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 حمام های خزینه 
و آبی که شش ماه یک بار عوض می شد

همه خانه ها امــروزه حمام دارند اما تا حدود نيم 
سده پيش، به جز اشــراف و ثروتمندان، مردمان 
عادي حمام خانگي نداشــتند. حمام هاي عمومي 
به همين دليل در شــهرها و مراكز جمعيتي شكل 
گرفته بودند. مردم در حمام های قدیمي افزون بر 
این كه به شست وشوی خویش مشغول می شدند، 
به نوشــته محمود روح االميني در نوشتار »حمام 
عمومي در جامعه و فرهنگ و ادب دیروز«، »براي 
دید وبازدیــد، براي رتق وفتق مســائل اجتماعي، 
براي خریدوفــروش و تصميم گيــري، همچنين 
درمان و معالجه، تدریس و تعليم، صلح و آشــتي، 
و خبرگيري و خبررساني« از آنجا بهره می گرفتند. 
برخي كارهای پزشــكي و پيرایشــي نيــز افزون 
بر این موارد، توســط دالك هــا در حمام صورت 
مي گرفت. آنگونه كه كارال سرنا، جهانگرد ایتاليایی 
در كتاب »مردم و دیدنيهــاي ایران« روایت كرده 
اســت، دالك ها نقشــی مهم برای نظيف و تميز 
كردن مشتری داشــتند و افزون بر وظيفه روزانه 
خود به كارهایی چــون ختنه گری، حجامت گری، 
دندان  پزشكی و آرایشــگری نيز می  پرداختند »در 
گرمابه تنها استحمام نميكنند بلكه به انواع آرایش 
و پيرایش دست ميزننـد. از جمله موي سر و ریش 
را به كمك ســلمانيهایي كه وابسته به تشكيالت 

حمام اند، با حنا و رنگ رنگين ميكنند«.
خزینــه، یكــی از مهم تریــن و كاربردی ترین 
فضاهای درونی حمام ها بود؛ محوطه ای سرشار از 
آب كه افراد معموال پيش از شست وشــوی اصلی، 
درون آن رفتــه، و عمل غســل شــرعی را انجام 
می دادند. یك یا دو عدد خزینه آب سرد نيز درون 
حمام، افزون بر خزینه آب گرم وجود داشت. افراد 
گوناگون هم زمــان از آب خزینه بهــره می بردند. 
حمامي ها بــراي تميز كردن خزینــه روش هایی 
گوناگون به كارمی بردند؛ جــارو كردن روي آب و 
گذاشــتن الوار روي آب خزینه براي جذب چربي 
ســطح آب و پاشــيدن شــيرآهك، برخی از این 
راه ها به شــمار می آمد. آب خزینه به نوشته جعفر 
شــهري در كتاب »طهران قدیم« هر پنج یا شش 
ماه تعویض مي شد كه این مســاله با كوس و كرنا 
به آگاهی اهالي محله ها می رسيد. آنگونه كه منابع 
گوناگون تاریخی روایت كرده اند برخی بيماری ها 
همچون تنفســی، پوســتی، تراخم و عفونت های 
قارچــی و روده ای بــه دليل شــرایط نامناســب 
بهداشــتی بيش تر حمام هــا به ویــژه از راه آب 
خزینه كه به گونه مشترك استفاده می شد، شيوع 
می یافت. شــاید جاي شگفتي باشــد كه مردمان 
آن روزگار با وجود آلودگــی آب خزینه، براي این 
آب، ویژگی های فراوان درماني برمی شــمردند و 
اعتقاد داشتند استفاده از آب خزینه به شكل های 
گوناگــون در درمان زخــم، جراحــت، بریدگی، 
شكستگی، ســرفه و تنگي نفس، زكام، ذات الریه، 

