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 آباد: آداب تهیه و کارکردهاقهوه نوش

 ۲نيا ، عباسعلی رضائی3عباس چترآبگون
 (10/42/1044، تاریخ تأیید: 14/46/1044فت: )تاریخ دریا 

 چکیده
رود که به تدريج در هاي وارداتی به شمار می هاي ايرانی، قهوه از جمله نوشيدنیدر فرهنگ نوشيدنی

نوشی در  قهوه اي پيدا کرده و رنگ و بوي ايرانی به خود گرفته است. سنت فرهنگ ايرانی جايگاه ويژه
 رسد. اين نوشيدنی گرم، به تدريج از محبوبيت زيادي برخوردارصفويه می ايران احتماالً به روزگار

شد و از دربارها و طبقات فرادست جامعه به ميان مردم راه يافت؛ به طوري که در مناطق مختلف 
آباد شيوه تهيه مخصوص و  شد. در اين ميان، قهوه نوشهاي متنوع، تهيه و عرضه ايران با شيوه

آباد در حاشيه کوير مرکزي شود. شهر تاريخی نوش زمان زيادي براي آن صرف میمتفاوتی دارد و 
ايران قرار دارد و از توابع بخش مرکزي شهرستان آران و بيدگل است. اين قهوه، غليظ و شيرين است 

گوناگون مانند  کنندگان در مراسم رسد. شرکت و عطر گالب، هل و دارچين از آن به مشام می
شوند.  ها پذيرايی میها، مساجد و خانهمحرم و مجالس ترحيم با اين قهوه در حسينههاي  سوگواري

آباد، همچنان رسمی ماندگار و زنده در فرهنگ مردم اين منطقه است. نوشيدن قهوه در ميان مردم نوش
ی و آباد به لحاظ تاريخی، فرهنگتحليلی براي تبيين جايگاه قهوه نوش-در اين مقاله با شيوه توصيفی

شود. براي نيل به اين هدف، ضمن تشريح شيوه تهيه قهوه، کارکردهاي مذهبی،  اجتماعی تالش می
آباد هاي پژوهش، قهوه نوش شود. بر اساس يافته آباد بيان میفرهنگی و اجتماعی آن در ميان مردم نوش

ؤثر و بسيار آباد نقش مدر تحكيم پيوندهاي اجتماعی و تقويت هويت فرهنگی و مذهبی مردم نوش
 مهمی دارد. 

 آباد، قهوه، هويت. ميراث ناملموس، نوشها:  كليدواژه
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 مقدمه
ها و تجليات زندگی است که از نياکان ما بر جاي مانده ميراث فرهنگی ناملموس شامل سنت

ها، دانش و ها، جشنهاي شفاهی، هنرهاي نمايشی، آداب و رسوم اجتماعی، آئيناست. سنت
هاي الزم براي توليد صنايع دستی از با طبيعت و جهان پيرامون يا دانش و مهارتآداب مرتبط 

رود. ميراث فرهنگی ناملموس مهمترين عامل در حفظ تنوع هاي مهم آن به شمار میحوزه
آباد يكی از مظاهر ميراث (. تدارك قهوه نوش80: 8318فرهنگی در جهان است )يونسكو، 

ها و رسوم اجتماعی و نيز آداب آباد است که از جنبه آئينم نوشفرهنگی ناملموس در ميان مرد
 گيرد. تهيه آن در اين مقاله مورد بررسی قرار می

هاي مردم ايران درآمد و بر اساس مستندات تاريخی، قهوه در دوره صفويه در شمار نوشيدنی
امه شاردن، کمپفر و (. در سفرن828: 8312زاده و مسعود سينكی، آشاميدن آن رواج يافت )ايوبی

؛ کمپفر، 100-02: 8310است )شاردن، هاي اين دوره صحبت شده خانهتاورنيه درباره قهوه
ها در زمان سلطنت شاه تهماسب اول خانه(. نخستين قهوه314: 8321؛ تاورنيه، 10-816: 8324

( در 8431-112ه.ق.( در شهر قزوين ايجاد شد. بعدها در زمان شاه عباس اول ) 134-110)
شهر اصفهان توسعه يافت، اما در زمان قاجار به ويژه در دوره ناصرالدين شاه بود که زمينه 

خانه در شهرهاي بزرگ فراهم گرديد. با افزايش تمايل به صرف قهوه در دربار گسترش قهوه
گري نيز پديد آمد و از مناصب مهم درباري شد. از طرف ديگر با توسعه چی صفوي، شغل قهوه

