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 بخش بیست و پنجم

 جغرافیا، تجارت، هنر و صنعت
 

برابر کشور سوئد   ۴باشد که مربع میهزار کیلومتر ۶۵٠میلیون و  ١وسعت ایران      

 خلیج  برابر جمعیت کشور ماست. ایران از جنوب به  2میلیون نفر  ٩بوده و جمعیت آن با 

ای هم  هه مازندران و کو  رودان، از شمال به دریای میان ارتفاع فارس، از شرق به جلگۀ کم 

. در قسمت مرکزی ایران فالتی بین دو رشته کوه مرتفع که  استمرز ترکمنستان محدود 

ا حتی تا خارج  هه ایجاد شده است. این رشته کو ،از شمال غرب تا جنوب شرق کشیده شده

ایوان    ، نند. این فالتکمی از مرزهای کشور هم امتداد دارند و منابع آبی این منطقه را تأمین  

  ١۵٠٠تا  ١۴٠٠. ارتفاع قسمت مرکزی آن استمانندهائی دارد که ارتفاع آنها متفاوت 

غرب  ا از شمالهه . این رشته کوباشدمی . در این بین ارتفاعات قفقاز شایان توجه استمتر 

جنوبی دریا و  ود. ارتفاعات شمیجزیرۀ آبشوران آغاز قفقاز و شبه  دریا یعنی از منطقۀ 

شرقی دریا مربوط کرده   ایهه کو در قسمت شرقی آن، این ارتفاعات را به ١جزیرۀ چلکن

،  2ای کوپت داغهه دهند. آنگاه به کوان بزرگ و کوچک را در ترکمنستان تشکیل میکلو ب

ای هندوکش و هیمالیا  ههکو خراسان متصل شده و در نهایت به  ایههو سایر کو ٣آالداغ

ائی به موازات البرز در لرستان، عربستان و فارس کشیده شده که  هه ردند. کوگمیمربوط 

ایران امتداد دارند.  شرقاز آذربایجان در شمال غربی کشور آغاز و تا مکران در جنوب 

  ۴فارس، دریاچۀ نیریز، دریاچۀ مالوگایه از رودهای دجله، فرات، خلیجمنابع آبی این ناح

رود در شمال و مرکز ود. رودهای اترک، گرگان، شاهرود و زایندهشمیدر فارس تأمین 

ند. بیشتر رودهای ایران مانند  کمیالبرز عبور ایهه کشور جاریست. سفیدرود از میان کو

باشند  جاری می  کشور جنوبی ائی در مناطق ههکو میان رشته کارون، قراآغاج و پلوار در 

ود که اهالی در شمی ائی تشکیل هه ا جلگههریزند. در این درفارس میگی به خلیج و جمله 

خاک این مناطق بسیار مرغوب است و اگر   نند. جنس کمیهای پر آب آنها کشاورزی  زمین 

ا به مانعی  ههآمد. رودها در این دردست می بارندگی بیشتر بود محصوالت فراوانی به

 وندند. پیم می ه ه نند و تعدادی از آنها بکمیبرخورد ن

  ها بسیاراگر مسافر نخواهد از ارتفاعات باال و پائین برود حرکت عرضی در این دره     

   قوی  هایباشند. با اسب های این مناطق بسیار پر پیچ و خم میدلیل جادهمشکل است. به این 
١ .Tjeleken 2 .Kopet Dag ٣ .Ala Dag ۴ .Maluga 
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را پشت   مسیرهای مشکل بر، قسمتای میان ههود از طریق جادشمیایرانی، مسافر موفق 

ها حتی زیر بار سنگین، بدون لیز خوردن از ارتفاعات سخت باال  سر بگذارد. این اسب

کنند. حتی شتر، االغ و قاطر هم  روند و قادرند مسافات طوالنی را به این ترتیب طی می

ای کویری که قسمت  ههباشد. البته از شتر بیشتر در رادر این شرایط بسیار کارآمد می 

 ود.شمی پوشاند، استفاده بزرگی از ایران را می

هائی در میان و ارتفاعات مرزی نواحی غربی، باید  های مرتفع با دشت گذشته از فالت      

عجم و خراسان واقع شده که دنبالۀ آن در ویری بین عراقاز کویرهای زیر نام برد. ک

یرد. گمی ود. این کویر پهناور کرمان را در میان  شمی قسمت جنوبی به نام کویر لوت خوانده  

در این منطقه واقع شده بودند.   ١در مورد کویر لوت باید گفت که احتماأل سدوم و گمورا

هائی از آنها از یک الیه نمک  و قسمت کویرهای ایران از جنس شن، ماسه و گل بوده 

پوشیده است. چندین آبراه و رود کوچک از ارتفاعات به سمت کویرها جاری شده و در  

ای زیادی وجود ندارد ولی از دریاچۀ ارومیه، نیریز  ههروند. در ایران دریاچآنها فرو می

توان نام برد. مانداب نمکی هامون در سیستان و در مجاور مرز افغانستان  ا میگو مالو

 ائی وجود دارد.هه ود که در وسط کویر هم دریاچ شمیقرار دارد. گفته  

آب و هوای ایران به علت وسعت مملکت و ارتفاعات گوناگون در مناطق مختلف،       

گونه آب و   ٧که ایران  ودشمی المثل گفته . بی دلیل نیست که در یک ضرب استمتفاوت 

فارس این موضوع به روشنی اثبات  هوا دارد. در یک سفر از دریای مازندران تا خلیج 

ها هوا گرم و مرطوب است و های حاصلخیز گیالن و مازندران تابستان ود. در دشتشمی

ند. اما با رسیدن به ارتفاعات شمالی البرز، هوا پاک و سالم شده و  کمیمرض تب بیداد 

جنوبی البرز آب و هوا خشک و گرم  ایهه وزد. سپس در کوهپایادهای گوناگونی می ب

میزان فشار هوای گرم افزوده   رفته بهسفر به سمت جنوب ادامه دهیم رفته   . اگر بهشودمی

