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امروزه کافه هایــی که در شــهرها فعالیت 
می کنند، بخشــی از هویت فرهنگی آن شهر را 
نمایان می سازند. کافه ها مرکز معاشرت و مباحثه 
روشــنفکران و فرهیختگان هر جامعه و مکان 
مناسبی هستند که ساعاتی در آن ها سپری شود.

در میان کافه های بی شــماری که این روزها 
احداث شده، تعدادی هستند که وجود آن ها خود 
یک جاذبه  فرهنگی و تاریخی به شمار می رود و 
حرف های بسیاری در دل خود نهفته دارند، رفتن 
به آن  ها و گذران اوقات نیز خود به نوعی سفر به 

حساب می آید.
امروز ســری به ایــن کافه هــا در پایتخت 

خواهیم زد...
کافه رستوران گل رضائیه

در میان کافه های تهران، کافه رستوران گل 
رضائیه که از کافه های موج اول پایتخت به جای 
مانده، بدون شک از خاص ترین و نوستالژیک ترین 
کافه های تهران است. تاریخ تاسیس کافه رضائیه 
به ســال 1310 برمی گردد. این کافه رستوران 
به  وســیله فردی ارمنی به نام گارگنا آوانسیان 
در خیابان سی تیر که به صورت خانوادگی اداره 
می شد افتتاح شد. بعد از مدتی عزیزاهلل خوشامن 
کافه رســتوران گل رضائیــه را از صاحب اصلی 
آن خریداری کرد و در حــال حاضر این کافه به 
دست شــروین )از نوادگان عزیزاهلل خوشامن( 
اداره می شود. فضای کافه رستوران گل رضائیه 
این روزها رنگ و بوی سلیقه ای شروین را به خود 
گرفته است. نورپردازی داخلی کافه رستوران گل 
رضائیه به رنگ قرمز و در نگاه اول برای افرادی که 
به این کافه می روند بسیار جالب و جذاب است. 

دیوارهای این کافه پر از عکس های هنرمندان، 
بازیگران، خوانندگان و موزیسین های معروف 
همچون لنین، آلفرد هیچکاک، چارلی چاپلین 
و غیره اســت. در میان میز و صندلی های کافه 
رستوران گل رضائیه یک میز همیشه رزرو وجود 
دارد و کسی اجازه نشســتن در روی آن را ندارد؛ 
گویا اشــخاص خاصی این میز را برای همیشه 
برای خود رزرو کرده اند و هرگــز قصد آمدن به 
آن را ندارند. داستان این میز شاید برای کسانی 
که می خواهند به این کافه بروند جالب باشــد 
در گذشــته های دور این میز پاتوق روشنفکران 
و فرهیختگانی همچون فــروغ فرخزاد و صادق 
هدایت بوده که مالک کافه به یاد آن روزها و ادای 
احترام به این افراد برای همیشــه این میز را به 
صورت رزرو قرار داده تا یاد و خاطره دورهمی های 

آن ها برای همیشه در این کافه زنده بماند.
کافه رومنس

کافه رومنس، از کافه های منحصر به فردی 
اســت که در دل ســاختمان قدیمــی خیابان 
فردوسی تهران و در کوچه ضرابی قرار دارد. این 
کافه در ســاختمان قدیمی که در اواخر دوره ی 
قاجار، به ســفارت آلمان، هندوستان و انگلیس 
تعلق داشت احداث شد. میز و صندلی های خوش 
فرم لهستانی و پرده های حریر در این کافه حکایت 
از اصالت کافه رومنــس دارد. در کافه رومنس 
تمامی اقشار جامعه از افراد سالخورده گرفته تا 
جوان های قبراق را می بینید که برای به دســت 
آوردن تجربه های نو پا به این کافه گذاشته اند. این 
کافه در شهریور سال 1388 کار خود را به صورت 
رسمی در ســاختمان قدیمی آغاز کرد. فضای 

