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 خانه اردیبهشت اودالجان

 شهرِ بزرگ و فرهنگیِ ما -سالم
شد. در آن سال پیش، تهران به پایتختی ایران برگزیده 240حدود 

هزار نفر جمعیت داشت. امکانات  15تاریخ، تهران، در مجموع حدود 
دیگر، چون مشهد، تبریز، شیراز، شهری و بازرگانی آن از چندین شهر 

اش در تر بود. ولی به دالیلی، از جمله موقعیت مکانیو اصفهان کم
های استرآباد و مسائل امنیتی دیگر، به پایتختی ارتباط با مقر قجری

ها کشور برگزید شد. هرچند نباید از حق گذشت که موقعیت و ویژگی
 نمود.انگیز میهو امتیازات طبیعی قابل توجهی داشت که وسوس

میلیون نفر است. حدود  9امروز، عدد رسمی جمعیت تهران، حدود 
که به پایتختی انتخاب شد. روند افزایش جمعیت برابر زمانی 600

تهران، روند نرم و مستمر نبوده و تابع بسیاری از عوامل است که 
عوامل سیاسی بیشترین نقش و رنگ را دارند. تهران در آغاز سده 

هزار نفر  210تر از کماخیر، یعنی حدود یکصد سال پیش، شمسی 
 45حدود  سدهجمعیت داشت. به عبارت دیگر، جمعیت تهران در این 

است. این شهر چگونه توانسته چنین افزایش جمعیتی را برابر شده
تهران، آیا تحمل کند؟ این جمعیت از کجا آمده؟ افزایش جمعیت 

 است؟ چنین امکانی وجود دارد؟ هانتیجه ساده زادوولد تهرانی
توان گفت افزایش جمعیت تهران نتیجه مهاجرت از با قاطعیت می

شهرها و روستاهای دیگر است. تهران به دلیل امکانات خاصی که 
چند سده گذشته، ثقل اصلی  ازداشته و دارد، جاذب جمعیت است. 

اطر همین خقدرت سیاسی و اقتصادی کشور در تهران قرار دارد و به
فراوان در والیت و موطن تمام کسانی که آرزوهای برآورده نشده 

های خود آورند تا شاید بتوانند به خواستخود دارد، رو به تهران می
برسند. این امر یک نکته ظریف در دل خود دارد: مردمی که رو به 

طلبی هستند که به وضع های جاهنوعی، انسانآورند، بهتهران می
بسیار  امتیازنیستند و دنبال آینده بهتری هستند. این موجود راضی 

ها را باید دانست. اینان دنبال ترقی و مهمی است. قدر این انسان
 تر هستند.پیشرفت هستند. دنبال زندگی بهتر و آینده درخشان

 بر این اساس، تهران، در طول چند سده گذشته مرکز تجمع انسان
شان فراتر از مال و آرزوهاینگری شده که آهای نیرومند و آینده

حدود بسته شهر و دیار خودشان است. شهری که با چنین ساکنانی 
باشد، شهری رو به جلو و مترقی باید باشد. امروز تهران ساخته شده

مرکز اصلی دانش و علوم کشور، نقطه ثقل اقتصاد و صنعت کشور، 
ران است. القرای سیاسی و فرهنگی کشور و نقطه امید همه مردم ایام

جا، کافی است؟ نه قطعا. تهران هنوز استعدادهای نهفته اما، تا همین
فراوان دارد. هم از جهت توسعه جغرافیایی و کالبدی، هم از جهت 
توسعه مدنی و اجتماعی. تهران باید مرکز فرهنگی و مدنی خاورمیانه 

د. کدام شهر خاورمیانه استعداد بیش از تهران دارد؟ کدام شهر بشو
ولی، برای های جغرافیایی و طبیعی تهران دارد؟ ین منطقه ویژگیا

 .است« شناسشهروندان مسولیت»ای، تهران نیازمند چنین آینده

 زمانِ آن است که . . . 
ها است که محله غربت و تنهایی سال

رونق هایش کمکند. خانهرا تجربه می
های اند. خانهرها شده همدمو بدون 

گاری نه چندان دور، مایه زیادی که روز
فخر و شکوه محله بودند. نه خیلی 
قدیم، همین دو سه دهه قبل. اما، اینک 

ها را به هم زمانِ آن رسیده که دست
دهیم، و آستین باال بزنیم و محله را از 

شان های متروک را دریابیم و غبار مرگ از چهرهاین غربت و تنهایی نجات دهیم. وقت آن است خانه
ها و روزهای اخیر نشان داده بدترین وضعیت ییم و زندگی را به کالبدشان و به جانشان بدمیم. تجربه ماهبزدا

