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سفرنامه

تبریز ،شهر اولینها و غنی از فرهنگ و تمدن است

از ارگ علیشاه تا موزه اختصاصی محرم

پگاه دهدار  ،راهنمای گردشگری

تبریز ،کالنشهری غنی از فرهنگ
و تمدن ،امروزه یکــی از محبوبترین
جاذبههای گردشگری کشور است که
عالوه بر طبیعتی سرسبز و چشمنواز،
آثار تاریخی ارزشمند و متعددی را در
خاک خود جای داده است.
تبریز ،یکی از بهتریــن و زیباترین
شــهرهای ایران برای افرادی است که
قصد انجام مســافرت در داخل کشور
را دارند .این شــهر که در شمال غربی
ایران واقع شده است با عنوان پایتخت
گردشگری جهان اسالم از جاذبههای
تاریخی ،فرهنگــی و طبیعی زیادی
برخوردار است و بنا بر شواهد تاریخی
دربارهمراکزدیدنیتبریز،اینشهریکی
از کهنترین شهرهای جهان محسوب
میشود .شاید تا به حال معروفترین
لقب تبریــز را با عنوان شــهر اولینها
شنیده باشید ،دلیل نامگذاری تبریز با
اینلقبایناستکهبسیاریازاولینها
در تاریخ ایران ماننــد اولین چاپخانه،
اولین دانشگاه و شــهرک دانشگاهی
نه تنها در ایران بلکــه در جهان ،اولین
دادگاه استیناف ،اولین چاپ اسکناس،
اولین شهرداری ،اولین شهربانی ،اولین
سینمای عمومی ،اولین کودکستان و
اولینمدرسهکرواللهایایرانواولین
خیابانی کــه در ایران دارای برق شــد
همگیدرتبریزقراردارند.
از نظر من شــهریور بهترین زمان
برای ســفر به تبریز اســت چــرا که
مســیر مملو از زمینهای کشت شده
آفتابگردان است و زیبایی چشمنواز
و خیرهکنندهای به جاده بخشیدهاند.
عالوه بر این تبریز دارای موزهای خاص
ومنحصربهفردتحتعنوانموزهمحرم
اســت که میتواند بهان ه بسیار خوبی
برای سفر به این شــهر زیبا و تجربهای
خاصباشد.
ارگتبریز(ارگعلیشاه)
ارگ تبریز ،عمارتی کهن و متعلق
به قرن  ۸هجری قمری است که بنای
اولیهی آن طی  ۱۸ســال و به منظور
ایجاد آرامگاهیبزرگدر صحن مسجد
علیشاه احداث شد .این بنای تاریخی،
حوادث تاریخی متعــددی را نظارهگر
بوده و امروزه نیز یکــی از جاذبههای
گردشــگری و جاهای دیدنــی تبریز
محسوبمیشود.
مسجدجامعتبریز
مسجدجامعتبریز،بناییباقیمانده
از عصر حکومت سلجوقیان است که به
مسجدجمعهوجامعکبیرینیزشهرت
دارد .این عمــارت از جمله کهنترین

