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 چكیده
های گوناگون  صادق هدايت تا کنون نوشته بوف کوردرباره 

درباره زمان  ها پديد آمده استا در برخی از اين نوشته
رخدادهای اين رمان نظراتی ارائه شده و از ناهماهنگی 
تاريخی در اين اثر سخن رفته و گاهی انتقاد شده استا 

کرده که اين  تأکیدهدايت در پاسخ به يکی از همین انتقادها 
پردازی  بلکه يک خیال ،اثر يک رمان تاريخی نیست

 کیدتأست که در ذهن راوی شکل گرفته استا  تاريخی
هدايت بر دقت و وسواس او در ساختار رمان مانع از آن 

توجه بوده  است که گمان شود، او به عنصر زمان در اين اثر بی
استا بهترين راه بازشناسی زمان در اين داستان، توجه به 

های موجود در متن استا با دقت در اجزا و عناصر  نشانه
برای آن زمانی را  ۀتوان سه باز ساختمان اين اثر می

گانه در  های سه بازشناختا پیش از اين، دو دوره از اين دوره
بر  تأکیدمقاالتی معرفی شده استا در اين جستار با 

صفويه تا قاجار(، بیست و سه   سوم )دوره ۀهايی از دور نشانه
 بوف کوراز اين دوره، در متن « تاريخی ـ فرهنگی»  نشان

های مختلف  رهبازيابی شده استا وجود عناصری از دو
تواند دلیلی ديگر بر سفر ذهنی  می بوف کورتاريخی در متن 

های تاريخی  ای باشد که بر ويرانه  زده راوی ماموم و حسرت
 کندا  سرايی می تکه پاره شده نوحه
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Abstract 

There have been various writings about "the blind 

owl" by Sadeq Hedayat. In some of these 

writings, different comments have been presented 

about the timing of the events of this novel, and 

historical inconsistencies in this work have been 

discussed and sometimes criticized. In response to 

one of these criticisms, Hedayat emphasized that 

this work is not a historical novel, and it is a 

historical fantasy that has been formed in the 

narrator's mind. Hedayat's emphasis as well as his 

accuracy and obsession toward the structure of 

this novel show that he was cautious to the 

element of time in this work. The best way to 

recognize time in this story is to pay attention 

to the signs available in this text. By carefully 

looking at the components and the elements of 

this work, three time periods can be identified. 

Previously, two of these three courses have 

been introduced in the various related articles. 

In this article, by emphasizing the signs of the 

third period (Safavid to Qajar period), twenty-

three "historical-cultural" signs of this period 

have been retrieved in the text of "the blind 

owl". The presence of components from the 

different historical periods in the text of "the 

blind owl" can be another reason for the mental 

journey of the sad and grieving narrator who 

laments over the historical ruins.  

 

Keywords: Hedayat, Blind Owl, Time in Blind 

Owl, Tehran in Blind Owl, Historical and 

Social Geography. 
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 و پیشینه تحقیق مقدمه

های  تاکنون، نوشته بوف کوررمان  ۀدربار

های مختلف پديد آمده استا  گوناگون با ديدگاه

در پیوند با زمان رويدادهای اين اثر نیز اختالف 

 1 ۀمجتبی[ مینوی در نام»]نظرهايی وجود داردا 

خود از لندن به  1212خرداد  31/ 1121ژوئن 

شود که بخش دو رمان در قرون  بمبئی، متذکر می

اده از چیزهايی مثل دهد و استف وسطی رخ می

ـ که علناً ترتیب زمانی ترياک، تنباکو و عینک را 

مورد انتقاد قرار  ـ ريزد می  هم  ]قصه[ را به

( هدايت 110: 1211 )همايون کاتوزيان، ا«دهد می

کرده  کور بوفباز صحبت از »گويد:  در پاسخ می

بودی که ترياک و عینک و تنباکو در آن زمان 

ولی اين موضوع تاريخی نیست  ،وجود نداشته

ست که آن  ا تاريخی 1پردازی يک نوع خیال

 3کاری کتمان ۀانگیزش غريز ۀواسط  شخص به

فرض کرده است و زندگی واقعی خودش را 

وجه داده به هیچ قلم 2نامه هوس /داستان تخیلی

 /ناهوشیارتاريخ حقیقی نیستا تقريباً رمان 

 2پديده کند از باقی  می 0استااا انتزاع 0ناخودآگاه

 :1211)بهارلوئیان، اسماعیلی،  ا«زندگی خودش

301)

و  بوف کورراست آن است که در بازخوانی 

خاص تکیه  ۀتوان به يک دور يابی آن نمی زمان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Fantasia

2. Instinct dissimulation or simulation

3. Romance

4. Inconscient

5. Abstraction

6. phenomena’s

 ۀکرد و رويدادهای آن را متعلق به يک دور

تاريخی ويژه دانستا نگارندگان اين جستار، 

های  به بررسی سدهپیش از اين با تدوين دو مقاله 

و تبارشناسی نقاشی،  بوف کوراسالمی در  میانۀ

ای از  اند و رشته نساجی و سفالگری پرداخته

های باستان تا  رخدادهای تاريخی را از دوره

( دنبال اا قـه 1تا  2اسالمی ) ۀهای میان سده

و  115تا  101: 1213لی، نادری،  اندا )حسن کرده

( اينک در اين 53تا  01: 1211لی، نادری،  حسن

که  بوف کورهايی در متن  مقاله با بازنمود نشانه

مکانِ وقوع  های معماری گر برخی ويژگینمايان

های صفوی  حدفاصل حکومتداستان است و به 

شود؛ بخشی ديگر از تاريخ  مربوط میتا قاجاری 

 کنندا نهفته در اين اثر را بازخوانی می

صادق هدایت بر  بوف کورن در هویت تهرا

 71های معماری و شهرسازی ) ی برخی نشانه پایه

 . ق(هه 77تا 

به « فولکلور يا فرهنگ توده» ۀهدايت در مقال

های گردآوری فرهنگ توده از دل جوامع  شیوه

 پردازد و به دقت در مصال، گردآوری شده می

به »گويد:  کند و می می تأکیددر توصیف منزل، 

های مختلف را رسم کنند  ۀ اطاقنقشطور کلی 

، ايوان، مهتابی، آشپزخانه، مستراح، خوابگاه

زيرزمین، بادگیر، داالن، انبار، استبل، تنور، 

نما؛ مصالحی که  انبار، حوض، آب چاهک، آب

در و  ۀااا شکل و عددر ساختمان به کار رفته

تقريبی  ۀپنجره، کلون در، ارسی و رفااا نقش

حصار شهر، خندق و قصر خان يا رئیس قبیله را 

)هدايت  ا«با برج و بارو به پیوست اضافه کنند
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نظر  ( همین دقت000: 1211به نقل از قائمیان، 

و اين  گیرد کار می  نیز به بوف کوررا در 

انديشی را در اين داستان  و باريک وسواس

 ا دهد بازتاب می

صفويه » ۀدور هايی از مواردی را که نشانه

جارافیای تاريخی و اجتماعی »در « تا قاجاريه

توان در عناصر زير  دارد، می« بوف کورتهرانِ 

بازجست:

 . منزل قهرمان داستان7

سن از حُ»گويد:  اش می خانه ۀبارقهرمان داستان در

ام بیرون شهر، در يک محل ساکت و  اتفاق خانه

آرام دور از آشوب و جنجال زندگی مردم واقع 

شده ـ اطراف آن کامالً مجزا و دورش خرابه 

های گلی  استا فقط از آن طرف خندق خانه

شودا  خورده پیدا است و شهر شروع می توسری

در سلیقه  دانم اين خانه را کدام مجنون يا کج نمی

بندم نه  یانوس ساخته، چشمم را که میعهد دق

هايش پیش چشمم مجسم  سنبه سوراخ ۀفقط هم

شود، بلکه فشار آنها را روی دوش خودم  می

های  ای که فقط روی قلمدان کنما خانه حس می

)هدايت،  ا«قديم ممکن است نقاشی کرده باشند

1202 :11) 

