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تاریخ «قند» در ایران

حالجیان /گاهی بعضی اتفاقات کوچک ،به آغاز
حوادثی پید رپی منجر میشود که در نهایت،
یک رویداد بزرگ و سرنوشتساز را رقم میزند
و بــرای همیشه در تاریخ ثبت میشود .برای
مثال« ،آندریاس مارگراف» که یک شیمیدان
آلمانی بود ،هرگز فکر نمیکرد کشفش در سال
1126ش ،بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی
یک ملت و حتی یک منطقه ،چه تاثیر شگرفی
خواهد گذاشت! او فهمیده بــود که میتواند
از چغندر ،مــاده مکعبی شیرینی را به نام قند
تولید کند .این محصول ،بعدها به ایران رسید
و محبوب شد؛ البته ایرانیان از  200سال قبل
از میالد ،توانسته بودند شکر متبلور سفید را از
نیشکر بهدست بیاورند ،اما استخراج قند به شکل
امــروزی ،به نام آندریاس مارگراف سند خورد
و سپس ،در سال « ،1190بنجامین دلسرت»
فرانسوی ،اولین کارخانه قند جهان را تاسیس
کــرد .سا لها طــول کشید که ایــن محصول از
طریق عثمانی راهی بازار ایران شود؛ اما به محض
ورود ،مورد استقبال شدید ایرانیان که عالقه
زیادی به شیرینی داشتند ،قرار گرفت .سرانجام
اولین کارخانه قند در ایران ،سال 1274ش در
کهریزک تهران ،با ظرفیت تولید  80تن در روز،
تاسیس شد .این کارخانه را ،در پی قراردادی که
در شهر استانبول و در دوران حکومت عثمانی،
میان میرزاجعفرخان مشیرالدوله از سوی ایران
و شخص وزیرمختار بلژیک منعقد شد ،ساختند.
تاسیس کارخانه قند ،موجب کشت چغندر در
اراضــی جنوب تهران شد؛ اما دیــری نپایید که
کارخانه قند کهریزک ،به علت ورود بسیار ارزان
قند از روسیه و هزینههای زیاد کشت چغندر ،به
ورطه ورشکستگی افتاد .آن روزها  84درصد
صادرات روسیه به ایران را قند تشکیل میداد.
البته که شیوع بعضی خرافات دربــاره قند هم
در این ورشکستگی بیتاثیر نبود .اهمیت قند
در زندگی ایرانیان به سرعت بــاال رفــت و این
محصول سفید و شیرین ،جای خود را در دل
ایرانیان باز کرد .آ نقــدر که گرا نشدن قند از
 5قــران به  7قــران ،موجب اعتراض مــردم و در
نهایت فلکشدن سید هاشم قندی شد؛ اتفاقی
که به دنبال آن ،اعتصابات پیش از مشروطه شکل
گرفت و در نهایت به ایجاد مجلس شورای ملی
انجامید .پس از  35سال رکود ،در 1311ش ،با
کمک کارشناسان آلمانی ،کارخانه قند کهریزک
بازسازی شد و با ظرفیت تولید120تن در روز،
دوباره به بهرهبرداری رسید .طی دهههای بعد،
صنعت قند موردتوجه جدی قرار گرفت و دومین
کارخانه قند در کــرج ،توسط شرکت آلمانی
اشکودا با ظرفیت تولید 300تن در روز راه افتاد.

