
 

 

 

 

 

 ششم بخش 

 های خراسانگذر از بیابان
 

چاپارخانۀ مسینان بزرگ و جادار بود اما از آن به خوبی نگهداری نشده بود. یک       

گزیده بودند، در    مسافرین زیادی در آن اقامت   قدیمی از زمان شاه عباس، که  سرایکاروان

  1تری که از زمان مأمونکاروانسرای قدیمیای یک ههنزدیکی آن واقع شده بود. ویران

دست تیمور لنگ ویران شده بود، در نزدیکی آن مشاهده    مانده و به الرشید باقیفرزند هارون

قدیمی، دیوارهای فروریخته و یک قلعۀ مخروبه حکایت از   ای اماکن هه . خرابشدمی

لی از جوجه،  روزگار بهتری داشت. مسینان هنوز هم روستای بزرگی بود. شام مفص

مین امروز ه  ه شام چاپار و پستی ک  مرغ، نان، ماست و چای صرف شد. هنگام صرفتخم

  کرده بود باصدای فراوان از راه رسید. مرد مسنی بود با ریش سپید، به   از میومی حرکت

صرف  قدیمی در کنار سماور نشسته و به رسید. مانند دو دوست نظر انسان محترمی می

سال مسئول حمل پست بین   ۶مدت  بیک نام داشت و به ختیم. او علیچای و گفتگو پردا

شید. یک هفته در سبزوار استراحت  ک میشاهرود و سبزوار بود. سفر او دو روز طول 

پرداخت. پیک  رد و آنگاه به شاهرود مراجعت نموده و دو روز آنجا به استراحت می کمی

مراه او سفر ه  هبیک پیشنهاد کرد من ب رساند. علی دیگری پست را از سبزوار به مشهد می

کنم و من بالفاصله پیشنهاد وی را قبول کردم. دلیل اول من آن بود که حرکت در کنار  

محیط   صحبتی با یک فرد وارد و آگاه بود که با تر بود و علت دیگر، هم چاپار بسیار سریع 

 .یردگمیآشنائی داشت و آدم نکات جدیدی از این قبیل اشخاص فرا 

  سوار شده به سمت شرق حرکت کردیم. همه جا در تاریکی مطلق فرو رفته  ٩ساعت       

نور ضعیف آن بیابان    ،اهه کویر از پشت کو  بود. با باال آمدن ماه، این فانوس مسافران شبانۀ 

. در هر دو سوی مسیر  ندزدنور ماه برق می  نمک زیر را اندکی روشن کرد. بلورهای

 و نیم در قریۀ 1٢. تمام شب چهارنعل تاختیم. ساعت ندمرتفعی صف کشیده بود ایههکو

سوکار از کنار کاروان شتری که تازه از راه رسیده بود، عبور کردیم. زنگ شترها و  

 .ردکمی حرکت نواخت بود. کاروان مانند مراسم خاکسپاری به آهستگی های آنها یک قدم

   دقیقه به آبادی مهر رسیدیم. در کنار درب چاپارخانه نشسته نان و چای   ۴۵و    1ساعت       
م، درگذشت    ۷۸۶ه ق برابر    1۷۰خلیفه عباسی، تولد  و هفتمین  الرشید  ابوالعباس عبدهللا مأمون پسر هارون  .  1

و ا .کردخود و مرو را محل خالفت  پس از برادرش امین به خالفت رسیداو م،  ۸۳۳ه ق برابر  ٢1۸سال 

را به خراسان دعوت کرد. در   عسهل استفاده نمود و امام رضا بناز مشاوران و وزیران ایرانی چون فضل

 دین قیام نمود و آذربایجان را تصرف کرد.زمان او بابک خرم
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ساعت بدون توقف تاخته بودیم و خستگی احساس   ۵و قدری استراحت کردیم.  هخورد

 .کدام به خواب نرفتیمیچ ه ه د. البتشمی

های و مجددأ در تاریکی به راه افتادیم. سگ   ند های جدید آماده شدو ربع اسب   ۴ساعت       

های سحرخیز آن با بانگ خود ما را بدرقه کردند. تاریکی خیلی روستا با پارس و خروس 

نسبتأ شدیدی وزیدن گرفت.    ساعت آفتاب باال آمد. آنگاه باد شرقی  از یک  پسنکشید و    طول

از مدتی شدت آن افزایش یافت و آزاردهنده شد.   پسرد اما  کمیابتدا قدری ما را خنک  باد  

بیک ردم جلوتر از علیکمیرد. برای رهائی از آن سعی  کمی  غبار چشمان مرا اذیت  و  گرد

تری ارتفاعای کم هه و در سمت راست کو ای جوین هه سوارکاری کنم. در سمت چپ، کو

. منطقه ساکت و آرام بود. فقط چند مسافر در حال حرکت مشاهده گشت.  نددشمیدیده 

نشستند اما تا به آنها  های سیاه باالی سر ما پرواز کرده و گاهی در کنار جاده می کالغ 

 .آمدنددیم، برخاسته و چند قدم دورتر فرود میشمی نزدیک 

به روستای ریوان رسیدیم. آبادی در سمت چپ مسیر در جهت شمال   ۷حدود ساعت      

تر را انتخاب کردیم. این  رفت و ما مسیر جنوبی می  بعد قرار داشت. دو مسیر تا ایستگاه 

های بزرگ وسط جاده خبری نبود.  تر بود اما از سنگجاده اندکی از جادۀ شمالی طوالنی 

از  پیشانبار وجود داشت. وانسرای مخروبه و یک آب در قسمت جنوبی روستا، یک کار

ای که به یک غار پردود شبیه بود، در خانه صبح به روستای ایستیر رسیدیم. قهوه   ٩ساعت  

  پیشاز  بیک  کنار جاده قرار داشت. از این نقطه تا سبزوار حدود دو فرسنگ راه بود. علی 

اشد و گفتۀ او به حقیقت پیوست، تو گوئی  بگفته بود که مرحلۀ آخر مسیر، بسیار سنگین می 

متری آن با همین   ۳۰و منارۀ  یمبه آبادی خسروگرد رسید 1۰جاده نهایت نداشت. ساعت 

های خاطر وجود نقش  نام در صد قدمی جاده رؤیت شد. این منارۀ نازک و ظریف به

به روی تر آن آجریش بسیار معروف است. مناره مانند سیگار برگی بود که قسمت کلفت 

آباری   کوتاهی بازماندۀ یک شهر عربی دیده شد. از روستای  زمین قرار داشت. در فاصلۀ 

 .دیمشمی آمد مشخص بود که به شهر بزرگی نزدیک   و  عبور کردیم. با ازدیاد رفت

ای رسیدیم، در دور دست شهر سبزوار با  باالی تپه  و نیم به 1۰که ساعت هنگامی     

ایش در میان باروئی مشاهده گشت.  هه خاکستری رنگ و با گنبدها و منارای گلی و هه خان

مطابق معمول شهرهای ایران ابتدا از میان باغات شهر که دور آن را فرا گرفته بود،  

حرکت   هساعت از دروازۀ شهر داخل شده، مستقیمأ به سمت چاپارخان از نیم  پسگذشتیم. 

