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 خانه اردیبهشت اودالجان

 خانه به خانه؛ چراغ به چراغ! -سالم

شهر ساخته » گوید: یکی از بزرگان حوزه معماری و شهرسازی می
باشیم در هر مکان و هر نباید انتظار داشته«. شود!شود، زاده مینمی

بستر و زمینه طبیعی، تاریخی، مدنی «. شهر ساخت»موقعیتی بشود 
شود. آن و ذاتی مکان شهر بسیار امر مهمی است. شهر متولد می

هم نه در صحرا و بیابان، در هر مکان و موقعیتی که نطفه شهر در 
باشد. مثال یک روستا یا یک آبادی. تهران هم چنین آن وجود داشته

د. سرسبز و سرشت و سرنوشتی دارد، چهار سده پیش، یک قریه بو
 پر آب. امروز یک کالنشهر است. غیر قابل قیاس با آن روزها.

توان با دستور و شود. محله را نمیمحله هم در دل شهر زاده می
تکلیف حکومت یا غیر حکومت ساخت. باید نطفه و جوهر محله 

باشد تا محله در آن متولد شود. محله خیلی شبیه به وجود داشته
شود، شاد کند، مریض میشود، رشد میولد میموجود زنده است. مت

شود. و حتی ممکن است بمیرد شود، افسرده و مغموم میو شاداب می
های تاریخی زیادی در این موضوع داریم. با و فراموش شود. مثال

اند، ممکن هایی که متروک شدههای قدیمی، حتی آناین حال، محله
وه خود برگردند. چرا؟ چون است دوباره سر برآورند و به روزگار شک

اند یا از های تاریخی بستر و نطفه الزم را دارند. االن رها شدهمحله
 اند، ولی جوهر حیات و محله را دارند. اهالی و ساکنان خالی شده

خوب؛ چه باید کرد؟ آیا باید منتظر یک منجی و احیاگر بود؟ آیا باید 
توان او جست؟ آیا مکبه حکومت آویخت و تمام آرزوها را در سبد 

ای هم که هستیم محله را به حال خود رها باید همین چند خانواده
و ادامه  مای دیگر بجوییکنیم و سرنوشت و ادامه حیات را در نقطه

 دهیم؟ کجا؟ با کدام امکانات؟ با کدام سطح از رفاه و آرامش؟
آبادانی و توان آباد کرد. خانه به خانه و چراغ به چراغ. محله را می

توسعه قانون خود را دارد. با آبادی یک خانه در محله، بالفاصله، تاثیر 
و منزلت . افزایش ارزششودحس میآن در قیمت ملک در محله 

کند. محله، در هر مقیاسی، خانه دوم را تشویق به احیا و آبادی می
 چون زمین و خانه ارزش پیدا کرده. آبادشدن خانه دوم تاثیر مستقیم

تحریک  را هاگذارد و آنهای کناری میخود را بر ارزش و قیمت خانه
یابد تا کند. و این تاثیر و تاثر متقابل تداوم میبازآفرینی می وبه احیا 

به آن حد که محله خود را با بقیه شهر، البته میانگین شهر، تراز 
های دیگر شهر و محله هاکند. روزی که محله خود را با بخشمی

افتد. بی هیچ سطح کند، قطار آبادی و شکوفایی راه میو همتراز 
تردیدی، آن روز یا لحظه، حتما، نقطه باززایی و تولد دوباره محله 

های کوچک و تدریجی است که جان تازه است. محله با همین گام
گیرد. شکوفایی محله به نفع همه است. در مرحله اول به نفع می

 هویت و ع شهر و نهایتا به نفع کشوراهالی محله است، سپس به نف
فرهنگی آن. ما با آبادکردن یک خانه و احیای یک مکان مهجور و 

 داریم.متروک، بخواهیم یانه، بدانیم یا نه، گام در آبادی کشور برمی

 باغ سنگلج در کنار ما!
ها و امتیازهای زیادی دارد. محله فرصت

ری با جواها، همسایگی و همیکی از آن
پارک »باغ سنگلج است که امروز ما با نام 

شناسیمش. این باغ یا پارک می« شهر
سال پیش افتتاح شد و در طول  70درست 

موزه هایی به آن اضافه شد: زمان تکه
صلح تهران، آکواریم، استخر، ورزشگاه، 

مساحت پارک تقریباً باغ پرنده. کتابخانه و 
دانند. و ادارات جنوب آن بیشتر می هار این پارک بزرگ را ساکنان کوچهقدورودی دارد.  ۸هکتار است و  ۲۵

تر از بسیاری از مناطق شهر است. در روزهای تابستان، تر و لطیفهوای آن بخش از شهر همیشه مالیم
کند. در بخش میوزد سکونت و زندگی در جنوب پارک را لذتنسیم خنکی که از باغ یا پارک شهر می

نوب پارک، خیابان بهشت، ادارات و نهادهای مهمی قرار دارند که شهرداری و شورای شهر سرتر خیابانِ ج
 هاهای تهران است. داستانترین محلهپارک شهر، بخشی از محله سنگلج است که از قدیماز بقیه هستند. 

