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 بوف کورجانمایی تقریبی منزل راوی  

 « قاجاری-تهران صفوی» در محالت جنوب شرقی 
 1سیامک نادری

 2هی حسن ها   

 چفیده 

هأدایأ  رمأانی پیچیأده اسأأأ  هأ  بأ  دهیأل بأازگویی  أاطرات ذهنی از سأأوی یأک را ی    بلف ال 
ر  بازاأناسأی عنایأر گوناگون این متنش ب   ای از ابهام پواأیده اأده اسأ . ازاینحال در هاه پریۀأان

جزئیات رمان نیاز دارد. مکانش یکی از عنایأأر مهم داسأأتانی اسأأ ؛ در این مقاه  با  درن    دق  در 
  انوباق  ن با مناطقی از ری   تهران قدیم سأأعی اأأده   بلف ال های مکانی  بر ی از نۀأأان   بررسأأی

گمان این مکان در  هاش بیاسأأ ش مکان احتماهی منزل را ی داسأأتان مۀأأه  گردد. بر پایس این نۀأأان 
 انس  قرار دااأت  اسأ .     قاجار-یأفوی»اأمال غربی ری باسأتان   جنوب اأرقی تهران د رۀ   محد دۀ

ای از تهران ه  با  نقو  تنهااسأ    هی  پنزری   گاهسأک ر نز شقصأاب شهارهاهاسأب در محایأرۀ رمان قه 
  شها ب  محلأس ترهماناین د  محأل   .  قبر قاسأأ  میأدانهال محأد دۀ  وانی دارد؛این مۀأأهصأأات هم

تاقی ه  ب  مقبرۀ اهمراه با    هااین  یژگینزدیک اسأ .    عبداهع یماأاه    گورسأتان  بازار  شدان محمدی می
دفن اأأده اسأأ .   ن در هدای  ه  جدۀ یأأادقسأأ  قبر قا  سأأریاد  ر محلس    انوادگی اأأباه  داردش

اما    .در همین محد ده قرار دااأأت  اسأأ    جد یأأادق هدای ( نیز   ان  تکیس رضأأاقلی  همچنین منزل
 پردازی هرده اس .ایوۀ ر ای   ذهنی قهرمان داستانش حره  زمانی را در یدها سال باز

  . داستان معایرش یداق هدای ش بوس هورش مکان در رمان بوس هورش جانمایی منزل را ی داستان هع: ا یدو ژه
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 و  آد .  1

زبأان فأارسأأی   فرهنأ  ایرانی پأا فراتر   ایرانی اسأأ  هأ  از جغرافیأای   هأای رمأان بوس هور هأدایأ  از نأامأدارترین رمأان 
های  اند ه  در این افر » اقعی  گذاات    در جهان نام بر  رده اس . پیخ از این نیز نگارندگان در جستاری دیگر گفت  

 … ر بیر ن رفت  اسأ  گون  با تمهیدات داسأتانی بازپردازی اأده ه  از دیدر  بسأیاری از  وانندگان بوس هو مکانی  ن 
های بیر نیش از ر ی بهۀأأی از  های زیرین متن بوس هور با  اقعی  های پنهان مانده در  ی  همسأأانی   بازاأأناسأأی 

 (. 164- 163:  1396هیش نادریش  دارد   حسن های این رمان پرده برمی ارزش 
مقصأأود این مقاه  نیز هنین   گرایان  فر هاسأأ . بوس هور یک افر ادبی اسأأ . هرگز نباید  ن را ب  گزاراأأی  اقع 

هأا بأا بر ی عنأایأأر  هأای متنی   توبیق  ن برداری از بر ی نۀأأأانأ   واهأد بأا پرده فر هأاسأأتنی نیسأأأ ؛ بلکأ  می 
توج  نبوده اسأ . با این  ب  مهتصأات جغرافیایی مکانی مۀأه  بی   زمانیش نۀأان دهد ه  نویسأندۀ این رمان - مکانی 

هنأد ا را بأا تمهیأدات ر ایی  یژهش تویأأیف می هأ هأ  را ی از  ن من رش یأأحنأ  توان مکأان تقریبی منزهی را  توبیق می 
 بازیاف .  

روشنی  ید.  نزل قرر ان  توان ب  یفوی تا قاجار را می  سیمای  حالت جن«ب شرقی ترران در بوس هور هدای ش  
گ«رسواان، نند  و  و  ر برابر بازار،    هی هاهسأک  کارها، رهگذران، قصواب، ننزرپنزری، قاری،  کاسو    ۀ  ر  حاصور 
 . آور   ی   فرا یاد  خاصات این  نزل، سیمای جن«ب شرقی ترران صف«ی تا قاجار را    ر  ازاین .   روازه است 

اند  پیخ از اینش نگارندگان در د  مقاه ش ب  بررسأی بهۀأی از زمان   مکان  قایع   ر دادهای بوس هور پردا ت  
دق هدای ش بر پایس جغرافیای تاریهی  بی عنصأر مکان در بوس هور یأا ه  با این مقاه  در پیوند اسأ . در مقاهس »بازیا 

های میان     های باستان تا سده ری   تهران ش بهۀأی از فضاهای اب   یاهی در متن  بوس هور در گسترۀ تاریهی زمان 
« ه اسوت )ن:: نب   یاف  ب  مهتصأات منزل راهگۀأا د رۀ یأفوی   قاجار بازیابی   نۀأان داده اأدهش اما  ن نواأت  در ره 

 (. 168- 166: 1396،  لی، نا ری حسن 
ش  هی های معماری   اأهرسأازی   نک. حسأن در مقاهس »هوی  تهران در بوس هور یأادق هدای  بر پایس نۀأان  

های مهتلف  (ش ب  عنصأر زمان در این رمان توج    نۀأان داده اأده ه   جود عنایأری از د ره 25  - 6: 1397نادریش  
هأای  ای بااأأد ه  بر  یرانأ  زده فر ذهنی را ی مغموم   حسأأرت تواند دهیلی دیگر بر سأأ تاریهی در متن بوس هور می 

اند ه : را ی درد هود بوس هور با  گارندگان ب  این نتیج  رسأیده هند. در  ن مقاه  ن سأرایی می تاریهی تک  پاره اأده نوح  
ای  را بو  شووی«ه    هود توا جروان  اسوواوانی ن«  آ یز ارائو   ی هوای  خال،، روایای پیچیوده و  رنو  حرهأ  ذهنی در زمأان 

این رمان    ناطرات، باعث شوده ز ان  ر   تک  وهمناک بازگفا  باشود. سوفر ذهنی راوی ب   وران گذشوا  و بازگفتک تک  
های موجود در متن اسأ .  بهترین راه بازاأناسأی زمان در این داسأتانش توج  ب  نۀأان    … بااأد   پذیرتر  هودتر   مناقۀأ  م  
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های د رۀ سأأومش یعنی بازجسأأ . در  ن جسأأتار نۀأأان    ت«ان سأأ  د رۀ تاریهی را می   هایی روشوون از در این افر نۀأأان  
 اس  . های ده تا ههاردهش نۀان داده اده  سده 

های مکانی  موجود در این رمانش   اأناسأایی عنایأر   ن بوده تا با دق  در نۀأان    اما اینک در این مقاه  توش بر   
 ر  قال  حاضور با ترسویم سویمای  حالت جن«ب ل را ی بازاأناسأی اأود.  هاش محل تقریبی منز مکانی در زمان ر داد 

اأود. این  این منزل بازنموده می ری باسواان( جانمایی تقریبی   شورقی ترران، واق   ر پرن  شومال بربی ری ) «سو«م ب  
ای  حالت  سویم   ت«ان  ی ای انجام اأده   در پاسأب ب  این پرسأخ اسأ  ه  راأت  بازنمایی با تکی  بر مواهعات میان 

ای  اینک هاره  تهران یأأفوی تا قاجار را ترسأأیم   با گرداگرد منزل قهرمان داسأأتان توبیق داد یا  یرک  جن«ب شوورقی 
بلف زنی گرداگرد منزل قهرمان  نیس  جز بازپردازی محوت حاایس جنوب ارقی  تهران یفوی أأ قاجاری(   پرس  

