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 خانه اردیبهشت اودالجان

 های خالیخانه -سالم
های مرکز شهرهای تاریخی، در ایران و در بسیاری یکی از عارضه

های خالی فراوانی است که متاسفانه مورد دیگر از کشورها، خانه

گیرند. در تهران خود ما، در بافت ل قرار نمیاستفاده منطقی و معقو

های بسیاری را مرکزی شهر، مثال در اودالجان و چال میدان، خانه

اند. البته، خالی نه به این بینیم که خالی و بدون استفاده افتادهمی

که در ها نیست. معموال، صاحب ملک برای اینمعنا که کسی در آن

کسی مواظب باشد که سقف پایین نیاید، و پنجره خانه به یغما نرود و 

دهند تا در ترین شرایط در اختیار کسانی قرار میملک خود را با ساده

زمانی مساعد، که معلوم نیست کی فراخواهدرسید، ملک قیمت پیدا 

نگر نیست. در کند که بفروشند. این تفکر، چندان درست و آینده

زرگ در اختیار یک فرد های بای که سکونت وجود ندارد و خانهمحله

شود. تر میارجکماست، عمال، روز به روز مهجورتر و یا یک خانواده

ها، چه بسا رشد معکوس قیمت اتفاق بیفتد. یا اگر در این محله

ها اتفاق بیفتد هرگز در حد نرخ تورم افزایش قیمتی در ارزش خانه

اش واقعیها، خانه خالی هرگز به قیمت نیست. در این محله

 شود.تر میارزشتر و بیرسد. چون هر روز ویراننمی

ولی چرا چنین است؟ چرا این همه خانه بالاستفاده منطقی در این 

ها وجود دارد؟ آیا تنها علت را باید در انتظار تورمی و کوچه و محله

امید به افزایش ارزش ملک در آینده جستجو کرد؟ آیا واقعا مردم به 

ها هستند تا خانه را یش انفجاری قیمت خانه در این محلهانتظار افزا

 تبدیل به احسن کنند؟ دلیل دیگری نیست آیا؟

ها دالیل فراوانی ها در این محلهخانه نماندواقعیت آن است که خالی

دارد. از جمله موضوع ارث و بالتکلیفی بین ورثه. حتما، همه اهالی 

ساله توافق چند ساله یا چند دهها اسیر عدم دانند کدام خانهمحل می

 وارثان ملک هستند تا تعیین تکلیف کنند. بفروشند یا احیا کنند.

های تاریخی پایین از سوی دیگر، متاسفانه، منزلت سکونت در بافت

دانند. علتی ها خود را خوشبخت نمیآمده و اهالی ساکن در این محله

طنزهایی را مطرح ها و هم برای این طرز تفکر ندارند. همان حرف

اند. وقتی در غالب زیون شنیدهیهای رادیو و تلوکنند که از برنامهمی

پذیر یا ها محل سکونت اقشار آسیبها این خانهها و سریالفیلم

شود، تاثیر منفی آن بر روی افکار عمومی مجرم جامعه تصویر می

معه، های جاغیرقابل جبران است. چرا غالب معتادان و افسارگسیخته

کنند؟ های بافت تاریخی زندگی میها، معموال در خانهدر این فیلم

این ظلم ها اقشار محترم و اصیل اصال وجود ندارد؟ آیا در این محله

به محله و ساکنان شریف آن نیست؟ مگر بزه و تخلف فقط در بافت 

 افتد؟ تاریخی شهر اتفاق می

 «باغ ایرانی»
کرمان است. « باغ شازده ماهان»جا این

قدر زیباست این باغ در زمستان همان
ای که در تابستان یا بهار. معماری یگانه

 است یکی از نه باغ ایراندارد. این باغ 
در فهرست « ایرانی باغ»که در پرونده 

منظرهای فرهنگی سازمان میراث 
به ثبت   -یونسکو -فرهنگی جهان

یرانی، به معنی هر است. باغ ارسیده
ای اتالق هایی خاص و ویژهبه باغ وباغی که در ایران باشد، نیست. این یک اصطالح و یک مفهوم است 

فهرست میراث جهانی یونسکو ایرانیِ باغ  نهدارند. ای شدههای تعریفها و شاخصهشود که ویژگیمی
آباد، فین در کاشان، عباس اصفهان، در ستونچهل شیراز، در ارم فارس، مرودشت در پاسارگاد عبارتند از:

 .پور در مهریز یزد، اکبریه در بیرجندآباد در یزد، پهلوانباغ شازده در ماهان کرمان، دولت