سل و سينه پهلو بسيار موثر است.
 سقا، میرآب و صنف بشکه داران

 و آب برداران
آب شــهر تهــران همانگونه كه پيش تــر آمد، 
تــا پيــش از لوله كشــی آب از راه قنات ها تامين 
می شد. حدود ۴۸ رشــته قنات وقفی و خصوصی 
در واپســين ســال های حكومت قاجار، در دوره 
احمد شــاه، وجود داشت كه ســاكنان تهران آب 
مورد نياز خود را از آن ها می گرفتند. تقســيم آب 
قنات ها در ميان محله هــای گوناگون و توزیع آب 
نوشيدنی در سطح شهر، مشــاغلی را پدید آورده 
بود كه برخی شــان تا واپسين ســال های دهه 30 
خورشيدی تداوم یافتند. سقاها،  ميراب ها و صنف 
بشكه داران و آب برداران، كسانی بودند كه در این 
زمينه به ساكنان شــهر به روش های گوناگون آب 
می رساندند. سقایی در گذشــته از مشاغل سطح 
پایين جامعه به شــمار می آمد. ســقاها از پوست 
گوســفند، مشــكی مهيــا و درون آن را از آب پر 
می كردند. آن ها برای فــروش آب، به در خانه ها و 
مغازه ها رفته، با ليوان یا كاسه سفالي به مشتریان 
آب مي فروختند. توزیع آب به شــكل ســقایی و 
اســتفاده از مشــك، به موجب یك سند تاریخی، 
در دوره پهلوی اول متروك شد. ميراب ها، كسانی 
بودند كه به روشــی دیگر به محله های مســكونی 
شهر آب می رســاندند. این كار به روش مياهی یا 
اجاره آب و رساندن آن به محله ها انجام می گرفت؛ 
بدین شيوه كه اشــخاصی آب های شهری را اجاره 
كرده، به وســيله ميراب ها، محله ها را بر وفق ميل 
و منافع خود مشــروب می كردند. ميرابي شــغلي 
مهم برشمرده می شــد، زیرا ميراب تنها كسی بود 
كه اجازه گشــودن یا بســتن آب را به خانه مردم 
داشــت. آن ها همچنين مدیریت و شمارش زمان 
و تقســيم عادالنه آب را برعهده داشتند. ميراب ها 
همچنين افزون بر تقســيم عادالنــه آب، در حل 
درگيري هاي محلــه ای نيز تاثير می گذاشــتند. 

ميراب ها اگر كارشــان را درســت انجام مي دادند 
معموال به همه محله های شــهر آب می رسيد؛ گاه 
البته یك ميراب با مردمان محله یا شــخصي ویژه 
خرده حساب داشــت كه آن را بر سر تقسيم سهم 
آب تالفي می كرد. آن هــا ترفندهایی نيز در انجام 

وظيفه خود به كار می بردند.؛ به عنوان نمونه آب را 
هنگام شب كه آلودگی كم تر داشت، روی برخی از 
خانه ها می گشودند. سقاخانه ها و شغل سقایی پس 
از ســلطنت پهلوی اول از رواج افتاده، جای خود را 
به حمل و توزیع آب با بهره گيری از بشــكه دادند. 

این شيوه آب رســانی تا پيش از لوله كشی آب در 
تهران برپا بود. صنف بشكه داران و آب برداران آب 
بدین ترتيب در پایتخت پهلوی اول شــكل گرفت 
كه افزون بر آب رســانی به مردم تهــران، وظيفه 
الی روبی قنات ها و تصفيه آب را نيز برعهده داشت. 

این صنف از نظر بهداشتی زیر نظر انستيتو پاستور 
فعاليــت می كردند. صنف بشــكه داران تا پيش از 
لوله كشــی آب در تهــران فعال بــود؛ چنانچه در 
ســال 1335 خورشــيدی ۴20 دســتگاه بشكه 
وظيفه آب رســانی را به عهده داشتند و بنابر اسناد 

موجود 12 هزار كارگر و عائله با این شــغل روزگار 
می گذراندند. 

... و آنگاه لوله کشي آب در تهران!
دولــت ایران نخســتين بــار در ســال 1301 
خورشــيدی بــه مســاله كم آبــی و آلودگی آب 
تهران توجه نشــان داد؛ مطالعاتی بدین ترتيب در 
زمينه لوله كشــی آب شــهر تهران نيز انجام شد. 
آب قنات هــای تهران در ميانه های ســال 1303 
خورشــيدی بر اثر كمبود بارندگــی رو به كاهش 
نهاد و كم آبی بيش از سال های پيش احساس شد. 
برخی كارگزاران حكومتــی تنها راه برای حل این 
مشكل را لوله كشی آب دانستند »این نقيصه جز به 
كشــيدن لوله كه مانع از اتالف آب و دارای هزاران 

