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 خانه اردیبهشت اودالجان

 آبادی یعنی آسایش و احترام!-سالم

وآن شده، گردشگری ها ورد زبان اینیکی از مقوالتی که در این سال
بینند. ها درمان هر دردی را در گردشگری میاست. امروز، بسیاری

دنبال ایجاد فضایی برای گردشگری در هر شهر و در هر محله هم 
اگر شهر و محله سابقه و سیمای  ،ویژهو گردشگران هستند. به

روند سراغ درمان باشد دیگر محشر است. فوری میتاریخی هم داشته
 گردشگری. ولی آیا چنین است؟ گردشگری درمان تمام دردها است؟

در تمام دنیا، های توسعه پایدار شهرها، یدهدز پاتردید، امروز، یکی بی
شان گردشگری است. عالوه بر کشورها و شهرهایی که تمام زندگی

شود، بقیه شهرها و جوامع از طریق درآمدهای گردشگری تامین می
بستان اقتصادی و فرهنگی با هم نیازمند حضور گردشگران و بده

 .نیستتمام قضیه این نیست. ولی، آنان هستند. تردیدی 
تواند تواند به اقتصاد شهر و کشور میزبان کمک کند. میگردشگر می

ها شود. از همه باالتر، گردشگر ها و حرفهسبب رونق برخی شغل
ها شود. اینمیو اعتالی فرهنگ جهانی مردم سبب آمیزش فرهنگی

همه از برکات حضور میهمانان داخلی و خارجی در یک شهر یا محله 
 ه باید باشد؟ مثالی بزنیم:است. ولی خود این محله و شهر چگون

کنید؟ برای اگر خبر شوید که میهمانی بر شما وارد خواهدشد، چه می
 ؟که شرمنده مهمان نشوید بینیداحترام و پذیرایی از او چه تدارکی می

شربت و شام هستید. حتما به فکر لباس  احتما به فکر پذیرایی از او ب
 کنید. و ظاهر خود هم هستید. حتما به نحوه استقبال هم فکر می

کشید. آب و روی خانه میو ولی، بیش و پیش از همه، دستی به سر
کنید. آیینه را تمیز اش پاک میکنید. گرد مالل از چهرهجارو می

خانه را برای پاشید. کنید. احیانا گالب هم به پرده و پنجره میمی
کنید. این، یعنی احترام به میهمان و اصل اول آمدن مهمان آماده می

جا است. آیا نظافت و آراستن خانه . و نکته درست همینآداب میزبانی
برای میهمان، صرفا، به معنی احترام میهمان است؟ نه قطعا. میزبان 

گذارد. میزبان به میهمان با این عمل شخصیت خود را به نمایش می
های پاک و ای شده که اهالی آن آدمشود که وارد خانهیادآور می

الیی دارند. با آراستن خانه برای میزبانی از پاکیزه هستند و سلیقه وا
بریم. ما هرگز در برابر میهمان، ما ارزش و اعتبار خودمان را باال می

نشینیم. شان خود ما و شان میهمان میهمان با لباس پاره و ناجور نمی
 کند آراسته و مرتب باشیم. تمیز و شاداب باشیم.اقتضا می

تواند موهبت که می ،گردشگر ،این دارد. برایهم چنین اصولیمحله
بداند و حس کند محله شایستگی این موهبت  باید برای محله باشد،

این یک اصل است: اگر محله آباد و پاکیزه باشد، گردشگر را دارد. 
دهد شان محله را پایین آورد. هیچ آدمیزادی در به خودش اجازه نمی

ریزد. ف آشغال نمیهیچ نقطه دنیا روی زمین و محوطه تمیز و نظی
دان که محله هیچ گردشگری در هیچ نقطه از عالم به میزبانی آداب

 کند. پس محله را آباد کنیم!احترامی نمیرا آباد و تمیز نگه داشته، بی

 پذیرا، چون دبیرالملک 
خیزها، بافت تاریخی وهنوز، با تمام افت

کردن زیادی برای تجربه هایتهران دیدنی
های تاریخی زیادی هستند دارد. هنوز خانه

که از گزند هجوم روزگار جان سالم بدر 
ها کنند. گاه این خانهاند و دلربایی میبرده

هایی قرار دارند که کوچهدر کوچه پس
رود. عمارت ها نمیگمان کسی بر وجود آن

ها در محله زیبای دبیرالملک یکی از آن
خان عمارت متعلق به میرزا محمدحسیناین براساس اسناد تاریخی، است.  -زادهامام -جان شرقیاودال

