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همهمحلههای1500سالهمشهد

نکته تاریخی
راز مرگ آخرین شاه قاجار

تاریخ اجتماعی

اگر امروز از یک ایرانی بخواهید جملهای درباره
کشورش بگوید و احساسات خود را با آن بیان
کند ،بیتردید با جمالت پرطمطراق و البته
زیبایی روبهرو خواهید شد؛ یکی شعر فردوسی
را تغییر میدهد و میگوید« :اگر سر به سر تن به
کشتن دهیم  /از آن به که کشور به دشمن دهیم»
و دیگری هم بیتی از نظامی گنجوی مـیآورد
و میگوید« :همه عالم تن است و ایــران دل /
نیست گوینده زین قیاس خجل» .این مثالها،
البته نشان از رشد فرهنگی و ادبــی جامعه ما
دارد و خوب است؛ اما یکی دو قرن قبل ،با وجود
آشنایی برخی از مردم ایران با شعر و ادب فارسی،
بیشتر آنها از نعمت سواد بیبهره بودند و برای
بیان احساس خــود ،از جمالت ســاده فارسی
استفاده میکردند .ژوزف آرتور گوبینو ،دیپلمات
و جهانگرد فرانسوی که در نیمه اول دوره قاجار
گذرش به ایران افتادهاست ،درباره وطندوستی
ایرانیان و جلو ههای این صفت در کالم اجداد
ما مینویسد« :ایرانیان از نوعی میهنپرستی
برخوردارند که جاودانی اســت .یکدیگر را در
داخل کشورشان دوست دارند و کشورشان را در
وجو دخودشانمـجسممـیبینند؛امابابیتفاوتی
شاهد گذار حکومتهای گوناگون از فراز سرشان
میباشند  ،بیآ نکه فریفته هیچکدام از آنان
بشوند و از این نظر میتوان گفت بهکلی عاری
از میهنپرستی سیاسی هستند .سلطنتها با
فتوحاتوتسخیرسـرزمینها،بـهتدریجقدرتشان
را از دست میدهند و از بین میروند ،بیآنکه به
شخصیت فردی ایرانی لطمه زده باشد .ایرانیان
کشورشان را بــه شــدت دوســت دارن ــد و آن را
دلپذیرترین ،حاصلخیزترین و سالمترین کشور
روی زمین مـیدانند« .ایـران خـوب مملکتی
است»؛ این شعاری اسـت کـه هـر روز بر زبانشان
جاری میشود و بیاختیار شنونده را تحتتاثیر
یدهد».
قرار م 

حق امیرکبیر برگردن اصفهان

جواد نوائیان رودسری – از زمان پایهگذاری
هسته اولیه شهر مشهد ،چیزی حــدود هزار
و  200ســال م ـیگــذرد؛ بــا ایــن حــال ،کمتر
کسی به این نکته توجه میکند که آبادیهای
تشکیلدهنده شهر که طی قرنها بهتدریج در
آن ادغام شدهاند ،تاریخی بهمراتب طوالنیتر
از شهر دارند و هر کدام از آنها ،پیشینهای دارد
که گاه تا دوران پیش از اســام هم میرسد.
جالب است بدانید نام این آبادیهای بزرگ و
کوچککهبعضیوقتهاتاحدیکشهریاقصبه
بزرگهمتوسعهمییافته،هنوزهمدرقالبنام
محالت،درمشهدباقیاست؛محالتیکهشاید
شماخوانندهعزیزهم،یکیازساکنانآنباشید.
امــروز و در این مجال کوتاه ،با هم نام محالت
کهن مشهد مقدس را که قدمتی طوالنیتر
از شهر و گاه بیش از هزار و  500سال دارند و
هویتشانمعمو ًالنادیدهگرفتهیاانکارمیشود،
مرور میکنیم و درباره آنها اطالعاتی به دست
میآوریم.
▪نوغان؛قدیمیترینمحلهزندهایران

