتنــی 
ــت  ــه ای اس ــه ای گلخان ــم شیش ــته. حج نشس
ــش گذاشــته و  ــه نمای ــًا ب ــه آســمان را تمام ک
ــرای کشــاورزی شــهری  ــزرگ ب یــک عرصــۀ ب
ــن  ــی پایی ــب و بتن ــم صل ــرده. حج ــم ک فراه
گلخانــه بــه فضاهــای تأسیســاتی و مراکــز 
تحقیقــات و غیــره اختصــاص دارد. ایــن طــرح 
نوآورانــه نمونــه ای بــرای تولیــد مــواد غذایی در 
ــرای شــهر، تشــدید اســتفاده از فضــا،  آینــده ب
مصــرف دورانــی انــرژی و آب و باغــداری پایــدار 
اســت. ایــن ســاختمان 9500 مترمربعــی دارای 
ــت  ــرای کش ــرفته ب ــی پیش ــات تحقیقات امکان

ســبزیجات میــوه ای و ســبزیجات برگــی اســت. 
ــرای عمــوم  همچنیــن یــک مســیر آموزشــی ب
مــردم در آن برنامه  ریــزی شــده اســت. در 
ایــن ســاختمان کشــت ســبزیجاتی ماننــد 
توت فرنگــی  و  فلفــل  کاهــو،  گوجه فرنگــی، 
را در چهــار منطقــۀ مختلــف آب و هوایــی 
میــان  ایــن  در  کــرد.  تجربــه  می تــوان 
ــرا  ــِول ِس ــه ای عمــودی تحــت عنــوان ِگ گلخان
]15[ وجــود دارد کــه ارتفــاع آن دو برابــر ســایر 
قســمت ها اســت. ایــن قســمت بــرای نــوآوری 
در راه حل هــای باغبانــی مطبــق مــورد اســتفاده 
قــرار می گیــرد. در طبقــۀ پاییــن ایــن قســمت 
ــر  ــک فیلت ــاران و ی ــرۀ آب ب ــع ذخی ــک منب ی
نــی بــرای تصفیــۀ فاضــالب باقی مانــده وجــود 
ــا از ســال 2018  ــن بن دارد. ســاخت و ســاز ای
آغــاز شــده و در ســال 2020 درهــای خــود را 
ــردم  ــوم م ــان و عم ــداران، محقق ــه روی باغ ب

ــاز کــرده اســت. ب
مرکــز ســی، اُ، اف، ســی، اُ ]16[: این   
بنــا یــک مرکــز نمایشــگاهی اســت کــه در آن 
ــت  ــات فراغ ــت و اوق ــط زیس ــاورزی، محی کش
گــرد هــم آمده انــد. مرکــز نمایشــگاهی جدیــد 

تصویر13. گلخانۀ اگروتوپیا
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ــی  ــت محیط ــذرگاه زیس ــه گ در ورودی منطق
]17[ در پکــن واقــع خواهــد شــد. ایــن مرکــز 
می خواهــد جدیدتریــن فناوری هــا را بــرای 
رشــد پایــدار ســبزیجات، میوه هــا و گل هــا بــه 
نمایــش بگــذارد. در ایــن بنــا بازدیدکننــدگان 
ــی و  ــواد غذای ــیدن م ــد و چش ــد تولی می توانن
گل هــای تــازه را در طــول ســال تجربــه کــرده 

ــد. ــذت ببرن و از آن ل
ــوالد  ــفاف از ف ــمه ای ش ــاختمان مجس ــن س ای
ــای  ــاس گلخانه ه ــر اس ــه ب ــت ک ــه اس و شیش
اســتاندارد هلنــدی طراحــی شــده. ورودی بنــا 
ــبز  ــقف س ــا و س ــا دیواره ــته و ب ــب نشس عق
ــاغ  ــک ب ــس از ورود، ی ــده اســت. پ ــه ش احاط
ــه  تاالبــی، قلــب بلنــد و جــادار ســاختمان را ب
خــود اختصــاص می دهــد. در میــان ایــن تاالب 
ــن  ــرار دارد. در طرفی ــزی ق ــدان مرک ــک می ی
تــاالب، تپه هایــی از گل هــای زیبــا و ســقفی از 
گیاهــان آویــزان، رســتورانی بــر روی یــک تپــه 
ــان از آن  ــراد خودش ــه اف ــی ک ــر، باغ گل، تئات
ــبزیجات،  ــت س ــمت کاش ــد، قس گل می چینن
ــش  ــک بخ ــودکان و ی ــازی ک ــای ب ــه، فض کاف
ــاال در  ــوژی ب ــا تکنول نمایشــگاهی کشــاورزی ب
نظــر گرفتــه شــده اســت. شــبکۀ دسترســی در 
مجموعــه بــه نحــوی اســت کــه فــرد می توانــد 
ــواه  ــه دلخ ــی را ب ــا طوالن ــاه ی ــیرهای کوت مس

