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 بخش دوم

 ١جزیرۀ آبشورانشبه
 

دریای   ارتفاع در ساحل غربی ای کم هه ای قفقاز با کوهه قسمت جنوب شرقی رشته کو      

  .ندکمی جزیرۀ آبشوران را ایجاد شود و شبه کیلومتر وارد دریا می  ٨٠مازندران به اندازۀ 

حاصل است، به ویژه  مانند دشت مغان بی پستی و بلندی فراوانی دارد اما جزیره این شبه 

جزیره که  روید ولی در منطقۀ میانی شبه خار هم نمی  حتی  ه ای نفت ک ههدر اطراف چا

باغات    هم  شمالی آن  پردازند. در سواحلکار کشاورزی می   باد کمتر است تاتارها به   سرعت

 آید.بزرگی وجود دارد که انگور و هندوانۀ خوبی به عمل می

که   ای کوچکیهه ن منطقه نمک فراوانی دارد و غلظت نمک در تمامی دریاچخاک ای      

از تبخیر آب، قشر    پسجزیره وجود دارد باالست، به طوریکه در فصل تابستان  در این شبه 

عمق است.  جزیره کم شود. سواحل دریا در این شبه نشین می نازکی از نمک مانند برف ته 

چند جزیره وجود دارد که بزرگترین آن جزیرۀ مقدس در  در داخل خلیجی که تشکیل شده 

باشد. این دو جزیره خلیج باکو را از طوفان  در ساحل جنوبی می  ٢ساحل شرقی و نارگین

 نند. کمی های جنوبی حفاظت 

آب و هوای منطقه مناسب اما خیلی خوب نیست. مخصوصأ در فصل تابستان، گرم،      

وزد. شدیدی می  بوده و بادهای  رد و مرطوبسهم در زمستان  .فرساستمرطوب و طاقت 

. بادهائی که بدون هیچ مانعی  استهای خطرناکی جزیرۀ آبشوران محل وقوع طوفان شبه 

زمستان کمتر   هوا در فصل  شوند. دمایشمالی آن می  وزند وارد محدودۀدریا می  از سمت

خاطر شرایط اقلیمی، بسیار بیشتر احساس   شود اما بهگراد نمیدرجۀ سانتی  ۵از منهای 

تر ردد. طوفان، شن و حتی ماسۀ ریز را با خود حمل کرده، رفت و آمد را مشکلگمی

خاطر بادهای  شود. دریای مازندران به شد می و طور کل مانع از آمد نموده و گاهی به 

باشند شناخته شده است. فشار این بادها در یک چشم بر هم زدن  در حد طوفان می خود که 

 ند. کمی تبدیل به طوفان شده و جهت آنها دائمأ تغییر 

  واقع شده است. این شهر  آنباشد که در قسمت جنوبی  جزیره باکو می تنها شهر این شبه      

شود. ود می نارگین محدو از جنوب به   ٣دماغۀ شیکوفاز شرق به دماغۀ سلطان، از غرب به 

 بادهای مانعی برای    محدود شده و   وار و کم ارتفاعیدایرههای نیم قسمت شمالی شهر به کوه 
١ .Apscheron ٢. Nargin ٣. Schikoff 
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مکان مناسبی برای وجود   ساحلی منطقه،ند. شرایط جغرافیائی و موقعیت  کمیشمالی ایجاد  

های بسیار دور بنا نهاده شده و به خاطر بادهای  یک شهر پدید آورده است. این شهر در سال 

های اخیر موقعیت اقتصادی شهر  باکو، شهر بادها معروف گردیده است. در سال  فراوان به

ترکمنستان به  است. گذشته از آن کاالی صادراتی ایران و خاطر اکتشاف نفت بهتر شده   به

آهن را ذرد. این راهگمی از این شهر  ١کاسپیناالحداث فراسوی آهن جدیداروپا توسط راه

قفقاز که باکو را از طریق تفلیس به بندر باتوم در ساحل  آهن فراسویتوان ادامۀ راه می

 ند، دانست. کمی دریای سیاه متصل 

 

 
 

ها و دیگری محلۀ  یافته که یکی محلۀ روس شهر از دو قسمت کامأل متمایز تشکیل      

  مسطحی بنا شده و محلۀ تاتارها به  ها در ساحل خلیج در زمین . محلۀ روس ست هاتاتار

ها شبیه  غربی شهر قرار دارد. منطقۀ روستأتری در ارتفاعات قسمت شمالصورت آمفی

پلیس و روشنائی  های پهن و مسطح و با ای زیبا، خیابان هه سایر شهرهای روسی با خان

آهن  خط  ،های این منطقهکه در خیابان  باشدمی . جدیدأ طرحی در دست ساختمان است

سری به  کند باید  شهرهای شرقی دیدن  از  شهری احداث گردد. اگر مسافر قصد داشته باشد  