کافه از 4 سالن مختلف که هر سالن ویژگی ها و 
دکوراســیون های مخصوص به خودش را دارد 
تشکیل شده است. فضای باز و وسعت زیاد کافه 
رومنس، امکان برگزاری نمایشگاه های بسیاری 
را در طول ســال در این کافه فراهــم می کند، 
بــه عبارتی می تــوان گفت کافــه رومنس جز 
کافه های مورد توجه هنردوستان است. آینه ای 
زیبا و قدیمی در راهرو کافه رومنس نصب شده 
که نظر همه مشتریان را به خود جلب می کند و 
افراد زیادی که عالقه به عکاسی و خاطره سازی 
دارند در حین وارد شــدن به کافه در آن عکس 
یادگاری می گیرند. در کافه رومنس پیانویی روی 
دیوار طبقه پایین گذاشته شده که عالقه مندان 
 می توانند با نواختــن قطعه ای دلنــواز فضای 
کافه را برای میهمانان دلنشــین و مفرح کنند. 
در این کافه به دلیل فضای بــاز آن می توانید به 
تماشای مسابقات هیجان انگیز فوتبال بپردازید و 
همچنین در این کافه امکان سیگار کشیدن برای 
مشتریان وجود دارد. در این کافه همانند بسیاری 
از کافه های دیگر می توانید صبحانه ی دلچسبی در 
کنار سایر منوهای غذایی کافه میل کنید. در کافه 
رومنس اخالق و گشاده رویی پرسنل زبانزد عام و 
خاص است، به همین دلیل مشتریان زیادی را به 
خود جذب کرده اند به طوری که اگر از سفارشتان 
راضی نباشید می توانید بدون پرداخت هزینه ای 
غذای دیگری سفارش دهید. در نهایت می توان 
گفت کافــه رومنس از بهترین کافه های شــهر 
تهران است. اگر دلتان برای گذشته و نشستن در 
فضای کافه های قدیمی تنگ شده حتما به کافه 

رومنس بروید.
کافه فیلیا

کافه فیلیا )موون ســابق( بــا محیطی آرام 
و لذت بخــش، میزهای کوچک مربعی شــکل 
و صندلی هــای لهســتانی و رومیزی هــای 
چهارخانه اش حسی دلنشین در تابستان و کنجی 
گرم در زمستان را برای مشــتریان خود عرضه 
می دارد. این کافه در تقاطع خیابان انقالب و وصال 
شیرازی در قلب یکی از خانه های سنتی تهران 
واقع شده است. تلویزیون قدیمی نصب شده بر 
روی دیوار و دکوراسیون داخلی دوست داشتنی 
و صمیمی کافه، عجیب بوی نوستالژیک می دهد 
و خاطرات زیادی را برای شــما زنده می کند. با 
نشســتن در کنار یکی از پنجره های کافه فیلیا 
شما می توانید از آفتاب دلنشینی که خودش را 
از شیشه های پنجره روی میزهایی که با رومیزی 
چهارخانه تزیین شده می رساند لذت ببرید. کافه 
فیلیا در یکی از بناهای مربوط به دوره ی پهلوی 
دوم توسط محمد مهدی ســلیمی نمین که در 

موسیقی تبحر ویژه  ای داشــت، در  سال 1390 
افتتاح گردید. محمد مهدی سلیمی در طراحی 
کافه فیلیا از بســتگان خود که از پیروان مکتب 
سورئالیسم و سالوادور دالی بودن کمک گرفت و 
کافه  خود را به سبک آرت نووا و آرت دکو طراحی 
کرد. از جذابیت های کافه فیلیا این اســت که به 
هنگام ورود به کافه همانند مهره های شــطرنج 
از خانه های مربعی شکل آن عبور می کنید و به 
سمت میزی با صندلی های لهستانی که دور خود 
جمع کرده است می روید. نشستن در این میزها 
لذت عجیبی برای هر بازدیدکننده دارد. شــما 
در کافه فیلیا می توانید از صندوق و طاقچه های 
چوبی، شاخه ها و گل های خشک شده در گلدان 
های مخصوص دیدن کنید. همچنین لوستر و 
تلویزیون عتیقــه ای، تابلوهای چوبی با خطوط 
منحنی و مثلث وار که بر روی دیوارهای کافه قرار 
گرفته اند توجه همگان را به خود جلب می کنند. 
از دیگر جذابیت های کافه فیلیا )موون سابق( میز 
کوچکی است که کتاب های متنوع و تراکت های 
اطالع رسانی هنری در روی آن قرار گرفته که جز 

جدانشدنی کافه به شمار می آید.
کافه لقانطه

اگر عالقمند به نوســتالژی های شهر تهران 
و آشــنایی با حال و هوای طهران قدیم هستید، 
سری به کافه لقانطه بزنید. سال ها پیش تعدادی از 
دانشجویان ایرانی که در پاریس زندگی می کردند 
برای همفکری در خصوص مشــروطه در کافه 
لقانطه شهر گردهم می آمدند. این جمع پس از 
بازگشت به ایران به یاد روزهای کافه نشینی در 
پاریس، کافه ای مشابه با لقانطه پاریس و با همان 
نام در باغ نظامیه تهران در سال 1285 تاسیس 
کردند. این کافه برای مدتی تعطیل بود اما اکنون 
همچون گذشته ها بازسازی و راه اندازی شدده 
اســت. به محض ورود به کافه صدای موسیقی 
سنتی ما را به گذشته ها می برد. چراغ های سنتی، 
روزنامه های زمان تاسیس کافه، تلفن و ظروف 
قدیمی، صندلی های قدیمی کــه با طرح کافه 
لقانطه همان زمان که از لهســتان سفارش داده 
شده اند، نوشیدنی ها و قهوه ها که به همان سبک و 
سیاق قدیمی و با دستگاه های اسپرسوساز و ماسه 
داغ سرو می شوند، همگی وفادار به اصل صدساله 
کافه لقانطه اند. منوی متنوع غذا و نوشــیدنی 
این کافه نیز مثال زدنی اســت. نوشــیدنی ها و 
خوراکی های ســرد و گرم کافه لقانطه روزتان را 
شیرین تر خواهد کرد. با انتخاب کافه رستوران 
لقانطه می توانید از ماشین های قدیمی همچون 
شــورلت مصدق، ماشــین های حمل سالح و 
موتورهای ســربازان آلمانی جنگ جهانی دوم 

