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 چكيده

گیرد و ها مورد مطالعه قرار ميبخش شهري استان تهران در سفرنامهدر اين مقاله عناصر هويت

از سويي، بازنمايي نمادين شهر اهمیت زيادي . محوريت بر نمادهاي شهرسازي و معماري خواهد بود

ها و شهرهاي خاص مثل استان تهران و شهر تهران بخشي شهر دارد و از سوي ديگر، استاندر هويت

تر به ايران امروز اي نزديکهويت کشور و انعکاس ايران معاصر داشته و در نقطهجايگاه نماديني براي 

امیدها و ناامیدهاي هويت  هکنندها به نوعي منعکسبا اين نگاه بازنمايي ايران در سفرنامه. قرار دارد

بازنمايي  هشهري است که از اين منظر هم موضوع مطالعات فرهنگي شهر است و هم به نوعي، عرص

ها و جادهها از سويي، مروري است بر وضعیت راهسفرنامه. کندهنگ و هويت شهر را تصوير ميفر

ها، شهرسازي و معماري، میادين و مبلمان شهري و از سوي ديگر نگاه نويسنده را نسبت به مردم، 

له، تمرکز بر نگاه ما در اين مقا. کندها و فرهنگ عامیانه بیان ميالمثلروابط اجتماعي، گفتگوها، ضرب

 هبر اين اساس، در اين مقاله با مطالع. ها توصیف شده استعناصر هويت شهري است که در سفرنامه

نويسان داخلي و خارجي نوشته شده، با استفاده از روش تحلیل سفرنامه که توسط سفرنامه 2 

مقوالت . شده استبخش استان تهران انجام بازنمايي عناصر و نمادهاي هويت همحتواي کیفي، مطالع

هاي مربوطه، نمادهاي بخش شامل بناهاي محوري، شهرسازي و سیاستعناصر و نمادهاي هويت

دهد که بازنمايي هاي اين مطالعه نشان مييافته. هاي شهري و مبلمان شهري استفرهنگي، رسانه

عه در برابر مناطق هاي شرق در برابر غرب، مناطق باالي جامها، با دوئیتاستان تهران در سفرنامه

 .پايین و يا شهر تهران در برابر شهرهاي ديگر استان، کشور يا حتي جهان صورت گرفته است

 .فرهنگي شهري، سفرنامه هشهري، حافظ ههويت، هويت فرهنگي شهر، خاطر: کلمات کلیدي

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
هاي  بخش استان تهران در پرتو توجه به مدلاي عناصر هويتبین رشته همطالع»اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي  

ران و طراحي الگوي نهادهاي راهبردي شهرسازي و معماري مراکز دولتي و فضاهاي عمومي شهرهاي استان ته
است که توسط « اجتماعي ضروري در شهرها و روستاهاي استان تهران از نگاه اسالم با رويکرد ديني و اجتماعي

 .دکتر سعیدرضا عاملي و تیم همکاران انجام شده است
 ssameli@ut.ac.irاستاد گروه ارتباطات و مطالعات آمريکاي شمالي دانشگاه تهران،   
 ناس ارشد ارتباطات اجتماعي دانشگاه تهرانکارش  
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 مقدمه
میت بیشتري توجه به موضوع ارتباط میان مکان و هويت به دلیل تغییرات کالن در شهرها از اه

بخش شهري در عناصر هويت هيک مکان، مطالع هدر ارتباط با شهر به مثاب. برخوردار شده است

هويت، هويت مکاني، هويت شهري و هويت  هشناسانبستر متن فرهنگي، ضرورت تبیین مفهوم

ها در به به دلیل اهمیت رسانه. کندفرهنگي شهر و بازشناخت روابط میان آنها را مطرح مي

دهي به نگرش و تصور شهروندان از محل دهي و يا جهتصوير کشیدن سیماي شهري و شکلت

تأکید شده و هاي دست اول ها به عنوان يکي از رسانهزندگي خود، در اين مقاله بر سفرنامه

نويسي در اين زمان با گسترش سفرنامهقاجار که هم هاستان تهران نیز به دلیل مرکزيت آن از دور

 .ماني بوده، انتخاب شده استمقطع ز

 هاي طوالني دارد و به شکل نظم يا نثر به رشتزبان فارسي سابقه هنويسي در پهنسفرنامه

ناصرخسرو اشاره کرد که  هتوان به سفرنامها ميترين سفرنامهاز قديمي. تحرير درآمده است

همچنین اولین . هاي وي از چندين سال سفر به نقاط مختلف استها و شنیدهحاصل ديده

کالويخوي  هشده، سفرنامنويسان خارجي در مورد ايران نوشتهاي که توسط سفرنامهسفرنامه

ق به دنبال مأموريت وي در ايران نوشته شده و در آن شهرها .ه 608اسپانیايي است که در سال 

نويسي نامهاما سفر(.  8: 66  پناهي، )و اوضاع جغرافیايي و اقتصادي ايران تشريح شده است 

طور جدي در دوران صفويه با گسترش روابط ايران و کشورهاي اروپايي مورد توجه قرار به

نويسان هايي که توسط سفرنامهاز نخستین سفرنامه. گرفت و در دوران قاجار به اوج خود رسید

ن اشاره ژان شارد هنوشت سفر به ايران و هند شرقيتوان به خارجي در مورد ايران نوشته شده، مي

نويسان ايراني نیز با رويکردهاي مختلف به نگارش مشاهدات خود در قالب سفرنامه. کرد

اصفهاني به فرنگ و میرزاابوطالب هنوشت مسیر طالبيهايي چون سفرنامه. اندسفرنامه پرداخته

يد که آهايي به شمار مياز اولین سفرنامه ايلچي به لندنخان ابوالحسن هسفرناميا  نامهحیرت

ها نیز مسافرت است و در برخي از سفرنامه« فرنگ»نويسان ايراني به حاصل مسافرت سفرنامه

 هنوشت شهر بادگیرها يزد،توان به در درون کشور ايران، موضوع سفرنامه بوده که از آن جمله مي

ع سیاسي و انتقاد از اوضا. احمد اشاره کرد که با استفاده از قالب ادبي نوشته شده استآلجالل

اي در العابدين مراغهنويساني چون زيناجتماعي زمانه از ديگر رويکردهايي است که سفرنامه

 (.61  محرمي، )اند بدان توجه داشته بیگابراهیم هنامسیاحتکتاب 
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اند، بلکه هدف بیشتر آنها آشنايي نويسان مدعي تدوين تاريخ ايران نبودهسیاحان و سفرنامه

ها به اين جهت که از نظر سفرنامه. ن با فرهنگ و تمدن مردم ايران بوده استمردم مغرب زمی

سفرنامه. پردازند، اهمیت و ارزش زيادي دارندنمي« صرفاً سیاسي»محتوايي به موضوعاتي 

نويسان، اغلب به جهت موقعیت اجتماعي و سیاسي و مشاغلي که داشتند، به موضوعات مورد 

اوضاع اجتماعي،  ههاي زيادي درباراند، بنابراين اغلب آگاهيدادهتوجه خود اهمیت بیشتري مي

 .اندکردهاقتصادي، فرهنگي و هنري ضبط و ثبت مي

توان به ها ميبازنمايي هويت تهران در سفرنامه هاز جمله مطالعات صورت گرفته در حوز

وضعیت »و  ( 6  صادقي، )« هاو شهرري در سفرنامه( ع)حضرت عبدالعظیم »مقاالتي چون 

( 10  نیري و عبداللهي، دهقان)« نويسان خارجيشهر تهران در عصر ناصري از ديد سفرنامه

اوضاع » هنامتوان از پاياناين موضوع مي ههاي نوشته شده دربارنامههمچنین از پايان. اشاره کرد

 .م بردنا( 62  عسگري،  گلزاده)« اجتماعي تهران عهد ناصري از نگاه سیاحان اروپايي

در اين مقاله پس از تبیین مفهومي هويت، هويت شهري و هويت تاريخي شهر با استفاده از 

ها مطالعه ميبخش استان تهران در سفرنامهروش تحلیل محتواي کیفي، بازنمايي عناصر هويت

 . شود

 یك مكان همفهوم هویت و هویت شهر به مثاب
تعاريف متعدد خود (  6  رابرتسون، )« ماعيمحصول نیروهاي فرهنگي و اجت»هويت به عنوان 

اين امر دال بر مطلق . محور هستند، برگفته استمحور و زمانرا از تنوع نیروهايي که ماهیتاً مکان

و در کنار (  0 : 10  نیچه به نقل از عاملي، )آن بوده « نسبي بودن»نبودن اين مفهوم و درنتیجه 

در . جماع بر تعريفي مشترك از هويت را دشوار ساخته استبرانگیزبودن آن، اپیچیدگي و مناقشه