انتخــاب کنــد.
ــنترال:  ــه ای َکس س ــروگاه گلخان نی  
ــا  ــن گلخانه ه ــتی بی ــک هم زیس ــرح ی ــن ط ای
ــتگاه  ــک ایس ــا ی ــک ی ــروگاه کوچ ــک نی و ی
بــرق گلخانــه ای اســت. ســاختمان قــرار اســت 
ــت  ــرژی زا کش ــوالت ان ــه محص ــی ک در مناطق
ــورد  ــوخت م ــا س ــود. این ه ــا ش ــود، بن می ش
نیــاز نیــروگاه را تأمیــن می کننــد. چرخــۀ 
اکولوژیکــی نیــروگاه گلخانــه ای بــر اســاس 
تولیــد انــرژی الکتریکــی اســت. بخشــی از ایــن 
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درمی یابیــم  فــوق  مطالــب  بــا   
کشــاورزی شــهری کــه از گلــدان جلــوی 
عظیــم  گلخانه هــای  تــا  اتاق مــان  پنجــره 
ــاد  ــود، اقتص ــامل می ش ــهر را ش ــارج از ش خ
ــت  ــط زیس ــد، محی ــک می کن ــی را تحری محل
و تعامــالت اجتماعــی را بهبــود می بخشــد 
ــهر  ــراف ش ــل و اط ــدی در داخ ــذای تولی و غ
ــن  ــه ای ــه ب ــن توج ــد. بنابرای ــن می کن را تأمی
ــت و توســعۀ آن  ــرای تقوی ــالش ب موضــوع و ت
ــدۀ  ــی را در آین ــل توجه ــد قاب ــهر فوای در ش
ــت. ــد داش ــال خواه ــه دنب ــان ب ــک برایم نزدی

ــه  ــور مــورد نیــاز گیــاه ب ــرای تأمیــن ن ــرق ب ب
ــورد  ــریع آن م ــد س ــان از رش ــور اطمین منظ
ــدۀ  ــای باقی مان ــرد. گرم ــرار می گی ــتفاده ق اس
ــرم  ــرای گ ــرق، ب ــد ب ــگام تولی ــدی در هن تولی
تعــادل  و  اســت  کافــی  گلخانه هــا  کــردن 
مطلوبــی از انــرژی را ایجــاد می کنــد. گازهــای 
دودکــش، ماننــد دی اکســیدکربن،  کــه نیروگاه 
ــاه  ــد، باعــث تحریــک کشــت گی تولیــد می کن
ــه ای،  ــروگاه گلخان ــال نی ــن ح می شــود. در عی
کشــت  بــرای  را  الزم  آب  تصفیــۀ  خــوْد 
محصــول بــا گــرد هــم آوردن اکســید نیتــروژن 
ــبزیجات  ــوه و س ــدۀ می ــد ش ــای تولی و گازه
ــن و  ــاالی ســاختمان، فراهــم مــی آورد. ای در ب
ــا هــم اوزون ایجــاد  ــور مســتقیم خورشــید ب ن
می کننــد کــه از تصفیــۀ آب آن بــرای تصفیــۀ 
ذخیــره  حوضچه هــای  از  پمپ شــده  آب 
ــدۀ خاکســتری  ــتفاده می شــود. آب باقی مان اس
ــد و  ــره برگشــت می کن ــه حوضچه هــای ذخی ب
ــه طــور طبیعــی تصفیــه می شــود. در آن جــا ب
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1515

پســماند بــه عنــوان مــواد باقی مانــده   
ــف  ــم، تعری ــرف کرده ای ــه مص ــزی ک از آن چی
می شــود و دربرگیرنــدۀ مــواد طبیعــی و مصنوع 
ســاخته شــدۀ انســان اســت. اغلــب زمانــی کــه 
ــد، موضــوع  ــان می آی ــه می موضــوع پســماند ب
ــود. ــرح می ش ــار آن مط ــز در کن ــت نی بازیاف

ــه  ــد ک ــان می ده ــت نش ــۀ بازیاف      تاریخچ
گوناگــون  روش هــای  بــه  قبــل  قرن هــا  از 
ایــن عمــل صــورت می گرفته اســت. مثــاًل؛ 
شــواهدی وجــود دارد کــه مصریــان 400 ســال 
قبــل از میــالد مســیح بــه عّلــت کمبــود منابــع 
در دســترس، خاکســتر و ظــروف شکســته 
را جمــع می کردنــد تــا بــرای تولیــد ابــزار 
و اشــیاء جدیــد از آن هــا اســتفاده کننــد. 
همچنیــن سرخ پوســتان آمریــکای شــمالی 
بــا ســوزاندن و دفــن زباله هــا بــه افزایــش 
پایــداری زمین هــای محــل ســکونت خــود 

می کردنــد. کمــک 
در قــرن 19 و 20 بــه عّلــت پیشــرفت هایی 
کــه در زمینــه صنعــت شــکل گرفــت، بیشــتر 
پســماندهای شــهری را تولیــدات صنعتــی 
تشــکیل می دادنــد و ایــن زباله هــا بــه یکــی از 
مشــکالت زندگــی شــهری تبدیــل شــده بودند. 
از همیــن روی ســال ها بعــد در پاســخ بــه ایــن 

