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 بخش یازدهم

 گردش در باکو 

 

گذرد شهر وسعت عجیبی یافته  از آخرین دیدار من از باکو می در این چهار سالی که     

ها را قطع  های قطار شهری بیشتر خیابان و از بسیاری جهات پیشرفت کرده است. حاال ریل

باکو   به  سیاه را  قطار بخار، شهر  هم   کند. حتی در صنعت متصل میکرده و یک  نفت 

 هائی حاصل شده و روش استخراج نفت تکامل یافته است.پیشرفت 

به سر برد، دیدنی برای مسافری که می       های زیادی خواهد چند روزی در این شهر 

های قدیم در آن مسکن داشتند. البته  باشد که خان ای میوجود ندارد. تنها دیدنی شهر قلعه 

به روی تپۀ نسبتأ بلندی در   قلعهاست.  و جالب    تأثیرگذاربزرگ یا زیبا نیست اما    این بنا

کاری شده  گچ  است. در داخل قلعه، تاالر کوچکی با سقف  محلۀ تاتارنشین شهر واقع شده

داد ما نشان می   شود. پیرمرد روسی که قلعه را بهای دیده میوجود دارد که در کف آن حفره

جدا شده و   حضور خان گفت که این تاالر محل دادگاه خان بود. سر مجرم بالفاصله در می

به سوراخ  این  می  از  انداخته  محوطه زیر  تاالر  این  زیر  در  وسیلۀ  شد.  به  که  بود  ای 

راهروهائی به نقاط مختلف قلعه راه داشت اما اکنون تبدیل به ویرانه شده بود. اگر کسی  

واند از آنجا دیدن کند اما ما تمایلی به دیدن آن نداشتیم. گذشته از آن  تعالقه داشته باشد می 

 ها را داشته باشد.ها و رطیلکند باید تحمل نیش عقرب دیدن می آنجا کسی که از 

آن سالنی با  در نزدیکی قلعه، مسجدی با دو منارۀ سفید و پهن واقع شده است. داخل     

های برج و  تزئیناتی به سبک شرقی دارد. از خرابه  نما بافراوان و یک طاق   هایستون 

های قدیم دور تا  های بزرگ و متعدد که در زمان باروی نسبتأ بلند و قدیمی شهر با دروازه

اینک در وسط  با رشد شهر مدرن باکو  هم دیدن کردیم. این بارو    ،دور شهر را گرفته بود

 شهر واقع شده است.

روی   بازار رفتیم. البته بازار ثروتمندی نبود اما پیاده تاتارها به نام قرهبه دیدن بازار      

های پیچ در پیچ، کثیف و باریک آن ارزش این دیدار را داشت. در دو طرف آن، در کوچه 

ها تجار تاتار،  غرفه   هم شبیه موم عسل بودند. در این  ها و انبارها، فشرده به ها، مغازه حجره

نی در میان اجناس خود که اغلب فرش، گلدوزی، رومیزی، کیف، پارچه،  ارمنی و ایرا

نوک تیز و پاشنه بلند بود نشسته و به کار  قرمز  های چرمی  های ابریشمی، کفش جوراب
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می مشتری رسیدگی  به ها  خشکبار  میوه،  هم  تعدادی  کشمش  کردند.  و  بادام  پسته،    ویژه 

و شکر هم    کریستالآالت،  شمع، کبریت، چینی فروختند. کاالهای روسی از قبیل پارچه،  می

اشیاء زیبائی از    تراعیانی های  رسید. در حجرهها به فروش میدر برخی دیگر از مغازه

پیاله، شمعدان و بشقاب از جنس سنگ مخصوصی که از شهر مشهد   در خراسان قبیل 

ای و فلزات دستی نقره برنزی، کار   ای، پیالۀشیشه   شد. تنگآید، برای فروش عرضه می می

دار به شکل دکمه بوده و  توان تهیه کرد. این فلزات لعابدار دیگر را هم میکوچک لعاب 

د. نور محوطۀ  نشوهای قفقازی و مانند آن استفاده می کمربندهای تاتاری و جافشنگی برای  

