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 خانه اردیبهشت اودالجان

 و محله ماما  -سالم
مرکز  برای همه ما، همیشه، این پرسش مطرح است که چرا مرکز شهر،

دارد،  قرارها ترین موقعیت از نظر دسترسیتاریخی شهر، که در مناسب
؟ همیشه از های نوساخته شهر داردتری نسبت به بخشارج و قرب کم

هایی که تا همین چند دهه پیش مکان سکونت پرسیم، محلهخود می
ا ت؟ چراس چنین و مرکز توسعه علم و کرامت بود، چرا امروزبزرگان شهر 

روز، ام جا را ترک کردند و رفتند؟ها آنبسیاری از ساکنان اصیل این محله
نبار یا کارگاه ها تبدیل به ادرصد خانه 70مثال در محله سیروس، بیش از 

 است؟ چرا؟ شده
، یم: میرزا محمود وزیرنکهای مرکز شهر دقت به اسامی قدیم کوچه

ها کی از این الدوله و . . اینالدوله، امیناالطبا، امین دربار، عزتناظم
د یا ها رفتند؟ آیا زمانی که خودشان بودند محله را ترک کردنمحله

ا ند؟ آینه پدری پشت کرده محله و خاب کههاشان بودند فرزندان و نواده
 یا رفتن ساکنان قبلی و اصیل این محله حاصل تغییرات در حکومت

ین تر امدیریت بود؟ آیا اینان به خاطر زندگی بهتر و فضای مطلوب
حله ها از مها را ترک کردند؟ آیا فرزندان این خانواده سبب کوچ آنمحله

 وچاند؟کنان را از محله شهری آهای شدند؟ و آیا قوانین و طرح
از  یعدودم دهعامروز، به هر دلیل، مرکز تاریخی شهر روزگار خوبی ندارد. 

 ا تمامکن هستند که برخی باها سها هنوز در آنساکنان قبلی این محله
های محله هستند و برخی هم فقط روزگار عشق و عالقه حافظ سنت

تاریخی شهر، اقشار  های مرکزکوچهگذرانند. امروز، در کوچه پسمی
های و تانک و سرگردان سر در سطل رهتپذیر شهر دیده و آسیبآسیب

کنند. امروز آورند خرج ویرانی خود میکنند و هرچه در میزباله می
آموز مواجه هستند و به همین ها با کمبود دانشهای این محلهمدرسه

ها آن ای کالبدیخانه برای تعمیرات و نیازهدلیل توجه خاصی از وزارت
ها مشتری حق انتخاب ندارد های این محلهشود. امروز در اغلب مغازهنمی

ورتر ا جرچون فروشنده و کاسب محل آنقدر مشتری ندارد که جنس مغازه 
 زنند. مثل نویسنده این یادداشت! چرا؟کند. امروز، همه نق می

شود اند؟ نمیها نیست که چنین غریب افتادهآیا، واقعا، حیف این محله
 شود. چرا؟گوییم میکاری کرد؟ ما می
ها ماهیچه قطب اند. چون این محلهها، هنوز، زندهچون این محله

فکر تدهند. چون، خوشبختانه، اقتصادی و بازرگانی شهر را تشکیل می
شان بودن خود را نبولدوزری تخریب مراکز تاریخی شهرها عبث و غلط

خریب های دیروزشان برای تخلیه و تاز کردههای امروز داده و مدیریت
هار ا، اظخف مراکز تاریخی شهر نه تنها خرسند نیستند، بلکه، در عیان و

 توان احیا کرد. حتما.این محله را میکنند. ندامت هم می

 

 !یزد، افتخار جهانی
ثبت جهانی شهر یزد به چند دلیل اقدام 

است چون ما در ایران یک مهمی بوده
دستی ریخی با این انسجام و یکشهر تا

 نداریم؛ دیگر  در حوزه بناهای تاریخی
 هم به و متراکم آن تاریخی بافت چون

 آن این یکی از امتیازات و است پیوسته
آید. بنابراین ثبت جهانی به شمار می

تواند عاملی باشد که این شهر می
 .همیشه این شهر برای ایران بماند

ری به ریخی شهفت تاجود ساخت و سازهای زیادی که در شهرها می شود، دیگر باشاید زمانی برسد که با و
ها از شهر شدنهای تاریخی در حال پاککم بافتباشیم چون کمها نداشتهاین معنا در هیچ یک از استان

 .هستند

ن زندگی آدم در و مر ترین دالیل ثبت جهانی شهر یزد این بود که این بافت تاریخی زنده استیکی از مهم
سیار سترده بیخی گاین ویژگی برای یونسکو بسیار مهم است چون روال زندگی در این بافت تار .کنندمی

ریزی امهک برنیهای تاریخی شهرهای دیگر است. ضمن اینکه برای حفظ این شهر تر از سایر بافتزنده
 .ها نبودیمرفتن آنند شاهد از بینهای دیگر نیز دارای یک برنامه جامع بودوجود دارد. شاید اگر پایگاه

