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فناوریهایایرانی از 8هزارسالقبلمیالد

مکتوبات تاریخی
به مناسبت نخستین سالروزدرگذشت

سیرتا پیاز چپ ایران
به روایت «انورخامهای»

رودسری – یکی از مهم
ترین منابع مطالعات
تــــاریــــخــــی ،بـــررســـی
سفرنامهها و خاطرات
خــودنــوشــت افــــرادی
اســت کــه شاهد وقایع
تاریخی و رویــدادهــای
ت ــأث ــی ــرگ ــذار گــذشــتــه
بودهاند .هرچند این نوشتهها ،در بیشتر مواقع،
آلــوده به اغــراض نویسنده اســت و بخشهایی
را که او نمیپسندد ،از منظر خواننده مخفی
میکند ،اما نگاهی جامع به نوشتههای متعدد
مربوط به یک رویداد یا جریان ،میتواند ما را در
مسیر به دست آوردن درک درست از وقایع قرار
دهد .خاطرات سیاسی «انور خامهای» ،یکی از
طوالنیترین نوشتارهاییاست که در این زمینه
وجود دارد .او که یک سال پیش ،در چنین روزی،
 29آبان سال  ،1397در  102سالگی دار فانی
را وداع گفت ،به دلیل عمر طوالنی و درگیری
مــداوم با شخصیتها و رویــدادهــای مربوط به
جریان چپ در ایران ،آگاهی باالیی در این عرصه
داشت .خامهای تا هنگام درگذشت ،تنها عضو
بازمانده گروه معروف  53نفر محسوب میشد؛
گروهی مارکسیست که توسط تقی ارانــی در
سا لهای نیمه دوم دهه  1310بنیان گذاری
شدوبسیاریازشخصیتهایچپگرایشناخته
شده ،مانند بزرگ علوی ،ایرج اسکندری و  ...در
آن عضویت داشتند .این گروه در سال 1316
توسط پلیس سیاسی رضاشاه شناسایی شد و
اعضایش دستگیر شدند و تا شهریور  1320و
اشغال ایران توسط متفقین ،گرفتار زندان بودند.
خامهای در این دوره با افرادی مانند پیشهوری،
در زنــــدان قــصــر هــم بــنــد ب ــود و گــزارشهــای
او از زنــدا نهــای دوره رضاشاه در خاطراتش،
گزارشهاییمنحصربهفردودرخورتأملاست.او
پس از آزادی از زندان ،فعالیتهای سیاسی را رها
نکرد و از بنیان گذاران حزب توده بود .خامهای
تا اواخر دهه  ،1320عضویت خود را در حزب،
حفظ کرد و بعد ،به همراه افــرادی مانند خلیل
ملکی و جالل آلاحمد ،از حزب توده خارج شد و
جریان چپ مستقل را در ایران بنیان گذاشت .او
مسافرتهایی به اروپا داشت و توانست تحصیالت
خود را تا مقطع دکترا ادامه دهد و در تمام این
مدت ،ارتباط خود را با جریان چپ حفظ کند.
به همین دلیل ،خاطرات انور خامهای مشحون
از اطالعاتی است که او بیواسطه به دست آورد.
رویکرد وی در تدوین کتاب ،نقلی – تحلیلی است؛
از یک سو ،ماجرای پیدایش جریان چپ و وقوع
رویدادها را به خوبی و با حوصله نقل میکند و
از سوی دیگر ،با دقتی وسواس گونه ،به همراه
ادلــه و اسناد در دسترس ،به نقد این جریان و
چالشهای آن میپردازد .خاطرات سیاسی انور
خامهای ،برای تمام کسانی که به دنبال یک روایت
بیواسطه از درون جریان چپ ایران هستند ،یک
فرصت مغتنم و استثنایی است.