ای خفیف بود. ساعتی پیش از غروب آفتاب،  پیچ و مسقف بازار به شکل عاشقانه تنگ، پیچ 

خود رفتند. قسمت جلوی    هایخانه   رفت و آمد در بازار کمتر شد و تجار و خریداران به

 شد.هائی بسته می ها با تخته چوب هحجر

های های اطراف قلعه پرسه زدیم. این محله مانند سایر محله هم در خیابان کوتاهی  مدتی       

  قدری به   ها بهگلی و خاکستری رنگ خیابان   انگیز بود. دیوارهایغم   و  آلودتاتارنشین حزن 

رسید.  دو طرف می  کردید انگشتان شما به های خود را باز میاگر دست هم نزدیک بودند که  

کوتاهی داشتند. برای جلوگیری    و  یک طبقۀ تنگ و تاریک، سقف صافکوتاه  های  خانه 

خیابان باز    ای بهبانوان، هیچ روزنه   مخصوص ویژه اطاق    از دیده شدن داخل خانه، به

فقط  و دیوار صاف و خاکستری محاصره شده بود.  به این جهت همه جا با دنکرده بودند.  

خانوف  بیک باکی عیسی  .دادرنگ تغییری می استتار شده در دیوار گلی خاکستری  کوتاه   درب

تاتار من از سفر پیش  روی همراهی کرد. او  ، ما را در این پیاده به ایران  دوست جوان 

نفت نوبل به کار یادداشت برداری از مقدار نفت خارج شده از منابع    شرکتهنوز هم در  

های البرز در میان برف و  نفت مشغول بود. در سفر اول من به ایران هنگام عبور از کوه

 ١یخبندان مسیر، او سرمای شدیدی خورد و مجبور شد در تهران تحت مداوای دکتر تولوزان

 فارس مسافرت کردم.یج قرار گیرد و من بدون او به سواحل خل

های باشد و هنرپیشه تفریحات عمومی در باکو بسیار اندک است. شهر دارای تأتری می     

دهند. رفتن به کلوب شهر یکی دیگر از تفریحات مردم است. دوره گرد در آن نمایش می

میانی آن  این کلوب سالنی دارد که میزهای بازی در کنار دیوارها قرار گرفته و قسمت  

تبدیل می به پیست رقص  آنجا گروه هنگام عصر  بعضی روزها  شود. در  موسیقی،  های 

کنند حتمأ سری در صنعت نفت نوبل کار می   هائی کهنوازند. سوئدی متنوعی می   هایآهنگ

 ها و راهها، نیمکت بان زنند. محل کلوب در میان باغی واقع شده و سایه به این مجلس می

دارد تاالر مردم غروب .  روهائی  مشغول می در وسط  به رقص  از  ها  بعضی  شوند. در 

نوازد. مطمئنأ سوئدی های متعددی در آنجا یافت  روزها یک گروه موزیک زنده آهنگ می 

درختان پربرگی  هائی تعبیه شده و با کمال تعجب  روها و نیمکت پیاده   ،در باغ آنشود.  می

 روید. خاک نامرغوب و  آن درخت به ندرت می. البته در باکو و اطراف ندارشد کرده
١  .Tholozanسال خدمت در دربار  ، ژوزف تولوزان، پزشک شخصی ناصرالدین شاه، او پس از سی

 . وی نشدهمراهی  بهعلت بیماری موفق م به ١٨٨٩ایران هنگام مراجعت شاه از سفر سوم اروپا در سال 
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باشد. دور باغ کلوب، برای جلوگیری درختان نمی بادهای شدید، شرایط مناسبی برای رشد  

، دیوار بلندی کشیده شده است. نام شهر از که برای درختان مطلوب نیست  از وزش باد 

 شرایط آب و هوائی و وجود بادهای فراوان گرفته شده است. این شهر از قدیم بادکوبه به 

ها دایر است  تابستان باشد. این کلوب فقط معنی محل بادها خوانده شده و باکو مخفف آن می 

