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 خانه اردیبهشت اودالجان

 مرکز تاریخی شهر -سالم
ویژه در شهرهای تاریخی، مرکز شهر  در تمام شهرهای دنیا، به

اهمیت زیادی دارد. عموما، مرکز شهر خاستگاه و نطفه اولیه شهر 

از سوی دیگر، دهد. بوده و حافظه تاریخی شهر و مردم را شکل می

ها، بهترین موقعیت را دارد و هر چهار مرکز شهر، از نظر دسترسی

شود. معموال، بازار اصلی سان به آن وصل میگوشه شهر به یک

شهر در همین نکته جغرافیایی است و بخش مهمی از ادارات و 

 جا متمرکز است.های دولتی و عمومی خدماتی هم در اینسازمان

های شهری در طول تاریخ، مرکز شهر محل اجتماعات و دورهمی

است. با این همه مزیت، جا افتادهبوده و اتفاقات مهم تاریخی در آن

متاسفانه، مراکز شهری بسیاری از شهرهای عالم، از جمله ایران، آن 

ارج و قرب الزم را که باید، ندارند. تهران، سمنان، تبریز و بسیاری 

ریخی ایران چنین وضعی دارند. مرکز تاریخی شهر شهرهای تااز 

تهران که روزگاری محل سکونت و تردد بزرگان شهر بود، امروز، 

های خرد است. طبق آمار موجود، عموما، در تصرف انبارها و کارگاه

زاده، اودالجان میانی و های اودالجان )امادرصد پالک 70حدود 

است که به عنوان کارگاه  اودالجان غربی( در اشغال صنوف تولیدی

 شود. رسمی یا غیر رسمی.یا انبار استفاده می

طبیعتا، تولید و تجارت امر مذمومی نیست. مایه معاش و گذران 

شدن سکونت است نه صرف تولید و زندگی است. ایراد به خالی

تجارت. در ادبیات شهرسازی، باور بر این است که فرهنگ در بافت 

یابد نه در بافت اداری و تجاری. دلیل می مسکونی تولید و هویت

این باور آن است که در بافت مسکونی، حس تعلق مکان وجود دارد. 

کند. امنیت خواب و خوراک او در خانه و در فرد در آن زندگی می

افتد و به همین خاطر فرد به محل زندگی بافت مسکونی اتفاق می

خود. بر این اساس است خود تعلق خاطر بیشتری دارد تا به محل کار 

 کند. شود بافت مسکونی است که تولید فرهنگ میکه گفته می

ها از آن حال، به هر دلیل، بخش مهمی از ساکنان اصلی این محله

اند. چه باید کرد؟ اخته شهر رفتههای سکوچ کرده و عموما به بخش

باشند و سکونت در پذیری داشتهها جمعیتکه این محلهبرای این

های اصیلی که مرکز شهر ها اتفاق افتد، چه باید کرد؟ آیا خانوادهنآ

گردند؟ آیا صاحبان شغل و جا برمیاند، دوباره به آنرا ترک کرده

شوند خانه خود را کنند، حاضر میحرفه که در این محدوده کار می

 جا اختیار کنند و خانواده خود را هم منتقل کنند؟ نیز در همین

ها پاسخ درست و منطقی بدهیم، ه بتوانیم به این پرسشکبرای این

شوند. ها خالی از سکونت شده یا میباید ابتدا بدانیم چرا این محله

 توان برشمرد.ها درمانی نمیبدون درک علت کوچ مردم از این محله

 کوه نمک، جاشک
یکی از نادرترین منظرهای طبیعی ایران، 

شهر، در نزدیکی شهر جاشک، استان بو
این پدیده زیبای  قرار دارد: کوه نمک.