نوغان یا «نوقان» ،یکی از کهنترین نامهایی
است که در قالب نام یک محله ،هنوز به حیات
خود ادامه میدهد .برخی از مورخان ،نوغان
را قدیمیترین محله زنده ایــران میدانند که
بیش از  1500سال قدمت دارد .این محله
کــه امـــروز بخشی از ضلع شمالی خیابان
شیرازی(باالخیابان) را تشکیل میدهد،
روزگاری شهری آباد و پرجمعیت بود و چنانکه
مشهور است ،سناباد هم روستایی از توابع آن
به شمار میآمد .ابنحوقل در کتاب مشهور
«صورةاالرض»،نوغانرادرکنارتابران،رادکان
و تروغبذ(طرقبه) ،یکی از شهرهای آباد والیت
تــوس معرفی کــردهاســت .ام ــروزه قسمتی از
محله نوغان ،در قالب کوچهای به همین نام،
میدان طبرسی را به خیابان شهید کاشانی
متصلمیکند؛گذریکهپرازخانههایقدیمی
و مشاغل کهنسال شهر مشهد است .یکی از
دروازههای قدیمی شهر مشهد که در مجاورت
این محله قرار داشت و تا همین چندسال قبل
میشددرابتدایکوچهنوغان،ردونشانیازآن
یافت،بهناماینمحلهنامگذاریشدهبود.
▪سناباد؛ نقطه آغاز شهر مشهد

چنانکهمشهوراست،پیکرمطهرامامهشتم(ع)

در ســرداب یکی از عمارتهای دارالحکومه
ُح َمید بن َقحطبه ،والی توس ،به خاک سپرده و
اینمکان،بعدهابهحرممطهرتبدیلشد؛مکان
اینعمارتدرمنطقهاراضیسنابادقرارداشت؛
روستاییکهنسالکهقدمتآنبهدورانپیشاز
اسالمبازمیگشتوبخشیازوالیتتوسوتابع
شهر نوغان یا «نوقان» بود .از همان زمان ،قنات
پرآب و پررونق آن ،یکی از مهمترین منابع آب
منطقهمحسوبمیشد؛همانقناتیکهظاهر ًا
طبق گزارش ابوالحسن عراقی ،فروریختن آن
در جریان یک سیل بزرگ در قرن پنجم هجری
قمری ،مانع از هجوم سیل به مشهدالرضا(ع)
شد .امــروزه خیابانی نسبت ًا طوالنی در شهر
مشهد،بهنامسنابادمشهوراست؛امابایدتوجه
داشت که بخش مهمی از اراضی این روستای
باستانی،درجانبغربیحرممطهرقرارداشت
و توسعه آن به سمت غرب ،صرف ًا نامگذاری و
یــادآوری اسم این روستاست که جزو محالت
کهنسالمشهدمحسوبمیشود.
▪طرق؛ تاالر تشریفات مشهد

محله طرق که این روزها بخشی از شهر مشهد
و ب ـهواقــع ،یکی از غربیترین محالت شهر
محسوب میشود ،روزگاری قصبهای بزرگ،
پرجمعیت و محل استراحت کــاروا نهــای
تجاری پررونقی بود که مسیر جاده ابریشم را
طی میکردند؛ دو یادگار ایوان طرق و رباط

طرق که در این منطقه قرار دارند ،نشاندهنده
پیشینه و تاریخ درخشان آن هستند .نام ُط ُرق،
تغییریافته ُ
«طــروغ» است .تا پیش از تشکیل
شهر مشهد ،طــرق یکی از قصبات منطقه
توس بود و به دلیل موقعیت سو قالجیشی
که داشت ،در بسیاری از مواقع از آن به عنوان
ساخلو یا پادگان موقت استفاده میشد و پس از
تشکیلشهرنیز،بهعنوانورودیشهر،همواره
موردتوجه بود .در طرق کاروانسراهای بزرگ
ساختند و استقبال و بدرقه شخصیتهای
مهم ،در این مکان انجام میگرفت و ازاینرو،
به عنوان تاالر تشریفات شهر مشهد محسوب
میشد .طرق در طول تاریخ خود ،محل زد و
خوردهای سنگین و درگیر یهای بسیاری
هم بــود هاســت که از قــرون اولیه اسالمی تا
سدههای اخیر ،قابل بررسی و ردیابی است.
طبق گـــزارش ابوسعد سمعانی در کتاب
«التحبیر» ،یکی از دروازههــای مشهد به نام
طرق نا مگذاری شد هبود.
▪از تلگرد و سمزقند تا بقیه محالت باستانی