  کنند. کلوب جدید به می جدیدأ افتتاح شده استفاده ، مردم از کلوب دیگری که زمستانو در  

با انجام   خانه دارد.  باشد، تاالرهای بزرگی برای بازی و یک کتابشکل یک قصر می

و اهالی   ثروتمندی است شود که باکو شهر  های بزرگ در این کلوب چنین احساس می جشن 

 باشند.حتمأ ثروتمند می  وسع مالی آن را دارند که برای تفریحات خود پول خرج کنند و 

 

 
 

  ورستی   ١3باالخانی رفتیم. این منطقه در فاصلۀ    مه با دو درشکه به  صبح روز دهم ماه      

اند. نفت  شده   مربع واقعشهر قرار دارد. معادن نفت باکو در محیطی به وسعت ده کیلومتر

 و    های قدیم باعث رونق باکو شده و به مردم این ناحیه و حتی نواحی شرق اروپااز زمان
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باکو شده  نور و گرما داده  و غرب آسیا   نوبل، و باعث رشد و گسترش  است. برادران 

گذاری کردند که  یالدی در این ناحیه شرکتی را پایه م   ١٨7۴در سال    ٢لودویگو    ١روبرت

سایۀ خود قرار داد و نام این خانوادۀ سوئدی را در  جهان را زیر  به زودی صنعت نفت  

شرکت در طول بیست سال با کوشش فراوان این   ها انداخت. ایندرگاه آسیا بر سر زبان 

مورد کتاب در    کنونی رسیده است. این  ای به موقعیتمالحظه قابل  دو برادر، با پیشرفت

اما خواندن آمار زیر که چگونه به عظمت کنونی خود رسیده  یست  تاریخچۀ این شرکت ن

 کند.گستردگی شرکت را بیان می 

 به ساختمانی راهنمائی شدیم که محل سکونت رئیس کارگران نفت باالخانی آقای مهندس     

باشد. من به خاطر سفر پیشین  می  ۴از کشور فنالند بود. نام این ساختمان پتروویچ 3تالبری

با محیط آشنائی داشتم. در آن  5ام در منزل مهندس یوهان سندگرنخود و اقامت هفت ماهه 

سندگرن شغلی را داشت که امروز مهندس تالبری در آن سمت انجام خدمت  مهندس  ایام  

 ذیرفت.کند. مهندس با خوشروئی ما را پمی

های نفت رفتیم. اینجا جنگلی با  پس از مکالمۀ کوتاهی در محل کار او به طرف چاه      

حلقه    ۴٠باشد که  نوبل می   برادرانحلقه چاه متعلق به    ١١۶دکل است. از این تعداد    ۴١٠

و در باقی عملیاتی   هگذاری بودچاه مشغول مته  ٢5. در نداز آنها در حال حاضر فعال بود

بود. اولین چاهی که به آن رسیدیم چاه    ۶بغل  ١5٠تا    ١٢٠ها بین  شد. عمق چاه انجام نمی 

  ١٢5بغل فوران کرد و با ادامۀ حفر، عمق آن به  ١٠5بود. این چاه در عمق   5٠شمارۀ  

هزار  ١5٠سه ماه و یک روز، روزانه حدود به مدت بغل رسید. از این چاه در این عمق 

هزار پود در    5٠تا    ۴٠شده به    کرد. پس از این مدت مقدار نفت خارجنفت فوران می   7پود

اینچ فواره بزند و تا اواسط    ١٠تا    ٨روز کاهش یافت. اینکه از یک چاه، نفت به قطر  

ها در از باقی چاه شود که   مقایسه گفته   تشکیالت آن باال بیاید گنج بزرگی است. اگر برای

برد. ارزش این چاه پی   توان به شد میمیخارج  روز  هزار پود نفت در شبانه   ٩٠مجموع  

آید. البته اگر  دست می  دیگر نفت به   هایکل چاه نصف    چاه تقریبأ معادل  یعنی اکنون از این

آن است زیرا    سودتشکیالت چاه باشد صدمۀ آن بیش از   نفت بیشتر از نیمۀ ارتفاع فوران

