در پي ظهور انقالب صنعتي در اواسط قرن هيجدهم ميالدي ،جهان بهيکباره دستخوش تحوالت فراواني شد که بر تمام ارکان
و شيوة زندگي مردم تأثيرنهاد .تحوالت و نوآوري در سيستمهاي حمل و نقل ،شيوه و الگوي ساخت بناها ،نحوة ارتباطات و
سيستمهاي اطالعرساني ،شکلگيري کارخانهها و کارگاههاي متعدد با کاربريهاي مختلف و دهها نمونة ديگر ،نمونههايي
ازتأثيرات اين انقالب هستند که بهتدريج در تمام کشورهاي جهان به منصة ظهور رسيدند.
نوآوري در سيستمهاي توليد انرژي و به ويژه توليد برق نيز يکي ازدستاوردهاي مهم اين انقالب به شمار ميآيد؛ در واقع،
اگرچه دستيابي به مواهب انقالب صنعتي آرزوي کشورهاي مختلف بود ليکن بهرهگيري از انرژي برق و بهويژه کارکرد روشنايي
آن که سرزمينها و زندگي ساکنان آنها را همانند روز روشنايي ميبخشيد ،در جايگاه ويژهاي قرار داشت .اگرچه بنا بر اسناد و
مدارک موجود ،از قرنها پيش از انقالب صنعتي ،توليد برق آرزوي پژوهشگران و دانشمندان مختلف بود ،ليکن در نهايت ،در
سال  9781ميالدي وبا توليد المپ حرارتي رشتهاي توسط توماس اديسون ،عصر الکتريسيته يا نور آغاز شد و اين افتخار با نام
و ياد اديسون همراه گرديد.
دستيابي به انرژي برق در ايران در عصر قاجار و بهويژه توسط بخش خصوصي ممکن شد و در اکثر شهرهاي مهم ايران ،بزرگ
مرداني همچون امينالملک ،خاندان امينالضرب و خاندان ميالني براي برخورداري مردمان ديار خود از اين موهبت همت
گماشتند .اگرچه امروزه اختالفنظرهايي دربارةنخستين فرد واردکنندة صنعت برق به ايران وجود دارد ليکن مسلماً آنچه مهم
است تالشهاي صورتپذيرفته براي روشناييبخشي به شهرها و رقمزدن آيندهاي بهتر و به ارمغان آوردن رفاهي بيشتر براي
مردم ايران است.
در اصفهان در دهة  9011شمسي ،فضلاهلل دهش ملقب به عطاءالملک ،بزرگمردي بود که پس از کسب تجربه در برپايي
کارخانة نساجي وطن اصفهان (سومين کارخانة نساجي ايران) ،پا به عرصة صنعت برق نهاد و عالوه بر تقديم اولين قانون برق
ايران به نام «اليحة چراغبرق» به مجلس شوراي ملي و دريافت امتياز حق تقدم تأسيس چراغ برق اصفهان ،پايهگذار اين
صنعت در شهر اصفهان شد .تالشها و اقدامات اولية دهش که کاري بس بزرگ در زمانه و عصر خويش به شمار ميآمد و
همچنين پيگيري و تداوم اين تالشها توسط افراد و نهادهاي دولتي و خصوصي مختلف تا امروز ،حکايتي جالب و آموزنده
است که بايد به عنوان بخشي مهم از پيشينة اصفهان محفوظ نگاه داشته شود .با وجود اهميت اين مسئله ،تاکنون تحقيق
گسترده و مستندي دربارة صنعت برق اصفهان بر پاية اسناد و مدارک معتبر انجام نپذيرفته است .اگرچه کتاب هاي باارزشي
همچون «تاريخ مؤسسات تمدني جديد در ايران» نوشتة حسين محبوبي اردکاني در سال  ،9037کتاب «تاريخ يکصد سال
صنعت برق ايران» نوشتة محمداسماعيل بانکيان تبريزي در سال 9070و کتاب «صنعت برق ايران در آيينة تاريخ» نوشتة
محمد صادق حامد و منوچهر حبيبي در سال  9071و کتابها و مقاالتي از اين نوع ،پيشينة ورود صنعت برق را در ايران به
تصوير کشيدهاند ،ليکن به دليل بررسي اجمالي پيشينة اين صنعت در هر شهر بهويژه اصفهان ،تمام تالشهاي صورتپذيرفته
در انجام اين مهم بازگو نشده است و به همين سبب ،انجام پژوهشي گسترده و بر پاية مستندات تاريخي و علمي اهميتي
دوچندان داشت.