زیبا و مهم دیگری هم هستند که شایستگی قرارگرفتن در فهرست میراث  های ایرانیِیقین باغبه
نظیری دارد، ولی یک اثر علی دامغان که معماری و فضابندی بیجهانی باشند، مثل باغ چشمه

ای هم دارا باشد و خلوص و اصالت تواند در فهرست جهانی قرار گیرد که شرایط ویژهوقتی می
تکمیل اطالعات الزم  باشد. عالوه بر آن، مستندسازی اثر ورا در زمان ثبت اثر حفظ کردهخود 

است. به همین خاطر ممکن است بسیاری از آثار با ارزش نتوانند در فهرست برای ثبت نیز بسیار مهم 

ها بودند: نهای ایرانی در فهرست جهانی، از جمله، ایهای یونسکو برای ثبت باغجهانی ثبت شوند. مالک
های بشری در یک بازه دهنده تبادل ارزشنشان  /دهنده یک شاهکار از نبوغ و خالقیت انسانینشان»

ریزی شهری یا طراحی مهزمانی در یک منطقه فرهنگی از لحاظ پیشرفت در معماری یا فناوری، برنا
ای نمونه /هنگی یا تمدن زنده یا از میان رفتهکم استثنایی بر یک سنت فرهمتا یا دستگواهی بی /اندازچشم

ای از تعامل مونه برجستهن /دله مهمی از تاریخ بشر را نشان دهبرجسته در معماری یا تکنولوژی که مرح
های طور مستقیم یا ملموس مرتبط با رویدادها یا سنتبه /بین انسان و محیط زیست یا نماینده یک فرهنگ

 های جهانی و بسیار مهم.ارزش. «نی یا ادبی دارای اهمیت عالی جهاار و عقاید یا آثار هنرزندگی، افک
 آیا نباید به ثبت جهانی باغ ایرانی افتخار کرد؟ بدین ترتیب، 

 برکه!
ها ها عقیده دارند که ایرانیبه نادرست، خیلی

گریز هستند. پیوسته بر این رو و جمعتک
ها در باور نادرست تاکید دارند که ایرانی

گروهی و اجتماعی ناتوان و در فعالیت 
فعالیت شخصی و فردی پرتوان هستند. 
همیشه هم، باز به نادرست، مثال فوتبال و 

ها در گویند ما ایرانیزنند. میکشتی را می
ورزش کشتی که انفرادی است صاحب 

البته  المللی نداریم. وهای جهانی هستیم ولی در ورزش گروهی و جمعی فوتبال هیچ افتخار بینمدال
 گریز هستند؟رو و اجتماعها تکهای دیگری نیز در آستین دارند. ولی، آیا، واقعا ایرانیمثال

ها گوییم نه! مثال کشتی و بوکس در برابر فوتبال و والیبال، قطعا، گویای شخصیت کامل ایرانیما می
ها آن را ها و سدهارند و سالها به زندگی جمعی باور دنیست. ما شواهد مستدل و محکمی داریم که ایرانی

 کنیم.کنیم، به شواهد عینی محکم اشاره میاند. برای اثبات این ادعا به حرف و گفته استناد نمیتجربه کرده
دانیم که تا تجهیز انبارهای شهرهای ایران است. میهای زندگی و خرد جمعی ایرانیان، آبیکی از نشانه

ها و شهرهای ما ترین منبع آب آشامیدنی محلهو شهری، اصلی کشیشهرهای ما به سامانه آب لوله
 انبار مظهر خرد جمعی و نشانه کامل زندگی اجتماعی است. چرا؟ توجه کنید:بود. آب« انبارآب»

انبار، قطعا، کسی باید زمین آن را به شهر یا محله وقف کند، حتما کسی یا کسانی به برای داشتن یک آب
انبار را بسازند. کسانی دیگر باید آن را آب وقف کنند. کسانی از اهالی شهر باید این آبانبار باید این آب

و وقتی  انبار را مرمت کنند. و بسیار کارهای جمعی دیگر!هرسال الیروبی و نظافت کنند. کسانی باید آب
رنگ و جنس از  هیچ تمایزی از جهت دین وآب در آن پر شد، تمام مردم محل، بیانبار آماده شده و آب

انبار توسط هیچ ای از استفاده نادرست از آب آبکنند. هرگز در هیچ سند تاریخی نشانهآب آن استفاده می
انبار محله خود در کمال صفا و صمیمیت ها از آبها و سدهاست. مردم سالعضو محله و شهر ثبت نشده

 انبار.یعنی آب «برکه»های جنوب کشور، کنند. این نشانه زندگی جمعی نیست؟ در استاناستفاده می



