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 بخش هجدهم 

 سفر در دجله
 

متعلق به یک شرکت   دار و راحتی ساخت لندن بود. این کشتیمجیدیه کشتی چرخ      

که به جز آن کشتی دیگری به نام خلیفه را هم در اختیار داشت. این دو کشتی    بود  انگلیسی

های ترکی  نمودند. مردم از کشتیبصره را طی می ای یک بار مسیر بصره، بغداد،هفته 

ها  گذشته از آن این کشتی .شدمیردند زیرا طول سفر با آنها دو برابر کمی کمتر استفاده 

 . ردندکمیخواست حرکت  ساعات حرکت مشخصی نداشته و هر زمان که ناخدا می

ز خود کشتی بود. عرشۀ آن ا عرشۀ مجیدیه صاف و پهنای آن اندکی بیشتر از پهنای     

دو طرف، اندکی بیرون زده بود تا جادارتر شود. این نوار نسبتأ پهن دور تا دور کشتی،  

شد حدود یک فوت باالتر از سطح آب قرار میپر از کاال و مسافر  زمانی که کشتی

  از تابش مستقیم آفتاب،  جلوگیری  یک طبقۀ دیگری هم بود که برای  ،باالی عرشه  .گرفتمی

های جادار و وسیعی برای مسافرین  کابین  این کشتی. ای در آن برپا بوددوجداره بان سایه 

بزرگ آنها ساحل  ایهه درجه یک داشت که بسیار شیک، راحت و تمیز بوده و از پنجر

ا برای تنظیم نور پرده کرکره داشتند تا آفتاب مسافرین را آزار هه. پنجرشدمیرود دیده 

توانست به خواب شیرین و  ردند مسافر میکمی وز مرتب ر ره هدر مبل پهنی ک  .ندهد

ماند.  راحتی فرو رود. به روی میز یک تنگ سفالی قرار داشت که آب، درون آن خنک می 

زندگی کرد؟ در قسمتی از عرشۀ  بهتر از این  ،فرساشود در این محیط گرم و طاقت آیا می 

مسافر  و های تاشوئی وجود داشت کشتی که مخصوص مسافرین درجه یک بود صندلی

 این صندلی و تماشای  لم دادن به روی .روی آن دراز کندبه توانست پاهای خود را هم می

 های پیشین سفر خود مقایسه کنم.ویژه اگر آن را با قسمت   بخش بود به   بسیار لذت  ،مناظر

سه  او و رده بود. سال در این مسیر خدمت ک ٢1مدت  بود که به یناخدا مرد کوتاه و چاق

 و سایر خدمۀ کشتی ترک بودند.  افسر تحت فرمان او انگلیسی

تا جائی که به طور   شدمی ها کاسته رفتیم از فشردگی نخلستانهر چه بیشتر پیش می      

از  . قسمتی شد  می کل ناپدید شده و منظره در هر دو سوی رود، دشت پهناور و سبز و خر

 شت. گمی رسید. گاهی دریاچۀ کوچکی مشاهده شبیه باتالق به نظر می دشت پهناور  آن

 در یک محدوده   متر است.   10و   ۶متر و عمق آن بین    ۵00عرض اروندرود حدود      

 رودخانه سرعت زیادی ندارد اما    متر گزارش شده است. ٢0عمق آن   ،رهدر بندر بص
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ها و گل و الئی که با خود  نشین شدن شن باشد که مانع از تهمی ایشدت جریان به اندازه

شوند و در دهانۀ رود به  گردد. این گل و الی تا دلتای رود با آب حمل می  ند،کمی حمل 

آورند. این جزایر برای جزایر کوچک و بزرگی را پدید می نشین شده و مقیاس عظیمی ته 

باشند. این عمل در طول سالیان سال ادامه داشته و مقدار رانی بسیار خطرناک می کشتی

  ۵٣محاسبه کرده که ساالنه    1فارس حمل شده است. رولینسون  زیادی شن و ماسه به خلیج 

توان گفت که در سالیان نه  این ترتیب می شود. به  فارس اضافه می مترمربع خشکی به خلیج 

در  . فارس بودخلیج  غربدر جهت شمال ایرودان بستر دریاچه چندان دور تمامی میان 

تنان و  تر، مقادیر زیادی از پوستۀ نرم داخل خشکی در نزدیکی حله و حتی اندکی شمالی

  . دست آمده استنند، به کمیفارس زندگی های موجودات آبزی که امروزه در خلیج فسیل

ای ارمنستان و کردستان  هه دجله و فرات در طول تاریخ مقادیر زیادی از شن و ماسۀ کو

 مذکور رسوب داده و تبدیل به شمالی دریاچۀ  کرده، آنها را در قسمت را با خود حمل 

طور    سال ادامه یافته است. این دو رود سابقأ به   این عمل در طول سالیان.  اندنموده   خشکی

در   م پیوسته و در فاصلۀ زیادیه هریختند اما با گذشت زمان ب جداگانه به آن دریاچه می 

های بسیار  حتی رودهای کرخه و کارون هم در زمان  اند.سمت جنوب، دلتائی تشکیل داده

در   اتفاقریزند. این ند اما امروزه به اروندرود میشدمیفارس قدیم جداگانه وارد خلیج 

 . به وقوع پیوسته استسال پیش و در مورد کارون اندکی پیش از آن   ٣000  مورد کرخه

تری هم بوده است. تمامی شواهد گواهی  رودان شاهد فعل و انفعاالت عجیب اما میان      

  صورت گرفته است. این  ایهای رودخانه و طغیان   دهند که در این محل انقالبات طبیعیمی

با   در وین ٢بریم. پرفسور سوئسکه ما از آن به نام طوفان نوح نام می ستایهمان پدیده 

  دینی  آن را به طرز تیزهوشانه و بدون تعصب ،تحقیقات خود در مورد این داستان مذهبی

  ، خط میخی مقایسه نموده و توضیح داده که این طوفان  ای بهنوشته با داستانی در یک سنگ 

که این پدیده در   ندکمی او با مدارکی ثابت  ز شده است.آغا پس از وقوع زلزله و گردبادی

زمین دیده نشده و محدودۀ آن قسمت جنوبی رودهای دجله و فرات در اطراف  تمام کرۀ

 .بود فارسخلیج 

محل  صرف کردم. سپس ناخدا به  اتفاق مهندسین کشتی شام مفصلی شب به  ٨ساعت      

میان نقاط کم عمق و از طریقی که خود او  هدایت کشتی رفت تا شخصأ کشتی را از 

  عهده نداشتند در کنار میز غذا باقی ای بهدانست عبور دهد. سایر مهندسین که وظیفه می

هر یک به روی یک صندلی راحتی نشسته و از نوشیدن قهوه و کشیدن سیگار    آنگاه   ماندند. 