دوم  ۀتواند متعلق به نیم اين خانه می

؛ زيرا از اين دوره جار باشدحکومت صفوی تا قا

پديد آمده و   است که فن نقاشی بر روی قلمدان

خصوص از زمان  تا پیش از اين دوران به

ها فلزی و  تا سلجوقیان، نوع قلمدان ساسانیان

کاری بوده و فن نقاشی قلمدان با  روی آنها کنده

های مقوايی  و ساخت قلمدانپیدايش مقوا 

صورت پذيرفته  دوم صفوی ۀدر نیمماشه(  )پاپیه

(ا 021 - 022: 1215)احسانی، است 

 . خندق مجاور منزل قهرمان5

حیات اين خندق نیز احتماالً مربوط به همین 

سبب کثرت و سرسبزی و  تهران به: »دوره است

آب و هوای خوش مورد توجه شاه طهماسب 

فرمان داد بارويی در  121قرار گرفت و به سال 

کردند که دورش شش هزار اطراف آن احداث 

گام بود و صد و چهارده برج به عدد سور قرآن 

مجید برای بارو قرار دادااا و دور بارو خندقی 

 (112: تابی)قديانی،  ا«وجود آوردند به

شکل تهران به همراه اين حصار و خندق 

شاه تاییر چندانی نکرد تا  ناصرالدين ۀا دورـت

ه مصمم شد که شا ناصرالدين 1352 ۀدر سن»اينکه 

ر را سرورويی بدهد و خندق قديم را پر ـشه

کرده و حصار را خراب و برج و بارو و حصار 

زاده به نقل از: کوبان، ج  )جمال ا«ای بنا نهد تازه

3/11 ) 

اما در اوايل حکومت پهلوی و پس از قاجار 

ها پايان داده  اين خندق ۀبه حضور چندصدسال

ها  ها انباشته و دروازه خندق»در نتیجه:  و شد

رضا و  و شاه خراب و چهار خیابان شهباز

 ا«ها احداث گرديدمتری و شوش در محل آن سی

(35و  10، 10 /1 :1215)شهری، 

 ها . اوضاع نامساعد محالت و خندق9

اغلب  ،آيد ها برمی که از وضعیت خندق اما چنان
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 ۀشده وبازماندآنها به محل جمع شدن زباله بدل 

 مذبوح و اسکلت حیوانات را در آن فرو

ا روايت دکتر پوالک تصوير روشنی از اند ريخته می

های نخست سلطنت  ها در سال وضعیت اين خندق

ها از بقايای  خندق»دهد:  شاه می ناصرالدين

استااا پر  شهر نیمه ۀ، خاک و خل و زبالها اسکلت

گیردا  م نمیها هیچ عملی انجا برای تنظیف خیابان

 کارها واگذار اين را ديگر به میل و دلخواه سبزی

شهر را برای کود ببرندا دل و  ۀاند که زبال دهکر

غذا و  ۀماند اند، باقی حیواناتی که ذب، شده ۀرود

شود و در  اند به کوچه افکنده می جانورانی که مرده

ست که  ا پس اين خود بخت بلندیماند آنجا می

ها  شان شب فراوان ۀتخم و ترکهای بسیار با  سگ

ها را تمیز  پرند و کوچه گاه بیرون می از کمین

جا مانده را در خندق ههای ب کنندااا استخوان می

های کوچکی نیز  اندازندا با وجود اين، تپه شهر می

های بسیار را  در شهر است که کثافت قرن

« در خود انباشته و از انظار پوشانده است اليه به اليه

 (ا131و  130 /3 :1251وربخش، )ن

نیز اشاراتی به وضعیت  بوف کوردر 

که از نامساعد بهداشت تهران در اين هنگام شده 

هر روز تنگ : »دهد آگاهی هدايت خبر می

غروب عادت کرده بودم که به گردش بروم، 

خواستم و اصرار داشتم که  دانم چرا می نمی

گل نیلوفر را  ۀوی آب، درخت سرو، و بتـج

و شن  جز خاشاکه پیدا بکنمااا ولی افسوس ب

اسب و سگی که روی  ۀداغ و استخوان دند

 ا«کشید چیز ديگری نبود ها بو می خاکروبه

 (11: 1202)هدايت، 

 

 های ولگرد . سگ7

شان  و در جای ديگر نیز از سگ زردی که محله

را قرق کرده و با گردن کج در برابر قصاب 

کلفت  آن سگ زرد گردن»گويد:  میايستاده است 

مان را قرق کرده و همیشه با گردن  هم که محله

آمیز به دست  گناه نگاه حسرت های بی کج و چشم

داند ـ  اينها را می ۀکند، آن سگ هم هم قصاب می

دش داند که قصاب از شال خو آن سگ هم می

 (05: مان)ه ا«برد! لذت می

و  های ولگرد منابع بسیاری به وفور سگ

عدم رعايت بهداشت، در اين زمان، اشاره 

گرانی که در اين دوران به  ؛ بیشتر گردشاند کرده

انگیز ياد  نفرت ۀاند، از اين منظر تهران سفر کرده

کنت دوسرسی سفیر فرانسه در تهران که اندا  کرده

به ايران آمده اين منظره را چنین  اا قـه 1302در 

فرششان  ، سنگآلود ها گل کوچه: »کند توصیف می

و پر از  ـفگ و کثیـار تنـرابااا بسیـخ

/ 1 :1251)نوربخش،  ا«های ولگرد است سگ

 (010تا  012

 1115تا  1512سرپرسی سايکس نیز که از 

میالدی در ايران بوده از قول خواهرش نقل 

ور سگ، انسان ـها و وف هـافت کوچـکث: »دـکن می

: 1250ا )جالل ستاری، «کند خاطر می را خسته

01) 

 

 ی غبار مرگبار ها . بادسام و توده2

از ی غبار مرگبار نیز  ها همچنین بادسام و توده

بوف ديگر عوارض تهران اين دوره است که در 
آسمان  ۀروی کران»مورد توجه قرار گرفته:  کور
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آلود گرفته بود،  را ابرهای زرد غلیظ مرگ

کردا يک  شهر سنگینی می ۀکه روی هم طوری به

دانم چرا  هوای وحشتناک و پر از کیف بود، نمی

شدم، همیشه در اين  طرف زمین خم می من به

: 1202)هدايت،  ا«افتادم هوا به فکر مرگ می

21) 

های مرگبار  جعفر شهری ذيل اين توده

با يک باد که از طرف )شهريار( »گويد:  می

وزيد شهر يکپارچه خاک و غبار شده در هر  می

های کشنده گرفتار  به بیمارینوبت هزاران تن 

ها  شده از پا درآمده رهسپار گورستان

گرديدند[ااا و اين باد )سام( و باد وبا و  ]می

)مشمشه( و امثال آن بودااا که با وزيدن خود 

آنچه گرد و غبار و کثافت و بوی عفنااا و 

مردارهای سر راهااا ]بود با[ خودااا به شهر 

آنچه از ورود به شهر و  ۀکشید به ضمیم می

نمودا بادهايی کهااا  های آن همراه می دانی کثافت

دار، زهردار  ]به همین علت[ )بادسام( يعنی سم

( مردم 00 /0 :1221ا )شهری، «اسم گرفته بود

ست که آن را  اين باد غضبی»تهران معتقد بودند: 

« کند کار تهران نازل میاهخدا برای مردم گن

( و اين افسانه را نیز نقل 101 /1: 1215)شهری، 

اه عمیقی در پشت ـچ»ه ـد کـکردن می

عوض( وجود دارد که باد از میان آن  شاه )علی

کوه  ۀآيد و موکلی دارد با هیکلی به انداز برمی

آن چاه نشسته  ۀدماوند که رو به تهران بر دهان

تیزی دارد که بوی گناه را از هزار  ۀاست و شام

د و چون آن بو به مشامش کن فرسخی استشمام می

گريزد که باد بیرون  برسد از سر چاه برخاسته می

افتد و ضرر و زيانش بستگی به  زده به راه می

 /1 :1215)شهری، «ا سبکی و سنگینی گناه دارد

101) 