ساختمانهای تاریخی این شهر است
که معماری و تزئینــات صورت گرفته
در آن همانند دیگر بناهای تاریخی این
شهر،ستودنیاست.
موزهقاجار
(خان هامیرنظامگروسی)
خانهی امیرنظام گروســی ،بنایی
بازمانده از دوران ســلطنت قاجاریان
است که اکنون به همت سازمان میرات
فرهنگی تبریز ،تغییر کاربری داده و به
عنوان موزهمورد استفاده قرار میگیرد.
این عمارت بــه دلیــل بهرهمندی از
معماری زیبای قجری ،بسیار تماشایی
بوده و یکی از مکانهای گردشــگری
شهرتبریزاست.
کاخوموزهشهرداری
قطعا میتوان کاخ شهرداری تبریز
را یکی از زیباتریــن عمارات کهن این
شهر نامید .ساختمانی متعلق به دوران
پهلوی اول است ،که پروسهی ساخت
آن از ســال  ۱۳۱۴تــا  ۱۳۱۸به طور
انجامید .ساعتی بر این عمارت تعبیه
شده اســت و مردم محلی به آن میدان
ســاعت میگویند .این بنای تاریخی
نزدیک به یک دهه است که به موزهی
شهرداری تبریز تبدیل شده است که
در نوع خــود اولین نمون ه در سراســر
کشور است .اولین موزه شهرداری ایران
در ساختمان عمارت شهرداری تبریز ،
در  800متر مربع فضا و با هزینه 110
میلیونتومان درتبریزراهاندازیشد.در
این موزه وسایلی مانند چراغ روشنایی
قدیمی خیابانی و ادارهای ،دســتگاه
آتشنشانی دستی ،دستگاههای تایپ،
ققنوس و زنگ قدیمی برج شهرداری
تبریز ،کلیدهای افتخاری اعطا شــده
شهردارهایمختلف،عکسهایقدیمی
تبریز ،هدایای مقامها و شخصیتهای
خارجی به شــهرداران ،کتب خطی و
آثار هنری استاد هریسی خوشنویس،
اسناد اداری و مالی ،کاپهای قهرمانی
باشگاه شهرداری تبریز ،چینی آالت،
سفرنامههای نوشته شده درباره تبریز،
تجهیزات ،امکانات و اســناد مربوط به
«شهر نخستینها» در معرض دید قرار
گرفتهاست.
مقبرهالشعرا
یکی از گورستانهای تاریخی شهر
تبریزبهمقبرهالشعراشهرتیافتهاست
که در گذشــته به نامهای مختلفی از
جملهحظیرهالشعراوقبرستانسرخاب
نیز شناخته میشــد .وجه تسمیه این
منطقه به مقب رهالشعرا ،به دلیل حضور
بیش از  ۴۰۰پیکر شاعر ،عارف و مردان
سرشــناس داخلی و خارجی است که
در آن دفــن شــدهاند و باعث اهمیت
یافتن این مکان شده است .اکنون این
محل یکی از مکانهای گردشــگری

شهریوربهترین زمانبرای
سفربهتبریز است،چراکه
مسیرمملواززمینهای
کشت شده آفتاب گردان
استوزیباییچشمگیر
و خیرهکنندهای به جاده
بخشیدهاند

کوهعونبنعلی
در رشتهکوه ســرخاب ،کوهی به
نام عون بن علی قــرار دارد که از آن به
عینالی نیز یاد میشــود .طبق اسناد
تاریخی،اینکوه،مدفندوتنازفرزندان
حضرت علی (ع) به نامهای «عون بن
علی» و «زین بن علی» اســت .محل
قرارگیری این کوه در شمال تبریز است
و آرامگاهی به قدمت دوران ایلخانان در
آن احداث شده است .به نظر میرسد
که این مقبره پیش از اسالم آتشکده و
کلیسا بوده است که پس از اسالم ،آن را
بهمسجدتبدیلکردهاند.
مسجدکبود(مسجدجهانشاه)
مسجد کبود تبریز ،مسجدی است
بازمانــده از قرن نهم هجــری قمری
و دوران قراقویونلوهــا که به مســجد
جهانشاهنیزشهرتدارد.معماریانجام
شــده در این بنا ،به ویژه کاشیکاری
بینظیر آبیرنگ و معرق ،سبب شده
استکهاینعمارتتاریخیرافیروزهی
جهان اسالم لقب دهند .از دیگر نکات
قابل توجه در این مســجد ،کشف دو
مقبره خالی است که احتماال متعلق به
جهانشاهوهمسرویاست.
خانهمشروطهتبریز
مشهورترینوپرافتخارترینعمارت
تاریخیدرتبریز،خانهیمشروطهاست

تبریز است که میزبان مسافران داخلی
و توریستهای بسیاری است .یکی از
معروفترین قبور در مقبره الشعرا ،مزار
مربوطبهمحمدحسینبهجتتبریزی
ملقب به شهریار ،شاعر نامی و پرآوازهی
معاصراست.
ائلگلی(شاهگلی)
در شــهر تبریز ،اســتخری بزرگ
و وســیع به نام ائلگلی قــرار دارد که
احتماال در دوران آققویونلوها ایجاد و
در زمان صفویان گسترش یافته است.
از نکات قابل توجه ایــن مکان حضور
عمارت کالهفرنگی بــا معماری زیبا و
چشمنواز در مرکز آن است که زیبایی
آنمحوطهرادوچندانکردهاست.البته
به نظر میرســد که شهرداری در سال
 ،۱۳۴۶این ســاختمان زیبا را بر بنایی
قدیمی و خشــتی احداث کرده است.
میراثی که امروزه به عنوان تفرجگاهی
دوستداشــتنی و زیبا مورد استفاده
قرارمیگیرد.
بازارقدیمیتبریز
بزرگترین بازار سرپوشــیدهی
جهان ،در شهر تبریز وجود دارد که از
آن به بازار قدیم یاد میشود .این مکان
که در فهرست میراث جهانی یونسکو
نیز به ثبت رسیده اســت ،در حدود
 ۳۰۰سال پیش بازسازی شده است.
البته مدارک قابل توجهی که بتوان به
استناد آنها ،تاریخ دقیق احداث این
بازار را مشخص کرد ،وجود ندارد .ولی
طبق برخی مــدارک تاریخی به نظر
میرسد که از قرن  ۴هجری این مکان
دایر بوده است.