صرفاً يکي شدن خود »شناسي است، اما در جامعه«  يکي شدن»سطحي کالن، هويت به معناي 

« هويت فردي و اجتماعي است هنیست، بلکه يکي شدن با خود و ديگران است که توضیح دهند

است و « استمرار، تمايز و برجستگي» ههويت برخوردار از سه خصیص(. 11 : 10  عاملي، )

کند و همواره خود را در کنار فرديتِ هويتيِ فرد به سهولت تغییر نمي»اين بدان معناست که 

هويت امري بامعنا و تأکید شده است که »در عین حال، (.  00 عاملي، )« يابدديگري نبودن مي

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1 Sameness 



 

 

 

 

 

 1931 زمستان ، 4شمارهدوره اول، ، در ایران مطالعات و تحقيقات اجتماعيفصلنامه    67 

  

 

هويت (. 16 : 10  عاملي، )« استهاي فرهنگي ناظر بر ابعاد و اجزا خاصي از فرهنگ و ارزش

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

و از سوي (  6 : 10  عاملي، )« کندافراد آن هويت مشترك را به هم وصل مي همشترك، هم

بوده « دال بر ساختگي بودن آن»پردازد و همین امر ديگر به معناسازي و سازماندهي معنا مي

درواقع . دهدآن را نشان مي« فرايندي بودن»و (  6  محمدي، ، به نقل از گل111 ،  هوارت)

« هاستها و عدم توافقمحصول توافق»مطرح نبوده، بلکه « ذاتي هخصیص»هويت به عنوان 

است که « ا ارزشياتک هنقط»و هرچند داراي ( 11 : 10  ، به نقل از عاملي،  6  جنکینز، )

غیرثابتي  هگیري آن در نقط، اما شکل(02 : 10  عاملي، )کند تولید مي« حس مشترك»نوعي 

هاي تاريخ يک ها با روايتناپذير ذهنیتهاي وصفجايي که داستان»گیرد؛ يعني صورت مي

ميو اين مواجهه در مکاني صورت ( 106: 002 ،  کناکس و مارستون)« شودفرهنگ مواجه مي

هاي هويتي، ايجاد حسي از شرط الزم براي انطباق، از میان برداشتن بحران»گیرد که پیوند با آن 

 (.   : 006 لويکا، )است « هاي زندگيثبات در جهانِ در حال تغییر و تسهیل فعالیت

يابيِ هويت»اول،  هشیو: ارتباط میان هويت و مکان بر اساس دو روش قابل تبیین است

دوم، ارتباط  هيابيِ بیان شده از سوي فرد با مکان او دارد و شیوکه اشاره به هويتاست « مکان

اي از هويتِ مکان جنبه»شود و بر اساس آن، مکان و هويت از طريق هويت مکاني تبیین مي

طور مفهوم هويت مکان هرچند به(. 08 -01 : 118 ، 2و اوزل  راس-تايگر)« هويت است

خصوصیات فیزيکي نیست، اما موجد ساختار اجتماعي است که در مستقیم نشئت گرفته از 

يک شهر، هويت  هدر ارتباط با تجرب(.  1 :  11 ، 1اللي)شود ها يافته ميادراك افراد و گروه

ظرفي فیزيکي است که در آن تعاملي  هشهر به مثاب هزمین. شودمکاني منتهي به هويت شهري مي

محتواي آن ظرف وجود دارد که به موجب آن منطق اجتماعي در  ها ومداوم و متقابل میان انسان

توان گفت شهرها هويت در واقع مي(.   : 0 0 ، 8ستین)ترکیب فضايي منعکس شده است 

رويکردهاي نظري هويت . گیرندها بر يکديگر ميمحیط و انسان هخود را از اثر و تعامل دوسوي

 (. 11 اللي، )د توان در چهار سنت فکري دنبال کرشهر را مي

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1 Howarth 
2 Knox & Marston 
3 Twigger-Ross 

4 Uzzell 
5 Lalli 
6 Cetin 
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شناسي محیطي، جغرافیاي رويکردهاي شناختي ريشه در روان: رويکردهاي شناختي( الف

شناسان محیطي مورد استفاده طور سنتي، از سوي روانريزي شهري دارد، اما بهانساني و برنامه

 هاي شناختي پیچیدهازنمايياولین کسي بود که فرضیۀ ب( 126 )  تلمن. قرار گرفته است

 هاين مفهوم شامل دو جنب. را به عنوان کانون رفتار فضايي مطرح کرد( هاي شناختي نقشه)

 .است  و بازنمايي مرتبط با معني  گیريمتفاوت بازنمايي مرتبط با جهت

اين رويکرد اثر زيادي روي هويت مکاني دارد و تمرکز آن : رويکردهاي پديدارشناختي( ب

هاي توصیفي رويکرد پديدارشناختي متمايل به جنبه. یط استبر تحلیل تعامل تعمدي فرد و مح

 . هاستاست و هدف آن توصیف ماهیت پديده

مفهوم دارد و -هويت ريشه در نظريات خود-مفاهیم خود: نظريات خود و مفهوم خود( پ

خود محصول . شودهاي نظري آن در نظريات تعاملِ نمادين و نظريات مفهوم خود ديده ميريشه

هاي تمايزسازي اجتماعي است که فرد را قادر به متمايز کردن خود از ديگران و محیط فرايند

هايي که با آنها در تعامل ها داراي معنا هستند که میان افراد و گروهها و مکانابژه. کندفیزيکي مي

 . شود و بنابراين معني میان ذهني استهستند، به اشتراك گذاشته مي

که توسط دورکیم « فضاي اجتماعي»توان به مفهوم در اين رويکرد مي :شناختياثر جامعه( ت

تعريف کرده « فرايند فرهنگي»او مفهوم فضا را به عنوان . مطرح شد، اشاره کرد  61 در سال 

هاي همدردي است که بخشي از نظام ارزش موقعیت، آکنده از ارزش»از نظر وي . است

 .«دهداجتماعي را نشان مي

شهري که در کنار . ن، شهر فضايي پوياست که بايد روح زندگي را تأمین کنددر جهان مدر

هويتي و خويش نگاهي نداشته باشد، به دلیل بي هشهري خود به هويت تاريخي و گذشت هتوسع

 (. 001 ، 2يوان)نداشتن نمادهاي تاريخي در طول زمان حذف خواهد شد

 

 

 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1 Tolman 
2 Orientation-related  
3 Meaning-related 
4 Yuen 
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 هویت تاریخی شهر
ها، اي که شامل مکانت گذشتۀ محیطي فرد وجود دارد، گذشتهدر مرکز جهان فیزيکي، شناخ

شناختي، اجتماعي و هايي است که در خدمت نیازهاي بیولوژيکي، روانفضاها و ساير بخش

ها ها داللت بر جاي خاصي همانند شهرها دارد که براي افراد يا گروهاين مکان. فرهنگي اوست

بخشي از . ضمنيِ جغرافیايي، اجتماعي و معماري استو داراي معانيِ ( 001 يوان، )مهم بوده

اين مفهوم . دهدشهري شکل مي هجمعي يا فرهنگي شهر و خاطر ههويت تاريخي شهر را حافظ

ابزاري براي تداوم و استمرار چیستي »طور مستقل توسعه يافت و به عنوان ، به0 1  هدر ده

نیز شناخته « فرهنگي هحافظ»با عنوان  اين مفهوم که. به آن توجه شد« هاخود از طريق نسل

ها در فعالیت دهد و از طريق نسلشده، رفتار و تجربه را در چارچوب تعامليِ جامعه جهت مي

تحکیم »و داراي خصوصیاتي چون ( 111 ،  و کاپلیکا  آسمان)آيد تکرار اجتماعي به دست مي

آسمان و )است« اندهي و تعهدگیري، سازميا رابطه با گروه، قابلیت بازسازي، شکل  هويت

. دار بودن آن شهر استجمعي به معناي خاطره هيک شهر با حافظ(.    -0  : 111 کاپلیکا، 

درواقع از طريق شناخت (. 61  حبیبي، )هويت استخاطره، شهر بيبه عبارت ديگر، شهر بي

تباط با گذشتۀ آن آن شهر را در ار هتوان خاطرتاريخ شهر و اجتماعات آن تا زمان معاصر، مي

شهري که توسط تجارب افراد در آن فضا، تاريخ و محیط اجتماعي ساخته شده  هشناخت؛ خاطر

 . است

شهري نگهداري  هاز سوي ديگر، هويت فرهنگي شهر در ارتباط با عناصري که در حافظ

ات هاي شهرسازي، صنايع و خدمها، سبکها، میدانبناها، خیابان». شودشود، ساخته مي مي

هاي خاصي هستند و به نوعي فرهنگ خاصي را نمايندگي هويت هصنعتي شهري منعکس کنند

گیرد که فرد و جامعه در هاي عیني و ذهني صورت ميگذاري و تعیندر اين روند، نام. کنندمي