محسنات دیگر است امكان پذیر نخواهد بود«.
مسائل مربوط به آب، در دوره پهلوی اول با توجه 
به گسترش شهر تهران و افزایش جمعيت آرام آرام 
افزایش یافت كه موجب شد دولت مردان ضرورت 
لوله كشــی آب در تهران را مورد توجه قرار دهند. 
كميســيون هایی گوناگون در ســال های 130۸، 
131۴، 1315، 1316، 1317 و 131۸ تشــكيل 
شــد و چندین آگهی مناقصه برای انجــام پروژه 
لوله كشی آب در تهران انتشار یافت. این كوشش ها 
اما به نتيجه ای مشخص و عملياتی نينجاميد. نياز 
به لوله كشــی آب در پایتخت اما با آغاز جنگ دوم 
جهانی، بركناری رضا شاه و اشغال ایران، به محاق 
رفــت و دیگر دغدغــه ای چندان مهم برشــمرده 
نمی شد. نخستين كلنگ عمليات لوله كشی با پایان 
جنگ و اســتقرار دولت پهلوی دوم، در سی ام تير 
1326 خورشــيدی در مكان پارك شهر به زمين 
خورد. تعيين حدود شــهر تهران نيز هم راســتا با 
كار لوله كشــی در قالب نقشــه برداری انجام شد و 
لوله كشی آب تهران برای جمعيتی برابر 900 هزار 
نفر در سال 1329 خورشيدی به مرحله اجرا درآمد. 
آنگونه كه حسين محبوبي اردكاني در كتاب »تاریخ 
موسسات تمدني جدید در ایران« به تفصيل آورده 
است، شــيوه اجرای كار لوله كشی اختالطی بود و 
با بهره گيری از امكانات و روش های اجراشــده در 
كشورهای دیگر انجام می گرفت؛ ته نشينی و تصفيه 
آب به روش فرانسوی، پاكيزگی )استریليزاسيون( 
به شــيوه آمریكایي، اتصال لوله ها بر اساس نمونه 
انگليس، توليد نيرو و تاسيســات خودكار به سبك 
آلمانی، تهيه مواد شــيميایی با وسایل سویيسی و 
تهيه مواد فوالدي از ســوئد و انگليس، مواد چدنی 
از فرانسه، ماشين آالت برق و تلمبه از آلمان، آهن و 
سرب از بلژیك و كسرِی سيمان از روسيه. محبوبي 
اردكاني تصریح كرده اســت كه با توجه به حجم و 
گســتردگي لوله كشــي آب در تهــران، دولت در 
سال 1339 خورشــيدی قرارداد خرید تجهيزات و 
ساخت كارخانه لوله ســازي را با موسسه آمریكایي 
»بيلنر واكيــوم كانكریت با مســئوليت محدود« 
منعقد كرد و این كارخانه 9 آذر 13۴0 خورشيدی 
گشایش یافت. مرحله نخســت بهره برداری از آن 
آب لوله كشی در ســال 133۴ خورشيدی آغاز شد 
و مرحله دوم آن در ســال 133۸ پایان یافت. آب 
لوله كشــی تهران از دو رودخانه كــرج و جاجرود 
و آب هــای چندین قنــات و چاه عميــق تامين 
می شد. عمليات لوله كشــی تهران از سال 13۴0 
خورشيدی گسترش یافت و بسياری از منطقه های 
شهر بدین ترتيب از آب لوله كشی برخوردار شدند. 
این عمليات بزرگ مشــكل كم آبــی را در تهران از 
ميان برد و البته شبكه ســنتی توزیع آب به ویژه از 

راه قنات ها را برچيد.

 روایتی از دگرگونی فرآیند تامین آب پایتخت در دوره های قاجار و پهلوی

  آب در لوله های تهران
  آب های قنات ها و آب انبارها در دوره قاجار چه بیماری هایی پدید می آوردند

 دولت ایران بر پایه چه نیازی عملیات لوله کشی آب را در تهران اجرا کرد

مهناز نگهی-تاریخ پژوه| شــهر تهران که در زمان 
آغامحمد خان قاجار به پایتختي برگزیده شد، از منابع 
محدود آب برخوردار بود. آب نوشیدنی شهر تا  دوره 
پهلوی اول، از راه چند رشته قنات همچون پامنار، الهیه، 
سردار، حاج علیرضا و بهارستان تامین مي شد. آب از 
مظهر این قنات ها در جوی هایی روباز سرازیر و پس از 
توزیع در شهر، به آب انبارهای محله ها و خانه ها منتقل 
می شد. این آب در مسیر خود به وسیله ساکنان شهر از 
راه شستن لباس ها و ظرف ها و ریختن زباله و فضوالت 

