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چكيده : زبان نويسـندگان كه روشـنفكران جامعه هسـتند، 
نمايندة زبان جامعه است، لذا نوشته هاى آنها منبعى درخور براى 
شـناخت محيط، منظر و فرهنگ به شـمار مى رود. اين نوشـتار 
درصدد اسـت، نمادهاى منظر شهرى تهران را در ادبيات معاصر 
ايران، كه به دسـت نويسـندگان ايرانى قلم خورده، شناسايى و 
مكان هـاى خاطره انگيز تهران را در چهـار دورة تاريخى معرفى 
نمايـد : دوره قاجـار و سـال هاى اول حكومت رضا شـاه؛ دوره 
پهلوى؛ سـال هاى نزديك به انقالب اسالمى و چند سال پس از 
آن؛ و سـال هاى بعد از جنگ تا روزگار حاضـر. در برخى موارد، 
اين دوره هاى تاريخى را نمى توان به صورت كامل از هم تفكيك 
نمود، زيرا ماجرايى به هم پيوسـته در داسـتان مطرح مى شده 

است.
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Abstract: writers and novelists are enlightened 
members of the society as a matter of fact  they are  
their societies Language. thus, their letters are  
advantageous sources to comprehend   
environment, landscape and culture.

This paper is trying to find out and mention  
emblems of urban landscapes of Tehran in   
modern literature and novels of Iran and then it 
presents memorable places in four periods: Qajar 
dynasty period and beginning years of Shah Reza 
Pahlavi dynasty. Pahlavi dynasty. The period near 
Islamic Revelation of Iran and about 10 years after 
that. The years after imposed war till to days. In 
some occasions we can't separate these periods 
from each other since a contiguous story is   
discussed.
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ــود : "بيرون از  ــاه از تهران متصور مى ش ــلطنت رضا ش تا تصوير ديگرى كه با آغاز س
بازارچه هاى وزير دفتر و معير و درخونگاه، شهر تهران اكنون داشت به صورت مدرن و 
ــكل مى گرفت. خيابان هاى پهن با سنگفرش و جوى بندى و حتا با آسفالت و  تازه اى ش
درخت هاى چنار و ساختمان هاى تازه ساخته مى شدند. بيمارستان ها، مدرسه ها و حتا 

چندتا موزه ساخته مى شد و فرهنگ باستانى ايران حرفش به ميان مى آمد"(همان). 

دوره پهلوى
در رمانى ديگر به قلم " اميرحسين چهل تن" به نام «تهران؛ شهر بى آسمان»، به نقل از 
كرامت از ياران شعبان بى مخ يا به توصيف جالل ستارى " گل جاهل هاى تهران" در اوصاف 
ــت.  ــت بود. الله زار و زن بى حجاب داش ــران چنين مى خوانيم : "تهرون بزرگ و درندش ته
بهارستان و كافه لقانطه داشت. سينما و ميدان توپخانه داشت. باغ ملى و ايستگاه قطار داشت 
و او مى توانست خودش را گم كند، كسى نمى شناختش..." (چهل تن، 1382 :87 ). او جايى 
ديگر در وصف شميران يا به قول امين احمدرازى "شمع ايران" چنين مى گويد : "جاده 
شميران. يك سربااليى خاكى، كافه بهشت تهران. سن بزرگ، نئون هاى رنگى، چراغى 
ــود : سبز، قرمز، طاليى و آبى..."(همان : 76). گلى  كه دور مى زند و رنگ به رنگ مى ش
ترقى نيز در وصف شميران در دو مجموعه داستان خود به نام «دو دنيا » و «خاطرات 
ــلوغ است. راه بندان است. شب داغى  ــد : "خيابان شميران ش پراكنده» چنين مى نويس
ــتش را از پنجره تو مى آورد.  ــين ها بى خودى بوق مى زنند. زن گدايى دس ــت و ماش اس
التماس مى كند، ول كن نيست..." (ترقى،1387) و جايى ديگر مى نويسد : "سر چهارراه 
پهلوى منتظر اتوبوس شميران ايستاده ام كه ماشينى جلوى پايم ترمز مى كند... ما در 
محله محموديه زندگى مى كنيم و خانه او در سرازيرى باغ فردوس است... از باغ فردوس 
راه مى افتيم از روى تپه هاى الهيه و بيابان هاى اطرافش ميانبر مى زنيم، تا پل رومى مى 