که در اوج انقالب مشروطه ،مکانی برای
اخذ تصمیمگیریهای مهم و ارزشمند
توسط بزرگان مشــروطه بوده است.
بنایی قدیمی و متعلق به سال ۱۲۴۷
هجری که توســط حاج ولی معمار از
معماران مشهور تبریزی ساخته شده
اســت .این ســاختمان کهن به دلیل
معماری زیبا و چشــمنواز و نیز وجود
عکسها ،مجسمهها و وسایل بزرگان
تاریخ از جمله ستارخان ،دارای اهمیت
بســیار اســت و به عنوان یکی دیگر از
جاذبههای گردشگری تبریز ،شناخته
میشود.
موزهمحرمتبریز
مــوزه محــرم یکــی از موزههای
مردمشناسی شــهر تبریز است که در
آن به مطالعه ابعاد عاشــورا پرداخته
شدهاست.
موزه محرم تبریز ،نخســتین موزه
مردمشناسیمحرمدرایراناست.هدف
از تشکیل این موزه ،نمایش همیشگی
جاذبههایمارسیونمادینمحرماست.
نمادهايی كه تنها هنگام عزاداری ماه
محرم به كار گرفته شده و باقی روزهای
ســال در علم خانهها و انبارهای تكايا و
مساجدنگهداریمیشوند.
این مــوزه در یکــی از خانههای
تاریخیتبریز موسومبه«خانهصحتی»
واقع در محله راسته کوچه تبریز قرار
گرفتهاست.اینخانهکهدرزمانحیات
مرحــوم دکتر «ابوالقاســم صحتی»
بعنوان حسینیه محل برگزاری مراسم
عزاداری ماه محرم بوده و اکنون آثاری
در ارتباط با مراسم و آئینهای عاشورا

و محرم را در خود جای داده اســت .در
این موزه بخشی از نمادهای مراسم و
آئینهای ماه محرم به نمایش گذاشته
شــده اســت .نمادهایی که هر کدام
نشــانهای برای یــادآوری مظلومیت
سرور و ساالر شهیدان کربال بوده و به
نوعی حادثه کربــا را تداعی میکند.
هر کدام از این نمادها و نشانهها گویای
بخشــی از تاریخ و فرهنــگ مناطق
مختلــف آذربایجان شــرقی در ایام
محرم بهخصوص تاســوعا و عاشورای
حسینیاست.
بیتردید در هریک از این مراســم،
نمادهاونشانههاییاستفادهمیشودکه
مفهوم و پیشینه تاریخی آنها میتواند
برای افراد از مناطق مختلف کشــور و
جهان بینظیر باشد و به جرات میتوان
گفتایننمادهابازبانبیزبانی،روایات
تاریخی و مذهبی مردم را با رنگ و بوی
فرهنگی به نســلهای بعدی منتقل
میکنند.
محل مــوزه که یکــی از خانههای
تاریخی و فرهنگی شهر تبریز است که
متعلق به آقای «ابوالقاســم صحتی»
بوده و پس از فوت ایشان ،بنا به وصیت
آن مرحوم در اختیــار اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
نشرقیقرارگرفت هاست.
آذربایجا 
این خانه  ۴۰۹متر مربع مســاحت
دارد و معماری آن را به اواخر دوره قاجار
نسبتمیدهند.
خانه صحتی در اوایل دوره پهلوی
بهعنوان حســینیه مورد استفاده قرار
گرفتهبودوهماکنوننیز ۱۲روزاولماه
محرم به رسم گذشته پذیرای عزاداران
حسینی اســت .طبقهی زیرین موزه
محرم توسط سازمان میراث فرهنگی
طی چند ســال اخیر برای مراسمهای
ماه محرم مانند مراســم تالوت قرآن،
سخنرانی،عزاداری و روضهخوانی مورد
استفادهقرارگرفتهاست.
این بنا در سال ۱۳۷۸شمسی تحت
شــماره  ۲۳۳۶در فهرست آثار ملی به
ثبت رســید .پس از مرمت و استحکام
بخشــی توسط کارشناســان مجرب
مرمت کار ســازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری آذربایجان
شرقی در ســال  ۱۳۸۷بهعنوان موزه
مردمشناســی محرم مورد استفاده و
بهرهبرداریقرارگرفتهاست.
در ورودی حیاط موزه ،مجســمه
ذوالجناح ،اســب امام حسین (ع) قرار
گرفتــه و در داخل مــوزه ،طبقه اول،
انواع طوق ،پرچم ،گهوارههای کوچک
نذری ،چراغ و شــمع و در طبقه دوم،
ابزار و نوشتههای مربوط به سوگواری و
تعزیهخوانیونقاشیهایقدیمیمورد
استفاده در آئین سنتی پرده خوانی به
نمایشدرآمدهاست.
از جمله آثار موزه میتوان به کاسه
مســی با قلمزنی نام چهارده معصوم
(ع) ،تبر زین و کشکول مورد استفاده
در مراسم پردهخوانی ،بیرق با شمائل