نشین  قلعۀ قدیمی حاکمتوان از  های این محله مینشین باکو بزند. از دیدنیمحلۀ قدیمی و تاتار 

هائی برای تیراندازی سابقأ دور نوز هم پابرجاست. برج و باروی آن با محله ه نام برد ک

رفت اما اینک با افزوده شدن به وسعت شهر در مرکز شهر واقع  گمی تا دور شهر را فرا 

ر حاکم  شده است. گذشته از آن باید از برج دوشیزه نام برد که بنا به داستانی برای دخت

ا  هه میان صخر  مقتدر شهر ساخته شده بود و پس از اتمام آن، او از باالی آن سقوط کرد و به

ند و از باالی آن منظرۀ بسیار  کمیافتاد. این برج اینک به عنوان فانوس دریائی عمل 

 شود. زیبائی از تمامی باکو و اطراف آن دیده می
١ .Transkaspien جاده امتداد در تزاری روسیه زمان در م ١٨79 سال دراحداث آن  که است آهنیراه 

 عشق از شده، آغازدر ترکمنستان  کاسپین دریای ساحل در واقع باشیترکمن از خط این. شد آغاز ابریشم

 .یابدمی خاتمه چین مرز در تاشکند در و کرده عبور بخارا و سمرقند از گذشته، مرو و آباد
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بازار تاتارها به نام قره بازار نام برد که اهالی به آن بازار کوچۀ باالخره باید از      

های تجار  اند. این بازار جدأ کوچۀ تاریکی است که در دو طرف آن حجره تاریک نام نهاده

ائی برای روشنائی در  هه روزن وباشد دارد. سقف این بازار از جنس الوار و گل میقرار 

ز گرمای شدید آفتاب در تابستان و برف و باران در زمستان  آن ایجاد شده است. این سقف ا

های زیبا و  ند. در این بازار گذشته از تماشای اقوام مختلف قفقاز با لباس کمیجلوگیری 

ا  ههبرای فروش در مغاز  دستی اهالی تاتار و ایرانی شهر کهتوان از صنایع می  ،متنوع محلی

ند راستۀ  کمی ای که مسافر را به دیدن خود دعوت  ن راسته شود، دیدن کرد. اولیعرضه می 

تاتاری  هایا کارگرانی نشسته و جورابهه ایرانی است. در سایر حجرفرش و پارچه فروشان 

بافند. در دیگری کفش و نوعی سرپوش به نام پاپاخ  های مختلف می ها و رنگ با نقش

تاتاری بسیار زیباست. آنها از جنس چرم بوده و بعضی از های  ا و صندلهه دوزند. گیومی

ماند. نوک  آالتی هم دارند. اما اندازۀ آنها بسیار کوچک است و پاشنۀ پا بیرون می آنها زینت 

باشد. اما پاپاخ که از و به صورت زیبائی تیز می  هها به باال پیچ خوردنوعی از این کفش 

  قدری بزرگ و سنگین است که   باشد به پشمی آن بیرون می   و قسمت  شدهپوست بره دوخته  

صاحب آن چگونه این    ند کهکمی آید تعجب مسافری که از مناطق سردسیر شمال اروپا می 

ها به سر دارند بسیار بهتر و  ها و بیک هائی که مالک ند. جنس پاپاخ کمی وزن را تحمل 

هالی سایر کشورهای اسالمی عادت دارند که  . تاتارها، ایرانیان و ااستتر قیمت آن گران 

سر خود را گرم و پای خود را خنک نگه دارند که دقیقأ برعکس عادات ما اروپائیان است.  

نند.  کمی های سرد در برف و یخبندان هم پای برهنه حرکت  برخی از آنها حتی در زمستان

آالت قرار دارد که زیور  سازانمغازۀ طالفروشان و اسلحه  ،این راسته  ای دیگرههدر حجر

 و های تاتاری ساختهقیمتی و خنجر هایسنگ  بسیار زیبا از جنس طال و نقره، مزین به

خطرناکی است. خنجرها غالف بسیار    خنجر در دست تاتارها اسلحۀ   ردد. این گمیپرداخته  

آنها از الیاف و تزئیناتی شوند. در ساخت  می   یمتی بستهقکمربندهای گران  بازیبائی دارند که  