ای هه ای جنوبی کشور هوا پاک و مرطوب گشته و در کوهپای هه ردد. هنگام عبور از کومی گ

ود. اما پس از عبور از آخرین ارتفاعات  شمی سیار مطبوع و دلچسب  ایالت فارس آب و هوا ب

ود که برای اروپائیانی  شمیای شدید و رسیدن به مناطق گرمسیری، گرمای هوا به اندازه

اند قابل تصور نیست. یکی از علل آن رطوبت هواست. مسافر  که از این منطقه دیدار نکرده

ود. فقط در ساعات  شمیها موفق به خوابیدن ن دائمأ در حال عرق کردن بوده و شب 

خوابیدن میسر است. دمای هوا  اهد امکانکمیهوا از شدت رطوبت بعدازظهر که گرمای 

آب و هوای ایران اینگونه   ،رسد. آریدرجۀ سانتیگراد می  ۵٠در خارج از اطاق به 

شکم اسب باال  ند برف تا زیر کمیباشد. هنگامیکه مسافر از ارتفاعات البرز عبور می

از  مسیر گاهی  کند.می بیچارهها گرما او را از عبور از این بلندیآید اما روز بعد پسمی

 کویرهائی  کند. گاهی باید ازدرخت عبور میهای مرتفع بدون میان جنگل و گاهی از بین کوه 
١ .Sodom  وGomorra  نام دو شهر مذهبی که در عهد عتیق از آنها یاد شده است. در زمان لوط

پیامبر، خداوند به خاطر گناه اهالی به ویژه در مورد تولد فرزندان خارج از زناشوئی و همجنسبازی بر 

 نام لواط از این واقعه مشتق شده است.  سر آنها آتش بارید.
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ای در آنها چ رستنی نداشته و موجود زنده یه ه عبور کرد که نه تنها درختی ندارند بلک

ند. آب و هوای مناطق شمالی و جنوبی کشور برای سالمتی انسان مناسب  کمی زندگی ن

 می مناطق مرکزی ایران مطلوب است. باشد. فقط شرایط اقلینیست و کشنده می 

بارد. در این میزان بارندگی در ایران زیاد نیست و اکثرأ در سه ماه فصل زمستان می      

غرب کشور میزان بارندگی  ند. در جنوب کمی فصل برف سنگینی ارتفاعات را سپیدپوش 

ود محصوالت  شمیمیلیمتر است. اندک بودن میزان بارندگی باعث  2۵ساالنه حدود 

ای آب زیرزمینی به نام قنات برای هه کشاورزی زیاد نباشد. در بعضی نواحی از شبک

ا سرچشمه گرفته و کیلومترها زیر زمین جاری  هه ها از کو. آب ودشمیکشاورزی استفاده 

وند. اگر این آب در برابر نور خورشید قرار بگیرد پیش از رسیدن به مقصد تبخیر  شمی

ردد. ایرانیان در کار ساختن قنات بسیار ماهرند و بدون هیچ نقشه یا محاسبات، چنان  گمی

ردد بدون آنکه شیبی احساس شود.  گمیا روان  آب کیلومتره  نند که کمی شیب مالیمی ایجاد 

های بزرگی های کشاورزی کافی نیست و قسمت ها برای آبیاری تمام زمین البته آب قنات 

های هائی از تهران هنوز آثار قنات ماند. در قسمتاز خاک حاصلخیز کشور بدون کشت می 

یست. این سؤال فکر بیننده را  ه آب آنها خشکیده یا خود قنات کامأل فرو ریخته، باقک  میقدی

تمام خاک مناطق حاصلخیز کشور را   ، ند که چرا با یک سیستم آبیاری مدرنکمیمشغول 

ای یافته و زندگی گیاهی مجددأ شکوفا گردد. بدون  برند تا مزارع جان دوبارهزیر کشت نمی 

م بند ساخته  توان روش شاه عباس را به کار گرفت. او در چندین دره سدهائی به ناشک می 

ا را در مخازنی که به دست بشر ساخته شده بود، برای مصارف  هه بود و آب رودخان

های گذشته در مورد بند کورود صحبت کردم. راه رد. من در قسمت کمی کشاورزی ذخیره  

های ا توسط چرخ هه باشد. روش سوم برداشتن آب رودخانمی  ١ای آرتزینههدیگر، احداث چا

که با توجه به وزش بادهای گوناگون در ایران بسیار قابل استفاده خواهد بود.   استبادی 

 ود.شمی از این روش در هلند، البته برای کار دیگری بسیار استفاده 

محصوالت   ایران در نظر دارم سری به مختصر در مورد جغرافیای پس از این      

  ورد واردات کشور بهداری، صنعت و هنر ایران زده سپس در مکشاورزی، معدن، گله 

توان تجارت کرد،  هائی که با ایجاد روابط تجاری بین دو کشور سوئد و ایران میویژه کاال 

 نکاتی را بازگو نمایم.  