تعدادی از محالت مشهد که طی قرنهای
گذشته به شهر پیوستهاند هم ،اگرچه تاریخ
شناختهشدهای مانند نوغان ،سناباد و طرق
ندارند،امادرقدمتپیشازاسالمآنهاتردیدی
نیست.یکیازاینمحالتکهامروزهبانامآبادی
باستانیخودشناختهمیشود،سمزقنداست؛

نامی که امروز به حاشیه غربی خیابان آیتا...
عبادی(خواجهربیع)،حدفاصلچهارراهراهآهن
تا چهارراه گاز اطالق میشود .نام این محله
نیز ،مانند دیگر محالت مشهد ،در طول تاریخ
دستخوش تغییر و تبدیل شــدهاســت و اصل
آن دقیق ًا معلوم نیست .اما در متون کهن ،نام
سمزقند و ایض ًا ،روستای «نکاه» یا «نکاح» که
امروزه نام آن بر خیابان عبدالمطلب  22نقش
بستهاست ،به عنوان خزانه باغهای مفرح و
پرمحصولشهرمشهد،درکنارباغهای«سرده»
و «ســعــدآبــاد» ،به چشم م ـیخــورد؛ باغهایی
که امــروزه اثری از آنها نیست و دست برقضا
محدودهتاریخیاینمحالت،بهلحاظآالیندهها،
وضعیتبسیاربدیدارد!ازآبادیسمزقندتنها
ِ
مسجد
نامیبرجامانده،اماازآبادینکاه(نکاح)،
جامعیباقیاستکههنوزهمفعالاستوروی
آن تاریخ تجدید بنای  1290خورشیدی ثبت
شده است.محله دیگری که امــروزه در بخش
شمالی مشهد قــرار دارد و نــام آن ،بهتنهایی
معرف قدمت و گذشتهاش محسوب میشود،
ِت ِ
لگرد است؛ روستایی که در قرون ماضی ،آن را
َ
به نام «تیلگرد» میشناختند و امروزه به مکانی
اطالق میشود که از یکسو به منطقه طالب و
از سوی دیگر به بزرگراه حاشیه مشهد محدود
میشودوپیچاولودومآن،نزداهالیآنمنطقه
شهرت دارد؛ هرچندکه طی سالهای اخیر
با تغییر نامهای مــداوم ،نامش کمکم در حال
محوشدن از خاطر مردم است .تلگرد در مسیر
مسافرانیقرارداشتکهمشهدراازدروازه«میر»
یا«میرعلیآمو»کهدرشمالشرقیشهر(امروزه
در مجاورت بولوار وحدت بین چهارراه مقدم
طبرسی تا پنجراه پایین خیابان قرار دارد) واقع
بــود ،ترک میکردند .محله دیگری که هنوز
هم نام و نشانی از آن میتوان یافت و در افواه
مشهدیهاشهرتدارد،محله«سعدآباد»است؛
جایی که باز به واسطه باغهای گسترده و از
آن مهمتر ،قنات مشهورش ،به عنوان یکی از
محالت کهنسال شهر که نامش همچنان
زندهاست ،شناخته میشود .این مــوارد ،اگر
در کنار محالت و گذرهایی مانند سرشور ،باغ
هشتآباد(عشرتآباد) ،باغحسنخان ،سراب،
عیدگاه ،محرابخان و ...که پس از شکلگیری
شهرمشهدپدیدارشدهاست،قرارگیرد،هویت
تاریخی و بیش از  1500ساله شهر مشهد را به
رخبینندگانوعالقهمندانمیکشد.

شعار وطندوستی ایرانیان در دوره قاجار:

ایران خوب مملکتی است

تاریخ معاصر

ازسنابادونوغانتا ُط ُرقو ِت ِ
لگرد

احمدشاه رفت الغر بشودُ ،مرد!

