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 خانه اردیبهشت اودالجان

 محله -سالم
اگر از ده معمار و شهرساز بپرسیم تعریف محله چیست، حتما ده 

شنویم. حتی، گاه، تفاوت در حد اختالف نظر پاسخ متفاوت می
اساسی است. در نظر برخی متفکران، محله مکان سکونت و استقرار 

زنند، مندان شاخه خاصی از تولید و خدمات است. مثال هم میحرفه
ا و غیره. برخی معتقدند که محله مثال محله مسگرها، کوچه اطب

مکان زندگی و تجمع افرادی از یک شهر است. مثل محله 
ها، محله دهدشتی و غیره. دیگرانی هستند که محله را به بهبهانی

شناسند، مثل محله بازار یا افتد میاعتبار اتفاق خاصی که در آن می
و محله اودالجان. کسانی هم هستند که محله را مکان سکونت 

دانند، مثل شهروند بر گرد فرد و شخصیتی مهم می یاستقرار تعداد
ها محله امیرخیزی یا محله شیخ حسین کاشی. البته بسیاری از محله

کنند، مثل محله هم به اعتبار مکانی خاص یا مقدس هویت پیدا می
 زاده ابراهیم یا محله اهراب. امام
کجاست، یک  گیرد و حد و مرزشکه محله چگونه شکل میاین

وجه از مساله است. سوال مهم دیگر آن است که محله از چه اقشار 
شود. برخی معتقدند محله ترکیب طبقاتی هایی تشکیل میو گروه

مشخصی دارد، مثال محله اعیان و اشراف است. برخی دیگر معتقدند 
کنند هم غنی دارد هم در محله افراد از طبقات مختلف زندگی می

ماند چون اطر این تنوع طبقاتی است که شهر پایدار میخفقیر؛ و به
شدن تضاد طبقاتی در جامعه  اغنیا هوای فقرا را دارند و از حاد

شود که نظر و باور در خصوص شود. مالحظه میجلوگیری می
های یک محله بسیار متنوع و گاه متضاد است. اما، تعریف و ویژگی

عام برای یک محله را توان صفاتی با هر نگرش و تعریفی، می
 شمول، که اگر نباشند محله هم نیست.برشمرد. صفاتی همه

شناسند. باهم سالم و مثال، در محله، مردم، عموما همدیگر را می
کنند. اگر، دیگر شرکت میهای همعلیک دارند، در عزا و عروسی

باشند، باز، به معنای عدم آشنایی حتی، سالم و علیک هم نداشته
ین آشنایی، یک مزیت مهم و اساسی دارد و آن اینکه امنیت نیست. ا

وقت هیچ» گویددر محله برقرار است. مثل معروفی است که می
ست از ادبیات ما پر ا«. دنبال دزد در میان اهالی محله خودت نگرد

 دزدند. محل از هم نمیدهد اهل شواهدی که نشان می
تمام نیازهای روزمره هم دارد. اما، محله یک صفت عمده دیگر 

و چای، تا خیاطی  ها، باید، در محله مرتفع شود. از نان و قندخانواده
دوزی، در محل باید یافت شود. هم باید مسجد برای مراسم و پینه
ها. حمام و غسالخانه هم جزو باشد، هم مدرسه برای بچه داشته

به بیرون ضرورات محله است. اهالی نباید برای خرید گوشت و آذوقه 
نوایی. آشنایی و همکنند. محله مکانی است برای  ادمحله نیاز پی

کند. محله هویت دارد. محله نشانه محله است که تولید فرهنگ می
  دوست هم نیست! ه، محله غریبدارد. محله گنگ نیست. البت

 تهران زیبا است!
انصافی است اگر از تهران، فقط، بی

دود و ترافیک و شلوغی را به یاد 
اگر این شهر  است انصافیآوریم. بی

بالقوه بسیار زیبا را، مرتب، پیش آشنا 
و غریبه، خوار کنیم. تهران شهری 

انات بسیار زیبا و غنی است که امک
ساعت دارد. در این شهر، با نیم

رانندگی در خلوت صبحگاهی، از 
توان به دشت کویر ورامین رسید. ستان البرز رسید. با همان زمان میههای کوتوان به دامنهمرکز شهر می

