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 خانه اردیبهشت اودالجان

 فرهنگِ کار و معاش -سالم

های اخیر، در ادبیات معماری و شهرسازی، دو موضوع مهم در سال
مورد بحث و نظر است: گردشگری، فعالیت فرهنگی. بسیاری از 

مشکل شهری و ریزان کشور، برای هر معضل و مدیران و برنامه
کنند و برای جلب نظر زعما محلی، درمان گردشگری را تجویز می
هرکجا که قرار  افزایند. امروزو عقال هم صفت فرهنگی را به آن می

ای طراحی و اجرا کنند، بالفاصله بحث صنایع است بازارچه یا راسته
شود. یا جشنواره هنرهای سنتی دستی و کاالی فرهنگی مطرح می

ریزان شهری ت اقوام مختلف کشور. همه مدیران و برنامهو محصوال
تبلیغِ این نو مشاغل و تولیدات را دارند. و، غالبا، این نوع مشاغل را 

از  صرفنظرکنند. رکود اقتصادی معرفی می حالل مشکل بیکاری و
این بحث که سهم این صنایع در تولید ناخالص کشور چقدر است و 

توان به رونق اقتصادی رسید وع مشاغل، میآیا با احیای کامل این ن
که جهان امروز و دستاوردهای فنی طور، صرفنظر از اینیا نه؛ همین

علمی آن چه نقشی در باروری ذهنی و عینی جامعه دارند، این و 
آیا فقط صنایع دستی و هنر »توان مطرح کرد که پرسش مهم را می

فروش آیا پارچه« دارند؟های سنتی هستند که در حوزه فرهنگ قرار 
ی سدهند. آیا کبازار یا آهنگر بازارچه شاپور کار غیرفرهنگی انجام می

دهد ولی کند کار غیرفرهنگی انجام میکه در بیمارستان خدمت می
. داردتعمق  جایآموزگار و استاد دانشگاه کار فرهنگی؟ این پرسش 

، بار فرهنگی توان باور داشت، تمام مشاغل و حرف، بدون استثنامی
اند و هر وجود آمدهها برای رفع نیاز این مردم بهدارند. همه این حرفه

فعالیتی که نیاز مردم و جامعه را برطرف کند، حتما بار فرهنگی دارد. 
بر همین اساس، دزدی هرگز شغل نیست و بار فرهنگی هم ندارد 

که  باختگی نیاز مردم و جامعه نیست. به همین خاطر استچون مال
آید هرچند حتی اگر بروز و قتل و جنایت هرگز شغل به حساب نمی

سوزی های آدمباشد، مثل شغل کسی که در کورهتظاهر شغلی داشته
 شود. تعریف نمی« نیاز»شدن هرگز کرد. کشتهکار می

های شهری ما برای ارتقای منزلت با این توصیف، نیاز امروز بافت
ها و سکونت و اشتغال نها، حضور آدماجتماعی و فرهنگی، تنها و ت

قابل تعریف است. اصراری بر صنایع فرهنگی و هنری نیست. اگر 
فروش و مسگر هم اگر منضبط و منصف باشند که چه بهتر ولی پارچه

است که نباید همیشه برد. درستکار کند بار فرهنگی محله را باال می
وجوه و جوانب  سنگ گذشته را به سینه بزنیم، درست است که همه

زندگی سابق، لزوما، خوب و قابل ستایش نیستند، ولی جوهر بسیاری 
از جوانب زندگی تاریخی ما جوهر ماندگار هستند. از جمله جوهر کار 

بستان بازرگانی و معاش بازارهای ما. بازار همیشه مکان تعامل و بده
پس بود. « کاسب حبیب خدا»و فرهنگی، توامان، بود. بقول معروف، 

های تاریخی شهر ها و محلهچه نیاز داریم حضور مردم در بافتآن
 و سکونت!برای سکونت و کار است. شغل، شغل، و باز هم شغل! 

 گام بر سنگفرش بازار
در فرهنگ شهرسازی امروز جهان، 
اصطالحی هست که معادل فارسی آن را 

اند. یعنی، ترجمه کرده« بازار گردی»
ها در بسیاری از مردم ممکن است ساعت

خیابان یا راسته مثال پوشاک قدم بزنند و 
ها را تماشا کنند، ولی خرید هم ویترین

کنند و از تنوع رنگ نکنند. فقط تماشا می
زمینه، در برند. در اینمیوجنس لذت

زنی و گذران اوقات فراغت است. هایی هستند که عموما مکانی برای قدمراهشهرهای معتبر جهان، پیاده
کنند. در ایرانِ عزیزِ ما هم چنین محورهایی ها سپری میمردم بخشی از ساعات فراغت خود را در این مکان

