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چكيده

محله عودالجان در شمار محالت پنجگانه تهران قديم بـوده اسـت، ايـن محلـه روزگـاري                  
با گذشت زمان و بروز تغييـرات فـراوان         . ل تمركز جمعيت شهر تهران به شمار مي آمده است         مح

در كالبد و بافت محله، فرسودگي هايي در آن ايجاد شد، عمده اين تغييرات شامل خيابـان كشـي        
هاي بي ضابطه اي مي باشد كه طي دوره هاي مختلف در بافت محله ايجاد شد كه از آن جملـه           

 ش،  امتداد يافتن گذر 1316ايجاد خيابان سيروس بر اساس خيابان كشي هاي سال        مي توان به    
 اشاره نمود، كه هـر  40پامنار تا خيابان بوذرجمهري و امتداد يافتن خيابان بوذرجمهري تا در دهه          

در مسير امتداد و گسترش خود باعث تخريب هاي فراوان گرديدند، كـه از آن جملـه             آنها  كدام از   
در امتداد ايجـاد خيابـان      .. .ه تخريب راسته بازار سرچشمه و بخشي از تكيه رضا قلي و           مي توان ب  

مجموع اين فرسودگي ها و نامناسب شدن شرايط زندگي در اين محلـه، بـه               .سيروس اشاره نمود  
همراه طبقاتي شدن بخش ها و نواحي مسكوني شـهر تهـران نـوعي مهـاجرت درون شـهري و                    

آورد كه سبب مهاجرت افراد بومي و ساكن اين محله به نـواحي ديگـر               وجود  ه  اجباري را در آن ب    
شهر گرديد و به دنبال آن جمعيت غير بومي و مهاجري كه هيچگونه تعلق خـاطري بـه محلـه و     

.حفظ هويت تاريخي و فرهنگي آن نداشتند جايگزين ساكنين اصلي گرديدند

ـ    با توجه به تغييرات ايجاد شده در محله عودالجان و ساي           ه ر محالت قـديمي مشـابه بايـد ب
دنبال راهكار مناسبي در جهت حفظ و تداوم خاطره هاي شهري در اين محـالت بـود، راهكـاري        
كه با آن بتوان بر ضخامت تاريخي افزود نه سبب زدودن خاطره و از بين بردن هويت تاريخي آن   

.گرديد

واژه هاي كليدي 

. كهن، خاطره هاي شهري، خاطره زداييتهران، عودالجان، تغيرات كالبدي، بافت هاي



 شماره ششم•
83

مقدمه

مطرح ،)(Emilia Timeجامعه شناس فرانسوي اميليا تايم جمعي توسط براي اولين بار مفهوم حافظه 
گونه توضيح مي دهد كه زندگي جمعي در طول تاريخ امتداد دارد و منقطع او اين مفهوم را اين. مي شود

. ، حافظه جمعي ناميده مي شوداردمعه يا اكثريت قاطع جامعه وجود دنيست و اين احساس كه در فرد فرد جا
، پديده اي كامالًرا در درون فرد به وجود مي آوردچيزي كه اين احساس تعلق و هويت به يك جامعه 

پديده اي كه در طول زمان و در طول زندگي فرد به او القا شده و .عد غير ارادي داردارادي نيست بلكه ب
هويت . در او دروني مي كند و بر مبناي آن الگوهاي رفتاري فرد در بطن جامعه شكل مي گيرداين را 

اجتماعي و حافظه جمعي در جايي حفظ مي شود كه وقتي فرد در آنجاست حس مي كند فضايي كه در آن 
حال . ست او آن فضا داراي تداوم تاريخي)1383:113، خسرو خاور. (مستقر است با جاهاي ديگر فرق دارد

 در يك جامعه شهري امتداد تاريخي را حفظ كنيم تا حفظ يماين سوال مطرح است كه چگونه مي توان
امتداد تاريخي به حفظ هويت ما كمك كند؟

ثر بر خاطره زدايي را جستجو كرد تا بتوان از پيشروي ؤبراي پاسخ دادن به اين پرسش بايد عوامل م
 هاي انجام گرفته تغييرات كالبدي نقش بسيار كليدي در اين زمينه با توجه به بررسي. آن جلوگيري نمود

.داشته اند
هدف اين نوشتار، تحليل اثر تغييرات كالبدي بر خاطره زدايي در بافت تاريخي تهران است و نمونه 

. موردي بررسي شده، خاطره زدايي از بافت محله عودالجان مي باشد
 نشين تهران قرار حله اصلي شهر و در شمار محالت اعيان روزگاري جزء پنج م كهمحله عودالجان

دوره قاجار را .  شهرداري تهران را به خود اختصاص داده است12داشته، امروزه بخش كوچكي از منطقه 
مي توان به عنوان دوره رشد و شكوفايي اين محله قلمداد كرد و بالعكس دوره معاصر را به عنوان دوره 

.افول آن به شمار آورد
سال 2بره زين، 1كوفس نا، نقشه هاي معروف تهران مربوط بهاين مقالهترين اسناد مطالعاتي مهم

مي 1374سال GIS5و نقشه ق .ه1309سال 4عبدالغفار،ق.ه1275سال 3 موسيو كرشيش،ق. ه1257
 نقشهآوري جمع تنهابافت محله عودالجان  و تحليل اثرات تغييرات كالبدي بر جهت شناساييمسلماً . باشند

ها و اسناد موجود كفايت نمي كرد و نياز به تطبيق نقشه هاي مزبور با وضع موجود و بررسي اثرات تغييرات 
به صورت  را ميداني و برداشت هاي بررسيحاصله بر بافت بود بنابراين نگارندگان را بر آن داشت كه

.گسترده انجام دهند
شناسايي عناصر شاخص شهري در :، عبارتند ازرفته اين پژوهش مورد توجه قرار گمواردي كه در