زامات یک توان در یک شهر سراغ گرفت. تهران، حداقل بصورت بالقوه، تمام الکجا چنین تنوعی را می
گذاری آن است. این چه که ندارد، متاسفانه، حس تعلق مکان ما به آن و ارجشهر زیبا و زیستنی را دارد. آن

توانیم از آن لذت ببریم ، نمیمباشیریزان هم باشد. تا شهر را دوست نداشتهامر، شاید در بین مدیران و برنامه
 هایش بیفزاییم. و بر زیبایی
ویژه اگر بعد از نم بارانی بخش باشد. بهتواند لذتها و فضاهای تهران، حتما، میخیابان زدن درامروز قدم

ها و نمایند. در ساعتهای مرکز تاریخی شهر در این مواقع بسیار زیبا میپاییزی یا بهاری باشد. سنگفرش
زدن و مکان را برای قدمافزاید روزهایی که شهر نظیف و پاکیزه است، باران الهی زیبایی را هم به آن می

ریزان شهری آن است کند. امروز، وظیفه همه معماران، شهرسازان، مدیران و برنامهبردن مهیا میو لذت
ریزی کرد که شهر در تمام ساعات ای برنامهگونهزنی آماده کنند. باید بهزدن و پرسهکه شهر را برای قدم

اشد نه سکوت و سکون روزانه. البته که وظیفه سختی است و به بمرگی داشتهروز زنده و پویا باشد، نه شب
 سهولت امکان تحقق ندارد، ولی، گام اول آن است که این نیاز را بپذیریم و تالش کنیم. 

 

 کشاورزی در شهر!
بیست و چند سال پیش، شهردار یکی 
از کشورهای آمریکای جنوبی، با 

شده، به اهالی شهر ای اندیشیدهبرنامه
اعالم کرد هرکس در بالکن خانه، 
پشت بام، حیاط یا هرکجا که فضای 

تواند از شهرداری آزاد دارد، می
هایی صورت قطعهها، که بهباغچه شده بگیرد. نکته مهم در این کار، این بود که اینهای با خاک غنیباغچه

نبودند، باغچه سبزی و صیفی بودند. چنین  طح چوبی بودند، باغچه گل و تزیینیهای مسآماده در جعبه
کنید. هم فضای سبز دارید، شد که شما در خانه خود، سبزی و صیفی پاک و ارگانیک مصرف میتبلیغ می

 آورید. و نخود را خودتان به عمل میهم نیاز خودتان به گوجه، خیار، فلفل، سبزی 
های مردم شکل گرفت. شهردار، در همایش جهانی سال، یک و نیم میلیون مترمربع باغچه در خانهآن

محیط زیست، اعالم کرد توانسته بیش از یک و نیم میلیون مترمربع فضای سبز در شهر درست کند که 
تر و قابل ها لطیفخورند و فضای خانهی ارگانیک میی و صیفنگهداری برای شهر ندارد، مردم سبزهزینه 
است. این همان کشاورزی در شهر است. امروز از هانوی تا یورکشایر، از لندن تا تورنتو، تر شدهزیست

های مسکونی ایالت سردسیر کبک کانادا با نور های مجتمعمبااست. در پشتکشاورزی در شهر باب شده
کنند، شود. آبی که این کاهوها مصرف میشده، کاهو به صورت انبوه تولید میالمپ فلورسنت و خاک غنی

ها و محله خود جا برای باغچه سبزی و صیفی ما در خانه یک هشتم مصرف آب کاهو در مزرعه است. 
 نداریم؟

 آقای هالو!

شده در یزیر( فیلمی از داریوش مهرجویی، بهترین مثال در خصوص اقدامات برنامه1349« )آقای هالو»
ها مایه مضمونی بسیاری از فیلمهای چهل خورشیدی و هجوم روستائیان به شهرها است که دستسال

شود، آید و با زنی روسپی در شهر آشنا میشد. در این فیلم، مردی روستایی در پی یافتن همسر به تهران می
اوست و مرد روستایی به این گمان که  باور به آن که او روسپی است. زن بنا به رسم خود در پی اغوایبی

های جهان کوچک خود، سپرده به اغوا و ناآشنا به شهر و هنجارهای آن و بنا بر ارزشاوست، دلزن شیفته 
پندارد و در پی خواستگاری زن از اوست. تالش صاحب ای در کوهپایه تهران میزن را دختر صاحب کافه