منوچهرمهران؛اعجوبهمشهدی ورزش ایران

چگونهنخستیندبیرورزشمشهد،بانیاولینورزشگاهنوینشهرششد،برایاولینبارپرچمایرانرابرفراز
دماوندبهاهتزازدرآورد،اولینمجله حرفهایورزشایرانرابنیاننهادوبهتأسیسرشتهغارنوردیهمتگماشت؟
جواد نوائیان رودســری – همه میدانیم که
ورزش،باعثسالمتیجسمونشاطروحاست؛
اص ً
الجامعهاهلورزشرابایدجامعهایپرنشاط
و سرزنده دانست .این وسط ،البته برخی از ما
رغبتی به ورزش نشان نمیدهیم و باید کسی
باشد که س ِر شوقمان بیاورد و راه را نشانمان
بدهد .چنین اف ــرادی ،گوهرهای ارزنــده هر
اجتماعی محسوب میشوند و زندهیاد منوچهر
مهران ،یکی از این گوهرهای ارزنده بود؛ نسل
من و بعد از من ،احتما ًال نام منوچهر مهران را
نشنیدهاند،امااسمسالن«مهران»مشهد،جایی
کهمسابقاتوالیبالوفوتسالشهردرآنبرگزار
میشود،برایهمهماآشناست؛سالنیکهنامو
یاد منوچهر مهران را تداعی میکند؛ مردی که
بنیانگذارورزشنویندرخراسانبود،نخستین
معلم ورزش دبیرستانهای مشهد و نخستین
مشهدیایکهبهقلهدماوندصعودکرد.منوچهر
مهران،کلکسیونافتخاراتورزشیبودوبرخی
معتقدند که ورزش نوین در خراسان ،با او و
اقداماتش آغاز شد .امروز میخواهم یاد مهران
را در صفحه تاریخ روزنامه خراسان ،روزنامه
کهنسال شهر او ،مشهد ،زنده کنم .همراهی
شمامایهامتنانوافتخاراست.
▪شازدهای که دبیر ورزش شد

منوچهر م ــه ــران ،در ســـال 1291ش در
مشهد به دنیا آمــد ،یعنی حــدود  109سال
قبل .خــانــواده متمول و زمــیــنــداری داشــت
و ظــاهــر ًا نسب پــدرش به قاجارها میرسید
و نامخانوادگیشان «شــاهــزاده» یا «شــازده»
بود؛ اما منوچهر نامخانوادگی مهران را برای
خــودش انتخاب کــرد؛ بــاورش ایــن بــود که با
نامخانوادگی «شــازده» ،نمیشود سراغ مردم
رفت و با آنهــا ارتباط برقرار کــرد .کودکی و
نوجوانی پرنشاط او در کوچهپسکوچههای
مشهد قدیم گذشت؛ مهران عاشق ورزش بود،
بهویژهورزشهاینوین؛فوتبالرادوستداشت،
عاشقکوهنوردیوغارنوردیبودواگرکاریبه
کارش نداشتند ،دوست داشت دایم بدود و از
دویدنشرکوردبگیرد!اینبودکهوقتیدرسال
1308ش ،دیپلم گرفت و از سربازی برگشت،
یکراست رفت به سراغ شغل معلم ورزش .بار
اولیبودکهچنینشغلیدرمشهدپامیگرفت.
بعد از تأسیس دبیرستان فــردوســی،
منوچهرمهراننخستیندبیرورزشآن
شدوکاریکردکارستان.تیمفوتبال
مدرسهفردوسی،زیرنظراوپاگرفت
و بــه یکی از تــیـمهــای قدرتمند
فوتبال مشهد تبدیل شد .مهران
حتی یکبار در تیم منتخب مشهد،
در کسوت بازیکن ،مقابل تیم
منتخب شــوروی هم بازی
کــرد! او بــا اقداماتش
همه جــوانــان را سر
شــوق آورده بــود.
هر هفته برنامه

کوهنوردی داشت و قلههای اطراف مشهد را
یکیپسازدیگری،باشاگردانشفتحمیکرد؛
اسم این برنامه را گذاشته بود «طرح فتح قلل
همجوار» .این برنامه کوهپیمایی با همراهی
«علینقیپرتوی»،دوستوهمکاراوواستقبال
گسترده دانـشآمــوزان برگزار میشد .مدتی
بعد ،مهران دریافت که مشهد به دلیل فقدان
تأسیسات ورزشــی ،نمیتواند در این زمینه،
رشدی مانند ورزش پایتخت داشته باشد؛ به
همین دلیل ،میدان معروف به «دوچرخه» را
در کنار مسجد حاجفضلا...خان ،جایی که
امــروز سالن ورزشــی مهران در آن قــرار دارد،
از آستانقدس گرفت و سنگ بنای نخستین
ورزشگاه نوین را در مشهد گذاشت؛ هرچند که
زنده نماند تا ثمره تالشهایش را ببیند .مهران
در ســال 1318ش ،بــرای ادامــه فعالیت در
رشتههایمختلفورزشی،راهیتهرانشد.

