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روایت «ویل دورانت» و «آلبر ماله» از حال و روز اروپا ،همزمان با عصر طالیی تمدن اسالمی

چند خط تاریخ

«قوامالسلطنه»
به روایت آبراهامیان
«قوامالسلطنه» ،ملقب
ب ــه «ج ــن ــاب اشــــرف»،
بــرای تمام ایرانیان ،یا
دســت کــم کسانی که
اندکی با تاریخ معاصر
ای ــران آشنایی دارنــد،
شخصیتیشناختهشده
اســـت .هرچند وجــوه
منفی شخصیت او بیش از وجوه مثبت آن است
و در کارنامه سیاسی وی ،تقابل با خواست مردم
در 30تیر 1331و نیز ،به شهادت رساندن کلنل
محمدتقیخانپسیاندیدهمیشود،امابسیاری
از مورخان تردیدی ندارند که قوام ،سیاستمداری
توانمند و در عین حال ،فرصت طلب بود.
▪مرموزترین سیاستمدار قدیمی

«یرواند آبراهامیان» در کتاب «ایــران بین دو
انقالب» ،درباره «قوامالسلطنه» مینویسد«:در
بین همه سیاستمداران قدیمی ،احمد قوام،
مرموزترین آن ها بــود .او میکوشید خودش
را فرد قاطعی نشان دهد که کام ً
ال بر اوضاع
مسلط است ،در حالی که همواره هم از جانب
راست – شاه ،ارتش و رؤسای ایالت و عشایر – و
هم از جانب چپ – حزب توده ،فرقه دموکرات
– به مبارزه طلبیده میشد .گرچه در واقــع،
قــوام نماینده کشوری ضعیف و توسعه نیافته
بود که هر یک از قدرتهای بزرگ میتوانست
آن را یک شبه از صفحه روزگــار محو کند ،خود
را سیاستمداری جهانی ،همتای استالین،
چرچیل و ترومن نشان مـــیداد .میکوشید
طرفداران خود را مطمئن سازد که برای تمامیت
ارضــی و منافع ملی ،برنامهای مخفی دارد،
امــا در واقــع در چنگ رویــدادهــا اسیر بــود و با
سرهم بندی کــردن کارها ،شعبد هباز یهای
سیاسی و بهرهبرداری از فرصتها ،به جای خلق
فرصتها ،بحرانها را پشت سر میگذاشت.
او [به همه] اطمینان م ـیداد که همه چیز به
خوبی پایان مییابد؛ ولــی فــردی واقعبین و
خــونــســرد بــود کــه سیاست را هنر ممکنات
می دانست« ».آبراهامیان» می افزاید«:این
تــفــاوت در فکر و عــمــل ،امــیــدهــا و تــر سهــا و
خواستها و قابلیتهای قوام ،باعث شد تا هدف
حقیقی اش را پنهان کند.
او بــدون اتخاذ شیوه عمل خاصی به پیشواز
بــحــرا نهــا مــیرفــت ،بــا رو در روی هــم قــرار
دادن بحرانها ،به کار خود ادامــه مـیداد و به
شنوندگان خود مطالبی می گفت که بیشتر مورد
عالقه آن ها بود ،نه مطالبی که باید میگفت.
همچنین ،با ادعاهایی مبنی بر پیشبینی پیامد
بحرانها ،ارائه گزارشهای غیرقابل بررسی از
گفتوگوهای پنهانی  ...بحرا نها را پشت سر
میگذاشت ».این رویه «قوامالسلطنه» ،در دوران
حکومت وی بر خراسان ،بین سالهای 1296
تا  1300خورشیدی نیز ،قابل مشاهده است.
به ادعای «مهدی فرخ» ،از دوستان و نزدیکان
کلنل پسیان« ،قوام» با دریافت مبالغ معتنابهی
پـــول ،اخــبــار مــربــوط بــه آســیــای مــیــانــه را با
واسطههایی که داشــت دریافت می کــرد و به
سفارت انگلیس میفروخت.
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 800سال همزیستیاروپاییها با فاضالب!

