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تاریخ هنر

تولد آینهکاری
با آینههای شکسته شده

حالجیان -احتما ًال از زمانی که انسان برای رفع
تشنگی سرش را به درون برکهها بــرد ،با مفهوم
انعکاس نــور بــه خوبی آشنا شــد و شاید همین
طــــرحوارهای شــد بــرای انــســانهــا ،کــه بــه دنبال
وسیلهای بــرای دیــدن تصویر خــودشــان باشند.
احتما ًال بعد از کشف فلز ،انسانها به ایــن آرزو
رسیدند و با صیقلدادن مس ،مبدع اولین آینه
شدند .کهنترین نشانهها از وجود آینه در زندگی
انسان ،مربوط به ششهزار سال پیش از میالد
است که در نواحی آناتولی(ترکیه امــروزی) یافت
شدهاست.امادرایران،قدیمیتریننشانههاازآینه
وآینهسازی،متعلقبهاکتشافاتتپهسیلک(نزدیک
کاشان)ونشاندهندهعمرچهارهزارسالهاستفاده
ازآینهدرفالتایراناست.همچنین،دراکتشافات
تپهحصاردامغان،شوشواملش،آینههاییازجنس
برنز به دست آمده است که قدمت آنها بین هزار تا
دوهزار سال پیش تخمین زده میشود .این آینهها
به شکل صفحات برنزی دایرهای شکل هستند که
دوطرفآنبهخوبیصیقلدادهشدهاست.عالوهبر
ایننوعازآینه،آینههایکوچکدستهداروهمچنین
آینههای بــزرگ پایهدار هم در ایــران قدیم مورد
استفاده قرار میگرفت .در دوره صفوی ،ساختن
آینههای فلزی ادامه یافت و صنعتگران ایرانی با
اضافهکردنمقدارزیادیازآلیاژنقرهبهفلزاتدیگر،
توانستندشفافیتباالوقابلرقابتباآینههایبلوری،
برای آینههای فلزی ایجاد کنند .در این دوره ،تجار
آینههای بلورین را از اروپا به ایران وارد کردند ،اما به
دلیلشکستهشدنآینههایوارداتی،ایننوعآینهها
مورد اقبال قرار نگرفت و ایرانیان آینههای فلزی را
ترجیح دادند .اما جالب اینجاست که ذوق و قریحه
خوش ایرانی ،از همین آینه های شکسته ،بنای هنر
اصیل و فاخر آینهکاری را گذاشت .قدیمیترین
بنای آینهکاریشده در ایران ،متعلق به چهل ستون
اصفهاندردورهشاهعباسدوماست.

تاریخ پوشاک

کیمونو؛ لباس قاتل!
یک قواره پارچه به عرض
 36سانتیمتروطول11
و نیممتر ،به نام تَن ()tan
بــدون هیچگونه برشی
و فقط بــا دوختهشدن،
لــبــاس سنتی ژاپنیها
را شکل میدهد که به
طور کامل ،پیکر افراد را
میپوشاند؛ لباس کیمونو که از دو واژه کی()ki
به معنی پوشیدن و مونو ( )monoبه معنای شیء
تشکیل شده  ،در واقع متعلق به چینیهاست؛ اما
در خالل جنگها و ارتباطات بین دو کشور و در
نتیجه اختالط فرهنگی ،ژاپنیها کیمونو را برای
خودسندزدهاند.بینسالهای790م169/ش
تا 1200م 579/ش ،دوره گسترش و محبوبیت
این لباس بود که عم ً
ال مردم ژاپــن ،جز این نوع
پوشش ،انتخاب دیگری نداشتند .پس از آن ،تا
سال 1500م879 /ش این لباس به عنوان
زیرپوش با یک دامن ،به صورت جداگانه ،برای
مردان و زنان دوخته میشد .در نهایت ،از سال
1600م979/ش ،کیمونو به شکل امــروزی
مورد استفاده قرار گرفت .کیمونو به دو شکل
گوفاکا ( )gofukuکه از جنس ابریشم و فوتومونو
( )futomonoکه از الیاف ساده و طبیعی نظیر
پشم و کتان است ،دوخته میشود .همچنین از
نظر جنسیت ،آن را به انواع مردانه و زنانه تقسیم
میکنند .نوع مردانه این لباس ،برای مردان ،تنها
در دو مدل با رنگهای تیره و در مقابل ،نوع زنانه
آن در رنگهای مختلف و با نشاط و البته در پنج
مدل وجود دارد .کیمونو مانند دیگر لباسهای
سنتی ،جزو کاالهای تجملی محسوب میشود
و قیمت آن به حــدود هــزار دالر مـیرســد؛ این
تــازه قیمت کیمونو بــدون متعلقات آن ،مانند:
صندل چوبی ،کمربند و زیــورآالت مخصوص به
آن است .به دلیل قیمت باالی کیمونو و البته نوع
دوخت ویژه آن ،بیشتر افــراد کیمونوهای خود
را برای بازسازی و تعمیر به خیاطان مخصوص
میسپارند .روایــت عجیب دربــاره استفاده از
کیمونو به زلزله ســال 1923م1302 /ش
بازمیگردد؛ ظاهر ًا در این زلزله که شبهنگام
اتفاق افتاد ،افرادی که با کیمونو خواب بودند،
به دلیل ناتوانی در حرکت سریع ،زیر آوار ماندند.
زیرا گاهی پارچه کیمونو تا  25بار دور بدن افراد
پیچانده میشود و طبیعت ًا حرکتکردن با آن ،به
آسانی لباسهای دیگر نیست.

