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نتیجهآخریننبردبزرگدریایی
قرن 18چه بود؟

غرقشدنرؤیاهایناپلئون
در رود «نیل»!

رود نیل برای مصریان باستان مقدس بود؛ عامل
و باعث حاصلخیزی در سرزمینی باستانی که
روزگاری بر جهان متمدن سروری میکرد .اما
نام این رودخانه بزرگ و مشهور ،برای ناپلئون
بناپارت خو ش ُیمن نبود؛ سحرگاه روز اول
آگوست سال  1798نیروی دریایی انگلیس به
فرماندهی هوریشیو نلسون در خلیج «ابوقیر»،
جایی در محل اتصال رود نیل به دریای مدیترانه،
در برابر نیروی دریایی فرانسه صفآرایی کرد.
فرانسو یها ،پیش از آن مصر را که در کنترل
امپراتوری عثمانی بــود ،تصرف کــرده بودند.
تصرف مصر ،نخستین گام برای بلندپروازیهای
آسیایی ناپلئون بناپارت بــود .او میخواست
با طرح یک نقشه دقیق و با استفاده از راه آبی
دریای سرخ ،خود را به هند برساند و مهمترین
مستعمره بریتانیا را تهدید کند .فرانسو یها
در روز اول آگوست ،ناوگانی مجهز به میدان
آوردند؛  13ناو جنگی و چهار ناوچه؛ در مقابل
انگلیسیها هم دست خالی نبودند؛  13ناو
جنگی و دو کشتی تدارکاتی داشتههای آ نها
را تشکیل مـــیداد .در چنین وضــعــیُ ،بــرد با
طرفی است که تجربه نبردهای دریایی بیشتری
داشتهباشد و انگلیسیها دارای ایــن تجربه
بــودنــد .نبرد دریــایــی «نــیــل» ،سه روز به طول
انجامید و در شامگاه روز سوم آگوست با شکست
کامل فرانسه پایان یافت 9 .کشتی فرانسوی
توسط انگلیسیها به غنیمت گرفته شد و حدود
پنجهزار نفر از نیروهای ناپلئون از بین رفتند؛ در
مقابل ،تلفات انگلیسیها فقط  218نفر بود!
این شکست تمام معادالت ذهنی ناپلئون را به
هم ریخت و رؤیاهای دریایی او را در رود نیل،
غرق کرد .به این ترتیب ،او به دنبال یافتن راهی
زمینی برای رسیدن به شرق رفت؛ نخست مسیر
ایران را آزمود؛ ژنرال گاردان را به ایران فرستاد
و با فتحعلیشاه قرارداد فینکنشتاین را امضا
کرد؛ اما وقتی طرح عبور از ایران برای رسیدن به
هند را غیرقابل اجرا دید ،به سراغ روسیه رفت تا
با اشغال این کشور ،راهی به سمت شرق باز کند.
اما هر دو نقشه ،نقش بر آب شد؛ گویی رؤیای
رسیدن به شرق از طریق زمینی هم ،در همان
نبرد نیل ،در رودخانه باستانی مصر دفن شده
بود؛ ناپلئون هیچگاه نتوانست به رؤیای شرقی
خود جامه عمل بپوشاند.

شاهعباس؛پیشتازمبارزه با دخانیات در تاریخ جهان
«چ ُپق» را تشکیل داد؟
چرا  400سال قبل ،مقتدرترین فرمانروای صفویه ،جمعیت مبارزه با «قلیان» و ُ

جواد نوائیان رودسری – ظاهر ًا پرتغالیها،
پس از آغــاز دسـتانــدازی در خلیجفارس ،از
سال  913هـ.ق( 886خورشیدی) ،توتون و
تنباکو را وارد ایران کردهبودند و در نیمهنخست
قرن دهم هجری قمری ،استفاده از دخانیات
در ایران رایج شد؛ به طوری که هنگام به قدرت
رسیدن شاهعباس یکم ،استعمال دود توتون و
تنباکو،بهیکعادتهمگانیتبدیلشدهوحتی
جای خود را در هنر و نقاشی هم باز کردهبود.
در این زمان ،هنوز مضرات استعمال دود
توتون و تنباکو بر جوامع بشری معلوم
نبود و به همین دلیل ،برای استفاده از
آن رغبت عمومی وجود داشت .چنانکه
مشهور اســت ،نخستین انجمنهای
مبارزه با دخانیات دنیا ،اواخر قرن 19
میالدی در اروپا پدید آمد؛ اما مطالعه
تاریخ ،این شهرت را زیر سوال میبرد و
تشکیلچنینجمعیتهاییرا،او ًالدرایران
و ثانی ًا ،در دوره شاهعباس اول و حوالی
سال  1000هـ.ش نشان میدهد.
در ایــن نوشتار قصد داری ــم به این
موضوع بپردازیم و پرده از یک
راز مهم تاریخی برداریم.
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▪ماجرایپِهِ ناسبدرقلیاندرباریان!