بررسي وضعيت كنوني در تقابل  و اثرات تغييرات آن بر بافت و خاطره زدايي حاصل از آن،محله عودالجان
.با نقشه هاي تاريخي

خاطره زدايي در بافت هاي كهن

 بطن شهر وقتي از هويت شهر صحبت مي كنيم به چيزي رجوع مي كنيم كه در پس ظاهر و در
مهم اين است كه در . نهفته است و ممكن است هيچ گونه ارتباطي به شكل و ظاهر شهر نداشته باشد
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. دن و به شهر هويت مي دهپيونددتارهايي در شهر به وقوع مي چه هنجارها و رف. داخل شهر چه مي گذرد
 كه انسان با آن تعريف مي  يكي از عناصري.شهر نگاه كنيمهاي به همين سبب بايد به انسان ها و رخداد

اگر شهري فاقد حافظه تاريخي باشد نمي توان گفت داراي . شهر نيز داراي حافظه است. حافظه است، شود
حافظه تاريخي شهر يعني اينكه شهر، داراي خاطره است و تعريف مي كند كه در اين مكان . هويت است

پس همانطور كه انسان با خاطره . ره داشته باشدعالوه بر حافظه، شهر بايد خاط. چه اتفاقي افتاده است
)1384:8حبيبي ،. (تعريف مي شود شهر نيز با خاطره تعريف مي شود

حافظه جمعي، . حافظه تاريخي را بايد شكلي از انباشت حافظه جمعي در محور زماني به حساب آورد
نوعي اشتراك ذهني در پيوند با گذشته به وجود آورده و حافظه اي است كه درون يك گروه اجتماعي 

انباشت حافظه، از خالل مجموعه درهم و پيچيده اي از برداشت هاي حسي . كمابيش خاص آن گروه است
قابل تبيين است، به صورتي كه در آن مي توان شمار بزرگي از تصاوير، صداها، بوها، مزه ها، تجربه هاي 

حافظه تاريخي بر بستر . را گرد آورد... ثرها، غم ها و شادي ها، حسرت ها و غربت ها و، تأ)المسه اي(بساوايي 
فضا حركت مي كند، به عبارت ديگر محور زماني در رابطه اي پيوسته با محيط فضايي قرار مي گيرد و به نوبه 

ي شهري، محله ها، فضاها. خود آن را تغيير داده و بر آن معنا گذاري، نمادگذاري و نشانه گذاري مي كند

.مجلسخيابان پامنار و مسجد سپهساالر  منار :1تصوير 
1384نگارندگان، : مأخذ

1384نگارندگان، : مأخذ. خيابان سعدي جنوبي: 2تصوير 

1384نگارندگان، : مإخذ.  خيابان پامنار:3تصوير 
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 ناميد؛ مانند نام "مكان هاي حافظه"را آنها شهرها در كليت خود، بدل به پهنه هايي مي شوند كه مي توان 
)1383:259فكوهي، . (گذاري بر محله ها، ميدان ها، خيابان ها، بناهاي آموزشي، علمي تفريحي

ان ها يا فضاهايي صحبت مي كنيم از مكبه زبان ديگر وقتي از حافظه جمعي  شهر صحبت مي كنيم،
اين وقايع شهري به شهر ضخامت . خاطره شهري نقش داشته و وقايع شهري اتفاق افتاده استآنها كه در 

.تاريخي و حافظه ما مي شوندة تاريخي داده است و در واقع جزئي از حافظ
الي كه بتوانيم در ذهن صور خي، در حافظه جمعي ماده وجود ندارد، بلكه تنها صور خيالي وجود دارد

، جاي جاي شهر مملو از فضاهايي است كه صورخيالي كنيمبنابراين وقتي از شهر صحبت مي .تجسم كنيم
، به طور مثال ميدان  كه ما در شهرهاي خود داشته ايمهمانند فضاهايي. شهروندان در آن نقش مي بندد

نقش مي آنها ضاهايي هستند كه صور خيال در نقش جهان و يا ميدان گنجعلي خان و يا ميدان بهارستان ف
در واقع خاطره به حال آوردن گذشته است و خيال عامل به وجود آورنده خاطره . بسته و نقش خواهد بست

و محله ها و به زبان ديگر خيابان ها. جديد است و خيال زماني شكل مي گيرد كه فضاي آن جاري باشد
ري است به باز توليد خاطره اي جديد توسط صور خيالي اهالي شهر شهرها با ضخامت تاريخي كه در آن جا

.مي پردازد
خاطره ابزار تفحص گذشته نيست بلكه صحنه ايست "بنيامين خاطره را اين چنين تعريف مي كند

خاطره تا عميق ترين اليه ها را مي .صحنه ايست براي پيوند مجدد با محيط، براي به حال آمدن گذشته
كه بتواند مكاني جديد در خاطره  شهري را كشف كند، پاره هاي مجزا را در كنار هم مي چيند  كاود براي آن

آرزوهاي سركوب شده را از نو وها اميدفراموش شده را نجات دهد و، ببخشدآنها تا كاركردي مجدد به 
)1381:1حبيبي،به نقل از  (".برهاند

خانوادگي، محلي و شهري  مردم ،ي فرديري نقش بسيار مهمي در زندگدر گذشته فضاهاي شه
رتيب بخشي از به اين ت. جريان مي يافتآنها جمعي و گروهي در ،و بسياري از فعاليت هاي عموميداشت 

، گذران فراغت و تبادل اطالعات و تجربيات از طريق تماس هاي چهره به چهره فعاليت هاي اجتماعي
دروازه ها ، خيابان ها، اعم از كوچه ها(اين فضاهاي شهريو )1385:2، سلطان زاده. (صورت مي پذيرفت

. بستر شكل گيري خاطره ها بوده است...) و
اليت ها و روابط ما بين انسان فضاهاي شهري با فعاليت هاي دروني آن تعريف مي شود و همين فع

