
 

 های فرهنگ و توسعه بومی کرانهقی در لوتکا، قای

 

های قدیمی با معماری گیالنی آغاز به کار کرد. این انتقال با پیاده کردن ساختمان خانه  بومگردی لوتکا با انتقال یکی از ساختمان
عیسی خان و سوار کردن آن در حاشیه یکی از شاخه های تاالب انزلی انجام شده است. این روند در ساخت و سازهای جدید این 

ده و با الهام از معماری مناطق مختلف گیالن و به کار گیری مصالح محلی توام با تالش برای انطباق با مجموعه نیز ادامه پیدا کر
 محیط همراه بوده است. 

ی بومگردی به عنوان یک زمینه جدید فعالیت گردشگری چند صباحی است که در ایران مطرح شده است. این زمینه جدید سعی م
فرهنگ محلی هماهنگ باشد و به جای تالش برای تسلط بر حوزه فعالیت خود، با بسترهای  کند با محیط زیست، معماری بومی و

از پیش موجود تطبیق پیدا کند. تاسیس و تکثیر بوم گردی ها با این رویکرد، شاید عالوه بر ایجاد اشتغال، افقی جدید برای ارتباط 
افقی که در آن گردشگری به قیمت رفاه گردشگر و تخریب میان شهروندان کالن شهرها با طبیعت و جوامع کوچکتر بگشاید. 

گردی های موفق هماهنگ با محیط، منابع و فرهنگ بومیان تمام نشود. با همین امید معمارنت به سراغ لوتکا، یکی از نخستین بو
 رفته و پای صحبت بانیان آن نشسته است. محیط

   
 .فروغ: لیسانس حسابداری هستم

 : من دیپلم ساختمان هستم. نیحس

 یشناس جامعه سانسیل فوق کاوه: 
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 و جلوه هم مسئول تبلیغات است.



 .ه طور شد به این فکر افتادیدچ اصالًداستان شروع این کار را که کنیم و از اسم لوتکا شروع 

عمق و تاالب های محلی برای ماهیگیری و حمل و نقل استفاده لوتکا اسم نوعی قایق چوبی است که در رودخانه های کم فروغ: 

یم هشاید اگر بخواگویند.  شود. واژه لوتکا کلمه ای روسی است که وارد ادبیات گیالن شده، به راننده اش هم لوتکه چی می می

یک زندگی روستایی را هر صورت به زمانی که تصمیم گرفتیم از تهران بیاییم و لوتکا را تعریف کنیم باید از ماجرای شکل گیری 

منتها زندگی شهری باالخره مناسباتش با زندگی  ام کردهزندگی ، الهیجان مهست  یالنیگمن خودم تجربه بکنیم، شروع کنیم. 

 روستایی فرق داشت.

اولین چیزی که برای ما خیلی جذاب  همین روستا و بعد هم کاوه و جلوه آمدند و به ما پیوستنددر  من و حسین اول که آمدیم

 بود که خودمان داشتیمکه داشت و دارد، جذابیت یک زندگی روستایی  ییها یسختبود، جذابیت یک زندگی روستایی در کنار همه 

یک شغلی  داشته باشیم،باید یک شغلی  بمانیم،در این روستا . حاال فکر کردیم برای اینکه ماندگار شویم و میبرد یماز آن لذت  کلی

شریک دیگر  یها آدمبا را  ها لذتتصمیم گرفتیم که همان  تیدرنهامختلفی هم فکر کردیم و  یها شغلبه باشد. خود روستا  که در

  داشته باشیم.یک اقامت گاه فکر کردیم که بشویم. به همین خاطر 

 ب: چه سالی؟

با یکسری از  های گیالن را داشته باشد. پس و بعد هم خانه ها قیآالچبومی  عناصر. برای ما اقامتگاهی مهم بود که 69سال فروغ: 

خانه را انتقال بدهیم. یعنی از  میتوان یمهم پیشنهاد دادند که  ها آنبرای این کار مشورت کردیم. موزه میراث فرهنگی  یها مهندس

وراث برای اینکه خانه را پیدا کنیم و بتوانیم از  یعنی ارتباطی برقرار کردندکمک کردند. به ما اول نسازیم و برای انتقال این خانه 

. گذاشتیم عیسی خان خانۀاست که نامش را  یا دوطبقهخانه همین  اقامتگاهمان. بنابراین ساختار اصلی بیاوریمبه اینجا و  بخریم

فکر کردیم که روی دیگر گیالن داشته باشیم. یک منطقه که یک خانه با معماریِ و اینش افتادیم ا ماه به فکر گسترش 9 – 5بعد از 

خانه بعدی که ساختیم مال ولی . مال جنوب شرق گیالن است اش یمعمار اول  خانه مختلف کار کنیم. به این ترتیب یها یمعمار

  گیالن است. یا هیکوهپاقسمت 

که این خانه، ساخت با انتقال  میکرد ینماین خانه را خریدیم و کارهای انتقالش انجام شد، آن موقع فکر  نکهیبعدازاما حسین: 

آن حسِ اصلی را دارد و اگر خانه را  واقعاًکه ساختش جلو رفت یا کار انتقالش، دیدیم که  مرحله به مرحلهتفاوت داشته باشد. 

 ...چرا این حس را دارد دانم ینمشت. هم زیبا بود این حس را ندا هرچقدر، میساخت یم

 

 ب: چه شد که به این منطقه آمدید؟

 .چون دورتر از روستا بودیمت زمین اینجا بود. قبیشتر بحث و  که در یک روستا زندگی کنیم میخواست یمما آن موقع برای زندگی، 

و ما توانستیم این  دلیل قیمتش به نسبت کمتر بوداز اول بود یعنی کوچه نداشت، به همین آن موقع جاده نداشت. یک راه باریکی 

، یعنی ضلع شرقی نمانیزمانتهای دلیلی که روستا برای ما خاص باشد و غیره نبود، بحث مالی بود. زمین را بخریم. یعنی هیچ 

« روشن آب»به آن  ها یمحل. شود ینمهم کم آب  ها تابستانکه همیشه آب دارد. حتی در  یا رودخانهرودخانه است. ، نمانیزم

؛ گیشه به معنی عروس جوانی هست که در این آب یک داستانی دارد هم آناست.  «گِیشه دَمَرده»، ولی به گیالنی ندیگو یم

 است.  شده غرق

 از این رودخانه خیلی استفاده کنیم، یعنی برای اوقات فراغت... میتوان یمما به این فکر کردیم که 



 رودخانه است؟ب: این زمین وصل به 

، پله بزنیم تا مسافرهایمان بتوانند لوتکه سواری کنند. فکر بزنیماسکله  آنجا تصمیم گرفتیم که اول لحظه بله. از همانحسین: 

که ایجاد بویی  و باال سرعت، آزاردهندهصدای قایق موتوری هست،  دینیب یمدر تاالب شما حتی باشد.  ییهرجاامکانش  کنم ینم

. ما گفتیم اینجا لوتکه را که آب راکد دارد ییدرجاها. یا قایق پدالی است، دهد می بنزین و گازوئیلآلودگی هوا با بوی  که کند یم

 راه بیندازیم.

 ب: پارویی است؟

یک  اش یبخشمانند نمونه برزیلی. هم  . دقیقاًروند یمو  زنند یمنه، پارو هم نیست، یک چوب بلند است که به کف رودخانه حسین: 

هم  .است جادشدهیادرآمد خوبی برایشان  واقعاًو  کنند یماینجا کار  ندیآ یمها  چی ، لوتکهشود یمروستا درآمدی برای ساکنین 

و هم اینکه  این را تجربه کنند توانند ینمکه هیچ جای دیگری  کنند یمجدیدی را تجربه  زیچ کیاینکه مسافران و میهمانان ما، 

 . اسم لوتکا را از آن ویژگیِگردند یبرم و روند یمیک ساعت و یک ساعت و نیم بسیار مسیر بکر و زیبایی است.  رودخانهمسیر این 

 لوتکا گذاشتیم. مجموعۀ ما که لوتکه سواری است،

 توضیح بدهید. یکم کی خواستم یمب: ارتباط با محل را 

یک مقدار با شمال  و در، میشو یمسنتی بسته  معموالًب: به نظر من بخش مهمی از این کارها، چون درواقع وارد بافت 

. کند یم «غیریت» یک احساسِمحل با شما که  میشو یموارد یک فضایی  درمجموعولی شهرهای دیگر فرق دارد، 

فرض کنید این غیریت را در سیستان و  مثالًاست.  تر کم ییکجاهایاست،  تر یمنفبگوییم  میتوان یم ییکجاهای

و  هستند یهرکسپذیرای که  نوازند مهمان، گرم و پذیرا و خونگرم هستند قدر نیا. دیکن ینمحس  اصالًبلوچستان 

. چیزی ندارد، ولی حتی اگر یک مرغ هم دارد همان را برای آن گذارند یمخیلی هم مایه ،  رود یموقتی آدم به مهمانی 

از این کار این است که بخش مهمی آید  یم که به نظر . این استکند ینممحاسبه  اصالً. کند یمغذایی درست شب 

هم جلب بشوند و کمک  ها آن با به اشتراک گذاشتن منافع مشترکیو ارتباط گیری شود با خود اهالی محل  چگونه

 ، سد راه نشوند. کنند ینماگر کمک  حداقل کنند. یا

عشایر مناطق  مثالًخیلی وقت است که نیست. آن مدل  باًیتقردر ایران خوب آن مدلی که زندگیِ غیر کاالیی داشته باشند،  کاوه: 

چون گیالن و  دورافتاده گیالن است. واقعاًهم باشد، جاهای  گیالناست. اگر در  نواز مهمانخیلی و  کند یمنشین که سریع قربانی 

 زانیم کی حال نیدرعولی  ،محاسبۀ عقالنی تویش دارد یزانیم کی ...جایی بوده که مسافر پذیر بوده، هرحال بهمازندران از قدیم 

 ه به ساحل و جاده نزدیک هستند،گیالن هم مناطقی کدر  یاد گرفتم، ها بچهاین مدت باز من از را دارد.  پذیرش غریبههم زیادی 

  در عمق هستند.   مثالًکه  ییها آنبیشتر است تا  رششانیپذ

  بیشتر است؟ شان یریدگرپذتجربه یعنی ب: 

. حاال ردیپذ یممنفعت خودش، ولی  ۀبپذیرند، با محاسب یراحت بهبا محاسبه. نه به این معنی که  دارند، ولی یریدگرپذتجربه  کاوه: 

نزدیک  ۀمنطق هرحال بهولی این منطقه  ،موضع داشته باشندهنوز گارد بگیرند یا بعضی از مناطق  مثالً عمق برویم شایددر  ذره کی

پذیرششان هست ولی باز قبل از اینکه کار در  ین خاطرادر این منطقه زیاد بوده به  ،قبل از انقالب ،قدیمخیلی دریا بوده، پالژ از 

نبود.  یاعتماد یب، الاقل شکل گرفت یطور نیا اش یبخش کی، آن اعتمادِ کردند یماینجا شروع بشود، فروغ و حسین، اینجا زندگی 

ما قبل از اینکه این کار را شروع بکنیم، دیدیم، سرِ  یا تجربهآمده زمینِ ما را صاحب شده، نبود. یک  یا بهیغریعنی به چشم اینکه 



، کند یم، آدم خیلی زحمتکشی است و خیلی خوب هم دارد کار کند یمدر گیالن دارد کار  ،حاال ...یک اقامتگاه دیگری نزدیک

برای او این  .شود یمایجاد در فضای روستا  بحث رقابت ،باز غریبه هم نیست. ولی آن مشکل ارتباط محلی هم هست یعنی

واسمان به حاز اول  ذره کیما  را نداشتند. توریستش و اهالی پذیرش بود و نتوانست از اهالی کمک و مشارکت بگیرد گرفته شکل

این فرایند، تا حدودی سعی کردیم در  سهیم کردن اهالی روستا ، بلکهنه از طریق محدود کردن مسافر که این اتفاق نیفتد. این بود

فرایند در  .و درآمد خوبی هم دارند ندیآ یمکه  سه نفرند اآلن، دیگو یمهایی را که حسین  چی آن لوتکه مثالًاین کار را بکنیم. 