در پرتو . زندروندي اجتماعي دست به رمزگشايي ذهني از میراث محسوس فرهنگي خود مي

از (. 11 : 10  عاملي، )«گیردمايِ بزرگ هويتي شکل مي»ذاريِ فرهنگ و تمدن، گاين روند نام

فضاي نمادين »هاي بیروني که داراي ابعاد خاصي هستند عینیت( 6 :  00 ) 2میرنظر بروك

کند و افراد پراکنده هاي پراکنده افراد  جامعه را به هم وصل ميکنند که حستولید مي« معنايي
ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ

1 Assmann 

2 Czaplicka 
3 Concretion of identity 
4 Brockmeier 
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چنین فضايي در افراد، نوعي حس انس و . زندلفِ فرهنگي را به هم پیوند ميهاي مخت در بخش

کند و حتي قدرت بازتولید حس تعلق و وابستگي به آن را تقويت ميآشنايي ايجاد کرده و حس 

هايي است که انسان را به اعتقادات فرهنگي و فعالیت»تعلق به شهر شامل حس. خود را دارد

شود که پیوند عاطفي تعريف مي»و نوعي از (  00 ،  کراس)« دهدميمحل زندگي خود پیوند 

دهند در آن بمانند و احساس راحتي و افراد در ارتباط با مکان زندگي، يعني جايي که ترجیح مي

تأثیر متقابل »چنین حسي از طريق (. 001 و ديگران،   هرناندز)« دهندايمني کنند را گسترش مي

و زماني (  11 ، 2و لو  آلتمن)شود بیان مي« باورها، رفتارها و کردارها اثرات، احساسات، دانش،

يابد که شهر توسط شهروندان شناخته شده و مهم باشد و شرايط برطرف شدن افزايش مي

(. 001 ، 1الپگارد)نیازهاي آنها وجود داشته باشد و شهر پشتیبان امیدهاي شهروندان باشد

است که حس خاصي را « تمايل به نزديک بودن به آن»ر حس تعلق خاطر به شه هعمد هخصیص

 (.  00 و هرناندز،  8هیدالگو)آورد به آن به وجود مي

نمادهاي بصري هويت »بايد توجه داشت که در شهرها، فرهنگ و معناي فرهنگي از طريق 

و قرار يابد در ذهنیت و عینیتي جمعي ظهور مي»شود و کند و بازنمايي ميعینیت پیدا مي« بومي

گرفتن روزمره در معرض عاليم و نمادها و تکرار مشاهدات در کیفیت، ماندگاري و رمزگشايي 

 (. 16 : 10  عاملي، )« گذاردپايدار تمدني تأثیر مي

 نمادهای هویت فرهنگی شهر
و عدم آشنايي با نمادها ( 60  هال، )شناخت نمادها راهي براي دخول به طبیعت انسان است 

نماد را به عنوان (  1  )يونگ . شودم امکان برقراري ارتباط با دنیاي پیرامون ميمنتهي به عد
چیز مأنوسي در زندگي  هيک اصطالح، يک نام يا حتي يک تصوير که ممکن است نمايند»

روزانه باشد و عالوه بر معني آشکار و معمول خود، داراي معاني تلويحي بخصوصي است و 

در تعريفي ديگر از . تعريف کرده است« ناخته يا پنهان از ماستسمبل معرف چیزي مبهم و ناش
ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ

1 Cross 
2 Hernandez 
3 Altman 
4 Low 
5 Lappegard 
6 Hidalgo 
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، نماد به معناي (001 ،  به نقل از کريسپ)اين مفهوم که از سوي گوته و ديگران مطرح شده 

. تعريف شده است« يک واحد مطلق از شکل و معني با يک نتیجۀ نامحدود تأثیر پذير از معني»

آمد و رفت . آيندها به وجود مياساس تغییر زمینه و کنشاجتماعي بر  هنمادها در درون زمین
 (.0 0 ،  ويلیس)نیست   مادي ونمادين ثابت همیان حوز

میالدي، با روشن شدن اهمیت معناي نمادين محیط در زندگي مردم، توجه به  110  هاز ده

: 61  ، بهزادفر)در شهرها بیشتر شد « شناسينمادگرايي و زيبايي»نمادهاي شهري و مباحث 

نمادهايي همگاني »شود، نیز نامیده مي« نمادهاي عمومي»نمادهاي شهري که به عنوان ( 80

نمادهاي شهري نظام (.  8:  11 ، 2کولومبیجن)« هستند و با افراد رابطۀ آمد و شد دارند
. کردتوان آن را از بُعد فرهنگي متمايز و نمي( 008 و ديگران،  1ارهان)دهد ها را نشان مي ارزش

. به عبارت ديگر، فضاي شهري که از سوي فرهنگ خاصي به وجود آمده، ارزش نمادين دارد

در صورتي که اين محیط میراث فرهنگي »دهند توضیح مي(  : 008 )ارهان و همکاران وي 

تواند پايدار و ماندگار بماند، اما در صورتي که کارکرد نماد از بین برود، در عمومي باشد، مي

هاي ها و دورهمعناي نمادها محدود به فرهنگ. «تواند موجب تغییر فضا شودديد ميفضاي ج
رسد که بُعد خاصي از برخي تاريخي هستند که آنها را به وجود آورده است، هرچند به نظر مي

رغم تنوع کليِ تجارب انساني به علي. المللي داشته باشدبین هتواند گسترنمادها اثري دارد که مي
انساني وجود دارد و به خاطر تشابهات  هاختالفات فرهنگي، برخي تشابهات در تجرب دلیل

تواند توسط فرهنگ ديگر يا در تجربي است که هنر يا ادبیات تولید شده در يک فرهنگ مي
وجود « نمادگرايي انباشتي»اين تجارب مشترك،  هدر محدود. تاريخي ديگري درك شود هدور

بايد توجه داشت که (.   : 001 ، 8کوك و مکي)ر جهاني درك شود طوتواند بهدارد که مي
 .شودپردازند که در ادامه بدان توجه ميهايي به انتقال معنا مينمادهاي شهري از طريق حامل

 شناسی روش
بخش شهري استان تهران در بازنمايي عناصر هويت هبا توجه به موضوع اين مقاله که مطالع

 هاي انتخاب شده با استفاده از روش تحلیل محتواي کیفي مطالعه شدهمههاست، سفرناسفرنامه

هاي تحقیق، اطالعات از ابتدا در دسترس است و در اين روش برخالف ساير روش. است

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1 Crisp 
2 Set in stone 
3 Willis 
4 Colombijn 
5 Erhan 
6 Cooke and Macy 
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 هاي موجود را شناسايي و تحلیل کنداي است که با آن دادهپرسشنامه همحقق تهی هوظیف

بوط به نمادهاي هويتي شهري، تعیین مقوالت و هاي مردر حوزه(. 11 : 11  ساروخاني، )

مقدماتي  همبتني بر اين روش، ابتدا با مطالع. گیردهاي نماد صورت ميزيرمقوالت در قالب حامل

سفرنامه بوده، مقوالت و زيرمقوالت که  1هاي آماري که در اين مطالعه تعداد از تعدادي از نمونه

اين  آماري بر اساس هخراج شدند و پس از آن کل نمونهاي نماد است، استشامل نمادها و حامل

هاي نماد نیز در کادرهاي  و گزاره هاي مربوط به هريک از حاملمقوالت تحلیل گفتمان شده 

 .هاي مربوطه مشخص خواهد شد مربوطه در قاب

 ها در سفرنامه های نماد نمادها و حامل:  جدول شماره 
 هاگزاره (های نمادلحام)زیرمقوالت  (نمادها)مقوالت  ردیف

   رجوع به قاب شماره  هاي ديواريتزئینات و نوشته هاي شهريرسانه  

 مبلمان شهري 2

 روشنايي و نورپردازي شهري

 هاپارك

 منظر شهر

 هاي  رجوع به قاب
 ، ،2 

 

 بناهاي محوري شهر 3

 بناهاي يادبود

 هاموزه

 هاکاخ

 تکايا

 مساجد

 کلیساها

 هاامامزاده

 هارستوران

 ها و نهادهاي دولتيسازمان

 هاي رجوع به قاب
1،8،1،6،1، 0 

 هاي مربوطهشهرسازي و سیاست 4

 معابر عمومي

 هاي رجوع به قاب
  ،   

 ورودي و خروجي شهر

 بازار، تجارت و صنعت

 مراکز تفريحي

 نمادهاي فرهنگي 5
 آداب و رسوم

   رجوع به قاب 
 تاريخي هپیشین

 