نکته تاریخی

از اطفائیه امیرکبیر
تا آتشنشانی بلدیه
امیرکبیر نخستین کسی بود که تصمیم گرفت به
مــوازات آگاه ساختن مردم دربــاره خطرات آتش،
نهادی را هم برای مقابله با حریق در سراسر کشور
ایجاد کند و چون در دوره ولیعهدی ناصرالدین
شاه ،سالها در تبریز خدمت کرده و به چشم دیده
بود که در آن شهر ،توسط بیگانگان ،تأسیسات و
تجهیزاتی به موضوع آتشنشانی تخصیص یافته
است،قصد الگوبرداری از اقدامات انجام شده و
تعمیم آتشنشانی در سطح کشور را داشــت؛ اما
عمرش کفاف نــداد .تبریز ،اولین شهری بود که
در آن بلدیه(شهرداری) تاسیس شد و قاسمخان
والــی،بنیان تشکیالتی را گذاشت که به دلیل
وظیفه خاصی که برای آن تعریف شده بود،ا ز همان
ابتدابه«اطفائیه»شهرتیافت.درآخرینسالهای
سلطنت نــاصــرالــدی ـنشــاه ،ادارهای بــا عنوان
«احتسابیه» در تهران دایر شد که کار نظمیه،بلدیه
و عدلیه یعنی شهربانی،شهرداری و دادگستری
کنونی را به طور یک جا انجام میداد .آن اداره که
شماری از کارکنانش با عنوان «محتسب» خطاب
میشدند،از دو شعبه با عنوانهای «احتساب» و
«تنظیف» تشکیل میشد .شعبه تنظیف ،عدهای
سقا در استخدام داشت که موظف بودند با مشک،
کوچهها و خیابانهای شهر را آبپاشی کنند تا
گرد و غبار ناشی از حرکت مردم ،وسایل نقلیه و
چهارپایان،باعث اذیت و آزار شهروندان نشود و
عالوه بر آن مسئولیت،موظف بودند هنگام وقوع
آتشسوزیهانیزدرامرخاموشکردنآتشدخالت
کنند .پس از امضای فرمان مشروطیت و تصویب
قانون احداث بلدیه در شهرهای ایران ،مسئولیت
تشکیل و راهانـــدازی اداره آتشنشانی برعهده
بلدیه(شهرداری) گذاشته شد؛ مسئولیتی که تا
امروز برقرار مانده است.
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ایرانیان چگونه برای نخستین بار ،عمل سزارین و باتری الکتریکی را ابداع کردند؟

جواد نوائیان رودسری – ایران همواره یکی
از مناطق نابغهخیز و تأثیرگذار بر تاریخ جهان
بوده است؛ ایرانیان ،خواه اقوام اولیهای که
در این فالت می زیستند و خواه ،اقوام آریایی
که بعدها و حدود دو هزار سال قبل از میالد
به این سرزمین کوچیدند ،در خاک زرخیز
آن ،به فعالیتهای مختلفی روی آوردنــد که
زمینهساز رشد علوم و فنون مختلف در این
مرز و بوم شد؛ فنونی که بسیاری از آن ها ،در
ایران نضج گرفت ،بالید و در نهایت ،جهانیان
را از برکات خود برخوردار کرد .در این نوشتار،
به برخی از عرصههای علم و فن که ایرانیان
باستان در آن هــا ،جهانیان را وام ــدار خود
کرد هاند ،میپردازیم؛ عرصههایی که شاید
در میان هیاهوی امروزی دانش و فناوریهای
مغرب زمین ،به چشم آنان که مفتون زرق و برق
بیگانگان هستند ،نیاید؛ اما واقعیتی است
غرورآمیز بر تارک تاریخ این کهن بوم و بر.
▪پزشکی