از روستاهای دیگر  و  سه چهار نفر دیگر مال این روستا بودند ،ایشان رازیغ به ،شما علی آقا و پسرش را دیدید ؛موعهجم وساز ساخت

 اوایلولی آمدند.  یدست عیصناقسمت  درروستا  یها خانمکه در فرایند ساختن منفعت بردند. این از مردهای روستا.  آمدند یمهم 

 نآ کهست رسیده ا یا مرحلهبه  اآلن بعد از یک مقطعی، ولی .نقد بفروشند تر ارزانحاضر بودند به قیمت . دادند ینمامانی  یراحت به

یا  .دیآمد خوشبه لوتکا  را درست کرد و رویش نوشت گبزر یحصیر دو سه ماه اول بود که آن خانم حتیاست.  برقرارشدهارتباط 

به بدون اینکه به ما بگوید، و  برای ما افتتاحیه بگیرد خواست یمدولتی  یها دستگاهیکی از این  که اینجاهمین چند وقت پیش بود 

 بعداً، میدانست ینمما  بیایید اینجا شو اجرا کنید. و لباس محلی بپوشید روستا گفته بود یها خانمبه  اهالی روستا گفته بود بیایید

 میکرد ینمعکاسی منطقه را انجام بدهد. خودمان فکر  خواست یمهفته بعدش یک آقای عکاسی آمده بود اینجا و  دو سه فهمیدیم.

و او توانست خوب کار  بردند و گرداندند مختلف یجاها به گرفتند وکه در این فرایند با ما بودند، دست آن عکاس را  ها خانمهمان 

بپوشند و به خاطر آن  یآباد قاسم یها لباس آمدند یم ها خانم. یعنی نه افتاد ینماگر اوایل کارمان بود، این اتفاق  که یدرحالبکند 

مالی برایشان  ازلحاظهیچ منفعتی هم . کرد یمو این کار را  آمد یمچی  نه آن لوتکهعکاس بیایند اینجا بنشینند و او عکس بگیرد،

عکس بیرون  او هم توانست از آنبرای  او آماده کردند و ، خیلی جاهای خاصی را یا فشردهخیلی  زمان کیسه روز در  دونداشت. 

 او هم عکاس خاصی بود. بکشد.

عقالنی ـ  محاسبه باز آن بحث کار کنیم. در این مدلی که منفعت متقابل باشد،تا جایی که امکان داشت سعی کردیم  بنابراین ما 

برایشان  اصالًیعنی  .در روستا رسم نیست نکهیباارا ما شفاف بکنیم.  ها رقمعددها و آن یلی اصرار کردیم خ. است اش یمال

 طور نیا نبرایشا .دیآ یم شخود یدست پشتروستا در  پورسانت، همت استس هرچه پورسانت گرفتی، که است شده رفتهیپذ

ات است نگویی هیچ ایرادی ندارد. ما از  مال ۀدکنندیتولبه کسی که هم و اگر سهم خودش را دارد  یگر واسطهاست که  جاافتاده

سعی کردیم این بحث ، کردند یممحل پخت  یها خانم، چه سر غذاهایی که یران قیقا، چه سرِ یدست عیصناهمان اول چه سرِ 

 شد. اتا قران آخرش شفاف ب اش یمال

 کردید که اعتماد به وجود بیاید. یساز شفافب: 

دست اسیر  ناموفق اطراف مادر حالی که تجربه های . و این باعث موفقیت ما شد شکست آن فضای ناشفاف گذشته اصالًبله،  کاوه: 

اجرا زمینۀ کشاورزی  این الگو را در شود، داریم تالشی می کنیم که مناسبات غیر شفاف روستایی شدند. حاال باز ببینیم چه می

تا جایی که امکان دارد کار و محصول را  میتوان یمدر حوزۀ نوغان ببینیم  ، مثالرا سهیم بکنیم کنیم و در این کارها هم افراد بومی

اعضای  عنوان بهبا آن تعاونی  مان رابطهیعنی تعاونی باشد که ما هم از آن تعاونی سهام بخریم. ما هم تعاونی تعریف بکنیم.  صورت به

 حاظ حقوقی دردسر دارد. یک مقدار به ل منطقۀ آزاد البته این کار در آن تعاونی باشد نه اینکه تعاونی برای کسی راه بیندازیم.

 که دادند یمبه ما راهکار  آمدند یمبرای کار که  کسانی آن اوایل اصرار داشتیم که همکاری ها حقوقی هم باشد. خودمانما یعنی 

مناسبات منطقه آزاد بر مبنای  کالًبیمه رد بکنیم.  اصطالح بهپذیرفتند که بیمه بیاید و  االن بتازگیچه جوری از بیمه در بروید. 

 نیست.  جاافتادهتعاونی برایشان  اصالً، بخش خصوصی است

   !دیزن یمچرا تعاونی  گفت یم تعاونی روستاییاداره خود اصال فروغ: 



خیلی جاها، یکسری  خودشان دارند.ساختار آن سیستم رسمی  جز مشارکت محلی خودشان  یها ستمیسب: 

که اگر کسی به مشکلی  کنند یمقبول آنجا  دو نفردرواقع یک یا و  گذارند یم صندوقدر  یک سهمی ،ها خانواده

در خودگردانی از پایین هست که  یها ستمیسباشد. یک  تواند یماین در کار هم حاال . دهندوام  ها آن، به درکبرخورد 

 .شود ینمساخت رسمی وارد 

 یکسری کار هم برایش انجام دادند.  ،که فروغ و جلوه یک مجموعه مصاحبه ،به نام یاور گرفتن مدلی اینجا هستیک  کاوه: 

 جور نیاهم  روستاها. در همین است ها زنبه عهده  گیالندر  کاشت است، کهش کار کشاورزی، نشا، مرحله اولیک برای  کالًفروغ: 

 03یک گروه  مثالًمختلف داریم.  یها گروه، شوند یماست، همه جمع  یا سردستهزمین خودش را بکارد. یک  یهرکسنیست که 

کسی زمین نداشته  که نیا مگر... طور نیهمزمین یکی دیگر را و  روند یمهمه با هم ، بعد کارند یمزمین یک نفر را  روند یمنفره 

 . کنند یمباشد، پول بگیرد. برای کسانی که زمین دارند، رایگان کار 

 ؟روند یم ها زن فقط ی رااشتراک کاراین  ب: یعنی

 . ندیگو یم «یاور گرفتن»که آن را  ،بلهفروغ: 

به شکل تعاونی این قبل از انقالب . نام دارد« پره»که  کار صیادی اینجا، مردها نوعی کار مشارکتی دارنددر  ،لوسماندر  کاوه: 

صیادی هستند و امروزه  یها گروهمردان در  .ندیگو یم« پره»در گیالن تعاونی بوده را  صورت بهگروه صیادی که  .است گرفته شکل

است. در قدیم کشیدن این طناب، نیروی  شده اضافهچون ادوات کشاورزی و ادوات صیادی زنان تضعیف شده است.  یها گروهمانند 

 .کرد یمرا تقسیم  ها یماه آمد یمبود، « لوسمان»که  شان سردستهآخرش و  دندیکش یمو آن جمع با هم  نبود ریپذ امکان فردی

یک دستمزد بیشتری که من مهارت  عنوان بهصاحب سرمایه،  عنوان بهولی نه سهم خودش را  داشت یبرمخودش سهمش را 

 .کرد یمتقسیم  ها بچهبقیه را بین  بیشتری دارم.

 ب: لوسمان به چه معنا است؟

 که چیست.  دانم ینممن را  لوسمان هیتسم وجهحسین: لوسمان یعنی سردسته. بعید نیست که یک کلمه روسی باشد. 

چه کلمه فرانسوی بود. اسم کرجی را هم  دانم ینمرفتیم گفتند معادل  در کیاشهر بودای که  «پره»کلمه فرانسوی است.  کاوه: 

 که یک اسم فرانسوی است. گفت

روستا زیاد در  وقربشان ارجو  شود یمبین چند صد نفر فقط یک نفر لوسمان خاصی هستند. از  یها آدمها  حسین: ولی لوسمان

. شناسند یم، بادها را شناسند یمدریا را  ها نیاهم از بابت بلد بودن، مهارت و هوش باالیی است که دارند.  شان یسرگروهاین است. 

. دهند یم یعنی به کل صیادها« پره»به و ساعت  ، زماندهند یمخط  ها نیا. دانند یمد را بیای خواهد یمزمانی که  ،ماهی یها دسته

هم  ها لوسماناین  .کنند یمو پهن  کشند یمتور را  4شب ساعت  و دیآ یمماهی  4که شب ساعت  دهد یمباد نشان  مثالً

و سرو دست  دهند یممزد بیشتری به او  هرسالسمت چالوس،  ها یمازندراندارند. لوسمانی در بندر انزلی داریم که  یبند درجه

 خاصی هستند. یها آدمماهر و  یها آدم. خیلی خواند یمصید بیشتری  شان پرهبرود. چون  ها آنکه او به پره  شکنند یم

در آن را  که از این دست فرهنگ شناسی گری در ایران داردیاریفرهنگ کتابی به نام دکتر مرتضی فرهادی ب: 

اسمش را چه  دانم ینم، حاال کوچ کنند، دو سه نفر آدم دارند خواهند یمعشایر وقتی  گردآورده است. مثال نوشته است

به عهدۀ  شتشانیمعو و حقوق  خوابند یمو  خورند یم ها نیا. تمام طول سال کند یماو هم همین کار را ولی  ندیگو یم



مساحی،  جور کیو  گردند یبرمو  روند یمیک دور  را رود یمبه ایذه  شهرکردری که از مسی فرضاً ،ها نیاایل است. 