رويم و بر مى گرديم..."(همان)؛ (تصوير2).
در رمان «شب هاى تهران» نوشته غزاله عليزاده، جايى به توصيف خيابان الله زار در 
شب چنين مى پردازد : "به الله زار رسيدند، دكان ها بسته بودند،كركره هاى فلزى مشبك 
پايين كشيده، قفل طاليى خورده، كف خيابان از پوست تخمه ژاپنى و كدو، تشتك هاى 
نوشابه، روزنامه هاى كهنه، تفاله هاى چاى و زباله هاى ديگر پوشيده بود؛ سر كوچه هاى 

باريك، جگر كباب مى كردند..."(عليزاده به نقل از ستارى، 1385).
ــس، از جمله مهم ترين نمادهاى منظرين اين  ــالمبول، الله زار و كافه پاري خيابان اس
ــتند : "(خيابان اسالمبول) هميشه شلوغ است... نور چراغ هاى مغازه، مخلوط  دوره هس
ــاد مى كند. صداى موسيقى از چند  ــن و ش با نور چراغ هاى پايه دار خيابان، فضا را روش
مغازه صفحه فروشى به گوش مى رسد. جلوى سينما ماياك با المپ هاى قرمز رنگ شده 
ــترهاى بزرگ و كوچك به در و ديوار چسبانده شده و از بلندگوى كوچكى  ــت. پوس اس
ــردر ورودى آويزان است، صداى فيلم به گوش مى رسد. چند بچه جلو ويترين  كه از س
عكس ها ايستاده اند و با استفاده از بلندگو، جريان فيلم را دنبال مى كنند"(هدايت،1377: 
ــيه  ــود. نور مغازه ها و نور چراغ هاى پايه دار حاش ــب ها الله زار غرق نور مى ش 96). "ش
ــير و خورشيد،  ــطح بدنه، نقش ش خيابان. چراغ ها تنه برنجى دارند و در روى چهار س
كنده كارى شده است... دو طرف خيابان، مغازه هاى گوناگون وجود دارد. لباس فروشى، 
صفحه فروشى، كافه، عتيقه فروشى و ديگر شغل ها. درشكه  هاى مدل روسى با اسب هاى 
قهوه اى و خاكسترى و اتوموبيل هاى پردود و دم كه مثل قايق هاى روى آب، روى پستى 

مقدمه
 سال 1209 ق مصادف با 1795 ميالدى؛ تهران پايتخت ايران شد. از اين تاريخ، مردم 
اين شهر كوچك كه تا دوره صفوى دهكده اى بزرگ بود، «شهرنشين» شدند و مهم تر 
ــين» ! "تهرانى ها در آغاز پايتخت شدن شهرشان، هنوز در خانه هاى  از آن «پايتخت نش
خشتى و گلى زندگى مى كنند و بر كوچه ها و خيابان هاى خاكى راه مى روند، لباس هاى 
ــر  ــلوار و لباده و اغلب كاله نمدى يا عمامه مانندى بر س معمولى بر تن دارند؛ مردها ش
ــلطنت قاجار ده دروازه  ــتارى، 1385: 5). تهران در آغاز س و زن ها با چادر و روانداز"(س
دارد با خندقى در دور آن كه مبادا عنودى بر آن حمله ور شود! در ساعت مقرر با اعالم 
ــود، گويند حتى بعدها براى ورود به دروازه ها بليط  ــته مى ش جارچى دروازه ها باز يا بس
فروخته مى شد. شب كه مى شود خيابان ها تاريك است و روشنايى خانه ها را پيه سوز و 

