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مهندسیمعکوس؛حربه امیرکبیرعلیهمحصوالتآمریکا و روسیه
میرزاتقیخان چگونه خط تولید کاالهای وارداتی را در داخل کشور راهاندازی کرد؟

 100سالازورود«توپوتور»بهایرانگذشت

والیبالچگونهایرانیشد؟

امروزه ورزش والیبال ،یک ورزش بسیار محبوب
و پرطرفدار در کشور ماست .تیم والیبال ایران
هماکنون ،در رده هشتم جهانی و نخست آسیا
قراردارد.بااینحالبسیاریازمردممانمیدانند
که والیبال ِکی و چگونه وارد ایران شد؟ برخی بر
این باورند که قدمت این ورزش محبوب در ایران،
حداکثر  50سال است؛ اما واقعیت چیز دیگری
است؛ تا امروز حدود یک قرن از ورود والیبال به
ایــران میگذرد .در سال  1299هـــ.ش ،یعنی
سالهای پایانی عمر دودمــان قاجار ،زندهیاد
میرمهدی ورزنــده که نقش مهمی در گسترش
ورزش آکادمیک در ایران داشت ،والیبال را وارد
ایران کرد و نخستینبار در دارالمعلمین تهران،
دانشجویان را به انجام آن واداشت .در آن زمان
هنوز ورزشکاران ایرانی آشنایی چندانی با اصول
و فنون والیبال نداشتند .به همین دلیل ،مرحوم
ورزنــده کتابهایی را در این زمینه ترجمه کرد
و به ایــن ترتیب ،ورزشــکــاران ایرانی فهمیدند
که باید چگونه در زمین آرایــش بگیرند و بازی
کنند .تا سال  1303هـ.ش ،والیبال در بین قشر
تحصیلکرده ،طرفداران بسیاری پیدا کرد و به
ورزشی محبوب برای اوقات فراغت تبدیل شد.
در همین سال ،تیم «کلوپ شایسته» با مدیریت
شمسالدینشایستهوتیموالیبال«کالجالبرز»به
عنواننخستینتیمهایوالیبالباشگاهیایران،
در تهران شکل گرفت و در یکی از روزهای سال
 ،1304اولین بازی باشگاهی ایران ،بین این دو
تیم برگزار شد .اما تا سال  ،1314تعداد تیمها
آنقدر زیاد نبود که جام باشگاهها شکل بگیرد.
در این سال ،نخستین جام باشگاههای تهران
برگزار شد و در سال  1318نیز ،با اندکی وقفه،
دوباره والیبالیستهای ایرانی را دور هم جمع
کرد؛ اما این ورزش محبوب تا سال  ،1324فاقد
فدراسیون بود و در این سال ،همراه با بسکتبال،
به صورت یک فدراسیون مشترک ،تحت مدیریت
کشوریدرآمد.بهترینافتخاراتوالیبالایراندر
یک دهه گذشته رقم خوردهاست.