در اين راستا در اواخر سال  9011با طرح اهميت اين موضوع در شرکت برق منطقهاي اصفهان ،در اوايل سال 9013
مستندنگاري پيشينة صنعت برق اصفهان به «مرکز پژوهشي معماري و شهرسازي معمارخانة باغ نظر» محول شد .در ابتداي
امر ،باوجود تجارب اين مرکز در انجام اين نوع پژوهشها ،پيشبيني ميزان گستردگي و پراکندگي اطالعات موجود ممکن نبود
و همين امر بر سختي کار ميافزود .تهية اسناد موجود در آرشيو سازمان اسناد وکتابخانة ملي جمهوري اسالمي که به دليل
تعداد زياد صفحات اسناد و زمانبر بودن اسکن آنها ماهها به طول انجاميد ،تهية بخشي از اسناد ازموسسة مطالعات تاريخ
معاصر ايران ،کتابخانة مجلس شوراي اسالمي،آرشيوهاي شخصي ،آلبومخانة کاخ گلستان تهران ،آلبومخانة سلطنتي کاخموزة

سعدآباد و بسياري از منابع اطالعاتي ديگر از يک طرف و بازخواني تمام اين اسناد و مدارک از طرف ديگر ،به سرانجام رسيدن
اين پژوهش را بسيار طوالني کرد .بازخواني اسناد متعلق به دوران قاجار و بخشي از دوران پهلوي اول ،پژوهش دربارة تعارض
هاي موجود در برخي اسناد و تالش براي بازخواني اسناد ديگر شهرهاي پيشرو در اين صنعت نظير تهران ،مشهد ،رشت و
تبريز براي ارائة مطالبي مستند توسط پژوهشگران اين مرکز و همچنين تبديل گزيدهاي اندک ليکن مهم از اين اسناد به منابع
اطالعاتي قابلچاپ در کتاب ،بخشي از اقدامات صورتپذيرفته در اين راستا بود.
گردآوري اخبار مندرج در روزنامههاي مختلف و استخراج گزيدهاي از اخبارمرتبط با صنعت برق اصفهان ،بخش ديگر اين
پژوهش بود .به دليل نمايه نشدن روزنامههاي مهم شهر اصفهان (که انجامنشدن آن تا به حال توسط متوليان ومسئوالن مربوط
جاي بسي تعجب دارد) ،الزمة انجام اين بخش پژوهش ،ورقزدن صفحه به صفحة صدها شماره از روزنامههاي موجود در
آرشيوهاي کتابخانة دانشگاه اصفهان ،کتابخانة ابنمسکويه و کتابخانة صائب و سايرمراکز بود که پژوهشگران مرکز را ماهها
مشغول خود کرد.
استخراج اطالعات از اسناد موجود در بايگاني شرکت برق منطقهاي اصفهان و کارنامههاي مختلف آمار و اطالعات برق،
گردآوري تصاوير موجود دربايگاني اين شرکت و بايگاني برخي ديگر از شرکتهاي مرتبط ،از ديگر اقدامات تهيه و نگارش اين
کتاب بود .مصاحبه با بزرگان و پيشکسوتان صنعت برق اصفهان که به همت کارشناسان دفتر روابط عمومي شرکت برق منطقه
اي اصفهان انجام پذيرفت و در اختيار اين مرکز قرار گرفت نيز بسيار مثمر ثمر بود.
بخش مهمي از مستندنگاري اين پژوهش ،بازسازي تصويري کارخانة برق اصفهان در سه دورة تاريخي  9017 ،9001و 9011
بود که با صرف وقت ،هزينه و دقت فراوان و بر پاية مصاحبه با مطلعان ،تصاوير هوايي قديمي ادوار مزبور و تعدادي اندک از
تصاوير قديمي برجايمانده انجام شد تا به درک بهتر خوانندگان اين کتاب از مشخصات اين کارخانه ياري رساند.
کوتاه سخن آنکه در کتاب حاضر سعي شده است با گردآوري اسناد و منابع مهم تاريخي که برخي از آنها براي نخستين بار
منتشر ميشوند ،مجموعهاي درخور و شايسته تدوين شود تا نمايانگر تالش بزرگمرداني همچون دهش وديگر افرادي باشد که
با وجود همة انتقادات ،براي روشناييبخشي به اصفهان فعاليت کردهاند.
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