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 خانه اردیبهشت اودالجان

 چه کنیم برای محله؟ -سالم
حال محله خوب »توان گفت و قبول کرد می تعارف،بیخیلی ساده و 

گذرانی ها خالی و مهجور افتاده یا محل شببسیاری از خانه«. نیست

های خوب دیده شهر هستند. بسیاری از خانهو اتراق افراد آسیب

ها های خرد و انباری است. بسیاری از خانهقدیمی در اشغال کارگاه

مالک و به اجاره ناقص به افراد سپرده شده و  به مبلغی بسیار ناچیز

نگهداری وسائل »ها را به عنوان ای از آنخانه اتاق یا گوشهصاحب

در اختیار خود دارد تا کلید فقط دست مستاجر نباشد. و « شخصی

های قدیمی هنوز در تملک و تحت تعداد محدود و معدودی از خانه

در این میان،  ،البتهاند. دهباقی مان« پامناری»های سکونت خانواده

های نوساخته چهار یا پنج طبقه هم هستند که عموما در اجاره خانه

ها و شهرهای دیگر هایی هستند شریف و محترم که از محله خانواده

 اند.ها سکنی گزیدهکشور آمده و در این آپارتمان

 هاخودی خود، هرگزمحل اشکال نیست. اینوجود کارگاه و انباری، به

ها، در ای از زنجیر اقتصاد و معیشت جامعه هستند. اینحلقههم 

ابزار پشتیبان بازار هستند و بنابراین وجودشان ضروری و  ،حقیقت

ها کمکی به تعالی مغتنم است. اما، متاسفانه، این واحدها و فعالیت

ها نیست. علت اصلی کنند. متاسفانه آینده محله دغدغه آنمحله نمی

که این واحدها و این عزیزان، حس تعلق به مکان این امر آن است 

 دانند. ندارند. خود را مال محله و محله را مال خود نمی

در ادبیات شهرسازی، این باور بین متخصصان و کارشناسان وجود 

سازند. و اهالی فقط وقتی دارد که شهر و محله را فقط اهالی آن می

ها هم ها است و آنکنند که احساس کنند محله مال آنچنین می

گویند محله با مال همان محله هستند. به این دلیل است که می

شود نه با تجارت و کارگاه. حاال، این پرسش خانه و سکونت محله می

ای که در قلب پایتخت کشور است و در محله :ماندجواب میمهم بی

 لیداخکنار بازار بزرگ ملی قرار دارد که هنوز هم نبض اصلی تجارت 

را در دست دارد، چرا چنین است؟ ثروت عظیمی که در بازار تهران 

شود، چرا میل به آبادنی و ارتقای منزلت محله دست به دست می

در این پهنه وجود دارد؟  کندارد؟ چرا این همه زمین خالی و مترو

های خالی متعلق به افراد و سهمی متعلق به بخشی از این زمین

های خالی، اگر ساخته می است. این زمینهای عمودولت یا دستگاه

توانند چهره محله را تغییر دهند؟ اگر آری، باید دید این شوند، آیا، می

ها چه کاربری و فعالیتی باید پیدا کنند تا محله به سمت رونق زمین

و استمرار حیات برود. حتی باید این پرسش را به میان آورد که این 

های تاریخی و د یا با همان قوارهها آیا باید تجمیع شونپالک

 بندی اصیل خود احیا و بازسازی شوند؟ دانه

 شعر ایران« پروین»

در میان شاعران معاصر ایران، 
شاید بتوان به جرات گفت پروین 

های روزگار است. اعتصامی از نادره
شعر او هم برای خواص دلنشین 

. پروین فقط عموماست هم برای 
در محله  1285سال عمر کرد.  35

ششگالن تبریز به دنیا آمد و در 
در تهران به بیماری حصبه  1320

درگذشت و در قم به خاک سپرده شد. هفت سال اول عمر او در تبریز در خانه پدری گذشت. امروز این 
نام « ساوجبالغی»که قبال « چای کنار»ای در خانه مقصد فرهیختگان گردشگر ایران است. در کوچه

مترمربع که حیاط آن  1300ای با حدود آراسته است. خانه« پروین اعتصامی»الن به نام زیبای داشت و ا
خانه پدری پروین در تبریز، بنایی وسیع و دلباز است که قدمتش به دوره پهلوی اول  مترمربع است. 920
مان تازه واردی را ای است که هر مهانداز اولیهها و حوض میانش چشمرسد. حیاط بزرگ خانه با باغچهمی

