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«گاومیری»
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تاریخ اجتماعی

نخستینرستورانبیرونبر
در تاریخ ایران

روزنامه خراسان -مهر 1328

ییالق طرقبه

گاومیری از جمله مرضهای دامی است که در
تاریخ ایــران ،باعث وارد آمدن خسارات بسیار
به کشاورزان و دامــداران شدهاست .نخستین
گــزارش مربوط به شیوع ایــن بیماری ،اواخــر
بهار ســال  1303خورشیدی و شهر تفرش
بــود .در همین محدوده زمانی ،مــردم قم هم،
طی نامهای به مجلس شورای ملی ،از وضعیت
دهشتاک زراعــت ،به خاطر آفــات کشاورزی و
مرگ و میر دامها به دلیل گاومیری خبر دادند.
طبق گزارشهای آن زمان ،سرعت انتشار این
بیماری زیاد بود و خیلی زود به مرکز ایران رسید و
گریبان دامداران دماوند ،تهران ،ورامین ،رودهن
و قزوین را گرفت .گاومیری ،از اواسط تابستان
 ،1304به برخی مناطق شمالی کشور ،مانند
آستارا هم سرایت کرد و تا پایان سال ،در مناطق
مختلف گیالن هم گسترش یافت .نواحی غربی
و جنوبی ایران هم از این بیماری مهلک دامی در
امان نماند و حتی گزارشهایی مبنی بر شیوع
این بیماری در میان دامهــای عشایر بختیاری
وجود دارد .به این ترتیب ،سال  1304را باید
سال شیوع بزرگ گاومیری بدانیم .مازندران به
عنوان قطب بزرگ زراعت و دامپروری ایران ،از
اوایل تابستان همین سال ،به طور کامل درگیر
موضوع گاومیری شد .این مسئله ،نگرانیها را
دربــاره بروز مشکالت اساسی به دلیل کاهش
تولیدات دامــی ،افــزایــش داد .افــزون بر این،
درآمــدهــای دولــت به دلیل ناتوانی دامــداران
و کــشــاورزان از پــرداخــت مــالــیــات ،بــه شدت
کاهش یافت .اما این مسئله ،تنها بالیی نبود
که بر سر دامپــروری ایران آمد؛ در شهریور سال
 ،1304مشکل طاعون گاوی هم بر مشکل قبلی
افزود هشد .مازندران نقطه شیوع این بیماری
بود؛ چهار هزار گاو در یک ماه تلف شد .اگرچه
گاومیری به دلیل مراقبتهای عمومی ،به تدریج
کاهش یافت؛ اما شبح آن تا اوایل دهه  ،1330بر
سر مردم ایران باقی ماند و اخبار آن ،در صفحات
روزنامه خراسان این دوره نقش بست.
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جایگاه طرقبه(با نام تروغبذ )در نقشه ای که «ابن حوقل» در قرن چهارم هجری کشیده است

جــواد نوائیان رودســـری – نــه فقط بــرای
مشهدیها،بلکهبرایتمامکسانیکهازسراسر
ایران برای زیارت و سیاحت به مشهد میآیند،
طرقبه نامی آشناست؛ مکانی برای تفرج و رفع
خستگی؛ شهری که در آغوش پرمحبت بینالود
جاگرفتهاستوباروستاهایاطرافش،جلوهای
بهشتی دارد .بــاغهــای مصفا و چشمههای
جاری طرقبه ،آنقدر زیباست که برای بیننده
مجالی باقی نمیگذارد که درباره تاریخ کهن
این منطقه فکر کند؛ اما چه بدانیم و چه ندانیم،
تاریخ طرقبه به اندازه باغهایش زیباست و البته
عمری دارد به درازای درختان گردوی تناور و
شایدچندهزارسالهاش.دراینگزارش–البتهبا
کسباجازهازبزرگانتاریخوفرهنگخراسان،
باهمهاتفاقواختالفنظرهایشان -میخواهم
برایتانازتاریخطرقبهبگویم؛تاریخیکهزیرسایه
«اکوتوریسم»اینمنطقهنادیدهگرفتهمیشود؛
تاریخی که میتواند منشأ تقویتگردشگریدر
اینشهرپرظرفیتاستانخراسانرضویباشد.
▪طرقبهدرآثارجغرافیایقدیم