به شدت آلوده و بیماری زا می شد. تنها خانوارهایی در 
تهران به آب تمیز دسترسی داشتند که خانه هایشان 
نزدیک سرچشمه آب بود. ملک المورخین سپهر در 
»رساله قانون مظفري« در این باره روایتی جذاب دارد 
»در اصالح مجرای آب دارالخالفه تمام امراضی که در 
شهر پیدا می شود به واسطه بدی آب شهر است، زیرا 
آبی که در آن از فاضالب ســگ و گربه و شتر و اسب و 
قاطر و االغ و گوسفند و اطفال انسان و آب های ماست 
گندیده و آب پنیر و هندوانــه و خربزه گندیده و آب 

دیزی پزی و صابون پزی و غیره و غیره باشد، چگونه 
مورث امراض غریبه نمی شود و اگر بعضی کسان آب 
جاری در عمارات دارند و ازین آب مشروب نمی شوند، 
ناچار از بعضی اغذیه و مطبوخات که ازین آب در آن 
استعمال شده اکل و شرب می کنند. به عالوه، وقتی 
هوای شــهر از این آب متعفن شد، هرکس استشمام 
این هوای متعفن را می نماید، مبتالی به هر گونه مرض 
می شــود«. حجم آب شــهر در فصل های گرم سال 
کاهش می یافت، از این رو آب جوی ها به آب انبارهای 

خانه ها و محله ها جابه جا می شد. آب انبارهای محله ها 
در اندازه هــای گوناگون براي رفــع نیازهای مردم 
پدید می آمد. بنابر روایت جعفر شــهري در »تاریخ 
اجتماعي تهــران در قرن ســیزدهم« آب انبارها از 
آب هاي جوي ها و نهرها و آب باران در زمستان و پاییز 
تامین مي شد. این آب نخست آلوده بود اما آرام آرام با 
ماندن و ته نشین شدن، صاف و قابل نوشیدن مي شد. 
آب انبار سیداســماعیل از مهم ترین نمونه های این 
تاسیسات آب رســانی در پایتخت به شمار می آمد.

آب زندگی بخش، بیماری می زایید!
آب مصرفی تهران در دوره قاجار بدین ترتيب كيفيت های بهداشتی را نداشت و عاملي بيماري زا 
به شمار می آمد. ویلم فلور، تاریخ نگار هلندی در كتاب »سالمت مردم در ایران قاجار«، از تراخم، 
بيماري هاي روده اي و قارچي پوستي، به عنوان مهم ترین و شایع ترین بيماري های مرتبط با آلودگي 
آب نام برده است. به نوشته فلور »نيمي از جمعيت به »كرم هاي گرد« كه نتيجه عفونت آب و غذاي 
خام است« مبتال بودند. این ایران شناس همچنين علت شيوع فراوان ماالریا در شهرهاي ایران در 
عصر قاجار را رعایت نكردن بهداشت، وجود چاه های باز مستراح و آب انبارهای آشاميدنی دانسته 
است. جعفر شهري نيز در »كتاب تاریخ اجتماعي تهران در قرن سيزدهم« حمام هاي عمومي را 
مهم ترین عامل انتقال بيماري هاي قارچي پوستي دانسته، روایت می كند »در هر خانواده از طایفه 
اغنياء و فقرا، كچل دیده مي شد و برخي خانواده ها غالبشان كچل بودند«. این نگارنده تاریخ و زندگی 
مردم تهران قدیم همچنين بيماری ســالَك را كه در ميان اهالي تهران بسيار شایع بود، برآمده از 

آلودگي آب مي دانست كه به دست خود مردم ایجاد شده بود.

