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تاریخ غذا

فسنجان
خورشی با آهن گداخته!

یکی از خورشهای قدیمی و بسیار خوشرنگ و
لعاب در میان غذاهای ایرانی ،خورش فسنجان
اســت که آن را زاییده طبع و ذائقه مــردم خطه
گیالن میدانند .بنا به نقل نجف دریابندری در
«کتابمستطابآشپزی»،فسنجانبهصورتهای
سوجن و
فسنجونَ ،فــســوجــانَ ،فــســوجــونَ ،ف َ
همینطور به گویش گیلکی فسونجان ،تلفظ
میشدهاست .در گذشته ،فسنجان از گوشت
پرندگانیچونکبک،تیهووتذرونیزتهیهمیشد.
از آنجا که فرایند پخت فسنجان طوالنی و دشوار
بود و مواد آن در دسترس همگان قرار نداشت ،از
آن بهعنوان یکی از خوراکهای اعیانی ،اشرافی
و بهقولی ،شاهانه نام برده میشد؛ ضمن اینکه
استفاده از مغزجاتی نظیر گردو یا بادام و پسته در
این تصور نقش اساسی داشت .رب انار یا آب انار،
مهمترین چاشنی این خورش به شمار میآید.
اما مردم مناطق مختلف ایران ،از چاشنیهای
یکنند.
دیگر مثل آبغوره و ماست ترش استفاده م 
برخی منابع ،واژۀ «فسان» را بهمعنای سنگسای
و افسان را به معنای سنگی مخصوص که بر آن
کارد ،چاقو و شمشیر تیز کنند ،آوردهاند؛ از این رو
مرحوم نجف دریابندری در ادامه کتاب مستطاب
آشپزی،وجهتسمیهاینخورشرابهعلتساییدن
مغزگردوو ...میداند .وی درادامهشرحفسنجان
به یک مورد بسیار جالب هم اشــاره میکند؛ او
مینویسد« :نکتۀ مهمی که نــادر میرزا (آشپز
نامدار دوره قاجار) در طرز تهیۀ فسنجان به آن
اشاره میکند ،استفاده از آهن تافته در فسنجان
است .این شیوه که امروزه نیز در بسیاری از نقاط
ایرانبهویژهدرمازندرانوگیالنرایجاست،شیوۀ
مرسومی است که برای سیاه و تیرهشدن رنگ
فسنجانبهکارمیرود.بیشترایرانیهافسنجانی
را خوب و لذیذ میدانند که رنگ قهوهای تیره
داشتهباشد و با حرارت کم پخته شود و روغن گردو
یا بادام آن روی خورش به رنگ سبز دیده شود؛
ازاینرودربیشترجاهاپسازپختهشدنمواد،نعل
اسب یا قطعهآهن گداختهای را یکمرتبه در دیگ
تانن
خورش فرومیکنند تا ترکیب اکسید آهن با ِ
گردو و رب انار رنگ تیره به آن بدهد».

نبرد جانانه مردمشاندیز علیه ستمگریناصرالدینشاه

چگونهشاندیزیهاکهقدمتمنطقهآنهابهدورهساسانیمیرسد 170،سالقبلدربرابرخودکامگیوجنایاتقاجارهاایستادند؟
جواد نوائیان رودسری – برای مشهدیها
قرنهاست که نامش آشناست؛ بقیه ایرانیان
هم ،کم و بیش آنجا را میشناسند؛ یعنی تا
اسمش برده میشود ،یاد آب و هوای مطبوع
و شیشلیکهای خــوشــمــز هاش میافتند؛
شاندیز ،منطقهای ییالقی و باصفا در دل
کــو ههــای بینالود اســت؛ یکی از نخستین
سکونتگاههای انسان در منطقه شمالشرق
ایــران امــروزی که شواهدش را میشود در
«شترسنگ» ،دشتی کوچک بین طرقبه و
شاندیز و در سنگنگار ههای کهنسال آن
جستوجو کرد .شاید باورش برایتان سخت
باشد ،اما شاندیز ،با همه خاطرات شیرینی
که از گشت و گذار در آن داریــد ،یک حافظه
تاریخی غنی دارد ،یک پشتوانه فرهنگی
پرمحتوا که شاید خود اهالی آ نجــا هم ،از
این پیشینه بیخبر باشند .همسایگی این
منطقه که حاال شهری آباد محسوب میشود،
با مشهد و البته حق نان و نمکی که ساکنان
دو شهر با یکدیگر خوردهاند ،مرا واداشت که
درباره شاندیز بنویسم و دعوتتان کنم که برای