 ایران، 

 پیشرو در ثبت تصویر
شاه، شاید، نخستین ناصرالدین

کسی بود که عکاسی را در ایران 
باب کرد. برخی در نامیدن اسم و 

نویسند: لقب این شاه چنین می
به هر «. عکاس ناصرالدین، شاهِ »

ترتیب، در کشورهای منطقه، 
ه ایران نخستین کشوری است ک

برداری ورود نخستین دوربین فیلماست. عکاسی و سینما را پذیرفته
 ۱۲۷۹به سال  شاه،مظفرالدین)دستگاه سینماتوگراف( در زمان 

است. نخستین فیلم  ایرانخورشیدی، به ایران، آغازگر تاریخ سینمای 
آن را در سال  اردشیر ایرانیاست که  دختر لرناطق فارسی، فیلم 

ایران را در  سالن سینماینخستین  .خورشیدی ساخته است ۱۳۱۲
سینما را اختراع  برادران لومیرسال پس از آنکه  ۵تنها ) ۱۲۷۹سال 

 تبریزدر شهر  کاتولیکمبلغین مذهبی « سینما سولی»کردند( با نام 

های ین سینما به دلیل عدم دسترسی به فیلماتأسیس کردند. اما 
خورشیدی،  ۱۳۰۹تا سال . خورشیدی تعطیل شد ۱۲۹۵روز، در سال 

های غربی که در اندک سینماهای تأسیس شده به نمایش فیلم
پرداختند. تا اینکه در این سال، مواردی زیرنویس فارسی داشتند، می

آبی و نخستین فیلم بلند سینمایی ایران را به نام  اوانس اوگانیانس
، اولین اردشیر ایرانیخورشیدی،  ۱۳۱۲در سال )تصویر(.  ساخت رابی

ساخت. استقبالی  بمبئیدر  دختر لرفیلم ناطق فارسی زبان را به نام 
که از این فیلم شد، مقدمات ساخت چند فیلم ایرانی دیگر را فراهم 
کرد. اولین سینمای عمومی در ایران را میرزا ابراهیم خان 

میالدی، افتتاح  ۱۹۰۴خورشیدی برابر با  ۱۲۸۳باشی در سال عکاس
ما اولین سالن رسمی سینمای ایران در سال پیش!( ا ۱۰۵)یعنی  کرد

خورشیدی به نام گراندسینما در تهران ساخته شد. در  ۱۳۰۵سال 
خورشیدی نیز چند سالن سینما در تهران ساخته شد. از  ۱۳۰۸سال 

« سپه»، و سینما «مایاک»، سینما زاراللهدر « ایران»آن جمله سینما 
 .نفر را داشت ۱۱۰۰که ظرفیت بیش از 

 بوشهر دوران صفوی
آید، به تصویر و توصیفی که در پی می

خدمتکاران  . . ».لطفا، توجه کنید: 
شاهبندر تمام وسایلم را به یک قایق 
بردند. من نیز در ساعت پنج بعد از 
ظهر سوار شدم. آنها از من در عرشه 
کشتی با احترام بسیار استقبال کردند 

ترین کابین کشتی را به و آبرومندانه
خواستم من دادند. در حالی که می

سوار کشتی شوم، از شهر و لنگرگاه 
صدای شلیک توپ ادای )بوشهر( 

نسبت به سلطان شیراز که در ساعت هفت بعد از ظهر به  احترام را
شد، شنیدم. این شهر محل باصفایی است واقع در بوشهر وارد می

که از سمت غرب در انتهای یک دشت بزرگ  ای از خشکی منطقه
به داخل کشیده شده و از سمت غرب، شهر به وسیله رودخانه قابل 

های بزرگ محصور شده و از سمت دیگر با برای قایقرانی کشتی
است. بیشتر ساکنان آن عرب ها زینت داده شدهجنگل و نخلستان

 «پردازد.هستند و بقیه ایرانی. بندر عوارض سنگینی به شاه ایران می
  .«کارا به ایرانسفرنامه آبه»ای بود از کتاب این تکه

های خود را منتشر کرد. این کتاب کوچک، ها و تجربهعصر صفوی به ایران و منطقه آمد و دیده رد کاراآبه
بندر این  دانند،بندر بوشهر را از زمان نادرشاه میمجدد  شکوفاییها که دهد، برخالف تصور برخینشان می

بارتلمی  ؛«کارا به ایرانسفرنامه آبه)» .و ابهتی داشت ن نیز شهر مهم بندری و تجاری بوددر دوره صفویا

 (۱۲۵؛ ص ۱۳۸۷گلگشت،  چاپ اول؛ ؛ انتشارات کارا، ترجمه احمد بازماندگان خمیری، آبه

 نیس، فرانسه
ها صحبت از بندر بوشهر که شود، گوشه

آید. از جمله و نکات زیادی به ذهن می
زادهای جهانی آن. بندر بوشهر، به هم

دالیل زیاد، در ادبیات معماری و 
شهرسازی ایران مورد توجه است. 