های آباد در سالاین محله پرجمعیت و های این محله فراوان است. باال و پایین هم زیاد دیده. و قصه
نهاد و با ورود سربازان بیگانه به  افولجنگ جهانی دوم رو به  و سپس در دوره پهلوینخستین حکومت 

برو، -. در روزگار بروناک و متروک بدل شدای ترسبه محلههای دیگر تهران، ، مثل خیلی از محلهتهران
نایب شعبان، نایب حسین، نایب رمضان، نایب باقر، نایب محمدعلی،  هایپاتوق: پاتوق داشت ۹ هاین محل

 هر کدام هم اعوان و انصار خود را داشتند. .نایب صحبت، نایب سید علی اکبر، نایب وهاب

امروز باغ سنگلج از افتخارات شهر است. در کنار این پارک، تماشاخانه سنگلج قرار دارد که بخش 
مهمی از تئاتر و تاریخ نمایش ایران را در سینه خود دارد. روزگاری نه چندان دور، این تماشاخانه 

ه چاه با حفر سه حلقپاتوق هنرمندان و روشنفکران مترقی کشور بود. روایت است که این باغ 
ای از بانوان وزیر وقت( و عدهنخست) آراعلی رزمبزرگ به کوشش انورالملوک هدایت، همسر 

 .هستندها منبع تامین آب آبیاری فضای سبز چاه. حداث گردیدوقت اهمکاری شهرداری خیـّر و 

 کشاورزی در شهر!
ما، عموما، تصوری که از کشاورزی داریم، 
باغبانی و زراعت در روستا و بیرون شهر 

کشاورزی »است. اما امروز در جهان موضوع 
تبدیل به موضوعی بسیار جذاب « در شهر

سال  ۲۵است. ظاهرا، نخستین بار حدود شده
های آمریکای پیش شهردار یکی از پایتخت

حل جنوبی اعالم کرد هرکس در خانه و م
زندگی خود، مثال در بالکن خانه یا پشت بام، 

ها بدهد. به همین های آماده را به آندمِ در یا در هر کجا که جای خالی دارد، شهر حاضر است باغچه
های مردم راه افتاد. شرط ها و آپارتمانسادگی، آن سال حدود یک و نیم میلیون مترمربع باغچه در خانه

جات است نه برای گل و بلبل! موفقیت شهرداری ها برای سبزی و صیفیباغچهشهرداری این بود که این 
تره تصورش را بکنید در بالکن خانه «. کشاورزی در شهر»این شهر موجی در جهان به راه انداخت به نام 

شود از آن باغچه کوچک که باشیم. وقتی سفره ناهار چیده میو جعفری و نهال فلفل سبز و لوبیا داشته
 دهیم، سبزی کنار آبگوشت را بچینیم و نوش جان کنیم! کنیمش و آب میدمان نگهداری میخو

عالوه بر این مصارف خانگی، کشاورزی در شهر تبدیل به صنعت کشاورزی در شهر شده. مثال در سنگاپور 
 جاتباغ چند طبقه بزرگی هست که به روش نوین و علمی برای کشت و برداشت کاهو و سبزی و صیفی

شود. اگر در روزگاری نه چندان قدیم، کشاورزی شغلی روستایی بود، امروز شغلی شهری هم استفاده می
های دیگر را پردازید و معاش خانواده خود و بسیاری خانوادههست. در پایتخت کشور به تولید محصول می

آیا؟ حاال که حرف بدینجا شود شود چنین کرد؟ میکنید. جالب نیست؟ در شهرهای ما هم میهم تامین می
های و باغچهشود این پرسش را هم مطرح کرد: چرا با این همه زحمت و مصرف آب، در بلوارها کشیده، می

 ها کنیم؟شود این همه آب را صرف تولید میوه در خیابانکاریم؟ نمیشهر درخت میوه نمی

 مدنیت کنار کویر!
گویان زیبای ایران است. در یک قاب سمنان یکی از این قصه های فراوان دارند.شهرهای تاریخی ما قصه