برود، بیست  طرف نیاشش هزارتا از برود،  طرف نیااز  هزارتاده  ندیگو یمو بعد  کنند یمتجربی مراتع را  یبردار نقشه

این . شود یم. چون اگر تعداد زیادتری بروند آنجا کمبود علف کنند یمرا تقسیم  ها دامبرود، یعنی  طرف نیاهزارتا از 

 ، برای من جالب بود.«دیآ یمکی ماهی » دییگو یم که نیهماست،  یا حرفهخودش تخصص یک 

سخت است.  صشانیتشخو خیلی بسیار کم است  شانیها هیزاو که نوع باد دارد 20 – 21اینجا  میا دهیشنکه ما  طور نیا کاوه: 

 !آورد یمبالیی سر ما  نکهیا مثلهر بادی هم  مهارتی که دارد در تشخیص آن باد است. درواقع آن لوسمان

از این  ییکجای مثالً دارید؟ ییها برنامهچه  ها نیابرای شما ارتباطتان با اهالی ارتباط خوبی است.  اآلنپس ب: 

کار  ها بچهبا برای اینکه  یرانتفاعیغیک کار  عنوان به، برای سوادآموزی، کارهای مددکاری استفاده بکنید ها مهارت

ـ ولی کمک  است شده یدستکاریک لغت  هم یتوانمندسازحاال  ـ یتوانمندساز و اگر معلولی هست با ،کنند یم

 ؟دیکن یمشما از این کارها هم  .گذارند یمین زندگی معلولدر  تأثیر مثبتی ینوع به کنند یم

 خورده گرهیک مقداری  اش یشتیمعهمان بخش  مثالًکوچکی کردیم.  یاکاره کیولی خیلی جدی نرسیدیم، ، ه لحاظ وقتب کاوه: 

 . میا کردهکمک  اش یشتیمعدر بحث  ینوع به ،کنند یمحصیربافی جمعی که  آندرباره زنان، در  مثالًاست. 

 ب: کمک به اشتغال شده است؟

 نرسید. ،سرش شلوغ بود واقعاًحسین در شورای کار انجام داد که  مثالًرا  یقسمت کی، از قدرت افزایی و معیشتی یبخش کی کاوه: 

بحث محیط زیستی، یعنی اینکه با کمک دانش آموزان محل که فکر در  و بیشتر ستیز طیمحبحث پسماند و بحث حوزۀ در 

 ، بحث پسماند است.خوب توضیح بدهد تواند یمرا هم فروغ  یقسمت کیتوضیح بدهد.  تواند یمحسین خودش بهتر  کنم یم

 که در شمال خیلی شدیدتر است. دیآ یمهست ولی به نظر  جا همهیک معضلی است. حاال ، زباله در شمالخود ب: 

 پنهانش کنند. توانند ینم به خاطر جغرافیایی شمال،حسین: 

که شهرهای ضعیفی هم هست ولی باالخره  مینیب یمباالخره خیلی از شهرها را  ساختاری هم برایش نیست. اصالًب: نه 

 .شود یم یآور جمعیک ساختاری دارد که 

 کانالشانو  خوانم یمدارم  دائماً. من کند یمدارد حل زباله را مسئله  واقعاًشهر شمالی است که  نیتر مهمر به نظرم هحسین: در بهش

 . کند یم. خیلی خوب دارد کار رود یمخیلی عالی دارد به جلو بهشهر . نمیب یمرا 

 ب: چه جوری اقدام کردند؟

 یها زبالهو  رود یمو کلنجار  کند یمدائم دارد کار و  یساز فرهنگتبدیل کمپوست، از مبدأ و  زباله حسین: با همین تفکیک خانگی

 است.  کرده کارشورای شهرش روی این خیلی . شود یمدارد شهر پاک  واقعاًسخت را و 

 ها بچهکار باید کنار کارهای دیگر باشد.  این یک مقدار برای شروع کنم یممن حس ، ها نیاو  ستیز طیمحبحث آموزش  رازیغ به

بحث زباله را با بگوییم، که شما زباله نریزید و... ما خودمان در زنجان  ها آنکار کنیم و به  ها آنکه یکسره با  شوند یمخسته 

 در حین ها آموزش. آنجا این ایجاد کردیم ترها بزرگو حتی  ها جوان، ها بچهبرای  ییها تیجذابکوهنوردی همراه کردیم. یعنی یک 



که بار معنوی و شادی یا هر  رندیگ یمچیزی دارند  کردند یمحس  ،بود بخش لذتکه برایشان  یا برنامهبرنامه تفریحی یا یک  یک

من خودم البته یک عاملی باعث شد این چیز در ذهنم بیاید این بود شد.  تر راحتچیزی که در کنارش هست، این آموزش خیلی 

این روستا گفتم خوب فضا در  ام دهیدی ایران من این را خیلی جاها ، بنده خدا سکته کرد.یک پیرزنی روستاهمین در  بار کیکه 

اولیه هیچی بلد  یها کمکباید بکند.  کار چه دانست ینم کس چیهاز بزرگ و کوچک اینجا کار کنیم.  رسد یماست توان ما  تر کوچک

 جا هماناو  برسانند، . تا به دکتر.ختیر یم، یکی آب دیکوب یم، یکی به صورتش زد یملگد  به او ، یکیکرد یم اش سروتهنبودند. یکی 

 اولیه شروع کنیم و یها کمکاز و  ندرا جمع کن ها نیا توانند یمتا جوان دارد،  13-23 اش همهاین روستا  گفتممن  فوت کرده بود.

در ، ها بچهبرای این یاد بدهیم.  میتوان یمبعد کارهای دیگر  این کار بروند.در  بشود وتخصصی  اصالًاولیه را یاد بدهیم.  یها کمک

را بدانند،  وحششان اتیحببریم، قدر  وحش اتیحموزه  کوه برایشان بگذاریم، مثالًگردشی آموزشی، تورهای تورهای این حین 

 ستیز طیمحزباله را هم باید جمع کنیم،  همین حین بگوییم زباله هم نریزند.در  در کنار هم باشد. بعد ها نیا. حیوانات را نکشند

ذهنم هست که برایشان درست کنم. حتی مشکل اشتغال در این روستا را در  یجیپکمن  ها آموزشو غیره. همه این  شود یمآلوده 

و بعد به امداد و نجات کوهستان رفتیم. بعد  جذب کردیمبرای کوه  ها جوانداریم. ما در زنجان هم داشتیم، از  ها جوانکه برای هم 

و استخدام رسمی شدند.  اند شاغل ینشان آتشدر  شان یکسری اآلن ها بچهبا سازمان امداد و نجات همکاری کردیم. همین 

خوب م ت، شغل گرفتند. گف، رفتند و در آنجا کارمند شدندمیگو یمکه  احمر هالل یها جوانآن حتی . احمرند هاللدر  شان یکسری

 ، ما این کار را برایشان بکنیم.کند یم دارد این رابسیج  که نیا یجا بهنکنیم؟  یده سازمان یجور نیااین روستا را  یها بچه کهچرا

 یک پکیجی بدهیم. ها نیادر کنار همه  میتوان یمما . کشد یمکار  ها آنفقط دارد از  کند ینمکاری برایشان  عمالًآن 

 جمعیت دارد؟ب: این روستا چقدر 

  نفر. 2333 حدوداًخانوار،  153حسین: 

 ب: چه امکاناتی دارد؟

 خانه بهداشتش هم هیچی ندارد. در مقطع ابتدایی.  آموز دانشتا  93یک مدرسه خیلی داغانی دارد، با  حسین:

 .دیآ یم انیدر میک روز دکتر باید بیاید ولی دو هفته در میان، سه هفته  یا هفتهفروغ: 

 دارد. مهدکودکب: ولی اینجا دیدم که 

 بهزیستی ولی خصوصی است. نظر ریز کاوه: 

طرف برای یک آمپول ده هزار  بروند و تخصصی این کار را یاد بگیرند. ها بچهحسین: حتی برای تزریقات من در ذهنم بود این 

 . گردد یبرمو  زند یمآنجا آمپول  رود یمو  دهد یمپول آژانس  دهد یمتومان 

 اینجا ندارد؟ ها نیاو  بوس ینیمب: سرویس 

 خط ترانزیت باشد. در  چون روستایی نیست که این روستا است. متیق گرانیکی از مسائل  وآمد رفتنه.   کاوه: 

 ؟هستب: اسنپ اینجا 

 .دارندانزلی در شهر   کاوه:



 . دیآ ینماین روستاها در  است. شان حوزهخارج از اینجا حسین: اسنپ را باید تقاضا کنند. 

. تب سی و اسنپ، یکی دو تای دیگر اند کردهبا هم شروع  ها ینترنتیاهمه  دفعه کیانزلی هم تازه راه افتاده است.  رشت ودر  کاوه: 

  هم هستند.

باشند  چند نفراگر  خصوص به. دیآ یدرم تر ارزانخیلی جاها از تاکسی است. در شهر  یمتیق ارزانب: سیستم خوب و 

 مثالًتا سیستم عمومی راه نیفتد، از نظر قیمتی مناسب باشد که . برای اینجاها شاید شود یمدرواقع عددش خیلی کم 

 .شود یم باصرفهنفره بروند، خیلی برایشان  4

راننده  درحتی وجود دارد نسبت به جامعه شهری  ،خیلی زیاد آمده که الاقل به چشم من ییها تفاوتاینجا یک مقدار  کاوه: 

 بازهم خوب هستند  ها جوان است. تر نییپاخیلی اینجا  یها یمحلسواد  سواد اینترنتی، سطح، ها یتاکس

اینجا است. یکی از معضالت این روستا ترک تحصیل و ازدواج در سن خیلی پایین است.  تر نییپا روستاسطح سواد  کالًفروغ: 

لی در سطح سواد، حاال من خی کالً کنند یمو چون ترک تحصیل  کنند یمسال ازدواج  26- 21سال و پسرها  25 معموالًدخترها 

 بسیار پایین است.  ها زن مردها اطالع ندارم ولی میان

 ی ده هست؟ارب: شو

! من شوند یم خوار نیزمو  زنند یمبا همین شورای ده داشتن یک بنگاهی  .کند ینمهمیشه تعطیل است و کاری  حسین: بله هست.