 . ال  

 . آخعصعت ا ر ییعیی تهر ن شعه  هدعسبی 2

:  1ش    1345تهران را از سم  جنوب تا ری باستان بر  رد هرده اس   ر.ب: هریمانش    ر سیا  انگلیسیش گسترۀ هرپرت 
های ری  دهد ه : »قسأم  اع م این اأهر جدیدش از  راب  (. نتیجس تحقیقات ا  نۀأان می 44: 1379  قدیانیش    29

نویسأد: »در  یید این ن ر می (. قدیانی نیز با تل 259:  1ش    1381بنا اأده ه  در فایألس پن  میلی قرار دارد   نوربهخش  
رف    با  سأعتی بیخ از  نچ  ه   ها ب  اأمار می عصأر فتوحات اسأومیش سأرزمین ری یکی از هۀأمگیرترین منوق  

ای  سأیع قرار دااأ  ه  با دهکدۀ هوهک تهران قدیم  یا حد  امر ز ب  حضأرت عبداهع یم اأهرت داردش در جلگ  
 (. 34: 1379متر فایل  داا    قدیانیش  اهسلوان( فقر اخ هیلو جنوبی میدان امین 

نندقی  ور آن احداث کر ند        ا  بارو  فرمان ه.  (    961طرماسو   ر سوال ) شواه تا    تهرانش دهکدۀ هوهکی بود 
  ۀ نانو ، گ«   رواز حصووار، گ«  زنب«رک  یودان، چال چال   (. برای سووانت برو و بارو از پنم  حلو  116)ر.ک: هموان:  

منأاطق مسأأکونی تهران در این  هوا ن«انوده شوودنود.  بر اری کر نود کو  از آن پب بودین نوام نواک  حمودیو  و گ«  فیلخوانو   
ای از محلأس  هنگأام »در نیمأس غربی محلأس عود جأانش محلأس ایأألی بأازارش قسأأمأ  اأأرقی محلأس سأأنگل    گواأأ  

ش قز ین   د  ب از  عبداهع یمش اأمیران اأاه میدان در اأمال امامزاده اسأماعیل  قرار دااأ  ه  با ههار در ازۀ  هال 
 (. 66     55:  1:    1381ن«ربخش،  اد  ر.ب:  ار  اهر جدا می 

 بلف ال     گرو گرو آنزل قهرآعن  . پرسه 3
زنی گرداگرد منزل اگرهأ  تأا بأ  امر ز  اقعیأ  مکأانی در بوس هور هنأدان مورد توجأ  قرار نگرفتأ  اسأأ ؛ امأا بأا پرسأأ  

طور میال:  انس قهرمان در  ن سوی  ب  مهتصأات جغرافیایی تقریبی این منزل دسأ  یاف ؛ ب    وان ت قهرمان داسأتانش می 
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سأادگیش ازدحام مردم را از پۀأ  پنجرۀ اتاقخ احسأا  هند: »سأیزده  تواند ب   ندق   بیر ن اأهر  اقع اأده   ا  می 
ه  سرفارغ نقاای بکنم   بودمش برای این ت   نور ز بود. همس مردم بیر ن اهر هجوم   رده بودند أأ من پنجرۀ اطاقم را بس 

 (. 12: 1356 هدای ش  
در ازۀ  راسأأان هأ   … اهیأ  د  ب [ در ازۀ د  ب تأا منتهی … در این هنگأام تهرانیأان بأ  »بیر ن هر در ازه مأاننأد: ] 

متکأا    بأ   ب هأ   عبأداهع یم  گردیأد   بیر ن در ازۀ اأأاه  ن نیز بأاز منتهی بأ  د  ب   اهبر بأاد   گواأأ  ز ایأای  ن می 
یأفا    سألون    باغ در یخ بابوی    مسأجد مااأا اهل    یأفائی    باغ اأاه زبیده   باغات ابن بی علی   باغ بی هۀأم  

های اطراسش مملو از جمعی  رفتند[ در این ر زش بیابان ]می   … انجامید عبداهع یم   غیره می سأأر سأأیاب    ود اأأاه 
  … گذرانی  وش   … گسأترده  … ایس هر پناهگاه   در  ش بسأاط  ورد    وراب   سأ بود ه  هنار هر نهر   جوی   پناه  

 (. 139تا    130:  4ش    1370هردند   اهریش  می 
ها   مۀأرس ب  همین مناطق دانسأ    این گفتس  توان منزل قهرمان را در نزدیکی یکی از این در ازه بر این پای ش می 

اش در هنأار  نأدق هنأد  أانأ  سأأرگأذاأأتخ را نقأل می   بلف ال  ر    د هنأد؛  نجأا هأ  گفتأ : »هسأأی هأ فرزانأ  را تألییأد می 
 (. 306: 1376های تهران( قرار دارد   فرزان ش   احتما    ندق 

ام بیرون شورر،  ر ی:  حل سواکت و آرام  ور  گ«ید: »از حسون اتفا  نان  اش  ی را ی داسأتانش در ااأاره ب   ان  
آن کا اًل  ازا و  ورش نراب  اسوت. فق  از آن طرف نند    راف از آشو«ب و جناال زندگی  ر م واق  شوده وووو اط 

در عهد سولیق    انم این نان  را کدام  ان«ن یا کم شو« . نمی ن«ر ه پیداسوت و شورر شوروع  ی های گلی ت«سوری نان  
 ها ، بلک  فتوار آن شو«  هایش پیش چتومم  اسوم  ی سونب  سو«را   ۀ بندم ن  فق  هم دقیانو  سأا ت ش هۀأمم را ه  می 

 هدای ش      های قدیم  مکن است نقاشی کر ه باشند ای ک  فق  روی قلمدان کنم. نان  را روی  وش ن« م حب  ی 
 (. 11: 1356اهفش 

هوای  پودری اوسووت کو   ر پتووت ننود   س همأان  أانأ   بلف ال  ر وان    س گویأد: » أانأ بأاره بأ  فرزانأ  می هأدایأ  دراین 
جوّد اعالی او    ۀ نم« ار نیسووت؛ ا وا نوان   نیکی   بأ  پودری   س د از  أانأ (. اهبتأ  مرا 311:  1376 فرزانأ ش    ترران واق  ب« ه.  

بوده ه  در    ناص از ترران و ری   ۀ  یدان   ر همان  حدو  »چال  ۀ نان هدایت( با اندک اناالفی  ر  حل )رضوواقلی 
 (.  30     29: 1344  هدای ش    823:  2:    1381 نک: نوربهخش    این پژوهش است هانون 

هایی اأأد ه  دفعاتش دهار دگرگونی ازاندازهش ب  هش تهرانش ب  دهیل اأألوغی بیخ اأأا کوم  نایأأراهدین در طول ح 
دهند ه  »ب  سأأبب ها نۀأأان می طهماسأأبی بود. گزارش ها    ندق اأأاه ای ب  بیر ن در ازه بهۀأأی از  نش هوچ عده 

ر   مسأأئلأس همبود مسأأکن ر بأ  ه. ق( بأا  1268ش سأأاهنأان اأأهر برای نهسأأتین بأار در سأأال   … افزایخ جمعیأ  
ها قادر ب  تهیس مسأکن نبوده؛ بنابراین اجازه داده اأد این  در مد ب  عل  گرانی قیم   ان  اما طبقات هم   … اند گردیده 

[  … باره هنین اسأ : ] برای  ود  ان  بسأازند. گزارش ر زنامس  قایع اتفاقی  دراین  … طبقات در بیر ن حصأار جنوبی 
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ۀأاهی ملذ ن   مر   فرمودند ه  هر هس در بیر ن اأهر حضأرت اأاهن اهحکم اعلی ا هیای د ه  علی  حسأب 
اهبضأاع  ه   عبداهع یم بهواهد  ان    عمارت بسأازد  صأویأا  مردمان قلیل   مابین در ازۀ محمدی    در ازۀ اأاهزاده 

ها را ممانع   ی  ن اند ه  در  نجاها  ان    عمارت بسأأازند   هسأأ در اأأهر قوۀ  رید  ان    عمارت ندارند؛ ملذ ن 
د   بعد از اذن   اجازت ا هیای د ه  قاهرهش این ر زها قریب د یس   انوار  ان    دهاهین   عمارت طر  هرده  نکن 

