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 امبخش سی

 قسطنطنیه 
 

طالئی زمین تا آسمان تفاوت  ذارد با تأثیر شاخ گمی ای گاالتا بر مسافر  هه تأثیری که کوچ      

ود که به نظر من زیباترین منظرۀ دنیاست اما در  شمیای دیده  طالئی منظره   دارد. در شاخ

های  ود. سگ شمینند آدم گیج  کمیمدیگر را قطع ه ه ای تنگ و پیچ در پیچ گاالتا کهه کوچ

رودان ندارند م نوعان خود در ایران و میان ه  هولگرد شهر که حال و روز بهتری نسبت ب

 روند.ا این طرف و آن طرف می هه در کوچ

روز در قسطنطنیه اقامت کردم و در این مدت از بیشتر بناهای آن و   ١٠من به مدت      

بازدید نمودم اما برای دیدن کامل شهر به روزهای بیشتری احتیاج  ماندۀ آثار قدیمی  باز

های روی در خیابان قدیم را ندیدم. علت آن عجلۀ من بود زیرا از پیاده بود. حتی سرای

وطن   غربت کرده و در آرزوی رسیدن بهشدیدأ احساس ،شده بودم ممالک غریبه خسته

های خود از این شهر بزرگ و مغرور دیدنی  قسمت اندکی از  خواهم در اینبودم. اجازه می

ها نوشته شده اما من فقط چند مکان  های آن کتابکنم. در مورد قسطنطنیه و دیدنی   را بیان

 دیدنی را بیان خواهم کرد. 

  ١ر مسافر در این شهر باید انجام دهد یعنی رفتن به باالی برج گاالتاه  هاولین کاری ک     

متری دید بسیار باز و کاملی از پرا، گاالتا، اسکودار، شاخ   ١۵٠را انجام دادم و از ارتفاع  

داشتم. این برج مهمترین قسمت باروی شهر   2طالئی، بسفر، دریاچۀ مرمره و استانبول

 میالدی بنا شده است.   ١۵باشد که در قرن  می

فرانک    ١٠تا    8با گرفتن    دو روز اول اقامت خود را در اختیار شخصی قرار دادم که     

ی که به زبان ترکی آشنائی ندارد حتمأ باید این  مسافرهای شهر را به من نشان داد. دیدنی

  زیرا اکثر آنها درستکار نیستند. کار را انجام دهد اما این اشخاص را باید زیر نظر داشت

سه به این نتیجه  زبان فران  های وی با مطالب یک کتاب در مورد شهر بهمن با مقایسۀ گفته 

 شخصأ   های وی با واقعیت همخوانی نداشت و تصمیم گرفتم روزهای آیندهرسیدم که گفته 
 ساخته شده است.  عم به عنوان برج مسیح ١٣١8برج گاالتا برجی در شمال شاخ طالئی که در سال . ١

ادارۀ پست دولت ترکیه از م  ١۹٣٠مارس  28ای در قسطنطنیه بود اما از روز استانبول سابقأ نام محله. 2

کشورهای دیگر درخواست کرد تا به جای قسطنطنیه از نام استانبول استفاده شود. استانبول در زبان یونانی 

 بنام مرکز شهر است.
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ای از شهر خریدم و با اندک زبان تاتاری که در باالخانی آموخته  دیدن شهر بروم. نقشه به 

 شدم.بودم خیلی خوب موفق به دیدن شهر  

یک خانقاه دراویش مولوی در نزدیکی برج گاالتا وجود داشت که ما آنها را به نام       

دادند. مذهبی خود را انجام می  ناسیم. آنها در ساعات مختلف، رقصشمیدراویش رقصان 

کنند. ابتدا وارد تاالر بزرگی    حتی اشخاص غیرمسلمان هم اجازه داشتند از مراسم آنها دیدن 

دادند توسط نردۀ  یانی آن یعنی محلی که دراویش مراسم خود را انجام میشدم که قسمت م

زانو نشسته و منتظر آغاز مراسم شدم. به زودی دراویش وارد  ۴فلزی جدا شده بود. من 

رد و در قسمت  کمی صف، سرپرست هیئت یا شیخ، آرام و متین حرکت  شدند. در ابتدای

رده، زمین را بوسیدند و به آرامی ک  می ش تعظیورودی میدان بر زمین نشست. آنگاه دراوی

سمت او    مانند مراسم تدفین در حال چرخیدن وارد میدان شدند. آنها در مقابل شیخ کامأل به 

سر خود تعظیم  سمت عقب برگشته و به شخص پشت  باالئی کرده، به  چرخیده، تعظیم بلند

مرتبه چرخیدن دور میدان    از سه  مین ترتیب مراسم را انجام دادند. پسه  ه ردند. همه ب کمی