يك بودن در گذشته به علت نزد. ، تصاوير ذهني و از سوي ديگر خاطره شهري را سبب مي گرددها
، ساكنين يك محله هم با يكديگر گذراندن زندگي به صورت جمعيفضاهاي كار و زندگي و تفريح و 

احساس خويشاوندي و هم به محله خود احساس تعلق داشتند و اين حس به دليل داشتن خاطرات مشترك 
.در يك محله بوده است

عوامل موثر بر خاطره زدايي در محله عودالجان

قديمي ترين سندي كه  قديم به شمار مي آيد، 6ن از مهم ترين محالت پنجگانه تهرانمحله عودالجا
 كه تهران :معجم البلدان ياقوت حموي است كه در آن ذكر شده استبه وجود محالت در تهران اشاره دارد 

كري از ذپس از آن ديگر )1350:15، نجمي(.دوازده محله داشته ولي نامي از آن محله ها برده نشده است
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،  ارگ: كه در آن تهران به پنج محله اصلي تقسيم شده است1275محله هاي تهران نيست تا نقشه 
ق به شش محله اصلي تقسيم . ه1309تهران در سال پس از آن .عودالجان، چاله ميدان، بازار و سنگلج

. ارگ، دولت، عودالجان، چاله ميدان، بازار و سنگلج:شده است

جان پيشينه محله عودال

 پوشيده از درختان و باغات بوده و جمعيت 7وشته هاي موجود چنين بر مي آيد كه محله عودالجاناز ن
به تهران آمده اند، در سفرنامه هاي خود تصريح كرده  ها سياحاني كه در آن زمان"ساكن نداشته است و 

مدت زيادي از ميان باغ، بايرهاي اند كه وقتي از  دروازه شميران وارد شهر شدند، پس از عبور از زمين
)1381:23معتمدي،(". اند تا به مركز جمعيت رسيده اندگذشته-باغ هاي انار و پسته-هاي مختلف

واقع در (تنها محلي كه در كتب تاريخي از آن ياد شده بخشي از عودالجان آتي است كه سرجنبك "
شيخ معين الدين ابوجعفر ( مي كند و آن را قريه ابن نديم در الفهرست از آن ياد. نام دارد) خيابان سيروس

)1381:22معتمدي، (".، از فقهاي عالم و صالح مي داند)المصدري

 ق 1284حصار شهر ( خيابان چراغ گاز از سال 
ساخت آن بر روي حصار شهر آغاز مي شود.)

حصار ارگ سلطنتي  
ق 1282(خيابان ناصرخسرو در سال 

 در محل آن احداث مي گردد.)

 ق 1284حصار شهر كه از سال 
 ساخت خيابان كامرانيه يا ري  

 در محل آن آغاز مي شود..

محله بازار 

باغ پسته بك

امامزاده يحيي
سرپولك

مدرسه مروي

باغ مروي

محله چاله ميدان
ارندگان نگ: مأخذ.ق1275محلة عودالجان در نقشه كرشيش مربوط به : 1نقشه 
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)كوچه نوري زاده-خيابان پامنار(خانه موتمن االطباء . 10)خيابان پامنار(سفارت روسيه . 1
)گذر بازارچه حمام نواب(حمام نواب . 11)كوچه مروي-يابان ناصر خسروخ(دبيرستان مروي . 2
)گذر امامزاده يحيي(مسجد مدرسه معمار باشي . 12)كوچه مروي(مسجد مدرسه خان مروي . 3
)كوچه صوفياني-خيابان پامنار(مسجد آقا بهرام . 13)كوچه مروي(مسجد سپهساالر قديم . 4
)كوچه امين دربار-خيابان اميركبير(مسجد سپهدار . 14)كوچه مروي(ر مسجد ميرزا محمود وزي. 5
)خيابان پامنار(مسجد پامنار . 15)كوچه امام جمعه-خيابان ناصر خسرو(خانه امام جمعه . 6
)كوچه مشير خلوت-خيابان پامنار(مقبره پير عطاء . 16)خيابان مصطفي خميني(تكيه درب مدرسه . 7
)سه راه دانگي-خيابان پامنار(مدرسه دانگي . 17)كوچه ميرزا محمود وزير-خيابان امير كبير(خانه وثوق . 8
)كوچه ميرزا محمود وزير-خيابان اميركبير(خانه نصيرالدوله . 9

غربي محله عودالجان  جنوب :4تصوير 
. بالون در زمان ناصرالدين شاهعكس از

گلستان، عكس از آلبوم خانه كاخ: مأخذ
مجموعه عكس هاي عكاسباشي، اواخر 

8.دوره قاجار

. نگارندگان:مأخذ1374 سال GISوضع موجود عناصر شاخص محلة عودالجان بر روي نقشه :2نقشه 
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عودالجان نام محله اي است كه در قسمت شمال شرقي تهران قديم قرار داشته و حدود آن به شرح 
:ستزير بوده ا

 چراغ گاز بعدها در محل آن خياباناين محله از سمت شمال كامالً وصل به حصار شهر بود و.شمال
ر از مدخل پامنار و نرسيده به سرچشمه به سمت جنوب منحرف و به محل اين حصا. يا اميركبير احداث شد

.خيابان ري امروزي منتهي مي شده است
سمت شمال آن به حصار وصل بود و بعدها در محل آن سمت شرقي محله عودالجان هم مانند . شرق

. قسمت شمالي خيابان ري قرار گرفت
محله عودالجان از سمت جنوب به محله چاله ميدان منتهي مي شد كه تا منتهي اليه جنوب . جنوب

.شرقي پيوسته به آن بود و به حصار شرقي مي انجاميد
 مي شد كه بعدها خيابان ناصرخسرو جاي آن سمت غربي محله عودالجان به حصار ارگ وصل. غرب