از قدیم گفتهاند که «آب ،آبادانی م ـیآورد»؛
همین جمله کافی اســت تا بفهمیم طرقبه
تاریخی دارد به اندازه قدمت چشمهسارهایی
که همچنان در طبیعت اطراف آن قدرتنمایی
میکنند و صحنههای بــدیــع مـیســازنــد.
کوهپایههای بینالود ،از دیرباز زیستگاه انسان
بودهاست .سنگنگاره «کمرمقبوال» در شمال
طرقبه ،تاریخ بیش از سههزار ســال زیست
انسانی را به این منطقه منتسب میکند؛ یعنی

تاریخ طرقبه را باید به هزاره اول پیش از میالد
برد .این شهر از دیرباز ،بخشی از والیت توس
بودهاست و هنگامی که توس از رونــق افتاد
و مشهد مرکزیت پیداکرد ،به زیرمجموعه
ایــن شهر مقدس پیوست .همراهی طرقبه
و تــوس ،تاریخی دیرینه دارد؛ «مقدسی»،
جغرافیدان مسلمان قرن چهارم و صاحب
کتاب ارجمند «احسنالتقاسیم»« ،تروغبذ»
را یکی از بخشهای والیت «طوس طابران»
میداند« .تروغبذ» ،نام کهن طرقبهاست که
درباره معنای آن نظرات متعددی وجود دارد.
برخی آن را ترکیبی از دو واژه «تــروغ» و «بذ»
میدانند و آن را در برابر «تروغ» یا ُط ُرق امروزی
که در ناحیه شرقی مشهد قرار دارد ،میگذارند
و «بــذ» را به معنای «بهتر» میگیرند؛ یعنی
«جایی بهتر از طرق» .مقدسی مردمان طرقبه
را در کنار دیگر مردمان توس ،در زمره «بهترین
مردم در دو جهان» معرفی میکند؛ چراکه در
این دنیا ،از نعمات فراوانی برخوردار هستند
و در میان خراسانیان نیز ،نخستین مردمانی
بودند که به شرف پذیرش اسالم نائل شدند.
مهدی سیدی ،در کتاب «تاریخ شهر مشهد»،
اینادعارامربوطبهپذیرشاسالمتوسطحاکم
توس که در آن زمان لقب «کنارنگ» داشت،
میداند .در منابع دیگر ،طرقبه را «تروغوذ»،
«بردع» و «برعو» هم ذکر کردهاند که احتما ًال
به دلیل ضبط واژه به زبانهای غیرفارسی یا
تغییر متن هنگام استنساخ است« .ابنحوقل»،
جغرافیدان مسلمان و ایرانینژاد قرن چهارم،
نام طرقبه را «تروغبذ» ضبط و در کتاب خود،

ذیل نقشه تهیهشده از مناطق اطراف توس ،به
آن اشاره کردهاست.
▪ردپاهایتعقیبنشدهپیشازاسالم

طرقبه و اطراف آن ،نشانههایی از تاریخ کهن
ایــران دارنــد .روستای «کنگ» در دو فرسخی
طرقبه ،معماری و شمایلی مانند ماسوله دارد
و بــرای آن بیش از  1500ســال تاریخ قائل
شدهاند .در کوههای قسمت جنوبی طرقبه و
در حوالی روستای ازغــد ،گورستانی مربوط
به دوره پیش از اسالم و احتما ًال دوره ساسانی
وجود دارد که در میان قدیمیهای منطقه به
«گورستان گبرها» مشهور است و حتی برخی
معتقدند که این منطقه ،به واسطه نزدیکی به
آتشکده «آذربرزین مهر» که ظاهر ًا در آن سوی
کوه و در منطقه «ریوند» نیشابور قرار داشت،
محل اقامت موبدان زرتشتی بود .اهمیت این
مسئله را میتوان در کشف دفینهها و یافتن
اشیای عتیقهای مشاهده کرد که گاه و بیگاه و
بیشترتوسطسارقاناشیایتاریخی،درمنطقه
کشف میشود و به سرقت مــیرود؛ در واقع
وسعت کاوشهای غیرمجاز در منطقه طرقبه،
از کمرمقبوال در شمال تا ازغد و کالته آهن در
جنوبآن،امتدادداردونشانمیدهدکهاگرچه
گردشگرانومشهدیهاازتاریخپرباراینشهرو
اطرافآنبیخبرند،امادزدانعتیقهبههیچوجه
اینفرصتغنیمتراازدستنمیدهند!باتوجه
بهاینکهطرقبهدرقروناولیهپسازوروداسالم،
بهعنوانیکقصبهوشایدشهررسمیتداشتو
بخشیازوالیتتوسراشاملمیشد،بهاحتمال