گروه اندیشه – در مطالعات مربوط به تاریخ
بعد از اســام ،قرنهای سوم تا پنجم هجری
به عنوان دوران عصر طالیی تمدن اسالمی
شناخته میشود؛ دورانی که در آن ،مسلمانان
توانستند با اتکا به آموز ههای اسالم و تالش
مجد انه ،به دستاوردهای علمی،
و کوشش
ّ
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی بزرگی دست
پیدا کنند .آ نچــه بــه نــام تمدن اســامــی و
پیشرفت علمی مسلمانان میشناسیم ،در
این دوره به اوج خود رسید و دست کم تا سه
قرن بعد ،با فــراز و فرودهایی ،ادامــه یافت.
هرچند هجوم مغوالن ،به یکباره آفتاب این
تمدن را به غــروب نزدیک کــرد ،اما اصالت و
صالبت آن ،مانع از نابود یاش شد و میراث
آن عصر طالیی ،هرچند در قالب کتا بها و
نوشته ها ،به عصر حاضر و نسل کنونی انتقال
یافت .امــا بحث ما در ایــن نوشتار ،بررسی
دستاوردهای این تمدن بزرگ نیست؛ بلکه
میخواهیم ،کسانی را که گاه فرهنگ و اصالت
ما را به استهزا میگیرند و دنیا را دهکدهای
جهانی ،با کدخدایی خودشان میپندارند،
بهتر بشناسیم و به حکم مصرع دلنشین شعری
از ملکالشعرای بهار که میگوید «سوابق
است که هر عمر را نظام دهد» ،با سابقه و تاریخ
اجتماعی اروپاییهای پرنخوت ،همزمان با
عصر طالیی تمدن اسالمی ،بیشتر آشنا شویم؛
اروپاییهایی که البته ،افزون بر قاره سبز ،عقبه
فکری و نژادی آمریکاییهای سفیدپوست هم،
محسوبمیشوند.هرچندبررسیاینمسئله،
با ابعاد گسترد هاش ،در ایــن فرصت کوتاه
میسر نیست ،اما از باب «مشت نمونه خروار»،
میخواهیم به سراغ وضعیت بهداشت در اروپا،
همزمان با عصر طالیی تمدن اسالمی و بلکه،
قرنهای بعد از آن برویم .امیدواریم از آنچه
برایتان نقل میکنیم ،حالتان به هم نخورد!
▪سیستم دفع فاضالب

یکیازمهمترینویژگیهایساختاربهداشتی
در جوامع مسلمان ،استفاده از سیستم صحیح
دفع فاضالب و احداث سرویسهای بهداشتی
مناسب در تمام منازل ،حتی در دورافتادهترین
روستاهاست؛ اما جالب است که بدانید در
اروپای قرون وسطی ،اصو ًال احداث ساختمانی
با عنوان سرویس بهداشتی ،محلی از اعراب
نداشت! تنها در خانههای اشراف و کاخهای
سلطنتی ،مـیشــد یکی دو تــا تــوالــت پیدا

▪حمام ،بی حمام!

آلبر ماله(سمت راست) و ویل دورانت(سمت چپ) ،دو مورخ بزرگ غربی بودند که در
آثارشان ،گزارش مفصلی از اوضاع وحشتناک بهداشت در اروپای قرون وسطی ارائه کردند
کــرد .ویل دورانــت ،در کتاب «تاریخ تمدن»
مینویسد« :صومعهها ،دژه ــای فــئــودال و
خانههای اغنیا دارای مسترا حهایی بودند
وصل به چاه مستراح ،لکن اکثر خانهها برای
این کار محلی در حیاط سرطویله داشتند و
در مواردی ،یکی از این مستراحهای طبیعی،
مورد استفاده ده ،دوازده خانه بود[!]» مسئله
سرویس بهداشتی و دفــع صحیح فضوالت
انسانی ،به این موارد ختم نمیشد؛ در پاریس
که در قرن  17میالدی ،آن را عروس شهرهای
اروپایی مینامیدند ،تا سال  1300میالدی،
مستراح هنوز جزو وسایل لوکس محسوب
میشد .فرانسو یها در کاسههایی ادرار
میکردند و آن را لب پنجره خانه میگذاشتند
تا بوی وحشتناکش ،آزارشــان ندهد .گاهی
این کاسهها از فراز طبقه دوم ،روی سر عابران
میریخت و دستمایه خنده و مسخر هبازی
اهــالــی محل مـیشــد .ویــلدورانــت تصریح
میکند که پاریسیها عادت داشتند محتویات
کاسه را بدون نگاه کردن به اطراف ،به فضای
کوچهبپاشندوفقطدادبزنند«:خیسنشوی!»
نشانههایی از این رفتار مبتذل را حتی میتوان
در آثار مولیر ،نمایش نامهنویس معروف نیز،
دید .تا اواخر قرن 13میالدی ،اروپاییها اصال
چیزی به نام توالت عمومی را نمیشناختند
و اصو ًال این مکانها ،در زمره اماکن تجملی
محسوب مـیشــد .ایــن در حالی بــود کــه در
همان زمان ،در سرزمینهای اسالمی ،تقریب ًا
همه مساجد به آبریزگاه مجهز بودند .وضع
در اروپــا آنقــدر دهشتناک بود که بوی گند

