
 

 

 

 

 

 دوم بخش 

 سفر در کویر بزرگ ایران
 

سب نشستیم. از گورستان دیگری گذشته،  ا ه سپتامبر ب ١٣ازظهر بعدو نیم  ۴ساعت      

راه فراوان است. اشخاصی    طولها در  مامزادها  ه ای را پشت سر نهادیم. از اینگونامامزاده

از فوت   پساند یا فرزند یکی از امامان هستند و یا مردم ا دفن شدههه که زیر گنبد این مقبر

دارند. از مزارع پهناور تنباکو به وسعت زیاد عبور  ین لقب مفتخر می ا هآنها، ایشان را ب 

وجود داشت که شهرها و   رفت. اینجا و آنجا قناتیی رسیدیم که به کاله می اه کردیم. به جاد

رد. مسیر جاده در جهت شمال شرق بود. به رشته  کمی روستاهای اطراف را آبیاری 

آفتاب غروب کرد و همه جا تاریک شد. فقط آواز چاپار    ۶ای کوچکی رسیدیم. ساعت  ههکو

  .شکستشاگرد سکوت را می 

ائی در تاریکی  ناگهان صدای زنگ کاروانی به گوش رسید. به زودی روحانیون و ماله     

السالم" و از او پرسیدم شب پدیدار شدند. یکی از آنها سالم گفت و من جواب دادم "علیکم

آئید؟" و او پاسخ داد "از مشهد، شما عازم کجا هستید؟" و من گفتم "مشهد،  "از کجا می

ای ایران ههها در جادنگام دیدن کاروان ه  ههای کوتاخداحافظ شما". اینگونه سؤال و جواب 

از مدت کوتاهی به کاروان دیگری برخوردیم. آنها از مسافت مسیر   پسطبیعی است. 

از چندی به سه زن   پسفتند تا مشهد دو ماه در راه خواهند بود. گمیاطالعی نداشتند و 

نند اما من مقصد آنها را سؤال کرده ک میرسیدیم. در ایران مردان با زنان غریبه صحبت ن 

ما را  بعدائی که تا ایستگاه هه مشهد را دریافت کردم. جاده سرباالئی شد و از تپ و پاسخ 

ردند باال رفت. سوارکاری در این تاریکی و شیب تند مشکل بود. در محلی کمیهمراهی 

  پسز شیب بسیار تندی باال رفته به جادۀ دیگری به موازات جادۀ مشهد رسیدم. ا ه شتباا ه ب

تباه خود، مجددأ به جادۀ اصلی بازگشتم. شیب بسیار تند و خطرناکی بود  شا ه بردن باز پی

 .ز اسب سرنگون نشدما ه اما خوشبختان 

از مدتی روشنائی ضعیفی از دور نمایان   پسرفت. مسیرهمچنان در تاریکی باال می      

ی رسیدیم که در آن آتشی روشن بود. توقف کرده و از اه از طی مسافتی به کلب  پسشد. 

شود نام "چاش نهار خورده" بود و گفته می خانۀ کوچکی به ها پائین آمدیم. این کلبه، قهوه اسب

ست. هنوز  ا  ههنگام عزیمت به مشهد در این مکان توقف کرده و صبحانه خورد  ع امام رضا

احب  نمایند. صکرده و با صرف چای و قلیان از امام خود یاد می   محل توقفهم زوار در این

های سه سال اخیر را با خانوادۀ خود در این محل به سر  آن از اهالی سمنان بود و تابستان 
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فت تا سه ماه دیگر آنجا  گمی رد. او کمیبرده بود. او در فصل زمستان به سمنان مراجعت  

  رد. به گفتۀ وی روزانه حداقلکمیبوده و با بارش اولین برف زمستان به سمنان نقل مکان  

ردند و او از درآمد خود راضی بود. خود ساختمان در داخل  کمینفر در اینجا توقف  ٢٠

ی از حیاط آتشی  اه ی در کنار آن قرار داشت. در گوشاه حصاری واقع شده بود و حوضچ 

ردند. ما هم به جمع آنان اضافه  کمیروشن بود و زوار در کنار آن شام خود را صرف 

مرغ خورده و چای تازه دم نوشیدیم. آنگاه در تاریکی شب به راه خود ادامه  شده، نان و تخم 

 .دادیم

داد سرعت زیادی داشته باشیم. در دار، اجازه نمیتاریکی شب و جادۀ ناهموار شیب      

بینیم. آنها با  شود که ما در کشور خود آنها را نمیاین قسمت از جهان ستارگانی رؤیت می

