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مقدمه

تورنگاينهارابهمننمایتامنجايگاهايشانباتونمايم.
ابوالحسن خرقانی

شهرهارنگدارند.رنگهرشهریبرآمدهازمعماری،جغرافيا،
آدابورسوم،لباس،پوششوصدهاعاملديگراست،بهعالوۀ
تصوراتذهنيوکميخيالپردازِيکسيکهبهشهرفکرميکند.
شهرهارنگدارندومعموالًبرایهرشهریيكرنگاصلیو
هزارانزيررنگدرذهنماننقشبستهاست:شهرهایگرمسيری
قرمز،شهرهایسردسيریآبیوشهرهایمعتدلسبز.شايدرنگ
اماکمکَمك تبعيتميکند قوانينطبيعی از تاحدی شهرها
ذهنمارنگهاياصليرامخلوطميکندوبهرنگهايفرعي
ميرسد:قرمِزکاشانماليموآراماستوجاهاييبهکرمقهوهای
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نزديكميشود،وليقرمِززاهدانتندوآتشيناستوکمیمايل
بهآلبالويی.آبِیاروميهنرموفيروزهاياستوآبِیاردبيلتيرهو
الجورديشبيهدريايیآرام.سبِزرشتپختهوسيراستوسبِز

چالوسروشنومغزپستهاي.
هرکسیدرطيفبندیرنگهابراساسمجموعهایازواقعيتهای
ناگزير پس میکند؛ عمل خودش ذهن ويژگیهای و بيرونی
رنگهايیکهدرايننوشتهبرایکاشان،زاهدان،اروميه،اردبيل،
رشتوچالوسبرگزيدمبارنگديگرکسانیکهاينشهرهارا

میشناسندمتفاوتاست.
شهررنگشراميپاشدرویآدمهايشوآدمهارابهرنگ

خودشدرميآورد.
و اختيار به که بيرحم است موجودي منظر اين از شهر
انتخابکسانیکهدربرشانگرفتهتوجهینميکندوهمهرا
و متولد رنگپذيری میکند. مهمان خودش رنگ به ناگزير
ساکنشهردراختيارخودشنيستامامسافربهاختياروشوق
سفرميکندکهرنگبگيردوعوضشود.مسافرميخواهدبرای
مدتکوتاهيرنگشهرشنباشدوبهرنگيديگردربيايدو
مشقتسفرراتحملميکندتابهرنگيتازهبرسد.مقصدسفر
خالیازانتخابرنگنيست،همانروزیکهبارمیبنديمحسی
ازرنگیکهبهآندرمیآييم.تناسبفصلوآبوهوایشهر
ارتباطمستقيمیبارنگدارد:فصلسردبهسمتقرمز،فصل
گرمبهسویآبیوميانفصلهابهطرفسبزهایجاننواز.ييالق
وقشالقميراثقديميپدرانمانيستکهگرامياشبداريميا
ضايعشکنيم؛ضرورتياستبرايروحوجانانسانها.حاال



اگربهضرورتواقتضائاتزندگیامکانييالقوقشالقنداريم
سفرهمچنانبهترينياریگراست.بهنظرميرسدماهميشه
بهدنبالموازنهباجهاناطرافخودمانيموسفربهترينابزاراين

تعادلاست.
امارنگهایاصلیوفرعیشهرهاراازکجاميشناسيم؟
چگونهرنگهامارابهخودمیخوانندومیخواهندکهدعوتشان
رااجابتکنيم؟بيشكدرشناسايیرنگشهرهاـبهخصوص
تنهايكعاملمؤثرنيست.امروزهرسانههای رنگهایفرعیـ
دائمدرحال ما مامؤثرندوذهن بيشماریدرساختذهنی
ساخت،تخريب،تصحيحوبازسازیداشتههايشاست.لنزهای
ذهنمانبارسانههاينووکهنههرروزوهرروزرنگهايتازه
راپااليشميکندوبهبافتوطيفهايرنگیجديدیدرهمة

زمينههاميرسد.

مردم عمومی سفرنامههاچشم کهن، چندان نه روزگاری در
که سفرنامهاش، با مسافر بودند. شهرها رنگ شناخت برای
کمي که فراميخواند را مردم داشت، سفرش رنگ از کمي
رنگبگيرندازشهريدوريانزديك.هرچهشهردورتربود
تضادرنگيشديدترميشدواشتياقبرايفراگرفتنآنرنگ
رنگ به دوباره نگاه براي کهن سفرنامههاي امروزه بيشتر.
اصلیشهرهاکهباگذشتسالهاهمچناندرمامستترومستقر

است،بهکارمیآيد.
همة با بمبئی، يا سنپترزبورگ لندن، استانبول، پاريس،
تحوالتشانوباهمةتغييراتمادريكصدساِلگذشته،ازطيف
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رنگهایاصليایپيرویميکنندکهنياکانمابرايمانساختهاند
وپرداختهاند؛گويیماامروزهبرهمانرنگهايکهن،طيفی
ميافزاييموباشفافيتودرخششبيشترپيشانميگيريمو
گوييسفرنامههايجديدهمهرنگيازهمانسفرنامههايکهن
رادرخوددارند.ماهنوزدرتصويرورنگیکهمسافرانپيشين
برايمانساختهاندزندگیمیکنيم.تالشمجموعة»تماشایشهر«
يافتنرنگچندکالنشهراست؛رنگهايیکهمسافرانايرانی

دورۀقاجارباآنهاروبروشدهاند.
متونتاريخیمنشوریچندوجهیاستکهبستهبهزاوية
ديدتماشاگررنگهاييدرمعرضنمايشمیگذارد.درارائة
رنگوروحشهرهاکوشيدهامبيشازاهتمامبهدغدغههایصلب
وسختمورخانوپژوهشگرانبهروايتیبرسمکهخواندنش
برایمخاطبشيرينباشد.آنچهدراينکتابدربارۀاستانبول
میخوانيد،همةمکتوباتمسافراننيستوبامعيارهایخاصو

دقيقیبخشهاييازآنهاگزينششدهاست.

درکتابیکهدردستداريدعادتامروزیخوانندهدررسمالخط
وعالئمويرايشیمراعاتشدهوهمچنينشرحبرخيکلماتو
جمالتمشکلدرپايانکتابافزودهشدهکهبههيچعنوانمدعي
ارائةتماممعانييكکلمهنيست.درحالیکهدرسالهایپايانی
قرنسيزدهمشمسیبرسرضبطنامهاواعالماجنبیبهفارسی
اختالفنظروجوددارد،پافشاريبرضبطکهناعالمعبثبود؛
تغيير امروزی شايع ضبط براساس اعالم همة ضرورت بنابر
يافتهاست.معتقدمبخشیازساختارزبانکهباصحيحوغلط
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میشناسيمشازوضعيتعمومیجامعهناشیمیشودوهمين
ديدگاهباعثشدپاازاينفراترنگذاشتهوغلطهاوخطاهای
نگارشیوفنیرابهشکلوسياقسابقحفظکنم.آنچهدردست
داريدشکلنمیگرفتمگربالطفوحمايتپژوهشگراننشر
اطرافوسرکارخانمنفيسهمرشدزادهــبیپايانسپاسايشانرا.

   علی اکبر شيروانی
بهار 1396


