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 خانه اردیبهشت اودالجان

 ما همیشه باهم بودیم و هستیم-سالم
تاریخ معماری و شهرسازی ایران گواه مستند و محکمی است که ما 

قدیم همیشه باهم و در کنار هم بودیم و انشااهلل  ان ها از روزگارایرانی

 کنیم. بودن را مرور میهای این باهمخواهیم بود. امروز یکی از نمونه

در شهر سمنان، شش استخر در شش نقطه شهر وجود دارد. آب این 

که از شمال درجزین و سنگسر « گل رودبار»استخرها از رودخانه 

شود و هر روز ن استخرها جمع میشود. آب در ایآید تامین میمی

ها کنند و آب طبق روالی تاریخی بین باغها را باز میصبح دریچه آن

 شود. برای تقسیم درست و دقیق آن هم تکنیکها تقسیم میو خانه

ای هست که صدها سال است با های بسیار جذاب و یگانهو روش

ید و این شود. اگر سری به سمنان بزنصفا و صمیمیت انجام می

تماشا کنید از دقت و  -ها هستندکه در میان شهر و خانه -نهرها را

شوید. سامانه تقسیم آب سمنان قانون و زده میظرافت کار شگفت

 مقررات خود را دارد و افراد دخیل در آن نام و عنوان ویژه دارند.

نحوه تقسیم آب در سمنان، به نکته مهم در این وادی آن است که 

ای و خرده 700سال سابقه دارد.  800تا  700سناد، حداقل روایت ا

 ضمنسال پیش، شیخ عالءالدوله سمنانی که صوفی بزرگی بود و در 

 آبهاز کارگزارن حکومت نیز بود، در طوماری، نحوه تقسیم آب و حق

نامه این امر انجام ها را تنظیم کرده و تا به امروز طبق همان نسق

اشیم که شیخ روش تقسیم را ابداع نکرده بلکه بشود. توجه داشتهمی

که بود و جریان داشت تقویم و مستند کرده. به عبارتی  را چهآن

ها قبل از طومار دیگر، این روش تقسیم آب در سمنان حتی سده

صفا در استفاده  شیخ عالءالدوله هم وجود داشت و مردم در صدق و

 از آب باهم شریک بودند. و هنوز هم هستند.

پرسش این است: در این چندصدسال، چند حکومت و سلسله تغییر 

کرده؟ تغییر این همه حکومت و دولت آیا تاثیری در سامانه ایجاد 

کرده؟ چگونه است که این همه تغییرات سیاسی و نظامی در جامعه 

سمنان و ایران اتفاق افتاده ولی نظم و نسقی که خود مردم، بدون 

اند، هنوز به قوت و دولتی، برپا داشته دخالت و مدیریت هیچ حاکم

خود باقی است. باز نکته مهم آن است که در این صدهاسال ضمن 

آن که هیچ اختالف و دعوایی بین مردم بر سر تقسیم آب به وجود 

فولکلور خاصی هم با موضوع آب و استخرهای شش  نیامده، ادبیات و

نحوه تقسیم آن گانه شهر سمنان تولید شده. مردم برای این آب و 

کنند. جالب است که مردم اند و زمرمه میها ساختهها و ترانهداستان

ریزند شوند، هرگز زباله نمیدر نهرهایی که از این استخرها جاری می

افتد. آیا باز های شهری این اتفاق میکه متاسفانه در جویدر حالی

 کنیم؟هم در فرهنگ زندگی جمعی مردم ایران تردید می

 به لطافتِ گل!
ها، گل کاغذی را یکی از ترانه خواننده

 ،دل تو امروزیه»گوید قبول ندارد. می
دل من  /خوادگالی کاغذی می

«. ده به باداین گال رو می ،قدیمیه
حتما منظور شاعر گل کاغذی واقعی 

شود گل به این نبود وگرنه چطور می
زیبایی را سپرد به دست باد؟ گل 

های زیباترین گلکاغذی یکی از 
های سفید، زرد، نارنجی، صورتی و قرمز آپارتمانی و باغی ایران است که ریشه غیربومی دارد. در رنگ

ویژه ها می بینیم. در جنوب، بههای تهران این گل را کنار پنجرهبصورت بوته یا درختچه وجود دارد. در خانه
هری است. شانس یاری کند روزهای عیدِ یکی از ارهای شولودر بندر بوشهر، گل کاغذی مظهر زیبایی ب

های کاغذی هم از دریای بیکرانش لذت ببرید هم از گل ،باشیدرو سفری به بوشهر داشته های پیشِسال
 نظیر آن نیز دیدن کنید.جای شهر. البته اگر گذارتان به بوشهر افتاد، حتما، از بافت تاریخی بیزیبا در جای

