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بازنمایی عناصر هویتبخش شهری در سفرنامهها:
( مطالعه مقایسهای تهران و شهرستانهای استان تهران )
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تاریخ پذیرش22/3/2 :

چكيده
در اين مقاله عناصر هويتبخش شهري استان تهران در سفرنامهها مورد مطالعه قرار ميگیرد و
محوريت بر نمادهاي شهرسازي و معماري خواهد بود .از سويي ،بازنمايي نمادين شهر اهمیت زيادي
در هويتبخشي شهر دارد و از سوي ديگر ،استانها و شهرهاي خاص مثل استان تهران و شهر تهران
جايگاه نماديني براي هويت کشور و انعکاس ايران معاصر داشته و در نقطهاي نزديکتر به ايران امروز
قرار دارد .با اين نگاه بازنمايي ايران در سفرنامهها به نوعي منعکسکننده امیدها و ناامیدهاي هويت
شهري است که از اين منظر هم موضوع مطالعات فرهنگي شهر است و هم به نوعي ،عرصه بازنمايي
فرهنگ و هويت شهر را تصوير ميکند .سفرنامهها از سويي ،مروري است بر وضعیت راهها و جاده
ها ،شهرسازي و معماري ،میادين و مبلمان شهري و از سوي ديگر نگاه نويسنده را نسبت به مردم،
روابط اجتماعي ،گفتگوها ،ضربالمثلها و فرهنگ عامیانه بیان ميکند .نگاه ما در اين مقاله ،تمرکز بر
عناصر هويت شهري است که در سفرنامهها توصیف شده است .بر اين اساس ،در اين مقاله با مطالعه
 2سفرنامه که توسط سفرنامه نويسان داخلي و خارجي نوشته شده ،با استفاده از روش تحلیل
محتواي کیفي ،مطالعه بازنمايي عناصر و نمادهاي هويتبخش استان تهران انجام شده است .مقوالت
عناصر و نمادهاي هويتبخش شامل بناهاي محوري ،شهرسازي و سیاستهاي مربوطه ،نمادهاي
فرهنگي ،رسانههاي شهري و مبلمان شهري است .يافتههاي اين مطالعه نشان ميدهد که بازنمايي
استان تهران در سفرنامهها ،با دوئیتهاي شرق در برابر غرب ،مناطق باالي جامعه در برابر مناطق
پايین و يا شهر تهران در برابر شهرهاي ديگر استان ،کشور يا حتي جهان صورت گرفته است.
کلمات کلیدي :هويت ،هويت فرهنگي شهر ،خاطره شهري ،حافظه فرهنگي شهري ،سفرنامه.
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اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي «مطالعه بین رشتهاي عناصر هويتبخش استان تهران در پرتو توجه به مدلهاي
راهبردي شهرسازي و معماري مراکز دولتي و فضاهاي عمومي شهرهاي استان تهران و طراحي الگوي نهادهاي
اجتماعي ضروري در شهرها و روستاهاي استان تهران از نگاه اسالم با رويکرد ديني و اجتماعي» است که توسط
دکتر سعیدرضا عاملي و تیم همکاران انجام شده است.
استاد گروه ارتباطات و مطالعات آمريکاي شمالي دانشگاه تهرانssameli@ut.ac.ir ،
کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعي دانشگاه تهران
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مقدمه
توجه به موضوع ارتباط میان مکان و هويت به دلیل تغییرات کالن در شهرها از اهمیت بیشتري
برخوردار شده است .در ارتباط با شهر به مثابه يک مکان ،مطالعه عناصر هويتبخش شهري در
بستر متن فرهنگي ،ضرورت تبیین مفهومشناسانه هويت ،هويت مکاني ،هويت شهري و هويت
فرهنگي شهر و بازشناخت روابط میان آنها را مطرح ميکند .به دلیل اهمیت رسانهها در به
تصوير کشیدن سیماي شهري و شکلدهي و يا جهتدهي به نگرش و تصور شهروندان از محل
زندگي خود ،در اين مقاله بر سفرنامهها به عنوان يکي از رسانههاي دست اول تأکید شده و
استان تهران نیز به دلیل مرکزيت آن از دوره قاجار که همزمان با گسترش سفرنامهنويسي در اين
مقطع زماني بوده ،انتخاب شده است.
سفرنامهنويسي در پهنه زبان فارسي سابقهاي طوالني دارد و به شکل نظم يا نثر به رشته
تحرير درآمده است .از قديميترين سفرنامهها ميتوان به سفرنامه ناصرخسرو اشاره کرد که
حاصل ديدهها و شنیدههاي وي از چندين سال سفر به نقاط مختلف است .همچنین اولین
سفرنامهاي که توسط سفرنامهنويسان خارجي در مورد ايران نوشتهشده ،سفرنامه کالويخوي
اسپانیايي است که در سال  608ه.ق به دنبال مأموريت وي در ايران نوشته شده و در آن شهرها
و اوضاع جغرافیايي و اقتصادي ايران تشريح شده است (پناهي .)8 : 66 ،اما سفرنامهنويسي
بهطور جدي در دوران صفويه با گسترش روابط ايران و کشورهاي اروپايي مورد توجه قرار
گرفت و در دوران قاجار به اوج خود رسید .از نخستین سفرنامههايي که توسط سفرنامهنويسان
خارجي در مورد ايران نوشته شده ،ميتوان به سفر به ايران و هند شرقي نوشته ژان شاردن اشاره
کرد .سفرنامهنويسان ايراني نیز با رويکردهاي مختلف به نگارش مشاهدات خود در قالب
سفرنامه پرداختهاند .سفرنامههايي چون مسیر طالبي نوشته میرزاابوطالباصفهاني به فرنگ و
حیرتنامه يا سفرنامه ابوالحسنخان ايلچي به لندن از اولین سفرنامههايي به شمار ميآيد که
حاصل مسافرت سفرنامهنويسان ايراني به «فرنگ» است و در برخي از سفرنامهها نیز مسافرت
در درون کشور ايران ،موضوع سفرنامه بوده که از آن جمله ميتوان به يزد ،شهر بادگیرها نوشته
جاللآلاحمد اشاره کرد که با استفاده از قالب ادبي نوشته شده است .انتقاد از اوضاع سیاسي و
اجتماعي زمانه از ديگر رويکردهايي است که سفرنامهنويساني چون زينالعابدين مراغهاي در
کتاب سیاحتنامه ابراهیمبیگ بدان توجه داشتهاند (محرمي.) 61 ،
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سیاحان و سفرنامهنويسان مدعي تدوين تاريخ ايران نبودهاند ،بلکه هدف بیشتر آنها آشنايي
مردم مغرب زمین با فرهنگ و تمدن مردم ايران بوده است .سفرنامهها به اين جهت که از نظر
محتوايي به موضوعاتي «صرفاً سیاسي» نميپردازند ،اهمیت و ارزش زيادي دارند .سفرنامه
نويسان ،اغلب به جهت موقعیت اجتماعي و سیاسي و مشاغلي که داشتند ،به موضوعات مورد
توجه خود اهمیت بیشتري ميدادهاند ،بنابراين اغلب آگاهيهاي زيادي درباره اوضاع اجتماعي،
اقتصادي ،فرهنگي و هنري ضبط و ثبت ميکردهاند.
از جمله مطالعات صورت گرفته در حوزه بازنمايي هويت تهران در سفرنامهها ميتوان به
مقاالتي چون «حضرت عبدالعظیم (ع) و شهرري در سفرنامهها» (صادقي ) 6 ،و «وضعیت
شهر تهران در عصر ناصري از ديد سفرنامهنويسان خارجي» (دهقاننیري و عبداللهي) 10 ،
اشاره کرد .همچنین از پاياننامههاي نوشته شده درباره اين موضوع ميتوان از پاياننامه «اوضاع
اجتماعي تهران عهد ناصري از نگاه سیاحان اروپايي» (گلزاده عسگري ) 62 ،نام برد.
در اين مقاله پس از تبیین مفهومي هويت ،هويت شهري و هويت تاريخي شهر با استفاده از
روش تحلیل محتواي کیفي ،بازنمايي عناصر هويتبخش استان تهران در سفرنامهها مطالعه مي
شود.