هنگام سماع آغاز   ای بلند خود را به سر داشتند. در این هه رداها را از تن درآوردند اما کال

 شرح زیر است.  شد و جزئیات آن به 

طوریکه دامن   چرخیدند بهدراویش با آهنگ نی با سرعت نسبتأ زیادی دور خود می     

های دادند. دست. آنها به آهستگی تغییر محل میشدمی ای بازکوتاه لباس آنها مانند دایره

حالت افقی به روی سر نگه داشته بودند. کف دست راست رو به باال   خود را از آرنج به

مزمان  ه هو دست چپ رو به زمین بود و سر را اندکی به سمت شانه خم کرده بودند. هم 

وجود نداشت و هر کس در حال خود بود. آنها آهنگی بین آنها ردند اما هیچ همکمی سماع 

تر  د حرکت آنها هم سریعشمی سرعت نواختن نی اضافه  خود شده بودند. هر چه به از خود بی

ردند. هر درویشی که  کمی رفت او را از محوطه خارج شت. هرگاه کسی از حال میگمی

ک عالمت، آنها از حرکت  رود. ناگهان با یبیشتر استقامت کند ارزش و مقام او باالتر می

 باز ایستادند و پس از چند تعظیم دیگر از محوطه خارج شدند. 

نی دراویش نشانی از وجود خداست.  رایک نویسندۀ انگلیسی نوشته است که حرکات دو     

چرخند تا خدا را در هر جهتی که وجود دارد بیابند. حرکت آنها در صحنه نشانی  آنها می

وند  شمیمهار    قابلابتدا آرام بوده، سپس سریعتر شده و غیر   در  که  ستاز طرز زندگی آنها

باشد نشانۀ  دست راست که رو به باال می   ایستند. کفتا زمانیکه با مرگ از حرکت باز می 

گرفتن نعمات خداست در حالیکه کف دست چپ رو به زمین، نشان از دادن نعمات الهی 

 به سایرین دارد.

گویا رفتم. مرا در مکانی در کنار سایرین جای دادند.  سپس به دیدن خانقاه دراویش      

چندین زن ترک با حجاب کامل،   پردۀ توری مقابل من بود و من از سوراخ تور دیدم که 

ای یک  مشغول صحبت بودند. من در طبقۀ دوم دید کاملی به صحنه داشتم. در گوشه 

سفید محترمی  شیخ که مرد ریش ائی آویزان بود. هه د که در آن اسلحشمیفرورفتگی دیده 

 هوارد شد  درویش   2٠بود. سپس حدود    ای از میدان نشسته ای در گوشه روی تشکچه   بود به 
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و در مقابل شیخ تعظیم بلند باالئی کردند. آنها دست او را بوسیده و در کنار دیوار نشستند.  

و "مصطفی سالمت"   سالمت" صنواختی سر دادند و لغات "هللا هللا"، "محمدآنگاه آواز یک

 دادند. آنگاه دراویشمی  د. آنها سر خود را با آهنگ تکان شمی  به کرات از دهان آنها شنیده

تر تاالر به ردیف ایستادند. با عالمتی  خاستند، رداهای خود را در آورده و در ضلع کوتاهبر

ن را تکرار کردند. در  آنها شروع به خواندن سورۀ اول قرآن مجید نموده و چندین بار آ

دادند. آنگاه شیخ برخاسته به مقابل صف  این حال تنۀ خود را به چپ و راست حرکت می 

وفت تا حرکت دراویش را شدت کمیرفت. او هر از گاهی پای خود را محکم به زمین 

رفته تندتر شد و دراویش با سرعت بیشتری تنۀ خود را به راست و چپ  بخشد. ریتم رفته 

حال شده ساعت تعدادی از آنها بی ا نیز بیشتر شد. پس از نیمهه دادند. سرعت بیان آی تکان 

بودند و الفاظ آنها قابل تشخیص نبود. در خاتمه صدای دراویش تبدیل به یک صدای یک  

تر گشت. شیخ مقابل آنها آمد و با کوفتن پا دراویش نواخت بسیار بد شد و حرکات آنها آهسته 

رد تا به کار خود ادامه دهند. رنگ چهرۀ تعدادی از آنها بنفش شده و قطرات  را به خود آو

د. بوی عرق در تمام سالن پیچید. در نهایت فقط صدای شمیعرق بر پیشانی آنها دیده 

و این یکی از دراویش بود که آیاتی از  شنیده شد رسید. سپس صدائی ای به گوش می خفه 

یافت.  با بلند شدن این صدا، زجۀ گوش و دلخراش دراویش پایان خواند و قرآن مجید را می