 

 های ولگرد های بهداشتی و سگ . پایان نابسامانی7

سامان ادامه داشته تا کودتای اين وضعیت ناب

تشکیالتیااا مأمور نظافت »که: شمسی  1311

جهت ای  نمايشات تبلیایۀ شهر شده و از زمر

 رضاخان سردارسپه کهااا مردم، شهر و کوچه

ديدند، همراه اين دستور  محالت خود را تمیز می 

های خود را در سطل  به سکنه که خاک و آشاال

بگذارند ها  ريخته برای صبحگاهان پشت در خانه

ه ديده نشود اول آفتاب خاک به سپورها ک تأکیدو 

معابر مشاهده بشود و  در کوچهای  و خاکروبه

گیری و تنبیهات سخت که از آن سرپیچی  سخت

و قانونی در  (02 /0 :1221)شهری،  «ننمايند

های ولگرد که از وفور  بردن سگ  میان جهت از

 /1 :1215)شهری،  اآنها در تهران جلوگیری کند

321) 

اه هم تشکیالتی اگرچه در زمان احمدش

مشابه به نام بلديه با سی عضو شکل گرفته بود 

 ،که مأموريت نظافت شهر را بر عهده داشت

اما چنان ناکارآمد که  (225 /0: 1221)شهری، 

بايد گفت اگرچه تهران بلديه داشت و »

به  ، ولی آنچهسپورهايی به استخدام درآورده بود

ای زده  آمد آنکه سپوری در خانه چشم نمی

اش گرفته يا کوچه و معبری تمیز بکند و  خاکروبه

و  لذا زوائد مردم يا در کوچه پشت ديوار همسايه

شد و يا پخش  يا درون جو يا نهر آب ريخته می
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 ( 00 /0: 1221)شهری، « گرديد معابر می

اوضاع نظافت و بهداشت شهر در  ،بنابراين

ای  فرهنگی دوره ست از شرايط تابعی ربوف کو

که مملکت در وضعیت نابسامان قرار داشته و 

شده  مگر به استثناء، دست به اصالحاتی زده می

که آن نیز به علت نبود قوانین مدون و 

ده؛ از ش میرو  های الزم با ناکامی روبه زيرساخت

جمله اصالحات ناصرالدين شاه پس از سفر به 

شاه  يه در زمان محمدعلیفرنگ و قانون بلد

عنوان  توان از آنها به ( که میاا قـه 1230)

 /3 :1251ربخش، استثناءات ناپايدار نام بردا )نو

 (3511 /0و  135تا  111

 

های  خورده و خرابه های گلی توسری . خانه1

 اطراف منزل قهرمان داستان

روايت دکتر پوالک نیز تصوير روشنی از تهران 

دهد:  شاه می سلطنت ناصرالدينهای نخست  سال

 ۀآب، نزديک حاشی اين شهر که در دشتی کم»

هايی که در اثر  راه کوير قرار گرفته به استثنای

های  عبور ستور ايجاد شده دارای جاده

مواصالتی نیست، هیچ بنای معظم عمومی ندارد، 

رو و مناره اثری نیستااا نمای در آن از برج و با

ست با ک خاکستریها که همه از خا خانه

رنگ، جمعاً بدان حالت  های مسط، بی سقف

 ا«دهد های خاکی نامنظم می از تپهگروهی 

 (3/130 :1251)نوربخش، 

ها نیز در بیشتر منابع  وضعیت خرابه

ا گرترود بل است اروپايیان گزارش شده

پايتخت وقتی که از سوی مارب  خود»نويسد:  می

ماند تا  ای می بیشهشوی، بیشتر به  به آن نزديک می

های  به شهریااا پس از عبور از يکی از دروازه

آلود  های خاک ، در ابتدا خود را در میان راهغربی

های  بینید که در میان ساختمان خلوتی می

تمام يا ويران، کشیده شده استااا جلوتر که  نیمه

رسید بسیار خالی  های عريضی می خیابان برويد به

ا «های کوتاه گلی از خانه ای و ساکت با حاشیه

 ( 01و  05: 1250)ستاری، 

 

 . معماری خشت و گلی9

ست تابع  موضوع تهران و فرسايش آن، امری

 ؛گذشت زمان که در اغلب منابع بدان اشاره شده

ها به کار  زيرا مصالحی که در ساخت اين خانه

خشت خام و گل بوده و کمتر از  رفته غالباً از می

ا اوژن فالندن از شده فاده میمصالحی پردوام است

سفرای فرانسه که در عهد محمدشاه قاجار به 

ها را چنین  ايران سفر کرده، اوضاع خانه

ندرت چند از  هايی کهااا به خانه: »گويد بازمی

از سط، زمین بلندتر ساخته شده، چه وضع ااا آنها

برند  کار می ها در ساختمان به و مصالحی که ايرانی

دهد بنا را از سط، زمین مرتفع  نمی ها اجازه بدان

هايی که با آن عمارات را  قع خشتسازندا در وا

قدر  ها که اين سازند دوامی نداردااا چرا ايرانی می

عالوه در بیشتر جاها سنگ  به ؛اند ماهر و باهوش

و آهک به حد وفور دارند عمارات را با خشت 

تهران که پايتخت کشور های  خانهسازند؟  می

، شود قتی در اثر بارانیااا سرنگون میاست و

 ا«ها چه حالی دارند؟ ها و دهستان شهرستان

 (05: 1251)نوربخش، 



 777  . ق(       هه 77تا  71معماری و شهرسازی )های  برخی نشانه  صادق هدایت بر پایه بوف کورهویت تهران در 
 

 

ری از های  ، خانهدر توضی، اين امر آنکه

شده و اين  ديرباز از خشت خام و آجر ساخته می

ای به  های گذشته که پیشینه سدهست از  میراثی

( 100: 1213ا )حسنلی، نادری، قدمت تاريخ دارد

در ذيل اتاقش  بوف کورو از همین رو قهرمان 

ها با خشت و آجر  اطاق ۀاطاقم مثل هم»گويد:  می

های قديمی ساخته شده،  هزاران خانه ۀروی خراب

 ا«سفیدکرده و يک حاشیه کتیبه دارد ۀبدن

 (25: 1202)هدايت، 

 

 . معماری منزل قهرمان داستان3

کار رفته در معماری   اصر بهـعنه ـکن ـهمچنی

نیز حکايت از الگويی مشترک دارد که 

عناصر : »ست يک سنت معماری ۀدربرگیرند

کار رفته در ]معماری [ااا دوران قاجار وااا  به

بیش از دو شده در دوران صفويه با وجود  ساخته

قرن اختالف، از شباهتی کامل برخوردارندا به 

در قرن پیش، همان معمار طراحااا  ،عبارت ديگر

شده معماریااا را همانند  الگوهای شناخته کهن

ورودی، هشتی، داالن، ايوان، صحن، حجره، 

: تا، بی)صارمی ا«کار برده است گنبد و مناره به

22) 

