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 بخش هجدهم 

 یک روز در قزوین
 

ها روی پرداختیم. کوچه های قزوین به پیاده ماه مه در بازار و خیابان   ٢٠شنبه  روز سه      

هائی برای رسیدن نور در سقف گنبدی شکلی داشت. روزنه   ،پیچ بازاردرهای پیچ و خیابان 

و هوای آنها در فصل تابستان خنک    بودتاریک  نیمه   گنبدها ایجاد کرده بودند. داخل بازار

 باشد.و مطبوع می 

ها زرگران ای که نظر ما را به خود جلب کرد راستۀ زرگران بود. در این مغازه راسته      

های  بند، سکه سینه، دستبند، النگو، گردن به شکل انگشتر، گلاز طال و نقره  انبهائی  اشیاء گر

ای، برای تماشا و  شیشه   هایرا در درون جعبه قلیان    فلزی  هم پیوسته و قسمت   ه قیمتی ب

داده بودند. این زیورآالت از جنس طال، نقره، فیروزه، برلیان، الماس و سایر   فروش قرار

ن آنها قسمت فلزی قلیانی از جنس نقره و با تزئیناتی از مروارید،  های قیمتی بود. در بیسنگ 

 کرد.ها را به سوی خود جلب میدیده

ها سازان طرز تهیۀ زین را تماشا کردیم. زین های زینفروشان و حجرهدر بازار چرم     

  که  جاقلیانی چرمی ساختند. در آن حجره،  قیمت آن می   را در انواع گوناگون با توجه به 

حمل آن  در  را  خود  قلیان  سفر  هنگام  به می  ایرانیان  نیز  می  کنند  اینفروش  در   رسید. 

 شد.آشامیدنی مسافران هم ساخته می های چرمی برای حمل آبها مشک کارگاه 

رسید. بهائی از خراسان، کرمان و اصفهان به فروش می نهای گراای، فرشدر راسته      

های گرد و مزین برای کاری شده، کالهیا نقره   دیگری شال، گیوه، سرپائی طالدر غرفۀ  

بین  آالت فروخته می   ای لوازم منزل و کوزه گشت. در مغازه فروش عرضه می  شد. در 

برای حجره و  نشسته  که  دیدیم  را  باسوادی  اشخاص  داشت.  وجود  هم  سلمانی  مغازۀ  ها 

مدرسه عبور کردیم. به مسجد کوچکی رفتیم  نوشتند. از مقابل چند  سواد نامه می اشخاص بی 

 که مردم برای نماز روزانه و دعا در آن اجتماع کرده بودند.

همراه محمد آقا به سمت قصر مجلل والی حرکت   بعدازظهر با دو کالسکه به  ۵ساعت       

کردیم. در مقابل دروازۀ کاخ محل اقامت وی که محل کار او نیز بود، پیاده شدیم. پس از  

های روغنی روشن شده بود به حیاط رسیدیم. مطابق معمول  عبور از داالنی که با چراغ

هائی بر آن سایه افکنده بود. داالن  های ایرانی، حوضی در آن وجود داشت و درختخانه 
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کاری شده بود رساند. حوض این باغ  دیگری ما را به باغ دیگری که به شکل زیبائی گل 

قصر والی در این حیاط قرار داشت. در ایوان بزرگی میرزا  مستطیل شکل و دراز بود و

 خان به پیشواز ما آمد و از ما دعوت کرد به طبقۀ باال برویم.عبدالعلی

های ایرانی پوشیده شده بود. طاق  وارد تاالر صلیبی شکلی شدیم که کف آن با فرش     

طور کامل    بزرگ تقریبأ به   زیبائی داشت و دو پنجرۀ بسیار  های چهارخانۀ بریتاالر، گچ 

های سبز، بنفش، طالئی،  به رنگ ی  الوانهای کوچک و  دیوار آن را پوشانیده بود. شیشه   دو