گری است. از رجال و مستوفیان عصر قاجار. در زمان وزارت امیرکبیر، منشیفراهانی ملقب به دبیرالملک بوده
چنین مدتی م اراک بود. همویژه در امور سیاست خارجی برعهده داشت. مدتی هم وزیر داخله و حاکاو را به

ای انتقادی درمورد شیوه خاطر نگارش رسالهاو به نقل است،تولیت آستان قدس رضوی را برعهده داشت. 
 گیرد. شاه قرار میمهری ناصرالدیناداره مملکت و شخص شاه، مدتی مورد بدگویی و بی

های دوطرفه است. پله« باز»و « راپذی»دوره خود، عمارتی عمارت دبیرالملک، برخالف اکثر بناهای هم
دوره آن، جداره است، در معماری بناهای همنشین همنشین و بالکن آن که مستقیم با شاهورودی به شاه

نشین وسط خانه و باقی شکلی کامال متقارن است: اتاق شاهمعماری این عمارت به حال،تازگی دارد. با این
های ورودی اند. این تقارن، در درها و حتی پلهاسب طراحی شدهشکلی کامال متنفضاها در دو طرف به

نوع تزیینات بنا و وجود  .بخشدساختمان هم رعایت شده است؛ موضوعی که جلوه بصری خاصی به آن می
های همین نیز از ویژگیبودن رنگ زرد و نارنجی  شکل و غالبحوض مستطیلی ،های متعددپنجره و در

مالکیت آن در  .به ثبت رسید در فهرست آثار ملی 1383سبک معماری است. این عمارت در اسفند سال 
 ،دست استاد امراهلل سلیمی انجامتهران و به 12دست شهرداری است. مرمت بنا زیرنظر شهرداری منطقه 

 .سریال روزگار قریب بود لوکیشنرمت این خانه تاریخی قبل از م .درسیبرداری بهرهبه  1387و در سال 

 نوش جان!

های زیبای کارگاه، حتما، سفره ساده از قصه
ولی پربرکتِ زحمتکشان آن است. رسم است، 
معموال، به وقت ناهار و استراحت، اوستاکارها 

و کارگرانی که چینند. های خود را میسفره
شان هم هست، سفره محل کار محل زندگی

معموال، یکی که آشنایی  جمعی خودشان را.
و پز دارد، جور دیگران را بیشتری با آداب پخت

کند. وسایل و لوازم کشد و غذا را آماده میمی
شود و در طول کار از صبح تا ظهر، در ساعاتی که غذا روی چراغ است، گاهی به آن غذا از پیش تهیه می

ور سفره حالل، با اشتهای کامل غذایی خوشمزه نشینند دو وقتی می«. غذا از دست نرود!»زنند تا سر می
کنند. نوع غذا و تنوع آن، هرچند مهم است، ولی تاثیری در خلوص و صمیمیت سفره و کامل نوش جان می

نشینند و با خوردن غذا، زحمتکشان ندارد. آنان با قلبی پاک و دستانی مهربان و شریف دور سفره می
هایی را انند. معموال، از زمان محدود ناهار، عبادت و استراحت، دقیقهگذرلحظاتی را به لذت از زندگی می

کنند. البته همیشه یکی از این جمع از استراحت محروم پردازند و تن خسته خود را آرام میبه استراحت می
بشوید. این زحمتکشان شدیدا مراقب پاکیزگی و بهداشت هستند و ظرف نشسته  را هااست چون باید ظرف

 شود. موقع و پس از صرف غذا شستهدارند. ظرف باید بهر خود نگه نمیرا کنا

 سال پیش! 75تومان،  1030

ستمزد کارکنان و کارمندان سینما خورشید دکل هزینه و 
تومان بود. از مدیر  1030، معادل 1324در نیمه اول تیرماه 

سینما تا جاروکش. کارمندان سینما طیف جالبی داشت. 
مکانیک، نجار و نویسنده داشت. جالب است باالترین 

تومان  370حقوق ماهانه متعلق به مکانیک سینما بود با 
تومان در ماه حقوق  300تر از او و ا کمدر ماه. مدیر سینم

گرفت. سومین کارمند خوشبخت سینما نجار بود با می
تومان حقوق ماهانه.  200تومان و بعد از او نویسنده با  220

حقوق حسابدار، تحویلدار و کشیک سینما باهم برابر بود: 



ترین حقوق متعلق به مامور کنترل بود با دستمزد تومان. پایین 150
چی داشت. جالب است تومان در ماه. سینما سه یا چهار کنترل 40