که کارگاهی هم ندارد الکی  ییها نیزماز روزی که دهیار شدی، ده خوار شدی.  میگو یمده خوار! به او  میگو یمبه دهیارمان 

 .«رخ، برمیگ یممن برایت » :دیگو یم

 اینجا با بهداشت  میراث. اینجا با چه کسانی طرف هستید؟ مثالًهمکاری نهادهای رسمی چه جوری بوده. ب: روند 

 طرف هستید؟ رهیو غاداره کار 

که دیوارکشی  یا تکه. آن عدد روستا است 11منطقه آزاد شامل  اینجا چون منطقه آزادیم، دولت خود را بیرون کشیده است. کاوه: 

شامل انزلی نیستند. یکی دوتایشان زیرمجموعه انزلی  کدامشان چیهروستایی که  11است.  اش یگمرک، قسمت تجاری و شده است

مجلس و  یها ندهینماو دعواهای بین  ها بحثشان زیرمجموعه شهرستان رشت هستند. ولی در این ینبیشتردر تقسیماتش، هستند. 

 سم انزلی خورد. بعد در این مسائل به ا به اسم منطقه آزاد کاسپین بود. یا دورهیک  ضریب خورده است. منطقه آزاد ها نیا

 کاسپین فرق دارد؟ یعنی دو تا منطقه آزاد است؟انزلی  با ب: 

 .اند کردهنه اسمش را عوض حسین: 

 از انزلی را هم بگیرد. یبخش کیشان این است که یک وسعت بیشتری پیدا کند و  در طرح جامع کاوه: 

 ب: تأثیری در توسعه محلی داشته است؟

 حسین: تخریب داشته است.

 که اگر به رشت وصل بودند یا به خود شهر انزلی وصل بودند، فوایدی برایشان دارد؟ میگو یمب: به نسبت این 



ولی  ،کرده باشند ییزا اشتغال یزانیم کیدر  شایداز منطقه آزاد منتفع نشدند.  روستا 11نداشته است. از این  ها یمحلبرای  کاوه: 

  است. خیلی کم بوده

 هستند. یربومیغ ها آن معموالًب: 

در  هستند که مال روستاهای اطراف هستند. ها ینییپارده یعنی هستند.  یربومیغکه یک اشتغال خوب دارند،  ییها آنبله،  کاوه: 

 فروشندگی کنند.  ها فروشگاهحد اینکه در 

 پاساژ است که تجاری هستند. چند تاکارگاه تولیدی که ندارد.  کالًفروغ: منطقه آزادش 

 .ناکارآمد، آن اینجا نیست هرچقدرفشل،  هرچقدردولت دارد،  هرحال بهکه  یا شبکهآن قسمت بدش این است که آن  کاوه: 

  است. آزاداز منطقه  بهتر در کل تقسیمات کشوریحسین: 

 بین بوم گردی و گردشگری ، ارتباطها یگردبوم در  معموالً است، تر ینظر یکم کیاین بحثش  .سؤال دیگری دارم ب:

 اصالً، آیا کاسه  کیدر  باهمدرواقع چطور ، اش یابی قدرت، حاال آن توانمندسازی یا با آن یدست عیصناو  ستیز طیمحبا 

  ؟دیکن یمچه جوری فکر روی این موضوع ، باید ریخت؟ نباید ریخت؟ دیزیر یم

 ها یگردچه جوری همه بوم  اآلنالبته اینکه  .است ستیز طیمححفاظت از روی  انش ساسا یا همان اکولوژور ها یگردبوم  کالًفروغ: 

یک کاسه باشند. به در  تایشان باید سه ها نیا عتاًیطب، اش ینظریک بحث دیگری است. ولی شما گفتید بحث ، کنند یمدارند کار 

  دوتا را پوشش بدهد. همین درست کار کند، یا منطقهاگر بوم گردی در یک  تواند یمنظر من 

 ؟یدست عیصناو هم  ستیز طیمحبوم گردی و هم دو تا یعنی ب: 

  .شان همهبله حسین: 

که هیچ جایی آموزش داده  دیدان یمخودتان این را مدارس هست، در  خوب نه ستیز طیمحهر صورت این بحث  چون بهفروغ: 

انتظار  خرده کیساختار ایران در  چون ،توانند یمها تا جایی که  زیستی یعنی محیطاست.  ها یگردبوم من وظیفه  ازنظر ،شود ینم

رعایت کنند و آموزش را  ستیز طیمححفاظت از  توانند یمانتظار درستی نیست ولی تا جایی که  هم کند یا معجزهاینکه طرف 

حاال بحث این روستا است. در  برای خود ما یک آرمان، یک هدفِ بدهند. اش توسعهبتوانند بوم گردی را بدهند و جوری کنند که 

. اگر دادند یمکار را انجام  نهمیشه ایکه زنان روستا  روی خصوص بهروستاها بوده در  همیشه یدست عیصناهم، خوب  یدست عیصنا

 حتماً، عادالنه کاالها را برای مردم روستا بفروشند به وجود بیاورند وبرایشان کنند یعنی بازار فروش را بتوانند حمایت  ها یگردبوم 

 است که خیلی زیادند. ها داللدست  یدست عیصنابیشتری رو بیاورند. االن  عبه صنای که مردم بیش از پیش شوند باعث  توانند یم

زنان بتوانند با کنند و  تر کوتاهرا  ها آندست  ،کند یمجمع  یک کسی با وانت هست که دارد محصوالت دستی رایعنی همیشه 

 .یدست عیصنا دوباره هم روی اقتصاد روستا تأثیر دارد هم روی بارور شدن عتاًیطبعادالنه کاالهایشان را بفروشند و این  یها متیق

 ندیگو یمو از این چیزها  پالستیک، یجا بهحصیر  ندیگو یم اینکهغیرازگره خورده، به  ستیز طیمحدر  یک جای دیگر هم که کاوه: 

رقی گیرها یا ش کنند یمدرست  «لی» را با گیاهی به نام های اینجایم، حصیرعمل دیددر  اچیزی که ماین منطقه خود متن در  ولی

 این گیاه یک رویشگاه خاصی دارد. در کلوش برنج نیست. سقف آن خانه یا این تلنبار هم همان گیاه است. .ندیگو یمبه آن گالی 

 ،مختلف یها شکلکاربری اراضی به طرح . تحت تأثیر ویال سازی یا از بین رفته است ها آن. کند یممنطقه باتالقی ـ تاالبی رشد 



و برداشت  جا نیهم موتور یا ماشین نبود،که  در قدیم. اند داشتهزیاد اطراف  این خیلی محدود شده است. این روستا یا روستاهای

در  صبح 9یا  5، اهالی این روستا میکن یماین مدت داریم کار  در کهتوسعه ساختمان ها  سر این ماجرای اآلن . کردند یمکار 

جاهایی است  از آباد صالحانزلی و ، باکناریز. روند یم تر طرف آنروستا  چهارتابه سه کیلومتر  13 باًیتقر نجایازا افتند یمراه  تابستان

این سری که به آنجا رفته بودیم فیلم بگیریم، دیدیم که در  .رود یمدارد از بین  اصالً، چون آورند یمو  کنند یمکه گالی برداشت 

بسازند،  خواهند یمچه شهرکی  دانم ینمخشک کنند و  خواهند یمرا  جا همهو  اند کرده یبند قطعهو  اند دهیچآنجا هم بلوک 

. یعنی گذارد یم ها نیازندگی  یرو همکه دارند، تأثیر معیشتی  یطیمح ستیز تبعات عالم کی نیاحاال ویال سازی کنند.  خواهند یم

در  فعالً ؟ ما رسد یمد. این یک بخشی است که باید ببینیم زورمان این کار را بکن دبتوان اوکه  شود ینمپیدا  «لی»چند سال دیگر 

این را هم یک مقدار بیشتر رویش کار  میتوان یمببینیم چه جوری  .میکن یمجمع اطالعات  در حدی کهحد مستندسازی هستیم و 

  یم.بدهترویجش و کنیم 

 مواد اولیه. عنوان بهب: 

 کنند یماهالی روستا فکر  اآلنخورد به بهزیستی مردم. بگره  طرح کاربری یعنیکه جلویش گرفت را  اش یکاربر تغییر بله. کاوه: 

و مردها خیلی سریع  فروشند یممردها آن را  ،مال مردها استکاربری ندارند به ضررشان است. یعنی زمین اینکه اجازه تغییر 

سریع به پول برسند و این فرهنگ  خواهند یمکسب درآمد کنند.  نشانیزماین نیستند که از بفروشند و به دنبال  خواهند یم

 کاربری زمین سخت است. تغییر دانند یمچون . شود یمبه تغییر کاربری زمین منجر  سرعت بهفروختن زمین خیلی 

    .رندیگ یمدرصد کاری که  شورا هم درآمدشان از همان است.ب: 

کار بدی است. یعنی از  ،شود یماینکه دولت یا هر نهادی مانع  کنند یم. فکر بدی است تغییر کاربری طرح کنند ینمفکر  اآلن

توضیح  یجور کیاگر ما بتوانیم این را  .شود یمدارد  کاربری خیلی جدی تغییربنابراین آن فرهنگ  .شود یمدر رشوه باز  طرف نیا

قدیم، به معیشت شما کمک  یها یکاربرموجود یا بازگشت به  یها یکاربربدهیم، این را بتوانیم در روستا تبلیغ بکنیم که حفظ 

 این مساحتی کهدر  . به لحاظ اقتصادیمیکن یمبا این ایده داریم کار در حوزه بحث نوغان هم  مثالً. ر شاهکار است، این دیگکند یم

 بدهیم و قتصادی بودنش را برای بقیه توضیحا که از این طریق بتوانیماقتصادی نیست. قصدمان این است  پرورش نوغان ،داریم ما

اقتصادی  شدت بهاین روستا ده نفر، یعنی ده تا تلنبار راه بیفتد، ده تا جعبه پرورش پیدا کند، ده تا جعبه در  یعنی اگر هست. واقعاً

 است.

 ب: تلنبار چیست؟

هنوز در ، ...دآن راه بیفت اندازه بهاین روستا در  ده تااگر دوتا جعبه پرورش داد.  توان یمانباری  نیچ همدر  تلنبار مثل انبار ما. کاوه:  

  الهیجان...در  در آبکنار بندر انزلی هست. مثالً دیگر هست. یها منطقه

 هست. اش سازه .اند نبردهاز بین را  اش سازه حداقلحسین: 

شده است.  صرفه به اآلن ابریشم. و بعد به خاطر این تغییرات قیمت دالر، به خاطر یک مباحثی قیمت کنند یمنه دارند کار  کاوه: 

ابریشم  یسیر نخاصفهان دستگاه در  اآلن. دوستان اصفهانی شما، فروشند یمدارند خام  را گیالن همهدر  متأسفانه تازه ابریشم خام.

 یمتیق گران. دستگاه هم دستگاه کنند یمو پیله چینی را اینجا نخ  آورند یمو به اینجا  خرند یمپیله را از چین  است. شده ساخته

 نیست. 