مراد میرزا

حسام السلطنه
والی خراسان

نمایی از رودخانه شاندیز

یک سفر تاریخی به ایران باستان ،همراهیام
کنید.
▪شاهاندژ و تاریخ کهن آن

شاندیز قدمتی بسیار طوالنی و تاریخی دارد؛
هرچند کــه در کتابهای «مــعــرفـتاالرض»
قدیم ،به دلیل قرارگرفتن آن در مجاورت
طرقبه یا «تروغبذ» ،کمتر از آن یاد کردهاند،
اما دژ مستحکم آن ،دستکم در دوره طاهری
و صــفــاری ،شناخته شــدهبــود؛ بــلــه ،تعجب
نکنید؛ شاندیز در واقع دژی بسیار مستحکم
و قلعهای نفوذناپذیر بود که به دلیل استقامت
و پــایــداریاش ،به آن لقب «شـــاهدژ» داده
بودند و واژه شاندیز ،تغییریافته
هــمــیــن کــلــمــه «شــــــاهدژ» یا
«شــــــاهــــــاندژ» اســــت.
رضاقلیخانهدایتدر
کتاب «روضهالصفای
نــــــــــــاصــــــــــــری» و
ا عتما د ا لسلطنهد ر
کتاب«مطلعالشمس»،
وجهتسمیه شاندیز را
همین دانستهاند .با این
حــال ،نامگذاری شاندیز،
یعنیاستفادهازواژگانکهن
فارسی بــرای آن ،امــارهای
بـــرای شــنــاخــت گذشته
پربار و قدمتش ،دستکم
ت ــا روزگــــــار ســاســانــیــان
اســت .طبیعی اســت که

قــرار گرفتن شاندیز در میان چشمهسارهای
متعدد ،مزارع حاصلخیز و نیز ،وجود مصالحی
که میتوان بــرای ساخت قلعه از آن استفاده
کرد ،باعث میشد که ایرانیان قدیم در ازمنه
باستان ،نتوانند از خیر منطقه شاندیز بگذرند و
درآنجاسنگبنایدژیمستحکمراگذاشتند
که میتوانست در روزگار هجوم اقوام بیابانگرد
آن سوی ف ــرارودان ،همچون سدی قدرتمند
در برابر مهاجمان ایستادگی کند .بنابراین،
باید بدون تردید ،شاهدژ یا شاهاندژ را صاحب
قدمتی فراتر از هزار و پانصد سال هم بدانیم؛
برخی وجود درخت چنار دوهزار و  700ساله
شاندیزرا،دلیلیبراینقدمتمیدانند.اینکه
آیا در دوره قدرت گرفتن اسماعیلیان در ایران و
تصاحبدژهایمستحکمدرسراسراینکشورو
ازجملهدرخراسانوبهویژهدرمنطقهقهستان،
گذرآنهابهشاهدژهمافتادیاخیر،دقیق ًامعلوم
نیست .اما اص ً
ال بعید به نظر نمیرسد که این
دژ مستحکم که پشت به کوه پربرکت بینالود
دارد ،روزی روزگاری ،محل تکاپوهای فدائیان
اسماعیلیهمبودهباشد.بههرحال،شاندیز،یا
همانشاهاندژ،درعهدصفویوبهگاهحمالت
مداوم ازبکان ،مانند دیگر قلعههای نزدیک به
مشهد ،حکم یک پشتوانه دفاعی و لجستیکی
راداشت.
▪حماسه «حسنخان»

درباره تاریخ معاصر شاندیز ،اطالعات تاریخی
بیشتر است .میدانیم که در سال 1265ق/
1227ش ،در پــی وقــوع شــورش ســاالر در