بودند و گروهی آنها را از تاالر خارج  در این شرایط تعدادی از دراویش از حال رفته

ا کودک بیمار به نزد شیخ بود زیرا گفته  هه کردند. آخرین مراسم این نمایش مذهبی آوردن د

کودکان را به پشت به روی زمین خواباندند و  ها را داشت. د او قدرت عالج بیماری شمی

راست خود را به   ساله رفت. او پای  ١٠تا    8روی بدن این کودکان    شیخ با دو پای خود به

ای نوزاد را با پای  هه روی ران و پای چپ خود را به روی سینه و شکم آنها قرار داد و بچ

کودکان فوت کرد. به   رد. سپس او با نفس مقدس خود به صورت و سینۀ کمی خود لمس 

  نم که کمی یچ وجه باور نهه نظر من بهتر بود او با سایر کودکان هم چنین کند زیرا من ب 

زده و متعجب  ا وحشت هه کودکان خردسال بیمار پس از تحمل وزن او شفا یابند. چهرۀ بچ

و رسد. دراویش هنوز مشغول ادامۀ مراسم خود بودند بود و این کامأل طبیعی به نظر می 

دانم که این نمایش مذهبی تا چه زمان ادامه یافت زیرا با دیدن این مداوای خشن و  من نمی 

 داد، از تاالر خارج شدم. بنیادگرایانه که حال آدم را تغییر می

های بعدازظهر در خیابان پرا به قدم زدن پرداختم. این خیابان بسیار زیبا و شبیه خیابان      

روپائیان مقیم قسطنطنیه در این خیابان اقامت داشتند. این  شهرهای اروپائی بود. اکثر ا

رد. عصر  کمی آهن شهری از آن عبور ای زیبائی داشت و راههه ها و مغازهتل  ،خیابان

ای بود و تعداد زیادی از اهالی اروپائی و ترک در خیابان بودند. وقتی از کنار  یکشنبه 

نشجوی سوئدی؟!" و این اولین کلمات  "نه! یک دا  ردم شخصی فریاد زدکمی گروهی عبور  

سوئدی بود که من پس از ترک باتوم شنیدم. ایستادم و خود را معرفی کردم. من باید از  

 آشنا  ١کاله دانشجوئی خود تشکر کنم که باعث شد من با نویسندۀ معروف بارون رانگل

١ .C. G. Wrangel 
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نوازی این مرد دوست  روز از میهمان شوم. من در مدت اقامت خود در قسطنطنیه تقریبأ هر  

این وسیله نهایت تشکر و امتنان خود را خدمت او ابالغ   دم و به شمیداشتنی برخوردار 

 نمایم. می

زدن طوالنی پرداختم. ما  های استانبول به قدم مراه یک راهنما در خیابان ه ه روز بعد ب      

با قطار شهری از یک تونل که در زیر گاالتا قرار داشت، عبور کردیم. سپس پای پیاده از 

ند، گذشتیم. در هر دو سوی پل  کمیروی پل بزرگ والده که گاالتا را به استانبول وصل 

اگرچه   رفتند. گمی چند مرد ترک با لباس سفید ایستاده بودند و از عابرین مبلغی عوارض 

این مبلغ بسیار ناچیز بود اما با توجه به میزان رفت و آمد، شهرداری باید درآمد خوبی 

ساکن قسطنطنیه باشد باید چند مرتبه   دیدن اقوام گوناگون  باشد. اگر مسافر مایل به  داشته

. در سمتی از پل که  استترین راه ارتباطی شهر از روی این پل عبور کند. زیرا این مهم 

ود مجددأ سوار شمی میدان بالیخ بازار قاپو قرار دارد که در آنجا  ،استانبول واقع شدهدر 

رود. اگر راه آهن شهری شد. این واگن از تمام استانبول گذشته به سمت باروی شهر می 

رسیم و ایستگاه قطار در سمت  می   ١والدهاز این مسیر حرکت کنیم ابتدا به مسجد باشکوه ینی

ست. اندکی دورتر سرای با باغ وسیع خود، کاخ دروازه بلند در سمت  چپ واقع شده ا

بنا شده اما   ٣که در قرن پنجم میالدی توسط کنستانتین کبیر 2راست و مسجد سنت ایرن

اینک انبار اسلحه و مهمات است، در سمت چپ قرار دارند. باالخره به میدان بزرگی  

ود. این بنا که از آن بسیار  شمی ن دیده رسیم که مسجد ایاصوفیه در ضلع شمال شرقی آمی

ند. البته این احساس فقط به خاطر دیدن بنا  کمی ود احساس عجیبی در مسافر ایجاد  شمییاد  