 این است که خام فروشی را جمع کنیم.  بحثمانحسین: ما 



آستانه، آن در  ،لنگروددر  ریسی خصوصی کردن کارخانۀ ابریشم ۀواسط بهگیالن در  برای اینکه ما تولید نداریم. تولید ابریشم کاوه: 

 زیچ کیه آمد کاربری داد و فروخت، دوبار تغییرکارخانه تعطیل شد. رئیس آن کارخانه کسی که . اند شدهخصوصی  ها کارخانه

 جدید خریده است. یساز یخصوصاین در  دیگری

 .ارزد یمبیشتر  اآلنب: زمینِ 

آن کارخانه نیست ولی آن دستگاه تولید نخ که دیگر لزومی ندارد  اآلن. کرد یمبله. ولی آن کارخانه بود و آن کارخانه نخ تولید 

توجیه اقتصادی دارد و  ،ده تا تلنباربا یک روستا  مقیاس در حداست. یعنی  و ارزان و مدرن شده است، خانگی ،باشد یا کارخانه

تومان است. از یک کیلو پیلۀ خام که خیس است و اگر خشک  هزار پنجاهیک کیلو پیله خام  اآلندارد.  خیلی زیادی افزوده ارزش

 تومان است. هزار 033نخ ابریشم کیلویی . دیآ یمنیم کیلو نخ ابریشم به دست  باًیتقربشود 

 دارد. افزوده ارزشحسین: ببینید چند برابر 

. چهار خواهد یممیلیون تومان است. آن دستگاه چهار نفر، چهارتا اپراتور  20-21، قیمت آن دستگاه خواهد ینمکار زیادی  کاوه: 

گیالن در  اش همهجلوتر بیاییم آن را رنگ کنیم، تبدیل به پارچه کنیم،  قدم کیما  . این تازه نخ استکند یمنفر را در روستا شاغل 

، آن روستای کند یمکار  آباد قاسم؟ اقامتگاهی که در دیا دهید. آن دستگاه چادرشب بافی را است ریپذ امکانبه لحاظ شرایط تاریخی 

 اآلن. کردند یمابریشم درست  نخچادرشب را با  یها پارچه، آن یآباد قاسم یها پارچهسنتی کارشان این بود که آن  طور به آباد قاسم

را احیا کرد. آن چیزهایی که  ها نیا شود یمباقیمانده است،  ییها تکه کیهنوز  کاموای چینی!باز با ، کنند یمدارند با کاموا درست 

این کار را انجام داد. ماجرای  شود یم ها حوزهاین کار را کرد. در خیلی  شود یمهم « لی»، سر صنعت میا کردهما کشف  حال تابه

 دارد. یتر کم، فرسایش خاک خیلی کند یم. توت آب کمتری از برنج مصرف کند یمتوت، این ویژگی را ایجاد 

خیلی  بودمعلوم  . یعنی برای درخت توت، خیلی تنه قطوری بود.توت تنومندی دیدم یها درختهای  کنار این فنس

 .استقدیمی 

 یها توتباغ یا زمین بغلی، زمینی که ما هستیم  اآلنبودند.  دار نوغان، کل این روستا تر قبلپیش یا  صدسالسین: بله. اینجا تا ح

 ازآنجا. برگ توت را ندیگو یمبه آن اعیان  ها یمحل. ندیگو یم« قرق» آنبه که رودخانه جایی است  طرف آنخیلی بزرگی بودند. 

 بگیرد. همه را بریدند.  توانست ینمرا سه نفر  ها درختقطر  ندیگو یمبوده است.  صدسالهکه اغ توت . هفت هکتار بآوردند یم

هم  ها ییروستادعوت کردیم.  یکار جنگلاداره نوغان و اداره  داشتیم. از یکار درختروی زمین  به نام یا برنامهقبل از عید ما  کاوه: 

آن کارشناس اداره نوغان هم تعریف کرد که  ،خود اهالی گفتند شانیها بحثدر  دولت حمایت نکرد. آخرش گفتند یماولش آمدند. 

این است  کند ینمصرف  که نیا. علت دیآ یمپایین نوغان را ول کردند این بود که در مقطعی قیمت نوغان  ها نیااصل ماجرایی که 

 ها آن بیترت نیا به. خرد ینمو دیگر  شود یمواردات از چین  یها استیسد دولت وار دفعه کیو  دهیخر یمکه تا یک مقطعی دولت 

 اصالًکه این قسمت خوبش است و  کارند یم جایش برنج  یا فروشند یمرا  ها چوبرا بریدند،  ها درختو همه آن  کردندسقوط 

باید سه چهار سال  ،بخواهیم برگردیمدوباره اگر مشکل این است که  اآلن. کنند یم، یا زمین را ول دهند یمرا تغییر  ها نیزمکاربری 

. در شود یمپیدا  ها ادارهاین در  دلسوز یها کارشناسخوشبختانه حاال  جدید به وجود بیایند. توت یها درختدوباره تا صبر کنیم 

که خیلی به ما کمک کرد. هم در اداره نوغان و هم در اداره  میا داکردهیپیک آقایی را  مثالً در پایین هست. ولی ح رؤسا نباشدطس

و یکسری  آوردیم و خودمان در کاشتیم ما به اینجا توت آوردند که یکسری جدید یها گونه ها نیا. اداره منابع طبیعی یعنی جنگل

 تا کاشتیم. 03 باًیتقراینجا ما  آمدند و کمک کردند. هم مدرسه یها بچهروستا پخش کردیم. آن روز هم در  با کمک شورا



 است. ها یمیقد، ریشه دینیب یمکه شما  ییدهایسفتا قدیمی داشتیم که از زمین دوباره بیرون آمدند. آن  03 -13حسین: 

 که جواب داده است. اند دهیدیک نوع توت ژاپنی است که این چند سال هم کاوه: 

زیادی دارد و توتش هم  یها نیتامیو. شود یم، سیر خورد یم یکی  آنحسین: برگش مواد غذایی زیادی دارد و کرم ابریشم نصف 

 توت سیاه خیلی درشتی دارد.خیلی خوب است. 

دنبال ابریشم هستند.  دائماً. خواهند یماست. ابریشم خیلی زیادی را  شده مطرحبحث لباس سالمت خیلی  اآلنتوی ابریشم 

سالم  یها لباسکه  ییها کارگاهخیلی خوبی است. آن بازار، بازار  فعالًباال است.  ها متیقاز چین هم خیلی سخت شده و  شواردات

 ...،کنند یمتولید 

طراح لباس دعوت کردند با کمک  روستا گذاشتند.در  دو سه تا شو طراحی لباس، اند کردهبوم کاری که  لِیگ یها بچه کاوه: 

 پارچه را به روی مانتو بردند.  روستا آن نوعِ یها خانم

بازیافت، و ؟ بحث فاضالب، انرژی، زباله، دیا کردهاین کار خودتان وارد در  چطورمحیط زیستی را  یها بحثشما این 

 ؟ دیا آورده عملرا چطور در  ها بحثاین مسائل بومی؛ 

که قرار بود سوزانده و  یا خانه، نوعی بازیافت بود. ناخواسته شروع کارمان با خودِ انتقال خانه عیسی خانحسین: ما خواسته یا 

این کار دو نکته مثبت  است. داکردهیپ یدرآمد وکاربری  ضمن اینکه زیبایی خودش را حفظ نموده، اآلنبشود،  زغالتبدیل به 

 داشت.

 ب: فرهنگی و محیط زیستی.

بابت همین مقدار  کار کنیم، چوب دیگری در ایران وجود ندارد. چوب روسیرا با  ها نیا میخواست یم، اگر ما ها آن رازیغ بهحسین: 

، کنیم که نیستپیدا گیالن،  یها جنگلاین چوب را از  میخواست یم. اگر شد یم، ارز از کشور خارج میکرد یمچوبی که استفاده 

ره کردیم داابا بازیافت شروع کردیم و خانه را  اصالًرا بود و این  کارکردهآنجا سال  03-93این چوب اینجا بود. . شد یمجنگل نابود 

 .اش یطیمح ستیزهم بحث اقتصادی و به قول شما  اش یفرهنگهم به بحث 

است.  یا دومرحلههایمان جذبی نیست. درواقع  . ولی سپتیمگکردیم یا دومرحلههایمان را  و سپتینگ ها فاضالبما سعی کردیم و 

 کارهای برای تصفیه کنیم و آب را  میتوان یمدر یک مرحله بعدی آب را  که آنو دیگری آب را داده  ردیگ یملجن را  اش یکی

 کنیم. استفادهکشاورزی 

، الگوی فرانسوی این جا همهچون بار میکروبی دارد.  تصفیه کنیم. یک مرحله دیگرباید  هنوز پر نشده است. وقتی باال بیاید ما اآلن

 یا دومرحلههم همین را  دیگو یمطاق دستشویی،  دییگو یم، دیرو یمهم که  یمهندس نظامسازمان  خود. دهند یمرا  یا دومرحله

آن قسمت لجنش هم که باید در یک مرحله دیگر هم تصفیه بشود. بار میکروبی دارد. آب هنوز ما  ازنظر یا دومرحلهبساز. ولی این 

 .برد یمو از بین  خورد یمرا خودش، خودش  میانداز یمه راه طی حمله میکروبی دیگری کفرایند خاصی یک با 

خشک را جدا  یها زبالهو  ها کیپالست. میکن یمکود و کمپوست تبدیل به  میا کردهزباله را هم که پسماند  خودمان را شروع 

 . میا نکردهجمع را آب باران یم، کف سازی انجام نداد فعالًچون در مورد آب، ضایعاتی دارد.  یها یمشتر یکسری و میکن یم

  ؟شود یم، گران دیا نرفتهانرژی خورشیدی و باد هم  برق و یها ستمیسرا روی ب: انرژی 



دنیا معضلی شده است. در  اآلناگر هم جواب بدهد، خود پیل خورشیدی خورشیدی باد را در نظر گرفتیم. انرژی حسین: 

 ش. ولی باد را فکراند مانده آندر  خودشان هنوزمحیط زیستی نیست. بازیافتش کنند.  توانند ینم شود یمتمام  اش یباتر نکهیبعدازا

به آن وصل کنیم شاید را  مان محوطهدو تا توربین بگذاریم و یکسری روشنایی  . اینجا کل سال باد دارد. فکر کردیم حداقلمیا کرده

  بتوانیم جواب بگیریم. 