درخشند. صورت فلکی ارابه با  نور شدیدی که ما با آن ناآشنا هستیم در آسمان کویر می

از   پسهای خود کامأل مشخص بود. باالخره شیب جاده کمتر و مسیر هموارتر شد. چرخ

هوان که عبارت از یک چاپارخانه و یک کاروانسرا بود،  ا ه طی مسافتی نه چندان زیاد ب

ای هههای آن خرابمانده و در نزدیکیباقی  ١ن کاروانسرا از زمان شاه عباسرسیدیم. ای

خانه    بامداد بود و در باالخانۀ چاپار  ١شت. ساعت  گمیکاروانسرای قدیمی دیگری مشاهده  

م. از آنجائیکه در قسمت آخر مسیر هوا خنک و تقریبأ سرد بود در یک منقل  منزل کرد

 .ن نشستیم، این گرما بسیار مطبوع و دلچسب بودآتشی روشن کرده و در کنار آ

فتادیم. مسیر از میان چند تپه عبور کرد ولی به زودی ا  هبه را  بعد صبح روز    ٨ساعت       

رفته شن و ماسه کمتر و جاده  مسطح گشت. جاده در ابتدا شنی و بسیار مناسب بود اما رفته 

صحبتی با او از طول مشربی بود و همتر شد. چاپار شاگرد جدید من آدم بسیار خوش سخت 

های جدید خود راضی بودیم و معموأل به تاخت  است. ما از اسب کمی راه و سختی سفر 

ردیم. مطابق معمول از دیدنی در طول مسیر خبری نبود. معموأل در این ساعت  کمی حرکت  

رکار مشاهده گشت. به  شود اما در افق چند سوااز روز، مسافر زیادی در جاده دیده نمی

تن از اعراب شوشتر   ٢۴نها رسانده، توقف کرده و اندکی صحبت کردیم.  آ  ه تاخت خود را ب

. شدمی ردند. کاروان آنها از اسب و االغ تشکیل کمیز زیارت مشهد مراجعت ا ه بودند ک 

ای  هه بلند و عمامما الوانی به تن داشتند. ردای آنها  ا  ه پینه شدهای کهنه، قدیمی و وصله لباس

سوخته و چروکی داشتند که به ریش سفیدی مزین بود.  آنها سفید یا سبز بود. صورت آفتاب 

صورت آنها در مقابل  و سر بسته بودند تا از سر دستار خود را از زیر عمامه به آنها

مشربی بودند. هنگام  های مهربان و خوش انسان ، گرد و خاک و باد حفاظت کند. آفتاب

فتند تا شوشتر دو ماه در راه  گمی .  شدمی نان نمایان  آ  ه های سفید و چشمان سیاصحبت دندان

ردند. چند تن از آنها بدون توقف به مسیر  کمی خواهند بود. از مشهد و مردم آن به نیکی یاد  

 .ا رساندندنهآ هاز گفتن "زیارت مبارک" خود را ب پسخود ادامه دادند و سایرین 

 ای البرز و در سمت راستهه هر دو سوی جاده کوهستانی شد. در سمت چپ مسیر، کو     
ه ق  9۷٨رمضان  ١شاه عباس اول، نامدارترین شهریار دوران صفوی و حتی پس از اسالم است. تولد . ١

م در بهشهر،    ١۶٢9ژانویۀ   ١9برابر    ١٠٣٨االول  جمادی  ٢۴در هرات، درگذشت    ١۵۷١ژانویۀ    ٢۷برابر  

از دودمان صفوی است که به  م، او فرزند سلطان محمد خدابنده و پنجمین شاه ١۶٢9تا  ١۵٨٨سلطنت از 

 سال با اقتدار آمیخته با استبداد بر ایران شهریاری نمود. ۴٢مدت بیش از 
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ای سمت راست  هه از چند ساعت کو پسند. ردکمی تری ما را همراهی ای کوتاه هه آن کو

بتدای دشت کویر بود و ما روز ا  هانتها مجددأ نمایان گشت. این نقطخاتمه یافت و کویر بی

  .تر خواهیم شدن نزدیک آ هب  بعد

های بزرگ آن  به گوشه رسیدیم که مانند آهوان تنها ساختمان  ١٢از ساعت  پساندکی      

مانده بود. به سادگی  ز زمان شاه عباس باقی ا ه پارخانه بود کیک کاروانسرا و یک چا

ست.  ا ه ها نام نیکی از خود به یادگار گذاشتتوان گفت شاه عباس با ایجاد این ساختمان می