معماری بازیافتیمعماری بازیافتی

فریناز ممتحنفریناز ممتحن
بهشــتی شــهید  دانشــگاه  منظــر،  معمــاری  ارشــد  کارشناســی 

معضــل شــهری ماشــین های مرتب ســازی و 
ــدۀ  ــه ای ــد ک ــراع ش ــا اخت ــته بندی زباله ه بس
ــار جمــع آوری و  بازیافــت گســترده نیــز در کن
انباشــت ایــن مــواد و مصالــح مطــرح شــد. بــا 
ــل توجهــی از  ــن حــال همچنــان بخــش قاب ای
ــاری  ــن هکت ــایت های چندی ــماندها در س پس
ــه خــود  ــن می شــوند ک ــن دف و در بســتر زمی
مشــکالت عمــده ای در آلودگی زیســت محیطی 
بــه  جانــداران  و  انســان ها  ســالمت  و 
حســاب می آینــد. اّمــا در دهه هــای 1970 
تــا 80 میــالدی تغییــر بنیــادی در افــکار 
ــت  ــتم های مدیری ــه سیس ــبت ب ــی نس عموم
ــن  ــی روی داد و ای ــی و آل ــماند های صنعت پس
اتفــاق بیــش از پیــش ایــدۀ اســتفادۀ دوبــاره از 
ــه  ــرد. البت ــرح ک ــده را مط ــواد باقی مان ــن م ای
ــدۀ  ــاز کنن ــی آغ ــرکت های خصوص ــتر ش بیش
بازیافــت در زمینه هــای صنعتــی، فنــاوری، 



93 ــدند. ــره ش ــاری و غی ــری، معم هن
ــت  ــی زیس ــم آگاه ــال علی رغ ــن ح ــا ای      ب
محیطــی روز افــزون انســان ها نســبت بــه 
زمیــن،  منابــع  از  حــد  از  بیــش  اســتفاده 
همچنــان یــک تفکــر یک طرفــه و بی بازگشــت 
نســبت بــه زباله هــای تولیــد شــده وجــود 
Take-Make-« بــه  کــه  ذهنیتــی  دارد، 
Waste« ]1[ شــناخته می شــود. اّمــا بــه مــرور 
زمــان ایده هــای اســتفاده دوبــاره از پســماندها 
ــا  ــاط ب ــاًل؛ در ارتب ــت. مث ــده اس ــر ش پررنگ ت
ســهم معمــاری در ایــن کار، بخشــی از مجلــۀ 
ــۀ  ــه »حلق ــال 2015، ب ــاروارد س ــی ه طراح
ــماند« ]2[  ــت پس ــاری و مدیری ــده: معم گمش
اختصــاص پیــدا کــرده اســت کــه معمــاران بــا 
مشــارکت بیشــتر در پیشــبرد رونــد اســتفاده از 
ــه  ــن زمین ــواد بازیافتــی نقــش مهمــی در ای م
ــه  ــده ب ــب ای ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــده دارن ــر عه ب
ــی از  ــوان بخش ــه عن ــماندها ب ــری پس کارگی
ــت  ــک فرص ــم ی ــه چش ــاری و ب ــی معم طراح

ــت. ــرار گرف ــه ق ــورد توج م
ــی  ــه در طراح ــی ک ــزای بازیافت اج  
معمــاری بــه کار می رونــد تنــوع زیــادی دارنــد. 
ــی  ــواد غذای ــا م ــط ب ــماندهای مرتب ــاًل؛ پس مث
)تجدیدپذیــر و تجدیدناپذیــر( کــه درصــد 
قابــل توجهــی از حجــم ایــن باقی مانده هــا 
ــان  ــه طراح ــورد توج ــد، م ــکیل می دهن را تش
ــه  ــی توج ــل اصل ــی از عل ــد. یک ــرار گرفته ان ق
ــادی  ــدار زی ــن مق ــدر رفت ــماندها، ه ــه پس ب
و  ظــروف  باقی مانــدن  و  خوراکی هــا  از 
اطــراف  محیــط  در  آن هــا  بســته بندی های 
ــد در  ــای جدی ــی از ایده ه ــذا بخش ــت. ل ماس
بــه کارگیــری از تولیــدات و باقی مانده هــای 
خوراکــی و ظــروف آن متمرکــز اســت کــه 
مســیری بــرای رســیدن بــه یــک رونــد پایــدار 
در طراحی هــا ارائــه می دهــد. از آنجــا کــه 
ســاخت و ســاز یکــی از صنایــع اصلــی در 
زندگــی انســان ها اســت، ایــن ایــده بــه میــان 
می آیــد کــه اســتفاده از پســماندها در طراحــی 



