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از شهر تبريز در آن سال ها بارها بر اثر بالیای طبيعى و يا يورش و قتل و غارت مهاجمان، آن همه خسارات مادى ديد و تعداد آثيرى 

 هزار نفرى آن آشته 550ق آه نيمى از جمعيت . ه1134نيروى انسانى خود را از دست داد، چنان آه پس از زلزله وحشتناك سال 

اغلب نقاط شهر و حتى قلعه شهر نيز تخريب گرديده بود، با يورش نيروهاى عثمانى به اين شهر، تبريزى ها در نبردى نا برابر، . شد

 ...ندقواى مهاجم را شكست داد

----------------------------------------------------------------------------------- 

 مرحوم صمد سرداري نيا:نویسنده

نگارش تاريخ شهرى مثل تبريز، آار گسترده اى :مرحوم صمد سرداري نيا: نویسنده- تارنمای طرح نو آنالین: سرویس مقاله:تبریزنيوز

هر برهه از پيشينه اين شهر شگفتى ها، پر از حوادث و رخدادهائى است تاريخ ساز، آه آن دوره خود را مى طلبد، چرا آه 

مى بايست در آتابى مستقل تاليف و به رشته تحرير درآيد و آن رويدادهاى تاريخى نيز آه در سرنوشت آينده اين شهر و منطقه 

اعصار، دوران خان نشينى است آه مردم تبريز و ديگر نقاط آذربايجان، طى چند يكى از اين . تاثيرگذار بوده اند، مورد مداقه قرار گيرد

 .سالى، شرايط ويژه اى را تجريه آردند

چنان آه در اين آتاب اشاره شده است، تبريز در ادوار مختلف، داراى موقعيت ممتاز و آانون حوادث تاريخى بوده و به همين علت 

د دريافته بود آه براى پيشبرد اهداف خود مى بايست تبريز را پايتخت خود قرار دهد و از شاه اسماعيل صفوى، در آغاز خيزش خو

بدين ترتيب در آن برهه حساس، نه تنها تبريز، مهد رسميت يافتن مذهب . اين شهر، برنامه هاى سياسى خود را پيگيرى نمايد

در دوران صفويه ايالت آذربايجان . ايران نيز تحقيق يافتتشيع، از سوى بنيانگذار سلسله صفوى گرديد، بلكه وحدت مناطق مختلف 

 :به چهار بيگلربيگى بدين شرح تقسيم شده بود

 .ـ چخور سعد4    ـ قره باغ3   ـ شروان2    ـ تبريز1

مال ت عثمانى ها وقايع ناگوارى آه بر اثر ح. براين اساس، در آن سال ها تبريز نه فقط پايتخت ايران بود، مرآز ايالت آذربايجان نيز بود

در . به آذربايجان پيش مى آيد، سبب مى شود شاه طهماسب، احتياط بيشترى به خرج دهد و پايتخت را از تبريز به قزوين منتقل آند

عهد ديگر سال طين صفوى نيز با اين آه تبريز پايتخت ايران نبود، ولى همچنان ابهت خود را حفظ آرده بود، حتى در دوران سلطنت 

ق آه زمين لرزه اى سهمگين، تبريز را ويران و عده آثيرى از اهالى اين شهر را آشت و پس . ه1134طان حسين، در سال شاه سل

. از سقوط اصفهان به دست افاغنه، روس و عثمانى خواستند با استفاده از اين فرصت، بخش هايى از ايران را تصرف آنند

آن ها گمان . بى ايران يعنى آذربايجان آردستان و حتى قزوين را اشغال آردندعثمانى ها با سپاهى عظيم، تمام منطقه شمال غر

مى آردند شهر تبريز را آه بر اثر زلزله، به ويرانه اى تبديل شده بود به آسانى به دست خواهند آورد، ولى در برابر مقاومت 

از “: ه بنا به نوشته حزين ال هيجىسرسختانه مردم مصيبت ديده اين شهر، چنان با شكست فضاحت بارى روبرو شدند آ

 ”.هنگامى آه جهان به وجود آمده، چنين دال ورى بى مانندى در ميان ساآنين شهرها ندرتا اتفاق افتاد



آه ايالت آذربايجان )نادرشاه تقسيمات دوران صفويه را . در دوران سلطنت نادرشاه افشار، تبريز باز موقعيت ممتاز خود را حفظ آرد

لغو نمود و برادرش ابراهيم خان ظهيرالدوله را به حكمرانى آذربايجان واحد به مرآزيت تبريز ( گلربيگى تقسيم شده بودبه چهار بي

گفتنى . در عهد جانشينان نادر نيز تبريز مرآز رخدادهاى مهم تاريخى بود. ناميده مى شد” شاه دوم“ابراهيم خان . منصوب آرد

ين عصيان ها از آذربايجان آغاز شد، چرا آه نادر در سال هاى آخر عمرش ستم را از حد است در د وران سلطنت نادرشاه، نخست

درايالت آذربايجان . گذرانده بود و اين عصيان سبب گرديد آه آمر رژيم ستمگر در هم شكست و شرايط نوينى در آشور به وجود آمد