ِ
مشهد 97سالقبل
عجایب«دارالشوفرپرنده»در
خراسانسال،1303باچهمقرراتمنحصربهفردیفعالیتمیکرد؟
نخستینآموزشگاه رانندگیدر
ِ

جواد نوائیان رودسری – قصه ورود اتومبیل
یا به قــول قدیمیها « ُات ــول» به مشهد ،از آن
قصههای هیجانانگیز و جذاب است .شاید
خیلیها باورشان نشود ،اما مشهدیها از سال
1292ش ،یعنی  108سال قبل و درست 10
سال بعد از ورود نخستین اتومبیل به تهران،
چشمشان به جمال آن روشن شد .خوشبختانه
گزارش این ورود را روزنامه «نوبهار» در شماره
ششم از سال دوم خود ،به این شرح آوردهاست:
«چند روز قبل اول صفر  ۱۳۳۲قمری برابر ۹
دی  ۱۲۹۲خورشیدی مطابق  ۳۰دسامبر
 ۱۹۱۳میالدی یک دستگاه اتومبیل از راه
طهران وارد مشهد شــد .ایــن اول اتومبیلی
است که به خراسان آمــده و مقدم آن را باید
محترم شمرد ...صاحب اتومبیل ،دکتر پوزین
آلمانی ،نماینده فابریک(لوسیس -برونینگ)
است .این اتومبیل از انزلی به رشت و قزوین و از
آنجا به همدان و اصفهان و شیراز و کرمانشاه و
عراق(اراک) و طهران سیر کرده و از طهران هم
به مشهد آمدهاست .طول مسافرت اتومبیل
از طهران تا مشهد نوزده روز بوده ولی حساب
پیمایش راه و حرکت اتومبیل ،ک ً
ال در تمام
مسافرت  ۴۲ســاعــت ب ــوده اســـت ».اولین
اتومبیل در مشهد ،حضور دایمی نداشت.
آقایدکترپوزین،نیامدهبودکهبماند!بههمین
دلیل ،دو سه روز بعد از ورودش به مشهد ،شهر
رابهمقصدکرمانترککرد؛امااینورود،باعث
شیوع تب عالقه به رانندگی یا به قول قدیمیها
شوفری در میان مشهدیها و بهویژه جوانان
شهر شد.
▪تأسیس دارالشوفر!

