سال بیستوپنجم شماره 7022
پنجشنبه  23اسفند 1397

www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

به
مناسب

ت افتت
اح راه
آ
ه
ن
قز
وین -

رشت

عکس :فرادید

توگو با مصطفی بیات
ایجاد راهآهن در ایران در گف 

مسیری در تاریخ

ایــران در مســیر پیشــرفت و بــرای عبــور از یــک جامعه ســنتی به یک
جامعه مــدرن و صنعتی ناگزیر بود که بســیاری از مظاهــر تمدنی را که
در اختیار جوامع غربــی بود به خدمت بگیرد .یکی از ابعاد پیشــرفت
ایــن جوامــع ،اختراع و بــه خدمتگیــری راهآهن بــود .از ســوی دیگر
عاطفه داودی کشــورهای اســتعماری بریتانیا و ســپس روســیه تزاری نیز برای پیشبرد
روزنامه نگار
اهــداف اســتعماری خود در کشــورهای آســیایی به فکر ایجــاد راهآهن
افتادند .براســاس همین سیاست است که برای نخســتین بار در سال
 1247هجری قمری( 1831میالدی  1210 -هجری شمسی) دولت بریتانیا خط آهنی از طریق
قلمروعثمانیبهخلیجفارسمیکشد.نوعنگاهدولتایراندردورهقاجاریهوسپسدولت
پهلوی ،با رویکرد مدرنسازی و نیز رویکرد بافت سنتی جامعه به مظاهر تمدن و بخصوص
ایجاد راهآهن یکی از چالشهای جدی تاریخ معاصر ایران اســت که زوایای مختلف آن را با
توگونشستهایم.
مصطفیبیات،مدرسدانشگاهوپژوهشگرتاریخمعاصربهگف 
ëëبهعنوان اولین ســؤال بفرمایید ،از چه زمانی
بحث احداث راهآهن در ایران مطرح شــد و چه
ضرورتهاییدراینخصوصوجودداشت؟
در ایــن خصــوص دو رویکرد وجــود دارد؛ یک
ضرورتهایی است که میتوان از منظر داخلی
بدان نگریست و بعد دیگر ،فرصتهایی است
کــه دول غربــی بهدنبــال آن بودنــد .از منظــر
داخلی آنچه قابل تأمل اســت اینکه ما از دوره
قاجاریــه میبینیــم برخی از نخبــگان جامعه
در قالــب ســیاحت یــا مأموریتهای سیاســی
بــه غــرب میرونــد و در آنجا از پیشــرفتهای
آنها متحیر شــده و شــدیداً تحت تأثیر صنایع
و کارخانههــا و اســباب راحتــی و آســایش آنها
قــرار میگیرنــد که یکــی از آنها راهآهن اســت.
این افراد به وســیله کتابها وروزنامهها ،اخبار
ایــن پیشــرفتها را به جامعــه ایرانــی انتقال
میدهنــد .به همین دلیل اســت که میبینیم
از دوره «ناصرالدیــن شــاه قاجار» پیشــرفت و
ترقــی ایران با راهآهــن و برخی دیگر از مظاهر
تمدنی غرب پیوند میخورد .از اینرو بسیاری
از روشنفکران ایرانی در دوره قاجاریه ،استفاده
از راهآهــن را یــک ضــرورت بــرای صنعــت،
کشــاورزی و تولیــد و خدمــات عمومــی بیــان
میکنند و در رسائل خود بدان تأکید میکنند.
وقتــی رســائل دوره قاجاریــه بخصــوص
در آثــار کســانی چــون «میــرزا یوســف خــان
مستشــارالدوله»« ،میــرزا ملکــم خــان ناظم
الدولــه»« ،حاجــی محمــد میــرزا حاجــب»
و ...را بررســی میکنیــم ،آنهــا یکــی از دالیــل
عقب ماندگــی ایــران را در نادیــده گرفتــن
اســتفاده از خــط راهآهن معرفــی میکنند در