تاریخ موسیقی
ازموسیقیدان نامیایرانچهمیدانید؟

«بار َبد»؛هنرمندی
ْ
که 4انگشتخودرا ُبرید
موسیقی در سرزمین
ایـــــــران ،ســابــقــهای
چ ــن ــد هــــــزار ســالــه
دارد .در کتیبهها و
نقشبر جستهها ی
متعددی که در گوشه
وکنارکشورمابهچشم
مــیخــورد ،م ـیتــوان
ردپــای این هنر اصیل را یافت .موسیقی در دوره
ساسانی به شدت مورد توجه دربار قرار گرفت .نقل
است که بهرام گور دستور داد جمعی از رامشگران
هندی را به ایــران دعــوت کنند تا به نوازندگی در
شهرهای مختلف بپردازند .با این حال ،موسیقی
فاخر ایرانی ،در میان قشرهای مختلف ایرانیان،
طرفدارانخودراداشتواستادانچیرهدستیدراین
عرصه پدیدار شدند که «باربد» یکی از برجستهترین
آنهاست .او را باید نخستین استاد موسیقی ایرانی
بدانیمکهلحنوگوشههایاینهنررادرسرزمینما
سامانداد و 30لحنمتفاوت رادر موسیقیایرانی،
مشهور به « 30لحن باربد» ابداع کرد .این مجموعه
که هر کــدام به مناسبتی ساخته و اجــرا شده بود،
بسیارمورد توجه هنردوستان آن دوران قرار گرفت.
حکیمابوالقاسمفردوسی،باربدراازاهالیجهرمدر
ِ
سخن
استاد
استانفارسامروزیمیداندکهبهتعبیر
ِ
خطه توس« ،زجهرم بیامد سوی تیسفون /پر از آب
مژگانودلپرزخون».اماابنخردادبه،جغرافیدان
نامی قرن سوم ،باربد را از اهالی ری دانسته است.
باربد در دربــار خسروپرویز ،جایگاه و مقامی باال
یافت؛ اما همین گرامی داشتن ،اسباب سقوط وی
را فراهم کرد .دیگر هنرمندان درباری ،بر هنر و مقام
باربدرشکبردندوهنگامیکهخسروپرویزبهدست
پسرش شیرویه به قتل رسید ،انواع توهین و تحقیر
را نسبت به باربد روا داشتند و او را در بزهکاری شاه
قبلی،دخیلدانستند؛حالآنکهچنیننبود.باربد
با ناامیدی بسیار راهی زندان شد و هنگامی که از او
خواستندبرایشاهجدید،قطعهایبسازدوبنوازدتا
رهایییابد،چهارانگشتخودرا ُبریدودیگربرایهیچ
اهلقدرتی،موسیقینساخت.ظاهر ًاباربدمدتیبعد
از زندان بیرون آمد و در گوشهای عزلت اختیار کرد و
پسازچندیدرگذشت.
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جواد نوائیان رودســری – میرزاتقیخان
امیرکبیر در تــاریــخ ایـــران بــه عــنــوان یک
شخصیت برجسته و میهندوست شناخته
م ـیشــود .او بــرای استقالل ای ــران از هیچ
اقدامی فروگذار نکرد و این ویژگی ،یکی از
مهمترین دالیلی بــود که دشمنان ایــران را
به حــذف وی واداش ــت .امیر در عرصههای
گوناگون مملکتداری ،دست به اقداماتی زد
که تا پیش از وی ،کسی به انجام آنها مبادرت
نورزیده بود .طی یادداشتهایی که در صفحه
تاریخ منتشر کردم ،به برخی از این اقدامات
اشاره شد و اینبار قصد دارم به گوشه دیگری
از برنامههای این رادمــرد ایرا نزمین برای
استقالل و تعالی سرزمین مادری اشاره کنم؛
تالش وی برای انجام «مهندسی معکوس»
کاالها و مصنوعات وارداتی اروپایی در ایران.
▪ 2راهبرد برای رونق تولید

تاجران اروپایی از دوره صفویه ،محصوالت
تولید ق ــاره سبز را بــا خــود بــه بــنــادر ایــران
میآوردند و در بازارهای داخلی ایران عرضه
میکردند .بدیهی بــود که شیو ههای نوین
تولیدات صنعتی ،باعث ارزا نتـــر درآمــدن
ساخت کاالهای مختلف میشد و فضا را برای
رقابت محصوالت داخلی با واردات خارجی،
میبست .امیر با توجه به ایــن وضعیت ،دو
روش راهبردی را در پیش گرفت؛ نخست،
عــوارض گمرکی را تا حد امکان بــاال بــرد و
دوم ،بخشی از بودجه کشور را در اختیار
صنعتگران خو شقریحه گ ــذارد تــا مشابه
کاالهای خارجی را در داخــل کشور تولید
کنند .برخی از این کاالها ،مانند «واکسیل»
نظامیان ،نیازی به اقدامات پیچیده مهندسی
نداشت و میشد بــدون دردســر آ نهــا را در
ریخ
ب تا
قا

داخــل تولید کــرد؛ امیر تولید «واکسیل» را
در انحصار «خورشید خانم» ،خیاط هنرمند
تهرانی قرار داد و او کارگاهی برای تولید این
محصول که تا پیش از آن از فرانسه و انگلیس
وارد میشد ،راهانداخت .اما تولید برخی دیگر
از محصوالت ،به سادگی «واکسیل» نظامی
نبود و باید با شیوههای مهندسی برای تولید
آنها اقدام میکردند.
▪خط تولید سماور ایرانی

