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عکس :سایت مدرسه سعادت

نگاهی به تاریخچه مدرسه « سعادت مظفری » و بانی آن احمدخان دریابیگی

معلمین و محصلین مدرسه سعادت مظفری

زنگ آغاز نظام آموزشی جدید در جنوب ایران

در دور ه قاجار متأثر از تحوالت فکری و فرهنگی نگرشها به
موضوعآموزشکودکاندگرگونشدودرکنارمکتبخانههای
سنتی،تأسیسمدرسههایجدیداهمیتیافت،بااینامید
کهنتیجهاینکوششهابهبهبودزیستایرانیانمنتهیشود.
مونا فاطمینژاد بیشـــتر این مدارس در عصر ناصـــری (1313-1264هجری
کارشنا 
س ارشد قمری) و عصر مظفـــری (1324-1313هجـــری قمری) و به
تاریخ اسالم
طور خاص از  1315هجری قمری به بعد بنا شـــدند .در آغاز
مدرسههایجدیددرتبریزوتهرانبهاهتماماصالحطلبانیچون«حسنرشدیه»
و«میرزاعلیامینالدوله»گشایشیافتندوسپسدردیگرشهرهانیزمدرسهسازی
غیرسنتیحامیانییافت«.مدرسهسعادتمظفری»بوشهردرجایگاهنخستین
مدرســـ هجدیددرجنوبکشورازمهمترینمدارساخیراستکهحکمرانبنادر
جنوب«احمدخاندریابیگی»درافتتاحآننقشیبسزاداشت.
«میـ ــرزا احمدخـ ــان دریابیگـ ــی» اهل
آذربایجـ ــان و متولد تبریز بـ ــود و در تهران
زندگی میکرد .احمدخـ ــان در دارالفنون و
در رشت همهندسی نظام و ساختمان،موفق
به تحصیل و نخستین بار در  1310هجری
ازطرف حکومت جهت فرماندهی
قمری
ِ
کشتی «پرسپولیس» به بوشهر اعزام شد.
او پـ ــس از آنکـ ــه در  1314هجری قمری به
حکمرانی بنادر منصوب شد تا سال 1337
هجری قمری بهغیراز برخی وقفهها حاکم
بوشـ ــهر و دیگر بنادر و جزایر خلیجفارس

بود .دریابیگی بیشتر ب ه علت خدماتش در
دریانوردی مدرن ایران (نخستین فرمانده
نیروی دریایی مدرن ایران در خلیج فارس،
طراح نخسـ ــتین یونیفورم نیـ ــروی دریایی
ی که
مدرن ایران) شناخته میشود؛ درحال 
فعالیتهای فرهنگی او نیز شـ ــایان توجه
است .تأسیس سـ ــعادت ،آغازین مدرسه
جدید در سراسر جنوب ایران از مهمترین
آنهاست.
در سال  1317هجری قمری دریابیگی
با ارسـ ــال نام ـ ـهای به انجمن معـ ــارف که

بتازگی بـ ــا حمایـ ــت صدراعظـ ــم« ،میرزا
علیخان امینالدوله» در تهران تأسـ ــیس
شده بود ،هدف خود را از تشکیل مدرسهای
به سـ ــبک نو آشـ ــکار کرد .بدیهی اسـ ــت که
درسخوانـ ــدن دریابیگـ ــی در دارالفنـ ــون،
بـ ــا گسـ ــترش اندیش ـ ـ ه مدرسهسـ ــازی در
آن بره ـ ـ ه در ایـ ــن تصمیم او بیاثـ ــر نبوده
اسـ ــت .اما جز آن براساس نقلی از روزنامه
«حبلالمتین» مورخه شعبان همان سال،
گویا سـ ــفارشهای «واثقالملک» مفتش
دریـ ــا و بنادر به مدرسهسـ ــازی نیـ ــز در این
اقدام دریابیگی کارا بوده است .بههر روی،
دولت به خواست حاکم بندرهای جنوبی،
در ذیقعده  1317هجری قمری فردی دانا
به اداره آموزش نو به بوشهر روانه میکند تا
مدیریت مدرس ه تازه را عهدهدار شود.
فرد منتخب برای این مأموریت «شیخ
محمدحسـ ــین کازرونی» بود کـ ــه اصالتی
شـ ــبانکارهای داشـ ــت امـ ــا بـ ــا خانـ ــواده به
بوشـ ــهر مهاجرت کرده بودند .او که بعدها
ب ه نام سـ ــعادت شـ ــهرت یافـ ــت ،به علت
تدریـ ــس پدرش در کازرون بـ ــه این نام هم
شـ ــناخته میشـ ــدند .در آن هنگام ،شـ ــیخ
محمدحسینمقیمتهرانوآموزگارادبیات
فارسیدرمدرس هنوبنیادافتتاحیهبود.