توجه به تناسباندام و نقش آن در سالمت جسم،
یکی از مواردی است که از دیرباز موردتوجه افراد
و طبقات مختلف در سراسر جهان و از جمله
در ایران بوده است .نکته جالب اینجاست که
گاه موضوع الغر شدن با انتقادات جدی روبهرو
میشد و پدران به پسرانشان توصیه میکردند که
خودشان را الغر نکنند و در عوض ،با ورزشکردن
به تعادل وزنی برسند .یکی از کسانی که چنین
توصیهای به پسرش کــرد ،فــضـلا ...زاهــدی،
مــجــری کــودتــای  28مـــرداد  1332بـــود .او
که پسرش اردشــیــر را بــرای تحصیل در رشته
کشاورزی به خارج فرستاد ،در نامهای خطاب
به وی که گویا به دلیل خوشگذرانی بیش از حد،
چاق شده و به دلیل عوارض ناشی از آن به دنبال
الغرکردن خودش و رسیدن به تناسباندام بود،
نوشت« :خواهشى که از تو دارم ،فکر الغرشدن
نباش؛ زیرا مرد باید با ورزش ،البته در حد اعتدال،
خو شهیکل شــود و معلوم نیست چاقى مرد
بلندقد هم بد باشد .بهعالوه ،این عبارات زنانه
است و آنهــا هستند که دوســت دارنــد الگانت
(خو شهیکل و خو شتیپ) باشند .از طرفى
هزارها مردهاى احمق روى این اصل زندگى
خــود را فــدا کــردهانــد .یکى از آنهــا احمدشاه
بود که رفت الغر بشود؛ در مدت چهارماه ُمرد.
مردى که کار مىکند ،چاق نمیشود؛ خصوص ًا
ورزش هم بکند ».اینکه آیا اردشیر به نصیحت
پدر نظامیاش عمل کرد یا نه ،معلوم نیست؛ ولی
اشاره فضلا ...زاهدی به دلیل مرگ احمدشاه
که به خاطر سرطان معده و در ســال 1308
خورشیدی در پاریس درگذشت ،جالبتوجه و
کمتر شنیدهشدهاست.

تاریخ

ریخ
ب تا
قا

شاهزاده نمکگیرشده در معدن چهرآباد!

زمستان  ،1372در معدن
نمک چهرآباد ،نزدیک شهر
زنــجــان ،کــارگــران معدن
به هنگام استخراج نمک،
با پیکر یک مــرد باستانی
روبــــهرو م ـیشــونــد؛ پیکر
یافتشده ،دارای مو و ریش
بلند بود و یک حلقه طالیی
در گوش چپش داشــت؛ از
شواهد پیدا بود که جسد،
متعلق به دوره هخامنشیان
است .قدمت این مومیایی
را که به علت قرارگرفتن در معدن نمک ،بهاصطالح نمکسودشده بود ،حدود 1700
سال تخمین زدهاند .روی لباس او ،جواهرات مختلف موجود است که همین موضوع،
باستانشناسان را به این باور رسانده که این شخص ،به طبقه اشراف و شاهزادگان تعلق
دارد .در کاوشهای دیگر ،از این معدن یک ساق پا درون چکمه چرمی ،سه قبضه چاقو،
شلوارک ،شیء نقرهای ،قالبسنگ ،قطعات طناب چرمی ،سنگساب ،یک عدد گردو،
قطعات سفال و چند تکه پارچۀ منقوش و قطعات خردشدۀ استخوان نیز پیدا شد .همچنین،
فرضیهای دیگر درباره این جسد وجود دارد که میگوید او یا در حال فرار به غار پناه برده یا
در جنگی از میدان گریخته و به غار پناه آورده و آنجا فوت کرده است و موریانهها پیکرش
را ،که پوشیده از نمک بوده ،خوردهاند .در قاب تاریخ امــروز ،تصویری از این شاهزاده
نمکگیرشده را میبینید.

فرجاِ ...س ِمجونردبانکثیفرستمخان!
جمعه 5 ،رجــب  - * 1307امــروز
میخواهیم برویم به جاجرود .صبح از
خواب برخاستیم .آسمان صاف و آرام
بود .حرم پیش از ما سوار شدند و رفتند.
ما هم ســوار شدیم و راندیم به شمال.
کربالیی فرجا ...ایوانکیفی را دیدیم.
باز آمــده بود تعریف اسبش را بکند که
مادیانم فالن و فالن است .خسته شدیم.
جوابش را ندادیم شاید برود .از بیراهه
راندیم و رسیدیم پشت تپهای که یک
امــامــزاده قــرار دارد .دیدیم اگــر از این
مسیر برویم ،اسباب زحمت است .آمدیم
برگردیم ،باز این فــرجا ...پیدایش شد.
دیگر میخواستیم بدهیمش دست
میرغضب! رفتیم سمت توچال؛ عجیب
است که تا بهحال این ده توچال را ندیده
بودیم .رفتیم به باغ رستمخان .یک باغی
و سردری ساختهاست .نفهمیدیم راه
ورودیاش از کجاست .خودش آمد
و برد کنار یک نردبان کثیفی که
آدم رغبت نمیکرد از آن باال
ب ــرود .گفتیم بــاال نمیرویم

