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زندگی آب

شعار امسال روز جهانی گردشگری »گردشگری و آب: حفاظت از آینده مشترک« بود. چرا که 
امسال، سال جهانی مشارکت در حفاظت از آب نامیده شده است. شعاری که با کم شدن منابع آب، 
گرم شدن کره زمین و خشکسالی های گسترده و طوالنی، برای انسان تخریب گر، نه یک شعار که 
یک زنگ خطر چندین باره است. امروز که حیات آب به خطر افتاده، از هر روش و ابزاری باید بهره 
برد تا شاید با تغییر در روش ها و رفتارمان، بحرانی را که در آن قرار داریم از بین ببریم. ولی در 
این روز و هفته ای که به نام هفته ی گردشگری می خوانیم، هیچ اثری از این شعار جز برای پرشدن 

پوسترهای تبلیغاتی دیده نمی شود.
ما در کشوری زندگی می کنیم که از نواحی خشک و کم آب جهان به شمار می رود. منابع آبی ما 
یک چهارم متوسط جهانی آن است؛ میزان بارش در کشورمان هم یک سوم متوسط جهانی است؛ 
اما شگفتا که میزان مصرف مان دو برابر متوسط جهانی است. و اگر آماری از اتالف و آسیب و از میان 

بردن منابع آب وجود داشت، خدا می داند که چه رتبه ای را بدست می آوریم.  
در فرهنگ آسوده طلبانه ی ما ولی انگار نه انگار که دیگر منابع آبی همچون گذشته نیست. هنوز 
هم انتظار داریم بتوانیم به راحتی هر چه بیشتر و حتی با آسودگی بیشتر از گذشته، هرجا که 
خواستیم و به هر شکلی که خواستیم، قطرات دردانه ی آب را مصرف کنیم و حتی هدر دهیم. 
دشواری و سختی به خود راه ندهیم که مبادا نگران از آینده ی خودمان باشیم، نه حتی آینده ی 

فرزندانمان.
مشکل حافظه ی تاریخی ما ظاهرا فقط به گذشته مربوط نمی شود. ما در امروز و فردا هم مشکل 
داریم. همانطور که خیلی زود گذشته را با تمام آنچه بر سرمان رفته فراموش می کنیم و انگار که 
نبوده تمام روزهای خوب و بدی که جامعه مان پشت سر گذاشته، برای آینده نیز هیچ ذهنیت و 
تصوری نداریم. آینده ی جمعی برایمان انگار که سخن گفتن از موهومات است. شعار منابع ملی و 
سرمایه ی ملی سر می دهیم ولی ذره ای هم به فکر نگهداری از آن نیستیم. هیچ تالشی هم وظیفه ی 
مانیست. هر اقدامی را یا باید حکومت انجام دهد، یا دولت، یا شهرداری، یا همسایه و دیگری! انگاری 

که ما نقطه ی آغاز هیچ تالشی نیستیم.
با درک درستی که سازمان گردشگری جهانی از ارزش و جایگاه در خطر افتاده ی منابع آب برای 
آینده ی مشترک نسل بشر داده است، ما نیاز به یادآوری های همیشگی برای خودمان داریم. روش 
استفاده  و مواجه ی ما با منابع آب، در آینده ای نزدیک اثری از آب سالم برایمان باقی نمی گذارد. با 
وجود اینکه آب از مهمترین جاذبه های گردشگری به شمار می رود ولی دریغ از نگاهی بلند برای 
پاسداری از همین اندکی که برایمان باقی مانده است. دریاچه ها و تاالب هایمان یک به یک از میان 

رفته اند و می روند و ما هم ... نمی بینیم. 
چگونه می توان از گردشگری سخن گفت وقتی میراث طبیعی و نیازهای حیات مان را فراموش 
کرده ایم. تا دیروز با افسوس از هامون و بختگان و گاوخونی سخن می گفتیم. امروز آخرین فاجعه ای 
که رخ داده و هنوز هم سعی می کنیم کتمانش کنیم، دریاچه ی ارومیه است. دریاچه ای که مانده ایم 

بگوییم بود یا هست؟!
عادت کسل کننده ای که مدت هاست به آن مبتال شده ایم، این بار هم بر گرده ی ما سوار است. باز 
هم نگاه سیاسی و امنیتی و قومی و قبیله ای و... !!! شگفتا که با پدیده ای به این شفافیت چنین تار 
برخورد می کنیم. موهبت بی جایگزین خداوندی را با دستان خودمان از بین برده ایم و به جای اینکه 
به فکر چاره باشیم، در پی یافتن مقصر و توطئه و ... هستیم. با یک پدیده ی طبیعی باید طبیعی 
برخورد کرد. حیات و زندگی ما به این طبیعت گره خورده و ما امروز بر شاخه نشسته و بن می بریم.
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آتش به جان درختان
آذربایجان شرقی . ارسباران | ردپای سرما بر تن طبیعت نشسته است و دیگر اثری از روزهای گرم گذشته نیست. یکسره آتش به جان طبیعت 
افتاده است تا شاید بسوزد و از گرمایش هنوز زندگی در رگ هایش جریان داشته باشد. این پاییز سرخ فام چرخ زندگی را به دست زمستان سرد 
می سپارد تا تحول همچنان زنده باشد.
عکس: احد دالل علیپور

قاب عکس



دروازه ی اژدهاک
آذربایجان شرقی . هشترود | هشترود را به خاطر غله ی فراوان و رودخانه های پر آبش می شناسند. در 25 کیلومتری شمال شرقی این شهر اثر تاریخی قلعه ی 
زهاک از زمانه ی پارت های اشکانی قرار دارد که بر بلندای پرتگاهی نشسته است که از زیر آن رودخانه ی قرانقو می گذرد. بهترین زمان دیدنش اردی بهشت و 
خرداد است که دشت های اطرافش با شقایق ها رنگ سرخی به خود گرفته اند، اما در این پاییز سرد هم چشم انداز و هیبت آن دیدنی ست.
عکس: بهنام قربانی

قاب عکس
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موزه ی محرم در زمره ی موزه های مردم شناسی به شمار 
می آید. مراسم ماه محرم در کلیت خود یک نماد است. 
در این موزه بخشی از نمادها و نشانه های نمادین مراسم 
و آیین های ماه محرم در اقصی نقاط آذربایجان شرقی 
به نمایش گذاشته شده است. مراسم ماه محرم سرشار 
در  دسته گردانی ها،  در  که  است  نمادین  نشانه های  از 
تعزیه خوانی ها و در دیگر آیین ها و رسم هایی که منحصرا 
صورت های  در  می پذیرد  انجام  شرقی  آذربایجان  در 
گوناگون و در قالب های شی، حرکت و رفتار، رنگ، صدا 
و کالم، در زمان و مکان و شخصیت ها جلوه می نمایاند. 

به طوری که این نشانه های نمادین گاهی در قالب کلیت 
یک رسم می نشیند و در مواردی جانمایه ی اعتقادی رسم 
یا مراسم در پیوند با یک آرمان هدفمند در این کالبد 
پرچم ها،  انواع  است  آن جمله  از  قرار می گیرد.  نمادین 
توق و علم و حتی گهواره های کوچک سبز پوشانیده شده 
و بسته های شمع و چراغ و قفل ها و زنجیرها همه و همه 
نمایش گونه ای نمادین در ارتباط با مفهوم کلی محرم که 
همه ی آن ها در موزه ی مردم شناسی به عنوان نشانه هایی 

از مراسم محرم به نمایش گذاشته شده است.

انگیزه اصلی از افتتاح این موزه، ساماندهی و حفاظت از 
اشیاء و آیین هایی است که در گذر زمان از یاد خواهند 
رفت و همچنین حفاظت از سنت ها، تا راه بر بدعت هایی 
که بر اثر بی اطالعی در بدنه ی اصیل و ریشه دار عزاداری از 

طرف عوام وارد شده است، بسته گردد. 
در این موزه، قدیمی ترین اشعار و نوحه ها از دلخون، 
نوحه خوان اصیل ترک زبان گرفته تا مکالمه هایی به زبان 
ترکی که از هیات های تعزیه خوانی بومی به دست آمده 
است، نگهداری می شود. همچنین در این موزه، علم ها و 
سر طوق هایی که دارای کتیبه و تاریخ قاجاری هستند و 
عمدتا از روستاهای اطراف گردآوری شده و با پارچه های 

الون آذین شده است، نگهداری می شود.
نقاشی پرده ای بر روی بوم با تکنیک رنگ و روغن که 
بیانگر روایت های تاریخی و مذهبی از حوادث صدر اسالم 
تا شهادت امام حسین )ع( است و در زمره ی نقاشی های 
قهوه خانه ای است، از اشیاء ارزشمندی است که در این 

موزه نگهداری می شود. این پرده ی نفیس پرده خوانی با 
قدمتی بیش از 100 سال قابلیت واگویی نزدیک به 72 
روایت و قصه ی مذهبی مرتبط با جنگ های صدر اسالم و 

واقعه ی کربال را در خود دارد.
که  محرم  ماه  پذیرایی های  در  استفاده  مورد  ظروف 
در هنگام اطعام عزاداران از آنها استفاده می شده است و 
عمدتا از جنس مس و برنج هستند و اکثرا دارای کتیبه 
وکنده کاری  و حکاکی های مذهبی و مرتبط با ماه محرم 
می باشند، از آثار این موزه است. مانند ظرف شربت خوری 
مسی که بر روی آن اشعار محتشم کاشانی نوشته شده 

است و مربوط به دوره ی قاجار است. 
در هر حال در گوشه گوشه موزه ،نمادها و نشانه هایی 
را می یابی که هرکدام وسیله ای برای یاد آوری مظلومیت 
سرور شهیدان کربال بوده و به نوعی حادثه کربال را تداعی 
می کند. و هرکدام از این نمادها بخشی از تاریخ و فرهنگ 

مناطق مختلف آذربایجانشرقی در ایام محرم است.

نوای عزای حسینی قریب یکصد سال است که در این خانه پیچیده است 
و اینک برای همیشه در آن ماندگار می ماند تا در این مکان تاریخی کماکان 
نوای وای حسین بر گوش برسد. خانه ای که روزگاری اهل آن میزبان و خادم 
میزبانی  برای  شده  موزه ای  اینک  بوده اند،  )ع(  حسین  حضرت  عزاداران 
در  محرم  عزاداری  آیین های  و  از سنت ها  مانده  برجای  یادگارهای  تمام  از 

آذربایجان. 
محل این موزه ، خانه ی قدیمی موسوم به خانه ی صحتی است که یکی از 
خانه های تاریخی و فرهنگی شهر تبریز به شمار مي رود. این خانه در آخر 
خیابان راسته کوچه و در داخل کوی شهید احمد گوگوانی قرار دارد. با توجه 

داد.  نسبت  قاجار  دوره ی  اواخر  به  را  آن  قدمت  می توان  معماری،  نوع  به 
آجرکاری های پرکار دیوارهای بنا، آن را به عنوان یکی از زیباترین خانه های 
قدیمی تبریز معرفی کرده است. این بنای سه طبقه در تمام حیات نزدیک 
استفاده  عزاداری  برای  محرم  ماه  در  طبقات  همه ی  در  قرنی خود،  یک  به 

می شده است. 
از علم و کتل و عالمت های دسته های عزاداری گرفته تا وسایل و لباس های 
شبیه خوانان مراسم تعزیه و پرده زیبای بازمانده از پرده خوانان سنتی در این 

خانه آرام گرفته اند.

دکتر ابوالقاسم شفایی صحتی در سال 1278 خورشیدی 
در محله ی صحت الدوله چشم به جهان گشود. از کودکی 
علم  کسب  بود،  تبریز  نام  به  اطبای  از  که  خود  پدر  نزد 
طبابت سنتی نمود. تا اینکه در اوایل حکومت پهلوی اول با 
شرکت در آزمون، موفق به دریافت جواز پزشکی شد. وی 
در خانواده ای مذهبی بزرگ شده بود و خانه ی ایشان مامن 
دوستداران امام حسین)ع( بود، از این رو بعد از فوت ایشان 
در سال 1372 بنا بر وصیت شان خانه ی مسکونی شان به 

عنوان موزه ی مردم شناسی محرم قرار داده شد. 

زنده به نام حسین
موزه ی مردم شناسی محرم

مریم ابوالفتحی   | عکس: آرشیو سفرنامه

پیشنهاد سفر
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پیشنهاد سفر

خانه ی برای خاک و آب
موزه ی زنده ی سفال تبریز

آن روز کالس جدیدم شروع می شد. صبح زود از خانه خارج شدم و یکی دو 
کار اداری ای را که چند هفته ای بود عقب انداخته بودم، انجام دادم تا اینکه نه و 
نیم شد. مدتی بود به مدیر مؤسسه ای که قرار بود در آن تدریس کنم قول داده 
بودم که قبل از شروع کالس تمام وسایلی را که برای هنرجوها الزم است تهیه 

کنم. 
در همین فکرها و نگرانی دیر کردن بودم که در آهنی خانه ی قدیمی، مثل 
همیشه به موقع باز شد و رنگ آبی حوض حیاط آرامم کرد. چند سالی بود که 
مهمان این خانه بودم اما این بار انگار حال و هوای دیگری داشت. از ورودی خانه 
که گذشتم به حیاط رسیدم. طعم انجیری که دو سال پیش برای مراسم افطاری 
از درخت باغچه چیده بودم دهانم را شیرین کرد، و بوی گل های حیاطی که همه 
با هم باغچه اش را گل می کاشتیم، روحم را تازه کرد. می خواستم با کسی در مورد 
کاری که داشتم صحبت کنم، اما هر بار یکی از دوستان قدیمی از راه می رسید 

و کارم فراموشم می شد. مثل اینکه همین دیروز بود که سر کالس نشسته بودم. 
پیوند این خانه با من همزمان بود با پیوندی که با همسرم بستم. 

چه روزهای زمستانی سردی که از راه دور خودم را سراپا یخ زده به کالس 
به کالسم  اساتید  دیدار  که شوق  گرمی  تابستانی  روزهای  و چه  می رساندم، 
می رساند. اما همیشه اینجا در زمستان، گرم بود و در تابستان، سرد. حرارتی 
که از دل هنرمندانش بر می خواست، در روزهای زمستانی بر دل می نشست و 
خنکایی که از روح آزاد اساتیدش می دمید، به هر وجودی پر پرواز می داد. این 

فکرها را که کردم دیرم شد. رنگ ها و ظرف ها را گرفتم و نگاه آخر را انداختم. 
اینجا خانه ی سفال تبریز است. خانه ای که برای من نیز مثل همه ی کسانی که 
در آن فعال بوده اند، برای همیشه خانه ای دوم شده است. برای آنهایی که دلی 

گرم و روحی آزاد دارند.

فریده تطهیری مقدم متولد سال 1334 و فارغ التحصیل رشته ی هنرهای 
رئیس  و  تهران، مؤسس  دانشگاه  زیبای  دانشکده ی هنرهای  از  تجسمی 
وی  است.  شرقی  آذربایجان  سفال  دوستداران  انجمن  مدیره ی  هیأت 
دارد.  کارنامه اش  در  را  خارجی  و  داخلی  مختلف  نمایشگاه های  برگزاری 
آثاری از او به عنوان اثر برگزیده ی نخستین دوساالنه ی سفالگری و دومین 
نمایشگاه زنان کاخ نیاوران نیز شناخته شده است. تحقیق در مورد مرمت 
ابنیه ی تاریخی سازمان یونسکو و تحقیق دیگری در مورد نقش و نقاشی در 

هنر ایران از جمله ی آثار پژوهشی استاد مقدم هستند. 
بزرگ  خانه ی  بیرونی  از  بخشی  در  ایشان  همت  به  تبریز  سفال  موزه 
خیابان  در  است،  بوده  علوی  خانواده ی  اختیار  در  که  صرافالر  خانواده ی 

شمس تبریزی از سال 1384 برپاست.

باستانی  آثار  جزو  همواره  تبریز  قدیمی  خانه های 
از  حکایت  که  خانه هایی  بوده اند.  دیار  این  ارزشمند 
می کنند.  ساکنانش  طراوت  پر  و  افتخارآمیز  زندگی 
یافت که  را می توان  این خانه ها  از  اما کمتر خانه ای 
را  نیاکان مان  گذشته ی  زنده ی  روح  همان  هم  هنوز 
محفوظ داشته باشد. موزه ی زنده ی سفال تبریز از آن 
برازنده ی آن  خانه هایی است که حقیقتا عنوان زنده 
است. نه تنها به این دلیل که آثار اساتید زنده ی سفال 
به خاطر روحی که  بلکه  است،  نمایش گذارده  به  را 
در فلسفه ی این عمل و همچنین فعالیت های خانه ی 

سفال تبریز نهفته است. 
به نمایش در آمدن آثار اساتید زنده، ماهیتی از آزادی 
می رساند،  مرحله ای  به  را  ما  و  می پرورد  خود  در  را 
از گذشته، آن را پشت  افتخار و تجربه آموزی  با  که 
را  معنا  همین  کنیم.  زندگی  حال  در  و  سرگذارده 
خانه ی سفال با فعالیت هایش که در یکی از خانه  های 

قدیمی ریشه دوانده و صنعت سفالگری آذربایجان را 
روح و جانی تازه بخشیده، تعبیر کرده است. کاری که 
با حمایت سازمان صنایع دستی و روح ظریف زنانه ی 
جاری در روش ها، منش ها، کالس ها و متدهای خانه ی 
سفال، رنگی متفاوت از دیگر کارگاه های سفال به خود 

گرفته است. 
در  را  سفال  خانه ی  که  روش هاست  و  منش  همین 
ریشه های  به  پایبندی  به  پیشروانه  حرکت های  عین 
تبریز،  در  که  ریشه هایی  می کند.  راهنمایی  اصیل 
اساتید فن،  زیبای  آثار  وامدار  نا خواسته،  یا  خواسته 
به  سفال  خانه ی  در  اکنون  که  فقید،  قابچی  برادران 
نمایش گذارده شده اند، می باشند. ترکیبی که خانه ی 
سفال برای آینده ی این هنر پیشنهاد می کند ترکیبی 
است در خور توجه و قابل قبول که حس تازگی را در 
نوستالژی آثار قدیمی در هم می تند و طرحی نوع در 

می اندازد.

لیال تقی پور | عکس: آرشیو سفرنامه
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پیشنهاد سفر

چهل ستون نور و نگارگری
مسجد مالرستم مراغه 

گذری به باغ شهر آذربایجان. مراغه. شهر باستانی و تاریخی. میعادگاه عاشقان 
زیبایی و تمام قد ایستادن در برابر مسجدی که اوج نگارگری و معماری ایرانی 
را در خود میهمان نموده است. کمی در مرکز شهر قدم بزنیم و نشانی میدان 
مالرستم را از هر عابر مهربانی بپرسیم، دریغ نخواهد نمود. مسجدی که ساخت 
دانسته  از چرایی تسمیه آن چیزی  است.  افتاده  اتفاق  آن در دوران صفویه 
نیست. بعد از ظهری دلپذیر برایتان می سازد تماشای تو بر توی این مسجد. و 
روحتان را خواهد نواخت بی شک همنشینی نور و رنگ. چوب و نگارگری. فاش 

مومن خواهید شد، چونان مردم پیشه ور مجاور این خانه ی خدا. 

در پس سادگی ظاهری این مسجد دنیایی از رنگ و تزیین و خوشنویسی 
پنهان شده است. و همه ی این زیبایی ها و سعادت ها پیشکش کسی خواهد بود 
که ارادتی بنماید و قدم واپیش نهد و چشم دل باز کند و ببیند این اوج شکوه 
و شگفتی معماری ایرانی را در عصر صفوی. نخستین مسجد ستون دار ساخته 
شده در این دوره، که الگوی بسیاری از مساجد ستون دار قرار گرفته است. با 
شیب مالیمی در تاریخ در باب پیشینه ی چهل ستون ها و ستاوندهای چوبی، 
چهل ستون های آپادانا، تاالرهای ستون دار حسنلو و گودین تپه، تا می رسیم به 

نقطه ی عطف این نوع معماری در این بنا.

بنای اصلی مسجد شامل شبستان اصلی و بزرگ 
بر  مشرف  زمستان نشین  کوچک  شبستان  یک  و 
شبستان اصلی و در ضلع شمالی، کفش کن و دو 
راهرو و در دو طرف شبستان زمستان نشین می باشد. 
از  عبارتند  مسجد  این  در  رفته  کار  به  مصالح 
به صورت  به )سینجان( که  سنگی محلی معروف 
تراشیده شده در ازاره ها استفاده شده است. ستون ها 
و سرستون های چوبی تهیه شده از درخت سپیدار 
و ستون ها و سرستون های سنگی و آجری در ایوان 
مسجد و اصل بنا از آجر با مالت گچ ساخته شده 

است.
تزیینات مسجد مالرستم در قالب نقاشی با طرح 
های اسلیمی و ختایی و کتیبه ها با خطوطی زیبا و 

ستون های مقرنس کاری شده به سطوح مسجد جان 
می بخشد و همچون پوستی زنده مسجد را در بر 
می گیرد و با معماری چنان همگن آمیخته می شود 

که جزیی از آن محسوب می گردد نه زاید بر آن. 
به طور کلی دو نوع تزیینات چوبی در تمام بنا به 
چشم می خورد، مقرنس کاری روی چوب ستاوندها 
در  تزیینات  این  بر  عالوه  چوب.  روی  نقاشی  و 
چوب توفال سقف مسجد کتیبه هایی که به ارتقای 
است.  بسیار  می رساند،  یاری  بنا  معنوی  فضای 
به شیوه های  و  رنگ های مشکی  با  خوشنویسی ها 
متنوعی همچون نسخ، توقیع، ثلث و حتی نستعلیق 
برجا مانده اند که متن آنها عموما اسماء حسنی یا 

اسامی پیامبر)ص( و ائمه)ع( هستند.

اگر از ضلع شمال مسجد بدان بنگریم، دری را فراروی 
با سردر رفیع، آغوش خواهد  خویش خواهیم دید که 
گشود برای میزبانی مان. این سردر قوس جناغی است که 
با مقرنس کاری گچی آذین یافته است. حاشیه های سردر 
به شکل  هندسی  تزیینات  و  شبکه ای  گچبری های  را 
ستاره آراسته است. بر باالی این سر در کتیبه ای مرمرین 

نیز به چشم می خورد. 
از سردر که بگذریم در همان ضلع شمال هشت ستون 
به  شده  گشوده  پنجره هایی  با  جرز  صورت  به  آجری 
میدان روبروی مسجد، ما را به دیدار این مسجد عهد شاه 

تهماسب فرا می خواند.  برای راه یافتن به شبستان باید به 
سمت شرقی مسجد رفت. شبستانی با 35 ستون چوبی 
در 5 ردیف که سقف چوبی بنا را برپا می دارند. تزیینات 
داخلی مسجد در همین ستون ها و سرستون ها  به چشم 
می خورد. عبور ما به سمت شمال مسجد، چهار ستون 
مدور آجری را به ما می نمایاند که یکی از آنها به شبستان 
اصلی مسجد گشوده شده است. اینجا محل نماز گزاردن 
با شش  تاالری  نیز  باالی مسجد  بانوان است. طبقه ی 
ستون است که راه عبور به آن از سمت حیاط خلوت و از 

برابر کفش کنی خواهد بود.

میر یاسر عطار موسوی | عکس: سیامک جاوید

شرقی  آذربایجان  درخت  و  دار  پر  زیبای  شهر  مراغه 
آثار  داشتند،  پررنگی  حضور  آن  در  مغول  ایلخانان  که 

بسیاری از آن دوره در خود دارد.
بشناسند.  صفویاش  آثار  با  کمتر  را  مراغه  شاید  اما 
برجای  شهر  این  در  صفویه  دوره ی  از  متعددی  مساجد 
و  فرد  به  منحصر  خود  نوع  در  برخی  که  است  مانده 

بی نظیر هستند.
در کنار جاذبه های مختلف مراغه، میتوان از فضای دل 

انگیز و روحانی این مساجد بهره برد.
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نوک آبی سرسفید
محمدرضا مسعود

نگاهی به زندگی اردک سرسفید در تاالب قوریگل

تاالب قوریگل
کنوانسیون  تاالب های  از  یکی  عنوان  به  قوریگل 
شرقی  جنوب  کیلومتری   30 در  رامسر  بینالمللی 
و 18  تهران  به  تبریز  ترانزیت  تبریز در مسیر جاده ی 
کیلومتری بستان آباد قرار گرفته است. وسعت حوضه ی 
حوزه ی  فرعی  حوزه های  از  و  هکتار   3146 آن  آبریز 
آبریز دریاچهی ارومیه است. وسعت این تاالب 160 تا 

200 هکتار برآورد گردیده است.
گردشگري،  طرح هاي  در  جذاب  موضوعات  از  یکي 
روز  به  روز  که  امروز  جهان  در  است.  وحش  حیات 
وحش  حیات  گونه هاي  دیدن  به  عالقمندان  تعداد  بر 
جانوران  مشاهده ی  سایت هاي  ایجاد  مي شود.  افزوده 
در این گونه طرح ها از اهمیت خاصي برخوردار است. 
جانوران دریاچه ی قوریگل و حوزه ی آن را به دو گروه 
گرفتن  قرار  نمود.  تقسیم  مي توان  و خشکي زي  آبزي 
فصول  در  پرندگان  مهاجرت  مسیر  در  دریاچه  این 
مختلف، دریاچه ی قوریگل را به یکي از محل هاي تجمع 
پرندگان در استان آذربایجان شرقی تبدیل نموده است. 
در  مخصوصا  سال  ماه هاي  از  بعضي  در  که  طوري  به 
یک  بعنوان  مي تواند  قوریگل  دریاچه ی  پاییز،  فصل 
کالس تمام عیار پرنده شناسي مورد استفاده دانشجویان 

زیست شناسي و سایر عالقمندان قرار گیرد.

 تا به حال 92 گونه پرنده در قوریگل و حوزه ی آبریز 
آن مورد شناسایی قرار گرفته است. باید اضافه نمود که 
یخبندان طوالنی  به خاطر  این دریاچه  آبزی  پرندگان 
دریاچه در زمستان، عموما جمعیت های تابستان گذارن 
زیستی  تنوع  این  اهمیت  بر  آنچه  هستند.  زادآور  و 
با  آبزی  پرندگان  زادآوری  و  حضور  می افزاید  باشکوه 
اهمیتی همچون اردک سرسفید، اردک مرمری و اردک 

بلوطی است. 
در  و حمایت شده ی  بر حضور گونه های مهم  عالوه 
تاالب  پرندگان  چشمگیر  جمعیت  قوریگل،  دریاچه ی 
پهنه ی  در  هستند،  قطعه   4000 تا   3500 بین  که 
و  مهاجر  پرندگان  می شوند.  مشاهده  دریاچه  این 
کمتر  که  است  گونه   92 آن  حوزه ی  و  قوریگل  بومی 
در  هستند.  مهاجر  بقیه،  و  بومی  آنها  درصد   10 از 
مهاجر  آنها  از  نیمی  به  نزدیک  مهاجر،  گونه های  بین 
تابستان گذران و باقی، مهاجر زمستانی، مهاجر عبوری 

و مهاجر تابستانه – زمستانه اند. 
نظر  از  باارزش  گونه های  مهاجر،  گونه های  بین  در 
مرمری،  اردک  سرسفید،  اردک  از  عبارتند  حفاظتی 
و  صورتی  سار  فالمینگو،  لک،  لک  بلوطی،  اردک 
زمستان،  یخبندان  به علت وجود  اینکه  گو  شکاری ها. 
اما تنوع  فاقد توقف زمستانی هستند.  پرندگان مهاجر 

توجه  قابل  دریاچه  وسعت  به  نسبت  قوریگل  گونه ای 
زیستگاهی  ارزش  افزایش  باعث  امر  این  که  است، 
همین  به  می گردد.  پرندگان  برای  قوریگل  دریاچه ی 
حاشیه ی  تاالبی  زیستگاههای  و  دریاچه  این  دلیل 
اهمیت  با  منطقه ی  عنوان  تحت   1354 سال  در  آن 
معاهده ی  تاالب های  زمره ی  در  پرندگان  زیست  برای 

بینالمللی رامسر قرار گرفته است.
متاسفانه این اکوسیستم تاالبی باارزش در دو دهه ی 
اخیر فراز و نشیبهای فراوانی را پشت سر گذاشته است 
که حیات تاالب را به چالش کشیده است. با این حال 
اجرای طرح  با  تا 1374 هم زمان  در سال های 1372 
آبرسانی به دریاچه از رودخانه ی صبری چای، استفاده 
از آب تاالب در کشاورزی نیز ممنوع اعالم شد که در 
صورت عدم تحقق با وقوع پدیدهی خشکسالی تاالب به 

ورطه ی نابودی کشانده می شد. 

اردک سر سفید
اردک سرسفید تنها عضو از خانواده ی اردک های دم 
سیخی است که بطور طبیعی در منطقه ی پاله آرکتیک 
از  گونه  این  دارد.  حضور  آسیا(  غرب  آفریقا،  )اروپا، 
نیمهی دوم قرن بیستم، بیش از نیمی از زیستگاهها و 
محل های زادآوری خود را از دست داده است. به طوری 
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میراث طبیعی

تنبل کمیاب
تنها پانزده هزار اردک سرسفید در جهان باقی مانده است و تنها چند زیستگاه محدود در چند 
کشور حوزه ی مدیترانه و خاورمیانه میزبان این پرنده ی زیبا هستند. تاالب بین المللی قوریگل 
اردک  این  است.  نادر  پرنده ی  این  زیستگاه های  مهم ترین  از  یکی  تبریز  شهر  همسایگی  در 
تنبل که زحمت ساخت النه را هم به خود نمی دهد و از النه های متروک دیگر پرندگان استفاده 
نیزارها زندگی می کند، کمتر دیده  می کند، رفتار خاص و گاه عجیبی دارد که چون پنهان در 
می شود. پاسداری از دریاچه ی ارزشمند قوریگل که اردک سرسفید تنها یکی از چندین میهمان 
ساالنه ی آن است، وظیفه ای مهم است که با بی توجهی می تواند نتیجه ای همچون سرنوشت برادر 

بزرگترش، دریاچه ی ارومیه را برای آن رقم بزند.

گروه میراث طبیعی

نگاهی به زندگی اردک سرسفید در تاالب قوریگل
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که زادآوری این پرنده بجز  اسپانیا، در کلیه کشورهای 
اخیر  برآوردهای  طبق  است.  گردیده  خاموش  اروپایی 
شمارش  جهان  در  گونه  این  از  قطعه   15000 تنها 
گردیده است که قسمت اعظم این تعداد در شرقی ترین 
نواحی مذکور موجودند. لذا حفظ و حمایت این گونه در 
شرقی ترین نواحی پراکنش آن یعنی ترکیه، قزاقستان، 

ایران و پاکستان از ضروری ترین اولویتهاست. 
اردک سرسفید به عنوان یکی از در معرض خطرترین 
گونه های موجود در این منطقه مطرح است که تاالب 
قوریگل به عنوان یکی از مهمترین سایت های زادآوری 
جمعیت آسیایی این گونه ی باارزش شناسایی گردیده 
است. با توجه به خصوصیات این پرنده که بسیاری از 
نیمه  تکثیر  می کند،  ترک  را  خود  تخم های  و  النه ها 
از  یکی  تخم ها  گونه  این  از  استفاده  با  پرنده  طبیعی 
که  است  پرنده  نسل  احیای  برای  اجرایی  های  روش 
و  حفظ  جهت  در  را  بینالمللی  سازمان های  مشارکت 

احیای این گونه و زیستگاه باارزش آن فراهم می کند.
در این راستا بخشی از نیزارهای جنوب دریاچه جهت 
جلوگیری از ورود دام و جمع آوری تخم پرندگان آبزی 
توسط بعضی از ساکنین حوزه فنس کشی گردید. که 
بطوریکه  است.  داشته  بسزایی  نقش  تاالب  احیاء  در 
اقدامات انجام گرفته افزایش چشمگیر جمعیت اردک 
نرخ  این حال  با  ولی  است.  داشته  بدنبال  را  سرسفید 

زادآوری این گونه به طور طبیعی بسیار پایین است. 

وضعیت اردک سرسفید
انقراض  به  اردک سرسفید در جهان یک گونه ی رو 
بوده و در حال حاضر تحت عنوان گونه ی آسیب پذیر 
این  انقراض طبقه بندی شده است.  و در معرض خطر 
مدیترانه،  مناطق  در  هم  از  جدا  دسته های  در  گونه 

فعلی  جمعیت  است.  پراکنده  مرکزی  و  غربی  آسیای 
زمستان گذران اردک سرسفید در جهان 15000 قطعه 
جوجه آور  جمعیت  بیشترین  که  می شود  زده  تخمین 
در  آن  زمستان گذارن  و  سابق  شوروی  در  پرنده  این 
ترکیه است. جمعیت این پرنده ظاهرا در پاکستان رو به 
انقراض بوده و در کشورهای اروپایی هم بغیر از اسپانیا 
از وضع مناسبی برخوردار نیست. تخریب زیستگاههای 
تابستانی و زمستانی اردک سرسفید به علت وابستگی 
شدید این گونه به مناطق دنج، مسدود و غنی از گیاهان 
در  در جهان  را  گونه  این  بی مهرگان جمعیت  و  آبزی 

معرض خطر قرار داده است.
تا   1372 سالهای  طول  در  و  شرقی  آذربایجان  در 
و  زادآور  بصورت  چه  سرسفید  اردک  حضور   1377
چه غیرزادآور عالوه بر دریاچهی قوریگل در تاالب های 
منطقه ی هشترود مانند تاالب های زولبین، بیزوجیق و 
یانق مسجل بوده و گزارش های متعدد از حضور در این 
است.  دست  در  زولبین  تاالب  در  زادآوری  و  تاالب ها 
استان  این  در  شروع خشکسالی  از  بعد  متاسفانه  ولی 
اولیه  نیز وضعیت بحالت  تاکنون  از سال 1378  یعنی 
خود برنگشته است. جمعیت های موجود در تاالب های 
نمودند.  پیدا  انتقال  قوریگل  دریاچهی  به  مذکور 
دریاچهی  موجود  جمعیت   1379 سال  از  بطوریکه 

قوریگل با افزایش ناگهانی به 85 تا 90 قطعه رسید. 
نشان  دریاچه  سرسفید  اردک های  جمعیت  بررسی 
کامال  دو جمعیت  موجود  اردک های سرسفید  که  داد 
مجزا از هم را تشکیل می دهند. جمعیت غیرزادآور که 
در  دریاچه  به  ورود  بدو  از  تقریبا  آنها  فعالیت  حوزه ی 
نیزار شمالی بوده و هیچگونه ارتباطی با جمعیت زادآور 
جمعیت  این  رفتار  که  زادآور  جمعیت  ندارند.  دریاچه 
کامال با جمعیت غیرزادآور متفاوت است. ماده های این 

گروه در رفت و آمد دائم به داخل نیزارها بوده و نرهای 
این گروه از نظر ظاهر دارای منقارهای آبی رنگ بوده 
و در طول دوره ی تظاهرات جنسی و جفتگیری بسیار 
بسر  دائم  زدوخورد  و  رقابت  حال  در  و  بوده  حساس 
می برند.  از اواخر شهریور هر دو جمعیت با هم ادغام 
دیده  آنها  میان  در  هم  جوجه ها  که  حالی  در  و  شده 

می شوند خود را برای مهاجرت آماده می کنند.

رفتار اردک
نر و ماده کامال از هم متمایز هستند. نرهای بالغ دارای 
دارای  پرنده  تارک  و سفید رنگ هستند.  بزرگ  سری 
یک نوار طولی سیاه رنگ هستند. زیر گلو سیاهرنگ و 
به صورت طوقی دور گردن را می پوشاند. رنگ بدن شاه 
پرنده روشن تر است.  بلوطی رنگ که در سطح پشتی 
پرندگان ماده و نابالغ بطور کلی قهوه ای تیره هستند. 
در ماده ها رنگ قهوه ای از زیرگونه تا انتهای گلو بتدریج 
روشنتر شده و یک نوار کم رنگ از باالی ابرو تا ناحیهی 

پس گردن در دو طرف کشیده شده است.
بعد از ورود اردک سرسفید به دریاچه، نرها در مناطق 
باز دریاچه و در مجاورت نیزارها تجمع نموده و شروع 
به تظاهرات جنسی می نمایند. پرنده های نر در حالیکه 
قوز کرده و گردن و دم خود را پایین گرفته اند، همدیگر 
را تعقیب می کنند. پرنده ها در حال تعقیب همدیگر از 
سرعت زیادی برخوردار هستند. اصوال این گونه دارای 
سرعت بسیار زیادی است چون عالوه بر داشتن پاهای 
بسیار بزرگ، از دم خود هم برای شنا استفاده می کند. 
در مواردی هم به زدوخورد می کشد. زدوخوردها بیشتر 
شبیه جنگ خروس ها است که در آن از بال ها و پاها 
هم استفاده می شود. به طوری که هر دو نر از آب بیرون 
ارتفاع 40 تا 50 سانتی متر سطح آب به  پریده و در 

هم ضربه می زنند. 
سرعت  به  مغلوب  نر  و  بوده  کوتاه  زدوخوردها  این 
محل تجمع را ترک می کند. نر غالب بعد از دور کردن 
سایر نرها دایره وار دور ماده شنا کرده و آهسته آهسته 
فاصله خود را از ماده کمتر می کند و به محض رسیدن 
با یک حرکت ناگهانی در حالی که پشت گردن ماده را 
به جفتگیری  اقدام  دارد  نگه می  منقار خود محکم  با 
ماده  و  بوده  گاموس  پلی  سرسفید  اردک  می کند. 
اردک به تنهایی اقدام به النه گزینی و تفریخ جوجه ها 
گونه  هیچ  جفت گیری  جز  به  نر  جنس  و  می پردازد 

نقشی در سایر مراحل زادآوری ندارد.
به  اقدام  استثنایی  موارد  جز  به  سرسفید  اردک 
متروکه ی  دلیل النه های  به همین  نمی کند  النه سازی 
و  ترمیم  از  بعد  را  چنگر  یا  و  کشیم  مانند  گونه هایی 
بی بندوباری  با  و  نموده  انتخاب  ترمیم  بدون  گاهی 
در  را  خود  تخم های  خردادماه  دوم  نیمهی  از  تمام 
این مکان ها تخلیه می کند. این گونه النه ها که دارای 
شرایط نامناسبی هستند، از طرف ماده اردک به حال 
ماده  پرنده ی  که  است  این  مانند  می شوند.  رها  خود 

می خواهد خود را از شر تخم ها راحت کند. 
ماده  پرنده ی  که  داد  نشان  النه ها  گونه  این  بررسی 
را  تخم ها  هم  مواردی  در  و  زده  سر  النه  به  گاه گاهی 
جابه جا کرده ولی هرگز روی تخم ها نمی خوابد. عالوه بر 
این تعدادی تخم نیز در اطراف این النه ها در داخل آب 
به چشم می خورد که یا بعلت نامناسب بودن ساختمان 
النه در موقع تخم گذاری به آب افتاده و یا ماده در حین 

جابه جا کردن تخم ها آنها را به آب می اندازد. 
همان طوری که گفته شد اردک سرسفید معموال از 
النه های متروکه ی سایر پرندگان آبزی استفاده می کند. 

جدید  النه ی  پی  عنوان  به  متروکه  النه ی  از  پرنده 
احداث یک طبقه ی جدید  با  یعنی  می نماید.  استفاده 
بر روی النه ی قدیمی ارتفاع النه را از سطح آب افزایش 
داده و محیط کامال خشکی را برای تخم های خود ایجاد 
می کند. بعلت ناتوانی پرنده در حرکت از خارج آب به 
خاطر ساختمان بدنی خود و ارتفاع زیاد النه، پرنده با 
راهی  النه،  طرف  یک  در  مانند  سرسره  سکوی  ایجاد 
برای تردد به النه ایجاد می کند که همیشه از این راه به 

النه وارد و یا از آن خارج می شود. 
در مورد تعداد تخم های پرنده در النه باید گفت که 
که  دارد  وجود  النه  هر  در  تخم   16 میانگین  طور  به 
باقی  النه  درون  یا  و  افتاده  آب  به  متفاوت  تعداد  در 
می مانند. با توجه به وزن میانگین بدست آمده از تخم ها 
یعنی 90 گرم، و وزن 500 گرمی پرنده تولید تخم ها 
توسط یک ماده بعید به نظر می رسد. یعنی این تعداد 

تخم در هر النه حاصل کار چند ماده می تواند باشد.
بعد از اتمام تخم گذاری ماده اردک با وسواس زیادی 
این  در  بیشتر  و  می نماید  تخم ها  جابجایی  به  شروع 
مواقع است که نیمی از تخم ها را به آب می اندازد. ولی 
به نظر می رسد که ظرفیت النه برای جابه جایی بدون 
تلفات 7 تخم مناسب باشد و شاید به همین دلیل است 

که در اکثر النه ها پرنده بر روی هفت تخم می خوابد.
پرنده از هفته ی دوم حساسیت چندانی در خوابیدن 
روی تخم ها در ساعات گرم روز ندارد ولی در طول شب 
اگر مورد مزاحمت قرار نگیرد، النه را ترک نمی کند. با 
روشن شدن هوا و باال آمدن آفتاب، پرنده برای تغذیه 
بر  النه  به  ساعت   3 تا   2 از  بعد  و  کرده  ترک  را  النه 
می گردد. اردک سرسفید پرنده ای بسیار حساس است. 
ماده اردک بسته به شدت تحریک، رفتارهای مختلفی 

از خود نشان می دهد. این پرنده حضور موش سیاه را 
که در قسمت زیرین النه زادآوری می کند را نمی تواند 
تحمل کند و النه را بالفاصله ترک می کند و به آن بر 
نمی گردد. پرنده وقتی انسان را در دور و بر النه مشاهده 
می کند.  ترک  را  خود  النه ی  ساعت   10 تا   8 از  کند 
وقتی النه در مسیر حرکت گراز و یا سمور سنگی قرار 
می گیرد نیز پرنده بالفاصله خود را به آب انداخته و بعد 
از دور کردن حیوان مزاحم بالفاصله به النه برمی گردد.