اين ارتباط از طريق دروازه اي برقرار . عودالجان فقط از طرف شمال به خارج از شهر راه داشت". را گرفت
اين دروازه . مي شد كه در حدود مدخل شمالي خيابان پامنار قرار داشت و به نام دروازه شميران معروف بود

ق يعني قريب به سيصد و بيست و پنج سال . ه1292خته شده بود تا سال كه در زمان شاه طهماسب سا
)1355:201، كريمان(".پابرجا بوده است

 مدرسه خان مروي، مسجد ميرزا محمود وزير، :از جمله عناصر شاخص محله عودالجان، مي توان به
عطا، خانه وثوق، خانه مدرس، مسجد و مدرسه سپهساالر قديم، منار پامنار، خانه امام جمعه، امامزاده پير 

.اشاره نمود.. .حمام نواب و

تحوالت كالبدي محله عودالجان

با مراجعه به نقشه ها و تصاوير محله عودالجان و با مطالعه مقاطع رشد و تغيير شهر تهران و تحوالت 
: دوره اصلي تقسيم كردسهشهرنشيني، مي توان دوره هاي كالبدي محله را به 

1257كوف، بره زين سكه نقشه هاي نا)  مقارن با گسترش شهرق. ه1284ز ابتدا تا سال ا (دوره اول
.ق را شامل مي شود. ه1275ق و كرشيش .ه

.ق را شامل مي شود. ه1309كه نقشه عبدالغفار ) ق.1309ق تا . ه1284از سال (دوره دوم
.يد مي باشدكه مربوط به دوره جد) ق. ه1374ق تا سال . ه1309از سال  (دوره سوم

دوره اول

باغ، است فضا در محله عودالجان خلوت  با استناد به اين نقشه) ق1257سال (نقشه ترسيمي برزين 
،  گذر پامنار:جنوبي به نام هاي- گذر اصلي شمالي4 قرار دارند، محله داراي هايي وسيع در حوالي حصار

 گذر شتر گلو :غربي به نام هاي-و گذر شرقيكوچه سادات و گذر در حمام نواب و د، كوچه راسته سرچشمه
. مي باشدو كوچه اقبال السلطنه) كوچه مروي(
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1257با نقشه سال در مقايسه. استپيروي از سبك اصفهانديؤملخالفه تهران رانقشه دا:. ق1275كرشيشنقشه :3نقشه 
ق. ه1257بره زين، :مأخذ.ن گرديده است شده و بافت مسكوني جايگزين آكاستهباغات از ميزان ق .ه

1275 كرشيش، : مأخذ.ق.ه1275 نقشه دارالخالفه تهران :4نقشه 

دوره دوم 

بر روي حصار شمالي ارگ و خيابان ري بر روي چراغ گاز احداث خيابان :)ق.ه1309(عبد الغفار نقشه
.ر روي خندق شرقي ارگ سلطنتيب) ق. ه1282(احداث خيابان ناصر خسروخندق شرقي و 

ت كالبدي بافت بر اساس نقشه هاروند تحوال

:ق اين نتايج حاصل مي گردد. ه1309 و 1275با مقايسه دو نقشه 
احداث خيابان هاي چراغ گاز و كامرانيه بر روي خندق به دنبال گسترش شهر و تخريب حصار . 1

.و ايجاد معابر جديد)  ق1284(صفوي 
فتن دروازه شميران بدنبال گسترش شهر و عدم نياز به وجود دروازه در اين مكان و اتصال  از بين ر.2

.به خيابان هاي جديد...) پامنار و، محمود وزير(قديمي هاي تعدادي از گذر

محدوده عودالجان

كوچه هاي نيمه شرقي كه در محل باغ احداث شده اند
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 ايجاد ميدان جلوخان شمس العماره، به علت اهميت مكاني آن به عنوان يك مفصل ارتباطي مهم .3
.هاي سلطنتي خيابان ناصريه و كاخبين محله عودالجان و

 ها باغ(به جز باغ ها .) ..ميادين ومساجد، تكايا، مدارس،(افزايش كميت همه عناصر شاخص محله . 4
). از بين رفته مثل باغ ملك الشعراي بهار، باغ ابراهيم خليل خان و يا از وسعتشان كاسته شده استيا كامالً
به مرور ) مثل باغ مروي و باغ سپهدار و باغ نظام العلماء(ه تفكيك برخي از عناصر شاخص محل. 5

.زمان سبب ريز دانه شدن بافت شده است
به بار آنها از بين رفتن كاربري كاروانسراهاي محدوده دروازه شميران به علت انتقال دروازه و تبديل . 6

.انداز كه سبب تنزل سطح كيفي بافت گرديده است

.ق. ه1309 عبدالغفار، :مأخذ. ق. ه1309ه دارالخالفه تهران نقش:5نقشه 

.1385 نگارندگان، : مأخذ.ق1309و . ق1275 رويهم انداختن نقشه هاي :6نقشه 
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دوره سوم 

 اين نقشه بيانگر خيابان كشي هاي جديد در دوره معاصر مي باشد، كه از آن :)ش. هGIS) 1374نقشه 
و تعريض و تغيير مسير ) به علت بمباران دوران جنگ(به احداث خيابان سعدي جنوبي جمله مي توان 

15(خيابان پامنار و احداث خيابان سيروس در محل قديم بازار راسته سرچشمه و امتداد خيابان بوذرجمهري 
زم به ال.و به طور كلي تعريض كوچه ها و گذرهاي پيشين و ايجاد كوچه هاي جديد، اشاره نمود) خرداد

 ش نقشه هاي ديگري نيز از تهران تهيه شده است كه 1374ق تا . ه1309ذكر است كه درحد فاصل نقشه 
ش مي باشد كه با توجه 1355 ش، 1342ش، 1332ش، 1316 ش، 1309مربوط به سال آنها مهم ترين 