 ابری است؟؟ چند روز دهد ینمب: ولی خورشیدی در شمال جواب 

بکنیم. هنوز اگر نفت  کار چهبا پیلش  میدان ینمبعد از مدتی  ندیگو یمهم ابری است و هم اینکه پیلش را پرسیدیم. خودشان  کاوه: 

 است. تر صرفه بهبسوزانیم 

 کنند. کارش چه دانند ینمو  اند کردهدپو  ییکجای یا هسته یها زبالهمثل  هنوزحسین: کشورهای پیشرفته 

 یکولرگاز. یعنی گفتند میا کردهرا مقاومت  ها تابستان ،است وگرنه برای سرمایش گرمایش زمستان، برای تولید این برای کاوه: 

خودمان هم باور طبقه دوم در معماری آن خانه جواب داد. دیم ولی بگذارید ولی ما این کار را نکردیم. در ابتدا کمی نگران بو

  ولی جواب داد. میکرد ینم

                 ب: جریان هوا در آن برقرار است.    

آن مدل باد داریم.  20که  میدان یمزاویه مهم است.  واقعاًزاویه را رعایت کنیم.  هماننسبت دارد و سعی کردیم که آن زاویه  کاوه: 

تالر در  که کند یمیک اختالف دما ایجاد دوباره ست هباد را شکار کنیم و آن حصیری که زیر سقف  چند تاباشد که جوری  یدبا

 که ضلع جنوبی است.جلوی خانه 

 ، باد خنک اینجاست.ندیگو یم« ترکش». باد شمال که اینجا به آن میدار یبرمرا  ها پردهحسین: 

 ؟دیزن یمب: این پرده را برای چی اینجا 

 .زند یمافقی  صورت به باًیتقر، از سمت دریا، طرف آناز باران ماه از سال  9 حدوداًحسین: 

              .زند یمیعنی شمال به جنوب ب: 

 .زند یم، شمال به جنوب باران قاًیدقحسین: بله  

 ؟زنند یمهم پرده  ها یمحلخود ب: 

 جلویش را گرفت. شود ینمیعنی هیچ جوری . زنند یمحسین: بله همه پرده 

. ولی آن دیگر شد یمر اجرایش خیلی پیچیده ولی دیگ آمد یمکه سقف تا پایین « فاکون»بود به اسم  یا سازهقدیم یک  کاوه: 

 .بست یمکامل خانه را 

. چون آن فاکون جلوی رفتند یمتابستان به ییالق  نشین نبودند.تابستان  آنجا که کردند یماجرا  ییها خانه اکثراًفاکون را حسین: 

، چون آنجا گرم هم هست، به زیر دیآ یم، باد شمالی که میکن یمرا باز  ها پردهما وقتی . شود یمو خانه خفه  ردیگ یمباد خنک را 



و سرما  رد شده آن باد خنک از روی تالرهای خانه .کند یمعمل  . مثل بادگیرهای یزدشود یمو آن فضا خنک  رود یمها  کلوش

 مسیر گردشش آن است.  .کند یمایجاد 

  .خواهد ینمپنکه هم باال  .خوابند یم. شب آنجا کنند یمبیرون خانه زندگی ، ها یمیقددر روزهای گرم تابستان مسافرها مانند  کاوه: 

 .خواست ینم اصالًاتاق شاید ولی بیرون در  حسین:

  .گذاشتند یمپنکه سقفی  ییدرجاهاب: یادم است 

  .دهد یمبله، پنکه سقفی آنجا خیلی جواب  حسین:

 تعطیل کنیم.را گرم سال  یها یا روزهاز  روز 25-23فکر کردیم فروغ: ما 

 .... در تیرماهآب نیست، گیالن مشکل جدی آب دارد هم نیست، مشکل آب هم داریم. یعنی اش یانرژفقط مسئله مصرف  کاوه: 

  ایران است. یها استان نیتر آبحسین: گیالن جزو کم 

 گاز دارید؟ یکش لولهب: شما اینجا 

 حسین: بله.

 منبعش چه جوری است؟ ،آبتان یکش لولهب: 

 . رود یمچاه است ولی باز هم آب چاه پایین  اش یبخشیک  کاوه: 

 ؟دیکن یمبرای آشامیدن تصفیه چه جوری است؟ ب: آب چاه را 

سال  233مانند که اینجاست... کل روستا آب آشامیدنی را  ییها دبهاین  اآلن .میآور یمحسین: برای آشامیدن آب را از جای دیگر 

 در گیالن آب آشامیدنی هنوز معضل است. شهرها هم آب خوبی ندارند.  .آورند یمو از جای دیگر  روند یمپیش 

 .میا گذاشتهفروغ: تصفیه آب هم 

 .دهد ینمآدم را جواب  همه نیا عمالًولی  میا گذاشتهحسین: تصفیه آب هم 

وجود دارد؟ کاری، تجربی یا یا هماهنگی هست؟ همفکری یا اشتراکی این منطقه ارتباطی  یها یگردب: بین بوم 

 چیزی دارید؟ نیچ هم ینوع بهاقتصادی 

یکی از  باز به هم وصل شدیم. میخورد یمبه هم  که ییها آناین مدت اول در  ...نه با همهما که میل داریم داریم،  باًیتقر کاوه: 

بیرون هستند  بقیه همه. آزاد انزلی هستیم منطقهدر  ما تنها اقامتگاهی هستیم که ،این است مشکالتمان که این شبکه قوی نشده

که  شود یمخود آن دیدنِ باعث  .نندیب یمکه میراث برایشان فراهم کرده بیشتر همدیگر را  روابطی زیرساخت یک واسطه بهو باز 

گیالن در  هست کهتا اقامتگاه  5-4 ،مشترک یها عالقهارتباطی و باز آن  دوستی و صورت بهما  بهتر همدیگر را پیدا کنند. ها آن

در بقیه مناطق کشور  دانم ینم، حاال اقتصادی هم ، حتی به لحاظمیریگ یماز همدیگر چیز یاد  ی کاریهافضادر  ،مینیب یمرا  ها آن



اقامتگاه  چند تابا  اآلنیعنی ما  نیست. ها اقامتگاهبین  بیوغر بیعجآن حس رقابتی  ـ که باز باشد کنم یمفکر  ـ هست، طور نیا

 ،...میکن یمکار  داریم دیگر هم

 .زیاد است ها فاصله هنوز ،این است که چون تعداد کم است شیها علتب: یکی از 

این شبکه روابط باقی در  اسمی که رویش بگذاریم، یا توریست یا هر مسافر این است که آن مهمان، مان یسعآن  فقط نه کاوه: 

جاهای مختلف گیالن  خواهد یم باشد. کجایروز را  4آن ، همه دیآ یمروز به ایران  4 مثالً خواهد ینمآن مسافر هم  هرحال بهبماند. 

ما د، گیرویال ب روداینکه ب یجا بهتر،  طرف آنیا دوتا شهر یک منطقه  رفت یماینکه داشت  یجا بهاین است  مان یسعما را ببیند. 

هم  ها آن ،را معرفی کنیم ییها اقامتگاهحواسمان هست چه خیلی خاطر  ایندر این شبکه به  معرفی بکنیم.اقامتگاه دیگری را 

خارج بشود فقط از دست فالن اقامتگاه  هم اینکه اگر از این شبکه روابط، شود یمهم کیفیت اقامتگاه حفظ  بیترت نیا به .طور نیهم

ناگفته اتفاق  صورت بهیک مقدار  بین ما اتفاق نیفتاده شده گفته صورت بهاست. این حاال  شده خارجخارج نشده، از دست همۀ ما 

داری را بگیرد،  دعوا است که سر جاده چه کسی کجا بایستد که تابلو ویال دارها الیوافتاده باعث شده آن شکل رقابتی که بین 

 یها اقامتگاهمکن است یکسری مشاید حاال این شکل نیست.  ها اقامتگاهدعوا است. آن جای خیابان سرقفلی دارد. ولی بین  نشانیب

 ، نیست.اند کردهکه اصولی کار  ها آنولی بین باشد،  یجور نیا ها آنبین  ، ویال هستند،آن مدلی که اسم اقامتگاه دارند بیوغر بیعج

 ها آنکه  یگریدما برای جنگل داشتیم آمدند بحث  مثالً، ما همین بحثی که اینجا بیشتر بشودباز حسین: ما دوست داریم روابط 

در  ها آنبا تایی که ما  5-4. چون آن بیایند و همه با هم مشارکت بکنند ها آنآموزشی ما بگذاریم،  یها کالسبگذارند ما برویم. یک 

 .مندند هم دغدغه ها آنارتباطیم، 

ولی در منطقه آزادید خیلی جای خوبی است. حاال درست است که به لحاظ فیزیکی  دارید فضایی که شما اصالًب: 

 بشود. برای گردهمایی ییکجای تواند یمخود این فضا 

 هست. ذهندر  است و برای همین هنوز فرصت نکرده ولی این ایده شده تمامتازه  شده است. افتتاحاسفند  25آن  کاوه: 

 برای ما درآمد بدهد. کلی د و اشبرای ما دوتا اتاق ب توانست یم جاحسین: آن

 ...بلندمدتدر  شایدبه لحاظ اقتصادی سود ندارد  مدت کوتاهدر  کاوه: 

 . میا کارکردهکه  نشده است سال کیفروغ: واقعیتش این است که ما هنوز 

 بود. 60اردیبهشت  اولمانافتتاح کردیم و  وساز ساختشروع به  69حسین: از آخر پاییز 

خوبی رسیدیم و دلگرم شدیم ولی خوب نه اینکه بحث سودآوری  نسبتاً، بعد از شش ماه به یک درآمد نشده سال کیهنوز  فروغ:

 ولی خوب ،یا حرفهرا پوشش بدهیم. نه دستمزد  خودمان یها نهیهزدستمزدها و  میا توانسته، بعد از شش ماه هم برای ما مهم است

ت. هنوز فاز اولمان هم کامل جاها کار داشما کامل شروع نکردیم هنوز خیلی چون خیلی از درآمدمان هم صرف توسعه شده است. 

 وساز ساختزمانی که ما کامل بتوانیم این بحث  کنم یمنبود خیلی از درآمدمان صرف تکمیل و بعد هم صرف توسعۀ اینجا شد. فکر 

 به یک سودی برسیم که آن موقع بیاییم روی این سود حرف بزنیم. میتوان یم بعدازآنرا تمام کنیم،  یجور نیاکارهای و 

از  یبخش کی هم آن، خود و توسعه دیا کرده یگذار هیسرما ینوع بهشما  درواقع اقتصادی است باز هم آنته ب: الب

 . دیا دادهسرمایه ثابت است که سرمایه ثابت را افزایش 



 شما چقدر مسافر داخلی و یا مسافر خارجی دارید؟

 بگیریم... فروغ: اکثر مسافرهای ما داخلی است. مسافر خارجی اگر بخواهیم درصدی

 21مکن است در یک ماه م نفر داشتیم. 4 هرماهمتوسط  طور بهبگویم، تعدادی  توانم ینمدرصدی که در یازده ماه گذشته،  کاوه: 

 داشتیم. مسافر خارجی که صفر یا یک نفر  ییها ماهنفر و یا 

 % است.5، حتی  %01ب: یعنی زیر 

 % است.4یعنی  ماه اخیر، صد نفر شد. 22مسافرهای ایرانی ما در  اآلن کاوه: 

 حسین: در گیالن توریست نیست.