نیز مشتمل  بوف کورالگوی کلی خانه در 

بر سکو، داالن، اتاق، پستو، رف، سوراخ هواخور 

، کرسی، انبار و اتاق روی آب انبار رف، آب

باالخانه، اروسی، زيرزمین، حوض، پاشويه، 

 ۀست به اضاف ای شیشه ۀچاهک و حتی پنجر

رسد بايستی ملهم از  شکل خانه که به نظر می

های  ، يعنی اتاقمعماری خاص اين دوران

گردشی باشد که پشت به ديوار و  ای غالم حاشیه

اندا  از سه طرف حیات حوض را احاطه کرده

، 00، 02، 21، 25، 32، 15، 12 :1202 )هدايت،

 (51و  15، 22، 21، 05، 01

جعفر شهری ذيل معماری اين دوره 

های تهران شامل  در اين دوران[ خانه»]گويد:  می

اطاق در دو تا سه طرف و بعضی در  بود بر چند

چهار طرفااا که همه به هم راه داشته، از يک 

طرفش داخل شده از طرف ديگرش بیرون 

خانه  فتند، متشکل از يک اتاق مهمانر می

تر و  دری يا اگر وسیع نام پنج به)پذيرايی( 

به اسم طاالر با درهايی چوبی،  تر بود اعیانی

هايی کوچک يا )اروسی(ااا و چند  همراه شیشه

انبار و مطبخ و  اطاق نشیمن و زيرزمین و آب

 /1 :1221)شهری،  ا«موال و حوض و باغچهااا

 (305و  301

ها  خانه»گويد:  ها می ر تشري، اين خانهاو د

هايش دورتادور حیاط  طبقه و اطاق کالً يک

 ۀشدند و اگر دو طبقه بود طبق ساخته می

انبار و  صورت زيرزمین و آب زيرينش به

خانه و مانند آن و اطاق به حساب  حوض

ها شامل بود بر در  آمدا نوع معماری خانه نمی

خانه  مهمان ورودی و راهروی مشترک میان در

)اطاق پذيرايی( که مشرف به راهرو بود و حیاط 

رو در اطراف حیاط که معموالً  و چند اطاق يک

گردششان  همه به هم راه داده شده غالم

( و اينک 301 /1 :1221)شهری، « گفتند می

اين نوع  ۀکه خاطر بوف کورهايی از  بخش

 کند: معماری را زنده می
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 . داالن3 -7

که راه را بشناسد از روی سکو بلند او مثل کسی »

: 1202ا )هدايت، «شد، از داالن تاريک گذشت

عموماً دارای » های تهران در اين عصر خانه (15

حیاط بیرونی و اندرونی، داالن و يا هشتیااا بودااا 

يک پیچ و داالن ديگری بهااا اندرون  ۀوسیل که به

 (001: 1221ا )نجمی، «رفت می

 
 گردشی غالمهای  . اتاق3 -5

انگیز آمد  خالی و غم ۀرم يک خانـه نظـا بـدنی»

ل ـمث زد رابی دوران میـام اضط هـو در سین

 همۀا پای برهنه ـودم بـور بـحاال مجب هـاينک

های اين خانه را سرکشی بکنم ـ از  اطاق

گذشتم، ولی زمانی که به  های تودرتو می اطاق

درهای رسیدم  می« لکاته»اطاق آخر در مقابل آن 

شد و فقط  پشت سرم خود به خود بسته می

محو  نهاآ ۀهای لرزان ديوارهايی که زاوي سايه

پوست در  شده بود مانند کنیزان و غالمان سیاه

: 1202ا )هدايت، «کردند اطراف من پاسبانی می

 (00و  02

ها با معماری  ر تمايزات اين خانهـاز ديگ

ست:  ردشیـگ المـای غـه اقـود، اتـپس از خ

آن[ از طرفی داخل  ۀوسیل گردشااا که ]به غالم»

ها دور  حیاط را از داخل اطاق ،اولین اطاق شده

ها  شدند، چه اطاق زده از طرف ديگرش خارج می

طرف و چهارطرف حیاط ساخته  رو و سه يک

 (2 /2 :1221)شهری،  ا«شده بود

 
 . دیوارهای کلفت سفیدکرده و کتیبه3 -9

 سفیدکرده و يک ۀ هاااا بدن اطاق ۀاطاقم مثل هم»

( در اين 25: 1202)هدايت،  ا«حاشیه کتیبه دارد

ها از مقداری گچ  برای نمای اتاق دوران، معموالً

آمیزی از گل گیوه استفاده  و در صورت رنگ

شد که باعث سفیدی و روشنايی ديوارها  می

( همچنان که 352 /:2 :1215گرديدا )شهری،  می

ها از گچبری استفاده  ا و کتیبهه برای سقف اتاق

( هدايت 001 - 001 :1221شدا )نجمی،  می

هر چه »گويد:  ديوارهای کلفت هم می ۀدربار

زدمااا به  ديوار مشت می ۀوار روی بدن ديوانه

« های من کارگر نبود ديوار کلفت و قطور ضربه

گويد:  ( و شهری می10: 1202)هدايت، 

شد تا از  می ديوارهای آن ضخیم و کلفت گرفته»

سرمای زمستان و گرمای تابستان در امان بوده 

 (350 /2: 1215)شهری،  ا«باشد

 
 . پستو3 -7

اطاقم يک پستوی تاريک و دو دريچه با خارج، »

ها داردا يکی از آنها رو به حیاط  با دنیای رجاله

 ا«شود و ديگری رو به کوچه است خودمان باز می

بخشی از عناصر  ۀباردر (21: 1202)هدايت، 

ديگر از واجبات : »ها آمده است معماری اين خانه

خانه بود؛ يعنی پستويی در  ها صندوق اين خانه

ريز ]را[  پشت هر اطاق که وسايل ناديدنی و خرده

 /2 :1215)شهری،  ا«کردند[ در آن پنهان ]می

 (ا350

 
 . رف3 -2

آب که روی رف  ۀاطاق به کوز روشن در سايه»

( شهری 01: 1202ا )هدايت، «بود خیره شده بودم

های باريک  رف، طاقچه»رف نوشته:  ۀباردر
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ها ]بود[ که  های طاقچه ارتفاعی باالی درگاهی بی

سازی  دور لبه و سردر آنها گچبری و کنگره

گرديدا محل جا دادن اشیای زينتی و  شکیل می

و  تر شکستنیااا که روی آنها ظروف قیمتی

های چینی و بلور و  تر پربها امثال گلدان کوچک

/ 0 :1215)شهری،  ا«گذاشتند دلبرها را می دست

 (ا 250و  31

 
 . سوراخ هواخور رف3 -7

ناگهان از سوراخ هواخور رف چشمم به بیرون »

در توضی، سوراخ  (12: 1202ا )هدايت، «افتاد

کوچکی باالی  ۀطاقچ»گويد:  هواخور رف نیز می

در میان هر دو پايه از اطاق را در عرض طاقچها 

کمر آدمی بالغ  ۀيک ذرع و طول زيادتر از انداز

طاقچه درآورده، زير آن را نیز، بعضی دوالبچه که 

گذاشته کرده يا کته که فقط  دری بر آن می

يک بشقاب در آن تعبیه  ۀسوراخی به انداز

کردند نموده، باالی طاقچه را نیز در عرض  می

 ا«ساختند رتفاع دو وجب )رف( میيک ذرع و ا

 (325/ 3 :1215)شهری، 

 
 . تیرهای چوبی سق 3 -1

زده به تیرهای اطاق خیره  مدتی به حال وحشت»

شمردم و دوباره از سر نو  شده بودم، آنها را می

شهری در  (22: 1202ا )هدايت، «کردم میشروع 

در قرن سیزدهم  تاريخ اجتماعی تهرانکتاب 

در آن زمان هنوز برای پوشیدن »دهد:  توضی، می

های  ها تیرآهن و سقف فضای باالی ساختمان

وجود نیامده بودااا و لذا  بتونی و مانند آن به

 ای بودند که با آجر و ها يا ضربی و تیاه اطاق

شدند يا از تیر چوبی که  خشت خام پوشیده می

رويشان افتاده زبرشان حصیر و نی و گجنی 

به همان حال باقی گذارده  ريخته شده زيرشان را

کردندااا با روی کار آمدن حکومت  يا سفید می

سازی و  رضاشاه و اقدام به امور نوسازی، مثل پل

دولتی و ملی جديد و پیدا شدن  ۀاحداث ابنی

های ساختمانی پا  ن خارجی بود که آهنامهندس

ظهور نهاد، از جمله تیرآهن که  ۀبه عرص

 202 /0 :1221هری، )ش ا«شان را دربرگرفت اولین

 (ا231و 

 
 . باالخانه3 -9

ننجون آمده بود اطاقم را جارو بزند، چاشت مرا »