تخم  از  خارج شدن جوجه ها  برای  الزم  زمان  مدت 
25 روز است. تفریخ جوجه ها معموال با هم بوده و در 
عرض حداقل 5 تا 6 ساعت کلیه جوجه ها سر از تخم 
تخم،  از  جوجه ها  خروج  از  قبل  روز  سه  می آورند.  در 
پرنده ی مادر گاهگاهی صدای مخصوصی از خود در می 
به  از خشک شدن کرک های خود  بعد  آورد. جوجه ها 
همراه مادر برای همیشه النه را ترک می کنند. در این 
مواقع اگر جوجه ای با فاصله ی زیاد از سایرین از تخم 

خارج شود، مادر دیگر سراغ آن نخواهد آمد.
مشاهده ی جوجه ها بعد از تفریخ بسیار مشکل بوده و 
جوجه ها در میان علف ها مخفی می شوند. در این مرحله 
جوجه نباید داخل آب شود چون به علت عدم توسعه ی 
غده ی چربی و چرب نبودن کرک ها خیلی سریع خیس 
شده و تلف می گردند. ولی در صورت استتار کامل بعد 
نواحی  و  نیزار  حاشیهی  در  را  جوجه ها  هفته  یک  از 
کم عمق در حالی که مستقل و بدون حضور مادر در 
مشاهده  می توان  هستند،  کردن  غوص  و  تغذیه  حال 
ولی  بوده  پالنکتون خوار  کامل  طور  به  ها  کرد. جوجه 
تغذیه  بیش  و  کم  نیز  آبزی  گیاهان  نرم  برگ های  از 

می نمایند.
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میراث فرهنگی

شهرک رشیدیه
در  رشیدی  علمی  و  دانشگاهی  شهرک  تا  ساسانیان  عصر  خوزستان  در  شاپور  جندی  دانشگاه  از 
تبریز عصر ایلخانان مغول، ایران تالش های مردان بسیاری را در راه دانش و علم آموزی به خود دیده 
است. بدون شک تجربه ی سترگ ایرانیان در بهره بردن از فرصت های عصری که سایه ی مغوالن بر 
این سرزمین گسترده بود، هرچند که تنها بیست سال دوام آورد اما نگین درخشانی شد در تمام 

هزاره های گذشته. ربع رشیدی تبریز گفتنی های بسیاری دارد که هنوز سر در دل خاک دارد.

گروه میراث فرهنگی

نگاهی به ربع رشیدی تبریز میراث نافرجام عصر مغول
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ربع رشیدی تبریز
یوسف حاجوی

شهرک علمی و دانشگاهی دوره ی ایلخانی

خواجه رشیدالدین فضل اهلل وزیر سلطان محمود غازان 
در محله ی ولیانکوه باغمیشه ی تبریز یک سلسله عمارات 
شد.  معروف  رشیدی  َرصبع  به  بعدا  که  کرد  بنا  زیبا 
رفته رفته آباد و محله و کوی های زیادی به آن اضافه 
دانشگاهی  و  علمی  به یک شهر  امروزی  اصطالح  به  و 
از  و علمای زمان  دانشمندان  بزرگترین  تبدیل شد که 
کشورهای مشرق در آن گرد آمدند اگر چه این دانشگاه 
بعد از کمبریج به امر تعلیم و آموزش دست زد، اما به 
گواهی تاریخ نسبت به بیشتر دانشگاه های معتبر اروپایی 

پیشتاز است.
»کالویخو« جهانگرد اسپانیایی در سفرنامه ی خود از 
ربع رشیدی به عنوان بزرگترین و عظیم ترین بنای زمان 
یاد کرده است. »ابن بطوطه« در سفرنامه ی خود به ربع 
رشیدی اشاره و اهمیت علمی آن را به خوبی توصیف 
می کند. جریانات فرهنگی ایران موجب گردید تا خواجه 
رشیدالدین مجتمع عظیم دانشگاهی ربع رشیدی را در 
شرق تبریز تاسیس بنماید. وی با تاسیس آن در 699 
هجری این شهر را به کانون علم و هنر در دنیای آن روز 
مبدل ساخت و اگر ادعا کنیم که فرهنگ و هنر ایران 
و منطقه در قرن 14 میالدی مرهون این مرکز عظیم 

دانشگاهی بوده، سخنی به گزاف نگفته ایم.
ربع رشیدی به استناد وقف نامه ای که از بانی دانشمند 
آن به یادگار مانده، مرکز گفتمان علمی میان تمدن های 
آن روز بوده و عالوه بر زبان های فارسی و عربی، دروس 
رایج به زبان های ترکی، چینی، یونانی و مغولی تدریس 
رویکردی  با  رشیدالدین  خواجه  لذا  است.  می شده 
واقع گرایانه، با اولویت حفظ ارزش های بنیادین اسالمی 
و با شیوه های تمرکز قدرت و مشروعیت سیاسی، سبب 

ایجاد شهرک دانشگاهی بین المللی شده بود. 
به نوشته ی »ویلبر« در کتاب معماری اسالمی ایران در 
دوره ی ایلخانان، رشیدالدین برای پیشرفت علم و صنعت 
هجری   701 سال  از  قبل  و  ریخته  مفصلی  طرح های 
قمری به ساختمان یک شهر دانشگاهی دست زده است.

از نامه هایی که جزو مکتوبات خواجه رشیدالدین باقی 
مانده و خطاب به فرزندان و حکمرانان ایالتی است، از 
ساختمان کاروانسراها، دکان ها، حمام ها، انبار و آسیاب ها، 
و  دارالضرب  کاغذسازی،  شعربافی،  صباغی،  کارگاه های 
رنگ خانه و سی هزار خانه ی زیبا سخن می گوید. به دنبال 
کوفه،  از  قرآن  قاری  نفر  اشاره می کند که دویست  آن 
بصره و شام آورده شده بودند که دائما و به نوبت مشغول 
تالوت قرآن مجید بودند و چهل تن از غالم زادگان از آنان 
تعلیم قرائت می گرفتند. چهارصد فقیه و محدث برگزیده 
از کشورهای مختلف مامور تدریس بودند و هزار طالب 
علم از آنان تعلیم فقه و حدیث می گرفتند. دقت می شده 
که هر یک از طالب به فراخور استعداد خود به تحصیل 

رشته ای گمارده شوند.
تا معلوم دارند ذهن  دانشجویان را امتحان می کردند 
هر طالب علمی مستعد کدام علم است تا به تحصیل آن 
علم مشغول شود. دانشجو می دانست که در کدام گروه 
جای دارد و بایستی پیش کدام مدرس تحصیل علم کند. 
هزینه و مستمری ماهانه ی همه ی بخش ها و استادان و 
دانشجویان از حاصل جزیه ی روم و قسطنطنیه و هند 
پرداخت می شد تا بدون دغدغه به کار تحقیقی خویش 

مشغول شوند. 
ربع رشیدی یک دارالشفاء یعنی مرکز پزشکی داشت 
که به شکل یک بیمارستان و دانشکده ی پزشکی بود. 
در آن پنجاه پزشک حاذق از دیار هند و چین، مصر و 
شام و سایر بالد آورده شده بودند و هر طبیب ملزم به 
تربیت 10 دانشجوی طب بود. متخصصین کحالی )چشم 
پزشکی( جراحی و شکسته بندی و سایر متخصصین در 
آنها کادر رسمی بوده و حق کار در  آن کار می کردند. 
خارج از ربع رشیدی را نداشتند. طبیب پس از معاینه ی 
بیماران در مقابل داروخانه، که به »شبکه« معروف بوده، 
»خازن«  که  داروخانه  مسئول  به  و  می نوشته  نسخه 
تهیه ی  جهت  را  آن  خازن  و  می داده  می شد،  نامیده 
دارو به داروساز می داده است. نکته ی قابل توجه در ربع 

رشیدی این بوده که هیچ مبلغی جهت درمان از بیماران 
مراجعه کننده دریافت نمی شده است. خواجه رشیدالدین 
می گوید برای استادان این مرکز خانه هایی در کوچه ی 

عقب دارالشفا به نام کوچه ی معالجان بنیاد نمودیم.
شهر  این  مورد  در  روس  تاریخ نگار  »پتروشفسکی« 
می نویسد: از همه ی کشورها انواع درختان میوه، گل ها 
و حبوبات که در تبریز وجود نداشته و کسی آنها را ندیده 
بود، نهال آوردند و پیوند زدند و کشت خیلی از گیاهان 
در باغ های نمونه ی آن مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج 
می شده  یادداشت  مخصوص  دفاتر  در  بدقت  حاصله 
است. خواجه به تمام والیت هند و ختای ایلچیانی روانه 
گردانید تا بذر و تخم ویژه ی آنجا را بیاورند. »پروفسور 
مینورسکی« نیز در تاریخ تبریز به 50 نفر صوف باف از 
انطاکیه و طوس که در دارالسلطنه ی تبریز مشغول کار 

بودند، اشاره می کند.
ربع رشیدی کتابخانه ی عظیمی داشت که محل آن 
بر روی آرامگاه رشیدالدین بنا شده بود و مشتمل بر دو 
بخش راست و چپ گنبد آرامگاه بوده است. در زیر گنبد، 
صدها جلد قرآن نگه داری می شد و برای هر قسمت یک 
نفر کتابدار و یک نفر آشنا به علم کتابداری تعیین شده 
بودند.60 هزار جلد کتاب در انواع علوم، تواریخ، اشعار، 
حکایات و امثال که از ممالک توران، مصر و روم، چین و 

هند جمع و برای کتابخانه وقف شده بود. 
اغلب کتیبه های عمارات رشیدیه به قلم و خط عبداهلل 
صیرفی بود که به تحریر کتیبه ها و مندرجات دیوارهای 
داخل و خارج، کوی و محله های ربع رشیدی پرداخته 

است.
»در کل ربع رشیدی نمونه ی شاخص از برنامه ریزی و 
مدیریت شهری است که در تاریخ گذشته ی شهرسازی 
ایران و امروز جزو نمونه های نادر است، لذا خروارها خاک 
و تازیانه های بی مهری و کم لطفی هرگز نتوانسته است به 

حیثیت و هستی آن کوچکترین خدشه ای وارد سازد.«

میراث فرهنگی



کارایی . ویژه نامه سفرنامه آذربایجان . مهر و آبان 1392 2425

 2. شهرستان رشیدي 
مجتمع بسیار بزرگ ساختماني و متشکل از محله هاي 
و  رفاهي  مکان هاي  و  کوچه ها  و  خیابان ها  گوناگون، 
کارخانه هاي  و  کاروانسراها  و  حمام ها  مثل  اقتصادي 
بوده  غیره  و  بازار  دارالضرب،  پارچه بافي،  کاغذسازي، 
»رشیدیه«  تاسیسات  از  قسمتي  حقیقت  در  که  است، 
یا »رشیدآباد« و یا همان ربع رشیدي محسوب مي شد. 
سایر  مانند  نیز  قسمت  این  اینکه،  توجه  جالب  نکته ي 
قسمت هاي آن، از روي نقشه ي پیش بیني شده تاسیس 
یا  و  طبقه  یک  به  اختصاص  محله اي  هر  مثال  یافته 
یکي  مثال  است،  داشته  رده ي شغلي  یک  به  اختصاص 
از معروفترین محالت شهرستان رشیدي، محله صالحیه 

بوده است. 
3. ربض رشیدي 

محل  و  اعیان نشین  محله ي  حقیقت  در  قسمت  این 
که  است  بوده  رشیدي  ربع  مخصوص  کاخ هاي  احداث 
نیز  و  خاص  غالمان  با  رشیدالدین  خانواده ي  آن  در 
مسؤوالن امنیتي ساکن بوده اند و نیز مهندسان و معماران 
مخصوصي که در ساختمان تاسیسات ربع رشیدي نظارت 
داشته اند، در این مکان سکونت داشتند. مهترین اماکن 
این قسمت به سه مقام ارشد ربع رشیدي یعني متولي، 
مشرف و ناظر اختصاص داشته است و در دیگر اماکن 

بقیه ي خانواده و بستگان رشیدالدین سکونت داشتند.
شهرستان  رشیدي،  )ربع  قسمت  سه  این  بر  عالوه 
رشیدي و ربض رشیدي( چندین دهکده و یا باغ بسیار 
آن ها،  مجاورت  در  یا  و  قسمت ها  این  به  متصل  بزرگ 
متعلق به این مجتمع بوده است که در هر کدام از آن ها، 
گروهي خاص از غالمان که هر گروه از یک ملیت معین 

بوده اند، سکونت داشته و کار مي کرده اند.
 

امور اداري و مالي ربع رشیدي
بدو  از  رشیدي  ربع  مستقیم  مسؤولیت  و  سرپرستي 
تاسیس تا حدود بیست سال، یعني سال قتل رشیدالدین 
با شخص او بوده است که باني و مؤسس آن است. در 
وقف نامه در چند جا بیان مي کند که تا خودش زنده و در 
قید حیات است مدیریت و تولیت ربع رشیدي را به عهده 
دارد ولي بعد از خودش، اداره ي آن را به یک هیأت سه 
نفري که در رأس آنها متولي قرار دارد، واگذار کرده است. 
براي این سه مقام شرایط سختي تعیین کرده که نه تنها 
باید مورد تایید متولي باشند، بلکه قاضي القضات تبریز هم 
باید آن ها را تایید کند. متولي که مسؤول مستقیم ربع 
رشیدي بوده، باید در هر کار اساسي و تصمیمات مهم و 
بخصوص در امور مالي با دو مقام دیگر یعني مشرف و 

ناظر مشورت کند و سپس اقدام نماید. 
به فهرست و حدود  ابتدا  ربع رشیدي  در وقف نامه ي 
بیشترین  پرداخته شده که گویا  یزد  امالک  جغرافیایي 
مقدار اوقاف او در این نقطه از ایران بوده است. فهرست 
امالک و رقبات موقوفه در یزد که تعداد این اموال و امالک 
به 661 قطعه مي رسد. به عالوه اگر فهرست قطعاتي که 
در سه برگ مفقوده آمده و امروز در دست نیست به آن 
اضافه کنیم به بیش از هفت صد قطعه زمین شش دانگ 
یا مشاع و قریه و قنات وقفي فقط در یزد و حومه ي آن 
امالک  به  یزد،  وقفي  امالک  از  بعد  است.  مي شده  بالغ 
موقوفه ي تبریز و سپس به موقوفات مراغه پرداخته است 
و بعد به امالک وقفي شیراز و امالک اصفهان و امالکي در 
موصل اشاره مي کند. و نیز در وقف نامه از دو قریه بزرگ 
به نام هاي رشیدآباد و فتح آباد نام مي برد. باغ رشیدآباد که 
بسیار بزرگ بوده به چهار قسمت نجم آباد، باغ فردوس و 
باغ خانقاه تقسیم مي شده است که در این چهار قریه )که 
مجموعا رشیدآباد نامیده مي شده( صد نفر غالم و صد نفر 

کنیز را سکني داده بود. 
پیش  سال  هفتصد  در  بیمه،  که  نکنیم  باور  شاید   

مورد توجه خاص بنیانگذار ربع رشیدي بوده و به اجرا 
بخصوص  را  امر  این  است. رشیدالدین فضل اهلل  درآمده 
رده هاي سازمان  پایین ترین  از  که  مزارع  کارکنان  براي 
ربع رشیدي محسوب مي شده اند و یا در حقیقت همان 
غالمان و بردگاني که در مزارع فتح آباد و رشیدآباد کار 
مي کرده اند، به اجرا در آورده و مصرا به متولیان آینده 
مي گوید که دقیقا اجرا کنند. به این ترتیب که از سهم 
زارعان سالي یک ششم کل درآمد آن ها را در صندوق 
دچار  خانواده شان  و  خود  اگر  تا  کنند  نگهداري  خاص 
بازماندگانشان  یاز  و  شدند  نشده  پیش بیني  حوادث 
بي سرپرست ماندند، از آن صندوق به آن ها کمک شود 
که مي توان آن را همان حق بیمه و یا بازنشستگي دانست 
که امروز معمول است. خواجه رشید در مورد کارکناني 
که شایستگي الزم را نداشته باشند دستور باز خرید آنها 
را مي دهد، رشیدالدین پیش بیني هاي الزم را از نظر مالي 
جهت کل سازمان ربع رشیدي کرده بود به طوري که به 
متولي دستور مي دهد که همیشه براي یک سال آینده 
نقود در  و  مواد  کلیه  از  بر مصارف سال جاري(  )عالوه 
انبارها و خزانه ذخیره داشته باشد که اگر به دالیلي مثل 
نقاط  از  رسیدن محصول  دیر  یا  و  و جنگ  خشکسالي 
دوردست به ربع رشیدي، دچار کمبود شد از این ذخایر 

استفاده کند.
 

فعالیت هاي علمي و آموزشي ربع رشیدي 
و  اوقاف  آن  با  رشیدي  ربع  عظیم  تاسیسات  تمام 
گوناگون  علوم  آموزش  محور  حول  به  کالن،  بودجه ي 
رشیدالدین  غایي  هدف  دیگر  عبارت  به  مي چرخید. 
عالقه ي  و  دانش دوستي،  مجتمع،  احداث  از  فضل اهلل 
شدید او به علم و علما بود، نمونه هایی از اقدامات انجام 

شده در آن را می توان ذکر کرد.
در دارالشفاي ربع رشیدي طبق وقف نامه، اطبایي که 
به خدمت درالشفا مامور مي شدند مي بایستي که هر کدام 
نوبه و کشیک داشته باشند تا اینکه شبانه روز همیشه یک 
نفر طبیب یا شاگرد و داروساز در سرکار حاضر بوده و هر 
طبیبي باید دو نفر متعلم را درس طب و داروسازي آموزد. 
روزهاي دوشنبه و پنجشنبه مقرر بوده که به همسایگان 
ربع رشیدي و اوالد واقف و غالمان که واقف آنان را آزاد 
ساخته و باغبانان و برزیگران موقوفات ربع رشیدي داروي 
مفت دهند. اگر مسافري رنجور مي گردیده باید هر کجا 
که متولي مصلحت مي داند او را بخواباند و طبیب به عالج 

او پردازد تا شفا یابد و پس از شفا یافتن سفر کند. 
خواجه رشیدالدین دائما طبق برنامه ي دقیق و منظمي 
در  را  برجسته  مغزهاي  یکسو  از  که  است  بوده  مراقب 
وجود  از  دیگر  سوي  از  و  کند  جمع آوري  رشیدي  ربع 
آنها نهایت استفاده را براي تربیت کارهاي ملي به عمل 
آورد. تنها در کوچه ي علما چهارصد روحاني و مفتي و 
متشرع با مستمري  ها و مزایاي کافي منزل داشتند. در 
کوي طالب که مجاور کوچه ي فوق بود هزار تن طالب 
علم شایق علوم که از کشورهاي مختلف مسلمان گرد 
آمده بودند هزینه ي تحصیلي طبق شایستگي و استعداد 

خود دریافت مي کردند. 
غیر از پزشکاني که تمام وقت در ربع رشیدي بودند 
نباید از حضور خودداري کنند،  و بدون اجازه ي متولي 
پزشکان دیگري هم به ربع رشیدي آمد و رفت مي کردند 
بیماران  به تدریس علم طب و شاید طبابت  آنجا  و در 
نیمه وقت«  »پزشکان  را  ایشان  ما  که  مي پرداختند 
از  یا  و  دست  دور  نقاط  از  اطبا  این  اکثر  نامیده ایم. 
کشورهاي بیگانه به تبریز آمده بودند و هر کدام از آنها 
ده نفر دانشجوي علم طب را تعلیم مي دادند )در صورتي 
که پزشکان تمام وقت هر کدام فقط پنج دانشجو داشتند( 
محله اي  در  نیز  خانواده شان  و  آنان  سکونت  محل  و 
آنکه  حال  و  بود  معالجان«  »کوچه ي  نام  به  مخصوص 

پزشکن تمام وقت ربع رشیدي در محله ي »صالحیه« که 
مجاور ربع و یکي از بهترین محالت شهرستان رشیدي 

محسوب مي شد، ساکن بودند.
مطالب  رشیدي  ربع  دارالشفاي  داروخانه ي  مورد  در   
بسیاري در مکاتیب رشیدي و وقف نامه ي ربع رشیدي 
وجود دارد، در وقف نامه به صدها خمره ي بزرگي اشاره 
داروهاي  سال  چند  مصرف  یک  هر  در  که  مي کند 
گوناگون ذخیره شده بود و نام هر دارو روي خمره نوشته 
بوده،  دارالشفا  کنار  در  که  مخصوصي  انبار  در  و  شده 
نگهداري مي شده است. در مکاتیب رشیدي به چند نامه 
بر مي خوریم که از پسران و یا ایادي خود از نقاط مختلف، 
از  است.  کرده  را  مخصوصي  داروهاي  ارسال  تقاضاي 
چنین  جهان  گوناگون  نقاط  به  او  بي شمار  نامه هاي 
مجموعه ي  داراي  رشیدي  ربع  دارالشفاي  که  برمي آید 
کاملي از آخرین داروها و روغن ها و گیاهان پزشکي مورد 
نیاز بوده و در حقیقت موزه ي غني و مجهزي در اختیار 

داشته است.
 ارزشمندترین تاسیسات ربع رشیدي، کتابخانه ي آن 
بوده است که از بزرگترین کتابخانه هاي آن عصر به شمار 
گنبد  دو طرف  در  کتابخانه  این  احداث  مي رفت. محل 
بزرگي بوده است که بر روي آرامگاه خویش بنا کرده بود 
و نیز اتاق کار مخصوص متولي، که در حقیقت مدیرعامل 
و یا ریاست عالیه ي ربع رشیدي را داشت، در مجاورت 
کتابخانه و گنبد بوده است. کتابخانه شامل دو قسمت 
بود، یکي در سمت راست گنبد و دیگري در سمت چپ 
آن. به عالوه محلي در زیر گنبد جهت نگهداري صدها 
جلد قرآن با خطي خوش و گران قیمت تعیین شده بود.

که  داده  مفصال شرح  را  کتابخانه  از  استفاده  شیوه ي 
با روش هاي امروزي چندان تفاوتي ندارد، دانشجویان و 
از  مي توانسته اند  مي خواسته اند،  که  کتابي  هر  مدرسان 
کتابخانه بگیرند و آن را یا در »قرائت خانه ي« آنجا مطالعه 
کنند و یا از کتابخانه بیرون برند ولي حق نداشتند بدون 

گروگان کتابي را از ربع رشیدي خارج نمایند. 
دیگر  چون  کتابخانه،  این  که  مي کنیم  مشاهده 
تاسیسات آموزشي ربع رشیدي، قابل مقایسه با بزرگترین 
کتابخانه هاي امروز از جهت کیفیت و کمیت بوده است. 
ولي افسوس که این واحد نیز چون دیگر تاسیسات ربع 
رشیدي، به وسیله ي عوان به تحریک و تبلیغ و تشویق 
مخالفان رشید به آتش کشیده شده و یا به غارت رفته 

است.
رشیدالدین فضل اهلل، بنیاد این سازمان را چنان ریخته 
و  اجازه مي داد  تاریخي  فسادانگیز  موقعیت  اگر  که  بود 
کینه توزي هاي  هم چشمي ها،  و  چشم  حسادت ها،  اگر 
جاهالنه و انتقام هاي بي رحمانه نبود این تاسیسات تا به 
امروز هم مي توانست باقي باشد. ولي چنان که بیان کردم 
تهمت هاي ناروا، دسیسه هاي عجیب سیاسي و سرانجام 
به  جز  که  )ابوسعید(  مغول  بي خرد  خان  یک  تحریک 
عیاشي هاي خویش نمي اندیشید، بنیانگذار این مجتمع 

علمي را با بي رحمانه ترین وجه نابود کرد. 
اکتفا  خاندانش  و  پسرش  و  او  کشتن  به  تنها  کاش 
مي شد ولي آثار خیر و این سازمان علمي باقي مي ماند و 
یا فقط اموال شخصي او را مصادره و غارت مي کردند نه 
اموال ربع رشیدي را که یک سازمان عام المنفعه و عمومي 
بود، ولي متاسفانه فرداي روز قتل رشید، تمام آثار خیر و 
اموال ربع رشید را به غارت بردند و یا سوزانیدند و مردم 
به جرم  دستیارانش  و  گیالني  علیشاه  تحریک  به  عوام 
بازسازي  از  بعد  نابود کردند و حتي  را  واهي همه چیز 
بعد  غیاث الدین محمد  وسیله ي  به  رشیدي  ربع  مجدد 
این  نیز مجددا همان آفت دامنگیر  از قتل این شخص 
تاریخ  بایگاني  به  و  نکرد  و دیگر سربلند  تاسیسات شد 

سپرده شد.

از جمله عوامل مهم رشد و شکوفایي تمدن اسالمي 
یافتن  نظام  همانا  حاصله،  علمي  پیشرفت هاي  و 
و  تربیت  و  تعلیم  امر  در  صحیح  برنامه ریزي هاي  و 
و  بود. حمایت مادي  دانش اندوزي و تحقیق و پژوهش 
معنوي از دانشمندان و پژوهشگران، به وجود آمدن مراکز 
علمي و تحقیقاتي از دارالعلم ها، مدارس، بیت الحکمه ها، 
بزرگ  نهادهاي  پوشش  در  رصدخانه ها،  بیمارستان ها، 
این  از  یکي  مي کرد.  فراهم  را  مهم  این  اسباب  وقفي 
مجتمع هاي علمي و آموزشي وقفي، مجتمع عظیم َربع 
رشیدي مي باشد که واقف و باني آن خواجه رشیدالدین 
فضل اهلل همداني طبیب و مورخ و وزیر معروف اسالمي 

بود.

وقعیت مکاني و ساختماني ربع رشیدي 
خواجه رشیدالدین از زمان سلطنت غازان خان تا اواخر 
عمر خود که در زمان سلطنت سلطان ابوسعید بهادر بود 
یک سلسله عمارات زیبا در محل رشیدیه که به نام خود 
اوست ساخته که به ربع رشیدي معروف گردیده است. 
تمام این عمارات و ساختمان ها به یکدیگر متصل بوده و 
حصاري به دور آن کشیده شده بود که ظاهرا داراي برج 
اکنون  عمارات  این  خرابه هاي  است.  بوده  نیز  بارویي  و 
در آخر محله ي ششگالن تبریز که به محله ي ولیان کوه 
)بیالنکوه( منتهي مي شود، و از نقاط خوش آب و هواي 

تبریز به شمار مي رود.
رشیدي،  ربع  موقعیت  معرفي  در  سند  بهترین 
دقیق  طور  به  که  است  رشیدالدین  نوشته هاي شخص 
آن را در وقف نامه معرفي کرده است. به عالوه در کتاب 
به آن بحث و  نامه راجع  مکاتبات رشیدي، در چندین 
اشاره شده است که مهمتر از همه، مکتوب 51 است که 
خواجه رشید خطاب به یکي از فرزندان خویش نوشته 
احداث  براي  که  مي نویسد  نامه  این  در  رشید  است. 
وجود  از  را  استفاده  حداکثر  رشیدي،  ربع  راه اندازي  و 

وسیله ي  به  آن ها  و  نموده  زمان  فضالي  و  دانشمندان 
پیک هاي متعدد، از اقصي نقاط به تبریز فراخوانده، و به 

احترام و اکرام آن ها پرداخته است.
نامه  این  در  رشیدي  ربع  عظمت  و  وسعت  درباره ي 
چهار  و  بیست  رشیدي(  )ربع  او  در   ...  « مي نویسد: 
و  است  منبع  خورنق  قصر  چون  که  رفیع  کاروانسراي 
... و سي هزار خانه ي دلکش در او  هزار و پانصد دکان 
بنا کردیم و حمامات خوش هوا و حوانیت )دکان ها( و 
طواحین )آسیاب ها( و کارخانه هاي شعربافی )پارچه بافی( 
و کاغذسازي و رنگرزخانه و دارالضرب و غیره احداث و 
انشا رفته و از هر شهري و ثغري، جماعتي آوردیم و در 

ربع مذکور ساکن گردانیدیم... «.
ربع  عظمت  و  وسعت  رشیدالدین،  نوشته ي  همین 
را سه  هر خانه  اگر ساکنین  نشان مي دهد.  را  رشیدي 
تا چهار نفر در نظر بگیریم، مالحظه مي شود که ظرفیت 
این مجتمع بزرگ و لواحق آن بیش از یک صد هزار نفر 
جمعیت مي شود و در واقع یک هزار و پانصد دکان خود 

گویاي وسعت آن مي شود.
مجتمع بزرگ علمي و آموزشي و در حقیقت شهرک 
وقف نامه ي  در  کامل  و  تمام  و  خوبي  به  رشیدي،  ربع 
به طور کلي شامل  این مجتمع  است.  آن معرفي شده 
قسمت هاي  کلیه ي  که  بوده  آموزشي  مجهز  تاسیسات 
در  عالوه  به  بودند.  آمده  وجود  به  آن  محور  گرد  دیگر 
وقف نامه به دو قسمت بزرگ دیگر غیر از ربع رشیدي 
رشیدي«  »شهرستان  و  رشیدي«  »ربض  نام هاي  به 
بزرگ  و  معروف  محله هاي  در حقیقت  که  برمي خوریم 
یا همان  آباد« و  به قول خودش، »رشید  یا  »رشیدیه« 

ربع رشیدي بوده اند. 
ربع  کارکنان  از  همگي  تقریبا  مجتمع  این  ساکنان 
رشیدي بوده اند که هر کدام با شرایط و امکانات خاص 
و از پیش تعیین شده اي، به کار و زندگي در آن مشغول 
بوده و از متولي حقوق دریافت مي داشته اند. براي بعضي 

کار  مخصوص  اتاق  رشیدي  ربع  داخل  در  کارکنان  از 
وجود داشت که باید به طور مجرد در آن به کار و زندگي 
بپردازند )شبیه دانشگاه هاي امروز که براي استادان اتاق 
کار مخصوص وجود دارد(. به عالوه براي هر یک از آن ها 
مسکني - بسته به نوع شغل - در محله اي خاص جهت 
خانواده اش تعیین شده بود که بعضي از این مساکن را 
خود رشید از محصول موقوفات ساخته و مجانا در اختیار 
داده  زمین مجاني  فقط  بعضي  به  و  بود،  آن ها گذاشته 
بودند که براي خود خانه بسازند و بعضي هم به صورت 

اجاره نشیني در محالت گوناگون زندگي مي کردند.
تاسیسات ربع رشیدي چنان دقیق در وقف نامه بیان 
شده که امروز مي توان از روي همان توضیحات نقشه ي 
آن را پیاده کرد. محل احداث گنبد بزرگ، محل سکونت 
سه مقام ارشد ربع رشیدي )متولي، مشرف و ناظر(، محل 
مساجد و مدارس و محل کتابخانه هاي دوگانه، دارالشفا، 
خانقاه، محل سکونت مدرسان و معیدان )استاد یاران( و 
طالب )دانشجویان( و غیره را دقیقا تعیین کرده است. به 
طور خالصه این مجتمع را که خود خواجه در آثارش به 
نام هاي »رشیدیه« و »رشیدآباد« و اکثرا »ربع رشیدي« 
نامیده، مي توان به سه قسمت اساسي به این شرح تقسیم 

کرد:
1. ربع رشیدي 

و  اساسي ترین  شد  اشاره  که  چنان  رشیدی  ربع 
اصلي ترین قسمت بوده که دیگر تاسیسات گرد محور آن 
اوایل  در  قسمت  این  بود.  شده  احداث  آن  خاطر  به  و 
بنا به نوشته ي خواجه شامل تاسیسات مختصري بوده و 
بعدها قسمت هاي مفصلتري ساخته و به آن اضافه کرده 
است. خواجه رشید ربع رشیدي را - جز گنبد که محل 
مدفن خویش قرار داده به چهار قسمت تقسیم کرده و 
کاربرد هریک از قسمت ها را دقیقا تعیین نموده است و 
شامل روضه ، خانقاه ، دارالضیافه )مهمانسرا( ، دارالشفا 
)بیمارستان و دانشکده ي پزشکي( ، دارالمساکین می شود.

شهری وقف دانش
حسین امیدیاني

ربع رشیدي، مجتمع بزرگ وقفي، علمي و آموزشي در تبریز
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وزیر ایرانی حکومت مغولی
مسعود کثیری

خواجه رشیدالدین فضل اهلل همدانی

زندگی خواجه
 648 سال  در  همدانی  فضل اهلل  رشیدالدین  خواجه 
و  بزرگ  متولد شد. جد  همدان  در شهر  قمری  هجری 
پدران او همگی به شغل عطاری و طبابت مشغول بودند. 
و  پزشکان  از  به همراه جمعی  موفق الدوله  بزرگش،  پدر 
قلعه ی  در  کوهستان،  اسماعیلی  حکام  نزد  دانشمندان، 
الموت زندگی می کردند. هم زمان با فتح قلعه ی الموت، 
خدمت  به  دانشمندان،  دیگر  همراه  به  هم  موفق الدوله 
هالکوخان مغول درآمد. در زمان سلطنت ایلخان اباقاآن، 
رشیدالدین که آن زمان رشیدالدوله نامیده می شد و به 
خاص  طبیب  عنوان  به  داشت،  یهود  دین  زیاد  احتمال 
پادشاه درآمد و از همان زمان نزد ایلخان نفوذ و احترام 

زیادی کسب نمود.
در زمان غازان خان، پس از عزل و قتل صدرالدین زنجانی 
ملقب به صدر جهان، در سال 697 هجری قمری خواجه 
رشیدالدین که درجات فضل و کمالش برای ایلخان هویدا 
گشته بود، به همراه سعدالدین ساوجی مشترکا، به مقام 
وزارت رسید. خواجه گرچه از این نقطه به بعد به باالترین 
مقام دیوانی آن زمان رسید و از آن پس تا زمان مرگش 
به تناوب وزیر سه ایلخان بزرگ بود، ولی در این مسیر 
همیشه دچار نوعی منازعه و رقابت بود. این منازعه و رقابت 
همیشه از طرف ایلخان دامن زده می شد و همیشه برای 
وزارت او شریک دیگری قرار می دادند تا خواجه در این 

مقام بالمعارض نباشد. 
نیانجامید  طول  به  زیاد  وزارت  در  شراکت  این  مدت 
و پس از مدتی در سال 711 هجری قمری با توطئه ی 
شخص دیگری به نام خواجه تاج الدین علیشاه گیالنی که 
به  وزارت محسوب می گردید، سعدالدین ساوجی  رقیب 
فرمان ایلخان الجایتو به قتل رسید و علیشاه شریک و انباز 
خواجه در وزارت شد. پس از مدتی گرچه تاج الدین علیشاه 
دوست خواجه بود و بنا به توصیه ی او به قدرت رسیده بود، 
ولی نزاع و اختالف ما بین این دو وزیر هم شروع گشت. 
این اختالفات که ظاهرا بر سر نحوه ی اداره ی کشور و در 
حقیقت جنگ قدرت ما بین این دو وزیر بود، باعث گشت 
تا خواجه در اوایل سلطنت ایلخان ابوسعید از سمت خود 
استعفا داده و به سر امالک خودش در ربع رشیدی برگردد. 
السلطنه ی  نایب  حقیقت  در  که  چوپان  امیر  اصرار  با 
خودش  قبلی  مقام  به  مجددا  رشیدالدین  بود،  ابوسعید 
بازگشت و دوباره دسایس تاج الدین علیشاه بر علیه او شروع 
گشت. پس از مدتی تاج الدین علیشاه با کمک چند نفر 
شاهد دروغین که رشوه دریافت نموده بودند، خواجه را به 
مسموم کردن و قتل الجایتو متهم کرد. این اتهام باعث شد 
تا ایلخان ابوسعید فرمان قتل این پیرمرد فرزانه را به همراه 
پسر جوانش، عزالدین ابراهیم، صادر کرده و این حکم در 
هفدهم جمادی االول سال 718 در اطراف شهرستان ابهر 
به اجرا گذاشته شد. ابتدا پسر را در پیش پدر گردن زده و 

بعد جالد خواجه را از میان به دو نیم کرد. جنازه ی او پس 
از مدتی به ربع رشیدی منتقل شد. هر چند که صد سال 
بعد به حکم میرانشاه گور او را شکافته و استخوان هایش را 

به گورستان یهودیان تبریز منتقل نمودند.

خواجه و تاریخ نویسی
در  خواجه  گرانقدر  اثر  که  گفت  می توان  جرائت  به 
خصوص تاریخ، یکی از مهم ترین و بزرگ ترین آثاری است 
که در ایران بعد از اسالم در زمینه ی تاریخ نگاری بوجود 
آمده است. این کتاب به دالیل متعدد، نه تنها یکی از منابع 
مهم مطالعه ی تاریخ ایران، بلکه از مهم ترین منابع مطالعاتی 
تاریخ مغول و جهان است. این کتاب یک تاریخ عمومی 
است که فاصله ی زمانی آن از آغاز خلقت انسان تا اواخر 

دوره ی ایلخانی را در بر می گیرد. 
خواجه رشیدالدین تالیف این کتاب را بنا به درخواست 
غازان خان شروع کرد و لذا پس از پایان جلد اول آن را به 
نام ایلخان »تاریخ غازانی« نامید. در دوران ایلخانی الجایتو، 
بنا به دستور او خواجه موظف شد تا قسمت های دیگری بر 
کتاب بیفزاید و آن را تا زمان خودش امتداد دهد. به همین 
لحاظ مجلدات دیگری به شرح زیر بر این کتاب افزوده شد:
جلد اول که به تاریخ مبارک غازانی مشهور می باشد، 
درباره ی قبایل ترک و مغول و تاریخ اجداد چنگیز و خودش 

و فرزندان و ایلخانان مغول تا غازان می باشد.

جلد دوم خود شامل دو قسمت می باشد. یک باب آن 
شامل تاریخ سلطنت الجایتو و شرح و بسط حوادث زمان 
ایلخانی او و باب دوم در ذکر تواریخ احوال انبیا و خلفا و 
پادشاهان قدیم ایران و ملوک و سالطین اسالم و قوم یهود 

و فرنگ و اقوام مختلف است.
جلد سوم که متاسفانه از گزند حوادث زمانه به دور نمانده 
و امروزه آنرا در اختیار نداریم، نوعی کتاب جغرافیا و یا 

مسالک و ممالک بوده است.
کتاب »جامع التواریخ رشیدی« با مقدمه ای در ضرورت 
پرداختن به تاریخ شروع گشته و در این مقدمه سعی بر این 
است تا ضمن برشمردن خصوصیات متفاوتی از تاریخ مغول 
نسبت به ادوار گذشته، ضرورت نگارش چنین تاریخی بیان 
گردد. خواجه در تدوین این کتاب به منابع مختلف کتبی 
و شفاهی و اسناد دیوانی دسترسی داشته ولی مهم ترین 
منبع نگارش او در خصوص تاریخ قبایل مغولستان و اجداد 
چنگیز، مجموعه ای مکتوب به نام »آلتن دبتر« بوده که 
حکم تاریخچه ی رسمی مغوالن را داشته است. از دیگر 
منابع مورد استفاده ی او می توان به نظرات عالمان تاریخ 
مغول همچون »بوالد چینگ سینک« و همچنین اثر با 
»تاریخ جهانگشای جوینی«  عنوان  تحت  ارزش جوینی 

اشاره نمود.
در خصوص نحوه ی نگارش این کتاب به نظر می رسد 
که خواجه رشیدالدین به خاطر نفوذ فوق العاده ی سیاسی 
و منابع سرشار مالی که در اختیار داشت، گروه زیادی از 
دانشمندان، نویسندگان و پژوهشگران را در دیوانخانه ی 
خود برای جمع آوری و تحریر جامع التواریخ فراهم آورده و 
از توان علمی و قدرت نویسندگی آن ها برای نگارش کتاب 

بهره می برده است. 

اعتقادات دینی خواجه
تقریبا همه ی مورخان معتقدند که دین اجدادی خواجه، 
یهودیت بوده و او و پدرانش در خاندانی یهودی به دنیا 
آمده اند. خود خواجه هم ابتدا دین یهودی داشت و چون 
آوردن لقب دین در پی اسم افراد برای پیروان دیگر ادیان، 
کاری غیر معمول محسوب می گردید، لذا لقب او قبل از 
مسلمان شدن، رشیدالدوله بود ولی پس از گرایش به دین 

اسالم نام او از رشیدالدوله به رشیدالدین تغییر یافت. 
برخی معتقدند که اسالم گزینی خواجه در زمان الجایتو 
بود. البته برخی دیگر از مورخین معتقدند که اسالم خواجه 
می بایست زمانی پیش تر از این و حداقل مربوط به دوران 
ایلخان قبلی، غازان خان باشد. دلیل این گروه این است که 
غازان خان هنگام تاسیس مجموعه ی »شنب غازان« که 
شامل مدارس، خانقاه، کاروانسرا، دارالشفا و... بود، تولیت 
اوقاف آن را به خواجه رشیدالدین فضل اهلل واگذار کرد و 
این بسیار بعید است که سلطان تولیت امالک وقفی را به 
شخصی یهودی که یقینا واکنش مسلمانان را در بر دارد، 

وانهاده باشد.
به دنبال مسلمان شدن  اینست که  آنچه مسلم است 
خواجه، گرچه گروه وسیعی از اطرافیان و یاران او به تبعیت 

از خواجه اسالم آوردند، ولی همواره گروهی از یهودیان در 
دستگاه او رفت و آمد داشتند و همین دستاویزی برای 
حمله ی مخالفان خواجه به او شده بود. چنین دشمنی هایی 
گرچه همواره در طول حیات خواجه موجبات رنجش و 
زحمت او را فراهم می کرد، پس از مرگ هم ادامه داشت 
پسر  میرانشاه،  مرگش،  از  پس  سال  یکصد  جاییکه  تا 
امیر تیمور گورکانی دستور داد تا قبر او را که در محل 
داشت،  قرار  بود-  کرده  بنا  خود  که   - تبریز  رشیدیه ی 
شکافته و استخوان هایش را به قبرستان یهودیان منتقل 

نمایند.
مذهب  بزرگان  از  خواجه  که  می گوید  پطروشفسکی 
شافعی بود و سه کتاب در فقه و الهیات شافعی نوشته 
است. او حتی تفسیری بر قرآن نوشت و در آن سعی کرد 
به شبهات علمای یهودی در مورد دین اسالم جواب دهد. 
هر چند که این اقدام او با واکنش برخی از فقها از جمله 
فقیه معاصر او قطب الدین شیرازی مواجه شد و او پس از 
اطالع از این اقدام خواجه گفت خوبست من هم تورات را 

تفسیر کنم.
مجموعه ی  در  او  از  که  مکاتباتی  اساس  بر  همچنین 
مکاتبات رشیدی باقی مانده، در همه جا می توان مشاهده 
نمود که او به کارگزاران خودش، دستور پرداخت صله و 
پاداش به علما و سادات را صادر کرده و آن ها را به دینداری 
و ادای فرایض دینی و مبارزه با کفر و الحاد، سفارش کرده 

است.

خواجه ی پزشک
یهودیان از دیرباز در حرفه های خاصی از جمله عطاری، 
خواجه  جد  داشته اند.  سررشته  عتیقه فروشی  و  پزشکی 
به همین  و  داشت  موفق الدوله شغل عطاری  به  معروف 
دلیل به امور پزشکی و طبابت هم می پرداخت. پدرش، 
ابوالفرج علی بن ابی الشجاع همدانی، معروف به عمادالدوله 
هم از پزشکان معروف زمان بود و از جمله ی مهاجرین 

یهودی به شمار می رفت.
کال این خاندان به داشتن دانش پزشکی شهره بودند. 
خدمت  به  پزشک  عنوان  به  ابتدا  رشیدالدین،  خواجه 
ایلخانان درآمد و در طول مدت عمر و وزارتش همواره به 
طبیب بودن خودش افتخار می کرد و مکتوبات خودش را با 
عنوان »فضل اهلل ابن ابوالخیر علی المشتهر بالرشید الطبیب 

الهمدانی« امضا می کرد.
در بررسی زندگی او موارد زیادی وجود دارد که نشان 
می دهد در تمام مراحل زندگی اش و حتی در اوج قدرت 
سیاسی، طب و طبابت از جمله اولویت ها و عالیق خواجه 
امور سیاسی،  به  اشتغال  رغم  علی  فرزندانش هم  و  بود 
نسبت به شغل اجدادی خودشان بی توجه نبودند. چنانکه 
– شربتدار  عنوان  به  ابراهیم  عزالدین  کوچکش،  فرزند 

داروساز- مخصوص الجایتو خدمت می کرد و نهایتا هم به 
دلیل همین حرفه مورد سوظن قرار گرفت و به سرنوشتی 

دردناک مبتال گشت.
مجموعا 7 نامه در مجموعه ی مکاتبات رشیدی، کتاب 

به  نحوی  به  که  دارد  وجود  رشیدی«،  االفکار  »سوانح 
اهتمام خواجه رشیدالدین فضل اهلل نسبت به امور پزشکی 
داللت می کند. یکی از مهم ترین اقدامات خواجه تاسیس 
بیمارستان بزرگ شهر تبریز در مجموعه ی ربع رشیدی 

بود.
عالوه بر این نامه ها موارد دیگری هم دال بر توجه خواجه 
به امور پزشکی وجود دارد از جمله خواجه رشیدالدین در 
جایی می گوید که چینی ها هنگام عقد قراردادهای رسمی 
اثر انگشتان خودشان را پای قرارداد می گذاشتند. سپس در 
تکمیل صحبت خودش می گوید که تجربه نشان می دهد 
که هیچ دو نفری نیستند که انگشتان کامال یکسان داشته 
باشند. اگر منظور نویسنده فقط این بوده که شکل انگشتان 
افراد با هم متفاوت است، مطلب اهمیت چندانی نمی یابد 
ولی اگر مقصودش این بوده که اثر انگشتان در هیچ دو 
نفری مشابه نیست، در این صورت وی نخستین دانشمندی 
است که به ارزش انگشت نگاری در تشخیص هویت اشاره 

کرده است.
خواجه  اقدامات  جالب ترین  و  مهم ترین  از  یکی 
رشیدالدین، تالش در جهت شناسایی و ورود طب چینی 
به عرصه ی پزشکی ایران بود. خواجه که در تاریخ نگاری 
روشی نو برگزیده بود و برخالف بسیاری از تواریخ گذشته، 
به تواریخ همه ی اقوام و مردمان دیگر نقاط دنیا هم توجه 
کرده بود، سعی نمود تا در پزشکی هم چنین قدمی بردارد 
و کوشید که پای معلومات طبی چین را هم به عرصه ی 
پزشکی ایران از طریق ترجمه ی آثار طبی آن ها، باز کند 
که حاصل این کار او امروزه به صورت یک نسخه خطی به 

نام »تنگسوق نامه«، در اختیار ما قرار دارد.
این  مقدمه ی  در  خود  که  همانگونه  منظور  این  برای 
کتاب می گوید، ابتدا سعی کرد تا ضرورت چنین کاری را 
به ایلخان فهمانده و سپس فرمانی از غازان خان برای انجام 
آن بگیرد. پس از آن یک نسخه ی منظوم از طب چینی را 
که منسوب به یک حکیم چینی به نام »وانگ شاهو« بود 
انتخاب نموده و برای ترجمه به یک گروه داد. نکته ی جالب 
که خواجه در مقدمه ی این کتاب ذکر می کند، وسواسی 
است که او برای انتخاب گروه مترجمین داشت. او ابتدا 
یک مترجم ایرانی االصل را که پدرش به چین مهاجرت 
کرده و خودش در آن جا به دنیا آمده بود، انتخاب کرد که 
تبعا این مترجم به زبان های فارسی و چینی تسلط داشت. 
سپس یک حکیم چینی به نام حکیم سیوسه ختایی و یک 
حکیم ایرانی به نام موالنا ملک الحکما صفی الدوله برگزید 
تا بر ترجمه ی این کتاب نظارت کرده و به اصطالح آن را 
ویرایش علمی نمایند. پس از اینکه این کتاب منظوم به 
زبان فارسی ترجمه شد، آن را به خط محمد بن احمد 
دارالترجمه ی  در  کرمانی،  قوام  به  معروف  محمود  بن 
تبریز بازنویسی نمود و در سال 713 هجری قمری به نام 
تنکسوق نامه ی ایلخانی یا طب اهل خطا، به پیشگاه ایلخان 

تقدیم نمود.
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میراث معنوی

روز عاشورا که گذشت، خون پاکی در کام زمین رفت و آفتابی بر خاک افتاد، اما شعله ای افروخت، غریب! 
شرری که بر جان های پاک انداخت تا سینه به سینه و نسل به نسل تا پایان جهان زنده بماند و شوری بر دل ها 
بیندازد که آرام نگیرد. حسین )ع( خون آزادگی و آزادی شد تا در رگ هر عاشق آزادگی تا ابد جاری بماند.
غم این غصه قرن هاست که از دل ها نرفته و در هر کوی و برزنی و در میان هر قوم و قبیله ای به گونه ای 
متفاوت رخ نمایان کرده است. آیین ها و سنت ها به هزاران شیوه و هزاران زبان، این داستان را روایت کرده اند 

و می کنند، بی آنکه لحظه ای از حرکت بماند. تکرار و تکرار می شود بی آنکه تکراری شود.
در سرزمین هزار فرهنگ ایران زمین، در هر گوشه ای به شکلی بدیع، عزای حسینی در عمق فرهنگ اش 
فرو رفته. آیین هایی برجای مانده است که از پس هر تغییری استوار عبور کرده اند و به امروز رسیده اند. امروز 

هم تالش می شود تا این سنت ها و آداب ناب را حفظ و نگه بانی کنند تا در میان این هیاهو گم نشود.
چندین آیین عاشورایی از گوشه و کنار ایران زمین تا کنون به عنوان میراث معنوی به ثبت ملی رسیده 
است و در آذربایجان شرقی هم هشت رسم به حافظه ی ملی سپرده شده است. عزاداری سنتی در بازار بزرگ 

تبریز و هفت آیین دیگر به ثبت رسیده اند که نظری گذرا بر آنها انداخته ایم.

طنین صدای »شاخسی واخسی« در تبریز مانند تمام شهرهای این استان در شب های 
محرم همیشه به گوش می رسد. شاه حسین، وای حسین؛ اینگونه در کالم مردم تغییر 
کرده است. شاه حسین گویان، با گرداندن چوب دست های خود، به نشانی از شمشیرهایی 
که به خون خواهی امام حسین )ع( سال ها در دست بوده است، با نوایی حماسی انگار بر 
کوس جنگ می کوبند تا آمادگی خود را برای رفتن به میدان انتقام از خون های شهدای 
کربال به رخ بکشند. آیینی که از کوچه های تاریخ تا کوچه های امروز شهرهای آذربایجان 

راه درازی را گذرانده.

حسین نوریست که هرگز خاموش نمی شود. و در دل شب های تاریک ماتم و عزای 
حسین، شعله های آتشی بر سر عزادارانش می گردانند تا یادآور آتشی باشد که بر خیمه گاه 
سرورشان افتاد. روستای شیشوان شهرستان عجبشیر، یکی از معدود روستاهایی است که 
رسم مشعل گردانی یا »پولکه توالماخ« در آن اجرا می شود. رسم کهنی که قرن هاست 
در شب تاسوعای حسینی برپا می شود. مشعل های پارچه ای را در هر محله آتش زده و 

به میدان مقابل حسینیه اصلی روستا می آورند تا یکی شوند و یک ساز، آشفته بگردند.

نمایش ایرانی قرن ها که روایتگر ظلم های روا شده بر خاندان اطهر پیامبر بوده است. 
شبیه خوانی آئینی ماندگار شد برای روایت و یادآوری آن حوادث. شهر بخشایش در روز 
عاشورا شاهد برپایی نمایش عظیمی از عالقمندان به حضرت حسین )ع( است. بیش از 
دویست نفر در میدانی که خارج از شهر و به همین منظور مهیا شده، گرد هم می آیند و با 
بازآفرینی وقایع صحرای کربال، عزاداران حسینی را با خود همراه می کنند. این بزرگترین 

شبیه خوانی در شمال غرب کشور است.

خدایا، خدایا، حسین کجاست؟ این زمزمه ی عزاداران حسینی در شهر مراغه است. 
صبح گاه عاشورا و پیش از آنکه خورشید سربرآورد، عزاداران مراغه ای احرام بسته به 
حسینیه ی حاج غفار این شهر می روند. نماز صبح را که خواندند، »اهلل اهلل حسینا و 
اینا« بر لبشان جاری می شود. سر و روی را به گل و خاکستر می مالند و با پای برهنه و 
هروله کنان خارج می شوند. حسین را لبیک می گویند و بر سر می زنند و در شهر می گردند 

تا ظهر عاشورا.

روستای فیروزساالر شهرستان آذرشهر آئینی متفاوت را زنده نگاه داشته است. روز 
تاسوعای حسینی و به احترام حضرت قاسم، آئین آهنگین و موزونی بر پا می شود که 
همراه با اشعار و رجزخوانی های ناب و عاشورایی خاطره رشادت آن بزرگوار و حضرت 
علی اکبر یادآوری می شود. در پس دسته ی علم های کهن این روستا و حجله ای که بر 
دوش دارند، گروهی از مردان روستا با دو تکه چوبی که در دست دارند، با نوای طبل ها و 
شیپورها چوب ها را چهار بار بر هم می کوبند. رسم تخته زنی در این روستا آئینی آهنگین 

و کهن است.

علم ها به نشان از علمدار کربال حضرت عباس، همچنان بر دست ها می گردند و بر زمین 
نمی مانند. سه روستا در شهرستان جلفا، علم های سنتی و افراشته ی خود را در تاسوعا 
و عاشورای حسینی با آئینی ویژه می گردانند تا همراهی خود را با عزاداری ثاراهلل نشان 
دهند. هفت علم روستای سیه سران، در این دو روز با علم های روستاهای لیوارجان و 
زاویه، فاصله ی بین این سه روستا را در رفت و آمد هستند تا با همراهی عزاداران، شور و 

شکوه همراهان و همرزمان امام حسین )ع( را به نمایش بگذارند.

»شمع پای الما« آئینی ریشه دار در آذربایجان است که در شامگاه تاسوعای حسینی 
برگزار می شود. در تبریز عزاداران 41 شمع را در 41 مسجد شهر روشن می کنند تا در 
شب عاشورا به نشانه ی 41 منزلی که امامشان از مدینه تا کربال طی کرده است، جای 
پایشان را نورباران کنند. محله به محله و مسجد به مسجد می گردند تا سنت های عزاداری 
محرم را زنده و تازه نگاه دارند. شمع گردانی یکی از چندین رسم دیرین عزاداری در این 

شهر و استان است.
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از  بیش  تبریزی  جوان  تاریخ پژوه  میمنت نژاد،  کریم 
آئین های  زمینه ی  در  را  تحقیقی  که  است  سال  دو 
عزاداری و دسته های عزاداری سنتی محالت تبریز را 
سرانجامش  به  که  پژوهشی  طرح  این  می دهد.  انجام 
نزدیک می شود در قالب یک کتاب و یک نرم افزار چند 
رسانه ای منتشر خواهد شد. این اولین پژوهش مکتوبی 
منتشر  تبریز  عزاداری  آئین های  زمینه ی  در  که  است 

خواهد شد. 

عرب، عجم، زنجیر
آخرین بازمانده ی سیستم محله بندی تبریز در دسته های 
اساس  بر  تبریز  شهری  ساختار  است.  بازار  عزاداری 
محله بندی شکل گرفته است و محالت با هم مرز مشخصی 
داشته اند. در نقشه های قدیمی تبریز این تقسیم بندی به 
طور کامل قابل تشخیص است. این سیستم محله بندی 
است. محالت  داشته  نمود  افراد هم  نام گذاری  در  حتی 
مرکزی تبریز که محالت درب دار شهر هستند بافت اصلی 
شهر را تشکیل می داده اند و محالت پیرامونی چون حکم 
آباد و ماراالن در خارج از بارو و بافت مرکز شهر قرار داشتند. 
اکنون این مرزبندی محالت از میان رفته و خیابان ها این 
محله بندی را از میان برده است. اما در عزاداری سنتی بازار 

تبریز این تقسیم بندی همچنان زنده است.
شاخصه ی عزاداری شهر تبریز و به ویژه عزاداری بازار 
تبریز، شکل دسته بندی دسته های عزاداری آن است که 
متفاوت تر از جاهای دیگر است. در کالم محاوره ای معموال 
دسته و هیئت را به جای هم به کار می بریم. اما در واقع این 
دو متفاوت از هم هستند. هر دسته متشکل از سه هیئت 
است و علم های آنها هم دقیقا به همین گونه است. یک علم 
در مقابل هر سه هیئت به حرکت در می آید که بر روی آن 
عناوین هیئت ها ذکر نشده و تنها به نام دسته ی عزاداری 

حسینی محله  اشاره شده است. علمی چهارگوش بزرگ که 
نشان دهنده ی دسته ی آن محله است و به فراخور آن یک 

سردسته هم در هر محله وجود دارد. 
عزاداری  و 24 دسته ی  محله  تبریز 24  در گذشته ی 
وجود داشته است. هر دسته متشکل از دو هیئت سینه زنی 
و یک هیئت زنجیرزنی است.  این سه هیئت به ترتیب 
از  که  دسته ای  هر  در  زنجیر.  و  عجم  عرب،  از  عبارتند 
محالت قدیم به بازار تبریز می آید، این سه هیئت وجود 
دارد. اما این سه هیئت هم تفاوت های ماهوی با هم دارند 
و هم تفاوت های شکلی. در دلیل نام گذاری این روش های 
با قطعیت  نام گرفته اند،  یا عرب  عزاداری، که چرا عجم 
نمی توان نظر داد زیرا احتماال قدمت آن به عصر صفویه باز 
می گردد. در اصل سیصد سال سابقه ی آن مشخص است. 
درگذشته عزاداری خیابانی وجود نداشته است و عزاداران 
در طول سال عزاداری خود را در مساجد و خانه ها انجام 
می داده اند و اوج هنرنمایی آن در ایام محرم و در بازار بزرگ 

تبریز اتفاق می افتاده است.
در  سنتی  عزاداری  اصلی  شاخصه ی  عجم  عزاداری 
بازار بزرگ تبریز است. در تمام ایران عزاداری به شکل و 
شیوه ی عجم تنها در تبریز بر پا می شود. هیئت عزاداران 
عجم از لحاظ ظاهری، کت و شلوار یک دست سیاه رنگ 

با پیراهن سیاه می پوشند. دو دکمه ی باالی پیراهن شان 
باز است و یک طرف یقه ی کت به سمت شانه کشیده 
شده می شود. تمامی نوحه های دسته ی عجم در دستگاه 
سه گاه و با آهنگ مالیم اجرا می شود. این شیوه ی سینه زنی 
فوق العاده آرام است و با یک دست اجرا می شود. پس از 
سه ضرب آهنگ نوایی، در چهارمین ضرب دست پایین 
می آید تا نزدیکی سینه ولی به سینه نمی خورد. اجرای 
روش سینه زنی عجم بسیار زیباست و جزو شیوه هایی است 
که فقط در تبریز اجرا می شود. در همه ی محله های آن 
وجود دارد ولی اجرای اصلی آن در بازار سنتی تبریز است. 
هیئت عجم در تمام محالت تبریز با همین ترتیب لباس و 
فرم و آهنگ  وجود دارد. انگار که یکسال تمرین می کنند تا 
بیایند اوج هنرنمایی شان را در بازار نشان بدهند. درگذشته 
معموال طیف قاطبه ی عزاداران در هیئت های عجم را قشر 
و  می داده اند  تشکیل  مغازه داران  و  سرمایه داران  متمول 
هیئت عرب نیز از طبقه ی متوسط و عوام تشکیل می شده 

است. 
هیئت عزاداران عرب با یک دامن شلیته ی سیاه و یک 
جلیقه ی سیاه رنگ بر تن شناخته می شوند. جلیقه ی سیاه 
رنگ به شکلی دوخته شده که یقه بر روی سینه ی آن 
به شکل مربع باز است. سینه زنی با دو دست، به صورت 

بازار عزادار
پژوهشی در آئین های سنتی عزاداری در محالت و بازار بزرگ تبریز

کریم میمنت نژاد

بناهای  بحث  یکی  مهم هستند،  بسیار  عامل  دو  گردشگری  در صنعت  فرهنگی  میراث  معرفی  در 
دوی  هر  تبریز،  بزرگ  بازار  در  سنتی  عزاداری  موضوع  آئین ها.  و  ویژه  مراسم  دیگری  و  تاریخی 
این ویژگی ها را دارد. کسانی که برای دیدن این مراسم به بازار تبریز می آیند، از یک سو با بنای 
ساختمان بسیار معظم و فاخر بازار تبریز که نمودی از گذشته های دور از دوره های زندیه و قاجاریه 
است، آشنا می شوند و از سوی دیگر از آئین هایی که در داخل این بازار انجام می شود، بهره می برند. 
این آئین های عزاداری ویژه ی ماه محرم است اما در بقیه ی ایام سال هم به فراخور مناسبت هایی 
چون نیمه ی شعبان مراسمی در داخل بازار تبریز انجام می شود. ویژگی بسیار بارزی که آئین های 
پیدا  تغییری  هیچ  اخیر  در طول حداقل سیصد سال  که  است  این  دارند،  تبریز  بازار  در  عزاداری 

نکرده اند.

و  مرثیه سرایی  می شود.  انجام  تند  آهنگ  با  و  محکم 
نوحه خوانی شان هم با آهنگ تند صورت می گیرد. دامن 
سیاه شاخصه ی یک هیئت عزاداری عرب است. در گذشته 
عزاداران هیئت عرب، چفیه هم به سر می بستند که امروزه 

دیگر انجام نمی شود. 
هیئت عزاداری زنجیر هم تقریبا مشابه همان روشی است 
که در همه ی شهرها انجام می شود. در این شیوه، عزاداران 
به هنگام زنجیر زنی، سه قدم به جلو رفته و یک قدم به 
عقب بر می گردند. در بازار تبریز عمدتا در هیئت زنجیرزنی 

هم از دامن یا شلیته ی سیاه رنگ استفاده می شود.
هیئت های عزاداری تبریز برای ورود به بازار از ورودی 
میدان آغزی،  یا  میدانچه  سر  نام  به  محلی  در  چای کنار 
به  منتهی  فرعی  راسته های  در  همه  می کنند.  استفاده 
شود،  تشکیل  دسته شان  تا  هستند  منتظر  میدان آغزی 
بازار حرکت  راسته ی  به سمت  و سپس  برسد  نوبتشان 

می کنند. 
ترتیب حضور دسته های محالت در بازار تبریز از پیش 
و با قید قرعه مشخص می شود. بیش از پنجاه سال است 
به  مانده  از شروع ماه محرم و معموال یک روز  که قبل 
 آن، در محل دفتر شهربانی و در حضور نماینده ی شهربانی 
و امروزه نماینده ی نیروی انتظامی، نمایندگان دسته های 
تمام محالت گرد هم می آمدند و قرعه کشی انجام می شود. 
دسته  به 26  اکنون  که  هیئت محالت  قرعه کشی 24 
افزایش یافته است، انجام می شود که نشان دهنده ی تقدم 
و تاخر ورود دسته ها از هشتم تا دوازدهم محرم به بازار 

است. 

بنا وقف عزا
آئین های عزاداری ماه محرم در بازار تبریز از هشتم تا 

دوازدهم محرم هر سال برگزار می شود. روز هفتم محرم، 
دسته ی  یک  مراسم،  رسمی  اجرای  به  مانده  روز  یک 
عزاداری که معموال دسته ی محله ی کوچه باغ تبریز است، 
به بازار می آید تا به مغازه دارها و کسبه اعالم کند که دیگر 
موسم محرم است. یک روز قبل از آغاز رسمی مراسم که 
می شود هفتم محرم، این دسته به منظور آگاه سازی به 
بازار می آید. آماده سازی بازار شامل آذین بستن مغازه ها با 
علم های سیاه است. معموال بساط فروش جمع می شود و 
به جای آن میز و صندلی برای نشستن عزاداران و نذری 
بازار  در  االیام شخصی  قدیم  از  می شود.  گذاشته  دادن، 
بزرگ تبریز مسئول آذین بندی بازار است. هم بازار را آذین 
می بندد و هم کارهای تدارکاتی بازار بر عهده ی این فرد 
است. این فرد در گذشته کارهای مهمتری هم داشته است. 
باز کردن درب های طبقه فوقانی تیمچه ی مظفریه و بردن 
آنها به انبار، آب و جارو کردن و مهیا کردن این تیمچه همه 

بر عهده ی این فرد است. 
شاهد  بازار،  مجموعه ی  به  عزاداری  دسته های  ورود  با 
شاهکار اجرای مراسم مذهبی در داخل تیمچه ی مظفریه 
هستیم. به عبارت دیگر اوج اجرای عزاداری بازار تبریز در 
این محل اتفاق می افتد. تیمچه ی مظفریه تقریبا آخرین 
در  است.  تبریز  بزرگ  بازار  پازل  از  شده  ساخته  تکه ی 
سال 1266 خورشیدی و در دوره ی ولیعهدی مظفرالدین 
میرزا این تیمچه ساخته شد. این تیمچه که از جدیدترین 
بخش های بازار تبریز است برای عزاداری امام حسین وقف 
شده است. این محل ساخته و وقف شده است تا در دهه ی 
اول محرم در آن عزاداری برپا شود. در وقف نامه ی آن هم 
شرایط اجرای مراسم در این موقوفه ذکر شده است. در 
درون تیمچه ی مظفریه هم عبارت مغازه ی وقف، در زیر 
این  تمام حجره های  است.  مشاهده  قابل  مغازه ها  پالک 

تیمچه وقف شده اند. در کنار این که خود مغازه ها وقف 
هستند، در وقف نامه ی تیمچه ذکر شده است که باید در 
دهه ی اول محرم هم تطیل باشند و در آن عزاداری برپا 
باشد. عالوه بر آن هزینه ی عزاداری هم مطرح شده است 
که هر سال باید بخشی از درآمدهای بازار صرف مخارج 

عزاداری امام حسین بشود. 
مسیر حرکت دسته های عزاداری در بازار بزرگ از پیش 
مشخص است. این دسته ها از ورودی میدان آغزی و از کنار 
مهران رود حرکت شان به داخل بازار آغاز می شود. راسته ی 
اصلی را که راسته ی صادقیه نام دارد را طی می کنن تا به 
بازار قند فروشان برسند و سپس داخل تیمچه ی مظفریه 
می شوند. دقیقا در انتهای راسته ی صادقیه تیمچه ای وجود 
دارد، اما دسته ها به داخل آن تیمچه نمی روند، مسیر خود 
را کج کرده و بعد وارد تیمچه ی مظفریه می شوند. در واقع 
در انتخاب محل ساخت تیمچه ی مظفریه هدفی مشخص 

وجود داشته که به مسیر حرکت آنها مرتبط بوده است. 
راسته  همان  راستای  در  را  مظفریه  تیمچه ی  اگر 
می ساختند چه اتفاقی می افتاد؟ چون در این محل قرار 
است اوج شاهکار دسته های عزاداری باشد، و معموال در 
سالیان گذشته، بزرگان شهر به آنجا می آمدند و به نشانه ی 
ازدحام  دلیل  به  و  می ایستاند  تیمچه  ورودی  در  احترام 
انتخاب  این محل  تداخل صدا،  از  و جلوگیری  جمعیت 

شده است. 
در این مسیر طوالنی شاید ده دسته پشت سر یکدیگر 
در راسته ی بازار صادقیه به حرکت در می آیند. به دلیل این 
که هر یک از دسته ها یک نوحه می خوانند، این ده صدا با 
تداخل صوتی که ایجاد می شود و با توجه به این که در آن 
زمان هم سیستم صوتی نبوده است، در تیمچه ی مظفریه 
می کردند.  استفاده  صدا  فیلتر  عنوان  به  فضایی  از  باید 
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گردشی که از تیمچه ی قندفروشان به تیمچه ی مظفریه 
اتفاق می افتد. 

معماری این بخش از بازار در ورودی تیمچه ی مظفریه از 
سمت تیمچه ی قندفروشان به گونه ای است که هیچ پله ای 
وجود ندارد و کف بازار کامال مسطح است. اما از سمت 
دیگر در ورودی مقابل تیمچه ی مظفریه پله وجود دارد. 
اگر عزاداران از آن سوی تیمچه وارد می شدند حرکتشان با 

مشکل مواجه می شد. 
از لحاظ معماری خود تیمچه ی مظفریه کامال اکوستیک 
ساخته شده است و از لحاظ صوتی هیچ نیازی به میکروفن 
ندارد. تیمچه را دو طبقه ساخته اند به دو منظور، اولین 
راسته  در  علم ها  است.  علم گردانی  خاطر  به  دلیلش 
نمی توانست کامال برافراشته بشود زیرا بازار تبریز که در 
شهر سردسیر قرار دارد، سقف نسبتا کوتاهی دارد. ولی در 
مظفریه سقف را بلند ساخته اند. و دومین دلیلش به خاطر 
این است که تماشاگر داشته باشد و طبقه ی دوم کارکردش 

استقرار تماشاگر است.
در خروجی تیمچه ی مظفریه معموال دسته ها متفرق 
پایان  به  عزاداری  دیگر  محل  این  در  یعنی  می شوند. 
می رسد. همه ی تیمچه های بعدی که در خروجی این بازار 
است و همه ی مغازه ها جلوی شان سکو دارند. این سکوها 
را ساخته اند تا مردمی که خسته از مراسم بیرون می روند، 
بر این سکوها دمی بنشینند ومغازه داران هم چای و نذری 

و شیرینی بیاورند. 
عزاداران سنتی در بازار بزرگ تبریز، برای حضور در بازار 
چند مسیر مختلف را در گذشته استفاده می کرده و تغییر 
داده اند. آخرین مسیری که در آن عزاداری ماندگار شده، 
همین مسیر است. معماری این بازار نقش مهمی در حیاط 

عزاداری سنتی بازار داشته است. 

علم های تاریخ
عزاداری  سنتی  دسته های  در  استفاده  مورد  علم های 
از  دارند،  حضور  بازار  در  ساله  هر  که  تبریز  محالت 
ویژگی های منحصر به  فرد تاریخ عزاداری است. علم هایی 

فوق العاده زیبا و گران بها هستند؛ علم هایی خاص، با قدمتی 
اشکال سه گوش، چهار گوش  به  که  علم ها  این  بسیار. 
یا استوانه ای که نشانه ای از دست های حضرت ابوالفضل 
است، به نوعی بازگوکننده ی تاریخ محالت تبریز هستند. 
برای نمونه، علم محله ی شتربان، علمی است که قدمتی 
بیش از 200 سال دارد. علمی زربافت و گلدوزی شده با 
دست که بسیار زیباست. یا محله ی نوبر تبریز که محله ای 
ثروتمندنشین بوده است؛ و اشخاصی چون اعتماد السلطنه 
قرض  پول  دربار  به  که  بزرگانی  و  اصفهانی  رفیع  میر  و 
می داده اند، در آن ساکن بوده اند، علم های بسیار فاخری 
دارد که نشان از هویت و اصالت این محله دارد و برای شان 
بسیار ارزشمند است. این علم ها همه بافته و تزیین شده با 
دست هستند. کاری هنرمندانه که بسیار هم دشوار بوده 
است. دسته ی محله ی ورجی یا ویجویه ی تبریز که می آمد، 
علمش علمی است که دست زرینی دارد. تنها دسته ای که 
دارای علم دست زرین است دسته ی عزاداری  تبریز  در 
محله ی ویجویه است. یعنی دستی که باالی علم می گذارند 
تمامش از طال با تزئینی از مروارید است که به این دسته 

هدیه شده است.
ویژگی منحصر به فرد برخی از این علم ها اهدایی بودن 
دربار  یا  دولتی  مقامات  اهدایی  که  علم هایی  آنهاست. 
است،  قاجار  شاه  احمد  اهدایی  که  علمی  مانند  بوده اند. 
از  است.  شده  اهدا  ناصرالدین شاه  سوی  از  که  علمی  یا 
این علم ها نشان های شیر و خورشید  بارز  مشخصه های 
آنهاست که در طول زمان تغییرات زیادی کرده است. به 
طور مثل خورشیدی که با چشم و ابرو نقش شده است 
مربوط به زمانه ی ناصرالدین شاه است که در دوره های بعد 
تغییر کرده و شکل دیگری یافته اند. این علم های بسیار 
ارزشمند و بی نظیر، بخشی از داشته های ما و جزو میراث 

فرهنگی ما هستند و باید به خوبی نگهداری  شوند.

شبیه خوانان یادآوران واقعه
محالت  دسته های  سنتی  عزاداری  مراسم  البه الی  در 
تبریز، آئین های شبیه خوانی نیز توسط دسته های ویژه ی 

شبیه خوانی برگزار می شود. دسته ی شیر یکی از مهمترین 
آئین های شبیه خوانی در بازار بزرگ تبریز است. دسته ی 
بسیار معروفی که همیشه و همه ساله فقط در روز عاشورا 
اجرا می شود و خیل بسیاری را به بازار تبریز می کشاند. 
دسته ی شیر در واقع زیرمجموعه ای از دسته ی محله ی 
شتربان تبریز است. به جرات می توان گفت وقتی که شیر 
را به بازار می آورند آنقدر شور و هیجان جمعیت زیاد است 
که تصور می شود بازار تحمل این انبوه و کثرت عزاداران 

را ندارد.
دست ها  سینه زنی،  بدون  عزادارن  شیر،  دسته ی  در 
را به همدیگر حلقه کرده و دو زنجیره ی انسانی تشکیل 
می دهند. در میان شان شش نفر از جوان های استخوان دار 
قدرتمند با پای برهنه، صندوقچه ای با شخصی که روی آن 
نشسته و پوستین شیر به تن دارد را به دوش می آورند. آن 
شیر بچه ای قنداقه را به یاد جنازه ی حضرت علی اصغر در 
دست دارد و باال می آورد و باعث شور و هیجان عزاداران 
می شود. شعری قدیمی را که خیلی ساده است و همه زود 

از بر می شوند، ورد زبان شان است: 
ای شیر یتیش بوگون هارایه

ایمداد ائله آل موصطفایه
لعنت بئله قوم بی حیایه

شاعر این شعر مشخص نیست و سال هاست که بر زبان 
عزاداران خوانده می شود. پوستین شیر نیز سال هااست که 
روز  تا  نگهداری می شود  در طول سال  بسیار  با مشقت 
عاشورا فرا برسد. فردی که این پوستین را به تن می کند، 
عمدتا همه به او نذر می کنند. لحظه ای که او می خواهد 
پوستین را به تن کند، همه  آنهایی که نذر دارند می آیند با 

او روبوسی کرده و التماس دعا می کنند. 
در مورد فلسفه ی این شبیه خوانی، این گونه می گویند 
که شیری که قصد داشته با خانواده ی خود در روز عاشورا 
به کمک امام )ع( بیاید و امام )ع( نپذیرفته است، بعد از 
ظهر عاشورا برای محافظت از جنازه های شهدا آمده و اجازه 
نداده است که مورد تعرض حیوانات قرار بگیرند. احترام به 
این شیر از این حکایت آمده و از آنجا وارد آئین های تبریز 

شده است. علمی هم که این دسته را به همراه دارد یک 
نقاشی بسیار قدیمی از خیمه گاه اباعبداله )ع( است. نقاشی 
خیمه گاه را نشان می دهد با جنازه های بی سر که شیر دارد 

به آنها نگهبانی می دهد. 
شبیه خوان  دسته ی  شیر،  دسته ی  این  سر  پشت  در 
دیگری می آیند به نام جوانان حر. شبیه خوانان این دسته 
به دو گروه تقسیم می شوند. دو گروه از جوانان که حدودا 
ده نفر هستند، یک گروه با لباس سبز و گروه مقابل با لباس 
قرمز و شمشیر هستند. تنها گروه و دسته ای که در طول 
عزاداری در ایران مجاز است شمشیر حمل کند، این دسته 

هستند. دیگر هیچ جایی شمشیر نمی بینید. 
جنازه ای که مجسمه ای از جنازه ی حر بن یزید ریاحی 
با  گروه  دو  این  می شود.  حمل  گروه  دو  این  وسط  در 
زدن  هم  به  و  بردن  باال  و  همدیگر  به  اشعاری  گفتن 
سبزپوشان  می کنند.  رویارویی  هم  با  شمشیرهای شان 
می گویند که این جنازه متعلق به ماست و از آن محافظت 
جواب  در  پوشیده اند  قرمز  که  هم  گروهی  می کنیم. 
می گویند که او خائن به ماست و باید اسب ها را بتازیم و 
از رویش رد شویم. این مفهوم دقیقا همان بعد از ظهر روز 
عاشورا است. این دسته ی جوانان حر که بال واسطه بعد از 
دسته ی آئینی شیر و به دنبال آن حرکت می کنند، هر دو 

از محله ی شتربان تبریز هستند. 
دیگر محالت تبریز هم هر کدام ماجرایی را به عنوان 
شبیه خوانی اجرا می کرده اند که االن دیگر اجرا نمی شوند. 
آخرین اجرای این شبیه خوانی ها به دو سال پیش مربوط 
می شود که محله ی ویجویه یا ورجی تبریز انجام داده اند. 
در این دسته ی آئینی، عزاداران بیل و کلنگ در دستشان 
داشتند و با خلعتی مانند کفن، به بازار تبریز وارد می شوند. 
شعری بر زبان داشتند که گویای زبان حال امام سجاد 

)ع( است:
اهل قبیله گلمیشوخ دفن الیاخ اولنلری

سیز کمک ائلیون منه من تانیرام بدنلری 
امام سجاد )ع( به قبیله ی بنی اسد می گوید که شما ای 
اهل قبیله، بیایید به من کمک کنید. بیل و کلنگ و کفن 

بیاورید، من هم بدن های بی سر را می شناسم. کمک کنید 
تا با هم جنازه ها را دفن کنیم. این ماجرا را شبیه خوانان 

محله ی ورجی تبریز اجرا می کردند. 
از نکات جالب مراسم این است که همه ی اقالم مورد 
استفاده از گذشته باقی مانده است . قدمت زیادی دارند. 
گذشته  در  استفاده  مورد  روش های  به  حر،  مجسمه ی 
ساخته شده و بسیار هم سنگین است. تمام بیل و کلنگ ها 

نیز بسیار قدیمی هستند. 
در حال حاضر فشارهایی از طرف عده ای اشخاص مسئول 
و غیرمسئول وارد می  شود که می گویند این ها خرافه است 
و باید برچیده شود. اما سیصد سال است که این آئین ها به 
همین شکل و به همین ترتیب بال وقفه برگزار می شود. اگر 
این آئین ها خرافه بودند باید همان سیصد سال پیش با آنها 
مخالفت می شد نه اینکه االن آن را خرافه بدانیم. اکنون این 
بخشی از داشته های آئینی ماست و باید محافظت کنیم و 

اجرایش کنیم. 

شعر و نوحه و روضه
اینک  که  تبریز  بازار  در  سنتی  عزاداری  ویژه های  از 
فراموش شده،  این است که درگذشته روضه خوانی هم 
درتیمچه ی مظفریه ی بازار برگزار می شده است که دیگر 
امروزه انجام نمی شود. مراسم بازار از ظهر شروع می شود 
وسط  در  اما  این  بر  سابق  دارد.  ادامه  شب  انتهای  تا  و 
تیمچه ی مظفریه منبر می گذاشتند و مراسم روضه خوانی 
برگزار می کردند. این مراسم صبح هر روز انجام می شده و 
خانم ها هم در این مراسم حضور می داشتند. یعنی خانم ها 
طیفی جدا از بحث عزاداری سنتی بازار تبریز نبودند که 
االن البته اینطور نیست و خانم ها نمی تواند برای عزاداری 
به بازار بیایند. ولی سابق بر این تا ظهر خانم ها برای مراسم 
روضه خوانی که در تیمچه ی مظفریه برگزار می شد، در بازار 
حضور پیدا می کردند و بعد از اتمام مراسم روضه خوانی، 

دسته ها شروع به اجرای مراسم می کردند. 
از نکاتی که در مراسم آئینی بازار تبریز رعایت می شود، 
این است که هر محله اشعار ویژه ی شاعر محله خودشان 

را می خوانند. این اشعار برای روزهای خاص ثابت هستند. 
در روز هشتم محرم فقط اشعار روز هشتم خوانده می شود. 
مثال محله ی کوچه باغ را در روز تاسوعا، همه می دانند که 
هیئت عجمش از بین 10 مرثیه ی شاعر آن محله، میرزا 
ظهر  در  بخوانند.  می خواهند  را  کدامش  شهاب،  یوسف 
عاشورا هم مثال دو سه شعر دارند که یکی از آنها خوانده 

می شود و مداح نمی تواند هر چه دوست داشت بخواند.
محله ی خیابان هم باید از شاعر خودش یعنی دلخون، 
به شاعر  تعصب  و  اعتقاد  آنقدر  آنها  بخواند. حتی  نوحه 
خودشان دارند که کتابی که به دست خط خود شاعر است 
و بسیار ارزشمند است را به بازار می آورند ومداح از همان 

نسخه ی دستنویس در مراسم می خواند. 
شرح زندگی شاعران و مرثیه سرایان هم بخشی از تاریخ 
این آئین هاست. فی المثل مرحوم صافی که اهل محله ی 
اینکه چطور  از نکته است.  بوده، زندگی اش دریایی  نوبر 
فردی که حرفه اش تارنوازی بوده و غزل سرایی می کرده و 
میخانه داشته است، آمده در عزای امام حسین )ع( اشعاری 
گفته چون: »یوم عاشورا دی یا روز قیامت دی بوگون / 
اشعاری که همه  بوگون«،  قیامت دن عالمت دی  یارب 
تبریز  عزاداری  مرثیه ی  شاه بیت های  جزو  و  می شناسند 

هستند، مهم است.
عزاداری  شاه  رضا  دستور  به  که   زمانی  در  اینکه  یا 
آنها فقط  ایران ممنوع شد و  دستجات حسینی در کل 
می توانستند در خانه ها عزاداری کنند، با چه ترفندهایی 
آمدند و در بازار عزاداری کردند. چقدر مبارزه کردند افرادی 
که 15 سال تبعید شدند به خاطر اینکه آمدند در بازار 
علم محله شان را باز کردند. کسانی چون مرحوم میر سید 
ناظم، را در زندان مسموم کردند و به قتل رساندند چون هر 
بالیی که بر سرش می آورند، به زندان می انداختند و کتک 

می زدند، او باز هم دسته اش را بیرون می برد. 
اینها و بسیاری وقایع تاریخی و سیاسی دیگر در کنار 
آن بوده تا اینکه این آئین ها و سنن را حفظ کنند. باید 
امروز تالش بیشتری کرد برای شناختن و نگهداری از این 

آئین ها.
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فصل چوپانی
گروه میراث معنوی

مروری بر دو آیین چوپانی در آذربایجان شرقی

از چند ماه زندگی و  از راه می رسند. پس  از پیش رشد می کند. چوپانان  پاییز آمده و سرما هر روز بیشتر 
رمه گردانی در کوه و دشت، به روستا بازمی گردند تافصل سرما سپری شود و بهاری دیگر فرا رسد.

چوپانان همچون دهقانان و کشاورزان، در طول تاریخ بخش مهمی از رسوم و جشن ها را وارد فرهنگ عمومی 
مردم کرده اند. تعداد اندکی از این آیین ها امروز به جای مانده است. دو مورد از آن ها را که در میراث ملی ماندگار 

شده اند را بازخوانی می کنیم.

همسایگان کوه مقدس
روستای زینجناب در 32 کیلومتری جنوب شهرستان 
تبریز در دل کوهستان قرار گرفته و مرکز دهستان سرد 
صحرا است. زینجناب از دیرباز منطقه ای ییالقی و محل 
بسیاري  آن همچون  در  دامداري  است.  بوده  دامداری 
عمده ی  مشاغل  از  ایران،  عزیزمان  میهن  مناطق  از 
مردم روستا محسوب مي شود. این روستا از پیشینه ی 
بسیاری برخوردار است و بناهای قدیمی و تاریخی آن از 
جمله مسجد محمد حنیفه و منبر سنگی و ستون های 
سنگی و مقدس آن مسجد همه و همه حکایت از این 

قدمت دارد.  
روستای زینجناب در شمال غربی سلسله کوهستان 
سهند و کوه مقدس سلطان »سلطان داغی« واقع است 
و گله های این روستا از مراتع ییالقی کوه سلطان تعلیف 
می کنند. کوه سلطان از جمله کوه های مقدس و مورد 
احترام مردم منطقه به ویژه دامداران است. به او قسم 
می خورند و یکدیگر را به خشم او نفرین می کنند. از 
او برآورده شدن حاجات شان را طلب می کنند و برایش 

نذر می دهند. 

گله  و چوپان
پیمان هایي  تجدید  موعد  روستاییان  نزد  نوروز، 
هرچند نانوشته است، و به عنوان میراثي از پیشینیان به 
یادگار ارج نهاده مي شود. انتخاب افرادي که مي خواهند 
کارهاي عمومي یا قشري از مردم را انجام دهند، انجام 
در طول سال  یکدیگر  به  نسبت  که  دیوني  و  تعهدات 

دارند، همه و همه در این ایام صورت مي گیرد. 
عید  ایام  در  شرقی  آذربایجان  روستاهای  بیشتر  در 
براي  دارند،  دام  زیادي  تعداد  که  دامداراني  نوروز 
نگهداري گوسفندان خود و چرا در صحرا، فردي را به 
عنوان چوپان انتخاب مي کنند که از نوروز به مدت 9 
که  هم  دامداراني  و  ببرد  صحرا  به  را  گوسفندان  ماه 
تعداد گوسفندان شان اندک است، در مسیرهاي مختلف 
روستا دور هم جمع مي شوند و راجع به انتخاب چوپان 
با همدیگر مشورت مي کنند و تصمیم مي گیرند گله هاي 

گوسفندانی تشکیل دهند و چوپان را مشخص کنند. 

در روستای زینجناب رسم است همه ساله دامداران 
در اواخر فروردین ماه در خانه ی یکی از بزرگان محل 
جمع می شوند. هرکدام تعداد دام خود را اعالم می کنند 
و یک نفر از حاضرین اسامی افراد را به  همراه تعداد دام 
آن ها در دفترچه ای یادداشت می کند تا اینکه گله بندی 
انتخاب شوند و  هر محله شکل بگیرد، چوپانان گله ها 
نوبت بندی نیز انجام بگیرد که چه کسی در چه روزی 
همراه  به  را  چوپان  کمک  گله،  چوپان  برای  بایستی 

آذوقه ی چوپان بفرستد. 
دارد.  رأسی  هزار  سه  گله ی  ده  زینجناب  روستای 
اسم نویسی و نوبت بندی در ده خانه از بزرگان روستا برپا 
گله بندی  مدت  در  می گیرد.  انجام  وگله بندی  می شود 
از سوی صاحبان دام ها  چهل روزه، کمک چوپانی که 
به یاری چوپان می رود، در تعلیف و شیردوشی گله به 
چوپان کمک می کند و غذای خود و چوپان نیز به پای 
اوست. پس از نوبت بندی و گله بندی، ده چوپان و ده 
یاور چوپان از بین کسانی که تمایل دارند چوپان شوند، 

انتخاب می شوند. 

جشن چوپانان
مراسم دوازدهمین روز پاییز در روستای زینجناب

علی فلسفی میاب| کارشناس ارشد مردم شناسی

تابستان به پایان رسیده و فصل خزان است. چوپانان روستا پس از چندین ماه زحمت و تالش در 
چرای رمه ها، گله ها را از کوهستان به روستا باز می گردانند تا مزد و نتیجه ی کار خود را بستانند. 
تمامی اهل روستا به استقبال چوپانان می روند تا با دیدن نتیجه ی کار، آن ها را تشویق یا تنبیه کنند! 
اینجا روستای زینجناب آذربایجان است و اهالی آن رسمی را به جای می آورند که برآمده از هزاران 

سال سنت مردمان دامدار و دامپرور ایران زمین است.

کارایی . ویژه نامه سفرنامه آذربایجان . مهر و آبان 1392

میراث معنوی



کارایی . ویژه نامه سفرنامه آذربایجان . مهر و آبان 1392 3637

پرداخت  گوسفند  رأس  هر  ازای  به  چوپان  مزد 
پانزده  در  یکی  مرحله  دو  در  چوپان  مزد  می شود. 
اردیبهشت و دیگری در سی وششمین روز تابستان به 
او داده می شود. عالوه بر مزد نقدی به چوپان دو جفت 
و  سیگار  و  مخصوص  چوپانی  لباس  عدد  یک  کفش، 
داده می شود. همچنین  نیز  و شام و صبحانه اش  ناهار 

یک روز شیر کل گله نیز به چوپان داده می شود. 
صبح اولین روز راهی کردن گله به صحرا، گله اي ها 
در خانه هاي یکدیگر را مي کوبند و چوپان هم در مسیر 
فریادخواني مي کند و گاهي هم صاحبان گوسفندان را 
که  مي زنند  صدا  مشهدي،....  حاجي،  کربالیي،  نام  به 
گوسفندان خود را از منازل رها کنند و به گله بیاورند. 
وقتي همه جمع شدند، چوپان به اتفاق یکي از صاحبان 
براي  افراد  دیگر  و  مي شود  صحرا  راهي  گوسفندان 

سالمتي چوپان و گوسفندان خود دعا مي کنند.
 به فردي که همراه چوپان است، »یانچی« گویند، او 
موظف است به اندازه یک شبانه روز قوت و غذا، چاي و... 
براي خود و چوپان و مقداري نان خشک براي سگ هاي 
صاحبان  اول،  روزهاي  در  باشد.  داشته  همراه  به  گله 
گوسفندان در محل معیني جمع مي شوند تا گوسفندان 
روز،  دو  یکي  گذشت  از  پس  ببرند  منازل  به  را  خود 
گوسفندان خود قادر به تشخیص و مراجعت به منازل 

صاحبان خود هستند.

از بهار تا پاییز
اردیبهشت ماه، گله  تا نیمه ی  اواخر فروردین ماه  از 
نیمه ی  از  و  می شود  تعلیف  روستا  اطراف  مراتع  در 
مراتع  که  ییالق  به سمت  را  گله  اردیبهشت چوپان ها 
اشتراکی  مراتع  می دهند.  می باشد، حرکت  کوه سهند 
روز  از  سهیم اند.  آن ها  در  دامداران  همه ی  و  است 
نیمه ی اردیبهشت صاحب گوسفندان چون مي داند که 
از فرداي آن روز گله به صورت شبانه روزي در کوه و 
بیابان خواهد بود، هر کدام رنگي یا نشاني بر گوسفندان 
خود مي گذارند و بر گردن تعدادي از گوسفندان قوي تر 
تا با صداي زنگوله ها و آهنگ حاصل  زنگوله مي بندند 
براي  نشاني  و هم  لذت بخش شود  آن، هم چریدن  از 

چوپان و سگ گله باشد. 
داده  فرصتي  چوپان  به  روز  دو  یا  یک  ماه  هر  در 
کارهاي  انجام  و  خانواده  با  دیدار  براي  تا  مي شود 
باید  زمان  آن  در  بیاید.  روستا  به  و...  نظافت  شخصي، 

این  باشند.  گله  همراه  گوسفندان  صاحبان  از  نفر  دو 
نانوشته به صورت خودکار و به  قراردادها و قانون هاي 
موقع انجام مي شود و نیاز به نظارت و کنترل ندارد و 
همه با همان قول و قرارهاي کالمي که با هم داشته اند، 
مزد  هم  چوپان  براي  مي دهند.  انجام  را  خود  وظیفه 
مشخصي را تعیین مي کنند که در قدیم االیام گندم یا 
آرد بود و یک دوره از شیر گوسفندان و پس از مدتي به 
جاي کاال، وجه نقد جایگزین شد که به ازاي هر رأس 

گوسفند مبلغ مشخصي تعیین مي شود. 
روز  سی و ششمین  تا  بهار  روز  چهل و پنجمین  از 
دامداران  مدت  این  در  و  ییالق اند  در  گله ها  تابستان 
می رسانند.  کمک  گله ها  چوپانان  به  آنجا  در  نوبت  به 
سی و شش روز که از تابستان گذشت، چوپانان گله های 
میش ها و گله های بره ها را به سوی روستا می آورند تا 
مادرهای شان جدا کنند.  از  اصطالح  به  را  بره ها  اینکه 
در روز ذکر شده صاحبان گله ها موقتا دام های خود را 
از گله جدا می کنند. رمه ها دوباره گله بندی می شوند، 
گله ی میش ها به سوی ییالق حرکت می کند و گله ی 
چرا  روستا  اطراف  زمین های  و  مزارع  در  نیز  بره ها 
می کنند. در همان روز بخش دوم مزد چوپان ها از سوی 
صاحبان دام پرداخت می گردد. چرای گله ها ادامه پیدا 
فرا  پاییز، موعد هرساله  روز دوازدهم  اینکه  تا  می کند 

می رسد. 

روز جشن و حسابرسی
چوپانان  تنبیه  و  تجلیل  و  استقبال  روز  روز،  این 
یعنی  یوخالما«  »قویون  محلی  اصطالح  به  که  است 
نامیده  گونی«  »ِهررو  یا  و  گوسفندان  حسابرسی 
به  می شود. در روز موعود دامداران و صاحبان احشام 
استقبال گله ها می روند. استقبال از گله در شرق روستا 
صورت می گیرد. گله های دهگانه ی آبادی هم که از روز 
قبل از کوهستان به نزدیکی های روستا آمده اند، صبح 
دامداران در  میعادگاه می آیند.  به  به یک  روز یک  آن 
حالی که هر کدام چوبی در دست دارند در دو سوی 
سر  ایستاده اند.  هاست  گله  مسیر حرکت  که   معبری 
میان  از  گله  و  می کند  حرکت  گله  جلوی  در  چوپان 
مردم می گذرد. هرگله ای که خوب پروار شده باشد، از 
سوی حاضرین تشویق می شود و کسانی که دام زیادی 
چوپان  از  هدایایی  دادن  با  باشند  داشته  گله  آن  در 
قدردانی می کنند. چوپانی که مورد تشویق قرار گرفته، 

هم هدیه می گیرد و هم آسوده خاطر از انتخاب بدون 
مشکل خود در سال بعد می شود. 

نشده  چرانده  خوب  چوپانی  سوی  از  گله ای  اگر  اما 
از  تنها  نه  باشند،  نشده  پروار  خوب  رمه ها  و  باشد 
قدردانی  و  تشویق  مورد  حاضرین  و  دامداران  سوی 
مورد  نیز  آبادی  جوانان  سوی  از  بلکه  نمی گیرد،  قرار 
تمسخر قرار می گیرد و برای چوپان به اصطالح »ِهررو« 
گله  چوپان  به  تمسخر آمیز  صداهای  با  و  می کشند 

می فهمانند که در کارش موفق نبوده است. 
در  دام  فروش  و  برای خرید  هم  بازاری  روز  این  در 
و  می آیند  روستا  به  چوبداران  می گیرد.  شکل  روستا 
تعدادی  دامداران  را می خرند.  روستاییان  مازاد  احشام 
از گوسفندان خود را که از چوپان تحویل گرفته اند را 
می فروشند و بخش دیگر را به چوپان دیگر می سپارند 
و یا اینکه هرکس خودش گوسفندان خود را به مزارع 
و مراتع اطراف روستا می برد و به مدت یک ماه و یا تا 
آمدن سرما گله دوباره به مراتع اطراف روستا برمی گردد.   

رسم باستان
پاییز مقطع  یعنی دوازدهم  این رسم  برگزاری  زمان 
است.  روستا  دامداران  فعالیت های  تقویم  در  مشخصی 
زمان بندی  باز  دیر  از  روستا  مردم  ترتیب  این  به 
محیط  اقلیمی  شرایط  از  تابعی  فعالیت های شان 
زندگی شان بوده است. پایان فعالیت های تابستانی اعم 
فعالیت  پایان  و  ارتفاعات  در  دامداری  و  کشاورزی  از 
چوپانان روستا که توام با دریافت مزد و دستمزد چند 
در  ها  گله  چرای  پایان  رسم  این  است.  آنها  ماهه ی 
خداوند  درگاه  به  شکرگزاری  نوعی  و  است  ارتفاعات 
که دامداران ضمن تحویل دام هایشان با دادن نذری و 
همچنین دادن هدایا به چوپانان آن را به جا می آورند. 

کسی به یاد ندارد این رسم از چه زمانی شکل گرفته 
دامداری  کهن  رسم های  از  یکی  یقین  بطور  اما  است. 
است که در طول زمان برگزار شده و به عنوان میراث 
معنوی به نسل حاضر رسیده است. رسم مذکور یک نوع 
یکپارچگی و همبستگی در میان مردم روستا به وجود 
مشارکت  رسم  در  مردم  همه ی  روز  این  در  می آورد. 
دارند و شرکت نکردن در آن را یک نوع هنجار شکنی 
رسم  در  اگر کسی  محلی،  اعتقادات  بر  بنا  و  می دانند 
دام هایش  سالمتی  و  او  متوجه  آسیبی  نکند،  شرکت 

می شود.
ایران در دنیاي باستان به کشور جشن ها شهره بوده 
است. نیاکان ما چون از کار روزانه فارغ مي شدند، براي 
انبساط خاطر و آرامش روان و زدودن رنج روزانه، در 
از  برپا مي کردند. هر روز  جمع خانواده، مراسم شادي 
که  هرگاه  نبود.  مرسوم  هفته  ایام  و  داشت  اسمي  ماه 
اسم ماه با اسم روز، یکسان مي شد، جشن بزرگي برپا 
مي کردند. جشن مهرگان از آن جمله  است. جشن های 
بوده  ایران  مردمان  دیرین  سنت  مهر  ماه  در  مهرگان 
است که رسم های این چنینی شاید بازمانده هایی از آن 
جشن ها باشد که از دل سنت های دهقانان و چوپانان 

برآمده بودند. 
فرد  به  منحصر  آیین های  ایران  از  نقطه ای  کمتر  در 
این چنینی با توجه به صنعتی شدن جامعه به حیات 
قطعا  کهن  رسم  این  به  توجه  بی  داده اند.  ادامه  خود 
تا  که  طوری  همان  می گردد.  آن  فراموشی  موجب 
به  مربوط  آئینی  مراسم  و  جشن ها  از  بسیاری  کنون 
ثبت  است.  شده  سپرده  فراموشی  بوته ی  به  دامداری 
این اثر معنوی کمک خواهد کرد که این رسم از تهدید 

فراموشی جان سالم بدر ببرد.

سلطان مقدس
»سلطان اسامه از نواده های امام هشتم بود که جهت 
بود. در آن  این منطقه آمده  به  به اسالم  دعوت مردم 
اسامه،  ورود  با  است.  بوده   منطقه گبرنشین  این  زمان 
دختری گبری با قشون خود وی را تعقیب می کند تا 
آنجا  اکنون در  قله ای که  باالی همین  به  اسامه  اینکه 
دفن است، می رسد. در آنجا وی از خدا می خواهد که 
جان وی را همان جا بگیرد و دختر گبری و همراهانش 
مستجاب  وی  دعای  کند.  تبدیل  سنگ  به  نیز  را 

می شود.« 
از ریش سفیدان  آقای حسینعلی عظیمی  این روایت 
وجه  و  اهمیت  دلیل  از  است  اسکو  کندوان  روستای 
روستاهای  میان  در  سلطان  مقدس  قله ی  تسمیه ی 

کوهستان سهند.
واقع  شرقی  آذربایجان  استان  در  سهند  کوهستان 
شده است. کوه سلطان )سلطان داغی( به ارتفاع 3470 
متر از سطح دریا یکی از قلل رشته کوه های سهند است. 
این قله در جنوب روستاهای سفیده خوان )اسپراخوان(، 
زینجناب، عنصرود )آستاری( و در جانب شرق روستای 
کندوان قرار گرفته است. رودخانه های زینجناب چای، 
اسکو چای و کندوان چای از این قله سرچشمه گرفته و 
به سوی دشت های حاصل خیز مجاور جاری می گردند. 

قله ی  در  و  سهند  جبال  سلسله  باالی  ارتفاعات  در 
تاریخی  مقبره های  و  آثار  داغی(  )سلطان  سلطان 
فرقد«  حسام الدین  »سلطان  آرامگاه  جمله  از  بسیاری 
که از سرداران بزرگ اسالم بوده است و امروزه زیارتگاه 
مردم آن سامان و به خصوص روستانشینان دامنه های 
سهند است، به چشم می خورد. این زیارتگاه قدیمی در 
به  بنا شده است و  قله ی کوه  ارتفاع 3440 متری در 
»سلطان  را  کوه  این  فرقد«  حسام الدین  »سلطان  نام 

داغی« می نامند. 

زیارت مهر
اسامه بن  از طواف مزار  امروزه زوار »سلطان«، پس 
نفرین  را  او  و  به سنگ »دختر گبر« رمی کرده  فرقد 
می کنند. از آنجا که محل سلطان بسیاری از اوقات سال 
و  بهار  در  تنها  است،  عبور  قابل  غیر  و  برف  پر  سرد، 

تابستان اوقات زیارت آن است. 
اولین  در  داغی«  »سلطان  زیارت  ویژه ی  رسم 
مردم  تمامی  روز  این  در  می شود.  انجام  پاییز  از  روز 
روستای عنصرود به »سلطان داغی« می روند. دامداران 
مزار  دور  به  و  برده  همراه  به  نیز  را  خود  گوسفندان 
سال  برای  ترتیب  این  به  و  می دهند  طواف  سلطان 
آینده، بالیا را از سر دام های خود دور می کنند. هنگام 

طواف اگر گوسفندی بایستد و همراه گله حرکت نکند 
باشد، چنین می پندارند که  و به سمت شرق نظاره گر 
سلطان خواستار آن شده است. بنا بر این باید گوسفند 
مزبور قربانی شود. در این صورت پس از قربانی کردن 
گوسفند، یک چهارم گوشت آن را به شیخی که متولی 
سلطان است می دهند و بقیه را میان مردم و آشنایان 

تقسیم می کنند.
زیارتگاه  متولی  که  است  کسی  داغی،  سلطان  شیخ 
است. تولیت زیارتگاه در خاندان او، نسل به نسل ارث 
متولی  به آفرین«  »عباس  یا  میرزا  کربالیی  می رسد. 
که  است  بوده  ساکن  تهران  در  مدتی  گویا  زیارتگاه، 
در  قرن ها  تولیت سلطان  از پسران وی می میرد.  یکی 
از  او  اما  بود  گشته  نسل  به  نسل  او  فامیل  و  خانواده 
این کار سرباز زده بود. پس از مرگ پسرش وی خواب 
می بیند که به او می گویند اگر به سلطان نروی، نیست 
و نابود می شوی. این وقایع باعث می شود که همه ساله 
شیخ عباس از بهار تا اواسط مهرماه در زیارتگاه سلطان 
از دنیا  متولی گری کند. در دو سال اخیر شیخ عباس 
پسر  سلطان  متولی  شیخ،  وصیت  به  بنا  و  است  رفته 

خواهرش شده است.
کندوانی ها،  عنصرودی ها؛  بر  عالوه  سلطان  زائران 
گونبرف،  مجارشین،  کرد آباد،  روستاهای  اهالی 

زیارت سلطان
رسم چوپانی در اولین روز پاییز در سلطان داغی کوهستان سهند

علی فلسفی میاب| کارشناس ارشد مردم شناسی
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لیقوان، اسکندان و اسکو را نیز شامل می شوند. اهالی 
نیز  و هزه بوران  اسفنجان  زینجناب،  آمقان،  روستاهای 
دسته جمعی  زیارت  موعد  می روند.  سلطان  زیارت  به 
اهالی روستاهای مذکور در اولین روز مهرماه هر سال 
دامداران  ویژه  به  اهالی  مهر،  به  مانده  روز  یک  است. 
با وسایل مختلف به سوی میعادگاه حرکت  با خانواده 
می کنند. شب را در فضاهایی که بدون سقف اند با برپا 
کردن چادر در آنجا می مانند. سپیده دم میان تاریکی و 
روشنی، همه به سمت شرق خیره می شوند و باال آمدن 
خورشید روشنی بخش را نظاره گر می شوند و هر کسی 

آن را به گونه ای تفسیر می کند.
بوسه  می پردازند،  زیارتگاه  و  زیارت  به  همه  و  همه 
به  نیز  عده ای  می زنند.  مقبره  بزرگ  سنگ های  بر 
مقبره  غربی  شمال  در  که  مقدسی  غیر  سنگ  سمت 
در پایین پرتگاهی قرار دارد، سنگ می اندازند و نفرین 
سر می دهند. سنگ غیر مقدس را »دختر گبر« )گوور 
قیزی/govur qizi( می نامند. همان طور که شخصی 
از کندوان در روایتش آن را سبب مرگ اسامه دانسته 

بود، اینان نیز چنین باوری دارند. 
سپس گله های روستاهای مذکور یک به یک به سوی 
از طواف، در حالی که صاحبان  و پس  مقبره می آیند 
ایستاده اند  دو سمت  در  گله  ورودی  قسمت  در  دام ها 
چوپانان  از  عمده  دامداران  هستند،  گله ها  نظاره گر  و 
و... قدردانی به عمل  با دادن پول و پیراهن و جوراب 

می آورند.  
پس از اینکه همه ی گله ها زیارتگاه را طواف کردند، 
همه ی خانواده ها بزغاله و یا بره و گوسفندی را قربانی 
به متولی سلطان  را  از گوشت آن  کرده و یک چهارم 
می دهند و بخشی را نیز غذا پخته و می خورند و بخشی 
دیگر را به روستاهای شان می برند و در میان کسانی که 
در روستا مانده اند، تقسیم می کنند. به نظر می رسد که 
آیین مزبور مربوط به جشن چوپانی و خاص دامداران 
دامداران  باشد.  داشته  بس طوالنی  پیشینه ای  و  باشد 
در  که  و سردی  زمستان طوالنی  در  که  می کنند  نذر 
پیش رو دارند، گوسفندان و خودشان سالم بمانند. از 
آنجا به بعد چوپان ها گله را از باالی کوه و مراتع اطراف 
مراتع  در  و  می آورند  روستاها  یعنی  قشالق  سوی  به 
مراتع  علوفه ی  هم  اینکه  برای  می دهند  چرا  پاییزه، 
ییالقی تمام شده است و هم سرما توان ماندن دام و 

چوپان را در باالی کوه می گیرد.

تا فراز قله
مسیر  نمود،  صعود  مسیر  دو  از  می توان  را  قله  این 
شمالی به مبدا صعود روستای عنصرود و مسیر غربی به 
مبدا صعود روستای کندوان. بدین ترتیب که می توان 
از تبریز با طی مسافتی در حدود 35 کیلومتر به اسکو 
رسید. برای این منظور می توان از مینی بوس های مسیر 
که از ترمینال قدیم و یا مستقر در خیابان راه آهن تبریز 
که به مقصد اسکو و بالعکس در تردد هستند استفاده 
نمود و از آنجا پس از طی 20 کیلومتر دیگر و پس از 
در  کهنمو  و  اسفنجان  فسقندیس،  روستاهای  از  گذر 
نهایت به کندوان رسید. این روستا به علت ییالقی بودن 
کلیوی  امراض  برای  که  معدنی  آب  وجود  دلیل  به  و 
سوی  به  را  زیادی  عده  تابستان  فصل  در  است  مفید 

خود جلب می کند. 
بعد از رسیدن به روستای کندوان مسیر از کوچه باغ های 
کندوان در خالف جهت رودخانه ی کندوان چای و در 
یک جاده ی خاکی کم تردد ادامه می یابد و به علت پهن 
اشتباه  را  بودن آن کمتر کسی است که آن  و عریض 
بگیرد. با صرف 4 ساعت راهپیمایی به محلی بنام ارشد 
چمن رسیده که رودخانه ی کندوان از آنجا سرچشمه 
می گیرد. این دشت از دشت های زیبای منطقه سهند 
است. از ارشد چمن مسیر در جهت شمال و در روی 
یکی از یال های منتهی به قله ادامه می یابد تا اینکه بعد 

از 2 ساعت به قله ی سلطان خاتمه می پذیرد.
مانده  جای  بر  مغول  دوره  از  قبرهایی  قله  روی  در 
است. در ضلع شمالی و زیر کاسه ی قله، برف چال هایی 
دارد.  وجود  ماه  تیر  اواخر  تا  زمستان  از فصل  ماندگار 
برای بازگشت از قله می توان از همان مسیر صعود و یا 
با ادامه ی مسیر در جهت شمال غرب و در روی خط 
الراس اصلی منطقه، ابتدا قله ی گئچی قاالسی و سپس 
نوور داغی را نیز صعود نمود و سپس پایین آمد. مدت 
برنامه، یک روز بصورت فشرده و در  این  زمان اجرای 

صورت تمایل 1/5 روز از تبریز خواهد بود.

آیین چوپانی
از  بنا به اطالعات گردآوری شده از محل، هیچ یک 
در  زمانی  چه  از  رسم  این  که  ندارند  یاد  کهن ساالن 

منطقه رواج پیدا کرده و همه اظهار می دارند از زمانی 
و  آبا  از  و  دیده اند  را  آیین  این  کرده اند  باز  چشم  که 
اجدادشان نیز شنیده اند که قبل از آن ها نیز این مراسم 
برگزار می شده است. با این حال بنا به عناصر دخیل در 
این آیین، به ویژه روایت دختر گبری و آمدن اسامه ابن 
فرقد برای تبلیغ دین اسالم، به نظر می رسد این رسم 
اینکه  باشد. دیگر  با سابقه ی منطقه  از رسم های  یکی 
داشته  قدیم وجود  بسیار  زمان های  از  تقدس کوه هم 
و کوه ها در فرهنگ مردم از جایگاه باالیی برخوردارند، 
و  شکرگزاری  آیین های  از  بسیاری  که  طوری  به 
درخواست ها در باالی کوه ها صورت می گرفته است. و 
دیگر اینکه آیین شکرگزاری از کوهستان با دام و گله، 
شاید قدمتی با دوره های آغازین دامداری داشته باشد.

بدون شک برگزاری رسم ها و آیین ها به ویژگی های 
فرهنگی و اجتماعی و تاریخی و جغرافیایی و اعتقادی 
و  مناسبت  به  که  رسم  این  دارد.  بستگی  جامعه 
ماهه ی  چند  چرای  سبب  به  شکرگزاری  انگیزه ی 
خداوند  درگاه  از  سلطان  کوه  در  گوسفندان  گله های 
اجتماعی  و  فرهنگی  تاثیرات  می گیرد،  صورت  متعال 
از  همچنین  دارد.  منطقه  مردم  بر  زیادی  اقتصادی  و 
آنجایی که این آیین یکی از جاذبه های فرهنگی است 
سایر  همراه  به  گردشگر  جذب  در  معرفی  صورت  در 
تاثیر  تاریخی  و  طبیعی  یعنی  گردشگری  جاذبه های 
آیین  این  برگزاری  اینکه  دیگر  داشت.  خواهد  زیادی 
همچون سایر رسم ها در ایجاد همبستگی و هم نوایی 

گروه های اجتماعی تاثیر گذار است. 
رسم سلطان داغی یکی از معدود آیین های کهن به 
خود  حیات  به  قدرت  با  امروزه  که  است  مانده  یادگار 
بیشتر  که  به طوری  ادامه می دهد  تکنولوژی  در عصر 
از  مختلف  دالیل  به  زمان  طول  در  ایرانی  آیین های 
آیین  این  که  آنجایی  از  بازمانده اند.  حیات  ادامه ی 
این  و  می شود  برگزار  سهند  کوهستان  از  بخشی  در 
است،  منطقه  گردشگری  قطب های  از  یکی  کوهستان 

این رسم از ارزش منحصربه فردی برخوردار است. 
آذربایجان  فرهنگی  تقویم  در  می شود  پیشنهاد 
شرقی این رسم آورده شود و در روز برگزاری این رسم 
آن  معرفی  به  نسبت  تا  شود  داده  ترتیب  جشنواره ای 
در  اکنون  رسم  این  پذیرد.  صورت  بیش تری  اقدامات 

فهرست میراث معنوی جای گرفته است. 
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موزه ی نور و روشنایی
فانوس ها از تاریخ روشنایی سخن می گویند

محمد سعید کرم زاده  |  عکس: بهراد خلیلی

موزه ها همیشه بخش مهمی از تاریخ هر دیاری را 
برای مخاطبانشان بازگو می کنند. شهر تبریز با وجود 
اینکه موزه های متعددی را در خود جای داده است 
اما هنوز هم ظرفیت های بسیاری برای تشکیل موزه 

های جدید دارد.
تبریزی گنجینه های  پرتالش  امروز مجموعه داران 

پستوی  در  که  دارند  اختیار  در  ارزشمندی 
خانه های شان به دور از چشم عالقمندان و همشهریان 

مانده است. 
در این بخش به دنبال معرفی این تالشگران تاریخ 
و فرهنگ ایران و آذربایجان خواهیم بود تا شاید در 

آینده نتیجه ی تالش شان بهتر دیده شود.

تبریز شهر موزه هاست. بیش از بیست موزه در این 
شهر برپا شده اما مهمترین آنها کم یا زیاد، به گونه ای 
مردی  هستند.  اقدم  سرابی  رضا  گنجینه ی   وامدار 
میراث  از  نگه داری  و  گردآوری  برای  سال هاست  که 
گنجینه ی  اینک  گذشته،  خود  از  کشورش  و  شهر 
پربارش توانایی تبدیل به چندین موزه ی تخصصی را 
این مجموعه،  به  نگاه دوباره و چندباره هم  داراست. 
باقی خواهد  نیز  را  بسیاری  نگفته ی  هنوز حرف های 
مشاغل،  موزه ی  گسترده ی  طرح  کنار  در  گذاشت. 
یکی از طرح های رضا سرابی اقدم، پس از نزدیک به 
بیست سال، اینک می تواند به اجرا برسد: »موزه ی نور 

و روشنایی تبریز«.
خیابان  در  کهنه فروشی  یک  در  پیش  سال  پانزده 
گجیل تبریز، فانوسی قدیمی توجه او را جلب و آن را 
خریداری کرد که اینک یکی از جوانترین فانوس های 
مجموعه ی او به شمار می رود؛ فانوسی از دهه ی 1320 
خورشیدی. این نقطه ی آغازی بود برای گردآوری بیش 
از 250 فانوس و وسیله ی روشنایی که هیچ کدام شبیه 

هم نیستند. 
ابزار  نادرترین  تا  شد  موجب  او  پیگیری  و  عالقه 

به  و  یافته  جهان،  و  ایران  هرگوشه ی  از  را  روشنایی 
مجموعه اش اضافه کند. در این میان با مجموعه داران 
و موزه های بزرگی نیز رقابت کرده  است. فانوس فایتون 
سرابی،  که  را  میالدی  هفدهم  قرن  دست ساز  برنزی 
از شخصی در ترکیه خریداری کرده و به ایران آورده 
است، آنقدر ارزش داشته که موزه ی  لوور فرانسه هم 
به دنبال تصاحب آن بود، اما موفق نشد. او برای تکمیل 
به این مجموعه ی بی نظیر و خرید فانوس های جدید، 
تنها در یک سال گذشته 20 میلیون تومان هزینه کرده 
است. سرابی، در این راه عالوه بر گردآوری این وسایل، 
دانش استفاده و ساخت آنها را نیز به خوبی می شناسد. 
حرفه ی فراموش شده ی وندی سازی، ساخت فانوس با  

برای او شاید بیشتر از هر شخص دیگری آشنا باشد.
انواع چراغ های پی سوز سفالین تا مفرغی و برنجی از 
چند هزار سال پیش تا سده های میانی پس از اسالم؛ 
مشعل دان ها و چراغ دان های فلزی آویزی و دیوارکوب 
از  فانوس هایی  و  تا صفویه؛ المپا ها  دوره ی سلجوقی 
دوره ی صفویه تا قاجار؛ چراغ گازهای خیابانی دوره ی 
توسط  شده  تولید  الکتریکی  المپ  اولین  و  پهلوی 
توماس ادیسون؛ همه در این مجموعه ی ارزشمند گرد 

هم آمده اند. در این مجموعه از فانوس های دریایی مورد 
استفاده در کشتی ها، فانوس های راه آهن، فانوس های 
و  فایتون  فانوس های  مردنگی،  فانوس های  معدن، 
خدمتکاران،  فانوس های  تا  گرفته  اولیه  اتومبیل های 

کارگاهی و خانگی را می توان در این مجموعه یافت.
تمام  در  خود  نوع  در  که  ارزشمند  مجموعه ی  این 
با  اینک  است،  فرد  به  منحصر  خاورمیانه  منطقه ی 
اندکی توجه می تواند تبدیل به موزه ی تخصصی نور و 
روشنایی شود. موزه ای که روایت گر تاریخ روشنایی در 
دست انسان باشد. هرچند که تعدادی از این فانوس ها 
امانت  به  تبریز  قاجار  موزه ی  تاالرهای  از  یکی  در 
از مدیر موزه های استان و  گذاشته شده اند و سرابی 
مدیر موزه ی قاجار قدردانی می کند، اما گردآوری آنها 
در یک محل و افزودن فانوس ها و وسایلی که به تازگی 
توسط آقای رضا سرابی خریداری شده اند با همراهی 
اطالعات الزم و کافی، می تواند به یکی از زیباترین و 
اندکی  تنها  تبدیل شود.  تبریز  جذاب ترین موزه های 

همت و توجه ...
نگاهی انداخته ایم کوتاه به بخش بسیار کوچکی از 

این مجموعه ی گسترده.

گنجینه
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خانه ی کلکته چی یا خانه ی خویی ها یکی از خانه های 
زیبای دوره ی قاجار در محله ی راسته کوچه ی تبریز 

است.
این خانه که اینک رو به ویرانی نهاده است و بخشی 
از آن نیز از میان رفته است، روشنایی حیاط خود را 
از یک فانوس روغن سوز می گرفته است که بر روی 
یک میله ی بلند در وسط حیاط آن قابل رویت است.

با  است  داشته  قرار  فانوس  این  در درون  که  ظرفی 
روشنایی  آن  سوختن  با  و  می شده  پر  چراغ  روغن 

الزم را تامین می کرده است.
خودنمایی  سرابی  مجموعه ی  در  اینک  فانوس  این 

می کند. 

پی سوز مفرغی متعلق به قرن چهارم هجری پی سوز مفرغی دوره ی ساسانی
به  با حکاکی و خوشنویسی  قمری سلجوقی 

خط کوفی

مشعلدان آهنی دوره ی افشاریه یکی از اشیای 
پیش  زیبا  آویز  این  است.  مجموعه  این  نادر 
باشد،  شده  ساخته  فانوسی  هرگونه  آنکه  از 
مشعل آتش را در دلش جای داده و به سادگی 

جلوه گری اش را صد چندان می کرده.

هجری  هفتم  قرن  به  مربوط  سفالی  سوز  پی 
دوره ی تیموریان 

نخستین انسانی که موفق شد شیوه ی آتش افروزی را 
بیابد، بی شک آنقدر ارزش و قرب در نزد اطرافیانش یافته 
که در تصور ما هم نمی گنجد. برای سده ها و هزاره ها، 
آتش تنها منبع نور و گرمایی بود که بشر در دست خود 

مهار کرده بود.
ارزش و حرمت آتش در میان ما آن چنان بسیار بوده 
است که برای هزاران سال، ایرانیان آتش را مظهر ناب 
آتش   می دانستند.  خداوندی  پرارج  جلوه ی  و  پروردگار 
را زنده  می پنداشتند و خاموش  کردن  آن  را به  معنای  

کشتن  آن  می دانستند.
نام های بسیاری در هرجا و مکانی و در هر زمانی، از 
در  ریشه  نیز  آذربایجان  نام  نشات گرفتند.  نور  و  آتش 
آتش دارد. در فرهنگ و ادبیات مردم مان ارزش آتش و 

نور و چراغ، هنوز هم بسیار روشن و ماندگار است.
آتشدان همیشه بر سر سفرهی هفت سین ایرانیان بوده 
و بعدها که جای خود را به فانوس و چراغ و شمع داد، 
همچنان همان معنا را با خود به همراه داشت. هر جا 
که  روشنایی و نور باشد، خرد هست، راستی هست، مهر 

هست و خدا هم آنجاست.
مردمان ما هنوز هم به درگاه مقدسات خود نور نذر 
روشن  و  حاجات شان  گرفتن  برای  هم  هنوز  می کنند. 
نگاه داشتن زیارتگاه های شان چراغ و شمع و فانوس نذر 

می کنند. و هنوز هم به نور چراغ قسم می خورند.
چراغ در میان قلندران و درویشان هم جایگاهی واال 

داشت و بزرگان خود را به این نام می خواندند.
بر روی قبر تازه درگذشتان چراغ می گذاشتند و هر 

شب جمعه نیز آن چراغ را روشن می کردند.

چند  تا  روشنایی  وسیله های  مهمترین  و  نخستین 
سده پیش همچنان پی سوزها بودند که روغن حیوانات 
از آنکه نور داشته باشند، دود  را می سوزاندند و بیشتر 
داشتند. دود چراغ خوردن الزمه ی استفاده از نور آن بود 

و همین بود که تا امروز در مثل و ادبیات ما باقی ماند.
عوام  برخی  بود.  بسیار  چراغ  صاحب  و  چراغ  احترام 
سالم دادن به چراغ را با شگون می دانستند. روشن کردن 
و خاموش کردن چراغ رسوم و آدابی داشت که همه به آن 
عمل می کردند. برای خاموش کردن چراغ، فتیله ی آن را 
پائین می کشیدند و از فوت کردن چراغ حذر می کردند. 
پیش از تاریک شدن هوا مشغول تمیز کردنش می شدند 

و برای روشن کردنش صلوات می فرستادند.
پیشه وران  به  اول  غروب ، که  چراغ  دکان  خود را روشن  
سرچراغ   بودند  معتقد  و  می گفتند  سرچراغ   می کردند، 
مشتری  را نباید رد کرد و قرض  هم  نباید داد و دکاندار 

سرچراغ، نسیه هم نباید  بدهد.
چراغ داری و چراغ بانی شغل پر ارزش کسانی بود که 
تمیز کردن و نگهداری از چراغ ها را بر عهده داشتند، از 
سده های گذشته تا همین چند سال پیش هم برقرار بود.

با آمدن گاز و نفت به چراغ ها و فانوس ها، استفاده از 
آنها ساده تر و ارزان تر شد و در هر جایی از آنها استفاده 

شد.
برق اما همه چیز را دگرگون کرد و پیشرفت هرروزه ی 
علم و دانش دیگر اثری از آن همه اهمیت و ارزش نور و 
روشنایی چراغ برجای نگذاشت. به راحتی و سادگی در 
همه جا در دسترس شد و دیگر آن همه آداب و فن و 

هنری که به همراه چراغ بود به تاریخ پیوست.

تا اواخر دوره ی قاجار در ایران، درشکه ها و کالسکه ها 
مهمترین وسایل حمل و نقل بودند و این درشکه های 
دوچرخ که مشهور به فایتون بودند از همه محبوب تر.
روشن  برای  نیز  و  آنها  کابین  داخل  روشنایی  برای 
استفاده  فانوس  از  کالسکه  جلوی  در  مسیر  کردن 

می کردند.
در همین تصویر قاجاری، چهار کالسکه با چهار نوع 

فانوس فایتون مختلف دیده می شود.
فانوس های فایتون بخش مهمی از مجموعه ی سرابی 

است که این فانوس قرن نوزدهمی یکی از آنهاست.

در گذشته و به ویژه در عصر قاجار، اعیان  و اشراف   
معموال در رفت  و آمدهای  شبانه ، خدمتکاری  با عنوان 

چراغ کش  یا فانوس کش  به  همراه  می بردند.
امروزه  و  بود  بسیار  خدمه  برای  فانوس  کاربرد 
یا  خدمه  فانوس های  عنوان  با  مختلفی  فانوس های 

قولوقچی شناخته می شوند.

فانوس خدمه  هتل ساخت 
در  میالدی  هجده  قرن 

کشور آلمان

فانوس کوچک مخصوص 
مجالس خانگی 

درون  کردن  روشن  برای  فایتون  نادر  فانوس  این 
کابین استفاده می شده و دودکش آن از سقف فایتون 

خارج می شد تا دودش را به بیرون بفرستد.
و  است  فرانسه  هفدهم  قرن  ساخت  فانوس  این 
از  برسد، سر  فرانسه  لوور  موزه ی  به  اینکه  به جای 

مجموعه ی سرابی درآورده است.
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این فانوس مورس، یک فانوس دریایی است که برای 
ارتباط تلگرافی بین کشتی ها در دریا مورد استفاده 

قرار می گرفته است.
نوزدهم  قرن  در  که  انگلستان  ساخت  فانوس  این 
شبکه ای  داشتن  با  است  شده  ساخته  میالدی 
متحرک در مقابل شیشه ای ذره بینی، این امکان را 
به ملوانان می داد تا با باز و بسته کردن این دریچه، 

عالیم نوری را به دیگر کشتی ها ارسال کنند.

فانوس در صنعت راه آهن کاربردهای مختلفی داشته 
است.

از  در شب  قطارها  هدایت  برای  آهن  راه  سوزنبانان 
چند  که  فانوس هایی  میکردند.  استفاده  فانوس  نور 
شیشه ی رنگی داشتند و با چرخاندن آنها نور قرمز یا 
سبز به لوکوموتیوران می رسید و از باز یا بسته بودن 
مسیر آگاه می شد. مجموعه ی سرابی انواع مختلفی 

از این فانوس را در خود جای داده است.
کشور  در  شدن  ساخته  دلیل  به  که  فانوس  این 
انگلستان به فانوس بیرمنگام شهرت دارد و بعدها در 
دیگر کشورهای جهان نیز به همین نام ساخته شد، 
متعلق به قرن نوزدهم میالدی است. لکوموتیورانان و  
کارگران و خدمه ی راه آهن از آن استفاده می کردند. 

و  معادن  در  استفاده  ویژه ی  کاربیت  فانوس  های 
تونل های زیرزمینی بوده است.

بیستم  تا  هفدهم  قرن های  به  متعلق  فانوس ها  این 
میالدی و ساخت کشور آمریکا هستند.

نگهبانان ساخت کشور  فانوس 
آمریکا در قرن نوزدهم میالدی

فانوس کابین کشتی ساخت 
آلمان در قرن بیستم میالدی

قرن  ساخت  آهن  راه  فانوس 
بیستم میالدی در کشور آلمان

داخل  خدمه ی  فانوس 
ساخت  قطار  واگن 
قرن بیستم میالدی در 

کشور آمریکا

42

زنگ اول، میراث فرهنگی
آراز ادوای

وقتی رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری، پس از سالیان دراز زنگ حیات دارالفنون را 
دوباره به صدا درآورد، زنگ تمام مدارس تاریخ ایران در 
ذهنم طنین انداخت. معنای نوستالژیک به صدا درآمدن 
زنگ دارالفنون را همه فهمیدند و آنچه را که بدون هیچ 
حرف و حدیثی، در آهنگ زیبای آن زنگ نقل شد، آنان 
که باید، دریافتند. اما برای من این معنا تداعی خاطراتی 
بود که سالیانی قبل و برای سالیانی چند، به بلندی تاریخ 

این سرزمین رقم خورده بودند. 
آن روز هم مثل هر روز ساعت پنج صبح بود و مادرم 
و  بود  شده  بیدار  خواب  از  همه،  از  قبل  همیشه،  مثل 
داشت سی و چند لقمه نان و پنیر بچه های مدرسه را 
تدارک می دید. زردی زیبای نور المپ قدیمی فنری، با 
نور سفید بازتابیده از برف های حیاط درهم می آمیخت و 
از میانه ی پلک های نیمه بازم می خزید تا عمق رویاهای 
می ساخت  خاطره ای  روز  هر  مثل  بیداریم  فرداهایم. 
از فداکاری مادران و پدران فرهنگ  کودکانه و جاودانه 
این  سرزمین. اما سر کالس درس که می رسیدیم مادرم 
لقمه ی نان و پنیرم را مثل دیگر شاگردانش، و نه قبل 
و نه بعد از آن ها، که درست با آن ها، به دستم می داد و 
می گفت »بچه ها، کسی که خوب صبحونه نخوره، هیچ 
چیزی از درس نمی فهمه ها!« آن وقت بود که تازه معنی 
زندگی  وقتی  هم  هنوز  که  می افتاد  جا  برایم  سرودی 

سخت می شود می خوانمش، »یار دبستانی من ...«. 
است،  شده  عوض  چیزها  خیلی  امروز  که  می دانم 

از  از مدرسه ها و خیلی  یاران دبستانی، خیلی  از  خیلی 
عوض  وقت  هیچ  چیز  یک  که  مطمئنم  اما  دانشگاه ها. 
و  مرز  این  معلم  پدر  و  مادر  هزاران  و  مادرم  نمی شود. 
و  میهن خواهی  و  وطن دوستی  آهنگ  همیشه،  تا  بوم، 
آزادی و استقالل و مردم ساالری بر لب خواهند داشت. 
فرهنگیانی که هنوز هم پس از سال ها خدمت دلسوزانه 
حساسیت شان را نسبت به سرنوشت آموزش در کشور، با 
نگرانی از سرنوشت ساختمان دبیرستان طالقانی تبریز، 
که یکی از بناهای بازمانده از زمان آغاز آموزش نوین در 

آذربایجان است، نشان دادند. 
نواخته  تهران  دارالفنون  در  مهر  اول  روز  که  زنگی  با 
به  دوباره  فرزندانمان  آتیه ی  از  نگرانی  و  دلتنگی  شد، 
یادمان آمد، و البته این امید را زنده کرد که هنوز هم 
کسانی هستند که با عالقه و چشمانی نگران به پرورش و 
آموزش فرزندان سرزمینمان می نگرند. زنگی که اگر چند 
نواخته شده  صباحی زودتر در سازمان میراث فرهنگی 
بود، و یا حتی در وزارت آموزش و پرورش، امسال هم 
زنگ اول مهر در ساختمان قدیمی و تاریخی دبیرستان 
بزرگان  که  ساختمانی  می شد.  نواخته  تبریز  طالقانی 
بسیاری چون غالمحسین ساعدی، در آن تحصیل کرده 
بودند، و بزرگان بسیاری چون پروفسور هشترودی در آن 

تدریس نموده بودند. 
حاال دیگر در شهر ما، تربیت و امیرخیزی و باغچه بان 
وجود ندارد؛ و این تکرار بسیاری از حسرت های تاریخی 
ماست. تکراری که دل تنگمان را هربار بیش از بار قبل به 

درد می آورد. زنگ دیرهنگام دارالفنون، چیزهای بسیاری 
برایشان  که  آن هایی  برای  حتی  آموخت.  ما  همه ی  به 
هر  به  نباشد.  یا  باشد،  »طالقانی«  که  نمی کند  تفاوتی 
حال مسئله ی پیش آمده برای »دبیرستان طالقانی« مرا 
به یاد خاطره ی طنزآلود شاید نامربوطی انداخت. تغییر 
امید«.  نام »شهرک  طالقانی« تبریز به »شهرک سفیر 
آشنایی  و  دانش  توسعه ی  نفع  به  می توان  روند  این  با 
تاریخ و علم در کشور پیشنهاد کرد که  با  بیشتر مردم 
واقع در کوی ولی عصر )عج(  نام میدان »مصدق«  مثال 
تبریز، به یاد دیگر ماهواره های ساخته شده در کشورمان، 
به میدان »نوید« تغییر یابد. این گونه پیشامدها ادامه ی 
چیزهایی  تمام  نابودی  به  که  بود  خواهد  روندی  همان 
به  را  ایرانی  و  ملی  هویت  می توان  که  می شود  منجر 

استناد آن ها برای نسل های آینده تعریف کرد. 
به هر روی اگر دلمان می خواهد فرزندانمان آن گونه که 
شایسته است به موقع و درست بار بیایند، باید بیاموزیم 
به  مدارس مان،  ساختمان های  ساخت  تاریخ  از  بیشتر 
کشورمان  و  شهر  آموزشی  تاریخ  طول  در  که  نقشی 
داشته اند عالقه نشان دهیم، و به صدا درآمدن و شنیدن 
به موقع و درست زنگ هارا یاد بگیریم. ما مسئول آینده ی 
درست  لوازم  آن ها  برای  موظفیم  و  هستیم  فرزندانمان 
بود  نخواهد  این  و  کنیم؛  فراهم  را  یادگرفتن  و  شنیدن 
معیار  با  امور عمومی،  باره ی  در  و عمل  با قضاوت  مگر 

عدالت و انصاف و تدبیر. باشد که این گونه باشد.

در گذر روزگار
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شوراي فرهنگ آذربایجان
حسن اسودی . کارشناس ارشد تاریخ و اسناد تاریخی

انجمن معارف
وجود یک قطعه عکس منحصر به فرد در آرشیو عکس 
مدیریت شمال غرب سازمان اسناد و کتابخانه ی ملي ایران 
در شهر تاریخي تبریز، در رابطه با اعضاي شوراي معارف یا 
فرهنگ آذربایجان که توسط مرحوم محمدعلي صفوت به 
کتابخانه ی دولتي تبریز )تربیت فعلي( اهدا شده بود، مرا 
بر آن داشت تا کنکاشي در علل تشکیل چنین شورایي 
در شهر تبریز و شناسایي شخصیت هاي این شورا جهت 
تبیین عوامل رشد و شکوفایي فرهنگ آذربایجان در مقایسه 

با بسیاري از ایالت های دیگر ایران بنمایم.
بررسي هاي ابتدایي نشان مي داد که این شورا در حقیقت 
اولین شوراي معارف ایالتي تشکیل یافته بعد از تهران بوده 
و اعضاي آن از نظر شخصیت علمي و فرهنگي در حد و 
اندازه هاي وزرای معارف کشور بوده اند. شخصیت هایي نظیر 
ادیب السلطنه  صفوت،  محمدعلي  امیرخیزي،  اسماعیل 
سمیعي و دیگران که هر یک از نام آوران فرهنگ و ادب 
زمان خویش بوده اند. بنابراین معرفي برخي از اعضای این 
شورا و بررسي نقش و تاثیر آن در رشد و شکوفایي فرهنگ 
آذربایجان، خالی از فایده برای پژوهشگران و عالقه مندان 

نخواهد بود.
از  از تشکیل این شورا، در سال های قبل  سال ها پیش 
و  آموزش  بر سیستم  حاکم  سیاست  مشروطیت،  انقالب 
فرهنگ عمومی کشور، حفظ وضع موجود آن زمان بوده 
ایجاد  و  روش  این  تغییر  فکر  به  کسانی  اندک  اما  است. 
روشی نوین در روندآموزشی ایران بوده اند. چنین کسانی 
هم با توجه به جو حاکم بر جامعه و با بهره گیری از روش ها 
و امکانات سنتی و با احتیاط کامل، اقداماتی برای تغییر 

در سیستم تعلیم و تربیت انجام می دادند و علت این همه 
احتیاط و کندی پیشرفت، عدم تحریک مخالفان بوده است.

در سال 1279 هجری خورشیدی بزرگ مردانی همچون 
حسن مستشاری، حاجی میرزا علی)حاجی آخوند(، میرزا 
میرزا  مدرس،  احمد  میرزا  شمس آوری،  ابراهیم  بصیرت، 
عبدالعلی زینی، میرزا علی رشیدی، میرزا حسین کمال، سید 
حسن شریف زاده، میرزا محمدعلی تربیت، سید حسین خان 
عدالت و سید محمد ابوالضیاء با تشکیل انجمنی برای ایجاد 
پیشرفت  مخالفان  مقابل  در  نیرومند  جبهه ای  تغییرات، 
تعلیم و تربیت ایجاد نمودند. این انجمن که به نام »انجمن 
معارف« مشهور بود تا سال 1282هجری خورشیدی یعنی 
چندین سال قبل از پیروزی انقالب مشروطیت پا برجا بود.

این انجمن جهت تاثیرگذاری بیشتر در امر استفاده از 
روش های نوین آموزشی، از جانب روشنفکرانی ارزشمندی 
نظیر میرزا آقا فرشی، سید حسن تقی زاده، میرزا حسین 
کاظم زاده  حسین خان  میرزا  ناطق،  جواد  میرزا  واعظ، 
)ایرانشهر(، محمد حریری، اسماعیل حریری، معتمدالتجار، 
حاجی علی دوا فروش، میرزا رضا تربیت و چندین شخصیت 

دیگر حمایت مادی و معنوی می شده است.

شورای معارف فرهنگ آذربایجان
اولین جلسه این شورا در شب جمعه 15 دی ماه 1312 
هجری خورشیدی در محل دارالمعلمین شهر تبریز برگزار 
گردید. احمد سعیدی رئیس اداره ی فرهنگ یا معارف وقت 
لشکر  فرمانده ی  آذربایجان،  استاندار  سمیعی  حسین  از 
آذربایجان و دیگر رجال منطقه، جهت شرکت در برنامه ی 
افتتاحیه دعوت به عمل آورده بود. تصویری که از این مراسم 

تهیه شده و به کتابخانه ی دولتی تبریز )کتابخانه ی تربیت( 
اهدا گردید، نخستین اعضای شورای معارف آذربایجان را به 

شرح زیر معرفی می کند:
احمد سعیدی رئیس اداره ی معارف

علی اصغر موثقی رئیس تفتیش اداره ی معارف
اسماعیل امیرخیزی مدیر مدرسه ی متوسطه

محمدعلی صفوت مدیر مدرسه ی دارالمعلمین تبریز
حاجی میرزا باقر حکمت

رضا قلی رشدیه مدیر مدرسه ی متوسطه ی رشدیه
میرزا حسین واعظ

دکتر سید محمدخان موسوی
حاجی محمد نخجوانی )در عکس غایب است(

ریاست افتخاری این شورا با حسین سمیعی ادیب السلطنه 
افتتاحیه  بود. در مراسم  آذربایجان  والی وقت  یا  استاندار 
این شورا احمد سعیدی طی نطقی مفصل به نقش مردم 
اجرای  و  پرداخته  مدنی  و  فرهنگی  نهادهای  اداره ی  در 
اصالحات و پیشبرد آن را در همکاری و مساعدت و همیاری 
مردم یک شهر جستجو کرد. احمد سعیدی اضافه کرد: 
»شرکت نخبگان و دانشمندان امور فرهنگی و شهری در 
این نوع شوراها، باعث طرح و رفع مشکالت و حل معضالت 

امور فرهنگی و شهری خواهد گردید.«
ایشان از مردم و دست اندرکاران امور فرهنگی، خواستار 
فرهنگی  امور  در  اصالحی  برنامه های  ارائه ی  و  اظهار نظر 
گردید و اعالم کرد که این همکاری ها موجبات دلگرمی 

کارکنان بخش فرهنگ را فراهم خواهد کرد.
باید خاطرنشان ساخت که شورای معارف آذربایجان اولین 
شورای فرهنگی بود که بعد از تهران در دیگر ایالت های 

عکس آقایان اعضا شورای معارف قانونی آذربایجان موسس نگاهی به اولین شورای معارف قانونی آذربایجان
دی ماه 1312 شمسی است که در تاریخ اول بهمن ماه 1312 

برداشته و به کتابخانه و قرائتخانه دولتی تبریز داده می شود.
1- آقای حسین خان سمیعی 2- آقای احمد خان سعیدی 
3- آقای میرزا حسین واعظ 4- آقای حاجی آقا اسمعیل خان 
امیر خیزی 5- آقای محمد علی خان صفوت 6- حاجی میرزا 
باقر خان حکمت 7- آقای دکتر سید محمد خان موسوی 

8- آقای علی اصغر موثقی 9- آقای رضا قلی خان رشدیه
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کشور تشکیل گردید. احمد سعیدی رئیس اداره فرهنگ 
آذربایجان، پس از اجرای مراسم افتتاح و سخنرانی، در اولین 
اقدام جهت آشنایی اعضای شورا و دست اندرکاران فرهنگ 
به قرائت و تفسیر قوانین و نظام نامه ی این شورا پرداخت. 
و  قانون  این  مردم ساالری  و  مترقی  محتوای  به  توجه  با 

نظام نامه ، بهتر است مرور مختصری در آن کرده باشیم.

قانون و نظام نامه شورای معارف ایالتی
قانون شورای معارف ایالتی مصوب 14 شهریور ماه 1306 

هجری خورشیدی
اجازه  معارف  وزارت  به  ملی  اول- مجلس شورای  ماده 
مهم  مراکز  در  را  معارف  عالی  می دهد که شعب شورای 

ایاالت و والیات تاسیس نماید.
ماده دوم- عده ی اعضای رسمی هریک از شعب مذکوره 
در ماده ی اول، کمتر از پنج نفر و بیشتر از نه نفر نخواهد بود.
ماده سوم- عضویت شعب مذبور مجانی است و وظایف 
و اختیارات و شرایط عضویت آن ها را وزارات معارف طبق 

قوانین موضوعه، معین خواهد کرد.
نظام نامه

تاسیس شعب  قانون  سوم  ماده ی  آخر  قسمت  به  نظر 
والیات،  و  ایاالت  مهمه ی  مراکز  در  معارف  عالی  شورای 
مصوب 14 شهریور 1306 نظام نامه ی اساسی ذیل مقرر 

می گردد:
ماده یک- شرایط عضویت معارف ایاالت و والیات بقرار 

ذیل است:
الف- داشتن حداقل سی سال سن

ب- خدمات نمایان به معارف مملکت
ج- داشتن اطالعات و معلومات الزمه

د- موصوف بودن به صحت عمل و حسن اخالق و عقاید 
و عدم محکومیت به جنحه و جنایت

اعضای  از  و والیات  ایاالت  معارف  ماده دوم- شوراهای 
رسمی ذیل تشکیل می گردد:

الف- رئیس معارف که سمت ریاست شورای معارف را 
خواهد داشت

ب- مفتش درجه اول  معارف محل
ج- یک نفر از مدیران درجه اول مدارس
د- یک نفر از معلمین درجه اول مدارس

ه- مابقی از دانشمندان اعیان و تجار و امالک و اصناف
ماده سوم- شورای معارف در مراکز مهمه ی ذیل تشکیل 

و عده ی اعضای آن نیز به قرار ذیل است:
تبریز، مشهد، شیراز، کرمان نه نفر و سایر نقاط مهم هفت 

نفر
ماده چهارم- شورای معارف ممکن است به عده ی اعضای 
و  دانشمندان  و  فضال  طبقات  از  افتخاری  عضو  رسمی، 
افتخاری فقط  اعضای  باشد.  ادارات دولتی داشته  روسای 

حق شرکت در مذاکرات را دارند.
و  رسمی  اعضای  محل،  معارف  رئیس  پنجم-  ماده 
افتخاری شورای معارف را در نظر گرفته، به وزارت معارف 
اعضا رسمیت  وزارتی  به صدور حکم  و  پیشنهاد می کند 

حاصل می کند.
ماده ششم- مدت رسمیت اعضای شورا، دو سال شمسی 

است که از تاریخ حکم وزارتی شروع می شود.
ماده هفتم- برای اینکه شورای معارف تعطیل نشود، سه 
ماه قبل از انقضای هر دوره، رئیس معارف محل باید اعضای 
دوره ی بعد را به وزارت معارف پیشنهاد کند. البته اعضای 

سابق نیز قابل انتخاب هستند.

اعضای شورا
آذربایجان  فرهنگ  معارف  شورای  اعضای  تمامی  از 
اطالعات جامع و کاملی در دست نیست. اما برخی از این 
بزرگان را از میان اسناد و مدارک موجود تا حدودی می توان 

باز شناخت.

اسماعیل امیرخیزی:
اسماعیل فرزند حاج محسن تاجر تبریزی در سال 1256 
هجری خورشیدی متولد شد. چون از روشنفکران و مبارزین 
بنام زمان خود بود و فعاالنه در انقالب مشروطه شرکت 
داشت، به عضویت انجمن ایالتی آذربایجان درآمد و از یاران 
نزدیک ستارخان و پیوسته مورد مشورت ایشان بوده است. 
بعد از مهاجرت ستارخان به تهران به فعالیت های اجتماعی 
و فرهنگی در کنار فعالیت های سیاسی پرداخت. از همراهان 
کمیسیون  اعضای  کنار  در  و  بود  خیابانی  محمد  شیخ 
آذوقه، به یاری مردم و محرومین برخاست. از سال 1298 
خورشیدی با عنوان معلم وارد فرهنگ آذربایجان گردید. 
از سال 1299 خورشیدی به ریاست مدرسه ی مشروطه ی 
تبریز انتخاب شد و با مدیریت مثال زدنی تا سال 1314 آن 
را اداره نمود. تا اینکه به تهران احضار و به ریاست دبیرستان 
دارالفنون تهران برگزیده شد. و تا سال 1321 این پست 
را حفظ کرد. با عنوان ریاست فرهنگی آذربایجان در سال 
با  دوباره  از مدتی  و پس  بازگشت  زادگاه خود  به   1321
عنوان »بازرس عالی وزارتی« به تهران احضارشد و تا سال 
1325 که دوباره به ریاست دارالفنون تهران انتخاب شد، در 
این پست خدمت کرد تا اینکه در سال 1328 خورشیدی 
در  متعدد  تالیفات  دارای  امیرخیزی  گردید.  بازنشسته 

زمینه ی تاریخ، علوم، ادبیات و شعر است.

میرزا  احمد سعیدی:
فرهنگ  اداره ی  ریاست  به  شمسی   1312 سال  در 
آذربایجان رسید و حدود یکسال این مقام را حفظ کرد. در 
دوره ی یک ساله ی ریاست اش ساختمان دانشسرای دختران 
تبریز با همکاری محمدعلی صفوت آغاز شد. این مدرسه 
امروز   - شاگرد  استاد  مسجد  مخروبه ی  حیاط  محل  در 
بنا گردید و در سال 1313 ساختمان  خیابان فردوسی- 
آن به اتمام رسید. میرزا احمد سعیدی در سال 1312 با 
دعوت از استاندار وقت، فرمانده ی لشکر آذربایجان و برخی 
اولین »شورای فرهنگ آذربایجان« را  از فرهنگ دوستان، 
اولین کتابخانه ی  بنای  بود که  تشکیل داد. در زمان وی 
مدارس  درسی  برنامه ی  در  نظر  تجدید  شد.  آغاز  دولتی 
اقلیت ها و هماهنگ کردن آن با برنامه های درسی مدارس 
ایران و نیز انحالل مدارس خارجی از اقدامات وی در دوران 
خدمت یک ساله در فرهنگ آذربایجان بود. سعیدی پس از 

انتقال به تهران به معاونت وزارت فرهنگ رسید.

حاجی میرزا باقر حکمت:
خورشیدی  هجری   1288 سال  در  حکمت  باقر  میرزا 
مدرسه ی حکمت را تاسیس کرد. این مدرسه در آن زمان از 
مدارس معتبر شهر تبریز بوده است. حاجی میرزا باقر عالوه 
بر مدیریت مدرسه ی حکمت در مدرسه ی متوسطه ی تبریز 
دروس شیمی و طبیعی را تدریس می کرد. وی تالیفاتی نیز 
در این علوم دارد. مدرسه ی حکمت پس از آنکه میرزا باقر 

حکمت به تهران منتقل شد تحت مالکیت دولت درآمد.
رضا قلی رشدیه:

بنام  خورشیدی  هجری  سال 1291  در  که  مدرسه ای 
رشدیه در تبریز دایر شد قبال به نام فرانکو پرسان فعالیت 
می کرد. می توان گفت رضا قلی رشدیه، سومین مدرسه ی 
رشدیه را در تبریز تاسیس کرد. مدارس قبلی که به نام 
رشدیه تاسیس شده بود به دالیل مختلف منحل شده بودند.
اندک زمانی  رشدیه ای که رضاقلی خان تاسیس کرد در 
به یکی از مدارس معتبر و پر دانش آموز تبریز مبدل شد. 
رضا قلی رشدیه که معاونت مدرسه ی متوسطه ی تبریز را 
به عهده داشت در مقام ریاست این مدرسه نیز انجام وظیفه 
می کرد. وی در سال 1325 خورشیدی به دلیل سابقه ی 
فرهنگی قابل مالحظه به معاونت اداره ی فرهنگ آذربایجان 

انتخاب و تا سال 1328 این پست را عهده دار بود.

محمد علی صفوت:
قبول  با  که  است  شخصیت هایی  جمله  از  صفوت 
مسئولیت های اجرایی و مدیریتی نقش ارزنده ای در پیشبرد 
اهداف آموزشی و تعلیم و تربیتی آذربایجان داشته است. 
فرهنگ  بر  اعلم الملک  دکتر  ریاست  دوره ی  در  ایشان 
آذربایجان به عضویت شورای معارف آذربایجان در آمدند. 
در اواخر سال 1304 خورشیدی به کفالت معارف آذربایجان 
منصوب شد. مدتی به ریاست معارف اردبیل مشغول بود 
ولی کمی بعد به ریاست دارالمعلمین انتخاب و به تبریز 
بازگشت. در اواخر فعالیت های فرهنگی در سمت ریاست 
اینکه در سال  تا  اوقاف مشغول به کار بود  مرکز تحقیق 
قلمی  آثار  از  شد.  بازنشسته  خورشیدی  هجری   1325
دوستان،  داستان  کتاب های  به  توان  می  صفوت  مرحوم 

منابع الحکم و میزان االنسان اشاره کرد.

حاج محمد نخجواني:
فضالي  و  چهره هاي خوش نام  از  نخجواني،  حاج محمد 
صاحب نام آذربایجان، فرزند حاج علی عباس از تجار شهیر 
تبریز، در سال 1254 هجری خورشیدی به دنیا آمد. پس 
از اتمام تحصیل همانند پدر به تجارت مشغول شد و در 
سفرهایش گنجینه های مکتوب ایران را جمع آوری می کرد. 
در کشورهاي هند، ترکیه، مصر، پاکستان و اروپا به سیر 
و سیاحت پرداخت و در تمام سفرها در نهایت عالقه به 
خرید نسخ خطي پرداخت. براي تهیه و جمع آوري نسخ 
خطی همه جا را زیر پا گذاشت تا گنجینه هاي برباد رفته و 
غارت شده ی میراث فرهنگ ایراني را که به عناوین مختلف 
توسط سودجویان از ایران خارج شده بود خریداري کرده 
و به کشور بازگرداند. مرحوم حاج محمد نخجوانی گرچه 
پیشه ی بازرگانی داشت اما مردی ادیب و فاضل و کتابشناس 
بود. او در کتاب شناسي و نسخه خوانی از استادان بنام عصر 
خود به شمار مي رفت. همواره در خدمت اهل فضل، ثابت 
او در  بود.  بي نظیر  ایران دوستي  و  و در وطن پرستي  قدم 
در  و  ماه 1341 هجری خورشیدی درگذشت  مرداد   14
قبرستان طوبائیه ی تبریز به خاک سپرده شد. کتابخانه اش 
که حدود 3700 جلد کتاب خطي و چاپي را شامل مي شد، 
به کتابخانه ی ملي تبریز که نخجوانی در تاسیس آن به سال 

1335نقش مهمي داشت، منتقل گردید.

میرزا حسین واعظ:
در  واعظ در سال 1252خورشیدی  میرزا حسین  حاج 
تبریز به دنیا آمد. اولین پایه ی تحصیالتش در مدرسه ی 
مرحوم حاج آخوند برادر بزرگ شادروان میرزا حسن رشدیه 
گذاشته شد. سپس علوم دینی را نیز در مدرسه ی صادقیه ي 
تبریز فرا گرفت. در بیست و پنج سالگی از راه روسیه عازم 
مشهد شد. با دیدن عمران و آبادی، صنعت و زارعت و آزادی 
و ترقیات روسیه، ویرانی کشور خود را بیشتر درک کرد. 
میرزا حسین واعظ در جوانی و در خالل انقالب مشروطه در 
تبریز به سخنرانی می پرداخت و مردم را به مبانی مشروطه 
و  نکرد  بسنده  و خطابه  به وعظ  تنها  او  آگاه می ساخت. 
عضویت انجمن های ایالتی و خیریه و اجتماعی و سیاسی و 
محلی را نیز پذیرا شد. توجه به آزادی، میهن پرستی، مبارزه 
با ظلم و استبداد و بی سوادی و بی خیالی در جای جای 
خطابه هایش عنوان می شد. بعد از مشروطه به ناچار چندین 
سال جالی وطن کرد و در استانبول و طرابوزان و کاظمین و 
بغداد به سر برد و سرانجام در سال 1298 به تبریز بازگشت 
و در سرای حاج سید حسین حجره ای گرفت و به کسب 
و کار مشغول گردید و گاهي هم به منبر می رفت. حاج 
میرزا حسین واعظ به سال 1334 خورشیدی درگذشت و 

در قبرستان امامیه ی تبریز به خاک سپرده شد.
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روزی روزگاری مدرسه
محمد سعید کرم زاده

مدارس تبریز در گذر زمانه

دوره های با شکوه و عظمت علم و دانش و تعلیم و تربیت 
در تاریخ ایران بسیار بوده اما بخش 

بزرگی از تاریخ پر افت و خیز قاجار، تاریخ رکود و نزول 
آموزش و پرورش در ایران شناخته می شود. دوره ای که از 
گذشته ی پربار علم و آموزش ایران، ارثی نبرده بود اما به 
پشتوانه ی تالش و مجاهدت اندک تالشگران فرهنگ این 
سرزمین، عصر آغاز اصالح و تغییر و تحول فرهنگ و دانش 

در ایران شد.
عباس میرزای ولیعهد در کنار تمام تالش هایی که برای 
تحول و آبادانی ایران انجام داد، اولین گروه محصالن ایرانی 
را روانه ی مغرب زمین کرد تا علم روز را به وطن بیاورند. 
امیرکبیر صدراعظم کاردان ناصرالدین شاه این سنت را 
گسترش فراوان داد و با تاسیس دارالفنون آغازگر آموزش 

علوم نوین در درون خاک ایران شد.
درکنار  و  آمدند  ایران  به  غرب رفته،  دانش آموختگان 
و  علم  پیشرفت  از  خلق  آگاه سازی  برای  تالش هایشان 
از مدارس  اروپا، روزنامه چاپ کردند و در آن  دانش در 
اروپایی سخن گفتند. مکتب خانه ها و مدارس سنتی هنوز 
سردمدار آموزش بودند اما مدارسی که توسط خارجی ها 
در ایران تاسیس می شد، شکل آموزش مدارس نوین را 

بیشتر جلوه گر می شد.

آموزش فرنگی
فعالیت  آغاز  با  ایران،  در  آمریکایی  مدارس  تأسیس 
میسیون های آمریکایی در کشور همراه بود. کشیشی به 
نام »جاستن پرکینز« توسط جمعیت مبشرین پروتستانی 
به  او  شد.  آذربایجان  روانه ی  تبلیغ  برای  آمریکا  مذهب 
همراه یک پزشک آمریکایی در سال 1213 خورشیدی 
به تبریز وارد شد و یک سال بعد به ارومیه رفت. در ارومیه 

و به سال 1215 نخستین آموزشگاه آمریکایی را در ایران 
بنیاد نهاد که در عین حال اولین دبستان به شکل جدید 
نیز در ایران به شمار می رود. این آموزشگاه در سال 1312 
یعنی 97 سال بعد، در دوره ی پهلوی اول برچیده شد. 
مخالفت های بسیاری که با این آموزشگاه می شد، پرکینز 
را بر آن داشت تا به یاری قاسم میرزا، عموی محمد شاه 
که به او انگلیسی آموخته بود، در همان ابتدا فرمانی از شاه 

بگیرد تا بتواند به آسودگی به کار خود بپردازد.
گسترش مدارس خارجی در آذربایجان و تبریز چندان 
نبود. اما با اجازه ای که بعدها از سوی دولت برای گشودن 
مدارس به عده ای از اروپایی ها و آمریکایی ها در ایران داده 
شد.  گشوده  تبریز  در  خارجی  مدرسه ی  تعدادی  شد، 
مموریال  مدرسه  ی  مدارس،  این  مهمترین  جمله ی  از 

آمریکایی ها و مدرسه ی کاتولیک  فرانسویان است.
خورشیدی   1263 سال  در  مموریال«  »مدرسه ی 
تاسیس شد و تا سال 1317 که از سوی دولت منحل شد 
و محل آن به مدارس »پروین« و »بهزاد« سپرده شد، به 
فعالیت خود ادامه می داد. گروهی از شاگردان این مدرسه 
در جریان مبارزات مشروطه، حضور فعالی داشتند و به 
همراه معلم آمریکایی خود »هوارد باسکرویل« جان خود را 
فدای آزادی ایران کردند. این مدرسه در دو دوره ی ابتدایی 
و متوسطه به آموزش می پرداخت و شاگردان بسیاری هم 
داشت. »مدرسه ی کاتولیک فرانسوی« در جوار »مدرسه ی 
محمدیه« یا »مدرسه ی فردوسی« سال ها فعال بود و با 
ممنوع شدن فعالیت مدارس خارجی در دوره ی پهلوی 

اول به یک مدرسه ی دولتی تبدیل شد. 

دارالفنون تبریز و مدارس عالی
مدارس عالی ایران توسط دولت ایجاد شدند و مهمترین 

دومین  بودند.  دولتی  عموما  در کشور  متوسطه  مدارس 
نام  به   دارالفنون،  از  پس  ایران  دولتی  عالی  مدرسه ی 
خورشیدی   1255 سال  در  تبریز«  دولتی   »مدرسه ی 
در تبریز تاسیس یافت. این مدرسه که به دلیل حمایت 
مظفری«  »مدرسه ی  نام  به   میرزا  مظفرالدین  ولیعهد 
بهترین و  از  از دارالفنون تهران،  شناخته می شد و پس 
می رفت،  شمار  به  ایران  در  دولتی  مدارس  معروف ترین 
»دارالفنون تبریز« خوانده می شد. در بیست سالی که این 
مدرسه دایر بود کارشناسان بسیاری را برای شهر در حال 

تحول تبریز تربیت کرد.
»مدرسه ی لقمانیه« دومین مدرسه ی متوسطه ی تبریز 
را دکتر میرزا زین العابدین لقمان الملک که درس خوانده ی 
همراهی  با  بود،  پاریس  دانشگاه  و  تهران  دارالفنون 
حسن  سید  تربیت،  علی  محمد  تقی زاده،  حسن  سید 
فخر االطبا و چند فرانسوی در 1278 بنیان  شریف  زاده،  
گذاشت. مدرکش آنقدر ارزش یافت که دولت فرانسه آن را 

به عنوان دیپلم کامل متوسطه می پذیرفت.
مدارس خصوصی و غیردولتی که بعدها در تبریز دایر 
می شدند، پس از رونق اولیه خود کالس ها متوسطه را نیز 
اما در آذرماه سال 1295 خورشیدی  تشکیل می دادند. 
تبریز  در  خود  کار  به  هم  هنوز  که  شد  دایر  مدرسه ای 
این یک قرن عمر  ادامه می دهد و حیات درخشانی در 
خود داشته است. »مدرسه ی متوسطه ی تبریز« به همت 
واالی دکتر اعلم الملک، فرزند لقمان الملک و بدون دیناری 
کمک از بودجه ی دولتی برپا شد. اهمیت آن دوران بسیار 
بود یعنی پس از اتمام سه سال حکومت سیاه شجاع الدوله 
با حمایت های روسیه تزاری که محمدحسن میرزای ولیعهد 
از همراهان  یکی  اعلم الملک هم  بود.  بازگشته  تبریز  به 

ولیعهد در بازگشتش به سال 1293 بود.

»مدرسه ی  متوسطه« که به افتخار ولیعهد، »مدرسه ی 
محمدیه« نام گرفت، به سرعت پیشرفت کرد و بزرگانی 
اسماعیل  و  فیوضات  ابوالقاسم  رفعت،  حسن  چون 
برعهده  را  آن  هدایت  مقطعی  در  کدام  هر  امیرخیزی، 
قیام سید محمد خیابانی معلمان و  داشتند. در جریان 
دانش آموزان آن نقش برجسته ای داشتند. در سال 1313 
خورشیدی و هم زمان با برگزاری هزاره ی فردوسی، این 
مدرسه به نام »دبیرستان فردوسی« نام گذاری شد و هنوز 

هم به حیات پربارش ادامه می دهد.

پدر دبستان
مسیر تبدیل مکتب خانه به دبستان در ایران راه بسیار 
سخت و دشواری بود که در ابتدا تنها یک نفر در آن تالش 
و مجاهدت می کرد، »حسن رشدیه«. میرزا حسن تبریزی 
مشهور به رشدیه، از پیشگامان نهضت فرهنگی ایران در 
بوده  ایران  در  نوین  مدارس  بنیانگذار  و  گذشته  سده ی 
است. او در خانواده ای مذهبی در محله ی چرنداب تبریز 
به سال 1230 هجری خورشیدی به دنیا آمد. فرزند حاج 
میرزا مهدی تبریزی، در کودکی در کنار سوادآموزی در 
مکتب خانه، از محضر پدرش نیز بهره ی بسیار برد. در علوم 
دینی پیشرفت سریعی داشت و در جوانی پیش نماز یکی 

از مساجد تبریز شد.
مطلبی در روزنامه ی ثریا، حال و فکر او را دگرگون کرد. 
وقتی خواند که: »در اروپا از هر هزار نفر، ده نفر بی سواد 
است و در ایران از هر هزار نفر، ده نفر باسواد. و این از بدی 
اصول تعلیم است...« انقالبی در او پدید آمد و از تصمیم 
پدرش برای ادامه ی تحصیل در نجف منصرف شد. در سال 
1255 خورشیدی در حالی که 25 سال داشت، شهر و دیار 
خود را ترک کرد تا شیوه ی آموزش روز را کسب کند. در 
ایروان که زادگاه اجداد مادری اش بود، اوضاع مدارس روس 

را دید و به فکر تاسیس مدرسه برای ایرانیان افتاد.
رشدیه به روزنامه ی اختر نامه نوشت و از آنها خواست 
تا در هر یک از کشورهای اسالمی که محلی برای آموزش 
معلمان وجود دارد به او اطالع دهند. وقتی پاسخ گرفت که 
در مصر دارالمعلمینی در حال برپا شدن است، به تبریز 
آمد و حمامی را که در اختیار داشت فروخت و به مصر 
عزیمت کرد. به بیروت و استانبول هم سفر کرد تا روش 

نوین آموزش الفبا و خواندن و نوشتن را فراگیرد.

»... پس از دو سال و نیم اقامت در آنجا از راه مشهد به 
ایروان برگشته، اعمال تجار براء مکتب رشدیه ای باز کردم. 
و  ترقی  به حدی  را  در مدت دو سال و کسری، مکتب 
تعالی دادم که مرحوم ناصرالدین شاه در مراجعت از آخرین 
سفر فرنگ بی آنکه از ما تقاضایی بشود، شجاع السلطنه را 

فرستاد که فردا عصری به زیارت مکتب خواهیم آمد. ...
... در مراجعت از مکتب که چند قدمی در رکاب همایونی، 
سواالت شاهانه را عرض جواب می کردم، فرمودند که باید 

به تبریز آمده، یک چنین مکتبی در آنجا باز کنی. ...«
میرزا حسن به سرعت به دنبال شاه راهی وطن شد، اما 
تنگ نظری نزدیکان شاه باعث شد تا در همان قدم اول، در 
نخجوان اجازه ی ورودش به ایران را ندهند و چند روزی در 

چاپارخانه او را نگه دارند. 
»... در اولین قدم معاشقه با معارف ایران، سیزده روز اسماً 
قوناق )مهمان( و رسماً دوستاق )زندان( شده، شب ها در 
پشت بام مجلس که می خوابیدم، شب سیزدهم حضرت 
صادق علیه السالم را در خواب دیدم که این شعر خواجه را 
زمزمه می کنند: گر تیغ بارد در کوی آن ماه / گردن نهادیم 
الحکم هلل. از خواب که بیدار شدم با خدای خود عهد کردم 
که تا آخرین نفس، از اناره ی این شمع شب افروز تقاعد 

نورزم. ...«
به هر صورت با وساطت دوستان و اطرافیان به زادگاهش 
 1266 سال  در  را  مدرسه اش  اولین  و  شد  وارد  تبریز 
که  آنجا  از  کرد.  تاسیس  خودش  اصول  با  خورشیدی 
مدارس ابتدایی را در عثمانی آن زمان رشدیه می خواندند، 

نام مدرسه اش و شهرت او شد »رشدیه«.
رشدیه اولین مدرسه اش را در محله ی ششگالن تبریز 
تاسیس  اعالمیه اي  با صدور  و  نهاد  بنا  جدید  به سبک 

مدرسه ی خود را این گونه به آگاهي مردم تبریز رساند:
»اهل تبریز همه مي دانند که در طفولیت، همگي به 
مداومت  بیش تر  یا  ده سال  الي  سه سال  از  رفته  مکتب 
در  باسواد  بیش تر  نفر  سه  درصدي  مع ذالک،  کرده اند، 
و  تعلیم  اصول  معلمین  که  زیرا  چرا؟  نیست،  میانشان 
تربیت نمي دانسته اند و به شکنجه هاي جانکاه، اطفال را 
از مکتب بیزار و از درس متنفر و گریزان مي نمودند؛ به 
حدي که اطفال به هرگونه کارهاي پست راضي مي شده اند 

که به مکتب نروند.
این بنده، حسن  بن  مهدي چرندابي، پس از چند سال 

مهاجرت از وطن عزیز و تحمل بر مشقات غربت و تحصیل 
در دارالعلم هاي مصر و کسب تجارب در فن تعلیم و تربیت 
اطفال به تبریز آمده و براي هم وطنان ارمغاني آورده ام که 
مایه ی  را  اسالمیان  بل همه ی  ایرانیان،  آن عموم  فیض 
سعادت ابدي و نجات سرمدي باشد؛ و آن عبارت از مکتب 
اعلي حضرت  غیبیه ی  عنایت  ظل  در  که  است  رشدیه 
توجهات  و  تعالي فرجه(  والزمان )عجل اهلل  صاحب العصر 
کامله ی حجج اسالم )اطال اهلل بقائهم( در محله ی ششگالن 
در مسجد جناب مستطاب اجل آقاي امین الوزاره تأسیس 
شده، به شرایط ذیل شاگرد مي پذیرد و عده ی دروسي را 
که فهرست آن از لحاظ شریف مطالعه کنندگان مي گذرد، 
در آخر سال در محضر علما و معارف پروران مدرسه شناس، 
قبول  براي  و  مي دهد  کامل  امتحان  خود  متعلمین  از 

شاگردان شرایطي گذاشته:
1. افراد متعلمین، ناخوانده و مبتدي و نوآموز باشند؛ 
2. در سن، کمتر از هفت ساله و بیش تر از ده ساله نباشند؛ 
3. از کچلي و امراض و جراحات مسري عاري باشند؛ 4. 
آبله کوبیده و مختون باشند؛ 5. در ماهي از پنج قران الي 

یک تومان ماهیانه بدهند.«
این مدرسه و دیگر مدارسش را چندین بار سنت خواهان 
درهم کوبیدند و تخته سیاهش را آتش زدند، اما او هر بار 
مصمم تر از قبل ادامه داد. خود او در نامه ای که به مجلس 

شورای ملی نوشته است، این گونه می گوید:
مدرسه  هفت  سنه 1315  و  سنه 1299  بین  ما   ...«
باز کرده، به یغمای اشرار یا اخیار داده، پنج مرتبه شبانه 
از تبریز به مشهد فرار کرده ام. چون در تاسیس، الحق 
بیشتر می دیدم، همین  به سابق  نسبت  را  اهالی  رغبت 
را تشفی خاطر خود قرار داده، خسته نمی شدم و چون 
یکی از مطهرات، غیبت بود، این بود که همان روز برهم 
خوردن مکتب، شبانه از شهر می رفتم و پس از چهل و 
پنجاه برگشته، در محلی غیر از اولی مکتب رشدیه را بی 

تغییر اسم باز می کردم.
آخرین دفعه دیدم که دیگر خانه به جهت مکتب به 
احتمال  باالخره  که  خرابی  ترس  از  یا  نمی دهند.  کرایه 
می رفت یا از تحریم مالهای محل که مقدمه ی اجدادم بود. 
ناچار آخرین محل معاشم را در هشترود، قریه ساروقمش، 
به امیر بهادر جنگ به دو هزار تومان فروخته، به اجازه ی 
مجتهد  میرزا جواد  تصویب حاج  و  اشرف  نجف  علمای 
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مرحوم و مساعدت میرزا محمود شیخ االسالم رحمه اهلل، 
طالب،  قدیمه ی  مدارس  از  تبریز،  دارالفنون  به  مشرف 
تجدید کرده، یک  نو  از  بود،  مزبله شده  را که  خرابه ای 

مکتب بسیار باشکوهی ساختم. 
امتحان سال اول متعلمین مکتب را داده، اعالن قبول 
ماه  سه  در  را  بی سواد  مردان  تعلیم  دعوت  و  شاگرد 
منتشر کرده بودم که حضرت آیه اهلل آقای آقا سید علی 
آقای یزدی در منبر فریاد زدند که، ای مردم مدرسه ی 
پروتستانی ها را بستیم و حاال به میرزا حسن رشدیه پول 
داده اند که به این اسم، اطفال شما را پروتستانی کند و 
عوام الناس را از دین در ببرد. نه خیال کنید که ابجد شما 
را کشت، اب و جذ شما را کشته است. خبر آوردند که 
مردم از مسجد رو به مکتب می آیند. همین قدر که اطفال 
را زنده بدر کردیم، شاکر شده، کتابخانه و اثاثیه و آنچه را 

که داشتیم، به یغمائیان واگذارده، از شهر فرار کردم. ...«
مرد میدان فرهنگ ایران زمین از جان و مالش گذشت و 
در هیچ کجا از پای ننشست، حتی آنگاه که به ضرب گلوله 
در کوچه های تبریز پایش را ناکار کردند. به مشهد و قم و 
دیگر شهرها در حال فرار و تحصن بود، اما آنجا هم بیکار 
نمی نشست. هم در مشهد و هم در قم مدرسه اش را بر پا 
می کرد اما همچنان داستانش با متعصبان و خشک اندیشان 

همان داستان بود. 
از  که  امین الدوله  چون  بزرگانی  دعوت  و  حمایت  با 
والی گری آذربایجان به صدراعظمی ایران رسیده بود، به 
تهران رفت و سال های بسیاری در پایتخت هم مدرسه ی 
رشدیه را برپا کرد و بر آموزش جدید در مدارس نوین 

همت کرد. 
در تهران او را بابی و المذهب خواندند و صدای زنگ 
مدرسه اش را همچون ناقوس کلیسا می دانستند. بزرگی 
ناظم االسالم  به  جلسه ای  در  نوری  فضل اهلل  شیخ  چون 
کرمانی درباره ی مدارس جدید می گوید: »ناظم االسالم، 
ترا به حقیقت اسالم قسم می دهم. آیا این مدارس جدیده 
مدارس مصادف  این  به  ورود  آیا  و  نیست؟  خالف شرع 
خارجه  زبان  درس  آیا  نیست؟  اسالم  دین  اضمحالل  با 
و تحصیل شیمی و فیزیک عقاید شاگردان را سخیف و 

ضعیف نمی کند؟«
پس از عزل امین الوله از صدارت، باز هم دشمنان رشدیه 
در مخالفت شان قوی تر شدند. او بعد ها این چنین از آن 

روزگار گفت:

»... هیجده سال قبل که به طهران آمدم، چون مقصود 
بااالصاله، تکثیر مکاتب در ایران بود و مکاتب بی معلمین 
اداره نمی شد، اول دارالمعلمین تاسیس کردم. در ماه پنجم، 
امین الدوله  معزول شد و انجمن معارف، چون فرق عالم و 
معلم را نمی دانست، بساط مرا برهم زده، خود به تاسیس 
مدارس پرداخت. چون در اداره کردن مدرسه ی رشدیه، 
محتاج به اعانه ی دولت نبودم و زحمات انجمن معارف 
را در تکثیر مدارس نقش بر آب می دیدم، خود را کناره 
کرده، به مکتب پرداختم. چون با بودن مکتب من، مکاتب 
انجمن معارف رونق نمی یافت، مرا در پیش صدراعظم به 
عداوت ایشان متهم کرده، به صدد اعدامم بداشتند. شبانه 
اجزای نظمیه به خانه ی میرزا محمد علیخان ریخته، در 
توی رختخواب کله اش را تخماق کوب کرده، نعشش را به 
کوچه انداختند. از آنجا به خانه ی شیخ یحیی معلم مدرسه 
رفته، نفی به اردبیل اش کردند. از آنجا به خانه ی میرزا سید 
حسن که عضو مکتب بود رفته، شش ماه در مبارک آباد 
حبسش کردند. از آنجا به منزل مشیرالملک رفته، او را 
نه ماه در نظمیه حبس نمودند. مرا در خانه ی حاج شیخ 
هادی نجم آبادی سراغ کرده، محض احترام او دست نزدند. 
لکن آدم گذاشتند که هر جا ببینند، بگیرند. پس از شش 
ماه تحصن در آنجا بر حسب سفارش محرمانه ی شاه به 
مرحوم شیخ، شبانه به مکه ی معظمه فرار کردم. پس از نه 
ماه برگشته، مکتب را مانند آسیاب از آب افتاده یافته، از 

نو تجدید کردم. ...«
سال ها بعد میرزاحسن در حالی که امین الدوله و شیخ 
هادي نجم آبادي در قید حیات نبودند تا از حمایت هاي 
مادي و معنوي آنها برخوردار شود، هرچند غریب افتاده 
بود و مخالفان به شدت با افکار روشن گرانه ی او مخالفت 
خروشان  رود  چون  و  استوار  کوه  چون  ولي  مي کردند 

مي تازید و پیش مي رفت.
از  اعظم،  اتابک  امین السلطان،  میرزاعلي اصغرخان 
مخالفان سرسخت رشدیه، به بهانه هاي مختلف از توسعه ی 
مدارس نوین به همت واالي رشدیه جلوگیري مي کرد، 
به قم  بر رشدیه تنگ شد که  و سرانجام، عرصه چنان 
مهاجرت نمود و در همان جا ماند تا در آذر ماه سال 1323 
خورشیدی در 97 سالگي درگذشت و در قبرستان نوی 
قم به خاک سپرده شد. دلیرمردی های میرزاحسن خان 
بنیانگذاری شود،  ایران  تا دبستان در  رشدیه سبب شد 
پدیده ای که سرآغاز بسیاری از تحوالت در تاریخ ایران شد. 

نام این بزرگوار که رنج های بسیاری برد، تا انتهای تاریخ 
نیکو خواهد ماند.

از مکتب خانه تا مدرسه
پس از حرکت رشدیه، مدارس جدید بسیاری در تبریز و 
تهران و دیگر شهرهای ایران تاسیس شد. در واقع تاسیس 
مدارس نوین در ایران پاسخی بود به نیاز به اصالحات در 
ایران. کسب علم و سوادآموزی، الزمه ی اساسی حکومت و 
نظام مشروطه در کشور بود. هواداران تجدد به دانش آموزان 
این مدارس که از قشر فقیر یا متوسط اجتماع بودند، چشم 

امید بسیاری دوخته بودند.
رشدیه  روش های  پایه ی  بر  بیشتر  که  نوینی  مدارس 
بنیان گذاشته شدند، تفاوت های بسیاری با مکتب خانه های 
سنتی داشتند. از یک سو شیوه ی آموزش نوین مبتنی بر 
آموزش الفبای صوتی، توانایی دانش آموزان را در خواندن 
در  که  روشی  مقابل  در  می داد،  افزایش  مختلف  متون 
مکتب خانه ها تنها منجر به حفظ روخوانی از چند متن 

محدود می شد.
با  که  جدید  مدارس  سازماندهی  سو  دیگر  از 
و  امتحانات  گوناگون،  دروس  ورودی،  پیش شرط های 
تقسیم بندی دانش آموزان به کالس های مختلف فعالیت 
می کردند، در مقابل مکتب هایی که نظام سنتی و بدون 
برنامه ای بر آن حاکم بود. همچنین دروس جدیدی که 
وارد نظام آموزشی این مدارس شد تلفیقی بود از دروس 
های  مکتب خانه  در  جایگاهی  هیچ  که  اروپایی  مدارس 
سنتی نداشت، به همراه دروسی چون شرعیات و ادبیات 

فارسی و عربی.
سال 1277 خورشیدی برادر ناتنی میرزا حسن رشدیه، 
از مساجد  نام »رشد و قدس« در یکی  به  را  مدرسه ای 
تبریز تاسیس کرد و چهار تن دیگر از اهل فضل و فرهنگ 
تبریز نیز چهار مدرسه به سبک جدید افتتاح کردند. این 
مدارس هرچند که با سبک مدارس نوین برپا شدند اما از 
ترس عوام و مکتب داران تنها دو مدرسه از نیمکت استفاده 
کردند و تا دو سال خبری از تخته سیاه در این مدارس نبود.
»انجمن معارف« در سال 1279 به همت بزرگان فرهنگ 
تبریز، به منظور توسعه ی فرهنگ و اصالح امور مدارس 
تشکیل شد اما با مخالفت شدید روحانی نماها روبه رو و 
منحل شد. یک سال پس از آن »میرزا محمد علی خان 
تربیت« به همراه »سید حسن تقی زاده« و »بشیرالصنایع« 
تصمیم گرفتند تا مدرسه ی مجللی به نام »ثریا« دایر کنند. 
در محله ی مقصودیه خانه ای گرفتند و تابلوی آن را هم 
نصب کردند اما با تحریک مردم مبنی بر المذهب بودن 
آن سه تن و مسلمان نبودنشان، کسی در آن مدرسه ثبت 
نام نکرد و این مدرسه باز نشده، تعطیل شد. به بهانه های 
واهی در آن سال ها مدارس را حتی همسنگ با میخانه ها، 
در تقابل با اعتقادات مردم دانسته و با آنها به مقابله بر 

می خواستند.
سال 1285 خورشیدی اتفاق خجسته ای در تبریز رخ 
داد. در خالل برگزاری گردهمایی پانزده روزه ی مدیران 
با تشویق »میرزا  بیگ اوف،  تبریز، مرحوم کریم  مدارس 
ابراهیم ادیب« که »مدرسه ی نوبر« را تاسیس کرده بود، به 
همکاری با سه تن دیگر از بزرگانی که مدرسه ای دایر کرده 
بودند؛ »مدرسه ی اتحاد نوبر« با یکی شدن چهار مدرسه 
در تبریز، بر پا شد. »مدرسه ی اتحاد نوبر« در حیاط حاجی 
امین آقای بازار شیشه گرخانه تشکیل شد و به بزرگترین 
مدرسه ی تبریز با 1400 محصل و 24 کالس درس تبدیل 
شد. تا 20 سال بعد این مدرسه به کار خود ادامه داد. در آن 
زمان نزدیک به پنجاه مدرسه  ملی در تبریز دایر شده بود.

نسوان تبریزی 
رشدیه،  شیوه ی  به  جدید  مدارس  شکل گیری  با 
آموزش های ابتدایی در میان عامه ی مردم گسترده شد و 
زمزمه ی درس خواندن دختران در مدرسه، بر سر زبان ها 
و  مقاومت  تا ظهور جنبش مشروطه، سنت ها  اما  افتاد. 
مخالفت  بسیاری با خروج دختران از خانه ها برای درس 
خواندن را سبب می شدند. آموزش و تعلیم زنان و دختران 
تا آن زمان در دامان خانواده و بیشتر توسط محارم صورت 
می گرفت و هیچ جایی در مکتب خانه های سنتی نداشت. 
در تبریز هم چون دیگر نقاط ایران تشکیل مدارس برای 
گذاشتن  سر  پشت  با  و  مشروطه  پیروزی  تا  دختران 

مبازرات بسیار به نتیجه رسید.
نخستین اقدامات در راه اندازی مدارس دخترانه در تبریز، 
مانند دیگر نقاط ایران توسط اروپاییان و مبلغین مذهبی 
صورت  شهر  این  مقیم  ارامنه ی  و  پروتستان  کاتولیک، 
گرفت. »مدرسه ی خواهران سن ونسان دوپل« فرانسه در 
سال 1242 خورشیدی از اولین مدارس دخترانه ی تبریز 
بود. پس از آن »مدرسه ی اناث« آمریکایی بود که از سال 
1253 خورشیدی در سطح ابتدایی و متوسطه دایر شد. 
ایران، از  از انحالل مدارس خارجی در  این مدرسه پس 
سال 1318 خورشیدی به »مدرسه ی پروین« تغییر نام 
داد و مدرسه ای ایرانی شد. »مدرسه ی  پروین« از بهترین 
دبیرستان های تبریز بوده و تا به امروز نیز به فعالیت خود 

ادامه می دهد.
»مدرسه ی اناث کاتولیک« و نیز »مدرسه ی آدونتیس« 
که  بودند  مدارسی  از  می شد،  اداره  مختلط  بصورت  که 
تا قبل از سال 1300 خورشیدی دایر شدند و دختران 
تبریزی را پذیرا بودند. این مدارس البته تعداد اندکی از 
دختران مسلمان را در میان دانش آموزان شان داشتند و تا 
سال 1318 که به دستور دولت تعطیل و به مدارس ایرانی 

تبدیل شدند، شیوه ی آموزش مختص به خود را داشتند.
پیش از تشکیل مدارس دولتی دخترانه در تبریز، مدارس 
ملی دخترانه از اواخر حکومت قاجار در این شهر پا گرفتند. 
بعدها  یا  »دارالتربیه«  »فرهنگ«،  دخترانه ی  مدارس 
»سپهرانات«،  »فخریه«،  »عصمتیه«،  آزرم«،  »دبستان 
بعدها  یا  اسالمی«  »بنات  و  ارشاد«  »مدرسه  »عزت«، 
به نام »قدسیه«، از مدارس دخترانه ی ملی تبریز بودند که 

پیش از سال 1300 خورشیدی به دست زنان و مردان 
فرهنگ دوست این شهر تاسیس شدند.

با آغاز قرن چهاردهم خورشیدی مدارس دولتی دختران 
تعداد  و  ارزش  از  زمان  مرور  به  و  تبریز ساخته شد  در 
که  تربیت  محمدعلی  مرحوم  شد.  کاسته  ملی  مدارس 
ریاست معارف آذربایجان را از سال 1300 بر عهده داشت، 
تالش های بسیاری برای گشودن مدارس دولتی دخترانه 
انجام داد. مدارس دخترانه ی »ناموس«، »دوشیزگان« و 
»حقیقت« از مدارسی بودند که توسط محمدعلی تربیت 
که  اطفال«  »باغچه ی  مشهور  کودکستان  افتتاح شدند. 
چند سالی در تبریز به مدیریت جبار باغچه بان فعالیت کرد 
نیز در سال 1302 توسط مرحوم ابوالقاسم فیوضات افتتاح 

شده بود.
در سال های 1301 و 1302 در سراسر ایران تنها در 
شهرهای تهران و تبریز مدارس متوسطه دختران تشکیل 
شده بود. و یک دهه بعد، دانشسرای دخترانه ی تبریز یا 
دارالمعلمات، که در ابتدا یک مدرسه بود و بعدا به دانشسرا 
جنب  در  و  تبریز  فردوسی  خیابان  در  کرد،  پیدا  تغییر 

مسجد تاریخی استاد شاگرد ساخته شد.
پس  تحوالت  مهمترین  از  دخترانه  مدارس  راه اندازی 
از مشروطه بود که البته به سادگی اتفاق نیافتاد. زمانی 
سختی  به  مردان  برای  نوین  تربین  و  تعلیم  هنوز  که 
در  دختران  عمومی  آموزش  پذیرش  می شد،  پذیرفته 
مدارس جدید آسان نبود. تبریز با سابقه ی درخشانی که 
مشروطیت  انقالب  از  پیش  مدارس  تاسیس  درزمینه ی 
به نمایش گذاشته بود، بسیار پذیرفتنی بود که پس از 
انقالب مشروطیت در مسیر برپایی مدارس دخترانه نیز 
پیشگام باشد. برخی از این مدارس دخترانه توانستند به 
پایگاه مهمی برای اصالحات اجتماعی در جامعه ی زنان 

تبدیل شوند.

میراث ارامنه
از  هستند،  فرهنگ دوست  مردمی  که  تبریز  ارامنه ی 
سال ها پیش در صدد تشکیل مدارسی بودند که در ابتدا 
همچون مکتب خانه های مسلمانان اداره می شد و بعدها به 
مدارس جدید تغییر شکل یافتند و حتی در برخی موارد 

پذیرای دانش آموزان مسلمان هم شدند.

»مدرسه ی آرامیان« یا مدرسه ی خلیفه گری ارامنه، از 
قدیمی ترین مدارس ارامنه در تبریز به شمار می رود که 
تاریخ  ارامنه  آرامیان قرار داشته است.  در کنار کلیسای 
ذکر  خورشیدی   1214 سال  را  مدرسه  این  تاسیس 
می کنند. بانی مدرسه، »مسروب طاغباتیان« از ارامنه  ی 
ایروان، مدرسه ی شرعیه ی کلیسای ارامنه ی تبریز را در 
عرض دو سال به مدرسه ی جدیدی تبدیل کرد که در آن 
عالوه بر تعالیم مسیحی، مواد درسی جدید هم تدریس 
به  ناصرالدین شاه  خورشیدی   1242 سال  در  می شد. 
خواهش خلیفه »وهاپتیان« سالی دویست تومان بودجه ی 
سالیانه برای این مدرسه مقرر کرد که این مبلغ تا سال های 
مدید پرداخت می شد. این مدرسه پس از یک سده فعالیت 
در سال 1314 خورشیدی به »دبستان صبا« تغییر نام داد.
اما نخستین مدرسه ای که به شیوه ی اروپایی در تبریز 
تاسیس شد، در سال 1242 خورشیدی توسط ارامنه ی 
با  تبریز در حیاط کلیسای لیل آباد بود. این مدرسه که 
کمک های خانواده ی تومانیان اداره می شد، در سال 1275 
»ذکریا  آقای  فوت دختر جوان  واسطه ی  به  خورشیدی 
تومانیان«، به نام وی »تامارا« خوانده شد. ساختمانی عالی 
برای این مدرسه احداث و در اختیار مدرسه قرار گرفت. در 
سال 1317 خورشیدی این مدرسه به »مدرسه ی اسدی« 
تغییر نام داد. »مدرسه ی اسدی« که هنوز هم پابرجاست، 
تا  است  تبریز  ارامنه ی  موزه ی  به  تبدیل  اینک در حال 
بخش عمده ای از میراث فرهنگی و اجتماعی ارامنه را در 

این شهر پاسداری کند.
ساخته  ارامنه  توسط  که  مدرسه ای  چندین  کنار  در 
به کوشش جمعی  نیز  در سال 1290 خورشیدی  شد، 
ارامنه ی  اجتماعی  و  سیاسی  فعاالن  و  فرهنگیان  از 
تبریز دبیرستانی در این شهر بنیانگذاری می شود که به 
مدت بیش از دو دهه، نقش مهمی در زندگی فرهنگی 
ایفا می کند.  ایران  ارامنه ی  فرهنگی  زندگی  و  این شهر 
این دبیرستان که »تماکان« نام گرفت به گفته ی اولین 
دانش آموزش، دلیلی شد برای نزدیکی هرچه بیشتر دو 
محله ی ارمنی نشین تبریز که در آن زمان مناسبات چندان 

دوستانه ای با یکدیگر نداشتند.¬¬¬ 
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چند وقتی بود که یادی از گذشته کرده بودم. با خودم 
فکر می کردم که ریشه ی باالی بام رفتن در زمان وضعیت 
قرمز، وقتی که در دوران دفاع مقدس، به تبریز حمله ی 
بام  به پشت  را  بود؟ چه چیزی همه  هوایی می شد، چه 
می کشید. نمی دانم شما که احتمال دارد اهل جای دیگری از 
سرزمین مان ایران باشید، تا چه حد از شیوع سنت کوه نوردی 
و کوه پیمایی در بین ما اهالی آذربایجان مطلعید. شاید همین 

سنت بوده  است که ریشه ی آن عادت بوده؛ شاید هم نه. 
به هر حال اینجا هر کس در حد توانش سری به کوه 
و  نزدیک اند  و  دور  قله های  فتح  فکر  به  بعضی ها  می زند. 
برخی دیگر با کوه پیمایی در عون بن علی)ع( و جمع آوری 
انواع گیاهان دارویی راضی می شوند. پدرم هم جزو همین 
دسته ی اخیر بود که هر چند هفته یک بار مرا برای رفتن 
به کوه تشویق می کرد و می گفت: »باید اونقدر باال بری که 
بتونی همه چی رو درست ببینی. از اون باال که نگاه کنی 
تازه می فهمی کجای کاری. چقدر در برابر مردمت کوچیکی. 
وقتی سعی کنی خونه تو توی شهر پیدا کنی، تازه متوجه 
میشی چیزایی که ساختی در مقابل دنیا چقدر کوچیکند 
و هنوز نتونستی کاری برای خودتو مردمت بکنی.« اما من 
دوچرخه سواری را به کوه رفتن ترجیح می دادم. تقصیری 
تبریز  دنیادیدگی در  و  البته. دوچرخه سواری  نداشتم  هم 
همان قدر محبوب بوده و هست که کوه نوردی و کوه پیمایی. 
ماجرای منو پدرم همین طور ادامه داشت تا اینکه یک 
مدرسه  قصد  به  خانه  از  مادرم  با  روز صبح  هر  مثل  روز 
خارج شدیم. هفت هشت سال بیش تر نداشتم. از چهارراه 
آبرسان سوار تاکسی شدیم تا ما را به عباسی برساند. داشتم 
از شیشه ی پشتی ماشین بیرون را نگاه می کردم. به مادرم 
باالی  درست  داره  هواپیما  این  مامان...  »مامان...  گفتم: 
سرمون با ما میاد ...!« مادرم اعتنایی نکرد چون داشت با 
همکارش که در مدرسه ی دیگری درس می داد و باید سری 
به خانه ی نوسازش می زد صحبت می کرد. خانم معلم در 
مورد ساختن خانه ی شان حرف زد و بعد هم باهم از آشنایانی 
که در جبهه داشتند صحبت کردند. هواپیما، همچنان باالی 
سرمان، مقابل چشمان متعجب و کنجکاوم، همراهمان به 
سمت چهارراه عباسی در حرکت بود. مادرم پول تاکسی ما و 
همکارش را داد و پیاده شدیم. می خواستند از هم جدا شوند 
که با شنیدن صدای غریب سوت مانندی هر سه  مان هاج و 
واج باال را نگاه کردیم، و در لحظه ای با صدای انفجاری مهیب 
از ساختمان دوطبقه ی آن سوی خیابان فقط پوسته ای باقی 
ماند. خانم معلم روی زانوانش افتاد. مادرم آبی از کیفش در 
آورد و به او داد. حالش که بهتر شد در میان خاک معلق در 

هوا از جایش بلند شد و زد زیر گریه که »خانه خراب شدم«. 
راست هم می گفت بیچاره. ساختمان او بود که فرو ریخته 
بود. البته کسی در خانه نبود و همین باعث امیدواری بود. به 
هر حال از آن روز به بعد بود که دیگر برای تماشای هواپیماها 
در زمان وضعیت قرمز روی بام خانه  مان نرفتم، اما هر هفته 
با پدرم باالی کوه عون بن علی)ع( می رفتم تا بهتر شهرم و 

خودم را ببینم.
این خاطره ی زنده که هرگز از ذهنم خارج نمی شود و چند 
چیز دیگر، تمام ذهنیت مرا از جنگ تشکیل می دهند. پخش 
آهنگ انجام عملیات از رادیو؛ نوشتن نامه ای به رزمندگان 
در زنگ انشاء؛ تانکی که از بازی با آن سیر نمی شدم و با 
سکه های توجیبی ام برای یاری به جبهه ها تقریبا هر دو ماه 
یک بار پرش می کردم؛ المپ هایی که نور زرد طالئی شان 
مثل المپ های کم مصرف نبود؛ و پدر و مادرم که با اینکه 
به همراهشان در صف خیلی چیزها می ایستادم، هر ماه به 
اندازه ی نصف گونی برایم بیسکویت و پفک و آدامس خرس 
نشان توت فرنگی می خریدند؛ کاری که آرزو دارم روزی من 

هم برای دختر دو سال و نیمه ام بتوانم انجام دهم. 
بدون اغراق اعتراف می کنم بی آنکه خودم بخواهم یا بدانم، 
بدون شک فقط و فقط به دلیل سن وسالم، و نه خدای نکرده 
بی توجهی یا بی مسئولیتی ام، مابقی تصورم از جنگ را روایتی 
که سینمای جنگ از آن روزها ارائه کرده شکل داده است. 
روایتی که از دید من با شرایط پیش گفته، به دو بخش کلی 
تقسیم می شود. دسته ی اول فیلمهایی هستند که ایثار و 
گذشت و فداکاری رزمندگان را به نمایش می گذارند و حول 
و حوش داستان هایی با مضمون مشترک می گردند. دسته ی 
دوم هم فیلم هایی که به فاصله ای معین از جنگ، بیش تر در 
صدد قضاوت در مورد عملکرد افراد یا الیه هایی از اجتماع در 
مورد جنگ بوده اند؛ مثل فیلم هایی از حاتمی کیا یا درویش. 
صد البته که تمامی این فیلم ها، هر یک در حد و اندازه های 
خودشان، قصد انتقال مفاهیم و ارزش های دفاع مقدس را 
داشته اند که تا حدی نیز موفق شده اند، اما در اینکه تا چه 
حد در مورد انتقال ابعاد انسانی جنگ موفق بوده و هستند 
جای سؤال وجود دارد. به خصوص در مورد نسل جدید که 
گستردگی امکانات دسترسی به سینمای جنگی هالیوود، 
بدجوری جای کارگردانان جنگ ما را تنگ کرده و می کند. 
ای کاش می شد چیزی مثل حسی که نسل ما، با اینکه 
کودک بود، موقع به صدا در آمدن آژیر وضعیت قرمز پیدا می 
کرد، یا حسی که در ما با شنیدن آهنگ پیروزی در عملیات 

می شکفت را به آن ها هدیه کرد. 
ما نمی توانیم تحلیلی درست و جامع، با زبانی جذاب و قابل 

قبول، برایشان در مورد دالیل بین المللی، منطقه ای و جهانی 
جنگ ارائه کنیم، و نمی توانیم حس درستی از دفاع، و نه 
جنگ و خشونت، به آن ها انتقال دهیم تا از دل و جان فرق 
جنگ را با محافظت از سرزمین مادری درک کنند. نمی دانم 
در چنین موقعیتی که نتوانیم حس واقعی مان را، و نه صدای 
آژیر وضعیت قرمز یا مارش عملیات را، نه  تنها به عنوان 
یک نماد، بلکه به عنوان واقعیتی انکار ناپذیر و قسمتی از 
تاریخ، و همین طور آینده ی گریز ناپذیر جهانی که قرار است 
در آن زندگی کنند، با فرزندانمان در میان بگذاریم؛ چگونه 
ذهنیت ناقص هر دو نسل در مورد دفاع شجاعانه ای که از 
سرزمین مان صورت گرفته، با تمام ابعادش می تواند کامل تر 
شود؛ اما چهره ای از این واقعیت وجود دارد که شاید ریشه ی 

تمام این فاصله ها باشد. 
تا به امروز کمتر کسی راجع به خود مردمی که آن روزها 
توجه  درخور  اثری  یا  و  زده  بودند حرف  در پشت جبهه 
خلق کرده است. چهره ی انسانی جنگ در پشت جبهه به 
شکل عجیب و غیر قابل باوری مکتوم مانده است. نیمه ی 
گمشده ای که کامال با جنگ ممزوج بوده، اما شاید همواره 
به دور از جنگ پنداشته و تصور شده است. یادآوری این 
نکات در زندگی نسل های آینده نقشی بسیار اساسی خواهد 
داشت؛ چرا که ارزش ها و احساسی را که شهدای مردمان 
این سرزمین آفریدند، متعلق به خود شما و تک تک افراد 
ایران اند. ارزش ها و احساسی که شما پایه هایشان را در هزاران 
سال بنا نهاده اید. وطن دوستی، آزادی خواهی، دیانت پروری، 
حقیقت خواهی و بازسازی دائمی ای که اگر شما، به روشی 
به  رساندنشان  بکار  دست  محسوس،  و  واسطه  بی  کامال 

فرزندانمان نشوید، به سختی در ذهنشان خواهد نشست. 
من در اولین تعطیلی پیش رو، دست دخترم را می گیرم 
و با همسرم، مثل روزهای کودکیم، کوه عون بن علی)ع( را 
فتح می کنیم، و در کنار مقبره ی شهدای گمنام این دیار، به 
همراه همسری که پدرش به همراه ارتش سرفراز کشورمان 
در برابر دشمنان وطن ایستاده است، برای دختر کوچکم 
ماجرای آن روزهایمان را تعریف می کنیم، که تا همیشه ی 
تاریخ، درست بداند، و درست بیاموزد. چرا که او نیز مثل 
تمامی کودکان دنیا در تمام کشورها، و به دور از هرگونه قید 
زمانی و مکانی و تاریخی، حق دارد، نه به نفس جنگ، که به 
کسانی که از وطن همیشه سربلندمان، مردانه و جوانمردانه 
دفاع کردند، افتخار کند و در برابر عظمت آنان، سر فرود 
آورد. جنگ همواره از سرزمین مان دور باد، و راه شهیدان مان 

چون همیشه پر رهرو باد.

روزگار پرشور دفاع
به بهانه ی سی و سه ساله شدن دفاع از خاک میهن

آراز ادوای

اشغال، امتیاز، آذربایجان

به بهانه ی هفتاد و یکمین سالگرد اشغال خاک ایران

آراز ادوای

به این تاریخ دقت کنید. »روز سوم شهریور سال هزار و 
سیصد و بیست«. خیلی دور از ذهن به نظر می آید. برای 
من اما این روز انگار همان قدر زنده است که ناوگان سرافراز 
»سهند« و »سبالن« نیروی دریایی در جنگ تحمیلی. وقتی 
که وقایع »ساعت چهار صبح« سوم شهریور هزار و سیصد و 
بیست را مرور می کنم، دلم به تپش می افتد. تنها حدود ده 
ساعت قبل بوده است که یک رزم ناو انگلیسی، با گرفتن اجازه 
از نیروی دریایی ایران وارد آب های سرزمینی ایران شده و 
برای تامین آذوقه و سوخت در بندر آبادان، در فاصله ی هفتاد 
متری و درست مقابل ناو »پلنگ« پهلو می گیرد. »میالنیان« 
که فرماندهی ناو »پلنگ« را بر عهده دارد، طبق تشریفات در 
انتظار دیدار فرمانده ی ناو انگلیسی است. اما وی به بهانه ی 
باز می زند.  این مالقات سر  از  نامناسب،  خستگی و زمان 
رأس ساعت »چهار صبح روز سوم شهریور هزار و سیصد 
و بیست«، آبادان همیشه قهرمان، با صدای انفجار توپ های 
کشتی انگلیسی که بر سر ناو »پلنگ« فرود می آیند، از خواب 
بیدار می شود. اکثریت ملوانان ناو »پلنگ« قبل از اینکه در 
چند دقیقه ی آخر بتوانند خود را، برای دفاع از سرزمین شان، 
به مواضع دفاعی در کشتی برسانند، قهرمانانه جان می بازند. 
که  است  ساعات  همین  در  درست  آذربایجان  در  اما  و 
نیروهای شوروی از مرزهای شمالی وارد خاک ایران شده، 
و طبق طرح قبلی شان که دستیابی از راه جلفا به تبریز و 
در نهایت تهران بود، به سمت تبریز که فقط در صد و پنجاه 
کیلومتری مرزهای شوروی است، به حرکت در می آیند. در 
اولین برخوردی که میان نیروهای روس و سربازان سربلند 
ایران در کنار پل فلزی رود ارس در جلفا رخ می دهد، سه 
تن از دلیرمردان ارتش ایران به شهادت رسیده و در همان 

منطقه به خاک سپرده شدند. 
البته این تنها مورد مقاومت عزت مندانه ی نیروهای ایران 
در آذربایجان در برابر تجاوزگری روس ها نیست. در شب 
»پنجم شهریور ماه بیست«، هنگامی که زره پوش های روسی 
در مقابل عمارت شهرداری تبریز متوقف شدند، دو تن از 
سربازان غیور وطن، سالح خود را تحویل نداده و تسلیم 

نشدند و در همان جا تیرباران شده و در محوطه ی شهرداری 
تبریز به خاک سپرده شدند. 

تقریبا همزمان با این وقایع است که شهر تبریز به مدت 
سه ساعت تمام مورد حمالت هوایی اسکادران های روس 
قرار می گیرد، و در نهایت در شرایطی که هواپیما های مستقر 
در پایگاه تبریز هیچ تحرکی از خود نشان نداده بودند، در 
ساعت چهار و نیم بعد از ظهر میدان هواپیمایی تبریز بمباران 
می شود. تنها کاری که از دست خلبانان شجاع پایگاه تبریز 
به فرماندهی سرهنگ »شیبانی« بر می آمد پرواز پرمخاطره 
در شب و نجات هواپیماهای هرچند قدیمی ارتش ایران از 
به یغما رفتن توسط نیروهای شوروی بود، که موفق شدند 
بجز دو هواپیما تمامی شان را در زنجان به سالمت بر زمین 
بنشانند. همین اتفاق در مورد استحکامات دفاعی تمامی 
نقاط مورد تجاوز در شمال رخ داد. متعاقب این اتفاقات بود 
که بمباران ها برای بارهای متوالی تکرار شد و توان دفاعی 

ارتش غافلگیر شده ی ایران را کامال تحلیل کرد. 
حال پرسشی که پس از سالیان دراز به ذهن هر انسان 
منصفی می رسد این است که آیا ناجوانمردانه خواندن این 
حمله، یک اغراق جنگ طلبانه است و یا در جهت تقویت 
بود  نخواهیم  محق  ما  آیا  می شود؟  تلقی  توطئه  تئوری 
دولت هایی را که از تمام مرزهای شمالی و جنوبی و غربی، 
کشورمان را، به همین صورت که به ناو پلنگ و آبادان و تبریز 
یورش بردند، مورد تجاوز قرار دادند، و مردم بی دفاع روستاها 
نمودند،  غارت  و  باران  گلوله  بمباران،  را  شهرهای مان  و 
بازخواست کرده، واقعیت ها را با نسل آینده در میان بگذاریم. 
وقت  مختار  وزیر  بوالرد«  رید  »سر  ادعای  خالف  بر 
دنیا  در هیچ جای  اشغال یک کشور  ایران،  در  انگلستان 
و در هیچ برهه ای از تاریخ نمی تواند سعادت ملتی را که 
مورد تهاجم واقع شده است در بر داشته باشد. چرا که لزوما 
اشغال به جهت تأمین منافع مهاجمان انجام می گیرد و نه 
منافع ملت و دولت مغلوب. حتی در نمونه های معاصر اشغال 
خارجی که در بیشتر موارد در خاورمیانه رخ می دهند نیز 
چنین امری کامال مشهود و صد البته طبیعی است. روشن 

این  است که اطالعاتی که راجع به سعادت و نیک روزی 
ملت ها داده می شود به تمامی از سوی اشغال گران منتشر 

می شود.
جنگی  بیست  و  سیصد  و  هزار  سال  در  ایران  اشغال 
رشد  و  ملی  منافع  خالف  بر  واقعی  و  نابرابر  ناخواسته، 
تنها  سطور  این  تقریر  در  است.  بوده  ایرانیان  اجتماعی 
امیدمان تعدیل واقعیتی است تاریخی در ذهن فرزندان مان، 
به دور از توهمات و یا جنگ طلبی، و تأکید بر این نکته که 
هر ملت سرفرازی باید امکانات متعارف دفاع از خود را همواره 
تدارک دیده باشد تا بتواند به دور از دخالت های خارجی 
ادامه دهد. پیشرفت و  به روند پیشرفت و توسعه ی خود 
توسعه ای که به ویژه در زمینه های فناوری و اقتصادی به 
هیچ وجه خوشایند رقبایش نخواهد بود. البته در این میان 
باید به خاطر داشت که توسعه ی پایدار تنها در سایه ی دوری 
از جنگ و عدم تحلیل نیروهای هر کشوری در منازعات 
فیزیکی امکان پذیر خواهد بود. البته بسیار طبیعی است 
که بسیاری چون »سر رید بوالرد« از همان ابتدا تصمیم به 
تغییر واقعیت های تاریخی بگیرند تا نگرش نسل های بعدی 
کشورمان را در جهت منافع آتی کشورهایشان تحت تأثیر 
قرار داده، و آنها را از دالیل حقیقی رخدادهای کشورشان در 
طول تاریخ به ویژه آن قسمتی که می تواند راه گشای آینده 

باشد، دور سازند.
»ایرانیان از ما انتظار دارند که به جبران هجوم به کشورشان، 
حداقل آنها را از خودکامگی شاه نجات دهیم.« واقعا ای کاش 
وزیرمختار بریتانیا در ایران آن زمان، می فرمودند که کدام 
ایرانی به ایشان و همکاران روس شان اجازه داد که در ازای 
برکناری رضا شاه ایران را اشغال کنند. آیا این کشورها که 
همیشه داعیه ی طرفداری از دموکراسی را داشته و دارند، 
نمی باید با احترام به بی طرفی ایران، در درجه ی اول به ایران 
تجاوز نمی کردند، و در درجه ی بعد حداقل پس از تجاوز 
ناجوانمردانه ی شان، زمینه های ایجاد حکومت ادعایی شان 
در  اینکه  نه  می نمودند؟  فراهم  را  جمهوریت  پایه ی  بر 
نهایت و چند سال پس از تجاوزاتشان، اقدامات آنها منجر 
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به سقوط دولتی می شد که پس از سالیان دراز تنها امکان 
واقعی پیش آمده برای استقرار مردمساالری در ایران بود. 
البته بدیهی است که چنین انتظاری از ایشان و هم پیمانان 
روس شان بسیار ساده لوحانه می بود؛ چراکه این دولت ها 
تمام حرکات شان در ایران و تمامی دنیا را بر اساس منافع 
ملی شان انجام می دهند، و ختم شدن روند پیش آمده در 
جنگ جهانی دوم به استقرار دولت مردمی دکتر مصدق، 
ادامه ی  باشد. در صورت  آنها  مسلما نمی توانست مطلوب 
دکتر  اصالحات  و  استقرار  تاریخی  تحوالت  عادی  روند 
مصدق، روال طبیعی رشد اجتماعی در ایران خودبه خود به 
مردمساالری منتهی می شد؛ حال چه شوروی و انگلستان، 
در جریان جنگ جهانی دوم، در چگونگی اداره ی امور ایران 
دخالت می کردند و چه نمی کردند. این دو دولت در اشغال 
در  ریشه  نه  عنوان  به هیچ  داشتند که  انگیزه هایی  ایران 
سعادتمندی ایرانیان داشت، و نه ارتباطی با رهایی ایرانیان از 

خودکامگی رضا شاه.

پرده ی اول: ترک مخاصمه
به هر حال دولت ایران ناچار از اعالم ترک مخاصمه و 
و  روس  مهاجم  ارتش های  برابر  در  تسلیم شدن  واقع  در 
انگلیس شد، و ارتش نیز پس از واکنش های اولیه ای که در 
پی غافلگیری در مقابل مهاجمان از خود نشان داد، در صبح 
روز چهارم شهریور اعالمیه ای انتشار داد و سپس در پی 
اعالم ترک مخاصمه ی اجباری توسط دولت، و در نتیجه ی 

اشتباهات پیاپی ستاد ارتش از هم پاشید. 
در اولین و البته آخرین اعالمیه ی ستاد ارتش ضمن اشاره 
به تجاوزات دولت انگلیس در جنوب، و بمباران شهرهای 
تبریز، اردبیل، رضائیه )ارومیه(، خوی، اهر، میاندوآب، ماکو، 
مهاباد، بناب، رشت، حسن کیاده، میانه و بندر پهلوی )بندر 
تجاوزات  به  اشاراتی  و  شوروی،  نیروهای  توسط  انزلی( 
انگلستان در غرب و پاسخ ارتش ایران، این ستاد خبر از 
ساقط شدن یکی از هواپیماهای دشمن در تبریز و مقاومت 
واحدهای ارتش به رغم غافلگیری می داد. هواپیمای ساقط 
شده در تبریز، ظاهرا تنها هواپیمای ساقط شده ی شوروی 
در ایران در طول مقاومت پنجاه و یک ساعته در برابر اشغال 
و  وسیله ی شوروی  به  دوم  در جنگ جهانی  ایران  خاک 
متفقین بود، که البته برای فرمانده ی نیروهای شوروی، این 

گونه رویدادها دور از ذهن نبود. 
او بعدها در گفت و گو با یکی از افسران ارشد ستاد ارتش 
ایران گفت: »تا قبل از سوم شهریور ما خیال می کردیم که 
ارتش ایران دارای چنان تجهیزاتی است که می تواند الاقل 
هشت ماه در برابر نیروهای ما مقاومت کند. زیرا گزارشاتی 
که از وابسته های نظامی خود در ایران دریافت داشته بودیم، 
با سالح های  ایران  ارتش  که  داشتند  آن  از  همه حکایت 
مجهزی که از دولت آلمان دریافت داشته مسلح می باشد.« 

»ایدن« وزیر خارجه ی انگلیس، پس از بازدید از نیروهای 
انگلیسی حاضر در عراق، در گزارشی برای چرچیل نوشت: 
»... نیروهای ما از هر حیث آماده ی حمله هستند، منتهی با 
اطالعاتی که به وسیله ی دستگاه جاسوسی از میزان قدرت 
ارتش ایران در مرزها به دست آورده ایم، بعید به نظر می رسد 
که زودتر از شش ماه موفق به اشغال خاک ایران شویم. مگر 

آنکه دولت ایران تصمیم به متارکه بگیرد ...« 
ظاهرا عادت جدی گرفتن بیش از حد دیگران در برابر عدم 
آگاهی از توان واقعی خودمان در این مورد هم کار دست ما 
ایرانیان می دهد و در طی پنجاه و یک ساعت چنین ارتشی 
تسلیم می گردد. البته در همین چند ساعت کوتاه نیز به 
جهت عدم آمادگی نیروهای دفاعی چنان ضربات سختی به 
ارتش و مردم ایران وارد می شود که دیگر تا مدت ها نتوانست 
کمر راست کند. بیش از سه هزار و دویست و هفتاد درجه دار 
و افسر ایرانی جانشان را از دست داده و نزدیک به پنج هزار 
نظامی مجروح شدند. نیروی دریایی کامال از بین رفته و 
نیروهای مکانیزه نیز از کار افتادند. باقی مانده ی تجهیزات 

نظامی نیز توسط متفقین به تاراج رفته و به جبهه های جنگ 
علیه متحدین فرستاده شد. خسارات بسیاری نیز به نیروهای 
غیر نظامی وارد شد که تنها جنبه ی مالی آن به بیش از 

پانزده ملیون تومان می رسید.

پرده ی دوم: دالیل اشغال
»چرچیل« نخست وزیر وقت انگلستان در کتاب خاطراتش 
درباره ی دالیل اشغال ایران در جریان جنگ دوم جهانی 
می نویسد: »لزوم ارسال انواع و اقسام ساز و برگ و مهمات به 
شوروی و اشکاالت روز افزون راه اقیانوس منجمد شمالی و 
نقشه های استراتژیک متفقین در آینده از طرف دیگر، بیش 
از پیش ما را بر آن می داشت که برای استفاده ی کامل از 
ایران به منظور ارتباط با شوروی، اقدام فوری معمول داریم. 
چاه های نفت ایران به منزله ی عامل مهمی در جنگ به شمار 
می رفت. عده ی کثیری از آلمانی ها در ایران استقرار یافته و 

جبهه ی آلمان در ایران روزبه روز بهتر می شد.« 
در واقع مشکل ارسال تجهیزات به شوروی که در جبهه ای 
گسترده توان ارتش آلمان را تحلیل می داد، بسیار حاد بود. 
اقیانوس منجمد شمالی نه ماه سال کامال یخ زده بود و امکان 
رسانیدن  و  آسیا  زدن  دور  بسیار دشوار.  تجهیزات  ارسال 
تجهیزات از آسیای شرقی نیز به جهت حضور نیروهای ژاپن 
ممکن نبود. تنها راه عملی که در این مورد می ماند استفاده 
از مسیر خلیج فارس و ایران بود. در مورد اهمیت منابع 
نفتی ایران در سرنوشت جنگ نیز همین بس که »مارشال 
رومل« در نامه ای به هیتلر به اهمیت موضوع از جهت عدم 
توقف ماشین جنگی آلمان در آفریقا تأکید می کند. تمام 
این واقعیات، که در خاطرات چرچیل نیز آمده است، عمال 
در یادداشتی که پس از اشغال، و قبل از تسلیم نامه ی ترک 
مخاصمه توسط دولت ایران، به وسیله ی دول اشغالگر به 
دولت ایران تحویل شده بود نیز طی چند بند تأکید شده 
بود، که عبارت بودند از اینکه: اوال دولت ایران با قبول تقسیم 
ایران به سه منطقه ی تحت نفوذ شوروی و انگلستان و دولت 
مرکزی به ارتش دستور عدم مقاومت دهد؛ ثانیا امنیت ساز و 
برگ و ملزومات نظامی ارسالی به شوروی را تضمین نماید؛ و 
در نهایت با ارائه ی فهرستی به دول اشغالگر، اقدام به اخراج 
و چند  اعضای حقیقی سفارت  بجز  و  نموده  آلمان  اتباع 
متخصص فنی بقیه را با تضمین عدم ورود آلمانی های جدید 

به ایران اخراج نماید.
دولت ایران به ناچار تمامی شرایط اشغالگران را پذیرفت 
و کشور دوباره، مانند قرارداد سنپترز بورگ در سال 1907، 
میان شوروی و انگلستان تقسیم شد. انگیزه ی این اقدام نیز 
فقط و فقط واهمه ای بود که دو دولت متفق از افزایش نفوذ 
آلمان در ایران داشتند، انگیزه ای که از زمان تقسیم ایران در 
جنگ جهانی دوم تغییری نکرده بود. این امر در حالی بود که 
حضور آلمان در ایران محدود به حضور فنی و اقتصادی بوده 
و این کشور، بر خالف شوروی و انگلستان، هرگز در طول 

تاریخ از راه های نظامی وارد خاک ایران نشده است. 
حضور صرفا اقتصادی ای که در سال 1941، که جنگ 
جهانی در جریان بود، آلمان را به بزرگترین شریک تجاری 
و صنعتی ایران بدل کرده و در نتیجه ی توسعه ی تولیدات 
صابون،  چرم،  نخی،  پارچه های  آنها  مهم ترین  که  داخلی 
بودند،  آرایشی  لوازم  و  سیمان  شکر،  کبریت،  نوشیدنی، 
حجم کاالهای مبادله شده بین ایران و روسیه را تقریبا به 
صفر رسانده بود. ضرری که از این نظر به روس ها وارد شده 
بود در توصیفات »پتروفسکی« سفیر شوروی، از وضعیت 
تکنسین های  و  کارشناسان  ورود  از  قبل  ایران  اقتصادی 
آلمانی کامال پیداست: »ایران در حقیقت فقط از بخش های 
شمالی تشکیل شده است و این قسمت ها کامال متکی به 
روسیه است. تمام تولیدات استان های شمالی که باید صادر 
شود، فقط می توانند به بازار روسیه فرستاده شوند و اگر ما 
روس ها خرید خود را متوقف کنیم، ایران در عرض یک ماه 
ورشکست می شود. این مسأله نشان دهنده ی قدرت نفوذ 

روسیه است که انگلستان فاقد آن است.«
همین نفوذ بود که انگلستان را قانع کرد تا از حضور آلمان 
در ایران، تا زمان حمله ی این کشور به شوروی، که احتماال 
بزرگترین اشتباه راهبردی آلمان در حفاظت از منافعش در 
منطقه بوده است، حمایت کند. اما به طور کلی مسأله ی 
از دو  ایران  در  آلمانی  تکنسین های  و  کارشناسان  حضور 
اول  می نمود.  تهدید  را  انگلستان  و  شوروی  منافع  جنبه 
اینکه با پیشرفت صنایع نیاز و وابستگی ایران به حضور آن 
دو دولت از میان می رفت، و با ایجاد توانمندی تولیدی و 
صنعتی، آنها نمی توانستند به بهانه های خیرخواهانه به حضور 
غیر مشروع شان در کشور و منطقه ادامه دهند؛ دوم اینکه 
گسترش نفوذ آلمان به عنوان قدرت سوم در ایران، جایگاه 
سیاست شان را در منطقه تضعیف می کرد. حضوری که در 
ابتدا به جهت مقابله ی آلمان با شوروی کمونیستی که منافع 
انگلستان را در جهان تهدید می کرد مورد تأیید آن کشور 
بود، اما پس از اعالم جنگ آلمان به شوروی مورد انتقاد 

انگلستان واقع شد. 
دقیقا به همین جهات بود که تنها مورد مقاومت دولت 
ایران در برابر خواسته های این دولت ها، به هنگام حمله ی 
نظامی در جنگ جهانی دوم به ایران، در مورد وضعیت اتباع 
آلمان بود. »فروغی« نخست وزیر، در مذاکرات در این مورد 
گفت: »آلمانی هایی که در ایران هستند، همه را دولت ایران 
برای استفاده در کارهای ساختمانی راه آهن، مخابرات و غیره 
استخدام کرده و آنها هم با حسن نیت فراوان به کشور ما آمده 
خدماتی انجام داده اند. شرط انصاف و جوانمردی نیست که 
حاال ما آنها را کت بسته تسلیم دشمنان شان بکنیم. دولت 
ایران نهایت خوشوقت خواهد شد اگر متفقین موافقت کنند 
که ما یا خودمان و یا به وسیله ی یک دولت بی طرف خارجی 

آنها را از کشور اخراج کرده به آلمان برسانیم ...«
را  پیشنهاد  این  ابتدا  در  اشغال گر  نیروهای  که  این  با 
پذیرفته بودند اما دو روز بعد، مثل اغلب موارد، خلف وعده 
کرده و دستور تسلیم اتباع آلمان بجز زنان و کودکان را دادند 
و دولت ایران ناچار از تحویل آنها به شوروی و انگلستان شد. 
البته خروج این اتباع از تهران نیز مبدل به نوعی اعتراض به 
دول اشغال گر گردید، و مردم به هنگام اعزام اولین دسته ی 
اتباع آلمان به سوی سرنوشت نامعلوم شان به عنوان اسیران 
جنگی، آنان را با گل و شیرینی بدرقه کرده و به این ترتیب 

اعتراض شان را به اشغال گران نشان دادند. 
یادداشت اعتراضی دول اشغال گر به دولت ایران در اعتراض 
به عمل مردم دلیل غیر قابل انکاری در این مورد است. شایان 
توجه بسیار است که این تقریبا همان عکس العملی است 
که مردم ایران در برابر کاروان های لهستانی های نجات یافته 

اجباری سیبری روسیه ی شوروی، که  کار  اردوگاه های  از 
فقط در کاتین شاهد مرگ 22000 لهستانی بود، از خود 
نشان دادند؛ و بدین گونه هم انسان دوستی ناب ایرانی را به 
رخ کشیدند، و در عین حال، خواه ناخواه، انزجار خود را از 

نیروهای بیگانه ی اشغال گر نمایاندند. 

پرده ی سوم: برکناری رضا شاه
با این که دولت ایران اعالم ترک مخاصمه نموده و عمال 
تسلیم انگلستان و شوروی شده بود، هنوز جوهر توافقنامه های 
فیمابین درباره ی عدم تجاوز به پایتخت خشک نشده بود که، 
نیروهای شوروی از قزوین به سمت تهران حرکت کردند. 
در همین زمان بود که زمینه ی خلع رضا شاه از سلطنت 
نیز توسط هر دو جبهه ی متفقین و متحدین آماده می شد. 

روس ها با پخش اعالمیه هایی بر فراز شهرهای شمالی او را 
متهم به همکاری با آلمان می کردند و انگلیسی ها در بخش 
فارسی رادیو لندن به شخص او حمله می کردند. هر دوی 
این اقدامات نیز در جهت زمینه سازی برای براندازی او انجام 
می گرفت. در طرف مقابل نیز رادیوی فارسی برلن آلمان به 
جهت اعالم ترک مخاصمه با متفقین به او حمله می کرد و 
پایه های حکومت او را سست می کرد. در واقع هر دوطرف 
جنگ منافع خود را پیگیری می کردند و در این میان این 
ملت ایران بود که سرگردان مانده، از توان واقعی اش در دفاع 
از خود، منافع و عزت ملی اش در برابر تهدیدات خارجی 

بی خبر بود، و باید تحقیر اشغال را به جان می خرید.
در پانزدهم شهریور »سر رید بوالرد« طی یادداشتی که 
تسلیم دولت ایران گردید، با ادعای این که اوضاع در این چند 
روز متفاوت با روز هشتم شهریور شده و دولتین انگلستان و 
شوروی نگران فعالیت ها و اهانت های آلمانی های مقیم تهران 
هستند، عدول دول متفق از تعهد قبلی شان را آشکار کرد؛ در 
روزهای بعد نیز در مالقات های حضوری تمایل دول اشغال گر 
به کناره گیری رضا شاه، به صراحت، به اطالع نخست وزیر 
وقت رسید و نخست وزیر نیز این امر را به اطالع شاه رساند. 
در صبح روز بیست و سوم شهریور »اسمیرانوف« سفیر 
به  آرام  پیشروی  دستور  روس  قوای  به  ایران  در  شوروی 
سمت تهران را داد. شاه نیز، با اطالع از اوضاع، تصمیم به 
استعفا گرفته و در روز بیست و پنجم شهریور در کاخ مرمر 
حاضر شد. او در جلسه ای که نخست وزیر و سپس ولیعهد 
نیز حاضر بودند، متن استعفانامه اش از مقام سلطنت را که 
توسط فروغی در همان زمان نوشته شد امضا کرد. بعد از 
ظهر همان روز با خوانده شدن متن استعفا  در مجلس توسط 
نخست وزیر، مردم و نمایندگان مجلس از ماوقع مطلع شدند. 
روز بیست و ششم شهریور نیز ولیعهد به عنوان شاه جدید 

در مجلس سوگند یاد کرد تا حافظ قانون اساسی مشروطه 
بوده و سلطنت نماید، که معنی این سوگند عدم دخالت 
در امور حکومت بود؛ امری که به نظر نمی رسید با توجه 
به عالقه ای که وی مانند پدرش به امور ارتش داشت، دوام 
چندانی داشته باشد. اما شوروی و انگلستان سعی کردند با 
القای آن، و مفاهیمی از این دست، حضور اشغال گرانه ی خود 
در خاک ایران را با عنوان کمک به دموکراسی تعبیر نمایند.

پرده ی چهارم: عدم خروج نیروهای شوروی از ایران
پایان جنگ جهانی  با  ایران  اما سیاست دول متفق در 
دوم خاتمه نمی یابد. منافع انگلستان و آمریکا در ایران، پس 
از جنگ دوم جهانی، با انتساب شاه جدید تا سال 1329 
خورشیدی تا حدی تضمین می شود؛ اما منافع شوروی به 
جهت همین اطمینانی که بین شاه جوان و حامیان انگلیسی 
و آمریکایی اش به وجود می آید دستخوش تهدید می گردد، 
که این امر با توجه به جنگ سرد به وجود آمده میان دو 
بلوک شرق و غرب پس از جنگ جهانی، برای شوروی غیر 

قابل تحمل بود. 
با توجه به این موقعیت ناامن برای منافع اتحاد جماهیر 
شوروی است که این کشور بر خالف متحدین آمریکایی ش 
که نیروهای شان را در دهم بهمن 1324 از خاک ایران خارج 
نموده بودند و انگلیسی هایی که در یازدهم اسفند 1324 
ایران را از نیروهای نظامی شان تخلیه کرده بودند، خروج 
نیروهایش را از ایران به تعویق می اندازد، و با تکیه بر همین 
حضور نظامی از وقایعی که در آذربایجان و در درجه ی بعد در 

کردستان روی می دهد، آشکارا حمایت می کند. 
شاه  به  اطمینانی  متفقین اش،  خالف  بر  که  شوروی، 
می خواهد  ندارد،  ایران  در  منافعش  حفظ  برای  جدید 
همان استراتژی قدیمی تمامی دول استعمارگر در منطقه، 
بین  منافعشان  برحسب  را  قومی  مسائل  از  استفاده  که 
و  آذربایجان  مورد  در  می کنند،  دست  به  دست  یکدیگر 
کردستان فعال کند. این کار آن قدر برای دولت شوروی 
حیاتی است که نیروهایش در برابر اعزام نیروهای دولتی به 
منطقه می ایستند، چرا که در صورت از دست رفتن موقعیت 
فعلی شان، تنها امید برای ماندن در عرصه ی سیاست ایران، 
روشنفکران  و  مردم  میان  در  توده  نفوذ حزب  از  استفاده 
خواهد بود؛ حزبی که پس از عفو عمومی شاه جدید با آزادی 

رهبرانش در سال 1320 جان تازه ای یافته بود.
طبیعتا در این میانه، سیاست دولت های انگلستان و آمریکا 
در قبال مسائل آذربایجان و کردستان، مخالفت با هرگونه 
حرکت در مقابل دولت مرکزی است؛ چرا که آنها شاه جدید 
را هم پیمان خود می بینند و می خواهند، طبق منافع شان، 
آنهاست، مقتدرانه رشته ی  نفوذ  دولت مرکزی، که تحت 
تمام امور را به سود آنها در دست داشته باشد. البته مسلم 
است که چه دولت شوروی یا انگلستان یا آمریکا و یا هر 
دولت استعمارگر دیگری، در صورت تغییر حکومت ها و بر 
طبق منافع شان، موضعی برخالف مواضع آن روزشان اتخاذ 
می نمایند، و شاید در حمایت از طرف های درگیر، مواضعی 
در  را  جایشان  احتماال  و  کنند،  اتخاذ  روزشان  آن  عکس 
حمایت از آنها بر حسب منافع ملی خودشان، عوض کنند. 

به هر روی آن روزها را که می نگریم، نیاز به مردی زیرک 
را حس می کنیم، که باید از این جنگ و جدال ها به نفع 
منافع ملی برداشت می کرد، و آن کس در آن مقطع تاریخی 
نمی توانست شخصی بجز »احمد قوام« استخواندار سرد و 
گرم چشیده باشد. »قوام« توانست با استفاده از نیروهای 
با  خصوص  به  همچنین  و  شوروی،  مخالف  دول  طرفدار 
تکیه بر تعدادی از رجال وجیه المله ی هوشیار میهن دوست، 

مسائل را با زیرکی تمام به نفع منافع ملی خاتمه دهد. 

پرده ی آخر: پیروزی بر اشغال گران
»قوام« با تکیه بر راهبرد دفع الوقت در چند مرحله، روس ها 
را دور زده و با استفاده از فشار انگلستان و آمریکا آنان را وادار 

به خروج از ایران نمود. وی در ابتدا با نشان دادن روی خوش 
به شوروی و حزب توده که مورد حمایت آنها، و به بهانه های 
بود،  ایران  در  منافع شان  موارد حافظ  پاره ای  در  اعتقادی 
توانست اعتمادشان را جلب کند. این امر حتی تا برکناری 
»سرلشگر ارفع«، که به دوستی با انگلیسی ها معروف بود، از 
ریاست ستاد ارتش پیش رفت، و دو روز بعد از این برکناری 
بود که »قوام« با هواپیمای اختصاصی روسی به موسکو سفر 

کرد. 
اوباش  و  شوروی  ارتش  کودتای  احتمال  رفع  از  پس 
اخطارهای  واسطه ی  به   ،1325 نوروز  در  طرفدارشان 
صریح آمریکا و توصیه ی مالیم تر انگلستان، »قوام« دستور 
دستگیری »سید ضیاءالدین طباطبائی« را که عامل اصلی 
انگلستان در کودتای انگلیسی سوم اسفند 1299 و به قدرت 
رسیدن رضا خان بود، صادر می کند. او با این اقدام به نزدیکی 

با حزب توده و طبیعتا روس ها ادامه می دهد. 
در این زمان »قوام« به خوبی می داند که قدرت مقاومت 
روس ها در برابر فشار متحدانش برای خروج از ایران تا حد 
معینی خواهد بود، و اگر او بتواند خواسته ی نامشروع شوروی 
را به تعویق بیندازد، با خروج نیروهای شان از ایران، دیگر 
برتری در اعمال فشار بر دولت ایران با آنها نخواهد بود. در 
این زمان، طرح مسأله ی آذربایجان در شورای امنیت توسط 
نماینده ی ایران در سازمان ملل، شوروی را نگران می کند که 
مبادا این امر در دستور کار شورای امنیت قرار بگیرد. »قوام« 
با ادامه ی این روند در واقع روس ها را خلع سالح کرده بود، 
چراکه آنها طبق توافق با هم پیمانان شان باید تا شانزدهم 
اردیبهشت 1325 نیروهای شان را از ایران خارج می کردند. 

»قوام« با روس ها توافق کرد که نیروهای شان را تا فاصله ی 
شش هفته از سوم اردیبهشت 1325 از خاک ایران خارج 
سازند و مسأله ی آذربایجان نیز به عنوان یک امر داخلی 
دولت ایران پذیرفته شود. در قبال آن شرکت نفتی ایران 
در  را  شمال  نفت  امتیاز  سال  پنجاه  مدت  به  شوروی  و 
اختیار می گرفت، که این قرارداد نیز باید ظرف هفت ماه 
از همان تاریخ خروج نیروهای شوروی به تصویب مجلس 
ایران می رسید. به هر حال توافقات انجام یافته به طور کامال 
در  شوروی  دولت  واقعی  نیت  که  می داد  نشان  آشکاری 
حمایت از مسأله ی آذربایجان، گرفتن امتیاز نفت شمال بوده 

است و نه هیچ امر دیگری. 
»قوام« نیز که به نیت اصلی شوروی از همان ابتدای امر 
واقف بود، با تعیین زمان هفت ماهه برای تصویب واگذاری 
اتمام دوره ی  از  استفاده  و  نفت شمال در مجلس،  امتیاز 
چهاردهم مجلس شورای ملی، و همچنین قانون عدم انجام 
انتخابات تا زمان خروج نیروهای اشغالگر از ایران، اهرم فشار 
دیگری برای خروج نیروهای شوروی از ایران فراهم کرد. به 
این ترتیب اگر دولت شوروی خواستار تصویب مقاوله نامه 
بود ابتدا باید نیروهایش را از خاک ایران خارج می نمود و 
زمینه های حل مسأله ی آذربایجان را فراهم می کرد، تا امکان 
برگزاری انتخابات مجلس پیش می آمد، و بعد مقاوله نامه 

می توانست به تصویب نمایندگان مجلس جدید برسد. 
و  داد  نتیجه  »قوام«  زیرکانه ی  سیاست های  باالخره 
نیروهای شوروی از خاک ایران خارج شدند. پس از خروج 
ارتش شوروی از ایران و تشکیل دولت جدید، »دکتر شفق«، 
با حمایت »دکتر مصدق«، قانون ممنوعیت واگذاری امتیاز 
به دول خارجی بدون تصویب مجلس را، به مجلس ارائه 
به  ملت  هشیار  نمایندگان  معدودی  درایت  با  که  نمود 
تصویب رسید. این چنین بود که دست دولت شوروی از 
امتیاز نفت شمال کوتاه شد، تا زمینه برای خلع ید »شرکت 
نفت بریتیش پترولیوم« از نفت ایران، در دولت ملی »دکتر 
مصدق« نیز فراهم آید. بدین گونه نیروهای شوروی، با درایت 
دوره ی  یافته ی  تربیت  استخواندار  و  سیاست پیشه  رجال 
قجری، که عصر واگذاری امتیازات را تجربه کرده بودند، از 
ایران خارج شدند و وجبی از خاک کشورمان، و ذره ای از 

منابع مردم مان، به بیگانگان واگذار نشد.
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سفرنامه آذربایجان: آقای پوالد، جوانان ما این روزها 
آوردن  دست  به  برای  دیگر  و  شده اند  طلب  آسوده 
طاووس جور هندوستان را نمی کشند. چه باید به آنها 
به بی راهه  ارائه نشده است. کجا  ارائه می کردیم که 
رفتیم، اصال موفقیت چه معنایی می تواند داشته باشد؟

علی پوالد: به نظر من انسان ها وقتی به دنیا می آیند با 
هم فرقی ندارند، وقتی از دنیا می روند نیز با هم فرقی ندارند. 
هر انسانی برای خودش روش زندگی و هدفی دارد، برای 
رسیدن به آن هدف باید از مسیرش بگذرد. به طوری که 
یک انسانی به دنیا می آید و می گوید که من از دنیا هیچ 
انتظاری ندارم؛ در یک غار زندگی می کند، هیچ گونه راحتی 
دنیا را نمی خواهد، به ظاهر زندگی می کند و عمر خود را 
به  پایان می رساند. انسان دیگری می گوید که من می خواهم 
بروم و با درآمد خیلی کم معلم دهکده بشوم، در دهکده 
به 30 تا 50 دانش آموز درس بدهم و احساس خوشبختی 
می کنم که 30 دانش آموز را تربیت می کنم. یک نفر فکر 
می کند که من می خواهم بقال باشم، باید برای رسیدن به آن 
هدف بقالی چه کاری بکنم. یک نفر دیگر فکر می کند که نه، 
من می خواهم جایگاه باالتری داشته باشم و می خواهم تاجر 
و واردکننده ی شکر باشم. نفر دیگر فکر می کند که نه، من 
آرزو دارم که صاحب کارخانه باشم ولی برای رسیدن به آن 
باید چه  کار کنم. نفر دیگر طلب 50 کارخانه را در ذهن خود 
دارد و برای رسیدن به آن هدف با ذهن خود کلنجار می رود 
و... ولی آنچه مهم است این خواهد بود که ما برای رسیدن به 
هدف چه داریم؟ اگر از خانواده، امکاناتی مانده باید فکر کنیم 
که از این امکانات به چه شکل می توانیم استفاده کنیم و 
چگونه این امکانات را افزایش دهیم. ولی اگر امکاناتی نمانده، 

باید فکر کنیم که چه کاری باید بکنیم. 
برای تمام این موارد باید قبول کنیم که انسان ها از نظر 
جسمی با هم برابرند ولی از نظر هوش و ذکاوت و فعالیت با 
هم برابر نیستند. یعنی یک عده به دنیا می آیند تا آخر عمر، 

بدون این که خودشان بدانند هیچ جا آرام ندارند و نمی توانند 
هیچ جا بنشینند، به  جز مواقعی که در خواب هستند، بقیه 
را مثل مورچه در حال فعالیت هستند. سئوال اینجاست که 
حتما شخصی که مثل مورچه فعالیت می کند از کسی که 

کمتر فعالیت می کند موفق تر است؟ 
داشتن  در  موفقیت،  می بینیم؟  چه  در  را  موفقیت  ما 
چیست؟ در داشتن پول؟ در داشتن ماشین؟ در داشتن خانه؟ 
در داشتن همسر زیبا؟ در داشتن چند بچه؟ اینها برای آدم 
خوشبختی می آورد یا نه؟ خود این مسئله یک بحث دیگری 
است. ولی می توانم این را خالصه کنم به این  که آنهایی که 
راحت طلب اند، آنهایی که آمادگی عملگی را ندارند، آنهایی 
که فکر می کنند که از کارگران ساختمانی باالترند، آنهایی 
که فکر می کنند از کارگران هندی که در گرمای 50 درجه ی 
تابستان در دبی روزی 10 ساعت کار می کنند و در سال 10 
روز خانواده ی خود را می بینند باالترند، سخت در اشتباه اند. 
بنده شخصا در هر جای دنیا که باشم به افرادی که زیاد 
زحمت می کشند بیشتر احترام می گذارم. برای رسیدن به 
هر هدفی باید راه عبور برای رسیدن به آن را قبول کرد. من 
کلمه ی زحمت را نمی خواهم به کار ببرم، چرا که این زحمت 
نیست، لذت است. بله، بدن خسته می شود ولی چون من 
هدف دارم برای رسیدن به آن این راه را انتخاب می کنم، 

متحمل نمی شوم.
من وقتی با مردم صحبت می کنم و حالشان را می پرسم، 
در جواب می گویند: گرفتارم! از نظر مغز من، معنی گرفتار 
بودن این است که یا باید انسان زندان باشد تا گرفتار بشود و 
یا مریض باشد. می گویم چه گرفتاری دارید؟ می گوید: کارم 
زیاد است! یا آنها دروغ می گویند که کارشان زیاد است و یا 
خودشان را گول می زنند. خوب کارشان را کم کنند و از 

گرفتاری خارج شوند. 
می خواهم این سوال شما را خاتمه بدهم به این که اگر 
شمای جوان فکر می کنید که بنده پنج، شش تا اسباب بازی 

یعنی خانه، باغ، ماشین و... داشته باشم خیلی راحت خواهم 
بود، باید بگویم اصال به این صورت نیست. آیا شمای محصل، 
شمای دانشجو برای کوچک تر از خودتان کاری انجام داده اید؟ 
بله من می دانم جسم شما ممکن است آماده نباشد، ولی آیا 
این هم در توان شما نیست که بروید و به یک بچه ی 10 
ساله تدریس کنید؟ به یک بچه ی 10 ساله تجربیاتتان را 
انتقال بدهید؟ در نتیجه اگر شما این موارد را نیز نمی توانید 
انجام دهید شما در واقع شخصی هستید که فقط می خواهید 
همه چیز را داشته باشید، بدون این که به کسی چیزی بدهید 

این هم یک خیال و یک عقده است.

چیست؟  موفقیت  متر  خوب  آذربایجان:  سفرنامه 
رمز  گیتس  بیل  که  خواندم  جایی  یک  هست  یادم 
موفقیت خود را تولد در خاک آمریکا دانسته بود. کم 
نیستند کسانی که در بین خودمان اعتقاد به چنین 
پارامترهایی برای موفقیت و تالش دارند. حتما باید در 
یک خانواده ی پولدار به دنیا آمد تا موفق بود، شما چه 

نظری دارید؟
علی پوالد: می شود تولد در ممالک توسعه یافته را یک 
این دلیل صد در صد نیست. معنی  شاخص دانست ولی 
صحبت من این است که بله اگر شما در آلمان رشد کنید، 
وقتی راه می روید گام هایتان بلند خواهد بود. خیلی با سرعت 
پیش خواهید رفت. چون مردم آلمان با سرعت راه می روند 
و شما هم یاد گرفته و موفق می شوید. هر مملکتی برای 
خودش خوبی ها و بدی هایی دارد، این دست هیچ شخصی 
نیست. ممالک و قوانین آن برای پیشرفت انسان مسئله ی 
مهمی است ولی تمام آن نیست. ما اگر نگاه کنیم، آقای بیل 
گیتس اگر 80 میلیارد دالر ثروت دارد، در آمریکای امروز که 
من با شما صحبت می کنم 4 میلیون و 200 هزار نفر هم در 
مراکز نوانخانه های عمومی به سر می برند. یعنی جاهایی که 
افراد گرسنه در آنجا نهار و شام می خورند. پس جواب شما، 

هم بله و هم نه است. 
آیا آقای بیل گیتس که در آمریکا به دنیا آمده، هوش 
و ذکاوت را مردم آمریکا به او داده اند؟ نه، خدا به او داده 
است. ولی در آنجا بستر برای ایشان آماده تر بوده است. یعنی 
بستر خرید فکر در آنجا بوده که توانسته است اول فکر خود 
را بفروشد، بعد پول و درآمد خود را باال ببرد. یا در همین 
مملکت خودمان اگر کسی از پدری بدون سرمایه بوده و 
خود بقال شده، کم از آقای بیل گیتس داستان مان ندارد. 
اگر ته عمق زندگی تمام این افراد برویم، خواهیم دید که 
تا زمانی که بقال شوند، تا زمانی که کارخانه دار بشوند، سایر 
مردم خوابیدند و اینها کار کردند. چون شما گذشته ی آنها 
را نمی بینید، فکر می کنید که االن فالن کارخانه دار اتفاقی 
موفق شده است. درحالیکه 30 سال پیش صبح تا شب کار 
می کرده و شما آن را ندیده و فقط به ظاهر قضاوت می کنید. 

پشت این ظاهر یک مسائلی هست. 
از  یکی  آمدم  دنیا  به  وقتی  من  بزنیم.  مثال  را  بنده 
بدشانس ترین انسان های دنیا بودم. چون در یک خانواده ی 
فقیر آن خانواده ی  بچه ی  ولی من  آمدم  دنیا  به  ثروتمند 
ثروتمند بودم، چرا؟ وقتی که من 5 سالم بود برادران ناتنی 
من آمدند، پدر پیرم را مجبور کردند که برود در محضر و  
تمام مال و اموالش را به نام آنها بکند. به طوری که یک 
بچه ی 5 ساله هیچ چیزی نداشته باشد. پدر بنده معمار بود، 
یعنی یکی از معماران بزرگ شهر تبریز بود. در محله ی 17 
شهریور امروز به دنیا آمدم که یک کوچه ی بسیار بزرگ به 
نام پدر بنده بود. ولی من به این طریق به دنیا آمدم و به 
این طریق بزرگ شدم. 10 سالم بود که پدرم فوت کرد. در 
تابستانی که پدرم فوت کرده بود، آدامس تازه در ایران مد 
شده بود و من در خیابان آدامس می فروختم و یا ذرت سرخ 
می کردم. چون به شأن برادران و خواهران من لطمه وارد 
می شد، آنها هیچ وقت من را برادرشان نمی دانستند. اسم من 
»اون پسر، اون پسر گدا« بود. خوب آن پسر زحمت کشید. 
وقتی که من 29 سالم بود، مستطیع شدم و قبل از 9 خواهر 
و برادرم که آنها نتوانسته بودند به مکه مشرف شوند، من به 
مکه مشرف شدم. من خودم به خاطر ندارم ولی می گویند که 
من در زمان بچگی هیچ وقت راه نرفته ام، همیشه می دویدم. 
در تابستان در بازار کار می کردم، به من یک ریال می دادند 
تا سوار اتوبوس شوم. از محله تا بازار بروم. ولی من در پیادرو 
همگام با اتوبوس می دویدم و آن یک ریال را قناعت می کردم. 
بزرگ ترین ثروت قناعت است. بنده موفقیت را در پول ندیدم. 
هیچ وقت پول برای من موفقیت نیاورد. وقتی که اولین بار به 
مکه مشرف شدم از خدای خود یک چیز خواستم، برای من 
پولی که نتوانم خرج کنم قسمت نکن، و خداوند این کار را 
کرده، من هیچ وقت در کل عمرم پولدار نبودم و نخواهم شد. 

اینها اسباب بازی زندگی است.

سفرنامه آذربایجان: آقای پوالد در این داستان پول 
برای شما کار کرد و یا شما برای پول؟

علی پوالد: بنده از پول استفاده کردم، به انسان ها کمک 
کردم و به اهدافم رسیدم. پول برای من همیشه واسطه بود.

فنی  توان  آذربایجانی ها  ما  آذربایجان:  سفرنامه 
نتیجه ی  ارائه ی  و  دادن  نشان  در  ولی  داریم،  باالیی 
دچار  ما  کاری  ویترین  داریم.  ویژه  ضعف  کارمان 
مثال  که  فضایی  چنین  در  است.  عدیده  مشکالت 
شما  است،  ویترین  بدون  حقیقتی  آذربایجان گردی 
با  ایجاد مجموعه ای  خالف موج حرکت کردید و در 
تفریح  و  گردشگری  حوزه ی  در  قبول  قابل  ویترین 
نقش داشتید. این کار چگونه عملی شد و چه عواملی 

در آن نقش داشت؟
علی پوالد: دو چیز مسری یا سرایت کننده است. خوبی 
و بدی، زشتی و زیبایی! اگر شما وارد جایی شوید که ببینید 
همه لباس زیبا پوشیده اند، اگر آن روز لباس زیبا نپوشیده 

باشید، فردا قطعا این کار را خواهید کرد. در اصل بر می گردد 
به احترام به انسان ها. چون گروه شرکای ما و نه بنده ی تنها، 
کل دنیا را گشته اند و از کل دنیا خبر دارند و همیشه آرزو 
کردند که چرا آنچه آنها دارند، ما در مملکت خود نداشته 
باشیم. وقتی که ما اینجا را درست می کردیم ممکن بود و یا 
االن ممکن است که هزاران نفر بگویند که اینها عقلشان پاره 
سنگ بر می دارد و یا زیاد پول دارند و نمی دانند چه  کارش 
کنند. در صورتی که این طور نیست، ما هم قرض و بدهی 
داریم ولی ما می خواهیم که به هم وطنان خودمان احترام 
بگذاریم. به انسان احترام بگذاریم. چون انسان الیق زیبایی 
است. وقتی ما این پروژه را به سامان رساندیم، شما خاطر 
جمع باشید که 5 سال بعد هیچ شخصی، هیچ پیمانکاری 
در تبریز پاساژ بد نخواهد ساخت، چرا که نخواهد توانست که 
یک پاساژ بد ایجاد کند. باید از این بهتر بسازد تا جاذبه داشته 
باشد. در نتیجه به دلیل احترام به انسان، دید بین المللی و 
نیست،  امروز  برای  و  فرداست  برای  مجتمع ها  این  این که 
این پروژه شکل گرفت. این که این داستان و ضعف ویترین 
فقط در آذربایجان است این گونه نیست و این ضعف در 
کل کشور وجود دارد. ما می خواهیم که به تنهایی کار کنیم. 
مایل نیستیم با هیچ شخصی شراکت بکنیم. چون خودمان به 
خودمان اعتماد نداریم، در نتیجه به دیگران نیز اعتماد نداریم. 
هیچ وقت نمی توانیم بیاییم و مشت بشویم و یا دو تا دست 
بشویم که صدا داشته باشیم. با یک دست حرکت می کنیم و 

یک دست هم حرکتش کوچک است.

توسعه ی  معضالت  از  یکی  آذربایجان:  سفرنامه 
شهری ما حذف جایگاه انسان است. نگاهی ساده به 
خیابان های شهر داشته باشیم، می بینیم که برای رفت 
این  شاید  نداریم.  استاندارد  پیاده روی  یک  او  وآمد 
موضوع نشان می دهد که انسان خیلی درجه اهمیت 

برای مسئولین توسعه شهری ندارد!
به  ربط  این  نمی کنم.  فکر  علی پوالد: من مثل شما 
اهمیت انسان ندارد. دلیل این است که بزرگان ما وسعت دید 
نداشتند. چرا که اگر شما چین تشریف ببرید، عرض خیابان ها 
خیابانی  من  که  بگویید  امروز  شما  اگر  است.  متر   230
می خواهم ایجاد کنم که 150 متر وسط آن خالی باشد و 
طرفین آن 150 متر، قطعا به شما لقب دیوانه را خواهند 
داد. به شما خواهند گفت چه کسی آن را آسفالت خواهد 
کرد؟ سرمایه اش از کجا تامین خواهد شد؟ یعنی ما دید 
بزرگ نداریم. برای این که دید بزرگ داشته باشیم باید دنیا 
را بگردیم، ببینیم، احساس کنیم، لمس کنیم، قبول بکنیم، 
بیاییم کارهای بزرگ انجام بدهیم. ما فقط چون خودمان را در 

آینه زیاد بزرگ می بینیم، دچار مشکل می شویم. 
در  این  می گویند  می شود،  شهر  این  در  که  اقدامی  هر 

خاورمیانه اول است، این در دنیا اول است. هیچ کس از ما 
نمی داندکه دنیا پنج قاره دارد و 3000 شهر بزرگ در آن 
قرارگرفته است. ما کدام یک از این شهرهای بزرگ را دیده ایم 
که می گوییم این کار ما در دنیا اول است. ما برای آینده باید 
کارهای زیر ساختی جدیدی را آغاز کنیم. یعنی مملکت ما 
وقتی یک میلیون و 600 هزار کیلومتر مربع وسعت دارد، 
باید 150 هزار کیلومتر اتوبان داشته باشیم. حداقل 300 هزار 
کیلومتر خط ریلی داشته باشیم. وقتی ما 300 هزار کیلومتر 
ساعت  در  کیلومتر  ما 300  قطار  و  باشیم  داشته  راه آهن 
حرکت کند، یعنی از تبریز تا تهران 2 ساعت زمان خواهد برد. 
شما دیگر الزم نیست با هواپیما مسافرت کنید، پول هواپیما 
را قطار از شما می گیرد. همه چیز نزدیک خواهد شد و تجارت 
بزرگ خواهد شد. درنتیجه برای توسعه ی مملکت ،ساختمان 
ساختن به نظر من مهم نیست. باید کارهای اساسی کرد. 
من، خودم از خودم به نام یک ایرانی خجالت می کشم، االن 
20 سال است که آزادراه تهران،شمال در دست اقدام است. 
خودمان نمی توانیم، به دیگران هم اجازه نمی دهیم بیایند و 

آن را انجام بدهند. 

سفرنامه آذربایجان: می گویند ترکیه برای درآمد 30 
از گردشگری چیزی حدود 25  میلیارد دالری خود 
آقای  تبلیغات می کند. جناب  میلیون دالر هزینه ی 
جاذبه های  لحاظ  از  که  کشوری  شود  می  چه  پوالد 
ارسبارانش  دنیاست،  اول  کشور   10 جزو  گردشگری 
پایتخت اکو توریسم است، نمی تواند از چنین درآمدی 

بهره مند شود؟
علی پوالد: احترام به انسان! ملت ما تا زمانی که احترام به 
انسان را قبول نکند، عملی در این راستا اتفاق نخواهد افتاد. 
یعنی اگر شما به یک رستوران، به یک غذاخوری مراجعه 
کنید و در آنجا شما را بشناسند، احترام بیشتری می کنند. 
من را که نمی شناسند، احترام کمتری می بینم. بزرگ ترین 
مشکل ما احترام به انسان است. احترام به نزدیکان را ما قبول 
داریم، احترام به انسان را به ما آموزش نداده اند، یا اگر هم 

داده اند، فراموش می کنیم. 
ما به انسان احترام درونی نداریم. احترام به انسان، دانستن 
حق و حقوق انسانی و قبول کردن آن از ته دل، بدون نگاه 
کردن به رنگ، نژاد، مذهب و دین باید در اولویت باشد. تاریخ 
به من می گوید اگر زمانی اینجا مرکز تجارت بوده، حتما 
مردمانش خدماتی انجام می دادند که دیگران می آمدند و در 
اینجا ساکن می شدند. اگر خدماتی ارائه نمی شد، اینجا هم 
مرکز تجارت نبود. ما االن از دست ندادیم، بی توجه شدیم در 
ته دل همه ی ما هست. یعنی یک نفر گدایی که در خیابان 
گدایی می کند، درست است من از کارش خوشم نمی آید، 

ولی به انسان بودنش احترام می گذارم. 

علی پوالد )وهاب زاده( متولد تبریز که این روزها 
پله های  که  کسی  است.  ترکیه  استانبول  ساکن 
ترقی را به  زعم خود و دیگران با مشقت و تالش 
پیموده است. سرمایه گذاری که شهر تبریز از آنها 
کم ندارد. اما آنچه از او چهره ای متفاوت ساخته، 
هستی  جهان  به  نگاهش  نوع  و  خاص  ادبیات 
شاید  که  دارد  اهمیت  او  برای  مسائلی  است. 
برای دیگرانی چون او در این دوره و زمانه کمتر 
تعارف  از  فارغ  و  پوست کنده  و  رک  باشد.  مهم 
چهره ات  در  ناراحتی  اگر  حتی  می کند،  صحبت 
هویدا باشد. چرا که به اعتقاد او تعارف بیشترین 
وقت ایرانی ها را هدر می دهد. با این سرمایه گذار 
اصیل  فرهنگ  و  تبریز  و  شمس  به  عالقمند 
منطقه ی مادری، گفتگویی کردیم متفاوت. شاید 
خالی از لطف نباشد نظرات کسی را بشنویم که به 

دنبال ساخت یادمان شمس تبریزی بوده است.

سالمت

سرمایه ی فرهنگی

گپی با سرمایه گذار تبریزی مقیم ترکیه

جعفر محرم پور

گردشگری
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تبریز زیر پای مسافران سالمت
گفتگو با دکتر محمد عیوضی، مدیر گردشگری شهرداری تبریز

جعفر محرم پور

صنعت  دکتر،  آقای  آذربایجان:  سفرنامه  
گردشگری از پول سازترین صنایع دنیاست. نیازی 
هم نیست راه دور برویم، همین اطراف ما در کشور 
ترکیه نمود واقعی آن قابل رویت است. اما تکلیف 
ما با این صنعت مشخص نیست، در ارتباط با چرایی 

این داستان چه نظری دارد؟
بزرگترین  آن  توسعه ی  و  صنعت  این  در  عیوضی: 
که  می کنیم  فکر  اینگونه  است.  ذهنی  و  فکری  مانع، 
گردشگری برای فساد آمده است. البته این موضوع هم 
نشات گرفته از نوع گردشگر است. ما گردشگران دوران 
صنعتی و فراصنعتی را داریم که برخورد متفاوتی دارند. 
گردشگران دوران صنعتی اکثرا کارگران و کارکنان دارای 
درآمد محدود هستند. آنها پس از جنگ جهانی دوم و با 
داشتن مرخصی با داشتن درآمدهای متوسط و پایین به 
جاهای مختلف سفر می  کنند؛ سطح سواد در این افراد 
خیلی باال نیست و هدف از سفر، رفع خستگی بدن است. 
خیلی از پایبندی های اخالقی شاید برای آنها مهم نیست 

و در هرم مازلو دنبال بخش پایینی هستند. 
به  هستند.  مطالعه  اهل  فراصنعتی  گردشگران  اما 
آرامش فکری نیاز دارند و با درآمدهای باالیی که دارند، 
اهداف متفاوت تری را در سفر و گردش دنبال می کنند. 
بهره ی فکری  یادگیری و  برای  آنها کمال گرا هستند و 
بخش  دنبال  به  مازلو  هرم  در  می کنند.  سفر  جایی  به 

باالیی هستند.
ما می گوییم گردشگرانی که به ایران می آیند، از دوران 
صنعتی هستند که قید و بند اخالقی ندارند. در حالی که 
این ها به کشور ما نمی آیند چرا که شرایط ارائه ی خدمات 
مورد نیاز را برای خود مناسب نمی بینند و به شهرهایی 
می روند که قمارخانه در آنجا وجود دارد. از سال 1995 
به بعد آمار گردشگران فراصنعتی باال رفته است. ما اگر 
با این دید به گردشگران نگاه کنیم و متولیان امر نیز به 
همچنین، وظیفه ی سنگینی بر دوش ما خواهد بود. چرا 
که کسانی که وارد کشوری شوند برای مطالعه ی فرهنگ 
عزت  آنها  با  مخاطب شدن  و  آمد  خواهند  ما  تمدن  و 

نفس ما را افزایش خواهد داد. چرا که هنگامی که مثال 
با صنایع دستی ما روبرو می شوند، ارزش آن را می دانند. 
ارزش، عادات و رسوم  با  احترام است.  با  توام  آنها  نگاه 
و  طبیعت  اهمیت  و  هستند  آشنا  مقصد  منطقه  مردم 
محیط زیست را می دانند. به اکوتوریسم اهمیت خواهند 
داد. ما وقتی درک کردیم که گردشگران حاضر در منطقه 
از نوع فراصنعتی هستند، پیش داوری ها و حساسیت ها 
نیز از بین خواهد رفت. در نتیجه باعث نگاه متفاوت به 

گردشگری می شود.

سفرنامه آذربایجان: با توجه به مزیت های رقابتی 
گردشگری  روزها  این  گردشگری،  حوزه ی  در 
سالمت به ظاهر رونق گرفته و مورد توجه است. به 
چه دلیل چنین اتفاقی شکل گرفته و آیا می توان 
آن را هدفمند تلقی کرد؟ نوع نگاه به گردشگری 
را  خود  آثار  می تواند  نیز  اینجا  کردید  اشاره  که 

نشان دهد؟

این روزها و روزهای آتی گردشگری سالمت می تواند به یک بحث مهم در حوزه ی درآمدزایی کشور تبدیل 
شود. اینکه یکی از 10 کشور اول جهان در ارتباط با جاذبه های گردشگری باشیم، به تنهایی مزیت نسبی برای 
گسترش صنعت گردشگری خواهد بود. در چنین شرایطی اتفاقات دیگری که ناخواسته به ما کمک می کند که 
بتوانیم به این صنعت به ویژه در حوزه ی سالمت بیشتر بپردازیم. کاهش ارزش پول ملی باعث شده در کنار 
توانمندی های پزشکی، میل و رغبت برای حضور همسایه های خارجی در تبریز و منطقه ی آذربایجان افزایش 
یابد. اگر چرخی در شهر بزنیم، حضور اتباع کشور آذربایجان بیشترین نمود را دارد. اینکه چه اتفاقاتی افتاد 
تا چنین شود و ما چه برنامه ریزی هایی باید می کردیم و در آینده باید انجام دهیم، بهانه ای شد که با یکی 
از دانش آموختگان حوزه ی گردشگری که این روزها ساختار گردشگری و اماکن دیدنی شهرداری تبریز را 

مدیریت می کند، گفتگو کنیم.