آید راه لوله را مسدود هدر شده و شنی که با نفت باال می   مقدار زیادی از نفت بدون استفاده 

مقدار زیادی شن باال زد،   5٠ها را از شن پاک کرد. در چاه شمارۀ  کند. سپس باید لولهمی

 ساعت   شدن نفت را اشغال کرد. هرای در اطراف چاه جمع شد و محل جمع شکل تپه   به

١  .Robert    7، درگذشت  ١٨٢٩اوت    ۴روبرت یالمار نوبل، برادر بزرگتر لودویگ و آلفرد نوبل، تولد 

 م، مهندس سوئدی و یکی از بانیان شرکت نفت نوبل در باکو ١٨٩۶اوت 

٢. Ludvig م، مهندس سوئدی و یکی    ١٨٨٨آوریل    ١٢، درگذشت ١٨3١ژوئیۀ    ٢7ودویگ نوبل، تولد  ل

 طراحی اولین کشتی نفتکش به نام زرتشت را شخصأ انجام داد.  کو کهاز بانیان شرکت نفت نوبل در با 

3 .Tallberg ۴ .Petrovitsch 5 .Johan Sandgren 

۶ .Famnمتر  ٨٢/١ برابرشد، هر بغل گیری عمق آب استفاده می، واحد قدیم درازا که بیشتر برای اندازه 

7 .Pud و نیم کیلوگرم ١۶، واحد قدیم وزن در روسیه، هر پود حدود 
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شد تا به  بیش از دو هزار پود نفت به وسیلۀ پمپ از منبع چاه به حوضچۀ موقتی ارسال می 

 است. ٠.٨7۶وزن مخصوص نفت این چاه   شهر سیاه حمل شود.

. نه تنها به خاطر باال  استجلوگیری از فوران بیش از اندازۀ نفت، کار بسیار مهمی       

  زمان مدت  شود. هرچه  آمدن و مخلوط شدن شن با نفت بلکه نفت اضافی بدون بهره تلف می 

 گردد.می  شده و تلف  اطراف پاشیده  نفت با هوا بیشتر باشد مقدار بیشتری از آن به  مجاورت

جلوگیری   ٪  است. برای35٪ و فوارۀ کوچکتر  ٢5بزرگ   مثأل نفت حاصل از یک فوارۀ

شد. زانوئی را با فشار به دهانۀ  از فوران بیش از اندازۀ نفت سابقأ از زانوئی استفاده می

  تغییر  مودی به افقی تبدیل گردد. جدیدأ روش کارکردند تا فوران نفت از عچاه فرو می 

هاست، مثأل  شود. دلیل اول فرسوده شدن سریع زانوئی از این طریق استفاده نمی ده و  کر

گردد. علت دیگر آن  اینچی در عرض چند ساعت سائیده شده و مستعمل می   3لولۀ فلزی  

کند. در حال  شود که آن را منفجر میاست که فشار داخل این زانوئی به قدری زیاد می 

 بیشتری دارد.حاضر روش زیر کاربرد 

های چوبی دهند. بین آنها تنه در اواسط دکل، دو ردیف چوب به صورت افقی قرار می     

به ضخامت   فلزی  آن یک بشقاب  و در وسط  نفت نصب    3بزرگ  فوران  اینچ سر راه 

این الیه می کل  می کنند. ضخامت  متر  به یک  آن اصابت  ها  به  فشار  با  نفت  وقتی  رسد. 