شمع تأمين مى   كند. هنوز كتاب و كتابخوانى در تهران بى  معناست.
ــود، شهرى كوچك كه حاال مركز اصلى كشورى  تهران كم كم بزرگ و بزرگتر مى ش
بزرگ شده است و عنوان پايتخت كشور را به دست آورده است. همه چيز عوض مى شود 
ــاختار  ــيوة زندگى و رفتار اجتماعى مردمش گرفته تا س و برگ روزگار برمى گردد؛ از ش
ــخصيت آن. حاال ديگر روابط ايران با ممالك خارجه بيشتر شده. بسيارى، از  شهر و ش
ــترش اقتصاد، آموزش، فرهنگ و هنر،  ــهرهاى ديگر به تهران مهاجرت مى كنند. گس ش
مطبوعات و ارتباطات، نه تنها باعث دگرگون شدن چهرة شهر مى شود، بلكه مردم شهر 

را نيز به تغيير در طرز فكر و رفتار اجتماعى دچار مى سازد (تصوير 1).

فرضيه 
جهت مكانيابى اماكن خاطره انگيز تهران در دوره هاى تاريخى اين شهر، از جنوب به 

شمال است.

دوره قاجار و سال هاى اول حكومت رضاشاه
ــتانى در دوره قاجار و زمان  ــتة" مرتضى مشفق كاظمى"، داس «تهران مخوف» نوش
سلطنت ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه را روايت مى كند : "داستان در محالت مختلف 
ــميران و اوين تا شاهزاده عبدالعظيم مى  ــمال تا جنوب و در حومه اش از ش تهران از ش
ــنده خاصه در وصف شيره كش خانه، قهوه خانه، محالت و كوچه هايى را  گذرد. اما نويس
كه جايى مناسب براى داير كردن اين گونه خانه ها بوده است به تصوير مى كشد" (مشفق 
كاشانى به نقل از ستارى، 1385: 62). البته آنچه در رمان تهران مخوف ديده مى شود 
آدم هاى آن و حوادثى است كه ميان آنها رخ مى دهد و اينها موضوع اصلى رمان هستند 

و نه كالبد شهر تهران.
«داستان جاويد»  نوشته " اسماعيل فصيح" در اواخر دورة قاجار به وقوع مى پيوندد 
و منظرى از تهران در اولين مواجهة جاويد وقتى بعد از سال ها به اين شهر بازمى گردد، 
ــب، برخالف هرچه از تهران خيال كرده بود، تهران را  ــتين ش ارائه مى دهد : "در نخس
ــفته مى ديد، شهرى از خاك و چوب وكاشى، دلمرده، سوت و كور، ولنگ  بيغوله اى آش
ــت، خالى، بى چراغ، بى زندگى و بى اعتنا... دكان هاى  و باز با در و ديوارهاى كوتاه و پس
ــته بودند، فقط اندك روشنايى شمعى از شبستان  ــب، همه بس خيابان جليل آباد سرش
مسجد سيد نصرالدين به چشم مى خورد. در خيابان خاكى، مردم تك وتوك با رخت و 
لباس بى قواره رد مى شدند. گهگاه هم يك درشكه يا يك گارى لكنتى با اسب يا ياوى 
ــتارى، 1385). اين داستان ادامه پيدا مى كند  ــته مى گذشت" (فصيح به نقل از س خس

تصوير2 : ايوان عمارت نياوران 
و دشـت شـميران، 1280ق، 

مأخذ : سمسار، 1386.
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Memorable places are moving from southern   
to northern areas of Tehran. Tehran, in the middle of 
the twentieth century, looks like the cities without any 
historical backgrounds. New generation is losing their 
common language with former generation by   
omitting old memorial places and as a result they  
become stranger to each other. Today Lalehzar,  
Eslambol, Darkhoongah and Ferdowsi streets are  
replaced by Jordan, Elahieh, Za'faranieh and Fereshte 
streets.   

