
 

 

 

 

 

 

 

 اولبخش 

 از تهران تا سمنان
 

ند. این  کمی ای است که تهران را به مشهد مرتبط  های ایران، جادهیکی از مهمترین راه     

های های کویر از شهر به شهر، روستا به روستا، از بلندیجاده مانند ریسمان در میان شن 

تاب خورده و همواره در  و ای نمک، پیچ هه ا و دریاچهه العبور، رودخانارتفاعات صعب 

ذارند، گمی رود. زواری که از جهت غرب پای به این جاده امتداد طلوع آفتاب به پیش می 

بامداد هر روز غرق در انوار خورشید شده و در انتهای روز، غروب باشکوه را در پشت  

از اهمیت به سزائی نند. این جاده از دیرباز وجود داشته و همواره کمی سر خود نظاره 

های تاریخ از اتفاقاتی که در این مسیر  های زرد شدۀ کتاب برخوردار بوده است. فقط برگ 

 .باشندرخ داده باخبر می 

روزهای  (پ م ۳2۳تا  ۳۵۶) 2اسکندر مقدونیهنگام گریز از دست  1داریوش سوم     

برای بازدید از اقصی نقاط   ۳الرشیدآخر عمر خود را در این جاده سپری کرد. هارون 

چک شمشیرهای  مملکت خود در انتهای شرق، از این جاده عبور کرده است. چک 

در این کویر بدون   5و پادشاهان خون آشامی چون نادر 4جهانگشایانی مانند چنگیزخان

 داند که در این جاده چه اتفاقاتی رخ داده که در دا میپژواک به گوش رسیده است. فقط خ
 ۳۳۰تا  ۳۸۰ داراب، داریوش سوم یا دارا دوازدهمین و آخرین پادشاه امپراتوری هخامنشی، زندگی از .1

. پس  گامبیس، دختر اردشیر دوم بودسیفرزند آرشام )نوهٔ داریوش دوم( و سیپ م،  ۳۳۶پ م، تاجگذاری 

 پ م این سلسله خاتمه یافت. ۳۳1تا  ۳۳۳های از شکست او از اسکندر در سال

2 .Alexander I  پ م، در زمان داریوش سوم به ایران حمله   ۳2۳، درگذشت ۳۵۶اسکندر مقدونی، تولد

 کرد و سلسلۀ هخامنشی را از میان برداشت. او تا هندوستان پیش رفت و هنگام مراجعت به علت تبی که از

 سالگی درگذشت. ۳2باتالقهای بابِل بر او مستولی شده بود در سن 

م در طوس، پسر المهدی سومین خلیفۀ عباسی،  ۸۰۹مارس  2۴، درگذشت ۷۶۳تولد هارون الرشید . ۳

 م خالفت کرد. ۸۰۹تا  ۷۸۶پنجمین و ناماورترین خلیفۀ عباسی، او پس از درگذشت برادرش از 

 مغول قبایل او. بود تموچین او اصلی نام م، 122۷ اوت 1۸ درگذشت ،11۶2 حدود تولد ،چنگیز خان. ۴

 فرمانروای  شرقی،  اروپای  همچنین  و  خاورمیانه  ایران،  روسیه،  مرکزی،  آسیای  چین،  فتح  با   و  ساخت  متحد  را

 .شد جهان امپراتوری بزرگترین

م در درگز،   1۶۸۸اکتبر    22خ برابر  1۰۶۶رئیس ایل افشار و بنیانگذار دودمان افشاریه، تولد  نادر شاه،  .  ۵

خ در دشت  111۵خ تا زمان مرگ، تاجگذاری    111۴م، سلطنت از    1۷۴۷ژوئیۀ    1۹خ برابر    112۶قتل  

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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 .ثبت نشده استجریدۀ تاریخ 

نهند تا خود را به حرم مطهر  نیت پای در این جاده می ها زائر همه ساله با یک  لیون یم     

از گناهان خود آمرزش طلبیده و محلی برای خود در بهشت ذخیره   رسانده، عامام رضا

کنند. گروهی از ثروتمندان نشسته بر اسب در میان خدمتکاران خود، گروهی دیگر سوار 

ذارند. کوران با همراهان  گمی اه ای پای پیاده قدم در این ربر االغ، قاطر، شتر و حتی عده 

ای در رفاه کامل و گروهی پیمایند. عده های زیر بغل این مسیر را میها با چوب خود و افلیج

نند. اما تمامی مسافرین یک همراه کمی با سختی و مشقت این سفر طوالنی را سپری 

ای در امید تازهر روز با طلوع خود، ه ه ک استغیراختیاری دارند و آن آفتاب درخشان 

زائر در مقصد    .نمایدتر می ند و او را یک روز به مقصد خود نزدیککمی دل مسافر ایجاد  

اند که راه عقیده  طلبد. گروهی بر اینخود و در محضر امام از گناهان خود آمرزش می

گردانده ود. معلولین امیدوارند نور حرم امام بینائی آنها را بازشمیبهشت، از مشهد آغاز 

وند تا با  شمیعضو آنها را شفا دهد. اغلب زوار به این امید راهی مشهد مقدس و نقص 

انجام تعهد خود یعنی حداقل یک بار سفر در طول حیات به مرقد امام، وجدان خود را  

آسوده نمایند. تمامی آنها از اینکه بعد از مراجعت، لقب مشهدی به نام آنان اضافه خواهد  

ود اندکی  شمی ولو این لقب از لقب حاجی که بعد از زیارت مکه نصیب زائر    شد، مسرورند

تر است. اکثر مردم مسلمان ایران لقب حاجی را حتی به القاب درباری ترجیح  رنگکم

 د.دهنمی

های تاریخی  من به قصد قلب آسیا قدم در این راه کاروان رو زیارتی گذاشتم. دیدن مکان      

وئی بود که مرا به این سفر واداشت. در این سفر، من از  بزرگترین خشکی جهان، آرز

دروازۀ تمدن نژاد آریائی عبور کرده، به قعر اقوام غیرآریائی سفر خواهم نمود و بدون  

روزه، با خطراتی  2۰۰کسب تجربیات فراوان مراجعت نخواهم کرد. اگرچه در این سفر 

ها" مرز "کشور آسمان   نی رسیدن به مواجه خواهم شد اما باالخره به آرزوی دیرینۀ خود یع 

 .یا چین، جامۀ عمل خواهم پوشاند

و  بود های دیگر گرم و طوالنی میالدی هوای تهران مانند سال 1۸۹۰تابستان سال      

 خان  1نتبه باید از دکتر هیمن . کردمی برای من غیرممکن  را سفر در این جادۀ کویری

در اوایل ماه سپتامبر که اندکی از شدت گرما کاسته  ممنون باشم زیرا به پیشنهاد او سفر را  

در اواخر پائیز به آسیای  انداختم . اگر سفر را بیشتر از این به تأخیر میشد، آغاز کردم

  2رسیدم و سرمای زمستان عبور از "کوهستان آسمانی" و رسیدن به تین شانمرکزی می 

 .ماه سپتامبر تغییر دادم رد. به این دلیل تاریخ سفر را به نهم کمیتر را مشکل

سفر تا مشهد را با یک کاروان تجاری بزرگ انجام دهم. این   که نیت من آن بود      

ها معموأل یک بار در هفته و یا دو بار در ماه از تهران حرکت کرده و با شترهای  کاروان

 های کوچکتر هر روز و حتی بعضی روزها نمایند. کاروان خود کاالها را به مشهد حمل می
1. Hybennet 

2. Tien-Schan  گردد. هائی از غرب به شرق که از کنارۀ کویر تاکالمکان در چین آغاز میرشته کوه

متر در قرقیزستان واقع شده است. این سلسله بعد از  ۷۴۳۹دی" به ارتفاع مرتفع ترین قلۀ آن "پیک پوبه

 باشد.ترین رشته کوه آسیا میهیمالیا عظیم 



دین سون هه دین در خراسانهه     

۳ 
 

های کوچک نداشتم  ند اما من عالقه ای به سفر با کاروانردکمی دفعات از تهران حرکت  به  

های  کاروان د.یکشمی روز طول  ۳۰های متعددی در شهرها دارند و سفر زیرا آنها توقف

من  پرداختند و و روزها در کاروانسراها به استراحت می  کردهها حرکت بزرگ هم شب 

دادم. با توجه به نکات فوق، باالخره تصمیم گرفتم با پیک  های راه را از دست می دیدنی

شخصی سفر کنم. این گونه سفر به این صورت است که در تهران اسبی به مسافر داده 

ند. او در آنجا اسب را تحویل  کمی ود و یک چاپار شاگرد تا ایستگاه بعد او را همراه شمی

نفس و چاپار شاگرد جدیدی   نماید. در ایستگاه، اسب تازه خود مراجعت می گرفته و به شهر  