 ما را از این لذت محروم نمودند. ناگهان میلیاردها پشه به ما حمله کردند و   لذت بردیم.
1 .Rawlinson ارتش افسر و شناسشرق دیپلمات، م، 1٨۹۵ مرگ ،1٨10 تولد ،راولینسون هنری ِسر 

 شد  موفق  که  بود  کسی  نخستین  او.  شد  اعزام  ایران  به  قاجار شاه  علیفتح  قشون  تعلیم  برای  که  هند  در  بریتانیا

 .بخواند بیستون هایکتیبه بررسی با  را میخی خط

٢ .Suess شناسزمین ،م در وین 1۹14 آوریل ٢۶ درگذشت ،لندن 1٨٣1 اوت  ٢0 تولد سوئس، ادوارد 

 اطریشی شناسدیرینه  و
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رفتند. من هم  های خود آنها برای استراحت به کابین  پس از تمام شدن سیگار، 10ساعت 

زودی به دهانۀ رود اوفرات رسیده    خوابیدن نشدم زیرا ما به  کابین خود رفتم اما موفق به   به

  که آب رود تیگریس  سمت ساحل سمت چپ رودخانه  یم. کشتی به شدمی و وارد بهشت 

از دهانۀ رود کرخه   11اندکی پس از ساعت  .داد، تغییر مسیر دادسواحل را شستشو می 

،  باشدمی  ن و لرستان جاریدر ناحیۀ اردیال ،که در مناطق مرزی کوهستانی غرب ایران

 ریزد.رود میاروند  این رود در جهت جنوب جاری شده و باالخره به. عبور کردیم

و تیگریس و    استشب به کرناه رسیدیم. نام این آبادی در زمان التین شاخ    1٢ساعت       

باشد.  می پیوندند. این پیوند کامأل شبیه یک جفت شاخ گاو نر  م میه  ه اوفرات در این محل ب 

اند که اوفرات مرد و تیگریس زن بوده و در  تیگریس و اوفرات را به نام زوج هم آورده

اما موضوع دیگری هم در این محل    .ستئی اشباهت بسیار به جا   نند کهکمیکرناه ازدواج  

ردیم مسافر با چشمان  کمی ای که از این محل عبور رد و در این چند دقیقه کمیجلب توجه  

اگر آدم بخواهد گفتۀ اهالی این منطقه را باور کند بهشت اینجا واقع  . جستا می خود آن ر

 باشد در اینجا قرار دارد و اهالیم خیر و هم شر میه ه شده است. حتی درخت دانش هم ک 

نند. البته من موفق به پیاده شدن و بازدید از آن کمی عرب کرناه از آن به خوبی مراقبت 

ولی اهالی آن را  ذرد.گمی سال ن ٢00بیش از  ت از عمر این درختفگمی نشدم اما ناخدا 

ای از آن را کس حق چیدن برگ یا شاخه دانند و هیچ همان درخت حیات آدم و حوا می

د اهالی با آن آتش روشن نریزفقط هنگام پائیز که برگ و شاخۀ درخت فرو می. ندارد

اند و قطعات کوچک  سود ایجاد کرده نند. ساکنین این محل یک تجارت کوچک اما پر کمی

شود که آن شاخ و برگ متعلق به این  فروشند. البته گفته می این درخت را به زوار می 

  ای از این درخت باقیدرخت نیست وگرنه با توجه به ابعاد این خرید و فروش نباید قطعه 

 . مانده باشد

توان گفت  می ابت یا رد کرد ولیشود ثاما اینکه بهشت در این محل قرار دارد را نمی     

  سرسبزتر از حاال بود. چند کلبۀ در زمان اجداد ما این محل باید خیلی ،اگر چنین باشد

چند   دور تا دور آن، که کوچک با سقف گلی در میان یک نخلستان و محیط نیمه باتالقی

  . زندگی جاوید بهشتی  تا  اند، بیشتر بیانگر مرگ در بهشت استگاو تا شکم در گل فرو رفته 

پیوندند. آب  م میه ههمانگونه که بیان کردم دو رود تیگریس و اوفرات در این مکان ب 

  ای میانهه زیادی است که از جلگ ای رنگ است که نشان دهندۀ شن وماسۀتیگریس قهوه 

ی اههآورد. اما آب اوفرات زالل است هرچند آن هم از میان درمراه میه  هرودان با خود ب

اند، آب آن را صاف  که در طول مسیر روئیده  ائیهه ند اما نیزارها و بوتکمی خاکی عبور 

توان آب تیگریس  م میه هم پیوستن آنها در کرناه ه حتی چندین کیلومتر پس از ب نند. کمی

  د. نشواما پس از آن آب این دو رود کامأل با هم مخلوط می  را از آب اوفرات تشخیص داد.

نم و اندکی در مورد هر کدام از این دو رود توضیحاتی به  کمی در اینجا از فرصت استفاده  

 آورم.قلم می

 رود فرات از دامنۀ    آید.م پیوستن دو رود فرات و مرادسو پدید می ه  ه رود اوفرات از ب     
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رات ف ردد.گمیجاری  هزار متری ٢ای پایتخت ارمنستان به نام ارزروم در ارتفاع ههکو

در   .ندکمی ای ارمنستان عبور ههای کوههاز میان در شده،ابتدا به سمت غرب جاری 

سمت جنوب تغییر مسیر داده و اندکی بعد رود مرادسو که فرات شرقی    مستقیمأ به 1ارگین

 ٢ای غربی آراراتههمرادسو از کو پیوندد. شود، از سمت چپ به آن می هم خوانده می 

 در کردستان تعداد زیادی ٣تر از فرات است. در منطقۀ ماالتیپرآب یرد و گمیسرچشمه 

ای آرارات در باالی شهر ههپس از خروج از کو و آبشار وجود دارد که رود، جویبار

در آسیای   ۵تاوروسای آنتیههسو که از کوتخمه   در ماالتی  پیوندند.یا ادسا به آن می   4اورفا

در این مکان فرات پیچ منحنی شکلی به سمت   .شودیرد وارد فرات میگمی صغیر منشأ 

کیلومتری دریای  1۵0 در فاصلۀ ۶چیکشهر بیره  زند و ازشرق، جنوب و غرب می

کرده، به سمت جنوب   سپس مسافتی را مستقیم در جهت غرب طی. ندکمی مدیترانه عبور 

 ردد.گمیفارس جاری  شرقی منحرف شده و به سمت خلیج 

که از دیاربکر به  هم چیک شهر با اهمیتی است، گذشته از نظر تجاری، زواری بیره      

نند باید از آن عبور کنند. در این شهر چندین قایق با ته  کمی حلب یا دریای مدیترانه سفر 

رودان با پستی و  تر به جلگۀ میان صاف برای حمل شتر وجود دارد. رودخانه اندکی پائین 

از سمت چپ به فرات پیوسته    ٨و شابور  ٧ای نهر بلیکهه رودخان  .شودبلندی ناچیز وارد می 

 دهند. در نزدیکی بغداد رودهایند، تشکیل میکمی عبور    ۹از شهر آناه  رود اوفرات را که  و

متر باالتر از  ۵رسند. اوفرات یکدیگر می کیلومتری ۵0 تیگریس و اوفرات به فاصلۀ

 تیگریس جاری است. 

شود. به این  تیگریس پراکنده می  به اطراف و به سمت رود اوفراتچندین نهر از      

دو شاخه    دهد. اندکی بعد اوفرات به ترتیب اوفرات مقدار زیادی از آب خود را از دست می

در .  ریزدبه دریاچۀ نمک نزدیک نجف می  10غربی آن به نام رود هندو  تقسیم شده و شاخۀ

  پیوندد. این محل از نظر تاریخیشاخۀ اصلی می هندو مجددأ بهسمت دیگر دریاچه، رود 

نزدیکی نجف و ای بابل هنوز هم در حله در  هه خراب.  است  منطقۀ بسیار عجیب و بااهمیتی

بابل و اندکی باالتر از آن شهر  1٢نیمرود برج 11در محل هندیا بیرز. شودمی دیده کوفه 

 هم مربوط شده و    هائی بهاندکی بعد این دو رود با شاخه  مقدس کربال واقع شده است.
1 .Ergin 

کوه آرارات کوهی واقع در شمال شرق ترکیه در مرز ایران، جمهوری آذربایجان و ارمنستان که دارای . ٢

متر است. در کتاب آفرینش  ٣۹۵٢آرارات کوچک یا ماسیس متر و  ۵1۵۶دو قلهٔ آتشفشانی آرارات بزرگ 

 است.  در عهد عتیق آرارات به عنوان محل به خاک نشستن کشتی نوح پس از طوفان ذکر شده

٣ .Malati 4 .Urfa 

۵ .Antitaurus  ترین کوه آن ارسیاس داغی به ارتفاع هائی در شرق و جنوب ترکیه که مرتفعسلسله کوه