پزشکی در ایــران باستان ،پیشهای مقدس
بوده است .زرتشت ،خود پزشکی توانمند و
ماهر بود و در متون اوستایی ،نامی از «ثریته»،
به عنوان پزشک حاذق ایران باستان ،به میان
آمــده اســتُ .مغها در ایــن دوره ،هم کسوت
روحانی داشتند و هم مقام طبیب .آن ها افزون
بر شناسایی گیاهان متعدد دارویی ،شیوههای
نوینی را بــرای نجات انسا نها از درد و رنج،
کشف و به جهانیان عرضه کردند .به روایت
شاهنامه حکیم تــوس ،نخستین «سزارین»
تاریخ ،توسط ایرانیان و هنگام تولد رستم ،اتفاق
افتاد؛ آنگونه که پژوهشگران منصف ،معادل
فارسی «سزارین» را« ،رستمینه» دانستهاند.
بقایای تمدن درخشان شهر سوخته در نزدیکی
زابل ،سندی زنده از توانمندی پزشکان ساکن
فالت ایران ،در ده هزار سال قبل است؛ چشم
مصنوعی کشف شــده در ایــن منطقه که در
جمجمه بانویی حدود ًا 35ساله جا خوش کرده
بود ،مدرکی انکارناپذیر در توانمندی ایرانیها
برای تولید پروتزهای مختلف پزشکی است .در
قرنهایبعد،خاندانهاییمانندبختیشوع،در
غرب ایران زندگی میکردند و توانمندی آن ها
در طبابت و تأثیرشان بر دانش پزشکی ،حتی
مرزهای کینه و حسادت غربی را در نوردید و در
تاریخ علم جهان ماندگار شد.

تولید روشمند و انبوه گندم رو آوردند .شواهدی
در نزدیکی دریاچه ارومیه کشف شده است که
نشان میدهد از پنج هزار سال قبل از میالد ،ما
در سرزمینمان ،مزارع بزرگ گندم داشتهایم و به
تدریج ،دیگر اقوام ،از ایرانیان کشت این محصول
رافراگرفتهاند.نیاکانما،برایاولینبار،یونجهرا
بومی کردند و در زمینهای این سرزمین کاشتند
تا آنجا که بابِلیها از نام ایرانی «اسپاستی» برای
اسم بردن از یونجه استفاده میکردند .ایرانیها
به دانش پرورش پسته ،بادام ،انار و هلو پی بردند
و برای نخستینبار در جهان ،طعم این میوههای
پرورش یافته را چشیدند و به عالم هدیه کردند.
▪دانشهای تجربی

نخستین باتری الکتریکی جهان که توسط ایرانیان در دوره اشکانی ساخته شد

▪حمل و نقل

ساکنان فالت ایــران ،عموم ًا به دام پروری
مشغول بودند و از همین رو ،نیاز مبرمی به
مسیر و ابزارآالت مناسب برای جابهجایی در
مراتع و کوهستانها داشتند .به همین دلیل،
نخستین جادههای مدرن در ایران متولد شد
و هنگامی که هخامنشیان خواستند با سرعت
حمل و نقل خود بر گستره قلمرو پهناورشان
تسلط داشته باشند ،جاد ههای سنگفرش
شاهی ،تخت جمشید را به شــوش و شوش
را به ســارد در شبه جزیره آناتولی ،به طول
 2500کیلومتر ،متصل کرد تا نیاکان ما،
نخستین کسانی باشند که دست به احداث
بــزرگــرا ههــای بینالمللی میزنند .برخی
معتقدند که اختراع چــرخ ،در جنوب غربی
فــات ایــران ،حــدود هفت هــزار ســال قبل و
زمانی که سومریها نخستین پادشاهی خود
را تأسیس کردند ،اتفاق افتاد .قدیمیترین
چرخ ساخته دست بشر ،در شوش ،پایتخت
باستانی ایــام ،یافت شده اســت .ایرانیها
بــرای نخستین بار از فلزات بــرای استحکام
توپر به حالت
چرخ استفاده و آن را از حالت ُ
توخالی تبدیل کردند تا وزنش کاهش یابد و
توانایی بهتر جابهجا شدن را داشته باشد .به
این ترتیب ،فناوری تولید و استفاده از چرخ در
ایران پنج هزار سال قبل از میالد رایج شد و به
کمک رونق اقتصادی آمد.