 در جنوب آن،  شاهد ايجاد خيابان سيروس در ميانه محله عودالجان و خيابان بوذرجمهري1316به نقشه 
 شاهد امتداد يافتن خيابان بوذرجمهري تا ري 1342در حد فاصل سيروس تا ناصرخسرو هستيم و در نقشه 

9.امتداد مي يابدمي باشيم و همچنين خيابان پامنار در دهه چهل تا بوذرجمهري

.1374 سازمان جغرافيايي شهر تهران، :مأخذ. ش. ه1374 تهران GIS:7نقشه 

.1385 نگارندگان و باباخاني، : مأخذ.ش1374و . ق1309هم انداختن نقشه هاي روي:8نقشه
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: شمسي تغييرات حادث شده عبارتند از1374ق و . ه1309با مقايسه دو نقشه 
دنبال سياست هاي ه احداث خيابان سعدي جنوبي به علت بمباران دوره جنگ و پامنار و سيروس ب

. شده در شهرسازي مدرناتخاذ
احداث دبيرستان مروي بر روي باغ مروي و تولد يك عنصر شاخص شهري مهم كه در بافت محله 

.ثير بسزايي داشته استأت
كه سبب افزايش تراكم بافت كوچك ترهاي تر به واحدبزرگهاي تبديل واحد(تفكيك اراضي 

.راضي تفكيكي عقب ترو امتداد يافتن كوچه ها جهت دسترسي به ا) گرديده است
) مانند ديگر محالت قديمي(دنبال ورورد خودرو به بافت قديم ه تعريض و احداث كوچه هاي جديد ب

.كه در بسياري از موارد باعث گسستگي بافت شده است
دنبال استفاده بهينه از ه هاي هوايي و نقشه هاي فوق مي توان نتيجه گرفت كه ببا بررسي عكس

به خصوص در مجاورت خيابان (اي ساخته شده طي گذشت زمان افزايش يافته است زمين، درصد فضاه
.كه باعث افزايش تراكم بافت شده است)  خرداد15

خصوص در ضلع ه ب(هاي اصلي خصوص در مجاورت خيابانه تبديل كاربري از مسكوني به تجاري ب
ه كارگاه ها و انبارهاي مغازه داران كه و تبديل هسته مركزي بافت ب)  خرداد15جنوبي محله در لبه خيابان 

.موجب تنزل سطح كيفي بافت گرديده است
تنزل سطح كيفي فضاهاي موجود و ساخته شده در محله به علت عدم توجه به پتانسيل هاي تاريخي 

.و ارزشمند بافت و فقدان معيارها و ضوابط مناسب شهرسازي
به سازي بدون توجه به ساختار اصيل و سنتي بافت جهت تغيير ارتفاع ابنيه در بافت و ايجاد بلند مرت

.سوددهي بيشتر كه منجر به از بين رفتن خط آسمان اصلي و كم شدن جلوه هاي بصري عناصر شاخص
قطع شدن و كم شدن اهميت بازارچه راسته سرچشمه و فضاي باز تكيه رضاقلي به علت احداث 

. و كمرنگ شدن خاطره ها در اين محدودهخيابان سيروس كه باعث گسستگي بافت اصيل محله
.اهميت ثانويه پيدا كردن بسياري از عناصر شاخص به علت گسترش شهر و ساخت وسازهاي جديد

 در عودالجاناثرات تغييرات كالبدي بر خاطره زدايي

عودالجان براساس سبك معماري تهران عهد ناصري طراحي شده كه حفظ آن ارزشمند بوده و هر 
 مي شهرخاطره اي جمعي از بافت مركزي  مساوي با پاك شدن غييري در كالبد اين بافت قديمي،گونه ت

باشد، كما اينكه از دوره ناصري تا به امروز اين خاطره زدايي مكرراً صورت پذيرفته است و همچنان هم با 
كه بخشي از يك گذر اين تغييرات در برخي نقاط بافت تا به حدي لحاظ شده . سرعتي روزافزون ادامه دارد

. اصلي اهميت ثانويه پيدا كرده است
اين گذر كه مسير شمالي . شاهد اين مدعا تغييرات اعمال شده برروي گذر بازار راسته سرچشمه است

جنوبي خود را از حصار شمالي شهر آغاز مي كرده در ادامه با نام هاي بازار راسته سرچشمه، كوچه راسته 
 و گذر مسجد حوض در محله عودالجان و گذر سرپولك، گذر سينه چال در سرچشمه، گذر درب مدرسه
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از عناصر شاخص اين گذر در . محله چاله ميدان، به بازار و از آنجا به دروازه شاه عبدالعظيم مي پيوسته است
، مسجد حوض )ثبت شده در فهرست آثار ملي(محله عودالجان مي توان به تكيه رضاقلي، تكيه درب مدسه 

، خانه هاي اعياني حشمت الدوله و كيومرث ميرزا و كاروانسراهاي ريز و )ت شده در فهرست آثار مليثب(
.درشت اشاره كرد

 در  عمليات وسيع شهرسازي شمسي1309بلديه در سال تصويب قانوندر دوره رضاخان پهلوي با
 تهران جديدشهردارعنوان، به  يك امير ارتش بود كهكريم بوذرجمهريدر اين زمان . كل كشور آغاز شد

 باعث شكل تصويب شد كه ها  قانون تعريض و توسعه معابر و خيابان1312در سال شروع به كار كرد و 
احداث خيابان .  در بافت قديمي شهر شد"هوسمان"هاي بزرگ مستقيم به سبك پاريسي گيري خيابان

استه سرچشمه كشيده شده است، مربوط سيروس كه امروزه مصطفي خميني نام دارد و بر روي گذر بازار ر
احداث اين خيابان مانند ديگر خيابان هاي مشابه باعث بريده شده بافت محالت . به همين دوره مي باشد