  روزانۀب خوب و قابل آشامیدنی داشت. به صبحانۀ آ هی در حیاط ایستگاه بود کاه حوضچ

م اضافه  ه  ه چای بود پنیر، عسل و دوغ اهدائی مسئول چاپارخانمرغ، نان و  ما که شامل تخم

  .رسیدقیافه و مهربانی به نظر میشد. او مرد خوش 

ها بار شدند و من برای خداحافظی از  و نیم برای حرکت آماده شدیم. اسب  ۵ساعت      

سترآباد ا  ه نزد او رفتم. یکی از مردان شنیده بود که من قصد دارم از دامغان ب  چیچاپارخانه 

باشد. من  تر میروم، زیرا این راه بسیار کوتاه سترآباد نمیا ه بروم. پرسید چرا مستقیمأ ب 

، دامغان برای ١کنم و مطابق نقشۀ ناپیه سفرپاسخ دادم که قصد دارم به سمت داخل کویر 

  فرسنگ اما فاصلۀ  ۶. او به من گفت فاصلۀ گوشه تا دشت کویر استتر این کار مناسب 

گوشه به دشت کویر  روستای باشد. او پیشنهاد کرد از فرسنگ می 9دامغان تا دشت کویر 

بروم. من پس از تأیید سایرین پیشنهاد وی را پذیرفتم و تصمیم گرفتم برای انجام این سفر،  

ها برداشته و مجددأ به باالخانه  ها از پشت اسبقامت کنم. بارها و زین ا هشب را در گوش

چی قول گرفتم که فردا یک چاپار شاگرد و دو اسب در اختیار من  چاپارخانه برده شد. از 

 .شب برای خواب به باالخانه رفتم ١٠قرار دهد. آنگاه ساعت  

  5/٢٣فتادیم. دماسنج  ا  هرا  ها شده به سپتامبر سوار اسب  ١۵و نیم بامداد روز    ۴ساعت       

ی اه و به جز خارهای بیابان، موجود زندداد. جاده صاف و هموار بود درجه را نشان می 

. در افق  ندردکمیای البرز همچنان در سمت چپ مسیر ما را همراهی هه . کوشدمی دیده ن

شت. مسیر حرکت ما در جهت جنوب  گمی ارتفاعی مشاهده ای کمهه سمت راست رشته کو

ز چند ردیم. همراه من گفت به زودی اکمیشرق بود. برخالف تصور من در جاده حرکت  

از نیم ساعت از   پسقریه عبور خواهیم کرد و سپس از پوشش گیاهی کاسته خواهد شد. 

دقیقه به روستای امره واه رسیدیم.    ۴۵از    پسآباد گذشتیم و  کنار دیوارهای نیمه ریختۀ قاسم 

 .ی که در آن بودیم کوموش بوداه نام منطق

از طلوع   پسو نیم   ۵ساعت  خط سفیدی در افق مشاهده شد. این حاشیۀ کویر بود و     

دقیقه توقف کردیم.   ١۵آفتاب به وضوح قابل تشخیص شد. در روستای امره واه حدود 

شرق، نقطۀ سبزی فرسنگی شمال فرسنگ گفت. در نیم ٢همراه من فاصلۀ آن را تا گوشه 

تعدادی م ه همشاهده شد. این لکه، باغات روستائی به نام فیروزآباد بود. حتی در امره وا

رفتیم مسیر  ی بود. هرچه پیش میاه جمعیت و مخروبدرخت وجود داشت اما قریۀ کم 

. فقط دو گونه گیاه قدرت زندگی در این شرایط سخت شدمیتر  تر و پوشش گیاهی کم خراب

آلود و دیگری شبیه تیغ با ساقۀ چوبی و قوی.  های ضخیم و گوشت را داشت یکی با برگ 

 ا انباشته شده بود. محیط مسطح بود و اندکی به سمت  هه های روان کویر در اطراف بوتن ش
١ .Napier   
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مراه ه  ه تر شده بود. چون باری ب نوز مناسب بود ولی اندکی سخته  هشرق شیب داشت. را

 . تاختیمنداشتیم و آنها را در چاپارخانه گذاشته بودیم تمام مدت چهارنعل می 

باد با باروئی به دور آن رسیدیم. جالیزهای آ ستای عبدهللادقیقه به رو ٢٠از حدود   پس     

کوچک خربزه محصول فراوانی داشت و روستائیان در آنها به کار و کوشش مشغول  

آباد در سمت راست مسیر مشاهده گشت. قریه فقط از چند  از مدتی روستای غم پسبودند. 