. گندم اکثرأ در نواحی شمال غرب کشور  استگندم و برنج غذای روزانۀ ایرانیان      

وسیه،  به رقدری زیاد است که    ود. محصول آن به شمی  و نان ایرانیان از آن پخته   کشت شده

آید و غذای ردد. برنج فقط در گیالن و مازندران به عمل می گمی هند و انگلیس صادر 

ایران از منطقه برنج و ماهی شور است. تقریبأ تمامی مردم نواحی مختلف  اصلی مردم این

 گردد طبخ می   گونهکنند. برنج چندین  غنی و فقیر از برنج برای وعدۀ غذائی خود استفاده می 
موازنه   کند. در چاه آرتزین، آب با فشار مربوط بهای چاه است که یک جریان آب دائمی را تامین میگونه .  ١

شود. این فشار نیروئی مجبور به باال آمدن از دهانه چاه میهای ساکن یا فشار هیدروستاتیک، بدون نیاز بهآب

 زیر سطح منبع آب قرار دارد.به علت مخرج چاه است که در عمقی 



دین سون هه                                                          رودان و قفقازپرسیا، میان 

24٧ 
 

پلو که آن را با کشمش، قطعات گوشت و چند چیز دیگر مخلوط کرده و با روغن فراوان اما  

ود.  شمی ترین آنهاست. از ذرت برای تهیۀ غذای اسب و فقرا استفاده ود، رایجشمی پخته 

 ود.شمی جو اصأل کشت نشده و به ندرت دیده 

آید که بیشتر در فالت اصفهان کاشته  و هندوانه عمل میدر ایران انواع و اقسام خربزه       

توان نگهداری کرد به کشورهای همسایه  ود. یک گونه خربزه که به مدت زیاد می شمی

ردد. هلو، شلیل و انار ایران بسیار خوشمزه و مرغوب است. خرما در جنوب  گمیصادر 

ود در حالیکه ایاالت غربی  شمی ند صادر ه ه آید و توسط کشتی بایران فراوان به دست می 

ویژه در اطراف  رود، بهنند. زیتون در سواحل سفیدکمیکشور خرما را از بغداد وارد 

ود. درخت زیتون به حالت  شمیبار به قدری زیاد است که به روسیه و قفقاز صادر رود

گذشته از مصارف طبی برای   ١ریزیناز  ود.  شمیوحشی در ارتفاعات البرز به وفور یافت  

باشد  ای رنگی میود. ریزین ایران به حالت خمیر قهوه شمی سوخت در المپا هم مصرف 

ا عبارتند از پرتقال، لیمو، نارنگی، سیب،  هه سوزد. میوو با شعلۀ روشن و تمیزی می 

ز گالبی، گیالس، زردآلو، پسته، انجیر، بادام ، نخود، لوبیا، خیار، فندق و گردو. ا

خورند. در ای هویج را مستقیمأ روی آتش قرار داده، برشته کرده و می محصوالت ریشه 

گذاشته   دۀ آن تقریبأ در کنار تمام غذاهاتمام غذاهای ایرانی از پیاز استفاده شده و سرخ ش

 ود. مهمترین صادرات غذائی ایران خشکبار است. شمی

آید و انواع و اقسامی دارد. عمل می هزار متری در تمام ایران به 2انگور تا ارتفاع      

هر منطقه انگور مخصوص به خود را دارد. نوع و مزۀ آن بستگی به رطوبت یا خشکی  

هوا، ارتفاع منطقه و عوامل دیگر دارد. شیراز، همدان، قزوین و اصفهان شهرهای شراب  

ب ایران کمتر  ود. شراشمی باشند. تمامی انواع انگورهای اروپائی در ایران یافت  ایران می

برد های اروپائی نیست. با توجه به میزان محصول انگور در کشور می توان پی از شراب

های پیشرفته و  ویژه اگر شراب با روش یرد. به گمیکه ایران چه منبع درآمدی را نادیده 

ای ههمعیار باال تولید شود. بر سر راه تولید شراب در ایران دو مانع وجود دارد، یکی را

پیش  ارتباطی بد و دیگری ممنوعیت نوشیدن شراب در دین اسالم. من در یکی از فصول

ود. ایرانیان از  شمی شراب و عرق در ایران توسط ارامنه و یهودیان تولید  کردم کهبیان 

نند. آن را به عنوان میوه خورده، از خشک شدۀ آن کشمش،  کمی آب انگور کمتر استفاده 

  ،آورند. از آب انگور نرسیدهدست می  غلیظی به شهداز آب آن سرکه و با جوشاندن آن 

 شراب یک نند. این کمی نام شراب تهیه  ای بهمایعی به نام آبغوره گرفته و از آن نوشابه 

شراب در  ود. وسایل تهیۀ شمیا صرف الکل، شیرین و ترش است که با غذنوشیدنی بدون 

آن  و  ریزندهای سنگی کوچکی می حوضچهایران بسیار ابتدائی است. ابتدا انگور را در 

 راه   کنند. ته این حوضچه اندکی شیب دارد. بر سررا با پاهای تمیز یا نسبتأ تمیز لگد می 
چسب، عود و عطر استفاده دارد و سابقأ برای خوشبو صمغ درختی از درختان همیشه سبز که در صنعت  .  ١

شد. از نوعی فسیل شدۀ آن سنگ عقیق به دست می آید. حشرات فسیل شده کردن دهان و جویدن استفاده می

 در ریزین برای مطالعات فسیل شناسی و تخمین عمر زمین ارزش به سزائی دارند.
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جلوگیری کند. آب انگور در دهند تا از همراهی تفاله ای قرار میشبکه  خروج آب انگور