پیش از رسـ ــیدن شیخ محمدحسین،
دریابیگیباپذیرفتنهزین هتحصیلبیست
نفرازکودکانفرودستونیازمندکهازاهالی
دشتی و تنگستان بودند ،مدرس ه سعادت را
در ذیقعده 1317هجری قمری افتتاح کرد.
این مرکز نو در خان ه «حاج محمد حسـ ــین
صفر» در مرکز بوشهر و نزدیک به حسینیه
کازرونی گشایش یافت .دریابیگی بهمنظور
ادار ه مدرسـ ــه از «محمدباقـ ــر بهبهانـ ــی»
سرپرست مدرس ه احمدیه« ،میرزا حسین
معتقد اهرمی» و «میرزا آقا دالل شیرازی»
دعوت کرد .احمدیه نخسـ ــتین مدرسه در
بوشـ ــهر بـ ــود و در آن قرآن و علـ ــوم دینی و
دیوانحافظتدریسمیشد.باوجودبرخی
نوآوریهـ ــا و تغییـ ــرات در برنام ه درسـ ــی
احمدیه ،امـ ــا همچنـ ــان روش تدریس به
شیوهمکتبخانهایبود.
پس از آمدن شـ ــیخ محمدحسـ ــین با
همان تعـ ــداد دانشآموز و در همان محل
بـ ــا الهـ ــام از مـ ــدارس رشـ ــدیه اصالحاتی
انجام شـ ــد .در اجرای این برنامهها شـ ــیخ
محمدحسین از برادر کوچکترش «شیخ
عبدالکریم کازرونی» نیز یاری خواست که
درسخواند ه مدارس قدیمی شـ ــیراز بود.
دو برادر پـ ــس از فراهمآوردن تختهسـ ــیاه

و میز و نیمکت به تناسـ ــب سـ ــن و توانایی
نوآموزان سه پایه مقدماتی و اول و دوم در
نظرگرفتند.
در ابتدای کار محتوای آموزشـ ــی از این
قرار بود« :آموختن الفبا و واژگان و گزارههای
سـ ــاده ،جغرافیـ ــا ،حسـ ــاب ،انـ ــدرز و نماز،
داستانهای شیرین کودکانه و مختصر انوار
سـ ــهیلی» ( )1در سال نخسـ ــت مربی دوره
مقدماتـ ــی میرزا علـ ــی بود ،مدیـ ــر و ناظم
مدرسـ ــه به ترتیب «شـ ــیخ محمدحسین
سعادت» و «شـ ــیخ عبدالکریم سعادت»
بودند که تدریس هـ ــم میکردند .دفتردار،
آقـ ــا محمدباقـ ــر بهبهانی و میرزا حسـ ــین
معتقداهرمینیزازدیگرآموزگارانمدرسه
بود .ب ه مـ ــدت دو ماه اسـ ــتقبال چندانی از
مدرسـ ــه نشـ ــد ،امـ ــا بتدریـ ــج خانوادههای
مختلفی چه از ثروتمندان و چه فرودستان،
خواهان نامنویسی فرزندانشان در مدرسه
پسرانهشدند.
سرپرسـ ــتان سـ ــعادت در کمتر از شش
ماه پس از افتتاح مدرسـ ــه نخستین جلسه
امتحانی مدرسـ ــه را با حضـ ــور نمایندگان
کشوری و لشـ ــکری ،اعیان و تاجران و علما
برگـ ــزار کردنـ ــد .در ایـ ــن دیـ ــدار پیشـ ــرفت
دانشآمـ ــوزان و وضعیـ ــت رضایتبخش

