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 خانه اردیبهشت اودالجان

 طبیعت را به محله برگردانیم! -سالم
که حاصل تحقیق « های تهرانباغ»نگاهی به کتاب ارزشمند اگر نیم

رسیم در روزگاری استاد سید عبداهلل انوار است، بیندازیم، به یقین می

های زیادی داشت و فضای محله این محله باغنه چندان خیلی دور، 

پر از ترنم موسیقی پرندگان و عطر سبز درخت و گل بود. اهالی 

ترها باغ نگارستان و را به یاد دارند. قدیمی« باغ بلوری»محل هنوز 

 یهاهای بسیار دیگر را به یاد دارند. هنوز هم، خانهباغ نظامیه و باغ

د دارد. برخی در تملک عمومی و های بزرگ در محله وجوبا حیاط

های بزرگ بسیاری در تملک اشخاص. متاسفانه تعدادی از این خانه

شان در آستانه خشکی و اند و دار و درختدار، متروک افتادهحیاط

 ای دارد. سبز و باصفا.پوسیدگی است. محله چنین پیشینه

ها نیست اغبه جبر زمانه و فشار اقتصادی بر زمین، امروز اثری از آن ب

ها با تغییر کاربری عمومی، شاید در گوشه هایی از آنو تنها تکه

بهارستان یا جایی دیگر یافت شود. نه بیشتر. شاید، این روند کامال 

هزار نفر جمعیت  250حدود طبیعی بوده. تهران صدسال پیش 

تر از یک چهلم جمعیت رسمی امروز. جالب است داشت. یعنی کم

نظر شاه طهماسب را جلب کرد، فقط هزار نفر « انقریه تهر»وقتی 

تخت کشور یاامحمدخان تهران را پوقتی آقکردند. در آن زندگی می

هزار نفر بود. به عبارتی  15اعالم کرد، کل جمعیت تهران حدود 

شدن تهران تا به امروز، جمعیت شهر بیش دیگر، از ابتدای پایتخت

یت و اقتصاد زمین باعث شد است. پس فشار جمعبرابر شده 700از 

ها تبدیل به خانه و کوچه شوند و نهرهای آب پوشانده شود و که باغ

 ها بیاید و الی آخر.کشی شهری آب به خانهسیستم لوله

جای کار، موضوع روشن و قابل فهم است. هرچند ممکن بود تا این

و قابلِ  بهتر های دیگر، احتماال، تهرانِو برنامه هابا استفاده از روش

چه که امروز و همیشه مطرح داشتیم. خدا داند. اما آنتری میزیست

است، این است که چه کنیم تا رابطه ما با طبیعت قطع نشود. یکی 

ای که در آن نشود چهارفصل سال خانه»گوید از بزرگان معماری می

درست. چه باید کرد؟ حاال «. را تجربه کرد، خانه نیست، زندان است!

 ها. چه کنیم؟ها با این خانهها و خیابانایم و این کوچهاندهما م

مان نگاه ی تازه به کوچه و محلهدید ابار دیگر بشاید بد نباشد یک

کنیم. نگاهی خالقانه و مبتکر. بیندیشیم و راهی پیدا کنیم این 

ها از خشکی و سترونی بیرون آید. نفس طبیعت، هرچند نازک کوچه

عطری از طبیعت، هرچند دور و لطیف، حس  و ضعیف، حس شود.

رویم، احساس بیگانگی شود. چه کنیم که وقتی در کوچه راه می

نکنیم. احساس خشکی و خست محیط نکنیم. هر کدام از ما، تک 

 توانیم انجام دهیم تا طبیعت به محله بازگردد؟میتک، چه کاری 

 بازکنید در را!
بهر حال، در روزگاری، تمام تهران 
همین بافت مرکزی و تاریخی بود و 
بزرگان مملکت هم در شعاع نفوذ کاخ 
و دربار متمرکز بودند. محله اودالجان 

های سکونتی ترین پهنهیکی از اصلی
این بزرگان بود. امروز یادگارهایی از آن 
دوران، هنوز، در محله وجود دارد. یکی 

است در « الدولهوامخانه ق»ها از آن
سال  190شود بنا حدود است. گفته میتغییر نام داده« شهید جاویدی»کوچه میرزا محمود وزیر که امروز به 

ساخته شده. در زمان محمدشاه قاجار. مالک و سازنده عمارت، یکی از درباریان قاجار، به  1211سن دارد. 
قوام الدوله، پسر میرزا محمدتقی آشتیانی از رجال سرشناس الدوله آشتیانی است. محمد میرزا محمد قوامنام 