ود تمیز بودن این  شمی ود. از آنجائیکه این خمره به ندرت شسته شمیای گلی جمع ههخمر

افتد نوشابه چندان مطمئن نیست. به علت آب و هوای خشک کشور به ندرت اتفاق می 

جی، وای شره  ای پر آب در این ههدان  ند که اینکمی محصول انگور صدمه ببیند. آدم تعجب  

آیند، چگونه به این  ای با آبیاری اندک به عمل می مرطوب و خفه که در محیط شنی و ماسه 

وند. اما دقیقأ به خاطر همین شرایط و تابش نور شدید و عمودی آفتاب  شمیاندازه شیرین 

ا را تبخیر کرده و شیرینی  ههاست که کیفیت انگور این منطقه عالی است. آفتاب شدید آب دان

وجه در مناطق جنوبی اروپا که مرکز  یچه ه ود. چنین شرایط اقلیمی بشمی ا بیشتر ههدان

 انگور و تهیۀ شراب است، وجود ندارد.

که دو نوع دارد. یکی تنباکو برای  است یکی از محصوالت صادراتی ایران تنباکو      

تان  هاست. تنباکو در لرسمصرف قلیان و دیگری توتون که مورد استفادۀ تاتارها و ترک 

زمین است. البته    آید و بهترین نوع تنباکوی مشرقدریاچۀ نیریز به عمل می  واقع در جنوب

ود. این محصول به روسیه،  شمیتنباکو در اصفهان، کاشان، یزد، شاهرود و قم هم کشت 

میالدی محاسبه کرد که   ١8۵٠ردد. پوالک در اواخر دهۀ گمی ترکیه، بغداد و هند صادر 

د. تخم آن در اوایل ماه مه  گردمییلیون فرانک تنباکو از ایران صادر م  ٣ساالنه حدود 

نواحی داخلی ایران    بندی گشته به ود و برگ آن در پائیز چیده، خشک شده، بسته شمیکاشته  

ود  شمیاستفاده ویند گمیم ه هکه به آن نارگیلردد. از تنباکو در قلیان گمیو خارج صادر 

ائی آن را از چوب  هه ود. در گونشمیوست سخت نارگیل تهیه  زیرا مخزن آب آن از جنس پ 

ود که یکی مایل و دیگری  شمی سازند. از این مخزن دو لولۀ چوبی خارج  و حتی فلز هم می 

لولۀ عمودی یک ظرف فلزی قرار دارد. تنباکو را برای طوالنی   باالی. در استعمودی 

داده و روی آن چند قطعه زغال   شدن مدت استعمال خیس کرده، در این ظرف فلزی قرار

نند. اگر از لولۀ مایل که اغلب با  کمیذارند. پوست نارگیل را تا نیمه با آب پر  گمیگداخته  

ود پک بزنید دود تنباکو توسط لولۀ عمودی وارد آب شده،  شمی تر لولۀ الستیکی طوالنی

ود. از آنجائیکه  شمیریه  مقداری از نیکوتین آن گرفته شده، از لولۀ مایل باال آمده و وارد

یرد آن را باید زود به زود عوض کرد. پوالک  گمیآب مقدار زیادی از نیکوتین تنباکو را 

های ریوی ناشی از مصرف تنباکو در ایران به این دلیل بسیار پائین  عقیده دارد ناراحتی

شند. به نظر من اشخاصی که زیاد  کمیاست. در ایران پیر و جوان، مرد و زن همه قلیان  

نند.  کمیای شدیدی  هه شند زرد رو بوده و چهرۀ آنها الغر است. این اشخاص سرفکمی قلیان  

یدن قلیان عادت ندارند، مشکل است. من بار اول کش تحمل دود آن برای اشخاصی که به 

حال کند.  دچار سرگیجه شدم و در حال افتادن بودم. ده نفس قلیان کافیست تا شخص را بی

آید. چهرۀ شخص  های دیگری هم به سراغ آدم میاگر در مصرف آن افراط شود ناراحتی 

حالت  . چشمان او بیودشمی هائی ایجاد چین و چروک  هازرد رنگ شده و در اطراف لب

ای دائمی هه رود. کشیدن قلیان یکی از مشغلو کم فروغ گشته و به خواب سنگینی فرو می

پرستان اما هرگز قلیان  داران ممنوع است. آتشزنان حرم است. مصرف آن برای روزه
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برد. اعیان  نند زیرا در نظر آنها این کار قداست و احترام آتش را از بین می کمی مصرف ن

کردن قلیان دارند. نظافت و تعویض آب قلیان، آماده   نفر، مخصوص فراهم و اشراف یک

ارباب از وظایف اوست. هرگاه ارباب فریاد بزند "قلیان بیار"   کردن زغال و تقدیم آن به 

شخص حتی هنگام سوارکاری  او باید با قلیان آماده به سرعت خود را به او برساند. این 

گاه ارباب هوس کشیدن قلیان کند او لولۀ الستیکی آن را اوست و هر  ارباب هم در خدمت

ماند. ایرانیان برای قلیان خود جلدی می دهد اما خود قلیان در دست او باقی به ارباب می

ود. دیدن آنها سوار بر اسب  شمی زین نصب    تیر بوده و در جلویشبیه غالف هفت   دارند که

سیار جالب است. حتی در حال تاخت هم آنها زغال به روی تنباکو  قلیان ب در حال کشیدن 

نند. این کار به روش کمی نهاده، لولۀ قلیان را به دهان گذاشته و آن را برای کشیدن آماده 