ان
در ا
حوا
ال
تق
بله

که دیدیم از دور فــر جا ...دارد میآید.
آقا میرزا محمدخان را فرستادیم برود
باال و ببیند برای نشستن خوب است یا
نه؟! رفت و گفت بد نیست .رفتیم باال و
گفتیم فرجا ...را راه ندهند .تا بعدازظهر
همانجا ماندیم .روز خوبی بود.
* 6اسفند 1268

درباره سرقت یکی از گنجینههای ملی ایران توسط انگلیسیها

بزرگترین سنگ فیروزه جهان دست کیست؟
حمید رضا حالجیان  -دستبرد انگلیسیها
به میراث مادی و معنوی ایرانیان ،به دزدی
آشکار برخی از اشیای تاریخی معروف مانند
الماس کوهنور ،محدود نمیشود .انگلستان
سالهاست ،مانند راهزنان ،مشغول چپاول
و تاراج میراث کشو رهای مختلف در سراسر
جهان است و از انجام آشکار این کار هم ،ابایی
ندارد .یکی از دستبردهای کمتر شنیدهشده
بریتانیاییها ،در حرم رضــوی اتفاق افتاده
اســت؛ بزر گترین سنگ فیروزه جهان را که
به شکل کوزه ،در صحن عتیق(انقالب) حرم
مطهر ،از ایوان نقارخانه آویزان بود و هیچگاه
قیمتگذاری رسمی روی آن انــجــام نشد،

فردی معتقد و از عاشقان اهلبیت(ع) و امام
هشتم(ع) ،گویا هنگام تخریب خانهاش در
نخالههای حاصل از تخریب منزل یافت و

احتما ًال بیهیچ چشمداشتی ،آن را که از
بــزرگــی ،بــه شکل کــــوزهای متوسط تــراش
خوردهبود ،به حرم امام رضــا(ع) هدیه کرد و
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متولیان وقت حرم مطهر رضوی نیز ،تصمیم
گرفتند که فیروزه را ،از باالی ایوان نقارهخانه،
کــه متعلق بــه دوره صفوی اس ــت ،بــه شکل
زیبایی آویزان کنند .اما چنانکه مشهور است،
انگلیسیها در دورهای (احتما ًال دوره پهلوی
دوم) ،فیروزه را برای انجام مطالعات علمی از
حرم خارج میکنند و دیگر هیچگاه این سنگ
زیبا و بهغایت پرقیمت را به جای اصلیاش
بازنمیگردانند .آ نچه امروز به شکل همان
سنگ فیروزه بزرگ و کوزهشکل وجود دارد،
تنها ماکتی است سفالی و بیارزش از سنگ
فیروزه اصلی که روزگاری در صحن سقاخانه و
از باالی ایوان نقارهخانه حرم مطهر ،آویزان بود.