 (. 790     789:  2ش    1381بااند   نوربهخش  مۀغول سا تن می 
هم   ردن  های اأأهر   ضأأر رت فرا های مسأأکونی در بیر ن در ازه گیری محل    اأأکل   … اما »تراهم جمعی  

هاش اأاه را بر  ن دااأ  ه  در  غاز بیسأ    یکمین سأال سألون   ودش تهران را  لش حفاظ    امنی   ن امکانات هنتر 
میدان از طرس جنوب   مۀأرق  (. در همین زمانش محلس هال 791     790:  2از ههار جه  توسأع  دهد   همان:    

د ه  محلس »بیر ن در ازه  جود  م حلس مسأأکونی ب  ب  اأأعا« یک هزار زر«  سأأع  یاف . در اراضأأی اأأرقیش یک م 
اأد؛ د  محل  ب   های جنوبی ه  برای ایجاد مسأاهن جدید بیۀأتر مورد اسأتفاده  اقع د  ب  نام دااأ    در قسأم  

اهسلوان( اکل گرف   ر.ب: همان:  عبداهع یم    »محلس سر قبر  قا   میدان امین های: محلس »بیر ن در ازۀ ااه نام 
هأ  این  طوری دهأد؛ بأ  در این محأد ده رخ می   بلف ال  نأد بهخ مهمی از حواد   (. نگأارنأدگأان معتقأد 841:  2   

طور میال در ازۀ  راهگۀأأاسأأ . ب    بلف ال  یاف  ب  مهتصأأات مکانی  منوق  مرهز توقی حوادفی اسأأ  ه  در ره 
ف  در اأرق ب  نقاط باسأتانی ری همچون  د» راأکان   ر د سأورن( ر   توان باسأتانی اأهر  در ازه د  ب( ه  از  ن می 
عبداهع یم    »محلس  های  اأنایی هون »محلس بیر ن در ازۀ اأاه توان ب  نام این منوق  قرار دارد   در اراضأی بایر  ن می 

    841: 2    هأاسأأ   نأک: همأان:  ورد هأ  هأانون توجأ  این پژ هخ بر  ن اهسأألوأان( بر سأأر قبر  قأا   میأدان امین 
842 .) 

ی برای تهلیأس زبأاهأس تهران بودش بأا انأدب تغییراتی در این هنگأامش بأ  جنوب بأازار  میأدان هأ  در ابتأدا محل محلأس هأال 
 بأاد   در ازه غأار   میأدان  اهسأألوأان   گمرب    أانی هأا   میأدان امین فر ش تن   امأامزاده اسأأمأاعیأل   میأدان مأال ههأل 

 (. 57: 1367میش    نج   15:  1ش    1370  اهریش    1385/ 7/ 25ر.ب: هرمیان:  پاقاپوق یا محمدی  پیوس    
اهسأألوأان  نقخ مهمی دارد. »در انتهأای بأازار در ازهش  ش »میأدان امین بلف ال  یأافأ  بأ  مهتصأأات مکأانی در ره 

ن میدان ه  ب   اهسألوان ه  امر زه هامو  تغییر قیاف  دادهش یأورت دیگر گرفت  اسأ . ای اسأ  ب  نام میدان امین  میدانی 
تناسأب   زمینی  همراه فضأایی بی   … بود  … سأبزی   میوه   … یدان هاه   یونج     میدان سأر قبر  قا( نیز اأهرت دارد؛ م 

هه    عور   بیمار   علیل      اعتبار   متکدیانی باز بی فر ش دغل ای ناپاب هم   هسأأب    …  غۀأأت  ب   اب   هیافات 
قلی( تأا ا ا ر  ن دسأأ   مأدن  تربچأ  از بعأد از نور ز   بأ    … اأأر « هأار این میأدان   … زدنأد مجر   هأ  در  ن هول می 
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پونأ ش نعنأاپونأ ( بأ  میأدان بیأایأد   هم بأ  تعویأل گراییأده تأا د مرتبأ  هأ  نوبرانأس  گأل هنأد انأ   ربزه بود هأ  بعأداز ن هم 
 (. 339تا    336:  2ش    1370 اهریش  

( هأ  جز  1204:  2ش    1381در همین میأدانش بقعأس معر س »سأأر قبر  قأا  قرار دااأأأ .  ر.ب: نوربهخش  
بند    ی تهران بود   در زمان رضأااأاهش  راب   بر ر ی  نش محوطس باغ فرد   سأا ت  اأد. سأ س با بی ها دانی زباه  

:  3ش    1370  اأهریش    58:  5ش    1369 ر.ب: اأهریش  ای اأهر نو در مد. گون  های جامع ش ب  باری   بدا وقی 
های تهران از پانزده بیسأأ   یابان  نویسأأد: »اأأاید در این زمان هو   یابان (. اأأهری دربارۀ این محد ده می 248

( یأا  … اسأأمأاعیأل بزاز   یأابأان موهوی اأأرقی   … گأارمأااأأین   یأابأان ری(ش   … نمود ایأألی   فرعی تجأا ز نمی 
هایی ه    معو  تن    متر ه  نبودند ها هم اگر نام  یابان دااأتند اما جز هوه  این   ه  تعدادی از   … جمع یأاحب 
 (. 31     30:  1ش    1370نمود   اهریش  ی ها از هند ید قدم تجا ز نم   طول  ن 

هنار  ندقش    دانی های ه    معو ش زباه  های اطراسش هوه  ش قهرمان در ااأأاره ب  منزهخش ب   راب  بلف ال  در  
تر »ب  یک محل سأاه     رام د ر از  اأوب   جنجال زندگی مردم  ااأاره  یأف    از هم  مهم هسأبس ناپاب   رجاه  

 اود. ده الوغ   پرازدحام می هند ه  از ر ز سیز می 

ر  قا  های اموات  سأر قب سأازد ه  نا ود گاه » ان  در ااأاره ب  اتاقخش مواردی را  اطرنۀأان می بلف ال   قهرمان  
  رد: »در این اطاق فقیر پر از نکب    مسکن ش در اطاقی ه  میل گور بودش در میان تاریکی اب جا دانی  یاد می   را ب  

انتها در جوار مرده ب  سأر ببرم ود   ب  بدنس دیوارها فر  رفت  بود. بایسأتی یک اأب بلند تاریک سأرد   بی ه  مرا فرا گرفت  ب 
حس   حره  در اطاق تاریک ام أأ یک مردهش یک مردۀ رد   بی ه  تا دنیا دنیاس  تا من بوده   أأ با مردۀ ا  أأ ب  ن رم  مد 

ها بریده اأأدهش یادگارهای گذاأأت  جلوم نقخ  دنیای زنده   ه  همأس ر ابر من با اأأاید از نجأایی  … با من بوده اسأأ  
می سا ت  ادهش بدنس سفیدهرده    های قدی ها با  ۀ     جر ر ی  رابس هزاران  ان  اطاقم میل همس اطاق  … بندد می 

ادش تر از قبر می تر   تاریک در این اطاق ه  هر دم برای من تن    … یک حاای  هتیب  دارد أ درس  ابی  مقبره اس  أ  
هند أأأ این  برای هسأی ه  در گور اسأ  زمان معنی  ودش را گم می  …  مد راه زنم بودم  هی ا  هرگز نمی ب  دائم هۀأم 

تنها  ادم. ن  این احسا  از دیرزمانی در من پیدا اده بود ه  زنده زنده تجزی  می   …   افکارم بود أأ    اتاق مقبرۀ زندگی 
د   با هم سازش ندااتند أأ همیۀ  یک نو« فسب   تجزیس غریبی را طی  جسمم بلک  ر حم همیۀ  با قلبم متناقض بو 

تر از گور  نبودش ر تهوابم سأردتر   تاریک    یا اطاق من یک تابوت  … یک تودۀ در حال فسأب   تجزی  بودم   … هردم می 
مرا فۀأار    اأد   ها ب  ن رم اطاقم هوهک می هندین بار این فکر برایم  مده بود ه  در تابوت هسأتم أأأأ اأب  … نبودک 

در این اطاق ه  میل   … هنندک  یا هسأی از احسأاسأات بعد از مرگ  بر داردک داد.  یا در گور همین احسأا  را نمی می 
گاهی اطاقم ب  قدری    … های  حۀأتناهخ مرا احاط  هرده بود اأدش اأب با سأای  تر می تر   تاریک قبر هر هح   تن  

