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 ملخص

 

 مدينة طهران القديمة

 

 مدیق رانهت

 

بدءا من العدد الصادر في  «اطالعات هفتگی»یشكل هذا الكتاب تلخیصا لمقاالت صدرت تحت نفس العنوان في مجلة 

یبدأ الكتاب بتقدیم الي. تم حتى العدد الصادر في نفس المناسبة من العام ال ١٩٨٤رأس السنة اإلیرانیة المصادف سنة 

موضحا أن المقابل في اللغة العربیة، طهران، هو تحریف لالسم في اللغة الفارسیة « تهران»دراسة تتناول أصل كلمة 

األصلي و لیس هناك أي أساس تاریخي له. و بعد ذلك یمضي الكاتب معتمدا على ما كتبه بعض الرحالة لیوضح كیف 

و تقالیدها و  لبلد، و یقدم توصیفا یتمیز بالسالسة و اإلمتاع لبوابات المدینة و أحیائهالتحولت مدینة طهران إلى عاصمة 

 سكانها.

  

و في األساس فإن هذا الكتاب هو عبارة عن دراسة شاملة تتناول مدینة طهران القدیمة، و یتم تقدیمها هنا إلى جانب 

ال یحتوي نص الكتاب على التي استقى منها الكاتب أخباره مجموعة من التعلیقات المكملة للموضوع. و باستثناء المصادر 

المستخدمة بل إن المؤلف قد لجأ بدال من ذلك إلى تضمین هذه المصادر في فهرس قائمة المراجع. صادر أیة إشارة إلى الم

ال شك أن الكتاب یضم بین طیاته بعض األجزاء التي تستند إلى تجربة المؤلف الشخصیة من خالل ما رآه أو سمعه و في 

فعلى «. تهران قدیم»نسبة لكتاب المؤلف جعفر شهري مثل هذه الحاالت یصبح ال داعي لذكر المصادر كما هي الحال بال

فإنه یعمد إلى ذلك من خالل الحدیث عن ذكریاته التي تسجل « مرواری»سبیل المثال، عندما یتولى الكاتب توصیف مدفع 

كان  مشاهدته لألمر الذي أصدره الشاه بهذا الخصوص، باإلضافة إلى التوقیع الذي كان موجودا على فوهة المدفع و الذي



یعود للشخص اإلیراني الذي قام بتصنیعه. و هذا من شأنه أن یبدد أي شك تاریخي حول قیام البرتغالیین بتصنیعه أو ما 

 یقال أن تصنیعه قد تم بناء على أمر من فتح علي شاه. 

 

عمل و إكماله و هذا و قد تم أیضا استخدام الرسائل التي أرسلها القراء إلى المحرر بهدف تصحیح بعض األخطاء في هذا ال

و بمعنى «. انجوی شیرازی»ما یجعل األسلوب المستخدم هنا مشابها للمنهج األنثروبولوجي الذي قام باستخدامه الراحل 

 آخر یمكن القول أنه قد تم تجمیع بعض المعلومات من بعض المصادر المحلیة ثم قام المؤلف بعد ذلك بتنظیمها و تلخیصها. 

 

هذا الكتاب هو باعتباره توصیفا لكیفیة انتقال المجتمع الحضري اإلیراني إلى عصر الحداثة و ما رافق و لعل أفضل تقییم ل

ذلك من مناهضة أو تقبل لهذا التحول بناء على أسس ثقافیة، حیث تتناول بعض أجزاء الكتاب موضوعات مثل استقدام أول 

فیها باإلضافة إلى تاریخ البرید و السینما و قطاع البنوك سیارة إلى طهران و تأسیس أول مستشفى و أول محطة كهربائیة 

في هذه المدینة. إن اتباع األسالیب األكادیمیة بشكل كبیر لربما كان قد منع من تناول هذه الموضوعات، إال أن ارتباط 

 محتویاتها باالهتمامات األنثروبولجیة قد جعل تضمینها في هذا الكتاب ممكنا.
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