براي حاجي آب نداره ، براي تو که نون داره 
آب اساسی ترین عناصر زندگی به شــمار می آید. برخورداري از آب 
سالم از نخستين نيازهاي تمدن انساني بوده است. ایران از گذشته های 
دور ســرزميني كم آب بود، از همين رو دسترسي به آب در گذر تاریخ 
این ســرزمين اهميتی فراوان داشته اســت. ایرانيان براي دسترسي 
به آب براي كشاورزي و شــرب، به روش هایی خالقانه و ابداعی روی 
آوردند كه مهم ترین آن ها ایجاد شــبكه ای گســترده از قنات ها بوده 
است. مردمان این ســرزمين بدین ترتيب مي توانستند در دوره های 
دراز خشكی، به آب مورد نياز برای نوشــيدن و كشاورزی دسترسي 
داشته باشند. نظام آب رســانی تهران كه در روزگار قاجار به پایتختي 
ایران برگزیده شد، برپایه قنات ها استوار شده بود. شهر با گذر زمان، از 
ميانه های دوره قاجار با گستردگي عرصه و افزایش جمعيت، با مسایلی 
در زمينه  تامين آب روبه رو شــد. شــاهان قاجار توجهی ویژه به حفر 
قنات در تهران داشتند. اهميت این مساله در فرهنگ اجتماعي تهران 
بسيار نمایان بود بود، چنانچه ضرب المثل هایي در این زمينه ساخته 
شــد كه امروزه نيز همچنان در فرهنگ روزمره كاربرد دارند؛ از جمله 
ضرب المثل  معروف »براي حاجي آب نداره ، براي تو كه نون داره.« كه 
بر اساس یك رخداد تاریخي در زمينه ایجاد قنات شكل گرفته است . بر 
اساس روایتی كه عبداهلل مستوفی در كتاب »شرح زندگانی من« آورده 
است، حاجي ميرزا آقاســي صدراعظم محمد شاه قاجار به حفر چاه و 

قنات بسيار عالقه داشت. او همچنين كوشــيد آب رودخانه  كرج را با 
حفر قنات هاي و كانال های گوناگون به تهران برساند. او برای آگاهی 
از پيشرفت كار، گاه به دیدن چاه كن ها می رفت و راه و روش حفر بهتر 
قنات را بــه آن ها می آموخت. وی در یكی از روزهــا كه برای بازدید از 
یك چاه به بيابان رفته بود تا اوضاع آن را بررسی كند، با واكنش مقنی 
روبه رو شد كه توضيح می داد كوششی زیاد برای رسيدن به آب انجام 
داده است اما اميدی به آن چاه ندارد. ميرزا آقاسی به او می گوید نااميد 
نشوید و به تالش تان ادامه دهيد. صدراعظم پس از مدتی باز به بيابان 
می رود تا از نزدیك پيشــرفت كار را ببيند. او زمانی كه به چاه نزدیك 
می شود، از مقنی می پرسد آیا به آب رسيده است. مقنی باز هم پاسخ 
می دهد كه حفر این چاه بی فایده اســت و اطمينان دارد به آب دست 
نمی رسد. این دیدار و گفت وگو چند روز دیگر باز رخ می دهد. چاه كن 
دوباره پاســخ می دهد كه شــما نمی خواهيد بپذیرید كندن این چاه 
بی فایده است و ما فقط وقت مان را هدر می دهيم! صدراعظم از سخنان 
مرد مقنی بسيار عصبانی شــده، با صدای بلند می گوید »ای نادان؛ تو 
چكار به این داری كــه این چاه برای ما آب دارد یا نه؟ اگر برای من آب 
ندارد برای تو نان كه دارد!«. كاري كه حاجي ميرزا آقاســي آغاز كرده 
بود، به هرروی بعدها تكميل شــد و امروز هم آبي كه در بلوار كشاورز 

جریان دارد، همان آب كرج است.

تهران در نيمه های ســده بيستم ميالدی و نخستين 
سال های ســده چهاردهم خورشــيدی كه بسياری از 
شهرهای اروپایی بر اسب راهوار تمدن جدید سوار شده 
بودند، در حوزه های گوناگون شهری واپس مانده بود. در 
شرایطی كه بسياری از آن شهرها از نظام مدرن فاضالب 
بهره مند بودند، آب آشاميدنی مردم پایتخت ایران، هنوز 
در جوی های كوچه ها می افتاد یا به آب انبارهای خانه راه 
می یافت؛ آبی كه آلودگی هایی بسيار داشت و سراسر تعفن 
بود. در روزگاری كه اتومبيل هایی گوناگون در خيابان های 
شــيك اروپایی رفت وآمد می كردند، خيابان های تهران 
با گل والی همنشــين بود. بســياری از ایرانيــان كه به 
كشــورهای اروپایی ســفر می كردند، هنگام بازگشت 
توصيف هایی جذاب از تمدن نوین غرب و مظاهر آن برای 
هم ميهنان شان بازمی گفتند. پایتخت ایران اما همچنان در 