بهتدریج و با گذر زمان ،اتومبیل هم در زندگی
مردم مشهد جای خودش را باز کرد .گاراژهایی
که عمدت ًا وابسته به خارجیها بود ،در برخی
مناطق مشهد تأسیس شد که بیشتر آنها در
خیابان ارگ یا امامخمینی فعلی قرار داشت.
با اینحال ،هنوز مکانی برای آموزش رانندگی
در شهر مشهد وجــود نــداشــت و شوفرهای
فعال ،عموم ًا با شاگردی نزد دیگران کار را یاد

شاگرد بعد از ورود به آموزشگاه،
باید تابع قوانین عجیب آن میبود و
همه را رعایت میکرد؛ از جمله باید
میتوانست ظرف 15روز ،مقدمات
را بیاموزد و تبدیل به «شاگرد شوفر»
شود .امتحان تصدیق شاگرد شوفری،
با پرداخت مبلغ 10تومان گرفته
میشد و البته ،فرد با داشتن این
تصدیق ،هنوز نمیتوانست پشت
فرمان بنشیند! طی 35روز بعد از
گرفتن تصدیق «شاگرد شوفری» ،فرد
کارآموز باید موفق میشد معلومات
و توانمندی خود را به «درجه سه
شوفری» برساند و تصدیق بگیرد
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تاریخ جهان
درباره مرگ صدها هزار فرانسوی
در اثر گرسنگی

روزی که قحطی پاریس را بلعید!

دهه  1280خورشیدی ،تهران -عکس یادگاری با یکی از نخستین اتومبیل های خریداری شده در ایران

میگرفتند.حوالیسال1303شبودکهیکی
ازشهروندانمشهدیکهاحتما ًالنامخانوادگی
وی «پرنده» بوده است ،باالخره آرزوی جوانان
شهر را برآورده و با تأسیس «دارالشوفر پرنده»،
کار آمــوزش رانندگی را در شهر مشهد ،وارد
مرحله ت ــازه ک ــرد؛ مــرحــلـهای فنی و ت ــوام با
مقررات داخلی خــاص که به عالقهمندان،
پس از آموزش رانندگی ،گواهینامه یا به قول
قدیمیها ،تصدیق هم مـیداد .دربــاره مکان
قرار گرفتن این آموزشگاه ،اطالعات دقیقی
نداریم؛ اما میتوان حدس زد که به دلیل فضای
موردنیاز برای رانندگی و البته ،قرار گرفتن
گاراژهای شهر در محدوده میدان و خیابان
ارگ« ،دارالشوفر پرنده» جایی در این منطقه
قدیمی مشهد قرار داشتهاست .انتخاب نام
«دارالشوفر» که ترکیبی عربی – فرانسوی و
ساخته فارسیزبانان در معنای ترکیب امروزی
آموزشگاه رانندگی است هم ،نکته درخورتوجه
و جذابی به نظر میرسد.
▪هفتخان رستم در «دارالشوفر پرنده»!

«دارالشوفر پرنده» تا یکی دو دهه بعد ،تنها
آموزشگاه رسمی رانندگی در مشهد بود .در
این آموزشگاه ،شاگردان با فن استفاده از دنده،
کالج و فرمان آشنا میشدند و اصول رانندگی
رامیآموختند.شاگردبعدازورودبهآموزشگاه،
باید تابع قوانین عجیب آن میبود و همه را
رعایت میکرد؛ از جمله باید میتوانست ظرف
 15روز ،مقدمات را بیاموزد و تبدیل به «شاگرد
شوفر» شود .امتحان تصدیق شاگرد شوفری ،با
پرداخت مبلغ  10تومان گرفته میشد و البته،
فرد با داشتن این تصدیق ،هنوز نمیتوانست
پشت فرمان بنشیند! طی 35روز بعد از گرفتن
تصدیق «شاگرد شوفری» ،فرد کارآموز باید
موفق میشد معلومات و توانمندی خود را به

نمیدانیمچراغفارخانبیجهت ُمرد؟!
سهشنبه 25،جمادیالثانی- 1306امروزآمدیمبرویمخوارورامین.
وسط راه گفتیم چند شکار هم بزنیم .راه افتادیم از راه ده توتک؛ ولی
جهانگیر آمد و گفت از مسیر وسط کوه سمند و ِچل ِقز بهتر است .کوه
چلقز بهقدر هزار رنگ داشت ،تماشایی بود .مسیر آب را گرفتیم و آمدیم
جلو .میخواستیم با آب مسیرمان را طی کنیم .آتلی ترکمن تاخت و آمد
و گفت :از این راه فرعی برویم زود میرسیم .اینجاها را خوب بلد است.
رفتیم به راه فرعی .جاللالدوله آمد ،میرآخور هم در رکاب بود .میگفت