حالی که یکــی از ابزار پیشــرفت جوامع غربی
راهآهن بوده اســت .در طرف دیگر دولتهای
بریتانیــا و شــوروی قــرار داشــتند کــه بــر ســر
مستعمرههای خود عموماً با یکدیگر درگیری
پیــدا میکردنــد.از یک طــرف دولت شــوروی
نگــران بــود که اگــر دولــت انگلســتان در ایران
خطوط ریلی ایجاد کند به مرزهای آن نزدیک
میشود و از سوی دیگر دولت انگلستان نگران
بود که بواسطه خطوط ریلی دولت شوروی به
خلیــج فارس و ســپس به هند ،به مســتعمره
این کشور نزدیک شود .البته به این مسأله هم
دقت کنیم که در همین زمان شما میبینید که
دولت شوروی خط راهآهن را در قفقاز تا همین
نزدیکی ما یعنی باکو کشیده بود یا خود بریتانیا
خطوط ریلی گســتردهای را در مستعمره خود
در هنــد ایجــاد کرده بــود یا دولــت عثمانی به
کمــک آلمان خطوط ریلــی را تا خلیج فارس
امتداد داده بودند.
پــس از بحــث دربــاره ضــرورت ایجــاد شــبکه
ریلــی در کشــور که برای پیشــرفت کشــور الزم
بود ،انتخاب مسیرهایی که راهآهن باید در آن
احــداث میشــد نه تنهــا در عصر قاجــار بلکه
در دوره ســلطنت پهلــوی نیز مطرح بــود و در
نهایــت ما میبینیم که در نقشــه کشــی طرح

سراســری راهآهن ،آن را به متخصصان غربی
واگــذار میکنند که امروزه هم نقدهای بســیار
جدی بدان وارد میشود .اصوالً از دوره قاجاریه
تــا ایجاد راهآهن سراســری در دوره پهلوی چه
مســیرهایی مورد توجه بود.براســاس اســناد و
گزارشهــای تاریخــی از اواخــر دوره قاجاریــه
بحثهــای جــدی در ایــن خصــوص صــورت
میگیــرد کــه البتــه اتفــاق نظری هــم حاصل
نمیشود و افراد با سالیق مختلف ،مسیرهای
متفاوتی را مورد توجه قرار میدهند.
یکی از مسیرهای اصلی مسیر شمال به جنوب
یعنی از بندر انزلی به بندر محمره (خرمشهر)
بود .در کنار آن برخی ایجاد خطوطی که صرفاً
مراکز مذهبی را بهم متصل کند یا دولتهای
مسلمان منطقه را به هم متصل کند ،پیشنهاد
میکردند .با این حال نخســتین خط راهی که
در ایــران احــداث شــد ،خط راهآهنــی به طول
 14کیلومتر از رشت به بندر پیربازار و بندر انزلی
بــود و ســپس خط راهآهــن تهران تــا حضرت
عبدالعظیــم(ع) بــه طــول  8هــزار و  700متر
راهاندازی شــد .در صفحات جنوبی کشــور نیز
خطوطی را دولت بریتانیا راهاندازی کرد.
ëëبریتانیا از تأســیس خطوط ریلــی در صفحات
جنوبیایرانچهاهدافیرادنبالمیکرد؟
در وهلــه اول آن چیــزی که بیــش از همه قابل
توجه اســت وجود منابع غنی زیرزمینی در این
منطقــه بــود .در همین راســتا آنهــا عالقهمند
بودنــد کــه ایــن منطقه هماننــد کویــت ،عراق
و عربســتان بــه یــک شــیخ نشــین مســتقل از
حکومــت مرکــزی ایــران تبدیــل شــود .در این
صورت بود که دولت بریتانیا میتوانست کامالً
بــر این بخــش از خاک ایران ســیطره پیدا کند.
از طرف دیگر دولت بریتانیا بر ســر مســتعمره
هندوســتان بسیار حساس بود و اجازه نمیداد
هیــچ کشــوری بــه هنــد نزدیــک شــود از اینرو
احداث خط راهآهن از خاک عراق تا هندوستان
همواره با مخالفت این کشور همراه بود.
ëëدر بخش قبلی اشاره کردید که ازدوره قاجاریه
ضرورت داشتن راهآهن احساس شد .متفکران
دوره ناصــری و بعدهــا شــخصیتهایی چون
«امیرکبیر» بر این ضــرورت تأکید کردند و حتی
دردوره«مظفرالدینشاه»همیکسریاقداماتی
صورتگرفت.ازچهزمانیاحداثخطراهآهن
سراسریبهصورتجدیموردتوجهقرارگرفت.