آنان ،انگیزهای شـ ــد تا هریک از میهمانان
متعهد شود سـ ــاالنه مبلغی را به مدرسه
کمک کند .کمکهای مردمـ ــی به پویایی
هرچه بیشـ ــتر این مرکز نوپـ ــا کمک کرد به
گون ـ ـهای کـ ــه تا پایـ ــان سـ ــال  1318هجری
قمری ،یعنی سالگشـ ــت تأسیس مدرسه
تعداد دانشآموزان به سیصدوپنجاه نفر
رسید.
سـ ــاختمان مدرسـ ــه باوجود داشـ ــتن
10اتاقگنجایشدانشآموزجدیدنداشت.
ازاینرو ،دریابیگی به خواسـ ــت مسـ ــئوالن
مدرسـ ــه دو هکتـ ــار زمیـ ــن کـ ــه متعلق به
«ملکالتجـ ــار» بـ ــود و بـ ــه «معینالتجار
بوشـ ــهری» واگـ ــذار شـ ــده بـ ــود ،بهمنظور
تأسیس سـ ــاختمان جدید در نظر گرفت.
قرار بر این شـ ــد که مدرس ه نو شش کالس
بزرگ ،یک سـ ــالن ،چهارراهرو و تعدادی
اتاق داشته باشد .بجز کمکهای مردمی
که همچنان پابرجا بود ،دریابیگی با ارسال
نامهای به «مظفرالدینشاه» از او نیز یاری
خواست ،در پاسخ به او شاه قبول کرد هزار
تومان ازطریق گمرک بوشـ ــهر به مدرسـ ــه
کمک کند و پسـ ــوند مظفری سـ ــعادت به
علت همین کمکهای شاه است.
پیـ ــش از تکمیـ ــل سـ ــاختمان جدیـ ــد،
مدیران مدرس ـ ـ ه سـ ــعادت مصمم شدند
آمـ ــوزش زبانهـ ــای غیرفارسـ ــی را هم به
برنام ه درسـ ــی دانشآموزان اضافه کنند،
بویـ ــژه آنکـ ــه در آن برهـ ــه دول اروپایـ ــی
متعددی در بوشـ ــهر نمایندگی داشتند و
ضرورت یادگیری زبانهای خارجی کامالً
آشـ ــکار بـ ــود .تاجـ ــران ،طرفـ ــداران اصلی
ایـ ــن طـ ــرح بودند .رؤسـ ــای مدرسـ ــه قبل
از هـ ــر اقدامـ ــی برای شـ ــروع این طـ ــرح در
باب حرمت فراگیری دو زبان انگلیسـ ــی و
فرانسـ ــوی و البته برای امر تجارت از علما
کسبتکلیفکردندتامبادادرمسیراجرای
طرح با مخالفتی روبهرو شـ ــوند .عالمان و
مراجعتقلید ازجملـ ــه «مال محمدکاظم
خراسـ ــانی معروف به آخوند خراسانی»،
خ عبداهلل مازندرانی» و« سید محمد
«شی 
کاظم یزدی» پاسـ ــخ دادنـ ــد که «تحصیل
زبانخارجـ ــه حرمـ ــت ذاتی نـ ــدارد» پس
به فرمـ ــان دریابیگی« ،اسـ ــداهلل میرزا» در
مدرسـ ــه استخدام شـ ــد تا آموزش دو زبان
انگلیسی و فرانسوی را عهدهدار شود.
اواخر سال  1319هجری قمری مدرسه
سـ ــعادت بـ ــه سـ ــاختمان جدیـ ــد منتقل
شـ ــد و طی مراسمی تشـ ــریفاتی با حضور
«رضاقلیخـ ــان نظامالسـ ــلطنه مافـ ــی»
مدرسه افتتاح شد .او حاکم تازهوارد بنادر و
جزایر جنوب پس از عزل دریابیگی بود که
برخالف دریابیگی حکمران جدید چندان
به پیگیری امور مدرسه یا کمکهای مالی
عالقهمنـ ــد نبـ ــود .در این برهـ ــه ،نه حاکم
شـ ــهر بلکه برنامهریزی دو نفـ ــر از کارکنان
گمرک بوشهر در تأمین هزینههای بسیار
اهمیت داشـ ــت .اولی «عبدالحمیدخان
متینالسلطنه» بود ،یعنی مترجم «مسیو
سیمسیم»بلژیکی،مدیرکلگمرکاتبنادر
جنوب و دومـ ــی «میرزا یانسخان ارمنی»
که معاون رئیس گمرک بود .آن دو تاجران
و توانگـ ــران را بـ ــه ادام ـ ـ ه کمکهای نقدی
تشـ ــویق کردنـ ــد و به پیشـ ــنهاد یانسخان