ای از پروین کند. از زمان افتتاح رسمی این خانه، مجسمهبه دیدن ساختمان آجری انتهایش راهنمایی می
خانه  .استپای دیگر مهمانان به دیدار زادگاه و خانه کودکی خود آمدهها ایستاده؛ گویی همنیز در ابتدای پله

زیر زمین تشکیل شده که یک هشتی ورودی آن به  بانوی شعر و ادب فارسی کشور از دو طبقه و یک
ساختمان است. دو اتاق و یک سالن با دو ورودی شرقی و غربی منظر خلوت و دلنشینی از طبقه اول خانه 

انبار قدیمی راه دارد و یک تنور پخت نان که طی ها به آباست. دو بهار خواب، سه اتاق که یکی از آن
است هم در طبقه باالی راه پله قرار دارند. زیر زمین خانه هم از یک حوضخانه مرمت از زیر خاک بیرون آمده

 ای ساده ولی فاخر و دلنشین.خانه .استای تشکیل شدهبا سقف کلیل آذری و پنج اتاق گهواره

در آن سرای که زن »ت کند. او در شعری گفته شفقامروز، دیگر، پروین نیست که خانه را پر از انس و 
او که تمام شعرهایش را با «. انس و شفقت نیست/ در آن وجود که دل مرده، مرده است رواننیست، 

زن از نخست بود رکن خانه »داشت. سرود، زنان میهن را نیز گرامی میبدیل اجتماعی میمضمون بی
دری یاد پروین بخیر. تبریز با مرمت و احیای خانه پ«. بنیانبست و بیهستی/ که ساخت خانه بی پای

 . خانه پروین در تهران چه وضعی دارد؟و یادش را جاودانه کرد پروین، ادای دین کرد

 و زیبا« روشن»
های دور و بر ما پر است از دیدنی

ناب. از هر سبک و با هر مقیاس. 
کافی است کمی دقیق شویم و 
اطراف را ببینیم. در ناصرخسرو، 

ر مهم و بدیعی های بسیاعمارت
لعماره تا اشمسوجود دارد. از 

های سنگی وزارت اقتصاد. ساختمان
از کوچه مروی تا دارالفنون و از 

 مدرسه مروی تا سرای روشن. 
ساخته شده و ترکیبی از تزیینات  1311سرای روشن جزو نخستین سراها و پاساژهای ایران است. در سال 

اش را شمسی مرمت و تعمیر شد و زیبایی های هفتادایرانی و اروپایی دارد. هنوز سرپا و زیبا است. در سال
معماری اروپایی  کند کهآن جلب توجه می برهنههای نیمهیی بنا و فرشتهبخش باالبازیافت. در نگاه اول، 
های اصیل ایرانی ها، نماد اهورا مزدا یا فروهر، تلفیق پنجرهکند. به غیر از این مجسمهرا در ذهن تداعی می

 انگیزاند. های قدیمی، ذوق عکاسی عابران را برمیکاریها و کاشیبا چهره مغایر مجسمه

گفتند که نام سرای شد، سرا میانجام می تجاریهای جا معاملههای قدیم به مکانی که در آندر زمان
و در دو طبقه ساخته شده که طبقه  روشن هم برگرفته از این اصل است. این بنا در فضای بسیار بزرگ

های تولیدی اختصاص یافته و طبقه باال شمار زیادی از دفترهای کسب و کار را انبارها و کارگاهپایین به 
آید ولی بقیه دفاتر ها به چشم میرو اصلی خیابان تعداد محدودی از مغازهدر خود جای داده است. در پیاده

 و یگانه ناصرخسرو است. سرای روشن یکی از نماهای جذاباند. ها در حیاط و طبقاتش جا گرفتهو دکان

 داالن بهشت!
های شهر است که است. این خیابان یکی از اولین خیابان تهرانخیابانی قدیمی در شهر  «باب همایون»

سرگذشت  .بوداین خیابان بورس فروش کت و شلوار  پیش،تا چندی است. سنگفرش و بعدها آسفالت شده
 ه شنیدن دارد.از سر گذرانده کهای متفاوتی را دوره از دوره ناصری تا کنون، این خیابان جالب است.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86


و توسط امیرنظام  شاهناصرالدینبه دستور  شمسی، 1249در سال 
هایی طراحی شد. د و در اطراف آن دکانشسنگفرش تعریض و 

، در چند 1304در آغاز سال . زمان دوطرف خیابان درختکاری شدهم
موسوم به  ،تهران نخستین بانک ایرانی را خیابان سپهمغازه واقع در 