ع
الم

شهر اصفهان از شهرهای تاریخی و قدیمی ایران
است که از دوره ساسانی ،شهرت و جمعیت بسیار
داشت و حتی طبق برخی روایات ،زادگاه سلمان
فارسیبود.اینشهردردورهاسالمیبهاوجعظمت
وترقیرسیدودرعصرآلبویه،سلجوقیودرنهایت
صفوی به پایتختی ایران برگزیده شد .با این حال،
وضعیت شهر اصفهان ،پس از هجوم افغانها در
اواخر دوره صفویه ،رو به وخامت گذاشت و دیگر
نتوانستشکوهازدسترفتهرابازیابد،مگردردوران
کوتاهصدارتامیرکبیر.دربارهاقداممیرزاتقیخان
برای رونق دوباره پایتخت هنر ایران ،گزارشهای
متعدد تاریخی وجود دارد .از جمله این گزارشها
میتوانبهخاطراتسفیرانگلیسدرایندورهاشاره
کرد .وی مینویسد« :در اراضی اطراف اصفهان تا
چشم کار میکرد ،فرسنگفرسنگ ،کشت و کار
بودونبایدفراموشکردتاهمیناواخرخطهاصفهان
را آشوب فراگرفته بود .این تحول شگفت در این
مدت کوتاه ،درخور ستودن است و آن نیست جز
اثر روش عادالنه نایبالحکومه اصفهان ،چراغعلی
خان زنگنه که پیش از این نوکر شخصی امیرنظام
بود .البته در شهر حالت ویرانی عمومی مملکت
به چشم میخورد ،اما از برزگران هیچ شکایتی
راجع به زورگویی دیوان شنیده نمیشد .برتری
دولت کنونی ایران بر سلطنت سابق ،مورد اعتراف
همگی اســت ».هرچند که با شهادت امیرکبیر،
عمده کارها و تغییراتی را که او برای تحول و رشد
ایــران انجام داد ،تعطیل کردند .جان فــوران در
کتاب «مقاومت شکننده» در اینباره مینویسد:
«در دو دهـه پس از امیرکبیر تقریب ًا همه طرحهای
ش از هم گسیخت؛ کارخانهها
او بر ه م زد ه شد .ارت 
تعطیلشدندوکسریبودج همجدد ًاپدیدارگردید.
قحطی ســال  1869-70م 1248-49/ش
بر بیلیاقتی شاه و سرکوب محافظهکارانه دولت
یوکمبودکاالهادر
نقحط 
سرپوشنهاد.حتیهمی 
دوره بعد نیز ،در تبدیل زمینها از تولی د موادغذایی
به خشخاش ،که معموال کار ســودآوری بود ،نقش
ن در این مقطع هرچه بـیشتر بـه
مهمی داشت .ایرا 
واردات کاالهای غـربی وابست ه شد ه بود و صادرات
کشاورزی آن نیز ،تابع نوسانات بازار جهانی شد
که غیرقابل اعتماد بود و جامعه هرچه بیشتر ،به
سمت طبقاتیشدن(که معموال به طبقات فـقیرتر
لطمه میزند)پیش میرفت و فواصل درآمدهای
طبقاتی رو به افزایش بــود .به چند کشور معدود
غربی وابستگی خطرناکی وجود داشت و دولت
نیز،قـدمهایمـؤثریدرجهتتقویتاقتصادایران
درمقابلاقتصادغرببرنمیداشت».

تاریخ هنر

عبدا...قاجار و عکسهایی
کهجاودانهشدند

تاریخ هنر عکاسی در ایران ،با نام عبدا ...قاجار
گره خوردهاست؛ مردی که تصاویر ارزشمندی
از نــقــاط مختلف ایـــران تهیه کــرد و بایگانی
غنی عکس دوره قاجار ،بیش از همه مدیون
تالشهای خستگیناپذیر اوست .عبدا ...قاجار
که در دربار ناصرالدینشاه سمت عکاسباشی
داشــت ،از طرف شاه قاجار مأمور شد به نقاط
مختلف کشور سفر و عکسهای مختلفی را تهیه
کند .وی در اواخــر عمر و در دوره مشروطیت،
مسئولیت چاپخانه دولتی ایران را هم برعهده
داشــت .عبدا ...قاجار ،فرزند جهانگیرمیرزا،
نوه فتحعلیشاه قاجار بود و به دلیل وابستگی
به دربــار ،توانست در دارالفنون تحصیل کند و
فن عکاسی را بیاموزد که به دلیل نشا ندادن
توانمندی اش ،بــرای تکمیل دانــش خــود در
این زمینه ،به اروپــا فرستاده شد .وی در دوره
نــاصــری ،لقب «عــکــاس مخصوص همایونی»
را هم داشــت .عــبــدا ...قاجار در ســال 1228
خورشیدی در تهران به دنیا آمد و در  ،1287دو
سال بعد از انقالب مشروطه و در دوره استبداد
صغیر ،دارفانی را وداع گفت .مجموعه عکس
او از حرم رضوی ،یکی از قدیمیترین و در عین
حال ،زیباترین مجموعههای عکاسی تاریخ ایران
محسوب میشود .وی در سفرهای اروپایی نیز،
مظفرالدینشاه قاجار را همراهی میکرد.