ها در شهرهاي مختلف ايران، اين مراکز در شمار يكی از واحدهاي صنفی معتبر درآمد خانهوهقه
(. فرهنگ 80: 8310شده جامعه شد )قاسمی،  گري يكی از مشاغل شناختهچیو به تدريج قهوه

هاي بزرگان و اعيان شهر شروع شد و به زندگی عمومی مردم شهر از دربار و خانه نوشيدن قهوه
اي از هاي مختلف و نشانهها و پيشهها محلی براي گردهمايی مردم با ديدگاه خانه قهوه رسيد.

 (.646-3: 8312آرامش، امنيت و رفاه اجتماعی گرديد )حيدري و همكاران، 
اي گوناگون اجتماعی مانند هها، در ديدارها و مناسبتخانهچيان عالوه بر قهوهقهوه
کردند. از اين هاي عروسی از مردم پذيرايی میخوانی و جشن هها، مراسم عزاداري، روض مهمانی

مند يافتند تا از نوشيدن قهوه بهرههاي عمومی فرصتی میرو تمام اقشار مختلف جامعه در مكان
شوند. اين پديده ناشی از قدرت گرفتن مذهب تشيع در ايران عصر صفوي و گسترش مناسک 

است؛ به هاي بعد تعزيه بوده ماه رمضان و در دوره 68مذهبی مانند محرم، به ويژه عاشورا، 
صورتی که اين فضاي اجتماعی، شكل غالب حوزه عمومی مذهبی در ايران گرديد و در دوره 

 (.812-11: 8310قاجار نيز از گستردگی مراسم مذهبی کاسته نشد )اطهري و زمانی، 
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است، نحوه تهيه و نوشيدن قهوه گرفته کنون کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار اما آنچه تا
است. علی بلوکباشی از جمله محققانی است که در چند صفحه از کتاب خود، درباره نوشيدن 

شناس  ايران 8(. رودي مته64-60: 8313است )بلوکباشی، در ايران مطالبی بيان کرده  قهوه
(. مهارت 6441است )پرآوازه هلندي نيز درباره وضع مصرف قهوه در دوره صفوي توضيح داده 

از جمله  چيان و تمهيدات آنها براي تدارك اين نوشيدنی گرم و آداب نوشيدن قهوه قهوه
هاي بيشتري است. اين مقاله در همين راستا به بررسی موضوعاتی است که نيازمند پژوهش

ها و يآبادپردازد و تصويري از زندگی اجتماعی نوشآباد میمراسم تهيه و مصرف قهوه در نوش
کند. با وجود تغيير الگوي مصرف مردم ايران ذائقه آنها در مصرف اين نوشيدنی گرم را ارائه می

 رود.آباد، سنتی مرسوم به شمار میدر نوش از قهوه به چاي، همچنان نوشيدن قهوه
 2آباد از توابع بخش مرکزي شهرستان آران و بيدگل در استان اصفهان، در فاصله  نوش
: 8310است )فخرآبادي، کيلومتري از شهر آران و بيدگل واقع شده  3از شهر کاشان و  کيلومتري

(. بافت 82: 8311آبادي،  هكتار بافت تاريخی است )مشهدي نوش 38آباد داراي  (. شهر نوش83
ها از است. مساجد و حسينيهآباد، منسجم و پويا بوده و از پنج محله تشكيل شده تاريخی نوش

(. اگرچه قدمت برخی از 81: 8312آبادي،  روند )مشهدي نوشی محالت به شمار میعناصر اصل
رسد، اما عمده عناصر بافت شهري آن مربوط به دوران ساختارهاي آن به دوره سلجوقی می
آباد در کنار سابقه تاريخی ارزشمند،  (. نوش82: 8310صفوي تا قاجار است )فخرآبادي، 

يراث فرهنگی ناملموس را در خود حفظ کرده است. سنت نوشيدن اي غنی و متنوع از ممجموعه
آباد انجام  فرد است که همچنان در نوش قهوه يكی از اين آداب و رسوم جالب و منحصربه

آباد به عنوان ميراث فرهنگی ناملموس  شود. به دليل اهميت اين مراسم، سنت تهيه قهوه نوش می
يراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسيده است در فهرست م 8181با شماره  8311در سال 

 (. 8311)اداره کل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگري استان اصفهان، 

روش پژوهش 

آباد شود تهيه و مصرف قهوه در نوشتحليلی تالش می-پژوهش حاضر با شيوه توصيفی در
ه و مصاحبه با آوري اطالعات به صورت ميدانی و از طريق مشاهدتشريح گردد. جمع

و  آباد و ساير شهرها انجام شدههاي نوشاندرکاران تهيه قهوه در محله سفيدان و دست ريش
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سازي قهوه و جزئيات آداب نوشيدن آن هاي ميدانی از چگونگی آماده تالش شده است برداشت
 مستندنگاري و سپس تحليل شود. 