مورد مطالعه بر اين اساس است که در اين منابع  هنتخاب سفرنامه به عنوان زمینعلت ا

هاي مختلف شهر بازنمايي شده هاي افراد مختلف در ارتباط با جنبهها و ديدگاهارزشمند، روايت

 . شودو منبع دست اول محسوب مي
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 بخش استان تهرانها بر اساس عناصر هویتتحليل محتوای سفرنامه
هاي  هاي انتخاب شده بر اساس مقوالت در نظر گرفته شده وزيرمجموعهمحتواي سفرنامهتحلیل 

بديهي است که حجم باالي محتواي مربوطه در يک مقاله نمي. گیردهر يک از آنها صورت مي

 .گنجد و لذا در هر يک از مقوالت سعي بر اختصار نويسي شده است

 شهری هایرسانه نماد بازنمایی ( 

هاي هاي نمادي چون تزئینات شهري يا نقاشي و نوشتهتواند با حاملهاي شهري مينماد رسانه

معاصر نوشته شده،  هوگت که در دور هاشاره به اين نمادها تنها در سفرنام. ديواري مطالعه شود

 :شودديده مي
وي ها حااين نقاشي. هايي است که قابل توجه هستندهاي ديواري در شهر اولین نشانهنقاشي»

صبح  هاند، در سپیداهلل که با رنگ روغن نقش بستهتصاوير آيت.... هاي انقالب هستندپیام
اين تصاوير به عابرين . هاي گل وجود دارنددر اطراف صورت وي حلقه. کندخودنمايي مي

يکي از اين تصاوير ... کننددهند و يا به آنها هشدار داده و آنان را دعوت به شهادت ميسالم مي
برخي از ... شوداي از گل الله و حلقه دارد که يک گل الله از آن آويزان است، ديده ميحلقه

اند و هايي شدههاي آن تبديل به اسلکتدهد که ستارهها پرچم آمريکا را نشان مياين نقاشي
ر مرگ ب»هاي در حال فرود هستند و در زير و روي آن شعار نوار قرمز آن نیز تبديل به خمپاره

و جمالتي نظیر ... به زبان انگلیسي و فارسي و با حروف بسیار درشت نوشته شده است« آمريکا
و « خداوند»و يا فقط « خداوند محبوب است»، «خداوند بزرگ است»، «نماز کلید بهشت است»

در کنار ( ره)اهلل خمیني اماکن عمومي تصاوير آيت هشود، در همدر همه جا ديده مي« نماز»يا 
اند و همچون يک اصل بامعني و حساب شده اي نصب شدهخامنه( اهللآيت)ر مذهبي کشور رهب

تر از تصاوير رهبر مذهبي کشور نصب شده متر پايینتصاوير رئیس جمهور نیز چند سانتي
 . «است

 هران در سفرنامهای دیواری شهر تهتزئينات شهری و نقاشی و نوشتهبازنمایی :  قاب شماره 

 (1 -5 : 311 )وگت 

 

هاي شهري، کم اهمیت بودن اين نمادها يا عدم نويسان به نماد رسانهعدم توجه سفرنامه

تواند از جمله داليل عدم بازنمايي قاجار يا پهلوي، مي هوجود آن در استان تهران در دور

 .هاي مورد مطالعه باشدهاي شهري در سفرنامه رسانه
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 شهری مبلمان مادن بازنمایی (2
هاي شهري و هاي روشناييهاي انتخاب شده، بیانگر بازنمايي حاملمروري بر سفرنامه

 .هاي نماد مبلمان شهري استها و منظر شهري به عنوان حاملنورپردازي شهري، پارك

 روشنایی و نورپردازی شهری

و (  1: 66  )وبینو گ ههايي چون سفرنامهاي شهر تهران در سفرنامهتوصیف نورپردازي شب

 :يوشیدا ماساهارو در اين باره نوشته شده است هدر سفرنام. اشاره شده است(  2:  8  )سرنا 

شد اما اين کار خیلي گران تمام مي. شاه خواست که چراغ گاز هم براي تهران بیاوردناصرالدين»
ها زود اما شمع... گذاشتند  سوز کارها چراغ فانوسي و شمعپس به جاي گاز، داد تا در خیابان... 

دولت و بیت هها از خزانپول شمع. گرفتشد و تاريکي باز همه جا را فرا ميتمام يا خاموش مي
 . «شدالمال داده مي

 (14 : 313 )ماساهارو  هبازنمایی روشنایی و نورپردازی شهر تهران در سفرنام: 2قاب شماره 

ها، به سیستم روشنايي شهر تهران در شب اشاره شده که از طريق چراغ گاز هدر اين سفرنام

طور به منبع تأمین بودجه براي روشنايي شهر و يا همین. شده استيا شمع و فانوس انجام مي

 .ها اشاره شده استتدابیري براي روشن نگه داشتن شهر در شب نیز در اين سفرنامه

 هاپارك

خورد که در اين به چشم مي( 2 : 11  )وگت  هتان تهران تنها در سفرنامهاي اسپاركبازنمايي

و در شهرستان شمیرانات ( پارك ملت)نويس تنها به دو پارك در شهر تهران سفرنامه، سفرنامه

 .هاي آن پرداخته استاشاره داشته و با رويکرد زيباشناسانه به توصیف زيبايي( پارك جمشیديه)
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 منظر شهری
در تعدادي از اين . خوردهاي مطالعه شده، به چشم ميمنظر شهري در بیشتر سفرنامهتوجه به 

ها به منظر شهر تهران، شهرري، ورامین و ساير شهرها و روستاهاي استان تهران اشاره سفرنامه

 .شده است

هاي متفاوتي به منظر شهر تهران هاي مختلف، از ديدگاهدر سفرنامه: منظر شهري تهران

به موقعیت جغرافیايي ( 80:  8  )نويسان مانند پوالك برخي از سفرنامه. ه شده استپرداخت

هاي برخي از سفرنامهبازنمايي منفي از منظر شهر تهران در نوشته. اندشهر تهران توجه داشته

 .خوردوست به چشم مي-نويسان چون سکويل

هاي شهري است زننده، پر از کوچه. اي نداردخود تهران، از بازارهايش که بگذريم هیچ جاذبه»
هاي بدبختي به آنها بسته هاي بدريخت که اسبدرشکه. هاي ولگردبد و انباشته از زباله و سگ

اي رسد هر لحظهاي که به نظر ميهاي فلک زدهشده، چند ساختمان با ادعاي زيادي، و خانه
از يک سو شهر . شودض ميرويد همه چیز عواما همین که از شهر بیرون مي. ريزدفرو مي

اي بر آن افزوده نشده که شهر را گسترش اش زنداني شده و حومهتهران درون حصاري گلي
از سوي ديگر شهر آنچنان در پستي قرار دارد که از . شهر است و بیرون آن ده و طبیعت. دهد

از دود آبي  آيد با سجافيبزرگي از سبزه به چشم مي ههمچون تک. شوددور به سختي ديده مي
 .«خوانم اما تهران يک ده بسیار بزرگ استمن آن را شهر مي. رنگ

 

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

بازنمايي (  1 : 81  )کروسینسکي  هها همانند سفرنامدر مقابل، در برخي ديگر از سفرنامه

 .ثبتي از منظر شهر تهران صورت گرفته استم

ها منظر شهري شهرهاي ديگر عالوه بر تهران، در برخي از سفرنامه: منظر شهري شهرري

 : نويسدخود مي هابودلف در سفرنام. استان تهران بازنمايي شده است
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ک اين شهر ي. هاي آهني و باروي عظیم وجود دارددر وسط ري نیز شهر عجیبي با دروازه»
باشد که مسجد جامع دارد و نیز در وسط آن کوه بلندي است که بر فراز آن دژ محکمي برپا مي

در نزديکي اين شهر کوهي به نام . آن را بنا نموده و اکنون ويران شده است« رافع بن هرثمه»
-هاي قديم ايراني و تابوتاين کوه مشرف بر شهر است و در آن ساختمان. طبرك واقع است

شود، ولي درآمد آن هاي طال و نقره يافت ميموجود است و نیز در آن معدن  گيهاي سن

ها در جهت شرقي ري مکاني است به نام جلیل آباد که ساختمان. نمايداش را نميکفاف هزينه
هاي زيبا و عجیبي دارد و مرداويج آن را بنا هاي بلند و استخرها و گردشگاهها و تاقو ايوان

هاي قديم کند از ساختمانبیند، بدون ترديد گمان مير کس اين آثار را ميه. نموده است
در اين مکان زندان بزرگ و هولناکي وجود دارد که اطراف آن را درياچه . باشدخسروي مي

