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از کارکردهای فرهنگی اجتماعی تا درگیری و جدل
در قهوه خانهها و کافیشاپها

پیامدهایدورهمیهای
قهوهخانهای

حمیدرضا اسدی نیا

قت��ل در قهوهخان��ه .ای��ن خبری کوت��اه اما
تأملبرانگیز اس��ت .جنایتی ک��ه از قهوهخانه
نمای نامیمونی در ذهن میس��ازد .قهوهخانه
البته نامی آش��نا و در عی��ن حال محیطی با
مسما در فرهنگ قدیم مردم ایران بوده است.
آن زمان بس��یاری م��ردم ،قهوهخانه را محل
مناسبی برای دمی استراحت با نوشیدن چای
و قهوه و گپهای دوستانه میدانستند .اگرچه
همان زمان هم گاهی در قهوهخانهها بهخاطر
تفاوتهای فرهنگ��ی و ورود و خروج افرادی
که عموماً «جاهل» نامیده میشدند اتفاقاتی
میافتاد که چندان خوش��ایند نبود اما اصوال
قه��وه خانه های قدیم محیط��ی خاطرهانگیز
برای دیدار دوستان ،مشاعره ،شاهنامه خوانی،
گپ و گفتگوه��ای اجتماعی ،در کنار مصرف
چای و قهوه بود.
در بررس��ی س��ابقه و تاریخچ��ه قهوهخانهها
درمییابیم نخس��تين قهوهخانهه��ا در ايران

در دوره صفوي��ان پديد آم��د و بعد در زمان
شاه عباس اول در شهر اصفهان توسعه يافت.
قهوهخان��ه كه تا چند دهه پيش كانون نش��ر
و ترويج فرهنگ س�� ّنتی و دستاوردهای ادبی
و هنری گذش��تگان ما بود و توانس��ته بود تا
حدی يادمانهای گذشته را در جامعه ايران و
ّ
ميان عامه مردم زنده و پايدار نگه دارد كم كم
كاركرد خود را از دس��ت داد و صرفاً به محلی
برای نوشيدن چای و خوردن صبحانه و گاهی
بح��ث و مش��اجره برخی جوان��ان درآمدند و
بهتدریج با جايگزين شدن ساندويچفروشیها،

ِ
لحظات به دور از عقالنیت
هوشنگ پوررضاقلی *
همچن��ان قربان��ی میگی��رد از بط��ن و مت��ن
جامعهی م��ا این مت��اع پرمصرف و بسترس��از
ب��رای ناهنجاریهای پرش��مار ،روزی در قالب
مسمومیت منجر به مرگ ،نابینایی ،نقصعضو،
محرومی��ت مابقی عم��ر از س�لامت و ابتال به
نارس��ائی مادامالعمر و تحمل زج��ر پایانناپذیر
همودیالی��ز که همانند همهی دردهای زجرآور،
تا تجربه نش��ود ،درک نش��ود و مرگ تدریجی
س��لولهای غیرقابل جایگزی��ن کبد و روزی در
قال��ب اصلیترین برطرف کننده و خنثی کننده
ق��وه عقالنیت و نفی هرگونه تعقل ،محاس��به و
فهم در خفیفترین ش��کل آن بیش��مار است
و ب��ا دامنه نامعلوم ضایع��ات این بالی مبتال به
جان بشر که در جای جای این مملکت ،قربانی
میگی��رد ،قربانیهای��ی از نوع راغب ،ش��ایق و
داوطلب آنها که در رغبتی فائق آمده بر همهی
موانع قانونی ،نامطلوبیهای اجتماعی و هزینهی
مال��ی مترتب ب��ر آن ،تقاضای منج��ر به تداوم
عرضهی آن در جامعه را برقرار و مستمر داشته
و با وجود ریس��ک مرگب��ار مرتبط با آن(چه در
مصرف پر خطر و چه در رفتارهای پرخطر پس
از مصرف و دوران مس��تی و نبود عقالنیت)برای
خرید ،مصرف و بهرهمندی از نتیجه مصرف آن،
همهی موان��ع را از پیشرو بر میدارند و نتیجه
شده اس��ت قصهی پر غصهی مرگهای دو سر
باخت در لحظات حاکمیت مستی و نبود عقل!.