مفهوم هویت و هویت شهر به مثابه یك مكان
هويت به عنوان «محصول نیروهاي فرهنگي و اجتماعي» (رابرتسون ) 6 ،تعاريف متعدد خود
را از تنوع نیروهايي که ماهیتاً مکانمحور و زمانمحور هستند ،برگفته است .اين امر دال بر مطلق
نبودن اين مفهوم و درنتیجه «نسبي بودن» آن بوده (نیچه به نقل از عاملي ) 0 : 10 ،و در کنار
پیچیدگي و مناقشهبرانگیزبودن آن ،اجماع بر تعريفي مشترك از هويت را دشوار ساخته است .در
سطحي کالن ،هويت به معناي «يکي شدن » است ،اما در جامعهشناسي «صرفاً يکي شدن خود
نیست ،بلکه يکي شدن با خود و ديگران است که توضیح دهنده هويت فردي و اجتماعي است»
(عاملي .) 11 : 10 ،هويت برخوردار از سه خصیصه «استمرار ،تمايز و برجستگي» است و
اين بدان معناست که «فرديتِ هويتيِ فرد به سهولت تغییر نميکند و همواره خود را در کنار
ديگري نبودن مييابد» (عاملي .) 00 ،در عین حال« ،هويت امري بامعنا و تأکید شده است که
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ناظر بر ابعاد و اجزا خاصي از فرهنگ و ارزشهاي فرهنگي است» (عاملي .) 16 : 10 ،هويت
) و «منابع

از سويي ،امري با معناست و فهم آن «منتزع از منابع معناساز» است (گیدنز: 00 ،

مشترك ،همه افراد آن هويت مشترك را به هم وصل ميکند» (عاملي ) 6 : 10 ،و از سوي
ديگر به معناسازي و سازماندهي معنا ميپردازد و همین امر «دال بر ساختگي بودن آن» بوده
(هوارت  ، 111 ،به نقل از گلمحمدي ) 6 ،و «فرايندي بودن» آن را نشان ميدهد .درواقع
هويت به عنوان «خصیصه ذاتي» مطرح نبوده ،بلکه «محصول توافقها و عدم توافقهاست»
(جنکینز ، 6 ،به نقل از عاملي ) 11 : 10 ،و هرچند داراي «نقطه اتکا ارزشي» است که
نوعي «حس مشترك» تولید ميکند (عاملي ،) 02 : 10 ،اما شکلگیري آن در نقطه غیرثابتي
صورت ميگیرد؛ يعني «جايي که داستانهاي وصفناپذير ذهنیتها با روايتهاي تاريخ يک
فرهنگ مواجه ميشود» (کناکس و مارستون  )106 : 002 ،و اين مواجهه در مکاني صورت مي
گیرد که پیوند با آن «شرط الزم براي انطباق ،از میان برداشتن بحرانهاي هويتي ،ايجاد حسي از
ثبات در جهانِ در حال تغییر و تسهیل فعالیتهاي زندگي» است (لويکا: 006 ،

).

ارتباط میان هويت و مکان بر اساس دو روش قابل تبیین است :شیوه اول« ،هويتيابيِ
مکان» است که اشاره به هويتيابيِ بیان شده از سوي فرد با مکان او دارد و شیوه دوم ،ارتباط
مکان و هويت از طريق هويت مکاني تبیین ميشود و بر اساس آن« ،هويتِ مکان جنبهاي از
هويت است» (تايگر-راس و اوزل .) 08- 01 : 118 ،2مفهوم هويت مکان هرچند بهطور
مستقیم نشئت گرفته از خصوصیات فیزيکي نیست ،اما موجد ساختار اجتماعي است که در
ادراك افراد و گروهها يافته ميشود (اللي .) 1 : 11 ،1در ارتباط با تجربه يک شهر ،هويت
مکاني منتهي به هويت شهري ميشود .زمینه شهر به مثابه ظرفي فیزيکي است که در آن تعاملي
مداوم و متقابل میان انسانها و محتواي آن ظرف وجود دارد که به موجب آن منطق اجتماعي در
ترکیب فضايي منعکس شده است (ستین: 0 0 ،8

) .در واقع ميتوان گفت شهرها هويت

خود را از اثر و تعامل دوسويه محیط و انسانها بر يکديگر ميگیرند .رويکردهاي نظري هويت
شهر را ميتوان در چهار سنت فکري دنبال کرد (اللي.) 11 ،
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الف) رويکردهاي شناختي :رويکردهاي شناختي ريشه در روانشناسي محیطي ،جغرافیاي
انساني و برنامهريزي شهري دارد ،اما بهطور سنتي ،از سوي روانشناسان محیطي مورد استفاده
قرار گرفته است .تلمن ( ) 126اولین کسي بود که فرضیۀ بازنماييهاي شناختي پیچیده
(نقشههاي شناختي) را به عنوان کانون رفتار فضايي مطرح کرد .اين مفهوم شامل دو جنبه
متفاوت بازنمايي مرتبط با جهتگیري و بازنمايي مرتبط با معني است.
ب) رويکردهاي پديدارشناختي :اين رويکرد اثر زيادي روي هويت مکاني دارد و تمرکز آن
بر تحلیل تعامل تعمدي فرد و محیط است .رويکرد پديدارشناختي متمايل به جنبههاي توصیفي
است و هدف آن توصیف ماهیت پديدههاست.
پ) نظريات خود و مفهوم خود :مفاهیم خود-هويت ريشه در نظريات خود-مفهوم دارد و
ريشههاي نظري آن در نظريات تعاملِ نمادين و نظريات مفهوم خود ديده ميشود .خود محصول
فرايندهاي تمايزسازي اجتماعي است که فرد را قادر به متمايز کردن خود از ديگران و محیط
فیزيکي ميکند .ابژهها و مکانها داراي معنا هستند که میان افراد و گروههايي که با آنها در تعامل
هستند ،به اشتراك گذاشته ميشود و بنابراين معني میان ذهني است.
ت) اثر جامعهشناختي :در اين رويکرد ميتوان به مفهوم «فضاي اجتماعي» که توسط دورکیم
در سال  61مطرح شد ،اشاره کرد .او مفهوم فضا را به عنوان «فرايند فرهنگي» تعريف کرده
است .از نظر وي «موقعیت ،آکنده از ارزشهاي همدردي است که بخشي از نظام ارزش
اجتماعي را نشان ميدهد».
در جهان مدرن ،شهر فضايي پوياست که بايد روح زندگي را تأمین کند .شهري که در کنار
توسعه شهري خود به هويت تاريخي و گذشته خويش نگاهي نداشته باشد ،به دلیل بيهويتي و
نداشتن نمادهاي تاريخي در طول زمان حذف خواهد شد(يوان.) 001 ،2
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هویت تاریخی شهر
در مرکز جهان فیزيکي ،شناخت گذشتۀ محیطي فرد وجود دارد ،گذشتهاي که شامل مکانها،
فضاها و ساير بخشهايي است که در خدمت نیازهاي بیولوژيکي ،روانشناختي ،اجتماعي و
فرهنگي اوست .اين مکانها داللت بر جاي خاصي همانند شهرها دارد که براي افراد يا گروهها
مهم بوده(يوان ) 001 ،و داراي معانيِ ضمنيِ جغرافیايي ،اجتماعي و معماري است .بخشي از
هويت تاريخي شهر را حافظه جمعي يا فرهنگي شهر و خاطره شهري شکل ميدهد .اين مفهوم
در دهه  ، 1 0بهطور مستقل توسعه يافت و به عنوان «ابزاري براي تداوم و استمرار چیستي
خود از طريق نسلها» به آن توجه شد .اين مفهوم که با عنوان «حافظه فرهنگي» نیز شناخته
شده ،رفتار و تجربه را در چارچوب تعامليِ جامعه جهت ميدهد و از طريق نسلها در فعالیت
تکرار اجتماعي به دست ميآيد (آسمان و کاپلیکا  ) 111 ،و داراي خصوصیاتي چون «تحکیم
هويت يا رابطه با گروه ،قابلیت بازسازي ،شکلگیري ،سازماندهي و تعهد» است(آسمان و
کاپلیکا- 0 : 111 ،

) .يک شهر با حافظه جمعي به معناي خاطرهدار بودن آن شهر است.