«دارالشوفر پرنده» در کنار
خرجتراشی برای متقاضیان ،امکانات
رفاهی محدودی را هم در کنار
برنامه آموزشی در اختیار آنها قرار
میداد .مث ً
ال کارآموزان شهرستانی
میتوانستند از خوابگاه «دارالشوفر
پرنده» به صورت رایگان استفاده
کنند .از دیگر امکاناتی که در اختیار
آنها قرار میگرفت ،اجاره خودرو
با مربی ،برای افزایش توانمندی
در رانندگی بود .این اجار هکردن،
برای بار نخست پنج تومان خرج
بر میداشت ،اما در دفعه دوم به سه و
سپس به یک تومان کاهش مییافت
«درجه سه شوفری» برساند و تصدیق بگیرد؛
این تصدیق برای شروع بد نبود ،اما هیچکس
اتومبیل گرانقیمت خود را دست فردی که
تصدیق «درجه سه» داشت نمیداد؛ تصدیقی
که با پرداخت  50تومان گرفته میشد .چون
 50تومان در آن زمان پول زیــادی بود ،آن را
در دو قسط از کارآموز میگرفتند .پس از آن
و به فاصله دوماه ،تصدیق «درجه دو» شوفری
به فرد داده میشد و طی این مــدت ،او باید
دستفرمانش را قویتر میکرد و البته کمی
از مکانیک خودرو سر در میآورد .برای گرفتن
تصدیق درجه دو ،پرداخت  70تومان الزم بود
که البته در سه قسط گرفته میشد .امتحانات
تصدیق درجــه اول را هر سال یکبار برگزار

آقاحیدرپسرحاجینایبمستسقیشدهاست.ناخوشاست،معالجههم
نمیشود.راستمیگفت.بهنظرمانخواهد ُمرد.این ُمردنبیجهتهم
بالیی شدهاست .غفارخان سرتیپ قزاق هم خبر آوردند بیجهت
در شهر ُمرده است؛ یعنی داشته راه میرفته ،افتاده و دیگر بلند
نشدهاست.نمیدانیمچرااینبیجهت ُمردنزیادشدهاست؟!
دلمانگرفتازاینصحبتها.گفتیمبتازیمداخلجلگهورامین.
رسیدیم به جایی که خیلی ساکت بود .انگار خاک ُمرده
پاشیدهبودند.گفتنداینجابیفتیمبرایناهار،قبول
نکردیم؛ازبسحرفمردنشنیدهبودیم!

میکردند .داشتن سواد خواندن و نوشتن،
برای گرفتن این تصدیق ضروری بود؛ به دیگر
سخن ،شوفرهای تربیتشده در «دارالشوفر
پــرنــده» که بعد ًا جــذب بــازار کــار میشدند،
هیچکدام بیسواد نبودند .با گسترش مراکز
آموزشی ،داشتن مدرک کالس پنجم ابتدایی
برای گرفتن تصدیق درجه اول اجباری شد.
▪امکانات جانبی آموزشگاه