که یکی از مشاغل سینما نویسندگی بود. معلوم نیست نویسندگی 
ها. ولی، حقوق خوانیها و پردهوقایع روزانه سینما یا مثال متن نمایش

جالب است بدانیم سینما خورشید نخستین  خوبی داشت نویسنده!
اندازی شد. این سینما مکان راه 1316ه در سال زار بود کسینمای الله

سینماهای قبل از انقالب بود و به همین دلیل، برخی جلسات صاحب
کنند. با هر استداللی، تعبیر می« انبار سینماهای تهران»آن را به 

این سینما بخش مهمی از حافظه تاریخی سینمای ایران از یک سو 
کامال متروک و  ،روز، ولی امزار از سوی دیگر استو خیابان الله

تواند مهجور است. طبیعی است هر گام و اقدامی برای احیای آن می
انه، شوربختنشیان باشد. کمکی به احیای خاطرات تاریخی پایتخت

ای از زار متروک افتاده و استفادهسینما در محدوده الله 17امروز 
ر تبدیل به پردیس زاشود. اگر این سینماها احیا شوند، اللهها نمیآن

های ملی و توان جشنوارهشود و میگسترده سینمایی تهران می
 رسد آن روز؟شود آیا؟ میالمللی را در این پردیس برگزار کرد. میبین

 و مرگ عاشق!« باد صبا»
هفت سال پیش از انقالب، فیلم 
مستندی از مردم و طبیعت ایران 

البته «. باد صبا»شد با نام ساخته
ها و اصلی آن که در اعالننام 

سترها به زبان انگلیسی آمده، وپ
است. به نظر « باد عاشقان»

آید نام اصلی فیلم با مسما تر می
از نام فارسی آن است، چرا که 
خالق این اثر که عاشق ایران و طبیعت ایران بود، جانش را سر این 

 طبیعت باد صبا فیلم مستندی است دربارهفیلم گذاشت و جاودانه شد. 
ی بسیار . فیلم1۹6۹در سال  «آلبرت الموریس» ساخته ایران مردم و

با خود دارد. انگیز که جمعی از بزرگان هنر ایران را هم حسرت
موسیقی فیلم از آثار ابوالحسن صبا و حسین دهلوی است. دو نامدار 

منوچهر »بزرگ موسیقی اصیل و فاخر ایران. گویندگی مستند را هم 
نظیر است. فیلم که به عهده داشت که در حوزه خود تک و بی« انور

اسر ایران شد، سربه سفارش وزارت فرهنگ و هنر آن زمان ساخته
درصد این مستند  85بیش از دهد. آسمان با بالگرد نشان میرا از 

انگیز است. نکته غمبرداری شدهای از داخل بالگرد فیلمدقیقه 70
گردد. دولت وقت، که از هیچ داستان به مرحله نهایی مستند برمی

برداری و پس از پایان فیلمکرد، فرصتی برای تبلیغات غفلت نمی
را های صنعتی ایران جلوهخواهد سازنده اثر میاز  ،ارائه اثر به دولت

در حین  هم به مستند اضافه کنند. پس از موافقت با این درخواست، 
در اطراف تهران به دلیل نقص فنی بالگرد،  سد کرج برداری ازفیلم

بالگرد گروه، هنگام  شود.می، کارگردان فیلم کشته آلبرت الموریس
های مخصوص تمرین تکاوران برداری از سد کرج به کابلفیلم

شدن کارگردان فیلم آلبر که منجر به کشته کندمیخورد و سقوط بر
محمود  ،بردار ایرانی فیلمد. فیلموشمیالموریس و گروهش 

این فیلم در  .نوربخش به همراه پسر الموریس از مرگ نجات یافتند
 بهترین مستند شد.  جایزه اسکارنامزد  1۹78سال 

 دیوار خشتی و نمای آجری
های تاریخی تهران و دیگر شهرهای تاریخی، با در بسیاری از خانه

ای سازه دلیلترکیبی از خشت و آجر سروکار داریم. این ترکیب، گاه 
 نوایی با روند زمان و زمانه.شناختی یا همزیبایی دلیلدارد گاه 

بر و رها، دیوارهای بادر بسیاری از خانه
جرزهای سنگین و صلب عمارت در تراز زیر 
زمین، با آجر ساخته شده و در ترازهای باال، 
برحسب مورد و اقتضا تبدیل به دیوارهای 

اند. تقریبا تمام جرزهای زیرزمین خشتی شده
اند و سقف های تاریخی با آجر اجرا شدهخانه