نگاهی به کارنامه و فعالیتهای سیدحسن تقیزاده

مشروطهخواهیکه مشاور رضاخان شد!

سید حسن تقیزاده در سال  1257شمسی
در تبریز متولد شد و ابتدا ،تحصیالت خود را
با دروس مذهبی آغاز کرد؛ سپس ،در دوران
جوانی ،با اندیشههای روشنفکران شبه مدرن
آن زمان ،همچون میرزا ملکمخان ناظمالدوله،
طا ِلبوف و روزنــامـههــای فارسی زبــان خارج
از کشور ،همچون اختر ،ثریا ،حبلالمتین و
حکمت که به تبریز میرسید ،آشنایی یافت و
به اندیشههای سیاسی اروپا ،مشروطهخواهی
و افکار تجد دطلبی عالقهمند شد .به گزارش
مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ،او برای
آشناییبیشتربانهضتهایجدید،ابتدابهقفقاز
و ترکیه سفر کرد و سپس در بیروت به فراگرفتن
زبان فرانسه و انگلیسی پرداخت .به این ترتیب،

تقیزاده در آنجا با ظاهر اندیشههای مدرنیسم
و تجددخواهی به خوبی آشنا شد و در ادامه
به تبریز بازگشت و به همراه محمدعلیخان
تربیت ،بــا ســازمــان دهــی عـــد های از آزادی
خواهان و تجددطلبان دیگر ،به انتشار مجله
«گنجینه فنون» پرداخت که دست اندرکاران
آن ،همگی تحت تأثیر جنبشهای انقالبی و
آزادی خواهانه قفقاز و امپراتوری عثمانی و
غرب بودند.پس از مدتی با اوج گرفتن نهضت
مشروطه ،تقیزاده که دلباخته تفکرات آزادی
خواهانه و تجددطلبانه غرب شده بود ،به صف
مشروطهخواهان غرب گرا پیوست .این گروه از
مشروطه خواهان ،بر خالف مشروطهخواهان
مذهبی ،خــواســتــار حکومتی در چــارچــوب

▪معماری

جلو ههای توانمندی نیاکان مــا در عرصه
معماری ،بیش از دیگر عرصهها خودنمایی
میکند .ایرانیان برای نخستین بار در تزیین
بناها ،از شیشههای رنگی استفاده کردند.
در زیگورات چغازنبیل ،شاهکار معماری دوره
ایالم ،میتوان جلوههایی از این هنر را دید.
پخت آجر و استفاده از الجورد برای تزیین آن
نیز ،ابتکار ایرانیها بود .آن ها در هوای متغیر
و فصلهای چهارگانه فالت ایــران ،دست به
اختراع سبکی از معماری زدند که بعدها در
تمام جهان گسترش یافت و آن ،طراحی گنبد
برایسقفخانهبود؛گنبدبهعنوانیکاختراع
فوقالعاده ،میراث اجداد ایرانی ماست که با آن
میشود زمستانهای سرد و تابستانهای گرم
را به راحتی از سر گذراند .نام برخی مهندسان
ایرانی دوره هخامنشی ،مانند اسکیالکس،
ستاسپه و آرتــاخــه ،به دلیل ابداعاتشان در
این عرصه ،در تاریخ معماری دنیا باقی است.
اسکیالکس ،تبحر فــراوانــی در حفر قنات،
انتقال آب و ایجاد شبکههای بزرگ آبیاری
در ایران باستان داشت؛ ابداعاتی که آثاری از
نمونههای آن در حوالی گرگان و برخی نواحی
خوزستان به دست آمده است.
▪صنایع غذایی