منارۀ بلند   ۴نیست. ظاهر آن مانند چند بنای تو در توست که در وسط آن گنبدی در میان 

باشد. تعداد  بنا می دهد پس از ورود به بیننده دست می آسمان رفته باشد. اما احساسی که به   به 

ای هه ند. سپرهای شوالیکمیخورده از مرمر سفید، تاالر باال را نگهداری  زیادی ستون تراش

خورد که آیاتی از قرآن مجید با خط زرینی به باالی  متعددی در دیوارهای آن به چشم می

. دور استراغ از آن آویزان  متر است که تعدادی چلچ  ۶۵آنها نقش بسته است. ارتفاع گنبد  

 روشن   تمام تاالر رارمضان روشن شده،    هائی نصب شده که در ایام ماه تا دور تاالر فانوس 

م برای   ١۵۹7یا مسجد نو، واقع در نزدیکی شاخ طالئی در قسمت جنوبی پل گاالتا، ساختمان آن در سال  .  ١

م برای توران  ١۶۶٣و ریخت و در سال صفیه سلطان همسر سلطان مراد سوم آغاز گشت. اما بعدها فر

والده لقب  ینییافت.  پایانم  ١۶۶۵و ساختمان آن در سال  ندخدیجه مادر سلطان محمت چهارم ترمیم نمود

 مادران سالطین عثمانی بود.

شود  سنت ایرن کلیسای بیزانسی در نزدیکی قصر توپ قاپو است که تبدیل به موزه شده است. گفته می . 2

کلیسا در محل یک پرستشگاه رومی بنا شده است. کنستانتین کبیر سزار روم شرقی در قرن چهارم این 

میالدی دستور ساخت آن را به عنوان اولین کلیسای قسطنطنیه داد و تا ساخت کلیسای ایا صوفیه کلیسای 

 اصلی شهر بود.

٣ .Konstantin 27بیر یا کنستانتین مقدس، تولد فالویوس والریوس آوره لیوس کنستانتینوس، کنستانتین ک  

 ٣2۵م مسیحیت را مذهب رسمی روم کرد و در سال  ٣١٣م، در سال  ٣٣7مه  22، درگذشت 272فوریۀ 

 بود.م تنها قیصر روم  ٣2۴بدهد و از سال  را شکستویزیگوت  هایم قسطنطنیه را بنا نهاد. او توانست ژرمن
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مراه درباریان در یکی از ه  هسازند. سلطان همه ساله بکرده و آثار هنری آن را نمایان می 

 آید.های این ماه به این مسجد می شب

ود شمی ای است که گفته  ود. اولین آنها قالیچه شمیداری    در این مسجد از چند شئی نگه    

مرمرین سرخ رنگی    دومین آنها قطعه سنگ  روی آن نماز خوانده است.  به   صپیامبر اسالم

در آن زاده   عا اعتقاد دارند قسمتی از سنگ اسطبلی بود که حضرت مسیح هاست که ترک 

 شده است. 

ند. اگرچه روی آن را با برنز  کمیعرق  است که  ارزش دیگر ستونی  از اشیاء با      

اند اما اگر آدم دقت کند سنگ ستون در آن قسمت نمناک است. دیگری پنجرۀ  پوشانیده

ود شمی ود. گفته شمیمواره از این پنجره نسیم مطبوعی وارد تاالر ه هسالمت است ک 

 روند تا از برکت این سمت این پنجره می  وران مسلمان پیش از شروع خطبه ابتدا به سخن 

 ذهن آنها خطور کند.   نسیم نکات خوبی به

شئی بعد پنجرۀ روشنائی است که یک قطعه سنگ مرمر نازک است که سطح بلور      

  ۴ند. در زیر گنبد نقش کمی مانند آن هنگام تابش خورشید نور مطبوعی از خود منتشر 

فرشته از موزائیک به روی سنگ مرمر تصویر شده است. این تصاویر از زمانی باقی  

بردن آنها و   برای از بین ای مسلمانان که هه تیش  این بنا کلیسا بود. هنوز هم رد مانده که 

 اند.بردن آنها نشده   از بین  ود اما آنها موفق به شمی بنا استفاده شده دیده    سایر آثار مسیحی این 

ود شمی ود. گفته شمی های نزدیک درب ورودی سوراخ عمیقی دیده در یکی از ستون      

میالدی سوار بر اسب    ١۴۵٣اه مه سال  م   2۹پس از فتح شهر در روز    ١سلطان محمد فاتح

این عالمت  سریع خود وارد کلیسای ایاصوفیه شد. او به روی زین ایستاد و با شمشیر خود  

 را در ستون ایجاد کرد.