شدند. میز بزرگی  ها رو به باغ باز می ها به کار رفته بود. این پنجرهدر پنجره آبی و سفید 

   بود. روشن چیده شده هایهای کوچکی با شمع کاسه  وسط تاالر قرار داشت و روی آن

 

 
 

هائی قرار داده بودند و روی میز مملو از خوردنی  ها میز و صندلیپنجرهدر کنار یکی از  

شیرینی با یخ، بستنی وانیلی سفید و سرخ     و  بود. دور میز نشسته با چای، شربت ترش

پذیرائی شدیم. یک نوع ساالد هم در ظرفی گذاشته بودند و شهد شیرینی در کنار آن قرار 

 هائی بادام خوردیم. در کاسه و در آن شهد فرو کرده، میداشت. ساالد را با دست برداشته  

داد، خشکبار، ایرانی که مزۀ گچ و چربی می  ایهای خامه سوخته، انواع شکالت، شیرینی 

کردیم. های هندی قرار داشت و ما از آنها تناول می پسته، زنجبیل، دارچین و سایر ادویه 

مراجعت نمودیم. خدمتکاری که ما را تا درب  ساعت از وی خداحافظی کرده،  پس از یک 

 ها پس  ساختمان در قسمتی از این قصر زندگی کرده اما    ١شاه  کرد گفت که نادرهمراهی می

م در درگز، قتل   ١۶88اکتبر    ٢٢خ برابر  ١٠۶۶گذار دودمان افشاریه، تولد  رئیس ایل افشار و بنیان.  ١

خ در دشت   ١١١۵خ تا زمان مرگ، تاجگذاری    ١١١۴م، سلطنت از    ١7۴7وئیۀ  ژ  ١۹خ برابر    ١١٢۶

ها را شکست داده و دهلی را تصرف کرد. نادر باالخره به دست چند تن  چالدران، او در جنگ کرنال هندی

 از فرماندهان قشون خود کشته شد. 
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 .ستا درختان باغ دست نخورده باقی مانده ولی اند بنا شده  او تجدیداز 

آسائی آغاز شد. مثل آن بود که  خدمت نایب والی بودیم باران سیلکه ما در  هنگامی     

ریخت. رعد و برق شدیدی  های دنیا را همزمان فرو می کرد و تمامی آب آسمان دهان باز می 

و نیم باران    ۵شدند. ساعت  غرب به سرعت نزدیک میدر گرفت. ابرها از جهت شمال 

زمین    ا اندازۀ گردو بود و پس از برخورد بتگرگ عجیبی شد. بزرگترین آنها به   تبدیل به

تدریج تگرگ مجددأ تبدیل به باران شد. رعد و برق چشمان ما را   شد. به هوا بلند می  به 

  نمود. گاهی به و آسمان را با دنبالۀ آتشین خود به قطعات ناموزونی تقسیم می کرد  میخیره  

ای شبیه بود که جویبارهائی  رودخانه شد و گاهی به  های فراوان میدرختی با شاخه شکل  

    نمایشیک کالم    شد. بهشکل زیبائی دیده می   ریخت. رعد و برق از پشت ابرها بهبه آن می 

 

 
 

انگیزی بود. البته این شرایط آب و هوائی در این فصل سال در این قسمت از ایران  حیرت

بارندگی ساالنه در این منطقه از ایران باال  افتد. میزان  طبیعی نیست و به ندرت اتفاق می 

می  نامرتبی  بطور  سال  طول  در  باران  اینکه  خاطر  به  و  حاصل نیست  به  خیزی بارد 

 بارد.هم باران نمی  ها حتی یک قطرهکند. اغلب ماه های زراعی کمکی نمی زمین 

روحانیون  در قزوین موفق شدیم از یک مراسم خاکسپاری شیعیان دیدن کنیم. پسر یکی از 

شرایط   به خاطر  شود.  سپرده  به خاک  بود  قرار  و  کرده  فوت  بود  مال  هم  او  که  شهر 