ظاهر ًا ایرانیان باستان ،برای نخستین بار ،به
فرهنگ غــرب بودند؛ حکومتی که در قانون
اساسی و همچنین ،مجلس شورای ملی و ...
غرب را الگوی خود قرار داده باشد .تقیزاده در
یکی از سخنرانیهای خود که آن را در مجلس
ایراد کرد ،میگوید« :مشروطیت را در جاهای
دیگر دنیا به زحمات چندین ساله اختراع کردند
و چون هر چیز اختراعی را بخواهیم از مآخذش
برداریم ،باید با تمام جزئیات و آالت آن برداریم.
اگر ما ساعت را بخواهیم برای تعیین وقت قبول
کنیم ولکن یکی از چر خهای آن را نگذاریم،
کار نخواهد کــرد ».تقیزاده به عنوان یکی از
روشنفکران شبه مدرن دوران مشروطیت ،به
هیچ وجه به فرهنگ و باورهای دینی ایرانیان
توجه نداشت و تالش میکرد قانون اساسی
کشورهای غربی را ،عین ًا الگوی خــود قرار
دهــد.وی با آغــاز جنگ جهانی اول و تعطیلی
مجلس مشروطه ،به خارج از کشور فرار کرد و
در برلین آلمان ،ساکن شد .او در آنجا دست

ایرانیان در دانشهای تجربی ،سرآمد دیگر
اقــوام در دوران باستان بودهاند؛ اما از آنجا
که اهتمامی به نگارش گــزارش نداشتند،
غربیها امــروزه مدعی اختراع بخش مهمی
از دستاوردهای ایرانیان هستند .شاید باور
نکنید اما بــرای نخستینبار ،ایرانیان دوره
اشکانی بودند که بیش از  2500سال قبل،
باتری الکتریکی را اختراع کردند و در فن
فلزکاریازآنبهرهبردندُ .استانس،شیمیدان
برجسته ایرانی ،در هزاره اول قبل از میالد،
بسیاری از شیوههای ذوب فلزات را به جهانیان
معرفی کرد و برجستهترین طبیعیدانهای
یونانی و مصری ،خود را از شاگردان و پیروان
او میدانستند .با این حال ،تبحر در شیمی و
ابداعات مربوط به آن در ایران ،بسیار قدیمیتر
از دوره هخامنشی است .طبق روایت اوستا،
جاماسب،دامادووزیرزرتشت،کیمیاگریتوانا
بود که برای نخستین بار ،توانست به آلیاژهایی
ازفلزآهندستیابد.ایرانیاننخستینکسانی
بودند که آهن را به صــورت خالص ،احتما ًال
از درون شهاب سنگها ،یافتند و از این فلز
راهبردی در ساخت زیورآالت استفاده کردند.
منابع:

تاریخ علم در ایــران ،مهدی فرشاد؛ امیرکبیر؛

1365؛ جلد یک

تأملی بر چگونگی تدوین مفاهیم اصولی معماری
در منظر ایران باستان؛ آرین امیرخانی و دیگران؛

مجله آرمانشهر؛ 1387؛ شماره یک

تجارت دریایی خلیج فــارس از هخامنشیان تا
اشکانیان؛ علیرضا عبداللهی؛ مجله پژوهش در
تاریخ؛ پاییز 1391؛ شماره 8

از فعالیتهای خود برنداشت و در نشریه کاوه،
به زعم خود به تشریح راه عالج ایران و چگونگی
رهایی از عقبافتادگی و گام برداشتن در راه
رسیدن به تجدد پرداخت .تقیزاده در سرمقاله
شماره اول دوره دوم مجله کاوه این راه عالج را
چنینتعریفکرد«:اینعقیدهنگارندهاینسطور
در خط خدمت به ایران است که ایران باید ظاهر ًا
و باطن ًا و جسم ًا و روح ًا ،فرنگیمآب شود و بس».
این ادعاهای تقیزاده ،بحثهای زیادی را در پی
داشت و گزاره «سراپا غربی شدن» ،به مهم ترین
و مناقشهبرانگیزترین گزاره تاریخ روشنفکری
ایران تبدیل شد و از آن زمان به بعد ،این نوع تفکر
به عنوان وجه تمایز روشنفکر شبه مدرن از دیگر
روشنفکران تلقی شده است.
تــــقــــیزاده در ســــا لهــــای پـــس از کــودتــا
1299هـــــ.ش ،به ایــران بازگشت و در زمره
مشاوران رضاخان قرار گرفت و پس از به سلطنت
رسیدن او ،به پستهای مختلف وزارت ،سفارت