ز ا هتغییر جهت دادیم. نور آفتاب ک . در این نقطه به سمت شرق شدمی خانۀ گلی تشکیل 

رفته زمین شنی شده و  تابید بسیار گرم بود اما به حرکت خود ادامه دادیم. رفته رو میبرو

حکایت از روزگاران    ورد کهخمیچشم    ائی به هه جای مسیر خرابرستنی کمتر شد. در جای 

 .بهتری داشت

شدیم. یک بلد با خود برداشتیم تا  آباد وارد یک آبادی به نام سول و ربع به  ۷ساعت      

راه کویر را به ما نشان دهد. این عمل بسیار ضروری بود زیرا جای پای ما در یک آن با  

ماند. مرد مسنی بود که یک  و اثری از آن برای بازگشت باقی نمی  شدمی شن روان پر 

  ه کمک ب  رد. ما برایکمیها حرکت  چوب دستی به دست داشت و پای پیاده در جلوی اسب

آباد و  ای حسن ههی خوردیم. قریاه آباد صبحانراندیم. تا آماده شدن بلد در سولو آهسته میا

  .آباد در نزدیکی این آبادی قرار داشتندقاسم

ای شنی روان رسیدیم. هه به تپ  ٨آباد، ساعت از عبور از روستای فرات و تقی پس     

ا تقریبأ عمودی بود ولی قسمت شمالی هه پمتر بود. سمت جنوبی این ت ۵ارتفاع آنها حدود 

. در این  شدمیا از بادهای شمالی تشکیل هه رسید. این تپآنها با شیب مالیمی به زمین می 

ا شن  هه قسمت از ایران رطوبت هوا در قسمت اعظم سال بسیار ناچیز است. جنس این تپ

رسید.  نظر می   امواج زرد رنگ به بسیار ریز و زرد رنگ بود. سطح کویر، مانند دریائی با  

ای شنی را ندارد. هه زیرا هیچ گیاه قدرت روئیدن به روی این تپ   شدمیهیچ رستنی مشاهده ن 

ای یک قلعۀ قدیمی بود.  هه از طی مسافتی تلی از خاک و گل دیده شد. بلد گفت که خراب  پس

سفید رنگ نمک رسیدیم.    ایهه به رشت  9گل زمین از شدت آفتاب ترک خورده بود. ساعت  

کیلومتر سفر کرده بودیم. حاال همه جا فقط نمک سفید بود. برای تماشا مدتی   ۵٢حدود 

رسید. فقط چند بوته خار  توقف کردیم. کویر مانند دریائی از یخ سفید رنگ به نظر می 

این  در این محیط عجیب حرکت کردیم. حاال در وسط پای پیاده وحشی روئیده بود. مدتی 

رفتیم به ضخامت نمک اضافه  دریا بودیم و دور تا دور ما نمک بود. هر چه پیش می

رد، کمی . کاروانی با ده شتر در حالیکه کاروانساالر در مقابل آن پای پیاده طی طریق  شدمی

سانتیمتر و به ضخامت   ٢٠سانتیمتر، عرض  ۴٠در حرکت بود. قطعات نمک به طول 

ز این طریق امرار ا  ه شترها بار شده بود. اهالی روستاهای این منطق سانتیمتر به روی    ١٠

ردند. آنها نمک را برای فروش به سمنان، دامغان و سایر شهرها حمل  کمیمعاش 

 .شدمیا برای فروش عرضه  ههدند. در بازار شهرهای اطراف، این نمک در مغازنمومی

روی پرداختیم تا  بودند. به زیر آمده به پیادهها از بودن در این شرایط خسته شده اسب      

حیوانات قدری استراحت کنند. خود ما هم خسته بودیم. این شرایط تا صدها کیلومتر در  

با دیدن مردانی   ١٠داخل کویر ادامه داشت. تصمیم گرفتیم اندکی استراحت کنیم. ساعت 

ی وجود نداشت  اه یچ سایکه مشغول قطعه قطعه کردن بلورهای نمک بودند، توقف کردیم. ه
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ها رفع خستگی کنیم. محل کار آنها مانند سوراخی در یخ به  و مجبور شدیم در سایۀ اسب 

ا جدیدأ با برداشتن نمک ایجاد شده بودند.  ههین حفرا هرسید. مشخص بود ک نظر می 

به ترتیب    ای نمک به روی هم انباشته شده بود. من مشاهدات خود را از این نمکزارهه قطع