 (.  83     68ش  51ش  50ش 38ش  21: 1356 هدای ش اهفش  ه  در تابوت  وابیده بودم  اد میل این تن  می 
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ها    ها    بائی بود ه  »در قحوی  ههارراه موهوی(  اقع جمع  جنوب قبرسأتان »سأر قبر  قا  در  یابان یأاحب 
یاحبی ه  در افر همان های بی های  ان   جود  مد   اطراس  نش مهر ب  ااه ب  بعد ب  های از زمان نایراهدین بادسام 

 … در هوه    های هفن  دفن ماندهش جنازه اأان بی اأان از میان رفت ش اجسأاد   اجسأام افراداأان در در ن یا  ود سأکن  بو 
ها    هۀأ    هۀأتار قحوی   … دا ل گورسأتان اأده بود  … اأان هنار هم نهادهش رها اأده های ب  اطاق   … اأهرمانده نیز 

گاری ب   اأدهش گاری ها مانند هیزم بر ر ی هم دسأت  می ها در هوه    بازار نعخ   … ها ه  ها   بادسأام  باها   مۀأمۀأ  
اسأأ    بویأایی هأ  هر بأار فلأث تأا نیم   د  سأأوم اهأاهی را نأابود   … اأأده هأا حمأل می گورسأأتأانش یعنی همین اطأاق 

ها    اأان بوده ه  منزل سأ  یأاحب مانده بودن ها   دهاهینی را ه   ود نگارندهش اأاهد بی   ه  زیاد  ان    … هرده می 
 (. 245     244:  3ش    1370ها اده بود   اهریش  گدا 

: 1356ب  این قبرستان اااره هرده اس   نک: هدای ش  ش   خل هع آروه گون  در داستان  هدای  در تجسمی  یال 
ها نیز در این قبرستان ب   اب س رده اده اس   نک:   ان هدای   مهبراهسألون (ش جدۀ  ن قلی (   ب  گفتس مهدی 60

 (.  3: 1344هدای ش  
ه  محل نگاهداری  معصأوم  نیز ااأاره هرد  اأو انس قبرسأتان ههارده توان ب  »مرده در پیوند با همین موضأو« می 

مانند  ای ه  »د رتاد ر محوطس  ن را قفسأ  اأو ان  بوده   در نزدیکی همین محل قرار دااأت  اسأ . مرده  های امانی مرده 
اأان همان هۀأیده بودند   بسأا ه  در افر از یاد رفتن را دیوار   گل   هایی سأا ت ش اموات را در  ن گذاردهش جلوش غرف  

هایی ه  در بوتس فرامواأی  ار  افتاده اسأکل   گردید   هنوز بودند مرده اأان می اأدهش  وابگاه ابدی   ها مزاراأان د م  
  … ها نمودار بوده مردم های جلوی  ن هنار تیغ  های گواأ  اأان از منافذ   سأوراخ پوسأیده های سأاهم   نیم    اسأتهوان 

هۀأأی ه  جمل  را ب  گونی ریهت  در گورسأأتان  ابان هردندش تا هنگام  راب هردن    ی ها نهاده تمااأأا می هۀأأم بر  ن 
 (. 252تا    250:  3ش    1370مسکر باد ب   اب س ردند   اهریش  

هتصأأات مکانی:  بر این م   سأأ  در نزدیکی محل زندگی قهرمان داسأأتانش گواهی   چی گاهسأأک  حضأأور پیرمرد 
»د باره ابر   باران  فیفی اأر « اأده بود از اطاقم بیر ن رفتم تا اأاید هسأی را پیدا هنم ه  همدان را همراه من بیا رد  

 هود پیرمردی را دیدم ه  قوز  اأدش همی د رتر درسأ  دق  هردم از پۀأ  هوای م  أأأأ در  ن حواهی دیاری دیده نمی 
 هسأت  نزدیک ا  رفتم. هنوز هیزی نگفت  بودمش پیرمرد  ندۀ د رگس  ۀأک      … سأت  بود هرده زیر یک در   سأر  نۀأ 

هان أأ ی  گاهسکس   واستی من  ودم حاضرم ه  موهای تنم راس  اد   گف : أأ اگ  حمال می طوری ای هرد ب  زننده 
اندازۀ  سازمش ب  ش من تابوت هم می ها س رم عبداهع یم  اب می برم ااه ها ر  می هخ هم دارم أأأ من هر ر ز مرده نعخ 

ام هردم  هی ا  فریأ  حرس زدن ب  من نداد من با دسأ  ااأاره ب  سأم   ان    … قهقه   ندید   … هرهسأی تابوت دارم 
 (.  25: 1356هان   هدای ش اهفش   گف : »أ  زم نیس من  ونس تور  بلدمش همین ا ن 
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 نقل ر نقی دااأ :  بودند   این  سأایل حمل  ا تازه  غاز هرده ها هاراأان ر هی ها   دراأک  هی در ابتدا ه  گاهسأک  
میأدانش اطراس سأأفأارت انگلیس   میأدان ایسأأتأادنأد: میأدان توپهأانأ ش سأأبزه در ههأار نقوأس تهران می   … هأا »دراأأکأ  

یک از  (. اما بعد از جن  د م جهانی ه  اتومبیل زیاد اأد؛ »یک 985     984:  2ش    1381سأرهۀأم    نوربهخش  
بار   مانند ای اأد ه  از میادینش تره باقی ماندند؛ هاراأان بار   مسأافرهۀأی   … توهی هم ه  ر  گردیدهش تک    معره   ا 

ها بر ند   ها ب  طرس قبرسأتان  ن حمل بکنند؛   زائران قبوری ه  از میدان  راسأان   در ازۀ حضأرت عبداهع یم با  ن 
 (. 124     123:  1ش    1369 اهریش  

گوید  انس  اسأأ ؛ می   سأأاز   هم گورهن   هم قاری م تابوت حالش ه ه  درعین   هخ  یأأاحب »گاهسأأکس نعخ 
 واسأی اأهر بریش راهو گم هردی هانک  بد با  قهرمان را بلد اسأ    از  نجا تا قبرسأتان راهی نیسأ : »حتما  تو می 

من    … ش اغلم گورهنیس ها   ودت میگی این  ق  اب من تو قبرسون هکار دارم أأ اما نتر ش سر  هار من با مرده 
هخ دارم بیا تر  ب   ون   ون  ر  هم بلدم أ همین بغلش من ی  گاهسکس نعخ   … های اینجا ر  بلدم أ  راه   هاه  تمام 

 (.  30: 1356برسونم هانک أ د  قدم را    هدای ش اهفش 
ها در جنوب اأرقی هی ب  گورسأتان با تلهید هف ی »د  قدم را  ش یاد  ر محل اجتما« گورسأتان ااأارۀ گاهسأک  

های هزار   سیصد   ههار    های عمومی تهران تا قبل از سال قاجار   امال غربی ری باستان اس  ه  قبرستان تهران 
ها عبارت بودند از: »قبرسأأتان ههارده معصأأوم   اقع در ابتدای جادۀ ری  بیر ن  پن   نجا بوده اسأأ . این قبرسأأتان 

قبرسأتان »سأر قبر   … انبار قاسأم  ان(  باد( یا   ب ه  راه د  ( طرس اأرق تا  سأ  عبداهع یم أأأ میدان اأوش در ازۀ اأاه 
»قبرستان امامزاده زید  در بازار بزرگ   »قبرستان امامزاده اسماعیل   غرب    … اهسلوان  قا   اقع در ارق میدان امین 

  اهر ری  ی   در جادۀ ری نرسیده ب بابو ها مانند »گورستان امامزاده عبداهل     »ابن  یابان سأیر  (   دیگر گورسأتان 
 وان(های سأأم  پرر ی  ور  قاریش تلقین با گداها   مرده   … های حضأأرت عبداهع یم  های یأأحن   »قبرسأأتان 

 (. 443     442:  1ش    1369گۀت    اهریش    برندارش در گورهای هند دس  دس  
  بااأد ه  در  عبداهع یم عصأوم  یا »اأاه زیادش بایسأتی این گورسأتانش همان گورسأتان معر س »ههارده م احتمال ب  