وید هنگامیکه سربازان مسلمان با شمشیرهای خونین خود  گمی یکی از بزرگان یونانی       

ین موعظه برای زنان و کودکانی  وارد کلیسای مقدس شدند یک کشیش مسیحی مشغول آخر

خون را آغاز کردند کشیش   ها حمام ایاصوفیه پناه آورده بودند. هنگامیکه ترک  بود که به 

ای فرعی کلیسا  هدربزیر آمد و در یکی از   با ظرفی از نان و شراب مقدس از جایگاه به

  معتقد است زمانی کهاز نظرها ناپدید شد و درب تبدیل به سنگ شده و بسته شد. این مرد 

عالم مسیحیت بازگردد آن کشیش از همین درب خارج خواهد شد تا  این ساحت مقدس به 

 موعظۀ خود را به پایان برساند. 

در شمال شرقی ایاصوفیه میدان سرای واقع شده و فوارۀ احمد در وسط آن قرار دارد.      

ه است و یک مجسمۀ  روی آن کار شد  یک مربع برنزی به گوش مرمرین که  ۴یک ستون 

همایون مهمترین دروازۀ سرای هم به این میدان  ود. باب شمیبسیار زیبا در باالی آن دیده 

   میدان نام   صوفیا واقع شده و دنبالۀ آن به شرقی مسجد، میدان ود. در جهت جنوب شمی باز 
سلطان مراد دوم، حکومت از م، فرزند  ١۴8١مه  ٣، درگذشت ١۴٣2مارس  2۹فاتح قسطنطنیه، تولد . ١

م با چیرگی بر قسطنطنیه به فرمانروائی امپراتوری   ١۴۵٣م تا زمان مرگ، سلطان عثمانی که در سال    ١۴۵١

 روم شرقی پایان داد.
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در این محل بود. وزارت  ١بیزانس دوانی سابقشود که میدان اسبخوانده می اسب

در میدان اسب واقع شده است. در  دادگستری در میدان صوفیه قرار دارد. مسجد احمدیه

باشد که در  می 2ستون به آسمان رفته است. ستون اول ستون تئودوس ٣وسط این میدان 

  ٣٠زمان قیصر تئودوس از مصر آورده شده و در این میدان نصب شده است. این ستون 

های کاریو کنده   استمتری از جنس گرانیت سرخ بوده و جاگلدانی بلند آن از جنس مرمر  

دهد. ستون دوم به نام ستون  آن نقش خود قیصر، خانواده و اعضاء دربار او را نشان می 

متر از آن   ۵اند اما فقط حدود اند را تراشیدهمار است زیرا سه مار که در هم پیچ خورده

 باقی مانده است. ستون سوم ستون هرم نام دارد که سابقأ روکش برنزی با آب طال داشت. 

دیدن آب انبار بزرگ به نام آب انبار هزار و یک ستون رفتم. زیرزمین   سپس به     

ستون قرار داشت و در زمان کنستانتین کبیر ساخته    2١2بزرگی بود که سقف آن به روی  

شده اما اینک آب آن خشک شده و از آن به عنوان کارگاهی برای نخ ریسی ابریشم استفاده  

 د.شمی

ای هه ها و کوچ ای با خیابان های استانبول و محله دیدنییا بازار شهر یکی از  ٣بزستن     

دار متعدد است. مسافر نباید بدون راهنما وارد این محله شود زیرا پیدا کردن راه سقف

های  پیچ مانند بازارهای شهر  در  ای پیچ هه باشد. این محله با کوچ خروج تقریبأ غیرممکن می 

داشت. من بیشتر وقت خود را صرف دیدن   ایایران بود و هر صنفی برای خود راسته 

ای اعال و  هه فروشان پارچ ای قالی و شال بافان، طال و اسلحه فروشان کردم. طالههراست

های  ای یا سنگ آالت طالئی و نقره زیبا را به روی میز کار خود پهن کرده و گرانترین زینت

بود، قرار داده بودند.  ای ای کوچک که روکش آن شیشه هه قیمتی را در داخل جعب

های مزین، هفت تیر،  فروشان خنجرهای قدیمی، کارد، شمشیرهای عالی با غالفاسلحه

تفنگ، سپر و کاله خودها را که با ظرافت تمام ساخته شده بود برای تماشا و فروش عرضه  

 ردند.کمی

ز حجاب  زد. زنان ترک هم مانند زنان ایران ابازار از خریداران زن و مرد موج می      

  ،. چادر زنان ترک در قسمت صورتاستنند اما چادرهای آنها متفاوت  کمی اسالمی استفاده  

ها و پیشانی آنها پیداست. چادر آنها  پوشاند و قسمتی از بینی، چشم فقط زیر بینی را می 

 ود.شمی های آنها دیده بسیار نازک است و از زیر آن خطوط لب، چانه و لپ
با ایران در  امپراتوری بیزانس کنستانتین یکم است. روم پس از چند شکست سخت در جنگبنیانگذار . ١

روزگار کنستانین، پایتخت امپراتوری را از رم به دهکدۀ بیزانتیوم در کناِر تنگۀ بسفر منتقل کردند. این شهر 

 بعدها به نام وی، کنستانتینپول یا قسطنطنیه نامیده شد.