ترین دهد نباید ناامید شد. ویرانتجربه نشان میها قابل ترمیم و احیا هستند. کالبدی و شکلی این خانه
های اخیر بناهای متروک بازگرداند. در سالها شود آباد کرد و شکوه گذشته را به آنهای محله را میخانه

اند. اند، محله را هم شاداب کردهاند و نه تنها خود به زندگی بازگشتهو ویران زیادی در اودالجان احیا شده
اند. له درآمدهحو ماند و برخی دیگر به خدمت فرهنگها کاربری عمومی و خدماتی یافتهاشدهیبرخی از این اح

ها است. اگر همین روال با همین م موارد مشترک است، احیاپذیری و امید به زندگی در آنچه که در تماآن
روند و شتاب ادامه یابد، شکی نیست آینده محله متحول خواهدشد. ارج و قرب محله فزونی خواهد یافت 

رکز اجتماع ای که مو مشتاقان بیشتری به محله بازخواهندگشت. امروز، مردم محله شاهدند که چگونه خانه
شود های محله میتبدیل به یکی از نشانه ،بوددیده محله بود و آرامش محیطی را از مردم گرفتهافراد آسیب

آورد. امروز همه اهالی محل این اتفاق ساده ولی مبارک را شخصا و ایمنی و امنیت نوینی به محله می
ها حاکی است گر برای محله بردارند. شنیدهشوند گامی دیکنند و خود نیر تشویق میمشاهده و تجربه می

اند جامه فاخر و تاریخی دو خانه دیگر در نزدیکی همین خانه آهنگ مرمت و احیا دارند و عالقمند شده
های متروک محله با لباس فاخر ها قواره کنند. خانههای زخمی خود را مجددا بر تن رنجور آن خانهخانه

 ند داشت و خود و محله را ارتقا و تعالی خواهند بخشید. انشااهلل.سرها خواه یخود، دوباره سری تو

 رنگ در شهر
رنگ هم از اسباب و لوازم حسی 
شهر است. با هیچ منطقی، دلیلی 

نگ از چهره شهر ربرای حذف 
نیست. اما رنگ قاعده و قانون ویژه 
خود را دارد. هم از جهت جنس و 

شناسی و هم از جهت زیباییتکیفی
هنری. در شهرهای و اصول 

توان شهری اروپایی، به ندرت می
باشد. رنگ تنها بر بدنه بناهای قدیمی و با هدف محافظت یافت که رنگ بر چهره بناها و بدنه خود نداشته

کنند؟ چرا در زنند. چرا چنین میساخت هم رنگ میشود. بر بدنه و سینه بناهای تازهنیست که استفاده می
 ری محسوس مثل شهرهای اروپایی ندارد؟ آیا ممنوعیتی در کار است؟شهرهای ما رنگ حضو

که مواد اصلی نمای شود. نخست آندر اروپا، به دو دلیلی عمده و اصلی از رنگ در بدنه بناها استفاده می
غالب بناها در شهرهای اروپا، پوشش سیمانی است. سنگ در اروپا بسیار گران است و استفاده از آجر نیز 

کنند و بر روی آن یل گرانی نیروی کار، چندان به صرفه نیست. پس بدنه را پوشش سیمانی کار میبه دل
های سخت و بسته شناختی هم وجود دارد. اروپاییان، پس از سالپاشند. اما دلیل زیباییهای متنوع میرنگ

یی از این دوران، ، در رهاکردسنگینی میشان گوشه زندگیقرون وسطی، که سیطره سنگین کلیسا بر گوشه
وهوایی، دلیل سوم های مقاوم در برابر عوامل آبرنگ را نشانه شادابی و رهایی یافتند. بعدها، با تولید رنگ

و هوایی. امروز، و مکمل نیز برای این کار پیدا شد: رنگ به عنوان محافظ و پوشش بدنه در برابر عوامل آب
بندی رطوبتی بدنه در برابر ها افزوده شده، و آن، خاصیت عایقالبته، یک مزیت دیگر نیز بر رنگ روی بدنه

 ها خواهد بود.توپا پیشتاز است. و تا مدش محیطی است. رنگ، هنوز، در معماری اررطوبت و بار

 تفریح در فرودگاه
ود. های اصلی تفریحی برای اهالی پایتخت بروزگاری نه چندان دور، فرودگاه مهرآباد تهران یکی از جاذبه