  اأهریش    2017عبداهع یم  قرار دااأت  اسأ   نک: اأهبازی:  راسأتای محلس »سأر قبر  قا    در امتداد »در ازۀ اأاه 
ای از موقوفات یأأفوی بود ه  در محد دۀ  سأأیعی از  (. در اقع این اراضأأی بازمانده 48:  5ش    445:  1ش    1369

(. 846     845:  2ش    1381رار دااأأأ   ر.ب: نوربهخش  جنوب تأابع محلأس بأازار ق   میأدان   اراضأأی محلأس هأال 
؛ ازجمل  بر   جری  ورد هۀم می   ب    بلف ال  اس  ه  در   های عجیبی تلسأیسأات مجا ر این قبرسأتانش یاد  ر سأازه 

اأاه   ان پدر مهد علیا همسأر نایأراهدین گر قبر سأازندۀ  نش قاسأم متر ب  یأورت ههارگوش ه  نۀأان   2با ارتفا« تقریبی  
هایی مهر طی ه  این  های  جرپزی در یک ردیف ب  فوایأأل من م از یکدیگر با سأأا تمان همچنین هوره   اسأأ    
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را ب   ود معووس دااأت    بلف ال  ها با تۀأعۀأعی هدرش ذهن قهرمان  وره هنند أأأأ ه  اأاید همین ه گمان را ایجاد می 
 (. 249     246:  3ش    1370اس . أ  نک: اهریش  

ام   وانی دارد: »دای  گری در داستان  جود دارد ه  با محوطس مورد ن ر هم ید سفال   سفال هایی نیز در تلی اما اااره 
بوده   ف بأ  من گفأ  این مرد در جوانی هوزه  از  قر همین یأک گر  دانأ  هوزه را برای  ودش نگأاه دااأأتأ    حأا  

 (. 41: 1356  رد.   هدای ش اهفش  فر ای نان  ودش را درمی  رده 
اسأ ؛    گری ای ه  مناسأب سأفال حایأل اسأ . تنها نقو  در اأرق   ه  در غربش سأنگوخ   بی اراضأی تهران ه   

 پأایین اسأأ  هأ  در  ن  أاب ر  مرغوب دارد   از قأدیم    أانأ  بأ  محأد دۀ جنوب اأأرقی تهرانش یعنی از میأدان توپ 
  36دهد از  ه. ق( نۀأان می  1269ه   مار   طوری اند. ب  گری در همین محد ده قرار دااأت  های  جرپزی   سأفال هوره 

بوده  هورهش مربوط ب  بیر ن در ازۀ د  ب   13عبداهع یم    هورهش مربوط ب  بیر ن در ازۀ اأاه   20هورۀ در حال فعاهی   
هوره متعلق ب  راسأأتس در ازۀ محمدی ش   تنها یک هوره ب  اأأمال تهرانش یعنی در ازه   2اسأأ . از سأأ  هورۀ دیگر نیز  

ش    1369  اأهریش    1007     1006:  2ش    244:  1ش    1381اسأ   ر.ب: نوربهخش    اأمیرانش ا تصأاد دااأت  
5  :38 .) 

ای ه  طوری ه  قهرمانش پیخ از  ر   از در ازه  ؛ ب  اسأ   افز ن بر گورسأتانش بازار نیز در محد دۀ همین حواهی 
سأأر رس بود بردااأأتم    گذرد: »یأأب  ز د بلند اأأدمش د تا هلوه  ه   اأأود از  ن می ب  محوطس باسأأتانی منجر می 

تکلیف از میأان  هأاش بی بأد ن مقصأأود معینی از میأان هوهأ    … طوری هأ  هسأأی ملتفأ  نۀأأود از  أانأ  فرار هردم بأ  
ها یک دهن بودند ه   همس  ن   … د یدند گذاأتم ها قیافس طما« دااأتند   دنبال پول   اأهوت می هایی ه  همس  ن رجاه  

 (.  52: 1356اد.   هدای ش اهفش اان می هی ب   ه  تناسلی یک مۀ  ر ده ب  دنبال  ن   یهت    منت 
عبداهع یم  یا رسأتانش »قبرسأتان اأاه عبداهع یم  بااأد   این قب اگر این در ازهش همان »در ازۀ د  ب  یا »اأاه 

  »ههأارده معصأأوم  بنأابراینش این بأازار نیز »بأازار در ازه  اسأأ  هأ  در مقأاطعی بأ   ن »بأازار حضأأرتی  یأا »بأازار 
جنوبی( بود ه  از میدان سأید اسأماعیل  غاز - گفتند. بازار در ازه یا بازار حضأرتی بازاری  اأماهی عبداهع یم  می اأاه 

:  4ش    345تا    320:  2ش    1370گرف   ر.ب: اأهریش  اهسألوان امتداد می ن موهوی   میدان امین   ب  طرس  یابا 
»بازاری ه  در  یابان موهوی نزدیک ههار راه سأیر      نویسأد: اأناسأی می (. مصأوفوی رئیس  ق  ادارۀ باسأتان 120

ر دش ب  نام بازار در ازه  وانده د می  اقع گۀأت    ب  طرس بقعس سأید اسأماعیل   بازار نجارها   بازارهای دیگر  ن حد  
ی از  انأد؛ همیۀأأ  یک تهران را بأ  پأایتهتی ایران برگزیأده   … هأ   حوش  ن از هنگأامی اأأود. محأل این بأازار   حول می 

 ب  سأأال   … اأأاه تهران در عهد نایأأراهدین  … ه  پیخ از  ن   … ترین نقاط اأأهر بوده اسأأ  ترین   پرجمعی  بار نق 
های سأابق بنیان گردد ب  جای های اأهر ب  مسأافتی د رتر از در ازه سأی توسأع  یابد   در ازه ه. ق( ب   ضأع اسأا   1284
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گردندش در ازۀ  از سأأم   یابان موهوی دا ل این بازار می  اهذهر یعنی همان محلی ه  اهنون مد ل جنوبی بازار فوق 
اأأد  بأازار در ازه  وانأده می   قأدیم حضأأرت عبأداهع یم  «( قرار دااأأ    بأ  همین جهأ  هم بأازار مزبور بأ  نأام 

 (. 502تا    499:  1ش    1381 نوربهخش  
ود دااأأت  ه  محل در نزدیکی همین بازار د  ههارسأأو با عنا ین »ههارسأأو هوهک    »ههارسأأو بزرگ   ج 

محکمس دار غس اأهر بوده اسأ : »ههارسأو بزرگ مرهز دار غس اأهر یعنی جای دار غس بزرگ  سأردار غ ( بود ه  در  
(. »در  ن زمان هون تهران فاقد برق بود   اأهر 306تا    303:  2ش    1370نۀأسأ    اأهریش  مرانی می  ن ب  حک 

ش در نتیج  بوفایأأل  پس از  یاف  بازارها اهمی   ایأأی می   رف  ب  این عل  مراقب  از ها در تاریکی فر  می اأأب 
افتادند   دار غ  نیز در  اأنیدن یأدای طبل   اأی ور »بگیر   ببند  یک دسأت  گۀأتی با مۀأعل در دا ل بازارها ب  راه می 

(. اأاید ب  همین 121:  1367اأنید   نجمیش  ها را می نۀأسأ    گزارش بر ر ی تهتی می  … ههارسأوق بزرگ اأهر 
هند ه  در  هایی را تجسأم می بیندش در  واب   بیدارش دار غس اأهر   گزم  هایی ه  می یل قهرمان داسأتانش در هابو  ده 

هوا هنوز تاریک بود از یدای یک   … دس  دار غ  بیفتم ها بود ه  منت ر بودم ب  زنند. »مدت اطراس منزهخ پرس  می 
جمعی  نأد   دسأأتأ  داد هأای هرزه بأ  هم می ش فحخ گأذاأأتنأد دسأأتأ  گزمأس مسأأ  بیأدار اأأدم هأ  از توی هوهأ  می 

  واندند: می 
 بیا بریم تا می  وریمش 

 اراب ملک ری  وریمش 
 (. 79ش  63ش  36ش  35: 1356حا  نهوریم هی  وریمک   هدای ش  

ای هامل در همسأایگی محوت پیۀأین اسأ .  اما محد دۀ بازار تنها منحصأر ب  همین راسأت  نیسأ ؛ بلک  محوط  
میدانش از اأمال      از اأمال ب  ارگ سألونتیش از مۀأرق ب  محلس هال در جنوب تهران قدیم قرار دااأ »محلس بازار 