ود. اما اگر اسب یا چاپار شاگردی در ایستگاه نباشد مسافر باید در آنجا  شمیبه مسافر داده  

ند. در  کمیباشد ادامه پیدا منزل می 2۴مین ترتیب سفر تا مشهد که ه ه به انتظار بنشیند. ب

اسب وجود داشت که در مقایسه با تعداد مسافرین   ۶ایستگاه خراسان در تهران، معموأل 

نند و اغلب آنها  کمی سفر  کافی نبود. البته فقط تعداد کمی از مسافرین و زوار به این روش

ند. آنها در تهران به تعداد کافی اسب  شو ها همسفر  دهند با کاروان از غنی و فقیر ترجیح می 

 .افتندحیوانات بارکش کرایه کرده، با هم به راه می  و

.  ه استای ایران برقرار بودههدر را  2و داریوش  1اای پست از زمان خشایارشهه ایستگا      

نام برده شده است. در آن ایام تعداد هم    ۳ا در جادۀ خراسان در زمان تیمورهه از این ایستگا

ها  چاپارها و مأمورین دولتی تیمور، در استفاده از اسبها خیلی بیشتر از زمان ما بود.  اسب

میران   ،گوید که پسر بزرگ تیمورمی  5سفیر هنری سوم 4حق اولویت داشتند. کالویخو

تا او  بدون توقف به مسیر   در سفری مجبور شد اسب خود را به یک چاپار بدهد  6میرزا

گوشه و کنار کشور در زمان کوتاهی  ای ارسالی از هه خود ادامه دهد. با این روش محمول

داد. مغولی نشان میواحد    ه. در طول مسیر، تیرهای چوبی مسافت را ب ندرسیدبه مقصد می

 ها نبودند و گاهی چندین  اسب   رد. چاپارها مسئولکمیتیر را طی    12هر چاپار باید روزانه  
1  .Xrexes    پ م، پدرش داریوش بزرگ و مادرش   ۴۶۵، درگذشت  ۵1۹چهارمین شاهنشاه هخامنشی، تولد

 .کردپادشاهی میایران  درپ م  ۴۶۵تا  ۴۸۵از  که توسا دختر کوروش بزرگ بودآ

 ۴۸۵، درگذشت ۵۴۹داریوش بزرگ، پسر ویشتاسپ و سومین پادشاه هخامنشی، تولد یا داریوش اول . 2

های او آمده است "اهورامزدا این نوشتهپ م، در یکی از سنگ   ۴۸۵تا    ۵21سال از    ۳۶پ م، مدت سلطنت  

 کشور را از لشکر دشمن، خشکسالی و دروغ پاس دارد."

م در   1۳۳۶ه ق برابر   ۷۳۶شعبان    2۵موسس سلسلۀ گورکانی، تولد    تیمور لنگگورکانی یا   امیر تیمور.  ۳

پسر امیر تراغای  ،م 1۴۰۵تا  1۳۷۵از سلطنت م،  1۴۰۵ه ق برابر  ۸۰۷شهر کش ترکستان، درگذشت 

شود در زمان کودکی رسید. گفته میخان میتاتارهای ترکستان بود و نیای او به قوم چنگیزای از رئیس قبیله

 زخم برداشت و لنگ شد. 

م، سیاح اسپانیائی و ایلچی هنری سوم  1۴12 آوریل 2درگذشت ،  Clavijoروی گونزالس دو کالویخو. 4

از   پساز کادیز در اسپانیا حرکت کرد و  م 1۴۰۳مه  21پادشاه کاستیل به دربار امیر تیمور گورکانی، او 

عبور از دریای مدیترانه و دریای سیاه از طریق ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، ایران، ترکمنستان و ازبکستان 

م با مرگ ناگهانی تیمور مجبور به ترک سمرقند شد. گزارش های   1۴۰۴نوامبر  21به سمرقند رسید. در 

 م در اسپانیا به چاپ رسید. 1۵۸2او از این سفر در سال 

5  .Henrik III    م، فرزند و جانشین جان اول پادشاه کاستیل در اسپانیا   1۴۰۶، درگذشت  1۳۷۹اکتبر    ۴تولد

 م  1۳۹۰از سال 

مدتی قدرت را در دست   ویو به نام خلیل سلطان بعد از مرگ یکی از چهار پسر تیمور که فرزند ا. 6

 داشت. 
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 .خوردهای این حیوانات در اطراف جاده به چشم می دادند. استخوانرا به کشتن می اسب 

از گرفتن    پسآخرین روزهای اقامت من در تهران، صرف مهیا کردن اسباب سفر شد.       

هائی دریافت کردم.  تن از اشخاص معروف ایرانی و اروپائی یادداشت اجازۀ سفر، از چند  

رئیس بخش آسیائی دولت سنت پترزبورگ گرفتم   1ای از آقای سینوویفاز جمله اجازه نامه 

 م.سیای مرکزی در خاک روسیه دیدن کنتا از نواحی آ

از  ۳شمالمدال ستارۀ  که مفتخر به گرفتن  2دوستان ایرانی من مخصوصأ مشیرالدوله     

هزاده کامران میرزا نایب  اعلیحضرت پادشاه سوئد و نروژ شده بود، وزیر جنگ شا

علی خان از من خداحافظی کرده، آرزوی سفر خوشی برای من  و فرزند او فتح  4السلطنه

ای برای تسهیل ، مرا به دفتر کار خود دعوت کرد و نامه 5الدولهدند. وزیر پست امین نمو

صدراعظم عکسی از خود و دو نامه   6السلطانپست به من داد. امین  ایهه عبور از ایستگا

ا بود و دیگری برای والی هه به من داد، یکی برای طول راه و عبور از شهرها و ایستگا

 د. برادر شاه نوشته شده بو ۷الدولهخراسان رکن 

نت خان به  به مراه دکتر هیه ه سپتامبر زمان شرفیابی به حضور شاه بود و ب ۵روز      

استخر بزرگ و طویل، راهنمائی کردند. عکس   با سلطنت آباد رفتم. ما را به باغ بزرگی 

   شدیم که شاه مشغول ا و درختان در آب زالل آن افتاده بود. ما هنگامی وارد باغهه بوت
1 .Sinovieff 

ه ق در قزوین، درگذشت  12۴۷خان امیر دیوان قزوینی، تولد فرزند میرزا نبی خان مشیرالدولهیحیی . 2

خان سپهساالر، در جوار قبر برادرش میرزا حسین عه ق، محل دفن حرم امام رضا  1۳۰۹الثانی جمادی 2۰

رالدین شاه و بیوه الدوله، خواهر ناصاز رجال برجسته و نامدار عصر قاجار بود. وی که شوهر چهارم عزت

های مهمی همچون حکومت ایاالت مختلف رسید و مدتی هم وزیر امور خارجه و به مسوولیت  بودامیرکبیر 

 وزیر عدلیه بود.

از طرف فردریک م    1۷۴۸همزمان با مدال سرافیمر و مدال شمشیر در سال    مدال سلطنتی دربار سوئد که.  ۳

 برقرار شد. آن کشوراول پادشاه 

السلطنه و محلۀ کامرانیه به نام اوست. او در ابتدا ریاست بازارچه نایبناصرالدین شاه که  چهارم. پسر 4

ترین شهربانی و دارالخالفه تهران را بر عهده داشت و سپس وزیر جنگ شد. منزل او که یکی از زیبا 

ی آن دانشکدۀ افسری ساخته شد. دختر بزرگ های دوره قاجار بود در زمان رضا شاه خراب شد و به جا کاخ

 خ درگذشت و در قم دفن شد.  1۳۰۸او به نام ملکه جهان، همسر محمدعلی شاه بود. او در سال 

ه ق،   1۳22در تهران، درگذشت  12۵۹ذیقعده  1۸الدوله، فرزند مجدالملک، تولد خان امینمیرزا علی. 5

سازی در به صدراعظمی مظفرالدین شاه رسید. اولین کارخانهٔ قند و کارخانۀ کبریته ق  1۳1۴او در سال 

 .ایران در زمان او آغاز به کار کرد

رجب  21، درگذشت 12۷۴الثانی جمادی 2۰اصغرخان اتابک، فرزند دوم آقا ابراهیم آبدار، تولد علی. ۶

الملك شاه بود، در بیست و دو سالگي امینه ق، در پانزده سالگي پیشخدمت مخصوص ناصرالدین  1۳2۵

شاه ملقب به اتابك اعظم السلطاني را به ارث برد. در زمان مظفرالدین شد و پس از مرگ پدرش لقب امین

رجب   21شاه بود. او در    شاه و محمدعلی  شاه، مظفرالدین  رالدین. او صدراعظم سه پادشاه قاجار، ناصگشت