ــداری  ــاد پای ــای ایج ــی از روش ه ــد یک می توان
و اســتفاده کمتــر از مصالــح مصرفــی در بلنــد 
ــه  ــن ک ــت، ای ــن عّل ــه همی ــد. ب ــدت باش م
ــب  ــا ترکی ــدی را ب ــای جدی ــم پروژه ه بتوانی
ــتیابی  ــرای دس ــی ب ــواد بازیافت ــاختارها و م س
ــه پایــداری بیشــتر ایجــاد کنیــم کــه کمتــر  ب
محیــط زیســت دچــار آســیب شــود و تعــادل 
در معمــاری بــر پایــۀ اســتفادۀ حداکثــری 
توجــه  مــورد  گیــرد،  شــکل  مصالــح  از 
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــردازان و طراح ایده پ

      پســماندهایی کــه مرتبــط بــا خوراکی هــای 
مصرفــی روزانــۀ مــا شــناخته می شــوند بــه دو 

بخــش اصلــی تقســیم می شــوند:
     1. غیــر ارگانیــک )بســته بندی های غذایــی 

ماننــد بطری هــا، شیشــه ها و غیــره(
     2. ارگانیــک )پســماند مــواد غذایــی و 

بخــش کشــاورزی(
ــک و  ــه ارگانی ــته بندی پســماندها ب ــق دس طب
ــود  ــرح می ش ــه مط ــن نکت ــک، ای ــر ارگانی غی
ــیوۀ  ــه دو ش ــوع ب ــک و مصن ــر ارگانی ــه غی ک
مســتقیم )به کارگیــری ظــروف پالســتیکی 
ــر  ــده( و غی ــیب ندی ــالم و آس ــه ای س و شیش
ــا  ــا ب ــاختار آن ه ــر س ــد تغیی ــتقیم )فرآین مس

ــی  ــه مصالح ــدن ب ــل ش ــردن و تبدی ذوب ک
جدیــد( بــه عنــوان بخشــی از ســازه و اجــزای 

ــد. ــرار می گیرن ــر ق ــد نظ ــاری م معم
     پسماندهای غیر ارگانیک

     لیوان های کاغذی:
از  مســتقیم  به کارگیــری  از  نمونــه  یــک 
پســماندها، لیوان هــای کاغــذی اســت. ]3[ 
ــا نــام کاغــذی  ــه ب ایــن لیوان هــا بــا این ک
نظــر  بــه  این گونــه  و  می شــوند  شــناخته 
می رســد کــه بازیافــت آن هــا ســرعت بیشــتری 
نســبت بــه پالســتیک دارد اّمــا بــه عّلــت 
پوشــیده شــدن بــا رزین هایــی کــه بــرای 
افزایــش دوام آن هــا بــه کار مــی رود، آن چنــان 
ــد.  ــاز نمی گردن ــه طبیعــت ب ــا ســرعت ب هــم ب
ــن لیوان هــا  ــا کمــک ای ــذا برخــی پروژه هــا ب ل
ــاد  ــر ایج ــالوه ب ــه ع ــت ک ــده اس ــاخته ش س
ســازه های موقــت بــا مقیاس هــای انســانی، 
پیامــی بــرای اســتفادۀ کمتــر از ایــن لیوان هــا 
ــکارات بیشــتر  ــن ابت ــه ای ــد. البت را منتقــل کن
ــا کمــک  ــه ب ــه دانشــگاه ها اســت ک وابســته ب
دانشــجویان ســاخته می شــوند و  موقتــًا در 

ــد.    ــرار می گیرن ــش ق ــرض نمای مع

تصویر2. غرفه موقت ساخته شده با لیوان های کاغذی در لندن تصویر1. ایجاد آگاهی در مورد بازیافت و استفاده مجدد، ترکیه
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      بطری های شیشه ای و پالستیکی:
      مــورد دیگــر شــامل بطری هــای نوشــیدنی 
می شــود کــه بــدون ایجــاد تغییــر در ســاختار 
و فــرآوری بعــد از اســتفاده از آن هــا، مســتقیمًا 
در ســاخت ســازه های معمــاری و هنرهــای 
ــن  ــا ای ــوند. ب ــرده می ش ــه کار ب ــی ب چیدمان
روش امــکان بــه کارگیــری چندبــاره و بــه 
اشــکال مختلــف از آن هــا فراهــم خواهــد شــد.