] [ از طریق   … گردید اأرقی ب  محلس عود جانش از مغرب ب  محلس سأنگل    از جنوب ب  حصأار اأهر محد د می 
ب  میزان هزار زر« از جنوب  پس از گسأترش تهرانش این محل   … راه دااأ    … عبداهع یم ب   ار  حصأار در ازۀ اأاه 

سأیوبی    »محلس  های »محلس هال ب  نام   … اأد د  محل   سأع  یاف . در ناحیس جدید ه  تابع محلس بازار نامیده می 
  پزی های  جر    هک بیۀأتر اراضأی بایر   هوره   … بازار را  … ناحیس جدید تابع  … بیر ن در ازۀ محمدی   احدا  اأد 

ای از اراضأی اأمال اأرقی ناحیس تابع محلس بازار را  بهخ عمده   … داد   م  تۀأکیل می  اقع در اراضأی »ههارده معصأو 
جمع    های موهویش اأمال  یابان یأاحب  یابان   … اراضأی قبرسأتان ههن  دربرگرفت  بود ه  امر ز تلسأیسأات  اقع در 

نونی( از محلس ایألی بازار  تان  بهۀأی از  یابان موهوی ه جای  ن را گرفت  اسأ . این ناحی  را  یابان قبرسأ  … قبر  قا 
 (. 847     812:  2ش    1381هرد   نوربهخش  جدا می 
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سأراهای متعددی ه  دااأ  همواره پذیرای بازرگانانی بود ه  این محل  ب  سأبب موقعی  تجاری  ودش   هار ان 
ش  ر د رسأأد (. ب  ن ر می 826     825:  2ش    1381هردند  ر.ب: نوربهخش  هنگام  ر د ب  اأأهر در  نجا توقف می 

با این محد ده نیسأ . »یک مرتب  در باز اأد      ارتباط سأرزدۀ عمو نیز ه  از همین بازرگانان اسأ  ب  منزل قهرمانش بی 
یعنی  ودش گفأ  هأ  عموی من اسأأ ش من هرگز ا  را نأدیأده بودمش هون از ابتأدای جوانی بأ    - عمویم  ارد اأأد 

تصأور هردم اأاید هار تجارتی با من داردش هون اأنیده بودم ود. گویای نا دای هۀأتی بودش مسأافرت د ردسأتی رفت  ب 
 (. 12: 1356هند   هدای ش  ه  تجارت هم می 

زنخ اسأأ  ه  نا ود گاه همین    وردش قوادی قهرمان   بدهارگی هۀأأم می   ب    بلف ال  اما نکتس دیگری ه  در  
دانسأتم ه   اأدمش ا  هنوز نیامده بودش نمی ه   ارد  ان  می ها  قتی   رد. »اأب یاد می   محوت جنوبی تهران   ری را ب  

ام.  واسأأتم ب  هر  تنهاییش محکوم ب  مرگ بوده هون من محکوم ب    -  واسأأتم ه  بدانم ایأأو  نمی -  مده اسأأ  یا ن   
از هرهسأی ه  اأنیده بودم  واأخ    - های ا  رابو  پیدا هنم این را دیگر هسأی با ر نهواهد هرد سأق ای اأده با فا  سأیل  

اأدمش  هردمش با  ن اأه   اأنا می رفتم هزار جور  ف    مذه  ب   ودم هموار می هۀأیدم؛ می یک می  مدش هۀأ می 
فر شش فقی ش جگرهیش رئیس  سأأیرابی هایی:    ردم  ن هم ه  فاسأأق زدم   می گفتم   ا  را برایخ غر می تملقخ را می 

: 1356پز بودند   هدای ش  هل    هم  اأاگرد هردش  هی ها   اهقابۀأان فرق می دار غ ش مقنیش سأوداگرش فیلسأوس ه  اسأم 
46 .) 

اأده؛ ب  هوهس  بۀأار در  یابان ری  از اماهن بدنام این د ره ه  تقریبا  تا پیخ از افتتا  اأهر نو بدان رف     مد می 
ای در اأرق انتهای  یابان سأیر    یأاه    هوه  ای در جنوب گذر قاطرهی در جنوب اأرقی گذر هوطی ه   محد د 
در    سأأیوبی پز أانأ    هوهأس قجرهأا در اأأمأال  یأابأان ریش هأاهأ  هأای هوره اأأمأاهی  یأابأان موهوی   گودال  در امتأداد 

های  اهسألوانش هوهس پۀأ  بدن ش   ر  یابان سأیر      ندق جنوب تهرانش پۀأ  سأر قبر  قا در جنوب میدان امین 
ش 286:  6ش    644     58:  5ش    1369عبداهع یم   در ازه غار ااأاره اأده اسأ   ر.ب: اأهریش  مابین در ازۀ اأاه 

     1861: 3ش    1381  نوربهخش    460   265ش  28:  1ش    1370  اأأهریش   414    309تأا   302ش  306ش  287
1862 .) 

دید. مهصویا  هوهس قجرها    بلف ال  توان در  در پیوند با قوادی قهرمان داستان؛ باز ردپایی از این محوت را می 
هایی پدید   رده بودند  ان  نان رانده اأده از دربار قاجار در  نش سأکنی گزیده؛ محب  حضأور ه  ز نزدیک سأ  راه امین 

 (. 265:  1ش    1370  اهریش    286:  6ش    644:  5ش    1369هریش   ر.ب: ا 
هأایی ]بودنأد[ هأ  در هوهأ  معأابر بأدنأام میأل هوهأس قجرهأا    گویأد: »مرد   زن اأأهری در پیونأد بأا این د  ن می 

اأأان  اطو« هرده   مکان   متا« نۀأأان د هی  واهندگان  جاهتی بی   … ها پۀأأ  بدن    سأأرهوره   سأأیوبی   هاه  
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میدان د   های حواهی بازار   سأبزه پاهخ   … میدان بود ها در بازار   حواهی سأبزه ها یأب  مکان این  اسأو   … ادند د می 
 وردند    اأنای با تمام بازاریان  هاره می دار عرقچینی ه  ب  هم  هیز سأوای  ن های ریخ   تسأبی  سأال سأ  تن از میان  

تأا    302:  6ش    1369از ظهر تکأ  فراهم بکننأد   اأأهریش    اأأان در هأ  سأأاعأات پیخ هأ  برای هأدام اهأل حأال   این 
عبداهع یم    میدانش ریش اأأاه (. بنابراین تمامی ااأأارات بر نواحی جنوب اأأرقی تهران ازجمل  اراضأأی »هال 309

 بازار  تمرهز دارند. 
زنخ ه  در پۀأأ  اتاقخ  ن  هرده    های  انس قهرمان داسأأتان نزدیک یک گذر اسأأ ؛ زیرا دربارۀ یکی از فاسأأق 

دادم.  داد ا  ب  من   من فقر  ودم را ب  یادبود موهوم بچگی ا  تسألی  می گوید: »زنی ه  ب  هم  هس تن در می می 
: 1356اأأد   هدای ش اهفش یأأورتخ دیده نمی هنوز جای دندان پیرمرد  نزرپنزری سأأر گذر ر ی   …  قتی ه   ن 

نۀأیند: »همی د رتر زیر یک طاقیش پیرمرد عجیبی نۀأسأت  ه   ای می نیز در پناه طاقی   (. همچنین ه  پیرمرد فاسأق 76
 (.  40: 1356جلویخ بساطی پهن اس    هدای ش اهفش 

ب   ن ااأاره هرده   حعای  قع سأتان  توان از »گذر هوطی یأاه   نام برد ه  هدای  در دا با این مهتصأاتش تنها می 
ر هوطی یاه ش گذری منۀعب از جنوب ههارسو بزرگ در محلس جنوب (. گذ 16:  1356اس .  نک: هدای ش بش  

بازار بود ه  تا د  سأأ  سأأال پیخ نیز در همین محل یک طاقی از گذاأأتس د ر باقی مانده بود ه  حاه  بازاره  ب   ن  
 (. 134:  1ش    1370  عدلش ب  نقل از هوبانش    313تا    311:  2ش    1370داد  ر.ب: اهریش  می 

