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خنک آنکه پند پدر کرد یاد

بهفرخندگینو دوسومینزادروز«محمدابراهیمباستانیپاریزی»
سیدجواد میرهاشمی

مستندساز و پژوهشگر

طرح
روالند توپور

طراح

ما زاد تکتب فیالتاریخ مجتهدا
حتی رأیتک فیالتاریخ مکتویا
«نوشتی و نوشتی و همچنان در تاریخ کوشیده نوشتی ،تا امروز که
خودت را در تاریخ نوشته میبینم».
«ج ْم َهرة اللّغه» از مشهورترین
و این بیتی اس��ت از ابندرید مولف َ
ِ
فرهنگ ایران
فرهنگهای لغت در زبان عربی ،که در رثای مرگ پی ِر
و شیخالمشایخ اهل تاریخ ،ابوجعفر محمد جریر طبری سرود.
در زادروز فرزن��د کوچ��ه هفتپی��چ تاریخ دکت��ر محمدابراهیم
باس��تانیپاریزی ،باید از ابندرید اج��ازه بخواهم این بیت را وصف
باستانیپاریزیبهکارببریم.چراکهغیبتشثُلمهجبرانناپذیراست:
ات ال ْ َعال ُِم ثُل َِم فِي إْ
الِ ْسلاَ ِم ثُلْ َم ٌه لاَ يَ ُس ُّد َها شَ ْي ٌء إِلَى يَ ْو ِم الْق َِيا َم ِه
إ ِ َذا َم َ
وقتی عالمی فقیه ،فوت کند در اسالم رخنه و حفرهای ایجاد میشود
که هیچ چیزی نمیتواند جای آن را پر کند.
تاریخ گواهی خواهد داد زیر این هفت آس��مان ،مادر گیتی همچو
طبریها و باستانیپاریزیها نخواهد زایید .هرچند استاد باور داشت
زمین از حجت خدا هرگز تهی نخواهد شد.
از عزیزان رفتهرفته شد تهی این خاکدان
یک تن از آیندگان نگرفت جای رفتگان
روایت پسین :چند ساعتی از فیلمبرداری گذشته بود و هیچگاه
نمیگفت بس است یا خسته شدهام! گفتم :استاد آخرین سوال را
بپرس��م و رفع زحمت کنم .خندید و گفت :کدامین آخرین سوال،
چندمین آخرین سوال؟
پرسیدم :آیا تاریخ تلخ است!
استاد مش��غول میل کردن قهوه بودند (بهعمد قهوه آورده بودیم).
تعجب کرد :چرا این را میپرس��ی؟ عرض کردم :تاریخ و تلخ هر دو
در حروف ابتدایی و پایانی مش��ترک
هس��تند و تاریخ و تأخی��ر در حروف
مشترک .لبخندی زد که حاشیه نرو
و اصل را بپرس هرچند خسته بودند.
پرسیدم درس��ت است که شما تاریخ
تلخ را مانند قهوه ش��یرین میکنید
و به مردم میدهید ت��ا آن را با جان و
دل بنوشند؟
مهربانانه پاس��خ داد :مگ��ر قهوه تلخ
را نمیش��ود خورد ،من کمی به این
قهوه شکر میزنم تا مزه بهتری داشته
باشد (قهوهاش را خورد) من با مثل و
حکمت و داستان سعی میکنم تاریخ
را همهخوان کنم .کس��ی دیگری هم
همین نظر را درباره کتابهایم دارد.
ای کاش گروه تاریخ دانشکده ادبیات
و علومانسانی دانشگاه قبول میکرد
تا دانش��جوی تاریخ رس��الهاش را به
موضوع ش��عر و ضربالمث��ل در آثار
باستانیپاریزی اختصاص دهد تا شاید
عکس :امید طاری فرد