به عبارت ديگر ،شهر بيخاطره ،شهر بيهويت است(حبیبي .) 61 ،درواقع از طريق شناخت
تاريخ شهر و اجتماعات آن تا زمان معاصر ،ميتوان خاطره آن شهر را در ارتباط با گذشتۀ آن
شناخت؛ خاطره شهري که توسط تجارب افراد در آن فضا ،تاريخ و محیط اجتماعي ساخته شده
است.
از سوي ديگر ،هويت فرهنگي شهر در ارتباط با عناصري که در حافظه شهري نگهداري
ميشود ،ساخته ميشود« .بناها ،خیابانها ،میدانها ،سبکهاي شهرسازي ،صنايع و خدمات
صنعتي شهري منعکس کننده هويتهاي خاصي هستند و به نوعي فرهنگ خاصي را نمايندگي
ميکنند .در اين روند ،نامگذاري و تعینهاي عیني و ذهني صورت ميگیرد که فرد و جامعه در
روندي اجتماعي دست به رمزگشايي ذهني از میراث محسوس فرهنگي خود ميزند .در پرتو
اين روند نامگذاريِ فرهنگ و تمدن« ،مايِ بزرگ هويتي شکل ميگیرد»(عاملي .) 11 : 10 ،از
نظر بروكمیر ) 6 : 00 ( 2عینیتهاي بیروني که داراي ابعاد خاصي هستند «فضاي نمادين
معنايي» تولید ميکنند که حسهاي پراکنده افراد جامعه را به هم وصل ميکند و افراد پراکنده
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
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در بخشهاي مختلفِ فرهنگي را به هم پیوند ميزند .چنین فضايي در افراد ،نوعي حس انس و
آشنايي ايجاد کرده و حس تعلق و وابستگي به آن را تقويت ميکند و حتي قدرت بازتولید حس
خود را دارد .حستعلق به شهر شامل «اعتقادات فرهنگي و فعالیتهايي است که انسان را به
محل زندگي خود پیوند ميدهد» (کراس  ) 00 ،و نوعي از «پیوند عاطفي تعريف ميشود که
افراد در ارتباط با مکان زندگي ،يعني جايي که ترجیح ميدهند در آن بمانند و احساس راحتي و
ايمني کنند را گسترش ميدهند» (هرناندز و ديگران .) 001 ،چنین حسي از طريق «تأثیر متقابل
اثرات ،احساسات ،دانش ،باورها ،رفتارها و کردارها» بیان ميشود (آلتمن و لو ) 11 ،2و زماني
افزايش مييابد که شهر توسط شهروندان شناخته شده و مهم باشد و شرايط برطرف شدن
نیازهاي آنها وجود داشته باشد و شهر پشتیبان امیدهاي شهروندان باشد(الپگارد.) 001 ،1
خصیصه عمده حس تعلق خاطر به شهر «تمايل به نزديک بودن به آن» است که حس خاصي را
به آن به وجود ميآورد (هیدالگو 8و هرناندز.) 00 ،
بايد توجه داشت که در شهرها ،فرهنگ و معناي فرهنگي از طريق «نمادهاي بصري هويت
بومي» عینیت پیدا ميکند و بازنمايي ميشود و «در ذهنیت و عینیتي جمعي ظهور مييابد و قرار
گرفتن روزمره در معرض عاليم و نمادها و تکرار مشاهدات در کیفیت ،ماندگاري و رمزگشايي
پايدار تمدني تأثیر ميگذارد» (عاملي.) 16 : 10 ،

نمادهای هویت فرهنگی شهر
شناخت نمادها راهي براي دخول به طبیعت انسان است (هال ) 60 ،و عدم آشنايي با نمادها
منتهي به عدم امکان برقراري ارتباط با دنیاي پیرامون ميشود .يونگ (  ) 1نماد را به عنوان
«يک اصطالح ،يک نام يا حتي يک تصوير که ممکن است نماينده چیز مأنوسي در زندگي
روزانه باشد و عالوه بر معني آشکار و معمول خود ،داراي معاني تلويحي بخصوصي است و
سمبل معرف چیزي مبهم و ناشناخته يا پنهان از ماست» تعريف کرده است .در تعريفي ديگر از
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اين مفهوم که از سوي گوته و ديگران مطرح شده (به نقل از کريسپ  ،) 001 ،نماد به معناي
«يک واحد مطلق از شکل و معني با يک نتیجۀ نامحدود تأثیر پذير از معني» تعريف شده است.
نمادها در درون زمینه اجتماعي بر اساس تغییر زمینه و کنشها به وجود ميآيند .آمد و رفت
میان حوزه مادي ونمادين ثابت نیست (ويلیس .) 0 0 ،
از دهه  110میالدي ،با روشن شدن اهمیت معناي نمادين محیط در زندگي مردم ،توجه به
نمادهاي شهري و مباحث «نمادگرايي و زيباييشناسي» در شهرها بیشتر شد (بهزادفر: 61 ،
 )80نمادهاي شهري که به عنوان «نمادهاي عمومي» نیز نامیده ميشود« ،نمادهايي همگاني
هستند و با افراد رابطۀ آمد و شد دارند» (کولومبیجن .)8 : 11 ،2نمادهاي شهري نظام
ارزشها را نشان ميدهد (ارهان 1و ديگران ) 008 ،و نميتوان آن را از بُعد فرهنگي متمايز کرد.
به عبارت ديگر ،فضاي شهري که از سوي فرهنگ خاصي به وجود آمده ،ارزش نمادين دارد.
ارهان و همکاران وي ( ) : 008توضیح ميدهند «در صورتي که اين محیط میراث فرهنگي
عمومي باشد ،ميتواند پايدار و ماندگار بماند ،اما در صورتي که کارکرد نماد از بین برود ،در
فضاي جديد ميتواند موجب تغییر فضا شود» .معناي نمادها محدود به فرهنگها و دورههاي
تاريخي هستند که آنها را به وجود آورده است ،هرچند به نظر ميرسد که بُعد خاصي از برخي
نمادها اثري دارد که ميتواند گستره بینالمللي داشته باشد .عليرغم تنوع کليِ تجارب انساني به
دلیل اختالفات فرهنگي ،برخي تشابهات در تجربه انساني وجود دارد و به خاطر تشابهات
تجربي است که هنر يا ادبیات تولید شده در يک فرهنگ ميتواند توسط فرهنگ ديگر يا در
دوره تاريخي ديگري درك شود .در محدوده اين تجارب مشترك« ،نمادگرايي انباشتي» وجود
دارد که ميتواند بهطور جهاني درك شود (کوك و مکي: 001 ،8

) .بايد توجه داشت که

نمادهاي شهري از طريق حاملهايي به انتقال معنا ميپردازند که در ادامه بدان توجه ميشود.