 شود.از طال و نقره استفاده می 

نشین شهر در کنار دریا واقع شده است. خیابان پهنی  آنگونه که بیان کردم محلۀ روس     

  ترین خیابان باکو رود که بهترین، زیباترین و بزرگمستقیمأ به بندرگاه و اسکلۀ سنگی می 

 های بادبانی و بخاری بزرگ و کوچک لنگرها و کشتیقایق  ،ست. در این بندرگاها

سایر   های بزرگتر به و کشتی  ١بعضی از آنها به آستاراخان و سواحل رود ولگا.  اندانداخته

نند. در قسمت جنوبی، دماغۀ بیلوف بصورت یک  کمی آمد وبنادر قفقاز و ایران رفت 

اهد. این  کمی بت زیادی ند و از شدت باد و امواج دریا به نسکمیشکن طبیعی عمل موج 

باشد و بندرگاه آن پایگاه دریائی ارتش روسیه در دریای  دماغه برای خود شهر کوچکی می

 ای افسران و پادگان سربازان هم در این دماغه قرار دارد. کلیسای هه مازندران است. خان
١  .Volga    است   ترین رود اروپا ترین و پرآبطوالنیکیلومتر که    ٣۶9٢رودی در غرب روسیه به درازای

گرفته های آبگیر رود ولگا قرار ریزد. یازده شهر بزرگ روسیه در کنار حوزهبه دریای مازندران می که

 . است
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های شرقی، جزیرهافزاید. در جهت جنوب برج ناقوس سبز رنگ به زیبائی آن میزیبائی با  

شود. شهر در سمت شرق دیده می ٢یج و پسچان  ١ای نارگین، وولفسنگی، شنی و صخره

 گردد.دماغۀ سلطان ختم میبه 

بیند. مردم زیادی در این خیابان باال و پائین  ها مناظری است که بیننده از اسکله میاین      

ها، های سبز، خاکستری یا آبی گرفته تا قزاق روند. از افسران روسی با اونیفورممی

رهگذر را تا چندین قدم دنبال  پوش تاتار و گدایانی که های خوش ها، ارامنه، بیک گروسینی 

ای نصیبشان گردد، در این خیابان در رفت و آمدند. تاتارها با رداهای آبی نند تا سکه کمی

نظر   بسیار زیبا به  ،و پاپاخ طال یا نقره  ی ازکمربندهای چرمی با تزئینات  و روشن یا سیاه 

آنها کمک کند،   اند تا رهگذری به دراویش در حالی که دست خود را دراز کردهرسند. می

دار مشغول فروش کاالهای خود هستند تا  اند. تاتارهای مغازه در کنار خیابان چمباتمه زده

سرعت    های فراوانی با ها و گاریدست آورند. در خیابان ساحلی، فایتون   روزی خود را به 

تر و های ماست اما بسیار سبک شبیه درشکه   های باکو باشند. فایتون می  زیاد در رفت و آمد

نقل در تمام روسیه است.  وترین روش حملراحت   زیباترند و استفاده از این نوع وسیلۀ نقلیه 

گاری یا ارابه، تخت چهارگوش نسبتأ بزرگی است که تاتارها بارها و محصوالت خود را 

باشند.  م مربوط میهه گاری دو چرخ بسیار بزرگ دارد که بنند. کمی به روی آنها حمل 

ند. تاتارها  کمیجیر جیر  محور هم به دور خود چرخیده و    افتد اینحرکت می  وقتی گاری به 

کاالی    خود و هم   نند تا همکمیبانی ایجاد  ای به روی آن کشیده و سایه در ایام تابستان پارچه 

 از شدت آفتاب در امان باشد.  است آنها که اکثرأ محصوالت کشاورزی

های بزرگی وجود دارد. یکی از آنها کارگاه بسیار  در کنار این خیابان ساحلی ساختمان      

است. گمرک روسیه، قصر حاکم شهر   ٣بزرگ شرکت حمل و نقل دریائی قفقاز و مرکور

وجود  ای متعددی هه و چندین ساختمان دیگر هم در این خیابان قرار دارد. همچنین مغاز

  ۴دارد که یکی از آنها بقالی و شراب فروشی متعلق به یک مرد ارمنی به نام گریکوروو

رسد. او از طرف اصل سوئدی از شهر ریگا به فروش می ۵است. در این مغازه پونچ

 . است" نام داده شده "کنسول سوئدی ۶مهندسین سوئدی شرکت نفت نوبل

ترتیب در صد جمعیت روس،  اقوام گوناگون آن به هزار نفر جمعیت دارد.  ۶٠باکو حدود  

ترین آنها گرجی،  مهم   نند که کمیباشند اما اقوام دیگری هم در شهر زندگی  تاتار و ارامنه می 