مكان هاى خاطره انگيز تهران از جنوب به شمال شهر كوچ كرده  اند. تهران 
در نيمة قرن بيستم تا اندازه اى به شهرى كه گذشته اى ندارد مى ماند. نسل 
امروز با حذف بخشـى از خاطرات نسـل ديروز زبان مشـتركش را با او از 
دست داده است و با هم بيگانه شده اند. حاال الله زار، اسالمبول، درخونگاه 

و فردوسى جاى خود را به جردن، الهيه، زعفرانيه و فرشته داده اند. 

ــده است. " اغلب مساجد بسته شده بود. دم در حسينية  ــهر نيز چيز ديگرى ش هواى ش
ارشاد، و تا توى كوچه و تا دم در مسجد قبا تانك ايستاده بود. هر شب همان يك گله 
ــرباز آماده كنار خيابان پارك  ــر ولو بودند و كاميون هاى پر از س ــرباز و افس جاده ها س
ــاال تنها جايى كه مانده  ــته بودند و ح ــرده بودند. خيلى جاهاى ديگر را تك تك بس ك
بود، همين جا بود. شب ها از پايين تا باال سراسر خيابان ايران و تا بهارستان و از اينور تا 
ميدان ژاله و بيا تا فخرآباد و تا خورشيد تمام خيابان از آدم پر مى شد. جايى نبود. اينجا 
هم همين يكى دو شب بود كه از دل خاك خفته سر زده بود. آقا قرار نماز عيد فطر را 
گذاشت كه همگى به بيابان هاى فرح آباد ژاله بيايند، ولى نمى دانم چه شد كه چو افتاد 

بروند تپة قيطريه" (گالبدره اى، 1358: 10).
ــد : "هر كجاى تهرون  ــهر بى آسمان» مى نويس ــين چهل تن در «تهران؛ ش اميرحس
ــتى بايد مى رفتى كوچة باغ سپهساالر؛ كاموا  مخصوص چيزى بود، كفش اگر مى خواس
چهارراه حسن آباد؛ الت، چاله ميدان؛ جاهل، پامنار... تهرون مركز كارهاى غريب بود، مركز 
حركات عجيب. مثالً بادمجان را توى قوطى مى كردند و مى فروختند"(چهل تن،1382: 
ــال دورى از وطن در  ــپيده دم ايرانى از قول ايرج كه پس از 28 س 98) و نيز همو در س
ــد : "نه؛ اين تهران، تهران آشناى او  ــته مى نويس بحبوحة انقالب ايران به تهران بازگش
نبود. هجوم بى وقفه بوهايى كه سينه را مى سوزاند و از احتراق ناقص اين همه اتوموبيل 
فرسوده به هوا مى رفت، چشم ها را مى آزرد و اشك آدمى را در مى آورد. تهران در تسلط 
ــر آن صداها چه آمد؟...  ــدند؟ بر س ــناى او چه ش مطلق دود و صدا بود. پس بوهاى آش
جلو رفت، در گوشه كنارها هنوز چيزى بود كه حياتشان مثل مريضى در حال احتضار، 
نشانه اى ناچيز و دل آزارى از گذشته داشت. انگار بر سنگ نوشته اى عتيق و زيبا و رويائى 