های آن بسیار لطیف و نازک است. به نازکی به هرحال، امروز گل کاغذی مصداق خاصی هم دارد. گلبرگ
دل عاشق که به مویی بند است. امروز، شادابی ما هم به مویی بند است. هر لحظه باید مواظب هجوم 

ها خوشمان یروسپرست، هرگز از این وجو و زیباییهای صلحشناسیمش. ما انسانویروسی باشیم که نمی
ترسیم. امروز قصه شادابی و نشاط ما مثل گل لطیف و ظریف کاغذی، نیاز به مراقبت آید. حتی ازش مینمی

های گرم های راکد را ندارد. از سرزمینگل زیبای کاغذی، نازپرورده است. تاب بادهای تند و آبویژه دارد. 
شناسی خت شده و حاال خود را یکی از ارکان زیباییها اهای ایرانیآمریکای جنوبی آمده و با مهربانی

داند. باید مراقب باشیم. حیف این زیبایی است که پرپر شود. باید مراقب باشیم تا معماری جنوب ایران می
 شود و تلخ. مباد!قصه شادابی و نشاط ما به گیر و پیچ حمله و دفاع نکشد که روزگار سخت می

 

 موزه در همسایگیِ ما
روی به زده دقیقه پیادهتا پان با ده

خمینی، در ابتدای امام سمت میدان
خمینی، بعد از ساختمان خیابان امام

قرار دارد. در « پست»بانک، عمارت 
بخشی از این عمارت از سمت سردر 
باغ ملی، موزه پست و مخابرات برقرار 

های است. این عمارت، یکی از نمونه
افتتاح شد. معمار آن  1313شروع و در سال  1307در سال آن  ساختمعماری معاصر ایران است که 

های زیادی را ساخت. او معتقد به از تبار گرجی است که در عهد پهلوی اول عمارت« نیکالی مارکوف»
زمان خود، تا حدودی، رجعت به شکوه معماری باستانی ایران بود و خط خود را از دیگر معماران معاصر هم

 است. هزار مترمربع مساحت دارد و در بخش غربی آن این موزه اجرا شده 15 پست ارتبود. عمجدا کرده
به نام موزه پست شروع به کار کرد. که از دو طبقه بنا متشکل  1369موزه پست و مخابرات در بهمن ماه 

ی و کهن های متعدد تشکیل شده و مکانی مناسب جهت بازدید مشتاقان دیدار آثار تاریخها و غرفهاز سالن

یادمان نرود که اولین موزه  .یافتبه موزه پست و مخابرات تغییر نام موزه ، 1378مرداد ماه  12. در است
در جنوب میدان توپخانه سابق، مقابل شهرداری « خانهتلگراف»، در ساختمان 1311پست ایران، در سال 

تخریب  1349میدان توپخانه، در سال اندازی شد. آن ساختمان، تحت برنامه نوسازی و توسعه )سابق( راه
 است. شد. موزه فعلی با مساحت حدود شش هزار مترمربع، جایگزین موزه پست سابق شده

شود دید: از نخستین ابزار و رادیوهای بخش است. خیلی چیزها میبازدید از موزه پست و مخابرات، حتما لذت
های پستی دوره وزیر(؛ از انواع صندوق 72تا کنون )مخابرات، تا عکس تمام وزرای پست و تلگرف از ابتدا 

طور مختلف جهان، تا مهرهای مصرفی در دفاتر پست داخل و خارج کشور؛ همین یپهلوی ایران و کشورها
 چرخه پست!ماشین سهدوچرخه پستچی و های پستی در کنار نخستین انواع پاکت

 رنگ، رنگ و رنگ!
ها رایج است. ساختمان یکشورهای اروپایی، استفاده از رنگ در نما ویژه دردر کشورهای مختلف جهان، به

های هایی از فرانسه، از رنگگاه این امر به افراط است گاه به تعادل. در بخشی از اروپا، مثال در قسمت
ی، شناسشود. آبی، سبز، زرد، قرمز و بنفش و غیره. رنگ عالوه بر ویژگی زیباییخالص و تند استفاده زیاد می

 شود.خاصیت حفاظتی نیز دارد. در بسیاری موارد، رنگ جایگزین رنگ طبیعی سنگ یا حتی آجر در نما می



تواند برخالف ایران که سنگ می
مصالح اصلی برای نما یا ساختمان 
باشد، در اروپا سنگ بسیار گران 

