
 
 
 
 

 

 *گذردها چه ميدر باغچه

 

 دكتر منوچهر ستوده
 

كنيم باغي كوچك نيست، بلكه از محلهاي هايي كه ما صحبت مياز باغچه

 گردهاي خريدار اجناستجاري طهران است. باغچه در اصطالح دالّالن و دوره

خانه در خانه است و اين قهوهدست دوم محلي است كه محل قدامي آن قهوه

خود حياط مشجّري دارد با تعدادي نيمكت و صندلي. در همين سمت خلفي 

گردهاي خريدار اجناس دست دوم انجام باغچه معامالت بزرگ و كوچك دوره

 گيرد.مي

اي ندارند در اين گردها كه منزل مناسب يا دكان و مغازهبعضي از دوره

 كنند.ها صندوقهايي را براي جا دادن اشياء خود اجاره ميباغچه

ها وجود دارد باغچه كوچه دردار به نام طهران تعداد كمي از اين باغچه در

كرد. باغچة معروف است و خود علي قنّاد آن را اداره مي« باغچة علي قنّاد»

هاي غربي خيابان ناصرخسرو نيز شهرتي داشت. جان در يكي از كوچهعلي

                                                           

ن: نيان. تهرادكتر محمود افشار( به كوشش ايرج افشار و كريم اصفها ةپژوهشهاي ايرانشناسي )ناموار * 
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 20  57گذشته و آیندة فرهنگ و ادب ایران / 

ست ئوم خريداري شدند و اجناس دگردان و دالاّلن در اين باغچه جمع ميدوره

دادند و گاهي فروشهاي خود را به منصّة نمايش و خريد و فروش قرار مي

 شد.ها انجام ميداري در اين باغچهدامنه
 

 گردهادوره

ر گردها با صداي رسا نظير: سرداي، كت، شلوار، پالتو، عبا نيمدادوره

ريد خنوع « زري، يزاقي، كاله، ارخالق»گرد با فرياد خريم يا يهوديان دورهمي

 رساندند.خود را به گوش فروشندگان مي

ظير نرفتند و اجناس قديمي را زنان يهودي نيز به خانة افراد فروشنده مي

هاي زري از صندوق دار، بشقابهاي چين مرغي، پارچهبلند نگينچراغهاي پايه

ون كشيدند و به هر قيمتي كه شد جنس را از دست مالك بيربيرون ميها خانواده

 آوردند.مي

ها آمد و متوجه باغچهتمام اين اجناس از صندوقهاي قديمي بيرون مي

 گرفت.  يمشد و مورد خريد و فروش ار مي

 