غربیها مایل بودند تا با هدیه دادن تولیدات
صنعتی به شــاه و صدراعظم ،مسیر را
بــرای ورود کــاالهــای خــود بــه ایــران
باز کنند .فریدون آدمیت در کتاب
«امیرکبیر و ایــران» مینویسد« :در
اوان [ســال]  1266ملکالتجار
روسیه ،ویش قرتسوف ،سماوری با
یکدست ظرف چایخوری برای
امیر ارمغان فرستاد .امیر همان
سماور رسیده از روسیه را به یکی
از صنعتگران زبردست اصفهان
سپرد تا نظیرش را بسازد ».این
اقــدام بدون بازکردن سماور و
ساختن تکتک بخشهای آن
ممکن نبود؛ اما صنعتگر
اصفهانی خوب
از عهده آن

اسیران صربستانی زیر تیغ اتریشیها

برآمد و امیر به او سرمایهای برای ایجاد خط
تولید سماور داد .اقدامی که رو سهــا را به
شدت عصبانی کرد .طبق گزارش محمدعلی
فروغی که در مجله «یغما» ،مــورخ آذر سال
 1346به چاپ رسید ،بعدها ،پس از شهادت
امیرکبیر ،با تحریک سفیر روس ،مأموران به
سراغ سماورساز رفتند ،خط تولید او را جمع
کردند و بابت بدهیاش به دولت آنقدر او را
کتک زدند تا نابینا شد!
▪کالسکه انگلیسی و روسی ممنوع!

کالسکه یکی از وسایل حملونقل لوکس
بود که ظاهر ًا از دوره صفویه و به وسیله
انگلیسیها وارد ایران شد.
بهتدریج در دوره قاجاریه ،عالقه
به استفاده از کالسکه بیشتر شد
و بــازار این محصول خارجی که
از انگلیس و روسیه وارد ایران
میشد ،رونق گرفت .امیرکبیر
اســتــاد محمدقلی بــیــک ،از
صنعتگران قورخانه را مأمور
مهندسی معکوس و ساخت
کــالــســکــه کــــرد و او ایــن
مأموریت را به نحو احسنت
انجام داد .به دستور
امیر ،گزارشی از

ایــن موفقیت در شماره  20روزنــامــه وقایع
اتفاقیه چاپ شد و مردم ایران به خرید کالسکه
ایرانی ترغیب شدند« :کالسکه سوار شدن در
میان خلق متداول باشد و این قاعده در ایران
نیز رواج یابد و خلق آسودهتر در طرق و شوارع
حرکت نمایند و این مخصوص امنا و اعیان
دولت نیست؛ بلکه هرکس از تجار و کسبه و
غیره که به کارخانه کالسکهسازی سفارش
بدهند ،برای او خواهند ساخت».
▪بلند شدن روی دست آمریکاییها

در همین زمان« ،بخاری پیچ» از آمریکا وارد
ایران شد و مورد توجه قرار گرفت؛ وسیلهای
که با سوخت کمتر ،گرمای بیشتر و با دوامتری
تولید میکرد .ظاهر ًا آمریکاییها به وسیله
نمایندگی خود در تبریز به واردک ــردن این
محصول پرداخته بودند.
امیر پس از مشاهده کــاال و رغبت عمومی
به آن ،روزنامه وقایع اتفاقیه را مأمور تهیه
گــزارش دربــاره بخاری آمریکایی کــرد .در
این گزارش به تالش دولت برای تولید عین
محصول اشاره شده و از افرادی که توانایی
تولید آن را دارند ،دعوت به عمل آمده است.
طولی نکشید که محصول مدنظر در همان
تبریز تولید شد؛ اما با شهادت میرزاتقیخان،
خط تولید انبوه مدنظر وی به سرانجام نرسید
و ایــران همچنان واردکننده بخاری باقی
ماند .افزون بر این موارد ،امیرکبیر به دنبال
ایجاد «مجمعالصنایع» بــود؛ محلی برای
آمــوزش و ترقی «صنایع ظریفه» که در آن
هنرهایی مانند ســاعـتســازی ،زرکشی و
زردوزی ،تفنگسازی و  ...آمــوزش داده
و در همان حــال ،تولیدات صنعتی نیز به
عالقهمندان عرضه میشد.