های جنوبی هند ه  بایستی در نزدیکی یکی از در ازه اشش ب  دهان قصابی حقیری نیز اااره می    ان  ا  در اااره ب 
بااأأد: »از تمام من رۀ اأأهر دهان قصأأابی حقیری جلو دریچس اطاق من اسأأ  ه  ر زی د  گوسأأفند ب  مصأأرس  

هند ه    زمی ااأأاره می هدای  در هند بهخ از داسأأتانش ب  یابوهای تب   ( 39: 1356 هدای ش اهفش رسأأاند   می 
نویسأد: »یکی دیگر از راأت  هار (. اأهری می 40  رند.  نک: همان:  یأب  ز دش برای قصأابش  اأس گوسأفند می 

ها برسأاند. اأر « هار قصأابی   هۀأی( بود ه  گواأ  را از قصأابهان  تحویل گرفت  همراه بیجک   پت  ب  قصأابی   ش 
ها را توزیع بکنند.   ان  بود تا یکی د  سأاع  ب  ظهر ه  گواأ  از هار سأوخ ها از قبل از طلو«  فتابش یعنی پس  این 

ای بود ه  بتوانند بار زیادی را در مسافتی طو نی طی بکنندش ه   هیکل پربنی  ها یابوهای قوی هخ  سیلس هار این  ش 
فعلی تهران قرار دااأ  ه  حد د بیسأ  هیلومتر از مرهز اأهر هنار     هن  باد(ش غرب ایسأتگاه راه ریس  نازی هۀأتارگاه در ق 

 پن    زیادتر هیلومتر مسأاف  را از  ترین نقوس اأهر ه  حد د بیسأ  افتاده بود   بعضأی از دهاهین قصأابی در اأماهی 
ز دتر باز   هایۀأأان را دارهأای ا ل راه بود ه  دهان ب  همین حسأأاب هم بر دهان   … گرف  قصأأابهأان  تا  نجأا در بر می 

اأد   در  اأان   یهت  می ماندند یا ب  قنارۀ بیر ن دهان گواأ  می اأان برگۀأت ش بی بکنندش ه  در غیر این یا گواأ  
 ور( گۀأأت ش پوهخ  ر  عرق    اینجا بود ه   ارمنی بود   اقباهخ(   تا  مدنۀأأان گواأأتی برایۀأأان مانده یا  هوطی 

افتادۀ اأهر بودند ب  نسأب  هاهینی ه  د رتر از قصأابهان    نقاط پرت پس د  … هاب( اأده بااأد عاری  رندان سأین  بی 
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 واهان    هایۀأان را هم دیرتر باز هنندش ه  در یأورت ب  موقع باز هردن گرفتار گواأ  اأان  زم بود ه  دهان د ر بودن 
ها با یابو از  (. این گواأ  373تا    371:  2ش    1369ریش  اأدند   اأه های جوراجور    غر هند( مۀأتریان می جواب 

 باد   هۀأ  ده  رسأید ه  حداقل بنا ب  د ر   نزدیکی دهان ب  قصأابهان  ه  در نازی قصأابهان  ب  اأهر   ب  دهان می 
(. بنابراین ااأارۀ را ی ب  یأب   539:  4ش    1369هۀأید  نک: اأهریش  هیلومتری اأهر بود. د  سأ  سأاع  طول می 

 انس جنوب اهر اس .   حاهی از نزدیکی دهان قصابی ب  سوخ  ز دش 
در پۀأ  دیوار منزل قهرمان داسأتانش »همی د رتر زیر یک طاقیش پیرمرد عجیبی نۀأسأت  ه  جلویخ بساطی پهن  

زدهش  اس . توی سفرۀ ا  یک دستغاه ش د  تا نعلش هند جور مهرۀ رنگینش یک گزهیکش یک تل  موشش یک گازانبر زن  
یلچ    یک هوزۀ هعابی گذااأت  ه  ر یخ را دسأتمال هرب اندا ت .  اأکسأت ش یک ب هنش یک اأانس دندان  د ات یک  ب 
امش همیۀأ  با اأال گردن هربش عبای اأۀأتریش یهس باز ه   ها من از پۀأ  دریچ  ب  ا  نگاه هرده هاش ر زهاش ماه سأاع  

 ورد    حیایی  ن را می ه  نا واأی سأم    بی   و ت  های  اسأ اش بیر ن زده با پلک های سأفید سأین  از میان ا  پۀأم 
اش قر ن  های زرد   افتاده های جمع  با دندان طلسأمی ه  ب  باز یخ بسأت  ب  یک حاه  نۀأسأت  اسأ . فقر اأب 

  رد؛ هون من هرگز ندیدم هسی از ا  هیزی بهرد   هدای ش اهفش  واند أ گویا از همین راه نان  ودش را درمی می 
1356 :40 .) 

هأا بوده اسأأ :  توان بأ  د  محأل ااأأاره هرد هأ  محأل اجتمأا«  نزرپنزری در محأد دۀ جنوب اأأرقی تهرانش می 
محل   … »مسجد ااه    »میدان سید اسماعیل . »این مسجد ه   سع  جلو  ان  ن زیادتر از  سع  فعلی  ن بود 

هأا   وان گوهأا   مرفیأ  رهأا   مسأأئلأ  گی هأا   دا أل  نش مکأان معرهأ  فر ش هأا   دسأأ  فر ش هأا    رده اجتمأا« بسأأاطی 
اأدش باید فرسأوده   مسأتهلک  عرضأ  می  … ااأیائی ه  در جلو  ان   … ه  هر یک برای  ود مۀأتریانی دااأتند   … ]بود[ 

  ااأیا  نو    … هایی ه  همتر مصأرس حتمی   متعارس دااأت    هارهرده   دسأ  د م   هندم بااأند   بیۀأتر جل   بنجل 
های  ش د ات … گزهیک   … گاز     … انبر     …   اایائۀان عبارت بود از:  … ها راه بیابد در  ن  توانس    هارنکرده همتر می 

( بأ   339تأا   332:  3ش    1370   اأأهریش  …   هزاران هزار قوعأات جوراجور دیگر   … بیلچأ    …   هوزه   … مفرغی 
ده ب  ههارراه  انضمام میدان سید اسماعیل در جنوب یحن   بارگاه امامزاده اسماعیلش ارق  یابان سیر   أأأ نرسی 

گردان   بازار مکارۀ  فر اأأان   د ره ها  هم اأأهرت دااأأ . محل اجتما« دسأأ  فر ش موهوی أأأأ ه  ب  »میدان هاه 
:  2ش    22:  1اأأد  ر.ب: همان:    ز هر گونس امتعس نو   ههن    دزدی  رید   فر ش می فر اأأان ه  در  ن ا  اأأغال 

 (. 179      178:  5ش    606:  4ش    1369  اهریش    343تا    341
ب  »بازار سأمسأارها     آح   سأ    در  گویی ب  »مسأجد اأاه  ه  محل معره    مسأئل    چناعل هدای  در داسأتان  

 (. 138     100ش  99: 1356اااره هرده اس   هدای ش دش  ه  محل  رید   فر ش ر   ههن  اس  
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ااره هردش »میدان محمدی   اس :  ها ا یاف  ب  موقعی  مکانی داستان ب   ن ت«ان  ر ره ک   ی  دیگری   های از مسهف  
را  هایم ک  بسوا  شود،  یدم  ر  یدان  حمدی  ب« م.  ار بلندی برپا کر ه ب« ند و پیر ر  ننزرپنزری جل« اطاقم  »هۀأم 

 وا رزنم بوا صوو«رت برافروناو ، بوا    - ن«ر نود   سووت پوای  ار شووراب  ی   س غأ  ار آویخاو  ب« نود. چنود نفر  ارو  هوبأ    بأ  
شو« . ز ه  ی هایش گر  و وحتوت پر  و چتوم ه  رن  هبخ می   بینم تلخی زنم حاال  ی وقات صو«رتی ک   ر  «ق  ا 

گفت: »اینم   ا  و  ی  یربضو  ک  لبا  سور  پ«شویده ب«  نتوان  ی کر  و ب   کتوید، از  یان  ر م ر   ی  سوت  را  ی 
 (.  57: 1356 ار بزنین!  )هدایت، ال،، 