از خداحافظی از  پسراه پیموده بودیم.  1میل سوئدی ۵1ساعت،  ٢۷کردیم. در مدت 

بیک که عازم منزل خود بود، فرش خود را در باالخانه پهن کرده و با درست کردن  علی

ازظهر به خواب رفتم. آنگاه  بعد ۴ساعت  در یک رختخواب موقت تا هنگام صرف شام

به استراحت  به چاپارخانه مراجعت کرده و در باالخانۀ آن    ۸ساعت    .اندکی در شهر قدم زدم

م ه ه ها را با جیرجیرهائی بدرب  . بادباد در شهر هم مانند جاده شدید بود پرداختم. وزش

د. چون درب قفل و کلید نداشت سنگ بزرگی پشت آن  شمیزد و مانع از استراحت من  می

آورد، میاطاق    غبار را به داخلقرار دادم اما برای پنجره که بدون شیشه بود و باد، گرد و  

 .اندیشمای بینتوانستم چاره
 کیلومتر 1۰هر میل سوئدی معادل . 1
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اک بیداد  های آن باریک و خاکی بود. گرد و خاز شهر دیدن کردم. خیابان  بعدروز      

رسید. ساختمان  ای از حیاط آن گذشته به بازار میجمعه رفتم. کوچه   مسجد  رد. ابتدا بهکمی

از این امکان مطالعات نداشتم. دفترچۀ  مقایسه با مسجد سمنان نبود. بیش ای بود و قابلساده

گفت  خود را برداشته مشغول نقاشی ساختمان آن شدم. یک روحانی به من نزدیک شد و 

باشد و مرا از آنجا بیرون کرد. در نزدیکی آن مسجد دیگری وجود که این کار ممنوع می

رسید. بازار سبزوار پراکنده بود. محور اصلی  داشت که منار آن اندکی مایل به نظر می

ای چوبی داشت. گذرهای کوتاه  هه شکلی با تیرچ  پهنی بود که سقف گنبدی آن خیابان نسبتأ 

جوش در حیاط کاروانسراها فراوان بود   و رد. جنبکمیها را به بازار متصل کاروانسرا

های بازار به حدی آمد در خیابان  و ای کاال، محوطۀ آنها را پوشانیده بود. رفتهه و بست

کار  ردم. مطابق معمول مردان و کودکان کنجکاو و بیکمی زیاد بود که به زحمت حرکت 

 .غیرمعمول بود  اهالی وجود یک اروپائی در سبزوار برای  دور من اجتماع کردند. احتمال 

ای بازار سبزوار هم مانند سایر شهرهای ایران از روی شغل و حرفۀ آنها دسته  هه حجر     

ها رسیدم. آنها چرم سرخ از طی مسیر نسبتأ طوالنی به بازار کفاش پس. ندبندی شده بود

ای هه ا را در مغازهه زان انواع کالدوختند. کاله دورنگی را براق کرده و از آن کفش می 

خود به نمایش گذاشته بودند. کاله متداول این منطقه از ایران کاله بلند و سیاه رنگی بود  

. مردم جدیدأ از ندتر بودهای جدیدتر، اندکی کوتاه د اما مدلشمی که از پوست گوسفند تهیه 

دوخت انواع گرانقیمت آن از   ردند. درکمی کاله گرد سبز رنگ و بدون آفتابگیر استفاده 

سر داشتند.    ای از جنس نمد به ای کوچک و کهنه هه د. فقرا کالشمینقره استفاده    و  الیاف طال

ای فلزی، ههکاری از ورقدوزها به بازار مسگرها رسیدم. آنها با چکش از راستۀ کاله  پس

چکش آنها از مسافت طوالنی به  ساختند. صدای  قابلمه، تابه، پارچ، لیوان، سینی و پیاله می

رفت و من از این  گمی یاهو سرسام ه ه داد. آدم از این همگوش رسیده و گوش را آزار می

 .بازارچۀ طوالنی به سرعت عبور کردم

 ایههیاهوی دیگری رسیدم. در کارگاه هصدای این راسته، ب و از رهائی از سر پس     

ت قسمت چوبی قلیان و سایر صنایع  های دستی برای ساخنجاری صدای چرخش ماشین 

چرخید  داخل دستگاهی که به سرعت می درچوبی گوشخراش بود. نجار قطعه چوبی را 

های مختلف وسیلۀ مورد نظر شکل  جلو و عقب، قسمت  داد و با حرکت دادن آن به قرار می

 .گرفتمی

قبیل شکر،  ها واقع شده بود. اکثر اجناس آنها ازدر قسمت دیگری راستۀ خرده فروش      

ای  هه د. بستشمیآالت، شیشه، المپا و محصوالت دیگر از روسیه وارد  کبریت، شمع، چینی 

شت. در  گمی ای آن برای فروش عرضه هه بسیار بزرگ شکر خام، در تمامی حجر

هائی در ها در ردیفبیماری  ای گیاهان طبی و انواع ادویه برای مداوایهه ها شیش عطاری

خاصیت  مدرن، بی  از نظر علم طب اکثر آنها اما  ندبود کنار هم با نظم خاصی چیده شده 

ند. عطارها عمامۀ سفیدی به سر و عینکی به چشم داشتند که  شتبوده و مصرف داروئی ندا

 .نوشتندم می ه ه سواد، نامنشانۀ تحصیالت آنها بود. آنها حتی برای اشخاص بی 

ای تازۀ محصول منطقه، از جمله خربزه، انگور،  هه یودر بازار تره بار، از تمامی م     

های گود و بزرگ به روی  د. گذشته از آن، خشکبار در سینی شمی انار، گردو، پسته یافت 
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فت فالن  گمی هم انباشته شده بود. هنگام خرید مثأل بادام، فروشنده یک سنگ معمولی را که  

رد. آیا وزن این سنگ دقیق  کمی را وزن    داد و بادامقدر وزن دارد، در کفۀ ترازو قرار می

در آنها استراحت    مردمای وجود داشت که  خانه داند. اینجا و آنجا قهوه بود یا نه، فقط خدا می 

 .ندشدمیکرده و به نوشیدن چای و کشیدن قلیان مشغول  

محصول  فروشان یکی از اصناف مهم بازار بودند. تمامی اجناس آنها بدون استثنا  پارچه      

روسیه بود. در این قسمت از ایران اجناس روسی کاالهای انگلیسی و هندی را تحت شعاع  

آمد فراوان بین دو کشور، قیمت تمام شدۀ   و دهد زیرا کوتاه بودن مسیر و رفتقرار می

 .ندکمی این محصوالت را بسیار مقرون به صرفه 

کارگران به کار ساخت زین مشغول  ا ههفروشان در تعدادی از حجردر تیمچۀ چرم     

د. برخی شمی گونه زین اعالی ایرانی از هر شکل و جنسی یافت  بودند. در مغازۀ آنها همه 

د اما در ساخت انواع قیمتی آن، از الیاف ابریشم استفاده  شمی از آنها در نهایت سادگی تهیه  

. چاپارها و چارودارها شدمیهای گرانقیمت با طال و نقره مزین  ردند. بعضی از زین کمی

های گرانبها مخصوص تجار، اعیان و اشراف شهر  ند. زین ردکمیهای ساده استفاده  از زین

چرمی آن از قبیل تسمۀ دهنه، نشیمنگاه زین، بندها و سایر   د. ساخت تمامی اجزایبو

 .یافتا انجام می هحجره ها در این قسمت 

ای سایر اصناف بزرگتر بود زیرا در هر کدام از هه ای نمد فروشان از مغازهه حجر     

روی زمین نشسته و به نمدمالی مشغول بودند. آنها چنان در کار خود   بچه به  ۶تا  ۵آنها 

یک  ریخت. اصأل متوجه نشدند که عرق از پیشانی، سینه و بازوانشان فرو میغرق بودند که 

 .شده بود  روی هم انباشته  ای بهشه آماده در گو  فرنگی مشغول نگاه کردن آنهاست. نمدهای 

صورت   دیدنی بود. در مغازۀ آنها کوهی از سفال به و گران هم جالبراستۀ کوزه     

گر در کنار دستگاهی با سطح چرخان  ای به روی هم ریخته شده بود. کوزه نامرتب در گوشه 

مت او  ای رنگ در یک سآمد نشسته بود. تلی از گل قهوه که توسط پا به حرکت در می 

ذاشت و با کمک دست  گمیای از آن را برداشته، در وسط سطح چرخان قرار داشت. تکه 

ساخت  رد. زمانیکه کمیدقیقه گلدانی آماده    1۰از حدود    پسداده و  باریکی به آن شکل   و ترکۀ

 .نددادای قرار میرسید آنها را برای پخت در داخل کورهچندین گلدان به پایان می 

وشتن در مورد تمامی اصناف بازار داشته باشم مطلب به درازا خواهد اگر تصمیم به ن     

زدند و از زنان که با دستگاه عجیب و غریبی شبیه چنگ، پنبه را میکشید. اما باید از پنبه 