، بازارهای شهرهای تاریخی ما، مکانی صرفا برای خرید وجود داشته و االن هم وجود دارد. در گذشته
نبودند. مکانی برای گذران اوقات فراغت و تعامل اجتماعی هم بودند. با تغییر شکل زندگی و تغییرات شکلی 

زار را شکل امروزی بازار توان اللهرها تنوع بیشتری یافتند. مثال در تهران، با اندکی تسامح میاشهرها، باز
هایی روباز و با قابلیت عبور خودرو. بازار مروی یادگار دوره ارطور. بازبازار مروی هم همینست. قدیم دان
خان مروی، حاکم مرو در آن زمان، زمین و باغ زیادی در اودالجان خرید که شاه است. محمدحسنفتحعلی

های ه در دورهای کامروز همان محدوده کوچه مروی است. در آنجا مسجد و مدرسه ساختند و بازارچه
آید. همسایگی مختلف صنوف مختلف را پذیرا بوده و یکی از مقصدهای گردشگری تهران هم به شمار می

است. آن افزوده ذابیتهای خیابان ناصرخسرو و بازار بزرگ تهران، بر جالعماره و جاذبهآن با عمارت شمس
اقی در این بازارچه حضور محسوس داشتند فروشان عرهای پس از انقالب، روزگاری، تاجران و خردهدر سال

ها و زدن بر سنگفرش بازار، تماشای رنگو امروز بورس لوازم بهداشتی و موادغذایی وارداتی است. گام
ویژه اگر جمعیت کم باشد تا بتوان از نورهای مختلف، حتی اگر خرید هم انجام نشود، غنیمت است. به

 کرد. در ضمن، کبابی حاج حسین فراموش نشود! بدنه و کف بازار را هم نظاره  جمعیت البالی

 تهران زیباست!

بسیاری از شهرهای ایران، از جهات 
های خاص ها و ظرافتمختلف، زیبایی

خود را دارند. تهران نیز از این دسته است.  
با نیم ساعت رانندگی )در ساعات عادی 

 2200روز( از مرکز شهر به ارتفاعات 
رسیم و با همین شهر می متری در شمال

جا به کویر و دشت زمان رانندگی از همان
رسیم. در باغات ارتفاعات شمال جنوب می

سیب و گالبی و انگور. از  عانوا نچینیم در دشت ورامین و باغات غرب تهراگیالس می و تهران آلبالو
 ،بینیمپوش را میعموال برفهای مهای شمال تهران و قلهجنوبی شهر کریدور بصری کوههای شمالیخیابان

 شمالی تهران دار نیمههای شیبنشینیم. در کوچهغربی به نظاره میو دماوند باشکوه را از کریدورهای شرقی
های پردرخت نیمه های اسپانیا و پرتغال دارد و در کوچهبینیم که شباهت بسیاری به کوچهمنظرهایی می

که العاده است. تهران مظلوم است. تهران، بیش از آنهران فوقشهرهای جهانی. ت جنوبی منظرهایی از باغ
ترین خیابان شهری خاورمیانه، تجسم واقعی مثلث داند. خیابان ولیعصر تهران، طوالنیقدر می ،قدر ببیند

های تهران هم داستان خود را دارند. در کنار ها و مسیلدره-روداست. « انسان، طبیعت و محیط مصنوع»
موارد، تهران شهری است بزرگ با بیش از ده میلیون نفر ثابت و شناور جمعیت، که خود نعمتی همه این 

در تهران، به اندازه کل کند. تری پیدا میاست برای هر شهر. شهر اگر پرجمعیت باشد، امکانات فراوان
، 19-یبت کوویدشهرهای ایران، سالن سینما و تئاتر هست. در چندسال رونق گذشته، قبل از هیاهو و مص

ها امتیازهای بزرگی برای یک شهر شد. ایندر هر شب، حدود هشتاد نمایش و تئاتر در تهران اجرا می
وب آن، هم بخاطر جمعیت و جماعت نهای جخاطر ارتفاعات توچال و دشتتهران زیباست، هم به د.هستن

 پایتخت فرهنگ. آن. تهران، پایتخت آخرین دستاوردهای مادی و غیرمادی در ایران است.