ده ازساده عکس، مسجد جامع و مناره تاریخی آن، مسجد سلطانی )مسجد امام امروز(، تکیه پهنه، امام

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AC%E2%80%8C%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B1%D8%B2%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%B1%D8%A7


یحیی، حسینیه حضرت ابوالفضل، بازار قجری، بازار جاده ابریشم، 
قاب فقط. شود دید. در یک میتکیه پهنه و خیلی چیزهای دیگر را 

هم دارد: ها، داستان ناب خود را این شهر، عالوه بر این گونه قصه
هکتار  400های شهر، بیش از و خیابان هادر دل شهر، بین کوچه

باغ انجیر، انار، انگور و غیره هست. با محصوالت ناب و خوردنی. در 
های پراکنده زیادی در دل محله است. محله دیگر شهر، جهادیه، باغ

ایر و پر محصول. در لبه شهر، پایین باند فرودگاه بالاستفاده شهر، د
نزدیک به هزار هکتار باغ انار هست که در دو دهه گذشته راه انداخته 

اند. به همت مدیران میانی شهر. سمنان از آن گونه شهرهای شده
را برای خود « شهر در باغ»ناب است که ممکن است روزی عنوان 

های عادی و آن دسته شهرها که در کنار جذابیت انحصاری کند. از
معمول شهرهای تاریخی ایران، هویت ویژه خود را دارد. تصورش را 

کمی که جلو  ،شویدهای خیابان حکیم الهی میبکنید، وارد کوچه
« باغکوچه»باره وارد رفتید و چند پالک مسکونی را رد کردید، به یک

ها را نظاره کنید، از و باغ و باغچه شوید. اگر مسیر را ادامه دهیدمی
 آورید. جالب نیست؟شهریور سر در می 17خیابان و بلوار 

 پزشک محبوب و قریب!
مجموعه یک نام  «روزگار قریب»

کیانوش به کارگردانی  تلویزیونی
به  1۳۸۶است که از پاییز  عیاری

مدت یک سال از شبکه سه سیما 
به نمایش درآمد. این سریال الهام 

محمد گرفته از زندگی دکتر 
پزشکی گذار تخصص ، بنیانقریب
استان این . د.است ایراندر  اطفال

مجموعه عالوه بر نمایش زندگی 
 1۲۹۵و رویدادهای سال  پزشکیتحوالت دانش دکتر محمد قریب، 

یکی از دالیل موفقیت و  .کندخورشیدی را روایت می 1۳۵4تا 
جذابیت این مجموعه، نگاه اجتماعی کارگردان به زمینه و بستر مدنی 
زندگی دکتر قریب است. دکتر قریب در طول حیات خود شاهد 

بود. از کودتای سوم اسفند  نراایاتفاقات بسیار مهمی از تاریخ معاصر 
 جهانگیرشدن نفت، از اتفاقات جنگ و فروافتادن سلسله قاجار تا ملی

دوم تا باال آمدن جریانات و احزاب سیاسی در ایران. زندگی دکتر 
قریب، عالوه بر این وقایع و اتفاقات مهم، زندگی دانش و حوزه 

گیرد. تصور را در بر می 1۳۵4پزشکی ایران نیز هست. فیلم تا سال 
پزشکی ایران  تغییرات بسیار وسیعی که در حوزه دانش و تجهیزات

 تامل باید کرد.های گذشته بسیار سخت است. در طول سده
ید، یکی از آثار ماندگار کیانوش عیاری است و داین مجموعه، بالتر

آفرینی هنرمندانی چون ناصر و مهدی هاشمی، رضا کیانیان در نقش
آن بسیار مغتنم است. در روز و روزگار کرونایی امروز، یادآوری 

که و کوشندگان سالمتی اختصاص دارد، خالی از لطف نیست، به ویژه آنتالش سفیران  های که بمجموعه
های تاریخی محله اودالجان باشد. خانه دبیرالملک، قبل از مرمت و مکان و لوکیشن مجموعه یکی از خانه

 خوب مرمت شده و دیدنی است.  این بنا االن دفتر گردشگری منطقه دوازده است. احیا، البته.