: 1202ا )هدايت، «گذاشته بود در اطاق باالخانه

باالخانه هم از ديگر اجزای معماری  (22

ندرت  های اين دوران است که گاهی و به خانه

يکی دو اطاق »شده:  روی اتاق زيرين ساخته می

و  گرفت نام باالخانه که از هشتی راه می بهمجزا 

هشتی و برای باالخانه راهی مجزا از ای  اگر خانه

کوچه نداشت هرگز مبادرت به ساختن آن 

 (301/ 1 :1221)شهری،  ا«کردند نمی

 
 . اروسی3 -3

)هدايت،  ا«من رفتم باالخانه جلو اروسی نشستم»

ای بود که  نام درهای کشويی»( اروسی، 22: 1202

طور عمود باال و پايین  های دو طرف به در ناودانی

های ممتاز و  چینی شدا درهايی پرکار با آلت می

های کوچک الوان که طرح آن از روسیه  شیشه
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)شهری، « های خانه اطاقآمده بودا برای بهترين 

طور معمول در حد فاصل دو  ( که به00 /2 :1215

قرار طرف حیات  تاالر يا در نمای تاالر به

های مشبک چوبی و نقش و  گرفت با پنجره می

 (152/ 1 :1251)نوربخش،  اکاری نگار منبت

از زمان »کنت دوگوبینو معتقد است که 

ها استفاده از  صفويه و از زمان شاردن، ايرانی

)دوگوبینو،  ا«اند ها ياد گرفته پنجره را از روس

1202 :21) 

 
 ای شیشه ۀپنجر .3 -71

روشنايی کدری از پشت  روشن بود، تاريک»

ا «های پنجره داخل اطاقم شده بود شیشه

در کلیتِ طراحی، معماری  (32: 1202)هدايت، 

 ،کرده صفوی و قاجاری از يک سنت پیروی می

شود؛  اما تاییراتی هم در اين دوران مشاهده می

بوف که در بخش اول  «ای شیشه ۀپنجر»از جمله 

دوم  ۀنیمدر « دريچه و اروسی»، در مقابل کور

قرار گرفته و هر يک  تأکیدمورد داستان، دائماً 

تواند حاوی پیامی از تاییرات  می خود، ۀبه نوب

وسیله  باشد که بدين بوف کورزمانی در 

تا قبل از دوران قاجار »ده استا شگذاری  نشانه

تقريباً شیشه در تهران و بلکه ايران کمتر شناخته 

حاجت به شیشه و معمول بودا درها تماماً بدون 

های روسی و  شدند، تا آنکه معماری ساخته می

های جديد قصور و  گذار ساختمان اروپايی پايه

اش جهت  در و پنجره ۀده و الزمشسلطنتی  ۀابنی

هايش تودرتو و راهرو  روشنايی که ساختمان

شد، شیشه شده؛ متداول  دار( و تاريک می )هال

از  خور عبارت بودند گرديدااا درهای شیشه

های  درهای )اروسی( باال و پايین رو که با شیشه

الوان زرد و سرخ و سبز و بنفش و آبی شفاف، 

های اصلی بدون تداخل پوشیده  يعنی در رنگ

 ۀشان با شیش گیرهای بزرگ شده و روشنايی

گرفتااا  های چوبی قرار می سفید که در دوراهی

تا حکومت پهلوی به روی کار آمده الزم شد 

آن  ۀکل اروپايی پیدا بکندااا در دنبالمملکت ش

هايی که روی آنها به خیابان ساخته شد  باالخانه

دار  هايشان شیشه و دستور شد تا در و پنجره

های نوساز که برای درهای  کم خانه بشوند و کم

شد  مد روز ]سفارش داده می ۀهايشان شیش اطاق

)شهری،  ا«و[ به اين ترتیب شیشه رواج يافت

های  خانه» ،بنابراين (302 - 301 /3 :1221

هايشان از خارج آمده بودااا با  جديد که نقشه

های قدیااا ساخته  درهايی بلند و شیشه

 (301 -301 /1 :1221)شهری،  ا«شدند می

کار رفته در  های به در هر حال نشانه

، بوف کوربازنمايی معماری منزل قهرمان داستان 

دوران ست که حدفاصل  ای سو با شیوه هم

 ۀگیردا نوع و شیو صفوی تا قاجاری را دربرمی

فرنگ شاه به  معماری از بعد از سفر ناصرالدين

 تاییر کرده و مسیر ديگری را پیموده استا

گويد:  جعفر شهری در پیوند با اين تاییرات می

خاطر نورگیریااا از آنکه  در ابتدا اين ابنیه به»

وايای هنوز برق و مثل آن که بتواند در روز ز

وجود نیامده بودااا  دور از نور را روشن کند به

شد که  رو و دورتادور ساخته می صورت يک به

گرديد  از پشت بسته و از رو مشرف به حیاط می
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يعنی بعد از بازگشت  ؛و پس از آن

شاه از سفر فرنگ و شروع ساختمان  ناصرالدين

العماره و عمارت خوابگاه و قصر  شمس

آباد و )قصر قجر( که الهام از قصور  عشرت

ها در وسط  اروپايی يافته بود، ساختمان

فرنگی که از چهار  صورت کاله قرارگرفته، به

)شهری،  ا«طرف اشراف داشته باشد درآمد

طبقه با  دو نیم»( در 112 - 115 /2 :1215

هايی( داخلی و  هايی تودرتو و راهرو )هال اطاق

هايی از داخل، باااا سقف و شیروانی و  پله

 - 301 /1 :1221)شهری،  ا«مستراح داخل بناااا

 (ا301

 
 . زیرزمین3 -77

وقتی رفتم تو زيرزمین، ازمابهترون وشگونم  بی»

زيرزمین نیز از ( 51: 1202)هدايت، « گرفتن!

های اين دوران بود؛ زيرا  ديگر ملزومات خانه

ها جمیعاً چه به صورت قديم و چه  ساختمان»

ها  جديد در اثر هوای نامتناسب تابستان ۀبه نقش

تهران ناگزير از آن  ۀانداز و خشکی و گرمای بی

بود که زير آنها کالً خالی و زيرزمین داشته 

بود کهااا هوای ها  باشند و اين همان زيرزمین

بخش روزهای گرم  شان آرام خنک و مطبوع

خرداد و تیر و مرداد گرديده  ۀکشند ۀماه سه

سرگردانی  نیاز از يیالق و آواره شان را بی ساکنین

ساخت و مکانی برای حفظ و  تابستان می

جات و  بار و خواربار و میوه نگاهداری تره

مرباجات و ترشیجات و غیره و اضافاتش انبار 

هیزم و ذغال و محل زوائد خانهااا و کمتر 

ای بود که هرچند محقر دارای زيرزمین  خانه

 (112- 115 /2 :1215)شهری،  ا«نبوده باشد
 انبار انبار و اتاق روی آب . آب3 -75

ها  انبار زمستان يادم است در همین اتاق روی آب»

 (05: 1202ا )هدايت، «گذاشتند کرسی می

زير حوض، محل آبگیری در زير بنا يا »انبار:  آب

آب مشروب اهل خانهااا بود در ابعاد و  ۀذخیر

ها و اهالی  های مختلف که مردم در خانه آب جای

خیرات و مبرات برای رفع حاجت مردم در 

ساختند، از آنجا که تهران همواره  محالت می

آبی بوده هیچ دولت در صدد  آبی و بی دچار کم

آن برنیامده بودا مقدم بر همه در  رفع مشکل

انبار بود که بايد ساخته  ساختمان هر خانه، آب

شده، ابتدا در زير بنا و اواخر در زير حوض باب 

انبارهای عمومی که در هر محل  شده بود و آب

)شهری،  ا«نمود چند دهانه از آنها کارسازی می

 (021و  110/ 1 :1221

ز طريق زمانی که تأمین آب مردم تهران ا

گرد بود هنوز ساخت  چاه يا سقاهای دوره

ها رواج نداشت اما پس از تأمین  انبار در خانه آب

ی کرج و جاری ساختن آن  آب شهر از رودخانه

های خود به  گاه در خانه مردم که هیچ»به محالت، 

ها و  طور آب جاری نديده بودندااا حوض اين

و هاااا ساختهااا از آب جاری پر کرده  گودی

)آدمیت به نقل از  ا«همگی سیراب گرديدند

  (23/ 3 :کوبان

های  انبارها معموال زير يکی از اتاق آب

های  اما با ورود تلمبه ،شد ساختمان، ايجاد می

روسی به ايران که مخصوص کشیدن آب از 
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انبار و ريختن آن به حوض حیات بود،  آب