ه ق به تیر طپانچۀ عباس آقا صراف تبریزی، وابسته به جناح تندرو مشروطه، در میدان بهارستان  1۳2۵

 .تهران ترور شد

 ه 12۸۳ه ق به حکمرانی تهران منصوب شد. در  12۷۳پسر سوم محمدشاه که در سال . محمدتقی میرزا ۷

 1۳1۸الدوله لقب یافت و به حکومت زنجان رفت. سپس والی خراسان و فارس شد تا اینکه در سال ق رکن

 ه ق درگذشت. 
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نت  به تن از اطرافیان خود به داخل کاخ رفت. دکتر هی 2۰مراه ه هعکاسی بود. آنگاه ب 

از صرف   پسخان هم داخل شد. من حدود یک ساعت در محوطۀ باغ منتظر بودم. شاه 

وزیر   1صبحانه به کارهای روزانۀ خود رسیدگی کرد و سپس به باغ آمد. اعتمادالسلطنه

اطالعات و مترجم شاه، به من اطالع داد که زمان شرفیابی فرا رسیده است. شاه در کنار 

دوش داشت و شلوار و کاله او   زدن بود. شنل زرد رنگی به ا مشغول قدمهه یکی از باغچ

مشکی بود. عینک آبی به چشم گذاشته و یک عصا با دستۀ طالئی در دست داشت. سه 

مرتبه تعظیم کردم. شاه از من سؤال کرد که چه زمانی قصد سفر دارم و از چه طریقی  

که نشان دهندۀ آشنائی وی با    سفر خواهم نمود. آنگاه چند جمله در مورد ترکستان بیان کرد

برداری و ثبت وقایع سفر را دارم یا خیر. سؤال بعد منطقه بود. سپس پرسید آیا قصد نقشه 

ام. در مورد اقامت من در شهرستانک بود. آنگاه پرسید آیا قصر سلطنت آباد را ترسیم کرده

سلطنت آباد به من  وقتی پاسخ منفی مرا شنید به اعتمادالسلطنه دستور داد عکسی از کاخ 

بدهد. من از فرصت استفاده کرده از میزبانی ایشان تشکر کردم. سپس از اینکه اجازه دادند  

ای البرز آشنا  هه مراه اردوی ایشان بوده و با این قسمت از کوه ه من در سفر شهرستانک ب 

ازه از چند سؤال و جواب دیگر از ایشان اج پسشوم، نهایت سپاس خود را اظهار نمودم. 

مراه چند نقاشی برای ایشان ارسال کنم. آنگاه  ه  ههای خود را بای از یادداشتخواستم نسخه 

 داد. او به قدم زدن در باغ ادامه 

آماده کنم و در منزل   سه روز قبل از سفر، از زرگنده به تهران آمدم تا مقدمات سفر را     

نت خان تصمیم داشت  به دکتر هی افسر پروسی ارتش ایران، اقامت کردم.  ،2لد ژنرال وه

چند روز دیگر در ارتفاعات البرز در زرگنده به سر برد. از اسباب نسبتأ زیادی که با خود  

کل بار من در دو   به طوریکه  ط اشیاء ضروری را با خود برداشتمبه تهران آورده بودم فق

چک ایرانی  ها، یک پتو و یک فرش کوخورجین چرمی جای گرفت. در یکی از آنها لباس 

به عنوان تشک و در دیگری شکالت، چای، شکر، تنباکو، چند شیشه شراب، یک بطر  

سنج و چند شئی دیگر قرار دادم. دفترچۀ یادداشت، دفترچۀ ترسیم، نوشت  کنیاک، شمع، دما 

ترسیم شده بود، دو دماسنج یکی برای دمای   4و پترمن  ۳افزار، نقشۀ خراسان که توسط ناپیه

ه  ک  میرا در یک کیف چری برای دمای حداقل و چند لوازم ضروری دیگر  حداکثر، دیگر

  و رنگعینک آبی  ۴نما، قدم شمار، ردم، قرار دادم. ساعت، قطب کمی به دوش خود حمل 

مناسب  ادم. دوربین عکاسی برای این سفر  های جلیقۀ خود جای دعینک برفی را در جیب  2

تصویر    ۵۰۰در مجموع حدود    . من در طول سفرمن دفترچۀ ترسیم را ترجیح دادم  و  بودن

 .نقاشی کردم

  جوئیافی نبود و به خاطر صرفه کمیمتأسفانه خرج سفر من برای انجام تحقیقات عل     

ردم. فقط در چین به من نگهبان و بلدهای قرقیز و قزاق  کمی مخارج، به تنهائی سفر در 

   ای که خواهیمدانستم این یک سفر معمولی نیست. به گونه داده شد. هنگام ترک تهران می
خ،  1222شهریور  2۶محمد حسن خان صنیع الدوله، بعدها به اعتمادالسلطنه معروف شد، تولد مراغه،  .1

خ، از عالمان دورۀ قاجار که ناصرالدین شاه وی را به ریاست 12۷۵فروردین  1۴درگذشت تهران، 

 دارالترجمه همایونی، مترجم خود و همچنین وزیر انطباعات یا چاپ و نشر، گمارد.

2 .Wedel ۳ .Napier 

4 .Petermann  دار آلمانیم، جغرافیادان و نقشه بر 1۸۷۸سپتامبر  2۵درگذشت  1۸22آوریل  1۶تولد  
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هزار   ۶دید طول سفر من از تهران تا کاشغر و مراجعت به دریای مازندران در مجموع 

  هایکرون سوئد شد. آشنائی من به زبان  ۳۸2۰کیلومتر درازا داشت و مخارج سفر فقط 

روسی، ترکی، فارسی و برخورد دوستانه با همراهان، باعث کاهش هزینۀ سفر من شد  

ساالرها و کاروانسرادارها مخارج  دوستانه با کاروانم، برخورد غیر وگرنه استخدام مترج

 .ردکمیرا چند برابر 

ماه سپتامبر، صبحانه را با ژنرال وه دل صرف  ۹صبح روز سه شنبه  1۰ساعت      

ها برای من،  کردم. یک نایب و یک چاپار شاگرد با سه اسب از راه رسیدند. یکی از اسب

و اسب سوم برای حمل بارها در نظر گرفته شده بود. ساعت    اسب دیگر برای چاپار شاگرد

نت خان، به راه افتادیم. از  به از خداحافظی از ژنرال و برادر دکتر هی پسو نیم،  11

خیابان خاکی حرکت کرده و از میدان توپخانه گذشتیم. از دروازۀ میانی میدان خارج شده  

ای پردرخت هه نشین تهران بود. از باغچ ای فقیرهه به سمت چپ پیچیدیم. این یکی از محل

رسیدیم. دروازه ع  و اشخاص اعیان خبری نبود. به دروازۀ خراسان، در شمال شاه عبدالعظیم 

های آبی، زرد و سفید تزئین شده بود. شلیک تیر توپی ظهر را  برج داشت و با کاشی  ۴

فت اگر مبلغی به او پرداخت کنم  گمیبه پیش آمده و تقاضای انعام کرد.  ینگهبانخبر داد. 

زیارت او با صدای بلندی " و به سالمت به مشهد خواهم رسید و من نیم قران به او دادم

 ت. مبارک" و "سالمت باشید" گف

رد، کمی کاری الوان که محیط خاکی اطراف را مزین  ن دروازۀ زیبا با کاشی آنگاه از آ     

  شاه باالخره به د. شمیرنگ بود و غیبت رنگ سبز احساس  جا خاکی خارج شدیم. همه 

ای هه نمود. تپ رسیدیم. گنبد طالئی آن در بین مزارع سرسبز بسیار زیبا می  عبدالعظیمع

  ه خورد. اندکی دورتر قلۀ سرفراز دماوند ک چشم می  تپه در جهت شمال شرق به دوشان 

آرامگاه   کهشت. از کنار کوهی در سمت راست مسیر گمی پوش بود مشاهده نوز هم سپید ه

ردم، تهران کمیعقب نگاه  زرتشتیان تهران باالی آن قرار داشت، عبور کردیم. وقتی به 

گسترده شده بود و ارتفاعات البرز ای به روی نقشه، زیر پای ما در آرامش تمام  مانند نقطه 

 .ردکمی مانند عقابی از آن حفاظت 

ای دیگر بود. به نظر  د به گونه شمیای که اینک در مقابل چشمان ما مشاهده منظره      

کرانی هستیم. دامنۀ جنوبی البرز به سمت دشت ورامین  رسید در نزدیکی دریای بیمی

دند. ایالت  شمیای سبز کوچکی مشاهده هه اندکی شیب داشت و کشتزارها به صورت نقط 

ای خود را از این دشت به دشت دیگر کوچ  هه و عشایر در این مکان قشالق کرده و گل

نند  کمی ای این دشت آنها در ارتفاعات البرز ییالق  هه ها با خشک شدن بوتدادند. تابستان می