. باشدبسیار عمیقي فراگرفته و بر باالي آن يک دژ محکم گلي بر روي يک ايوان خاکي برپا مي
ت که نقب آن براي راه يافتن به خارج غیرممکن است و هیچ اين دژ به قدري محکم اس

اي است به نام در ري قريه. تواند با توسل به هر گونه حیله از آنجا رهايي يابدتباهکاري نمي
هاي بسیار بلند و مرتفع است و چنانچه مردم آن از فرستادن خراج براي قصران که شامل کوه

-در عین حال، نزد فرمانرواي ري وثیقه. تواند بکنداري نميشاه خودداري کنند، نسبت به آنها ک

. در ري فصل گل چهار ماه است. شودجات ري از اين کوهستان تهیه ميبیشتر میوه. هايي دارند
هاي معدني کوچک که در ري چشمه. شوددر آنجا زردآلود و گوجه بیش از اندازه مصرف مي

زمین . هاي نهاني و استفاده نشده موجود استنبراي معالجه جرب مفید است و همچنین معد
 .«هاي ديلم و طبرستان متصل استو کوه( دماوند)« دنباوند»و « قارنبني»هاي ري به کوه

 (15-12: 342 )ابودلف  هبازنمایی منظر شهری شهرری در سفرنام :4قاب شماره 

 
ي برخي ديگر از شهرها و روستاهاي استان تهران عالوه بر شهر تهران و شهرري، منظر شهر

( 18:  2  )منظر شهري دماوند در سفرنامۀ ابودلف. خوردها به چشم ميدر تعدادي از سفرنامه
نیز در بخشي از سفرنامه خود به (  8  به نقل از هالینگبري، )ملکم شود، سرجانديده مي

آباد، بستانک و چال دره، عشرتسکزآباد، کالهاطراف تهران و روستاهايي مانند رشته، اشتهارد، 
نیز از شهر ورامین و شهر (  2 -1  :  8  )« شیلخاطرات لیدي»در کتاب . اشاره کرده است

نیز در سفرنامۀ خود به شهرهاي خاتون(  8  )سديدالسلطنه . قديمي راگس نام برده شده است
ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ

ترجمه کرده  Fire-templesها نواويس جمع ناووس به معناي تابوت سنگي است و مینورسکي باشتباه آتشکده  

 .است
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نیز به توصیف شمیرانات (  2 :  1  )فیودورکورف آباد توجه داشته و بارون آباد و شريف
 .پرداخته است

شود که يا موقعیت درمجموع، در ارتباط با نماد منظر شهري استان تهران مشاهده مي
اي موارد بر جغرافیايي شهر مطرح شده که با اختالف کمي، مشابه يکديگر هستند و در پاره

نويسان، به بازنمايي منفي ز سفرنامهاما برخي ديگر ا. اساس مقايسه با ساير شهرها بوده است
در مقابل، برخي ديگر، رويکرد مثبتي . اند و ديدگاهي منفي به اين شهر دارندشهر تهران پرداخته

-هاي خوشايند و مثبت اين شهر پرداختهبه شهر تهران دارند و در توصیف آن، به بازنمايي جنبه

 . اند

  محوری بناهای نماد بازنمایی (3
هايي مانند بناهاي يادبود، هاي مورد مطالعه بر اساس حاملمحوري شهر در سفرنامهنماد بناهاي 

ها و دواير دولتي استان تهران ها، رستورانها، تکايا، مساجد، کلیساها، امامزادهها، کاخموزه
 .بازنمايي شده است

 بناهای یادبود
. ور شهريار اشاره شده استطهاي مطالعه شده، به بناهاي يادبود شهرري و همیندر سفرنامه

 :نويسدخود در توصیف بناهاي يادبود شهرري مي هبارون فیودورکورف در سفرنام
هاي در طرف ديگر تهران، يعني در هشت ورستايي جنوب شرقي باروي شهر، خرابه»

ترين شهرهاي هیچ جاي شبهه نیست که ري يکي از بزرگ... شهر معروف ري واقع است 
-هاي ري در مسافتي بسیار زياد پراکنده است، ولي کمتر ويرانهبا اينکه خرابه. آسیا بوده است

فقط يک برج . اي به صورتي باقي مانده است که بتواند عظمت شهر در ادوار گذشته باشد
-توان فهمید اين برج به درد چه کاري ميبیست و چهار گوشه نسبتاً سالم مانده است و نمي

هاي در يکي از صخره. تا پايین آن حتي يک پنجره هم وجود نداردخورده است، زيرا از باال 
اي زماني روي آن سنگ نقش برجسته: کندمشرف به شهر، سبگ بزرگي جلب توجه مي

اکنون آن نقش برجستۀ . انددادهحجاري شده بوده که آن را به عهدي خیلي قديم نسبت مي
شاه مغفور روزي به فتحعلي. ستديگر وجود ندارد و تصوير ديگري جايگزين آن شده ا

افتد و فکر بکري به کرده، چشمش به آن سنگ ميهاي شهرري سیر و سیاحتي ميويرانه
کند که نقش باستاني را بتراشد و حذف کند و به جاي آن نقش خود را مغزش خطور مي

 .«سوار بر اسب حکاکي کند

-4 2: 312 )فيودوركورفبارون هی یادبود شهرری در سفرنامبازنمایی بناها:  5قاب شماره 

2 5) 
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نقل از هژبري و فرجي، به)اثر آندره گودار و ماکسیم سیرو « آثار ايران»طور در کتاب همین

خوريم که مؤلفین اين در مورد آثار و بناهاي تاريخي ايران زمین، به اين نکته برمي(  2: 68  

. اندطاووس را مطالعه کردهرستم و تختيخي شهريار از جمله تختکتاب تعدادي از بناهاي تار

طور نبود آثار و بناهاي يادبود در شهر تهران از ديگر موضوعاتي که از سويي، در عدم همین

طور ضمني دريافت و از سوي ديگر توسط توان بهنويسان ميبازنمايي آن از سوي سفرنامه

 .مطرح شده است( 00 : 61  )و براون ( 12 : 21  )ر نويسان مانند ژوببرخي از سفرنامه

 هاموزه
در (  0 : 12  )بروگش . ها اشاره شده استسلطنتي شهر تهران در برخي از سفرنامه هبه موز

هاي خود به توصیف اين موزه توجه داشته و در ارتباط با آثار باارزش و حتي آثاري با سفرنامه

 .اندهارزش کمتر توضیحاتي را مطرح کرد

 هاكاخ

هاي اين استان اثرگذار بوده و در تعداد زيادي ها و اقامتگاهپايتخت بودن تهران در گسترش کاخ

آباد، دوشانآباد، سلطنتزار، عشرتهايي چون ارك، نگارستان، اللهها، توصیف کاخاز سفرنامه

در اين . خوردميهاي يیالقي به چشم حصار، قجر، گلستان و خانهتپه، صاحبقرانیه، سرخه

کاري، نقش و نگارها و تزيینات داخلي توصیفات ابعاد مختلفي از کاخ معماري، نقاشي، آينه

 . ها مورد توجه بوده استهاي کاخگرفته تا موقعیت جغرافیايي و حتي زشتي

اي قرار داشت اينجا نیز برج چندطبقه. شاه بنا شده استآباد به وسیلۀ ناصرالدينقصر عشرت»
هاي در قسمت مرکزي آن اندرون کامالً شبیه به اندروني قصر سلطنت آباد ولي با ساختمان که

به . ها را در میان پارك بزرگي مجزا از هم ساخته بودنداين ساختمان. وار واقع شده بوددايره
 انگیزي از سبک اروپاييها تقلید نفرتکاري يک تاالر بزرگ، تزئینات ساير اطاقاستثناي آينه

 « بود

 (221 : 331 نقل از نوربخش، به)اورسل  هآباد در سفرنامبازنمایی قصر عشرت:  1قاب شماره 

هاي تهران مانند کاخ نويسان به تقلیدي بودن تعدادي از کاخهمچنین برخي از سفرنامه

ها نیز مورد توجه برخي از اخهاي منفي کآباد توجه داشته و بازنمايي جنبهآباد يا سلطنتعشرت

 .نويسان بوده استسفرنامه
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 تكایا
برگزاري مراسم مذهبي در تکايا و توصیف آن از جمله موضوعات مورد توجه برخي از سفرنامه

پوالك به  ههاي مختلفي از جمله سفرناماشاره به اين حامل نماد در سفرنامه. نويسان بوده است

 : خوردچشم مي

ه عبارتند از فضاهايي کوچک، چهار گوش و با ديوارهاي آجري به نحوي تعداد تکايا ک»

بر تعداد تکايا در اثر . شودها در ماه محرم تعزيه برگزار ميدر تکیه.چشمگیر زياد است
شود، ولي از نظر بنا و ساختمان چیز قابل هاي مذهبي روز به روز افزوده ميموقوفات و اعانه
 . «توجهي نیستند