احمدخاندریابیگی

ارمنی قرار بر این شد که از واردات اجناس
ک شـ ــاهی یا
بـ ــه گمـ ــرک بوشـ ــهر عدلی ی 
یکبیستمقرانوازصادراتکاالعدلینیم
شـ ــاهی یا یکچهلم قران بهطور دائم به
مدرسه پرداخت شود .مدرسه درآمدهای
خود را در سـ ــه بخش هزینـ ــه میکرد ،اول
حقـ ــوق کارکنـ ــان ،دوم خریـ ــد بخشـ ــی از
نوشتافزار دانشآموزان مثل کاغذ و قلم
و مرکب ...و سوم رسیدگی به امور مختلف
سـ ــاختمان و تجهیزات مدرسه.دریابیگی
در سـ ــال  1325هجری قمـ ــری بار دیگر به
حکومتجزایروبندرهایجنوبیمنصوب
شـ ــد و چون سابق به مشـ ــکالت و نیازهای
سعادتتوجهداشت.اکنونکههشتسال
از تأسیس مدرسه گذشته بود ،بیشازپیش
بازدهی مثبت این مرکز نمایان بود ،برای
نمونه در پایان دور ه هشتساله نزدیک به
پنجاه نفر از دانشآموختگان سـ ــعادت در
ادارههایمهمدولتیمشغولبهکارشدند،
مشاهد ه چنین ثمراتی و پیشرفت علمی
و فرهنگـ ــی دانشآموزان انگیزهای شـ ــد تا
خانهای مناطقی چون دشتی و دشتستان
نیز به تحصیل فرزندانشان در این مدرسه
عالقهمندشوند.
در آن زمـ ــان ،درصورتیکـ ــه خانهای