2  .Theodos  آخرین م،    ٣۹۵ژانویه  ١7، درگذشت  ٣۴7ژانویه  ١١، تولد تئودئوس کبیر  یا   تئودئوس اول

امپراتوری را به دو قسمت تقسیم کرد. نیم شرقی به آرکادیوس که    زمان مرگتا  م    ٣7۹روم بین  کل  امپراتور  

ره هنریوس پسر کوچکتر وی رسید. دو پاره شدن امپراتورِی روم موجب دو پا   پسر بزرگتر و نیمه غربی به

 شد. ارتدکس، شرق کاتولیک و غرب ، شدن فرهنگ اروپایی و مسیحیت

٣ .Bezesten 
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های گرانقیمتی به تن دارند و شال آنها از جنس ابریشم و حریر زنان اعیان ترک لباس      

 باشد.ای آنها بسیار اعال، شیک و گرانقیمت می هه است. انگشتر و آذین آنها قیمتی و کالسک 

ساخته شده   2که در زمان سلطنت سلطان محمود دوم  ١راتسکیسراسپس به دیدن برج      

رفتیم. این بنا از جنس مرمر در کنار دریای مرمره قرار دارد و از باالی آن مانند برج  

 ود. شمیاندازه زیبائی از شهر و حومۀ آن دیده گاالتا منظرۀ بی 

ها پیش در قسطنطنیه ساکن شده  عکاسی که از مدت  ٣گرنمراه آقای بریه  ه روز بعد ب     

تر  طالئی رفتیم. روز بسیار خوبی بود که در خدمت او جالب  سواری در اطراف شاخبه قایق 

شد زیرا او از تمام زوایای این محل و شهر آگاهی داشت. سفر ما از محلۀ ایوب که در 

طالئی در استانبول واقع شده، آغاز شد. از گورستانی عبور کردیم   راست شاخ  ساحل سمت 

از باالی آن دید متمایزی نسبت به دو   که بر باالی یک بلندی واقع شده بود. تماشای شهر

های متعدد خود درست در روبروی بیننده  ها و قایق طالئی با کشتی   برج دیگر داشت. شاخ 

های نظامی بود. استانبول با مساجد فراوان و کشتی  چپ مخصوص  قرار داشت. سمت

پرا و  ند، در سمت راست و کمی های درونی شهر حفاظت ه از قسمت ک میباروی عظی

در  ۴ای اسکودار و بورگورلوهه گاالتا در سمت چپ قرار داشت. در افق دور دست منار

 خورد.ساحل آسیائی قسطنطنیه به چشم می 

ای دارد و من فقط به  های بسیار جالب قسطنطنیه احتیاج به کتاب جداگانه بیان دیدنی      

رفتیم.  ای میاشای منطقه نم که روزهای دیگر هم مانند این چند روز به تمکمیاین بسنده 

اد در ساحل اروپائی بسفر ر، جنگل بلگ۶، تراپیا۵مراه بارون رانگل از بویوک درهه  ه من ب 

دیدن کردم. روز دیگری هم به دیدن باروی دو جدارۀ شهر رفتم که از شاخ طالئی تا 

در کنار  برج  7دریاچۀ مرمره کشیده شده بود. مهمترین نقاط آن عبارتند از یدی قاپو یا 

یابد. نام این مکان  آهن شهری در آنجا پایان می ای که راهدریای مرمره و توپ قاپو، دروازه

میالدی توپ بزرگ خود به نام   ١۴۵٣ها در محاصرۀ سال از آنجائی گرفته شده که ترک

را در این نقطه در خارج از دروازۀ شهر قرار داده بودند. گذشته از آن باید از   7اوربان

با شمشیری در دست   8زۀ سنت رومانو که آخرین قیصر روم شرقی کنستانتین یازدهمدروا

ها  در آنجا چشم از جهان فروبست، نام برد. پس از منفجر کردن دروازۀ شهر توسط ترک

هنگامیکه او متقاعد شد هیچ امیدی برای نجات شهر باقی نمانده    ،و هجوم آنها به داخل شهر