 .نمکمی بندی زیر طبقه 

و ضخامت قسمت فوقانی آن از جنس بلور خالص   9ضخامت کل الیۀ نمکی حدود      

. الیۀ  شدمی سانتیمتر زیر این الیه دیده  ۴حدود زرد رنگ سانتیمتر بود. نمک  ١حدود 

ی رنگ اه و نیم سانتیمتر با شن و ماسۀ کویر مخلوط شده و قهو  ٣زیرین نمک به ضخامت  

ا  هه ی به ضخامت چند میلیمتر وجود داشت. تمامی این الی اه ود. بین دو الیۀ زیرین الیۀ تیرب

ی از آب به  اه ای نمک مستقیمأ به روی الیهه ند. الیشدمیم چسبیده بوده و از هم جدا نه  هب

  ۵تا  ۴روی شن زرد کویر تشکیل شده بود. در نقاطی که نمک آن برداشته شده بود 

  .شدمی ا مشاهده ههدر درون حفرسانتیمتر آب 

درجه، دمای   ٢۷و نیم صبح به شرح زیر بود. دمای هوا  ١٠دمای محیط، ساعت      

درجه، دمای الیۀ   ٢۵سانتیمتری  ۴و نیم درجه، دمای نمک در عمق  ٢۵سطح نمک 

دهد که شن و گل الیۀ زیرین  و نیم درجه بود. این مشاهدات نشان می ٢۵زیرین نمک 

ای سیاه رنگ  هه ند. دما در کیسکمیبیشتر از الیۀ سطحی نمک حرارت را به خود جذب 

  د. و نیم درجه بو ٣٠و در داخل آب  ٣9

ای البرز در افق شمال و هه منظرۀ عجیبی اطراف ما را احاطه کرده بود. رشته کو     

ا قابل تشخیص نبود. در شرق و  ههاما سایه روشن کو  شدمی شمال غرب هنوز هم دیده 

شرق، دشت کویر گسترده شده بود و در زیر نور شدید آفتاب مانند دریای منجمدی  جنوب 

. اگر دمای هوا شدمی گی مشاهده نورد. در افق جهت جنوب، هیچ برجستهخمی به چشم 

د  باشیم. من برای محافظت چشم خوکه در قطب شمال می شدمیرد تصور کمییادآوری ن

ردم تا برف کوری نگیرم. همراهان من تا حد ممکن صورت  کمی از عینک برفی استفاده 

های خود را با دستار پوشانده بودند. این سرزمین عجیب احساس دیگری هم در و چشم

ی اه برد. هیچ نشاننمود که در سرزمین نور به سر می رد. آدم تصور می کمییجاد ا ه بینند

ها همراه  ، حتی از کالغ و الشخور هم که معموأل با کاروانشدی ماز حیات مشاهده ن

از   پسبود. تنها موجودی که  شوند، خبری نبود. سکوت مرگباری محیط را فرا گرفته می

ا این طرف و آن طرف هه ترک نمکزار مشاهده کردیم مارمولکی بود که به روی تپ

  .نمودا تهیه میههرد. احتماأل غذای خود را از پشکمیرفت، گاهی ایستاده و ما را نظاره  می

داند، از بلد سؤال کردم "این نمکزار تا کجا ادامه دارد" او پاسخ داد "فقط خدا می     

قاد ایرانیان دشت  عتا هنتهای آن سفر نکرده، شاید هزار فرسنگ". با ه هیچکس تا کنون ب 

ی به جز این کویر و قلۀ کوه دماوند  اههای اسرارآمیزی دارد. دیوهای افسانکویر ناگفتنی 

های شن، گرد و غبار این  توانند بدون دغدغه زندگی کنند؟ اهالی معتقدند که طوفان کجا می 

نم که  کمی . من تعجب باشد. زوزۀ باد، شادی جادوگران از آزار مردم استموجودات می

ین اعتقادات چگونه به خود جرأت داد ما را همراهی کند. احتماأل در بین  ا  هبلد ما با توجه ب 

ین نتیجه  ا ه نند کسانی با گذشت زمان بکمیه در این کویر به دنیا آمده و زندگی ک میمرد

بین اهالی، اشخاصی ا وجود دارد اما در هه ند که جن، پری، دیو و دد فقط در افساناهرسید
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 ه ذارند و عقیده دارند ک گمی انتها نین کویر بیا ه ب یهستند که به جز برای حمل نمک، پا