روششناسی
با توجه به موضوع اين مقاله که مطالعه بازنمايي عناصر هويتبخش شهري استان تهران در
سفرنامههاست ،سفرنامههاي انتخاب شده با استفاده از روش تحلیل محتواي کیفي مطالعه شده
است .در اين روش برخالف ساير روشهاي تحقیق ،اطالعات از ابتدا در دسترس است و
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وظیفه محقق تهیه پرسشنامهاي است که با آن دادههاي موجود را شناسايي و تحلیل کند
(ساروخاني .) 11 : 11 ،در حوزههاي مربوط به نمادهاي هويتي شهري ،تعیین مقوالت و
زيرمقوالت در قالب حاملهاي نماد صورت ميگیرد .مبتني بر اين روش ،ابتدا با مطالعه مقدماتي
از تعدادي از نمونههاي آماري که در اين مطالعه تعداد  1سفرنامه بوده ،مقوالت و زيرمقوالت که
شامل نمادها و حاملهاي نماد است ،استخراج شدند و پس از آن کل نمونه آماري بر اساس اين
مقوالت تحلیل گفتمان شده و گزاره هاي مربوط به هريک از حاملهاي نماد نیز در کادرهاي
مربوطه در قابهاي مربوطه مشخص خواهد شد.
جدول شماره  :نمادها و حاملهای نماد در سفرنامهها
گزارهها
زیرمقوالت (حاملهای نماد)
مقوالت (نمادها)
ردیف
تزئینات و نوشتههاي ديواري رجوع به قاب شماره
رسانههاي شهري
شهري
نورپردازي
و
روشنايي
رجوع به قابهاي
پاركها
مبلمان شهري
2
، ،2
منظر شهر
بناهاي يادبود
موزهها
کاخها
تکايا
رجوع به قابهاي
مساجد
بناهاي محوري شهر
3
1،8،1،6،1، 0
کلیساها
امامزادهها
رستورانها
سازمانها و نهادهاي دولتي
معابر عمومي
ورودي و خروجي شهر
رجوع به قابهاي
شهرسازي و سیاستهاي مربوطه
4
،
بازار ،تجارت و صنعت
مراکز تفريحي
آداب و رسوم
رجوع به قاب
نمادهاي فرهنگي
5
پیشینه تاريخي

علت انتخاب سفرنامه به عنوان زمینه مورد مطالعه بر اين اساس است که در اين منابع
ارزشمند ،روايتها و ديدگاههاي افراد مختلف در ارتباط با جنبههاي مختلف شهر بازنمايي شده
و منبع دست اول محسوب ميشود.
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تحليل محتوای سفرنامهها بر اساس عناصر هویتبخش استان تهران
تحلیل محتواي سفرنامههاي انتخاب شده بر اساس مقوالت در نظر گرفته شده وزيرمجموعههاي
هر يک از آنها صورت ميگیرد .بديهي است که حجم باالي محتواي مربوطه در يک مقاله نمي
گنجد و لذا در هر يک از مقوالت سعي بر اختصار نويسي شده است.

) بازنمایی نماد رسانههای شهری
نماد رسانههاي شهري ميتواند با حاملهاي نمادي چون تزئینات شهري يا نقاشي و نوشتههاي
ديواري مطالعه شود .اشاره به اين نمادها تنها در سفرنامه وگت که در دوره معاصر نوشته شده،
ديده ميشود:
«نقاشيهاي ديواري در شهر اولین نشانههايي است که قابل توجه هستند .اين نقاشيها حاوي
پیامهاي انقالب هستند ....تصاوير آيتاهلل که با رنگ روغن نقش بستهاند ،در سپیده صبح
خودنمايي ميکند .در اطراف صورت وي حلقههاي گل وجود دارند .اين تصاوير به عابرين
سالم ميدهند و يا به آنها هشدار داده و آنان را دعوت به شهادت ميکنند ...يکي از اين تصاوير
حلقه اي از گل الله و حلقه دارد که يک گل الله از آن آويزان است ،ديده ميشود ...برخي از
اين نقاشيها پرچم آمريکا را نشان ميدهد که ستارههاي آن تبديل به اسلکتهايي شدهاند و
نوار قرمز آن نیز تبديل به خمپارههاي در حال فرود هستند و در زير و روي آن شعار «مرگ بر
آمريکا» به زبان انگلیسي و فارسي و با حروف بسیار درشت نوشته شده است ...و جمالتي نظیر
«نماز کلید بهشت است»« ،خداوند بزرگ است»« ،خداوند محبوب است» و يا فقط «خداوند» و
يا «نماز» در همه جا ديده ميشود ،در همه اماکن عمومي تصاوير آيتاهلل خمیني (ره) در کنار
رهبر مذهبي کشور (آيتاهلل) خامنهاي نصب شدهاند و همچون يک اصل بامعني و حساب شده
تصاوير رئیس جمهور نیز چند سانتيمتر پايینتر از تصاوير رهبر مذهبي کشور نصب شده
است».
قاب شماره  :بازنمایی تزئينات شهری و نقاشی و نوشتههای دیواری شهر تهران در سفرنامه
وگت () 1- 5 : 311

عدم توجه سفرنامهنويسان به نماد رسانههاي شهري ،کم اهمیت بودن اين نمادها يا عدم
وجود آن در استان تهران در دوره قاجار يا پهلوي ،ميتواند از جمله داليل عدم بازنمايي
رسانههاي شهري در سفرنامههاي مورد مطالعه باشد.
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 )2بازنمایی نماد مبلمان شهری
مروري بر سفرنامههاي انتخاب شده ،بیانگر بازنمايي حاملهاي روشناييهاي شهري و
نورپردازي شهري ،پاركها و منظر شهري به عنوان حاملهاي نماد مبلمان شهري است.

روشنایی و نورپردازی شهری
توصیف نورپردازي شبهاي شهر تهران در سفرنامههايي چون سفرنامه گوبینو ( )1 : 66و
سرنا (  )2 : 8اشاره شده است .در سفرنامه يوشیدا ماساهارو در اين باره نوشته شده است:
«ناصرالدينشاه خواست که چراغ گاز هم براي تهران بیاورد .اما اين کار خیلي گران تمام ميشد
 ...پس به جاي گاز ،داد تا در خیابانها چراغ فانوسي و شمعسوز کار گذاشتند  ...اما شمعها زود
تمام يا خاموش ميشد و تاريکي باز همه جا را فرا ميگرفت .پول شمعها از خزانه دولت و بیت
المال داده ميشد».
قاب شماره  :2بازنمایی روشنایی و نورپردازی شهر تهران در سفرنامه ماساهارو () 14 : 313

در اين سفرنامهها ،به سیستم روشنايي شهر تهران در شب اشاره شده که از طريق چراغ گاز
يا شمع و فانوس انجام ميشده است .همینطور به منبع تأمین بودجه براي روشنايي شهر و يا
تدابیري براي روشن نگه داشتن شهر در شب نیز در اين سفرنامهها اشاره شده است.

پاركها
بازنماييپاركهاي استان تهران تنها در سفرنامه وگت ( ) 2 : 11به چشم ميخورد که در اين
سفرنامه ،سفرنامهنويس تنها به دو پارك در شهر تهران (پارك ملت) و در شهرستان شمیرانات
(پارك جمشیديه) اشاره داشته و با رويکرد زيباشناسانه به توصیف زيباييهاي آن پرداخته است.
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منظر شهری
توجه به منظر شهري در بیشتر سفرنامههاي مطالعه شده ،به چشم ميخورد .در تعدادي از اين
سفرنامهها به منظر شهر تهران ،شهرري ،ورامین و ساير شهرها و روستاهاي استان تهران اشاره
شده است.
منظر شهري تهران :در سفرنامههاي مختلف ،از ديدگاههاي متفاوتي به منظر شهر تهران
پرداخته شده است .برخي از سفرنامهنويسان مانند پوالك (  )80 : 8به موقعیت جغرافیايي
شهر تهران توجه داشتهاند .بازنمايي منفي از منظر شهر تهران در نوشتههاي برخي از سفرنامه
نويسان چون سکويل-وست به چشم ميخورد.
«خود تهران ،از بازارهايش که بگذريم هیچ جاذبهاي ندارد .شهري است زننده ،پر از کوچههاي
بد و انباشته از زباله و سگهاي ولگرد .درشکههاي بدريخت که اسبهاي بدبختي به آنها بسته
شده ،چند ساختمان با ادعاي زيادي ،و خانههاي فلک زدهاي که به نظر ميرسد هر لحظهاي
فرو ميريزد .اما همین که از شهر بیرون ميرويد همه چیز عوض ميشود .از يک سو شهر
تهران درون حصاري گلياش زنداني شده و حومهاي بر آن افزوده نشده که شهر را گسترش
دهد .شهر است و بیرون آن ده و طبیعت .از سوي ديگر شهر آنچنان در پستي قرار دارد که از
دور به سختي ديده ميشود .همچون تکه بزرگي از سبزه به چشم ميآيد با سجافي از دود آبي
رنگ .من آن را شهر ميخوانم اما تهران يک ده بسیار بزرگ است».