محلی از پرداخت عایدی دولت خودداری
میکردند ،نمایند ه دولت در بوشهر مختار
بودفرزندخانمتخلفراگروگانبگیرد،گاه
نیز فقط به بهانه نپرداختن عایدی ،فرزند
خان بازداشت میشـ ــد .بنابراین ،از ترس
اسیرشـ ــدن کودکان خود از فرسـ ــتادن آنها
به شـ ــهر خودداری میکردند .سرپرستان
سـ ــعادت با هدف جذب این گروه با ارسال
عریضهای به دربار قاجار تقاضا کردند ،شاه
وقت یعنـ ــی «محمدعلیشـ ــاه» با صدور
حکمی وضعیـ ــت بهتری فراهـ ــم آورد تا
خانهای محلی از ثبتنام فرزندانشان در
مدرسه بیمی نداشته باشند .شاه در شوال
 1325هجری قمری ،خطاب به دریابیگی
فرمانـ ــی ابالغ کـ ــرد و بـ ــه او دسـ ــتور داد از
گروگرفتناینگروهممانعتکند.نام هشاه
نتیج ه داد و برخی خانهای نواحی مجاور
مانند تنگسـ ــتان کودکان خود را در مدرسه
سعادتثبتنامکردند.
ثمربخشـ ــی وجود این مدرسه محدود
بـ ــه بوشـ ــهر و توابـ ــع آن نبـ ــود بلکـ ــه در
مسافتهایی دورتر نیز بازتاب سختکوشی
مدیران و مؤسسان آن دیدنی است ،ترویج
فرهنگ مدرسهسـ ــازی در مرزهای جنوبی
ک دهه پس
ایران از مهمترین آنهاست .ی 
از افتتاح این مدرسـ ــه ،برخـ ــی معلمان یا
دانشآمـ ــوزان سـ ــعادت در دیگـ ــر نواحی
جنوب کشور ،مثل بندرعباس ،بندر لنگه،
محمره (خرمشهر) ،اهواز ،آبادان ،بحرین
و بهبهان مدارسـ ــی به سبک نو و با الهام از
سعادت تأسیس کردند .امری که موجب
شد تا مدرس ه سـ ــعادت در تاریخ آموزش
به «مـ ــادر مدارس جنوب ایران» مشـ ــهور
شـ ــود .احمدخان دریابیگی کـ ــه در بنیاد و
ترقی سعادت بسیار تأثیرگذار بود ،پس از
پایان جنگ جهانـ ــی اول در 1337هجری
قمریبرایهمیشهازحکومتبنادربرکنار
شد و در حالی سـ ــال  1339هجری قمری
در محمـ ــره وفـ ــات یافت که بجز مدرس ـ ـه
سـ ــعادت ،دو ترجمـ ــه مهم از فرانسـ ــوی،
یعنـ ــی کتـ ــاب «دکامـ ــرون» اثـ ــر «جووانی
بوکاچیو»کتاب«نوئلی»اثر«آگوستیناوژن
اسـ ــکرایب» و یک تألیف پرارزش موسوم
بـ ــه «جغرافیـ ــای خلیجفـ ــارس» در حوزه
آموزش و فرهنگ از خود بهیادگار گذاشت.
پینوشت:
 -1انوار سهیلی همان کلیله و دمنه است به
نگارش جدیدی از حسین واعظ کاشفی
منابع:
افشارسیستانی،ایرج-نگاهیبهبوشهر،ج1امداد ،حسـ ــن  -تاریخ آموزش و پرورش در
فارس از عهد باستان تا دور ه معاصر
دشتی،احمد-نگاهیبهتاریخچ همدرسهسعادتبوشهر،ویراستار،نادرقربانی
دولتآبادی ،یحیی -حیات یحیی ،ج1رکنزاده آدمیت ،محمدحسین -فارس وجنگبینالملل،ج1
رک ـ ـنزاده آدمیـ ــت ،محمدحسـ ــیندانشمندان و سخنسرایان فارس ،ج3
مشـ ــایخی ،عبدالکریـ ــم  -تحـ ــوالت نوینآموزشـ ــی در دور ه قاجـ ــار و تأثیـ ــر آن بـ ــر رونـ ــد
مدرسهسـ ــازی در بوشـ ــهر -فصلنام ه علمی –
پژوهشـ ــی تاریخنام ه ایران بعد از اسـ ــام ،س،1
ش ،1صص128-103
 مشـ ــایخی ،عبدالکریـ ــم  -بنـ ــدر بوشـ ــهرپیشگاممدرسهسازیجنوبایران

مروری بر تاریخ اجتماعی از میان طعم و خاطره خوراکیهای خیابانی

رنگ و بوی زندگی در بساط فروشندگان دوره گرد
نسیم خلیلی

پژوهشگر تاریخ

عکس :سایت فرادید

سـ ــال هزار و سـ ــیصد و یازده خورشیدی
است ،روزنامهنگار غمگینی در خیابانهای
طهران قدم میزند و به بحرانهای زندگی
اجتماعی میاندیشد ،بحرانهایی که پس
از شکسـ ــت جنبـ ــش مشـ ــروطه و کودتـ ــای
اسفند سـ ــال  1299خورشیدی هر روز بیشتر
شد ه و از زندگی سیاسی حاکمان به زیست
اجتماعی مردم آمدهانـ ــد و در این گیر و دار
افکار پریشـ ــان« ،تخمهفروشـ ــی نزدیک او
مرتباً فریـ ــاد میزد :تخمه جاپونی سـ ــیری
چهارشـ ــاهی و بسـ ــتنیفروش [هـ ــم] بیخ
گوشـ ــش داد میزد :هل و گالب ،سرشـ ــیر و
قند،گزاصفهانداریم[.و]بچههایکوچکی
همسینیهایگردو به دستگرفته ازجلوی
او عبور میکردنـ ــد :گردو فالی دوشـ ــاهی».
روزنامهنـ ــگار که «محمد مسـ ــعود» و مدیر
نشریه «مرد امروز» بود ،در همان روزه ا این
نواهـ ــا را که از خیابانهای تهران میشـ ــنید
ضبط میکرد تا در قصه اجتماعی و مستند
خود «تفریحات شـ ــب» بگنجانـ ــد و تاریخ
اجتماعـ ــی را بیصـ ــدای این دورهگـ ــردان و
دستفروشـ ــان خوراکیهـ ــای خیابانـ ــی -که
سالیان سال بر سـ ــنگفرش خیابانها و کنار
رنجهای روزنامهنگاران و روشنفکران کالفه
از تاریخ ،اینگونه فریاد زندگی سردادهاند-
ننوشـ ــته باشـ ــد ،دوره گردانانی که همیشه
بـ ــرای مـ ــردم محبـ ــوب بودهاند چـ ــه وقتی