ود. چند قطعه زغال را در سبدی فلزی با دستۀ بلند قرار داده و یک شمیجالبی انجام 

را در هوا  گاه دستۀ بلند سبد را گرفته و آن اندازند. آنکبریت مشتعل درون سبد می 

دهند. چرخانند. با این روش زغال سریعأ سرخ شده و آن را به روی تنباکو قرار میمی

قلیان را در دست چپ گرفته، ته آن را روی زانو قرار داده و دست راست آنها برای گرفتن  

 ماند.افسار اسب آزاد می

ها و آید. ترک اطراف دریاچۀ ارومیه به عمل میتوتون در شمال غربی ایران و در      

ود.  شمی  دهند. رنگ توتون زرد است و بدون آب مصرف تنباکو ترجیح می   تاتارها آن را به

شند.  کمی های بلندی به نام چپق وبند و در پیپ کمی برگ توتون را خشک کرده، آن را 

 ت و مزه، طعم و عطر بهتری دارد.نیکوتین توتون به اندازۀ نیکوتین تنباکو زیاد نیس

تریاک در سر تا سر ایران به جز مناطق مرطوب سواحل دریای مازندران به عمل       

. دهدمحصول می ترین مرکز کشت تریاک بوده و در یزد و کرمان هم آید. اصفهان مهم می

به من گفت که درآمد   ١یکی از کارمندان انگلیسی تلگرافخانۀ بوشهر به نام سرهنگ راس

میلیون کرون سوئد بود. چین و انگلستان    ١۴میالدی    ١88٠ایران از صدور تریاک در سال  

محصول که به   باشند. در ایران مقادیر زیادی از اینمی مهمترین مشتریان تریاک ایران

ود. آن را به صورت حب یا مخلوط با شربت مخصوص  شمی شد، مصرف  کمیتدریج آدم را  

یچ وجه خفت  هه شند. در ایران خوردن حب تریاک مانند کشیدن حشیش ب کمیده و یا خور

مراه دارد و ه  ه و خواری ندارد. هر شخصی که وسع او اجازه دهد ظرفی از حب تریاک ب

ذارد. اما کشیدن آن چندان متداول نیست و اشخاص  گمی دهان    درهر از گاهی یکی از آن را  

نند. کشیدن تریاک بسیار  کمیشب مبادرت به کشیدن تریاک ای هه فقط در خفا و در نیم

شند چهرۀ  کمیمدت طوالنی تریاک  . اشخاصی که به است تر از خوردن آن خطرناک 

نند. رنگ چهرۀ آنها زرد شده و چشمان بی روح آنها از کاسه بیرون  کمی ای پیدا  بیمارگونه 

را ندارند. اکثر ایرانیان باید    تحمل آنقدرت  تریاکی شدید است و اکثر مردم  زند. درد بیمی

 را و قدرت انجام هیچ کاری سر ساعت تریاک خود را بخورند وگرنه بیحال و خمار شده
١ .Ross 



                                                                 2۵بخش  جغرافیا، تجارت، هنر و صنعت

25٠ 
 

دهند تا آنها ظاهر شاد و اصیلی داشته  ندارند. گروهی حتی به اسب خود هم تریاک می 

 دهد.می باشند. داستان زیر میزان وابستگی ایرانیان به تریاک را نشان 

 

 
 

در کتاب خود آورده است "روزی اتفاقأ دوست خود محمدرضا خان   ١سر جان مالکوم     

بیات را که از شیراز آمده بود مالقات کردم. او چهار نعل به نزد من تاخت و سالم کرد.  

تر شده  تر و سرحالسال پیش جوان  ١٠من به چشمان خود باور نداشتم زیرا او نسبت به 

نفر که عادت    ٣گفتۀ دکتر من، برای کشتن  رد که به کمی قدری تریاک مصرف   بود. او به

به تریاک نداشتند، کافی بود. دکتر از من خواسته بود این مطلب را با او در میان گذاشته  

و او را از ادامۀ آن برحذر کنم اما او به تذکر دکتر اهمیتی نداد. من مطمئن بودم که این  

پیش مرده باشد. پس از سالم از  هامرد معروف که در نزد من بسیار محترم بود باید مدت

باشد؟" هنگامیکه به او گفتم دکتر در سفر هندوستان  "آیا دکتر در منزل شما می  من پرسید

"عجب، چقدر ناراحت شدم. زیرا شدیدأ عالقمند بودم به او نشان    است او لبخندی زد و گفت 

نویسند و آنها را ها میافلیج ا و هبرای کور های مسیحی با داروهائی که دهم که این دکتر 

بینی کرد  سال قبل پیش  ١٠باشند. او و پیامبر راستین خدا نمی  عدهند، عیسی مسیح شفا می 

که اگر من از مصرف تریاک دست برندارم خواهم مرد. من نه تنها به دستورات او عمل  

اما خود را ای می باشم ساله 8٠برابر نمودم. اینک مرد  ۴نکردم بلکه مصرف خود را 

سخنان ظرف    بعید است". او با این بینم که برای این سن و سال  آنچنان سرزنده و بانشاط می 

اینجا  دکتر  ما خود را خارج کرد و مشتی حب در دهان انداخت و گفت "ایکاش دوست

 .بود"
١ .Sir John Malcolm  مه   ٣٠، درگذشت ١٧۶٩مه  2مورخ و افسر ارتش انگلیس در هندوستان، تولد

م از طرف  ١8٠٠هندوستان رفت. در سال  در استخدام کمپانی هند شرقی به ١٧8٣م، او در سال  ١8٣٣

 لرد ولسلی، فرماندار انگلیسی هند، برای انجام امور سیاسی به ایران اعزام گشت. 