شهر گرديد و به اين ترتيب محله عودالجان از وسط به دو نيم شد و بخش كمي از اين گذر در كنار خيابان 
 همان هم با احداث خيابان بوذرجمهري قطع شده بود و تنها بخش اصلي به حياط خود ادامه داد كه البته

باقي مانده از اين گذر در محله عودالجان، بخشي است كه گذر درب مدرسه نام داشته و امروزه با نام 
با ورود به اين گذر گويي كه به تهران عهد ناصري گام گذاشته . برادران برهمه به حياط خود ادامه مي دهد

نها بر جاي ماندن تكيه درب مدرسه و مسجد حوض در طول اين كوچه، يادآور نام آن گذر و ايم ولي ت
 خوب بود كه اگر از اهميت آن گذر هم كاسته شده، )9مراجعه شود به نقشه شماره (. راسته قديمي هستند

.ولي حداقل نام آن به جاي مي ماند تا يادآور خاطره اي باشد

1385نگارندگان، :مأخذ. ش1374و .  ق1309 نقشه هاي سنتز:9نقشه 
يكي ديگر از مصاديق فراموشي خاطره در بافت عودالجان به علت مداخالت شهري، مربوط به محله 

اين گذر از دروازه شميران در شمال شهر شروع مي شده است و در ادامه مسير خود به سمت . پامنار است
يك راه كه به سمت جنوب غربي مي . ان، تقسيم به دوراه مي شودجنوب، در ميانه عرض محله عودالج

مي شده است و راه ديگر به طرف ) از زير محالت مهم عودالجان(رفته و وارد محله مسكوني حياط شاهي 

راهنماي نقشه
چهارراه سرچشمه.1
)مصطفي خميني(خيابان سيروس .2
)گذر درب مدرسه(كوچه برادران برهمه .3
) خرداد15(خيابان بوذرجمهري .4
بخش قديمي خيابان پامنار.5
بخش امتداد يافته خيابان پامنار.6
جنوبيخيابان سعدي .7
خيابان امير كبير.8
خيابان ري .9



 شماره ششم•
94

پاطوق دانگي كه داراي بازارچه اي در امتداد بازارچه پامنار . پاطوق دانگي و محله يهودي ها مي رفته است
درسه بوده و مستقيم به بازار شهر مي رسيده، ادامه استخوان بندي پامنار بوده است، كه با امتداد و تكيه و م

، بافت از محل دوراهي بريده مي 40در دهه )  خرداد15(يافتن پامنار به سمت جنوب تا خيابان بوذرجمهري 
 از اين محل به پامنار جديد شود و پاطوق دانگي اهميت ثانويه پيدا مي كند و ديگر مكان تعامالت اجتماعي

نزديكي به بازار و موقعيت خاص خيابان پامنار سبب تبديل اين راسته به بازار آهن آالت . انتقال مي يابد
. شده است و تامل در اين خيابان تنها چيزي را كه به ذهن انسان ياد آور نمي كند، پيشينه تاريخي آن است

د شهري برجاي مانده از دوره شكوفايي اين محله همچنان خودنمايي مي البته منار پامنار به عنوان تنها نما
)4 و3، 2هاي  و عكس9،10مراجعه شود به نقشه شماره (. كند

همچنين محل دروازه شميران در مدخل پامنار امروزي برانگيزاننده هيچ ياد و خاطره اي از اين دروازه 
محل حصار و خندق صفوي نيز امروزه خيابان هاي . ن هم برجاي نمانده استمهم نيست حتي نامي از آ

وجود دارند، كه راننده گرفتار ترافيك به ذهنش هم ) در غرب(و اميركبير ) در شرق(عريض و شلوغ ري 
.حتي خطور نمي كند كه بر روي خندق زمان صفوي در حال حركت است

ي تخريب كالبدي اين محله و خاطرات آن داشته است، ثير زيادي بر روأاز جمله عوامل ديگري كه ت
امروزه به . هاي انفجاري بوده است بر اثر عمليات60در ناحيه شمال شرقي در دهه  ها تخريب محله عرب

 سازمان نقشه برداري :ش مأخذ1335 پامنار :5تصوير ق        . ه1275كرشيش، :مأخذ.  ق1275 پامنار :10نقشه 
1335كشور، 
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 و 6، 5هاي مراجعه شود به عكس. (جاي اين مكان، خيابان پرتراكم سعدي جنوبي ايجاد گرديده است
)9نقشه 

 از دوهوسه، جغرافياي شهر نشيني در ايران:ماخذ. كروكي دروازه شميران:1كروكي 
عالوه بر اين تغييرات كالبدي كه اثر شگرفي بر خاطره زدايي داشته اند، برخي از اقدامات جزئي مثل 

:ل مي توان به موارد زير اشاره كردتغيير نام كوچه ها و گذرها هم در اين امر بي تأثير نبوده اند، به عنوان مثا
.تغيير نام گذر در حمام نواب به كوچه قاسمي•
به كوچه اقبال السلطنه و در حال ) مرز جنوبي عودالجان شرقي(تغيير نام كوچه محمد خان امير نومان •

.حاضر كوچه شهيد مرادي
.تغيير نام گذر ميرزا محمود وزير به كوچه شهيد جاويدي•
.درب مدرسه به كوچه برادران برهمهتغيير نام گذر •
.تغيير نام كوچه حياط شاهي به كوچه حق پرست•
.تغيير نام كوچه معين نظام به كوچه طلوعي•
.تغيير نام پا طوق دانگي به كوچه نيك ضمير•

سازمان نقشه برداري : ش مأخذ1343 پامنار :6تصوير 
1343كشور، 

ازمان نقشه س: ش مأخذ1381 پامنار :7تصوير 
1381برداري كشور، 
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.تغيير نام كوچه يهودي ها به كوچه حكيم•
.شهيد سجاديتغيير نام كوچه شامبياتي ها به كوچه •