انبار نزديک  تدبیری ديگر انديشیده شد تا آب

های جديد بود که  باشد و با ساختن خانهحوض 

انبار در زير حوض ساخته شد تا تلمبه به  آب

 اراحتی آب را کشیده و بعد مسافت مانع آن نشود

 (215/ 2 :1221)شهری، 

 
 . کرسی3 -79

همین لکاته دور کرسی ام با  من و دايه»

( کرسی از 05: 1202)هدايت،  ا«خوابیديم می

ها بوده که برای گرم شدن  ديگر امکانات اين خانه

کرسی برای »آمده استا  کار می در فصول سرد به

آمدااا معموالً  کار می ها و منقل جهت دکان به خانه

دستی برای اهل خانه و  در هر خانه يک کرسی دم

يک کرسی برای مهمان در اطاق پذيرايی 

گذاردند که در بیداری پاها را در زيرش دراز  می

ا «خوابیدند خواب متکا گذارده میکردهااا و هنگام 

  (022 /0: 1215)شهری، 

 
 . حوض3 -77 

هايم را که باز کردم يک تکه از انعکاس  چشم»

اطاقم  ۀحوض که از دريچآفتاب روی سط، آب 

: 1202ا )هدايت، «لرزيد میبه سقف افتاده بود 

آبگیری بود در حیاط هر خانه بنا به »حوض  (01

وسعت آن، به عرض و طول و ابعاد مختلف از 

مرغی و گرد  چهارگوش تا مستطیل و بیضی تخم

 ۀگوش با يک تا دو زرع عمق با ديوار و هشت

روای اهل  ای از سنگ يا ساروج که حاجت کوله

  (110/ 1 :1221)شهری،  ا«گرديد خانه می

ها  حوض در خانه شهری در اهمیت وجود

تنی و  ديگر وجود حوض جهت آب»نويسد:  می

غوطه خوردن در گرماها و دست و روشويی و 

وضو که اگر آب، تمیز و در منظر ديد باشد 

باشدااا از شرايط  بخشی به روح می بهترين نشاط

انبار بزرگ و حوض  خوب بود کهااا آب ۀخان

/ 2: 1215)شهری،  ا«بزرگ عمیق داشته باشد

 (351و  352

 
 کرم پاشویهحوض و  ۀ. پاشوی3 -72

مان مار  حوض خانه ۀترس اينکه کرم توی پاشوي»

لبه يا »( پاشويه 15: 1202)هدايت،  ا«هندی بشود

مانند داخل حوضااا ]بود که[ در اطراف سنگ  پله

شد که سرريز حوض در  ( آن ساخته میۀکوله )لب

رسید و ضمناً  آن ريخته شده از آن به چاه می

چه از نامش پیداست محلی که جهت حفظ  چنان

نظافت آب حوض، پا و ظروف را کنار آن 

( و بیشتر 131 /2 :1221)شهری، « شستند می

که به آن  شده قات مکانی برای تولید کرم میاو

انبارها  حوض و آب»گفتندا  می« کرم پاشويه»

تنبوشه به جوی و نهر وصل  ۀوسیل شان به مجاری

ها  پاره شان کهنه تن و باز کردنبس ۀشد و وسیل می

هايی بود که بر آنها تپانده بیرون  گونی و تکه

کشیدندااا و کرم و حشراتی که در تعطیلی  می

ها  آب ها و سوراخ راه کنار جوی آب، در گوشه

ها زاد و  ها و حوض و حوضچه کهنه داخل گونی

شان  کشیدن دن آب و بیرونـا آمـرده بـد کـول

 :1215)شهری،  ا«شدند می داخل مجرا و جوی

2 /335) 
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 . چاهك77-3

کرد، چون  به همان چشم بچگی به من نگاه می»

 ا«گرفته وقتش مرا لب چاهک سرپا می يک

( از ديگر اجزای معماری 21: 1202)هدايت، 

چاهک، در »ها در اين دوران، چاهک بود:  خانه

کف حیاط محل نزديک مستراح که 

و بچه سرپا  جايی برای آب رخت تاارمانند

گرفتن ساخته که مجرا به چاه داشت يا بر سر 

های ساخته از  خود چاه درست شده بود، چاهک

تر  تر و پاکیزه سفال و سنگ نیز بود که نظیف

شويی زنان کنار چاهک که  آمدا غالباً رخت می

گرفت و  آب تشت را در آن رها کنند انجام می

 ا«ندنشانید ها را جهت ادرار بر سر آن می بچه

 (33/ 2 :1215)شهری، 

 

 عمومی های . حمام71

های عمومی نیز از ديگر اجزای معماری و  حمام

مورد  بوف کورشهرسازی اين دوره است که در 

که در  چند شب پیش همین: »توجه قرار گرفته

هايم را کندم افکارم عوض  نشین حمام لباس شاه

ريخت  شدا استاد حمامی که آب روی سرم می

شدااا  بود که افکار سیاهم شسته میمثل اين 

سربینه که لباسم را پوشیدم حرکات قیافه و 

افکارم دوباره عوض شدااا برايم معجز بود که در 

ا «حمام مثل يک تکه نمک آب نشده بودم! ۀخزان

 (11: 1202)هدايت، 

ها اصوالً در اين دوره از اجزايی چون:  حمام

ااا« نشین و سربینه، خزينه، سکو، حوض، شاه»

گويد:  شدندا جعفر شهری می تشکیل می

های اين دوره، متشکل بود از کارگرانی که  حمام

دار بودند اعم  شستشو و نظافت مشتری را عهده

زن و  از دالک، مشتمالچی، کارگر صابون

دار و در آخر  کنندگان سربینه و جامه پذيرايی

نشست و دخل  استاد حمامی که بر تختی بلند می

داشت و به حساب مشتريان رسیدگی  را نگاه می

 (011و  015 /1 :1221)شهری،  اکرد می

نخستین محل ورودی حمام که مشتری در 

رفتن به  ۀآورد و آماد آن لباس خود را بیرون می

)شهری،  اشد، سربینه بود گرمخانه و شستشو می

خزينه نیز که محل شستشو و  (101/ 2 :1215

 ۀپوشیدحوض سر»طهارت مشتريان بود شامل 

گرمی ]بود[ که سالم و مريض در آن شستشو  آب

کردند وااا توسط مدفوع حیواناتااا گرم  می

جای دوش و وان  شدا يعنی اصل حمام که به می

( 011 /1 :1215)شهری، « آمد کار می و مثل آن به

کار نظافت مثل کیسه  ۀکه در خارج آن نیز بقی

کشیدن و صابون زدن و مشتمال و امثال آن 

 ( 103 /2 :1215)شهری،  اگرفت صورت می

ها  در مورد استحمام در اين حمام

در وارد شدن ابتدا مشتری به يکی از »خوانیم:  می

سرد و گرم(ااا رفته، خود را  ۀآن دو خزينه )خزين

آمد و  خیس داده، خستگی در کرده بیرون می

نشستااا  کشی و صابون زدن می برایااا کیسه

کارگر حمام يعنی دالک، لنگی برای او گستردهااا 

پرداختااا بعد از آن  و سپس به مشت و مالش می

ای آب بر  مشتری را به دو زانو نشانیده، دلوچه

سرش ريخته از پشتش شروع به کیسه کشیدن 

نمود و پس از اتمام، مشتری برخاسته  بدن می

وی پای خزينه برای صابون زدن روی سک

زن، اول آب به سرش  نشستا کارگر صابون می
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گرفت و  اش را می مانده های از کیسه ريخته چرک