بارش اولین برف زمستان    ای سرسبز آن استفاده کنند. آنگاه باهه تا از هوای خنک و چراگا

  .نمایندبه سمت دشت ورامین مراجعت می

م حرکت کرد ولی رنگ سبز حضور ه ه توان با کالسکجاده خوب بود و حتی می     

ساالر باالی بار شتر به  نداشت و همه جا خاکی بود. به کاروانی برخوردیم که کاروان

شرق بود و خواب رفته بود. حتی هنگام عبور ما هم بیدار نشد. جهت حرکت ما جنوب 

ردیم. تنها صدای سم  کمی جز موارد ضروری صحبت ن نمود. به مسیر کامأل یک نواخت می 

طی  رسید. مسافتی که قرار بود ا به گوش میهه اسبان در مسیر خاکی سخت و وزوز پش
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کیلومتر بود. ناگهان در افق دو درخت مشاهده شد و چاپار شاگرد  ۴۴رسنگ یا ف ۷ کنیم

گفت آنجا چاپارخانۀ کبود گنبد است. یک ساعت تا رسیدن به ایستگاه طول کشید و ساعت  

 .و ربع شد ۶

ها را برای استراحت بستیم و من فرش خود رادر باالخانۀ آن پهن کرده و شام  اسب      

ای که از پنجرۀ آن دیده  ه عبارت از یک اطاق کوچک بود. منظرهای خوردم. باالخان ساده

رد کویر بود. از درب و پنجره خبری نبود، فقط جای آنها در کمید تا چشم کار شمی

به سر و صورت آدم  در داخل اطاق دیوارها تعبیه شده بود. بادهای شبانه، گرد و غبار را  

ردن باقی ماندۀ غذای مسافر  ا در داخل اطاق برای خوهه ها و گربوفت. هنگام شب سگ کمی

دار ای آب ننوشیده بودیم. به این خاطر انگور آبدر فعالیت بودند. در طول راه حتی جرعه

چی ما را میهمان کرد، بسیار چسبید. بعد از نوشیدن چند استکان  و شیرینی که چاپارخانه 

سنج  نکته  چای و چند نفس قلیان، مشغول نوشتن ماجرای روز شدم. محض اطالع خوانندۀ 

داد. بعدها قدم نشان می  ۶1۵۰۰باید بگویم که قدم شمار من فاصلۀ تهران تا کبود گنبد را 

روز وقتی   1۴. بعد از گذشت کندکار نمیسواری دقیق نگام اسب ه  همتوجه شدم این دستگا 

 د.داهزار را نشان می  ۸۰۰رقم  ،شد استفاده چکشک آن از کار افتاد و غیرقابل 

اسب جدید حاضر شد حرکت کنیم اما من به آنها گفتم که   ۳این شد که وقتی قرار بر      

زمانی که برای حرکت مناسب   و من به علت خستگی به سه ساعت خواب احتیاج دارم

چاپار شاگرد جدید مرا از خواب بیدار کرد و   11باشد مرا از خواب بیدار کنند. ساعت  می

های رسد و اگر اکنون حرکت نکنیم او اسب یگفت یک ساعت دیگر چاپار تهران از راه م

به راه افتادیم.   12را زین کرده و ساعت یک ربع به  هانفس را خواهد گرفت. اسب  تازه

از مدتی از چند رودخانۀ   پسد. شمیهوا هنوز گرم بود و در تاریکی شب چیزی دیده ن

جاجرود نام داشت.   بزرگ و کوچک عبور کردیم. این رودها دلتائی تشکیل داده بودند که 

دیده بودم. همچنین در سفری که چندی پیش    شیدیخور  126۵جاجرود را من در سفر سال  

ها به  در التزام شاه به الر داشتم از آن عبور کرده بودیم. صدای شرشر آب از فرسنگ

ائی،  هه شعب از تقسیم شدن به  پسانتهای مسیر این رودخانه است که  اینجارسید. گوش می

ند.  کمی چند روستای ورامین را آبیاری  آناز  پیشاما  رودشن خشک صحرا فرو می در 

. نددشمی از عبور از دلتا به جاده رسیدیم. صور فلکی در آسمان به وضوح تمام مشاهده    پس

  و  های البرز را روشن کرد. اسب جدید من اسب خوبی بودبامداد نور ماه، بلندی  2ساعت 

زد اما احتیاجی به مراجعت  دو اسب دیگر هم قابل قبول بودند. اسب بارکش اندکی لنگ می

 .دشمی به کبود گنبد احساس ن

رفت و آمد در جاده بیشتر از روز بود. چندین کاروان االغ و قاطر که کاالهائی را      

وهی زوار بردند شبانه در حرکت بودند. چند سوارکار، پیاده و گربرای فروش به تهران می

ردند مالقات کردیم. صدای زنگ کاروان شتری از فاصلۀ کمی را که به تهران مراجعت 

از طی مسافتی از کنار آنها عبور کردیم. کاروان نسبتأ بزرگی   پسدور به گوش رسید و 

مچنان شنی  ه  ه بود که از مسیری به موازات جادۀ اصلی به سمت شرق در حرکت بود. جاد

از چند ساعت آنچنان خسته شده بودم که دستور دادم  پسن کویری بود. و پوشیده از گیاها 

های کویری دراز کشیده و به  بامداد در شن ۵اندکی توقف کرده و استراحت کنیم. ساعت 
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از نیم ساعت مجددأ به راه افتادیم. آسمان مشرق گرگ و میش شد. ساعت    پسخواب رفتم.  

 . ه چشمانم افتادخورشید به ناگاه طلوع کرد و نور آن ب  ۶

ای باریک و کثیف آن عبور کردیم.  هه به قریۀ کوچک ایوان کیف رسیدیم. از میان کوچ      

جمعیت و فقیری بود. محصول این آبادی هندوانه است که در  کامأل واضح بود که آبادی کم 

شاهی بود که به نظر بسیار   ۳ای رسید. قیمت آن فقط دانها به فروش میهه تمامی مغاز

از  پیش ای خریده و به عنوان صبحانه تمام آن را خوردیم. ساعات . هندوانه آمدارزان می

از بیدار شدن از یکی سؤال کردم آیا چاپار پست رسیده    پسظهر را به استراحت پرداختیم.  

های ما حتمأ باید به کبود گنبد مراجعت داده شوند تا در خدمت  است یا نه؟ او پاسخ داد اسب 

ای هستند و  چارهای ایران حیوانات بی هه های چاپارخانیگر قرار گیرند. اسباشخاص د

 .باشند دائمأ در حال کار می

بعدازظهر تصمیم به حرکت گرفتیم تا منزل سوم را پشت سر بگذاریم. چاپار   ۴ساعت       

هائی عبور کردیم  صحبتی بود. ساعات اول حرکت، از بیابان شاگرد من مرد جوان و خوش

ای کم ارتفاعی فرا گرفته بود. شترها مشغول خوردن گیاهی  ههتا دور آن را کوکه دور 

از عبور از آن، به   پسبودند. اندکی بعد به ناگاه یک پرتگاه سنگالخ پدید آمد.  خارمانند 

ای رسیدیم که یک گروه از ایالت در آن اطراق کرده بودند. اینجا مسیر بین الر و  دره

ز به اینجا آمده بودند و قصد داشتند فردا به حرکت خود ادامه دهند.  ورامین بود. ایالت دیرو

ساعت استراحت کردیم. تمامی آنها از پیر، جوان، مرد، زن و  ا نیمهه در کنار یکی از خیم

ا فقط یک پیراهن به تن  هه به دیدن ما آمدند. بچ ههای کثیف و پاره پارا با لباس هه حتی بچ

رسیدند و از سؤال کردن نظر شاداب می سوخته بود. همه به آنها آفتاب داشتند. بدن تمامی 

هیچ دریغ نداشتند. چادرهای کهنه و تکه تکۀ آنها وصله پینه داشت و به طور نامنظمی به  

های چادر انداخته شده بود. در اطراف چادرها زنان ایالت به کار روزانۀ خود  روی چوب

گیری و پنیرزنی مشغول بودند و کودکان بازی  از قبیل پخت و پز، کاردستی، کره 

ردند. دو نفر از آنها شترها را برای نوشیدن، لب جویبار باریکی با آب شور برده  کمی

هم  ای را در سنگالخ نشان داد که آب آن شیرین بود اما این آب بودند. یکی از آنها چشمه 

ها عادت کند  د به این گونه آب به نظر من تلخ آمد و قابل شرب نبود. در راه مشهد آدم بای

آلود و شور بود که  زیرا آب قابل شرب دیگری وجود ندارد. آب این منطقه به قدری نمک 

د. در بین سنگالخ و روبروی  شمیدر اطراف آن بلورهای نمک مانند یخ و برف دیده 

ز زمان شاه  ای اخورد. به من گفته شد که بقایای قلعه چشم می ای به چادر ایالت خرابه

ای که فقط قسمتی از دیوارهای گلی آن سرپا بود، عبور  عباس بود. قبأل از کنار ویرانه 

 .کرده بودیم

ای ها عبور کرده از ته درهسنگ زمان خداحافظی و حرکت فرا رسید. از بین تخته      

ای سنگی باال رفته بود. نام این دره "تنگۀ سردار" یا  هه گذشتیم. در دو طرف مسیر، کو

ا، نمک  هه د. در دامنۀ یکی از کوشمی"تنگۀ سردره" بود. بلورهای نمک همه جا مشاهده 

و   زده ا بیرون هه رسید. آب از یکی از چشم ای زیاد بود که مانند برف به نظر می به اندازه

. در وسط دره، نهری روان بود ولی جریان آن سریع نبود و  کردایجاد میجویبار شوری 

وند. در  شمی  چندین شعبه تقسیما به ههخوانند. در این فصل سال رودخان میآن را رود شور  
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از مدتی از کنار درۀ دیگری گذشتیم،    پساطراف همۀ آنها بلورهای نمک متبلور شده بود.  