بهنظر میرســد که پس از کودتای «رضاخان»
دولت بشــدت داشتن خط راهآهن را بهعنوان
یکی از ابزارهایی که میتواند در خدمت دولت
قــرار گیــرد ،احســاس کــرد .البته در ایــن زمان
شرایط روســیه و انگلستان در ایران تغییر پیدا
کــرده بود و آنها نیز بــا احداث خطوط ریلی در
ایرانمشکلینداشتند.
 ëëیکی از ســؤاالت مهــم در خصــوص احداث
راهآهــن در ایــران در کنــار تمــام امتیازاتــی که
داشــت ،وضعیت نامطلوب مردم کشــور بود
که در شرایط سخت اقتصادی به سر میبردند.
بدون شــک دولت توان تأمین منابع مالی این
کار ســنگین را نداشــت .بودجه مــورد نیاز این
پروژهبزرگچگونهتأمینشد؟
در ایــن بــاره اتفــاق نظــری وجــود نداشــت.
برخــی بر این باور بودنــد که باید هزینه تأمین
خطــوط سراســری راهآهــن را از دولتهــای
غربی استقراض کرد .از کدام دولت غربی باید
اســتقراض کرد هم خــود یکــی از چالشهای
جدی بود که نظرات مختلفی مطرح میشــد
ولــی در مجموع بهجای روســیه و بریتانیا نظر
مثبتــی روی فرانســه وجــود داشــت .از طرفی
دیگــر هم عــدهای بــر این بــاور بودند کــه باید
منابــع این طرح ملی با وجود همه مشــکالت
ازمنابعداخلیتأمینشود.درنهایتمیبینیم
که دولت قبل از شروع کار ،قانون انحصار قند،
شــکر و چــای را وضــع کرد و پــس از مدتی هم
به تصویب مجلس رســید و بهصــورت قانون
درآمــد .در کنار مالیاتهایی که از شــکر ،چای
و قنــد برای تأمین منابع احــداث خط راهآهن
گرفته میشد ،دولت بخشی از ذخایر نقره خود
را نیز فروخت.
ëëدر مســیر اجــرای طــرح سراســری راهآهن در
کشورچهموانعومشکالتیوجودداشت؟
اولین مشکل مباحث مالی بود که اشاره کردم.
در کنار آن مهمترین مشــکل ،ایراداتی بود که
بــر خود طرح وارد بود .چــرا که این طرح چند
مشکل اساسی داشت:اول اینکه بخش زیادی
ازمســیر خطــوط ریلی که در نقشــه سراســری
طراحی شــده بود ،از مســیرکوهها رد میشــد.
من دلیل منطقی بــرای این کار نمیبینم جز
اینکه بگویم میخواستند این طرح را به یکی
از پروژههــای پر هزینه تبدیل کنند .دوم ،وقتی
به مســیر این خط نــگاه میکنید ،میبینید که
اصالً از شــهرهای بزرگ رد نمیشــود .دلیلی
که میشــود برای آن مطرح کرد این اســت که
بگوییــم انتخاب مســیر ایــن خطــوط راهآهن
اصالً جهــت رفاه مردم نبــوده بلکه یک خط
ریلی نظامی بوده است.
شــما نگاه کنید در آن زمان بجــز تهران ،کالن
شــهرهای ما شــامل تبریز ،اصفهان ،مشــهد،
همدان ،شــیراز ،رشت و کرمانشــاه میشد که
خــط راهآهن شــمال بــه جنوب از هیــچ کدام
از ایــن شــهرها عبــور نمیکــرد و در مقابــل از
شــهرهای کوچــک رد میشــد و دههــا ایــراد
دیگری که میشود مطرح کرد.
ëëبهعنوان آخرین ســؤال بفرمایید ،مهمترین
عاملی که باعث شده بود طرحهای ملی مانند
راهآهن سراســری بــه خارجیها واگذار شــود و
آنها نیز به علت ناآشــنایی با فرهنگ ،شــرایط
جغرافیاییایرانوگاهاًازرویعنادودشــمنیو
تأمین منافع خود نقشههایی با این همه نقص
تهیهکننددرچیست؟
کامــاً مشــخص اســت؛ اوالً بیگانــگان اجــازه
ســاخت راهآهــن را بــه ایــران نمیدادنــد،
دوم اینکــه مــا دانشــکده صنعتــی و مهندس
نداشتیم ،ما نقشــه کش نداشتیم و به عبارت
دیگر ،امکانات و ابزارهای ساخت فراهم نبود.
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پزشــک فرانســوی «ژان
ایران ازنگاه باتیســت فوریــه» از
ســــیاحـان آگوســت  ۱۸۸۹تــا اکتبر
 ۱۸۹۲میالدی  ۱۳۰۶ -الی  ۱۳۰۹هجری قمری
در دربار ناصری پزشک خصوصی ناصرالدین
شــاه قاجار بود .او در ایــن مدت خاطرات خود
را بــه رشــته تحریــر در آورد و در ســال  ۱۹۰۶بــا
عنوان «سه ســال در دربار ایران» در پاریس به
چاپ رســانید .آنچه میخوانید ،مشاهدات او
از برگزاری مراســم عید نوروز یکی از سالهای
حضور خود در دربار ناصرالدین شــاه است که
در پی میآید:
 ۲۰مارس
بر حســب عادت از صبــح زود در خیابانهای
کاخ گلســتان به انتظار ورود شاه مشغول قدم
زدن بــودم .در ایــن موقــع اعلیحضــرت تنهــا
از در نارنجســتان وارد شــده مرا به ســوی خود
خواند .مقــداری فیروزه هم با خــود آورده بود
وقتی نزدیک او رســیدم ســه دانه درشت از آن
فیروزههــا را برداشــته پــس از اندکی مالحظه
یکی از آنها را که رنگش تیرهتر بود انتخاب کرد
و به من داده گفت« :این عیدی شما است».
در ایــن ســال به موجب محاســبه منجــم اول
که اختر شــناس باشــی نام داشــت آفتــاب در
ساعت شــش و نیم بعد از ظهر به برج حمل
داخل میشــد .پیش از ســاعت  6تــاالر بزرگ
موزه که آیین ســام در آنجا برگزار میشــود پر
از جمعیــت بــود .هیــأت وزیــران و درباریان و
صاحــب منصبان عالیرتبــه در جاهای معین