خوراکیهایشان را بر طبق مینهادند و چه
وقتـ ــی که برای عرضه آن بـ ــه مردمی که در
کوی و بازار قدم میزدند ،چند دهنه مغازه
باز میکردند .چنانکه روایت کردهاند مردم
قـ ــدم زنـ ــان در میـ ــان محلههـ ــای قدیمی،
دروازهدولـ ــت و قلهـ ــک و تجریش ،سـ ــراغ
بستنی «محمد ریش» را میگرفتهاند و آواز
میخواندند که« :از اینجا تا به قلهک تا به
تجریش/نخوردی بسـ ــتنی محمد ریش» و
منظورشـ ــان بستنیهای دسـ ــت ساز مردی
قوی هیکل و بلندباال با محاسنی سیاه بوده
است که سـ ــه دهنه مغازه در تهران ،دروازه
دولت و قلهک و تجریش داشـ ــت و در آنها
محبوبترین بسـ ــتنی زمانه خـ ــودش را که
همان محمدریش باشد و از جمله بهترین
خوراکیهـ ــای خیابانی هم بود ه اسـ ــت ،به
دست مردم میداد.
ایـ ــن روایـ ــت را مرتضـ ــی احمـ ــدی در
کتاب «مـ ــن و زندگـ ــی» با لحنی سرشـ ــار از
حسـ ــرت درباره گذشـ ــته پرهیاهـ ــوی تهران
و خوراکیهـ ــای خیابان ـ ـیاش نقل میکند،
درسـ ــت بعد از آنکه از سقفهای تیرچوبی
زیرزمینهـ ــای خنـ ــک خانههـ ــای باصفای
کاهگلی گفت کـ ــه از آنها هندوانه و خربزه و
خوشههای انگور برای شبچرهها آویزان بود و
زمستانهایی که روی کرسی گرم خانه ،کاسه
گندموشاهدانهبودادهوانجیرخشکهوکتاب
امیرارسـ ــان بود .او نقل میکنـ ــد که مردم
چگونه در سرمای زمستان هم باز شادمانه
خوراکیهایـ ــی جانبخـ ــش میخوردنـ ــد که
بهترینش همان برفشیره بود ،یا همانجا
زیـ ــر گرمـ ــای کرسـ ــی ،سـ ــیبزمینیها را با
خلواره آتش زیر منقل برشـ ــته میکردند و
به این ترتیب دیگر الزم نبود به پای بسـ ــاط

طوافهاییبروندکهسرگذرها،باقالیوگلپر
و لبوی سرخ میفروختند شاید از اینرو که در
خیابانهایتاریکشهر اغلب امنیتینبودو
گاه حکومتنظامیهـ ــای پی در پـ ــی اجازه
نمیداد که مردم بیهراس در خیابانهای
برفی قدم بزنند و روزهـ ــای بعد از ماجرای
کشـ ــف حجاب ،که زنان خانودههای سنتی،
روزهای متمـ ــادی از خانه به در نمیآمدند
مبادا پاسبانها چادر ازسرشان به زیر کشند.
چنانکـ ــه پیداسـ ــت قصـ ــه خوراکیهای
خیابانـ ــی در تاریـ ــخ اجتماعی بیـ ــش از هر
چیز با تمی شـ ــادمانه همراه اسـ ــت ،حسی
خـ ــوب از زندگی در شـ ــهرهایی خالی از دود
و دم و شـ ــاید بیش از هـ ــر چیز یادآور همین
سـ ــه دهنـ ــه مغـ ــازه بسـ ــتنی محمدریش و
شـ ــاگرد بزنبهادرو لوطیاش«اکبرمشدی»
باشـ ــد یا شـ ــاید جغوربغوریهایی را به یاد
بیاورد که سـ ــینی مملو از جگر سیاه و سفید
و دل و قلـ ــوه و پیازداغشـ ــان را فارغ از بگیر و
ببندهای سیاسی و بلبشـ ــوهای تاریخ ،روی
چهارپای ـ ـهای کـ ــه زیـ ــرش چـ ــراغ پریموس
روشـ ــن بـ ــود مینهادنـ ــد و دردوریهـ ــای
گلسرخی به دسـ ــت مردم میسپردند ،یا
باللفروشها که با عطـ ــر هوسانگیز ذرت
کباب شـ ــده روی منقلشـ ــان ،خوش ـ ـیهای
زندگـ ــی را در میـ ــان رنجها ،فقر و فحشـ ــا و
کودتا و جنگهای جهانی به یاد میآوردند
و گاهی فراتر از این تنها شور و نشاط فراخوان
طوافهـ ــا را تداعـ ــی میکنـ ــد بـ ــا آن چـ ــرخ
دستیهای رنگارنگشان یا دورهگردهایی که
جوزقندهای آردیشـ ــان را حـ ــراج کردهاند،
همان جوزقندهـ ــای خانگی خوشطعمی
که «ابوالقاسـ ــم انجوی شـ ــیرازی» در کتاب
«جشنها و آداب و معتقدات زمستان» طرز