 (11:  31 )پوالك  هبازنمایی تكایای شهر تهران در سفرنام  :1ه قاب شمار

در بازنمايي تکاياهاي تهران، ابعاد مختلفي چون تعداد تکايا، معماري، تزيینات داخلي و 

هاي مختلف آن به عنوان مثال تفکیک جايگاه زنان، مردان و درباريان؛ منابع مالي ايجاد بخش

 .نويسان قرار گرفته استورد توجه سفرنامهآنها م

 مساجد

توجه به مساجد تهران و بازنمايي آنها در ابعاد مختلفي چون معماري، تزيینات يا تعداد آنها از 

عالوه بر . است(    : 12  )نويسان مانند بروگش هاي مورد توجه برخي از سفرنامهديگر جنبه

مساجد تهران با مساجد ساير شهرها صورت گرفته  هها، مقايستعداد، در برخي از سفرنامه

هاي مختلف مساجدي مانند مسجد و در برخي ديگر توصیف جنبه( 211:  1  جکسن، )

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

یايي و همچنین کاربري و مواردي چون بانیان مسجد، توصیف تزيینات داخلي، موقعیت جغراف

 .تغییر آن در طول زمان مورد نظر ايشان بوده است

 كليساها
نويسان بوده هاي نماد مورد توجه سفرنامهعالوه بر مساجد، کلیسا و بازنمايي آن از ديگر حامل

طور اجمال به توصیف معماري کلیساهايي که به( 01 -08 :  1  )فیودورکورف بارون. است

نیز به توصیف کلیساي کاتولیک تهران و وسايل (    :  1  )، پرداخته و اورسل مشاهده کرده

 . داخلي و نماي ظاهري اين کلیسا توجه داشته است
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 هاامامزاده
توان به نويسان بدان توجه شده، ميهاي سفرنامههاي استان تهران که در سفرنامهاز جمله امامزاده

در . در شمیرانات اشاره کرد( ع)صالح ي و امامزادهدر شهرر( ع)حرم حضرت شاه عبدالعظیم 

، باورها و اعتقادات مردم (  : 11  وگت، )ها مواردي چون تزئینات داخلي بازنمايي امامزاده

( 16 -11 :  8  سديدالسلطنه، )هاي مختلف حرم و بخش(  8  شیل، لیدي)نسبت به حرم 

 .مطرح شده است

هاي غیرقابل بحث و حضرت عبدالعظیم که از جمله امامزاده در انتهاي داالن طوالني بازار،»

اين مکان مقدس هر روز مورد زيارت ... بالمنازع در ايران و شايد مهمترين است، مدفون است 

در محوطه و . گیردآيند، قرار ميهاي دور و نزديک ميهاي محدودي از زوار که از راهگروه

ها اند و در عزاداريهايي تزيین شدهان که با فانوسهاي مقدس تهرعَلم هصحن اين محل، هم

کنند و هاي بسیاري عبور ميدر داخل حرم زوار از روي فرش. شوندنقش مهمي دارند، ديده مي

ديوارهاي بسیار تزيین شده و منقوش با . رسندبه ضريح که از جنس طال و نقره است، مي

 « خطوطي به رنگ آبي و فیروزه است

 (3 :  311 )وگت  هبازنمایی حرم حضرت عبدالعظيم در سفرنام : 3قاب شماره 

ها نیز ها باورهايي مختلفي چون ايمن بودن مجرمین در امامزادههمچنین در اين سفرنامه

 .مطرح شده است

 هارستوران
از ابعاد مختلف، مورد  ها از ديگر مواردي هستند که توجه بدانخانهها و قهوهها و هتلرستوران

هاي نماد به مواردي چون توصیف آنها در بازنمايي اين حامل. نويسان بوده استنظر سفرنامه

هاي ايراني و غیرايراني تفاوت میان نمونه هفضا، امکانات آنها، مديريت، معماري و حتي مقايس

 .اندها در آنها توجه داشتهها يا وجود نقالخانهقهوه

هاي گذشته بسیاري از در طول سال. انداي گرفتههاي سنتي جنوب شهر نیز روح تازهخانهقهوه»
اين محل داراي يک نقال است ... اند که تعداد زيادي نیز ديدارکننده دارند اين مراکز ساخته شده

که برخي از اشعار، شاعر ملي، فردوسي را از روي کتاب شاهنامه که مربوط به قرن دهم، پانزده 
 « خوانددي، است، ميمیال

 (5 -4 : 311 )وگت  ههای شهر تهران در سفرنامخانهبازنمایی قهوه :2قاب شماره 
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 ها و نهادهای دولتیسازمان
ها، ها، بانکخانهتوان به سفارتنويسان ميهاي دولتيِ مورد توجه سفرنامهاز جمله سازمان

ماساهارو در . هاي دولتي اشاره کردهاي دولتي و ساختمانمارستانمدارسي چون دارالفنون، بی

 :نويسددارالفنون تهران مي هتوصیف مدرس

اين مدرسه . را بنیاد کرد( دارالفنون)سلطنتي  هشاه از اروپا برگشت، مدرسپس از آنکه ناصرالدين»

شمار . شدميهاي ادبیات، علوم و طب داشت و در اين دوره به زبان خارجي تدريس شعبه
نفر بود که در مقايسه با محصالن  80شاگردان اين مدرسه در سالِ ديدار ما از ايران حدود 

 .«سلطنتي رو به فزوني نبود همحصالن مدرس هعد. مدارس قديمي ايران بسیار اندك است

 (1 2: 313 )ارو ماساه هدارالفنون تهران در سفرنام هبازنمایی مدرس :1 قاب شماره

ها شود که توجه به کاخدرمجموع، در ارتباط با حامل نماد بناهاي محوري شهر مشاهده مي

اند و هم از نظر نويساني که بدان پرداختههاي آن، هم از حیث تعداد سفرنامهو توضیح جنبه

جه داشت اما بايد تو. اند، بیش از ساير موارد مذکور استحجمي که به توصیف اختصاص داده

هاي خود به بازنمايي نويسان از مأموران دولتي بودند، در سفرنامهاز آنجايي که بیشتر سفرنامه

هاي دولتي که در مناطق باالي تهران وجود داشت، پرداخته اما اطالعات زيادي درباره سازمان

 .اندآنها مطرح نکرده

 مربوطه هایسياست و شهرسازی نماد بازنمایی (4

هاي شهر تهران و مصالح ساختماني آن، وجود اختالف در شهرسازي باالي شهر و توجه به خانه

سازي و مواردي از اين هاي شرقي خانهپايین شهر تهران، تقلید از غرب و يا تلفیق آن با شیوه

در اين بخش . نويسان بوده استدست از جمله موضوعاتي است که مورد توجه سفرنامه

 . شودهاي منتخب مطالعه ميل نماد در سفرنامهنمادهاي مربوط به اين حام

 معابر عمومی
ها مشهود است و از میاديني چون هاي شهر تهران در بیشتر سفرنامهها و کوچهتوصیف خیابان

: 12  بروگش، )میدان ، سبزه(181: 1   دالماني، )، میدان شاه ( 0 :  1  اورسل، )توپخانه 

 .نام برده شده است( 181: 1   دالماني، )و میدان مشق ( 81 -88 
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اين میدان در . میدان استتوان ذکر کرد و آن سبزههاي عمومي فقط در تهران يکي را مياز میدان»
هاي زيبائي دور تا دور آن دکان. فرش شده استسلطنت شاه فعلي ساخته و مسطح و سنگ هدور

-بعضي از میدان. گذاردبرجاي مي است که از صفه و ايوان احاطه شده و در بیننده تأثیري نیکو

هاي کوچک نیز هست که مخصوص فروش خواربار است يا از آن به صورت قبرستان استفاده 
 .«کنندمي

 (13:  31 )پوالك  هبازنمایی معابر عمومی شهر تهران در سفرنام:   قاب شماره 

هايي چون اللهقعیت يا فضاي ظاهري خیابانها، توصیف موطور در تعدادي از سفرنامههمین

، در برخي به بهداشت (00 : 61  براون، )يا عالءالدوله مطرح شده ( خیابان دکتر تولوزان)زار 

نويسان به بخش، برخي از سفرنامه( 2 -20 :  1  فیودورکورف، )و نظافت آنها اشاره شده 

، برخي ديگر وسايل حمل و نقل عمومي ( 2:  8  سرنا، )اند هاي مختلف معابر توجه داشته

و ( 26:  1  ماساهارو، )اند مانند تراموا، درشکه، گاري يا حیوانات بارکش را وصف کرده