بودند اتومبیل سواری بخرند، رسید و تازه توانستهشان میشان به دهنبسیاری از ساکنان تهران، که دست
ای رو چای و شیرینی در رستوران شیشه اکردند، پذیرایی از آنان ببهترین خدمتی که به مهمانان خود می
 هواپیما در فرودگاه عالمی دیگر داشت. ها، دیدن پرواز و فرود به باند فرودگاه مهرآباد بود. در آن سال



که مسئولین فرودگاه هم تصویری تازه از جهانی تازه. نکته جالب این
ها و مراسم کردند. حتی برای برگزاری جشناین جاذبه را تشویق می

ها و مزایایی قائل بودند. ها در فرودگاه، تخفیفتر، مثل عروسیبزرگ
خارج از شهر موقع، فرودگاه مهرآباد آن کردند. مردم هم استقبال می
های وسیعی بین ها و پهنهآمد. هنوز زمینتهران به حساب می

های مسکونی اطراف میدان انقالب کنونی وجود فرودگاه و محله
های پنجاه داشت. محل فرودگاه، بیابان بود. وقتی در اوایل سال

زمان(  شمسی شروع به ساخت دانشگاه صنعتی شریف )آریامهر آن
های خالی بین فرودگاه و منطقه کردند، آن بناها افتادند وسط زمین

ها و کوچه مسکونی غرب تهران. امروز فرودگاه مهرآباد در میان خانه
های شهری افتاده و فقط برای مسافرین خود جاذبه دارد. و خیابان

خانه فرودگاه رود. چرا؟ آیا رستوران و چایکسی به دیدن آن نمی
 خانه شهری دارد؟ز هر رستوران و چایکم ا

 گردند!پرستوها به النه برمی
جوانی از تبار روستا و تازه به شهر آمده، 

شده با دسترنج پدر، برای با پول جمع
رود و شیفته تحصیل به فرنگستان می

شود و رنگ و شور و شرر آن زندگی می
کند البد گلویش پیش یکی هم گیر می

برد و قصد اقامت و وطن را از یاد می
کند. در این سوی ماجرا، دائم می

تری که در آرزوی خانواده او و دخ
و  سدلواپ گذراند، لش روزگار به غم و اندوه میابرگشت او و وص

نگران تمام آرزوهای خود هستند. هرچه در تدبیر دارند به کار 
یک بندند تا پسر را به بازگشت تشویق و متقاعد کنند، ولی هیچمی

عشق تازد و در حال و هوای اروپا مستانه می رشود و پسکارساز نمی
بازد. پدر در آخرین گام، آخرین تیر ترکش خود را و وطن را میرا 

ای کوچک روانه دیار کند. او مشتی خاک وطن را در جعبهرها می
 رکند و به همراه آن مکتوبی پرسوز و گداز نیز به پسفرنگ می

بار پسر با دیدن نامه و بوئیدن خاک وطن، منقلب نویسد. اینمی
 کند. نه و کاشانه میشود و قصد بازگشت به خامی

این، خالصه و جوهر داستان فیلمی است به همین نام با کارگردانی 
های را در سالهای ایرانیخانوادهاز یو بازی مجید محسنی که بسیار

کند. فیلم با فروش باال و موفق در پیش از انقالب مفتون خود می
اندازد و میملودرام را در سینمای ایران راه از ای ها، موج تازهگیشه

بخشد. چرا که در جان و روح امیدهای زیادی به رونق سینما می
 کند.دوستی را کشف و تبلیغ میملت شریف ایران، حس میهن

 همیشه هم خوب نیست! 
در « العادهخارق»فانه، ساختن بناهای سادر یکی دو دهه گذشته، مت

دالیل بسیاری از کشورهای منطقه اطراف ما مد شده. شکر خدا، به 
نه چندان خوشایند هنوز شهرهای ما را نیالوده ولی  متعدد، این مدِ

ساختن »هر لحظه ممکن است این هوس و ولع 
دامن « ها نیستیک از قبلیچیزی که شبیه هیچ

های ما را نیز بگیرد. در دو سه کوچه و خیابان
های شمالی و دهه گذشته، در شهرهای همسایه
ناپذیری برای جنوبی ایران، مسابقه سیری 

ساختن بناهای عجیب و غریب شکل گرفته و 
در شهرها و « شاخ»دار منطقه را به نابودی کشانده. ناگفته نماند، بسیاری از این بناهای شهرهای هویت

اند که چندان هم هویت معماری و مدنی معاصر ندارند. ولی، در کشورهایی هم که کشورهایی ساخته شده
باره با بنای به یکازی و معماری خوبی دارند، این ویروس به جان شهرها افتاده. خوشبختانه مدنیت شهرس