دین سون هه                                                          رودان و قفقازپرسیا، میان 

25١ 
 

روید. چون پنبه با دست چیده و بافته  لی اصفهان، یزد، شیراز و شمال کشور می حوا     

ای هه تر است اما پارچ ود محصوالت پنبۀ داخلی اندکی از نوع انگلیسی آن گرانشمی

باشد. از انگلیسی طرفداران فراوانی دارد. صادرات حنا این مادۀ رنگی، بسیار مهم می 

آید که  این مادۀ سرخ رنگ تیره و غلیظ به دست می ١یسکوبیدن برگ گیاه السونیا اینرم

نند.  کمی های سفید و قاطرهای خود را رنگ  ها، ریش، کف دست، اسب ایرانیان با آن ناخن 

ود. از سایر  شمیکشورهای همسایه صادر  روید و به این گیاه در جنوب کشور می

آید باید از کنف، زعفران، میعمل  محصوالت گیاهی که به مقدار کم و زیاد در ایران به

ود. از شمی الجورد و نیشکر نام برد. گل سرخ در گیالن و شیراز به صورت انبوه تولید 

 ردد.گمیندوستان صادر ه ه دست آمده و ب آن گالب و عطر به 

مهمترین چوب صادراتی ایران چوب گردو و نوعی بوتۀ کوتاه با برگی شبیه چرم       

ود. اهالی قدر و شمی تفاعات البرز به صورت جنگل یافت است که در جبهۀ شمالی ار

ای در عوض آنکه بوته  نند بدونکمیابا قطع حمدانند و آنها را بیبوته را نمی  ارزش این

کن خواهد شد. گردو در ارتفاعات البرز به دست  بکارند. احتماأل این گیاه به زودی ریشه آن  

 ود.شمیآید و از استرآباد به آستاراخان در روسیه صادر می

روید که  درخت توت در گیالن، مازندران، شمال خراسان، کاشان، کرمان و یزد می     

ود. ابریشم ایران از کیفیت مطلوبی برخوردار است شمی از آن در صنعت ابریشم استفاده 

ردد. مطابق  گمی و از طریق دریای مازندران به روسیه، ترکیه، فرانسه و انگلستان صادر  

رسد. هزار لیرۀ استرلینگ می ۶٠٠گفتۀ بنیامین ارزش ساالنۀ صدور ابریشم ایران به 

و در پائیز برای فروش به بازار ابریشم در گیالن و مازندران در اواخر ماه مه تولید شده 

ردد. ابریشم ایران از قرون وسطی ارزش واالئی داشته گمیرشت و بارفروش عرضه 

ایتالیا از چندی پیش با کشتی  در    ٣"تجار اهل جنوا  نویسددر این مورد می  2است. مارکو پولو

اند". قدم گذاشته  ود،شمی به سواحل دریای مازندران به ویژه گیالن که ابریشم در آنجا تولید  

 بوده است. در امان  ۴ها از صدمه و آسیب و بیماری موسکاردینکرم ابریشم ایران مدت 

موفق به مبارزه    میالدی این مرض برای اولین بار در ایران دیده شد. چون   ١8۶۵در سال  

 از محصوالت است  و ریشه کنی آن نشدند صدور ابریشم ایران همه ساله کمتر و کمتر شده  
١ .Lawsonia inermis 

 ١2٧١های م، تاجر و جهانگرد ونیزی که بین سال ١٣2۴ژانویه  ٩، درگذشت ١2۵۴سپتامبر  ١۵تولد . 2

همراه پدرش نیکول و عمویش  مارکوپولو بهسال در چین اقامت داشت.  ١٧م به آسیا سفر کرد و  ١2٩۵تا 

مافئو از اولین اروپاییانی بودند که از طریق جاده ابریشم به چین سفر کرده و به مالقات قوبالی خان نوه 

المقدس، ایران و آسیای میانه خان و اولین امپراتور چین از سلسله یوان رفتند. آنها در این سفر از بیتچنگیز

 بازدید کردند.

٣. Genoa 

۴ .Muskardin ای مفید است. ویروس این بیماری آفتی که بیشتر در محصول انگور دیده شده و از جنبه

شود. به  کند و دانۀ انگور مقداری از آب خود را از دست داده و شیرین میپوست دانۀ انگور را ملتهب می 

 گردد.میهای شیرین تهیه زده شراباین دلیل از این نوع انگور آفت
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ردد. گمیجوار ارسال  توان از پشم گوسفند، بز و شتر نام برد که به کشورهای همحیوانی می

ود. ماهیگیری و  شمیگذشته از آن پوست خرس، روباه و چند حیوان دیگر هم صادر 

 باشد.های مهم کشور میصدور ماهی دریای مازندران در ابعادی است که یکی از درآمد

اند. ها دادهروس  اجازۀ ماهیگیری در دریای مازندران را به  ،ایرانیان در مقابل مبلغ کالنی

اند که از آستارا تا استرآباد  ها ارتشی از ماهیگیران تاتار و ایرانی را به خدمت گرفته روس

آورند. اگر ایرانیان همتی کرده و خود  ماهیگیری کرده و درآمد سرشاری به دست می 

های دریای ماهیگیری کنند از خروج این مبلغ کالن جلوگیری خواهد شد. مهمترین ماهی 

 آال و چند نوع ماهی دیگر است. مازندران قزل

فارس به کار خرید و فروش مروارید مشغولند. درآمد  تجار هندی در سواحل خلیج      

ود. ابعاد  شمی  ندوستان ارساله ه میلیون کرون سوئد بوده و عمدتأ ب  ١١ساالنۀ آن حدود 