ان مۀأق را هم دا ل نماییمش  اب چرار ین و ب  حسواب  یگر ک   ید گ«ید: » یدان پاقاپ«  ب  ی: حسو شورری  ی 
قاپ« ( ب«  و بعدش ب  ) یدان اعدام(  این  یدان ک  نام اولش )پا   … گر ید پنجمین میدان عمومی تهران محسأأوب می 

 باد  یل و آنرش ب  ) حمدی ( تغییر اسووم  ا ،  یدانی تقریبًا  ر نارو شوورر  ر جن«ب بربی ترران، انارای نیابان جل 
گرف . نام قاپوق از  ن ب  ر ی  ن  مده بود ه  در  سأأر  ن  بود ه  سأأابقا  اعدام محکومین ب  مرگ در  ن یأأورت می 

ای از  اب قرار دااأ  ه  بر با ی  نش سأتون گرد هوتاهی از  جر سأا ت  بودند ه  مجرمین (ش ت    محل فعلی حوض 
جای سأتون اش ه  جایخ تهتگاهی دیواردار سأا ت  اأده ب  جی بریدند   با  راب اأدن تدری را در پای  ن سأر می 

ه  سأأر بریدن   قوانین جدید    ن    جریش تیر هوبی در  ن هار گذااأأت  اأأدش تا بعدها ه  با پیدایی مۀأأر ط    تمدن 
 بر یی گردید؛ دار   طناب جانۀأأین  ن گۀأأت ؛ محلخ نیز از  نجا ب  باغۀأأاه   سأأ س ب   عوم  توحخ   مایس بی 

 (. 415:  1ش    1370پهان  تبدیل گرف    اهریش  تو 

ای تهران بااأد: »از سأر  ه هند ه  در ظاهر بایسأتی جز  ترهمن اهبت  قهرمان داسأتانش ب   انس پدرزنخ نیز ااأاره می 
هأ  بأ   همین   … هرد ای هأ  بأ  ارادۀ من نبود مرا  ادار بأ  رفتن می یأک قوه   … اراده بأ  راه افتأادم جأای  ودم بلنأد اأأدم بی 

نۀست  بود أأأ میل سیبی  پسر هوهکخ برادرزنمش ر ی سکو   … ودم  مدم دیدم در اهر   جلوی  انس پدرزنم هستم   
های برجسأأت ش رن  گندمیش دماغ اأأهوتیش  های مورب ترهمنیش گون  ه  با  واهرش نصأأف هرده بااأأند. هۀأأم 

 (.  55: 1356یورت  غر  رزیده داا    هدای ش اهفش 
  33ه. ق ب  تعداد   1269دادند. در  مار سأال هاهی تهران د ران نایأری را تۀأکیل می ها بهخ دیگری از ا ترهمن 

ها در  ن سکون  دااتند  ر.ب: نوربهخش  ای از ترهمان اده ه  طبقس اجتماعی باب  ان ش در محلس ارگ ااهی اااره  
برند. همچنین عدۀ می ترهمن هم ب  سأر   … نویسأد: »در پایته  ایران گر هی (. دهتر بر گخ می 992:  2ش    1381

ها  وب  هنند؛  هی  ضأع  ن د نیز در تهران زندگی می مذهب هسأتن زیادی از اسأرای ترهمن ه  بر  وس قاجارها سأنی 
(. این محلأ  در  1043:  2برند   همأان:    سأأر می ب    … های محقری در محلأس سأأنگل  ها   هلبأ  نیسأأ    در  ان  

غرب   جنوب ب  حصأار تهران   از مۀأرق ب  ارگ سألونتی   محلس بازار  مغرب تهران قدیم  اقع بوده   از اأمال   م 
 (. 813:  2ه اس   ر.ب: همان:    اد محد د می 
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جغرافیایی فر هاسأأ . در این مقاه  نیز    – بوس هور یک رمان اسأأ . هرگز نبأاید هنین رمانی را ب  گزاراأأی تاریهی  
ها   تفسأأیرهای  ر را افر ادبی مهمی بدانیم ه   غوش  ن برای  وانخ هنین هدفی در هار نبوده اسأأ ش بلک  اگر این اف 

ای در هر رمانش مکان نماید. یکی از عنایر مهم   پای  اس ش درن  در جزییات این متن امری بایست  می   گوناگون باز 
های موفق نۀأان ان اش را در نگارش داسأت ر داد  قایع اسأ . هدای  ه  با  فرینخ بوس هور    فار دیگر  ودش توانایی 

وده بااأأدش اما اأأیوۀ ر ای    پردا   داسأأتانی این افر  توج  ب توانسأأت  ب  این موضأأو« در این رمان  یژه هم داده نمی 
 واسأت  گزاراأی  سأ  ه  مکان نباید بیخ از ظرفی   ود در نگاه نهسأ ش ب  رخ هۀأیده اأود. هدای  نمی ای ا گون  ب  

  واسأت  رمانی سأا تارمندش  واندنی   ماندگار پدید   رد ق  ارائ  دهد؛ بلک  می  اقعی از جغرافیای تاریهی یک منو 
  برای هنین هأاری بأایأد همأس عنأایأأر داسأأتأانی در  أدمأ  ر ایأ  قرار گیرد. ابهأام در زمأان   مکأانش هأ  بأا رفأ     

گون    . اما همان انگیز این رمان اسأ های  یال اأودش از  یژگی های مهتلفش تقوی  می های را ی در زمان برگۀأ  
ر متن رمأان   بأا تمرهز   درنأ  در جغرافیأای تأاریهی هأای موجود د هأ  در مقأاهأ  بأدان پردا تأ  اأأدش بأا دقأ  در نۀأأانأ  

ای ه  انگار گون  توان مکان تقریبی منزل قهرمان داسأأتان بوس هور را بازاأأناسأأی هرد. ب  ای از تهران قدیمش می منوق  
 هرده اس . جا مستقر هرده بوده   با هر خ  ن از مناطق اطراس تصویربرداری می را ی د ربین  ود را در همین 

گوید. در حقیق  اده از تهران »یفوی أأأ قاجاری  را بازمی هاری پیچیده   دسأ  د ن اأکش هدای ش ر ایتی  ب 
نوبی اأهر منزل قهرمان داسأتان ه  در محایأرۀ هاسأب هارهاش  نزرپنزری  بازار سأید اسأماعیل(ش قصأاب  در ازۀ ج 

عبداهع یم(   گورسأتان  قبر  قا  (ش در ازه    ندق  در ازه د  ب   اأاه عبداهع یم  باد(ش بازار  بازار اأاه منتهی ب  نازی 
میدان ش  اأرقی تهرانش یعنی همین محد دۀ »هال تواند بازگوهنندۀ محوت جنوب معصأوم( اسأ ؛ تنها می   ههارده 

تویأیفات را ی از  گذرانند. بنابراین  اأد ه  هر دم تاریهی جداگان  را از سأرمی عبداهع یم    »بازار  با »ری ش »اأاه 
گیرد.  اسأأ  هأ  »میأدان امین اهسأألوأان    »منوقأس سأأر قبر  قأا  را در بر می   ای منزهخش حأداقألش نمأایأانگر محأد ده 

تانی ری    »د»  ها(   از سأأوی دیگر ب  »مناطق باسأأ گاه ترهمان ای ه  از یک سأأو ب  محلس سأأنگل   سأأکون  منوق  
 ارش  ای جزیره گون   میدان اعدام( اسأأ .  ری تمام این مناطقش ب    راأأکان  راه دارد   در همسأأایگی میدان محمدی  

از    بلف ال  ناهار مۀهصاتی ه  را ی  اند. ب  میدان   در جوار  نش  میدان امین سألوان   سأر قبر  قا( را دربرگرفت  هال 
هر ه  نگارندگانش    اضأافس مسأیر حره  قهرمان ب  سأوی گورسأتان   قلعس باسأتانی اأ هند؛ ب مهتصأات منزهخ ارائ  می 

اسأ  ه     هایی هم  گویای نۀأان    ( 168تا    166:  1396لی، نا ری،  )ن:: حسون اند  ای جداگان  بدان پردا ت  در مقاه  
  ید. توان رس زنان بدان می هند ه  پرس  منزل قهرمان داستان را در همین محد ده جانمایی می 
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