 باشد.متر می ٣۹1٧

۶ .Biredschik ٧ .Bolik ٨ .Schabor ۹ .Anah 10  .Hendo 11 .Hindiah Birs Nimrod 

 مطبق  معبدی  برج  این.  است  شده  نابود  اکنون  و  شده  اشاره آن به  پیدایش  سفر  در  که  ساختمانی  بابل  برج.  1٢

 است مانده جای به آن هایپایه از تعدادی فقط اکنون و بود بابل خدای مردوک برای
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 پیوندند. هم می   باالخره به

  آورد مقدار آب به و رود اوفرات را پدید می  در محلی که مرادسو به فرات پیوسته      

ند. چند شاخه رودخانۀ فرعی  کمیاروندرود برابری    قدری زیاد است که با میزان آب ابتدای

آن  شده و به آغاز  ای ساحل سمت راست تیگریسهه تاوروس و کواز ارتفاعات آنتی 

آن   در قسمت میانی و جنوبی .بسیار اندک است در این مکان جریان تیگریس. ریزدمی

ایام آب آنها   شود اما در اینآن اضافه می  هارون به علی و وادیچند رود دیگر مانند وادی 

ای عمیق منطقۀ شمالی  ههباشند. درآب میزیاد نبوده و در قسمت اعظم سال خشک و بی 

 گونۀ دیگری بود.د که سابقأ آب و هوا و شرایط اقلیمی این منطقه به ندهعربستان گواهی می

ای جنوبی دریاچۀ  هه از کو ،سوباشد، شاخۀ شرقی آن بوتان تیگریس هم دوشاخه می     

اوفرات اما در   یرد و شاخۀ غربی آن دجله نام دارد که در نزدیکی گمیوان سرچشمه 

چندین رود از هر دو طرف به تیگریس    ،در قسمت ابتدائی.  ری استمتری جا  400ارتفاع  

ند.  کمیسرازیر شده و رودخانه از نزدیکی کردستان و ارتفاعات غربی ایران عبور 

تر از موصل دو اند. پائین شهرهای دیاربکر و موصل در کنار رود تیگریس واقع شده

یرند، به آن  گمی ای کردستان سرچشمه هه رودخانۀ پرآب ساب بزرگ و کوچک که از کو

ریزد. ای آردیالن در جنوب بغداد به تیگریس می هه شود. رودخانۀ دجله از میان کومی اضافه

 زودی با قسمتی از تیگریس که بین بغداد و کرناه واقع شده بیشتر آشنا خواهیم شد.   ما به

ها و اعراب آن را جزیره شده و ترکرودان بین تیگریس و اوفرات واقع جلگۀ میان      

شود. ایرانیان  رودان از نظر تاریخی به منطقۀ میانی این جزیره گفته می نامند. اما میان می

از  رودان از نظر جغرافیائیمیان  خوانند.عرب میشرقی جزیره را عراققسمت جنوب 

صحرای عربستان    جنوبی به ای بلندی احاطه شده و در قسمت  هه شرق، شمال و غرب با کو

اما میزان  بوده این منطقه پست و بسیار مرطوب است. خاک آن مرغوب  .شودمحدود می 

مراکز   ٢، سلوکیه و تیسفون1های گذشته که بابل، نینواکشاورزی زیاد نیست. در زمان 

  هائیتوسط کانال  تر بود و منطقهپیشرفته و قدرت بودند مقدار کشاورزی بسیار بیشتر

شد اما در زمان ما این مزارع تبدیل به دشت و صحرا شده و تعداد زیادی از آبیاری می

این منطقه به یک دولت قوی و مقتدر نیاز دارد تا به کار کشاورزی .  اندها از بین رفته کانال 

مکعب آب  هزار متر  ٧در دو رود تیگریس و اوفرات در نزدیکی بغداد معادل  رونق دهد.

توان کشاورزی را در این منطقه  آن میاز در صد  10جریان دارد. با استفاده از  ه در ثانی

 شکوفا کرد. 

 دهند. آنها درگرد تشکیل میقسمت اعظم اهالی منطقه را اعراب نیمه وحشی و بیابان      

 ویران شد.ها دست بابلی  پ م به ۶1٢در سال  کهدجله  آشور در کرانهٔ  پایتخت باستانی دولت. 1

تخت یان به عنوان پا یران که در دوران اشکانیا یباستان یها تختیاز پا  یکیدند. یآن را مدائن نام اعراب. ٢

ت خود را به عنوان مرکز قدرت  یاهم یرودان بنا نهاده شد و در دوران ساسانانیران در منطقه میا یغرب

م تا  41در سال  یزمان گودرز دوم اشکانسفون حدود ششصد سال از یحفظ کرد. ت یو اقتصاد یاسیس

سفون به تاراج رفت یاعراب، شهر ت ۀران بود. پس از حملیتخت ایم پا  ۶۵1در حدود  یزدگرد سوم ساسانی

 سفون شد. یدر روزگار خالفت عمر حاکم ت یو سلمان فارس
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ت  از نظر سیاسی این منطقه تح نند.کمیها حمله ساحل رود کوچ کرده و گاهی به کاروان 

ترک مستقر در بغداد اداره   باشد اما به صورت مستقل از طرف پاشای می  1عالیباب   اختیار

شود. این منطقه یک ایالت مخصوص یا پاشالیک تشکیل داده که از شمال به پاشالیک  می

فارس و از جنوب و غرب به عربستان و   دیاربکر و کردستان، از شرق به ایران و خلیج

 ردد.گمی سوریه محدود 

نشین  ردیم. صبح روز اول ماه ژوئن به روستای یهودیگمی مجددأ به کشتی مجیدیه بر     

گروهی    . بودند  رسیدیم و نیم ساعت توقف کردیم. تمامی اهالی این روستا یهودی  ٢قبرعزرا

 هایها و باغ از مردان و زنان فریاد زنان به کشتی نزدیک شدند. روستا در میان نخلستان 

بین دو رود واقع شده است. عکس مقبرۀ عزرا به   جزیرۀ زیباسرسبز در وسط یک شبه 

 ی بهزیبائی در آب رودخانه افتاده بود. این مقبره بنای بزرگی از سنگ سفید است که گنبد

تر یک اسکلۀ سنگی ساخته  اندکی پائین  .های زیبا داردکاریکاشی با یران ی اشکل گنبدها

دانید یهودیان را از بابل شود. این پیامبر همانگونه که می شده که با آب تیگریس شسته می 

. به آن تبعید شده بود قرار دارد راهنمائی کرد اما مقبرۀ او در این روستا که  اورشلیمبه 

تعداد زیادی از آنها مقبرۀ پیامبر خود   هیارت یهودیان است و همه سالمقبرۀ عزرا محل ز

به او داده به قلم  ٣ای را که پادشاه اردشیر اولدر این قسمت من نامه  نند.کمیرا زیارت 

 آورم.می

که در آسمان خدا دانا شده. من اجازه    "از پادشاه پادشاهان اردشیر به عزرا آن روحانی     

که در سرزمین من زندگی   4هائیویته روحانیان و ل یهودیان، تمامی وابستگان،دهم می

ای است که  کنند و در نظر دارند به اورشلیم عزیمت کنند سفر را آغاز نمایند. این نامه می

دهد. این مرد روحانی که مسئول انجام فرامین الهی در میان  پادشاه به روحانی عزرا می

 . "قوم خویش است

همزمان با توقف کشتی تعداد زیادی از پسران نیمه برهنه به عرشۀ کشتی آمدند تا       

  و انداخته و با شادی و سر داخل رودخانه  بازی کنند. هنگام حرکت کشتی همه خود را به 

 به زودی منظرۀ این روستا از نظرها ناپدید شد و بیابان   صدای فراوان تا ساحل شنا کردند.