 تالش کردند ،ها مهم باشدتواند برای آنمتوجه شدند ثبت جهانی چقدر می که زمانی از مسئوالن و مردم
 .های خود را در این بافت نگه دارندای انجام نشود و خانهرویهدیگر ساخت و ساز بی

باشیم تا تهرای شهر داشبراهبردی های ان برنامهتووقتی یک بافت تاریخی دارای پالن مدیریتی باشد می
ن شهر د که ایافتا زمانی که برای آن مشکلی پیش آمد حل کنیم. در ثبت جهانی شهر یزد نیز این اتفاق

 .اکنون متعلق به همه مردم جهان است و در برابر هر اتفاقی باید پاسخگو باشیم

 

 شود!تهران بزرگ می
حوالت اخیر، جمعیت ایران ، و پیش از ت1340در سال »

بیست میلیون نفر بود که شش میلیون نفر آن شهرنشین و 
رو بودند )طالقانی، زمانی، چهارده میلیون نفر روستایی و کوچ

(. این شش میلیون نفر، که در تهران و دیگر 225، ص 1390
شهرهای ایران سکونت داشتند، تبار و فرهنگ شهرنشینی 

چه برای هرنشین بودند. مطابق آنداشتند و اجدادشان نیز ش
هایی به تهران روایت کردیم، گرچه تا این دوره نیز، مهاجرت

ها گرفت، اما این مهاجرتشهرهای مختلف ایران صورت می
ای از از شهری به شهر دیگر بود. برای مثال، خانواده

شهرنشینان تبریز به دلیلی به تهران مهاجرت کرده یا از 
 کردند. تر نقل مکان میشهری بزرگتر به شهری کوچک

به سوی  1342پدیده مهاجرت از روستا به شهر که در سال 
ها را فرهنگی آن -طبع، ساختار اجتماعیتهران و دیگر شهرهای ایران آغاز شد، بافت اجتماعی شهرها و به

دگرگونی نظام  در پیش گرفت نیز روند 1350ای که محمدرضاشاه در دهه دگرگون ساخت. سیاست مدیریتی
 «اجتماعی شهر را تشدید کرد

 لیون، جمعیت کشور به حدود سی و شش میلیون نفر رسید. از این میزان، قریب به هیجده می1357در سال  »
(. اگر رشد طبیعی 228، ص 1390نفر ساکن شهرها و همین تعداد ساکن روستاها بودند )طالقانی، زمانی، 

ها در این دوره به حدود هشت فته را برآورد کنیم، باید تعداد اسالف آنگشش میلیون نفر جامعه شهری پیش
ساکنان شهرهای ایران تبار روستایی دارند و از باشد. یعنی در این زمان حدود ده میلیون نفر میلیون نفررسیده

هایی بود که از این زمان به بعد، در ابعاد فرهنگ شهرنشینی برخوردار نیستند. این تضاد، علت اصلی ناپایداری
ای به نام مختلف زندگی شهری )کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و . . ( در ایران به وجود آمد و پدیده

 ویژه در تهران، بروز یافت.، بهنشینی در شهرهاحاشیه



شینی شهرن بارتتقابل متن و حاشیه، داستان تقابل میان شهرنشینانِ دارای 
ین ند. بدواردانی است که تبار و فرهنگ روستایی و عشایری داشتبا تازه

نشینان ای برای جداشدن متن از حاشیهسبب، در ساختار شهر مرزبندی
 «شکل گرفت.

 73و  72های فرهنگی، چاپ اول، ص ، دفتر پژوهشاستان تهراندبهشتی، سیدمحمد: 
 

 «غالمرضا تختی»

ان هایی که بر پرده سینماها جهای اخیر، یکی از زیباترین فیلمدر سال
. در به کارگردانی بهرام توکلی بود« غالمرضا تختی»گرفت، فیلم 

 تختی ساخته وتر، فیلم دیگری بر اساس زندگی پهلوانهای قبلسال
یاد علی آن فیلم را زنده«. پهلوان تختیجهان»شد با نام نمایش داده

فیلم  د. دوسانحاتمی شروع کرد و بعد از مرگ او، بهروز افخمی به پایان ر
دهد که ما در هر یک از گذاری فیلم نشان میدرباره یک شخصیت. نام

م رو هستیم. در فیلآن دو فیلم با چه نگاهی به این شخصیت روبه
س ز جناما نه با اسطوره و قهرمان، بل با انسانی « غالمرضا تختی»

ه خورد و از اضافخودمان طرف هستیم که شریف است و نان حالل می
 کند. غالمرضا تختی در اینپول و درآمدش به دیگران هم کمک می

صی گی شخنیست. مثل ما زند« از ما بهتران»فیلم، انسانی ماورائی و 
فاده های سیاسی و اجتماعی استهرت خود برای پرشآرامی دارد و از ش

شود وارد گود سیاست و مجلس شود ولی کند. از او خواسته مینمی
 داند. پذیرد فقط به این دلیل که خود را در آن قواره نمینمی

که مرگ به سراغش آید، دهد غالرضا تختی پیش از اناین فیلم نشان می
دیگر تحمل او را ندارد و حتی اجازه  است. جهان اطراف اومرده بوده