تهیهاش را در نبود وسـ ــایل زندگی مدرن از
جمله یخچال در میان مردم شرح میدهد،
خوراکیهایی کـ ــه گویی رنجهای زندگی را از
دوش مردمان برای لحظاتی برمیداشتند
و گرمای خاطـ ــرات و طعمشـ ــان ،در وقت
تبعید هم کام زندانیان سیاسـ ــی رهاشـ ــده
در جزیرهای دوردسـ ــت را که پس از کودتای
 28مـ ــرداد  1332در کنارهم به بحرانهای
بزرگ سیاسی سرزمینشان میاندیشیدند،
شـ ــیرین میکرد .چنانکه «کریم کشاورز» در
کتـ ــاب خاطرات خود از ایـ ــن روزهای تبعید
تحـ ــت عنـ ــوان «چهـ ــارده مـ ــاه در خارک»
روایت میکند« :ساعت سه بعدازظهر و هوا
بیاندازه داغ است و «جعفر صدای وطن»
از بستنی توی خیابان شاهآباد که با کمپوت
مخلوط میکنند و نامش مخلوط است یاد
کرد» درست در اوج گرمای تبعیدگاه.
امـ ــا این همـ ــه ماجـ ــرا نیسـ ــت در میان
خاطـ ــرات و قصههـ ــا و ادبیـ ــات داسـ ــتانی
و سـ ــفرنامهها  -کـ ــه اصیلتریـ ــن منابـ ــع
تاریـ ــخ اجتماعیاند  -دادههـ ــای مربوط به
خوراکیهای خیابانی متنوعتر از اینها است
و گاه در هم تنیـ ــده با بحرانهای اجتماعی
بـ ــزرگ مثل قحطیها ،تبعیدهـ ــا ،فقرهای
فراگیر .نمونه روشـ ــن ایـ ــن درهمتنیدگی را
میتـ ــوان در دکانهای دمپختک در طهران
توجو
قدیم و در هنگامه قحطی بزرگ جس 
کـ ــرد ،روایتـ ــی متفـ ــاوت و رنجآلـ ــود از یک
خوراکیخیابانیغمانگیزکه«جعفرشهری
باف» در کتاب «شکرتلخ» به آن میپردازد:
«حاال که سـ ــال قحطیه مردم خداشـ ــناس
هر محله پوالیی سـ ــر هم کرده اینجور جاها
دمپختـ ــک میپزن بـ ــه مردم بینـ ــوا میدن.
اما افسـ ــوس که همین دمپختکای پر شـ ــن