با وجود آنکه استعمال دود توتون و تنباکو ،به
صورت ُچ ُپقوقلیان،دردورهشاهعباسبهشدت
رواج داشت ،اما او از دخانیات بیزار بود و جز در
مواردخاص،نمیتوانستبویزنندهآنراتحمل
کند.مواردخاصهمزمانیپیشمیآمدکهسفیر
یکی از کشورهای دوست ،مانند هندوستان،
وارد ایــران میشد و البته سخت به دخانیات
اعتیاد داشت .شاهعباس در این موارد سخنی
نمیگفت،امابابهانههایمختلفمجلسراترک
میکرد تا در معرض دود قرار
نگیرد .او بارها سعی
کرد درباریانش را
هــم از کشیدن
قلیان و ُچ ُپق
منصرف کند،
اما این کار شدنی
نــبــود و شـــاه صفوی
هم نمیخواست خیلی
سخت بــگــیــرد؛ تــا اینکه
ی ـکبــار کاسه صبرش
لبریز شد و کاری
کــــــــــــرد،

کالفگیازچرندشنیدنزیرباران!

پنجشنبه 2،ربیعالثانی-* 1306صبح
اذان نگفته از خواب برخاستیم برای رفتن
چند شبه به جاجرود .باران شدید میآمد.
اول خواستیم امــروز نرویم؛ باز گفتیم اگر
امروز نرویم ،شاید فردا هم باران
بیاید و دیر میشود .آمدیم در
باغیکدورگردشکردیم.سه
ساعت و نیم از دسته رفته بود
که آمدیم از د ِر اندرون
[داخل] .کالسکه
مــا حــاضــر بــود؛

ســوار شدیم و راندیم تا رسیدیم به دروازه
دوشانتپه .اول که سوار شدیم هیچ کس با
مانبود،مگرعبدالقادرخانکهتویاین ِگل،
دم کالسکه میآمد و خودش را تنها دیده
ِ
بود و ِهی عرضهای بیخود میکرد .چرند
میگفت و هی میگفت به غیر از من کسی
اینجا نیست[!] ما از بس از دست باران
حوصلهنداشتیم،سرمانراتکانمیدادیمو
حرفنمیزدیمتارسیدیمدمدروازه.مردک
را مرخص کردیم؛ کالفه شدیم از بس حرف
* 16آذر1267
چرند شنیدیم.

کارستان! شــاردن ،جهانگرد و گوهرشناس
معروف فرانسوی در سفرنامهاش به این اقدام
شاهعباس اشاره میکند .او مینویسد که شاه
دستور داد درباریان را دعوت و برای آنها قلیان
چاق کنند؛ اما به جای توتون و تنباکو ،در سر
قلیانِ « ،پ ِهن اســب» بریزند! درباریان از روی
رغبت یا وحشت ،بــدون آنکــه بدانند دود چه
چیزی را داخل ریه میفرستندِ « ،پ ِهن اسب» را
کشیدندوهنگامیکهشاهازآنهادربارهکیفیت
تنباکووقلیانپرسید،همهزبانبهمدحوستایش
آن تنباکوی « ِپ ِهننشان» گشودند! شاهعباس،
قورچیباشی را که یکی از حاضران در مجلس
قلیانکشی بود ،فرا خواند و به وی گفت« :میل
دارمعقیدهخودرادربارهاینتنباکو،بدونتعارف
بگویی!»قورچیباشیپاسخداد«:بهسرمبارک
قسم که از هزار ُگل خوشبوتر است!» شاهعباس
چهره درهم کشید و گفت« :مردهشوی چیزی را
ببردکهنمیتوانبویآنرااز ِپ ِهنتشخیصداد!»
▪شدتعملعلیهاستعمالدخانیات

شاه مدتی را به این منوال ،به صورت «کج دار
و مریز» ،در برابر عالقهمندان به توتون و تنباکو
رفتار کرد؛ اما طبق گزارش «آدام اولئاریوس»،