 زبانه؟ دو زبانه است یایک  تتانیساب: 

بود مثل احسانی  ها ییآشنایک بخشی از سایت بود، یک بخشی از گوگل بود. اینستاگرام چیزی نبود. یکسری دو زبانه است.  کاوه: 

 و نوید.

 فروغ: بیشتر روی گوگل مپ بود. 

  یا برای حفظ این کیفیت با چه مشکالتی مواجه بودید؟ تان یفیکب: در ارتقاء 

  ؟کیفیت ارائه خدمات کاوه: 

است که  یجور نیا معموالًچون تان؟  و توسعه رشتانیپذدر  همسرویس دادن، در  ساخت همدر  هم میگو یممن کلی 

آن  یکوب خالداستان همان ، شوند یمعمل با توان کمی وارد میدان  ولی در ،کنند یمبزرگ شروع  یها دهیایک همه با 

 دیآ یدرمآخرش  یزیچ کی...«.  خواهد ینم، دست خواهد ینم، پا خواهد ینمدم : »دیگو یم واشی واشیاست که  شیرِ

درواقع این ؛ به همان سمت سیستم قدیمی بازار دهد یمرا سوق  ها آدم ،تواقعیدر  ی کهیها تیمحدودآن  اسیرکه 

 .دیآ یممشکلی خیلی اولیه به نظرم در این شرایط کار  یها دهیا عنوان بهپای بند بودن 

 یها بحثبحث جواز گرفتن و بحث ساخت و  یکی، رسد یم ذهنمانکه به  هرکداممانخیلی زیاد است حاال  حتماًمشکالت فروغ: 

قدیمی و بعد یک  خانه کیانتقال  .خواند ینمعمران  که به هر صورت با یک سری استانداردهای مجوزهاییبود. یعنی  اش یقانون

برساند. بعد سر بحث  دیخواه یمبه آن کیفیتی که  را شما گذارد ینمدر همه کارها مشکل مالی است که  عتاًیطبمشکل دیگر 

را راضی کنیم از یکسری از  ها مهمان که نیارا حفظ کنیم نه به خاطر  مانیها ارزشخیلی تالش کردیم که همه ما  ها مهمان

بوم گردی دیگر  چند تااز احترام بگذاریم. وقتی ما این خانه را ساختیم  واقعاً به خودمان خواهیم پایین بیاییم. می مانیها ارزش

و  دجایی را بسازی نیچ همیک  دچطور جرئت کردی. اندازد یماین خیلی خوب است و ما را یاد گذشته » :پیش ما آمدند و گفتند

چنین جایی  ندیآ ینمایرانی  یها ستیتورخارجی کار کنید.  یها ستیتور. شما فقط روی ندیآ ینم نجایا ها مهمان ،دمهمان بگیری

راست هم  و بومی است. ، گفتند اینمدرن سیمانی ساختند و دورش نرده زدند خانه کی مثالً «این کار را بکنیم. بمانند. ما ترسیدیم

شهری را داشته  گیسرویس بهداشتی باشد، حمام و امکانات زندکنارش  ،اتاقی باشدیک دوست دارند  ها آدمبرای اینکه . گفتند یم

 میساخت یمحتی روی خانه دومی هم که  مان یپافشاردوتا درخت هم ببینند. ولی ما همه  آورند یمو وقتی سرشان را بیرون  باشد



کنار  مانیها ارزشاز  کدام چیهاز  کنم یمداشته باشیم و فکر  حتماًکنیم. معماری سبک کوهپایه را سعی کردیم آن ارزش را حفظ 

 .نیامدیم

بشکاف و » میخواست یم ها آناز به زور « حاال اینجایش را بگذار...:»گفتند یمکارها درست است که بومی بودند ولی حسین: استاد

ویال بزنیم. ورا آند انتقالی. ولی گیر داده بود خانه خوبی گیرمان آمد ارخوشبختانه باز هم استادک. «باید همان باشد کج بزن. بابا آن

«. ، خیالت راحت...دیآ ینمویال بزن آب  دو ول کن بابا، آن: »گفت یم...« تو معمار یا استادکار موزه میراث آقا مهدی، :»گفتم یمبه او 

کوتاه نیامدیم و تبلیغاتمان را هم سعی کردیم، تبلیغات  «را بکش، تو بزن اش یسختال ا، حهمین را بزن»تا  میرفت یمکلی کلنجار 

فتیم ما گبیرونشان کردیم.  زور بهرا به اینجا فرستاد،  شیها عکاس. زنگ زد، استودیوهای فالن نرفتیم دو بار. جام جم خاصی باشد

 میگفت یم. دیریگ یمخوب است توریست  گفتند یم. تبلیغات شما برای ما مضر است. میخواه ینمشما را، این مدلی  تبلیغات اصالً

شاید  حاالذهنمان بود در  آن چیزی که واقعاًسعی کردیم کوتاه نیاییم و  .میخواه ینمتوریست بگیریم. به کی بگوییم،  میخواه ینم

ذهنمان در  را که یزیچ همهذهنمان جدی بود و در  ولی برایمان جدی نبود. قدر آنما سایت پالن کلی را روی کاغذ آوردیم ولی 

 تلنبار، ،اسکلهاضافه شد.  خانه قهوهتکاملش  تویکجا باشد ـ خانه قهوهاجرا کردیم. گلخانه کجا باشد،  تک تکبود و صحبت کردیم، 

روستا رسم است، بگذاریم و حاال در  که ییها نیا، محلی، دومینو، شطرنج یها یبازبا  هرکدامروستایی و  یها یکاربربا  خانه قهوه

 به آن رسیدیم وروستایی. اسکله را هم زدیم و هر چیزی را هم که تعریف کرده بودیم،  خانه قهوهیک  اًقیدق یک رادیویی باشد و...

 برسانیم. ،میتوانست یمتا آنجا که  سعی کردیم ها بچهحاال پول هم که نداشتیم ولی به سلیقه خودمان و کار جمعی 

اگر من کم آوردم، گفتم  مثالً، ها مهمانبرخورد با  که در ییهرجا  بودیم یعنی این بود که ما یک تیم چهار نفره اش یخوبفروغ: یک 

 جواب داد.یا کاوه گفت نه، حسین ایستاد. واقعیت اینکه کار تیمی در اینجا خیلی کاوه ایستاد و 

چرا به اینجا کولر، باید بروی هتل بگیری،  ییگو یم. وقتی دیا آمده« بوم گردی»بقبوالنیم که شما  ها مهمانحسین: سعی کردیم به 

تجربه کن پنجاه سال گذشته چه جوری زندگی ، گرما دارد، سرما دارد. یرو یمآمدی؟ این بوم گردی است وقتی به بوم گردی 

 تجربه کن. بار کی. کردند یم

، خالی بودند که آمدند. ما یکسری مهمان نپذیرفتیم. چیزی که در اول کار خیلی نگران بودیم ییها مهمانتازه  ها نیاکاوه: 

غیرحضوری  رشمانیپذکه ما  راصرا سخت بود. واقعاًشده است. اول  تر محکمجای پایمان  یکم کی اآلن .میکن یم، ضرر میمان یم

این شد که  اش جهینت، من حاال بیایم ببینم، یعنی روی این خیلی مانور دادیم. یا قهیدقپذیرش حضوری، همان  اصالًباشد. یعنی 

که چه وضعیتی دارد. یعنی با اطالعات قبلی  نندیب یمو  خوانند یمو  روند یم ها آنطیف خاصی انتخاب شد. اتفاقی این شد که 

کنیم. آن اوایل بروابط عجیبی توانستیم پیدا خیلی  که نیا تر بیعجرا دارند و اتفاق  تداف یمکه اینجا  ییها اتفاقو انتظار  ندیآ یم

 برایمان سخت بود.  واقعاً

 کردید؟ کار میتقسچه جوری بین خودتان 

 نبود. جور نیا قبالًاست ولی  کار میتقساین آخرین شیوۀ  کاوه:

 . 44تا  04، یک شیفت هم  04تا  6 ب: یک شیفت دارید

 شده است. طرف نیاتازه از عید به  نبود. جور نیا قبالًشده  جور نیا یتازگ به اآلنسین: ح

 ب: شیفت شب ندارید؟



 بگذاریم.  یا جلسهمنظم یک  طور بهخیلی اصرار داشتیم  مان ییچهارتارا  کار میتقسنه نداریم. کاوه: 

 ...ها یریگ یرأموقع  مخصوصاًب: چهارتایی هم سخت است، 

، میکرد یمتوافق همیشه خوب بود.  ها جلسهسرانجام اولش خوب نبود ولی  ها جلسه. میدیرس یم، به توافق میگرفت ینمکه  یأرکاوه: 

 شان همهبه  میگو ینم، حاال میکرد یمتعیین  یزمان کی ،دارد تا جلسه بعدی ییکارها چه یهرکسکه  مینوشت یملیست کارها را 

تقسیم کرده بودیم. یعنی  ها حوزهبعد یک مقطعی کارها را بر اساس بود.  برایمان برنامه یجور کی، ولی خوب آن میدیرس یم

با  اآلنآن حوزه بایستد. در  آن چیزی را که بلد است بیشتر برود و یهرکسبایستیم که تخصصی یکی دو تا موضوع، در  هرکداممان

ولی کمترش  را کنار بگذاریم ها تخصصکنیم، نه به این معنی که گردشی  میتوان یماین مدل شیفتی سعی کردیم تا جایی که 

 بکنیم. 

 .ولی باالخره ساخت یک کار تخصصی است. تبلیغات، همیشه توسعه هست.