 گیاه قهوه 
رستی معلوم نيست. برخی از مورخان، پيشينه اين واژه اي عربی است که ريشه آن به دقهوه واژه

شد دهند. ظاهراً در قرن نهم هجري، قهوه از آفريقا به يمن برده را به کشور اتيوپی نسبت می
هاي معطر (. قهوه گياهی به صورت درختچه يا درختان کوچک با گل618-6: 8306)فلسفی، 

هاي متنوع آن به ير نواحی جهان پراکنده شد. گونهبه رنگ سفيد است. گياه قهوه از آفريقا به سا
اند. پرورش اين گياه در مناطق شرقی و غربی آفريقا و در نواحی طور وسيع در آفريقا پراکنده

قهوه به اندازه  هشود. ميومختلف قاره آمريكا در برزيل، گويان، ونزوئال و جزاير آنتيل انجام می
قهوه، رنگ مايل به سبز يا مايل به زرد و شكل  هدانه ميو يک گيالس و کمی درازتر از آن است.

دراز ديده  Sبيضوي نسبتاً مسطحی دارد. در سطح شكمی دانه قهوه، يک شكاف شبيه حرف 
شود. در بازار تجارت دو نوع قهوه سبز و بوداده وجود دارد. قهوه را پس از بو دادن به  می

 (.181-68: 8312کنند )زرگري،  ن را مصرف میکوب يا پودر درآورده، دم کرده و آصورت نيم

 قهوه انواع
مرغوب و اقتصادي قهوه، سه گونه عربيكا، روبوستا و ليبريكا است. قهوه هاي ترين گونهمهم

است و در ارتفاع  ترين نوع قهوه  فرد دارد. اين قهوه قديمی عربيكا، طعم و بويی منحصربه
اي که در جهان  از کل قهوه 14%کند. حدود  ا رشد میمتر باالتر از سطح دري 6444تا  8444بين

ترين نوع قهوه عربيكا، موکا و جاوه هستند که امروزه نامی  شود، عربيكا است. قديمی کشت می
کند و  متر از سطح دريا رشد می 8244قهوه روبوستا در ارتفاع  .شوند شده محسوب می شناخته

روبوستا دو برابر عربيكا است، اگرچه عطر و  کافئين بيشتر از عربيكا تحمل سرما را دارد. ميزان
رويد، ليبريكا  تري قرار دارد. نوع ديگري از قهوه که در آفريقاي غربی می طعم آن در رده پايين

 .(Teketay, 1999)هاي قهوه از اين نوع هستند  نام دارد که درصد بسيار اندکی از دانه

 ایران قهوه در
رسد. احتماالً ساسانيان نايی ايرانيان با قهوه به اواخر دوره ساسانی میبه نظر برخی از محققان آش

بعد از تصرف يمن و شمال آفريقا به اتيوپی رفتند و در آنجا با قهوه آشنا شدند و آن را با خود 
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. اما آنچنان که پيشتر آمد، نوشيدن قهوه از زمان صفويه در ميان (Teketay, 1999)به يمن بردند 
در دوره صفوي بهترين نوع قهوه، قهوه موکا يا مكا بود که لف مردم ايران رايج شد. طبقات مخت

کردند. قهوه جاوه نيز در اين زمان  در زمان شاه عباس اول تجار انگليسی آن را به ايران وارد می
: 8323، اوتر، 12: 8323آوردند )ويلسون، شد که بازرگانان هلندي آن را به ايران میمصرف می

(. با ورود قهوه به فرهنگ نوشيدنی مردم ايران، در چندين رساله پزشكی و دارويی، 644-811
درباره فوايد و مضرات قهوه توضيح داده شده است. اولين مطلب درباره قهوه و خواص دارويی 

 :Goushegir, 1997آن مربوط به عمادالدين محمود شيرازي، پزشک شاه تهماسب اول است )