دهد برای دیدن مسابقه برود. درها به روی او بسته شده و او راهی نمی
بستن بر این ای جز چشمیابد و چارهها نمیبستبرای فرار از این بن

 نظران عالم نشود.کشد تا سبب آزار تنگبیند. او خود را میجهان نمی
ها نهخا ل مردم ماند. عکس او بر دیواراو رفت ولی نام و یادش در د

ای شریف در کوچه سنجری محله است. از جمله بر دیوار خانهنشسته
 . ها. یادش گرامیاز آن سال« آرزو»اودالجان. یک نقاشی با امضای 

 

 پرسه در شهر

یکی از بزرگان شهرسازی جهان، در توصیف شهر و مردم، جمله 
ها نباشند. میرد که مردم در خیابانمی گوید شهر وقتیباشکوهی دارد. می

های آن پرسه بزنند، همدیگر را شهر وقتی زنده است که مردم در خیابان
ببینند، شهر خود را موشکافانه تماشا کنند و با آن احساس یگانگی کنند. 
او وظیفه معماران، شهرسازان و مدیران شهر را در این رابطه بسیار مهم و 

گوید ما باید داند. میاساسی می
ای بسازیم که گونهشهر را به

خواست و اراده خود، از مردم به
خانه بیرون بیایند و در شهر قدم 
بزنند و راه بروند. وقتی در شهر 

د، به مرور با در و یزنقدم می
ها را شوید، آدمدیوار آن آشنا می

ت به شهر احساس تعلق کنید، حتما شود به شهر احساس تعلق کنید. وقتی نسبشناسید و همین باعث میمی
دانید واگر شهروندان یک شهر خود را با شهر یگانه ببینند، آن خود را در نگهداری آن موظف و سهیم می

 شود.شهر حتما دلنشین و امن می
ها و رغم تمام گرفتاریکنند. علیزنی در شهر را تمرین میهای اخیر، مردم شهر ما پرسهخوشبختانه، در سال

اند. فقط ها، لزوما برای خرید یا انجام کاری مشخص نیامدههای شهر پر از آدم است. اینها، خیابانشغلهم
دوست دارند در شهر قدم بزنند و حال و هوایی عوض کنند. مرکز تاریخی شهر هم یکی از مقاصد مهم 

 العماره، پامنار و . . .زنی است. مثل گذر مروی، ناصرخسرو، شمسپرسه

 

 ما؛ سالوادر انجه

برای بسیاری از ماها، برزیل مهد 
ها فوتبال است و دیگر قهرمانی

در ورزش. البته که چنین هم 
هست، ولی برزیل فقط فوتبال و 
والیبال نیست. برزیل یکی از 

ترین کشورهای جهانی در مهم
حوزه میراث فرهنگی است. به 
گوشه کوچکی از این کشور 

 کنیم:بزرگ سفر می
در « سالوادور»ریخی مرکز تا

کز شهری تاریخی برزیل است. برزیل به داشتن آثار تاریخی بسیار متنوع و با ارزش ابرزیل )باخیا( یکی از مر
جا در زمان استیالی پرتغال بر برزیل از مراکز معتبر بود. نام ها است. اینوادور یکی از آنلمفتخر است. سا

شد. در آن زمان بردگان را ن در دوره استعماری انجام میآدان اصلی وادور از مراسمی گرفته شده که در میلسا
زدند. )شاید شان خواه صرفا برای عبرت دیگران، در این میدان شالق و کتک میخواه به خاطر خطاهای

جناس یا میدان اعدام تهران(. این مرکز از نظر آثار و میراث فرهنگی و تاریخی بسیار غنی است و هم
 دارد. 19تا  17ی از قرون یهایادمان

 1549 که در سال است« دنیای جدید»ترین مراکز سالوادور نخستین پایتخت استعماری برزیل و یکی از قدیم
فروشی در قاره آمریکا است؛ جا، در ضمن، از نخستین بازارهای بردهشدند. اینها بنیاد گذاشتهتوسط پرتغالی

فضاهایی برای  شهرتر این گوش بخش تاریخیآوردند. در مرکز سهمیبردگانی که برای کار در مزارع نیشکر 
، یکی از آثار ثار ملیرست آموسیقی، رستوران، کافه و زندگی شبانه وجود دارد. این مرکز عالوه بر ثبت در فه

  ثبت جهانی یونسکو نیز هست.

 !روشن چون چشم تو

اسمش محمد ابراهیم است. نوزادی عزیز که به 
بزرگ و مادربزرگ آمده. به محله. دیدن پدر 

هایی افتخار ای که به داشتن چنین نوهمحله
کند. او با چشمان زیبا و روشنش، آینده را نوید می
دهد. او محله را خواهدساخت؛ از نو. محله را می

به شکوه سابق خود خواهدرساند. کودکان ما، به 
های امروز ما توجه خواهندکرد و یقین، به داشته

ها را قدر خواهند دانست و ارتقا خواهند داد. آن
آینده محله دست این عزیزان و چشمان تیز و 

 ها است.روشن آن