مراه گوسفندان خود در آن چادر زده بودند. در این  ه ه گروه دیگری از ایالت و عشایر ب

ردند. فرمانده و چند  کمیکه از زیارت مشهد مراجعت  محل به گروهی سرباز برخوردیم 

ردند. وسایل و بار آنها توسط  کمی افسر سوار بر اسب بودند ولی سربازان پای پیاده حرکت  

  1ائی که استرابوهه شباهت به صخرالعبور بیای صعب هه د. این صخرشمی قاطرانی حمل 

ریخت در گمیاریوش از دست اسکندر وید هنگامیکه دگمی . او ندبه آنها اشاره کرده نبود

 .یک چنین محلی چادر زده بود

از  پس از یک ساعت همه جا تاریک شد.  پسو نیم آفتاب غروب کرد و  ۷ساعت      

ائی  هه ذشت. اطراف این بیابان از کوگمیای، مسیر از بیابانی عبور از محوطۀ صخره 

و   ۹خورد. ساعت جاده به چشم می احاطه شده بود. سیم تلگراف تهران به مشهد در کنار 

از تهیۀ   پسنیم به منزلگاه سوم به نام قشالق رسیدیم و در باالخانۀ ایستگاه منزل کردیم. 

داد. ساعت  درجه را نشان می  2۴ دماسنج شب  1۰آتش، تخم مرغ و چای پختیم. ساعت 

یم به خواب  ا روشن کرده بودهه در بام چاپارخانه در نزدیکی آتشی که برای راندن پش  11

و نیم آفتاب طلوع کرد   ۵ردند. حدود ساعت کمی ا دائمأ مرا از خواب بیدار هه رفتم اما پش

از طلوع خورشید حتی سرد بود.   پیشو هوا به ناگاه گرم شد. هوا هنگام شب خنک و 

داد. چاپار تهران هنوز از  درجۀ سانتیگراد را نشان می 1۹و نیم صبح دماسنج  ۶ساعت 

  ه رد. او باید از اینککمی ه بود اما گفته شد او بالفاصله پشت سر من حرکت راه نرسید

های تازه نفس استفاده کند، بسیار ناراحت  تواند از اسبمواره پشت سر من بوده و نمی ه

ند به زودی به من خواهد  کمی های کوتاهی که ای که دارد و استراحت باشد. اما با تجربه 

ای وارد نکند تصمیم گرفتم  چاپار و اینکه او به سفر من لطمه رسید. برای حفظ فاصله با 

تر خود را برای حرکت تا ایستگاه بعد آماده کنم. میرآخور ایستگاه مرا از هرچه سریع 

 .طویل بودن این منزل آگاه کرده بود

ها و گنبدهای گلی آن با دیواری  کیف آبادی کوچکی بود. منزلقشالق مانند قریۀ ایوان      

آمد ای شیرینی به عمل میههمحاصره شده بود. درخت زیادی نداشت اما هندوانه و خربز

د. مراتع سرسبزی در اطراف آبادی وجود داشت که مانند دریا  شمیو در بازار فروخته 

های استپ  خورد. این بیابان به چشم نمی. در سمت غرب و جنوب تا افق کوهی به ندوسیع بود

در نزدیکی آبادی  غربائی در جهت شرق، شمال و شمال هه داشت. کوهپای روسیه شباهت 

سرا خورد و آن را احاطه کرده بود. راه باریکی از بین چاپارخانه و کاروان چشم می به 

در بین   که ای هم بیکار نشسته بودند  ردند. عدهکمیرد و اهالی در آن داد و ستد  کمی عبور 

  معاززیارت    برای  کربال آمده وخورد. آنها از  چشم می وت به های متفاآنها دو عرب با لباس 

 .بودند عبور کردهمانشاه و قم مشهد بودند و سر راه خود از کر

های تازه نفس و یک  سپتامبر قشالق را با اسب  11صبح روز  ۸ساعت یک ربع به      

 از سه ساعت به روستای پس فرسنگ بود.  ۶همراه جدید ترک کردم. مسافت تا منزل بعد  
1 .Starbo  پ م در یکی از ایاالت آسیای صغیر  ۵۰از تاریخ نگاران و جغرافیدانان یونانی که حدود سال

که تحت سلطه شاهنشاهی ایران بود، به دنیا آمد. کتاب جغرافیای وی منبع گرانبهائی برای کسب اطالع 

 درباره اوضاع جغرافیایی دنیای قدیم است.
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هائی در ای با برج د. این روستا برج، بارو و دروازهشمی آرادان رسیدیم که از قشالق دیده  

ا منظرۀ  هه ردند. از ایوان خان کمیای کوچکی زندگی هه دو طرف داشت. اهالی در خان

های بادی های این روستا بسیار شبیه آد. شکل ساختمان شمی عظیم و زیبای بیابان مشاهده 

ها  گوراز ورود به روستا، ابتدا از گورستان آن عبور کردیم. تمام  پسجنوب کشور بود. 

ها قرار داشت. گوررو به قبله بودند. یک آجر بزرگ و یک آجر کوچک به روی همۀ 

. در سمت مقابل آن  رفتیم، آمدبه نظر محل خوبی می که مستقیمأ به سمت کاروانسرا 

از ورود به ترسیم یک   پیشت که تعداد زیادی در آن نشسته بودند. ای قرار داشخانه قهوه

از آن یک   پس خانه مشغول شدم. آنگاه انگور شیرینی خوردم و قلعۀ کهنه در مجاور قهوه 

قلیان کشیدم. اهالی آرادان به کار استخراج و فروش نمک مشغول بوده و از این طریق  

 .آمدندای خوب و مهربانی می هبه نظر انسان آنها ردند. کمیامرار معاش 

ا در طول مسیر  هه خاناز یک ساعت استراحت مجددأ حرکت کردیم. از این قهوه  پس     

نند در آنها به رفع  کمی ود. مسافرینی که روزانه مسافت زیادی طی شمی فراوان یافت 

نمایند. این  ها پرداخته، با نوشیدن چای و کشیدن قلیان تجدید قوا میخستگی خود و اسب

ها بسیار ارزشمند است. آنهائیکه روزانه بین دو ایستگاه  ا برای مسافرین کاروان هه خان قهوه

پردازند. نند، حدود نیم ساعت در این اماکن به استراحت میکمیساعت شترسواری    1۰تا    ۸

 .دیابنا با هم دیدار کرده و از چند و چون راه آگاهی میهه خان مسافرین در این قهوه 

ای یک قلعۀ قدیمی  هه از یک ساعت به ایستگاه پاده رسیدیم. در این روستا خراب پس     

شاگرد یک هندوانه خرید و گفت تا پایان روز از آب  در وسط آبادی وجود داشت. چاپار

آب و علف کامأل یک  د و بیابان بی شمی خبری نخواهد بود. طبیعت اطراف اصأل عوض ن

  های تلگراف نشسته بود و صدای آن یاد ای به روی سیمه نواخت بود. هر از گاهی پرند

های تلگراف آب و علف هم حیات وجود دارد. چوب رد که حتی در این مناطق بیکمیآوری  

ها مچنان شنی بود و در بعضی قسمت ه  هخورد. جادچشم می  ها بههای آن تا فرسنگ و سیم

هائی ایجاد کرده بود. در سمت  آن ترکآبی و گرما در د. بیشمی تبدیل به گل خشک شده 

زد. هرچند  ای آب بیرون میهه ای کوتاهی پدید آمد و از بعضی از آنها چشمهه چپ مسیر تپ