فضوالت انسانی ،فضای شهرهای بزرگ
اروپا را پر میکرد .سفرنامهنویسان مسلمان
که در این دوره به اروپــا رفته بودند ،از بوی
تعفن و جو یهای مملو از فضوالت انسانی
در شهرهای اروپایی ،شکایت کردهاند .آلبر
ماله در کتاب تاریخ قرون وسطی ،مینویسد:
«آلــودگــی کــوچـههــا مــوجــب انــتــشــار سریع
ناخوشی میگردید .همینکه هوا کمی گرم
میشد ،بــوی عفونت همه جا را میگرفت؛
چنانکه روزی فیلیپ اگوست به هوای نسیم
در کنار پنجره قصر خود نشسته بود که ارابهای
از میان لجن گذر کرد و چنان عفونتی برخاست
که حالت غش به فیلیپ دست داد[!]» کلیسا
که دایم موضوع ترک دنیا را به پیروانش آموزش
میداد ،در به وجود آمدن این وضعیت نقش
داشــت؛ در آمــوز ههــای کشیشها ،طهارت
و حمام رفتن ،نوعی توجه به دنیا محسوب
میشد و آن ها ،عموم ًا مردم را به دوری از این
رویه دعوت میکردند .به این ترتیب ،مردم
اروپا ،همزمان با دوران طالیی تمدن اسالمی،
با فاضالبهای متعفن ،همزیست و همسایه
بودند و اثری از توجه به نظافت در میان آن ها
به چشم نمیخورد؛ تا جایی که وقتی در سال
 1531میالدی،دولتفرانسهبرایجلوگیری
از شیوع بیماریهای مسری ،از مردم پاریس
خواست که در خانههایشان مستراح بسازند،
هیچ کس قبول نکرد! این رویه باعث شیوع
بیماریهای واگیرداری مانند وبا ،طاعون و
جذام میشد و هر سال ،هزاران اروپایی را به
کام مرگ میفرستاد.

در قــرون وسطی ،خبری از حما مهای بخار
دوره رومیها نبود .آن ها حمام رفتن را بچگانه
و اقدامی مخصوص مسلمانان میدانستند.
حتی دادگ ــا هه ــای تفتیش عقاید ،برخی
افراد را به واسطه تمایل به تمیزی و عالقه به
استحمام ،مجرم شناختند و سوزاندند! گویی
در میان این قــوم ،مفهومی به نام پاکیزگی
وجود نداشت .رابرت ماسی ،نویسنده کتاب
«پطر کبیر» ،درباره حمام نرفتن اروپاییها،
روای ـتهــای قابل تأملی نقل میکند؛ وی
مینویسد« :پاریسیها تا قبل از ورود سفیر
ایـــران عصر صفوی(محمدرضا بــیــک) به
پایتخت فرانسه ،حمام نمیرفتند و برای
رفــع بــوی بــد ،به حد افــراط از عطر و ادکلن
استفاده میکردند؛ در حالی که فرانسه یکی
از ُپرآبترین کشورهای اروپای غربی است ...
به همین دلیل است که عطرو ادکلن فرانسه
در تمام دنیا مشهور اســت!» حما م نرفتن،
باعث بروز بیماریهای جلدی و رواج شپش
در میان مردم بود .حتی شاهان اروپایی هم
افــرادی را بــرای کشتن شپشهای سرشان
در اختیار داشتند .آبهای آلوده ،بالی جان
مــردم میشد؛ کسی عــادت به نوشیدن آب
سالم نداشت .صبحگاه ،وقتی از خــواب بر
میخاستند ،همه اهالی منزل داخــل یک
ظرف سر و صورتشان را میشستند؛ منظره
چنین اقدامی آ نقدر چند شآور است که از
توصیف آن معذوریم! این در حالی است که در
سراسر جهان اسالم ،محرومترین روستاها،
مجهز به حما مهایی برای پاکیزه کردن تن
بوده و هستند و دستورالعملهای اسالمی،
مسلمانان را به صورت جدی ،به پاکیزگی و
استحمام موظف کرده است .وضعیتی که به
آن اشاره کردیم ،طی  800سال از هزار سال
دوره قــرون وسطی ،بین سا لهای  500تا
 1500میالدی ،در اروپا وجود داشت.
▪منابع:
تاریخ تمدن؛ ویل دورانت؛ ترجمه :ابوالقاسم
طــاهــری؛ جلد ( 4عــصــر ایــمــان)؛ شرکت
انتشارات علمی و فرهنگی1391 ،
تاریخ قرون وسطی؛ آلبر ماله و ژول ایزاک؛
ترجمه :ع .هژیر؛ دنیای کتاب؛ 1362
زندگی و تمدن در قرون وسطی؛ صدرالدین
میرزایی؛ اقبال؛ 1347