یادداشت

توقف كمفروشي و کاهش وزن چانهها در نانوايیها اتخاذ کند.
از آنجایی که وضعیت نان بهعنوان یک کاالی اساسی و حیاتی
همواره یکی از عوامل تأثیرگذار بر معیشت و اقتصاد مردم بوده
است ،تمام جوامع از دیرباز تاکنون تالش میکردهاند که قیمت
آن دچار تورم نش��ود و هیچ نانوایی در زمینه کمیت ،کیفیت و
قیمت آن کمفروشی نکند .در مصر باستان و در باب ِل قدیم اگر
نانوایی کمفروشی میکرد مجازات س��نگینی برای او در نظر
میگرفتند .در کشور انگلستان در قرن  13که قیمت نان کمی
گران شد قانونی تحت عنوان  Assize of Bread Statuteبه
تصویب رس��ید که هدف آن نظارت بر قیم��ت ،وزن و کیفیت
نان ب��ود .در آن زمان نانواه��ا نانها را در بس��تههای 12تایی
میگذاشتند و به هر کدام از آن بستهها ( dozen aیعنی یک
بسته 12تایی) میگفتند .کمیتهای که مسئول اجرای قانون
فوق بود با سرکشی پیوسته به نانواییها بستههای نان را وزن
میکرد ،تعداد نانهای داخل آنها را میشمرد و نهایتا قیمتها
را کنترل میکرد .اگر تعداد نانها و یا وزن آنها از مقدار خاصی
کمتر بود نانوا بهش��دت جریمه میش��د .نانواه��ا هم از ترس
جریمه شدن،هنگام بس��تهبندی نان در بستههای  12تایی،
یک عدد نان بیش��تر داخل هر بس��ته میگذاشتند (یعنی 13
عدد) که مبادا تعداد نانها و یا وزن آنها کمتر از مقدار مشخص
شده باشد .این رویه آنچنان ادامه پیدا کرد که کمکم اصطالح
 a baker’s dozenبه معنی عدد  13بین مردم رواج پیدا کرد
و پای آن به زبان و ادبیات انگلستان هم باز شد .کلمه dozen
در مورد چیزهای غیر از نان معموال به معنی عدد  12است اما
اگر کسی این کلمه را در عبارت a baker' s dozenبهکار ببرد
این اصطالح به معنی عدد  13است .این حکایت گر چه واکاوی
ریشه یک اصطالح انگلیسی است اما تذکری است بر متولیان
امر که نظارت و کنترل در همه دستگاهها باالخص نهادهایی که
با نیاز روزانه و خوراک مردم سرو کار دارند باید آنچنان مقتدرانه
و قوی باشد که کس��ی به خود اجازه ندهد بهطور خودسر و به
جهت انتفاع بیشتر هر قیمتی را روی هر کاالیی بچسباند و یا به
هر نحوی کمفروشی کند.
امید آنکه شاهد روزی باشیم که نه کاالیی بیرویه گران شود و
نه کسی به خود اجازه دهد فراتر از قانون کاالیی را گرانتر و یا با
کیفیت و کمیت پایینتر بفروشد .مردم نجیب ما حق زندگی،
کار ،آرامش و آسایش دارند اگر غم نان بگذارد.