هائی دامنۀ تپه را سبز رنگ کرده بود. این  آب زیادی نداشتند اما در اطراف آنها رستنی

ر آنها جاری بود. تمامی  زاللی دو آب غیر ندشدمیتر تقسیم  ها به جویبارهای کوچک جوی

از عبور از آخرین جویبار تا   پس رفتند. های بیابان فرو میاز طی مسافتی در شن  پسآنها  

 .ایستگاه بعد از آب خبری نبود

ای کوچک و  اندازه خسته کننده بود. وقتی باالخره مقصد به صورت نقطه امروز راه بی

نمک و مقصد امروز ماست. البته تا   سبز رنگ در افق پیدا شد چاپار شاگرد گفت آن ده 

به   ودهنده شده یش داشتیم. آفتاب و اشعۀ آن آزاررسیدن به آن چند ساعت سوارکاری در پ

این خاطر سرعت ما بسیار کم بود. سکوت، تنهائی، گرما و محیط بدون زندگی، اعصاب  

اندکی از گرمای    وزید تا ترین نسیمی نمی رفت. هوا راکد بود و کوچک گمیآدم را به امتحان  

هوا کم کند. کوه و کوهپایه از شدت آفتاب سرخ و زرد شده بود. چون تا افق درخت یا  

ها قدری دیدیم توقف کرده و در سایۀ اسب سنگ بزرگی برای استراحت در سایۀ آن نمی

 استراحت کردیم. اینجا به عمل چاپار شاگرد در مورد خرید هندوانه احسنت گفتم. هندوانۀ  
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 .با طعم شیرین که حتی پوست آن را هم خوردیم، گلوی خشک ما را تازه کرد مرطوب

 ایرسید. حتی بوته حاصل به نظر می به ده نمک رسیدیم. این روستا کامأل بی   ۳ساعت       

ا از کاه و گل ساخته شده  هه . خان مخلوط کندنبود تا در این منظرۀ کویری اندکی رنگ سبز  

و دیوارهای تعدادی از آنها ریخته بود. تنها نقطۀ دیدنی روستا، کاروانسرا و قلعۀ نیمه  

د. این نام برای این قریه نام کامأل به جائی  شمی ویرانی بود که از پنجرۀ چاپارخانه مشاهده  

سفیدی به نظر   بود. در قسمت جنوبی ده از فراوانی بلورهای نمک، کویر مانند دریاچۀ 

ها شور، تلخ و غیرقابل شرب بودند.  رد نمک بود و همۀ آب کمی رسید. تا چشم کار می

د. در سمت دیگر  شمیروستا دارای یک چاه آب شیرین بود که آب آن از آب باران تأمین  

 .ائی به موازات البرز کشیده شده بودهه این روستا رشته کو

غال شده بود و مجبور شدم در کنار دروازۀ ورودی باالخانه توسط میهمانان ایرانی اش     

  ۳۴و نیم دماسنج  ۴ای از تخم مرغ، نان و چای خوردم. ساعت استراحت کنم. شام ساده 

های  های جدید ما اسبداد. نیم ساعت بعد ده نمک را ترک کردیم. اسب درجه را نشان می 

. ندخورده نشده و لق می رسیدند. بارها خوب بستنظر می خوبی نبوده و هر سه خسته به

من مجبور شدم چاپار شاگرد را به کاروانسرا بفرستم تا طناب بیشتری بیاورد. خود من در  

برد با مردان مشغول صحبت شدم. آنها صبح زود از کنار کاروانی که غالت به سمنان می 

خوردند.  شترهای آنان از خار بیابان می  .ردندکمیاستراحت اکنون قشالق رسیده بودند و 

بندی شده  ائی بسته هه تصمیم داشتند هنگام عصر به حرکت خود ادامه دهند. غالت در کیس

ای مانند سقف باالی آن کشیده بودند و در سایۀ  ا را به روی هم انباشته، پارچه هه بود. کیس 

را آماده کنند. تعدادی از آنها  ردند. آتشی هم افروخته بودند تا شام شبکمیآن استراحت 

شام صرف کرده و مشغول کشیدن چپق بودند. یکی از آنها چپقی به من تعارف کرد. چند  

ا ریخته بود. خار  هه چینی از غالتی بودند که از کیس مرغ و خروس کاروانیان، مشغول دانه 

. آفتاب به افق خوردندزیادی در بیابان روئیده بود و شترها با اشتهای کامل از آنها می

رد. یکی از مردان با صدای بلند به گفتن اذان مشغول شد  کمی رسیده و به زودی غروب 

 .نهادندو مردان گاهی پیشانی خود را در جهت مکه به روی تکه سنگ مقدسی می 

ای هه آفتاب در دریای خونین افق غروب کرد. سرتاسر افق غرب مانند شعل ۶ساعت      

و آسمان را بنفش کرد. منظره به قدری زیبا بود که قابل بیان   آتش شد و کویر را خونین

سرپرست   .ای شبانه پدیدار گشتهه جا تاریک شده و سای . بعد از مدت کوتاهی همه نیست

زیرا چاپار   برگردمایستگاه خود را به من رساند و از من خواست به چاپارخانۀ ده نمک 

ای نداشت و من به چاپارخانه مراجعت کردم. تهران از راه رسیده بود. چانه زدن فایده 

د.  رسیرو و مهربان به نظر میخوشاو  نوشید. چاپار روی قطعه فرشی نشسته و چای می 

های تازه نفس، از من خواست  بدون شکایت از مسائل چند روز اخیر و از دست دادن اسب 

ها در کنار او نشسته و چای خوردم. خربزۀ شیرینی  با او همراه شوم. هنگام بارگیری اسب 

رد. چون من در سفر  کمیهم صرف شد. این چاپار، سابقأ در مسیر تهران به کاشان کار 

های کاشان با او مشغول صحبت شدم.  گذشتۀ خود از کاشان دیدن کرده بودم در مورد دیدنی 

حبت را باز کردم. مرد یاور  ای که در باالخانه اطراق کرده بود سر صسپس با خانواده

مراه دو زن و سه فرزند زیبای  ه  ه ب قشون بود و چهار سال در مشهد خدمت کرده و اینک 
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اسب در ایستگاه موجود بود و من و چاپار هرکدام به سه   ۵خود عازم تهران بود. فقط 

بارهای    اسب احتیاج داشتیم. دو اسب را در اختیار من قرار دادند که به روی یکی نشسته و

ای سفارشی را  هه خود را روی دیگری نهادم. یک اسب مخصوص حمل چاپار شد و او نام 

ر اختیار چاپار  ای پستی دهه در خورجین چرمی آن نهاد. دو اسب دیگر برای حمل بست

شاگرد هم گاهی به روی این اسب باری و گاهی به روی آن اسب باری  قرار گرفت. چاپار

شب برای   ۸ها بیش از اندازه خسته نشوند. به این ترتیب ساعت رد تا حیوان کمیسواری 

 .بار دوم ده نمک را ترک کردیم

وزید. صدای زنگ  سرعت حرکت ما در ابتدا زیاد بود. نسیم خنکی از سمت جنوب می     

چند کاروان از دور شنیده شد و بعد از مدتی از کنار آنها گذشتیم و صدای زنگ در تاریکی  

ا دائمأ  ههد. این راشمی راه تشکیل    ۵۰ده مسطح و سخت بود و از حدود  . جاشتشب محو گ

. این جاده در طول عمر  نددادم رسیده، از هم جدا شده و به مسیر شکل موزائیک میه ه ب

های بیشماری در آن طی طریق کرده بودند اما  خود مسافرین زیادی دیده بود و کاروان

جوش از   طور خود نجام نداده بود. این جاده به کسی در جهت بهبود یا تخریب آن کاری ا

حرکت مسافرین پدید آمده و سالیان سال از رد پای زوار، شترها و سم اسبان شکل گرفته  

رفت. فقط چند بار برای استراحت کوتاه، هم  . مسیر ما همچنان در جهت شرق پیش میبود

توقف کردیم. گاهی اسب بارکش  برای خود و هم برای اسبان، کشیدن پیپ و صحبت کردن  

ای به حرکت مستقیم نداشت و دائمأ به سمت  داشت. این اسب عالقه من، ما را به توقف وامی 

از چندین بار تکرار این رفتار، چاپار او را پشت اسب خود   پس رفت. ا میهه مرتع کوهپای 

 .یدک کرد

ارتفاعی فرا ای کمهه ساعت حرکت به فالتی رسیدیم که دور تا دور آن را کو  ۵پس از       

رفت. ابتدا تصور کردم به  گرفته بود. جاده در مسیر تنگی در میان ارتفاعات پیش می 

از عبور از این راهرو باریک، مجددأ   پسبردم.  ایم اما بعد به اشتباه خود پی روستائی رسیده 