قاب شماره  : 3بازنمایی منظر شهری شهر تهران در سفرنامه سكویل-وست ()22 : 315

در مقابل ،در برخي ديگر از سفرنامهها همانند سفرنامه کروسینسکي ( ) 1 : 81بازنمايي
مثبتي از منظر شهر تهران صورت گرفته است.
منظر شهري شهرري :عالوه بر تهران ،در برخي از سفرنامهها منظر شهري شهرهاي ديگر
استان تهران بازنمايي شده است .ابودلف در سفرنامه خود مينويسد:
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«در وسط ري نیز شهر عجیبي با دروازههاي آهني و باروي عظیم وجود دارد .اين شهر يک
مسجد جامع دارد و نیز در وسط آن کوه بلندي است که بر فراز آن دژ محکمي برپا ميباشد که
«رافع بن هرثمه» آن را بنا نموده و اکنون ويران شده است .در نزديکي اين شهر کوهي به نام
طبرك واقع است .اين کوه مشرف بر شهر است و در آن ساختمانهاي قديم ايراني و تابوت-
هاي سنگي موجود است و نیز در آن معدنهاي طال و نقره يافت ميشود ،ولي درآمد آن
کفاف هزينهاش را نمينمايد .در جهت شرقي ري مکاني است به نام جلیل آباد که ساختمانها
و ايوانها و تاقهاي بلند و استخرها و گردشگاههاي زيبا و عجیبي دارد و مرداويج آن را بنا
نموده است .هر کس اين آثار را ميبیند ،بدون ترديد گمان ميکند از ساختمانهاي قديم
خسروي ميباشد .در اين مکان زندان بزرگ و هولناکي وجود دارد که اطراف آن را درياچه
بسیار عمیقي فراگرفته و بر باالي آن يک دژ محکم گلي بر روي يک ايوان خاکي برپا ميباشد.
اين دژ به قدري محکم است که نقب آن براي راه يافتن به خارج غیرممکن است و هیچ
تباهکاري نميتواند با توسل به هر گونه حیله از آنجا رهايي يابد .در ري قريهاي است به نام
قصران که شامل کوههاي بسیار بلند و مرتفع است و چنانچه مردم آن از فرستادن خراج براي
شاه خودداري کنند ،نسبت به آنها کاري نميتواند بکند .در عین حال ،نزد فرمانرواي ري وثیقه-
هايي دارند .بیشتر میوهجات ري از اين کوهستان تهیه ميشود .در ري فصل گل چهار ماه است.
در آنجا زردآلود و گوجه بیش از اندازه مصرف ميشود .در ري چشمههاي معدني کوچک که
براي معالجه جرب مفید است و همچنین معدنهاي نهاني و استفاده نشده موجود است .زمین
ري به کوههاي «بنيقارن» و «دنباوند» (دماوند) و کوههاي ديلم و طبرستان متصل است».
قاب شماره  :4بازنمایی منظر شهری شهرری در سفرنامه ابودلف ()15-12 : 342

عالوه بر شهر تهران و شهرري ،منظر شهري برخي ديگر از شهرها و روستاهاي استان تهران
در تعدادي از سفرنامهها به چشم ميخورد .منظر شهري دماوند در سفرنامۀ ابودلف( )18 : 2
ديده ميشود ،سرجانملکم (به نقل از هالینگبري ) 8 ،نیز در بخشي از سفرنامه خود به
اطراف تهران و روستاهايي مانند رشته ،اشتهارد ،سکزآباد ،کالهدره ،عشرتآباد ،بستانک و چال
اشاره کرده است .در کتاب «خاطرات لیديشیل» (  ) 2 - 1 : 8نیز از شهر ورامین و شهر
قديمي راگس نام برده شده است .سديدالسلطنه (  ) 8نیز در سفرنامۀ خود به شهرهاي خاتون
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ

نواويس جمع ناووس به معناي تابوت سنگي است و مینورسکي باشتباه آتشکدهها  Fire-templesترجمه کرده
است.
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آباد و شريفآباد توجه داشته و بارون فیودورکورف (  ) 2 : 1نیز به توصیف شمیرانات
پرداخته است.
درمجموع ،در ارتباط با نماد منظر شهري استان تهران مشاهده ميشود که يا موقعیت
جغرافیايي شهر مطرح شده که با اختالف کمي ،مشابه يکديگر هستند و در پارهاي موارد بر
اساس مقايسه با ساير شهرها بوده است .اما برخي ديگر از سفرنامهنويسان ،به بازنمايي منفي
شهر تهران پرداختهاند و ديدگاهي منفي به اين شهر دارند .در مقابل ،برخي ديگر ،رويکرد مثبتي

به شهر تهران دارند و در توصیف آن ،به بازنمايي جنبههاي خوشايند و مثبت اين شهر پرداخته-
اند.

 )3بازنمایی نماد بناهای محوری
نماد بناهاي محوري شهر در سفرنامههاي مورد مطالعه بر اساس حاملهايي مانند بناهاي يادبود،
موزهها ،کاخها ،تکايا ،مساجد ،کلیساها ،امامزادهها ،رستورانها و دواير دولتي استان تهران
بازنمايي شده است.

بناهای یادبود
در سفرنامههاي مطالعه شده ،به بناهاي يادبود شهرري و همینطور شهريار اشاره شده است.
بارون فیودورکورف در سفرنامه خود در توصیف بناهاي يادبود شهرري مينويسد:
«در طرف ديگر تهران ،يعني در هشت ورستايي جنوب شرقي باروي شهر ،خرابههاي
شهر معروف ري واقع است  ...هیچ جاي شبهه نیست که ري يکي از بزرگترين شهرهاي
آسیا بوده است .با اينکه خرابههاي ري در مسافتي بسیار زياد پراکنده است ،ولي کمتر ويرانه-
اي به صورتي باقي مانده است که بتواند عظمت شهر در ادوار گذشته باشد .فقط يک برج
بیست و چهار گوشه نسبتاً سالم مانده است و نميتوان فهمید اين برج به درد چه کاري مي-
خورده است ،زيرا از باال تا پايین آن حتي يک پنجره هم وجود ندارد .در يکي از صخرههاي
مشرف به شهر ،سبگ بزرگي جلب توجه ميکند :زماني روي آن سنگ نقش برجستهاي
حجاري شده بوده که آن را به عهدي خیلي قديم نسبت ميدادهاند .اکنون آن نقش برجستۀ
ديگر وجود ندارد و تصوير ديگري جايگزين آن شده است .فتحعليشاه مغفور روزي به
ويرانههاي شهرري سیر و سیاحتي ميکرده ،چشمش به آن سنگ ميافتد و فکر بکري به
مغزش خطور مي کند که نقش باستاني را بتراشد و حذف کند و به جاي آن نقش خود را
سوار بر اسب حکاکي کند».
قاب شماره  : 5بازنمایی بناهای یادبود شهرری در سفرنامه بارونفيودوركورف(-2 4 : 312
)2 5
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همینطور در کتاب «آثار ايران» اثر آندره گودار و ماکسیم سیرو (بهنقل از هژبري و فرجي،
 )2 : 68در مورد آثار و بناهاي تاريخي ايران زمین ،به اين نکته برميخوريم که مؤلفین اين
کتاب تعدادي از بناهاي تاريخي شهريار از جمله تخترستم و تختطاووس را مطالعه کردهاند.
همینطور نبود آثار و بناهاي يادبود در شهر تهران از ديگر موضوعاتي که از سويي ،در عدم
بازنمايي آن از سوي سفرنامهنويسان ميتوان بهطور ضمني دريافت و از سوي ديگر توسط
برخي از سفرنامهنويسان مانند ژوبر ( ) 12 : 21و براون ( ) 00 : 61مطرح شده است.