 .ها نام ببرمها و صرافیفروش  بندان، طالفلزکاران، نعل

سوارکار از بین مردم برای خود  همچنان که من در حال تماشای بازار بودم گروهی      

رد.  کمیزیبائی در مقابل سوارکاران حرکت  راه باز کردند. یاور شهر نشسته بر اسب 

مگی تفنگی بر دوش داشتند.  ه  هدادند ک ها تشکیل می شکارچی واعضاء گروه را سربازان  

یک  رد. آبداری عبارت از سوارکاری است که در کمی انتهای گروه، آبداری حرکت  در

ند. اجناس  کمی خورجین اسب خود مواد غذائی و در خورجین دیگر قلیان و مشک آبی حمل  

بندی شده بود. یاور که چند روزی برای شکار رفته بود،  ای چرمی بسته ههآبداری در کیس

 .شتگمی اینک به شهر باز 

   سمت به  از مدتی از دیدن مرد بلند قامت و زیبائی با لباس اروپائی تعجب کردم. او    پس     
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نام داشت.   1ریانظنچون آکمن آمد، سالم داد و به زبان روسی خود را معرفی نمود. او آره

کامأل مشخص بود که از دیدن یک اروپائی خوشحال شده بود. او مرا به منزل خود واقع 

ارمنی دیگر به   ۵منه به نام حاجی سامان دعوت کرد. در منزل وی ادر کاروانسرای ار

. همه مردان مؤدب و مهربانی بودند. تعدادی از آنها به زبان روسی  ندجمع ما اضافه شد

د. آنگاه با  شخانگی و کنیاک پذیرائی  . از من با مربایکردندصحبت مینه چندان خوبی 

ریان متشکل از دو اطاق مفروش با مبلمان  ظنصرف صبحانه مشغول شدیم. منزل آک   هم به

سرا در نزدیکی ای از اطاق قرار داشت. کاروانبود. یک میز و چند صندلی در گوشه ایرانی

داشتند. آنها فقط نام  شنیدن از سوئد و استکهلممن عالقه بسیاری به   ارمنیبازار بود. دوستان 

 .من دادندیادی در مورد ارامنۀ سبزوار به زکشور ما را شنیده بودند. در مقابل آنها اطالعات 

خانوادۀ ارمنی شهر همه در کار تجارت بودند. گروهی از آنها  ٢۰به گفتۀ آنان      

ای خود را در ارمنستان باقی گذاشته بودند. کار آنها عمدتأ صدور پشم و خشکبار  ههخانواد

مشهد، نیشابور و چند شهر  حیدریه،  هائی در تربتبه روسیه و ارمنستان بود. آنها نمایندگی 

ردند و دوستان  کمی  سامان ارسالکاروانسرای حاجی  پشم را به   تجار.  دیگر خراسان داشتند

مقدار زیاد به روسیه    رساندند. خشکبار مخصوصأ آلو بخارا به بندر می  ارمنی من آن را به

ردند.  کمی د. در مقابل از روسیه انواع مواد فاسد نشدنی و کنسروجات وارد شمیارسال 

ترین شهر تجاری این منطقه است و مرکز تجارت  فت که سبزوار عمده گمییکی از آنها 

 .رسدپای سبزوار نمی   مشهد هم به  باشد. به گفتۀ آنان حتی تجارتایالت پهناور خراسان می

افغان آشنا شدم. او هم در این کاروانسرا زندگی   از صرف صبحانه با یک تاجر پس     

  ۷۵رد. نام او عبدالشاه قندهاری بود. تجار ارمنی یک منشی ایرانی داشتند. پیرمرد کمی

ای با ریش سفید بود که مال رسول سبزواری نام داشت. ردای ابریشمی به تن و عمامۀ  ساله

ست ایرانیان نام شهر محل تولد خود  بزرگی به سر داشت. آنچنانکه از نام این دو تن پیدا

ای نند. آنگاه مدتی در کاروانسرا به قدم زدن پرداختم. در گوشه کمی را به نام خود اضافه 

های سیاه و سفید بودند. سپس پشم  کارگران به روی زمین نشسته و مشغول جدا کردن پشم

بندی هائی به روی  تههای پشم در بسد. در محوطۀ کاروانسرا عدلشمیبا قپان بزرگی وزن  

 .هم انباشته شده و آمادۀ حمل به بندر بود

آنگاه به دیدن شهر رفتیم. ابتدا از ارک که اینک مخروبه شده دیدن کردیم. این قلعه از      

ردند موقعیت خود را از دست داده و متروکه شده کمی زمانی که ترکمنان به شهر حمله ن

ای ساخته شده بود. هنوز هم دیوارهای بلند  په گوشی بود که به روی ت ۴بود. ارک، قلعۀ 

 .دشمی هائی دیده آن پابرجا بود. در چهار گوشۀ آن برج 

  الدوله والی خراسان کهنقی فرزند رکناز آنجا مستقیمأ به دیدار حاکم شهر میرزا علی     

باغ خود  قامت و مؤدب با رفتار دوستانه بود. او مرا در  ، رفتم. انسان خوش استبرادر شاه  

دار پذیرائی شد.  حضور پذیرفت. به روی صندلی نشستیم و از من با شربت خنک و یخ  به 

آنگاه به صرف چای و کشیدن قلیان مشغول شدیم. دفتر نقاشی و دماسنج من توجه او را به  

خنجری    خود را که  سالۀ  1۰فت تا کنون دماسنج ندیده بود. او پسر  گمیخود جلب کرد. او  

 پدرش  بر کمر داشت، به من معرفی نمود. هنگام خداحافظی از من خواست سالم وی را به 
1 .Aretjun Aknasariantz 
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 .، ابالغ کنم بود که به دستور شاه عازم سرکوبی ترکمنان استرآباد 

ای مشغول کشیدن تریاک بودند.  سپس به قسمت انتهای بازار رفتیم. در اطاقی عده     

تر از سطح کوچه بود رسیدیم، دوستان ارمنی من  کوتاهی که چند پله پائین وقتی به  درب 

ای کوتاه پائین رفته به  هه توقف کردند. چون آنها قصد همراهی نداشتند من به تنهائی از پل

یک اطاق تنگ و تاریک وارد شدم. سوراخی در سقف برای تأمین روشنائی اطاق تعبیه  

رسید. دو نفر به روی زمین  ود و بوی عجیبی به مشام می شده بود. این دخمه مملو از دود ب

دراز کشیده و دست چپ را به روی بالشتکی قرار داده و لولۀ وافور را در دست راست  

مرد دیگر در کنار دیوارها نشسته یا دراز کشیده بودند. دو نفر از آنها به طور   ۴داشتند. 

ود آگاهی نداشتند اما دو نفر دیگر بیدار  کل از خود بیخود بودند و از اتفاقات دور و بر خ

ور به دست با سوزنی قطعۀ  فردند. آن دو شخص واکمی بودند و گاهی با هم صحبت 

ردند. تریاک نرم شده  کمیکوچکی از تریاک را برداشته و آن را به روی شعلۀ چراغ گرم  

د. آنگاه آن را در کنار سوراخ وافور قرار داده، با سوزن  شمیو شبیه گلولۀ کوچکی 

با یک نفس طوالنی و   ،ردند. سپس وافور را به روی شعله گرفتهکمی سوراخ آن را باز 

کدام از این  دادند. هراز مدتی دود را مانند ابر بیرون می  پسعمیق دود آن را فرو داده و 

کرده را آماده بعد اول تمام نشده، گلولۀ  گلولۀنفس کافی بود. هنوز دود  ا برای یکههگلول

باشد و سوراخی  گرد می  ودادند. سر وافور از جنس سرامیک مین ترتیب ادامه میه ه و ب

کشیدن    د. هنگامیکه من بهباشمیصل  مت چوبی    یک لولۀه روی آن وجود دارد. این قطعه ب  به

رسید که خوششان آمده  نظر می العملی نشان نداد، حتی بهتصویر آنها پرداختم کسی عکس

حالت  های آنها فرو رفته و چشمانشان بی باشد. رنگ چهرۀ آنها زرد و خاکستری بود، لپ 

زد. در مجموع صورت دلنشینی نداشتند و مانند  بود. سفیدی چشمان آنها به زردی می 

ز بود.  حال، به روی زمین دراز کشیده بودند. توجه آنها فقط به وافور متمرکهای بیآدم

فت اکثر معتادان سنگین  گمیرد،  کمیآور امرارمعاش  صاحب این مکان که از این راه شرم

وند که  شمیبرند و در نهایت به قدری مریض بیشتر روز را در این خانه به سر می 

شاهی بود و هرکدام از معتادها روزانه یک    ۴ا به قیمت ههعدد از این گلول ٢۰میرند. می