درباریان قاجار در مراسم سالم نوروزی

قرار داشــتند .چند افســر خارجی نیــز در میان
حاضران دیده میشدند .اینها کسانی بودند
کــه اغلب عنــوان ژنــرال ایرانی را خریــده ولی
اونیفــورم ملــی خود بر تــن داشــتند .موضوع
اونیفــورم خارجــی و کســب ایــن عناویــن در
ایــران امری متداول بود چنانکه روزی یک نفر
فرانســوی را دیدم که سابقاً شاگرد مکانیسین
بوده و در اینجا شغلی در زرادخانه پیدا کرده و
لباس سرهنگ توپخانه فرانسه پوشیده بود .به
هر حال باید در نظر داشــت که لباس افســران
خارجی که در ایران هســتند همیشه با شغل و
درجه آنها مطابقت ندارد.
شــاه در ســاعت  6به درون تاالر قــدم نهاد و
در پــای تخــت «فتحعلــی شــاه» روی قالــی
زربفتــی بــه شــیوه ایرانیــان نشســته بــه یک
پشــتی مروارید دوزی تکیه زد .روی لباس او

دانههــای قیمتی نصب شــده بود کــه در نور
خیرهکننــده چهــل چراغهــا تأللــؤ مینمود.
منظره با شــکوه تاالر نیز با آن همه بلورهای
درخشــنده جلــوه دلفریبــی داشــت .در دو
طــرف تخــت طبقــه روحانیــون و در فاصله
چهار قدمی اعلیحضرت رئیس الوزرا[میرزا
علیاصغر اتابک ،ملقب به امینالسلطان]
و در ســمت چپ رئیــس الــوزرا ظهیرالدوله
[علــی خــان ظهیرالدولــه] کــه داماد شــاه و
رئیــس تشــریفات بــود ،ایســتاده بودند .من
نیــز دو قدم عقب امین الســلطان و کمی در
ســمت راســت جلو صف صاحــب منصبان
عالیرتبه جای داشتم.
درست ســاعت شش و نیم بعدازظهر منجم
بزرگ با طمأنینه و قدمهای شمرده در حالی
که ســاعتی در دست داشت جلو آمده تحویل