میدان این خیابان به همراه . ندودافتتاح نم «بانک پهلوی قشون»
های تهران بودند که در ، نخستین خیابانزارخیابان اللهو  توپخانه

به  ربستانع پادشاه ملک عبدالعزیزو به مناسبت ورود  1310سال 
گویند می هم «خیابان الماسیه». باب همایون را شدند آسفالتتهران 

ها، آن را چون در مجاورت سردر الماسیه قرار داشت. در برخی دوره
نامیدند. امروز اما، خیابان هم می« داالن بهشت»خیابان دولت یا 

فود »ای پیدا کرده. اصطالحا، باب همایون شکل و شمایل تازه
های جالب غذا و خوراکی ها و دکهشده. خیابانی با دکانک« استریت

، امروز مقصدی گردشگری است تا باب همایوناز اقصا نقاط کشور. 
و تفریح  ای تجاری و بورس کت و شلوار. امروز بهشت غذاراسته

 با عطر و طعم غذاهای خوشمزه.است. داالنی برای لذت از شهر. 

 ساله! 90 پدر ساالرِ

 در چنین روزی، محمدسال پیش،  90
و  سینما دعلی کشاورز، هنرمند ارجمن

(، 72سال پیش ) 27تئاتر، به دنیا آمد. 
ی هنرمندبا « پدرساالر» سریال

به روی ان بازیگرو دیگر  اودرخشان 
ادامه داشت.  1374آنتن رفت و تا 

پدری  ،خاناسداهللخانواده داستان 
دوست، دلسوز و در مهربان، خانواده

در  ، کهعین حال سختگیر و پرصالبت
 پسرانشبه باور او همه کنند. یک خانه با حیاط مرکزی زندگی می

کنند. او چنین  زندگی او بزرگ بسیار خانه در باید ازدواج از پس
در پیش نگرفته  «زری»و «مهری»سیاستی را در مورد دو دخترش 

ماجرای اصلی  .ها دارای زندگی مستقلی هستندهت آنو به همین ج
ناصر که با  .شودآغاز می« ناصر»فیلم از ازدواج آخرین فرزند او 

وصلت کرده به ناچار باید همانند دو برادر « آذر»دخترعموی خود 
که شاغل  -رش آذر همس اما. کند زندگی پدریتر خود در خانه بزرگ

 داندنمی منطقی را پدرشوهرخانه زندگی در  -طلب است و استقالل
های دیگران را دور از دخالتیک زندگی کامالً مستقل و به شروعِ و

پرطرفدار را و باقی ماجرا. کارگردانی این مجموعه کند. طلب می
 67در  1393به عهده داشت که در سال « اکبر خواجویی»مرحوم 

ای قدیمی در کوچه هداوند خانهاین مجموعه در سالگی از دنیا رفت. 
 «خانه فرهنگ»اکنون به  ، کهزاده یحیی ساخته شدهمحله امام

 ست. اقاجاری محترم متعلق به یکی از نوادگان  و شده استتبدیل

 دوزا -عشق به خانه
در ایتالیا. « بولونیا»این عکسی از یک آبادی کوچک است در نزدیکی 

است. به نظر شما چرا این آبادی این قدر زیباست؟ « دوزا»اسمش 
های پروپیمان. خیابان ای و مغازهخراش دارد، نه برج شیشهنه آسمان

کوچه. ولی اش کوچه است و پسهم ندارد. همه
م حتی مصالح قدر زیباست؟ اگر دقت کنیچرا این

کار رفته در کف و دیوار هم مصالح خاصی به
های کاری دارد نه سنگنیست. نه کاشی

شده نه تزیینات دیگر. اما همین آبادی حجاری
کوچک همیشه پذیرای مهمان و گردشگر است. 
بخصوص در اوایل پاییز که جشنواره رنگ و 

آیند با از تمام دنیا برای شرکت در آن می شود ونقاشی و دیوارنقش در همین آبادی کوچک برگزار می
 تمام دنیا.ایتالیا و های گوناگون از شمار. روزهای پر از شور و نشاط و فرهنگبازدیدکنندگان بی

به همین خاطر در و دیوار را با گل  .دارنداین آبادی کوچک، تمیز و پاکیزه است. مردمش آن را دوست می
کنند که جا مردم افتخار میهمیشه سالم و تمیز هستند. اینها و شیشه آرایندو گلدان شخصی خودشان می