مشهد ،شاندیز نیز ،حاضر به تمکین در برابر
مرادمیرزا حسامالسلطنه ،فرمانده قشون
ناصرالدینشاه قاجار نشد .مردم شاندیز ،با
فرماندهی حسنخان شاهاندژی ،در برابر
خواست ستمگرانه فرمانده قاجار مقاومت
کردند و حاضر به تمکین نشدند .شنیدن خبر
جنایات سربازان مرادمیرزا ،در مشهد و پس
از سرکوب شــورش ســاالر ،دلیل اصلی این
مقاومت بود .حسامالسلطنه کوشید تا با تهدید
و تشر ،اهالی دژ را وادار به تسلیم کند؛ اما کاری
از پیش نبرد؛ به همین دلیل ،فوجی از سربازان
خود را به همراه چند عراده توپ و با فرماندهی
«سلطان جواد» ،به سمت شاهاندژ فرستاد.
با رسیدن نیروهای حسامالسلطنه ،نبرد در
شــاهــاندژ ،با شــدت آغــاز شــد .ســربــازان او با
استفاده از توپ ،شروع به کوبیدن دیوارهای
قلعه کردند .بهتدریج سد میان رزمندگان دژ
و سربازان حسامالسلطنه فروریخت و جنگی
تمامعیار آغاز شد .نتیجه این جنگ ،با توجه به
تعدد سربازان مرادمیرزا و سالحهای پیشرفته
آنها ،معلوم بود .در بحبوحه نبرد ،حسنخان
که با تعداد اندکی از یارانش به فوج سربازان
حمله کرده بود ،هدف گلوله قرار گرفت و کشته
شد .ماجرای نبرد شاهاندژ ،با وجود آنکه
کمتراطالعیدربارهآن،درمتونتاریخیوجود
دارد ،به قدری شهرت یافت که وقتی حمزه
سردادور ،روزنامهنگار ،مورخ و داستاننویس
معاصر (درگذشته به سال1349ش) ،تصمیم
به نگارش کتاب معروف «افسانه قاجار» گرفت،
نتوانست از خیر ماجرای شاهاندژ بگذرد و در
متن کتاب خود ،به مقاومت جانانه حسنخان
شــاهــاندژی در برابر حسامالسلطنه قاجار
اشــاره کــرد .در فــرازی از متن اثــر ســردادور،
به مکالمه میان حسنخان و فرمانده قشون
اعــزامــی اشـــاره شــدهاســت؛ حــسـنخــان به
«سلطان جواد» میگوید« :آهای سلطان جواد،
خیال کــردی که اینجا هم ســبــزوار اســت تا
بتوانی با حیله و نیرنگ به تصرف درآوری؟
اینجا شاهاندژ یعنی شاه قلعههای ایران و
بالی جان دشمنان است  ...از همین راه که
آمدی برگرد و بیجهت سربازان مادر مرده را به
کشتن مده» .با ویرانشدن دژ شاندیز ،اهالی
باقیمانده در اراضی اطراف سکنا گزیدند و
بهتدریج ،آن منطقه دوباره آبادانی پیشین را
بازیافت و امروزه ،مقصد گردشگری بسیاری
از ایرانیان است.

7
تاریخ پزشکی

میرزا کاظم؛ کاشف گردش خون

حــاجــیــان  -پــزشــکــان را در گــذشــتــه ،حکیم
مینامیدند .روایتهای تاریخی گویای این نکته
است که حکیمان ،مورد مراجعه مردم در مشکالتی
غیر از بیماری و مریضی نیز بودهاند و این خود ناظر
بر این مطلب است که اطبا یا حکیمان ،دستکم در
دوره قاجار ،به دانایی در امور مختلف ُشهره و مورد
اعتمادمردمبودهاند.نظاممالیودستمزدپزشکان
این دوره تاریخی ،مبتنی بر دریافت وجه نقد نبود؛
عبدا...مستوفیدراینبارهمینویسد«:رسمنبودكه
به یک پزشک برای عیادت در منزل وجهی پرداخت
شود .چنانچه بیماری فوت میكرد ،پزشک بسیار
آشفتهتر از آن بود كه پولی را تقاضا كند .چنانچه
بیمار درمان میشد و بهبودی مییافت ،بستگی به
تعدادعیادتهاوجایگاهفرد،وجهیبرایاوفرستاده
میشد ».مسلم ًا توان مالی بیمار در این پرداختها
اهمیتزیادیداشت.هزینۀمعمول،اغلبمقداری
گندم بود که البته بدون توافق قبلی برای پزشک
ارسال میکردند؛ اما زمانی که خانواده بیمار جزو
خانوادههای ثروتمند بود ،اغلب پارچههای وطنی،
شال یا پول به عنوان دستمزد پزشکان پرداخت
میشد.درکتابسالمتمردمدردورانقاجار،ویلم
فلور،تصریحمیکند«:بهعنوانیکقانون،پزشكان
انتظار پرداخت از مردمی كه نمیتوانستند از عهده
[هزینهها] برآیند را نداشتند ».نکته جالب توجه
اینجاست که در آن دوره ،پزشکانی بودند که تمام
توانشان را برای خدمت به مردم صرف میکردند؛
یکی از این افراد ،حاج میرزا کاظم طبیب بود که از
حاذقترین پزشکان دوران قاجار محسوب میشد؛
بهطوریکه به گفته پروفسور محمدعلی نفیسی،
جراح و متخصص قلب ،میرزا کاظم کسی بود که
توانستجریانگردشخونراکهازقلببهریهمیرود
وبازمیگردد،کشفکند؛هرچندبهعلتثبتنکردن
این موضوع در آن زمان ،اروپاییان این کشف را به نام
خود زدهانــد .حاج میرزا کاظم طبیب ،متولد سال
1214ق بود و تحصیالت خود را در یزد آغاز کرد و
سپس به اصفهان رفت .پس از بازگشت از اصفهان،
مدتهفتسالدریزدبهطبابتپرداختوبعدازآن،
به علت اخالق مردمی و نوعدوستی ،به درخواست
مردمابرکوهجوابمثبتدادوراهیاینشهرشد.