1  .Porten  Höga   عثمانی  سالطین  دربار  به  و  بود  استانبول  در  قاپو  توپ  کاخ  نام  همایون،باب  یا   عالیباب 

 .شدمی اطالق

٢ .Ezra اسرائیل که دومین گروه مهاجران یهود را که از اسارت بابل به فلسطین باز از پیامبران بنی

هخامنشی قرار گرفت و مأموریت یافت کرد. او در بابل، مورد توجه اردشیر اول گشتند، رهبری میمی

های کردند به فلسطین برود. کتاب عزرا یکی از بخشهمراه تمام یهودیان که در شاهنشاهی ایران زندگی میبه

 عهد عتیق است.

٣ .Artahsasta  پ  4٢4تا زمان مرگ در  4۶۵پسر خشایارشا ملقب به اردشیر درازدست، سلطنت از

رسیدِن برادرش که جانشین قانونی خشایارشا بود، به دست اردوان فرمانده گارد به قتل و پدر م، او پس از 

 خواندند.محافظ شاه بر تخت شاهی نشست. یونانیان وی را درازدست می

4 .Levit در ،عموسی جانشین ،نون بن یوشع اشاره دارد. ویهل عبری در سنت قوم یهود به اعضاء قبیلۀ 

انجام   تا   داد  اجازه  آنها   به  عوض  در.  دادن  آنها   به  کشاورزی  برای  زمین  اما   داد  مسکن  قبیله  این  افراد  به  کنعان

 .در اختیار آنها باشد مذهبی مراسمبرخی از 
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مرطوب و باتالقی    از ساحل،  هائیقسمت  پست، دو طرف رود را فرا گرفت.  وسیع و جلگۀ

ردند. از کنار  کمیای گاو و گوسفند در آن چرا هه که گل شدمیگاهی چمنزاری دیده  .بود

، عبور کردیم.  شدمی تشکیل    که از چند کلبۀ گلی با سقف گیاهی  در میان مزارعی  چند آبادی

کار کشاورزی مشغول    به  شدمی که توسط دو گاو کشیده    مردان سیه چرده با وسایل ابتدائی

ها به  کشتی از نزدیکی آنها مرغابی ذشتیم و با عبور گمیبودند. گاهی از کنار نیزارهائی 

 آمدند.پرواز در می

رفته کمتر و کمتر شده و در فصل  آب رود در این فصل سال نسبتأ زیاد بود اما رفته     

فوت در آب فرو   ۵کشتی مجیدیه که با بار کامل حدود    رسد.پائیز به کمترین مقدار خود می

  کوچک مشکالتی داشت. این رود چنان یک عبور از میان جزایر شنی  رفته بود برای

  بانیرد و کار ناو کمینواخت بود که ناخدا هیچ عالمتی برای به خاطر ماندن مسیر پیدا ن 

گذاری شده ها عالمت ها و نیعمق با سنگ البته چندین نقطۀ خطرناک کم   . بسیار مشکل بود

 ای زیرهه و تحول بوده و تپ بود اما آنها قابل اعتماد نبودند زیرا رودخانه در حال تغییر

  . نشیندهای بخار به گل می ها و قایق افتد که کشتیگاهی اتفاق می   شوند.دائمأ جا به جا می  آب،

صورت کشتی باید مسافرین و بار خود را تخلیه کند تا امکان حرکت مجدد را داشته    در این

مراجعت   هائی به کشتیق زورناطق کم عمق، مسافرین و کاال با پس از عبور از م .باشد

شد و با تکرار مکرر آن سفر از بصره کمیروز طول  این کار معموأل نصف .  شوندداده می

روز است.   4که طول سفر بدون مشکالت فقط شود، در صورتی روز می 11تا بغداد 

 . ساعت می باشد 4٢هنگام مراجعت با توجه به جهت حرکت آب طول سفر فقط 

نگام کوچ اگر شرایط مناسب باشد،  ه  ه باشند کاطراف مسیر، ایالت عرب می اهالی     

های قزورنند. گاهی آنها را در کمیق حمل زورای بزرگ خود را با ههچادرها و گل

شند. آنها مردان بسیار کاری، شجاع و  کمیباریکی بار کرده و خود از ساحل آنها را 

ای پارچه به کمر بسته و  آنها فقط تکه . . لباس مردان بسیار ساده استهستندجنگجوئی 

دستمالی از زیر عمامه به سر دارند تا سر، صورت و گردن آنها از شر خورشید سوزان  

  سوختۀ آنها بهب چهرۀ آفتا در امان باشد. به جز این چند تکه، لباس دیگری به تن ندارند.

ای موهای بلند و آشفته . رسندنظر می به  ای برنزیهه و مانند مجسم استرنگ مس تیره 

جوش و   و  های آنها بسیار خوب، پر جنب نند. اسب کمی اکثرأ بدون زین سوارکاری   دارند.

سواحل نند. گاهی به تعداد زیاد در کمیدر دست حمل  همواره نیزۀ بلندی. هستند زیبا

زنند. مثأل نیزه را باالی  پردازند و دست به اعمال جنگجویانه می رودخانه به سوارکاری می

باشند و لباس کمی به تن  شبیه مردان می جثه بوده،چرخانند. زنان آنها قویسر خود می

  ه نند متعلق به چندین قبیلکمیدارند. این اعراب بدوی که در سواحل رود تیگریس زندگی 

تعدادی از آنها در ساحل   .است  ٢الم، ابومحمد و بنی1د که مهمترین آنها منتفیک، خامارستنه

نمایند اما  اند و از طریق کشاورزی امرار معاش میساکن شده و روستاهائی ساخته  رود

 آزاد بیابان   دهند. این گروه فرزندانزندگی ایالتی ادامه می  گروه بزرگی از آنها هنوز هم به

1 .Khamar ٢ .Benilam   
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آید. دغدغه خوششان نمی نند. از زندگی راحت، ساکت و بی کمی کس تبعیت نبوده و از هیچ 

ای بزرگ گوسفند و گاومیش  هه رودان و درسواحل رود کوچ کرده و گلاز اینکه در میان 

یدا کنند  نند. هرگاه مرتع خوبی پ کمیبرند احساس غرور ای جدیدی میههچراگا خود را به

نند.  کمی، برپا  استاز حصیر ساقۀ گندم   مدتی در آنجا اقامت کرده و چادرهای خود را که 

این چادرها مانند تونل کوتاهی هستند که آنها را از شر آفتاب حفظ کرده و باعث جریان  

نند. هنگامیکه من در کمیشود. گروهی چادر خود را از پارچه و یا چرم درست هوا می

ردم تعداد این روستاهای متحرک در دو طرف رودخانه بسیار زیاد  کمی این منطقه سفر 

ند. ایالت برای استفاده از آب در  کمیچندان تابستان احتیاج آنها به آب را دو  گرمای. بود

ای رنگ اگر چه آب رودخانه گرم و از وجود شن، قهوه  نندکمی نزدیکی رودخانه اطراق 

از آنها با جریان   تعدادی .شدمیگاهی بلم یا قایق بادبانی دیده . آشامیدن نیست بوده و قابل

تعدادی هم  ردند.کمی صدا حرکت دیگر به کمک نسیم اندک هوا بی آهستۀ آب و گروهی

های بادبانی که اعراب آن را کشتی  قزور شیدند. کمیخود را با طناب از ساحل  زورق

  .باشندهدایت می  قابل  راحتی  اند و بهنامند دقیقأ با توجه به شرایط این منطقه ساخته شده می

یچ کوه یا جنگلی ه  هها بسیار جادار بوده و بادبان بزرگ آنها از کوچکترین نسیم کاین کشتی 

استفاده    میوه و پشم  ها برای حملنند. سابقأ از این کشتیکمی بر سر راه آنها نیست، استفاده  

های بخار از تعداد آنها کاسته شده است. چون رودخانه در مسیر  زورقاما با پیدایش    شدمی

ها در محیط شنی  دیدن این کشتی  ،دهدهای بیابان به دفعات تغییر جهت میخود در میان شن 

قایقران    ند.ک  میرسد که قایق در بیابان حرکت  به نظر می  دار است وپشت آنها بسیار خنده 

رفت    در قسمت شمالی هر دو رودخانه  .یردگمیگاهی در جلو و زمانی در عقب قایق قرار  

باد  است که به روی چندین خیک  چهارگوشی شود. کلک تختۀ انجام می  و آمد توسط کلک

 کرده قرار دارد.