 ایخانه قهوه ای دیگری هم دیدن کردم. یکی از آنها هه خانکشقران خرج داشتند. از شیره 

داد. در این  بود که در اطاق بیرونی چای، قهوه، قلیان و در اطاق درونی تریاک می 

طرز استفاده از تریاک  خانه من یک وافور خریدم که تعجب همه را برانگیخت. چون قهوه

 .امبرای استفادۀ خود تهیه کرده آن را ردند که من کمی ردم، آنها فکر کمی را به دقت نگاه 

 کار که پشت  های بیوقتی مجددأ به دوستان ارمنی خود پیوستم، با گروه انبوهی از آدم     

صدای بلند ردند و با کمیخانه جمع شده بودند، مواجه شدیم. آنها پشت سر ما حرکت قهوه

ای خیابان بودند که به نام لوطی خوانده  هه ردند. اغلب بچکمیصحبت کرده و با هم شوخی  

 .دندشمی

مرد بود. این   ۳در راه بازگشت در میدانی، دالکی مشغول خارج کردن خون از بدن      

 د. ایرانیان اعتقاد  شمی رفت و خون با فشار زیاد از آن خارج گمی عمل در زیر بغل انجام 

 .باشددارند که خارج کردن خون یک بار در ماه برای سالمت فرد ضروری می

 ای ای برخوردیم. عده در نزدیکی ایستگاه به یک روحانی نشسته بر االغ تزئین شده      
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ید بودند. از ظاهر او پیدا  ردند. آنها همه سکمیای سبز پشت سر او حرکت هه مال با عمام 

میرزا ابراهیم و لقب او شریعتمدار بود. باشد. نام او حاجیبود که مرد اعیان و محترمی می 

آنچنان که از نام او پیداست به زیارت مکه مشرف شده بود. او حتی از حاکم شهر هم  

 .مهمتر بود و در تمامی جزئیات زندگی مردم شهر نفوذ داشت

هزار نفر جمعیت دارد. آثار تاریخی و یا دیدنی در شهر   1۵سبزوار ود که شمی گفته      

وجود ندارد. مساجد و مدارس آن از نظر معماری و زیبائی در خور توجه نیست. تنها  

اهمیت شهر، تجارت آن است. اطراف شهر را مزارع وسیع پنبه و باغات فراوان میوه فرا  

راسان به خاطر مرغوبیت و شیرینی،  ای سبزوار در تمام ایالت خهه گرفته است. میو

دروازه دارد. دروازۀ سمت چپ به نام دروازه اراک  ۴باشد. شهر باروئی با معروف می

ای شمالی و جنوبی  ههود. دروازشمینام دروازه نیشابور خوانده    و دروازۀ سمت راست به

باشند  هائی میبرجا دارای  ههاز اهمیت کمتری برخوردارند و ترد در آنها زیاد نیست. درواز

های زوار از دروازۀ غربی وارد شده و از دروازۀ و منارهائی با ظاهر ساده دارند. کاروان 

 .وندشمی شرقی خارج 

  مدرسه، چند حمام و چند کاروان   ٢مسجد کوچک،    ۳۰مسجد بزرگ، قریب به    ٢شهر       

ها به سرتاسر  افغان حجره است. هنگام حملۀ  ۵۰۰سرا دارد. بازار شهر متشکل از حدود 

ها افتاد.  میالدی شهر ناظر تاخت و تازهائی بود و به دست افغان  1۷٢1خراسان در سال 

خان بالفاصله آنها را از خاک ایران بیرون راند و شهر را که از این حمله  البته نادر قلی 

کرده و سال اخیر شهر مجددأ پیشرفت    1۵ای تبدیل شده بود، بازسازی نمود. در  به ویرانه 

 .ودشمی به روزگار طالئی خود نزدیک 

خرج او در سبزوار  ریان اصرار داشت من چند روزی را بهظندوست جدید من آک      

نوازی اقامت کنم. اما از آنجائیکه شهر، دیدنی و یا مکان تاریخی دیگری نداشت از میهمان 

دم. ابتدا از بازار حرکت کر  مشاگرد جدیدمراه چاپاره  ه از خداحافظی ب  پساو تشکر کرده،  

ا بسته  هه ساعات تردد در آن کم بود، عبور کردیم. بازار تاریک و اغلب حجر که در این 

روزانه و   شمارش دخل . فقط در تعدادی از آنها تجار زیر نور ضعیفی نشسته، بهندبود

نیشابور خارج شدیم.   وارد کردن آن در دفتر مشغول بودند. از مدارسی گذشته از دروازۀ

های از عبور از یکی از گورستان  پسرای بزرگ دیگری را پشت سر گذاشته و سروانکا

 .آب و علفی قدم نهادیمشهر، به جادۀ بی

دودی که اطراف چشم مرا   برفی با شیشۀ  وزید. استفاده از عینکباد شدیدی می      

شاگرد بگویم دهانم پر از ای به چاپارردم جمله کمیپوشاند، ضروری بود. تا دهان باز می

سریع    پیچید و از آنجائیکههایم می رد. باد در گوشکمی هایم صدا  د و شن بین دندانشمیشن  

کنده و با خود  ا را از جایهه د. باد بوتشمینواخت آن چند برابر تاختیم صدای یک می

هم از موقعیت مسیر  برد. کامأل درون ابری از گرد و غبار بودیم. حتی چاپارشاگرد می

توانستم در این بیابان  دیدم و به راحتی میمتری مقابل خود را نمی  1۰اطالع بود. من بی

ا باال  هه ردم. با رسیدن شب ستارکمیگم شوم. به این دلیل در کنار چاپارشاگرد حرکت 

تشخیص   آمدند اما دیدن آنها غیرممکن بود. فقط ستارگان پرنور از میان گرد و غبار قابل

 .دشمی که در سمت شمال مسیر بود، به زحمت دیده  1بودند. حتی کوه با عظمت بینالوند
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ای در کنار جاده قرار خانه و ربع به روستای بزرگ اسد منجیل رسیدیم. قهوه   ۷ساعت       

داشت. برای اندکی استراحت، شستن دهان و صرف چند استکان چای توقف کردیم. اینجا  

کاروان که یکی از آنها   ۵داد. مجددأ به راه افتادیم. به نواخت باد آزار میهم زوزۀ یک

از دیگری مانند شبحی از میان گرد و خاک   پسشتر داشت، رسیدیم. شترها یکی  ٢۳۷

رد. کمیآلود بودم و سرما اذیت پدیدار شده و به آرامی از کنار ما گذشتند. خسته و خواب

  غبار متوجه شویم از کنار روستاهای حاصلخیز و پر بدون آنکه در تاریکی و گرد و 

آباد، جیالن و رباط سرپوش گذشته  جمعیتی مانند دلند، باغان، اسد منجیل، نیسل آباد، سید

 .بودیم

کننده و سختی به ایستگاه  از سوارکاری خسته  پساکتبر  ۸بامداد روز  ٢ساعت      

چی که پر از حشرات و  رخانه زعفرانی رسیدیم. باالخانه متروکه بود و در اطاق چاپا

های بزرگ بود، اطراق کردیم. آتشی در منقل روشن کردند و در ظرف چند دقیقه  عنکبوت 

  های سرد ما جان دوباره بخشید. شرایط بهاطاق پر از دود شد اما گرمای آن به مفصل 

اسب   و نیم صبح به  ۷تر را در سر داشته باشم. ساعت  ای نبود که فکر اقامت طوالنیگونه 

 .نشسته و به راه خود در جهت شرق ادامه دادیم

از مشهد مراجعت   هوا سرد بود و باد شدید همچنان ادامه داشت. چند گروه زوار که     

نفر تشکیل شده بود که نیمی از آنها زن  ٢۰ترین کاروان از ، دیده شد. بزرگکردندمی

ردند. کمیروی قاطرها و مردان سوار بر االغ  و اسب حرکت    بودند. زنان درون کجاوه به