رساله در چوب چينی و قهوه و »اثر، نسخه خطی از دوره صفوي با عنوان  (. دومين141-176
در سه باب نوشته ميرزا قاضی بن کاشف الدبن محمد رشيد يزدي است. در يک « چاي خطايی

: 8326پژوه،  است )دانشو خصوصيات قهوه صحبت شده   باب از اين رساله، در مورد ارزش
در ضمن کراسه المعی است که در کتابخانه مجلس « در باب قهوه»(. نسخه سوم، رساله 881

شوراي اسالمی وجود دارد. اين رساله به قلم ميرزا محمدحسين خان اديب اصفهانی ملقب به 
است. فروغی در اين رساله، نخست به  فروغی و ذکاءالملک است که در دوره ناصري نوشته

ايی پرداخته، سپس خواص طبی و هاي اسالمی و اروپ ذکر تاريخ قهوه و کشت آن در سرزمين
زاده و است )ايوبیارزش دارويی و در نهايت نحوه درست کردن و مصرف آن را توضيح داده 

(. همچنين در ميان آثاري که از منظر فقهی درباره قهوه نوشته 824-28: 8312مسعود سينكی، 
ايرانی در دربار شاه  اثر حكيم محمدباقر قمی، حكيم« القهوه  رساله فی»توان است، می شده

ادلت بعض »و نيز  81علی قزوينی، در قرن  اثر محمد« آداب عاليه رفيق توفيق»عباس دوم و 
 (.8302پژوه و منزوي،  را نام برد )دانش« علما و اهل االکبار علی حرمت التوتون و القهوه

 آباد       طرز تهیه قهوه نوش
هاي مختلف وجود دارد. اما اغلب آن را با آب هاي متفاوتی براي تهيه قهوه در کشورشيوه

کنند. در ايران نيز قهوه به جوش، بخار آب يا از طريق گذراندن آب جوش از پودر قهوه تهيه می
شيرين است و با روش خاصی غليظ و آباد، بومی نوش هشود. قهوهاي متنوعی تهيه می شيوه

آباد شامل قهوه عربی، کاکائو، شكر، گالب، نوش هشود. مواد مورد نياز براي تهيه قهوآماده می
شود. هل و دارچين است. براي تهيه بهتر قهوه و تغيير نكردن طعم آن از ديگ مسی استفاده می

آباد را از نوش هآباد به ديگ حضرت فاطمه )س( معروف است. آنچه که قهواين ديگ در نوش
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 2الی  2که تهيه آن  آن است؛ به طوريکند، شيوه و مدت زمان تهيه ها متمايز میساير قهوه
ريزند کشد. به اين صورت که ابتدا پودر قهوه و کاکائو را داخل چند ليتر آب می ساعت طول می

ساعت اين ترکيب بايد روي حرارت ماليم دم بكشد.  2است و حدود که از قبل به جوش آمده 
شود که است، چون اين نرمی باعث میتر باشد بهتر در اين کار هر چه پودر قهوه و کاکائو نرم

هاي يا هاون هاي قهوه را در آسياي دستینشين نشود. در گذشته دانه پودر قهوه در ته فنجان ته
شود که قهوه طعم  کردند. همچنين افزودن کاکائو موجب میکوبيدند و سپس الک می سنگی می

وه است. به طور معمول براي هر واقعی خودش را از دست ندهد. در واقع کاکائو مكمل پودر قه
جات و شود و ميزان افزودن ساير ادويهکيلو کاکائو در نظر گرفته می 3کيلو قهوه و  6هزار نفر، 

 چی است.   عرقيجات بنا بر ذائقه و نظر قهوه

 آباددم کردن قهوه نوش
م به صورت بعد از پخت پودر قهوه و کاکائو در آب جوش، ترکيب هل و دارچين را که هر کدا 

کنند. مقدار کمی شكر نيز به ميزانی که تلخی قهوه شود، به قهوه اضافه میجداگانه دم کشيده می
شود. اين ترکيب نيز حدود دو ساعت بايد دم کشيده شود. در اين حين، از بين نرود، اضافه می

ي قهوه از شود تا کف رورسد و دوباره حرارت شعله کم میچندين بار قهوه به نقطه جوش می
زنند تا قهوه ته نگيرد. بعد از دم اي ديگ را هم می بين برود. در زمان دم کشيدن قهوه، با مالقه

شود که کشيدن قهوه، که به لعاب آمدن مصطلح است، مقداري گالب به ترکيب آن اضافه می
ست يا خير، ابراي اينكه مشخص شود قهوه لعاب آمده کند. فرد می واقعاً طعم قهوه را منحصربه

شود. اگر قهوه روي موزائيک نچسبد، نشانه آن است يک قطره از قهوه روي موزائيک ريخته می
 که قهوه، لعاب آمده و آماده نوشيدن است.