مسعود مشیدی

دانشجوی دکترای زبانشناسی

بعد از مدتها صحبت رس��انهای درخص��وص افزایش قیمت
نان و نهایتا براس��اس مصوبه ستاد تنظیم بازار قرار بود افزایش
15درصدی قیمت نان از اول آذرماه اجرا شود ،اما اعالم نشدن
قیمتهای جدید ب��ه نانوایان اجرای آن را ب��ه تأخیر انداخت
و س��رانجام رئیس اتاق اصن��اف از توقف این ط��رح خبر داد و
دس��ت آخر به دس��تور رئیسجمهوری محترم این طرح فعال
متوقف شد.
در ماج��رای تولید ن��ان ،نانوایان از افزای��ش هزینههای تولید
گلهمندند .به اعتقاد آنها عواملی از جمله افزایش نرخ حقوق و
دستمزد ،هزینههای سوخت و اجاره مغازه کار نانوایی و نانواها
را با رکود و بعضا با زیان مواجه کرده اس��ت .به همین دلیل آنها
خواستار افزایش قیمت نان هس��تند .البته در مواردی برخی
نانوای��ان این قیمت را بهطور خودس��ر افزای��ش داده و یا وزن
چانهها را کم کردهاند تا هزینهه��ای اضافه را جبران کنند .در
سوی دیگر این ماجرا مصرفکنندهها قرار دارند که معموال از
کیفیت و قیمت نان راضی نیستند .اگر افزایش قیمت این کاالی
حیاتی اعمال شود سفره خیلی از هموطنان ما که نان جزء ثابت
وعدههای غذایی آنهاست از آنچه بود تهیتر خواهد شد و باز هم
والدین کمدرآمد جامعه ،شرمنده نگاه پرسشگر کودکان خود
خواهند شد که چرا سفرهشان خالیتر از قبل شده است؟ شاید
قشر متوسط و مرفه جامعه این افزایش قیمت را چندان حس
نکنند زیرا که سفره آنان معموال رنگینتر از آن است که کمبود
نان خللی در آن ایجاد کند اما درخصوص روس��تاییان و قش��ر
کمدرآمد جامعه که بعضا جزء خانوادههای پرجمعیت هستند
نان باکیفیت و قیمت مناسب برای آنان در حکم قوت الیموت
و ِ
و نیاز ضروری روزانه است اوضاع بهگونه دیگری است .با افزایش
قیمت نان ،قطعا سبد غذایی این اقشار ضعیف کوچکتر خواهد
شد و آنها جایگزینی برای تأمین این نیاز حداقلی خود نخواهند
داشت و نهایتا امنیت غذایی آنها به خطر خواهد افتاد.
با لحاظ این شرایط بهنظر میرسد از یک سو دولت محترم باید
تدابیری را برای حمایت از نانوایان اتخاذ کند تا مانع ضرردهی
و آسیب به این صنف محترم و زحمتکش شود و از سوی دیگر
ستاد تنظيم بازار باید راهکارهایی را براي افزايش كيفيت نان،
دکه

خاقانیونظامیدر«سفینهتبریز»

تازهترین ش��ماره دو فصلنامه «س��فینه تبریز» در موضوع تخصصی ادبیات و تاری��خ آذربایجان ،به
مدیرمسئولیوسردبیریمحمدطاهریخسروشاهیباآثاریازمحمدرضاشفیعیکدکنی،محمدعلی
موحد،اصغردادبه،سیدمحموددعایی،رحیمرئیسنیا،مجدالدینکیوانی،مهدینوریان،منصورثروت،
میرجاللالدین کزازی ،ضیاء موحد ،محمدرضا ترکی ،بهرام پروینگنابادی ،احمد تمیمداری ،مریم
مشرف و ...منتشر شد .در بخش پژوهشهای ادبی و تاریخی تکنگاریهایی از حسن انوری ،محمود
عابدی ،باقر صدرینیا ،مسعود جعفری ،سعید جاللی ،کامیار عابدی و مهدی نورمحمدی آمده است.
در ادامه پروندههایی درباره خاقانی شروانی و خاقانیپژوهان فقید آذربایجان (غفار کندلی و عباس ماهیار) ،درباره نظامی گنجهای ،نظامی
در مکتب تبریز و یادکرد بهروز ثروتیان؛ نظامیپژوه فقید آذربایجان ،درباره مهستی گنجهای ،درباره گلشن راز شیخ محمود شبستری،
درباره میرزایوس��ف اعتصامی و درباره قهوهخانه در تبریز دارد .ش��ماره  2مجله سفینه تبریز ،در  410صفحه و به قیمت  25هزار تومان
نشر یافته است.