های است. در بدنه ساختمان
توان سنگ دید. عموما معدود می

ی دارند و برای تنوع و زیبایی، طبعا از رنگ نماها پوشش سیمان
ها در استفاده شود. الحق نباید از سلیقه و ذوق عام اروپاییاستفاده می

از رنگ گذشت. در اغلب موارد، استفاده از رنگ بسیار هوشمندانه و 
هایی که ویژه در مکانمتناسب با کاربری و فضای موردنظر است. به

مند باشند. در ایران نیز، در روزگاری بهرهاز پوشش گیاهی و سبز نیز 
پنجره چوبی استفاده  و نه چندان دور، از رنگ بخصوص برای در

کم، رنگ های آلمینیومی، کمپنجره و شدن درشد. احتماال با رایجمی
 کم.های ایران رخت بربست. کماز بدنه خانه

 مهمان مامان در خانه سرهنگ
مهمان » انگیز دوسه دهه گذشته ایران، فیلمخاطرههای فیلم یکی از 

است.  داریوش مهرجویی اثر« مامان
حیاط  آید؟حیاط خانه را یادتان می

قدیمی با معماری خاص،  ایخانه
های منظم و حوض و آجرکاری

گذشته از ماجرای  !باغچه متفاوت
خود فیلم که با مهارت بسیار عادات 

را  و رفتار اقشار مختلف ایرانی
است تا از تازه عروس و  نمایش داده

دامادی که مهمان سرزده این 
اند، به خوبی پذیرایی شود، خود خانه

 .های زیادی برای گفتن داردخانه هم حرف

در های پامنار است. پسکوچهاینجا خانه سرهنگ ایرج در دل کوچه
سرهنگ ایرج از امروز. « شهید صوفیانی»کوچه صدراعظم سابق و 

، شنام دوره پهلوی اول و دوم بوده است. این بناافسران باتجربه و خو
بعد از تفکیک مرمت و تغییراتی در دوره قاجار، با  با قدمت صفوی،

از امالک میرزا آقاخان نوری به سیاق همان امالک ساخته شده و 
سال در اختیار سرهنگ ایرج، از سرداران دوره پهلوی  60مدت به

 سهخانه سرهنگ ایرج  .است اول و دوم، خانواده و ورثه او، بوده
حیاط دارد؛ یکی اصلی و دو تای دیگر فرعی. حیاط اصلی در جنوب 
شرقی قرار دارد و بسیار بزرگ است. حیاط دیگر نصف حیاط اصلی 

است  تر از قبلیغربی مجموعه و حیاط سوم که کوچکو در شمال
مارت درِ ع .حیاط دیگر قرار دارد دوواقع بین  در شمال مجموعه و در

سرهنگ ایرج، که در مالکیت سازمان میراث فرهنگی است، در سال 
شد و پس از ده سال، با مرمتی که توسط صورت کامل بستهبه 1395

های « آپاستارت»خود سازمان میراث فرهنگی انجام شد، در اختیار 
 نوآور قرار گرفت. خیر است انشااهلل.

 همه صورتِ شهر!
انگیزی است. هرچه بخواهید دارد. از شگفتواقع، سرزمین ایران، به

کوه و غار و دریا تا مس و نفت و طال. سرزمینی چهارفصل که در 
درجه زیر صفر است، در گوشه دیگر آن  5ای از آن دمای هوا گوشه

سازند، ها آدم برفی میای از آن بچهدرجه باالی صفر. در نقطه 24
اما این تمام داستان  اند.در نقطه دیگرش مردم زیر کولر نشسته

به  نیست. داستان شهرسازی ایران، خود داستانی جدا و جذاب دارد.
 دلیل تنوع اقلیمی و شکل زمین، شهرهای یگانه و خاص زیاد داریم.

 ویژه در شهرهای کردستان نموده بسیار روشنی دارد. این امر، به

توانید کناری در غالب شهرهای کردستان، شما می
تمام شهر را ببینید. مثل یک تابلو در برابر بایستید و 

هجیج، نوسود، سنندج؛ اورامانات، و . . خود. کجا؟ پاوه، 
ها و معابر شهری بر بدنه کوه و تپه شهرها خانه. در این

اند. زمانی، فقط ماسوله در استان گیالن به ساخته شده
توانید ای معروف بود، ولی امروز شما میچنین چهره

ای فراوان و زیبا در استان کردستان و در غرب هماسوله
بینید پاییز امسال از شب پاوه منظره شب این شهرها واقعا سحرانگیز است. عکسی که میکشور ببینید. 