عمارت اصلی، در . هستندالسلطنه( از نوادگان وی الدوله و میرزا احمد قوام )قوامقاجار بود که حسن وثوق
اندرونی و بیرونی است که  مانده شامل خانهکه در حال حاضر بنای باقی بودهزار مترمربع  12حدود ابتدا، 

 .استو بخش نیز در تاریخ دستخوش تغییرات بسیاری شدههمین د
ترین و پرکارترین بناهای ای هم که از عمارت اصلی باقی مانده، بسیار زیبا است و یکی از ظریفهمین تکه

هنوز خوشبختانه  کهاشته دهای قاجاری تهران است که بادگیر قاجاری تهران است. یکی از معدود خانه
این ساختمان تحت نظر سازمان حفاظت آثار باستانی پابرجا هستند. پس از اتفاقات مختلف، نهایتا، سالم و 

ها های بهداشتی در ضلع شرقی حیاط بیرونی به آن، آشپزخانه و سرویسچند اتاق و پس از آن، درآمد
بری و نات شومینه و گچ، تزیی، از قبیل در و پنجرهافزوده شد که البته قسمت نوساز با بافت قدیمی خانه

در حال حاضر این عمارت  .که تشخیص آن دشوار استکند، به طورینمای خارجی به طورکلی مطابقت می
 مورد استفاده است. خاصی از هفتهو در ساعات  قرار دارد.« ایکوم -های ایرانکمیته ملی موزه»در اختیار 

ن ای چه که شایسته یادآوری است، دور از دسترس بودن این عمارت است. متاسفانه، به هر دلیلی، درِ آن
عمارت به روی عموم بسته است و تقاضای عالقمندان برای بازدید از آن به جایی نرسیده و شاید هم هرگز 

 کاش این آرزو برآورده شود و درهای این عمارت زیبا باز شوند. نرسد. حیف است این بنا که دیده نشود.

 رادیو با اجازه شهربانی!
 6سال پیش، در همین روزها ) 94

اردیبهشت(، نخستین فرستنده رادیو 
در تهران شروع به کار کرد. فرستنده 

سال طول کشید تا ایستگاه  15سیار. 
سال  90رادیو ایران تاسیس شود. 

زمان دوری نیست؛ حتما هنوز هم 
هایشان از هستند که برای نوه هاخیلی

اند. از ها گفتهآن روزها خاطره
شدند، تا دیروقت دور کرسی که صاحبش رادیو داشت جمع می هایی که چند تا همسایه در یک خانهشب
بود، زمانی هم ماجراهایی مثل آخرین  «قصه شب»کردند. گاهی نشستند و با اشتیاق به رادیو گوش میمی

 .مرداد، عزل شاه، تاجگذاری ولیعهد و هزار جور واقعه ریز و درشت دیگر 2۸نی، کودتای خبرهای جنگ جها
نوای موسیقی  ،قبل از رادیوبود. در ایران، ایران، رادیو در کشورهای اروپایی راه افتادهاز بیست سال قبل 
های ها و تماشاخانهگها و مادربزرها فقط از زبان پدربزرگشد و قصههای برقی شنیده میتنها از گرامافون

ها بعد، داشتن رادیو در نکته جالب آن است که تا سالشد. های سنتی روحوضی گفته میزار و نمایشالله
داد! خواست رادیو خود را بفروشد باید به پلیس خبر میها نیازمند مجوز شهربانی بود و اگر کسی میخانه

کننده مطالب و آالت و فن بیسیم گیرنده و یا مخابرهورود دستگاه تلگراف و تل، 130۸طبق قانون سال 
 بود.اسباب آن جز برای اداره تلگراف بیسیم دولت وقت به طور کلی ممنوع 

ها قرارداد احداثش را داشتند ولی در نیمه راه رها کردند و سیم شروع شد که روساندازی رادیو با بیراه
و برداری شد. ، باالخره، ایستگاه رادیو تهران آماده بهره131۸ها را گرفتند و در سال ها جای آنآلمان

ظهر با حضور ولیعهد وقت، نخست وزیر و اعضای  از بعد 4در ساعت  1319اردیبهشت  4سرانجام در 
های رادیوهای بزرگ المپی با مارک ،ها آمدنداولین رادیوهایی که به خانه تهرانیح شد. کابینه افتتا

ها داغ شده و رادیو شروع برد تا المپشدند مدتی زمان میدند. وقتی روشن میوستینگهاوس و زیمنس بو
اینچ امروزی بودند و از رادیو  21های به کار کند. این رادیوها از لحاظ جثه و بزرگی چیزی شبیه تلویزیون

تهران تنها در  1324تا سال آمد. رادیو ارزان نبود. کاالی اشرافی به حساب می .ترانزیستوری خبری نبود



خرید هر کس که رادیو می. فروختمغازه وجود داشت که رادیو می 7
گرفت ها میکرد و یک عکس و جواز از آنبه شهربانی مراجعه می