قسمت اعظم شهر در سمت چپ تیگریس واقع شده   .رسیدیم 1به شهر عماره 4 ساعت     

شهر در میان چندین خانۀ بزرگ گلی سفید رنگ، یک مسجد، یک ایستگاه   در این  بود.

خانه در کنار رود وجود داشت. چند صد نفر از اهالی شهر بالفاصله  تلگراف و یک قهوه 

سر و صدای فراوانی ایجاد شد و یک تابلوی پر حرکت و جالبی   .نزدیک کشتی آمدندبه 

پدید آمد. حدود دو ساعت در این شهر توقف کردیم. چند کیسه غالت از کشتی به ساحل  

بوتۀ  نواخت بود. چند حرکت ادامه دادیم. هنوز منظرۀ اطراف کامأل یکحمل شد. سپس به 

ای ارتفاعات کردستان با تنۀ صخره  . در افق ساحل شرقی،کنار رود روئیده بودمنفرد در 

دو آتش بزرگ در طول شب  .دادندسر به آسمان سائیده و دیوارۀ آبی رنگی را تشکیل می

آتش ایالت در کنار رود تا صبح دیده   ولی از آن سمت به چشم خورد اما علت آن را نیافتم 

کنند.  هم برای دور کردن حشرات استفاده می  پز و  و  آتش هم برای پخت ایالت از این   شد.می

احساس   . در مجموعرا پدید آورده بود  و منظرۀ بسیار دیدنی  هتعدادی از آنها جدأ بزرگ بود

 با   و هکه کشتی از نزدیکی آنها عبور کرد  هنگامی به ویژه  داد.به بیننده دست می  جالبی

1 .Amara 
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ند. داخل  شدمی تشخیص  اجزاء در ساحل قابلد، کراطراف را روشن می افکن خود نور

چادر، کودکان در خواب ناز فرورفته، زنان مشغول پخت و پز بوده و مردان در حال  

ائی هه روشن کردن آتش از بوت  برای  ایالت   صرف چای یا قهوه و کشیدن چپق یا قلیان بودند.

نموده و   ا را جمع آوریزنان در طی روز آنه.  نندکمیروید استفاده  که در اطراف رود می

ها یکی پس از دیگری خاموش بندند. هنگام بامداد آتشم میه هبرای حمل آسان آنها را ب

دهند. شدت پرتو خورشید  آتش دائمی روز، خورشید می زودی جای خود را به شده و به

 . است  اروپا غیرممکندر ممالک شرقی به حدی زیاد است که درک آن برای ما اهالی شمال

نواخت و  ماه ژوئن مناظر اطراف و کارهای روزمرۀ کشتی بسیار یک  ٢روز      

.  شدمیای ایالت در دو طرف رود دیده هه کننده شده بود. هنوز هم چادرها و چراگاخسته 

های بلندی به  رنگی بود که به روی چوب  چادرهای ایالت این منطقه از جنس نمد مشکی

تعدادی گاومیش مشغول آبتنی بودند و فقط بینی،   ایانداخته شده بودند. در گوشه قد انسان 

شاخ و گاهی دم آنها پیدا بود. چوپانی وارد آب شد و پس از او مردانی که سوار بر اسب  

آوری کردند. حتی زنان و کودکان  بودند حیوانات را با نیزۀ بلندی که در دست داشتند، جمع

ردند بینی خود را خارج از آب نگه دارند. حدود کمیها سعی  اسب  د.هم سوار بر اسب بودن

دار ترکی دیده شد که در حال سفر به بصره بود. پس از مدت کوتاهی  عصر یک قایق چرخ 

ا سال از عمر این  هه العماره از دور مشاهده گشت. فقط ددر سمت چپ رود، آبادی کوت 

و قبایل عرب در اطراف آن بازار تشکیل  اهالی. ذشت اما تجارت خوبی داشتگمیآبادی 

ساعت در این شهر توقف کردیم و چند عدل پشم به بار کشتی اضافه    ٣به مدت    .داده بودند

های پشم در عدل  .مرسوم بود شد. مشخص بود که تجارت پشم گوسفند در این آبادی

ق راه  سپس کاال از طری شود.رودان حمل میچهارگوش به بغداد، مرکز تجارت میان 

در  .رددگمیسواحل دریای مدیترانه ارسال  ذرد بهگمی روئی که از سوریه کاروان

شود. این آب به کانال شط الحج که پس از العماره مقدار زیادی از آب تیگریس کم میکوت 

دارند. هائی  ردد. این دو رود با هم بده بستان گمیپیوندد، سرازیر  مسافتی به رود اوفرات می 

دهد در بغداد این اوفرات است که به علت ارتفاع زیاد مقداری از آب خود را به تیگریس می

 دهد.العماره بدهی خود را به اوفرات پس میو تیگریس در کوت 

رسد. پستی  هزار متر می  4تا    ٢العماره ارتفاعات اطراف بلندتر شده و به  پس از کوت      

هائی در سواحل رودخانه  أل مشخص بود و جریان آب پیشرفت و بلندی سواحل رودخانه کام

ا کاسته شده بود.  هه حاال مسیرهای باتالقی به پایان رسیده و از تراکم پش .پدید آورده بود

ها ملخ سبز رنگ در حال جهش به این طرف و آن طرف بودند. این  اما در عوض میلیون 

  .شدمیخش آنها شنیده  رسیدند و صدای خش به نظر می   ایموجودات در ساحل مانند ابر تیره 

نهایت حرکت کرده و محصوالت زراعی را خورده و از بین  این حشرات به تعداد بی

برند. گروهی از آنها خود را به کشتی رساندند و همه جا پر از ملخ شد اما مجددأ به  می

ما محکم چسبیده بودند  های  های خود به روی لباسآنها با چنگال   سمت ساحل پرواز کردند.

کندن آنها بسیار مشکل بود. همه صورت خود را پوشاندند. پس از اندکی تکان دادن   و
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چون پنجره مقداری  ها به کابین خود رفتم اما در آنجا هم از شر آنها در امان نبودم. لباس

  سبز رنگ  ،باز بود همۀ کابین حتی رختخواب من پر از ملخ بود. کف کابین یک پارچه

بستم. اما   رنگ، پنجره را محکم کردن کابین از این موجودات سبزاز پاک  پس  شده بود. 

های پنبه که در اعراب از آنها شکایتی نداشتند. گروهی از مسافرین خود را به روی عدل 

قدری  ردند. آنها به کمی دستی خود ملخ شکار عرشۀ باال قرار داشت رساندند و با چوب 

تعدادی از آنها در اطراف دودکش کشتی که   .عرشۀ باال سبز رنگ شد ملخ کشتند که کف

جان افتاده بودند. این تنها تنوعی بود که در سفر  نیمه  ،شدمی دود سیاه رنگی از آن خارج 

 نواخت ما ایجاد شد. کامأل یک 

در   را در یک جا جمع کرد. مشکل بتوان این اهالی گوناگون و اشخاص مختلف     

اقتصادی گوناگون را دید اما در   ایهه های مختلف و گروتوان ملیت های اروپائی میکشتی 

اگر یک ثروتمند   .شودائی بود که فقط در این نقطه از جهان دیده می هه صحن ،این کشتی

ندارد و نشانۀ خساست او   فقط بلیط درجه سه برای سفر در عرشه تهیه کند هیچ خفتی

چیزی همسفر درویش بی  کمال مساوات در عرشۀ کشتی ترین تجار درنیست. اعیان 

رفته و   هدایت کشتی ایوان اطاق م بهشدمینواختی سفر خسته شوند. هرگاه من از یک می

 ردم.کمی عرشه نظارت  روی زمین را بهزندگی مسافرین مشرق  ایهه از آن باال صحن

ترین بلیط را ارزان را دارند طوالنیدر این سفر   با این کشتی مسافرینی که قصد همراهی