برد. فریبندگی روابط شهری چنان قدرتمند تایی ره به جایی نمیبرای تفهیم نقش زن به مرد روسکافه 
های آن نیست. سادگی و اخالقیها و بیاست که جهان کوچک مرد روستایی قادر به درک ناهنجاری



آالیشی این جهان کوچک بی
چنان روشن است که 

های خوگرفتگان به ضدارزش
کالنشهری، نقاب بر چهره زده 

چیز در مهکه هو با باور به آن
بازار قیمتی دارد، در پی 

 -آیندسوءاستفاده از آن بر می
از مرد برای انجام معامالت 

بازی استفاده زمین و دغل
این خط روایی  -کنندمی

است، از گر گره خوردهاقتصاد پولی شهر که به عقالنیتی محاسبه
 «.سویی . . . 

حمیده فرهمندیان،  حبیبی،. م.؛ نوشته س«خاطره شهر»)برگرفته از کتاب 
شکوهی بیدهندی؛ انتشارات ناهید؛ چاپ اول؛  .پورمحمدرضا و ص .ن
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 دارالفنون

ترین نقطه، عمارت زیبایی هست، به نام در مرکز شهر، در دسترس
ای شناسیم. برخی از ماها، حتی، خاطرهدارالفنون. همه ماها آن را می

اند. این جا درس خواندهدر آناز آن داریم. خود یا خویشانی از ما 
ترین نقطه شهر، تنها و غریب عمارت زیبا و تاریخی، امروز، در اصلی

شود، گاهی گردشگرانی راه است. گاهی مراسمی در آن اجرا میمانده
اش از اره آیندهزنند. گاه خبری دربکنند و سری به آن میکج می

چیز! عمارتی فاخر شود و گاه هیچشنیده می زبان مدیر یا مسئولی
 ولی غریب در دل پرآشوب شهر.

حتی فقط یک مدرسه نیست.  این عمارت، فقط یک ساختمان نیست.
باالتر از آن، فقط یک دانشگاه نیست! این عمارت بخشی از هویت 
و تاریخ گذشته نزدیک ما است. این عمارت نماد واکنش ما به عدم 

رج است. این عمارت مان در فناوری آن زمان با جهان خابرابری
نشانه اصالحگری حکومتی در گذشته نزدیک ایران است. این 

ای به تفکرات جنبش مشروطیت ایران است. این عمارت، دریچه
وقتی  عمارت، به تنهایی، یک ایران در یک مقطع تاریخی است.

ها شکست خورد، عالوه بر گ متوالی از روسکشور ما در دو جن
ی شمالی کشور را از دست دادیم، عالوه بر که بسیاری از شهرهااین
که النگو و گردنبند زنان ایران را برای تامین غرامت جنگ به این

ار شد که گویی دنیا به آخر ها دادیم، غرورمان چنان جریحهروس
از خود پرسیدند: چرا چنین شد؟  باره،است. زعمای قوم، به یکرسیده

د که باختیم چون توپ نداریم، ترین جوابی که یافتند این بوو ساده
ها به بعد بود که باختیم چون ادوات جنگی جدید نداریم. از آن سال

خریدن دانش یا فنون تولید نظامی یکی از اهداف حکومت شد. 
ها اعتماد کرد که فنون را امیرکبیر دارالفنون را ساخت و به اتریشی

 به ایران بیاورند. 
یرکبیر فرصت نیافت شاهد فعالیت چنین شد آیا؟ بگذریم که خود ام
او را در  افتادن دارالفنون،ی اول راهدارالفنون باشد. در همان روزها
 حمام فین کاشان شهید کردند!

 ترنم زندگی

پرسم می گوید: ترنم. چه زیبا. ترنم.پرسم. مینامش را می

گوید نه! کودکی زیبا و شاداب با اسمی روی؟ میمدرسه می

است در کارگاه نقاشی به مناسبت سالگرد شهادت زیبا، آمده

ها امیرکبیر، نقاشی بکشد. قرار بر این بوده که نقاشی بچه

مربوط به امیرکبیر باشد. ولی چه باک اگر نقاشی ترنم از قبا 

ترنم، با نگاه صاف و روشن  و کاله و ریش امیرکبیر نباشد.