ه، زمانی ژویهر ندارد. این امر، بهشنوایی با اطراف و کنیم که هیچ سنخیت و همعظیم و عجیبی برخورد می
ل اشغالگری های جدید و عجیب، مثشد که شهر سابقه تاریخی و مدنی دارد. نماها و حجمانگیزتر میتاسف

 گرداند انشااهلل!بخدا به خیر «. کنندله می»خشن و پر زور، بافت تاریخی و فرهنگی محیط را 

 سال پیش! 140صحن، 
حضرت صحن »در وصف این عکس نوشته: 

)ع( )اتابکی(، ماذنه قدیمی، گذر خان  معصومه
قمری؛ عکاس:  1304و مقبره شیخان؛ به سال 

یادگاری از روزگاری نه «. عبداهلل میرزا قاجار
چندان دور که صحن و حرم غربتی محسوس 

و  چندین برابر شدهداشت. امروز حریم حرم 
شهر تاریخی و مقدس قم که امروز بیش از یک میلیون است. هدشدر آن ساخته یا احیا ای باشکوه هصحن

های شناسی، شهری باستانی و تاریخی است. یافتههزار نفر جمعیت دارد، بر اساس اسناد دقیق باستان 200و 
ها قم برد. در آن سال، سابقه شهر را به دوره هخامنشیان میرودشناسی در بستر و اطراف قممهم باستان

های اخیر، این شهر فراز و فرود زیادی داشته. جمعیت شهر در زمان در سدهشهری بزرگ و آباد بود. 
هزار نفر در  35، بالغ بر 1299هزار نفر و در ابتدای سده شمسی اخیر، در سال  25محمدشاه قاجار، حدود 

 ترین مرکز انتشار کتب دینی در خاورمیانه است. دند. امروز، قم بزرگکرآن زندگی می

 مدرسه و زندگی!
شود مدرسه این پرسش هنوز باقی است که آیا می

که امروز « مدرسه بدون دیوار»باشد؟ دیوار نداشته
در برخی ممالک دنیا باب شده، بر اساس چه الگویی 

هایی شود مدرسهدر ایران هم، آیا، می؟ به وجود آمده
آزادند در اطراف  هاباشیم که دیوار ندارند و بچهداشته

باشند، جلو مدرسه در کوچه یا مدرسه تحرک داشته
در محوطه و میدان آن بازی کنند و مردم شهر هم 

 های دور؟چنین تصویری آیا قابل طرح است؟ حتی برای سال ؟به کار خود مشغول باشند
اعتی را های مدرسه در کالس درس خود، سشود بچهاینک یک پرسش دیگر هم مطرح است. آیا می

استراحت کنند و احیانا، بعد از استراحت، آب یا چایی هم بخورند و بعد به ادامه درس بپردازند؟ آیا چنین 
ها بچههایی دارند و روز هستند که چنین مدرسهمگنجد؟ کشورهایی در دنیای اتصوری در ذهن و فکر ما می

دهند. نند و سپس درس را ادامه میزدر ساعتی از روز، در آرامش کامل روی میز درس خود چرت می
باورکردنی نیست؟ چرا؟ مگر مدرسه چگونه جایی است که نشود بخشی از زندگی را، به جز آموزش و 

شود وسط درس و تمرین شود در مدرسه زندگی کرد؟ آیا در خانه نمیجا تجربه کرد؟ نمیآموزگار، در آن
 شوند . . . . و ساعت یا سه ساعت درس خسته میها از دخورد؟ وقتی بچهچرتی زد؟ دنیا به هم می

 تهرانِ زیبا!
کافی است به منظرهای تهران، کمی، 

دو چندان  هایشرنگ هنر بپاشیم. زیبایی
آباد تاریخی تهران، شود. میدان حسنمی

میدان، میدان توپخانه سابق تهران، سبزه
یخ معاصر ایران، جوهر و سرشت شهرهای امروزی های تارخیابان عالءالدوله )فردوسی( و بسیاری از خیابانی

های تهران مرکزی واجد ارزش هستند و قابلیت الگوگیری توان، حتی، گفت تمام بخشو زیبا را دارند. می
زار، خیابان دارند. بناهای بسیار ارزشمندی در محور خیابان انقالب، خیابان کاخ )سابق(، خیابان سعدی، الله

 شان!؛ ببینیمپانزده خرداد و ناصر خسرو . . . . وحدت اسالمی، خیام، 


