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مقدمه

میپرسندازتودربارۀروح.بگوروحازامرپروردگارماست.
قرآن کريم

بهدرستیکهازجسدزاييدهمیشودجسدوازروحروح.
انجيل يوحنا

ماگاهیباشهریرفاقتمیکنيم،گاهینسبتبهشهربيتفاوتيمو
گاهيخصومتودشمنیداريم.شهرهاشبيهآدمهايند.تکليفرابطة
ماباآدمهاشخصاست،ميدانيمچرابايکیدوستيوباديگریعناد
داريم،چرابايکیراحتيموباديگریسختکنارمیآييم.اماباچه
معياریشهريرادوستداريميادوستنداريم:معماری؟فضای
کوچهوبازار؟سبكزندگیمردم؟آدابورسوم؟سوغاتوکاالها؟
روحشهرکالفپيچيدهایازعناصرديدنیوناديدنیاشاست.
همةشهرهابامجموعهایازعناصرشانشکلمیگيرند.تبريزبدون
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ايلگلی،مشهدبدونحرمشريفرضوی،اصفهانبدونميداننقش
جهان،يزدبدونميداناميرچخماق،شيرازبدونحافظيه،الهيجان
بدونشيطانکوه،اهوازبدونپلکارون،کرمانشاهبدونطاقبستان
چگونهجاهايیبودند؟ساکنانشهرروحمکانرادرکمیکنند
يامسافرانش؟بهنظرمیرسدپاسخیقطعیبرایهيچکداماين

سوالهاوجودندارد.
روحشهرمثلروحآدمهاباالوپائينزياددارد.روزوشب،سرما
وگرما،پائيزوبهارووضعيتهایديگردستبهدستهممیدهند
کهمانسبتبهشهریقضاوتداشتهباشيم:دوستشبداريميامتنفر
باشيم،بهديگرانتوصيهکنيمبهآنجاسفرکننديانکنند.شهربرای
هرقضاوتگريبهنوعیجلوهمیکندووجهیازخودشرانمايان
میکند.شهربرایساکنانيكطورظاهرمیشودوبرایمسافران
يكطوِرديگر.ساکنانیهستندکهمکانهایتاريخیوسياحتی
شهرشانرانديدهانداماچنانصحبتمیکنندکهگويیهيچکس
چونآنانشهررانمیشناسدومسافرانیهستندکهباسفریچند
که تجربهای نه میکنند. راکشف مکان ناپيدای اليههای روزه
ساکناندارندبرایمسافربهدستآمدنیستونهتجربةمسافر،به
چنِگساکنانمیآيد.شهر،عروسدوچهرهایستکهبرایهرکدام
رخینشانمیدهداماتصويریکهمسافرانمیدهندهميشهوجه
رؤياگونهوخيالانگيزتریدارد.مجموعة»تماشایشهر«تصوير

مسافرانازشهرهاست.

بيشازدهقرنازعمرسفرنامهنويسیايرانیمیگذرد.بانگاهیبه
تاريخکتابتدرايراندرمیيابيمکهدردورۀقاجارسفرنامهنويسی
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بهاوجخودتاآنزمانرسيد.آنچهازدورانپيشازقاجاربهجا
اجتماعیآن تاريخی،سياسی،فرهنگیو فهم براي ماندهگرچه
تصويری بودنش محدود دليل به اما راهگشاست بسيار دوران
چنداليهوپازلگونهازموضوعیخاصبهدستنمیدهد.مزيت
سفرنامههایدورۀقاجارارائةتصويرتودرتووکاملیاززندگیو

فکرمسافراناست.
چندويژگیخاص،سفرنامهنويسیدردورۀقاجاررارونقداد.
بهبودشرايطحملونقلرامیشودمهمترينويژگیدانست.قطار
واتومبيلسفرراتسهيلکردوازرنجوزمانسفرکاست.ازسوی
ديگردورۀقاجارمصادفشدبادورۀاولاستعمارغرب.تاجرانو
سياستمدارانکشورهایغربی،منظموبابرنامهبهکشورهایشرقی
سفرکردندورفتهرفتهپایمسافرانشرقیبهغربراگشودند.
روايتمسافرانغربیازشرقدردورۀپيشازقاجارديدهمیشود
امادردورۀقاجاربودکهشيوعروايتگریمسافرانشرقیازغرب