 .سال ها ادامه يافت مليك نشين ايجاد شد و اين وضعيت 5 سلطان نشين و 5 خان نشين، 20

جالب توجه است مردمانى آه به نداى شاه اسماعيل صفوى لبيك فته و او را در تحكيم وحدت ملى يارى رسانده بودند، بر اثر ظلم 

 .و اختتاق بيش از حد نادر شاه، بر عيه او به پا خاستند

 نايبت السلطنه به تبريز و به عنوان حكمران جالب توجه تر آن آه در سال هايى آه پس از قتل نادرشاه و آمدن عباس ميرزا

آذربايجان، دوران خان نشينى ناميده مى شود، حكمرانان اين خطه در حوزه وال يت خود با استقال ل و يا نيمه مستقل به حكومت 

اه حكومتشان آزاد گذاشت و پرداختند و حتى مدتى از آن برهه، آريمخان زند با از بين بردن آنان به شيراز، حكمرانان مزبور را در ادار

بود آه با آن سرشت ” فدراتيو“سلطنت آريمخان زند به تعبير امروز به صورت : ”تاريخ خوى“به قول دآتر محمد امين رياحى در آتاب 

 آميخته به بدگمانى به آوچكترين گناهى، حكام و سرآردگان را اعدام مى آرد و نيز بر عكس شيوه فتحعلى شاه بود آه حكومت را

منحصرا در حق فرزندان بى شمار خود مى شمرد و اين سياست، قلع و قمع خان ها و سرداران آذربايجان در اين سوى ارس به 

دست فتحعلى شاه، به اعتقاد مصطفى سعدآبادى آه خود شاهد و ناظر آن حوادث تاريخى بود، يكى از علل شكست شاه قاجار 

 .در جنگ هاى ايران و روس بود

يز در دوران خان نشينى، ضمن اشاره به نحوه تشكيل خان نشينهاى آذربايجان و چگونگى اداره و حدود و ثغور آن در آتاب تبر

وال يات؛ از جمله خان نشينهاى هشتگانه اى آه در اين سوى ارس در شهرهاى ماآو، اروميه، خوى، مراغه، تبريز، سراب، اردبيل و 

ها، حكمرانان و ديگر نقش آفرينانى آه به ويژه در شهر تبريز تاريخ ساز شدند، در قره داغ پا به عرصه وجود گذاشتند، رويداد

ق، تبريز را . ه1194 و اولين روز سال 1193به ويژه زمين لرزه مهيبى آه در آخرين روز سال . فصل هاى مختلف شرح داده شده است

در آن سانحه مصيبت بار آه نجفقلى خان دنبلى . ن اين شهر را از قيد هستى ساقط نمودزيرورو آرد و تعداد بى شمارى از مردما

حكمرانى اين شهر بال ديده را به عهده داشت و يك پسر محبوبش در آن سانحه هولناك در زير آوار آشته شده و پاى خودش نيز 

 .وازه از آن ها هنوز هم باقى هستندشكسته بود، بارونى با هشت دروازه بر پيرامون تبريز پى افكند آه دو در

موضوع شايان دقت، آن آه شهر تبريز در آن سال ها بارها بر اثر اين گونه بالهاى طبيعى و يا يورش و قتل و غارت مهاجمان، آن همه 

ق آه نيمى .ه 1134خسارات مادى ديد و تعداد آثيرى از نيروى انسانى خود را از دست داد، چنان آه پس از زلزله وحشتناك سال 

اغلب نقاط شهر و حتى قلعه شهر نيز تخريب گرديده بود، با يورش نيروهاى عثمانى به .  هزار نفرى آن آشته شد550از جمعيت 

اين شهر، تبريزى ها در نبردى نا برابر، قواى مهاجم را شكست دادند، ولى از مردان شهر فقط پنج هزار نفر باقى مانده و يا پس از 

. نوس وار از زير آن همه ويرانى و خسران سر برآورده و باشكوهتر و سرفرازتر از گذشته به حيات خود ادامه داده استاندك مدتى قق

رهبر فقيد خلق و يتنام، درباره مردمان تبريز ” هوشى مينه“و اين سروده . به همين علت هم بايد تبريز را شهر شگفتى ها ناميد

 :قهرمان نيز مصداق دارد

 قوى تريمما از مرگ 

 ”چه هوا“ ما چون برنجزارهاى         

  هر سال درو مى شويم و سال ديگر               

  دوباره، با ساقه هاى پر بارتر مى روئيم                          

 :نساء مصطفى يوا مى نويسد

خستين ربع قرن نوزدهم، اين شهر مرآز از دهه نخست قرن هيجدهم تا ن. يكى از شهرهاى بزرگ و قديمى آذربايجان تبريز بود

 رخ داده بود، شهر تبريز در 1787 و 1780، 1727عال وه بر اين، بر اثر زلزله هائى آه در سال هاى . رخدادهاى بزرگ سياسى بود

ين واقعيت را لكن در ربع اول سده نوزدهم، وضعيت بهتر تبريز نسبت به ديگر شهرها، ا. معرض ويرانه هاى وحشتاآى قرار گرفته بود