آباد اين است که اگر آن را چندين روز در يخچال قرار دهند، بدون نوش هويژگی خاص قهو
آن استفاده کرد. اين ترکيب قهوه، با ماندن در داخل توان دوباره از که طعم آن تغيير کند، می آن

 ماند.  شود و با گرم کردن مجدد، طعم آن همچون روز اول باقی میيخچال خراب نمی

 آباد نوشیدن قهوه در نوش آداب 
شود. بار مصرف نوشيده می هاي کوچک يکهاي کوچک چينی و ليوانآباد در فنجاننوش هقهو

رف به زمان اخير ارتباط دارد و در گذشته به ويژه در آن مناطق کاربرد بار مص هاي يک ليوان
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شود. شايد بتوان شيرين احتماالً به دليل طعم شيرين قهوه، با حجم باال عرضه نمی نداشته است.
آباد مرتبط دانست. زندگی در حاشيه گرم کوير آباد را با منطقه جغرافيايی نوشبودن قهوه نوش

( را مناسب با 14: 8318مردم کويرنشين، طبع سرد و خشک قهوه )انوشيروانی، است موجب شده 
هاي بزرگ مسی به ظروف کوچكتر مسی يا کتري ذائقه خود بدانند. قهوه را از داخل ديگ با مالقه

از حدود چهل سال شود. گردانی توسط بانيان در سينی يا مجمعه انجام می ريزند. قهوهو قوري می
شود، اما طی ده سال اخير بيشتر ، حلوا و خرما عرضه میآبادنوش و، در کنار قهوهپيش به اين س

جات در کنار قهوه، رسمی رسد استفاده از شيرينیشود. به نظر میعرضه می باقلوا و کلوچه با قهوه
کند که معموالً همراه با قهوه، نقل و شيرينی بازمانده از دوره صفوي است. تاورنيه گزارش می

شود. آباد به دو صورت هيأتی و خانگی تهيه میقهوه نوش (.231: 8321شد )تاورنيه، رف میمص
 شود.   ها تهيه می در حجم زياد، بيشتر به صورت هيأتی، و در حجم کم، در خانه

شود. به هاي محرم و صفر استفاده میعزاداري امام حسين )ع( در ماه آباد در مراسمنوش هقهو
شود. نزديک به يک قرن است که در زدهم و شانزدهم محرم قهوه نذري تهيه میطوري که در يا

تهيه و از عزاداران  ده در خانه خود قهوهشانزدهم محرم دو خانواده محرابی و وکيلی در محله باال
کنند. همچنين نزديک به نيم قرن است که در يازدهم محرم خانواده سنايی در محله پذيرايی می

کنند. به تازگی در نزل خود قهوه تهيه و در خيابان از سوگواران حسينی پذيرايی میده در متوي
هاي شود. همچنين هيأتها، قهوه تهيه و از عزاداران پذيرايی می مراسم اربعين نيز در موکب

روند و ضمن خواندن  آباد میآباد در صبح روز تاسوعا به در منزل متوفيان نوشعزاداري نوش
 شوند. شادي روح درگذشتگان، با قهوه و نان عباسعلی پذيرايی می فاتحه براي

بخشی که  آباد به دليل خاصيت آرامنوش ههاي مذهبی، قهوعالوه بر نذر قهوه در مناسبت 
عرضه  دارد در گذشته براي تسكين خانواده فرد متوفی، در مراسم ختم و هفت متوفيان نيز

شد، اوايل شيدنی گران، اعيانی و تشريفاتی محسوب میشد. از آنجايی که اين قهوه يک نو می
کردند. اما در حال حاضر خود از آن استفاده می فقط افراد سرشناس و اشراف شهر در مراسم

کنند در مجالس ختم و هفت متوفيان خود، با قهوه از ميهمانان پذيرايی و از اکثر مردم تالش می
-آباد انجام میتدارك قهوه فقط براي افراد سالمند نوشد. اين طريق به ميهمانان اداي احترام کنن