موزهها
به موزه سلطنتي شهر تهران در برخي از سفرنامهها اشاره شده است .بروگش ( ) 0 : 12در
سفرنامه هاي خود به توصیف اين موزه توجه داشته و در ارتباط با آثار باارزش و حتي آثاري با
ارزش کمتر توضیحاتي را مطرح کردهاند.

كاخها
پايتخت بودن تهران در گسترش کاخها و اقامتگاههاي اين استان اثرگذار بوده و در تعداد زيادي
از سفرنامهها ،توصیف کاخهايي چون ارك ،نگارستان ،اللهزار ،عشرتآباد ،سلطنتآباد ،دوشان
تپه ،صاحبقرانیه ،سرخهحصار ،قجر ،گلستان و خانههاي يیالقي به چشم ميخورد .در اين
توصیفات ابعاد مختلفي از کاخ معماري ،نقاشي ،آينهکاري ،نقش و نگارها و تزيینات داخلي
گرفته تا موقعیت جغرافیايي و حتي زشتيهاي کاخها مورد توجه بوده است.
«قصر عشرتآباد به وسیلۀ ناصرالدينشاه بنا شده است .اينجا نیز برج چندطبقهاي قرار داشت
که در قسمت مرکزي آن اندرون کامالً شبیه به اندروني قصر سلطنت آباد ولي با ساختمانهاي
دايرهوار واقع شده بود .اين ساختمانها را در میان پارك بزرگي مجزا از هم ساخته بودند .به
استثناي آينهکاري يک تاالر بزرگ ،تزئینات ساير اطاقها تقلید نفرتانگیزي از سبک اروپايي
بود»
قاب شماره  : 1بازنمایی قصر عشرتآباد در سفرنامه اورسل (بهنقل از نوربخش) 221 : 331 ،

همچنین برخي از سفرنامهنويسان به تقلیدي بودن تعدادي از کاخهاي تهران مانند کاخ
عشرتآباد يا سلطنتآباد توجه داشته و بازنمايي جنبههاي منفي کاخها نیز مورد توجه برخي از
سفرنامهنويسان بوده است.
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تكایا
برگزاري مراسم مذهبي در تکايا و توصیف آن از جمله موضوعات مورد توجه برخي از سفرنامه
نويسان بوده است .اشاره به اين حامل نماد در سفرنامههاي مختلفي از جمله سفرنامه پوالك به
چشم ميخورد:
«تعداد تکايا که عبارتند از فضاهايي کوچک ،چهار گوش و با ديوارهاي آجري به نحوي
چشمگیر زياد است.در تکیهها در ماه محرم تعزيه برگزار ميشود .بر تعداد تکايا در اثر
موقوفات و اعانههاي مذهبي روز به روز افزوده ميشود ،ولي از نظر بنا و ساختمان چیز قابل
توجهي نیستند».
قاب شماره  :1بازنمایی تكایای شهر تهران در سفرنامه پوالك ( )11 : 31

در بازنمايي تکاياهاي تهران ،ابعاد مختلفي چون تعداد تکايا ،معماري ،تزيینات داخلي و
بخش هاي مختلف آن به عنوان مثال تفکیک جايگاه زنان ،مردان و درباريان؛ منابع مالي ايجاد
آنها مورد توجه سفرنامهنويسان قرار گرفته است.

مساجد
توجه به مساجد تهران و بازنمايي آنها در ابعاد مختلفي چون معماري ،تزيینات يا تعداد آنها از
ديگر جنبههاي مورد توجه برخي از سفرنامهنويسان مانند بروگش (: 12

) است .عالوه بر

تعداد ،در برخي از سفرنامهها ،مقايسه مساجد تهران با مساجد ساير شهرها صورت گرفته
(جکسن )211 : 1 ،و در برخي ديگر توصیف جنبههاي مختلف مساجدي مانند مسجد
سپهساالر (دالماني1 ،

 )161 :و مسجد شاه (بارون فیودورکورف ) 08 : 1 ،انجام شده و

مواردي چون بانیان مسجد ،توصیف تزيینات داخلي ،موقعیت جغرافیايي و همچنین کاربري و
تغییر آن در طول زمان مورد نظر ايشان بوده است.

كليساها
عالوه بر مساجد ،کلیسا و بازنمايي آن از ديگر حاملهاي نماد مورد توجه سفرنامهنويسان بوده
است .بارونفیودورکورف (  ) 01- 08 : 1بهطور اجمال به توصیف معماري کلیساهايي که
مشاهده کرده ،پرداخته و اورسل ( : 1

) نیز به توصیف کلیساي کاتولیک تهران و وسايل

داخلي و نماي ظاهري اين کلیسا توجه داشته است.
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امامزادهها
از جمله امامزادههاي استان تهران که در سفرنامههاي سفرنامهنويسان بدان توجه شده ،ميتوان به
حرم حضرت شاه عبدالعظیم (ع) در شهرري و امامزادهصالح (ع) در شمیرانات اشاره کرد .در
بازنمايي امامزادهها مواردي چون تزئینات داخلي (وگت: 11 ،

) ،باورها و اعتقادات مردم

نسبت به حرم (لیديشیل ) 8 ،و بخشهاي مختلف حرم (سديدالسلطنه) 16- 11 : 8 ،
مطرح شده است.
«در انتهاي داالن طوالني بازار ،حضرت عبدالعظیم که از جمله امامزادههاي غیرقابل بحث و
بالمنازع در ايران و شايد مهمترين است ،مدفون است  ...اين مکان مقدس هر روز مورد زيارت
گروههاي محدودي از زوار که از راههاي دور و نزديک ميآيند ،قرار ميگیرد .در محوطه و
صحن اين محل ،همه عَلمهاي مقدس تهران که با فانوسهايي تزيین شدهاند و در عزاداريها
نقش مهمي دارند ،ديده ميشوند .در داخل حرم زوار از روي فرشهاي بسیاري عبور ميکنند و
به ضريح که از جنس طال و نقره است ،ميرسند .ديوارهاي بسیار تزيین شده و منقوش با
خطوطي به رنگ آبي و فیروزه است»
قاب شماره  :3بازنمایی حرم حضرت عبدالعظيم در سفرنامه وگت () 3 : 311

همچنین در اين سفرنامهها باورهايي مختلفي چون ايمن بودن مجرمین در امامزادهها نیز
مطرح شده است.

رستورانها
رستورانها و هتلها و قهوهخانهها از ديگر مواردي هستند که توجه بدان از ابعاد مختلف ،مورد
نظر سفرنامهنويسان بوده است .آنها در بازنمايي اين حاملهاي نماد به مواردي چون توصیف
فضا ،امکانات آنها ،مديريت ،معماري و حتي مقايسه تفاوت میان نمونههاي ايراني و غیرايراني
قهوهخانهها يا وجود نقالها در آنها توجه داشتهاند.
«قهوهخانههاي سنتي جنوب شهر نیز روح تازهاي گرفتهاند .در طول سالهاي گذشته بسیاري از
اين مراکز ساخته شدهاند که تعداد زيادي نیز ديدارکننده دارند  ...اين محل داراي يک نقال است
که برخي از اشعار ،شاعر ملي ،فردوسي را از روي کتاب شاهنامه که مربوط به قرن دهم ،پانزده
میالدي ،است ،ميخواند»
قاب شماره  :2بازنمایی قهوهخانههای شهر تهران در سفرنامه وگت () 5- 4 : 311
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سازمانها و نهادهای دولتی
از جمله سازمانهاي دولتيِ مورد توجه سفرنامهنويسان ميتوان به سفارتخانهها ،بانکها،
مدارسي چون دارالفنون ،بیمارستانهاي دولتي و ساختمانهاي دولتي اشاره کرد .ماساهارو در
توصیف مدرسه دارالفنون تهران مينويسد:
«پس از آنکه ناصرالدينشاه از اروپا برگشت ،مدرسه سلطنتي (دارالفنون) را بنیاد کرد .اين مدرسه
شعبههاي ادبیات ،علوم و طب داشت و در اين دوره به زبان خارجي تدريس ميشد .شمار
شاگردان اين مدرسه در سالِ ديدار ما از ايران حدود  80نفر بود که در مقايسه با محصالن
مدارس قديمي ايران بسیار اندك است .عده محصالن مدرسه سلطنتي رو به فزوني نبود».
قاب شماره : 1بازنمایی مدرسه دارالفنون تهران در سفرنامه ماساهارو ()2 1 : 313