رویای آن پيشرفت، به شيوه خود به سرمی برد. 
مقاله ای به سال 1310 در مجله بلدیه منتشر شده است 
كه از وضعيت یادشده تصویری روشن به دست می دهد. 
نویسنده مقاله، اعتصام زاده، مدیر روزنامه »ستاره جهان« 
بوده است. نوشتار وی با نام »تنظيفات بلدی« در شماره 
اوِل ســال دهم »مجله بلدیه« گوشــه هایی از مسائل و 

معضالت شــهری پایتخت ایران را در ميانه دوره پهلوی 
اول بازمی گوید. نویسنده، نخست اشاره می كند »در هر 
محفلی، هر وقت صحبت بلدیه به ميان ميامد، الاقل یكی 
دو نفر پيدا ميشوند كه اوضاع بلدی طهران را با اوضاع بلدی 
اروپا مقایســه نموده و از اینكه پایتخت ایران هنوز دچار 
گل والی است اظهار تاسف ميكنند. شاید هم اشخاصی 
یافت بشــوند كه تقصير را یك قلم متوجه بلدیه طهران 
نمایند«. مقاله مدیر روزنامه »ستاره جهان« به مسایلی 
اشاره می كند كه تهران ۸5 سال پيش ازسرمی گذرانده 
است. تخليه زباله های خانه ها در گذرگاه ها، ریختن برف 
پشت بام ها در خيابان ها و كوچه ها، ســرازیر كردن آب 
گل آلوده و پر از لجن و متعفن حوض خانه به آب انبارهای 
دیگر خانه هــا، نبوِد نظام گــردآوری زباله های خانه ها و 
محله ها و سرانجام سخت گيری نكردن بلدیه برای مجازات 
كسانی كه به تصریح نویسنده »كار جنایت آميز« انجام 

داده، تهران را »كثافت« كشــانده اند، از مواردی است كه 
وی بدان ها اشاره كرده است. از دریچه این نقد، درمی یابيم 
تهران در آن روزگار از نظر اســتانداردهای شــهری چه 
وضعيتی داشته است؛ هرچند به نظر می رسد نگارش مقاله 
یادشده، با هماهنگی خود بلدیه تهران بوده است تا زمينه 
اعمال سخت گيری ها و ماليات برای رفع مسائل موجود 

پایتخت فراهم آید. 
او به نكته ای اشاره می كند كه نشان می دهد یك آگاهی 
نسبی از وضعيت شهرهای اروپایی در این زمينه ها در ایران 
یا دست كم در تهران وجود داشته است اما ساكنان تهران 
به دالیل گوناگون به پيروی از اصول شهرنشينی مدرن 
عالقه نداشته اند »فالن آقا كه زباله دولت ارگ خود را مرتبا 
در دو قدمی منزل ســر راه عابرین ميریزد، خيلی تعجب 
ميكند كه چرا در برلن یا پاریس ته ســيگار و آب دهان 
در خيابان انداختن ممنوع ميباشد؛ غافل از اینكه اهالی 

آنها سالهاست تربيت شده و خودشان- اگر هم پليس و 
بلدیه ممانعت نكنند، باقتضای طبيعت نظافت پســند 
خود- از كثيف نمودن خيابانهای تميز پایتخت خودداری 
مينمایند. ماها- نظافت را ميخواهيم ولی معتقد بمراعات 
لوازم نظافت نيستيم«. او اشاره هایی به مصداق ها نيز دارد؛ 
»وقتيكه با اتومبيل در فصل زمستان و موقع بارندگی از 
كوچه های بالنسبه خارج از مركز عبور نموده و ماشين ما 
در وســط تل برف كه از پشت بامهای مجاور ریخته شده 
گير ميكند دوچار خطر ميگردد، هزار گونه ناسزا بر عليه 
اشخاص مردم آزار ميگوئيم و ضمنا تعجب ميكنيم كه چرا 
بلدیه از ریختن برف بام در معبر عام جلوگيری نميكند، اما 
در همان موقع اگر نوكــر خانه، برف بام منزل را در حياط 
بریزد، او را بباد فحش ميگيریم كه چرا صحن خانه را پر 
از برف ميكند و بــرف را توی كوچه نميریزد« و »وقتيكه 
فی المثل ميخواهيم آب انبار منزل را پر كنيم، مشــاهده 
مينمائيم كه آب گل آلوده و پر از لجــن و متعفن )كه از 
حوض همسایة باالی منزل خالی شــده( وارد آب انبار ما 
ميشود، فورا بر عليه بلدیه شروع به بدگوئی مينمایيم. اما دو 
روز بعد، همينكه بخيال خالی كردن حوض منزل افتادیم، 
طبعا آب حوض و لجن حوض را ميدهيم توی جوی آب 