رفتند. چند تن از آنها نشسته بر پشت االغ به خواب رفته  تعدادی از آنها پای پیاده راه می 

بودند و دست و پای آنها از دو طرف حیوان آویزان بود. گاهی پاهای آنها به روی زمین  

 .پایشان خارج نشده بود باعث تعجب من شد نوز پاپوش آنها ازه ه د. اینک شمی کشیده 

ها بسیار جالب بود. همچنان که کاروان به آهستگی به سمت شرق  مطالعۀ زوار کاروان     

برند. سر می   ای خود بههه کار خود مشغول بودند. تو گوئی آنها در خان  رفت آنها به پیش می 

آب  ۀ  کوزرد. دیگری  کمی  مهمراهان خود تقسی  یکی مشغول بریدن هندوانه بود و آن را بین 

  خوردن خشکبار و شیرینی ها درون کجاوه مشغولنمود. زن سایرین تعارف می  را به

رد. او قطعات قلیان و آتشگردان را درون توبرۀ چرمی  کمیبودند. یکی قلیان خود را چاق  

ریخت. سپس آن آب میم وصل کرده، درون آبدان ه ه نمود. قطعات را ببا خود حمل می

داد. زغال را درون سبد فلزی آتشگردان تنباکوی خیس خورده را درون آتشدان قرار می

از مدتی سبد فلزی را که سیم بلندی داشت چرخانیده و   پسرد.  کمیگذاشته و آن را روشن  

وی تنباکو گذاشته و قلیان برای ر دند. آنگاه آنها را بهشمی آتشین  ایهه ها مانند گلولزغال

رفت. سپس قلیان دهان به  گمی د. تمام این کارها هنگام حرکت انجام شمی مصرف آماده 

قطعه کرده، در خورجین االغ  شت تا تنباکوی آن تمام شود. آنگاه قلیان را قطعه گمی دهان 

 .دادخود جای می 

ا می  هه وند. زوار یکدیگر را در استراحتگاشمی ها اغلب در حال سفر تشکیل کاروان      

 نند. اما نوع دیگری کاروان هم کمی و خطر کمتر با هم حرکت    بینند و برای اطمینان بیشتر
متر که در چند کیلومتری شمال شهر نیشابور قرار دارد.   ۳٢11مشهورترین کوه استان خراسان به بلندی  .  1

  ارددکوه البرز است و به بام خراسان شهرت این کوه بخشی از رشته
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تر هستند. سیدی به راه افتاده و روستا  ها سازمان یافته باشد. این کاروان در ایران متداول می 

زند تا تعداد معینی زوار برای حرکت به مقصد مشهد یا  به روستا و خانه به خانه جار می

جمع کند. زوار به شهادت عمامۀ سبز وی مبلغی به او  شهر زیارتی دیگر در تاریخ معین 

دهد که زوار در طول سفر از گرسنگی و وند. او قول میشمیو با او همراه  پرداخته

ا مسکن دهد و کاروان  هه خستگی در زحمت نبوده، در طول راه آنها را در بهترین اقامتگا

زیج کرده و در ایام نیک،  را از چشم بد در امان بدارد. گذشته از آن، ستارگان را 

هائی از زندگی امامان مخصوصأ  کاروانسراها را ترک کنند. او در طول راه با بیان داستان 

ها و  ند. زبان فارسی برای بازگوئی داستان کمیامیال مذهبی آنان را ارضاء  عامام رضا

کند زیرا شنوندگان  ها را خیلی غمگین  اشعار بسیار مناسب است و سید احتیاج ندارد داستان 

های خود اعتماد  سرائیافتند. سید با داستان با شنیدن آهنگ صدای وی به گریه و زاری می

ر کاری وا دارد. او در نظر زوار انسان  ه  هند و قادر است آنها را بکمیکاروانیان را جلب  

خوف،   محلنند. با رسیدن به کمی باشد و کاروانیان پول خوبی به او پرداخت مقدسی می 

ند و به ترکمنان نفرین و لعنت  کمیدهد، روحیۀ آنها را تقویت سید به زوار امید می

های ضعیفی هستند. با  وید ترکمنان سپاه شیطان، اشرار ترسو و سگگمیفرستد. او می

آورم، دیگری را در می آنها وید من پدرگمی وند و یکی شمیبیانات او مردان هیجان زده 

دهد آنها را تا روستاهایشان  ریزم و سومی قول میمن مغز آنها را به زمین میزند  فریاد می

 .تعقیب کند

ود، تمامی زوار به آن  شمیناگهان چند سوارکار در میان گرد و خاک از دور مشاهده       

 ناوند. بدن زوارشمی رفته سوارکاران به کاروان نزدیکتر ردند. رفته گمی جهت خیره 

افتد.  چنان کنند به لرزه می  و  یش تصمیم داشتند ترکمنان را چنین شجاعی که تا چند لحظه پ

اند. اروان رسیده ک  میمغز آنها را ندارد. اینک سوارکاران به صد قد  یک یارای ریختنهیچ 

دنبال مأمنی در این بیابان   وند. چشمان آنها به شمیمردان مخصوصأ سید آمادۀ فرار تمامی 

نند  کمی رسند و کاروانیان مشاهده  ردد. سوارکاران به چند قدمی آنها میگمیعلف    و  آببی

آنها برای ابراز  بعدشند. اما مطمئنأ در ایستگاه کمیکه آنها ترکمن نیستند و نفس راحتی 

تاب فراوان  و رشادت خود و تعجب شنوندگان، داستان مالقات خود با ترکمنان را با آب

ت که ترکمنان با دیدن آنها و عمامۀ سبز سید، جرأت نزدیک  نقل خواهند کرد. خواهند گف

 .شدن نداشته و پا به فرار گذاشتند

هائی از  پیوندد اما اغلب ایرانیان که داستان اینگونه اتفاقات امروزه کمتر به وقوع می      

ای خیالی در افکارشان شکل بگیرد و  هه دهند این حماس اند، اجازه میها شنیده هجوم ترکمن 

ترین روستائی این منطقه سوار بر اسبی شود  دهند. حتی اگر مهربان پر هم می   و  آن بالبه 

 .رددگمی در مخیلۀ زوار به گروهی ترکمن تبدیل 

ود.  شمیای مهمی یافت ههدر میان زوار مشهد گاهی مسافرین غیرمعمولی و چهر     

اقدس، قدم در این راه چندی پیش یکی از همسران مورد عالقۀ ناصرالدین شاه به نام امین 

نهاد. او اگرچه پیر و کور شده اما هنوز هم از عالقۀ وافر شاه برخوردار است. در تمام  

اقدس چند سال پیش برای مدت سلطنت شاه او کلیددار گنجینۀ سلطنتی بوده است. امین 

معالجۀ چشم خود به اروپا سفر کرد اما از آن سفر با کوری کامل مراجعت نمود. امسال  
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مراه ه  هکند. همسفران فراوانی ب  او عازم مشهد شد تا بینائی و سالمتی خود را از امام طلب

ردند. کمی قاطر بود و چندین نگهبان از او مراقبت  ٩۰۰او بودند. کاروان او متشکل از 

 .رسیده بودبه مشهد از من  پیشاو چند هفته 

د. تمامی  شمیارتفاعی دیده ای کم ههجاده خوب و صاف بود. در سمت چپ مسیر، کو     

خورد. ای به چشم می انتها بود. در قسمتی بقایای قلعه منظرۀ سمت راست، کویر پهناور و بی 

انبار مشاهده شد که بادگیر داشت. بادگیر عبارت است از ستونی شبیه به دودکش  یک آب 

د دارد. ای بزرگی وجوههطرف دریچ ۴سقف منازل ما در اروپا که در باالی آن در هر 

ند.  کمیوزد از طریق این لوله به داخل اطاق راه یافته و آن را خنک باد از هر جهت به 

 .ای بزرگ در ایران بادگیر دارندهه اغلب خان

ای هه رد. گلکمی ده روستائی در کنار جاده بود و نهری آب آن را تأمین خالیسنگ      

ا گذشته  هه خم از میان تپ و  جادۀ پرپیچ بزرگی در مراتع اطراف آن به چرا مشغول بودند. 