دروازه از شهر و به داخل جنگجویانی رفت که در مقابل  تاج شاهی را از سر برداشت

 کردند و در آنجا با افتخار فراوان کشته شد و سلسلۀ پادشاهی خاندان او از هم  دفاع می 
١ .Seraskierat 

م،  ١8٣۹ژوئیۀ  ١، درگذشت ١78۵ژوئیۀ  2٠سلطان محمود دوم، فرزند سلطان عبدالحمید اول، تولد . 2

 م تا زمان مرگ ١8٠8سلطنت از 

٣ .Berggren ۴ .Burgurlo ۵ .Bujuk Dere ۶ .Terapia 7. Urban 

م، پس از  ١۴۵٣مه  2۹، درگذشت ١۴٠۵فوریۀ  8کنستانتین یازدهم، آخرین سزار روم شرقی، تولد  .8

م سزار شد. او در نبرد با سلطان محمد دوم در   ١۴۴۹ژانویۀ   ۶مرگ برادرش جان هشتم پاالئیولوگوس، از  

 . گشتقسطنطنیه کشته شد و فصل امپراتوری روم شرقی در کتاب تاریخ برای همیشه بسته 
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روزی هم به دیدن اسکودار رفتم و از مساجد زیبای آن دیدن کردم. روزی   گسسته گشت. 

در اسکلۀ اسکودار بردم.  ای شهر لذت  بورگورلو باال رفتم و از دیدن منظرۀ زیب   هم از کوه

زدند. با شروع باد آنها بادبان را در نزدیکی برج  دو ترک پارو می  قایقی کرایه کردم که

باال بردند. به کمک باد و جریان آب این قایق سبک و باریک با سرعت زیادی به   ١لئاندر

میکه به  رفت. از کنار دماغۀ سرای عبور کرده وارد دریاچۀ مرمره شدیم. هنگاجلو می

واقع در  2کویوسط دریاچه رسیدیم نظر من عوض شد و از آنها خواستم مرا به ماکری 

رفتم که    ٣جنوب غربی استانبول و کامأل در جهت مخالف حرکت ما ببرند. سپس به سامانیا

آهن و بندرگاهی برای قایقرانی در داخل باروی شهر بود. در آنجا من از یک ایستگاه راه

ها و کردم که مرا با سرعت از میان خیابان  کرده و یک اسب کرایهاحافظیرانان خدقایق 

های زین شده  تنگ و پیچ در پیچ استانبول عبور داد. در چندین نقطۀ شهر اسب  ایهه کوچ

 دود.ود و صاحب اسب پای پیاده به دنبال اسب می شمیکرایه داده 

واقع در دریاچۀ مرمره بود که به  آخرین گشت من در قسطنطنیه دیدن جزایر پرینس      

باشد. شاهزاده کارل به خاطر  خاطر اقامت خانوادۀ سلطنتی ما در کشور ما معروف می

دچار شدن به بیماری تیفوئید در سفرهای شرقی خود در این مکان بستری شد تا سالمتی  

همین نام   باشد که یک آبادی با می  ۴خود را باز یافت. بزرگترین جزیرۀ این گروه پرینکیپ

برند. آب و هوای این منطقه  سر می دارد و ثروتمندان شهر ایام گرم سال را در آنجا به

  2اندازه زیباست. من به مدت  بی   استتأتر  شکل یک آمفی   بسیار مطبوع است. آبادی که به 

ای جنگلی اطراف آن سوارکاری کردم و از صومعۀ یونانی سنت جورج  هه ساعت در کو

ز این باال از قسطنطنیه  ا  اندازی کهنمودم. چشم  متری سطح دریا دیدن  2٠٠  واقع در ارتفاع

 با مساجد فراوان در افق و جزایر پرینس داشتم بسیار عالی و فراموش نشدنی بود. 

مراه یک نفر ترک  ه ه سوئد و نروژ رفتم تا ب سفارت اوت من به ١٣روز جمعه      

ه و حرکت سلطان را از قصر تا مسجد اونیفورم پوش در مراسم سالم آن روز شرکت کرد

تمایلی به حضور   ،ببینم. سلطان عبدالحمید دوم پس از چندین اقدام ناموفق برای ترور وی

شدید حضور   ه وجود وی ضروریست با مراقبت ک می در اجتماعات ندارد و فقط در مراس

مهیاست. او در   روز در هفته در روزهای جمعه  ند. امکان دیدن سلطان فقط یک کمی پیدا 

شود.  میدر نزدیکی قصر وی قرار دارد به عبادت مشغول    نام مجیدیه که  مسجد کوچکی به 

وند و از آنجا دید خوبی  شمی پوش به ایوانی راهنمائی  اروپائیان توسط مسئول ترک اونیفورم 