درمجموع ،در ارتباط با حامل نماد بناهاي محوري شهر مشاهده ميشود که توجه به کاخها
و توضیح جنبههاي آن ،هم از حیث تعداد سفرنامهنويساني که بدان پرداختهاند و هم از نظر
حجمي که به توصیف اختصاص دادهاند ،بیش از ساير موارد مذکور است .اما بايد توجه داشت
از آنجايي که بیشتر سفرنامهنويسان از مأموران دولتي بودند ،در سفرنامههاي خود به بازنمايي
سازمانهاي دولتي که در مناطق باالي تهران وجود داشت ،پرداخته اما اطالعات زيادي درباره
آنها مطرح نکردهاند.

 )4بازنمایی نماد شهرسازی و سياستهای مربوطه
توجه به خانههاي شهر تهران و مصالح ساختماني آن ،وجود اختالف در شهرسازي باالي شهر و
پايین شهر تهران ،تقلید از غرب و يا تلفیق آن با شیوههاي شرقي خانهسازي و مواردي از اين
دست از جمله موضوعاتي است که مورد توجه سفرنامهنويسان بوده است .در اين بخش
نمادهاي مربوط به اين حامل نماد در سفرنامههاي منتخب مطالعه ميشود.

معابر عمومی
توصیف خیابانها و کوچههاي شهر تهران در بیشتر سفرنامهها مشهود است و از میاديني چون
توپخانه (اورسل ،) 0 : 1 ،میدان شاه (دالماني1 ،
 ) 81- 88و میدان مشق (دالماني1 ،

 ،)181 :سبزهمیدان (بروگش: 12 ،

 )181 :نام برده شده است.
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«از میدانهاي عمومي فقط در تهران يکي را ميتوان ذکر کرد و آن سبزهمیدان است .اين میدان در
دوره سلطنت شاه فعلي ساخته و مسطح و سنگفرش شده است .دور تا دور آن دکانهاي زيبائي
است که از صفه و ايوان احاطه شده و در بیننده تأثیري نیکو برجاي ميگذارد .بعضي از میدان-
هاي کوچک نیز هست که مخصوص فروش خواربار است يا از آن به صورت قبرستان استفاده
ميکنند».
قاب شماره

 :بازنمایی معابر عمومی شهر تهران در سفرنامه پوالك ( )13 : 31

همینطور در تعدادي از سفرنامهها ،توصیف موقعیت يا فضاي ظاهري خیابانهايي چون الله
زار (خیابان دکتر تولوزان) يا عالءالدوله مطرح شده (براون ،) 00 : 61 ،در برخي به بهداشت
و نظافت آنها اشاره شده (فیودورکورف ،) 2 - 20 : 1 ،برخي از سفرنامهنويسان به بخش
هاي مختلف معابر توجه داشتهاند (سرنا ،)2 : 8 ،برخي ديگر وسايل حمل و نقل عمومي
مانند تراموا ،درشکه ،گاري يا حیوانات بارکش را وصف کردهاند (ماساهارو )26 : 1 ،و
ترافیک و شلوغي شهر نیز مورد توجه عدهاي از آنها بوده است (وگت: 11 ،

).

ورودی و خروجی شهر
توجه به ورودي يا خروجي در تهران با رويکردهاي مختلفي چون بازنمايي مثبت يا منفي
(جکسن )212 : 1 ،يا توصیف جنبههاي تزيیني آن (آنه ،) 22 : 10 ،تقلیدي بودن معماري
(اورسل ) 00 : 1 ،يا استحکامات آن (سرجانملکم ،به نقل از هالینگبري ،) 8 ،يا تعداد و
اسامي وروديها و خروجيهاي تهران (پوالك )8 : 8 ،و جريان تردد و عبور و مرور
(مادفونروزن ) 1 : 81 ،مورد توجه سفرنامهنويسان بوده است.

بازار ،تجارت و صنعت
بازنمايي بازار ،تجارت و صنعت استان تهران در سفرنامهها از دريچههاي مختلفي و با در نظر
گرفتن ابعاد مختلفي صورت گرفته است .بازنمايي بازار شهر تهران بر اساس عرضه محصوالت
و فروشندگان (مادفون روزن ،)2 : 81 ،معماري (ماساهارو ،) 12 : 1 ،گروههاي مختلف
بازاريان (فیودورکورف ) 0 : 1 ،و بخشهاي مختلف آن (براون ) 0 : 61 ،بوده است.
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«بازار يا بهتر بگويیم محلۀ بازار تمام قسمت جنوب شهر را اشغال کرده است .از میدان توپخانه به
وسیلۀ کوچههاي مختلف ميشد به آنجا راه يافت  ...بازار به تنهايي يک شهر بيکم و کاستي بود که
در روز حدود بیست تا بیست و پنج هزار نفر را در خود جاي ميداد و کوچهها ،راهروها ،میدانها،
چهارراهها ،مهمانخانهها و مساجد مرتبي داشت .راهروي وسیع پیچ در پیچ سر پوشیدهاش ،زير
گنبدهاي آجري روزنهداري قرار گرفته بود و اين روزنهها طوري تعبیه شده بود که نور و هوا به
داخل نفوذ مينمود.
قاب شماره  : 2بازنمایی بازار شهر تهران در سفرنامه اورسل () 24 : 353

صنعت نیز مورد توجه برخي از سفرنامهنويسان بوده است .پوالك (  )80 : 8به عدم
وجود صنعت در تهران اشاره کرده و ابودلف (  )11 : 2نیز به صنعت پارچهبافي در شهر ري
و مهارت ساکنین آن در قناتسازي توجه داشته است .همچنین در سفرنامه سديدالسلطنه از
کارخانه قندسازي در شهر ري نام برده شده است.

مراكز تفریحی
از جمله مراکز تفريحي که در سفرنامهها بدان اشاره شده ،ميتوان از کن ،حرم شاه عبدالعظیم و
درهها و کوههاي اطراف تهران نام برد که سفرنامهنويساني مانند بروگش ( )6 : 12با رويکرد
توصیفي به اين مراکز توجه داشتهاند.
 )5نمادهای فرهنگی
نمادهاي فرهنگي استان تهران در سفرنامهها از طريق حاملهايي چون تاريخ شهر و آداب و
رسوم بازنمايي شده است که در اين بخش بدان توجه ميشود.