 های فراموشی!قصه

بینیم که هایی میدرختنشانه برای هشدار. در برخی مناطق شهری، در فضاهای مخروب و رهاشده، تک
ین گزمینه آسمان آبی ولی غمبرگ در پسهای بیبروبار هستند. برای عکاسی بد نیستند. شاخهخالی و بی

برگ درختان تنها و بی برند. ولیهای زیبا میشهر. عکاسان از این فضاها استفاده مطلوب برای خلق قاب
 چگونه؟های مهربان و صمیمی بیرون آوردیم. از خانهرا ها کنند. مایی که آنصه فراموشی ما را تعریف میق



های مرکزی شهر، های متروک و مخروب بافتبه سادگی! خانه
های های تاریخی و فرهنگی خانهتوجهی ما به ارزشنشانه بی

روختیم. به این نیت و امید، که رها کردیم یا فرا ها قدیمی است. آن
شده ما فضایی شهری شکل خواهدگرفت. انشااهلل در مکان خانه ترک

ولی چنین نشد و این درختان که روزی باغبانانی عاشق در خانه 
شده داشتند، در فضای آزاد بیرون رها شدند. دیوارهای خانه ریخته

ری این درختان. باشد برای نگهداای نبود که صاحبی داشتهبود و خانه
نکته غریب در این موارد آن است که اینان، اغلب درختان میوه 

ها بود نه درخت هستند. رسم قدما کاشت درخت مثمر در خانه
تزیینی. آب کم بود و غنیمت. پس باید پای درختی رود که ثمری 

 ها یادگار آن دورانند. دورانی که تولید ارزش داشت.بار آورد. این

 دیگر هیچ! زندگی، و

زندگی »خواهد. بهانه نمی« زندگی»
زیاد « زیباست. آری، زندگی زیباست!

نیستند هنرمندانی که به زیبایی زندگی 
باور دارند. اما، عباس کیارستمی یکی از 

ترین سینماگران ایرانی است برجسته
، ولی ترجیح «بود»)هرچند باید گفت 

دهم از فعل ماضی استفاده نکنم. او می
است هنوز( که زندگی را باور دارد.  زنده

هایش را به عنوان کل زندگی به تمامه. بهتر است نام یکی از ساخته
« زندگی و دیگر هیچ»و تفکر او بدانیم: زندگی؛ و دیگر هیچ. فیلم 

اکران شد. سال بعد از زلزله ویرانگر رودبار که به روایتی  1370سال 
در استان گیالن،  از زلزلهسه روز پس »هزار تلفات داشت. چند ده

پدر و پسری برای اطالع از سالمت احمد و بابک احمدپور، بازیگران 
ساخته عباس کیارستمی، که ساکن  «فیلم خانه دوست کجاست؟»

بندان جاده روند. راهزده میروستاهای رودبار هستند، به منطقه زلزله
تاهای های فرعی به روسسازد از راهاصلی آن دو را ناگزیر می

شده بروند و از هر رهگذری سراغ احمدپورها را بگیرند. در هر ویران
ای تالش برای ادامه زندگی و سازندگی وجود دارد، چنان که خرابه

است. پدر و پسر اگر چه احمدپورها را گویی مصیبتی نازل نشده
این اثر سرشار از «. شوندها مطلع مییابند ولی از سالمت آننمی

ای ای شاهد بیرون آمدن پسر جوانی از خانه. در صحنهزندگی است
ویران هستیم که کت و شلوار مشکی و پیراهن سفید پاکیزه به تن 

دهد برای پرسند کجا با این شال و کاله؟ جواب میدارد. می
دهد، گویند در این اوضاع و احوال؟ جواب میروم! میخواستگاری می

های بسیاری فرو ریخت تند و خانهمگر چه شده؟ بسیاری ها از بین رف
 ولی، به این بهانه، من نباید ازدواج کنم؟ زندگی ادامه دارد!

خانه دوست »گانه کیارستمی است. نخست، این فیلم پاره دوم از سه
ها به باور بسیاری«. زیر درختان زیتون»بود و پاره سوم، « کجاست
 آید.حساب میگانه فصل مهمی در سینمای نوین ایران به این سه

 دوست مهربانم!
ها، چشم زیبابین نقل است که برای دیدن زیبایی

الزم است. شهر، پر است از تابلوها و منظرهای 
های زیبا و . کشور پر است از نقاط و پهنهزیبا
به سمت مان را العاده. کافی است چشمانفوق

ها بچرخانیم. ببینید این همشهری ارجمند زیبایی
ه لب جوی، گیاه اش در باغچمغازه ما که مقابل

م! این پایین، بذر ندوست مهربا»کاشته، چه نوشته:
و نقش گلی در «. ها، به رشدشان کمک کنیدشده. لطفا، با مراقبت و پانگذاشتن روی آنهایی کاشتهگیاه

ها تا گیاهخواهد خواند. کمک میپای متن به عنوان امضا! چه مدنیت زیبایی! مخاطب را دوست مهربان می
 تر. روی تکه کارتنی تمیز با خطی خوش، البته.رشد کنند. درخواستی بسیار ساده و با روشی بسیار ساده

 رهای مدنیت شهری رشد کنند و رایحه زیبای دوستی و نشاط در شهر منتشر کنند.ذکنیم بکمک می

 مترو، ابزار مدنی!