گزارش تاریخی

بررسی عوامل ارتقای خواستههای
مردم در انقالب مشروطه

عبور از عدالتخانه و ورود به مجلس

در ابتدای شکلگیری اعتراضات مردمی در
دوران مظفرالدین شاه ،خواستههای اقتصادی
و اجتماعی مردم در رأس مطالبات آن ها بود و
درخواست عدالتخانه نیز ،پیرو همین مطالبات
و خواستهها مطرح شد .اما کمکم این مطالبات
رنگوبویمشروطهخواهیومشروطهطلبیپیدا
کرد و گردانندگان صحنه ،مجلس شورای ملی
را بر عدالتخانه ترجیح دادند .اما چرا اینگونه
شد و در عرض کمتر از  8ماه ،نوع ،حجم و عمق
مطالبات مردمی تغییر کــرد و سمت و سوی
گسترده تری یافت؟ به نظر می رسد دالیل این
مسئله را می تــوان در چند نکته مهم خالصه
کرد -1 :تأخیر دولتمردان قاجار در رسیدگی
به خواسته های معترضان :از اجرا نشدن حکم
تأسیس عدالتخانه تا اعتراضات دوباره مردمی و
در نهایت صدور فرمان مشروطه ،تقریب ًا یک سال
طول کشید و این یک سال ،فرصت مغتنمی را به
رهبران معترضان داده بود تا با بررسی نظامهای
سیاسی جدید ،سیستم مشروطه را مطرح کنند.
 -2نقش روحانیون و افکار سیاسی ــ مذهبی
جدید :در این دوران ،به تدریج اندیشههایی
از طرف روحانیون مطرح شد که نقش مهمی
در ایجاد حکومت مشروطه داشــت .آیــتا...
طباطبایی و آیتا ...بهبهانی از طرفداران مهم و
تأثیرگذار مشروطه در این دوران بودند .مهم ترین
جلوه این رویکرد را میتوان در کتاب تنبیهاالمه و
تنزیهالمله عالمه نایینی دید -3.نقش متجددان
و اندیشههای سیاسی جدید :در دوران قاجار،
بهتدریج برخی از ایرانیان فرصت مسافرت و
حضور در کشورهای غربی را پیدا کرده و توانسته
بودند نوع جدید حکومت در کشورهای اروپایی را
از نزدیک ببینند .همچنین ،افکار و اندیشههای
مشروطه و مــردمســاالری و حکومت مــردم ،از
طریق قفقاز و روسیه و مرزهای شمالی ایران ،به
درون کشور وارد شد .این نوع افکار و اندیشهها و
وضعیت کهنه و به شدت استبدادی کشور ،باعث
شد تا عــد های از متجددان خواستار حکومت
محدود و مشروطه در کشور شوند.
و  ...دســت یافت.
یـــکـــی از نــقــاط
ت ــاری ــک فعالیت
ایــــن روشــنــفــکــر،
دقــیــق ـ ًا در همین
دوران رقم خورد.
او بــه عــنــوان وزیــر
دارایــــی حکومت
استبدادی پهلوی
اول ،مسئول امضای تجدید قرارداد نفت دارسی
در سال  1312شمسی شد .پس از برکناری
رضاخان در سال  ،1320نمایندگان مجلس
شورای ملی وقت ،این خیانت تقیزاده را به او
متذکر شدند و وی در مقام توجیه خود گفت:
«من در آن قرارداد ،فقط آلت فعل بودهام ».تقی
زاده در دوران سلطنت پهلوی دوم ،به ریاست
مجلس سنا رسید و در همین ِس َمت بود که در 8
بهمنماه  ،1348درگذشت.