کنند اند. مردم افتخار میشان را از قرون وسطی تا حاال، از پانصدسال پیش تا حاال ترک نکردهآبادی کوچک
رد و ای. تاریخ داخود را اهل دوزا معرفی کنند. نه دانشگاه دارد نه تاالرهای بزرگ و نه ورزشگاه حرفه

 دارند. همین است رمز ماندگاری و زیبایی دوزا. شان را دوست میهایی که خود و تاریخانسان

 ها و زندگی محله!بچه
ای شود وقتی وارد جایی یا محلهگفته می

ها را در کوچه ببینید، شوید، اگر بچهمی
توانید امیدوار باشید آن کوچه امن و شاداب می

ها دور هم هستند بچه داست. اگر در جایی دیدی
و در مورد مسائل کودکانه خودشان باهم 

توانید امیدوار باشید آن کنند، میاختالط می
محله سالم و پایدار است. اگر در محله جایی 

ها بتوانند بخشی از اوقات فراغت باشد که بچه
ها امیدوار به آینده آن بچهتوانید جا بگذرانند و سالمت فکری و آرامش روحی پیدا کنند، میخود را در آن

ها سرشار از تحرک و شادابی هستند. در هیچ قفسی نباید محصور شوند. باید فضای باز و سالم باشید. بچه
ها آن را از آن خود بدانند. برای تحرک جسمی و شکوفایی فکری آنان فراهم آید. باید جایی باشد که بچه

با آرامش کامل و بدن دغدغه، ساعتی از روز خود را در آن  تواننداحساس غریبی نکنند. احساس کنند می
شناسند و فضای بیرون ها را میباشند که نیازهای بچهبگذرانند. و چه بهتر که این مراکز مربیانی هم داشته

های ما، همه، قدرت توان ادعا کرد بچهمیکنند. را برایشان از خشکی آموزش رسمی و مدرسه آزاد می
های توانند خود را کنترل کنند. کافی است این اعتماد به نفس را پیدا کنند. در محیطرند و میاندیشیدن دا

 های باز و راحت و در معرض دید و کنترل پدر و مادر.محیطبیرون مدرسه در فضای سالم و آموزنده.  امن

 «ماه»تماشاخانه 
ک محل بودیم که به کار تئاتر عالقه داشتیم. یما یک مشت بچه»

ای آشنا شدیم و وقتی ها رفتیم کفش بخریم. با فروشندهبار با بچه
شد، به ما گفت: برای خرید یک تماشاخانه به  عاز آرزوهای ما مطل

کنم. ما هم به حساب حرف او رفتیم و مکانی را شما کمک می
در خیابان مولوی در نظر  «باغ فردوس»برای تماشاخانه روبروی 

محله من و هفت هشت نوجوان هم ،گرفتیم و اجاره کردیم. خالصه
ا نامش را اندازی این تماشاخانه که بعدهدیگرمان کلی برای راه

 نعملگی و دوندگی کردیم و تابلوش را خودما ،گذاشتیم« ماه»
ن آقا بود. وقتی زمان افتتاح آنصب کردیم. منتهی سرمایه از 

کسوت آن زمان هم تماشاخانه رسید رفتیم و از چند بازیگر پیش
این مراسم حاضر دعوت کردیم تا به مراسم افتتاحیه ما بیایند که آنها هم نهایت محبت را کردند و در 

های زیادی اجرا کردیم. اما وقتی صحبت از هایم نمایششدند. در این تماشاخانه به همراه بچه محله
گذار اصلی بود ناراحت شد و نخواست حق و حقوق ما را آن طور که بود دستمزد شد این آقا که سرمایه

بودیم . . داشتیم و برایش زحمت کشیده تکه عاشقانه این تماشاخانه را دوسپرداخت کند. . . با وجود این
ناچار به ترک آن شدیم. یعنی در واقع ما را از تماشاخانه بیرون کرد. . . ولی باور کنید روزی که ما را از 

 «گشتیمکردیم و به خانه برمیتماشاخانه بیرون کرد، از باغ فردوس تا امیریه را گریه می
 38، ص 92صالحی؛ نشر علم معمار، چاپ اول، ر آزاده ثمرتضی احمدی؛ افصل « هاها و پرسشچهره»برگرفته از 

 دارد؟(« ماه»ای از تماشاخانه خیابان مولوی کجاست؟ االن چه وضعیتی دارد؟ خاطره «باغ فردوس»)

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%BE%D9%87_(%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%BE%D9%87_(%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C_%D9%82%D8%B4%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C_%D9%82%D8%B4%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA

