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سفرنامه ها و یادداشت های تاریخی از شهرمان چه گفته اند؟

رئیس انجمن جنگلبانی ایران

مشهد به روایت سیاحان

مناجات
عالمه حسن زاده آملی

الهی ،حاضر با غافل برابر نیست ،حضور و غفلتم ده!
مات میته الجاهلیه» رسیدم و امام شناس شدم و فهمیدم
إمام زما ِن ِه َ
سر « َمن َ
یعر ْف َ
مات و َلم َ
الهی ،شکرت که به ّ
که امام ،اصل او قائم و نسل او دایم است.
الهی ،آن کس تاج عزت بر سر دارد که حلقه ارادتت را در گوش دارد و طوق عبودیتت را در گردن.
الهی ،همه دَ دان را در کوه و جنگل می بینند و حسن در شهر و ده.
الح َ
کم
الهی ،در خواب سنگین بودم و دیر بیدار شدم ،باز شکرت که بیدار شدم .خنک آن که مشمول (آتینا ُه ُ
مناه مِ ن َلدُ نّا ِعلم ًا -کهف )65/است!
صبی ًا -مریم ، )12/و
(آتیناه رحمة مِ ن ِعندنا و َع َّل ُ
ُ
الهی ،حسن هیوالی اوالی هیچ ندار است ،فقط قابل دیدن صورت یار است.
الهی ،شکرت که فقیر و حقیرم نه امیر و وزیر.

با شاعران
سهراب سپهری

از زمانی که پای مستشرقان به ایران باز شد ،قلمشــان نیز تراوش گرفت به روایت گری از ســرزمین مان .آن ها درگروه های مختلف برای
سیاحت یا پیگیری مسائل سیاسی و اجتماعی به ایران وارد می شدند و در طول سفرشان به گوشه و کنار این آب و خاک سرک می کشیدند
و مشاهداتشان را می نگاشتند .یادداشت هایی که بعدها در قالب سفرنامه گردآوری می شد.
در این میان ،شهر مشهد نیز از دوره صفویه به بعد مورد توجه مستشرقان و ســیاحان قرار می گیرد ،به طوری که در عهد قاجار تعدادی
از آن ها ضمن سفر به مشهد از نقاط مختلف خراسان دیدن می کنند .اغلب سیاحانی که به این شهر قدم می گذارند از تاریخ و جغرافیا،
مسائل نظامی ،زیارت و بناهای مذهبی ،آداب و رسوم ،مردم شناسی و ...نوشته اند .در این نوشتار روایت های آن ها را از احوال مشهد و
مردمانش برای شما گرد آورده ایم.

•اعیان و اشراف

حکایت
دربــاره گدایی مخــوف حکایت می کنند که مــال زیادی
جمــع آوری کرده بــود .یکــی از پادشــاهان بــه او گفت:
گزارش داده اند که مال فراوانــی داری و ما را کار بزرگی
پیش روست اگر مقداری از آن را به خزانه ما دهی به رسم
وفاداری از تو می پذیریم و از تو قدردان هستیم .گدا گفت:
در خور مقام پادشاه بزرگی چون شما نیست که دست به
مال گدایی مانند من آلوده کند که من ایــن اموال را ذره
ذره و با گدایی جمع آوری کرده ام .پادشاه گفت :نگران
نباش که ما آن را خرج کافران خواهیم کرد.
ِین " ()۱
" ا ْل َخ
ُ
بیثات ِل ْل َخبیث َ
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 #مشهد

شنیدم که آن گدا سر از فرمان ملک باز زد و شروع به بهانه
تراشی و گستاخی کرد .شاه دستور داد تا آن چه را که از او
خواسته بودند با زور و کمی شکنجه از او بگیرند.
به لطافت چو بر نیاید کار
سر به بی حرمتی کشد ناچار
هر که بر خویشتن نبخشاید
گر نبخشد کسی برو شاید
ِین :پلیدی ها برای پلیدان اســت.
 _۱ا ْل َخ
ُ
بیثات ِل ْل َخبیث َ
(قسمتی از آیه  ٢٧سوره نور)
 _۲معنی عربی :گفتند خمیر آهک پاک نیســت .گفتیم
چه باک ؟ با آن شــکاف های مســتراح را پاک می کنیم و
می پوشانیم.
حکایت های گلستان سعدی
به قلم روان محمد محمدی اشتهاردی

شهر و استان در شبکههای اجتماعی

# Mashhad

عکسی از سد دولت آباد شیرباد مشهد

ادموند ادنوان خبرنگار ویژه روزنامه «دیلینیوز
لندن» بود که در دوران قاجار به شــهرمان ســفر
می کنــد .او بــا تیزبینــی ،عملکــرد و رفتارهای
گروه های مختلف جامعه از جمله اعیان و اشراف
مشهد را مورد توجه قرار داده و راجع به این طبقه
در تحلیلی نوشته است« :اعیان و اشراف مشهد
مثل سایر نقاط وقتی از منزل خارج می شوند با
حاشــیه حرکت می کنند و معموال چهار پنج نفر
به دنبــال هریک از آن هــا به راه مــی افتند .یکی
از شــرایط این اســت که در انظــار عمومی متین
و موقر و بــا قدم آهســته و به عبارت اخری ،شــتر
مآبانه حرکت کنند واال به جلفی و سبکی معروف
می شوند .این رسوم پوشیده رفتهرفته در تهران
موقوف شــده و البته به تدریج به ایــاالت والیات
هم سرایت خواهد کرد و مردم شهرستان ها نیز
متدرجا این حــرکات بی معنــی را کنارخواهند
گذاشت ]1[».یا غالمحسین خان افضل الملک
که در سال 1320ق .سفری به خراسان داشته،
از مردم مشــهد آن دوران چنین نوشــته اســت:
«در ایــام توقف در مشــهد مقدس ،علمــا و فضال
و خانواده هــای بزرگ و اشــراف و اعیان شــهر و
خوانین و طبقه نوکر ایالتی مرا تنها نگذاشــتند،
اعم از ایــن که با من ســابقه آشــنایی داشــتند یا
نداشــتند .از روی محبت با من دیــدن کرده ،به
صحبت من بســی مایل بودند .شــب هــا و روزها
بســی ضیافت ها کردنــد و دعوت مــی نمودند.
اغلــب از دعوت ها طفــره می رفتــم و عذرها می
خواســتم لکن در بعضــی جاها که مجبــور بودم
و ســابقه ارادت داشــتم ناچار بودم که به دعوت
ایشــان حاضر شــوم .صاحبخانــه به هــوای من
چند نفر از محترمین را هم دعــوت می کرد و هر
مجلسی به طور خوشی انقضا می یافت»]2[».

•والی ضعیف الدوله

مــک گرگــر کــه در دوره قاجار بــه مشــهد آمده
ضمن دیدار با تعدادی از بزرگان مشــهد نوشته
اســت« :یکــی از اولیــن مالقــات هایم بــا والی،
اســتاندار خراســان یعنی ظهیرالدولــه بود .وی
مردی بســیار مودب بــود ولی کودن مــی نمود.
بــی تردید گماشــتن چنیــن مــرده متحرکی که
بیشــتر شایســته نام «ضعیــف الدوله» اســت ،به
اســتانداری خراســان -یعنی یکــی از مهم ترین
استان های کشــور -از جانب شاه بســیار خنده
دار به نظر می رســد ...به هر حال باید بگویم که
ایرانیان در نشست و برخاست بسیار آداب دانند
و هم صحبت های خوبی هســتند .البته من داد
و ستدی با ایشان نداشــتم ،شاید اگر می داشتم
نظرم درباره آن ها کمی فرق می کرد]3[».

•تجار

رضا کیانیان ،بازیگر سینما و تلویزیون از تجربه اش در مواجهه با پویانمایی های قدیمی چنین گفت« :از وقتی که یادم میآید به
انیمیشن عالقه داشتم ،از همان روزگاری که برای دیدن فیلمهای انیمیشن با پدرم به سینما میرفتم و تازه ،دوبله سینمای آثار
جهان در ایران باب شده بود .آن زمان که خیلی بچه بودم و سواد نداشتم و از دیگران میخواستم برایم کپشنهای وسط فیلم
را بخوانند تا ببینم موضوع از چه قرار است .یادش به خیر! آن زمان به انیمیشن میگفتند مضحک قلمی و ما میگفتیم مووسی
قلمی.همیشه به این دلیل انیمیشن را دوست داشتم زیرا این سینما تخیل انسان را به شدت قوی میکند و گسترش میدهد.
همه ما جهان واقعی را به این شکلی که هســت ،میبینیم ولی چه کنیم که روی دیگر این جهان را ببینیم یا جهان دیگری را
ببینیم؟ به نظر من یکی از امکاناتی که به ما اجازه میدهد تخیلمان را گسترش دهیم و پنجرههای تازهای به جهان پیرامون
مان بگشاییم همین پویانمایی یا انیمیشن است ...راستش را بخواهید پسرم هم همینطور است و مثل من انیمیشن را دوست
دارد و از زمانی که بچه بود تا همین االن ،تمام فیلمهای انیمیشن و تخیلی را با هم میبینیم و از این ماجرا لذت میبریم».

دیالوگ
هر باختی مقدمه ای برای پیروزیه
بعدها می فهمی که آدم هیچ وقت از بردن
چیزی یاد نمی گیره...
یک سال خوب – کارگردان :ریدلی اسکات

«تجار و کسبه مشــهد از ســایر طبقات متمایزند
و به خوبی شــغل و کار آن ها تشــخیص داده می
شــود .مثال بازاری ها قبا و ارخالق می پوشــند و
عمامه کوچک شیر و شــکری بر سر می گذارند و
مامورین و کارمندان دولت کت و شــلوار فرنگی
بر تن مــی کننــد ]4[».هانری رنــه دالمانی هم
از مهارت زرگرهای مشــهد مطالبــی بیان کرده
است« :زرگرها انگشترهای درشتی درست می
کنند که حلقه آن نقره و نگین آن فیروزه اســت و
گاهی برای ارزانی نگین آن ها را از بلور درســت
می کنند و آن ها را «الماس نما» می گویند]5[ ».

•زنان

جو مذهبی مشهد موجب شده تا در کنسولگری
های مستقر در مشهد ،زنان ایرانی حضور نداشته
باشــند .آنتونی ویــن در کتــاب «ایــران در بازی
بزرگ» به این موضوع پرداخته و نوشــته است«:
ما فقط خدمتکار مرد در خانه داشــتیم که اجازه
نداشــتند پا بــه انــدرون کســی بگذارنــد]6[».
ادوارد ییت نیــز درباره زنان مشــهد با اشــاره به
بحث خرافات در بین زنان به ماجرای شیر سنگی
در میدان ســرآب مشــهد می پردازد ،بدین نحو

که«:در نزدیکی دروازه ســرآب یک شــیر سنگی
قرار دارد زنانی که بچه دار نمی شوند یا آرزوهای
دیگری دارند از مسافت های دور و نزدیک برای
بــرآورده شــدن حاجاتشــان به ســوی این شــیر
می آینــد ]7[ ».این ســیاح در بخــش دیگری از
سفرنامه اش به سیزده بدر و حضورنداشتن زنان
در این مراســم در آن ایام اشــاره کرده اســت که
نمی توان به طور قطع به این روایت اعتماد کرد.

•بازار و مردم شناسی

اما در ســفرنامه ها بازار و مســائل مردم شناسی
نیز نمود داشته اســت .فردریک چارلز ریچاردز
1932/1878م .از مستشرقان و عضو انجمن
ســلطنتی نقاشــان و حکاکان انگلســتان که در
دوره قاجار به مشــهد ســفرکرده پس از توصیف
مشهد راجع به بازار و مردم نوشته است« :مشهد
شهری بســیار با روح اســت و قســمت تازه ساز و
جدید آن به سرعت پوششی از تمدن مغرب زمین
به خود می گیرد .همچنین نبایــد تصور کرد که
زندگانی بازرگانان شــهری فقط در اطراف حرم
می گذرد .چــه ،معاملــه قالی و فیــروزه و تریاک
مقداری از اوقــات آن ها را می گیــرد .بازارهای
مشهد گرچه از لحاظ معماری جالب نیست ،اما
از لحاظ انواع مختلف اشــخاصی که در آن دیده
می شود بسیار غنی است« ]8[».در خیابانی که
در جلوی دروازه بست حرم واقع گردیده همیشه
جمعیتی مرکب از طبقــات مختلف زوار با لباس
های گوناگــون دیده می شــود و اهالــی زیرک و
باهوش مشــهد آن ها را ترغیب بــه خریدن دعا و
طلسم و اشیای پر زرق و برق و زیورآالت می کنند
تا آن ها را به عنوان رهاورد بــا خود ببرند .جمعه
برای خرید و فروش و مبادلــه کاال چه در داخل و
چه در خارج بست روز مهمی محسوب می شود.
در آن جا پس از چانه زدن بسیار ،مجموعه ای از
لباس های مســتعمل گوناگون ،که شخص فکر
می کنــد هنگامی کــه در تصرف صاحــب قبلی
بوده آخرین مراحل خــود را طی می کرده در زیر
اشعه خورشید ،دست به دست می گردد .این جا
نیز یکی از محل هایی است که می توان جمعیت
مرکب از طبقات گوناگون مردم را مشاهده کرد.
گرچه با منسوخ شدن عمامه و جامه محلی نیمی
از زیبایی این منظره از بین رفتــه ،با این حال در
این محل جمعیتی از مردم با چهره های مختلف
و آشنا به زبان های گوناگون دیده می شوند و در
این بیــن خوابیدن و خــوردن و چای نوشــیدن و
اســتعمال دخانیات در مأل عام نقش مهمی ایفا
می کند ]9[».نگاه تیز بین وامبری خاورشناس
و ســیاح مجارســتانی کــه ســال 1864م .وارد
مشهد شده توصیف قابل توجهی از مردم و بازار
در بازار مشهد ارائه کرده است« .کثرت عظیمی
از مردها در کنار سایه بان یا دستگاه اجناس خود
یا در جلــوی مغازه هــا ،در دو طــرف خیابان می
ایستند یا در خیابان ها در حالی که کاالهایشان
را بر روی ســر یا شــانه یا دســت حمل مــی کنند
حرکت کرده و راه خودرا در میان جمعیت باز می
کنند و اجناس را با جیغ و داد برای فروش عرضه
می نماینــد و فعاالنه و با چاالکــی این طرف و آن
طرف می روند و ولوله عجیبی به راه می اندازند
و در همان حــال با ســردادن آواز ،خریــداران را
به خرید کاالهای شان تشــویق می کنند .کامال
غیرممکن به نظر می رســد که شخص بتواند راه
خود را از میان انبوه متراکم انســان بازکند .اگر
بخواهیم عناصــری را که باعث ایــن ازدحام می
شــوند تفکیک کنیم می بینیم که شامل عابران
پیاده ،اســب ســواران ،شــترهای بارکش ،قطار
قاطرهای به هم بســته ،عدل هــای کاال و کجاوه
هاســت .در این کجاوه هــا بانوان نیمــه محجبه
دلربا نشسته اند که دزدیده نگاه های عشوه گرانه
ای به سوی شما می افکنند]10[».

•گداها

مولف ســفر زمســتانی در بــدو ورود به مشــهد با

تعدادی از گداها مواجه می شــود .وی شرح این
سفر را چنین گزارش کرده است« .در آغاز ورود
به شهر مشــهد متوجه شــده بودم که در خیابان
های منتهی به دروازه ها تا مســافت یک فرســخ
خــارج از آن و در کوچه ها و پس کوچــه هایی که
از آن هــا مــی گذشــتم عــده فراوانی گــدا وجود
دارد اما هیچ خبر نداشــتم که در واقع در این جا
ازدحام کــرده انــد .پیرمــردان و پیرزنانی که در
زارترین احوالی که حاکی از شــدت نیازمندی و
بدبختی و بیماری آنان بود در هر قدم به مافشار
می آوردند و به نام امامان از ما التماس دستگیری
داشتند]11[ ».
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حفاظت پایدار از محیط زیست
مستلزم مشارکت موثر مردم است

منابع طبیعی هر جامعه ثروت آن جامعه به شــمار می آید
که فقط به نســل حاضــر تعلق نــدارد ،بلکــه میراثی برای
آیندگان نیز هست و استفاده شایسته از آن ها باعث رشد و
توسعه اقتصادی می شود.در مقابل بهره برداری نادرست
و هدررفت این منابع ،پیامدهای ناگواری را به دنبال دارد
که خســران بزرگ مادی و معنــوی برای جامعــه ،جبران
پذیر نبــودن ظرفیت های مذکور و ایجاد بحــران در آینده
کشور از جمله تبعات غفلت در این حوزه است.شوربختانه
منابع طبیعی کشــور به دالیل متعدد در دهه اخیر به طور
فزاینده ای در معرض تخریب و نابودی قرار گرفته اند؛ به
گونه ای که اصالح و احیای مجدد آن ها به ســال ها زمان
و هزینه بسیار هنگفت نیاز دارد .در بسیاری از موارد ،این
تخریب ها بیــش از آن که معلول عوامــل طبیعی همچون
خشکسالیوتخریباقلیمباشد،معلولعملکردغیرعلمی
و غیرمعقول انســان در بهره برداری از منابع مذکور بوده
است .در واقع بسیاری از افراد جامعه فاقد دانش و آگاهی
زیست محیطی مناسب در زمینه میزان و نحوه بهره گیری
از منابع طبیعی هســتند و باید اقدامــات موثری در زمینه
ارتقای سطح دانش و آگاهی عمومی انجام شود .فرهنگ
سازی در خصوص حفاظت از منابع طبیعی به دو صورت
انجام می گیرد؛ نخست به صورت نمادین و با غرس نهال
آن هــم در «هفته منابــع طبیعــی» و دوم از طریق عملکرد
مسئوالن ذی ربط در برخورد با طبیعت .نکته حائز اهمیت
آن اســت که دولتمــردان بایــد در حفظ طبیعت پیشــگام
باشند ،چرا که تنها در این صورت است که فرهنگ سازی
در کل جامعه جاری و ساری می شود.البته نیاز به تشکل
ها و ســاختارهای ســازمان یافته مردمی به عنوان مکمل
برنامه های وســیع و گســترده دولــت در امــر حفاظت از
منابع طبیعی به شدت احساس می شود تا با اتکا به ارزش
های فرهنگی ،اجتماعی و دینــی حاکم بر جامعه و به دور
از بوروکراســی های دســت و پاگیر اداری بتوانند انگیزه
های واالی حفاظت از منابع طبیعی را در بین قشــرهای
مختلف جامعه تقویت و زمینه مشارکت آنان را درخصوص
این امر خطیر و این جریان مهم ،فراهم کنند.برای توسعه
توان و افزایش شــمار تشــکل های مردمی که در راستای
حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست فعالیت می کنند
و همچنین برخــورداری از نقش مثبت آنــان راهکارهای
مختلفی باید اتخاذ شود که از جمله آن ترویج ،تبلیغ و ارائه
آموزش های صحیح به تشــکل های مردمــی و هدایت آن
ها در مســیر آگاهی بخشــی به جامعه و عامه مردم است.
کمک گرفتــن از توان عمومی برای احیــا و حفظ منابع به
دور از بحران سازی ،شناخت درست استعدادها و قابلیت
های موجود و کمک به سازمان دهی تشکل های مردمی،
اجرای برنامه های حفاظت موثر از منابع طبیعی و محیط
زیســت ،ارتقای انگیــزه و ترویج گــری در بین قشــرهای
مختلف جامعه در گرایش به تشکل های مردمی حفاظت
از منابع طبیعی و محیط زیســت و  ...توصیه می شــود.با
این حال نباید از این مهم غافل شــد که برخــی از افراد به
دلیل در اختیار نداشتن منابع کافی برای تامین نیازهای
خود ،به تخریب منابع طبیعی مبادرت می ورزند .شاهد
ایــن مدعا آن اســت که بخشــی از تخریب منابــع طبیعی
در زاگرس ناشــی از ضعف فرهنگی نیســت بلکه نشــأت
گرفته از احتیاجات معیشتی و اقتصادی مردم است؛ لذا
تنها در سایه اشتغالزایی برای ســاکنان این مناطق می
توان از تخریب منابع طبیعی جلوگیری کرد.به طور کلی
باید اذعان کرد؛ حفاظت پایدار از محیط زیست طبیعی،
مستلزم مشارکت موثر مردم است و حتی می توان گفت
که آحاد جامعه دغدغه حفظ محیط زیســت و جلوگیری
از تخریــب آن را دارند .در ســال هــای اخیر نیــز موضوع
مشارکت اجتماعی به عنوان یک نیروی تعیین کننده در
سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها مطرح بوده و شاهد
نمودهایی از آن نیز هســتیم.هم اکنون ،جست و جوی
یک مبنای جدید و قابل اطمینان برای تحقق همکاری و
انسجام اجتماعی به دغدغه مهمی برای تصمیم گیران
تبدیل شده است .به طوری که بسیج مردم و استفاده از
ظرفیت های آنان برای سازندگی در راستای حفاظت و
احیایمنابعطبیعی ،تشکیلدورههایآموزشیمرتبط
برای شهروندان ،برگزاری همایش های علمی به منظور
ارتقای ســطح آگاهی های جامعه و آموزش شهروندان،
ساخت برنامه های تلویزیونی در راستای رشد اطالعات
عمومی جامعه و  ...از مهم ترین راهکارهای حفاظت از
منابع طبیعی است .خوشبختانه طی سال های گذشته
با همکاری رسانه ها و فعاالن محیط زیست ،بهره برداری
سوء از جنگل های شمال کشور تا حد زیادی متوقف شد
با این حال تا وضعیت ایده آل فاصله بسیاری وجود دارد.
در جمع بندی این بحث باید یادآوری کنیم؛ کشور ما از
لحاظ پوشــش درختی بســیار فقیر اســت ،به طوری که
تنها  7درصد مســاحت کشــورمان را جنگل ها تشکیل
می دهند که بخشــی از آن نیز ویران شــده است .عالوه
بر ایــن  93درصد از خاک کشــور ما در کمربند خشــک
و نیمه خشــک دنیــا قــرار دارد .از این رو روند ُپرشــتاب
تخریب منابع و لزوم برون رفت از شرایط بحرانی کنونی،
همواره از نگرانی های گروه های مختلف برنامه ریزان،
سیاســت گذاران و کاربــران منابع طبیعی بوده اســت.
لذا اهمیت و وســعت منابع طبیعی در ایران ایجاب می
کند که مدیریت منابــع طبیعی با نگرش جامــع ،به این
ثروت ملی توجه خاص داشته باشد و برای حفظ ،احیا،
توســعه و بهره برداری از ایــن منابع؛ برنامــه ای پایدار و
منسجم تدوین کند و به مرحله اجرا در آورد .مردم نیز باید
متقاعد شوند که نه تنها در قبال محیط زیست پیرامون،
بلکــه درخصــوص محیط زیســت جهانــی نیز مســئول
هستند .باوجود این ،میزان آگاهی و همچنین عملکرد
ما تناســبی بــا شــرایط بحرانــی و رو به وخامــت محیط
زیست جهانی ندارد .امید است که همراهی و همگامی
بیشتری را در ســطح جامعه و مســئوالن برای حفاظت
از منابــع طبیعــی و محیط زیســت مان شــاهد باشــیم.