آنج��ا که ج��وان یا نوجوان با تهیه نوش��یدنی
الکلی در خل��وت امن خود در منزل ،حاش��یه
ش��هر ،درون خودرو و هر جا و مکانی که میسر
گ��ردد ،بهمص��رف آن میپردازد و بع��د از بروز
نش��انههای مصرف ،ب��ه عمق جامع��ه میرود،
همانند یک بمب با ضامن از جای در میآید.
دیدهام ک��ه نگاهی گذار و فق��ط برای گره
خوردن لحظهای چش��م در چش��م در حاشیه
ی��ک پارک و حتی قبل از انجام مذاکره ،بهقتل
یکی(مقتول) و اعدام دیگری(قاتل) منجر شده
و هر دو جان را باختهاند!.
 دیدهام که حتی در اوج مس��تی و دوری از
عقالنیت ،به مس��جد مملو از مردم وارد شده و
در مراسم جش��ن عمومی برای والدت معصوم،
مب��ادرت ب��ه تیران��دازی پرتع��داد و بیهدف
نمودهان��د (کاری که پس از رف��ع آثار مصرف،
خود انجام آن را باور نداشتهاند!.
دیدهام که همسر خود را که در یک ماراتن
پنج س��اله همراه با خواه��ش و تمنا و انبوهی
واسطه ،بهدس��ت آورده بود با ضربات دیوانهوار
بهقتل رسانده است!
دی��دهام که بعد از اس��تقرار حالت مس��تی
و ب��رای تکمی��ل آن از طریق قلی��ان و چای و
سیگار وارد قهوهخانه ش��ده و در بیتشخیصی
و بیاختیاری مطلق ،مرتکب یا مسبب جنایتی
ش��ده که بعد از رفع مس��تی حت��ی آن را باور
نداشته است! و  ...بسیار دیده شده که در زمان
تعطیل��ی عقالنیت ،انجام ه��رکاری از هر نوع و

فست فودیها و كافیشاپها و ، ...قهوهخانهها
متروک��ه ش��دند و ديگ��ر هيچ اث��ری از آن
قهوهخانههای س�� ّنتی با کارکردهای فرهنگی
در زندگی اجتماعی ايرانيان مشاهده نمیشود
مگر در برخی روس��تاها كه هنوز بافت س ّنتی
آنها دست نخورده باقی مانده است.
اگرچه در س��الهای اخير برخ��ی از افراد با
ذوق در کالن ش��هرها و بعض��ی ش��هرهای
کوچکت��ر اقدام به بازس��ازی قهوهخانههايی
ب��ا حفظ بافت س�� ّنتی آن زم��ان كردهاند و
در بازس��ازی و تركيببن��دی فضاها و نماها
كوش��ش ش��ده تا عمدتاً از آجر و كاش��ی و
سنگ و چوب و گچ و كاهگل استفاده کنند
تا بر اث��ر آميختگی اين نوع مصالح با هم در
فضاها بافتی از معماری س ّنتی قهوهخانههای
قديم در چشم بينندگان تجلی يابد اما با این
وجود میان این قهوهخانهها با قهوهخانههای
س�� ّنتی قدیم تفاوت بس��یاری بهخصوص در
نوع افراد و نحوه استفاده و کارکرد آن دارند.
قطعاً کس��ی مخالف وجود قهوهخانه نیست
که وجود آن برای دمی آرامش و آس��ایش و
دیدار دوستان قدیمی و گفتگوهای خودمانی
مفید اس��ت اما قهوهخان��هداران و صاحبان
اماکن عمومی برای س�لامت عمومی جامعه
و پیشگیری از حوادثی چون حادثه دوشنبه
در یکی از قهوهخانهها مس��ئولیت انس��انی،
اخالق��ی و قانون��ی دارند ت��ا حوادثی چون
ب��روز ناهنجاری ،درگی��ری و قتل و حوادثی
از این نوع س��ایه س��نگین خود را بر کارکرد
قهوهخانهها یا همان کافیشاپهایی که ادای
قهوهخانهها را در میآورند نیاندازد.
ارتکاب هر ناهنجاری و تحقق هر امر ناش��دنی،
قابل انجام ،قابل تحقق و شدنی شده است.
قطع��اً در س��طح و عمق جامعهی م��ا ایراداتی
ج��دی وج��ود دارد ک��ه این حج��م از تقاضا و
ّ
مصرف با وجود همهی مخاطرات مرتبط با آن و
فاجعههای ناشی از آن ،وجود دارد ،بیشک و به
استناد رخدادهای جنایی ،علت اصلی بسیاری
از منازعات در دامنهی کم شدت تا پر شدت ،از
نقص عضو تا قت��ل و وجود قربانیهای پرتعداد
در س��طح جامعه از همسر تا غریبه ،از رفیق تا
فرد ناشناس که اولین دیدارش میشود آخرین
دیدار ،همی��ن نبود عقل اس��ت در زمان غلبه
مستی ناشی از مصرف نوشیدنیهای الکلی.
و باور کنیم ک��ه در چرخهی مقابله اقناعی
و کاه��ش می��زان تقاض��ا ،ناموف��ق بودهای��م،
در چرخ��هی مقابل��ه حذفی و کاه��ش میزان
عرضه هم چندان موفقیتی نداش��تهایم و آنکه
تاکنون بیش��تر موفق بوده ،سوداگر این عرصه
خانمانبران��داز اس��ت ک��ه در پی��روی از روند
سوداگری نهفته در عمق جان جماعت اباحهگر،
ولان��گار و باری به ه��ر جهت در امرار معاش و
س��ودجویی ،همچنان فعال اس��ت و همچنان
قربانی میگیرد ،چه مس��موم ناشی از مصرف،
چه مقتول ناش��ی از نبود عقل در مس��تی ،چه
معدوم ناش��ی از عدال��ت به اج��را در آمده در
چرخهی پیجویی قت��ل . ...و ایکاش حاال که
تمای��ل پایانناپذیر و میل بهمص��رف را مهار و
پایانی نیس��ت ،قبل از مصرف میاندیشیدیم به
لحظهها و دقیقههای نبود عقل که در آن مدت،
انجام هر ناشدنی ،شدنی میشود.
* استاد دانشگاه و
رئیس پلیس سابق آگاهی استان