پرداختااا و در  بعدااا به لیف کشیدنااا تنش می

هايش  ای آب اضافی تا صابون آخر باز دلوچه

ريخت و مشتری بلند شده  کامالً گرفته شودااا می

پس  رفتااا و تطهیر به خزينه میبرای تنظیف و 

از آن لنگااا به کمر بسته از خزينه خارج شده 

گرديدااا و بر روی سکو به  راهی سربینه می

 /1: 1221)شهری،  ا«رفت خود می ۀجانب البس

 ( 011و  015

ها از خزينه بودا  اين حمام ۀآب مورد استفاد

ها  تا اينکه بلديه استفاده از خزينه را در حمام

د شها تابلويی نصب  وع کرد و بر باالی حمامممن

که دوشی بودن حمام را به مشتريان گوشزد 

ها از بعد از  کردا بنابراين دوشی شدن حمام می

وقوع پیوست و تا پیش از  اصالحات رضاشاهی به

دار  های خزينه ها همان حمام آن همواره حمام

و همان،  312 /0 :1215)شهری،  اقديمی بود

1221: 1 /012) 

 

 . بخارهایی که از کوچه آمده77

ای  نکته  در توصیف اتاقش به بوف کورراوی 

کند و آن استشمام بوها و  قابل توجه اشاره می

کمی پايین میخ »ست که از کوچه آمده:  بخارهايی

از گچ ديوار يک تخته ورآمده و از زيرش بوی 

اشیا و موجوداتی که سابق بر اين در اين اطاق 

شودااا بوی پیازداغ، بوی  استشمام میاند  بوده

جوشانده، بوی پنیرک و مامازی بچهااا بخارهايی 

که از کوچه آمده و بوهای مرده يا در حال نزع 

: 1202ا )هدايت، «آنها هنوز زنده هستند ۀکه هم

 (21و  25

اوژون فالندن که در زمان محمدشاه به 

از »ای دارد:  ايران آمده به اين گونه بخارها اشاره

ها و بازارها که حرارت آفتاب تابستان  کوچه

های متعفن  تابد در اثر داشتن آب ها می بدان

شود که تولید تب و  بخارات نامطبوع متصاعد می

: 1251)نوربخش،  ا«ندک های خطرناک می بیماری

1 /055) 

 

 . طاقی75

های معماری اين دوره که در  يکی ديگر از مؤلفه

ست که پیرمرد  از آن سخن رفته، طاقی بوف کور

کمی دورتر »خنزرپنزری در نزديکی آن نشسته: 

زير يک طاقی، پیرمرد عجیبی نشسته که جلويش 

 (05: 1202)هدايت،  ا«بساطی پهن است

ها در معماری دوران مورد  اين طاقی ۀدربار

های  در تقسیم زمین»گويد:  نظر، جعفر شهری می

برکشی و مثل آن هیچ کشی و مع بزرگااا و راه

ناظر و نظارت قانونی وجود نداشت و هرکس 

توانستااا به هر صورت که میل و حاجت و  می

تمنا داشته باشد ساختمان نمايدااا به مثل اطاقی 

باالی هشتی جهت بهارخواب ساخته شده بودااا 

کوچک درآمدهااا چند تیر و چوب از ديوار خود 

کوچه را سقف به روی ديوار همسايه خوابانده، 

انبار و  زده متصرف شودااا يا آشپزخانه و آب

مستراح آن که بايستی نزديک کوچه ساخته شود 

معطلی ديوار را عقب برده  کوچک درآمدهااا که بی

نمودااا ]که به  چیزی از کوچه را استمالک می

معابر تنگ و گشاد وااا دارای  همین خاطر[ کوچه

 ا«يدگرد سقف و سبات و طاق و اطاق می

 (321 - 305 /2 :1215)شهری، 
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ها ادامه داشت تا سفر  ساخت اين طاقی

نتساب کنت دومونت شاه به فرنگ و ا ناصرالدين

یس پلیس تهران که وی برای فرت به عنوان رئ

از »تأمین امنیت شهر دستور به برچیدن آنها داد: 

جمله اقداماتی که کنت برای تأمین امنیت شهر 

ها بود،  های کوچه طاق طهران کرد خراب کردن

های طهران تا آن زمان، غالباً دارای  چه کوچه

توانستند هنگامی  خوبی می طاق بود و دزدان به

گیرند از  که مورد تعقیب مأموران کنت قرار می

ای بگريزند و  ای به خانه ها از خانه روی اين طاق

: 1221ا )نجمی، «از چنگ پلیسااا رهايی يابند

قانونی گذرانید که بر اساس  نت، کبنابراين (252

ها و اتصال دادن مابین  آن، ساخت باالخانه

اما  شد،طاق و سردر ممنوع  ۀوسیل ها به کوچه

ديری نپايید که با عزل او همه چیز به حالت اول 

ها تداوم يافت تا  بازگشت و ساخت اين طاقی

انتساب کريم آقا بوذرجمهری در زمان رضاخان 

ها خراب و  او تمامی طاقیسردارسپه که به امر 

: 1251آنها نیز معدوم شدا )نوربخش،  ۀبازماند

 /2و  55 /1 :1215و شهری،  111 - 130 /3

300) 

 

 سفیدکرده ۀ. دیوارهای کهن79

سفیدکرده نیز  ۀراوی داستان، به ديوارهای کهن

های معماری شهری  کند که از ويژگی اشاره می

 ۀديوارهای کهنها بین  کوچه»پس از کودتاست: 

( 03: 1202)هدايت،  ا«شدند سفیدکرده ممتد می

 ۀوارهای کهنـدکاری ديـا سفیـد بـدر پیون

سیدضیا  ۀچندروز ۀکاهگلی در دوران کابین

کار نقاشی چندان رونقی نداشت تا »خوانیم:  می

الدين و پس از آن  سیاه( سید ضیاء ۀزمان )کابین

اصالحات ظهور )رضاخان سردارسپه( و شروع 

رای بیکاران در ـار بـروع کـه شـو از جمل

ا و ـه ازهـدن ماکرن ـگ و روغـدستور رن

ور سفیدکاری تمام ـن پزندگی وااا و دستـاکیـدک

ديوارهای بیرونی شهرااا که يا سفید و يا سفید و 

آبی بشوند و لذاااا برای رنگ ديوارها از گل 

ا[ کردند ]ي سفید و الجورد و سريش استفاده می

ای که نرم و خیس نموده به  کرده های خشک گچ

و  152/ 2 :1221)شهری،  ا«مالیدند ديوارها می

151) 

 

 های بدون سق ( گذر )بازارچه. 77

با مالحظاتی به گذر نیز اشاره  بوف کوردر 

بدون سقفی بود بر سر يک  ۀشود که بازارچ می

وقتی کهااا   آن»راهی با چند يا چندين دکان:  سه

دندان پیرمرد خنزرپنزری سر گذر روی جای 

 (12: 1202ا )هدايت، «شد صورتش ديده نمی

اين گذرها که مايحتاج عمومی مردم در آن 

شد شامل بر نانوايی و بقالی و قصابی  عرضه می

فروشی و مانند آن، بود و به  و عطاری و سبزی

نامی که آن را ساخته و طفیل خويش  نام صاحب

صال،  شد؛ مثل گذر لوطی خوانده می ،ساخته بود

مطربی به نام  که دکاکین و مستقالت آن را لوطی

لوطی صال، ساخته بود يا گذر میرزا موسی يا 

ها گذر ديگر با همین عناوين که  گذر قلی و ده

فرهنگ معماری و شهرسازی  ۀدهند بازتاب

 /1: 1221تهران در اين دوران بودا )شهری، 
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و شهری،  21 /2 ؛011 /0 :همان ؛225و  231