تاریخ شهر
توجه به پیشینه و قدمت تاريخي شهرهاي تهران در برخي از سفرنامهها بازنمايي شده است .از
جمله به پیشینه شهر ري (لیديشیل: 8 ،

) و شهر تهران (جکسن )212 : 1 ،اشاره

شده که در مورد شهر ري ،آثار تاريخي اين شهر دال بر قدمت آن است و در مورد شهر تهران
نیز پیشینه اين شهر و ويژگي ساکنین آن و همینطور اينکه اين شهر زماني بخشي از شهر ري
بوده و در زمان قاجار با پايتخت شدن از آن جدا شده ،مطرح شده است.
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«در اطراف تهران محلههاي مخصوص براي گردش و سواري خیلي محدودند که از میان آنها،
شهر ري در فاصله  2مايلي تهران ،که از بقاياي شهر قديمي ري به جاي مانده است ،بیشتر از
همه مورد استفاده قرار ميگیرد .بهطوريکه ظواهر موجود نشان ميدهد اين شهر در زمانهاي
پیشین عظمتي داشت و مشاهده بقاياي خاكريزهاي مختلف ،ديوارهاي شکسته و ساير آثار بر
جاي مانده از زيست انسانها دلیل بارزي بر اثبات اين امر ميباشد که از میان آنها دو برج که
روي آنها عباراتي به خط کوفي نوشته شده و احتماال منارههاي مسجدي بودهاند و قسمتهايي از
يک باروي قديمي بسیار بزرگ و همچنین تکههايي از حصار شهر را ميتوان نام برد .شنیدهام اين
شهر از آثار اسالمي است که در حدود  0مايلي شهر راگس که احتماال از دوران باستان در غرب
آن قرار داشته بنا گرديده است».
قاب شماره  : 3بازنمایی تاریخ شهرری در سفرنامه ليدیشيل () 33 : 312

آداب و رسوم
آداب و رسوم مربوط به برگزاري مراسم عید نوروز در شهر تهران (فیودورکورف،) 2 : 1 ،
تأثیرپذيري فرهنگي از فرهنگ اروپايي (براون ،) 68 ،روحیه مردم در شهر تهران (مادفون
روزن )2 : 81 ،و باورهاي مردم شهر تهران و دماوند (ابودلف )12 : 2 ،از جمله
موضوعات مورد توجه برخي از سفرنامهنويسان بوده است.

بحث و نتيجهگيری
مطالعه سفرنامهها با در نظر گرفتن رويکردهاي نظري نويسندگان آنها ميتواند در جهتيابي
مسیر فکري محتواي موردنظر مؤثر باشد .از سويي ،رويکردِ صرفاً گزارشوارِ سفرنامهنويسان
ايراني در سفر به «فرنگ» در سفرنامههايي چون حیرتنامه نوشته میرزاابوالحسنخان ايلچي
مشهود است که تنها گزارشي از اوضاع اجتماعي و رونق و توسعه جامعه غرب و ظاهراً شیفتگي
بدان بوده است .در مقابل ،سفرنامهنويسان خارجي را مستشرقین (ادواردبراون) ،سیاحان غربي
(جکسن ،دالماني ،ماساهارو) ،سفراي غربي (بلوشر ،گوبینو ،موريه) و سیاستمداراني که از غرب
به ايران آمده بودند (دوسرسي ،فريزر ( ،)) 82تشکیل ميداند که عالوه بر توجه به مسائل
اجتماعي و فرهنگي ،داراي قدرت تحلیل مسائل سیاسي و نظامي بودند .سوگیري در نگارش
سفرنامهها و توجه تعمديِ مبتني بر هدف به جنبههايي خاص از ايران در آثاري چون سفرنامه
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جیمزموريه ،نايب سفیر انگلستان در ايران ،ديده ميشود که به زعم اويس ( ) 11به عمد در
تصوير معايب و مفاسد ايرانیان بيانصافي ميکند .همچنین پیشداوري و حتي تسمخر باورهاي
مذهبي و رفتار ايرانیان و درمقابل ،احساس خودبرتربیني و خودستايي نسبت به آنان در سفرنامه
هايي چون ايران در  620- 6 1نوشته کنتدوسرسي يا سفرنامه لیديشیل مشاهده ميشود .در
مقابل ،برخي از سفرنامهنويسان مانند گوبینو در ابعاد مختلفي چون روحیات ،ادبیات ،اقلیم و
طبیعت با خوشبیني به ايران و ايرانیان نگريستهاند .اين رويکرد در سفرنامه ماساهاروي ژاپني در
ارتباط با فرهنگ و آداب و رسوم ايرانیان و سفرنامه کرزن نسبت به گذشته تاريخي ايران به
چشم ميخورد .همچنین ادوارد براون نیز به عنوان شرقشناسِ عالقهمند به ادب و فرهنگ ايران،
در سفرنامه خود در نماياندن ادبیات ايران به ساير کشورها سهم عمدهاي داشته است.
توجه به نمادهاي استان تهران از سوي سفرنامهنويسان مختلف بر اساس گفتمانهاي
متفاوتي صورت گرفته است .بازنمايي منظر شهري تهران در برخي از سفرنامهها مثبت و در
برخي ديگر منفي است .در حالي که سفرنامهنويساني مانند روزن به بازنمايي چهره مثبت و
خوشايندي از شهر تهران پرداختهاند ،افرادي مانند فريزر در سفرنامههاي خود به بازنمايي منظر
شهري ناخوشايند و نازيبا از شهر تهران پرداختهاند .اتخاذ چنین رويکرد دوگانه مثبت يا منفي در
ارتباط با بازنمايي کاخهاي استان تهران نیز وجود دارد .بازنمايي صورت گرفته از کاخهاي استان
تهران هر جايي که در آن از عناصر معماري يا تزيیناتي غربي بهره گرفته شده ،منفي بوده است.
حتي زماني که سفرنامهنويسان به بازنمايي وروديهاي شهر پرداختهاند ،زماني که به مؤلفههاي
معماري غربي برخورد کردهاند ،دست از تمجید برداشته و به نقد آن پرداختهاند .تقلید و يا تلفیق
عناصر و نمادهاي هويتي شرق و غرب نه تنها در سطح معماري و شهرسازي بلکه حتي در
سطح فرهنگ نیز مورد توجه سفرنامهنويسان واقع شده است .همانطور که مطرح شد ،جايي که
تقلید صرف وجود داشته با بياعتنايي سفرنامهنويس مواجه شده و در موارد تلفیق به غلبه
عناصر و نمادهاي شرقي اذعان شده است .چنین تقلید يا تلفیقي که پیامد گسترش روابط کشور
با اروپا و توجه حاکمان به آنجاست ،بر آداب و رسوم مردم نیز اثرگذار بوده و منجر به از بین
رفتن و يا تغییر چنین آداب و رسومي شده به طوري که بايد آداب و رسوم اصیل ايراني را در
شهرستانها يافت.
يکي ديگر از مواردي که در بازنمايي شهرهاي استان تهران در سفرنامهها بدان اشاره شده،
مقايسه تهران با ساير شهرهاي داخلي و يا خارجي است که ميتواند مبنايي براي اتخاذ رويکرد
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مثبت يا منفي سفرنامهنويسان باشد .سفرنامهنويساني مانند ماساهارو تقريباً در بازنمايي بیشتر
بخش هاي تهران ،به معادل آن در ژاپن نیز توجه داشته و بر اساس مقايسه اين دو شهر به
بازنمايي تهران پرداخته است .همینطور براون نیز از جمله نويسندگاني است که بازنمايي او از
تهران متأثر از مقايسههايي است که او از اين شهر با شهرهايي مانند اصفهان با معماري غني
خود انجام داده است.
با توجه به مطالب مطرح شده ،ميتوان چهار کالن گفتمان سفرنامهنويسان را در بازنمايي
عناصر هويتبخش استان تهران استخراج کرد که در نمودار زير نشان داده شده است.

نمودار شماره  :كالن گفتمان های سفرنامه نویسان در بازنمایی نمادهای هویتی استان تهران

درمجموع ،بازنمايي استان تهران در سفرنامهها گاهي با دوئیتهاي شرق در برابر غرب،
مناطق باالي جامعه در برابر مناطق پايین جامعه و يا شهر تهران در برابر شهرهاي ديگر استان،
کشور يا حتي جهان صورت گرفته است .در دوئیت شرق و غرب ،سفرنامهنويسان در مواجه با
غرب شروع به انتقاد و سؤال از چرايي استفاده از الگوهاي آن کردهاند .در بازنمايي دوئیت باال و
پايین شهر تهران نیز مناطق باالي شهر تهران با ويژگيهاي مثبت و دلپذير در برابر جنوب آلوده
و پرپیچ و خم قرار گرفته و درنهايت تهران به دلیل مرکزيت ،به عنوان شهري شگفتانگیز در
برابر شهرهاي ديگر قرار ميگیرد و بازنمايي بیشتر آن توجه کمتر به پیرامون آن را ايجاد ميکند.
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