قانون کنترل و
مبارزه م ّلی با
دخانیات
محسن نیکورز*
یکی از مهمترین اهداف از تصویب قانون،
ایجاد نظم اجتماعی است و طبیعتاً قوانین
ناشی از هنجارها و ارزشهای یک جامعه
اس��ت .پس اگر قرار است قانونی تصویب
ش��ود که اجرا نش��ود و یا با تبعیض اجرا
ش��ود همان بهتر که اص ً
ال تصویب نشود
چرا که عالوه ب��ر اینکه قبح بیاحترامی
به قانون شکس��ته میشود زمینه تجری
دیگران را نسبت به هر قانونی که مخالف
میل گروهی خاص است ،فراهم میآورد.
قانون کنترل و مب��ارزه ملی با دخانیات
هم از زمره این قوانین است که بسیاری
از مواد آن نه تنها به منصه ظهور نرسید
بلکه از سوی تعدادی از مسئولین مربوطه
هم علناً مورد هجمه قرار گرفت .بههرحال
فرض بر این اس��ت که قانونگذار حکیم
اس��ت و بر اس��اس مصالح و معیارهایی
وض��ع قانون میکند .ب��ه عقیده من این
قانون یکی از قوانین بس��یار خوب است
که متأس��فانه بهای چندان��ی به آن داده
نش��د .ماجرای قتلی که چند شب پیش
اتفاق افتاد بارها تکرار شده و متأسفانه به
دالیل متعدد پایانی ندارد.
قهوهخانه مکانی بدون سرمایه خاص و با
حاشیه و سود باال و برخی با عوض کردن
واژه قدیم��ی قهوهخان��ه و تبدیل آن به
کافیشاپ از دیدگاه عاقالنه تفریحی که
نتیجه آن نزاع و قتل است تفریح نیست.
متأس��فانه س��اختار قهوهخانهها غالباً به
نحوی است که قشر بهخصوصی مشتری
دای��م قهوهخانهها هس��تند .به نوعی که
نه تنه��ا در فیلمها و س��ریالها بلکه در
عمل ردپ��ای بس��یاری از خالفکاران در
قهوهخانهها به چشم میخورد.
وقوع  3فقره نزاع منجر بهقتل در حدود
یک س��ال گذش��ته در شهرستانی چون
سیرجان نشان دهنده ساختار قهوهخانه
اس��ت .حتم��اً در صورتی ک��ه نظارت بر
قهوهخانهها بیش��تر و حت��ی قانونمندتر
ش��وند ممکن اس��ت در برخی م��وارد از
آسیبهای آن کاسته شود لیکن به لحاظ
همان تیپ و س��اختار ،آسیبهای اصلی
به قوت خود باقی خواهند ماند .هر چند
به اعتقاد برخی برخورد با چنین مراکزی
ممکن اس��ت به فعالیت زیرزمینی آنها
منجر ش��ود .ب��ر فرض صح��ت این ادعا
حداقل از توس��عه علنی ای��ن مراکز که
همچون قارچ در نقاط مختلف شهر سبز
میش��وند ،جلوگیری و به شدت محدود
میشوند.
* دادستان عمومی و
انقالب سیرجان