نمونــه ای قابــل توجــه از کاربــرد بطری هــا 
مربــوط بــه ســال 1960 می شــود کــه صاحــب 
کارخانــه هاینکــن ]4[ در بازدیــد از جزایــر 
کارائیــب، متوجــه شــد کــه مصالــح طبیعــی در 
ســاخت خانه هــای بومی هــا بــه عّلــت رطوبــت 
ــار پوســیدگی  ــه ســرعت دچ ــط ب ــاالی محی ب
می شــوند و مناســب اســتفاده بــه عنــوان 
ــردم  ــذا م ــی نیســتند. ل ــردم محل ســرپناه و م
خانه هــای  کــردن  مقاوم تــر  بــرای  محلــی 
ــوان  ــه عن ــن ب ــی روغ ــای خال ــود از حلب ه خ
ــویی  ــد. از س ــره می برن ــاختمانی به ــح س مصال
بطری هــای شیشــه ای محصــوالت شــرکت 
اغلــب بــه عنــوان پســماندهای محصــوالت 
خوراکــی انبــار می شــدند. لــذا ایــن رونــد یــک 
ســویه و بی بازگشــت در تولیــد شیشــه ها و غیــر 

تصویر 3 و 4. طراحی پالن با شیشه های طراحی شدۀ نوشیدنی برای ساخت خانه های ارزان قیمت

قابــل اســتفاده شــدن آن هــا، عّلتــی بــود بــرای 
ایــدۀ کاربــری دوبــاره از شیشــه های نوشــیدنی 
کــه ایــن بــار بــا تغییــر در طراحــی فــرم بخــش 
انتهایــی آن هــا و فرورفتــه در نظــر گرفتــِن آن 
ایــن امــکان بــه وجــود می آمــد کــه شیشــه ها 
در یکدیگــر قفــل شــوند و اتصــال آن هــا بــرای 
خانه هــا  در  ســازه ای  دیواره هــای  ایجــاد 
ــای  ــرم بطری ه ــر ف ــذا تغیی ــود. ل ــر ش مقاوم ت
ــه وجــود آورد کــه  ــن امــکان را ب شیشــه ای ای
بعــد از مصــرف، مســتقیمًا و بــا هزینــه ای 
ــره  ــر به ــه ای دیگ ــه گون ــوان از آن ب ــن بت پایی
بــرد. بــه ایــن ترتیــب از آن هــا بــه عنــوان آجــر 
ــی  ــاختمان های بوم ــای س ــدۀ دیواره و پرکنن
مســکونی  خانه هــای  و  می شــد  اســتفاده 
دست ســاز جزایــر کارائیــب و دیگــر نقــاط 
مقاوم تــر  و  پایــدار  ســاختاری  بــه  مشــابه 

ــیدند.  ــته می رس ــه گذش ــبت ب نس
در  پرکاربــرد  کاالهــای  از  دیگــر  یکــی 
ــتیکی  ــای پالس ــا بطری ه ــرۀ م ــی روزم زندگ
)نوشــیدنی( اســت. طراحــان و معمــاران در 
ــک  ــی کوچ ــتن گام ــا برداش ــا ب ــد ت تالش ان
در زمینــۀ بازیافــت، بــه اســتفادۀ مجــدد و 
پالســتیکی دســت  بطری هــای  از  خالقانــه 



ــد. ــش ده افزای
از       مســتقیم  غیــر  اســتفاده            

پالســتیکی: بطری هــای 
     اگــر در نحــوۀ بــه کار بــردن شیشــه ها 
دیــده  نوشــیدنی  و پالســتیک های ظــروف 
نشــدن فــرم ظاهــری آن هــا و افزایــش مقاومت 
آن هــا مــد نظــر باشــد، معمــواًل بــا خــرد، ذوب 
ــی ]5[ در  ــاد بلوک های ــه ایج ــا ب ــردن آن ه ک
ــی و خارجــی  ــاد مشــخص در بخــش داخل ابع
ســاختمان بــه کار گرفتــه می شــوند. مثــاًل 
ــتیکی  ــای پالس ــا 7% از زباله ه ــکا تنه در آمری
کــه بعــد از اســتفاده بــه مکان هــای دفــن 
ــرار  ــی ق ــورد بازیاب ــه منتهــی می شــوند، م زبال
می گیرنــد و بــه مصالــح ســاختمانی ماننــد 
بنابرایــن  تبدیــل می شــوند.  پنــل  و  آجــر 
کــه  می شــود  دیــده  بســیاری  مــوارد  در 
به کارگیــری منابــع موجــود و در دســترس 
ــد  ــدات جدی ــر از تولی ــیار بهینه ت ــد بس می توان
ــتفاده از  ــه اس ــاز ب ــه نی ــی ک ــد و در نقاط باش
مصالــح مقــرون بــه صرفــه مــد نظــر باشــد، این 
روش راهــکاری ایــدآل محســوب می شــود.