رویه،  صید مروارید سابقأ بسیار گسترده بود اما اینک محدودتر شده است. احتماأل صید بی

داشتند از ریشه  این نوع صدف را کمیاب کرده است. اگر میزان صید را در حدی نگاه می 

 د. شمیکنی آن جلوگیری 

های اع گوناگون سنگ آورم. انوقلم می  قسمت مختصری در مورد معادن ایران بهدر این     

ها در ود. انواع این سنگ شمی های ایران یافت های مختلف در کوهستان معدنی در مکان 

توان آنها را  ای البرز به قدری زیاد و در دسترس است که بدون هیچ زحمتی می هه کوهپای 

استخراج نمود. مهمترین معادن ایران فیروزه، گوگرد، نمک طعام، نفت، آهن، مس، سرب،  

مرغوب ایران در  . معادن فیروزۀاستمعدنی دیگر غال سنگ، مرمر و چندین سنگ ز

ند.  کمی شده و درآمد فراوانی عاید کشور  پهناور خراسان واقع  نیشابور در ایالت نزدیکی

این سنگ قیمتی ارزشمند به رنگ آبی آسمانی پررنگ است و هم در داخل کشور و هم در  

ای خراسان نتیجۀ  هه شناسی در البرز و کوحقیقات معدن طرفداران بسیاری دارد. ت ،خارج

شناسی به   ارزد. در این مناطق که پای هیچ معدن به زحمت آن می  که  داشتخواهد خوبی 

 های نادر و قیمتی به دست خواهد آمد.آن نرسیده مقادیر زیادی از سنگ 

مورد یکی از پس از این مختصر در مورد منابع طبیعی ایران در نظر دارم در      

درستی به خاطر   مهمترین منابع درآمد ایران چند سطری بنویسم. ایران از دیرباز به 

ود  شمیهای مرغوب و عالی خود در جهان شناخته شده است. به ندرت کشوری یافت  فرش

بافی ایران که در این هنر به اندازۀ ایران پیشرفت داشته باشد. مهمترین شهرهای قالی

باشد. فرش توسط  وب قم، کرمان، کرمانشاه، کردستان، شیراز و خراسان می فراهان در جن

ود. دار قالی یک چهارچوب بزرگ چوبی  شمی دست در یک دار قالی بسیار ابتدائی بافته 

توانند همزمان به کار  است که به صورت ایستاده قرار دارد. تمام اعضاء یک خانواده می

نشینند و با ابزار دستی  ت و چند نفر در آن سمت دار میبافت بپردازند. چند نفر در این سم

خود که شبیه یک سوزن بزرگ چوبی است فرش را که به صورت عمودی آویزان شده  

آید و از پیش نقشی برای آن ندارند. به  های فرش هنگام بافت پدید می بافند. طرح و گلمی

  ه های شادی ک ر قالیبافی از رنگ ود دو فرش نظیر هم پیدا کرد. در کاشمی این دلیل هرگز ن
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  2۵مربع حدود  ود. قیمت امروزی فرش برای هر مترشمی روند، استفاده  رگز از بین نمی ه

و حتی    ١۵ها متفاوت است و از چند متر تا حدود  کرون سوئد است. البته اندازۀ قالی  ٣٠تا  

های کوچکتر فرشهای بزرگتر خیلی بیشتر از ود. ارزش قالیشمیمتر مربع بافته  2۵

وند زیرا برای حمل یک قالی با این  شمیها به خاطر وزن زیاد صادر ن اما این فرش است

محل بافت و قیمت آن را   ،قاطر احتیاج است. ایرانیانی که با دیدن قالی 2٠تا    ١۵ابعاد به  

د زیرا باشند. این کار احتیاج به تجربۀ فراوانی دارای میبدانند اشخاص فهمیده و باتجربه 

راحتی  تجربه در این تجارت بههای بیای قالیبافی بسیار ناچیز است. آدمهه اختالف کارگا

 وند. شمیاغفال 

های ارزش فراوانی دارد. بهترین شال  در ایران بافت شال و پتو هم مرسوم است که      

ود. انواعی از آن به حدی ظریف و مرغوب است که  شمی ایران در کرمان و مشهد بافته 

د. جنس آنها از پشم نشکمییک خانواده به مدت یک سال زحمت اعضاء رای بافت آن ب

کرون   ۵٠٠باشد. قیمت آن معادل متر می ٣آنها حداکثر  زیرین و ریز بز بوده و طول

ای گلدوزی شدۀ آن باید به بازار رشت رفت هه سوئد است. برای تماشا و خرید بهترین نمون 

ود. گذشته از آن این کاال  شمی ها در اطراف رشت بافته  رین شالترین و زیباتزیرا مرغوب 

 ردد.گمیدر اصفهان و کاشان هم بافته شده و به روسیه صادر 

اگر بیشتر از این در مورد محصوالت صادراتی ایران سخن گفته شود از موضوع       

خواهم در خاتمه در  اندازه زیاد است. اجازه میصادرات ایران بی  اگرچهخارج خواهیم شد  

سازی و ساخت محصوالت مقوائی که از صنایع مهم  کاری، آهنگری، اسلحهبارۀ هنر کاشی 

باشند نام ببرم. مسافر در هر شهر و دیار با دیدن بازار و مساجد با  و ارزشمند ایران می 

در صنعت  برد. ایرانیان واقعأ  میکاری ایران پی عظمت هنر کاشی ای زیبا به هه گنبدها و منار