شرق بود اما اینک مستقیمأ به سمت  رسید. مسیر ما تا کنون در جهت جنوب به روستا می 

  خانه، یک  1۶روستا  روستای شورآب رسیدیم. این  به 1٢شرق در حرکت بودیم. ساعت 

 گی و خوردن برای رفع خست  ۴ای داشت. تا ساعت  سرای بزرگ و زیبا و چاپارخانه کاروان

متعددی داشت. در اطراف دروازۀ بزرگ آن دو  ایههغذا توقف کردیم. کاروانسرا حجر

ها و زوار مشغول استراحت بودند. من این کاروانسرای زیبا را د. کاروانشمیبرج دیده 

 .به تصویر کشیدم

ای هه ذشت. ایلی مشاهده شد که با گلگمی قسمت اول مسیر شورآب تا نیشابور از کویر       

بزرگی از گوسفند در حال کوچ بود. منظره به زودی عوض شده، بیابان و کویر تبدیل به  

باغات میوۀ  زده و های زراعتی شخممزارع شد. به زودی به روستاهائی رسیدیم که زمین 

آباد آباد، لطفآباد، نصرآباد، شاه رسکی، سرده، حسن ترین آنها چاسه فراوانی داشتند. بزرگ

داشت. شنبورون کامأل نزدیک شهر بود. در اطراف مسیر، روستاها مانند   نام  و شنبورون 

دند. از این نقطه وارد منطقۀ حاصلخیز و  شمی نوار سبزی در زمینۀ خاکستری کویر دیده 

 .ویم که نیشابور در مرکز آن واقع شده استشمی پرجمعیت خراسان  

ای کننده در جاده سوارکاری طوالنی و خسته و نیم شب پس از یک    11باالخره ساعت       

وزید اما از شدت آن کاسته شده  خراب، به نیشابور رسیدیم. هنوز باد از جهت شرق می

از مدتی باالخره   پسبود. مستقیمأ به درب چاپارخانه تاختیم اما درب از داخل بسته بود. 

مسئول آشپزخانه نشدیم و  آلودی درب را باز کرد. اما موفق به بیدار کردن پیرمرد خواب 

و نیم درجه را نشان   ۸م. هوا در طول شب سرد بود و دماسنج م گرسنه خوابیدشب با شک

 .دادمی

فرسنگی خارج شهر قرار دارند. از تهران به من گفته   ۷در  معادن معروف فیروزه     

ضوع  باشد. من به خاطر این موشده بود که ورود اتباع غیرایرانی به آن محوطه ممنوع می

نند و این  کمی کارگر در این معادن کار  ۵۰۰ود قریب به شمی بسیار ناراحت شدم. گفته 

ای شمال نیشابور معادن فراوانی دارد. گذشته هه نمایند. کوسنگ گرانبها را استخراج می

از طال، نقره، مس، روی و آهن، معادن سنگ مرمر، مواد شیمیائی و ماالشیت نیز فراوان  

ترین  غربی شهر، بزرگکیلومتری شمال ۵۰خانوار در  ٢۰۰ای معدن با باشد. روستمی
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آیند. آنها در  ود معدنچیان از نواحی بدخشان میشمی معدن فیروزۀ نیشابور است. گفته 

باشند و فقط با یک چکش  معادن یاقوت آنجا سابقۀ کار داشته، در کار خود بسیار ورزیده می

باشد. هر  دولت یا بهتر است بگویم شاه و گنجینۀ سلطنتی می نند. معادن متعلق به کمیکار 

پردازد. تعداد تومان در سال به کار استخراج فیروزه می ۴۵تا  ۴۰خانواده با پرداخت 

  1۸۷۸خانوار است. در سال   1۵ائی که در حال حاضر در آنجا به کار مشغولند ههخانواد

 .هزار قران درآمد داشت ۸۰میالدی معدن 

 

 
 

نویسد:"فیروزه به دو  می  . اومعدن فیروزۀ نیشابور را دیده است  1الکساندر خودژکوکه     

در ای آن  هه ود و قیمت آن بستگی به کیفیت آن دارد. فیروزۀ سنگی که رگشمی دسته تقسیم  

خاکی  میان سنگ قرار دارد و باید با ضربات چکش آنها را خارج کرد. گروه دوم فیروزۀ 

آید و قطعات فیروزه در بستر  ا شسته شده و به پائین می هه است که با آب جاری از کو

های گروه دوم که های گروه اول آبی عمیق و سنگ ود. رنگ سنگ شمینشین ا تهههآبرا

های های سفیدی دارد. سنگرنگ است و خالگروه اول است آبی کمهای  بزرگتر از سنگ

باشند. اگر حرف معدنچیان را باور کنیم آنها عقیده دارند که فیروزه  نوع اول گرانتر می

های فیروزۀ قیمتی، در اعماق  بردم سنگ ا وجود دارد. آنگونه که من پی هه فقط در این کو

آید، به این دلیل انفجارهای متعددی انجام  دست میهای عمیق به ا و در ته شکاف ههکو

ود. معدنچیان فیروزه را با شمیهای عمیقی دیده ها و تونل یرد. در پائین کوه، شکاف گمی

گرفته  رنگ    وند که شمیویند فیروزه و گیالس هر دو وقتی رسیده  گمی  ،کرده  گیالس مقایسه

دهد اما هزاران سال باشند. این تغییر در مورد درخت گیالس فقط در یک سال رخ می

 د". شد تا فیروزه رنگ خود را پیدا کنکمیطول 
1.Alexander Chodzko   1۸٩1دسامبر    ٢۷، درگذشت  1۸۰۴اوت    ۳۰تولد  ژکو،  الکساندر برژکو خو 

 کرد.میعنوان سیاستمدار روسی در ایران خدمتم به 1۸۴۴تا  1۸۳۰از کهشناس لهستانی ، ایرانم
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 1حوقلهای ایران است. بنا به گفتۀ ابن اندازه مهم و یکی از بهشت نیشابور شهر بی      

را با    آن ٢بطوطهابن باشد. های خراسان میشبیه مرو، بلخ و هرات بوده و یکی از پایتخت 

 داند. مقایسه با نیشابور نمی   هیچ شهری را قابل ۳ند اما یاقوتکمی دمشق مقایسه 

  از پادشاهان باستانی ایران در نزدیکی نیشابور در باالی کوه ریوند پرستش  4گشتاسب     

نویسان ایرانی عقیده دارند جاویدان همواره در آن روشن بود. تاریخ  گاهی ساخت که آتش

 شده است. گذاریپایه  6از شاهان پیشدادی 5طهمورث نیشابور در زمان سلطنت

از پادشاهان   ۷زمان سلطنت شاپور دومسپس شهر به دست اسکندر تخریب شد و در      

میالدی، تجدید بنا شده است. او برای آنکه شهر غیرقابل تخریب    ۰۵٢حدود سال    ۸ساسانی

شود نام خود را بر شهر نهاد. کلمۀ نی نام گیاهی است که در اطراف نیشابور به وفور  

   ٩اعراب  مان حملۀ ود. اما نیشابور هم مانند سایر شهرهای خراسان و ایران در زشمی یافت  
1 .Ibn Haukal حوقل، جغرافیادان قرن چهارم قمری که در شهر حوقل معروف به ابنعلی بنمحمد بن

کرد. سفرهای بسیاری از جمله در آفریقا، مینصیبین در جنوب ترکیۀ فعلی بدنیا آمد و در بغداد زندگی 

ه  ۳۵۸اسپانیا و آسیا انجام داد. او از شبه جزیرۀ عربستان، عراق، خوزستان و فارس دیدن کرد و در سال 

 هر رسید.ق به خوارزم و ماوراءالن

٢ .Ibn Batuta ه ق  ۷۰۳بطوطه، در سال ابراهیم لواتی طنجی، ملقب به ابنمحمد بنهللا بنعبدمحمد بن

م در مراکش درگذشت.   1۳۷۷ ه ق برابر ۷۷٩بدنیا آمد. در سال م در شهر طنجه در مغرب  1۳۰۴برابر 

 بار به ایران سفر نمود. ۶و یا  ۵این جهانگرد معروف 

۳ .Jakut  نویس دان و تاریخه ق در حلب، جغرافی ۶٢۶ه ق، درگذشت درسال  ۵۷۴یاقوت حموی، تولد

عبدهللا الحموی الرومی البغدادی و ملقب به  عبدهللا یاقوت بنمشهور قرن هفتم، نام کامل وی شهاب الدین ابی

لمانان افتاد و همراه االمام است. وی از پدر و مادری یونانی متولد شده و در کودکی به اسارت مسالشیخ

ه ق برای بار دوم بقصد تجارت   ۵٩۶فروشی به بغداد آورده شد. پس از آزادی در سال  بردگان به بازار برده

 به خراسان، مرو، نسا، خوارزم و کیش سفر کرد.