بتوان به ش��اکله تاریخنویسی با شیر و شکر ایشان پی برد .هرچند
افهام و اوهام در این کوتهنوش��ت از بیان کنه مطلب قاصر است ،اما
میتوان یادآور شد ،میشود نگاه دیگرگونی به شاعر «یاد و یادبود»
داشت .اگر هم روش تاریخنویسی ایشان در دانشگاه تدریس شود
زهی سعادت.
روایت بازمانده :کس��انی که افتخار ش��اگردی آن دانشیمرد را
داش��تهاند خوب بهخاطر دارند اولین جلسه کالس درس استاد با
بیتی از پیر روشندل آدمالشعرا رودکی آغاز میشد.
هر که نامخت از گذشت روزگار
نیز ناموزد ز هیچ آموزگار
باور داشت با این بیت رودکی؛ واالترین درس را به همه تاریخشناسان
و تاریخنویسان و تاریخبازان و باالخره تاریخخوانان داده است.
وایکاش این سروده رودکی بر احکام دولتمردان مینشست تا از
تاریخ پند بگیرند چراکه در درس تاریخ باستانی ،تاریخ را برای عبرت
باید خواند و آموخت.
مگر نه اینکه حکی��م طوس فرمود :لب پیر با پند نیکوتر اس��ت یا
ناصرخسرو میگوید :از عطای پند برتر نیست در عالم عطا.
انجامه :گویند بزرگی برای قبول پیشنهاد صدارت به دیوان حافظ
شیرین سخن تفأل میزند :بشنو که پند پیران هیچت زیان نباشد».
نزد پیر شهر میرود تا نصیحت پیر بشنود و شنید «چنان نکن که
بگویند خدا پدرش را بیامرزد».
شادمان ش��د که این دعای خیر است مرا ،پس قبول وزارت کنم و
ردای صدارت بر تن .پیر بخندید که پش��ت بر قبله نماز میخوانی
مرد تاجر؟ پدر طرارت خوب نصیحتت کرده ،که پند پیران بش��نو
و عمل نکن!
ب ه نزدیک من شبرو راهزن
به از فاسق پارساپیرهن
سعدی
مرد تاجر خندید و گفت «آری خوب پندی بود .من اگر بر مس��ند
وزارت بنشینم پدرم به جای طراری شهره به طره طرار میشود.
تا غمزه خونخوار تو با ما چه کند
تا طره طرار تو با ما چه کند»
کتاب نخواندن ما در عصر حاضر
و پن��د نگرفتنم��ان از دی��روز
مصداق همین مثل است برای
استنس��اخ مورخین که فالن و
بهمان س��طر کتاب��ت کنایه به
فدوی ب��وده اس��ت ؟ «بدبخت
اگر مسجد آدينه بسازد از بخت
بدش يا سقف فرو ريزد و يا قبله
كج آيد خوشبخت اگر خيمه زند
بر سر كوهي از بخت خوشش از
سر كو چشمه در آيد».
یادب�ود «محمدابراهی�م
باس�تانی پاریزی» هم�راه با
اجرای ارکس�تر مل�ی ایران،
امروز س�اعت  15:30در تاالر
فردوسی دانشکده ادبیات و
علوم انسانی دانشگاه تهران
برگزار میشود.

فیل باالی نردبان دیدنی است
جواد مجابی

نویسنده و شاعر

● ●«یکی از بام افتاد ،دیگری را گردن شکست ».پس بر هر دیگری
واجب است که هنگام عبور از کنار کوچه ،سقوط کنندگان از بامها را
بپاید یا دستکم جاخالی دادن بلد باشد که هر کسی مسئول گردن
خودش باشد و الغیر.
● ●«م��ن از تو ابلهترم تو از من احمقتری  /یکی بباید کهمان هر دو
به زندان برد ».البته یکی پیدا شد عبدالرزاق و دوستش را به محکمه
برد .ش��خص آورنده را به حبس انداختند ،چون دوست عبدالرزاق،
خود قاضی شهر بود.
● ●این مثل را خواندم «یکی را که دی��دی به چاه افتاده ،یکی لگد
هم بزن به روش» .از قس��اوت گوینده تعجب ک��ردم .بعد یادم آمد
که گاه��ی خودمان هم این کار را میکنیم اما ب��رای این کار دلیل
محکمهپسند تراشیدهایم.
● ●«نان و یخ اختراع ماس��ت اما مزه ندارد ».اصال این مثل ربطی به
نویس��ندگانی ندارد که اولین کتاب خود را به این قصد مینویسند
که حتما نوبل را ببرند وقتی به مراد خود نمیرسند میگویند از اول
میدانستهاند نوبل هم دستخوش سیاستبازی است .ایضا این مثل
ربطی ندارد به معتقدان آن مکتب که همگان را به خود میخوانند.
● ●خانهمان پر بود از خویش��اوندان ،یک دس��ته مهمان غریبه هم
رسید .جا نبود و پول نبود و غذا نبود ،اما با هم کنار آمدند و تقریبا به
همه بد نگذشت ،در همین اثنا باز مهمان رسید«:کم بود جن و پری،
یکی هم از دیوار پرید».
● ●«راه باریک و ش��ب تاریک» ،کورانه و با احتیاط رفتیم ،اما راه از
گردنه و لب دره بود تا افتادیم به ای��ن وضع ،که راه باریک بود و روز
تاریک .راه باریک را میش��د کاری کرد ،ام��ا روز تاریک با ما کاری
کرد که مپرس!
● ●«چوب به دست خرس دادن آسان است و پس گرفتن مشکل»
در این غوغای شهری که نمیشود خرس را ببینی و چوب به دستش
بدهی یا ندهی ،اما چوبی را که دستت دادهاند بگذار توی خانه ،بعد
بیا توی کوچه و خیابان.
● ●«زعفران که زیاد شد به خورد خر میدهند» خوش به حال این
خر معطر! بیخود نیست خنده خرکی بعضیها.
● ●«فیل باالی نردبان بردن دیدنی است» حاال معلوم نیست مربی
س��یرک فیل را برده اس��ت باالی نردبان ،یا خودش ج��دا از عوالم
سیرک و این حرفها ،دوست داشته برود آن باالباالها .شاید فیل به
متافیزیک عالقه داشته.
● ●البته نردبان متافیزیک چندان استحکام ندارد که فیزیک فیل را
تحمل کند .باید این نردبان را از جلوتر ببینیم.
● ●«چرا دنیا نشود خراب که گربه هم میخورد شراب».