و اسباب   گرد وارد شدهبامداد، به روستای الس  ۳به بیابان هموار رسیدیم. باالخره ساعت 

رد و نور ضعیفی به  کمیای دود سوز سادهخود را به باالخانه منتقل کردیم. در اطاق، پیه 

افکند. با تذکر ما آن را با شمعی عوض کردند. آتشی درست کردیم. من چاپار  اطراف می

  ه را به چای، شکالت و تنباکو دعوت کردم. هنگام صرف شام سادۀ خود، میرآخور چاپارخان

ای یک روز از تهران به شاهرود  بردم پست فقط هفته جمع ما پیوست. آنطوریکه پی م به ه

رساند و چاپار سوم قسمت انتهائی مسیر  رفت. چاپار دیگری محموله را به سبزوار میمی

راه حق  طولزیرا در  ندردکمیاستراحت خوب باید ها رد. چاپارکمیتا مشهد را طی 

. فاصلۀ تهران تا  ندین کردن اسب و خوردن غذا نداشتتوقف در مکانی به جز برای ز

پیمود. بنابراین  کیلومتر بود. هر چاپار فقط یک بار در ماه این مسیر را می ۳۸۰شاهرود 

برای چاپار  ۴چاپار برای شاهرود تا سبزوار و   ۴چاپار برای مسیر تهران تا شاهرود،   ۴

نفر پست یک ماهه را به مقصد   12فاصلۀ سبزوار تا مشهد الزم بود و در مجموع 

 .دندرسانمی

عجله داشت و  از چاپار همراهم خیلی راضی بودم ولی او برای رسیدن به سمنان  من     

ظهر روز بعد خواب شیرینی کردم.  12و نیم بامداد حرکت کرد. من تا ساعت  ۴ساعت 
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انگور،  ساعت به خواندن و نوشتن گذشت. نهار خوبی از تخم مرغ نیمرو، خربزه،    ۴سپس  

دو نفری که من روز گذشته در کاروان آنها   ،نان و شکالت صرف شد. هنگام صرف غذا

استراحت کرده بودم از راه رسیدند و من از آنها با خربزه پذیرائی کردم. در نظر داشتند  

  ند.های پست از راه رسیداسب   ۴بعد از فروکش گرما، به سمت سمنان حرکت کنند. ساعت  

 .نیم ساعت به قدم زدن در روستا پرداختم و  بح روز بعد حرکت کنمصمیم گرفتم صمن ت 

محصول آن بیشتر هندوانه و انگور   بود. های فراوانباغ  باگرد روستای بزرگی الس      

رد. تنها  کمیها را از هم جدا های پیچ در پیچی داشت و دیوارهای گلی، باغ باغ بود. کوچه 

. ساختمان قلعه به شکل  بودحصار سنگی  ی باقدیمی گلدیدنی روستا، بازماندۀ یک قلعۀ 

خانواده با استفاده   ۵۰ای بزرگی داشت. مانند قلعۀ آرادان، حدود هه یک دایره بود و باغچ

از دیوارهای قلعه برای خود آلونکی درست کرده بودند. این قسمت از روستا از دور شبیه  

ح روستا خیلی بلندتر بود و درب و  . دیوار قلعه از سط رسیدبه نظر می النۀ کبوتران 

های شسته  . زنان روستائی لباسندها در چندین طبقه روی هم قرار داشتای آلونکهه پنجر

لباس ا آویزان کرده بودند تا خشک شوند. زنان و کودکان کم هه شدۀ خود را در ایوان خان

بود. در یکی از  های ایالت آنها شبیه لباستنپوش د. شمیبوده و حجاب اسالمی رعایت ن 

رد و چگونه به آنجا برده شده، برای  ک میها یک االغ دیدم اما این حیوان آن باال چه ایوان

من به صورت معما باقی ماند. بعضی قسمت دیوار قلعه ریخته بود اما مردم آن را با گل  

 .رسیدمرمت کرده بودند و وصله و پینه به نظر می 

ای سنگی باال رفت.  هه ه، باید از شیب شدیدی با پلبرای رسیدن به دروازۀ کوتاه قلع      

این تنها راه ورودی قلعه بود. هر روز عصر، دو لنگه درب چوبی و سنگین دروازه با  

از عبور از دروازه، به راهروی باریکی رسیدم که   پسد. شمی چفت و لوالی فلزی، بسته 

ر  ه هشت. چهار راهی در وسط قلعه وجود داشت. بگمی به راهرو تاریک دیگری منتهی 

هائی به روی دیوار کشیده شده بود. اگر آدم وقت و حوصله ردی نقاشیکمیطرف نگاه 

شیده و پر کند.  ها به تصویر کتوانست دفترچۀ قطوری از روی این نقاشیداشت می

خورد. ساختمان دو طبقۀ قلعه که از گل و چوب  راهروهای باریک فراوانی در هم پیچ می 

رد. کمیم مربوط  ه  ها را بهه های کوچکی خاند. پلشمیساخته شده بود، از باالی دیوار دیده  

ند و  نک از کنار هم عبور  ند توانستا به حدی بود که دو نفر نمیهه ها و کوچ باریکی این پل 

ها غیرمنظم بود. اکثر اهالی روستا در  رد. طرح ساختمان کمیم برخورد ه ه ا بهه سین

ردند و همزمان کارهای خانه را  کمیبردند. گروهی نشسته و صحبت سر می ها به ایوان

نرده نداشت  ها ا هم در ایوان مشغول بازی بودند و با وجودیکه ایوان هه دادند. بچانجام می 

 .رسیدندبه نظر نمی مادران چندان نگران اما 

از پلکان خطرناکی باال رفتم، یک طرف آن نرده نداشت. به ایوانی رسیدم که چند       

. مانند آن بود که  ندرسیدها به اطاق های کوتاه و تاریکی می د. دربشمی درب به آن باز 

اندازه کثیف و ابتدائی بودند. در بعضی  ها بی ائی در گل ایجاد کرده باشند. اطاق ه ه الن

ها مادران در کنار نوزادان خود مشغول بافندگی، پخت و پز و بوده و به کارهای  اطاق

ها شده، نشستم و به کشیدن نقاشی مشغول شدم.  ردند. وارد یکی از اطاقکمیخانه رسیدگی  

الی بالفاصله دور من  د. اهشمیقلعه بود که چندین درب به آن باز  یباغچۀ داخل ،منظره
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هیچ عمل اعتراض آمیزی انجام ندادند تا من  نکرده وجمع شدند اما در کار من دخالتی 

 .آنجا را ترک کنم

از صرف تمامی بعدازظهر در این منطقۀ دیدنی، به ایستگاه مراجعت کردم. پست    پس     

ن تأثیر خواهد شاهرود تازه از راه رسیده بود. ابتدا فکر کردم که رسیدن او در برنامۀ م

 .چی به من اطمینان داد که من مطابق برنامه به راه خواهم افتادداشت اما چاپارخانه 

ساعت   2سپتامبر حرکت کردم. دو فرسنگ ابتدای راه در  1۳صبح روز  ۶ساعت      

ای هه ای کوتاه و در سمت چپ کوههطی شد. جاده خوب و مسطح بود. در سمت راست تپ 

. شترهای یک کاروان بزرگ که در نزدیکی اطراق کرده بود،  نددشمیالبرز در افق دیده 

  ۸های فراوان، ساعت  با باغ  از عبور از روستای آباده پسمشغول چرا بودند.  و حیوانات 

های سرسبز رسیدیم. در کاروانسرا پیاده شده و صبحانۀ  به قریۀ سرخه، در میان باغ 

ای کم ارتفاع، یک خط هه ای کوهه ی در دامنکاراز ساعتی سوار پسمختصری خوردیم. 