دهد: این درخت خود، زندگی را نقاشی کرده. توضیح می

کنم: خورشید خانم چقدر خندان است! ضیحش را قطع میمن. این زمین است، این خورشید. تواست، این چ

ست؟ ات چندطبقه اپرسم خانهای! میدهد: این هم خانه است! وای چه خانهخندد. و ادامه میترنم هم می

 خندد. خورشید خانم زیبا وشمارد یک، دو، سه . . . ولی حواس من به خورشید خانم است که هنوز میمی

 پاک کودکی پر امید که نامش ترنم است و آرزویش ترنم زندگی. ، حاصل ذهن روشن وخندان

 چرا افتخار؟

در چند دهه گذشته، شهرها فشارهای 
اجتماعی واقتصادی نیرومندی را 

اند که عموما موثر بر تحمل کرده
اند. بسیاری از محیط شهری بوده

مراکز شهری تاریخی داغان شدند، و 
ناشی از غفلت تعدادی نیز دچار مرگ 

رهاشدگی شدند. این فشار ها این و 
پرسش را پیش آوردند که بازآفرینی 

مراکز شهری، عموما، هسته اصلی  .آوردشهری چه تاثیر و تغییری در شهرهای تاریخی به وجود می مراکز
های میراثی دارند.برخی اوقات، این مراکز به مثابه شهر هستند. معموال تعدادی عمارت تاریخی و محوطه

ها بستگی دارد به ها نباشند. اینای از عمارتکنند و ممکن است خوشه و مجموعهنقطه فرهنگی عمل می
های های پرتراکم با کاربریمحله م به آن دارند. مراکز شهری، عموما درتاریخ آن شهر و توجهی که مرد

هایی دارند که سازند و معموال یادمانمختلط مسکونی، اقتصادی و فرهنگی هستند. هویت شهر را می
های معماری و تاریخی ، دارای ارزشغالباهای این مراکز، خاطره جمعی مردم آن شهر هستند. عمارت

 .هستند. این مراکز تاثیر مستقیم بر صنعت گردشگری دارند و به همین خاطر نیازمند توجه جدی هستند
های تاریخی و فرهنگی شهرها دیرسالی نیست که در میان مردم و مدیران شکل حال، توجه به ارزشبا این
های مدرن در تامین آب، برق، گاز و تلفن از یک سو و سامانهحال، نیازهای امروز است. در عینگرفته

ها و عمارات تاریخی را با مشکل مواجه کند. ها، ممکن است حفظ و نگهداری دقیق خانهآسایش در خانه
ها ندارد. در شهرهای بزرگ و این امر، اگر درست مدیریت شود، هیچ تاثیر منفی برای حفاظت از ارزش

های معتبر شهری و حفاظت از آثار و ه در شهرهای تاریخی خاورمیانه، شاهد مرمتکوچک جهان، از جمل
 .ها استقاهره یکی از این نمونه« خیابان المعز»میراث تاریخی و فرهنگی هستیم. 

 باغ نگارستان

های احداثی کم بود، تعداد باغ شاه، چونبه ابتدای حکومت ناصرالدین
ب فراوان خانه آن که آحوض)نگارستان( مورد توجه بود؛ خاصه این باغ 

کرد و هم از داشت. چه، هم قنات حاجی علیرضا آن را مشروب می
گرفت. صاحب گذشت، آب میمجرای آب کرج که از باالی آن می

شاه به زمان ناصرالدینالبلدان از این مجرای آب کرج و مرمتی که مرآت
مجرای بزرگی که از باالی نگارستان حفر »آورد: چنین میدر آن شد 

بود( که آب از این مجرا در زمان محمدشاه احداث گردیدهبود )شده
آورد و قریب ده سنگ آبگیری دارد، در این میرودخانه کرج به شهر 

خواست. مبلغی دیوان اعال خرج تعمیرات کرده، آن نهر لبالب از آب و ده ه.ق.( مرمت می 1267وقت )
سه  -های نزدیک شهر، چون باغ1268در سال « طور فراوانی سیراب کرد. . . ز اهالی شهر را بهروشبان

البلدان، در این حاجت به مرمت داشت، به قول اعتمادالسلطنه در مرآت -زار، نگارستان و قصر قاجارباغ الله
 ها تعمیر اساسی شد.باغ

؛ 1387اهلل انوار؛ فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛ چاپ اول؛ ؛ نوشته سید عبد«های تهرانباغ»)برگرفته از کتاب 
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