کرد. رفت و رادیو را نصب میها میو بعد فروشنده رادیو به منزل آن
 1500تومان و  2000رادیوهای برقی و چوبی بزرگ آلمانی حدود 

تومان قیمت داشتند که در آن زمان  1000ها و برخی از آنتومان 
 .شدمبلغ بسیار زیادی محسوب می

 خراب!خانه
های قدیمی و داستان کوچ از خانه

ای است. مرکز شهر، قصه پرغصه
های سی و چهل شمسی، اوج سال

کوچ از مرکز شهر به سمت شمال و 
ها، بود. در این سال« باالی شهر»

بود. از جمله رفتن شده خیلی چیزها مد
های آپارتمانی و ترک به سمت خانه

ها در سال های مرکز شهر. اینخانه
های ساخت خانهکنار معماری خوش

انقالب،  نسنگی در برخی محالت باالی خیابا-آجری و آجری
های قدیمی های موزاییک و سیمان هم بود. بسیاری از خانهسال
و سیمان پوشاندند و روی  فرش موزاییک افرش آجری را بکف

دیوارهای آجری سیمان کشیدند. روزهای آشفتگی فکری و گریز از 
 ها، سیمان و موزاییک سیمانی مد بود!در آن سال اصالت بود.

، «خرابخانه»شد. مثل فیلم هایی هم ساختهمتناسب با زمانه، فیلم
اهلل نوروزخان )نصرت. 1354اهلل کریمی. سال اثر مرحوم نصرت

یار قنبری(، کریمی( با همسرش )شهال ریاحی(، پسرش همایون )شه
اش فرنگیس و دخترش نازی )ژاله سام( در خانه اجدادی و عروس

کنند خانه را بفروشد و کند. فرزندانش او را وادار میخود زندگی می
آپارتمانی چند طبقه بنا کند. او که حقوق بگیر  ،با خرید قطعه زمینی

افتد. فریدون، نامزد نازی، برای کمک به اداره است به افالس می
رباید و به سی جمیله شیخی( را می)ها انگشتر برلیان مادرش آن

فروشد. والدین فریدون، پس از اطالع از موضوع، او هزار تومان می
نوروزخان نیز اخراج . شودرانند و او سربار نوروزخان میرا از خود می

شود، و بین فرنگیس و پدرش )مرتضی احمدی(، به دلیل تعویق می
گیرد و نوروز خان را از ساختمان، بگو مگو در میدر کار بنای 

 ،کند. او که از دست طلبکارها کالفه شدهاش پشیمان میکرده
هایش را در آپارتمانی اسکان کند، بچهساز را حراج میساختمان نیمه

تر از قیمتی دهد و خانه اجدادی را برای خود و همسرش گرانمی

 .کندکه فروخته بود خریداری می

 دگی و پاکیزگی!زن
کند خیلی سخت است باور کنیم کسی که در چنین جایی زندگی می

ها و گیاهان رونده بر دیوار، خدای با این سنگفرش تمیز و درختچه
جا با همین سادگی، یکی از شود؟ ایننکرده مریض شود! مگر می

های بسیار کوچک در غرب برایتون انگلیس است با یک آبادی
اره یک محله را دارد تا یک آبادی ساعت و نیم فاصله. بیشتر قدوقو

ای کوچک و تقریبا است. بر باالی تپه« رای»یا شهر کوچک. نامش 
هموار، با شادابی همیشگی گل و گیاه و پاکیزگی. عکس، یکی از 

از سده پانزدهم، یعنی از ششصد  .دهدمعابر این آبادی را نشان می
ست. بعضی ها و دیوارهایش معروف اسال پیش به همین قاب پنجره

و امثال آن. « خانه دو دروازه»های جالب دارند مثل هاشان نامخانه
های اختصاصی خودش. حتی آبادی بسیار کوچک و نظیف با داشته

دستی این خیابان، با تمام پزی معروف آن در کوچه پایینشیرینی

اش مقصد گردشگران است. این آبادی سادگی
و  کوچک معروف است به صنایع دستی خود
که، محصوالت هنرهای ملی منطقه. ضمن آن
زیر »باید مواظب بود اشیاء جدید را به عنوان 

نخرید! یک کلیسا هم دارد و اگر باالی « خاکی
های بامای از پشتتوانید منظرهبرج آن بروید می
 ید. همه تمیز و شسته!ببینرنگی سفالی را 

مثل بسیاری از نقاط دیدنی اروپا، این آبادی هم 
باشکوه. هیچ چیز! فقط نظم و  نکلیسای بزرگ، نه میدا و العاده ندارد. نه آسمانخراشد و عناصر خارقنما