ریز زیبایی است ها و معابر، از دور، مثل سینههای خانهگرفته شده. تمام شهر در برابر دیدگان است. چراغ
 انگیر. البته پر راز و رمز.های درخشان و خاطرهتوار و محکم با نگینبر پهنه و سینه کوه. اس

 عشق و دیگر هیچ!
هم نامش. عاشق بود.  ،م خودشهاین انسان شریف و عاشق، هشت سال پیش از میان ما رفت. عزیز بود. 

هم نامش: عزیز عاشقی! بیش از پنجاه سال به عنوان کارگر، نگهبان و سپس راهنمای  ،هم خودش
خدمت کرد. او دوسه سال بعد از پایان جنگ جهانگیر دوم، به « تخت سلیمان»گردشگری در مجموعه 

عنوان کارگر به تخت سلیمان آمد و با گروه 
آلمان کار کرد. تا قبل از انقالب، او بیست  شناسباستان

وقتی در مهرماه « عزیز»ها کار کرد. سال با آلمانی
ساله بود. با اطمینان  84رخت از جهان شست،  1390

اند بایدگفت تمام کسانی که به دیدن تخت سلیمان رفته
تمام وجود او  (، حتما از عزیز خاطره دارند.90)تا سال 

اش وقف این مجموعه میراث جهانی بود. او خانواده و
آمیخت و گردشگران را با راز ها در میها و افسانهصمیمیت، اتفاقات مستند حفاری را با قصهبه شیرینی و 

شناسند. او، بیش ها تخت سلیمان را با نگاه او میکرد. بسیارینظیر جهانی آشنا میو رمز این مجموعه بی
ت و خواست خودش در تخت سلیمان خدمت کرد و پس از فوت، به وصی هر راهنمای گردشگری ایرانی،از 

رود عالوه شد. امروز هر آن کس که به تخت سلیمان میای مشرف بر تخت سلیمان به خاک سپردهبر تپه
تخت « عزیز»های معلق و غیره، سری هم به آرامگاه بر خود مجموعه، تخت بلقیس، زندان سلیمان، باغ

 شود در افتاد.. ولی با تقدیر نمیشاید تخت سلیمان بدون عزیز کمی ناقص به نظر آید زند.سلیمان می

 در راه بهارستان!
اش در بهارستان. بچه پامنار و کوچه آقاموسی است. مدرسه

رود و ها باز هستند، هر روز این مسیر را میوقتی مدرسه
ها. کالسیها با همها، عموما، با پدر و برگشتنگردد. صبحبرمی

رسه، عمارت مسجد محمدجواد این فرصت را دارد که در راه مد
های باشکوهش، یا سپهساالر را ببیند با آن گنبد و گلدسته

عمارت مشروطه که به عمارت مجلس معروف است. سرچشمه 
سرچشمه را  فروشیهای قدیمی مثل آشو مغازه بیندرا هم می

دانم گوید نمیپرسم چرا، میآید. میهای تاریخی خوشش میگوید از ساختمانسال سابقه دارد. می 85که 
 اشود در آن بازی کرد، درس خواند یا بمخصوصا که حیاط دارد و می«. کنمحس می»جوری ولی این

ین، ورزش را هم دوست دارد. ای نشست و گپ زد. او مثل تمام نوجوانان این سرزممحلهدوستان و هم
دکتر یا آموزگار  وگوید یک مهندس کند. میوید، درس را فدای ورزش نمیگفوتبال را بیشتر. ولی، می

 باشد. مگر اینکه درسش را خوانده برعکسش چه؟تواند فوتبالیست هم باشد ولی می

 زخمی ولی با وقار
دی دارد. چرا؟ چون در معماری اصیل ما، سردر و ورودی خانه اهمیت زیا

کند. بنابراین، میهمان با اولین نقطه از خانه است که با مهمان برخورد می
شود. در فرهنگ ایرانیان، می، آماده ورود به آن نخستین برخوردش با خانه

مهمان حبیب خداست و احترام دارد. بنابراین ورودی یا سردر خانه باید 
ها زیاد است و هرچند رها یا ورودیباشد. در محله از این سردتشخص داشته

اند. حتما بسیاری از آنان زخمی هستند ولی هنوز وقارشان را از دست نداده
خبری درآییم و قدر این تفاخر را بدانیم. موضوع رسد که ماها از بیزمانی می

ن احترام ایرانی به میهماها است. سر آجر و سنگ و کاشی نیست. موضوع بر سر فرهنگ و شخصیت ایرانی
 گذارد. بنابراین بنا و سردر آن باید زیبا و فاخر باشد.گذارد، به عابر و رهگذر احترام میمی
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