دم در خانه بریزند«.
مدیر روزنامه »ســتاره جهان« سپس در مقاله خود، با 
اشــاره به این كه »اجماال بلدیه تقصيری ندارد، تقصير با 
خود ماست كه ميخواهيم همه كس در دنيا وظيفه شناس 
باشــد؛ غير از وجود مقدس خود ما!« به ساختاری اشاره 
می كند كه در »تنظيمات شــهری در لوزان )سوئيس( 
معمول است« و آن رویه »یكی از بهترین وسائل جلوگيری 
از مردمان بی تربيت اســت«. به روایت وی، در زمانی كه 
تهران را كثافت جوی ها و »ميكروبهای هزارگونه امراض« 
برداشته بوده است »در لوزان برای رفع كثافات از منازل، 
بلدیه یك عده صندوقهای آهنی متحدالشــكل ساخته 
كه بهر خانه یكی از آنهــا را مجانا داده و در مقابل، بعنوان 
حق الزحمه دفع خاكروبه و كثافات از هر خانه، یك مبلغ 
جزئی در ماه )دو فرانك( دریافت ميــدارد. كدبانوی هر 
خانه، از صبح تا شــام هرقدر خاكروبه و كثافت از منزل 
جمع بكند، توی ایــن صندوق بلدی ریختــه درش را 
می بندد و در كنار مطبخ ميگذارد. هــر روز صبح قبل از 
آفتاب، اهالی كليه منازل شــهر موظفند كه صندوقهای 
خاكروبه را دم در خانه روی پياده رو بگذارند. ســر آفتاب، 
كاميونهای خاكروبه برداری بلدی در خيابانها سير نموده و 

بوسيله زنگ مخصوص عبور خود را اطالع ميدهند كه اگر 
كسی در بيرون آوردن صندوق تاخير كرده است فی الفور 
بياورد. پس از این صندوقها را عمله كاميونها یكی یكی توی 
كاميون خالی كرده صندوق خالی را دم در ميگذارند و رد 
ميشوند و اهل خانه باید فی الفور آنرا بردارند و بداخل خانه 
ببرند«. اعتصام زاده سپس پيشنهاد می دهد هزینه های 
چنان اقدامی از حق الزحمه ای تامين شود كه »بلدیه برای 

دفع كثافات از مردم ميگيرد«. 
او در پایان نوشــتار خود به نكتــه ای در زمينه نظام 
تامين آب شهر تهران اشاره می كند كه با وجود بسياری 
از دگرگونی های بزرگ سياسی- اجتماعی در اواخر دوره 
قاجار و اوایل روزگار پهلــوی اول، همچنين در پایتخت 
جریان داشته است و تصویری سياه از این حوزه می نمایاند 
»اما در باب جوی آب و كثافت كاری در آب مشروب اهالی، 
متاســفانه هيچ چارة غير از پوشانيدن روی مجاری مياه 
نيســت- و با بودجة غير مكفی بلدی، فعال عملی نمودن 
این منظور دشوار بنظر ميرسد. معهذا اگر چند نفر در هر 
محله دچار مفتشين بلدی و نظميه شده و بمجازات كار 
جنایت آميز خود برسند، شاید باالخره مایه عبرت برای 

عموم گردیده و متدرجا از این خطر عظيم نجات بيابيم«.

پایتخت ایران در آغاز سده چهاردهم خورشیدی چگونه شهری بوده است

شیفته رویای لوزان، زندگی به سبک تهران

  مردم در حال لباس شستن روزانه در جوی آب- تهران به سال 1337 خورشیدی/ عکس: اینگه موراس
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