مشتى لجن پاشيده باشند. اين تهران او بود!
ــير طى شده را يك بار ديگر رفت و برگشت، پيش  ــروع كنم. مس گفت بايد دوباره ش
از اين هم در اين شهر بزرگ فقط با همين يك تكه اش اخت بود، راسته  اى كه پارلمان 
و كتابفروشى و سينما و كافه و تماشاخانه داشت؛ ميدان بهارستان، ميدان مخبرالدوله، 
ــگاه حزب آنها بود. آنها با گذشته  ــى؛ باش ــتانبول و نادرى، خيابان فردوس الله زار و اس
ــده بود؟ تازه اينها باز هم درصدد  ــهر چه كرده اند؟! اسم خيابان ها چرا عوض ش اين ش
اختراع نام هاى تازه ترى براى خيابان ها بودند!... شيرهاى ميدان مخبرالدوله چه شدند؟... 
ــكوبه اى كه رو به جنوب داشت.... و  ــهردارى تهران ديگر نبود؛ با آن رواق هاى دو اش ش
ــتورى و ضبط صوت ژاپنى  ــاژهايى داده بود كه راديوى ترانزيس حاال جايش را به پاس
ــاخانه تهران، تاتر فرهنگ،  ــد. به الله زار پيچيد؛ تاتر دهقان، تاتر نصر، تماش مى فروختن
ــان به انبار كاالهاى بنجل بى ربط تبديل شده بودند...  ــعدى! بعضى هاش ــى، س فردوس
آنوقت ها هر تكه اين منطقه بويى داشت؛ از يك گله خيابان بوى قهوه مادام لونا به هوا 
ــروى بود... مزون هايى كه كت و شلوار براى  ــكى خس مى رفت. آن تكه مخصوص پيراش
مردان و دوپيس براى زن ها مى دوخت؛... مغازه نغمه كه ويولون هاى ايتاليايى و پيانوهاى 
فرانسوى مى فروخت و آجيل فروشى هايى كه بادام هندى و ميگوى بوداده داشتند... كافه 
ــتريانى كه ديگر  ــبح مش ــوت و كور و پر از ش نادرى هنوز داير بود اما نيمه تاريك و س
نبودند" (همان : 42-36 ). حاال ديگر حس مكان را از دست داده بود و چيزى كه متعلق 

به او بود و گذشته اش را مى ساخت ديگر نبود!
ــذار از روزگار ديروز به امروز،  ــت؛ گ ــايد بتوان اين بازه زمانى را دوران گذار دانس ش
ــته بر مكان هاى خاطره انگيزى كه اكنون ديگر ديده نمى شود. در  ــرت نسل گذش حس

و بلندى سنگفرش خيابان، باال و پايين مى روند، و در تردد هستند"(همان : 13).
ــالمبول و الله زار حوالى سال  گلى ترقى نيز در خاطرات پراكنده اش، خيابان هاى اس
42 را به دو جاده بهشتى تشبيه مى كند كه از ميان خواب و خيالش عبور مى كنند. "من 
عاشق خيابان اسالمبول هستم، بوى ماهى و قهوه و تخمه داغ و عطر و پودر فرنگ كه 
به دماغم مى خورد، گرم و شل و خواب آلود مى شوم ..." (ترقى،1387: 61) و جايى ديگر 
ــد : " از آن شب هاى گرم و دلچسب تابستان است. چراغ هاى خيابان را روشن  مى نويس
كرده اند. ماشين ها پشت سر هم به سمت سر پل (تجريش) مى روند. پس دوست هايت 
ــرپل جمع شده اند. مى توانيم پياده برويم، راهى نيست... سر  كجايند؟ مى گويم حتماً س