سازند زیرا آنها لوازم خواب، نند. سپس برای خود محلی در عرشه فراهم میکمی تهیه 

زیرانداز، چراغ برای جوشاندن آب و سایر لوازم ضروری خود  متکا، پتو،  شمد، مالفه،

رین محل را شود بهتزودتر از سایرین سوار کشتی می  مراه دارند. مسافری که ه هرا ب

کشتی اشغال شده، سپس محل بین دو   ند. در ابتدا اطراف عرشۀکمیبرای خود انتخاب 

رسند در وسط عرشه جای  شود. کسانی که دیر به کشتی می قسمت جلوئی و عقبی پر می 

 یرند. گمی

چند عرب نشسته و مشغول بازی تخته نرد بودند. کامأل مشخص بود که آنها تبحر       

ای خود را  هه در این بازی داشتند و پس از انداختن تاس بدون مکث یا تفکر مهر کاملی

انتقال فکری آنها بسیار باال بود. چند هندو نشسته  باید اذعان کنم که سرعت   دادند.حرکت می 

ای چند تاجر ایرانی نشسته و یکی  ها مشغول کشیدن تنباکو بودند. در گوشه به روی صندوق 

گاهی  او رد زغال سماور خوب سرخ شود تا آب به سرعت جوش آید. کمی  تالش از آنها 

چند نفر با کمال انضباط نشسته و با نهایت احترام با هم  . ردکمی از لولۀ سماور فوت 

. معلوم بود که صحبت در مورد  شدمیبخار از استکان چای آنها بلند  ردند وکمی صحبت 

ر در نزدیکی دهانۀ کشتی درویشی نشسته و  قدری دورت . بود یک مسئلۀ مهم تجاری

  در اطراف او اجتماع کرده و به سخنان وی گوش می دادند.  رد. گروهیکمیسرائی  داستان 

ای بود که مقابل  تر از همه منظره ردند. اما عجیبکمیگروه دیگری برای خود جا باز 

  هیک مرد ایرانی ب.  بودیمچشمان من به وقوع پیوست و ما از اطاق هدایت کشتی شاهد آن  

مراه اهل بیت و تمامی وسایل خود در حال کوچ به بغداد بود. او درست در زیر ایوان ه
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و   هاائی گذاشته بود. او چوب هه اطاق هدایت، سه زیرانداز بزرگ پهن کرده و تشکچ

فته  ای به رنگ آبی سیر دور محل اقامت خود گررا پایه قرار داده و پارچه  ائیهه صندوقچ

او   بود تا حرم وی دیده نشود ولی فراموش کرده بود سقفی برای آن تهیه کند و حرم موقتی

ها به کاردستی مشغول بوده، چای خورده، قلیان کشیده  ها ساعت زن   .شدمیزیر پای ما دیده  

بود که او سفر خوشی تا بغداد خواهد داشت. هر گروه    کامأل بدیهی. ردندکمی و استراحت 

شیدند تا پیش از کمی مراه داشت که با آن از رودخانه آب باال ه ه چند ظرف سفالی بیک یا  

خود را انجام دهند. از این آب حتی برای   نماز با آن نظافت کرده و سایر کارهای بهداشتی

 .شدمی تهیۀ چای هم استفاده 

. از شدمی ردیم از گرما و خفگی هوا کاسته کمیهرچه بیشتر به سمت شمال حرکت      

کننده خبری نبود. در مجموع هوا بسیار بهتر از بوشهر و  بادهای گرم، مرطوب و خفه 

ای داشت رسیدیم و برای سوار شدن شب به روستای باقیال که قلعه  ۹بصره بود. ساعت 

.  کشتی رساند  زدند خود را به یک مسافر عرب توقف کردیم. او با قایقی که سه نفر پارو می 

  .عمق به گل نشست و از حرکت باز ایستادشب کشتی در یک مکان کم 10ناگهان ساعت 

تر را شناسائی کنند. با  های عمیق های بلندی به داخل رودخانه پریدند تا محلخدمه با چوب 

تعادل کشتی خالی شد و با حرکت شدید موتور،   پیدا شدن یک مسیر عمیق، آب مخازن

مأمور شد  برای احتیاط بیشتر یکی از خدمۀ کشتی ت افتاد.در تاریکی شب به حرک کشتی

اندازه گیری کند. سرعت   عمق رود را با چوب بلندی  هر از گاهی  در دماغۀ کشتی نشسته،

 کیلومتر در ساعت بود. ٢۵حرکت تیگریس در این نقطه 

ژوئن کشتی چرخدار دیگر شرکت به نام خلیفه را دیدیم که   4صبح روز  ٨ساعت      

،  تیسفون و سلوکیهعصر روز پیش از بغداد حرکت کرده بود. چند ساعت پیش از رسیدن به  

این بنا طاق    .دیده شد که در محیط پست اطراف کامأل مشخص بوددر دوردست  بنای بلندی  

جزیرۀ باریکی در رود تیگریس واقع شده ن در شبه ای تیسفوههنام دارد. خراب 1کسری

دقیقه زمان احتیاج   4۵ساعت و  ٢جزیره به درازای این شبه  است. چون کشتی برای طی

ساعت طی کند از ناخدا خواهش کردم مرا در  توانست آن را پیاده در نیمو آدم می  داشت

  خواهشگردم و او باز  کشتی  به آنجزیره پیاده کند و پس از دیدن بنا در شمال ابتدای شبه 

پاروزن عرب به آب انداخته شد و پس از چند دقیقه به ساحل   4مرا پذیرفت. قایقی با 

  مسیر خود ادامه داد. کشتی مراجعت کردند و کشتی به نفر از آنها با قایق به  ٢ رسیدیم.

انداختم نظر می   هر طرف که  به   حرکت کردم.  ایوان مدائن سمت    نفر عرب به   ٢من به اتفاق  

ها به رنگ زرد تیره  و سفال هاهای کاشیتل کوچکی از خاک، شن و سنگ بود که تراشه

در ایام باستان    .هائی روئیده و خشک شده بودبه روی آنها چمن و بوته   .شددر آنها دیده می 

 ترین بازماندۀ این بنا بدون شک زیباترین و با عظمت   شهر تیسفون در این محل قرار داشت.
نام کاخ پادشاهان ساسانی در شهر اسبانبار در ساحل غربی رود دجله و از مهمترین  ،یا ایوان مداین. 1

متر بلندترین طاق  ۵0 و درازایمتر  ٢۵ متر، پهنای ٣۵ های دوران ساسانیان است. طاق به بلندایسازه

 . استشده  شود این کاخ به دستور خسرو انوشیروان ساختهباشد. گفته میخشتی ساخته شده می
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. من از فرصت استفاده کرده و آن  اشدبنمی بیان    و زیبائی و شکوه آن قابل  ست بناهای قدیمی

 را ترسیم نمودم. 