بینید. و چاشنی این زیبایی بینید. آشغال کنار خیابان اصال نمیپاکیزگی دارد و آراستگی. دیوار فروریخته نمی
 کنند. به همین سادگی!م مراقبت میشان هدواند و خهم، البته، گل و گیاهی است که خود اهالی کاشته

 کودک و تاریخ!
تواند به داشتن یک شهر، در جان امروز، می

اش ببالد. های هنری و تاریخیها و گالریموزه
ها نماد هویت و شناسنامه ها و گالریموزه

ها تاریخی و ملی هر جامعه هستند. اما این موزه
ها، نقش و وظیفه مهم دیگری هم و گالری

رند: آموزش. در بسیاری از کشورهای دا
های پیشرفته جهان، بخش بزرگی از کالس

تر از شود. کودک با تصویر و تابلوهای جذاب و البته بسیار بزرگها تشکیل میها در موزهدرس تاریخ بچه
کنار یا  تواند با تاریخ ارتباط برقرار کند. بنابراین، نعمت بزرگی است اگر درتصویر کوچک داخل کتاب، می

ها رایگان و تری است اگر بازدید از آنها موزه و گالری هم باشد. و باز نعمت بزرگهای مدرسهنزدیکی
تر و که بازدید به همراه مربی و راهنما باشد. بازید از موزه، حتما، با نشاطتر آنراحت باشد و شانس بزرگ

 . آوردی به بار میو طبعا نتایج بهتر موثرتر از آموزش رسمی کالس درس است
های کشور قرار ها و گنجینهترین مجموعهترین و معروفمحله، شانس بزرگی دارد که در نزدیکی بزرگ

دارد. از یک سو موزه ملی را با آن ذخایر فراوان داریم، از سوی دیگر موزه ملک را به عنوان یکی از 
اسناد، دارالفنون، موزه مقدم و بسیاری  ، موزه پست، موزهنهای خصوصی. و در کنارشاترین موزهشاخص
ها، کودک . این موزهبردمغتنم دیگر. از این امکانات باید بیشترین بهره را برای آموزش کودکان  یفضاها

های محله باید بودن برد و سپس به افتخارات تاریخی و باستانی کشور. بچهرا نخست به گذشته نزدیک می
باعث افتخار بدانند و در هر کجا که رفتند بگویند در محله ما موزه است، گالری ود را ها در کنار خاین موزه

 های تاریخی هست. . . هست، دارالفنون هست، بازار هست، بافت تاریخی هست، خانه

 بوعلی سینا
یادی از بزرگان  بد نیستدر این روزهای خاص، 

سینا، باشیم. ابنتاریخ و علم کشورمان داشته
بزرگانی است که امروز جایگاه علمی  یکی از آن
 359اش بیشتر نمود دارد. او در سال و تاریخی
به دنیا آمد و  اسال پیش در بخار 1040شمسی، 

سالگی، در همدان  57، در 416در سال 
های علمی، فلسفی و فرهنگی جهان است. کتاب پزشکی ین چهرهتراغراق، او یکی از بزرگدرگذشت. بی

های پزشکی دنیا است و در بسیاری از دانشگاه مرجع در تاریخ هایم یکی از کتاب، هنوز ه«شفا»مشهور او، 
. استاثر و کتاب از خود به یادگار گذاشته 450الرئیس، بالغ بر سینا، یا شیخشود. ابنتدریس می اکآمریاروپا و 

که آرامگاه او است. جالب آناین شیخ و طبیب و دانشمند بزرگ ایرانی، در آرامگاه خود در همدان آرمیده
شد و در سال نیز یکی از شاهکارهای معماری است. این اثر به طراحی مهندس هوشنگ سیحون ساخته

که پیش از آن ابن سینا  جهان افتتاح شد. یادآوری کنیم با حضور نمایندگان بسیاری از جوامع علمی 1337
در سال بود. شاه ساخته شدهعلیای داشت که در دوره قاجار، به دستور دختری به نام نگار، نوه فتحمقبره
انجمن آثار ملی ایران به مناسبت هزارمین سالروز تولد ابوعلی سینا تصمیم به ساخت آرامگاهی  1330

زیسته از ای که بوعلی سینا در آن میی دوره و سدهجدید گرفت. طرح و نقشه بنای فعلی به سبک معمار
. استاقتباس شده گنبد کاووسدر شهر  برج گنبد قابوسترین بنای تاریخ دار اسالمی یعنی روی قدیمی

محل آرامگاه جدید بوعلی منزل مسکونی و مقبره فردی بنام ابوسعید دخوک، دوست صمیمی بوعلی سینا 
 علی سینا هم به این مکان منتقل و دفن شد. است که بقایای جسد بوبوده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3