پل تجريش پر از آدم است..."(همان).
ــالمبول را تا اين حد جذاب  ــت كه خيابان هاى الله زار و اس ــتى چه چيز اس و به راس
ــد : "تصور نكنيد  ــله گزارش هاى رمان واره خود مى نويس مى كند؟ عماد عصار در سلس
ــرارآميز است. به نظر من  ــالمبول اس تنها رفت و آمد در كافه يا پياده رو هاى خيابان اس
ــيارى از ماشين هاى سوارى در اسالمبول، اسرارآميزتر  رفت و آمد و مخصوصاً توقف بس
است و آن طور كه شما خيال مى كنيد ساده و بى شيله پيله نيستند.... خيابان اسالمبول 
در عين اين كه گردشگاه بسيار خوبى است، تجارتخانه خوبى هم هست و در عين اينكه 
ــت، شكارگاه خوبى هم  ــت، گردنه و دزدگاه خوبى هم هس تجارتخانه و بازار خوبى اس
هست. خيابان اسالمبول در عين اينكه خيابان قشنگ خوبى است، ميعادگاه خوبى هم 
هست. در اين دانشگاه همه چيز تدريس مى شود و متعلمين آن، همه فن حريفند. در 
اين دانشگاه، بوى همه چيز به مشام مى رسد جز بوى دين و ايمان" (عماد عصار به نقل 

از ستارى، 1385: 112).
اسماعيل فصيح در داستان ديگرى به نام «دل كور» داستان چهار نسل خانواده اى را 
ــتان در محالت  ــود. داس در تهران قديم از اواخر دوره قاجار تا دهه 1340 متصور مى ش
چهارراه گلوبندك و سر بازارچه درخونگاه نقل مى كند و نسلى كه در اينجا بزرگ شده اند. 
ــته است؛ تهران روزهاى زندگى زير گذر درخونگاه  ــيماى دو تهران در رمان نقش بس س
(پاره هاى تار و پود ابدى بازارچه) و تهران دوران شلوغى الله زار و روزگار شهرت جامعه 
باربد "(در يك سو) سايه هاى غبار گرفته بازارچه ها، بوى شمع سقاخانه ها و بوهاى فطير 
و بوى دود قهوه خانه ها و بوى گوشت قصابى، بوى خاكه زغال و ماست و كشك و سركه 
ــيونال،  ــگاه تلويزيون انترناس ــويى ديگر: تهران ولنگ وباز، تهران فروش و رب انار و در س
ــزار گاردن، مركز صفحات روز  ــتوديو الله زار، ... گل ــيونر، فتو اس معامالت ملكى كميس
ــه زبان دكتر الله زار،... نمايندگى (اپل ـ فولكس واگن ـ بنز)، داروخانه  ــايونارا، موءسس س
بزرگ مديسن... تهران ساختمان هاى بلند و مغازه هاى شيك از فوالد و بتن و سنگ مرمر 
و شيشه و نئون و ماشين هاى جورواجور و تاكسى بارها و دوچرخه و موتورسيكلت ها... و 

ملت پياده سمج هم ميان آنها..."(فصيح به نقل از ستارى،1385: 144)

سال هاى نزديك به انقالب و چند سال بعد از آن (سال هاى 1342 تا 1360)
ــت به قلم محمود گالبدره اى كه به توصيف تهران در  «لحظه هاى انقالب» رمانى اس
ــگاه تهران و خيابان هاى  ــتان او غالباً در حوالى دانش ــة انقالب مى پردازد و داس بحبوح
اطراف دانشگاه و يا حسينية ارشاد، ميدان ژاله، جماران، ميرداماد و ونك اتفاق مى افتد. 
تقريباً در داستان او از جاى جاى تهران سخن به ميان آمده است و حال و هواى تهران 
ــت. حاال ديگر شهر عوض شده، نه تنها كالبد شهر، كه حال و  ــده اس انقالبى توصيف ش
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اغلب اين آثار اين حس تأسف و حسرت بر خاطره هاى ديروز ديده مى شود. انسان هايى 
كه حاال پس از چند سال با شهرى برخورد مى كنند كه حس مى كنند آن را نمى شناسند 

و برايشان بيگانه است.