سفر شهر بادگیرها ،یزد (قسمت اول)

تاالب پساب :نگین آبی
در قلب کویر

تبریز دارای موزهای خاص
ومنحصربهفردتحت
عنوان موز ه محرم است که
میتواندبهان هبسیارخوبی
برای سفر در شهریورماه
به این شهر زیبا و تجربهای
خاصباشد

حضرت علی (ع) و...اشاره کرد.
در این موزه انواع طوقهای مراسم
عــزاداری نیز بــه نمایش گذاشــته
شــدهاند« .طوق» واژهای ترکی و به
معنای بیرق است که از یک تیغه به نام
سرتوغ و زبانه فوالدی بلندی تشکیل
شده که روی صندوقچه فلزی کوچک
ضریح مانندی بر پایــه چوب یا فلز به
شکل چلیپا استوار میشود.
ده طوق و علم از روستاهای مختلف
استان در موزه محرم نگهداری میشود
که نوع و مراسم مربوط به آنها ،نشانگر
گوناگونــی و تنوع آئین عــزاداری در
آذربایجان شرقی اســت .قدمت هیچ
یک از علمهای موجود در موزه محرم
کمتر از  ۵۰سال نیست و قدیمیترین
علم موجود در این موزه که از محله بازار
اهر به اینجا منتقل شده مربوط به سال
 ۱۲۴۳هجری قمریاست.
عالوه بر شهرســتانها ۱۳ ،محله
قدیمی تبریز علمهای معروفی دارند
که هیئتهای مذهبــی و علمها به نام
همانمحلهنامگذاریشدهاندکهیکیاز
معروفترینعلمهایاستان،علممحله
امیرخیزیتبریزاست.
از آئینهای عاشورایی آذربایجان
شرقی  ۹مورد آن در فهرست آثار ملی
کشور ثبت شد ه اســت که میتوان به
آئینهای عــزاداری تیمچه مظفریه
تبریز،مشعلگردانیروستایشیشوان
عجب شیر ،تخته زنی روستای فیروز
ســاالر آذرشــهر ،شاخسی-واخسی
(شاه حســین -وای حســین) تبریز،
علم گردانی روستای سیه سران جلفا،
شبیهخوانیشهربخشایش،علمبندی
و اهلل اهلل حسینا و اینا شهرستان مراغه
و شمعگذاری (شمع پایالما) از جمله
آئینهای عاشورایی هســتند که در
فهرست آثار ملی کشور اشاره کرد.
زمان آذینبندی علمهــا در نقاط
مختلف آذربایجان شــرقی متفاوت
اســت ،اما معموال این مراسم از پنجم
ماه محرم یا شب تاسوعا انجام میشود
و علم واچینی نیز بعــد از  ۲۸ماه صفر
انجاممیشود.
موزه محرم تبریز از ابتدای تاسیس
تاکنون رایگان بوده و در ایام محرم نیز
بدون تغییر روال کاری از ساعت  ۸الی
 ۳بعدازظهر پذیرای بازدیدکنندگان و
عزاداران امام حسین (ع) است.
این موزه در انتهای خیابان (راسته
کوچه) شهید مطهری ،نبش ایستگاه
آتشنشانی ،داخل کوچه شهید احمد
گوگانی و پالک ۲۲قرار دارد.