یــک راهــکار در تولیــد بلوک هــای پالســتیکی 

یابنــد و توجــه مــردم بــه معضــل پالســتیک را 
ــد. ــرار دهن ــش ق ــرض نمای در مع

ــیدنی  ــای نوش ــدد از بطری ه ــری مج به کارگی
مقــاوم بــرای ســاخت دیواره هــای ســاختمانی، 
ــرم  ــان ف ــه طراح ــام POLLI-BRICK ک ــا ن ب
ــوری  ــه زنب ــه الن ــتوانه ای ب ــا را از اس بطری ه
تغییــر داده انــد کــه بتوانــد در ایجــاد فرم هــای 
مــدوالر دیواره هــا و ســازه ها اســتفاده شــود. بــه 
ایــن ترتیــب بــا ایجــاد اتصــال میــان بطری هــا 
بــا نگه دارنــدۀ دو ســمت آن ســاختاری مقــاوم 
شــکل می گیــرد. در ایــن روش بــا ایجــاد 
بــا  ســازه هایی  می تــوان  مقــاوم  اتصــاالت 
ارتفــاع نســبتًا زیــاد شــکل داد کــه بــا قابلیــت 
ــازۀ  ــر س ــد ه ــط مانن ــاال در محی ــدگاری ب مان

معمــاری دیگــر باقی می ماننــد. 
ــرده  ــام ب ــورد ن ــب در دو م ــن ترتی ــه ای      ب
ــه  ــد ک ــم می آی ــه چش ــه ب ــن نکت ــده، ای ش
اجــزای قابــل بازیافــت بــا تغییــر فــرم ظاهــری، 
عملکــرد بهتــری در اســتفاده مجــدد پیــدا 
طراحــی  بــه  توجــه  بنابرایــن  می کننــد. 
ــی  ــد کارای ــرف می توان ــار مص ــای یکب بطری ه
آن هــا پــس از مصــرف را در بحــث پســماندها 

تصویر5. فرایند تبدیل بطری ها به جداره ساختمانی با کمک صفحات نگه دارنده
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کیســه های  از  باقی مانــده  اتیلــن  پلــی  از 
پالســتیکی و محصــوالت بســته بندی مــواد 
ــذاری  ــه Recy Blocks نام گ ــت ک ــی اس غذای
از  بعــد  پالســتیک ها  ایــن  اســت.  شــده 
جمــع آوری و تمیــز شــدن بــا حــرارت دیــدن، 
فشــرده شــدن و ســپس ســرد شــدن بــه یــک 
عنصــر ســازه ای بــا ابعــاد مشــابه آجــر تبدیــل 
می شــوند و بــه عّلــت ابتکارهایــی کــه در 
ــه عناصــری  ــی رود ب ــه کار م ــا ب ــت آن ه بازیاف
شــفاف و نیمه شــفاف و نقــوش هنــری بــا 
ــوند  ــل می ش ــر تبدی ــل تغیی ــای قاب ضخامت ه
و بــه عنــوان دیوارهــای حائــل، اجــزای داخلــی 
معمــاری و حتــی بــا اتصــال میلگردهــای فلــزی 
بــه بخشــی از سیســتم ســاختاری بنــا تبدیــل 

ــوند. ش
پسماندهای ارگانیک  

ــماند  ــژه پس ــه وی ــی ب ــواد بازیافت م  
خوراکــی یکــی از چالش هــای اصلــی معمــاران 
در برخــورد بــا مصالــح بازیافتــی اســت کــه در 
نهایــت می توانــد موجــب طراحــی بناهایــی بــا 
روش پایــدار و بهینــه در محیــط نیــز می شــود. 
ــوان  ــه عن ــع، ب ــای دف ــه ج ــی ب ــای آل زباله ه

ــه  ــر گرفت ــتفاده در نظ ــل اس ــع قاب ــک منب ی
ــن  ــه تأمی ــد ب ــر می توان ــن ام ــه ای می شــوند ک
ــن منجــر شــود. از ایــن  مــواد ارزان و کــم کرب
روی برخــی محصــوالت غذایــی کــه دور ریخته 
ــدی در  ــع ]6[ جدی ــوان منب ــه عن ــوند، ب می ش

خانه هــا بــه کار بــرده می شــوند:
     1. پارتیشــن های داخلــی، عایق بنــدی، 
اجــزای ســازه ای؛ در ترکیــب بــا مصالــح دیگــر 
ــوند. ــل می ش ــان تبدی ــه مبلم ــم ب ــی ه و گاه
     2.کمپوست ســازی، بــه عنــوان منبعــی 

ــاختمانی. ــوخت س ــرای س ب
پوسته های باقی ماندۀ محـصوالت   

کشاورزی: 
پوســتۀ  ماننــد  مــواردی  مثــاًل؛   
ــاقه های  ــده، س ــه ش ــی دور ریخت ــادام زمین ب
کشــاورزی،  محصــوالت  از  باقی مانــده 
پوســته های ذرت، پوســته های زائــد حاصــل 
ــیب زمینی  ــت س ــردان، پوس ــت آفتابگ از برداش
ــا  ــردازش کــرد ت ــوان پ ــج را می ت و پوســتۀ برن
از آن هــا اســتفاده مجــدد شــود. ایــن مــواد آلــی 
ــای  ــه تخته ه ــدن ب ــرده  ش ــرارت و فش ــا ح ب
ــه  ــرای ب ــن حــال ســبک وزن ب ــاوم و درعی مق

تصویــر 6. پــروژه EcoARK یــک مرکــز گیاه شناســی اســت کــه نمــای ایــن ســازه 9 طبقــه از 1.5 میلیــون بطــری پالســتیکی شــش ضلعــی از 
پســماندهای مصرفــی بطری هــای نوشــیدنی آب شــکل گرفتــه اســت.