ایــرج میــرزا (جالل الممالــک) ملقب به صدرالشــعرا فرزند
غالمحســین میرزا در ســال  1291هجری قمری در خانوادهای
اهــل شــعر و ادب در تبریــز تولــد یافت .نخســت در مدرســه
دارالفنون تبریز به تحصیل پرداخت و ســپس از حمایتهای
«امیرنظــام گروســی» رجــل مقتدر سیاســی وقت ،در کســب
معلومــات بهــرهوری یافــت .همین حمایتهــا پــای او را به
محافــل ادبی وقت باز کرد و با بزرگان ادب آشــنا شــد .زندگی
ب های گوناگون بــود .از جمله
ایــرج میرزا مملو از فراز و نشــی 
مــرگ همســر اول و پــدرش در  19ســالگی (ایــرج در حــدود
 16ســالگی ازدواج کرد) و خودکشی پسر بزرگش «جعفرقلی
میرزا» درحدود  46ســالگی و ســرانجام خود که در  ۲۲اســفند
 1304بر اثرسکتهقلبی درگذشت .یکی از نکاتی که در شناخت
او حائز اهمیت اســت این اســت کــه او از نوادگان»« فتحعلی
شــاه قاجار» ملقب به خاقان بود .در جای جای شــرح حال او
می توان عالقه به این نسب را دید ،با این حال در جایی نیز در
ذم«احمدشاه»میگوید:فکرشاهفطنیبایدکرد/شاهماگنده
و گــول و خرف اســت /تخت و تاج و همــه را ول کرده /در هتل
های اروپ معتکف اســت  /نشود منصرف از سیر فرنگ /این
همان احمد الینصرف است (دیوان)168،
ولی در عین حال بدگویی دیگران در مورد قاجار را برنمیتابد،
چنانکــه وقتی در باغ ملی در شــب کنســرت و برنامه «عارف
قزوینی» وقتی عارف آن غزل معروف خود را میخواند:
چو جغد بر سر ویران ه های شاه عباس /نشست عارف و لعنت
به گور خاقان کرد
ایــرج و تنــی دیگر به آرامی مجلــس را ترک میکنند و همین
موضوع یکی از دســتاویزهای ســرودن عارف نامه میشود که
شــاید بتــوان آن را یکی از بزرگتریــن هجوهای تاریــخ ادبیات
ایران نام نهاد.زمینههای شــعر ایــرج را نمیتوان محدود کرد
و موضوعــات متعــددی در آن خودنمایــی میکنــد :اشــعار
عاشــقانه ،اخالقی ،سیاســی ،اجتماعی ،مذهبی ،طنز ،هزل،
ذم ،مدح و بســیاری از اشخاص ،اتفاقات ،اطالعات شخصی،
مناظرات ،درد دل ،پند و اندرز .اما باید در نظر داشت که او یک
شاعر سیاسی مثل بعضی از معاصران خویش نیست .شعر
ایرج آیینهای برای عصر خویش است .او در بیان مطالب خود
بسیار صریح است و از بیان مطالب به شکل عریان هیچ ابایی
ندارد .بهترین تمثیل در سادگی و فصاحت و روانی برای شعر
ایرج«سعدی»است.
سعدی عصرم این دفتر و این دیوانم /باورت نیست به دیوانم
بین و دفتر (دیوان)22،
ایننکتهراملکالشعراءبهارنیزبهاینشکلبیانمیکند:
ســعدیای نو بود و چون ســعدی به دهر /شــعر نو آورد ایرج
میرزا (دیوان بهار)503،
یا عماد خراسانی درباره او میگوید:بس که آسان و روان حرف
زنی/خامطبعانبهطمعمیفکنی
بس که شعر است روان پندارند /که توانند نظیرش آرند
شــباهت او به ســعدی از چند منظر قابل بررســی است :یکی
ســهل وممتنع بودن شعر اوست که بواقع در این نوع سرودن
شعر یگانه روزگار بود و دیگری استفاده از زبان و بیان ساده به
جایبیانمتکلفانه.درحدیکهمیتوانگفتایرجزبانزمان
خویش را شاعرانه کرده است.
اودرجاییمیگوید:شاعریطبعروانمیخواهد/نهمعانینه
بیانمیخواهد(دیوان)122،
البته در طبع روان او هیچ شــکی نیست اما این نکته را باید در