سیاح آلمانی ،پس از پیروزی ایران بر عثمانی
در سال  ،1027اتفاقی افتاد که دیگ غضب
شاهعباس را به جوش آورد .او که از پیروزی
بسیار خرسند بود ،دستور داد مواجب یکساله
قشونرایکجاپرداختکنند؛اماخبررسیدکه
سربازانبهجایخرجمواجبدرامورمعیشتیو
زندگیخود،بهخریدتنباکورویآوردهاندوبوی
دود ،تمام اردو را برداشته است! شاه که از این
مسئلهبسیارعصبانیبود،گروهیراگردآوردو
آنهارامسئولاجرایممنوعیتاستعمالتوتون
و تنباکو در اردو کرد؛ این نخستین بار در تاریخ
بودکهگروهیبرایانجاماینامرخطیرتشکیل
میشد.شا هدستوردادهرکسدراردویشاهی
از دخانیات استفاده کند ،لب و بینیاش بریده
شود .او ورود توتون و تنباکو به اردو را هم ممنوع
کرد و حتی ،بازرگانی را که به بهانه ندانستن
حکم شاهعباس ،توتون و تنباکو وارد اردو کرده
بود ،با اجناسش به آتش کشید و سوزاند! افزون
بر اینها ،واردات توتون و تنباکو ،تا زمان مرگ
شاهعباس،ممنوعشدومتخلفانبهاشدمجازات
میرسیدند؛ اما چه حاصل که بعد از درگذشت
شاهمقتدرصفوی،دوبارهآفتدخانیاتبهجان
ایرانیانافتادوماندگارشد!

«همکالمها»؛ مأموران ارشد اطالعاتی نادرشاه
نادرشاهماننددیگرسالطین
نکته تاریخی
مقتدرتاریخایران،ارتشرابه
عنوان تکیهگاه اصلی خود
برایحفظاقتداردرنظرمیگرفت؛امابرای
کنترل حکام والیــات ،استفاده از نیروهای
نظامی،البتهبهصورتآشکار،چندانمعقول
و کــارآمــد نبود .به همین دلیل ،نادرشاه
گروهی را تحت عنوان «همکالم» برگزید که
وظیفه آنهـــا ،گـــزارش عملکرد حــکــام و
جــمـعآوری اطالعاتی بــود که نــادر دربــاره
ارزیــابــی حاکمان منصوب خــود مطالبه

میکرد .امانادربراینظارتبر«همکالمها»،
فکرینیندیشیدهبودواینرابایدپاشنهآشیل
ساختار اطالعاتی وی بدانیم .به هر حال،
مأموران ارشد اطالعاتی شاه افشار ،سعی
میکردند وظیفه خود را بهطور دقیق انجام
دهند؛نهازاینبابتکهدوستنداشتندرشوه
بگیرند؛ بلکه از آنرو که از نادرشاه وحشت
داشتند و از قساوت وی در کشتن خائنان،
کام ً
ال آگــاه بودند .به همین دلیل ،شیوه
استفادهاز«همکالم»پسازکشتهشدننادر،
ازسویفرمانروایانبعدیدنبالنشد.
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َ
«کرتیر»؛موبدیکهبرایهمه
تکلیفمعلوم میکرد

دربار 7فرمانروایساسانی
شبح
ِ

دوره ساسانی ،عصر شکلگرفتن ساختارهایی در
نظاماداریایرانبودکهبهمرکزیتقدرتدردستان
شاهانجامید.فرمانروایانساسانییگانهقدرتکشور
محسوبمیشدندوماننددورهاشکانیکهبرمبنای
حکومت ملوکالطوایفی اداره میشد ،کمتر شاهد
گردنفرازیحکاممحلیبودند.بااینحال،آنچهبه
نظرمیرسیدباواقعیتهاییکهدردربارمیگذشت
همخوانی نداشت .موبدان ،روحانیون زرتشتی که
اردشیربابکاننیزازطبقهآنهامحسوبمیشد،در
بیشتراموردرباروبهخصوصتصمیماتیکهبایدبرای
امور داخلی کشور گرفته میشد ،دخالت مستقیم
داشتند.ازدورهاردشیربابکان،نخستینفرمانروای
ساسانی ،چهرهای مرموز در میان موبدان برجسته
دربارظاهرشدکهتاهنگامسلطنت«نرسه»،هفتمین
شاهساسانی،چهرهتاثیرگذاروشاید،حاکمبدونتاج
و تخت ایران بود؛ «کرتیر» یا َ
«کردیر» ،موبد متعصب
و سرسختی بــود که از حــدود ســال  230تا 300
میالدی ،حدود  70سال ،مانند شبحی در دربار
ساسانیانفعالبودوتقریب ًاپشتهرجریانسیاسی
قدرتمندی حضور داشــت .کرتیر را همان کسی
میدانندکهدینزرتشتیرادرایرانرسمیتبخشید.
او یکی از معدود افراد قدرتمند دوره ساسانی است
کهبهغیرازشاه،عکسشزینتبخشکتیبههایاین
دوره تاریخی شده است .کرتیر که طبق نوشتههای
کتیبهاش ،مدعی دیدن جهان مینوی یا عالم باال
بود ،دستکم چهار کتیبه اختصاصی از خود به جا
گذاشت؛ کتیبههای «سرمشهد»« ،نقش رستم»،
«کعبه زرتــشــت» و «نقش رجــب» .او همان کسی
است که فرمان به قتل مانی داد و آیین وی را بدعتی
آشکارخواند.نفوذویدردربارساسانی،نامشرادر
کتیبههاواسنادجاودانهکرد.