منوچهر مهران (ایستاده راست) ،در کنار تیم فوتبال دبیرستان فردوسی مشهد؛ سال 1314ش

▪از فتح دماوند تا تأسیس غارنوردی

ســال 1319ش ،بــرای منوچهر مهران یک
ســال سرنوشتساز بــود؛ او ًال ،بــا همسرش
آشنا شد و ازدواج کرد و ثانی ًا ،فرصتی یافت تا
به رؤیــای خــودش جامه عمل بپوشاند؛ کدام
رؤیا؟ صعود از قله 5610متری دماوند .مهران
اولین مشهدیای بود که به قله دماوند صعود
میکرد؛امابهغیرازاینافتخار،اوافتخاردیگری
را هم با این صعود به دست آورد؛ مهران برای
نخستینبار ،پرچم ایران را بر فراز قله دماوند
نصب کرد؛ کاری که قبل از او انجام نشده بود.
نه اینکه ایرانیان تا آن زمان به قله صعود نکرده
بودند؛ نه! نخستینبار در سال 1236ش،
محمدصادقخانقاجاراینکارراانجامداد،اما
تا پیش از صعود مهران ،هیچکس پرچم ایران را
برفرازدماوندنصبنکردهبود؛اینصعود 10روز
طولکشیدودرتابستانسال1319شانجام
گرفت .در همین سالها بود که او به اسکی هم
عالقهمند شد و در ارتفاعات اطراف تهران این
ورزشپرهیجانراهمتجربهکرد.
▪باشگاه نیرو و راستی

با عبور از وقایع شهریورماه  1320و آرامشدن
اوضاع،منوچهرمهرانتصمیمگرفتنخستین
باشگاه ورزش حرفهای را در ایران
تأسیس کــنــد؛ بــاشــگــاه نیرو
و راستی ،بهراستی اولین
باشگاه ورزشی ایران بود.
پیش از آن ،باشگاهها را
برای فعالیت در رشتهای
خاص تأسیس میکردند،
اما باشگاه «نیرو و راستی»،
بــاشــگــاهــی بــا رشــت ـههــای
ورزشــی متنوع بــود؛ فوتبال،
کشتی ،اسکی ،کوهنوردی
و حــتــی غــــارنــــوردی!
م ــن ــوچ ــه ــر مـــهـــران
بــنــیــانگــذار رشته
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خبر و تصویر مربوط به تشییع جنازه منوچهر مهران در آذر  1326در یکی از روزنامههای تهران

غارنوردی در ایران بود؛ او در سال 1323ش،
رهبری یک گروه  45نفره را برای غارنوردی
در غار شاپور ،واقع در نزدیکی کازرون ،برعهده
گرفت .این نخستینبار بود که غار شاپور توسط
یکتیمغارنوردیایرانیکاوشمیشد.مهران
درسال1324ش،بههمراهیکگروه 75نفره،
همین عملیات را در غار مغان مشهد انجام داد.
همزمان با تأسیس باشگاه نیرو و راستی ،مجله
ورزشیای نیز ،با کمک همسر مهران ،منتشر
شد .نام مجله هم ،مانند نام باشگاه« ،نیرو و
راستی»بود.اینمجلهرانخستینمجلهحرفهای
ورزش در ایران میدانند .البته قبل از «نیرو و
راستی» هم ،معدود مطبوعاتی در زمینه ورزش
منتشر شده بود؛ مثل ضمیمه ورزشی روزنامه
«ایــران ما» ،اما هیچکدام از آنهــا ،او ًال دوامی
نیاوردند و ثانی ًا ،بهطور اختصاصی مربوط به
ورزشنبودند.
▪پاییز مهران