57

عیوضی:  اگر در این روزگار و در این بخش از کشور، 
ما می توانیم صحبت از گردشگری سالمت داشته باشیم، 
کنون  تا  انقالب  ابتدای  از  نظام  سرمایه گذاری  حاصل 
است. اگر به 25 سال قبل برگردیم، به فاصله چند صد 
کیلومتر از تبریز و در شهر جلفا پزشکان هندی حضور 
داشتند. در سایه ی فعالیت و سرمایه گذاری های کالن در 
حوزه ی پزشکی به حدی رسیدیم که نه تنها از شهرها و 
استان های اطراف بلکه از کشورهای منطقه برای درمان 

به این شهر مراجعه می کنند. 
اما اگر ما به عنوان فردی که بخواهد این حوزه را رصد 
کند پیگیر باشیم، مشاهده خواهیم کرد که گردشگران 
خارجی که برای درمان مراجعه می کنند، از ساختارهای 
رضایت مندی  مایه ی  آنچه  ندارند.  رضایت  ما  فیزیکی 
منابع  یعنی  است.  منطقه  پزشکان  فنی  توان  آنهاست، 
گردشگر  جذب  برای  را  خود  نقش  توانسته  ما  انسانی 
نوع  این  با  متناسب  زیرساخت  اما  کند،  ایفا  سالمت 

گردشگری را نداریم. 
آن نوع نگاه به گردشگری در نوع سالمت آن نیز به 
نقش  بحث  این  در  مهم  نکته ی  اما  دارد.  وجود  نوعی 
رفع  برای  می گویند  که  است  فرهنگی  میراث  سازمان 
کمبودهای زیرساختی، استانداردها را کاهش دهیم و به 
طور مثال پانسیون ها را افزایش دهیم تا مشکل اقامتی 
این سیل گردشگران سالمت را حل کنیم. در حالی که 
تدوین  سالمت  گردشگری  تفصیلی  طرح  که  روز  آن 
این  می کردیم.  پیش بینی  را  روزی  باید چنین  می شد، 
روزها ضریب اشتغال هتل ها باالست و برای اسکان افراد 
کاری  اهمال  از  نشان  این  می کنیم.  استفاده  خانه ها  از 

دوستان در حوزه ی میراث فرهنگی و گردشگری دارد.

زیرساختی  مشکالت  به  آذربایجان:  سفرنامه 
تاثیر  مدت  طوالنی  در  می تواند  که  کردید  اشاره 
منفی خود را بر این نوع از گردشگری نشان دهد. 
فاصله ی  باد  در  مرتبط  مسئولین  می رسد  نظر  به 
گردشگران  بر حضور  آن  تاثیر  و  ملی  پول  ارزش 
سالمت آذربایجانی خوابیده اند. اصوال چه خطراتی 

گردشگری سالمت را تهدید می کند؟
با بیمارستان مجهز، هتل و  ارتباط  عیوضی: اگر در 
مراکز اقامتی با استاندارد باال و افزایش تعداد آنها، اقدامی 
صورت نگیرد، این تعداد مخاطب گردشگری سالمت را 
طی دو سال آینده از دست خواهیم داد. چرا که کشوری 
مثل جمهوری آذربایجان طی ده سال اخیر دانشجویان 
بورسیه در رشته های پزشکی و پیراپزشکی را به ترکیه، 
اروپا و آمریکا اعزام کرده که طی سال های آینده به کشور 
خود باز می گردند. این تهدیدی برای گردشگری سالمت 

در منطقه ی ماست. 
طی دو سال اخیر مسئولین در این حوزه، بجز تشکیل 
جلسه، هیچ گونه اقدام اساسی برای حل مشکالت موجود 
در این حوزه انجام نداده اند. چرا که این بحث تخصصی 
دیده نشده و کارگروه ها روی کاغذ بوده است. ما تا به 
ایجاد  و  آبروریزی  مایه ی  که  دالل هایی  تکلیف  امروز 
نتوانستم  را  شده اند  گردشگری  نوع  این  برای  مشکل 
مشخص کنیم. سیاست های پولی در رقابت بین کشورها 
در حوزه ی گردشگری نقش عمده ندارد، چرا که نقش 
ایفا می کند. تفاوت  ارائه شده  اصلی را کیفیت خدمات 
ارزش بین ریال و مانات، در صورتی که استاندارد خدمات 
ارائه شده باال باشد، تهدید نیست. اگر ما به زیرساخت ها 
دلیل  به  نکنیم  توجه  خدمات  این  کیفیت  افزایش  و 
بسیار  مقوله ی  آن  به  رسیدن  و سرعت  اینکه سالمتی 
صورت  ارتباط  این  در  هزینه  بیشترین  و  است  مهمی 

می گیرد، در دراز مدت دچار مشکل می شویم.

مقوله ها  مهمترین  از  یکی  آذربایجان:  سفرنامه 
آن،  از  حاصل  درآمد  افزایش  و  گردشگری  در 
اقامت است. در گردشگری سالمت  افزایش طول 
در  نقاهت  دوران  در  گردشگر  حضور  به  تمرکز 
مقصد گردشگری، باعث سود بلند مدت این نوع 
از گردشگری می شود. در این ارتباط چه صحبتی 

دارید؟
مرتبط  بحث های  تمامی  در  اقامت  طول  عیوضی: 
تمرکز  دنیا  تمام  در  دارد.  ویژه  اهمیت  گردشگری  با 
فعالین حوزه ی گردشگری بر روی افزایش طول اقامت 
گردشگران است. متاسفانه در ایران و منطقه ی آذربایجان 
علی رغم وجود جاذبه های گردشگری و تاریخی، متاسفانه 
برنامه ریزی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی 
برای این امر وجود ندارد. فقط بر روی داللی و بحث های 
درمانی تمرکز کرده و به دنبال سود لحظه ای هستیم. 
است  کاری  کمترین  تبریزگردی  تور  که  صورتی  در 
آژانس های  توسط  سالمت  گردشگر  برای  می توان  که 

مسافرتی برنامه ریزی شود. 
نظر  در  رایگان  تبریزگردی  تور  تبریز  شهرداری  اگر 
گرفته، این امر فقط می تواند کوتاه مدت باشد تا مخاطب 
به بخش های مختلف عادت کند و انگیزه برای تکرار سفر 
باشد. به دلیل هزینه های آن و نداشتن منفعت   داشته 
تخصصی، این کار تا زمان مشخصی می تواند ادامه پیدا 
کند. در صورتی که با داشتن جاذبه هایی چون کلیبر و 
ارسباران به عنوان پایتخت اکوتوریسم ایران و به تبع آن 
منطقه ی آزاد ارس، توسط ذی نفعان این حوزه می توان 

برنامه ریزی های تخصصی انجام داد. 
اما آنچه در این راستا و در ابتدای کار باید مشخص 
و  سیاست سازان  سیاست گذاران،  که  است  این  شود 
گردشگری  از  کنند  مشخص  اول  باید  تصمیم سازان 
سالمت به دنبال چه چیزی هستند. سپس بحث آموزش 
بخش خصوصی که بدانند چگونه می توانیم تنوع محصول 
و خدمات داشته باشیم. اینکه همه ی ذی نفعان تمرکز بر 
نوع خاصی از گردشگری مثال مذهبی می کنند، نتیجه ای 
جز ستیزه جویی ندارد. ما برای اینکه بتوانیم مدت اقامت 
مسافران را افزایش دهیم باید بر روی معرفی جاذبه های 
خود اقدام کرده و تنوع بسته های مسافرتی برای گردشگر 

ایجاد کنیم.

سفرنامه آذربایجان: یکی از مشکالت این حوزه 
عدم تمرکز و واحد بودن متولی است. امام زاده ی 
گردشگری متولیان زیادی دارد. شهرداری، میراث 
فرهنگی و گردشگری، حج و زیارت، دانشگاه علوم 

پزشکی، هالل احمر و...... متولی در امر گردشگری 
هستند. این امر به حیف و میل بودجه عمومی و 
منجر شده  گردشگری  هوا شدن  چند  و  بام  یک 

است، در این ارتباط چه می شود کرد؟
عیوضی: اوال شهرداری به دلیل اینکه در هشت سال 
اخیر اقدام موثری در این حوزه از سازمان متولی یعنی 
شد  انجام  اگر  یا  و  ندید  گردشگری  و  فرهنگی  میراث 
ضعیف بود، با تصمیم شورای سوم شهرستان تبریز اقدام 
به ایجاد مدیریت گردشگری و اماکن تاریخی نمود. تبریز 
هم شهری نیست که منتظر این اقدامات الک پشتی شود. 
ارگ  مرمت  میراث،  حوزه ی  در  ببینید  مثال  بطور 
رشیدی،  ربع  با  ارتباط  در  برد؟  زمان  چقدر  علیشاه 
علیرغم تاکید مسئولین نظام چه اقدامات موثری انجام 
رقیب  شهر  عنوان  به  اصفهان  با  را  خودمان  اگر  شد؟ 
مقایسه کنیم؛ ما چه اقداماتی داشتیم، آنها چه اقداماتی؟ 
اینکه ما تمرکز متولی در این حوزه نداریم، باید بگویم 
تا زمانی که متولی مربوطه خود راسا نتواند تصمیم گیر 
قانونی  صورت  به  را  اقدامات  سری  یک  جلوی  و  باشد 
بگیرد، داستان گردشگری بدین شکل است. یعنی ما یک 
سازمان گردشگری داشته باشیم که هم تصمیم بگیرد و 
هم اجرا کند. لذا در چنین فضایی شاهد رشد گردشگری 
مبنای  ساله،  بیست  چشم انداز  سند  اگر  بود.  نخواهیم 
کار ماست با تنوع متولی به آن نخواهیم رسید. مشکل 
دیگری که عالوه بر تنوع متولی در هشت سال گذشته، 
گردشگری را دچار مشکل کرد، سیاسی شدن سازمان 
میراث فرهنگی و گردشگری بود. بیشترین تغییر در این 

سازمان شکل گرفت.

سالمت،  گردشگری  برای  آذربایجان:  سفرنامه 
شهرداری تبریز چه کرده است؟ چه اقداماتی برای 
توسعه این نوع از گردشگری در شهر تبریز شکل 

گرفته است؟
عیوضی: در این زمینه با توجه به عمر کم مدیریت 
با  اخیرا  نداشتیم.  سیستماتیک  اقدام  گردشگری 
حمایت های شهردار محترم توانستیم با استخدام دکترای 
و  کارشناسی  ارشد،  کارشناسی  گردشگری،  تخصصی 
تخصصی  لحاظ  از  را  بخش  این  گردشگری  فوق دیپلم 
تقویت بکنیم. با راه اندازی تاکسی های »از من بپرس« به 
عنوان راهنمای گردشگران که دانش آموخته ی گردشگری 
و مسلط به زبان خارجی هستند، در راستای توسعه ی 
سالمت  گردشگران  برای  نموده ایم.  اقدام  تبریز گردی 
 »Manan soroush« آذربایجان نیز طرح تاکسی های
را برای اجرا داریم. تقویت مدیریت گردشگری در فضای 
برنامه های  از  نیز  به ویژه گردشگری سالمت  مجازی و 

دیگر این بخش است.
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بهبود در گردشگری سالمت
بازتاب حضور گردشگران سالمت در بیمارستان بهبود تبریز

گروه گردشگری

آشفتگی در گردشگری سالمت
»بهمن ذیجاه« مدیرعامل شرکت تعاونی 429 نصر که 
مالکیت این بیمارستان را بر عهده دارد، در ارتباط با اهمیت 
و جایگاه گردشگری سالمت می گوید: »بحث گردشگری 
درمانی در برخی کشورها واقعا به عنوان یک اصل مد نظر 
قرار گرفته است. چه از نظر اقتصادی، چه از نظر تبادالت 
فرهنگی و ارتباطات که بحث سیاست را نیز به همراه خود 
دارد. االن در کشورهایی مانند هندوستان، تایلند، ترکیه و 
حتی چین، سال هاست که به این موضوع توجه دارند و 
زیرساخت های مناسبی را در این عرصه فراهم کرده اند. به 
طوری که در این کشورها تمامی ارگان ها به نوعی درگیر 
این بحث هستند و آدم احساس می کند یک هماهنگی و 
اتفاق نظر برای رشد و توسعه ی آن وجود دارد. چرا که 
سالمت  و  عام  طور  به  گردشگری  از  حاصل  درآمدهای 
به طور خاص برای هر کشوری با توانمندی های موجود 
می تواند قابل توجه باشد. ولیکن به جهت پاره ای مسائل و 
مشکالت که در صدر آنها عدم ساماندهی مناسب قراردارد، 
ما در کشور بهره ی کافی را از این نوع گردشگری نمی بریم. 
حال با توجه به تفاوت ارزش پول ملی کشورهای همسایه 
مانند جمهوری آذربایجان، شرق ترکیه و کردستان عراق، 

به دلیل توجیه اقتصادی و همچنین توانمندی پزشکی در 
قالب گردشگر سالمت  انبوه مراجعان در  با  ما  منطقه ی 

مواجه هستیم.«
حوزه ی  این  در  موجود  مشکالت  ذیجاه«  »بهمن 
گردشگری را نبود سیستم مشخص برای ورود و خروج این 
نوع از گردشگران سالمت می داند. شرکت های مسافرتی یا 
سازمان هایی که متولی این موضوع باشند، شکل نگرفته 
است. به طور مثال ترکیه برای این حوزه، خدماتی را برای 
ارسال بیماران خود به کشورهای پیشرفته پیش بینی کرده 
و از آمبوالنس های هوایی برای این ارتباط استفاده می کند. 
ارگان هایی در این کشور در قالب تورگردانی سالمت فعالیت 
می کنند. ولی به دلیل همین موضوع تفاوت تعرفه در ایران، 
مراجعه کننده ی بیشتری از جمهوری آذربایجان به منطقه 
ما می آیند. از هر شهر و روستایی در این کشور و یا از خود 
باکو به دلیل اینکه مشکل اخذ ویزا هم وجود ندارد، این افراد 

به راحتی به ایران و شهر تبریز مراجعه می کنند.
وی معتقد است: »البته مشکالتی متحمل می شوند تا 
خودشان را به مرز می رسانند و این موضوع عبور و مرور 
از مرز و ساعت ها معطلی در آنجا به مرور بر حضور آنها 
تاثیر خود را خواهد گذاشت. ما بارها با مسئولین مربوطه 

در دفتر وزارت امور خارجه که در تبریز نیز وجود دارد این 
مشکالت را مطرح کردیم. بحث دالالن حوزه ی گردشگری 
تخصص  بدون  تورگردان،  ظاهر  به  قالب  در  که  سالمت 
این مسافران را تحویل گرفته و حضورشان را در کشور 
با تحمیل هزینه های اضافی، مدیریت می کنند را نیز بارها 

مطرح کرده ایم.«
مدیرعامل »بیمارستان بهبود«، حضور افراد بدون آموزش 
و تعلق به ارگانی خاص را در این حوزه، یک خطر تلقی کرده 
و اقدام سیستماتیک استانداری، سازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری و دانشگاه علوم پزشکی را در این راستا ضروری 
می داند. چرا که قبال آمار مراجعه در این حد نبود و با رشد 
برنامه ریزی  به  نیاز  روزافزون حضور گردشگران سالمت، 
مدون و همکاری همه جانبه بیشتر احساس می شود. چرا 
که تداوم این حضور در اقتصاد منطقه نقش اساسی خواهد 
داشت. در حال حاضر تمام مراکز درمانی که دایر هستند، 
خودشان به فعالیت هایی در کشور مبدأ مشغول هستند که 

یک قالب انفرادی و غیر نظام مند دارد. 

از بیمارستان تا هتل
اولین  از  بهبود  »بیمارستان  می گوید:  ذیجاه«  »بهمن 

این روزها در حوالی میدان قدیمی تبریز یعنی ساعت و به عبارت بهتر عمارت شهرداری تبریز، حال و هوای 
متفاوتی را شاهد هستیم. حضور غریبه های آشنا و افزایش رفت و آمد آنها، نشان از توان منطقه در عرصه ی 
پزشکی است. مسافرینی از جمهوری آذربایجان، این روزها خیابان های تبریز را در جستجوی سالمتی طی 
می کنند. این، نوید از آینده ای روشن برای رشد و توسعه ی گردشگری سالمت در منطقه می دهد. یکی از 
مجموعه هایی که در این حوزه سرمایه گذاری کرده، »بیمارستان بهبود« است. مجموعه ای که روز به روز توسعه 
یافته تر عمل کرده و خود را با شرایط و استانداردهای گردشگری سالمت تطبیق می دهد. آنچه تجربه ی 15 
سال فعالیت در حوزه ی سالمت و درمان کسب شده، امروز خود را در عرصه گردشگری سالمت به منصه ی 

ظهور رسانده است.

مراکز درمانی است که در این منطقه، از ابتدا هم، کم و 
بیش از آذربایجان، کردستان عراق و ترکیه مراجعه کننده 
داشت. ولی بعد از این که شرایط فراهم شد، بارها در خود 
کشور جمهوری آذربایجان تالش کردیم که مجموعه ای را 
راه اندازی کنیم که حضور گردشگران سالمت را سازماندهی 
نماید. اقداماتی هم صورت گرفته و در تعامل با تعدادی از 

آژانس های مسافرتی به این سمت حرکت می کنیم. 
گردشگران  این  کردم،  عرض  اینکه  دلیل  به  منتهی 
سالمت از مناطق مختلف مراجعه می کنند و نیازی هم 
به سازمان دهی نمی بینند، در نتیجه مراجعه به این مراکز 
خیلی کم است. اگر هم در قالب تور حضور پیدا کنند، به 
دلیل عدم وجود سیستم تعاملی، در بخش های مختلف، 
حضور یک گردشگر و خدمت رسانی همه جانبه به مشکل 
خواهیم خورد. در نتیجه نگرانی وجود دارد که این موضوع 
بهره ای که  و  نماند  پایدار  به دلیل رفتارهای غیراصولی، 
کشور می تواند از شرایط ایجاد شده بگیرد، به شکل کاملی 

حاصل نشود.«
این فعال در حوزه ی درمان می گوید: »نظارت ها در ابعاد 
مختلف در ارتباط با حضور یک گردشگر در منطقه، توسط 
ارگان های مرتبط باید شکل بگیرد. یعنی ارائه ی خدمات در 
قالب صالحیت های الزم شکل بگیرد. مراکزی که عهده دار 
این وظیفه اند شامل بیمارستان ها، درمانگاه ها، کلینیک ها 
و حتی مطب ها باید در قالب یک نظام تعرفه ای منسجم 
فعالیت کنند و نه اینکه یک خدمت در دو مرکز مختلف با 

کیفیت برابر، تفاوت قیمت ده برابری داشته باشند.
دانشگاه علوم پزشکی با همکاری استانداری می تواند در 
این زمینه نقش موثری داشته باشد. به طوری که ما در 
بیمارستان بهبود، یک سیستم تعرفه ای داریم؛ بیمار مراجعه 
می کند، از مرکز خدمات می گیرد چه ویزیت، چه عمل و 
چه خدمات کلینیکی، تعرفه ای را تعیین کرده ایم که به نظر 
ما عادالنه است. چرا که رعایت حال آنها را هم می کنیم 
و به این موضوع به عنوان یک کار پایدار نگاه می کنیم. 
بعضا اتفاق می افتد که مثال یک خدماتی را خود پزشکان 
مستقیما ارائه می دهند و از نظر دریافت هزینه، خودشان 
عمل می کنند و تابع مقررات بیمارستان و مرکز نیستند، 
در این موارد هم مقرراتی وجود دارد. حاال بعضی اشکاالت 
و اجحافات هم به نام درمان یا سرویس رفاهی و هتل، 
برای بعضی افراد ارائه می دهند که تابع هیچ نوع سیستم 
و مقررات نیست و بعضی شکایات و ایرادات مطرح می شود 

که به ما مراجعه می کنند که جای تاسف است.«
وی در ادامه می گوید: »به طوری که با این اتفاقات و 
مشکالتی که در حوزه ی اسکان گردشگران سالمت لمس 
مهیا  را  مناسبی  ساختمان  بهبود«  »بیمارستان  کردیم، 
می کند که تحت عنوان »هتل آپارتمان بیمارستان بهبود«، 
باشد.  بهره برداری  قابل  آینده  ماه  یک  برای  امیدواریم 
همچنین با مشکالتی که به دلیل محدودیت فضا برای 
ارائه ی خدمات درمانی به گردشگران سالمت و همچنین 
هموطنان ایرانی داشتیم، طرح توسعه ی بیمارستان را جدی 
بیمارستان  اطراف  زمین های  از  قطعه  ده  گرفتیم حدود 
خریداری شده که در محدوده ای به وسعت 18000 متر 
مریع زیر بنا را در دست احداث داریم که برخی طبقات آن 
در حال بهره برداری است. با تکمیل این فضای 18000 
مترمربعی ما بیشتر بخش های تخصصی و فوق تخصصی 
را  قلب  جراحی  و  آنژیو   ،ICU، CCU،MRI قبیل  از 
راه اندازی و تعداد 100 تخت به ظرفیت بیمارستان اضافه 

خواهد شد.«
»بهمن ذیجاه« در ارتباط با »هتل بیمارستان بهبود« 
نیز می گوید: »این هتل با وسعت حدود 2500 متر زیر 
بنا، در 24 واحد سوئیت، به زودی افتتاح می شود که به 

نقاهت  و  درمان  دوره ی  در  او  خانواده ی  با  همراه  بیمار، 
خدمات بدهد. چرا که برخی بیماران بعد از عمل جراحی، 
نیاز به چند روز استراحت و بستری دارند و بیمارستان هم 
هزینه اش باالست و هم بیش از این وقت معین، بستری 
شدن به صالح مریض نیست، می توانند در این هتل دوران 
نقاهت را سپری کنند و امکانات درمانی هم در هتل خواهیم 
داشت. دسترسی به پزشک، کادر درمانی و سرویس های 
الزم در آن فراهم خواهد بود. در شرایط فعلی »بیمارستان 
بهبود« عمدتا در طرح توسعه فعالیت می کند و با تجهیزاتی 
که خریداری شده و یا در آینده قرار است خریداری شود، 
این  آینده ی  و  داشت  نخواهد  بیمار  ایمنی  جز  هدفی 

بیمارستان بیمار محوری و خدمت همه جانبه به اوست.«

آموزش و توسعه
اما وقتی صحبت از هتل بیمارستان می شود، باید انتظار 
متفاوتی از این مرکز داشت. گردشگری سالمت و خدمت 
به ذی نفعان آن، شرایط آموزشی خاص خود را می طلبد. 
»دکتر جواد ایمانی« رئیس هیات مدیره ی این بیمارستان، 
برنامه های  ارتباط می گوید: »بیمارستان همیشه  این  در 
آموزشی چه در حوزه ی علمی، پزشکی و چه در حوزه ی 
برخورد با بیمار که مشتری می باشد را در بحث تکریم ارباب 
رجوع دارد. در روند توسعه نیز با یک موسسه ی آموزشی، 
آموزش های  برای  هتل  هم  و  بیمارستان  کادر  برای  هم 
تخصصی الزم، تفاهم نامه ای را منعقد کردیم. استفاده از 
راستا  همین  در  نیز  هتل داری  حوزه ی  دانش آموختگان 

شکل گرفته است.
چرا که مدیران این مجموعه اساسا برنامه و انگیزه شان بر 
این است که با تکریم، مردم را پذیرا باشند. انسان هایی که 
دردمندند و مشکل دارند، مراجعه می کنند. کال نوع نگاه ما 
به این مخلوق ارزشمند که پروردگار عالم او را بر روی زمین 
خلیفه ی خود قرار داده، باید نگاه متفاوتی باشد. امیدواریم 
روند  و  داشتیم  جلسه  چندین  که  هم  را  آموزش هایی 
توسعه ی آن نیز نهایی شده، باعث شود گام های مفیدتری 

برای تکریم این موجود ارزشمند داشته باشیم.«
ایمانی« در بحث توسعه ی گردشگری سالمت  »دکتر 
نقش رسانه ها و در صدر آنها صدا و سیما را بسیار موثر 
باید  این خصوص  در  و سیما  و می گوید: »صدا  می داند 
گردشگران  پذیرش  برای  را  مردم  بکند.  برنامه  تدوین 

سالمت و فرهنگ برخورد با آنها آموزش بدهد.« 
»بهمن ذیجاه« نیز در این ارتباط می گوید: »ما حدود 
15 سفر کاری به کشور آذربایجان داشتیم. در همه ی آنها 
هم بحث جذب بیمار، اصل قضیه نبوده،بلکه سامان دهی 
موضوع از اهداف اصلی بوده است. ما بر اساس سند چشم 
انداز کشور، ساالنه باید بیش از بیست میلیون نفر گردشگر 
برای کشور جذب کنیم. چرا که این امر یکی از شاخص های 
توسعه ی کشور و در نتیجه منطقه است. ولی ما در استان 
این هماهنگی  را می بینیم که  اشکاالت  بعضی  خودمان 
حتی در مسئولین استانی هم وجود ندارد. بعضا به خود ما 
توصیه می شود که در کنار مرز مرکزی را راه اندازی کنیم 
و در همان جا خدماتی را به مسافران سالمت ارائه کنیم تا 
دیگر الزم نباشد به تبریز یا شهرهای دیگر مراجعه کنند! 
احساس بنده این است که اوال ایجاد یک مرکز تخصصی یا 
فوق تخصصی به این سادگی نیست که بتواند در منطقه ی 
مرزی ایجاد شود، ثانیا ساختمان و تجهیزات ایجاد شده را با 
کدام نیروی تخصصی می خواهیم در شهرستان های مرزی 
خدمات بدهیم در حالی که این نیروها برای خود منطقه 

نمی توانند خدمات بدهند.«
مدیرعامل »بیمارستان بهبود« در ادامه می گوید: »وقتی 
با در نظر گرفتن چشم انداز و هماهنگی ارگان ها، مراکز 

ذی نفع در گردشگری سالمت، به ویژه مراکز درمانی، تصویر 
روشنی از این قضیه را احساس کنند و پایدار بودن داستان 
را نیز لمس کنند، سرمایه گذاری و توسعه نیز در برنامه قرار 
خواهد گرفت. به تبع این قضیه، در بحث هتل و اسکان 
هم به همین شکل اقدام خواهد شد. اگر آنها هم بدانند 
که سیاست کالن کشور و استان بر این است که در این 
راستا در جذب گردشگران فعالیت خواهد شد و ارگان هایی 
که متولی صدور مجوز هستند، تقویت کننده ی این قضایا 
خواهند بود، اطمینان داشته باشید آنها هم می توانند با 
گذشته  سال  بنده  کنند.  سرمایه گذاری  خاطر  اطمینان 
بحث  واقعا  داشتم  بازدید  ترکیه  بیمارستان  چندین  از 
گردشگری سالمت با حمایت دستگاه ها مفهوم پیدا کرده 
و تنها دغدغه ی مراکز درمانی خدمت به گردشگران است.« 

فرهنگ سازی نیاز پیشرفت
در  دغدغه ها  از  یکی  بهبود«  »بیمارستان  مدیرعامل 
این حوزه را فرهنگ سازی می داند و می گوید: »متولیان 
استان از هر نظر یک هماهنگی را داشته باشند، به طوری 
که بحث کار فرهنگی را فراموش نکنیم. هم برای مردم 
منطقه باید این کار فرهنگی شکل بگیرد تا نحوه ی تعامل 
با مخاطب به شکل صحیحی شکل بگیرد و هم تا آنجا که 
می شود، تاثیرگذاری بر گردشگر سالمت. تا آنها هم بدانند 
چه خدمتی را بگیرند و چگونه رفتار کنند. چرا که بعضا 
بدون هیچگونه نظارتی وارد می شوند و متأسفانه بعضی از 
ناهنجاری ها و اتفاقات هم می افتد که به اصل قضیه لطمه 

می زند.«
»دکتر جواد ایمانی« نیز اساس مشکالت در این حوزه 
را، نبود متولی مشخص می داند و می گوید: »از روز اولی که 
این مسئله مطرح شد، من به عنوان یک خدمتگذار حدود 
40 ساله ی نظام سالمت، پیشنهادم این بود که حتما باید 
یک ارگانی، تشکیالتی و یک سازمانی باشد که این عزیزانی 
که از کشورهای همسایه، از کردستان عراق، یا آذربایجان، 
ترکیه و مناطق دیگر وارد این کشور می شوند، تحت چتر 
حمایتی این ارگان قرار بگیرند. حتی پس از اخذ خدمات 
درمانی، بقیه ی خدمات و نیازهایشان که شامل بازدید از 
مناطق تاریخی این شهر و استان یا خریدهایی که مورد 
عالقه شان هست هم زیر چتر حمایتی این ارگان قرار گیرد. 
اینکه گردشگری سالمت در کنار دیگر شاخه های  برای 
در  است.  سودآور  و  ارزآور  مقوله ای  گردشگری  صنعت 
مسائل اقتصادی آن چیزهایی که سود دارد، اگر چنان که 
دستگاه نظارتی وجود نداشته باشد، طبیعت بشر این است 
که فزون خواه است و به طور قطع و یقین اگر چنان که امروز 
الف ریال سود می برد، انتظار دارد که فردا الف بعالوه ی یک 
ریال، پس فردا الف بعالوه ی سه ریال و همینطور هر روز 
بیشتر سود ببرد. در تمام دنیا هم این مسئله محقق شده 
که دستگاه های نظارتی، هم درون نظارتی که مهمترین آن 
در کشور ما ایمان و باور مردم و هم برون نظارتی که به 
وسیله ی نهادهای نظارتی به صورت قانون تصویب می شود، 

این حس فزون خواهی را به اصطالح کنترل بکنند.«
ادامه  در  بهبود«  »بیمارستان  مدیره ی  هیات  رئیس 
می گوید: »متاسفانه این امر از ابتدای داستان درست شکل 
نباید  نگرفته و حاال هم یک مقدار دیر شده است. ولی 
ناامیدانه نگاه کرد که چون دیگر دیر شده نباید اقدامی کرد. 
نه، این ناامیدی خود یک بیماری روانی است. ما در هیچ 
موردی نباید ناامید بشویم. در همین مقطع هم می توانیم 
به اصطالح امیدوار باشیم که می تواند این سازماندهی شکل 
بگیرد. حاال این ارگان ها چه دانشگاهی، چه سیاسی و چه 
انتظامی همه باید دست به دست هم بدهند، هم مسائل 
انتظامی، هم سیاسی و هم اقتصادی را شکل دهند. تا اینکه 
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یک تشکیالتی شکل گیرد که گردشگری سالمت خدای 
نکرده از این حالتی که می توانست برای مملکت هم منشاء 
اقتصادی باشد و هم موجب صدور فرهنگ انقالبی و اسالمی 
ما باشد، خدای نخواسته یک تصویر دیگری از انقالب ما، از 
مملکت ما و از وضعیت اجتماعی ما خدای نخواسته در 
بیرون از مرزها منعکس بشود؛ که حاال بعضی از نمونه های 

آن را می بینیم و می شنویم که واقعا باعث تاسف است.« 
»دکتر جواد ایمانی« در ادامه می گوید: »سه عامل در 
در  دارد.  نقش  منطقه  در  سالمت  گردشگری  توسعه ی 
مرحله ی اول نبود بحث ویزا است که متغیر است، می تواند 
یک روز باشد و یک روز هم نباشد. موضوع بعدی پایین 
بودن ارزش پول ملی ما است که به دلیل تفاوت فاحش 
و هزینه ی پایین خدمات درمانی در شهر تبریز با اقبال 
ارائه ی  مهمتر  عامل  شدیم.  روبرو  سالمت  گردشگران 
خدمات کیفی در بیمارستان ها و مراکز درمانی ما است که 
اهمیت بیشتری برای آنها دارد. یعنی واقعا چنانکه بیمار 
بیاید و هزینه ی باالیی هم متحمل بشود، ولی با کیفیت 
خوب، خدمات درمانی دریافت کند، هیچ موقع دچار مشکل 
نخواهد شد. در این صورت است که ما نیاز به هیچ نوع 
تبلیغی نداریم. همین گردشگر سالمت که با کیفیت خوب 
خدمات درمانی دریافت کرده می رود برای ما یک مبلغ 

خوب می شود.«
وی در ارتباط با اقداماتی که برای افزایش رضایتمندی 
گردشگران سالمت در »بیمارستان بهبود« شکل گرفته 
می گوید: »با همکاران پزشک مان جلسات مختلفی داریم 
و اکثر همکارهای ما، واقعا معتقد هستند به این که تعرفه ی 
خدمات را تا آنجایی که امکان دارد رعایت کنیم. چرا که 
اگر به این موضوع توجه نکنیم، روزی می رسد که هزینه ی 
جمهوری  هم جوار  کشور  با  تقریبا  ما  درمانی  خدمات 
آذربایجان که مثال ترکیه هست یکسان شده و به دلیل 
اینکه آنها رفت و آمدشان به ترکیه، راحت تر از تبریز است 
ترجیح می دهند به آنجا رفته و در نتیجه، مزیت رقابتی ما 

از دست خواهد رفت. 
یکی از راه های این مسئله همین پایداری و ثابت نگه 
داشتن تعرفه است که ما با همکارانمان صحبت می کنیم 

و توصیه می کنیم و قبول می کنند که تا جایی که ممکن 
است با حداقل هزینه خدمات را ارائه بدهند. ولی این نیست 
که تمام همکارهای بنده این حرف را قبول داشته باشند. 
بعضی ها این را قبول ندارند و گاهی تعرفه های مصوب را 
که از طرف دانشگاه یا بیمارستان اعمال شده را رعایت 
با  از مسائل، درون بخشی است که  نمی کنند. پس یکی 
همکارهای خودمان صحبت می کنیم؛ یکی هم برون بخشی 
است که باالخره ارگان نظارتی که نظارت بر درمان جامعه 
را بر عهده دارد که متولی آن بیشتر دانشگاه علوم پزشکی 

است، واقعا نظارت کنند.« 
ایمانی می افزاید: »همان گونه که برای ارائه ی خدمات به 
همشهریان مان تعرفه هایی را می دهند و روی آن تعرفه ها 
پافشاری می کنند که نباید از آن بیشتر دریافت بشود، برای 
مهمان های خارجی ما هم باید یک چنین تعرفه هایی را 
مصوب بکنند و نظارت بکنند که مراکز درمانی مختلف 
این را رعایت کنند. و باز این را هم به همکارهای عزیزم 
توصیه می کنم، باالخره این توریست درمانی و بیمارانی 
که از کشورهای دیگر می آیند برای شهر، برای این استان 
و مملکت نعمت هستند. همچنان که ما قدر این نعمت 
را ندانیم، خداوند باالخره نعمت آنهایی که کفران نعمت 
می کنند را از دستشان می گیرد. به طوری که در صنوف 

دیگر هم این اتفاق افتاده است. 
اگر که ما به سود زودگذر و آنی و روز چشم بدوزیم، به 
طور قطع از آینده ی این درآمد باالخره محروم خواهیم بود 
و یک چیز ناپایداری خواهد شد. این است که توصیه من 
به همکارانم این است که تا آنجایی که مقدور است، نمی 
گویم به کمترینش، به آن حد متعارفش، قناعت بکنند تا 
این که این توریست درمانی یک مسئله ی پایداری برای 
این شهر بشود. این را هم عرض بکنم که مسئله ی هزینه 
و کیفیت خدمات باید رعایت بشود، بویژه اتباع جمهوری 
آذربایجان عالقه ی بسیار زیادی دارند که این خدماتشان را 
حتی در حد برابر هم از شهر تبریز بگیرند. اتباع آذربایجان 
عالقه ی زیادی دارند که بیایند در شهر تبریز این خدمات را 
بگیرند چرا که هم با آنها هم فرهنگ و هم، همزبان هستیم 

و عالقه ی زیادی به این شهر دارند.« 

اول خانه یا همسایه؟
ادامه  در  بهبود«  »بیمارستان  مدیره ی  هیات  رئیس 
می گوید: »در این بیمارستان یکی از مهمترین دغدغه های 
فکری ما، چه مدیر عامل عزیزمان باشد، چه من باشم، چه 
اعضای هیئت مدیره مان، این است که نکند این بیمارانی 
که از کشورهای خارج می آیند و تعدادشان هم بسیار است، 
بیماران همشهری ما را تحت الشعاع قرار  دهند و ما باعث 
آزردگی خاطر همشهری های خودمان بشویم، که متاسفانه 
گاهی وقت ها این گونه می شود. هر روز بیماران خودم به 
من می گویند که این جمعیتی که از باکو یا از کشورهای 
دیگر می آیند، نمی گذارند برای ما دارو بماند یا فرصتی باقی 

نمی ماند که به ما رسیدگی بکنید.
به همین دلیل در جلسه ی اخیری که با همکاران مان 
داشتیم،  بیمارستان مان  مدیره ی  هیئت  اعضای  ویژه  به 
پیشنهاد شد که ترتیبی بدهیم که در شماره دهی یا در 
نوبت دهی، حتی در پذیرش ها، ما پذیرش داخلی و پذیرش 
خارجی داشته باشیم. ما این پیشنهاد را دادیم و به دنبال 
این  به خاطر  ناخواسته  راهکاری هم هستیم که خدای 
عزیزان بیمار مهمان مان که از کشورهای دیگر می آیند، 
عزیزان همشهری خودمان را آزرده خاطر نکنیم و فراتر از 

این از دستمان نروند.
اینها باالخره ولی نعمت ما هستند و اصل تکیه ی خدمات 
ما بر روی همشهریان خودمان است چون حضور بیماران 

خارجی، روندی نا متعادل دارد و ممکن است که فردا از 
این  ایجاد شود و  تغییراتی  ارزش پول ملی  یا  بابت ویزا 
گردشگری درمانی، کمرنگ تر بشود. مشتریان دائمی ما 
همشهریان خودمان هستند که برای ما ولی نعمت هستند. 
برای عزیزان دیگرمان در دیگر مراکز درمانی به عنوان یک 
پیشکسوت در حوزه ی درمان تقاضا می کنم که تا آنجایی 
که برایشان مقدور هست، آن کرامت و حرمت همشهریان 
خودشان را داشته باشند تا مبادا به خاطر مسئله ی توریسم 
در  فکر  این  و  حس  این  و  نشوند  خاطر  آزرده  درمانی 
ذهنشان خطور نکند که وجود این گردشگران باعث شده 
است که دارو کم پیدا بشود، به ما خوب رسیدگی نکنند، 

مطب ها شلوغ بشود و ما ساعت ها در نوبت بایستیم.«

استاندارد برای درمان و پزشکان
این  دیگر  »مسئله ی  گفت:  ادامه  در  ایمانی«  »دکتر 
کمیت  تحت الشعاع  مطلوب  کیفیت  ارائه ی  باالخره  که 
نقاط  اکثر  در  درمانی  برای خدمات  نگیرد.  قرار  خدمات 
دنیا استانداردهایی وجود دارد. برای ارائه ی خدمات، تعداد 
بیماری که یک پزشک می بیند استاندارد وجود دارد؛ مثال 
در یک ساعت، یک پزشک عمومی یا یک پزشک متخصص 
باید تعداد مشخصی بیمار را ببیند. در بین تخصص ها هم 
تعداد  روانپزشک  متخصص  پزشک  مثال  است؛  متفاوت 
بیمارانی که در یک ساعت می بیند با یک جراح فرق دارد. 
متخصص روانپزشک باید وقت زیادی برای بیمارش بگذارد 
و در یک ساعت تعداد بیمارانی که می بیند از یک پزشک 
جراح یا پزشک عمومی کمتر است. این موضوع البته در 

کشور ما زیاد رعایت نمی شود.
ولی توصیه ی ما این است که آن نهادهای مراقبتی و 
نظارتی مثل دانشگاه علوم پزشکی، وزارت بهداشت و درمان، 
نهادینه  را  اصل  این  باید  پزشکی  نظام  پزشکی،  آموزش 
کنند، نه اینکه من دلم می خواهد در یک ساعت 20 مریض 
ببینم یا از صبح ساعت 8 تا 12 شب توانایی جسمی دارم 
که مریض ببینم. نه اینطور نیست. باالخره من پزشک هم به 
استراحت نیاز دارم. در بعضی از کشورها تعطیالت آخر هفته 
اجباری است. یک کارگر اگر چنانکه بخواهد اضافه کار کند، 
در بعضی صنوف و صنایع اجازه نمی دهند. اگر در بخشی 
چون ریخته گری، چنانکه کارگری بخواهد اضافه کاری کند، 
به دلیل اینکه نباید روزانه بیشتر از 6 ساعت کار کند، اگر 
او هم بخواهد، مسئولش باید جلوگیری کند. نیاز مالی او را 
باید به یک ترتیب دیگری جبران بکنند تا اینکه او مجبور 

نشود کار اضافی انجام بدهد.«
او ادامه داد: »در حرفه ی پزشکی هم من حتی اگر دلم 
می خواهد پول زیادی کسب بکنم، استعداد جسمی هم 
دارم، از ساعت 8صبح تا ساعت 10 شب کار بکنم. باالخره 
من باید فرصتی داشته باشم که علمم را به روز بکنم. پزشکی 
هم یکی از آن علومی است که اگر چنانکه علم اش را به روز 
نکند، در مرحله ی اول صدمه به بیمارش می رساند و در 

مرحله ی دوم صدمه به خودش می رساند. 
این است که اوال من توصیه ام به همکاران پزشکم این 
است که اگر چنان که خداوند سالمت جسمی و روحی و 
ذهنی داده و می توانند زیاد کار بکنند، کارشان را در یک حد 
معینی انجام دهند و برای خودشان یک فرصت مطالعاتی 
هم در نظر بگیرند و از ارگان های نظارتی هم درخواست 
من این است که واقعا نظارت بکنند. و به افرادی که آن 
راهنمایی  بدهند،  تذکر  نمی کنند،  را رعایت  استانداردها 
کنند، آموزش بدهند و توجیه شان کنند که این کار زیاد که 
شاید هم به نفع زود گذرشان باشد، ولی در طوالنی مدت 

به ضررشان است.« 
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