سال هاى بعد از انقالب تا روزگار حاضر
ــرى از آن خيابان هاى خاطره انگيز در  ــت و ديگر اث ــال هاى بعد از انقالب اس حاال س
ــنگلج، درخونگاه و مكان هايى از اين  ــود؛ الله زار، اسالمبول، س ــتان ها ديده نمى ش داس
ــت فودها از قهوه خانه ها به كافى شاپ ها از  ــتان ها از كافه ها به فس ــت. فضاهاى داس دس
ــاژها و مراكز خريد و قدم زدن سرپل تجريش به باال و  ــه در خيابان الله زار به پاس پرس
ــين تبديل شده است.  ــته و ايران زمين با ماش پايين رفتن در خيابان هاى جردن و فرش
ــالمبول و تجريش نيست. مصطفى مستور  ــتان ها الله زار و اس ديگر خاطره  انگيزي داس
ــتان كوتاه در چند جاى تهران به روايت  در «تهران، در بعد از ظهر» در قالب يك داس
اتفاقاتى در بعد از ظهر يك روز در چند نقطه از تهران مى پردازد : " سعادت آباد آپارتمانى 
ــه و نه دقيقه بعد از ظهر؛ زن فرياد زد : خفه شو، خفه  ــاعت س در حوالى ميدان كاج س
شو، خفه شو، خفه شو. ديگه نمى خوام حتا يك كلمه، يك كلمه بشنوم. بيمارستان دى 
ــه و هفت دقيقه بعد از ظهر؛ نور كمرنگى افتاده بود روى رختخواب زنى كه  ــاعت س س
انگار سالها پيش مرده بود.... پاسداران آپارتمانى در بوستان پنجمـ  ساعت سه و چهل و 
نه دقيقه بعد از ظهر؛ پسر گوشش را چسباند به تلفن تا صداى ضعيف آن طرف خط را 
بهتر بشنود اما چيزى نشنيد....البى هتل الله ساعت چهار و دوازده دقيقه بعد از ظهر؛ 
ــتبند طال به مچش بسته بود گفت: نه؛ هنوز نديدمش و گمون نمى كنم  مردى كه دس
ــابى خرپوله. اونقدر كه اگه بخواد  ــه ديدش. يارو حس ببينمش. منظورم اينه كه نمى ش
ــمرون مى تونه.... پارك ساعى ساعت چهار و  ــمرونو ببره دروس و دروس رو بياره ش ش
ــنگى پرتى، الى درخت ها نشست و ساك  ــى و دو دقيقه بعد از ظهر؛ روى نيمكت س س

دستى اش را گذاشت روى نيمكت... جردن خيابان ناهيد ـ ساعت چهار و پنجاه دقيقه 
ــه من كالس بذارى. عينهو گشنه ها از پايين شهر پا مى شيد  بعد از ظهر؛ نمى خواد واس
مى آييد اينجا، اونم با اتوبوس، تا دوبله سوبله نرخ بديد. من خودم ختم روزگارم. خودم 
بچه پايين شهرم. نيگا به اين ماشين خوشگلم نكن.... حوالى پارك وى رستوران سورنتو 
ــاعت پنج بعد از ظهر؛ مردى كه كاله پشمى به سر داشت گفت : خوبه. اينكه بعد از  س

چهار سال مى بينمت خوبه..."(مستور، 1387: 40- 21). 
ــا محب على خيابان شريعتى را آنقدر شلوغ مى بيند كه  در رمان ديگرى به قلم مهس
گويى تمام مردم دنيا تو اين خيابان زندگى مى كنند. در رمان او توصيفات شهر چندان 
وجود ندارد و حال و هواى شهر را مى توان به واسطة مردمش درك كرد مثالً اينجا كه 
مى گويد : "تا مى پيچم توى خيابان اصلى دو تا پسر كه اسكيت پايشان است به هم تنه 
مى زنند و توى شلوغى گم مى شوند. يك گله پسر و دختر فنچى از خيابان دربند بيرون 
ــان عقب عقبكى راه مى رود و دستهايش را توى هوا تكان مى دهد.  مى آيند. سردسته ش
ــان توى هم است و از ته حلق فرياد مى زنند"(محب على، 1387: 73) او  همه اخم هايش
ــگاه و دركه برايش بار خاطره دارد، اين گونه مى گويد : "بوى  كه خاطرات روزهاى دانش
ــتالژيك شوم و حال و هواى بچه هاى  ــت كه باز نوس دركه توى مخم مى پيچد. االن اس
.(86 : دانشگاه را بكنم. بچه هاى خوابگاه... اتاق دركه... ولگردى... رحيم... مجيد" (همان