پاییز سال 1326ش ،پاییز عمر منوچهر مهران
هم بود .قرار بود به همراه تعدادی از ورزشکاران

باشگاه نیرو و راستی ،برای برگزاری مسابقات
ورزشیبهترکیهبرود.اماهمینکهپایشبهترکیه
رسید ،ناگهان بیماری قلبی به سراغش آمد؛
قفسه سینهاش به شدت درد گرفت و آنجا بود
که فهمید سالهاست با بیماری قلبی زندگی
میکند و عین خیالش هم نیست .او را فوری به
تهرانبازگرداندند،امادرمانمهرانموفقیتآمیز
نبود.روز 19آذرماهسال،1326منوچهرمهران،
چهره مشهور و محبوب ورزشی مشهد و ایران ،در
 35سالگی دارفانی را وداع گفت .پیکر او پس از
تشییعیباشکوهبردستانورزشکارانباشگاهنیرو
و راستی ،در گورستان تاریخی «ظهیرالدوله» به
خاکسپردهشد.
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تاریخ پزشکی

جراحی زیبایی
با ُمد  2600سال قبل!

احتماالباورشبرایهمهسختوالبتهعجیباست
که بدانیم تاریخچه جراحی زیبایی به قرنها قبل از
میالد برمیگردد .یکی از اولین شواهد مربوط به
جراحیپالستیککهدرزمرهعملهایلوکسوگاه
غیر ضروری قرار میگیرد و طی سالهای اخیر ،به
عنوانیکیازشگفتیهایتاریخعلمپزشکیمعرفی
میشود ،در کتاب هندی «سوشروتا سمهیت» ثبت
شدهاستکهیکیازبزرگترینومهمترینکتابهای
پزشکیبهزبانسانسکریتمحسوبمیشودوتاریخ
ش از میالد بازمیگردد.
نگارش آن ،به قرن ششم پی 
در این کتاب ،شرح کاملی از فرایند عمل جراحی
زیبایی بینی آمده است .سوشروتا ،پزشک هندی
که برخی او را پدر علم جراحی پالستیک میدانند،
در این کتاب ،شیوهای پیشرفته را برای پیوند پوست
شرح میدهد .البته در این زمینه ،فقط هندیها
پیشتاز نیستند؛ اولین مــورد شناختهشده ترمیم
شکاف مادرزاد کام و لب را ،پزشکان چینی در قرن
چهارم قبل از میالد انجام دادند که در نوع خودش،
یک عمل زیبایی بسیار پیشرفته است .گزارشهای
موجود نشان میدهد که چینیها این تجربه را با
موفقیت به پایان رساندند .اعمال جراحی زیبایی
به هند و چین منحصر نبود و در روم باستان نیز،
الوس کورنلیوس سلسوس ،دانشنامهنویس روم
باستان ،در متن نوشتههای خود توضیح میدهد
که میتوان با برداشتن پوست اضافه دور چشم
بیمار ،پلک او را از چین و چروک زدود؛ عملی که
امروزه «بلفاروپالستی» یا جوانسازی پلک نامیده
میشود.ازطرفی،نخستیناستفادهازایمپلنتهاو
اندام مصنوعی برای زیبایی را میتوان 4800سال
پیش ،در شهر سوخته یافت .اولین چشم مصنوعی
جهانکهمتعلقبهزنی 25تا 30سالهاست،دریکی
از گورهای شهر سوخته یافت شد .چشم مصنوعی
یافتشدهرادرچشمچپاینزنکارگذاشتهبودندو
باوجودگذشتزمانبسیار،هنوزسالماست.جنس
چشم مصنوعی شهر سوخته ،هنوز دقیق ًا مشخص
نشدهاست ،اما به نظر میرسد در ساخت آن از قیر
طبیعیمخلوطبهنوعیچربیجانوریاستفادهکرده
باشند .روی این چشم ،ریزترین مویرگهای داخل
چشم ،توسط مفتولهای طالیی به قطر کمتر از نیم
میلیمتر و مردمک این چشم در وسط آن ،به شکلی
بسیارهنرمندانهطراحیشدهاست.