 (.  : 11  وگت، )اي از آنها بوده است ترافیک و شلوغي شهر نیز مورد توجه عده

 ورودی و خروجی شهر
لفي چون بازنمايي مثبت يا منفي توجه به ورودي يا خروجي در تهران با رويکردهاي مخت

، تقلیدي بودن معماري (22 : 10  آنه، )هاي تزيیني آن يا توصیف جنبه( 212:  1  جکسن، )

، يا تعداد و ( 8  ملکم، به نقل از هالینگبري، سرجان)يا استحکامات آن ( 00 :  1  اورسل، )

ان تردد و عبور و مرور و جري(  8:  8  پوالك، )هاي تهران ها و خروجياسامي ورودي

 . نويسان بوده استمورد توجه سفرنامه( 1 : 81  روزن، مادفون)

 بازار، تجارت و صنعت

هاي مختلفي و با در نظر ها از دريچهبازنمايي بازار، تجارت و صنعت استان تهران در سفرنامه

محصوالت  هعرض بازنمايي بازار شهر تهران بر اساس. گرفتن ابعاد مختلفي صورت گرفته است

هاي مختلف ، گروه(12 :  1  ماساهارو، )، معماري ( 2: 81  مادفون روزن، )و فروشندگان 

 .بوده است(  0 : 61  براون، )هاي مختلف آن و بخش(  0 :  1  فیودورکورف، )بازاريان 
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توپخانه به  از میدان. بازار يا بهتر بگويیم محلۀ بازار تمام قسمت جنوب شهر را اشغال کرده است»
کم و کاستي بود که بازار به تنهايي يک شهر بي... شد به آنجا راه يافت هاي مختلف ميوسیلۀ کوچه

ها، ها، راهروها، میدانداد و کوچهدر روز حدود بیست تا بیست و پنج هزار نفر را در خود جاي مي
اش، زير در پیچ سر پوشیده راهروي وسیع پیچ. ها و مساجد مرتبي داشتخانهها، مهمانچهارراه

ها طوري تعبیه شده بود که نور و هوا به داري قرار گرفته بود و اين روزنهگنبدهاي آجري روزنه
 .نمودداخل نفوذ مي

 (24 : 353 )اورسل  هبازنمایی  بازار شهر تهران در سفرنام :2 قاب شماره 

به عدم ( 80:  8  )پوالك . نويسان بوده استرنامهصنعت نیز مورد توجه برخي از سف

بافي در شهر ري نیز به صنعت پارچه( 11:  2  )وجود صنعت در تهران اشاره کرده و ابودلف 

سديدالسلطنه از  ههمچنین در سفرنام. سازي توجه داشته استو مهارت ساکنین آن در قنات

 .قندسازي در شهر ري نام برده شده است هکارخان

 اكز تفریحیمر
توان از کن، حرم شاه عبدالعظیم و ها بدان اشاره شده، مياز جمله مراکز تفريحي که در سفرنامه

با رويکرد (  6: 12  )نويساني مانند بروگش هاي اطراف تهران نام برد که سفرنامهها و کوهدره

 .اندتوصیفي به اين مراکز توجه داشته

 فرهنگی نمادهای (5

هايي چون تاريخ شهر و آداب و ها از طريق حاملستان تهران در سفرنامهنمادهاي فرهنگي ا

 .شودرسوم بازنمايي شده است که در اين بخش بدان توجه مي

 تاریخ شهر

از . ها بازنمايي شده استو قدمت تاريخي شهرهاي تهران در برخي از سفرنامه هتوجه به پیشین

اشاره ( 212:  1  جکسن، )و شهر تهران (    :  8  شیل، لیدي)شهر ري  هجمله به پیشین

شده که در مورد شهر ري، آثار تاريخي اين شهر دال بر قدمت آن است و در مورد شهر تهران 

طور اينکه اين شهر زماني بخشي از شهر ري اين شهر و ويژگي ساکنین آن و همین هنیز پیشین

 .رح شده استبوده و در زمان قاجار با پايتخت شدن از آن جدا شده، مط
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هاي مخصوص براي گردش و سواري خیلي محدودند که از میان آنها، در اطراف تهران محله»

مايلي تهران، که از بقاياي شهر قديمي ري به جاي مانده است، بیشتر از  2شهر ري در فاصله 

هاي دهد اين شهر در زمانکه ظواهر موجود نشان ميطوريبه. گیردهمه مورد استفاده قرار مي

ريزهاي مختلف، ديوارهاي شکسته و ساير آثار بر بقاياي خاك هپیشین عظمتي داشت و مشاهد

باشد که از میان آنها دو برج که ها دلیل بارزي بر اثبات اين امر ميجاي مانده از زيست انسان

ايي از هاند و قسمتهاي مسجدي بودهروي آنها عباراتي به خط کوفي نوشته شده و احتماال مناره

ام اين شنیده. توان نام بردهايي از حصار شهر را مييک باروي قديمي بسیار بزرگ و همچنین تکه

مايلي شهر راگس که احتماال از دوران باستان در غرب  0 شهر از آثار اسالمي است که در حدود 

 .«آن قرار داشته بنا گرديده است

 (33 : 312 )شيل ليدی هایی تاریخ شهرری در سفرنامبازنم :3 قاب شماره 

 آداب و رسوم
، (2  :  1  فیودورکورف، )آداب و رسوم مربوط به برگزاري مراسم عید نوروز در شهر تهران 

مادفون)مردم در شهر تهران  ه، روحی(68  براون، )تأثیرپذيري فرهنگي از فرهنگ اروپايي 

از جمله ( 12:  2  ابودلف، )شهر تهران و دماوند و باورهاي مردم (  2: 81  روزن، 

 .نويسان بوده استموضوعات مورد توجه برخي از سفرنامه

 گيرینتيجهبحث و 
يابي تواند در جهتها با در نظر گرفتن رويکردهاي نظري نويسندگان آنها ميسفرنامه همطالع

نويسان وارِ سفرنامهگزارش از سويي، رويکردِ صرفاً. مسیر فکري محتواي موردنظر مؤثر باشد

خان ايلچي میرزاابوالحسن هنوشت نامهحیرتهايي چون در سفرنامه« فرنگ»ايراني در سفر به 

غرب و ظاهراً شیفتگي  هجامع همشهود است که تنها گزارشي از اوضاع اجتماعي و رونق و توسع

، سیاحان غربي (واردبراوناد)نويسان خارجي را مستشرقین در مقابل، سفرنامه. بدان بوده است

و سیاستمداراني که از غرب ( بلوشر، گوبینو، موريه)، سفراي غربي (جکسن، دالماني، ماساهارو)

داند که عالوه بر توجه به مسائل ، تشکیل مي((82  )دوسرسي، فريزر )بودند به ايران آمده 

سوگیري در نگارش  .اجتماعي و فرهنگي، داراي قدرت تحلیل مسائل سیاسي و نظامي بودند

 ههايي خاص از ايران در آثاري چون سفرنامها و توجه تعمديِ مبتني بر هدف به جنبهسفرنامه
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به عمد در ( 11  )شود که به زعم اويس جیمزموريه، نايب سفیر انگلستان در ايران، ديده مي

سمخر باورهاي همچنین پیشداوري و حتي ت. کندانصافي ميتصوير معايب و مفاسد ايرانیان بي

مذهبي و رفتار ايرانیان و درمقابل، احساس خودبرتربیني و خودستايي نسبت به آنان در سفرنامه

در . شودشیل مشاهده ميلیدي هدوسرسي يا سفرنامکنت هنوشت 620 -1 6 ايران در هايي چون 

بیات، اقلیم و نويسان مانند گوبینو در ابعاد مختلفي چون روحیات، ادمقابل، برخي از سفرنامه

ماساهاروي ژاپني در  هاين رويکرد در سفرنام. اندطبیعت با خوشبیني به ايران و ايرانیان نگريسته

تاريخي ايران به  هکرزن نسبت به گذشت هارتباط با فرهنگ و آداب و رسوم ايرانیان و سفرنام

به ادب و فرهنگ ايران، مند شناسِ عالقههمچنین ادوارد براون نیز به عنوان شرق. خوردچشم مي

 .اي داشته استخود در نماياندن ادبیات ايران به ساير کشورها سهم عمده هدر سفرنام

هاي نويسان مختلف بر اساس گفتمانتوجه به نمادهاي استان تهران از سوي سفرنامه

ها مثبت و در بازنمايي منظر شهري تهران در برخي از سفرنامه. متفاوتي صورت گرفته است

نويساني مانند روزن به بازنمايي چهره مثبت و در حالي که سفرنامه. برخي ديگر منفي است

هاي خود به بازنمايي منظر اند، افرادي مانند فريزر در سفرنامهخوشايندي از شهر تهران پرداخته