یادبود
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درباره «ابوالقاسم ناصرالملک» که امروز نودمین سالگرد درگذشت اوست
حجت زمانی
پژوهشگر تاریخ معاصر

عصر مش��روطه ،عص��ر خیز بلند ایرانیان بهس��وی
تجدد بود .این تجدد چهرههای گوناگونی داش��ت.
یکی از این چهرهها که در چند زمینه در تاریخ تجدد
ایران نقش داشته است ،ابوالقاسم قراگزلو ،ملقب به
ناصرالملک است .ناصرالملک در  ۱۲۷۲ه.ق (۱۲۴۵
ش) در خانوادهای اش��رافی به دنیا آمد .پدربزرگش
محمودخانناصرالملکدرسفردومناصرالدینشاهبه
فرنگ از ملتزمین رکاب بود و نوهاش را نیز با خود برد.
ابوالقاسم ناصرالملک ،که در این زمان جوانی بود ۲۲
ساله ،در انگلیس ماند؛  9ماه آموزش یونانی ،التین و
انگلیسی دید و سال ۱۸۷۹توانست در امتحان ورودی
کالج بیلیل ( )Balliolآکسفورد پذیرفته شود .او که
پیش از این در تهران زیر نظر ابوالحسن جلوه ،فلسفه
و زیر نظر س��یدمحمدعلی قائنی ریاضیات آموخته
بود و در تحصیل اس��تعداد خوبی از خود نشان داده
بود ،در این کالج زیر نظر بنجمین جاوت به تحصیل
پرداخت و در آکسفورد تحصیالت خود را در زمینه

فارس��ی و عربی بهبود بخش��ید و بهویژه در التین و
یونانی مهارت یافت؛ طوریکه چهار سال بعد از ورود
به کالج ،آثار اصلی افالطون ،توکودیدس و ویرژیل را
بهراحتی میخواند .آکس��فورد از جهت دیگری هم
برای ناصرالملک مفید بود؛ وی با دولتمردانی چون
سیسیل اسپرینگ رایس ،س��ر ادوارد گری و جورج
کرزن دوستیای به درازای عمر بنا نهاد .این دوستیها
بعدها در ایران ب��ه کمک او آم��د و در مهمانیهای
استادش جاوت با ادیبانی چون سوئینبرن ،تنیسن و
اسکار وایلد آشنا شد .ملکم خان وزیرمختار وقت ایران
در لندن ،در این وقت حامی ناصرالملک جوان شد و
او را برای پستهای وزارتی پیشنهاد داد .وی پس از
گرفتن مدرک خود در سال  ۱۸۸۲مدت کوتاهی نیز
در مدرسه علوم سیاسی پاریس آموزش دید.
وی پس از بازگش��ت به ایران ب��ه مناصب گوناگونی
رسید .مترجم ناصرالدین ش��اه ،وزیر مالیه در چند
کابینه در دوره مظفرالدین ش��اه ،والی کردس��تان،
ریاست وزرا در دوره محمدعلی شاه و نیابت سلطنت
در دوره احمدشاه از جمله این مناصب بودند .وی در
کسوت وزارت مالیه اصالحات بسیار زیادی در امور
مالی و اقتصادی انجام داد و در دوران ریاست وزرایی
نیز این اصالحات را تا حدی ادام��ه داد .وی در دوره