می شــوند.  تبدیــل  دیوارهــا  در  کارگیــری 
محصولــی ماننــد برنــج بــه عّلــت برجــای ماندن 
پوســته هایش، باعــث شــده کــه بــا تفکــر 
ــوخت  ــوان س ــه عن ــوع از آن ب ــن موض ــه ای ب
ــن در روشــی  ــتفاده شــود. همچنی ــا اس خانه ه
ــا ســوزاندن آن خاکســتر برجای مانــده  دیگــر ب
ــی در ســاخت ســیمان  ــوان مکمــل عال ــه عن ب
ــورهایی  ــذا در کش ــی رود. ل ــه کار م ــد ب پرتلن
کــه تولیــد برنــج در آن هــا باالســت بــه عنــوان 
ــا  ــده برنج ه ــتۀ باقی مان ــه پوس ــک راه حــل ب ی
ــن  ــج در ای ــات برن ــرا ضایع ــود، زی ــگاه می ش ن
کشــورها قابــل توجــه اســت و تولیــد محصوالت 
ترکیبــی بــا عناصــر مصنــوع بــا توجــه به رشــد 
جمعیــت و نیــاز بــرای ســاخت وســازهای 
ــال  ــن ح ــه و در عی ــه صرف ــرون ب ــتر، مق بیش
ــه  ــا این ک ــت. ب ــت اس ــط زیس ــب محی مناس
مــواد آلــی می تواننــد جایگزیــن مــواد مصنــوع 
ــی  ــا محدودیت های ــا ب ــد شــده باشــند، اّم تولی
ماننــد مقاومــت پاییــن، تحمــل فشــار و تحمــل 
شــرایط آب و هوایــی مختلــف روبــه رو اســت. 
لــذا مــواد طبیعــی بازیافتــی بــه عنــوان مکملی 
ــا آن هــا  ــار اجــزای مصنــوع و ترکیــب ب در کن
ســازه های  کــه  می شــوند  گرفتــه  کار  بــه 

مقاوم تــری شــکل گیــرد. 
ــای  ــاخت کفپوش ه ــوه در س قه  

  :)DECAFE TILES( داخلــی 
ــک  ــماندهای ارگانی ــر از پس ــه دیگ ــک نمون ی
شــامل قهــوه می شــود. قهــوه بــه عنــوان 
ــه  ــان ب ــه در جه ــورد معامل ــن کاالی م دومی
ــوان  ــه عن ــات آن ب ــه ضایع ــد ک حســاب می آی
ــال های  ــا در س ــود. اّم ــن می ش ــی دف ــواد آل م
اخیــر بــه عنــوان منبعی بــرای طراحــی مبلمان 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــوش م کف پ
ایــن مصالــح کــه از قهوه هــای دور ریختــه 
شــده و پســماند قهوه هــای نوشــیده شــده بــه 

تصویر7. بلوک های پالستیکی

تصویر8. کاشی های تولید شده از قهوه

تصویر 9. آجرهای ساخته شده از قارچ
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ــد، در قالب هــای مشــخص تحــت  وجــود می آی
فشــار و حــرارت بــه یــک شــکل معیــن تبدیــل 
می شــود کــه بزرگتریــن مزیــت آن رنــگ 
طبیعــی و رایحــۀ باقی مانــده در محصــوالت 

ــت.  ــدی اس تولی
 :Hy-Fi ساختمان قارچی  

  ]7[ »Cultivated Waste Materials «       
 

کــه  می دهــد  ارائــه  را  مفهومــی   
ســبب کارآمــد شــدن صنعــت ســاختمان 
و تغییــر نگــرش مــا نســبت بــه معمــاری 
ــه  ــی ک ــی زمان ــر حت ــد نظ ــازۀ م ــود. س می ش
کامــل شــد نیــز در حــال رشــد و ترمیــم 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــود اس ــی از خ بخش های
مفهــوم ســاختمان زنــده ]8[ بــرای ایــن مفهــوم 
در نظــر گرفتــه شــده اســت. یکــی از راه هــای 
ــی در  ــواد آل ــتفاده از م ــده اس ــن ای ــق ای تحق
ــادۀ  ــه م ــه اســت، ک ســاخت ایده هــای معماران
ــد  ــی می توان ــن بناهای ــق چنی ــب در خل مناس
قــارچ ]9[ در ترکیــب بــا ســایر باقی مانده هــای 
ــود  ــه در نب ــا ک ــد. قارچ ه ــر باش ــی دیگ طبیع
نــور و گرمــا بهتــر رشــد می کننــد بعــد از قــرار 
ــی  ــه مصالح ــوای آزاد ب ــرض ه ــن در مع گرفت
مقــاوم و قابــل مقایســه بــا ســنگ و بتــن تبدیل 
می شــوند و بــه عنــوان عناصــر ارگانیــک مــورد 
ــن کار در  ــۀ ای ــد. نمون ــرار می گیرن ــتفاده ق اس
ــدرن ]10[  ــای م ــوزۀ هنره ــال 2014 در م س
ــازه  ــک س ــوان ی ــه عن ــه ب ــود ک ــورک ب نیوی
ــته  ــش گذاش ــه نمای ــه ب ــل توج ــاع قاب ــا ارتف ب
شــد و بهره گیــری از 100% مــواد آلــی در 
ــرح  ــده را مط ــاختمان زن ــدۀ س ــرح ای ــۀ ط ارائ
ــود  ــه شــکلی ب ــرج ب ــن ب ــرد. طراحــی ای می ک
کــه در بخــش پاییــن هــوای خنــک وارد ســازه 
می شــد و از بخــش بــاالی برج هــا هــوای گــرم 
ــاًل ارگانیــک  ــده می شــد. ســازه کام ــرون ران بی
ــد  ــه بع ــود ک ــرده ب ــم ک ــکان را فراه ــن ام ای