 .عماق این کویر قدم بگذارد هرگز بازگشتی نخواهد داشتا  ه گر کسی با

ها نشسته و مشغول صحبت شدیم. نسیم ضعیفی از سمت کویر وزیدن  در سایۀ اسب      

ها باد از سمت دریا به  باشد. صبح انند وزیدن باد در سواحل دریا  دلیل آن مگرفت. احتماأل 

ند. در طول روز کمیها برعکس از ساحل به سمت دریا جریان پیدا وزد و شبساحل می

یرد،  گمیشود و جریان باد از آنجا سرچشمه نمک کمتر از محیط اطراف گرم می  دریای

فت که در طول زمستان تمام سطح نمکزار را گمی یدن این نسیم باشد. بلد  شاید این دلیل وز

های ها بیشتر از سالآید. عمق آب، بعضی سال پوشاند و آب حتی تا کمر آدم باال میآب می

شود و در انتهای تابستان نمک متبلور  . در فصل بهار آب اندک اندک تبخیر می استدیگر  

 د.ردگمی

 

 
 

ب نداشت.  آ  همتر را دیده بودم ک  ٢٠ی به عرض  اه روستای گوشه بستر رودخانمن در       

ند. مقصد این رود هم مانند سایر  کمیدر فصل زمستان آب در آن جریان پیدا  شدمی گفته 

ای هه ای البرز که در شرق به کوهه. این رودها از کو استرودهای منطقه، دشت کویر 

ها، آب این  ا و باران هه یرند. ذوب برف کوگمی شود، سرچشمه متصل می ١هندوکش

ای نمکی عبور کرده و ذرات هه ند. این رودها در مسیر خود از الیکمیا را تأمین  هه رودخان

آورند. در اواخر تابستان با تبخیر شدن آب در دشت کویر،  نمک را با خود به کویر می 

راسان  خای هآید. رودشده و نمکزار پدید می ای قدیمی اضافه هه ای جدید نمک به الیهه الی

خیلی تلخ بود  رسانند. من آب را مزه کردم که  حتی در فصل زمستان هم آب را به کویر می

 کردم. برداریمقداری از آن را برای آزمایش نمونه  و  و شوری بسیار کمی داشت
از نواحی پامیر به داخل افغانستان و  های هیمالیاست  دنبالۀ رشته کوه  کهکوهی در افغانستان    هندوکُش رشته.  ١

 ۶٠٠طول هندوکش حدود  گردد.در دره بامیان به کوه بابا، ختم میو از جنوب بدخشان گذشته  شده،وارد 

 متر است. ٨٣٠٠ارتفاع بلندترین قلۀ آن و کیلومتر 
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آید. ین طریق به دست می ا ه ین شرایط پذیرفتم که نمک در دشت کویر با ه با توجه ب     

ب آ هی در این قسمت از کویر وجود داشت کاه های بسیار قدیم دریاچاحتماأل در سال

ای اروپائی این قسمت به  هه ر نقشینکه چرا دا هریخت. اما بن میآ هرودهای خراسان ب

نبردم زیرا به جز چند آبگیر کوچک که در اثر برداشت  ی مشخص شده، پی اه صورت دریاچ 

. از اهالی شنیدم که یک دریاچه در وسط  شدمینمک به وجود آمده بود، آب دیگری دیده ن

اطالعات   . اینشدمی دشت کویر وجود داشت که حتی در فصل تابستان هم آب آن خشک ن

شود آن را ست، ولی میا  هعماق دشت کویر نرفتا  هباشد زیرا تا کنون کسی بقبول نمیقابل

ا در آسیای مرکزی وجود دارد که دریاچۀ  هه محتمل دانست زیرا تعدادی از اینگونه دریاچ 

کردم در خراسان  ی از آن است. آنگونه که مشاهده  اه نمون  ٢با آب زیاد و رود تاریم  ١لب نور

ا برای هه هم رودهائی وجود دارد، اگرچه خیلی پر آب نیستند. وجود این دریاچه در نقش 

باشد که باید حل شود. بلد گفت که  جغرافیادانان و ترسیم کنندگان نقشه در اروپا معمائی می

  بارد و سرمای طاقت ها حتی در نمکزارهای دشت کویر برف هم میدر برخی زمستان 

  .یردگمیفرسائی محیط را در بر 

میالدی از حاشیۀ دریای نمک در   ١٨9١در آوریل سال  4و سروان واگان ٣دولفبی      

ز راهی که تا کنون کسی از آن عبور نکرده بود از تهران تا کاشان سفر  ا ه جنوب سیاه کو

مطابقت دارد. قسمتی از  های من در این کویر ای آنها از آن کویر با دیدنی هه کردند. نوشت 