وس کلیل خفته، بسیار بدون اسکلت آن با ق
صورت ضربی ماهرانه و هنرمندانه، با آجر به

دو سده گذشته های تاریخی که گذشت زمان در یکیساخته شده. تصویری زیبا از مهندسی ساخت خانه
استحکام و مفیدیت آن را نیز اثبات کرده. اما ترکیب دیگر آجر و خشت در بناهای تاریخی ما، ترکیب، 

ها از نمای کاهگلی و خشتی به نمای های زیادی هستند که نمای آنناختی است. خانهشتقریبا، زیبایی
آجری تغییر یافته. مغز کار خشت است و پوسته آجری. این ترکیب، عموما، در دوره پهلوی رایج شد. شاید، 

ری، کنند. بگذریم از این واقعیت که نمای آج« ترامروزی»نوعی تجدد در بناهای موجود که نما را 
تر از نمای کاهگی است. امروز در مرمت و احیای این بناها باید توجه خاص به ترکیب هرصورت، مقاومبه

ها کرد. در بسیاری موارد پوسته آجری خود را از مغز خشتی جدا کرده و هر لحظه آجر و خشت در عمارت
 باید مغز کار را دید.  .امل کردشود اعتماد کبه نمای ظاهرا سرراست و تمیز آجری نمیامکان ریزش دارد. 

 نیازی به تقلید نیست!

در ابتدای جاده فومن از جاده رشت/ تهران، 
موزه بسیار مغتنم، مهم و زیبایی هست به نام 

این موزه تنها «. موزه میراث روستایی گیالن»
موزه از نوع خود در ایران، و شاید در خاورمیانه 

مردم  است. برای آشنایی با معماری و زندگی
هایی از نقاط مختلف گیالن و منطقه، خانه

گیالن را به روشی دقیق و ظریف به این 
اند. برای این کار، نخست محوطه منتقل کرده

های شاخصی را که نمونه روشن از سبک خانه
معماری منطقه است شناسایی و پس از تملک، آن را در قطعات مختلف به این محوطه منتقل و دوباره 

ین رتو بسیار ظریف. اما، سوای ارزش فنی کار، مهماند. کاری بسیار مهمنتاژ و بازآفرینی کردهباهم مو
شود آشنایی با معماری خانه و بنا در نقاط مختلف استان است. به جرات و با اطمینان می موزهویژگی این 

د، هیچ نیازی به ورق اگر معماران ما با دقت در این موزه قدم بزنند و ظرایف معماری بناها را ببیننگفت، 
ویژه های ییالقی یا ویالیی نخواهند داشت. بهزدن مجالت کاغذی یا مجازی خارجی برای یافتن مدل خانه

و آرامش فضایی آن نظیر است. حس تعلیق و رهایی در بنا های جلگه شرقی گیالن واقعا بیمعماری خانه
 نظیر است.بنا از زمین، گشودگی به بیرون و دنجی فضا، واقعا بیزدنی است. فقط ببینیم. همین! رهایی مثال

 کودکی و شادابی!
محل ما است. کودکی سرحال و این خانم کوچولو، که اسمش فاطمه است، بچه

دهد از زندگی در شاداب با آرزوهای بلند برای آینده. چشمان زیبایش نشان می
نیستند. گاه وآمد سواره کم است و دیوارها هم زیاد بلند محله راضی است. رفت

رود، ولی هنوز مدرسه نمیآید. زنی در کوچه میش و گاه با مادر برای قدمابا داد
 باشد.« آفرینصد »و  «خیلی خوب»هایش نمرهقول داده وقتی مدرسه رفت، 

 رو و باوقار!اهالی خوش
تر است، اما شهر بزرگی است. از کاشان وسیع»عباس. . . تهران در عهد شاه»

های آن خیلی وسیع است و از همه های زیاد ندارد. باغچنین خانههمو جمعیت 
« . . . برندقدر عالی است که به اطراف میجا فراوان و آنقسم میوه در آن

ها با است. خانهای وسیع قرار گرفتهلگهتهران در میان اراضی هموار و یا ج»
است. در این شدهاند، ساخته خشت سفید که در آفتاب خشک و سخت کرده

کدام قابل تحسین جا زیباتر است، ولی هیچشهر بالغ بر سه هزار خانه هست که خانه خان و بازار از همه
دار است. نهری با دو شاخه از وسط شود: قسمتی سرگشاده و قسمت دیگر سقفنیست. بازار دو قسمت می

سازد و برای خیر و برکت آن باغبان را سپاسگزارند. اهالی گذرد و باغ و بوستان را مشروب میشهر می
 «خوشرو و باوقارند و زنان ماهروی تهرانی اطوار خاص خود را دارند.
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