از برچیــده شــدن بلوک هــای تولیــد شــده 
از قــارچ و ذرت آن بــه باغ هــای خانه هــای 
اطــراف داده شــود تــا بــه عنــوان کــود دوبــاره 

ــد.  ــره گیرن ــا به از آن ه
آیندۀ بازیافت در معماری:     

ســازه های  خلــق  در  این کــه  بــا   
معمــاری و اســتفاده از انرژی هــای پــاک در 
توجهــی  قابــل  پیشــرفت های  ســاختمان ها 
ــه  ــت ب ــان بازیاف ــا همچن ــه، اّم ــورت گرفت ص
عنــوان راه حلــی در حاشــیه ایــن تغییــرات در 
نظــر گرفتــه می شــود و اقــدام عمومــی جوامــع 
در ایــن ارتبــاط پاییــن اســت. لــذا ایجــاد 
ــری  ــاری و به کارگی ــذا و معم ــان غ ــاط می ارتب
ــاس  ــد در مقی ــی می توان ــماندهای خوراک پس
مقیــاس  در  زیــرا  گیــرد.  شــکل  جهانــی 
کالن و بــا هم فکــری بیشــتر، پیچیدگی هــا 
ــان تر و  ــت آس ــد بازیاف ــود و رون ــر می ش کمت
ــی  ــر ایده های ــا ب ــد. بن ــد ش ــر خواه اقتصادی ت
ــرح  ــه مط ــن زمین ــر در ای ــال حاض ــه در ح ک
ــه  ــدار آینــده بیــن زبال می شــود، شــهرهای پای
و منابــع موجــود تفاوتــی قائــل نمی شــوند. 
ــب  ــی موج ــاال و مصرف گرای ــت ب ــرا جمعی زی
شده اســت بــه داشــته هایمان بــه طریقــی 
ــه  ــد ب ــا می توانن ــم و زباله ه ــر روی آوری دیگ
ــد در  ــاق جدی ــک اتف ــروع ی ــۀ ش ــوان نقط عن

ــوند. ــناخته ش ــاری ش معم



پی نوشت:
]1[ برداشت-ساختن-پسماند

 The Missing Link: Architecture and Waste  ]2[
Management

Paper Cups  ]3[
Heineken ]4[

مخلــوط  پالســتیک های  تولیــد،  فرآینــد  در   ]5[  
ــازک  ــای ن ــورت نواره ــه ص ــده ب ــب نش ــده و مرت نش
خــرد و در یــک چرخــش واشــر چرخشــی تمیــز 
شــده، ســپس توســط هــوای گــرم خشــک و بــه قالــب 
دســته ای فشــرده می شــوند. در انتهــا بــه یــک محفظــه 
ــا و  ــتفاده از گرم ــا اس ــود. ب ــل می ش ــی منتق هم جوش
فشــار، پالســتیک قبــل از خــروج از محفظــه بــه شــکل 
یــک تــوده جامــد در اشــکال از پیــش تعریف شــده ذوب 
ــود.  ــک می ش ــانتی گراد خن ــه س ــدود 25 درج و در ح
ــک  ــه ی ــل ب ــا تبدی ــی ب ــات غذای ــی از ضایع ]6[ برخ
محلــول مایــع و پــس از مانــدن بــا تولیــد گاز متــان بــه 
عنــوان ســوخت بــرای تولیــد بــرق یــا گرمــا در خانه هــا 

ــوند. ــتفاده می ش اس
]7[ مواد باقی ماندۀ کشت شده 

[8] Alive Building
]9[ پــرورش قــارچ در ابعــاد و قالب هــای مشــخص 
ــاوت  ــن تف ــا ای ــه می شــود. ب ــد در نظــر گرفت آجــر مانن
ــم  ــاد ترمی ــت ایج ــی قابلی ــای طبیع ــن بلوک ه ــه ای ک
و پرکنندگــی میــان شــکاف های موجــود در بافــت 

ــد. ــح را دارن مصال
[10] MoMA
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