ویژه از نظر معماری بافت تاریخی به
چهارمحله آن. مشابه این بافت در 

نیس  شهرهای اروپایی وجود دارد.
های بوشهر دارد. فرانسه یکی آز آن شهرها است. بافت تاریخی این شهر، شباهت بسیاری به بافت و کوچه

های این شهر به دلیل توجه ویژه به بافت تاریخی آن مقصد مهمی برای اروپاییان و جهانیان است. کوچه
کند و کافه و نشینی ایجاد میبست ندارد( فضای سیال و دلبست آن )مانند بوشهر که بنبدون بن
های متنوع فرهنگی و صنایع دستی، پاتوق مناسبی برای گردشگران و دکان مغازههای آن در کنار رستوران

و در جنوب شرقی این کشور  کوت دازور-پروانس آلپت که در ناحیه اسشهری ساحلی  عالم است. نیس
 .دارد نفر ۳۵۰،۰۰۰است، جمعیتی بالغ بر اقع شدهو دریای مدیترانهاین شهر که بر کرانه های  . قرار دارد

است و شهری توریستی، تفریحی، فرهنگی، و در عین حال محل المللی بودهنیس همواره میزبانی بین
 روزانه و است پایتخت از خارج فرودگاه برترین داز کوت–فرودگاه نیس . اختراع و تحقیق و بازرگانی است

به همه شهرهای  را شهر پاریس–پرواز روزانه نیس  ۴۵پرواز داخلی و بیش از  ۳۲المللی پرواز بین ۵۹ با
 . ی و راه آهن نیز به راحتی در این شهر قابل دسترسی استاکند. شبکه جادهبزرگ وصل می

 آباد و بروجرد، هر دو زیبا!خرم

اسمش امین است. کالس چهارمی است. سرحال و 
پرسید کدام شهرها را دیده، چندین اسم قبراق. تا می
اش از بانشاط است. ریشه کند. شاداب ورا ردیف می

فورا « کجایی هستی»پرسید آباد است و وقتی میخرم
محله را دوست دارد. خانواده عزیزش «. لر»گوید می

خواند و در مورد شهرهای را هم. با عالقه درس می
آباد، هم بروجرد. ی دارد: هم خرملرستان هم نظر زیبای

 حتما، در بزرگسالی، لرستان را همانقدر دوست خواهد
داشت که تمام ایران را. برای او، همه شهرهای ایران 

گوید درست است فوتبالی اندازی روشن برای آینده خود. میوطن و زادگاه هستند. او ایرانی است. با چشم
شود مهندس مگر نمی»گوییم فدای بازی و مسابقه نخواهدکرد. می اش راایاست ولی درس و آینده حرفه

گوید اگر چنین شود که عالی است! او می؟ «یا باشگاهفوتبال ملی تیم  حال، عضوو دکتر بود، در عین
 داند آینده در دستان خود او است. باید بکوشد تا به دستش آورد. همین. می

 خاطره!

ای قدیمی در حال مرمت و احیا در اودالجان میانی، خانه

ای که در چهارده سال گذشته تبدیل به است. خانه

نه سقف داشت نه هویت. االن، در سایه  .بودشدهای مخروبه

شدن است. در این خانه، کاری عالقمندانه، در حال زنده

نند بیآنانی که آن را می« نویسیِخاطره»برای  استدفتری 

آید، و دوست دارند چند کلمه بنویسند. جمالتی که در پی می

 یبرا» است:نوشتهکند. ای است که دانشجویان بسیاری را آموزش و تربیت مینوشته انسان فرهیختهدل

 دیرا عوض کرد یا. سرنوشت خانه . .یکیبود در تار یام، کار شما مثل نورشده دیروزها نا ام نیمن که ا

شده که  ی. کار شما نوردی. خاطرات پنهانش را آشکار کرد . فراموش شود. شهیهم یود براکه ممکن ب

 دیاداده رییرا تغ یاریبسسرنوشت خاطرات  ،خانه، نه کیاطراف را هم روشن خواهدکرد. سرنوشت  یهاخانه

 .«شما سپاسگزارم یاز مهربان مانهیصم .دیاآورده یادآوریو  یآگاه ییبه روشنا یفراموش یکیو از تار
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