 است. شده تمامحسین: کار ساخت که 

 . با جلوه است هم تبلیغاتدیگر ولی تأسیسات همیشه هست.  شود یمساخت تمام کاوه: 

 با فروغ است. مالی زیچ همهو  حسابداریاست.  شده فیتعردیگر  ها نیاسین: ح

 با جلوه است. ینترنتیا و پذیرش پذیرش تلفنی با من استکاوه: 

  زیاد است. حوصله کاوه، به همه باید توضیح بدهد. خیلی کار سختی استکار کاوه حسین: 

از  ها مدل. بعضی خورد ینم ها آدمخیلی خوب هست ولی به آن  یها مدلبستگی به افراد دارد.  ها مدلب: درواقع این 

مدل را باید خود افراد، منطبق با روحیات تا اخالق و روابط آید  بنظر میاز پایین است.  ها مدلباال است، بعضی 

وقتی روابط دوستانه است،  اوقات یبعضبهتر است،  شود یمرسمی  که یوقتروابط  اوقات یبعضکنارشان بسازند. چون 

 هرکدامش ها نیا. دهد یممدل افقی جواب  اوقات یبعض. دهد یممثلثی جواب  یها مدل اوقات یبعض. رود یمبهتر پیش 

نه اینکه  تانیها هیروحدارد که چه جوری باشد. حاال خوشبختانه شما با هم  ها آدمشرایط و روحیه بستگی به  قاًیدق

از هم  ها مجموعهدو جا است که این  معموالًکه توانستید. چون  شما قوی استدر بگویم یکی است، ولی تحمل دیگری 

که سود بدهد. یعنی هر دو عاملی  جایی هم کجایکه مجبور است ضرر بدهد،  شود یم. یکی آنجا که سخت پاشد یم

باشد و  تر کامل شود یمقانون اساسی که نوشته آن باشد،  تر شده نیتدو ها نیا هرچقدرشروع بشود. ولی  چیزاست که 

همه معصوم نیستند همه  ها آدمرا دیده باشد که برای تفسیر شخصی درواقع جا نگذارد، چون باالخره  ها جنبههمه 

مک ک او را درواقع به ها نیاباشد، دوستانه  تر یمنطقهرچقدر این روابط دارند، تربیتی، خانوادگی،  ییها رگهیک 

ا کند و خوشبختانه داشته باشد و ادامه پید تداومکه بتواند  دارد یمرا جمع نگه  ها جمعولی آن منطق است که  کند یم

 بین شما هست.

من و  مثالًجدا است.  مان یدوستفایل عاطفی و  کالًولی  سختگیر باشیم وظایف خودماندر  کار، شایددر  حسین: ما سعی کردیم

سر جایش است. این فایلش جدا است و  مان یدوسترش کنیم ولی ، یا با کاوه. ممکن است ده دقیقه تُشود یم بحثمانکار در  فروغ

درواقع  مان ییچهارتاهست که ما هر  دیگر زیچ کی را از هم جدا کنیم. ها نیا میا توانستهما کاری فایلش جدا است.  یها یریدرگ



و کار، همیشه با  کوهنوردی، ورزشی یها گروهجمعی بوده است.  کالً ام یزندگ. واقعیت است، من خودم گیر جمعی هستیم ینوع به

 تسهیل گر است. ،کار جمعی بکنند که چه جوری دهد یمآموزش  کارش این است که به مردم اصالًگروه زیادی کار کردم. کاوه که 

. یک کند یم... یا جلوه در جوامع مختلف کار کرده است. خوب این کمک ها تجربهکار جمعی بوده است. ماحصل این در  فروغ از اول

من در فنی  مثالًاست که  . این تفاوتِمیگو یم، خوشبختانه هم رشته نیستیم که بگوییم من درست میکن یمکمک دیگری که ما 

 دانم یماجتماعی،  یها بحثدر  .میآور یماگر بلد نباشم، تعمیرکار  که نیا. نهایت دهم یم، حاال درست یا غلط من نظر دهم یمنظر 

 وارد نشویم. که میکن یمکه فروغ تخصص دارد ما سعی  ییها بحثیا در است.  نظر صاحبکه کاوه 

  شده است. یا رشته نیبب: این خیلی حسن است که 

 .میا شده ابزار جعبهبله این خیلی خوب شده است، حسین: 

 . میریگ یمیاد هم از همدیگر این از پرسیدن است، کاوه: 

 ساخته و این خیلی خوب است. ییتنها بهاین جاکفشی را کاوه . رود یمحسین: بله و این خیلی مهم است، کار هم پیش 

که عمل  جور نیهمیعنی به این فکر هستید که  ،دیکن یمچقدر کار  ها موضوع دیگر اینکه روی مبانی نظری سؤالب: 

آن تجربه  به برگردیم اینکه تر مهماز آن  تدوین کنید و به قاعده نظر دربیاورید؟، عملتان را مستند کنید، دیکن یم

جاهای  یها تجربهد، جهانی بخوانی یها تجربههم  طرف آنو از را هم بگیرید  ها آنرا،  ها آدممحلی و تجربه زیست این 

د که درواقع کمک کند یک معجونی دربیاوری ها آندر  است و شده یمد که چگونه بوده و چگونه نگاه دیگر را هم ببینی

 نیست. مدت کوتاهاست،  درازمدتکه انباشتی انجام بشود که تأثیرش هم 

اجرا خیلی فرصت در  عمالً، خیلی مهم است ولی دییگو یمضرورتش آن چیزی که شما . میکن ینمولی وقت  خواهد یمکاوه: دلمان 

 واقعاً. نظری را را نه ها ینظرعمل، در  یعنی که به دست آوردیم، ییها تجربهرا سعی کردیم مستند کنیم از  یبخش کینکردیم. 

یعنی درواقع  شده هیتهاین حوزه در  نرسیدیم چیزی بخوانیم یا چیزی را ترجمه کنیم. در این حد خواندیم که کارهای فارسی که

، یا یطیمح ستیز یها بحثدر  آن را خواندیم. یا مثالً؟ کارکردندبا چه مبنایی  ها آن ،کردند یمکه کار ، یوحساب درست یها اقامتگاه

 .را خواندیم ها نیاحوزه کشاورزی یا معماری گیالن، 

ا سرعت فاز یک و دو را جلو رفتیم و برنامه داشتیم خیلی فشرده و ب واقعاًتازه شروع کردیم. چون  هر،بازیافت بهشدرباره حسین: یا 

 ...به فاز بعدی برویم ،دوست داشتیم این تمام بشود ،بخش نظری را هم انجام دهیماست که  مان دغدغه اینچون 

 ،برویمجلو موضوع را بخواهیم  فعالًاگر  را جمع کردیم یا حداقل شناسایی کردیم یزانیم کی خیلی زیاد، ، نه انباشتیزانیم کیکاوه: 

  باید برویم. کجا

 که چیست.  میدان یمحسین: تیترهایش را 

بدهیم. اگر  سروسامانیک مقدار به آن  که نیابرویم سراغ  خواهد یمموقعی است که دلمان  اآلنبرسد. موقع اش کاوه: امیدوارم که 

یعنی آن کاری است که باید حوزه های  یک جمع کوچکی مثل ما نیست. ی در توانکارچنین  واقعاًبتوانیم آن کار را بکنیم چون 

 دیگری آن را برعهده بگیرند.

 در ایران هست.  ها جمع د که هزار تا از ایننی، یعنی فکر نکب: بله، ولی جمع شما هم در حد خودش



از این اطالعاتی است که ما به  تر مفصلخیلی  ها دادهآن . ها دادهش، درواقع برای انباشت آن منظورم این است، نه برای تدوین کاوه:

داده  خألمنظم گردآوری بشوند و  ها دادهخیلی کار سختی نیست، مهم این است که به نظر من  اتفاقاً. تحلیل داده میا آوردهدست 

 اتفاقاً تحلیل خیلی ناقصی است. ،شود یمام جداده وجود داشته باشد، تحلیلی که رویش ان خألوجود نداشته باشد. چون اگر 

 ...کرد مند نظام مثالًبشود گردآوری داده را اگر گردآوری در  ولی تحلیل وجود دارد. خوبی حتی برایمشارکتی  یها وهیش

 این بود همین بحثی که گفتید راجع به نوغان درآوردید.  تانیها حرفدر  ب: البته شما

 هدفمند جلو نرفتیم. ه آن برخوردیم،عمل بدر  کاوه:

و دوستی مثل  میشو یمجمع  دورهمو همه هر دفعه که  میا آوردهاز اطالعاتی که به دست ، خیلی ها یرانیاخیلی از کاوه: ما به سنت 

 سال کی نیادر  یعنی شده ثابت یها دواژهیکلبا  باًیتقرما روایتمان  شده است این مدتدر  عمالً صحبت کنیم برایششما هست که 

روایت را تکمیل کردن و بیان کردن. ولی این روایت شفاهی است. بخش بزرگی از  میکن یمو شروع  نبود، جور نیا قبالً ،گرفته شکل

ولی خودِ آن را جلوه به خاطر سایت مکتوب کرد.  اش یبخش کیاین اطالعاتی که ما داریم هنوز فرصت نکردیم مکتوب کنیم. 

تعریف خروجی برای سایت،  واسطه به است. حاال این را گفتیم که بعد از عید خودمان را موظف کنیم ریگ وقتمکتوب کردنش 

تا  میا بردهگزارش نوشته بشود. ضرورتش را هم پی  . آن باعث بشود کهرا به قلم دربیاوریم ها تجربهاز این  یبخش کی هرکداممان

 ، ببینیم.بشود تدوینکه به یک گزارش منظمی جمع کردیم ولی این ه ماجایی که توانستیم حتی عکس هم

سه سال دیگر ، ممکن است که شما یکسری عکس گرفتید ولی خود این انتقالِ منظورم این است که همین انتقال را. 

دارید  اآلناز تاریخی است. خود شما هم که بخواهید بنشینید و بنویسید، روایت چهار سال دیگرتان را  زیچ کی

، دینوشت یم . یعنی شما همین داستان را اگر موقعی که خریدیدکند یمفرق  شانیها داستان ها آدمچون  .دییگو یم

که این به  .دیسینو یم، سه یا چهار سال دیگر که بخواهید این را بنویسید، جور دیگری دینوشت یمدیگر  جور کی

. این است که شود یم یتر قیدقبنویسید، یک روایت  تان ییچهارتااست. تازه شما که چهار نفرید،  تر کینزدواقعیت 

سایت برود ولی در  اش یبخش کی تواند یممسئول این باشد. حاال بگذارید که  گروهتاندر  به نظر من، یک نفر را باید

خوشبختانه از ... و ها عکسخام بگذارید. حاال اگر تحلیل هم نگذاشتید،  جور نیهمش را زونکن کنید و ا ییها بخشیک 

یر از غ دیگر شما زیچ کی را تویش نوشت.گفتگو  یها لیفاو ، عکس و فیلم شود یمهم هست که  ها بانک تایداین 

   اینجا اشتغال ایجاد کردید؟ چند نفر خودتان،

 باًیتقر. علی آقا و محمد دهند یممنظم دارند جنس  طور بهکه  اند خانمچهارتا  اآلن یدست عیصنادر  مثالً کاوه: ثابت که نیست ولی

و سه نفر  ران قیقا، سه تا یدست عیصناخانه ... ده نفر هستند. چهارتا شده ثابت باًیتقرهم از اول عید  شیها خانمثابت هستند. 

 . میشو یمبا خودمان چهارده نفر  ]علی آقا، محمد و خانم کیهانی[.آقای نوزاد.  ۀخانواد هم

 .میشو یمحساب کنیم، پانزده نفر است هم  ونقل حملحسین: با جاوید که راننده 

معمارنت تالش می کند بخشی از این مستندسازی را انجام دهد و در حد انتشار این گزارش به شما کمک کند. 

 گفتگوی متفاوت و امیدوارکننده ای بود، ممنون از شما.

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