زیاد،طیقرنهایقبلنیز،مکانیشناختهشده
بود و باید بتوان برای منطقه مسکونی فعلی آن،
تاریخی دوهــزار ساله در نظر گرفت؛ هرچند
که شاید نشانههای موجود ،قدمت بیشتری را
آشکارکنند.
تفرج
▪مکانیبرایتهجدو ّ

فضا و سکوت خاص این ییالق تاریخی ،در کنار
فراهمبودن امکانات زندگی آســوده ،باعث
میشد که بسیاری از اهل علم ،آن را مکانی
برای آرامش و تفکر خود بدانند؛ چنانکه در
قرون جدید نیز ،بسیاری از زاهدان و عارفان
ساکن مشهد ،در طرقبه گوشه انزوا میگزیدند
و مردم این شهر نیز ،به تهجد و عبادت شهره
بودند .طرقبه در منابع متأخر نیز ،به وصف
زیبایی و آب و هــوای خــوب ،متصف اســت.
ناصرالدینشاه هنگام سفر به مشهد ،شبی را
در طرقبه خوابید و در سفرنامه خود ،این ییالق
تاریخی را مکانی مفرح و عالی برای تجدید قوا
معرفی کرد .او در سفرنامهاش به معدن طالیی
که در منطقه مایان ،در جنوب طرقبه قرار دارد
هم اشاره کردهاست؛ معدنی که البته مقدار
طالیآنچنگیبهدلنمیزد.وجوداینمعدن
میتواند دلیل دیگری برای قدمت این منطقه
باشد؛ دلیلی که باید در اطراف آن ،تفحص و
جستوجوی بیشتری کرد.

حالجیان  119 -سال پیش میرزا اسحاقخان
معزالدوله تصمیم گرفت کــاروانــســرای بزرگ
پــدریاش را در محله «باغمیشه» تبریز بکوبد و
اولین رستوران و مهمانخانه مــدرن ایــران را ،به
نــام «مهمانخانه نظافت» ،با اتــاقهــای متعدد،
آشپزخانهوسالنغذاخوریمجزا،بناکند.یکوجه
قابلتوجه ایــن ساختمان ،ساخت قرائتخانه
(سالن مطالعه) جنب مهمانخانه نظافت است
که عنوان اولین قرائتخانه تبریز را هم به خود
اختصاصدادهاست.قرائتخانهنظافتدرفضای
پرالتهاب مشروطهخواهی و با هــدف گسترش
فرهنگمطالعهدایرشدهبود.اینمکان،درروزهای
قیام و انقالب مشروطیت ،سهبار توسط نیروهای
حکومتی ،موردتهاجم قــرار گرفت؛ ولی دوبــاره
با تــاشهــای میرزا اســحــاق ،سرپا شــد .یکی از
جالبترین اسنادی که دربــاره ایــن مهمانخانه
منحصربهفرد وجــود دارد ،اعالنی اســت که در
سال  1282خورشیدی برای معرفیاش منتشر
شد .در بند نخست این اعالن که در  25شعبان
1321هـ.قمنتشرشد،هدفازبرپاییمهمانخانه،
اینگونه بیان شده است« :مقصود از تأسیس این
مهمانخانه استراحت عمومی است .برای اینکه
وقتی به کسی یکساعت به ناهار مانده یا یک به
شام مانده مهمان ناخوانده وارد میشود ،در خانه
هم خوراک به قدر کفایت درست نمیشود ،لهذا
معلوم است که برای صاحبخانه دلگیری خواهد
شد ،در این حالت میتواند فور ًا از مهمانخانه شام
وناهاربخواهد».همچنین،دربندچهارم،بهتجارو
اصنافپیشنهادشدهکهباقرارماهیانه،غذایآنها
توسط «آدم مهمانخانه» به حجره آنها آورده شود
که این نشاندهنده وجود پیک و ارسال غذا برای
مشتریان بوده است .در بند دیگر اعالن ،پیشنهاد
تهیهغذابرایمهمانیهاآمدهاست.