بود.  م پیوسته و طوالنی در افق مشاهده گشت. این سمنان و باغات اطراف آن ه  هتیره و ب 

 های اطراف شنی بود. اینجا و آنجا نهری در جریان بود که جاده خوب و هموار و زمین 

ذشت. آب آنها شور و تلخ بود. در برابر ما جاده مانند خطی  گمیزارهای اطراف    از نمک

 .خوردپیچ و تاب می 

د.  رکمی ها عبور حدود ظهر به سمنان رسیدیم. جاده از میان دیوارهای گلی کوچه باغ      

ای بزرگ هه ها آویزان بود. نوک درختان انار با میوای انگور از باالی دیوار باغهه خوش

خورد. میوه یکی از درآمدهای سمنان  چشم می  ها به باغ و سرخ از باالی دیوارهای کوچه 

تیز کاروانسرا، یک حلقه چاه آب  باشد. باالخره به شهر رسیدیم. در کنار دروازۀ نوکمی

ای هه داشت. این چاه در زیرزمین واقع شده بود و برای رسیدن به آن باید از پل  شیرین وجود

باشد. از  ها هم خنک و گوارا می رفتیم. به این ترتیب، آب حتی در تابستان تیزی پائین می

م وجود داشت و مسافرین و زوار از آن استفاده  ه هانبارها گاهی در کنار جاداین آب 

های شهر عبور کردیم. سنگ قبرهای این گورستان از از گورستان   ردند. از کنار یکیکمی

م بوده و فقط تعدادی از ه  هتر بود. همۀ آنها شبیه ب هائی که دیده بودم مرتب سایر گورستان 

ها گنبدی با چهار ستون ساخته  ه داشت. به روی بعضی از قبرهای نوشته شدگورها سنگ 

اشراف شهر بود. در انتهای گورستان دیوار گلی  بودند که احتماأل مقبرۀ اعیان و 

از عبور از دروازۀ  پس  داد. مسیرای وجود داشت که باروی شهر را تشکیل میشدهریخته 

شهر، مستقیمأ وارد بازار شد. بازار کوچۀ تنگ و باریکی با سقف بلند بود و در دو طرف 

روشی، پنبه، فلزکاری، نجاری،  ا بدون انقطاع در کنار هم قرار داشتند. میوه فهه آن مغاز

ای این  ههگیوه کشی، کاله دوزی، ادویه فروشی، طالکاری و سایر کارهای دستی، مغاز

 .دادبازار را تشکیل می

از عبور از بازار به میدان کوچکی رسیدیم که چند مسجد در آن واقع شده بود.   پس     

از  پسد، بسیار زیبا بود. شمیاز ورود به شهر از دور دیده  پیشا، که هه از مناریکی 

گذشتن از خیابان دیگری به چاپارخانه رسیدیم. مطابق معمول، در باالخانۀ آن منزل کردم.  

. اطاق آن درب قابل بسته شدن داشت و در  داشتتفاوت الخانۀ این چاپارخانه با سایرین با

ای هه در طاقچ   د، حتی فرشی هم در اطاق پهن شده بود.شمی هائی دیده  دیوارهای آن نقاشی 
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به نظر مدرن  این باالخانه  ماندۀ غذای مسافرین وجود نداشت.  این اطاق، گرد و خاک یا پس

نشستم.  آمد اما از میز و صندلی خبری نبود و مطابق معمول ایرانیان باید روی زمین می می

از ایوان آن که قسمتی از آن در سایۀ درخت توت پربرگی قرار داشت، قسمتی از شهر و 

 .شتگمی باغات اطراف آن مشاهده 

به شهر رفتیم. چاپار شاگرد نقش بلد  ،انار و انگور باای از صرف صبحانۀ ساده پس     

محلی شبیه غار  ای ما را به رد. به میدان انتهای بازار رسیدیم. دروازهکمیمرا بازی 

ائی برای خرید و فروش وجود داشت. به مسجد  ههم مغازه هرساند. حتی در کنار درواز

از عبور از دروازۀ دیگری   پس ساخته شده، رسیدیم.    1علی شاهشاه که در زمان سلطنت فتح 

گوش سنگفرشی وارد شدیم، یک حوض سنگی در وسط آن قرار داشت و    ۴به یک میدان  

ای که با دیدن این مسجد به خاطر من  ردند. اولین نکته کمی ر آن شنا های سرخ دماهی

علی شاه با ساختن این مسجد اثر خوبی از خود به یادگار گذاشته  خطور کرد این بود که فتح 

های دو طبقۀ کوتاهی احاطه شده بود. در هر یک از  گوش از ساختمان   ۴است. دور میدان  

ای وجود داشت که از نظر ظاهر و نقوش هیچ  هگوش نامتقارن، درواز ۴اضالع این 

  های زیبائی بود که باالی دیوارهاکاریم نداشتند. تنها وجه اشتراک آنها کاشی ه ه شباهتی ب

 اد.درا زینت می 

به زیباترین ورودی میدان رفتیم. از آنجائیکه ورود غیرمسلمانان به مسجد ممنوع بود،       

ایشان به روی هه پرداختم. در داخل تاالر مسجد، مالها با عمام من فقط از حیاط به دیدن آن  

کفپوشی نشسته و مشغول خواندن کتاب بودند. متن سرامیک آبی باالی دیوارهای مسجد با  

کاری شده بود و  ائی از قرآن به رنگ طالئی زینت یافته بود. دیوارها تا باال کاشیهه نوشت

ها با صدای بلند مشغول خواندن و دعا کردن بودند  آمد. مالبه نظر بسیار زیبا و تمیز می 

رسید. در حیاط مسجد نشسته و مشغول  صدای آنها در چندین نوبت به گوش می  پژواکو 

نقاشی شدم. مطابق معمول پس از چند دقیقه صدها مرد و پسر جوان کنجکاو دور من حلقه  

ردند. آنها با صدای بلند ک میب  زدند. البته این افراد از زمان ورود ما به بازار ما را تعقی

رد، کمیهرگاه یکی از آنها صحبتی  .دادندهمدیگر را هل می  و  خندیدندمی  ،صحبت کرده

ای را که نقاشی  بودند که من منظره  خندیدند. آنچنان مرا در بر گرفتهباقی با صدای بلند می 

دیدم. تالش چاپار شاگرد برای پراکنده کردن آنها به جائی نرسید. به ناچار  ردم، نمیکمی

در کنار حوض نشستم تا آنها را پشت سر خود داشته باشم و الاقل یک طرف من برای  

از خروج از مسجد به میدان رسیدیم.   پس. دیدن منظره باز باشد تا بتوانم آن را نقاشی کنم

عبور از خیابانی در سمت چپ، کوچۀ باریکی مشاهده گشت و مسجد جمعه در انتهای   با

تر بود و در وسط آن حوضی قرار داشت. بعضی  این کوچه بود. میدان این مسجد کوچک 

قسمت از حیاط مسجد را با حصیرهائی کفپوش کرده و اهالی خود را برای نماز ظهر آماده  

 ایعده   قسمتی از مسجد که اجازه دادند به   ذاشتند، حتیگمی ترام  اندازه به من احردند. بی کمی
 ۵ برابر خ 11۵1 شهریور 1۳ تولد محمدخان، آغا  برادر جهانسوز حسینقلی پدر نام باباخان، اصلی نام. 1

 قم، دفن محل اصفهان، در م 1۸۳۴ اکتبر 2۳ برابر خ 121۳ آبان 1 درگذشت دامغان، م 1۷۷2 سپتامبر

 1۵۸ او شود می گفته ماه، ۸ و سال ۳۶ حکومت مدت مرگ، زمان تا  م 1۷۹۷ برابر خ 11۷۶ از سلطنت

 .داشت فرزند 2۶۰ و همسر



از تهران تا سمنان                                                                               اولبخش   

 

ای سنگی  هه به روی حصیری نشسته و مشغول نماز و خواندن قرآن بودند، وارد شوم. پل

رسید. من به روی آن نشسته به نقاشی منظره پرداختم. دیوارهای به پنجرۀ نسبتأ بلندی می

کاری زیبائی دیوار سفید  بری و کاشیآن گچ مسجد هیچ تزئینی نداشت، فقط در چند جای 

رد. یکی از مالها گفت که مسجد از قدمت زیادی برخوردار است. کمی مسجد را تزئین 

اگر این موضوع حقیقت داشته باشد باید گفت که از این مسجد به خوبی حفاظت شده بود.  

  ۶۰۰سید که حدود رای این مسجد بود. از ظاهر آنها به نظر می ههنکتۀ جالب توجه منار

سال قدمت داشته باشند. بنا به گفتۀ شخص مزبور در ساختمان آن از آجر پخته استفاده شده  

 بود.  

 

 
 

تعدادی از آجرها شبیه اشکال هندسی مانند زیگ زاگ، دایره، مثلث و حلقه بیرون زده و  

آن اطاقک بخشید. در باالی آن یک اطاق کوچک و باالتر از به مناره، ظاهر زیبائی می 

خاطر    . به ندها سقف و نرده برای حفاظت داشتد و هر دو این اطاقشمی کوچکتری مشاهده  

ای مردم که زنان بدون حجاب در آنها مشغول کارهای  هه مشرف بودن باالی مناره به خان

ای روزانه بودند، اجازۀ باال رفتن به من داده نشد. منارۀ مسجد جمعۀ سمنان اولین نقطه 

ود. حاکم شهر حکومت کل منطقه را، شامل  شمی از ورود به شهر دیده  پیش باشد که می

 .باشدهزار نفر می  1۳سمنان، دامغان و جندق در دست دارد. تعداد اهالی این شهر حدود 

این پیاده روی آموزنده و جالب بود و چند ساعت به طول انجامید. بالفاصله به ایستگاه       

 .رای سفر آماده کنم مراجعت کردم تا خود را ب