ترین گنبدهای نمکی در طبیعت، از بزرگ
های های زیبا و متنوع الیهدنیا است. رنگ

نظیر نمکی این کوه، منظری شگفت و بی
است. عالوه بر منظر عمومی و نمای آن، 
غارهای نمکی این کوه نیز داستان جدایی 

ها، نهرهای نظیر هستند. در کنار آنطعا، بیهای نمکی این غارها، قها و استاالکتیتدارند. استاالگمیت
شک قرار دارد و متاسفانه برای نمکی بر بستر نمک نیز دیدنی است. این کوه در میان دو شهر کاکی و جا

است. نمک این کوه از دسته اری از مردم ایران، حتی برای بسیاری از اهالی استان بوشهر ناشناختهبسی
های ری زیادی دارد. در سالاطر در بازار صنایع خاورمیانه مشتاین خهای نادر صنعتی است و به نمک

ای قصد داشتند، تحت لوای صادرات غیرنفتی، جان و تن این کوه را بکنند و به بازارهای داخلی گذشته، عده
و خارجی بفروشند. مقدار محدودی هم فروختند، ولی مقامات موثر محلی توانستند این منظر طبیعی نادر را 

ز استحصال تجاری دور سازند و امروز هیچ اقدام تجاری و حفاری در این کوه مجاز نیست. کوه هم در ا
زمره آثار تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی است و هم تحت کنترل سازمان محیط زیست. در چند سال 

ه سرانجامی های طبیعی انجام گرفت، ولی بهایی برای ثبت جهانی این اثر در فهرست نظراخیر تالش
نرسید. فعال، این اثر، در فهرست منظرهای طبیعی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به 

 است و هرگونه فعالیت در آن و در حریم قانونی آن فقط با اجازه آن سازمان ممکن است.ثبت رسیده

 معابد پالمیریان، خارک
بقایای معابد پالمیریان در جزیره خارک 

گورمعبدهای پالمیران مربوط به است. 
دوره پارتیان است و هنوز بخشی از 

های روی کاریها و کندهنوشتهسنگ
های آن در جزیره خارک به جا دیواره
 ریاست. پالمیر نام یونانی قوم تدممانده

است که زمانی در جزیره ساکن بوده اند و 
کاالهای عربی و هندی را از ایران به 

های زیبا و اند و از نمونهها توسط انسان در دل سنگ تراشیده شدهاند. این مقبرهکردهغرب تجارت می
جا روند. احتماال، افراد مهمی به لحاظ جایگاه و مقام در آنشاخص معماری دستکند ایران به شمار می

اس شنگردد. لویی واندنبرگ، باستانسال گذشته برمی ۲۲00مدفون هستند. قدمت این گورمعبدها به 
بلژیکی، معتقد است گورمعبدهای خارگ به پالمیریان تعلق دارد. سبک بنا اشکانی ـ ساسانی است. ورودی، 

توانستند ها کشویی بوده و میها مشابه آثار اشکانی و ساسانی هستند. جایگاه تابوتقرنیز، ستون و سرستون
را حمل کنند و به محل اصلی احتمال آنبه جا دربیاورند وجا بگذارند و یا از آنهای چوبی را در آنتابوت

دو سده پیش از  سال دارد. ۲000بنابراین، حضور پالمیریان در خارک، قدمتی بیش از  .زندگی فرد ببرند
میالد تا دو سده پس از آن، خارک با شهر پالمیر )تدمیر( در سوریه امروزی پیوند دریایی یافت و به بخشی 

ر(، شهری بود که توسط اشکانیان در سوریه بنا شد که به فاصله ید. پالمیر )تدماز تاریخ این جزیره تبدیل ش
پالمیریان نیز همچون فنیقیان، بازرگان  .سال پر رونق بود ۴00اندکی به دست رومیان افتاد. این شهر حدود 

دسترسی کوتاه به رو، با از این. کردندبودند و در آمد و شد بین روم و هند، کاالهای این دو سو را تبادل می
های آنان برای فرات، امکان دریانوردی نیز برای آنان فراهم بود و طبیعی است که خارک یکی از ایستگاه

 .استراحت و دریافت آب شیرین باشد

 لندن و تهران!
های خودمان ما، متاسفانه، عادت داریم خوبی

را کم ببینیم وایرادهای دیگران را هم نادیده 
مسائلی که همیشه در رادیو و  بگیریم. یکی از

های ن، از یک سو، و در مجامع و گفتهوتلویزی
شناسان، از سوی معماران، شهرسازان و جامعه

شود، آشفتگی بصری در دیگر، مرتب بیان می
شهرسازی و معماری تهران است. دائم و 



شود این شهر قانون ندارد و در کنار یک عمارت مستمرا، گفته می
ها حمل و نقل آن مناسب نیست و راهسازند و در کوتاه برج می