امیرکبیروکارآفرینیبانوانایرانی
دوزی دوره
«ضعیفه تهرانی ،زر
ِ
گزارش
تاریخی
ملبوس(لباس)صاحبمنصب
نظامی را بــه قاعده(مانند)
روم(اروپــا) دوخته و در کمال خوبی به عمل آورد
علیهرساند.به
کهدراینهفته،بهنظراولیایدولت ّ
طوریاستکهمطلق ًاباکاراسالمبولیامتیازداده
علیهحکومتفرمودندکه
نمیشود.اولیایدولت ّ
شاگردبسیارنگاهدارندوتامدتپنجسالاحدی
در عمل او شراکت ننمایند ».این جمالت ،متن
خبری کوتاه است که در روزنامه «وقایع اتفاقیه»،
مورخجمعه 11،ربیعالثانیسال 1267هـ.قبه
چاپرسید.اوایلدورانسلطنتناصرالدینشاه

بودوامیرکبیر،صدراعظمکاردان
و وطندوست ،اداره کشور را در
دست داشــت .مهم ترین مشکل
ایــران در آن روزگـــار ،تهی بودن
خزانهوضعفجدیبنیهاقتصادی
کــشــور بــــود .امــیــر بــا فــراســت و
هوشیاریذاتیخودمیدانستکه
عالجایندرد،جزباتقویتاقتصاد
ملی و کمک بــه رونــق تولیدات
داخلی ،ممکن و میسر نیست .به همین دلیل،
با جدیت فــراوان به حمایت از تولیدکنندگانی
پرداخت که میتوانستند مصنوعات وارداتی را با

کیفیت باال و قیمت پایین ،تولید و
عرضه کنند .میرزاتقیخان برای
دستیابیبهاینهدفمهم،حتیاز
جزئیتریناقداماتهمصرفنظر
نمیکرد .نقل کردهاند که روزی،
هنگام عبور از خیابان ،بانویی
هنرمند به نام «خورشیدخانم»،
جلوی او را گرفت و زردوزی لباس
نظامی تولید خودش را که مورد
نیاز ارتــش بــود ،به امیرکبیر عرضه کــرد .تا آن
موقع ،زردوزی مورد نیاز لباس سپاهیان ایران،
از خارج وارد میشد .امیر نگاهی به کار زردوزی

خورشیدخانمانداختوازاوپرسیدکهآیامیتواند
به تعداد مورد نیاز سپاه ایران ،از این زردوزیها
تولیدکندوبانویهنرمندایرانی،باقیداینشرط
که کارگاهی در اختیار داشته باشد و کارگرانی،
اعالمآمادگیکرد.امیرکبیردستوردادتابرایوی
کارگاهی ایجاد کنند و عالوه بر آن ،مقرر کرد که
انحصارتولیدزردوزیسپاهیانایران،تاپنجسال
دراختیارخورشیدخانمباشد.باایناقدامهرچند
کوچکوجزئی،بخشیازنیازهایداخلیتأمین
شد و افزون بر آن ،تعدادی از بانوان ایرانی به کار
مشغولشدند.بادرایتامیرکبیر،خورشیدخانم
مبدلبهنخستینبانویکارآفرینایرانشد.