 (212و  125و  121 /3 :1215

 

 های شهر . دکان72

به  در مورد دکان قصابی نیز بوف کورراوی 

 ۀکند که با دور جالب توجهی اشاره می ۀنکت

سر شب از »خوانی دارد:  فرهنگی مورد نظر هم

اطاقم  ۀپای منقل ترياک که بلند شدم از دريچ

به بیرون نگاه کردم، يک درخت سیاه با در دکان 

ا )هدايت، «پیدا بود ،قصابی که تخته کرده بودند

1202 :22) 

سنتی ديرينه، درهای  ۀدر اين دوران بر پاي

الوار بود که صب،  چند تکه تخته»ها  انـدک

گذاشتندااا درهای  برداشته شب به سرجا می

چهار  ر سهای کشويی شامل چند تکه الوا تخته

ت ضخامت که در دو ناودانک چوبی رفت ـسان

  (152/ 2 :1221)شهری،  ا«شد د داده میـو آم

تا »اين درها همچنان کاربرد داشت 

ار آمده الزم شد ـه روی کـحکومت پهلوی ب

د و از جمله ـمملکت شکل اروپايی پیدا بکن

ه ـد کـجديد هم يکی آن ش ۀدستورات بلدي

لوی دکاکین خود در ـرای جـدارها ب دکان

ت ـن صحبـت بکنند، در ايـور درسـخ شیشه

شان از تعرض گرد و  خواهند اجناس ه میـک

ده، ـون مانـافات مصـاک و کثـغبار و خ

شان از سرما و گرما محفوظ بوده  صاحبان

)شهری،  ا«شان ريخت و رو پیدا بکند دکان

1221 :3 /301) 

 

 گیرینتیجهبحث و 

هدايت، داستانی ويژه استا راوی  بوف کور

های   دردآلودِ آن با حرکت ذهنی در زمان

آمیز ارائه  مختلف، روايتی پیچیده و درنگ

ای  دهد تا جهان داستانی خود را به شیوه می

وهمناک بازگفته باشدا سفر ذهنی راوی به 

خاطرات،  ۀتک دوران گذشته و بازگفتِ تکه

ودتر و آل اين رمان مهباعث شده زمان در 

نويسنده،  تأکیدپذيرتر  باشدا با توجه به  مناقشه

ترين عناصر  روشن است که يکی از مهم

تواند در کانون توجه  نمی« زمان»داستانی، يعنی 

او قرار نگرفته باشدا بنابراين به داليلی که خود 

هايش اشاره کرده، آگاهانه  نیز در برخی از نوشته

ين دوره را در هايی از چند و خودخواسته، نشانه

رمانِ خود تعبیه کرده، تا تأمل خواننده را در 

 بازخوانی متن برانگیزاندا 

بهترين راه بازشناسی زمان در اين داستان، 

های موجود در متن استا در اين  توجه به نشانه

تاريخی را  ۀسه دور  هايی روشن از  اثر نشانه

های  بازجستا دو دوره از اين دوره توان می

و در  سی شده استگانه پیش از اين بازشنا سه

های  سوم، يعنی سده ۀهای دور اين جستار نشانه

 نشان داده شده استا 10تا  15

ها در  شايد در نگاه نخست پیوند اين دوره

بوف زيرا  ؛دور از ذهن به نظر برسد بوف کور
اما با  ،نیستيک رمان تاريخی يا رئالیستی  کور

به کار گرفته و  بوف کوردقايقی که هدايت در 

های تاريخی در  خود او بر دخالت مؤلفه تأکید
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های رد و بدل شده بین  اين اثر و با توجه به نامه

ويژه مجتبی مینوی، ديگر به  او و دوستانش، به

های فرهنگی  دخالت دوره ۀدشواری بتوان پديد

رو را ناديده انگاشتا از اين بوف کور ۀدر شاکل

هجری  10تا  15 ۀفرهنگی سد ۀهای دور نشانه

های صفويه تا  حدفاصل دوره ۀکه دربرگیرند

کم در بعد معماری و  قاجاريه است را دست

توان ناديده  نمی بوف کورهای شهرسازی  نمايه

های  ای از شاخصه در پاره بوف کورگرفتا 

ای که در  گانه دهپانزفرهنگی، )از جمله موارد 

 ۀها اشاره شدا( دربردارند اين جستار بدان

های صفويه تا قاجاريه است که  عناصری از دوره

سیاه سیدضیا هم  ۀتا کودتای رضاخانی و کابین

 يابدا امتداد می

های تاريخی  وجود عناصرگوناگون از دوره

تواند دلیلی  خود می ،بوف کوردر متن داستانی 

ای   زده ديگر بر سفر ذهنی راوی ماموم و حسرت

 پاره شده تاريخی تکههای  باشد که بر ويرانه

 کندا سرايی می نوحه

 

 منابع

سازی  هنر قلمدان» ا(1215احسانی، محمد تقی )

 - 025، صص 21  ، شمارهنامه ايران ا«در ايران

 ا021

 ا«امیرکبیر و تهران» ا(تابیآدمیت، فريدون )

مجموعه مقاالت کتاب تهران، به کوشش سیما 

 اکوبان

 ا(1211اهلل ) فت، ،اسماعیلیبهارلوئیان، شهرام و 

 ا تهران: قطرهاصادق هدايت نامۀ شناخت

مجموعه  ا«طهران» ا(تابیزاده، محمدعلی ) جمال

ا ـوشش سیمـه کـران، بـاب تهـمقاالت کت

 اکوبان

 ا(1211، سیامک )نادری کاووس و لی، حسن

گری در  تبارشناسی نقاشی، نساجی و سفال»

ـ علمی )نشريه  ا«صادق هدايت بوف کور
االدبیه بخش زبان و  لدراساتا (پژوهشی

، 11، شماره ادبیات فارسی دانشگاه ملی لبنان

 ا01ـ  53صص ،51، 55

در « ری»شهر کهن » ا(1213) ـــــــــــــــ

فرهنگی،  : بازخوانی عناصربوف کور

علمی  مجله ا«اجتماعی و جارافیای تاريخی

، مدرس پژوهشی نقد ادبی دانشگاه تربیت

 ا115ـ  101، صص 32  سال ششم، شماره

تهران:  اتهران  اسطوره ا(1250ستاری، جالل )

 های فرهنگیا دفتر پژوهش

تاريخ اجتماعی تهران در  ا(1221شهری، جعفر )
تهران:  اقرن سیزدهم زندگی، کسب و کار

 مؤسسه خدمات فرهنگی رساا

 تهران: معینا اطهران قديم ا(1215شهری، جعفر )

آرايی امروز و  کهن» ا(تابیاکبر ) صارمی، علی

 ا«نوگرايی ديروز در معماری تهران و ايران

مجموعه مقاالت کتاب تهران، به کوشش سیما 

  اکوبان

های کنت دوگوبینو و الکسی  نامه ا(1202گوبینو )
 اای اهلل مقدم مراغه ترجمه رحمت ادوتوکويل

 تهران: ابن سیناا

تهران:  اطهران عهد ناصری ا(1221نجمی، ناصر )

 عطارا
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تهران به روايت  ا(1251نوربخش، مسعود )

 تهران: علمیا اتاريخ

صادق  ا(1211همايون کاتوزيان، محمدعلی )

ا فیروزه مهاجرا هدايت از افسانه تا واقعیت

 اتهران: طرح نو

 اچا  اول اکور بوف ا(1202هدايت، صادق )

 تهران: جاويدانا

به  اهای پراکنده نوشته ا(1202) _______

 تهران: جاويداناا کوشش حسن قائمیان

به  اهای پراکنده نوشته ا(1211) _______

 تهران: ثالثا اکوشش حسن قائمیان

 

 
 

 

 

 

 

 