و آشـ ــغال و فضله موشـ ــم گیر مستحقش
نمیاد و گیر یه مش لش لوش و گردن کلفت
میفته» و کمـ ــی بعدتر به جنگ و دعوای بر
سـ ــر همین دمپختکهای خیابانی اشـ ــاره
میکند و مینویسـ ــد« :این هجومی بود که
گرسنگان بر سـ ــر یک نفر که در پخت امروز
نخسـ ــتین دمپختـ ــک را به دسـ ــت میآورد
میبرند به این شـ ــیوه که تا بادیه دمپختک
را بـ ــه دسـ ــت او مینگرند کـ ــه از منفذ دکان
بیرون میکشد بر سـ ــر او ریخته در آن واحد
محتویات ظرفش را بـ ــه همانگونه که داغ
داغ بخار از آن متصاعد بوده غارت کرده به
گلوها میبرند و طولی نمیکشد که او نیز به
زیر دست و پای یغماگران میرود» و به این
ترتیب به نظر میرسد میتوان تصریح کرد
که همانقدر که خوراکیهای خیابانی نماد
شـ ــادمانی زندگی بودهاند ،گاه فقر و قحطی
و جنـ ــگ و بیکفایتـ ــی و احتـ ــکار را فـ ــرا یاد
میآوردهاند و البته گرسنگی و بیخانمانی
را چنانکـ ــه «جـ ــال آلاحمـ ــد» در قصـ ــه
«جشن فرخنده» ازمجموعه «پنجداستان»
روایت میکند که مشـ ــتریهای آشفروش
دورهگرد آخر بازارچه نه آدمهای خوشحال
و مرفه شهر که «بیشتر عملهها بودند و کاله
نمدیهاشانزیربغلهاشانبود».
مشـ ــابه همیـ ــن منظـ ــره را در روایـ ــت
«محمـ ــود دولتآبـ ــادی» از دستفروشـ ــان
خوراکیهای خیابانـ ــی در زابل هم میتوان
بازجسـ ــت ،او این روایـ ــت را در کتاب «دیدار
بلوچ» نقل میکند و مینویسد« :مردم فقیر
جلوی رویم کپهکپه روی زمین پهن شدهاند
ومشغولفروختننانوآشهستند.فقیران
از فقیران نـ ــان میخرند و ازکاربرگشـ ــتگان
کنار دیگچه پیرزن آشفروش مینشـ ــینند،

ن آش میخرند
نصفـ ــی نان و دو سـ ــه قـ ــرا 
و میخورنـ ــد ».امـ ــا قصـ ــه جالبتـ ــری که
دولتآبادی دربـ ــاره خوراکیهای خیابانی
دارد بـ ــه نوع خاصـ ــی از ایـ ــن خوراکیهای
محبوب در میان مردم سیستان بازمیگردد
که چندان متعارف به نظر نمیرسـ ــد و آن
چیزی است که دوره گرد اینگونه توصیفش
میکنـ ــد« :آی زبان گنجشـ ــک آهـ ــای زبان
گنجشـ ــک» راوی با شـ ــنیدن ایـ ــن فراخوان
پیش م ـ ـیرود تـ ــا ایـ ــن خوراکـ ــی عجیب و
محبـ ــوب را در طبق دورهگـ ــرد زابلی ببیند:
«نـ ــگاه میکنـ ــم .تکههای گوشـ ــت مانده و
کبودشدهزیرپوششصدهامگس،جا به جا
میان طبق افتاده است یقین دارم که گوشت
گوسفند نیست ،باید گوشت گاو یا شتر باشد
به گوشـ ــت شتر بیشتر میماند ».اما همین
روایت یادآور آبگنجش ـ ـکهایی اسـ ــت که
کریم کشاورز هنگام انتقال کامیون زندانیان
سیاسـ ــی از طهران بـ ــه خـ ــارک ،در کازرون
دیـ ــده و روایت کرد ه اسـ ــت« :از ویژگیهای
کازرون وجود گنجشـ ــک زیاد اسـ ــت ،اینجا
گنجش ـ ـکها را میگیرنـ ــد و آبگوشـ ــت یـ ــا
آشگنجشک درست میکنند و در کوچهها
میفروشـ ــند و شـ ــعری هم میخوانند ».از
این منظر شـ ــاید بتوان گفـ ــت خوراکیهای
خیابانی ،گاه ویترین فرهنگ و عالیق مردم
هر اقلیمانـ ــد ،چنانکه هنوز هـ ــم در برخی
شهرهای گرمسـ ــیر ،کباب گنجشک یکی از
گزینههایمنوهایرستورانهاستوصدای
آبگنجش ـ ـکفروشهای دورهگرد کازرون
قدیـ ــم را به یاد م ـ ـیآورد که پیدا نیسـ ــت از
سـ ــر فقر و نبود گوشـ ــت خوب یـ ــا عالقهای
بومی بـ ــه پختن و فروختن گنجش ـ ـکهای
جیکجیکویشهراقداممیکردهاند.