هائی آن  ردد و کانال گدر منبع موقتی جمع میهائی  به وسیلۀ جوی یخته،  پائین ر  کند به می

  خورد و آنها هر سه چوبی را می  هایماسه الیه   و  . شن بردمی ترین استخر  نزدیک   را به

شود قدرت مقاومت  از این روش استفاده می  هائی که در چاه   گردند.میروز یک بار تعویض  

مجموع    زیاد باشد تا با فشار جریان نفت از جا کنده نشود زیرا وزن خیلی  خود دکل هم باید  

 رسد.پود می   3٠٠ها به این الیه 

ها بازدید کردیم. این چاه وظیفۀ خود را  ، یکی از اولین چاه ١5آنگاه از چاه شماره       

میلیون    ١3بغل   ٨5در زمان فعالیت در عمق   های آن مسدود شده بود.انجام داده و و لوله

هزار پود نفت   ٩روزانه حدود  5٩پود نفت از این چاه استخراج شده است. از چاه شماره 

بخار درون    که توسط ماشین   ستای فلزی بلندی، سطل استوانه ١شود. شالونکااستخراج می

  ٢7رود. هر شالونکا در هر نوبت  گیرد باال و پائین میای که در داخل چاه قرار میلوله

  مخزن دو    به آورد. آنگاه نفت در جوی چوبی تخلیه گشته و  باال می زمین    را از دل  پود نفت 

 .شودمینشین شن و ماسۀ آن ته  مخزنرسد. در این بزرگ می

بغل در درون   ١٠٠مته تا عمق  رفتیم.    ٩٨چاه شمارۀ    اطالع از طرز کار مته به  برای     

پیش  اما  بود  میچاه  عمق  بینی  در  که  به   ١5٠شد  مته   بغل  چهارم  لولۀ  برسد.  هم   نفت 

خاک سر راه مته    هایای از الیه اینچ بود. نمونه   ٢۴گذاری شده بود. قطر لولۀ اول مته  کار

 شد.چوبی نگهداری می هایقفسه در 

های  میلیون پود نفت خام در حوضچه   ۶شده بود. حدود  خیلی زیاد  نفت  دسترسی به  حاال       

 فوتی وجود داشت. روی دو تا از آنها سرپوش گذاشته بودند. از ایستگاه پمپ  ۴موقتی 

١ .Schalonka 



دین ههسون  دین در دربار ناصرالدین شاههه     

5٩ 
 

سیاه ارسال   شهر  وسیلۀ دو خط لوله به   هزار پود نفت به   ٢3٠روز حدود  در شبانه   ،باالخانی

لیون پود نفت به شهر سیاه ارسال شده  می  ١٨گشت. از آخر ماه ژانویۀ امسال، حدود  می

باالخانی ضروری بود زیرا آنها تقریبأ پر شده بودند. در شهر سیاه    بود. تخلیۀ انبارهای

چند حوضچۀ خالی آمادۀ تحویل گرفتن نفت بودند اگرچه در انبار آنجا هم شش میلیون پود  

 نفت وجود داشت.

نفت ایجاد کرد. گردش علمی    هایحوضچه هائی در سطح  وزش باد شدت گرفت و موج      

 توان راحتی می  منزل مهندس تالبری رفتیم. به   صبحانه به  پایان رسید و برای صرف  ما به

روی در آن محیط بد بو، این وعدۀ غذائی چقدر مزه داد.  حدس زد که پس از آن همه پیاده

های محلی چیده شده  تازه، چند نوع ماهی و شراب روسی با خاویار  هایمیزی از ساندویچ 

ها نواز، سوار درشکهو میهمان   صبحانه و خداحافظی از میزبان مؤدب  بود. پس از صرف

 تاتار با سرعت زیاد ما را به باکو رساند. هایشده و سورچی 

شرکت  خانۀ به شهر سیاه رفته و از تصفیه  ١همراه مهندس المبرت  ماه مه به ١١روز      

اند نفت نوبل که تشکیالت عظیمی بود، دیدن کردیم. به این اهالی کشورمان که موفق شده 

چنین تشکیالتی را در این نقطه از جهان ایجاد و اداره کنند باید آفرین گفت. اگر چه من  

های نبود که من با دانسته   حل آندانستم اما اینجا مطرز تبدیل نفت خام به کروسین را می 

هزار پود نفت خام تصفیه    ٢٠٠خود عرض اندام نمایم. در این تأسیسات روزانه  محدود  

شد. گاز حاصل به سردخانه تزریق شده و قطرات نفت تصفیه شده در مخزنی جمع  می

٪  35شد. در بهترین شرایط فقط  هزار پود نفت سفید تولید می ۶٠گشت. روزانه حدود می

تنهائی برای تصفیۀ نفت خام به نفت   وش تقطیر به گردد. رنفت خام به نفت سفید تبدیل می