آرزو احمدزاده  ،راهنمای طبیعتگردی

ایرانکشورعجیبیست،گوییکلدنیاکوچک
شده و در دل این گربه جای گرفتهاست .بسیاری از
مکانهایدیدنیکهدردنیاوجودداردومنعکسش
رادیدهامنمونهایرانیآنراهمینجادروطنخودم
نیزیافتهام،البتهمنظورمنموزههاوبناهایتاریخی
نیست،چراکهاینانفقطیکیهستند،نهبرایموزه
لوور نمونهای در جهان وجــود دارد و نه برای تخت
جمشــید .اما جاذبههای طبیعی زیادی را دیدهام
که نمونه وطنی آن قابل دســترس است ،حاال چه
فرقیمیکندگرندکنیونآمریکاباشدیادرهخزینه
لرستان ،دریاچه اوباری لیبی باشد یا تاالب پساب
یزد .مدتها بود عکســی در فضای مجازی دیده
بودم از تاالبی نیلگون در میــان رملها ،تاالبی که
میتوانســتی از رملهای کنارش باال بروی و از باال
نظارهاش کنی ،آب و صحرا کنار هم؛ حس تضادی
کهتجربهکردنشخالیازلطفنبود،پسنقشهراباز
کردیموبهدنبالتاالبپسابیزدگشتیموبهراحتی
یافتیمش.باچندتنازدوستانهماهنگکردیموبه
سمتیزدبهراهافتادیم.کاشانبرایصرفصبحانه
استراحتیکردیموتایزدرفتیم.یکیازدوستانیکه
همراهمان بود سالها ســاکن یزد بود و حاال مقیم
تهران شده بود ،و به پیشنهاد او قرار شد برای صرف
نهار به یکی از بهترین ساندویچیهای یزد برویم،
وارد یزد شدیم و مستقیم رفتیم سراغ ساندویچی
 ...اما با در بســته مواجه شــدیم؛ گویا مدتی برای
تعمیراتوبازسازی مغازهرابستهاندو ما گرسنگان
ماندیمبیغذا.هماناطرافیکغذاخوریدیگرپیدا
کردیموباالخرهنهارکهالبتهبهتراستبگویمشامرا
خوردیموبهسمتتاالبحرکتکردیم.

در یزد پرس و جو کردیــم و گفتند در نزدیکی
تاالب اقامتگاه سنتی ســاخته شده است و ما نیز با
خیال راحت در جاده فرعی تاالب حرکت کردیم،
چراغاقامتگاهازدوردستکهنمایان شدنورامیدی
بوددردلمان.بامسولاقامتگاهصحبتکردیمووارد
شدیم .در فضایی کویری چند اتاقک گرد کاهگلی
ساختهاندکهدرسرمایشبکویرنعمتبزرگیست
ودریکیازآنهاجایگرفتیم.درفضایپشتاقامتگاه
آتشیبرپابودومانیزبهدورآتشرفتیم.چندنفری
با لهجه شــیرین یزدی مشــغول صحبت بودند،
اهالی شهرهای کویری بسیار خونگرم هستند و
هنگامیکهفهمیدندماازتهرانآمدهایمباروییبازبا
ماگرمگفتگوشدند.
با دوستمان که چند ســالی در یزد ساکن بود
صحبت کردند و از محلههای یزد گفتند .پاسی از
شب گذشته بود که از دوستان یزدی خداحافظی
کردیــم و خوابیدیم .صبح بعــد از صرف صبحانه
آماده رفتن شدیم ،مسئول اقامتگاه مسیر تاالب را
نشــانمان داد و پا در دل کویر گذاشتیم .بعد از نیم
ساعتپیادهرویکمکمتاالبپدیدارشد.اطرافش
پوشیده شده بود از نی و آب نیلگونش چون نگین
میدرخشد.
کفشهایم را از پا کندم و پا برهنه بر روی شنها
راه رفتم .نســیم خنکی میوزیــد و خنکای آب را
حسمیکردم.شایدفقطدررویاهایمچنینحس
متضادی را تجربه کرده باشــم ،دریاچه و کویر در
فاصله یکقدمی یکدیگر .آری اینجا تاالب پساب
یزد است  ،تاالبی در قلب کویر ،که در اثر رهاسازی
آبهای تصفیه خانه فاضالب یزد ایجاد شــده و به
دلیل قرارگیری در میان ماسههای روان طبیعت
زیبایی را ایجاد کرده اســت .پیرامــون این تاالب
پوشــیده از نیزار اســت .با توجه به فقر آبی در این
منطقه ،تاالب آبشخور حیات وحش منطقه شده
است.اینتاالبتوانستهسببحضورموقتپرندگان
عبوری و نیز جذب پرندگان مهاجر زمستانی شود.
روی بلندترین رمل نشستم ،به آسمان نگاه کردم
وخداراشکرکردمبرایداشتنایرانیچنینزیبا.