يكى از موقعيت هاى برتر را  به اثبات مى رساند آه اين شهر جال ل و شكوه گذشته خود را تمجيد آرده و در بين شهرهاى آذربايجان

 .يافته بود

ه آه در اوج دوره اول جنگ هاى ايران و روس در تبريز به سر مى برد، اين شهر را اين گونه ب” گاسپار دروويل“گردشگر فرانسوى 

اين شهر بارها بر اثر زمين . تبريز آه زمانى يكى از شهرهاى بزرگ آسيا بود، مرآز و شهر مهم آذربايجان است“: تصوير مى آشد

 ”...لرزه، خسارت ديده است، لكن هميشه نيز پس از ويرانى ها مجددا قد بر افراشته 

 :به قول داوود محمدى

 آه با زلزله هاى بسيار، ويران شده و دوباره در حول و حوش مكان اوليه بر پا راز تبريز، در سر سختى آن است، سرسختى شهرى“

شده، سر سختى شهرى آه بارها درآن، حكومت دست به دست گشت و هر بار هجوم اقوام و قبايل مختلف به سبب آشت و 

اريخ شهر پر از ويرانى هاى ناشى از گرچه به واقع، ت. آشتارها شهر از سكنه خالى شد، اما بار ديگر قد علم آرد و آبادى يافت

بى شك، اين راز در . سيل و زلزله و آشتار نو غارت قلدران تاريخ است، اما تاريخ حقيقى شهر، قصه استقامت نو پايدارى است

 ”.متن حوادث تاريخى بزرگتر قابل گشودن است

ه و تقريبا ساآنانش را از دست داده بود و تا به خود  ميال دى به آلى از بين رفت1780/ق. ه1194شهرى آه بر اثر زمين لرزه سال 

 ميال دى نيز زلزله ديگر، ضربات و خسارات سنگينى هم بر خود شهر و هم به 1787/ق. ه1201نيامده، هفت سال بعد، درسال 

دآتر “: چنان آه. رددنيروى انسانى آن وارد آورده بود، پس از چند سال نه تنها قد علم مى آند، بلكه داراى موقعيت خطيرى مى گ

 ميال دى، پنج سال پس از انعقاد عهدنامه ترآمانچاى در ايران سياحت آرده، نوشته آه جمعيت 1833بارنز انگليسى آه در سال 

هزار نفر است، ولى تبريز در آن موقع بنا بر نوشته همان جهانگرد انگليسى، چهار صد هزار نفر جمعيت داشته است 25شهر تهران 

يان در تبريز، تقريبا، خود را در يك شهر اروپائى مى ديدند و احساس ناراحتى نمى آردند و به همين جهت ترجيح مى دادند آه و اروپائ

 .در تبريز سكونت آنند

 :يورتى نينيانوف نيز مى نويسد

يلوويچ بوده، احتماال   ميال دى آشور ايران شبيه دوران ايوام سوم و يا شايد شبيه دوران حكومت آلكسه ى ميخا1829در سال “

. رقابت ميان دو شهر تبريز و تهران آه يك بزرگتر و ديگرى آوچكتر است. پطرى وجود نداشته، يا اين آه وجودش را ناديده گرفته اند

 .بسان رقابت ميان مسكو و پطرزبورگ به چشم مى خورد

 .ن از زمان تيمورلنگ به وجود آمده استوجود داشته، در صورتى آه تهرا( ميال دى)حال آن آه تبريز از قرن هشتم 

 ”...تهران را اولين شاه قاجار، يعنى سرسلسله قاجاريه پايتخت قرار داد 

اداره مى شد و اياال ت ” ممالك محروسه ايران“پس از پايان دوران خان نشينى و استقرار سلطنت قاجاريه، آشور ايران، تحت عنوان 

در اين دوران نيز تبريز به علت اهميت تاريخى و موقعيت بر جسته اش به عنوان شهر . مختلف، داراى اختيارات داخلى بودند

محيط مترقى اين شهر، در آن سال ها مرآز پرورش و . وليعهدنشين، نقشى آانون سياسى، اقتصادى و فرهنگى ايران ايفاء مى آرد

.. سم قائم مقام فراهانى، اميرآبير، ميرزا صالح شيرازى و عرض اندام رجال نخبه اى مثل عباس ميرزا، ميرزا عيسى و ميرزا ابوالقا

 .بود

مردم آگاه اين شهر به . نتايج جنگهاى خفت بار ايران و روس آه ناآارآمدى ساختار سنتى حكومت ايران را به وضوح عيان ساخت

اصله يك قرن، از جنگ هاى ايران و به همين علت، در ف. اين نتيجه رسيدند آه بايد بساط آهنه را برچيده و طرحى نو در انداخت

روس تا انقال ب مشروطيت، تبريز مرآز تجددخواهى و اصال ح طلبى گرديد و مردم با فرهنگ اين شهر با ابتكارات، نوآورى ها و حماسه 

 به آفرينى هاى خود توانستند تحوال ت شگرفى در زمينه هاى مختلف سياسى، اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى در سراسر آشور

 .وجود آورند و تبريز و شهر اولين ها شهره گردد

 .پایان

 