نیز بازدید کنید. باغ موزه قصر درست کنار کافه 
لقانطه قرار گرفته و می توانید از بخش های مختلف 
آن بازدید کنید. با عبور از هزار توی باغ موزه قصر 
زندان های عمومی و سلول های انفرادی را خواهید 
دید که مجسمه هایی در آن نقش زندانیان قدیمی 
را دارند. جالب اســت بدانید در گذشته های دور 
یکی از خنک ترین قنات های شهر تهران )قنات 
مبارک آباد و مخلص آباد( در کنار این زندان قرار 
داشت و به هر زندانی به محض ورود کمی از این 
آب خنک برای نوشیدن داده می  شد، اصطالح آب 
خنک خوردن به معنای حبس کشیدن و زندانی 
شدن از همین زندان در میان ایرانیان رواج پیدا 

کرده است. 
کافه تهرون

کافه تهرون یکــی از زیباترین و جذاب ترین 
کافه های شهر تهران است که با رفتن به این کافه 
به حال و هوای 40 سال پیش تهران می روید. همه 
چیز در این کافه رنگ و بوی تهران قدیم را دارد. 
بنابراین رفتن و گذراندن یک روز خوش به همراه 
دوستان و خانواده را در این کافه ی نوستالژیک از 
دست ندهید. کافه تهرون بعد از اتمام قرار دادش با 
باغ نگارستان به خانه ی قدیمی که در خیابان کریم 
خان زند خیابان نجات الهی کوچه ی خسرو قرار 
دارد نقل مکان کرد. مالکان کافه تهرون با ایجاد 
تغییراتی در ساختمان قدیمی، فضای دلنشین و 
بی نظیری را برای میزبانان خود فراهم کرده اند. 
این کافه از ابتدای سال 1396شروع به فعالیت 
کرد و افراد زیادی به این کافه برای خاطره بازی 
می آیند و لحظات خوشی را برای خود در این کافه 
رقم می زنند. همه چیــز در کافه تهرون خاص و 
متفاوت است به طوری که صدای موسیقی سنتی 
و کالســیک ایرانی را تنها در این کافه می توانید 
بشــنوید. منو غذاهای کافه تهرون هر روز با روز 
قبلش فرق می کند که با نگاه به منوهای غذاهای 
کافه فکر می کنید که همه غذاها از جمله عدس 
پلو، لوبیا پلو، کوکوسبزی و غیره معمولی هستند 
اما در تزئینات غذاها از چیدمان ها و دورچین های 
خالقانه استفاده می شــود که نظرتان را تغییر 
می دهد و شما را مشتاق به خوردن غذاهای این 
کافه می کند. برای کســانی که به کافه تهرون 

می روند پیشنهاد می شود از تارت هل و گالب این 
کافه که فوق العاده خوشمزه است، استفاده کنند.

کافه نادری
کافه نــادری، کافه ای نــام آشــنا و یکی از 
قدیمی ترین و نوستالژیک ترین کافه های تهران 
است که در قسمت شرقی پل حافظ و در خیابان 
جمهوری فعلی )خیابان نادری( قرار دارد. کافه 
نادری با گذشت 50-60  سال از عمر خود هنوز 
هم پا برجاست و با فضای بسیار ساده و قدیمی، 
همچنان طرفداران و مشتریان پر و پا قرصی دارد 
که اغلب آن ها افرادی هستند که از نشستن روی 
صندلی های تیره رنگ چوبی با روکش پارچه ای 
سبز رنگ و بودن در فضای نوستالژیک این کافه 
که زمانی پاتوق چهره های ادبی بی نظیری بوده، 
لذت می برند یا خودشان از شاعران و نویسندگان 
و طرفداران ادبیات مدرن ایرانی در عصر حاضر 
هستند. کافه نادری در سال 1306 توسط مهاجر 
ارمنی به نام خاچیک مادیکیانس با الگوبرداری از 
ساختمان های غربی خصوصا آلمان دایر گشت و 
به دلیل قرارگیری در خیابان نادری به کافه نادری 
معروف شد که در حال حاضر این کافه به  وسیله ی 
نوه های خاچیک مادیکیاس اداره می شود. این 
کافه زادگاه ادبیات مدرن است که هنوز هم حال و 
هوای قدیمیش را دارد. کاغذ دیواری ها، چراغ های 