آبادي در المثل نوش کنند. يک ضربشود و در مراسم روز هفتم مرگ سالمندان آن را تهيه می
 «. شوداگر قهوه پيرها را بخوري، عمرت دراز و بلند می»گويد: اين زمينه می

ت و استفاده از آن به حدي است که اگر امروزه قهوه از حالت تجمالتی پيشين خود درآمده اس
کسی در مراسم ختم و هفت متوفی خود از قهوه استفاده نكند، تقريباً مورد سرزنش مردم قرار 
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دانند و اعتقاد دارند که قهوه بايد در گيرد. مردم عرضه نكردن قهوه در مراسم را امري ناپسند می می
کنون نمادي از طبقه اجتماعی، اعتبار، تشخص و مراسم فرد متوفی عرضه شود؛ زيرا از گذشته تا

دهد که چگونه پديده نوشيدن رفته است. اين امر نشان می وضعيت مالی فرد متوفی به شمار می
 آباد داشته باشد. ، توانسته است تأثير فرهنگی و اجتماعی بر زندگی مردم نوش قهوه

 آبادچیان نوشقهوه
شان کنند و چگونگی کار و وظيفهاي که اداره میخانهع قهوهچيان را به لحاظ نوبلوکباشی قهوه

هاي عمومی، خصوصی، موقت و سرپايی و سيار يا خانه چيان قهوهبه چهار دسته يعنی قهوه
آباد گري در نوش چی(. امروزه نوع سوم قهوه23: 8312است )بلوکباشی، گرد تقسيم کرده دوره

هاي محرم و صفر، به برپايی مان برگزاري مجالس عزاداريدر ز آبادنوشچيان رايج است. قهوه
ها، کنند. اين مكان در آبدارخانهها اقدام میها و خانههاي موقت در مساجد، حسينيهخانهقهوه

 شود.اي از حياط داير میهاي خانه يا در گوشه ها يا اتاقی از اتاقآشپزخانه
ينه به سينه، از نسلی به نسل بعد انتقال يافته ، سنتی است که سآبادنوشآداب تهيه قهوه در 

در تهيه قهوه مهارت خاصی دارند،  آبادنوشدر حال حاضر استادانی که در پنج محله  است.
در محله باالده، حاج علی اکبر  ده، محمد و محسن مكاريعبارتند از: تقی ديداري از محله توي

اسعلی عظيمی و حسن چترآبگون در محله آباد، عبشكراييان و حسين پهلوانی از محله شيخ
از جمله استادان مرحوم حاج يوسف سياخانی  جويباره و محمود کوهی از محله درب ريگ.

 آباد،نوشکه بين مردم  ها پيش تبحر زيادي در تهيه قهوه داشت. چنانسال معروفی بود که
تاد عظيمی، مرحوم حاج نوشيدن قهوه حاج يوسف از شهرت فراوانی برخوردار بود. به گفته اس

گري در تهيه قهوه داشت؛ به اين صورت که در زمان مشخصی يک قطعه يوسف يک فوت کوزه
 گيرد. انداخت و معتقد بود که اين زغال، زهر و تلخی قهوه را میزغال داخل ديگ قهوه می

انند آباد از چنان شهرت و مهارتی برخوردار هستند که از مناطق اطراف، مچيان نوشقهوه
 شود. ابوزيدآباد و آران و بيدگل از آنها براي تهيه قهوه در مراسم و مجالس مختلف دعوت می

 آباد جایگاه و کارکرد قهوه نوش
از رونق و اهميت زيادي  آبادنوشکنون تهيه قهوه در که مالحظه شد، از ديرباز تاهمان طور 

آداب تهيه آن است  آباد، آگاهی ازقهوه نوش تهيه هاي ارزشمنداست. يكی از جنبه برخوردار بوده
اين سنت در کنون حفظ شده و به حيات خود ادامه داده است. که به صورت شفاهی از گذشته تا
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ساليان اخير مورد توجه بيشتري قرار گرفته و اقداماتی براي حفظ و احياي آن انجام شده است، به 
 است.   ملموس ايران به ثبت رسيدهدر فهرست ميراث فرهنگی ناطوري که اين مراسم 

تواند بقا و پويايی آن را تضمين کند. قهوه عالوه بر همچنين توجه به کارکردهاي قهوه می
شود، ماهيت و کارکردي مذهبی دارد و آباد محسوب میهاي محبوب مردم نوشاينكه از نوشيدنی