ساخته شده   ساسانی از سلسلۀ 1خسرو انوشیروانخسرو در زمان یا طاق  ایوان مدائن     

رد. نام این بنا از نام تاالر مرکزی کمیمیالدی سلطنت    ۵٧٨تا    ۵٣1  است. او بین سال های

ها آن که تاالر بار او با طاق بسیار بلندی بود، گرفته شده داشت. در اطراف آن بقایای اطاق 

اثرات گذشت زمان و   زنان و درباریان بود. که متعلق به  شدمیهای متعددی دیده و سالن 

. پادشاهان پس از او قصد  شدمی هائی به دست بشر در این بنا به وضوح دیده خرابکاری

داشتند از مصالح آن در بناهای خود استفاده کنند اما تاالر هنوز هم محکم و استوار ایستاده  

شهر جدید بغداد    ،میالدی  ۵٧٧تا    ٧۵4  هایسال   بین  ٢در زمان خالفت جعفرالمنصور  .است

کسری او تصمیم داشت طاق  .گذاری شد و از مصالح این بنا در ساخت آن استفاده گشتپایه 

وسیلۀ گچ، کار    آجرها چنان محکم به   .نداد  های او نتیجهطور کل ویران کند اما تالش  را به

دروازه   4  ،دیوارهای دو طرف طاقدر هر یک از   که جدا کردن آنها میسر نبود.  ندشده بود

.  بودند دروازۀ دیگر فقط تزئینی و نمایشی  ٣وجود داشت که دروازۀ دوم باز بود اما 

هائی در دیوار ایجاد کرده بودند. بین  و فقط فرورفتگی ندای تاالر هم اینچنین بودهه پنجر

. شدمی ر بنا دیده های قوی و بلندی کار شده که در دور تا دوا ستون هه ا و پنجرههدرواز

ا و باالی تاالر  هه ا، پنجرههها سرستون و پایۀ جداگانه نداشتند. در باالی دروازاین ستون 

بنا از جنس  .  خوردبه چشم می   شده  کاریشکلی با طاق کاشی   بار خسرو، بقایای بنای کمانی

.  رسیدفوت می  10 و در باال به  ٢0آجر پخته بود. ضخامت دیوارها در نزدیک زمین 

و طول کل   1۵٣و عمق آنها  100ارتفاع آنها  .دیوارهای داخلی تاالر هنوز پابرجا بودند

اکنون   آجر پخته که دیوارهای این بنا از جنس که شود تصور می  . فوت بود ٢٨4بنا 

گرانقیمت داشت که پس    سفید سابقأ روکشی از مرمر    اندخورده شده رنگ و ترک   خاکستری 

اند که این بنا روکشی  نویسندگان عرب نوشته   سرقت شده است.  توسط اهالی  ،از سقوط شهر

از نقره داشت که اگر صحت داشته باشد باید گفت این بنا در زمان انوشیروان بسیار عظیم،  

سمت خارج باز بود اما در زمان شکوه خود   استوار و گرانقیمت بود. یک ضلع تاالر به

داشت ای تاالر را از شر آفتاب سوزان و گرما در امان میههای نقرهای حریر با حلقه پرده

 . است زیرا هنوز هم تاالر بار شاه ایران در قصرهای تهران چنین 

 شد. از این تاالر دو دروازۀ طاقی شکل به تاالر دیگری که اکنون فرو ریخته باز می     

م پادشاهی   ۵٧۹تا سال    ۵٣1شاهنشاه ساسانی که از سال  یا انوشیروان دادگر فرزند قباد ، بیست و سومین  .  1

کرد. ایران در زمان انوشیروان چنان عظمتی یافت که حتی از عهد شاهپوران بزرگ نیز گذشت. او در 

وزیر  .ها ایستادهای رومیخواهیعام کرد، در برابر زیادهآغاز حکومت خود طرفداران آیین مزدک را قتل

 شاپور را رونق بخشید و کتاب کلیله و دمنه را از هند به ایران آورد.ندیاو بزرگمهر دانشگاه گ

سال خالفتش  ٢1 م، دومین خلیفه عباسی که در طی ٧٧۵تا  ٧۵4ابوجعفر عبدهللا المنصور، خالفت از . ٢

بودند. او خلیفه پس از او جملگی از نوادگان او  ٣۵های خالفت خود و عباسیان را چنان محکم نمود که پایه

اش مهدی ابومسلم را که در به قدرت رسیدن عباسیان نقش به سزائی داشت از بین برد و پسر مورد عالقه

 را به جانشینی خود برگزید.
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در دیوار انتهای تاالر به سمت خارج وجود داشت. در سقف این تاالر یک حلقۀ    ایدروازه

  طوری ،شاهی از این حلقه تاج . برداشته شده استای کارگذاری شده بود که جدیدأ نقره

روی تخت زرین با تزئینات عاج، باالی سر وی قرار    نگام نشستن شاه به ه ه آویزان بود ک

ها شود از این سوراخ. گفته می شدمیرفت. هنوز هم چند سوراخ گرد در سقف دیده گمی

ردند. کمی جا و تنظیم  به  درخشید، جا زیر نور هزاران چراغ تاالر می  را که  شاهیتاج 

در  باغ بزرگی  . ائی از جنس طال تزئین شده بودههو با ستار سقف تاالر با اشکال نجومی

های هرز و گزنه سبز شده  ای فقط علف مقابل کاخ وجود داشت اما در وسط آن در محوطه 

مت از باغ را هم مانند سایر  یکی از افسران رومی از شاه سؤال کرد که چرا این قس. بود

ای است انوشیروان پاسخ داد که این قسمت از باغ ملک زن بیوه   . ندکمیها گلکاری نقسمت 

مانده است. افسر در کمال نخورده باقی فروش آن ندارد و به این دلیل دست که تمایلی به

 احترام گفت که این قطعه زیباترین قسمت باغ است. 

ساخته شده است. این    1صدۀ اول میالدی توسط پادشاه اشکانی به نام وردانتیسفون در       

ساخته   ٣از سلوکیان ٢شهر همزمان با افول شهر سلوکیه که توسط سلوکوس نیکاتور اول

ردند. کمی پایتخت زمستانی خود استفاده    پارت از این بنا برای  شده بود، شکوفا شد. پادشاهان 

سازی   خرابه شده بود بازروی کار آمدن دولت ساسانی شهر که نیمه اما با شکست آنها و 

سزار  4روسوهمیالدی سه  ٢٣٢در سال  حل اقامت فصلی شاهان ساسانی گشت.شد و م

 . هزار اسیر گرفت 100و  کرد فتح روم شهر را 

 در زمان    فتح شد.  ۶پادشاه پالمیرا  ۵اوده ناتوستوسط  میالدی شهر مجددأ    ٢۶٣در سال       

1 .Vardanes   َوردان یا بردان، با نام اشک نوزدهم، پسر اردوان سوم و نوزدهمین شاه اشکانی بود که

کرد. پس از مرگ پدر، بین وردان و برادرش اردوان نبردی برای م پادشاهی می 4٧تا  40حدود سال 

  .وردان بر برادر خود چیره شد اما  رسیدن به شاهی درگرفت

٢ .Seleukes Nikator  پس از مرگ او پادشاه متصرفات قشون اسکندر که  اول، از فرماندهانسلوکوس

 .پ م در سواحل تراکیه به ضرب خنجر بتلمیوس کرانوس به قتل رسید ٢٨1آسیائی او شد. او در سال 

کرد. پس از مرگ اسکندر قسمت غرب آسیا سلطنت میپ م در  ۶4تا  ٣1٢ هایای که بین سالسلسله. ٣

ای را بنیان پ م  به سلوکوس اول نیکاتور رسید. او سلسله  ٣0۶پ م متصرفات آسیائی او در سال    ٣٢٣در  

قرن پادشاهی کردند. با به قدرت رسیدن اشک اول در سرزمین پارت و  ٢٬۵نهاد که شاهان آن نزدیک به 

پ م در سوریۀ کنونی،    ۶4ومئوس واپسین شاه سلوکیان از دولت روم در سال  شکست و قتل فیلیپ دوم فیلور

 پادشاهی آنان به پایان رسید.