ــينا دادخواه در رمان «يوسف آباد، خيابان سى و سوم» از دغدغه هاى نسل جديد  س
مى گويد و پسرى به نام سامان كه مى خواهد معروف ترين عكاس مد بشود و تمام شهر 
را به واسطة مارك هاى معروف مى شناسد "زارا فقط زاراى پاساژ آرين... بچه نشو، شلوار 
النگلر توى تيراژه هم فيك است... تامى زعفرانيه حرف ندارد... لويى ويتون الهيه الكى 
ــاد sale زده... " (دادخواه،  ــينى عباس آب ــت... بنتون ونك پاييزه آورده... بوس گران اس
1387: 9) و از پسر الت مرامى مى گويد كه حافظ منافع بچه  هاى شهرك است، ميدان 
ــمى توى اكباتان تكثير شده بودند و  نورى ها و جنت آبادى ها و بيمه اى ها، مثل قارچ س
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اين نيما فغانى بود كه همه از او حساب مى بردند. جالب ترين قسمت داستان يا در واقع 
عصارة داستان در اينجاست : "سامان براى آخرين بار از خودت بپرس اينجا توى پاساژ 
گلستان چه مى كنى. هر پاساژ اقيانوسى است و خيابان هاى شهر رودخانه  هايى بزرگند 
كه آخرش به پاساژها مى رسند. همه رودها به اقيانوس مى  رسند..."(همان)؛(تصاوير3و4).

نتيجه گيري
نام مكان هاى تهران و زندگيشان در تاريخ اين شهر، حاكى از آن است كه مكان هاى 
خاطره انگيز در طى چهار دوره از جنوب تهران و از محالت درخونگاه و سنگلج در ابتدا، 
به الله زار و اسالمبول و فردوسى، كوچ كرده و پس از گذاراندن يك دوره بين سال هاى 
ــالة اين مكان ها  1342 تا 1360 كه به از بين رفتن بخش عظيمى از خاطرات 150 س
ــتقرار در شمال تهران و شهرك هاى جديد مانند اكباتان و شهرك  انجاميد، در حال اس

غرب است. 
ــيارى از تغييرات را  ــبك زندگى امروز شهر تهران بس ــهر و تغيير س ــد سريع ش رش
ــردن بخش عظيمى از  ــن تغييرات نبايد موجب نابود ك ــر مى كند؛ اما، اي اجتناب ناپذي
ــل ديروز باشد. امينه پاكروان تهران را شهرى بى حافظه مى خواند.  شهرى  خاطرات نس
كه در حدود نيمه قرن بيستم تا اندازه اى به شهرى كه گذشته اى ندارد مى ماند، چون 
ــته اند، ديگر وجود ندارند.  ــهر را داش تمام مكان هايى كه حس خاطره انگيزى از اين ش
ــى از خاطرات نسل پيش و با حسرت بر آنچه داشته و ديگر  ــل امروز با حذف بخش نس
نيست با هم بيگانه شده اند؛ مثل اينكه زبان مشتركشان را از دست داده باشند. در تمام 
رمان ها از الله زار و اسالمبول و فردوسى مى خوانيم، حال آنكه تصوير اين مكان ها تنها 
ــيم اينجا آيا  ــت و هر بار كه به اين مكان ها مراجعه مى كنيم از خود  پرس در كتاب هاس

حاصل توهم است؟! 
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