«دارالشوفرپرنده»درکناراینهمهخرجتراشی
برای متقاضیان ،امکانات رفاهی محدودی
را هم در کنار برنامه آموزشی در اختیار آنها
قــرار مـــیداد .مث ً
ال کــارآمــوزان شهرستانی
میتوانستند از خوابگاه «دارالشوفر پرنده»
بــه صــورت رایــگــان استفاده کنند .از دیگر
امکاناتی که در اختیار آنها قرار میگرفت،
اجاره خودرو با مربی ،برای افزایش توانمندی
در رانندگی بــود .این اجــارهکــردن ،بــرای بار
نخست پنج تومان خرج بر میداشت ،اما در
دفعه دوم به سه و سپس به یک تومان کاهش
مییافت .برای استفاده از این امکان ،شخص
باید در «دارالشوفر پرنده» آمــوزش میدید
و حداقل تصدیق درجــه ســوم را میگرفت.
در واقــع «دارالــشــوفــر پــرنــده» ،بیش از آنکه
آموزشگاه رانندگی باشد ،به مدرسه رانندگی
شباهت داش ــت؛ مــدرس ـهای کــه نظیرش را
دیگر در مشهد یا حتی شهرهای دیگر استان
نمیبینیم .از زمان تعطیلی «دارالشوفر پرنده»
اطالعی نداریم ،اما در سال1328ش ،دومین
آموزشگاه رانندگی مشهد ،با اسلوب جدید
آمــوزش در خیابان سپه مشهد که بعدها به
خیابان ملکالشعرا بهار شهرت یافت ،تأسیس
شد و پس از آن ،آموزشگاههای دیگری در شهر
شروع به کار کردند که برخی از آنها هنوز هم
فعالهستند.

معمو ًال وقتی از قحطی و کمیابی ارزاق و کاالها
صحبت میکنیم ،توجه همه به کشورهای جهان
سوم و کمترتوسعهیافته جلب میشود؛ انگار
اروپا یا آمریکا در تاریخشان با چنین پدیدههایی
روب ـهرو نبود هاند .با این حال ،ماحصل یکی از
مشهورترین تکاپوهای سیاسی تاریخ اروپــا که
برخی از آن با عنوان مهمترین رویــداد سیاسی
تاریخ یاد میکنند و در مدح آن سخنهای گزاف
میگویند ،یک قحطی فراگیر و بنیا نکن بود.
دربــاره انقالب کبیر فرانسه صحبت میکنیم؛
اتفاقی که به رژیم سلطنتی خاندان بوربون خاتمه
داد و فرانسه را صاحب یک نظام سیاسی جدید با
رویکردهای نوین حکومتداری کرد 14 .ژوئیه
 ،1789زمانی که فرانسویها باستیل ،زندان
معروف فرانسه را با وجــود نگهبانانی کمتر از
تعداد انگشتان دست ،فتح کردند ،روند انقالب
آغاز شد؛ اما هرج و مرج شدیدی که ساختارهای
اجتماعی این کشور را فراگرفت ،چندسال بعد
آسیبدیدگی ُکشنده خود را آشکار کرد؛ باور
بیشتر فرانسویان این بود که اگر میخواهند از
غنایم انقالب چیزی به دست آورنــد و در آینده
کشور به ایفای نقش بپردازند ،باید به پاریس یا
شهرهای بــزرگ فرانسه بروند و در تجمعات و
مبارزات سیاسی حضور داشته باشند؛ به این
حرافیوسفسطهگرایی،جایکاروتالش
ترتیبّ ،
را گرفت و سیاستمداران مشهور فرانسوی ،غافل
از اینکه کشور برای اداره نیاز به تولید هدفمند و
هم و غم خود را
افزایش درآمدهای ملی دارد ،همه ّ
بر میتینگهای سیاسی متمرکز کردند .روستاها
از جمعیت خالی شد و تقریبا از دهم آوریل سال
 ،1793یعنی دقیق ًا  228سال پیش ،قحطی
بزرگ فرانسه با بحران غذایی پاریس کلید خورد.
اینقحطیحاصلخشمطبیعتنبود؛روستاهابه
عنوان مراکز اصلی تولید محصوالت غذایی تهی
ازجمعیتبودندوهمینمسئله،سبباصلیبروز
قحطی بزرگ شد .در پاریس هیچ مغازه خواربار
یا میوهفروشی باز نبود .نانواییها تعطیل شدند
و گوشت به طور کلی نایاب بود .طی این قحطی
بزرگ که ناشی از نخستین تجربه «الئیسیته» و
دموکراسی در فرانسه محسوب میشد ،صدها
هزار تن جان خود را از دست دادند .با این حال،
ام ــروزه فرانسو یها ترجیح میدهند زیــاد به
حواشی آن رویداد تاریخی نپردازند و تاریخ خود و
اروپا را منزه از چنین وقایعی جلوه دهند.
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