بازیگران تاریخ

«حاجی میرزا آقاسی»
صدراعظم اعصاب ُخردکن!

ُ
«کــنــت دوســرســی»،
ایران
در
فرانسه
سفیر
ِ
عهد محمدشاه قاجار،
دربــاره «حاجی میرزا
آقــاســی» ،صدراعظم
ایــــران در آن دوره،
مــینــویــســد«:اکــثــر
اوقات خیاالت عجیب
و غریبی در ُم َخ ّیله حاجی خطور میکند و این از
بدبختی مملکتی است که زمام امور آن را بهکف با
کفایت!اومحولنمودهاند.اینمردازکوچکترین
و سادهترین امور اداری اطالعی ندارد .چون اغلب
بد و ناسزا میگوید ،صفای نیت او نیز مورد تردید
اســت .وقتی که من بهدیــدن او رفتم ،در اتاقی
نشسته بود که از نظر کثافت ،انسان را مشمئز
مینمود .نظرات و نقشههای این مــرد ،عجیب
و غریب بهنظر مـیآمــد ،خاصه که برنامههای
خود را با کمال خونسردی شرح مـیداد .روزی
میگفت از دست تقاضاهای بیمورد انگلیس
جگرم خون شده و چیزی نمانده است که یک
عده قشون بهکلکته بفرستم و ملکه ویکتوریا را
دستگیر کنم[!!]» «حاجی میرزا آقاسی» اصالت ًا
از اهالی ایروان و صوفی مشرب بود .او در زمان
حکومت «عباسمیرزا» در آذربایجان ،استخدام
شد تا وظیفه تربیت شاهزادههای قاجار را برعهده
بگیرد که بدبختانه ،یکی از آن ها ،محمدمیرزا،
شاه آینده ایران بود« .حاجی میرزا آقاسی» پس
از قتل ناجوانمردانه «قائم مقام فراهانی» ،به مقام
صدراعظمی رسید ،اما رفتار تند و زنندهاش با
اطرافیان ،همه را از وی بیزار کرد« .مورخالدوله
سپهر» در «ناسخالتواریخ» مینویسد«:مردم
ایران فراموش نکردهاند آن گاه که بهمجلس حاج
میرزا آقاسی میرفتند ،چنان بود که بر بیشه
هالهل عبور میکردند ».افزون بر اینها ،احاطه
نداشتن او بر امور سیاسی و نظامی و در همان
حال ،دستورهای گاه به گاه و نامتعارفش در این
عرصهها ،باعث خنده اطرافیان و ضربه خوردن
ایران در جبهههای مختلف میشد« .مورخالدوله
سپهر» مینویسد«:حاج میرزا آقاسی از مسائل
نظامی ابــد ًا اطالعی نداشت ،ولی در عملیات
جنگی جد ًا مداخله میکرد؛ حتی بهپیشنهادات
سرداران قشون هم ترتیب اثر نمیداد .چنانکه
در جنگ هرات ،سپاهیان ایران به دستور او یک
سمت شهر را محاصره و سمت دیگر را رها کرده
بودند و به همین سبب ،شب هنگام مهاجمان به
اردوی محمدشاه شبیخون میزدند و جمعی را
بههالکت میرسانیدند .وزیر لشکر با این عمل
مخالفبودومیگفت:شهربایدازهمهطرفتحت
محاصره واقع شود تا دشمن نتواند از خارج کمک
بگیرد و ناچار بهتنگنا بیفتد و سر تسلیم فرود آورد.
صاحبمنصبان قشون نیز نظر وزیر لشکر را تأیید
میکردند ،ا ّما [این] سخنان هیچ یک مورد توجه
سر این امر را پرسش
قرار نمیگرفت .تا این که ّ
نمودند .حاجی در پاسخ گفت :چون اطراف شهر
را نیک حصار دهیم ،کار بر خصم سخت شود و در
حراست خویش نیک بکوشد و حفظ حصار نیکو
کند و کار ما بهدرازا کشد .ا ّما چون یک سوی شهر
گشوده و راه فرار گشاده است ،چون لختی سختی
بیند ،شهر را بگذارد و راه فــرار بــــردارد[!!!]».
«حاجی میرزا آقاسی» پس از مرگ محمدشاه و از
ترس تحت تعقیب قرار گرفتن به دلیل اقداماتش،
به عراق گریخت و در همانجا درگذشت.