گيرد. قهوه به صورت نذر و خيرات به طور ويژه در مراسم و مجالس مذهبی مورد استفاده قرار می
آباد همواره به  آباد است. مردم نوشاي فرهنگی و اجتماعی در بافت جامعه نوش اموات، پديده

اند. توجه مردم به رونق آباد توجه داشتهنذورات قهوه و بانيان احسان آن در ميان مردم نوش
اداي احترام، ارادت و گراميداشت دهنده  کند و در عين حال نشانمجالس مذهبی کمک شايانی می

شود. برگزاري چنين مجالسی، گوياي هايی است که مجالس يادبود آنان برگزار میشخصيت
هاي بزرگ دينی و آباد و تعلق خاطر آنها به شخصيتباورهاي مذهبی عميق مردم نوش

ه انجام درگذشتگان است. در مقياس بزرگ و جمعی مجالس عزاداري امام حسين )ع(، نذر قهو
شود و در مقياس کوچک و فردي مجالس ترحيم پيران و بزرگان، پذيرايی ميهمانان با خيرات می

شود. نكته درخور تأمل ديگر آن است که نوشيدن قهوه فقط در مجالس ترحيم پيران قهوه انجام می
اره مورد دهنده جايگاه بلند پيران است که در فرهنگ ايرانی هموشود. اين کار نشانانجام می

 اند.  کردهو نقش بزرگ، راهنما و مرشد را در جامعه ايفا می احترام همگان بوده
توان بيان آباد نظر قاطعی نمیمذهبی نوش درباره علت و منشأ استفاده از قهوه در مراسم

است.  ترين اطالعات درباره استفاده از قهوه در مراسم مذهبی، از يمن گزارش شدهکرد. قديمی
داري آنها  نان که ابتدا در حلقه صوفيان يمن متداول شد، زيرا نوشيدن قهوه براي شب زندهچ

هاي ذکر و  (. بر اساس روايات، ورود قهوه به حلقه616: 8306مفيد بود )فلسفی، 
هاي تصوف در يمن هاي صوفيان در قرن پانزدهم ميالدي توسط برخی از سلسله بيداري شب

آباد با  نوشيدن قهوه در نوش رود سنت . احتمال می(Āl-e Dāwūd, 1992: 893)رواج يافت 
آباد نوش« درب ريگ»اللهی مرتبط باشد که در محله  مناسک صوفيانه طريقت تصوف نعمت

آباد با ساير مناطق، جنبه مذهبی آن در نوش کنند. تفاوت عمده سنت نوشيدن قهوه زندگی می
ها و ها و پرداختن به انواع بازيخانهدر قهوهاست، چنان که گرايش به تفنن و سرگرمی 

شود. به بيان ديگر نوشيدن آباد ديده نمیها، در بافت اجتماعی نوش ها در اين مكانسرگرمی
براي گذراندن اوقات فراغت نيست؛ بلكه نقش و تأثير آن در مجالس و مناسک مذهبی  قهوه

اقع تقابل دو جريان مذهبی و غيرمذهبی، براي طبقات مختلف اجتماعی بسيار پررنگ است. در و
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رسد اين ويژگی، فارغ از اينكه تابع تجربه زيسته در دو فضاي معنوي و دنيوي است. به نظر می
گرفته، تالشی براي حفظ و تقويت باورهاي مذهبی در ميان  چه نياز و شرايط اجتماعی شكل

 آباد بوده است. فرهنگ مردم نوش
توان در کسب اعتبار اجتماعی افراد يا بانيان احسان دانست که می کارکرد اجتماعی قهوه را

کنند. آنها از موقعيت اجتماعی و تمكن مالی هاي مختلف اقدام میبه تهيه و نذر قهوه در مناسبت
روند. از سوي ديگر سفيدان محل به شمار می خوبی برخوردار هستند يا از بزرگان و ريش

اي ايفا ، نقش ارزنده نيز در برگزاري و مديريت سنت نوشيدن قهوهها متوليان مساجد و حسينيه
اي برخوردارند. از اين رو، منزلت اجتماعی افراد، نهادهاي کنند و از احترام و تشخص ويژهمی

گيري روابط اجتماعی و همكاري ميان اين محافل، نمايشی از هويت جمعی در  مذهبی و شكل
اجتماعی، در گسترش و -وه به مثابه يک عنصر فرهنگیآباد است. قهساختار جامعه نوش