حدود    اروپائی و   ۵به محوطۀ اطراف دارند. مرا هم به این ایوان راهنمائی کردند. در آنجا  

های فراوانی بر سینه حضور داشتند. از دروازۀ نفر از فرماندهان ارتش ترک با مدال 2٠

 آبی، شلوارهای کوتاه و گشاد و کاله عثمانی،   هایقصر تا مسجد دو ردیف سرباز با کت 

١  .Leander   ابتدا  برج  این  ،اسکودار نزدیکی  در  بسفر  تنگۀ در  کوچکی  جزیرۀ در  برجی  دوشیزه،  برج  یا 

 کامل و تعمیرم  ١7٣۶ و ١۵٠۹ سال در سپس و شد ساخته شهر محافظ برج عنوانبه م پ ۴٠8 سال در

 . گشت

2 .Makri koy ٣ .Psammania ۴ .Prinkip 
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 در اهمیت،کم  مسلح به تفنگ و شمشیر ایستاده بودند. محوطۀ باز و وسیع مقابل این مسجد

  2ای در نزدیک ایوان توقف کرد و زودی کالسکه  بود. به پاشی شده نزدیکی دروازه شن 

پوش از آن پیاده شده وارد اطاقی در مجاورت ایوان شدند. افسرانی که در  پسر اونیفورم 

  ١١اطاق حضور داشتند تعظیم کردند و این دو شاهزاده پاسخ آنها را دادند. حدود ساعت 

ر گوش یکدیگر نجوا کردند. همه  ای را نشان داده و دیجان آمده، با انگشت نقطه ه  همردم ب

د ببینند.  شمی های خود نیم خیز شدند تا خیابانی را که سلطان از آن وارد به روی صندلی

سربازان به حالت خبردار ایستادند و همه ساکت شدند. به زودی صدای نزدیک شدن 

د. شمی ه  ای به گوش رسید. کالسکۀ نه چندان مجللی بود که توسط دو اسب سیاه کشیدکالسکه 

رد. چهارچوب کالسکه  کمیپشت سر کالسکۀ سلطان، رئیس خاجگان سوار بر اسبی حرکت  

توانستی مردی را ببینی که خود را ردی میکمید اما اگر دقت شمی مانع از دیدن سلطان 

ای آن را تا گردن بسته بود. او کاله عثمانی به سر داشت  هه رنگی پیچیده و دکمدر شنل سیاه 

حالت ولی مهربان به نظر  د. چهرۀ او بیشمی ال یا زینت آالتی بر سینۀ او دیده ن و هیچ مد

ای او فرو رفته بود و پوست مایل به زردی داشت. ریش پرپشت سیاه  هه رسید. گون می

  ١پاشاداد. این سلطان عبدالحمید دوم بود و وزیر جنگ عثمان رنگی چانۀ او را زینت می

رنگی   ای با ریش خاکستریپاشا مرد کوتاه قامت و قوی جثه در کنار او نشسته بود. عثمان 

 عثمانی بسیار معروف شد. و  جنگ بین روس بود که در آخرین 

پاشا از آن پیاده شده به  کالسکه در مقابل درب مسجد توقف کرد و سلطان و عثمان      

خرین پله توقف کرد، به عقب برگشت و  ای مسجد باال رفتند. سلطان در آهه سرعت از پل

سمت ایوانی که ما در آن نشسته بودیم    دستی برای حضار تکان داد. او تعظیم کوتاهی هم به 

کرد و با عجله وارد مسجد شد. سلطان عالقۀ خاصی داشت تا از تعداد و نام اروپائیانی که  

کارت ویزیت اروپائیان را   نند آگاهی یابد. به این دلیل افسریکمی در مراسم سالم شرکت 

رد. پس از حدود نیم ساعت سلطان مجددأ ظاهر شد، به سرعت به کالسکه  کمیآوری جمع 

کرده قوانین قرآن عمل    و به ا  .باشدسمت قصر حرکت کرد. او مرد متدینی می  نشست و به

ا،  هه خاج میانرسد در نظر می نماید. اما بههای زیادی به افراد کم درآمد میکمک  و

ر لحظه در فکر ترور ه  ه اعتماد دربار، زنان و کارکنان حرم کاشخاص خسیس و غیر قابل

  ه ود او بشمیباشند، زندگی غمگینی داشته باشد. گفته کردن یا خوراندن زهر به وی می 

های یچکس اعتماد ندارد. گذشته از انجام فرایض دینی در روزهای جمعه، هرگز از باغه

ند، خارج  ک میروی مراه سوگلی حرم در آنها پیاده ه ه ئن و زیبای قصرهای خود که بمطم

 ود. شنمی
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