نفي در مثبت يا م هاتخاذ چنین رويکرد دوگان. اندشهري ناخوشايند و نازيبا از شهر تهران پرداخته

هاي استان بازنمايي صورت گرفته از کاخ. هاي استان تهران نیز وجود داردارتباط با بازنمايي کاخ

. تهران هر جايي که در آن از عناصر معماري يا تزيیناتي غربي بهره گرفته شده، منفي بوده است

هاي ي که به مؤلفهاند، زمانهاي شهر پرداختهنويسان به بازنمايي وروديحتي زماني که سفرنامه

تقلید و يا تلفیق . انداند، دست از تمجید برداشته و به نقد آن پرداختهمعماري غربي برخورد کرده

عناصر و نمادهاي هويتي شرق و غرب نه تنها در سطح معماري و شهرسازي بلکه حتي در 

شد، جايي که طور که مطرح همان. نويسان واقع شده استسطح فرهنگ نیز مورد توجه سفرنامه

 هنويس مواجه شده و در موارد تلفیق به غلباعتنايي سفرنامهتقلید صرف وجود داشته با بي

چنین تقلید يا تلفیقي که پیامد گسترش روابط کشور . عناصر و نمادهاي شرقي اذعان شده است

به از بین با اروپا و توجه حاکمان به آنجاست، بر آداب و رسوم مردم نیز اثرگذار بوده و منجر 

رفتن و يا تغییر چنین آداب و رسومي شده به طوري که بايد آداب و رسوم اصیل ايراني را در 

 . ها يافتشهرستان

ها بدان اشاره شده، يکي ديگر از مواردي که در بازنمايي شهرهاي استان تهران در سفرنامه

مبنايي براي اتخاذ رويکرد تواند تهران با ساير شهرهاي داخلي و يا خارجي است که مي همقايس
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نويساني مانند ماساهارو تقريباً در بازنمايي بیشتر سفرنامه. نويسان باشدمثبت يا منفي سفرنامه

هاي تهران، به معادل آن در ژاپن نیز توجه داشته و بر اساس مقايسه اين دو شهر به بخش

ندگاني است که بازنمايي او از طور براون نیز از جمله نويسهمین. بازنمايي تهران پرداخته است

هايي است که او از اين شهر با شهرهايي مانند اصفهان با معماري غني تهران متأثر از مقايسه

 .خود انجام داده است

نويسان را در بازنمايي توان چهار کالن گفتمان سفرنامهبا توجه به مطالب مطرح شده، مي

 .که در نمودار زير نشان داده شده استبخش استان تهران استخراج کرد عناصر هويت

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

هاي شرق در برابر غرب، ها گاهي با دوئیتدرمجموع، بازنمايي استان تهران در سفرنامه

تهران در برابر شهرهاي ديگر استان،  مناطق باالي جامعه در برابر مناطق پايین جامعه و يا شهر

نويسان در مواجه با در دوئیت شرق و غرب، سفرنامه. کشور يا حتي جهان صورت گرفته است

در بازنمايي دوئیت باال و . اندغرب شروع به انتقاد و سؤال از چرايي استفاده از الگوهاي آن کرده

هاي مثبت و دلپذير در برابر جنوب آلوده يپايین شهر تهران نیز مناطق باالي شهر تهران با ويژگ

انگیز در و پرپیچ و خم قرار گرفته و درنهايت تهران به دلیل مرکزيت، به عنوان شهري شگفت

 . کندگیرد و بازنمايي بیشتر آن توجه کمتر به پیرامون آن را ايجاد ميبرابر شهرهاي ديگر قرار مي

  منابع
 ،نشر: تهران جلوه، اهللفضلۀ ترجم ،(لياتومب با رانیا) هاناصف سرخی هاگل ،(10  ) کلود آنه 

 .تيروا

 بي ،ييطباطبا ابوالفضلۀ ترجم ،(یهجر  34 سال در) رانیا در ابودلف هسفرنام ،( 2  ) ابودلف

 .تهران: جا

 ،زوار: تهران ،يدیسع اصغرعليۀ ترجم ،اورسل هسفرنام ،( 1  ) ارنست اورسل. 

 ،شیراز نويد: شیراز ،قاجار هدور اروپایی هایسفرنامه در ایران فرهنگ ،(11  ) مهین اويس. 
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 ،زير ماه: تهران عالمه،يصالح مانيۀ ترجم ،انيرانیا انيم در سال كی ،(61  ) ادواردگرانويل براون. 

 ،هسد رانیا ازی ریتصو شینريه هسفرنام نيدوم آفتاب نيسرزم در ،(12  ) هینريش بروگش 

 .مرکز نشر: تهران وند،لیجل مجیدۀ ترجم ،نوزدهم

 ،شهري فرهنگ مطالعات مرکز: تهران ،(تهران تیهو بهی نگاه) شهر تیهو ،(61  ) مصطفي بهزادفر 

 .تهران

 ،و تاریخ ماهكتاب ،«اروپايیان هايسفرنامه در ايران اجتماع و فرهنگ بازتاب» ،(66  ) عباس پناهي 

 .81- 8:     ،جغرافيا

 ،يخوارزم: تهران ،يجهاندار کیکاووسۀ ترجم ،انيرانیا و رانیا مهسفرنا ،( 8  ) ادوارد پوالك  . 

 ،اي،بدره فريدون وي ریام منوچهرۀ ترجم ،حال و گذشته در رانیا ،( 1  ) ويلیامز.و.ا جکسن 

 .يخوارزم: تهران

 تيسا در ،«است شهر هویت زیربنای خاطره» ،(61  ) محسن ،يبیحب :http://www.fasleno.com  

 ریرکبیام: تهران ،يوش فرهۀ ترجم ،یاريبخت تا خراسان از ،(1   ) رنههانري ،يدالمان. 

 سفرنامه ديد از ناصري عصر در تهران شهر وضعیت» ،(10  ) منیره عبداللهي، و لقمان نیري،دهقان

 .1 -0 : 26 شماره ،پژوهیتاریخ ،«خارجي نويسان

 ،کمالۀ ترجم ،یجهان فرهنگ وی اجتماعی هایتئور شدنی جهان ،( 6  ) رولند رابرتسون 

 .ثالث نشر: تهران پوالدي،

 ،پاژنگ: تهران ،يعباد محمدعليۀ ترجم ،رانیا دور بهی سفر ،( 8  ) مادفونکنتس روزن. 

 ،تهران اعتمادمقدم، علیقليۀ ترجم ،رانیا و ارمنستان در مسافرت ،(21  ) پروپامیلینپیرآمده ژوبر :

 .رانيا فرهنگ ادیبن

 ،و مطالعاتپژوهشگاه : تهران ،اجتماعی علوم در تحقيق هایروش ،(11  ) باقر ساروخاني 

 .فرهنگي تحقیقات

 بهنشر: تهران ،دالسلطنهیسد هسفرنام ،( 8  ) دالسلطنهيسد. 

 ،نو نشر: تهران ،يعیسم رضاغالم هترجم ،رانیای ها یدنید و مردم ،( 8  ) کارال سرنا. 

 فرزانپژوهش نشر: تهران ،يتوکل مهران هترجم ،رانته مسافر ،(11  ) ويتا وست، -ليسکو. 

 ،شماره ،پژوهش هآین ،«هاسفرنامه در شهرري و( ع) عبدالعظیم حضرت» ،( 6  ) محسن صادقي 

60 :12- 00. 

 ،تهران ،هاشدن دوجهانی و هاشدن دوفضایی: شدن جهانی مطالعات ،(10  ) سعیدرضا عاملي: 

  .سمتانتشارات 
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 فکرروز: تهران ان،یحیذب اسکندرۀ ترجم ،ودوركورفيفبارون سفرنامه ،( 1  ) بارون ودورکورف،یف. 

 رانیا به راجعی خارج جهانگردانی هاسفرنامه دری ريس ای سفرنامه ده ،(81  )ي نسکیکروس، 

 .دیوح: تهران ،يریام مهرابۀ ترجم

 اروپایی سياحان نگاه از ناصری عهد تهران اجتماعی اوضاع ،(62  ) رضا عسگري،گلزاده، 

 (.ره) خمیني امام الملليبین دانشگاه ارشد، کارشناسيپاياننامه 

 ين نشر: تهران ،تیهو و فرهنگ شدن،ی جهان ،( 6  ) احمد محمدي،گل. 

 روسیس چاپخانه: تهران ،يمنصور اهللبیحذۀ ترجم ،رانیا در سال سه ،(66  ) آرتورژوزف نو،یگوب. 
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 .يرضو قدس

 ،تيسا در ،«سفرنامه» ،(61  ) محمد محرمي: http://adab.tebyan.net 
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