آغازشد.
درنهايت،اينرواجسادهنويسیفارسیدرمقايسهبادورۀصفوی
بودکهسفرنامهنويسیراراحتکرد.پيوندزبانوسفرنامهنويسی
نتايجشگرفیبههمراهداشتکهمادرهردوهنوزبرهمانخوان
نشستهايم.پيشازقاجارنثرمطنطنومغلقديوانینوشتنرامنحصر
بهديوانساالرانمیکرد.عواملفرهنگی،سياسی،اقتصادیديگری
از که هستند دخيل قاجار دوره در سفرنامهنويسی رواج در هم

حوصلةاينمقدمهخارجاست.
سفرهایقاجاریبهشهرهایدورتصويرهاینخستينماازاين
شهرهاراشکلداد؛تصاويریکههمچنانحضورپررنگیدارد.آنچه
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امروزباشنيدناسمپاريس،لندن،استانبول،سنپترزبورگوبمبئی
بهذهنمامیرسدکموبيشهمانچيزیاستکهدرزمانقاجاربه
ذهنايرانيانمیرسيد.ماباروايتاينمسافرانشهرهایخودمان

رابازشناختيمومردمخودمانرانسبتبهديگرانمحكزديم.
تالشمجموعةتماشایشهريافتنروحچندکالنشهراست؛
روحیکهمسافرانايرانیدورۀقاجارباآنروبروشدهاند.متون
تاريخیمنشوریچندوجهیاستکهبستهبهزاويةديدتماشاگر،
تصاويرمختلفیرادرمعرضنمايشمیگذارد.درارائةروحشهرها
کوشيدهامبيشازاهتمامبهدغدغههایصلبوسختمورخانو
پژوهشگرانبهروايتیبرسمکهخواندنشبرایمخاطبشيرين
باشد.متنهايیکهمیخوانيد،همةمکتوباتمسافراننيستوبا
معيارهایخاصودقيقیبخشیازسفرنامههاوروايتمسافران

گزينششدهاست.

درکتابیکهدردستداريدعادتامروزیخوانندهدررسمالخطو
عالئمويرايشیمراعاتشدهوهمچنينشرحبرخيازکلماتوجمالت
مشکلدرپايانکتابافزودهشدهکهبههيچعنوانمدعيارائةتمام
معانييكکلمهنيست.درحالیکهدرسالهایپايانیقرنسيزدهم
شمسیبرسرضبطنامهاواعالماجنبیبهفارسیاختالفنظروجود
داردپافشاريبرضبطکهناعالم،کاریعبثبود؛بنابرضرورتهمة
اعالمبراساسضبطشايعامروزیتغييريافتهاست.معتقدمبخشی
ازساختارزبانکهباصحيحوغلطمیشناسيمشازوضعيتعمومی
جامعهناشیمیشودوهمينديدگاهباعثشدپاازاينفراترنگذاشتهو

غلطهاوخطاهاینگارشیوفنیرابهشکلوسياقسابقحفظکنم.
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داشتم: ذهن در را کتاب دو عنوان شهر، شناسائی مسير در
روحمکاناثرکريستيننوربرگشولتزوروحپراگازايوانکليما.
ايندوکمکیبهمننکردوفقطعنوانشورانگيزشانسررشتهای
بودبرایپيداکردنمسير.جاداشتازايندوکتابيادکنم.آنچه
دردستداريدشکلنمیگرفتمگربالطفوحمايتپژوهشگراِن
نشراطرافوسرکارخانمنفيسهمرشدزادهــبیپايانسپاسايشانرا.

   علی اکبر شيروانی
بهار ۱3۹6