در ميان اسامي گذرها و كوچه هاي عودالجان گهگاه به اسامي خاطره برانگيزي از جمله كوچه منصور 
كوچه مروي، كوچه حسام ها،الحكما، خيابان پامنار، كوچه امام جمعه، كوچه خدابنده لو، كوچه خراساني

حضور، كوچه بحرالعلوم، السلطنه، كوچه عودالجان، كوچه ماست بندي، چهار راه سرچشمه، كوچه قوام ال
كوچه سادات، كوچه حمام گلشن، گذر امامزاده يحيي، كوچه ماست بندها، ميدان پسته بك، بازارچه حمام 

.نواب، كوچه فخر الملك و كوچه قنات بر مي خوريم كه بسيار غنيمت است

ي عودالجان مي توان شاهد با توجه به تغييرات كالبدي ژرف در استخوان بندي محله، در جاي جا
:تغييرات ريز و درشت ديگر از جمله موارد زير بود

قبل از احداث خيابان سعدي جنوبي  ها محله عرب: 8تصوير 
1335سازمان نقشه برداري كشور، :مأخذ. 1335سال 

بعد از احداث خيابان سعدي جنوبي  ها محله عرب: 9تصوير 
1381سازمان نقشه برداري كشور، : مأخذ.1381سال 

: مأخذ. 1335گذر مروي خانه اي در پشت : 10تصوير 
1335سازمان نقشه برداري كشور، 

: مأخذ. 1381خانه تخريب شده در عكس : 11تصوير 
1381سازمان نقشه برداري كشور، 
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تبديل خانه حسام السلطنه در جنوب گذر مروي به عمارت مؤيد الدوله در دوره ناصري و مخروبه شدن 
. تخريب آن و ايجاد پاركينگ عمومي در آن مكان با توجه به طرح شهرداريحال حاضر و نهايتاًآن در

. مدرسه مروي برروي باغ مروي كه در زمره باغات با اهميت قرار داشته استاحداث
.تبديل شدن خانه وزير مختار فرانسه در نقشه كرشيش به عمارت محبعلي خان در نقشه عبدالغفار

) ق. ه1309(در محله پامنار به عمارت جناب امين الدوله ) ق.ه1275(تبديل شدن خانه وزير مختار روم 
... ن در دوره پهلوي و احداث مدرسه سعدي بر جاي آن وو تخريب آ

اين خانه متعلق به حسام السلطنه بوده كه در بخش جنوبي كوچه مروي واقع است و به علت نزديكي 
.به بافت تجاري بازار و  سودآوري بيشتر مورد تخريب واقع شده است

نتيجه گيري

م كه بافت محله عودالجان و ساير محالت بر اساس پژوهش صورت گرفته به اين نتيجه مي رسي
تاريخي مشابه، با گذشت زمان دستخوش تحوالت فراواني به لحاظ كالبدي و عملكردي و معنايي شده اند، 
كه اين تحوالت سبب خاطره زدايي در محالت تاريخي گرديده اند عمده تحوالت كه باعث خاطره زدايي 

: ازدر محالت تاريخي شهر گرديده است عبارتند
سبب شد كه نوعي مهاجرت درون ها  طبقاتي شدن بخش ها و نواحي مسكوني شهرهمزمان با

به دنبال شهري و جابه جايي افراد و خانوارها بر اساس ميزان دارايي و منزلت اجتماعي آنان صورت گيرد و 
ين ترتيب به جز برخي ا و به كردند افراد و خانوارها نسبت به تغيير محل زندگي خود اقدام اين دگرگوني ها،

در شهر بر اساس دارايي و منزلت اجتماعي آنها ، محل اقامت بيشتر خانوارها و نيز جابه جايي موارد معدود
دوري از نواحي آلوده شهر و امكان ، همچنين عواملي همچون نزديكي به محل كار(.پذيرفتصورت 

 امكان پديد آمدن بدين ترتيب)  هستندسكونت در مناطقي كه از لحاظ هوا و منظر در شرايط مناسبي
يعني بي ، القيدي، نداشتن صورت آشنا"ووجود نيامده ه محله و ناحيه مسكوني چندان باحساس تعلق ب
)1381:117 حبيبي ،".يعني دور شدن از قصه شهر، يعني دور شدن از ديار آشنا، تفاوتي به شهر

مكان ها نيز دچار ، يي كه به آن تعلق خاطر داشتنداز سوي ديگر با دور شدن افراد محلي از مكان ها
فرسودگي شدند گويي مكان ها نيز فهميده بودند كه ديگر آن افراد دلسوزي كه محله را از آن خود مي 

يست براي تخريب  و متروك شدن مكان ها آغاز،تصاويري كه برايشان آشناست، ديگر نيستنددانستند و آن 
مي ت با پاك كردن گذشته و سرانجام از بين بردن خاطره است و اينگونه ها؛ و تخريب مساويسكردن آن

. آن فضاها ناآشنا و به تبع آن بي هويت مي شوندشود كه مكان ها و به دنباله 
در حالي كه حال، نداريم ، تصور اين بوده است كه گذشته را پاك كنيم و حال نويني را تشكيل بدهيم

يخي و ذهنيت تاريخي را براي ما نگهدارد، به عبارتي با فروپاشي هر نبشي و چيزي نيست كه آن امتداد تار
ريزد و دچار سرگشتگي مي شويم و ذهن شهروند را مغشوش بخشي از ذهن ما فرو مي، و ديواري در شهر

 نشانه نيست، بلكه مكان مرجع مكان مرجع حتماً. چون مكان هاي مرجع را از بين مي بريمچرا؟، مي كنيم
)1383:117حبيبي . (و خيالي استذهني 
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نوسازي و يا بازسازي در يك بافت صورت بگيرد ، نتيجه آن كه اگر قرار است تغيير ي اعم از بهسازي
براي حفظ هويت شهري و جمعي مي بايستي در امتداد تاريخي آن بافت باشد و تنها اينگونه مي توان 