 .نمکمی ای آنها را در این قسمت نقل هه نوشت

ای هه از عبور از ورامین به کو پسحرکت کردیم و  شرقاز تهران در امتداد جنوب "     

بعاد بسیار وسیع  ا ههزار فوتی رسیدیم. از باالی آن دریاچۀ نمک ب  ۵سیاه کوه در ارتفاع 

به قدمت چند صد سال روی هم انباشته شده بود.  ای نمک هه . الیشدمی به خوبی مشاهده 

ز دور مانند دریای یخ زده بود. بلورهای نمک در زیر نور خورشید دور تا دور ا ه محوط

ی اه ای نمک به روی دریاچهه . همراه ما به ما گفت که الی نددرخشیدما مانند کریستال می

ور کنیم حیوان در آب فرو  های کم نمک عباز آب قرار دارد. اگر با االغ از روی قسمت 

شود عبور کرد. اشعۀ آفتاب چشمان  خواهد رفت. از این منطقه در طول یک روز هم نمی

هرگز  و یم شدمیمراه ما نبود به راحتی در این منطقه گم ه هرد. اگر بلد بکمیما را اذیت 

چون در فصل  فوت بود.  ١٠تا  ٨ردیم. در بعضی نقاط قطر الیۀ نمک کمیراه را پیدا ن

رسد. اما نمک در  فوت می  ٣تا  ٢ا به هه بارد عمق آب باالی الی زمستان برف و باران می

 ، اگر نمک را بشکافیم در زیر آن هم آب وجود دارد."گردداین آب حل نمی

 روستای گوشه در زیر الیۀ دولف موفق نشد شخصأ آن را تجربه کند اما من در بی      
١.Lob-nor  است که در طول  شرقی در غرب چین، مطالعات نشان دادهدریاچۀ فصلی نمک در ترکستان

است. این دریاچه در  کیلومتر حرکت کرده ۴٠تا  ٣٠سال اخیر محل آن در نزدیکی کویر تاکالمکان،  ۴٠

م تقریبأ خشک و شبیه به باتالق شده بود اما هنوز هم در فصل پائیز و زمستان چند آبگیر کوچک   ١9۷٢سال  

 گردد.در این محل دیده می شود. آب آن از رود تاریم تأمین می

٢.Tarim  دریا و کاشغر دریا تشکیل شده و به هم پیوستن چند رود از جمله ختن از به ای کهخانهرود

 گیرد.های کنتبری سرچشمه میریزد. آب این رودها از کوهدریاچۀ نمک خشک شدۀ لوپ نور می 

٣ .C. E. Biddulph 4 .Vaughan 
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ا نمک  هه دولف هم مانند من عقیده دارد که رودخان نمک آب را به چشمان خود دیدم. بی

 .نندکمی ین منطقه حمل ا  همسیر خود را ب 

ساعت طول کشید تا آنها از آن  ٨رسد و کیلومتر می ٣٠عرض نمکزار دریاچۀ نمک به 

. جنس آن  شدمی مک مانند برف کثیف مشاهده عبور کردند. در قسمت جنوبی نمکزار، ن

شده، باالخره تبدیل به خاک و  ز عمق نمک کاسته ا هرفتاصأل سخت نبود. مانند گوشه رفته 

که خالصۀ آن چنین   ه دسته تقسیم کرد ۵های خود را به دولف دیدنیشت. بی گمی شن 

شود اجبارأ نمک خوانده می  باشد. نکتۀ اول این که "آن قسمت از ایران که به نام کویرمی

نمکزار نبوده    ،ند "کل کویرکمیو ذکر  ا  هک  می." مسئلۀ دونیستز نمک  ا  ه تمامی آن پوشید

ند. این پدیده در سند و پنجاب هم دیده  اه هائی از آن نمک و شن مخلوط شدو فقط در قسمت 

باشد و جنس آن  نمک می ند "دریای نمک تبلوری از کمیشود." در نکتۀ سوم او اشاره  می

 ."با سایر کویرها متفاوت است

ز بلورهای نمک نیست  ا  ه. یعنی کل کویر پوشیدستدر دو مورد اول حق به جانب او     

ست. آب جاری، خود را ا ه ا تشکیل یافت هه های شنی و تپو در بعضی نقاط، کویر از زمین 

ین  ا ه د. بنردگمی ، بلورهای نمک متبلور از تبخیر پسهای پست محیط رسانده و به قسمت 

شود. حتی راه های کویر، بلورهای نمک یافت نمی ترتیب کامأل واضح است که در بلندی

و ا هک  میند. اما نکتۀ سو کمی م مربوط ه ه روئی وجود دارد که چندین روستا را ب کاروان