قدیمی، صندلی های چوبی لهستانی، لیوان ها و 
بشقاب های قدیمی همه و همه حکایت از قدمت 
این مکان تاریخی به یاد ماندنی دارد. عالوه بر این 
همه زیبایی، حیاط بزرگ و پر از دار و درخت این 
کافه با حوض فیروزه ای رنگ وســط آن، زمانی 
رستوران تابستانی بوده و سن قدیمی موجود در 
آن، هنوز خاطرات اجرای خواننده های معروف آن 
دوران را برای مخاطبانش تداعی می کند. سنت 
کافه نشینی در بین ادیبان و روشنفکران ایرانی 
متاثر از سنت دیرپای کافه نشینی روشنفکران 
اروپایی، به ویژه روشــنفکران  معروف فرانسوی 
همچون آلبرکامو، سیمون دوبوار و ژان پل سارتر 
است. در دوره ی رضاشاه پهلوی کافه نادری محل 
رفت و آمد روشنفکران، رجال سیاسی، فرهنگی 
و ادبی کشور و همچنین خارجی ها بود که بعد از 
کودتای 28 مرداد و بسته شدن فضای سیاسی 
کشــور کافه های معروفی همچون کافه نادری، 
کافه مرمر و کافه فردوسی و غیره به تنها مکان   ها 
و محفل های روشــنفکران ایرانی تبدیل شــد. 
تمامی هیجان و خوبی کافه نادری به چهره های 
سرشناس ادبی و روشــنفکری ایران مثل نیما 
یوشیج، صادق هدایت، احمد شاملو، فروغ فرخزاد 
و بســیاری دیگر هســتند که روزگاری دور هم 
جمع می شدند و در مورد مسائل ادبی، هنری و 
سیاسی با هم بحث و گفتگو می کردند و می توان 
گفت بخش زیادی از شهرت و اعتبار کنونی این 
کافه به خاطر همین اشخاص معروف است. جالب 
اینجاست که هر کدام از این روشنفکران در این 
کافه جای مخصوصی برای خود داشتند که حتی 
در نبودشان جای آن ها خالی می ماند و کسی حق 
نشستن در آن ها را نداشت. در کافه نادری، صادق 
هدایت به همراه گروهی از دوستانش عصرها پس 
از فراغت از کار گرد هــم می آمدند و در آن آثار به 
یاد ماندنی زیادی را خلق می کردند. این کافه با دو 
سالن مجزا با ظرفیت 140 نفر از میهمانان خود 
پذیرایی می کند. سالن اول مخصوص سرو قهوه 
و دسر و ســالن دوم مخصوص صرف ناهار است. 
خالصه اینکه کافه زیبای نادری جایی است که  با 
قدم زدن در آن می توانید رد پای گذر تاریخ را در 

آن لمس کنید.

کافه مسعودیه
اگــر عالقمند بــه تهرانگردی هســتید و 
می خواهید لذت کافه گــردی در خیابان های 
قدیمی تهران را تجربه کنید به کافه مسعودیه 
که در میدان بهارســتان و خیابان اکباتان واقع 
شده است بروید.  این کافه در داخل عمارت پر 
ابهت و قدیمی مســعودیه که یکی از زیباترین 
عمارت های تاریخی تهران است قرار دارد. این 
کافه با فضای قدیمی و زیبایی که دارد مشتریان 
زیادی را به خود جلب کرده است به طوری که 
با رفتن به کافه مســعودیه احساس می کنید 
در خانه های قاجاری با معمــاری بی نظیرش 
قدم می زنید. موقعیــت مکانی و کیفیت باالی 
سرویس های کافه مســعودیه به همراه قیمت 
مناســب، باعث محبوبیت و مقبولیت این کافه 
در بین جوان های پایتخت شده است. همچنین 
در این کافه می توانید از خوردن نوشیدنی ها و 
عرقیجات سنتی خنک و گوارا لذت ببرید. صرف 
یک صبحانه در کافه مسعودیه یکی از گزینه های 
پیشنهادی ما برای گذراندن یک روز عالی برای 
شما در کنار خانواده و دوستانتان است، اما قبل 
از رفتن به کافه مســعودیه حتمــا میزی برای 
خود رزرو کنید چون در بیشتر اوقات این کافه 

شلوغ است.

برخی کافه ها در شمار جاذبه های فرهنگی و تاریخی قرار می گیرند

سفر به دل تاریخ با کافه نشینی در پایتخت!
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