نیابت سلطنت خود ،مستبدانه در غیبت مجلس به
امور پرداخت .از جمله نق��اط مورد بحث در کارنامه
او موافقت با اتمامحجت روسها و اخراج شوس��تر و
تعطیل کردن مجلس و توقیف نشریات است .وی بعد
از سقوط قاجار به ایران بازگشت و در چهارم دی سال
 ،۱۳۰۶درحالیکه س��ه فرزند (دو پسر و یک دختر)
داشت ،درگذشت.
ناصرالملک اولین مترجم اثری کامل از شکس��پیر
است .وی آنگونه که نوهاش ،فریدون عالء نوشته است
طی یک بختآزمایی با دوستان خود در پاریس ،ابتدا
نمایشنامه«اتللو»راباعنوان«داستانغمانگیزاتللوی
مغربی» در وندیک ترجمه کرد و بعدا ً«تاجر ونیزی»
را نیز با عنوان «داستان شورانگیز بازرگان وندیکی»
به فارسی درآورد .ناصرالملک با انتخاب نثری کهن و
قدمایی ،کوشیده است به زبان عصر شکسپیر نزدیک
شود .نثر این ترجمهها نش��ان میدهد ناصرالملک
عالوهبرتسلطبرمتناصلی،درادبفارسینیزمجرب
بوده و بر ظرایف زبان فارسی وقوف کامل داشته است.
انتخاب عناوین برخالف عن��وان اصلی نیز احتماال
برای جلب توجه عامه کتابخوان در ایران بوده است.
او به علت تحصیل و اقامت طوالنی در اروپا با تئاتر و
ادبیات اروپا و بهویژه انگلیس آشنا بود .آشناییاش با

اسکار وایلد نیز در این آشنایی احتماال بیتأثیر نبوده
اس��ت .او میداند که اعتنا به هنر نمای��ش در ایران
میتواند در زمینههای دیگر نیز کش��ور را ارتقا دهد.
«اتللوی مغربی» در همان دوران چاپ شد و حتی در
سال ۱۳۰۹یا ۱۳۱۱روی صحنه هم رفت اما بازرگان
ونیزی مدتها چاپ نشده باقی ماند تا اینکه به اهتمام
نوه مترجم ،فریدون عالء و نشر نیلوفر ،تقریبا 90سال
پس از کتابت ،در تهران چاپ ش��د .نشر نیلوفر چاپ
دیگری از «اتللوی مغربی» را نیز ارائه کرده و نشر فردا
نیز این ترجمه را سال  ۱۳۹۳بازچاپ کرده است .وی
جز این دو نمایشنامه کتاب «تاریخ نادرشاه» از جیمز
فریزر را نیز ترجمه کرده است که آن نیز چندین بار
منتشر شده است.