هزار پود   ١۴مخزن با گنجایش  ۶از تصفیۀ ابتدائی، محصول به  ساز نیست. پس   سفید کار

مخزن    ١٠گردد. در آنجا اسید سولفوریک و مشتقات ازتی آن جدا شده و به  سرازیر می

 شود.میهزار پودی وارد  ١٢5انبار بزرگ  ١٢هزار پودی و سپس به  ١۴

گیرد و این مخازن  انجام نمی   ٢ها در دهانۀ رود ولگادر فصل زمستان رفت و آمد کشتی      

کنند. صدور نفت از تأسیسات نفتی  شوند اما در فصل تابستان آنها را خالی میتخلیه نمی 

باشد. برای آگاهی از عظمت  واگن نفتی می  3٠٠تا    ٢٨٠نوبل در باکو به باتوم روزانه  

هزار کیلومتر    بین باالخانی و شهر سیاه نوبل  نویسم که شرکت می   کشیلولهت این  تشکیال

 لوله احداث کرده است. خط

کوپک و نفت تصفیه شده   ۶میالدی  ١٨٩٠قیمت هر پود نفت خام در باکو در ماه مه      

شود قیمت آن در محل  میلیون پود نفت تصفیه می ١٨که ساالنه  کوپک بود. از آنجائی  ٢٢

نفت به قیمت هر   ،های جنوبی رود ولگاگردد. در قسمت هزار روبل می ٩۶٠میلیون و   3

 تزاری  روسیۀ که وارد رسد و مالیات هر پود نفت می فروش کوپک به  ۴٠تا  35پود 
١ .Lambert 

٢  .Volga،    ترین رود اروپا ترین و پرآبکیلومتر درازا، طوالنی  3٬۶٩٢رودی است در غرب روسیه که با

 ریزد.پس از طی مسیر طوالنی خود به دریای کاسپین میکه  است
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  شود مالیاتی تعلق سایر کشورها صادر می   کوپک است. البته به نفتی که به   ۴٠  شودمی

  سال اخیر به  ١5رقابت باشد. قیمت نفت در    ر آمریکا قابل گیرد تا با نفت تولید شده دنمی

  ۴میالدی برابر    ١٨75خاطر افزایش تولید تنزل کرده است. قیمت هر پود نفت در سال  

کوپک    ۶رسید. قیمت کنونی نفت خام در شهر باکو  روبل می   ١7روبل بود و در سیبری به  

 تی به نیم کوپک هم رسیده بود.باشد. این مبلغ چندی پیش به یک و ح در هر پود می

  پتروویچ دعوت روسل در ویالمنزل مهندس ک  بازدید برای صرف شام به  پس از این      

حضور   وطنان از جمله پسر روبرت نوبل همداشتیم. در سر میز شام اشرافی، چند تن از هم

 و مانند مازندران واقع شدهداشتند. ویال پتروویچ در خارج از شهر سیاه در کنار دریای 

مییک   آسیا  در  سوئدی  کوچک  باغ روستای  درختان  باشد.  با  بزرگی  این های  فراوان 

گیرد.  باشد در بر میفنالندی می   و  ساختمان قصر مانند را که محل اقامت مهندسین سوئدی

شام، دور آقای مهندس کروسل    کلوبی با سالن رقص، بیلیارد و کتابخانه دارد. پس از صرف

یکی  ها  ها و فنالندیدر کنار سوئدی حلقه زدیم. این جشن بزرگ و باز منزل او  در ایوان  

رشکاربان ترشکو با بیان جمالت  از بهترین خاطرات سفر ما بود. رئیس هیئت اعزامی س

ای از طرف خود و اعضاء هیئت از زحمات مهندس کروسل قدردانی کرد و از  مهربانانه 

 نوازی ایشان سپاسگزاری نمود.میهمان 