4 .Vishtaspa دین بود و زرتشت به او پناه برد. او   بلخ فرمانروایدر زمان زرتشت که  شاهان کیانی از

شود اما چهار بار از این فرمانروا به نیکی یاد می  یوی را پذیرفت و از وی پشتیبانی کرد. در گاهان زرتشت

تواند از ایران در برابر تاخت و تاز تورانیان پدافند شاهی خودکامه و ستمگر است که نمی در شاهنامه او

  .کند

5 .Tahmurad  نی و از پادشاهان پیشدادی، چیدن پشم بز های اساطیری ایرااز شخصیت و پسر هوشنگ

شود. مطابق های طهمورث برای مردم بود. در شاهنامه از وی با لقب دیوبند یاد میو رشتن آن از آموزه

سال بر اهریمن سوار بود. پس از وی پسرش جمشید، به  اوستا وی بر هفت کشور فرمانروایی داشت و سی  

 پادشاهی رسید.

ایران در شاهنامه که در اوستا از آن با نام پََرداَت یاد شده است. نخستین شاه طیری اسا نخستین سلسلۀ . 6

  نشستن  تخت بر و  گرشاسپ  درگذشت  با  دودمان این پادشاهی شاهنامه، در . نام داشتکیومرث  پیشدادیان

 .رسدمی پایان بهاز سلسلۀ کیانیان  قبادکی

شود  م، از شاهان دودمان ساسانی پسر هرمز دوم، گفته می  ۳۷٩تا  ۳۰٩یا شاپور ذواالکتاف، زندگی . ۷

 درباریان زمان بارداری مادرش تاج شاهی را بر زهدان مادرش نهادند و پیش از زایش شاه بود.

۸. Sasanid  ناور وری پهتم سلطنت کردند. امپرا ۶۵1تا  ٢٢۴خاندان شاهنشاهی ایرانی که از سال

شود  گفته می وگرفته شده جد آنها ساسانی از رود سند تا دریای سرخ وسعت داشت. نام ساسانیان از ساسان 

رسید. اولین پادشاه ساسانیان اردشیر بابکان و آخرین آنها یزدگرد سوم  نیای او به داریوش سوم هخامنشی می

 بود که از اعراب شکست خورد. 

  هزار نفر را به سرکردگی سعد  ۳۰ با خطاب سپاهی بنم خلیفۀ دوم عمر ۶۳۵ق برابر ه 1۴در سال . ٩

 ند.ناممیالفتوح  اعراب پیروزی نهائی را فتحبپذیرند یا جزیه بدهند.  وقاص به ایران فرستاد تا یا اسالم  ابیبن
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از شمال وارد شده،  1میالدی ترکان سلجوقی 1۰۳۷اج شد. سال قرن هفتم میالدی تاردر 

به تخت شاهی ایران رساندند. او سلسلۀ سلجوقیان را  را  ٢بیکنوۀ سلجوق به نام طغرل

  ۳۵11در سال    ۳تأسیس کرد و نیشابور را پایتخت قرار داد. در زمان سلطنت سلطان سنجر

میالدی شهر به دست ترکمنان افتاد. پس از تخلیۀ شهر از ترکمنان و بازگشت اهالی،  

س از سلجوقیان  ا باقی نمانده بود. پهبا خاک یکسان شده بود و هیچ اثری از خانه  نیشابور

میالدی، پسر چنگیزخان نه   1٢٢۰در سال  4اما در زمان حملۀ مغول شهر مجددأ آباد شد

کرد بلکه حمام خونی هم از سکنه به راه انداخت. این شهر از ابتدای  تنها شهر را ویران 

گشته اما همواره موقعیت گذشتۀ خود را کم و بیش باز یافته است.  بنا تا کنون بارها تخریب  

نیشابور به خاطر موقعیت جغرافیائی خود در شرق ایران، هدف تاخت و تاز مهاجمین  

زمان    بوده و همیشه تاراج شده است. حتی در  5هاکها، ترکمنان و ازبشرقی از قبیل مغول

شاه افغان شهر را محاصره    احمد  از نادر،  پسهائی بوده است.  نادرشاه این شهر محل جنگ 

قلی خان حاکم شهر شد اما نیشابور  از او شهر مجددأ وسعت یافت. سپس عباس  پسکرد اما  

هزار نفر جمعیت دارد  1۰هرگز عظمت و شکوه گذشتۀ خود را باز نیافت. شهر امروزه 

 .نمکمی و من شرح آن را به این ترتیب بیان 

نیشابور مانند سبزوار شهر کوچکی است و از هر جهت به آن شباهت دارد اما تجارت       

های آن مانند سبزوار تنگ، نامنظم، کوتاه و  خیابان  ا وهه باشد. خان سبزوار شکوفاتر می 

باشد.  م شباهت داشته و پهن و جادار میه هخاکستری رنگ است. حتی بازارهای آنها ب 

د. این میدان  ننکمی راستۀ بازار با هم تالقی  ۴راهی است که مرکز بازار نیشابور چهار

نمی  ای پیدا بازار نیشابور شود چیز تازه از سبزوار وارد چهار بازار نام دارد. کسی که 

شتر   ها توجه مرا به خود جلب کرد. گوشت مورد استفادۀ مردم گوشت. بازار قصاب کند

رد.  کمیهائی آویزان شده و بوی کباب غوغا بود. الشۀ شترها از کوهانشان از چنگک 

 .نواختخود دائمأ به زنگی میفروشنده برای جلب مشتری با دستک  

ای  هه ای سایر شهرهای خراسان است و میوههتر از میوای نیشابور مرغوب هه اما میو     

 مقابله کند. مخصوصأ سیب و گالبی که به خاطر اندازه، رنگ  آنتواند با هیچ شهری نمی 
پنجم و ششم قمری برابر یازدهم و دوازدهم میالدی   نوسلجوق، دودمانی است که در قریا َسالجقه، یا آل. 1

سلجوقیان خطبۀ کنونی فرمانروایی داشتند. ابتدای سلطنتهای بزرگی از آسیای غربی، شامل ایرانبر بخش

این دفتر ست. اه ق در نیشابور  ۴٢٩شوال  سلجوق درمیکاییل بنبنالدین ابوطالب طغرل سلطنت رکن

 . بسته شدم  11۵۷ه ق برابر  ۵۵٢سنجر فرزند سلطان ملکشاه سلجوقی در سال دودمان با مرگ سلطان

م، اولین   1۰۶۳سپتامبر    ۴ه ق برابر    ۴۵۵رمضان    ۷م، درگذشت    ٩٩۰سلجوق، تولد  بن  طغرلالدینرکن.  ٢

 پادشاه سلجوقیان

سال  ۶٢م، آخرین پادشاه سلجوقی که پس از تقریباً  11۵۷، درگذشت 1۰۸۶احمد سنجر، تولد معزالدین. ۳

 سالگی از دنیا رفت. ۷٢سلطنت در سن 

م به رهبری   1٢1٩ها را کشت، آنها در سال  محمد دوم، پادشاه خوارزمیان دو فرستادۀ مغولچون عالالدین.  4

م سرحدات  1٢٢۳سال  درچنگیزخان به سمت ترکستان حرکت نموده و خوارزم را به راحتی فتح کردند. 

های وی برای فتح م نقشه 1٢۴٢ها از چین تا مجارستان کنونی وسعت یافت. با مرگ چنگیز در سال مغول 

 ایتالیا و فرانسه ناکام ماند.