های الوان، چشم ند. اکثر گنبدهای مساجد با کاشی هستدهی به روی خشت و آجر استاد  لعاب

های ها با کاشی ای شهرها، سقف بازارها و دیوار حمامههند. دروازکمی بیننده را خیره 

 باشند. داستانی و شاهان ایران مزین می  رنگارنگی با تصاویری از پهلوانان 

آالت برنزی با کیفیت  ا و سایر زینت هه های چند شاخه، جعب ا، شمعدان هه در اصفهان کاس     

. اندکرده   کاریسطح آنها را با تصاویر بسیار زیبا و جالبی برجسته   ود کهشمی عالی ساخته  

محصوالت فراوانی از قبیل کاسه، جام، فنجان، جعبه و نظایر آنها از جنس یک نوع مقوا  

ایرانیان در ساخت موزائیک هم استادند. تصاویری را با کاه یا چوب بسیار  ود.  شمی  ساخته 

اغلب  اشیاء نند که بسیار زیباست. در این کمی روی چوب یا مقوا کار  نازک الوان به 

اند. صنعت چرم هم در ایران ها و درون حرم را به تصویر کشیدهائی از شکار، باغ هه صحن

  کاری عقیده دارند که چرم را برای نرم شدن باید به . اساتید چرماستبسیار پیشرفته 

های  کفشکار کرد.روی آنها    ارتفاعات برد و تحت شرایط خاصی در زیر نور شدید آفتاب به

 زیبا و راحت است. چرمی و صندل ایرانی بسیار 

هنوز هم صنایع دیگری در ایران وجود دارد که صحبت در مورد آنها ما را از مطلب       

ویم کسی که به جمع کردن اشیاء عالقه دارد اگر از  گمی ند. برای ختم کالم کمی خارج 
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تواند اشیاء فراوانی از قبیل لوازم منزل، اسلحه، تزئینات،  بازارهای ایران دیدن کند می 

افزاید. ناگفته نماند  به مجموعۀ خود بیرا البسه، قالی، قلیان در اشکال و انواع گوناگون 

تر از زمان حال بود. صنایع نه تنها  دستی در ایران قدیم بسیار گستردهنر صنایع ه ه ک

اند. تعدادی از این هنرها به طور کل نابود شده  اند بلکه پس رفت هم داشته پیشرفتی نکرده

ید طوالنی دارند. اشیاء بازمانده   ،اما با این حال هنوز هم ایرانیان در کاردستی و صنایع

ها آنها را ها و آمریکائی ها، فرانسویود زیرا انگیسیشمیت دیده از ایران باستان به ندر

ها مثأل برای یک  اند. خارجیده نموای خود اضافه هه غارت و چپاول کرده و به مجموع

نند.  کمی فرانک پرداخت  ٣٠٠تا  2٠٠قطعۀ کوچک برنزی با نقش و نگار باستانی بین 

نت  بهان باستان وجود دارد که دکتر هیای از ایردر موزۀ شهر گوتمبرگ سوئد مجموعه 

ای، ای کتان، پشمی، محصوالت کارخانه هه واردات ایران پارچ آنها را ارسال کرده است.

چای، قند، تفنگ شکاری، انواع لوازم خانگی، آهن، مس، شمع   ،کبریت ،لوازم کشاورزی

 است.

چنانکه من در فصول پیش بیان کردم تجارت ایران به دو منطقۀ شمالی و جنوبی تقسیم       

ها ند. تجارت روس کمی شده است. مرز شرقی غربی این دو منطقه، از حدود اصفهان عبور  

ها باشد. روس در منطقۀ شمالی بسیار شکوفاست و منطقۀ جنوبی متعلق به تجار انگلیسی می 

اند. با  منطقۀ شمالی ایران را از آستاراخان و باکو در دست داشته ها پیش، تجارت از مدت

ها افزوده شده است. تجار اروپائی  آهن باتوم به باکو به قدرت تجاری روساتمام ساخت راه

ردند که اینک  کمی سابقأ از مسیر تجاری ترابوزان، تبریز و تهران برای حمل کاال استفاده  

  ها تنها قدرت تجاری دریایاست. به این ترتیب روسآهن جایگزین آن شده مسیر راه

ود.  شمیساحلی ایران سود سرشاری عاید آنها  اند و از تجارت با شهرهایمازندران شده 

ردند  کمیگیری زیادی ن باکو سخت   آهن باتوم بهکاال از طریق راه ها سابقأ برای حمل روس

هائی که از سرزمین  دارد و اینک از کاال این عمل تأثیر منفی    زودی متوجه شدند که  اما به 

این دلیل تجار بسیاری مجددأ از مسیر   یرند. به گمی ند مالیات و عوارض کمیآنها عبور 

 نند. کمی رو استفاده کاروان

آید . این سؤال پیش میاستگفته شد که واردات ایران آهن، کبریت و لوازم کشاورزی       

توانیم روابط تجاری خوبی با  آیا می ،گستردۀ ما در این محصوالتتجارت  که با توجه به 

رو ترابوزان استفاده کنیم بدون شک موفق  ایران آغاز کنیم؟ ما حتی اگر از مسیر کاروان 

توانیم هر از گاهی یک کشتی  ها شویم. گذشته از آن میخواهیم شد رقیب خوبی برای روس

فارس ارسال کنیم.  عباس در سواحل شمالی خلیجر با کاالهای فوق به بندر بوشهر یا بند

توانیم در تجارت با  بدون شک با توجه به روابط تجاری خوب ما با سایر کشورها، می

 ایران نتایج چشمگیری به دست آوریم.