ویژه اهالی صنف معمار و کننده و زشت هستند و غیره. بهکسل
ها و روزها درباره آشفتگی شهرسازی تهران شهرساز، حاضرند ساعت

صحبت کنند. متاسفانه، هرگز استعدادهای برجسته طبیعی و شهری 
که، مقیاس و معیار آن شود. طرفهکس جاری نمیتهران به زبان هیچ

همه این عزیزان، نظم وانتظام شهرسازی اروپا است. مرتب 
شهرهایی چون رم، لندن، برلین، پاریس و غیره به عنوان نمونه ذکر 

شود که چرا تهران ما انتظام شود و افسوس فراوان خورده میمی
های اروپایی را ندارد. ولی، شاید، برای خیلی از ختتشهرسازی پای

دوستان قابل قبول نباشد که این آشفتگی، اگر آن را چنین  این
های جهانی فراوان دارد. برای بنامیم، خاص تهران نیست. نمونه

کنیم، عکسی که در پیشانی اجتناب از درازگویی، فقط اعالم می
 مطلب آمده، نمایی از لندن، پایتخت شهرسازی اروپا است.

 سینماهای ایران
ایران، مجموعا، در حال حاضر، در 

سالن سینما وجود دارد. این عدد  596
های فعال سینما در به نسبت سالن

درصد افزایش  ۲0حدود  سال انقالب،
که جمعیت د، در حالیدهنشان می

درصد  ۲50حدود کشور در این مدت 
بار است که افزایش داشته. تاسف 

ها تعداد سالن سینما در برخی استان
. استان ایالم فقط یک سالن سینما دارد. بسیار کم و ناچیز است

دوست و پرسابقه زنجان، فقط دو سالن سینما دارد. استان فرهنگ
های سیستان و بلوچستان و چهارمحال بختیاری هریک فقط استان

چهار سالن سینما دارند. چهار استان کشور هریک فقط پنج سینما 
بویراحمدی. در  دارند: اردبیل، خراسان شمالی، قزوین، کهکیلویه و

شهر دارای سالن سینما  193شهر ایران، فقط  1۲۲1مجموع، از 
است. در نظر داشته باشیم این تعداد سینما و صندلی سینما در 

سال پیش تعداد سینماهای کشور حدود  8چندسال اخیر رشد کرده. 
میلیون تماشاگر بود.  7نه سینما حدود سالن بود! گردش ساال 330

میلیون تماشاچی  ۲8بهتر است. در سال بیش از االن، وضع کمی 
صورت میانگین، هر سینما داریم. این هم بسیار کم است. اگر، به

بار به سینما برود، حداقل گردش تماشاچی در ایرانی سالی یک
شود گفت حال شود. میمیلیون نفر می 80سینمای ایران بیش از 

 سینمای ایران، چندان خوب نیست.

 !48یا ، دن14ایران 
شهر و یک روستای صنایع دستی، تعداد شهرها و  3با ثبت 

افزایش پیدا کرد؛  1۴دستی ایران به عدد روستاهای جهانی صنایع

 تبریز ،(دستی صنایع جهانی شهر) اصفهان ،پیش از این
 آباده ،(سنگ گوهر جهانی شهر) مشهد ،(فرش جهانی شهر)
شهر جهانی زیلو بافی(، خراشاد )روستای ) میبد ،(منبت جهانی شهر)

روستای جهانی سفال(، اللجین )شهر )بافی(، کلپورگان جهانی حوله
جهانی سفال(، مریوان )شهر جهانی کالش( و سیرجان )شهر جهانی 
گلیم( کارنامه شهرها و روستاهای جهانی در حوزه صنایع دستی را 

زنجان، مالیر و روستای  ثبت شهرهای شیراز،بودند و حاال با  پُر کرده
دستی از در فهرست شهرها و روستاهای جهانی صنایعقاسم آباد 

دستی، تعداد شهرها و روستاهای جهانی سوی شورای جهانی صنایع
شیراز از استان فارس به عنوان شهر . رسید 1۴دستی ایران به صنایع