گونه فکر یک جامعه صنعتی و پیشرفته آن
کند که یک جامعه روستایی یا یک نمی

تر اگر این موضوع را سادهجامعه بازرگانی. 
رسیم. تری میهای ملموسکنیم، به مثال

مثال در یک شهر و جامعه، مترو یک 
دستاورد مادی مهم است. مترو به زندگی 

دهد. چگونه؟ وقتی از ه مردم نظم میروزمر
دانیم چند ایستگاه باید طی کنیم و هر ایستگاه چند دقیقه انتظار دارد و رویم، میجایی به جایی دیگر می

که اگر این مسیر را با اتوبوس یا تاکسی طی رسیم. در حالیتوانیم حساب کنیم کی به مقصد مینهایتا می
شود. در کننده زمان سفر میرافیک، برف و باران و تصادف و امثالهم تعیینکنیم، عوامل مختلفی از جمله ت

وجود شهری که مترو دارد، بستر الزم برای نظم را به ،یک از این عوامل متغیر وجود ندارد. پسمترو هیچ
 ها است. و فرصت خوبی برای دوستی.زدن روزنامهخوانی یا ورقمترو، بهترین فرصت برای کتاب آورد.می

 در کشورهای با سابقه بیشتر مترو، ایستگاه مترو محل عرضه محصوالت فرهنگی و هنری است.
تهران تعطیل  شود اگر متروزندگی اجتماعی است. گفته میزارهای بترین اامروز مترو تهران، یکی از مهم

 67ترین خط مترو، بیش از کیلومتر خط مترو دارد. طوالنی 250شود. این شهر حدود شود، شهر خفه می
 38به کهریزک، حدود  شکند. مترو تجریکیلومتر طول دارد که صادقیه را به گلشهر و هشتگرد وصل می

غربی -تر از طول این خط است. خط شرقیفاصله تهران تا کرج کم. متر طول دارد. عدد کمی نیستکیلو
کیلومتر! تازه نه صادقیه  26طوالنی است. بیش از  ،کندتهران هم که صادقیه را به فرهنگسرا وصل می

. ماشاهلل، تهران واقعا یک کالنشهر بزرگ ترین نقطه شهرترین نقطه تهران است نه فرهنگسرا شرقیغربی
کند، در صورت تکمیل و افتتاح، مترو تهران که کوهسار را به حضرت عبدالعظیم وصل می خط ششاست. 
یکی از امتیازهای محله نزدیکی چند ایستگاه مهم  ایستگاه. 31داشت. با کیلومتر طول خواهد 38حدود 

های ملت، بهارستان و مترو در نزدیکی بالواسطه آن است. ایستگاه مرکزی و مهم امام خمینی، ایستگاه
 . پذیر استترین وسایل نقلیه عمومی امکانپانزده خرداد. بنابراین دسترسی به محله با ساده

 رعنا
محل هیچ الزم نیست برای توصیف و تعریف این بچه

بگوییم. اسم زیبایش تمام توصیف را در خود دارد. رعنا 
رود. در انتظار است به سن هنوز مدرسه نمیخانم عزیز 

کند و کنجکاو دور و مدرسه برسد. فعال بازی می
اطرافش است. بازی و راه رفنتش در کوچه را ببینید 

خاطر است و راحت. شوید چه آسودهکامال متوجه می
آید. تک و توک کوچه شلوغ نیست. ماشین زیاد نمی

تواند سرعت نمیگذرد، ماشینی هم که گاه از کوچه می
دهد. پس بگیرد. چون عرض و طول کوچه اجازه نمی

ر نیست روزی که این عزیز ما وتوانند تو کوچه بازی کنند و از زندگی لذت ببرند. درعنا و دوستانش می
گوید ها در همین کوچه و محل مشغول خدمت شود. خودش میشهریدمت به همدانشگاه برود و برای خ

گوییم: سالم خانم معلم مهربان ما. ممنون که به ما درس ود. چه خوب. از همین حاال میخواهد معلم شمی
 ها مهربان باشید! خوب؟!کنیم سرِ کالس با بچهیواشکی، از شما خواهش می وزی. ممنون.مآزندگی می