 شود!چراغی دیگر روشن می
رها  های قدیمی و تاریخی کهنهمحله پر است از خا

های خرد هستند. با و کارگاه اند یا در تیول انبارهاشده
ها خود اندک، تمنای احیای این خانهاین حال، اندک

اندک اندک، جمع »دهد. به قول معروف، را نشان می
اند عزیزانی که عالقمند شده«. رسندمستان می

، به احیا و های محلهجای تخریب و نوسازی خانهبه
محله ظرفیت زیادی  ها کمر همت ببندند.مرمت آن
های محله با هر درجه از دهد تمام خانهبرای احیا دارد. تجربه گذشته بسیار نزدیک محله نشان می

های های خوبِ کشف ارزشکم، نشانهشدگی و ویرانی هم باشند، قابلیت احیا و مرمت را دارند. کمترک
پیچد و مژده بازآفرینی و احیا های محله خبرها میکوچه. در کوچه پسشوددیده و حس مینهفته محله 

  .کم و با تانی، آباد و احیا کنند. مبارک استاند محله را، کمپراکند. خود اهالی محله به صرافت افتادهمی

 سر را باال بگیریم!

طبیعت نعمتی بزرگ است که خداوند عالم به بنی 
شود، وقتی صحبت از طبیعت میبشر ارزانی کرده. 

افتیم. شاید خیلی معموال به یاد دشت و دریا و کوه می
ان دشت و دریا و جنگل مکه در کنار خانهاز ماها از این

دانیم. ولی، طبیعت نیست، خود را دور از طبیعت می
خواه شهر باشد خواه روستا، در  در تمام نقاط عالم،

کنار ما هست. فقط باید سر را باال بگیریم و ببینیمش! آسمان! آسمان خدا، تابلو نقاشی بسیار بزرگی است 
شود گفت نه یک تابلو، بلکه یک نمایشگاه است. شود. میاش عوض میکه هر لحظه رنگ و نگاره

یعت. در هر لحظه از روز، در هر کجا که هستید، سر را های زیبای طبنمایشگاهی متنوع و متغییر از جلوه
کند کجا هستید و در چه باال بگیرید و یک تابلو اختصاصی از نمایشگاه خداوندی را ببینید. فرقی نمی

به  کرجونیم صبح یک روز تابستانی در مسیر ساعت شش. مثال در همین عکس، که دیداروضعیتی قرار 
جاده شلوغ است. ماشین  بینیم.اش میهای باشکوه خورشید را در طلوع صبحگاهیشده، غمزهتهران برداشته

 گری آسمان شوند؟ هرگز!توانند سد راه جلوهزیاده، هوا هم چندان پاک نیست. ولی آیا همه این موانع می

 ما همه فرزندان ایرانیم!
ایران هستند.  یوسف، پویا و کیهان، سه عزیزِ سرحال و شاداب

دانیم! چه فرقی کنند. کدام محله؟ نمیدر یک محله زندگی می
شان را دوست دارند چون فضای گویند محلهدارد؟ خودشان می

های وسف، با پیراهن تیم فوتبال محبوب خود، بازییبازی دارد. 
رود کند. کالس چهارم است. میلیگ برتر را هم دنبال می

 ند، هوای همدیگر را دارند، شاد هستند و شاداب. ما هم دوستشان داریم!پنجم. بازی را دوست دار

 عوض پنجاه روز، پانزده روز!
وزارت تری به ، نامه مفصل1۳0۳االول ربیع 1۶سفارت انگلیس، در »

است،  میلامور خاجه نوشت. . . . از لندن به بوشهر که مسافت چند هزار 
رسد تا از بوشهر به طهران که چند صد میل است، در زودتر متاع می

جای برابر آن مسافت کثیر است. . . صورتی که کرایه این مسیر قلیل سه
شبهه و تشکیک نیست که بهترین طریق راه محمره به طهران است که 

آباد و قم بگذرد و در هیچ راه آباد، بروجرد، سلطاناز شوشتر، دزفول، خرم
دیگر فواید این راه متصور نیست، و از بروجرد شعبات دیگر این راه را 

رمانشاهان و همدان برد. ممکن است حال کبه توان منشعب کرد و می
که اشخاص بصیر و معتبر در اول  یک راه سهل و آسان از محمره به مبلغ پنجاه هزار تومان احداث کرد

در سنوات بعد که تجارت رونق گرفت،  اند وسال افتتاح منفعت آن را در جهت شرکا صدبیست برآورد کرده
زده روز با مقدار زیادتر و ها متاع از جنوب به طهران به عوض پنجاه روز در پان.گذشته از ایندردگعالوه 

 «.خرواری شش تومان کرایه در عوض دوازده و هیجده تومان حالیه خواهدبود. . 
 1۶4؛ ص 1۳40اول؛ ، چاپ انتشارات سخن؛ فریدون آدمیت؛ «یتطفکر آزادی و مقدمه نهضت مشرو»برگرفته از 
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