.و به ضخامت تاريخي آن افزودحافظه جمعي و به تبع آن خاطره شهري را حفظ نمود 
حافظه جمعي مردماني گردد كه تجربه  اي جدي براي تكوين  بافت كهن مي تواند آستانه،اينگونه

آنان با بازخواني خاطره . شهري خود را در مكان هايي كسب مي كنند كه اكنون ديگر در آن سكنا ندارند
ر كهن را داراي حافظه يد كمك رسانند و شههاي خود در مكاني جديد مي توانند به خلق حافظه اي جد

.حافظه اي تبلور يافته در مكان مشخص، نمايندجمعي جديدي

پي نوشت

ك مهريار، محمد و بهرام قديري و فرهاد فخار تهراني، شهرهاي ايراني.ر. 1
مقتدر.ر. م:ق، كارتوگرافي. ه1258نقشه بره زين، سال . 2
ق، به دستور ناصرالدين شاه قاجار گروهي به سرپرستي علي قلي. ه1275كه در سال نخستين نقشه دارالخالفه تهران . 3

اعتضاد السلطنه و نظارت فني مسيو كرشيش معلم توپخانه مدرسه دارالفنون و همكاري چند نفر از فارغ التحصيالن مدرسه 
. از شهر تهران تهيه شده است1000/1مزبور با مقياس 

ق، به فرمان ناصرالدين شاه، توسط علي قلي ميرزا اعتضاد السلطنه و . ه1309تهران در سال دومين نقشه دارالخالفه . 4
 تن از دانش آموختگان مدرسه 20مهندس عبدالغفار نجم الملك معلم علوم رياضي و جمعي از معلمين ديگر با دستياري 

. تهيه گرديد2000/1دارالفنون از بافت جديد شهر تهران به مقياس 
.ده توسط سازمان جغرافياي شهر تهرانتهه ش. 5
با وجود سابقه كهن تاريخي، تنها در چند منبع به عنوان يكي از روستاهاي تابع ري آمده ، تا پيش از صفويه، نام تهران. 6

ق، شاه طهماسب صفوي . ه961تهران پس از فتنه مغول و ويراني ري به تدريج اهميت يافت تا آنكه، در حدود سال . است
 دروازه  بسازند و اين 14 برج به تعداد سوره هاي قرآن و 114ر داد كه بر گرد روستاي تهران بارويي با يك فرسخ طول، دستو

 سال پيش آقا 200از آن پس، به داليل مختلف روز به روز بر اهميت تهران افزوده شد تا آنكه، . آغاز پيدايش شهر تهران است
در زمان سلطنت . در اوايل حكومت قاجار، تهران تغيير چنداني نكرد.  انتخاب كردمحمد خان قاجار تهران را پايتخت خود

ناصرالدين شاه، تهران از شكل يك قريه گلين و در هم فشرده خارج شد، و موج افكار نو و سيل امكانات جديد روح تازه اي 
بنابر آن، باروي قديمي . هران را صادر كردق، ناصرالدين شاه دستور توسعه شهر ت. ه1284در حدود سال . در كالبد شهر دميد

با شروع حكومت رضا شاه، حدوداٌ . تري به صورت هشت ضلعي نسبتاٌ منظم بر گرد تهران بنا گرديدتخريب شد و حصار بزرگ
باروي آن تخريب گرديد و با خيابان كشي هاي جديد نامتجانس بر . به رو شدشهر با تحوالت اساسي رو، ش. ه1304از سال 

. متن بافت شهري موجود، شهر متحول شد
نام عودالجان، متعلق به دوراني است كه تهران ديهي بيش نبود و از روزگاري باز مانده است كه مردم آنجا به لهجه خاص . 7

اين كلمه ظاهراً صورت . محلي خود سخن مي گفتند، كه مشابهت تام و تمامي به لهجه ده نشينان كنوني شميران داشته است
 نيز بي گمان همان تلفظ محلي آب »او« در آخر كلمه پسوند نسبت مكان است و »ان«. تعريب يافته اودالجان بوده است

تر  به معناي پخش كردن و تقسيم كردن آب نهر به رشته هاي كوچك»دراجيدن«است و ظاهراً باقي كلمه نيز مشتق از 
محله عودالجان . كاربرد دارد ها وشان و آهار معمول است و در آبياريهاي ديگر شميران، نظير ااست كه هم اكنون در آبادي

به سبب ارتفاعي كه دارد بر اماكن جنوبي مسلط است، و بي ترديد آب نواحي جنوبي از اين محل مي رفته است، و آن را در 
 تهران در گذشته و جهت اطالعات بيشتر  مراجعه شود به كتاب. سرچشمه به تناسب مصرف پخش و تقسيم مي كرده اند

.ليف حسين كريمانأحال ت
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.هاي عكاسباشي، عكس بالنبه آلبوم خانه كاخ گلستان، عكس. ك.ر. 8
، 25، سير تحوالت سيماي شهري در ميدان جلوخان شمس العماره، مجله اثر شماره 1374به مختاري، اسكندر، . ك.ر. 9

.سازمان ميراث فرهنگي كشور
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.تهران،ني نشرانسان شناسي شهري)1383(فكوهي، ناصر •
 عباس اقبال، انتشارات كتابخانه علي : تسه سال در دربار ايران)1326() وص ناصرالدين شاهطبيب مخص(فوريه •

. تهران،اكبر علمي و شركاء
.تهران، انتشارات سحابنقشه شهر دارالخالفه ناصري)1349 (ماژور اگوست، كرشيش•
رشد، دانشكده هنرهاي زيبا، دانشگاه  پايان نامه كارشناسي اساماندهي بازارچه حمام نواب) 1358(كرم پور، كتايون •

.تهران
.تهران،انتشارات دانشگاه شهيد بهشتيتهران در گذشته و حال) 1355(كريمان، حسين •
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