روايت يک تصوير

روایت آنتوانخان از مردم معمولی ایران
رضا سلیمان نوری

روزنامه نگار

عکاس��ی از جمله فنون هنری اس��ت که ورود آن به هر کش��وری
داستانهای خاص خود را بهدنبال داشته است .این «هنرفن» در
ایران هم بدون حاشیه پا نگذاشته و گسترش آن هم بدون حاشیه
نبوده اس��ت .کافی است که بدانید یکی از نخستین عکاسان ایران
شخص حضرت اجل ،س��لطان صاحب قران ناصرالدین شاه قاجار
بوده تا خود بخوانی��د حدیث مفصل از این مجم��ل .البته در این
بین افرادی هم از نخس��تین فعاالن این هنر فن در ایران بودند که
هرکدام از آثار باقی مانده از آنها دنیایی اطالعات و سخن در اختیار
نهتنها پژوهشگران بلکه بازدیدکنندگان عادی قرار میدهد .شاید
برجس��تهترین این افراد ،کسی جز آنتوان س��وروگین به لفظ ما
ایرانیان و آنتوان سوریوگین به روایت گرجیان نباشد .مردی چند
ملیتی که هرچند پدرش روس و مادرش گرجی بود اما سال ۱۲۱۹
خورش��یدی در ایران به دنیا آمد.آن هم در سفارت روسیه؛ چون
پدرش یعنی واسیلی س��وروگین خاورشناس و دیپلمات سفارت
روس��یه تزاری در تهران بود و ش��اید همین امر بود که باعث شد
آنتوان چند ملیتی سالهای سال یعنی حدود 50سال مقیم ایران
شود و به یکی از دوستداران و ستایشگران ایران و ایرانیان تبدیل

شود .داس��تان رفتن او از ایران و س��پس و برگشتش هم حکایت
جالبی است .او پس از فوت پدر بر اثر حادثه اسبسواری در تهران،
با م��ادر و دو برادرش امانوئل و کولیا ب��دان دلیل که آچین خانوم
مادر تمایلی به دریافت مس��تمری از ایران نداش��ت به گرجستان
بازگش��ت و اندکی بعد برای کمک به خانواده کش��یدن نقاشی را
که در ایران آموخته بود رها ک��رد و بههمراه برادرانش نزد عکاس
معروف روسی ،دیمیتری ایوانویچ ژرماکوف در تفلیس به آموختن
عکاس��ی پرداخت .این دوران نیز تأثیر خاصی ب��ر زندگی آنتوان
داشت زیرا ژرماکوف سالهایی چند در ایران به عکاسی پرداخته
بود و تصاویری بس��یار زیبا از ایران در اختیار داشت .تصاویری که
آنتوان را بر سر ذوق آورد تا کار استاد را ادامه دهد و بدینگونه بود
که باردیگر آنتوان به س��ال  ۱۲۴۹خورشیدی همراه با برادرانش
ب��ه تبریز آمد تا از مردم و فرهنگ و طبیعت عکاس��ی کند .او پس
از چندی به دس��تگاه مظفرالدین میرزای ولیعهد راه یافت و از او
لقب «خانی» گرفت .هنگامی که مظفرالدین میرزا برای شاه شدن
راهی تهران شد ،آنتوانخان نیز همراهش به پایتخت آمد و چندی
بعد استودیویی عکاسی در خیابان عالءالدوله آن زمان و فردوسی
کنونی باز کرد .او چندی بعد ب��ا یک ارمنی به نام لوئیز گورگنیان
ازدواج کرد تا بدینگونه ارمنی هم تلقی ش��ود .حاصل این ازدواج
هفت فرزند بود که یکی از آنان آندره س��وروگین بود .آنتوانخان
یکی از موفقترین عکاسهای عصر خود یعنی حدفاصل سالهای
 ۱۲۴۹تا  ۱۳۰۹خورش��یدی اس��ت .او بدان علتکه فارس��ی را

یکی از خیابان های طهران قدیم  /عکس :آنتوان سوریوگین

چون زبانهای مادری و پدری س��خن میگفت ،بهراحتی با اقشار
مختلف مردم ارتباط برقرار میکرد .تا جایی که نهتنها عکسهای
او از دربار سلطنتی و حرمسراها جزو بهترین تصاویر باقی مانده از
این مجموعهها در دوران قاجار است که آثار او از زندگی اجتماعی
مردم ایران در سالهای پایانی عهد قاجار و آغازین دوران پهلوی هم
بازگوکننده بسیاری از ناگفتههای زندگی اجتماعی ایرانیان در این
دوران است .تصاویری که برای دیدن بخش عمدهای از آنها کافی
است از فردا تا پایان دیماه س��ری به موزه عکاسخانه شهر تهران
بزنید و دقایقی چند را با این عکسها که تحت عنوان نمایش��گاه
عکس تاریخی «مردم معمولی» به نمایش درآمده به س��الهای
پایانی سده گذشته و آغازین سده معاصر سفر کنید.