نظر داشــت که ایرج هم معانی خوب میدانست هم بیان .و
بیت اخیر را به قول «دکتر شفیعی کدکنی» برای رد گم کردن
گفته است .جایجای شعر او این تسلط و نیز تسلط او بر شعر
کهنوادبیاتکالسیکخودنماییمیکند.ایرجرامیتوانیک
منتقد و شــاعر اجتماعی دانســت ،مثل «حافظ» اما با روشی
کامالً متفاوت .هرچند حافظ ســعی در پرد ه پوشی و در لفافه
ســخن گفتن دارد ،ایرج با صراحت تمام ســخن خود را بیان
میکند .ایرج غزل و طنز را با هنرمندی در هم آمیخته است و
ازهرکدامبهزیباییبهرهبردهاست.شایدبتوانگفتکههزلو
طنز برای ایرج نوعی سالح است.
در بحث طنز و هزل شاید بتوان گفت بزرگترین ایراد بر این
نوع شعر ایرج این است که در عین روانی و زیبایی و جذابیت
همیــن هــزل و طنز و اشــعار رکیک ،دیــوان وی را از دســترس
عمــوم خارج کرده« .رشــید یاســمی» دربــاره او میگویــد« :از
عجایب امور ادبی این است که اگر چه ایرج در اشعار اخیر خود
هزل را به منتهای شــدت رســانیده است ،محفل معاشرتش
قرین حیا و ادب بود».
«سعید نفیسی» نیز که از همنشینان او بود نوشته است« :ایرج
در حالت عادی بسیار کم سخن بود».
این نکته را نیز نباید از یاد برد که ایرج خود دیوانش را گردآوری
نکرد هاستوشایداگرخودبهاینکارهمتمیگماردبعضیاز
اشعاررکیکاوچاپنمیشد.بههرحالاودرعینرکاکتکالم،
شخصیتیموقروآرامداشت.امادرپسشخصیتیآرام،هزالی
چیر ه دست بود که در صورت لزوم دوست و دشمن از تیغ هزل
اودراماننبودند.مثالواضحآنعارفنامهایرجاست.شکواییه
دوستانهاوازملکالشعرایبهاربامطلع:ملکاباتودگردوستیما
نشود/بعداگرشدشدهاست،اماحاالنشود(دیوان)16،
قدرت نفوذ و ســیطره شــعر ایرج میرزا در بین اقشار متفاوت
جامعه حیرتآور است .از شاعر و وزیر و سیاستمدار تا روحانی
و مــردم عــادی .بهعنوان مثال قســمتی از خاطــره «آیتاهلل
محمدجــواد علــوی بروجــردی» را نقــل میکنــم« :در منزل
عالمه طباطبایی در ایام عاشــورا یکــی از مداحان به این بیت
از شعر رسید :بعد از پسر دل پدر آماج تیر شد/آتش زدند النه
مرغ پریده را .مرحوم عالمه «سید محمدحسین طباطبایی»
به قدری منقلب شــد که بشــدت گریســت و چند بــار از مداح
درخواســت کرد تا شعر را مکرر بخواند .در پایان روضه عالمه
گفــت کاش ایرج میرزا ایــن بیت خود را به من مــی داد و من
تفســیر المیزانم را به او میدادم و وقتی از ایشــان پرسیدند که
شما ایرج میرزا را میشناسید؟ او شاعری هزلسرا است .عالمه
پاسخ دادند بله او را میشناسم و دیوان او را دارم»...