آباد اهميت زيادي پيدا مشارکت مناسک مذهبی و تقويت نهادهاي اجتماعی در ميان مردم نوش
 کند و در اين گردهمايی اجتماعی، وجه مذهبی جلوه بيشتري دارد. می

ويكرد گردشگري به هاي اخير با رآباد در سالجدا از کارکرد مذهبی و اجتماعی، قهوه نوش
است. تهيه و مصرف  آباد، کارکرد تفريحی و اقتصادي نيز پيدا کردهشهر تاريخی و فرهنگی نوش

-آباد ارائه میروزانه و غيرمناسبتی قهوه، تصوير جديدي از قهوه و جامعه در حال تحول نوش

ی خاصی که دهد که با ماهيت و کارکرد اوليه آن در تضاد است. به طوري که الگوي فرهنگ
 مبتنی بر باورهاي مذهبی شكل گرفته بود، در شكل جديد خود، جنبه تفنن و سرگرمی يافته

شود، هاي شهر که به نام قهوه انوشه عرضه میآباد به گردشگران در کافهاست. معرفی قهوه نوش
است. اين امر عالوه بر توسعه آباد افزوده هاي گردشگري شهر تاريخی نوشبه جاذبه

ردشگري، رونق اقتصادي شهر را هم در پی دارد. همچنين پاسداشت ميراث فرهنگی گ
کند و ضمن تحكيم هويت آباد کمک تواند به ماندگاري و ترويج بيشتر قهوه نوشناملموس، می

 فرهنگی، نشاط اجتماعی مردم شهر را به پديد آورد.  

 گیری نتیجه
است. هبی و آداب و رسوم اجتماعی پيوند يافته هاي مذآباد با آئينحيات فرهنگی مردم نوش

آباد از دو منظر آباد ريشه عميقی در ميان مردم دارد. قهوه نوشنوشيدن قهوه در نوشفرهنگ 
آگاهی و مهارت در تهيه قهوه و نيز آداب و رسوم اجتماعی، جالب توجه و حائز اهميت است. 

آباد شده ويت فرهنگی و مذهبی مردم نوشآباد، جزئی از هامروزه قهوه مخصوص و بومی نوش
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فرد خود از مردم در  آباد با قهوه منحصربهاست. اهالی نوش و از محبوبيت فراوانی برخوردار
کنند. قهوه براي آنها جنبه مصرف مراسم عزاداري امام حسين )ع( و مجالس ترحيم پذيرايی می

کم  شود. همچنين دست يز مصرف نمیروزانه، تفننی و سرگرمی ندارد و در مجالس ميهمانی ن
آباد ديده  خانه به عنوان مكانی براي تفريح و دورهمی مردم در بافت قديم نوششواهدي از قهوه

سازي اين قهوه مشكل است و فقط افراد خاصی در تهيه آن مهارت  شود. دم کردن و آمادهنمی
م شيرين و معطر اين قهوه، از مواد افزوده شده به قهوه، زمان دم کشيدن طوالنی، طع .دارند

فرد آن است. اين شيوه طبخ به صورت سينه به سينه و نسل به نسل به  هاي منحصربهويژگی
آباد با کيفيت حاضر، قدمتی صدساله دارد. تهيه قهوه کم قهوه نوش مردم منتقل شده است. دست

در مجالس زنانه، توزيع آباد، کاري مردانه است و زنان در آن مشارکتی ندارند و فقط در نوش
که آباد نقش مهمی دارد؛ به طوري قهوه به عهده زنان است. قهوه در مناسک مذهبی مردم نوش

گشايی از مشكالت زندگی روزمره و نيز براي آرامش يافتن ارواح براي برآوردن آرزوها و گره
آباد و مشارکت ر نوشپزي دشوند. برگزاري رسم قهوهمردگان، به نذر و خيرات قهوه متوسل می

اجتماعی مردم در برگزاري آن، باورهاي مذهبی و پيوندهاي اجتماعی را تقويت و همدلی 
 کنندگان شكل گرفتهکند. اين هويت اجتماعی بر پايه بانيان مجالس و شرکتجمعی ايجاد می

ی مردم آباد از يک سو متكی بر باورهاي مذهباست. بنابراين تداوم سنت تهيه قهوه در نوش
هاي اجتماعی آنها نيز مؤثر آباد است و از سوي ديگر، در استمرار اعتقادات مذهبی و نهادنوش

 بوده است. 
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