ای هه ای او را با نوشتهه توان نوشت ن اشاره کرده صحیح نیست. برای آگاهی از آن میآ هب

ا هه من مقایسه کرد و دید که نمکزار دشت کویر هم مانند دریاچۀ نمک از جریان رودخان 

ویر را ک می از تبخیر آب، به وجود آمده و نمکزار تما پسو متبلور شدن بلورهای نمک 

شود. حتی های شنی هموار هم دیده میا و زمین هه ست. در بعضی نقاط رشته کوا  ه نپوشانید

روستاهائی با باغات سرسبز در وسط کویر وجود دارد. به طور مثال آبادی طبس راه 

  .رو داردکاروان

شود. احتماأل علت آن چنین است که طبس یکی  از طبس و اهالی آن بسیار تعریف می     

شود حتی باروئی  ب قابل شرب و درختکاری دارد. گفته می آ هباشد ک از نقاط کویری می

ای سفید اهالی در داخل آن قرار دارد. از نکات  هه تا دور آن را فرا گرفته و خان هم دور

باشد که در آن خرما به  ترین نقطۀ ایران میقابل ذکر در مورد طبس این است که شمالی

ترین راه ند. اصلیکمیهای سر به فلک کشیده، زیبائی شهر را دو چندان  آید. نخلعمل می

پرستان ایران، امتداد دارد. با  طریق سبزوار است که تا یزد، شهر آتشرو طبس از  کاروان

توان از آن جاده عبور کرد زیرا در سایر فصول  اسب و قاطر فقط در فصل زمستان می 

ند به حدی که حیوان  کمیسال، گرمای زمین و نمک آن به سم حیوانات صدمۀ شدیدی وارد  

توان در آن مسیر مسافرت  یبأ در تمام فصول سال می . اما با شتر تقرباشدقادر به حرکت نمی 

  ه ب  استتوان آب پیدا کرد اما آن هم شور و تلخ نمود. در طول راه فقط در چند نقطه می 

مراه داشته باشد. از سبزوار تا یزد از طریق  ه  هین دلیل مسافر باید آب آشامیدنی با خود ب ا

 .ستاهروز را ٢۴طبس 

و نیم به مطالعات خود خاتمه دادم و به سمت گوشه حرکت کردیم. هنوز   ١١ساعت      

ردیم. ما قدری نان و هندوانه خورده بودیم اما  کمی ها پیاده حرکت استراحت اسببرای 
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ها حتی آب هم برای آشامیدن نداشتند و پوست هندوانه را با اشتهای فراوان خوردند.  اسب

. صدای پای ما مانند راه رفتن به روی  شدمی پای ما دیده ن هنگام مراجعت اثری از جای

. باالخره به حاشیۀ نمکزار که زمین شنی بود، رسیدیم. این مرز از شمال  بودبرف تازه 

ی اه ورد. روی الیۀ نمک حاشیۀ نمکزار، الیخمیغرب مانند خطی به چشم  شرق تا جنوب 

  .شدمیاز شن وجود داشت که توسط باد حمل  

های این منطقه  آباد رسیدیم. آب اهالی این روستا هم مانند سایر آبادیبه تقی ٢ساعت      

ای البرز سرچشمه  هه از کوکه ها ز آن آب این قناتا ه ردد. گذشتگمی توسط قنات تأمین 

د. آب آنها گرم اما قابل  ننکمیدار روستا را آبیاری درختان توت پربرگ و سایه یرد گمی

ر یکی از آنها توقف کرده و به خوردن آب و استراحت پرداختیم.  است. در کنا آشامیدن 

های ما هم به مقدار زیادی از آب این قنات نوشیدند. من برای رفع خستگی در کنار  اسب

 .صدا، دراز کشیدم و به خواب عمیقی فرو رفتماین نهر بی

کاروانسرای گوشه  فتاده و گاهی تند و گاهی کند حرکت کردیم. ا هاز مدتی به را پس     

رد.  کمیای البرز را مزین  هه ی پیدا شد. تاجی از ابرهای سفید، قلۀ کواه در افق به شکل نقط 

ساعت طول کشید و حاال به یک   ١٣و نیم به گوشه رسیدیم. انجام این تحقیقات  ۵ساعت 

از صرف شام رختخواب خود را آماده کرده به خواب    پساستراحت طوالنی احتیاج داشتم.  

 .شیرینی فرو رفتم