اهالی سوئد  ها،  روسهای شهر گذشته از  ها هستند. اروپائی لزگی، چرکس، ایرانی و یونانی 

  کنند. خدمت می   نفت نوبلنفر است و در شرکت    ٢٠٠تعداد آنها حدود    باشند کهو فنالند می

 سیاه   کارخانۀ نفت در شهرای به عنوان مهندس، سرکارگر و کارگر در باالخانی یا عده
١ .Volf ٢. Pestschanij٣. Kavkas i Merkur۴. Grikorov 

۵.Punch  یک نوع نوشیدنی الکلی سوئدی 

شرکت تولیدات نفتی برادران نوبل یا برانوبل، یک شرکت روسی که توسط لودیگ و روبرت نوبل در . ۶

مرکزی این شرکت در سنت پترزبورگ قرار داشت. هنگام انقالب روسیه،  م تأسیس شد. دفتر  ١٨7۴سال 

م، شرکت در اختیار دولت مرکزی شوروی قرار  ١9١٨پس از خروج خانوادۀ نوبل از این کشور در سال 

 م منحل شد. ١9۶۴گرفت. این شرکت در سال 
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بخار، در   هایموتورخانۀ کشتیعنوان ناخدا و کارکنان    انجام وظیفه کرده و گروه دیگر به

  ١نوبل  و مرکور هستند. لودویگ  نوبل یا شرکت قفقاز  استخدام قسمت کشتیرانی شرکت نفت

تأسیسات نوبل در شهر سیاه، ساختمان    برای اقامت مهندسین و کارمندان سوئدی و فنالندی

مازندران بنا نهاده که تمامی امکانات تفریحی از  بسیار زیبا و راحتی را در کنار دریای

 شود.خوانده می   ٢قبیل میز بیلیارد، بولینگ و سالن رقص در آن وجود دارد و ویال پترولیا

 

 
 

شبیه قسمت   اند و عمومأجزیره پراکنده شدهروستاهای تاتاری در تمامی این شبه       

های سنگی با سقف صاف تشکیل  د. این روستاها از تعدادی خانهنباشتاتارنشین باکو می 

هم مربوط هستند. در هر روستا یک یا چند   های تنگ و باریکی بهتوسط کوچه  شده که 

های گوناگون وجود دارد. در برخی از روستاها  چایخانه و مغازه حمام،  مسجد، مدرسه،

  ٣شود. مثأل روستای روماناو بارو دیده می  های قدیمی با برج های قلعه مانده   ها و بازخرابه

و  شد از موقعیت خوبی برخوردار بود، حفاظت می ای که های گذشته توسط قلعه در جنگ

 رج از آبادی باقی مانده است. های آن هنوز هم در تپۀ خاخرابه

ا آثار دیدنی دیگری هم وجود دارد که معبد  هه گذشته از این قبیل مخروب   ۴در سوراخانی     

باشد. این آتشکده که در چند صد قدمی خارج از روستا واقع پرستان هندی می و آتشکدۀ آتش 

جاویدان این  دروازه و سقف گنبدی شکل است. آتش  ۴شده یک بنای سنگی کوچکی با 

باشد.  شود روشن میبطور طبیعی از زمین متصاعد می های قدیم با گازی که آتشکده از زمان

 سرخهای زرد،  شعله   اند و آتش بادر وسط آتشکده سوراخی شبیه لوله در زمین ایجاد کرده

   که  اندساخته  های کوتاهیحیاط، ساختمان سمت  ۴سوزد. در و نارنجی در عبادتگاه آنها می 
١ .Nobel Ludvig  ١٨٣١ژوئیۀ  ٢7برادر بزرگتر آلفرد نوبل مخترع دینامیت و بانی جایزۀ نوبل، تولد 

 ا طراحی کرد.م، او اولین کشتی نفتکش دنیا به نام زرتشت ر ١٨٨٨آوریل  ١٢در استکهلم، درگذشت 

٢ .Petrolia ٣ .Romana ۴ .Surakani 
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ها چند نیمکت سنگی به  ردند. در داخل این اطاق کمی ها زندگی پرستان در این اطاق آتش

ها قسمتی مجزا شده و در آن نیایشگاه  زمین و دیوار محکم شده است. در انتهای اطاق

کشی شده و شعلۀ آن اطاق تاریک را روشن اند. گاز به این قسمت هم لولهکوچکی ساخته 

محل    ردند در ساعاتی از روز در مقابل اینکمیی  ها زندگدر این اطاق   ند. مردمانی که کمی