عنوان شهر  دستی، زنجان بهجهانی صنایع
ز استان همدان به عنوان جهانی ملیله، مالیر ا

آباد شهر جهانی مبلمان منبت و روستای قاسم
از استان گیالن به عنوان روستای جهانی 

بافی در فهرست شهرها و روستاهای چادرشب
بر اساس . انددستی قرار گرفتهجهانی صنایع

شهر و روستا در دنیا  ۴8تاکنون  ،آمار جهانی
دستی به عنوان شهر یا روستای جهانی صنایع

قرار شهر در اروپا  ۲شهر در آمریکای التین و  6شهر در منطقه آسیا و اقیانوسیه،  ۴0اند که به ثبت رسیده
 دارند.

 بولونیا، دانشگاه، دور همی!

ترین شهر دانشگاهی بولونیا، به روایتی، قدیم
 1988اروپا است. دانشگاه بولونیا در سال 

پاتوق اندازی شد. این شهر میالدی راه
روشنفکران و فرهیختگان عالم است از 

های دور تا سده« پترارک»و « دانته»
فیلمسازان و هنرمندان امروز. معروف است که 

های تاریخی این شهر، هر های کوچهدر کافه
« حل و فصل»عصر، مسائل دنیا بحث و 

شود! این شهر برخالف دیگر شهرهای می
تند و ای هسفرهنگی و تمدنی جهان که دوره

تداوم چند قرنی ندارند، االن بیش از هزار سال 
است که خصلت فرهنگی خود را حفظ کرده و 

جای شهر پاتوقی برای بخشی از شود. جایهای فکری شهر دمیده میای در رگهر روز خون تازه
می است، ها و آوازخوانان رسمی و غیر رسپاتوق موزیسین« پیزا وردی»روشنفکران و هنرمندان است. اگر 

شدن روشفکران شبگرد شهر. در مکان دلنشینی است برای جمع« پیزا استانو استفانو»های زیر طاق
گیرد که خاطره این شهر را برای میهمان و های زیادی شکل میها و محفلهای شهر هم پاتوقآخرهفته

خواهند هایی که مینهای تنگ و باریک شهر، فرصتی است برای تمام آکند. کوچهمیزبان جاودانی می
خانه، فضایی ها و چایها، کافههای دنج این کوچهدمی از شلوغی شهر و صدای خودروها رها شوند. در کنج

 انگیز شهروندان و گردشگران.های خاطرههستند برای دورهمی

 مونا: تک، یکتا

اش پهلوی، زبان عربی است. ریشه -ای پهلویمونا واژه
به معنی تک و یکتا است. نام یک الهه  و ،باستانی ایران

هم هست. الهه محبت و عشق. در عربی به معنی امیدها 
و آرزوها است. چه کلمه زیبا و پرمعنا! اسم این شادخترک 

اسم رایج در میان است. « مونا»نازنین محله ما هم 
و سرشار از امید است.  مونا با نشاطهای عزیز. ترکمن

کند، تمام لی بازی میوقتی در حیاط بزرگ مدرسه لی
فکر دهد، در کالس درس هم حواس خود را به بازی می

داند که آینده زیبایش به خود او بستگی دارد. و ذکرش درس و صدای مهربان معلم کالس است. مونا می
گرفته. همه عالی. آفرین. صد آفرین. از او نپرسیدیم وقتی بزرگ « خیلی خوب»ها را گوید تمام درسمی

 دانیم، وقتی بزرگ شد یکی از افتخارات محله خواهدبود. انشااهلل.کاره شود. ولی میهد چهخواشد، دلش می

 تهران و ثبت خاطراتش
های بسیار زیبایی از بایگانی عکس« تهران قدیم»کتاب 

و آثار داریوش تهامی را کنار هم چیده. از اولین اتومبیل 
تهران، شاه سوار بر آن، تا اولین کودکستان و مظفرالدین
آباد، گاری آب شاهی، حاج نشین بهجتمحله ارمنی

کرده و مرشد چلویی، مجلس زنانه با قلیان و هندوانه قاج
 نویسنده متن، نصراهلل حدادی است. . . .

 139۲خانه فرهنگ هنر گویا، چاپ اول،  ؛«طهران قدیم«