ایران باستان

«پادیاب»؛مایعدستشویی
درایرانباستان

ساراپوراحمدی–ایرانیانازدیربازاهتمامفراوانی
به پاکیزگی داشتند و در تمام اوقات این موضوع را
مورد توجه قرار میدادند .به همین دلیل ،ساخت
مواد پاککننده نیز ،از قدیماالیام در ایران رایج بود
و نیاکان ما برای رفع این نیاز ،دست به ابتکارهای
مختلف میزدند .در ایــران باستان برای شستن
دستورو،ازمادۀپاککنندهایاستفادهمیکردند
که آن را «دستشوی» یا «پادیاب» مینامیدند .این
«آب تَن تَخمه» ساخته میشد که
مواد شوینده از ِ
بر اساس کتاب کهنسال«بندهشن» ،از گیاهانی
خاص به دست میآمد .با توجه به گزارش مورخان
دورۀاسالمی،مانندیعقوبی،اینمادهچربوروغنی
بودومانندصابونهایامروزیبهعنوانپاککنندۀ
روزانــه به کار میرفت .ایرانیان قدیم ،بر شستن
دست و صورت پس از برخاستن از خواب نیز ،تاکید
فراوانداشتندوآنراازوظایفغیرقابلتخلفخود
میدانستند؛چراکهبهباورآنان،موجودیاهریمنی
به نام «ن َُسش» ،شبهنگام و وقتی همه در خواب
بودند ،دست و روی انسانها را با ناپاکی خود آلوده
«آب
میکرد.ایرانیانقدیم،ابتدادستورویخودرا ِ
آب
تَنتَخمه»میآغشتندوپاکمیکردندوسپس،با ِ
پاک ،آبکشی میکردند تا آب با آن آلودگی تماسی
پیدا نکند .قدیمیترین اشاره به این ماده در متن
فارسی میانۀ ُ
«گ َجستک َابالیش» است که متنی از
آن،ازقرندومهجریبرجاماندهاست.

استاندار رضاشاه در پی نابودی «گنبد سبز»
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گزارش  66سال قبل روزنامه خراسان از طرح تخریب یادگار عصر صفویه در مشهد

هیچکس بــه درســتــی نمیداند کــه آمــار
تــلــفــات در جــن ـگجــهــان ـی اول چــقــدر
بــودهاســت؛ گمانهزنیها ارقــام بین 10
تا  19میلیون نفر را پیشنهاد میکنند
که البته قابل استناد نیست .امــا آ نچه
مس ّلم به نظر میرسد ،او ًال بهوقوع پیوستن
جنایات جدید علیه بشریت با استفاده
از فناور یهای نوینی مانند استفاده از
ســا حهــای شیمیایی و ثانی ًا  ،ثبت این
جنایات از طریق ابزارهایی مانند دوربین
فیلمبرداری و عکاسی اســت .برخی از
ایــن اســنــاد تصویری نشان مـیدهــد که
دولتهای درگیر جنگ ،در اوج مخاصمه،
الت
حوا
در ا
ان

الم
هع
قبل

به قوانین بینالمللی وقعی نمینهادند.
تصویر امـــروز قــاب تــاریــخ ،یکی از این
صحنههای دردناک را به نمایش گذاشته
است .سربازان اتریشی در مقابل اسرای
صربستانی صف کشید هاند تا آ نها را به
گلوله ببندند .اتریش ،صربستان را جزوی
از خاک خود میدانست و با سربازان آن،
به عنوان خیانتکار برخورد میکرد .هر
چند کــه صــربهــا هــم ،خــود در جنگ از
هیچ جنایتی علیه دشمنانشان خودداری
نمیکردند .عکس احتما ًال در سال1915
مــیــادی( 1294خورشیدی) برداشته
شده است .مکان عکس معلوم نیست.

نمایشحالبههمزندرتماشاخانه

سهشنبه 23 ،ربیعاالول  - * 1306یک ساعت به غروب مانده است .در اتاق عزیزالسلطان
نشستهام.عزیزالسلطانهمازحمامدرآمدهُ ،ارگکهدیشبدرتماشاخانهمدرسه،
فخرالدوله به او دادهاســت ،میزند .دیشب من هم بعد از شام دوساعت از شب
گذشته به تماشاخانه مدرسه رفتم .نشستم پشت پنجره .بازی ارمنیها خیلی
بیمزه است .فیالواقع حال را به هم میزند .نمیدانم ملیجک از چه کار این
ارمنیهاخوششآمدهبودکهمیگفتخوببوده.بازگشتیمبهقصر؛رفتیم
کهبخوابیم،اماسرمانخیلیدردمیکرد.بهاینگروهبازی(نمایش)
بدوبیراهمیگفتیم.بارانتندیهمگرفتهاست.امروزحالماندر
* 7آذر1267
کلخوبنبود .