شود و  باز می صحرا ای بهپرداختند. حیاط این آتشکده توسط دروازهنیایش می  مقدس به

نگهبانی و اطاق کوچکی برای اقامت نگهبان ساخته شده است. در قسمت   در کنار آن برج 

عمر این  که شد  من گفته شود. بهخارجی این دروازه جمالتی به زبان هندی دیده می

  ه های گذشت است. در زمان رسد اما بسیار خوب نگهداری شدهسال می  ١۵٠پرستشگاه به 

جاویدان   ای آتشهه رفت و شعلای این محل مقدس باال می هه نگام نیایش شبانه، مؤبد از پله

اجتماع کرده بودند موعظه  در آنجا    . سپس او برای مؤمنینی کهشدمیاز درون آتشکده دیده  

 داد.آمد که آدم را تحت تأثیر قرار مینمود. منظرۀ بسیار زیبائی پدید می می

 

 
 

ای جاویدان روشن است. منابع گاز به اندازه در اطراف سوراخانی هنوز هم آتش     

ای در زمین حفر کنیم و شعلۀ کبریتی به آن نزدیک کنیم  باشد که اگر با چوب حفره می

را خاموش کند روشن    که سوراخ گرفته شود و یا باد آن  شود و تا زمانیور میزمین شعله 

آتشی که در این منطقه روشن است تاتارها با کشیدن دیواری   ۵٠یا    ۴٠ماند. در اطراف  می

های  به قدری زیاد است که تعدادی از سنگاین تنورها  به کار پخت گچ مشغولند. حرارت 

های آتش در وسط بیابان هنگام شب بسیار زیباست و حتی از اند. شعله سفید شده دیوارها 

 ود.شباکو هم دیده می 

   باشد. می  ١در سوراخانی یک پاالیشگاه نفت نیز وجود دارد که متعلق به آقای کوکروف     
١ .Kokeroff   
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که او  ند. جدأ  کمیها کار  ماشین بخار این پاالیشگاه و مخزن تقطیر آن، با حرارت این آتش 

استفاده  هم    کارخانه یک دیگ بخار مجانی دارد. او از این آتش برای روشن کردن محوطۀ  

از دعا و   کند. به این ترتیب کامأل بدیهی است که از این آتش جاویدان و مقدس، گذشتهمی

عجیب که به   توان کرد. آخرین گروه مؤمنین این مذهبهای دیگری هم مینیایش استفاده 

 ها معروف هستند چندی پیش به بمبئی مراجعت کردند.گبر

 

 
 

جزیره وجود دارد و آن وجود گذشته از خروج گاز پدیدۀ دیگری هم در این شبه      

فشانی شمارش  چشمۀ آتش  ٣٠در این منطقه حدود  ١باشد. پرفسور شوگرنفشان می آتش

آوریم تعداد آنها بسیار بیشتر  حساب  تر را هم بهای کوچکهه کرده اما اگر بخواهیم چشم 

آهن آلیات در نزدیکی دریا دیده ها اغلب در نزدیکی ایستگاه راهفشان خواهد شد. این آتش

ورستی غرب باالخانی در   ١٢که در فاصلۀ  در اینجا من در مورد یکی از آنها شوند.می

 نم. کمی توضیحاتی بیان  واقع شده، ٢روستای تاتاری بیناگادی نزدیکی

متر ایجاد کرده است. هنگام فعالیت کامأل شبیه   ١۶٠ای به ارتفاع فشان دهانه این آتش     

های ترتیب حباب رود. به این دم و بازدم، مواد مذاب از دهانۀ آن خارج شده و دوباره فرو می

کوتاهی   ها پس از مدت حباب  آید. این بزرگ و کوچک پر از گاز در سطح آن پدید می 

های خود مواد دهانه در یکی از فعالیت  شود. ایناطراف پرت می  و مواد مذاب به  ترکندمی

ای خاکستری و  هه مذاب را تا چندین ورست به اطراف پرتاب کرد. دهانۀ آن توسط الی

پس  باشد ورنگ مواد مذاب سخت شده، پوشیده است. جنس این الیه شبیه الستیک می آبی

آید. من در یک سوارکاری آن را از  ای عمیقی در سطح آن پدید می هاز سرد شدن ترک

فرو رفت و حرکت    شدمیها که دیده ن نزدیک دیدم. پای اسب من چندین نوبت در این شکاف 

 ار مشکل و خطرناک بود. بسی

شود. سپس نفت فوران ای آتش هم دیده میهه فشانی معموأل شعلهای آتشهنگام فعالیت      

 خورد. ای سخت شدۀ مواد مذاب تکان میههند و با انفجارات کوچکی دیوارکمی

١. Sjögren ٢ .Binagadi 