4 .Severus  آ در فنیقیه، ، در آرکا سزارهه٢0٨اکتبر  1روس الکساندر، تولد وهمارکوس آئوره لیوس سه

 م تا زمان مرگ ٢٢٢مارس  1٣م، سزار روم از  ٢٣۵مارس  1٨قتل 

۵ .Odenathus در نیمۀ دوم قرن سوم  لوسیس سپتیموس اوده ناتوس، فرماندار پالمیرا و سوریه، او

های حمالت ساسانیان نجات داد و از طرف والریان سزار روم دولت روم شرقی را از آسیب میالدی

 گذاری کرد. پایه پالمیرا را امپراتوری

۶ .Palmira مهم در مرکز سوریه بود. این شهر به عنوان یک  پالمیرا در گذشته یکی از شهرهای بسیار

همین دلیل عروس کردند بسیار با اهمیت بوده و بهکاروانسرا برای افرادی که از صحرای سوریه عبور می

 شد. نام این شهر در زبان یونانی درخت نخل است.کویر خوانده می
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کرد و در تیسفون اقامت  میمیالدی زندگی  ٣٧۹و  ٣0۹ که بین سال های 1شاپور دوم

میالدی یزدگرد   ۶٣٧قرار گرفت. سال  ٢نام تاهیرداشت شهر مورد هجوم امیر مقدونی به 

افتاد و او   ٣بن وقاص سوم شهر را رها کرد و تیسفون به دست اعراب به فرماندهی سعد

ه یزدگرد و اهالی شهر فرار کرد. هزار سرباز وارد شهر شد ۶0با  4پس از نبرد قادسیه

  ۶٣٧"در ماه مارس    نویسد در این مورد می  بودند و تیسفون به راحتی تسخیر گشت. یوستی

 44  ای از سورۀمیالدی زمانی که فرمانده اعراب وارد شهر خالی از سکنۀ تیسفون شد آیه 

متر   100طول   که تاالری به ۵سپس سعد وارد تاالر تخت و تاج قباد قرآن مجید را خواند.

های فراوان بود، شد. سعد پس از ورود آیۀ اول قرآن مجید را خواند اعال با ستوناز مرمر  

پس از ورود به  صبه جای آورد آنچنانکه پیامبر اسالم بار سجده کرد و نماز پیروزی ٨و 

های شهر گذشت و وارد قصر خسرو سپس سوار بر اسب از خیابان  .مکه انجام داده بود

ای نفیس و  هه های زیبا، پارچهای قیمتی، لباسو نقره، سنگ که اطاقی مملو از طال  شد

نویسانی که در مورد ارزش این غنائم جنگی  ای تاریخ هه از روی نوشت". اسلحه داشت

توان نتیجه گرفت که پادشاهان ایرانی چه مقدار پایبند  اند میارقامی از خود به جای گذاشته 

 تجمالت بودند. 

توان  فقط می  دربار ایران چنان تأثیری بر اعراب گذاشت که  ل وضعیت شهر و تجم     

من  "  کرد گفتنویسد یزدگرد به فرستادۀ اعراب که از او تقاضای تسلیم میمی  ۶زد. طبری

ها، یهودیان و سایر مردم اما هرگز  ، برده٧ها، دیلمیانام از جمله ترک مردم زیادی دیده 

 های شما از پوست  و لباس  استام. غذای شما موش و مار  فقیری شما ندیده  مردمی به 

شود م، پسر هرمز دوم و دهمین شاهنشاه ساسانی، گفته می  ٣٧۹تا    ٣0۹یا شاپور ذواالکتاف، سلطنت از  .  1

زمان بارداری مادرش تاج شاهی را بر زهدان مادر نهادند و او پیش از زایش شاه شده بود. او در کودکی 

اطرافیانش، پس از بر کناری برادرش آذرنرسه بر تخت نشست. در زمان او عربها به مرزهای به کمک 

 داد و ملقب به ذواالکتاف شد.هایشان ایران تاختند و او سزای کار آنها را با سوراخ کردن شانه

٢ .Thahir 

قادسیه و فاتح مدائن و و از مهاجران بود. او سردار سپاه اسالم در نبرد  صاز اصحاب پیامبر اسالم . او٣

قادسیه بود. او کوفه را بنا نمود و آن را مقر و مرکز سپاه خویش قرار داد و سه سال و اندی بر آن حکومت  

کرد. سعد پس از آنکه عثمان او را معزول کرد به مدینه بازگشت و در آنجا درگذشت. پسر او عمر بن سعد  

 فرمانده قشون یزید در واقعۀ کربال بود.

  .م بود ۶٣۵ه ق برابر  14قادسیه واقع در کربالی امروزی محل جنگ دو سپاه ایران و اعراب در سال . 4

 پس از چهار روز جنگ کشته شد و تیسفون به دست اعراب افتاد.فرمانده سپاه ایران زاد رستم فرخ

و بار دوم   4۹۶تا    4٨٨  پادشاه ساسانی که دوبار بر تخت پادشاهی ایران نشست. بار نخست میان سالهای.  ۵

 م، وی جانشین بالش و پسر پیروز یکم بود. ۵٣1تا  4۹۹

در کتاب تاریخ طبری او  .ه ق در آمل یا طبر چشم به جهان گشود ٢٢4محمد بن جریر طبری در سال . ۶

ایران مرجع عمده تاریخ  ترتیب سال تنظیم کرد. تاریخ طبری  ه ق به ٣0٢سال  وقایع را از ابتدای پیدایش تا 

 . ه ق در شهر بغداد دیده از جهان فروبست ٣10تا اول سده چهارم هجری است. طبری در سال 

کردند. زیاریان هاى شمال ایران زندگی میدر دیلمستان، نام تاریخى سرزمین دیلمیان نام طوایفى است كه .  ٧

توانستند در بخش بزرگی از ایران حکومت دو خاندان دیلمی از نواحی گیالن و مازندران بودند که    و آل بویه 

 کنند.
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  ."شما تسلیم کنممن کشور را به شما چه توقع خامی دارید که  .شودمی گوسفند و شتر تهیه

لباس بودیم اما خداوند غذا و بیحق با شماست. ما سابقأ فقیر، بی"  آنگاه فرستادۀ اعراب گفت

  هنگام تقسیم غنائم به  شود که گفته می ". شدبرای ما پیامبری فرستاد که دین او قدرت ما 

شد هزار کرون سوئد رسید. قسمت اعظم غنایم را نمی   ۶هزار سرباز حدود    ۶0هر یک از  

تقسیم کرد و اعراب ارزش بیشتر غنائم جنگی را درک نکردند. صندوق چوبی  حدس

رید تزئین  های گلدوزی شده خسرو قرار داشت و با یاقوت و مروابزرگ که در آن لباس

های طالئی خسرو، تاج، مهر و سایر لوازم بود، بار یک شتر شد. گذشته از آن لباس  یافته 

طال   خود خسرو از جنسبند و کاله زره، بازوبند و ساق  شخصی او هم در آن صندوق بود.

بود. در گنجخانۀ دربار مجسمۀ یک اسب طالئی پیدا شد که زینی از جنس نقره داشت و با  

بچه شتر از جنس طال در   ٣های قیمتی تزئین یافته بود. یک شتر از جنس نقره و سنگ 

بود که   1آلن ۶0به طول  میان غنایم بود. از سایر اشیاء قیمتی پارچۀ زربفت چهارگوشی

از گل داشت که آنها را از جنس زمرد،   هائیهای سبز رنگی با نقش اطراف آن گلدوزی

قیمتی تزئین کرده بودند. پادشاهان ایران از این پارچه   هاییاقوت، فیروزه و سایر سنگ 

های تیسفون را  ردند تا به یاد بهار باشند. اعراب حتی دربکمی در فصل زمستان استفاده 

های جدید از آنها استفاده  نگام بنای ساختمان ه ه هم از جا کنده و با خود بردند تا در کوف 

 کنند. 

  . این محل امروزه در میان اعراب به قبر سلیمان پاک، سپس زمان افول شهر فرا رسید     

سلمانی پیامبر که توسط شخص او به دین اسالم گرویده بود و قبر او در این شهر قرار 

  . شود. مقبرۀ او با گنبدی که بر باالی آن ساخته اند تقریبأ سالم استدارد، خوانده می

 نند. کمیمسلمانان هنگام عبور از این محل قبر او را زیارت 
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