از دارالعلوم تا دانشگاه تهران
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سبدی پر از سکه نقره

ســال را به شــاه اعالم کرد .ســپس بــدون آنکه
برگردد به عقب رفــت و بالفاصله دو روحانی
که عمامه سبز بر سر داشتند هر یک سال نو را
بــه اعلیحضرت تبریک گفتنــد .در این هنگام
شمایل علی [حضرت امام علی(ع)] در میان
جمعیت دســت به دست میشد و همه آن را
میبوسیدند .دانههای گندم هم بهعنوان وفور
نعمــت به یکدیگــر داده و میخوردنــد .آنگاه
روحانی بزرگ آیاتی از قرآن [مجید] در داخل
فنجانی نوشته مایع سفید رنگی در آن ریخت
و نوشــته را در آن حــل کــرد و ســپس فنجان را
به شــاه تقدیــم کرد .شــاه قطــرهای از آن مایع
نوشــید و بعد فنجان را به رجالی که نزدیک او
بودنــد داد آنها نیز هر کدام قطــرهای از آن آب
خوردند.
پــس از پایــان ایــن تشــریفات «مجدالدولــه»
سبدی پر از سکه نقره نو که به اندازه سکههای
قدیمی 20سانتیمی فرانسه بود و شاهی سفید
نــام داشــت آورده جلــوی پادشــاه گذاشــت.
اعلیحضرت از این پولها به دســت خود ابتدا
بــه روحانیان و ســپس به شــاهزادگان داد و دو
جیب لباده مرا هم از آن پر کرد و بعد قسمت
دیگــر آن را هم داد .به این ترتیب که هر نفری
جلو آمده تعظیم بلندی میکرد و عیدی خود
ی کرد .پس از تقسیم شاهی سفید
را دریافت م 
که برای «مایه کیسه» بود ،تشریفات عید نوروز
پایــان یافت.ســابقاً در این عید ســکههای طال
هم داده میشد ولی ناصرالدین شاه این رسم
را منسوخ کرده بود.
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مسئول صفحه تاریخ

فکرایجاددانشگاهتهراناولینباردرسال ۱۳۰۵بهطوررسمی
مطرح شــد .در اســفند ماه این ســال ،ضمن مذاکرات قبل از
دستور مجلس شورای ملی «دکتر اسماعیل سنگ» نماینده
شهرساری،لزومایجاددانشگاهرامطرحکردوبه«سیدمحمد
تدین» وزیر وقت معارف گفت« :بواسطه نداشتن اونیورسیته
[یونیورســیته  -دانشــگاه] اســت که محصل به اروپا میرود و
دست ما بهطرف خارجیها برای جلب مستخدمین خارجی
دراز اســت ».تدیــن در پاســخ دکتــر ســنگ ،گفــت« :راجع به
اونیورسیتهکهمیتوانیمآنرادارالعلومبگوییمکمالعالقهرا
دارمومشغولتهیهلوازممقدماتیآنهمهستمنظرمناین
استکه دریک فضایوسیعیکهشایدهشتادتا صدهزار ذرع
مربع وسعت داشته باشد بنایی ساخته شود که شعب علوم
وفنونمختلفدرآنجاتأسیسگردد».
تهیــه مقدمــات و برنامهریــزی بــرای ایجاد دانشــگاه تا ســال
 1310ادامه یافت در آن ســال «دکتر عیســی صدیق» از طرف
دولــت امریــکا برای مطالعــه در امر آموزش و پــرورش به آن
کشــور دعوت شــد .هنگام ســفر دکتر صدیق« ،عبدالحسین
تیمورتاش» (ســردار معظم خراسانی) به دستور «رضا شاه»
مأمور شــد که طرحی برای ایجــاد یک دارالفنون که بعدها به
پیشــنهاد دکتر صدیق و تصویــب مجلس دانشــگاه خوانده،
تهیه کند .در پی این دســتور دکترصدیق به بررسی پرداخت و
در خرداد ماه سال  1310طرحی شامل نوع تأسیسات ،تعداد
استادانوبودجه ایجاد دانشگاهراتدوینکردهوبرایوزیر دربار
فرستاد .طرحی که دکتر صدیق تهیه کرده بود مورد تصویب
شــاه قرار گرفت و به وزیر معــارف وقت مرحوم «یحیی خان
قراگزلواعتمادالدوله»دستوردادهشدکهآنرابهانجامبرساند
وبهاینترتیبکارآغازشد.اماهنوزقدمهاینخستینبرداشته
نشــده بود که کابینه تغییر کرد و در کابینه جدید «علی اصغر
حکمــت» بهعنوان کفیل وزارت معارف برگزیده شــد و ادامه
اجرای طرح را در برنامه کار خود قرار داد .برای ایجاد دانشگاه
عالوه بر همه آن چیزها که در طرح آمده بود ،تصویب قانونی
همالزمبود،بههمیندلیلکمیسیونیباشرکتدکترصدیق،
«دکتــر صــادق رضــازاده شــفق»« ،دکتر علی اکبر سیاســی»،
«دکترمحمودحسابی»و«محمدعلیگرگانی»برایمطالعه
و تدوین قانون تأســیس دانشــگاه تشکیل شد و ســرانجام در
هشتم خردادماه ۱۳۱۳مجلس شورایملی تأسیس دانشگاه
را تصویب کرد و به موجب دومین ماده این قانون شعبههایی
برای آموزش علوم مختلف در دانشگاه در نظر گرفته شد و هر
شعبه را هم دانشکده نامیدند .این دانشکدهها عبارت بودند