نوائیان – بنای «گنبد سبز» در خیابان آخوند
خراسانی(خیابان خــاکــی) مشهد ،یکی از
ابنیه بهجا مانده از دوره صفوی است .درباره
فرد مدفون در این مکان ،میان اهل پژوهش
اخــتــاف وجـــود دارد .بــرخــی وی را «شیخ
محمدمؤمن تنکابنی» ،برخی دیگر «شیخ
محمدمؤمن اســتــرآبــادی» و تــعــدادی هــم او
را «شیخ محمدمؤمن دســتــجــردی» معرفی
میکنند .در این بین ،به دالیلی که در مجالی
دیگر درباره آن سخن خواهیم گفت ،احتمال
اینکه مقبره مذکور متعلق به «محمدمؤمن
دستجردی» باشد ،بیش از دیــگــران است؛
«دســتــجــرد» نــام سابق محلهای قدیمی در
مشهد است که امروزه آن را به اسم «سرشور»
میشناسیم .به هر حال ،فرد مدفون در بنای
«گنبد سبز» ،هر که باشد ،در میان اهل معرفت
جایگاه بلندی دارد؛ طبق برخی روای ــات،
بزرگانی مانند شیخ بهائی ،از مصاحبان وی
بودهاند و در دوره متأخر ،مــزار او مــورد توجه
عارفانی همچون شیخ حسنعلی نخودکی
بود هاست .به همین دلیل نیز ،این مقبره که
در محل قبرستان قدیمی «میرهوا» قرار دارد،
از دیــربــاز محل توجه مــردم شهر مشهد قرار
داشــت .بنای آن ،پس از مرمتهای بسیار،
در ســال  1383خورشیدی به شکل فعلی
درآمد .مورخان اهل مشهد ،درباره تاریخ «گنبد
سبز» ،قلمفرساییهای بسیاری کــرد هانــد.

گنبد سبز -دهه 1380

از جمله زندهیاد عزیزا ...عطاردی و روانشاد
عبدالحمیدمولویکهدومی،مورخآستانقدس
رضــوی نیز بــود .مرحوم مولوی در یادداشت
مفصلی که در روزنامه خراسان مــورخ پنجم
اسفند  1333درباره تاریخچه «گنبد سبز» به
رشته تحریر درآورد ،به موضوع مهمی درباره
آ نچــه طی سده گذشته بر این بنای تاریخی
رفته ،اشــاره کــرد هاســت؛ گزارشی که نشان
میدهد اگر پایمردی مرحوم شیح حسنعلی
نخودکی نبود ،بدون شک نسل امروز هیچگاه
این اثر تاریخی حدود ًا  400ساله را نمیدید
و نام «گنبد سبز» در تاریخ مشهد گم میشد.
روانشاد مولوی مینویسد« :در موقع احداث
خیابان در مسیر گنبد سبز ،در زمان استانداری
[فتحا ]...پاکروان (حدود  1311خورشیدی)

عد های بیعالقه به حفظ آثار باستانی ملی و
مذهبی درصدد برآمدند که گنبد و مقبره شیخ
را از بین ببرند و بنا به امر و توصیه شیخ حسنعلی
[نخودکی] اصفهانی اعلیا ...مقامه ،از خراب
کــردن بنای باستانی مذکور منصرف شده و
قرار شد که اطراف مقبره گنبد سبز میدانی به
شعاع صد متر احــداث و گنبد را کام ً
ال مرمت
کــرده باقی بگذارند ».به نظر میرسد که در
ایــن اقــدام ،محمدولی اســدی ،نایبالتولیه
وقت آستانقدس رضوی نیز ،به اندازه فتحا...
پاکروان نقش و اصرار داشتهاست .به هر حال،
ایستادگی مرحوم نخودکی مانع از تخریب بنای
گنبد سبز شد؛ هر چند که مرمت آن نه در دوره
پهلوی اول و نه دوم ،به انجام نرسید و در سال
 1383پایان یافت.