خانوادگی و سید بودن وی، مراسم خاکسپاری او با مراسم اشخاص فقیر تفاوت داشت. ابتدا  

پرچم سیاه طویل، دو  شد. سپس دو هائی داشتند حمل میرنگ که زردوزی دو پرچم سرخ

نان با  بزرگ  ده مرد   ،سینی  آنگاه  بود.  و چندین شمع در حرکت  برنج و شیرینی زیاد 
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های خود را به روی شانۀ شخص مجاور نهاده بودند حرکت  که دست   وار در حالیدایره

رفتند. این گروه در هر قدم به  عقب می کردند. به این ترتیب همیشه تعدادی از آنها عقب می

با فریاد   گفتند. آنگاه مردی  " میع، حسین عسوزناکی "حسنسمت مرکز دایره خم شده و 

انداخته شده بود و    آنداد. شال زیبائی روی  رنگ درگذشته را حرکت می  اسب خاکستری

 بودند.گذاشته  روی آن زین مزین و گرانبهائی قرار داشت. عمامۀ سبز وی را به روی زین  

دایره های نیم تابوت کمان شد. روی پس از اسب، تابوت روی دوش چهار نفر حمل می     

داشت. حرکت نسبتأ سریع بود.  را به شکل قوسی روی آن نگه می ای رنگ  قهوه بود و نمد  

ها به سمت تابوت  حتی با بستن مغازه   دارانمغازه و  رهگذران  ها،  هنگام حرکت تابوت، پیاده 

که    استکردند. این یکی از رسوم متداول در ایران  آمده و چند قدمی در حمل آن کمک می

شانه    شانه به از  کنند. بدین ترتیب تابوت  حمل آن کمک می  هنگام حرکت تابوت، مردم به   به 

ین عمل احترام به درگذشته  رسد. در مورد آنکه امنتقل شده و مجانأ به محل خاکسپاری می

توانم اظهار نظر کنم ولی اطالع دارم که  یا در خاکسپاری جسد عجله دارند، نمی  باشدمی

دارند. نمی ایرانیان در خاکسپاری عجله داشته و جسد را بیش از چند ساعت در منزل نگه 

دیف و پس از در اطراف تابوت، آشنایان او و در پشت آن صدها روحانی و مال در دو ر

به فاصله  ۴کردند.  آنها مردم عادی حرکت می    زن که احتماأل از آشنایان وی بودند هم 

 نمودند.عزاداران را همراهی میدر عقب گروه ی زیاد

پس از مرگ شخص، جسد یا در منزل و یا در مکانی که برای این کار در هر محله       

دهند. به این دلیل در دهان مرده قرار می  ١وجود دارد به دقت شسته شده و یک قطعه کافور

دهد. آنگاه جسد در  مردم ایران با کافور میانۀ خوبی ندارند و عقیده دارند که بوی مرده می

جسد را با تابوت در    شود.پارچۀ سفیدی پیچیده شده و در قسمت سر، با روبان بسته می

دهند.  وی خاک داخل گور قرار میگذارند. آن را پیچیده در پارچۀ سفید، مستقیمأ رگور نمی 

های باشد. از اینرو قبرها و گورستان هنگام تدفین صورت جسد همواره به سمت مکه می 

کشورهای اسالمی رو به مکه قرار دارند. مکه مرکز دین اسالم است و مسلمانان  تمامی 

پیدا کردن این شهر  برای نما ای به نام قبله وسیله آنها ایستند. هنگام نماز رو به این شهر می 

کنند  باشد. مسافرینی که در راه گوسفند قربانی می نمای ما میدارند که شبیه قطب   مقدس

روی گوسفند هنگام ذبح باید به سمت مکه باشد. حتی پس از مرگ هم صورت مسلمین به  

 گیرد.قرار می صسمت شهر پیامبر اسالم
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