از :معقول و منقول ،علوم طبیعی و ریاضی ،ادبیات ،فلسفه و
علومتربیتی،طبوعلوموابستهبهآن،حقوقوعلومسیاسی
و اقتصــاد .همچنین پیشبینی شــده بود که در صــورت لزوم
دانشکدههای دیگری به این مجموعه اضافه شود .به موجب
این قانون همچنین دانشسرای عالی از آغاز تأسیس دانشگاه
بهآنپیوست.پیشازآنکهبناهایدانشگاهتهرانساختهشود،
رشتههای ادبیات و علوم ،حقوق و علوم سیاسی و طب و چند
رشتهدیگردرمحلهایمختلفیتدریسمیشد.مثالًبخشی
از کاخ نگارستان برای تشکیل دانشکده ادبیات و علوم در نظر
گرفته شده بود و رشته حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی هم
در محــل اولیــه دبیرســتان ادب تدریس میشــد و جالبتر از
همه اینکه دانشکده طب و علوم وابسته به آن در منزل «دکتر
حسینمعتمد»درخیابان«آقاشیخهادی»تشکیلشدهبود.
بعــد از تصویــب قانــون ایجــاد دانشــگاه ،اقدامات ســریع برای
ســاختمان دانشــگاه آغاز شد و ســرانجام در روز پانزدهم بهمن
مــاه ســال  ۱۳۱۳بنیــاد ایجــاد اولین مرکــز آموزش علــوم عالی
در زمینهــای جاللیــه تهران گذاشــته شــد و این ســرآغازی بود
برای شــکوفایی دوباره علــم در ایران و بینیاز شــدن از نیروهای
متخصص خارجی .روزجمعه  24اســفند 1313دانشگاه تهران
طی مراســمی افتتاح شــد .پس از آغاز کار دانشگاه ،روز شنبه25
اسفند ماه سال 1313اولین جلسه شورای دانشگاه تشکیل شد و
طبقمقرراتکهبایستیازهردانشکدهرئیسوحداقلیکاستاد
در شورا عضویت داشته باشد ،شورای دانشگاه انتخاب شدند که
عبارت از« :دکتر امیر اعلم» و «محمدحســین لقمــان ادهم» از
دانشکدهطب«،دکترعیسیصدیق»و«دکترعلیاکبرسیاسی»
ازدانشکدهادبیات«،میرزاغالمحسینرهنما»ازدانشکدهعلوم،
« حاج سید نصراهلل تقوی» و «بدیع الزمان فروزانفر» از دانشکده
علوممنقولومعقول«،دکترمحمودحسابی»ازدانشکدهفنیو
«دکتر ولیاهلل خان نصر» از وزارت معارف.
روزنامهکوشش27،اسفند1313
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