خان که به طوایف ازبك مشهور شدند. این طوایف  خان مغول به نام ازبكاز ایل و طایفۀ جوجی ایشاخه. 5

 های اورال و چو سكونت داشتند.نخست در نواحى واقع بین دریاچه
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ه طرف  باشد. انگورهای تازه و شیرین، کنظیر میو مزۀ آن در تمام بازارهای ایران بی 

دهند که  ود. با پرداخت اندکی پول به قدری میوه می شمیدیگر آن پیداست، در دهان آب 

مزه است و از یک نوع  آدم قادر به خوردن تمامی آن نیست. کشمش نیشابور بسیار خوش 

 .است پنبه، ابریشم، غالت و میوه صادراتی شهر   کاالهایآید. انگور کوچک بدست می 

شهر وارد یک مغازۀ صرافی شدم. فروشنده محمدرضا نام داشت و زدن در  هنگام قدم     

تن داشت و در کنار دریائی    ها بود. یک خلعت گرانبهای ابریشمی به ظاهر او شبیه یهودی 

د مورد توجه قرار گیرد. مطابق  بوکه عالقمند  دادنشان میاز پول نشسته بود. حالت او 

اهنمای خود را گم کردم و مجبور شدم شخصأ  معمول، بیکاران به دور من حلقه زدند، من ر

 .مسیر بازگشت را پیدا کنم

های  بازار که با تیرک  میالدی بازار نیشابور در آتش سوخت و سقف 1۸۸٩زمستان      

چوبی کار شده بود، فرو ریخت. در فصل بهار بازار تعمیر شد و اینک خوب و قابل استفاده  

ه طاق کوتاهی داشت توجه مرا به خود جلب  . در وسط بازار یک حمام با دربی ک است

کرد. به روی دیوار سفید آن تعدادی شیطان با سبیل بلند و گرزی در دست، نقاشی شده 

بود. مطابق معمول بازارهای ایران، تعدادی کاروانسرا با راهروهائی به بازار راه داشت. 

که ظاهر آن زیبائی    شهر و دیگری مسجد جمعه  کدر شهر فقط دو آثار دیدنی بود، یکی ار

چندانی نداشت. به من اجازۀ ورود به منار کوچک آن داده نشد. کال هرچه به سمت شرق  

چند مسجد  در شهر دند. گذشته از آن شمیتر رفتم روحانیون و مالها متعصب پیش می

شهر دارای  بارویا حمام وجود داشت. هه کاروانسرای بزرگ و د ۳کوچک، دو مدرسه، 

 .ددروازه بو ۴

  کار شده بودند. آنها  و  نیشابور آمده و مشغول کسب  ماه پیش به  دو تاجر ارمنی از سه     

د.  شمیای در بازار گرفته و به تجارت پارچه پرداختند. اجناس آنها از روسیه وارد    حجره

  هگفتۀ آنان جمعیت شهر د بردند که کار آنها رونقی نخواهد داشت. بنا بهزودی پی اما به 

  . از یک تاجر ایرانی راجع به تعداد سکنۀ شهر سؤال کردم و او پاسخ داد:بودزار نفر ه

هزار نفر تخمین    1۰"خیلی هست، بسیار دارد. شهر بزرگی است". تاجر دیگری هم آن را  

  ٢۰هزار جمعیت دارد او تعداد اهالی نیشابور را به  1۵او گفتم سبزوار  زد. زمانیکه به 

از طریق ایرانیان   . اطالعاتی کهاسته نیشابور از سبزوار بزرگتر هزار نفر رساند. البت

 .چندانی ندارد زیرا اکثر آنها برداشت درستی از آمار ندارند  آید صحتدست می   به

های آن را دیدم به اسب نشسته حرکت  چون کار دیگری در شهر نداشتم و تمامی دیدنی      

ها در کنار نهری چادر زده و کولیکردیم. خارج از شهر در شاه آباد گروه بزرگی از 

ای بینالود واقع در شمال مسیر  ههاطراق کرده بودند. جاده از کنار رودهائی که از کو

ا از جهت هه رد. این کوکمی، امتداد پیدا  ندسرچشمه گرفته و آب تمیز و قابل آشامیدنی داشت

ا حرکت کنیم. این  دیم از میان آب رودهشمی اند. گاهی مجبور غرب به شرق کشیده شده 

.  ندردکمیمزارع نیشابور و روستاهای بیشمار اطراف آن را تأمین  و رودها آب باغات

ها شبیه نقاط سبز رنگی در دامنۀ کوه بوده و روستاهای شمال تهران و شمیران را  آبادی

رد. حتی در قسمت جنوبی مسیر هم که بیابانی بود از این نقاط سبز مشاهده  کمییادآوری 

د. این منطقه بسیار پر جمعیت و حاصلخیز بود. تمامی روستاها، باغات و مزارعی  شمی
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ردند.  کمی  و شد  آمدهائی از االغ بین روستاها  آمد بودند. کاروان  و  ا پر رفتهه داشته و جاد

بزرگ خود   ایههمراه گله  هچند کاروان شتر در هر دو جهت مسیر مشهد دیده شد. ایالت ب

ردند زیرا مراتع خوبی برای کمیمکان بودند. آنها مدتی در این منطقه اطراق    در حال نقل

خورد شم میچ  وک پیاده، سوارکار، زائر و درویش بهت  و  چرای حیوانات وجود داشت. تک 

.  استتر سرزنده پیشهای قسمت از جادۀ خراسان از قسمت و نشانگر آن بود که این

جه میران، شاه آباد و خاوه نام  آباد، آرداقش، برج، به بزرگترین روستاهای مسیر، عباس 

که به موازات  است بینالوند  هایکوهای سمت شمال جاده، متعلق به سلسله ههدارد. کو

غربی داغ در امتداد سلسله جبال فراسوی کاسپین در جهت شرقی داغ و کپه ای کورن ههکو

 .اندکشیده شده 

و نیم به روستای قدمگاه رسیدیم. ابتدا از باغات و سپس از گورستان روستا   ۴ساعت       

جر پخته قرار عبور کردیم. سنگ قبرها به صورت خوابیده، به روی چهارگوشی از آ

خواند. در کنار قبر دیگری  از آنها مردی نشسته و از روی کتابی می  داشت. در کنار یکی 

شش زن با حجاب کامل اسالمی نشسته بودند. آنگاه به سمت چپ پیچیدیم و وارد خیابان  

نسبتأ پهن روستا شدیم. کاروانسرا در سمت چپ مسیر و چاپارخانه در سمت راست آن  

های توت و چند نوع درخت پربرگ دیگر سایه  . در دو طرف خیابان درخت واقع شده بود

شده بود.  دوجین خانه تشکیل دند. روستا از یک شمی افکنده بود و توسط دو جویبار آبیاری 

به یک جمله محل باصفائی بود و چاپارخانه آن خوب و تمیز نگهداری شده بود. در دامنۀ 

نظر   خورد و یکی از آن دو بسیار قدیمی به چشم می  به ارتفاعات شمالی، بازماندۀ دو قلعه 

 .ها از باالی برج آن دید وسیعی داشتندهای گذشته نگهبان رسید. مسلمأ در زمان می

در این ایستگاه توقفی دو ساعته کرده و غذائی صرف کردیم. از باالخانۀ ایستگاه       

تاریک شد و به راه افتادیم. مسیر از بین  وا مجددأ ه هزندگی روستا را نظاره کردم. آنگا

شب   1د. تا ساعت شمیرد. گاهی سرباالئی و گاهی سرازیری کمی ا و بیابان عبور هه تپ

به حرکت ادامه دادیم تا به کاروانسرای بزرگ فقر داوود رسیدیم. از اسب به زیر آمده و  

ای متعددی با  هه ، حجرهاوارد کاروانسرا شدیم. در قسمت داخلی کاروانسرا در زیر طاق 

و تعداد زیادی زائر و تاجر در آن اقامت  بودهم مربوط هه زیاد ب هایراهروها و داالن

ای بودند. در داشتند. در محوطۀ وسط کاروانسرا حیوانات بارکش مشغول خوردن از توبره

د شاگره چاپار کمی زد. هنگاروغنی با نور ضعیفی سوسو می  ا چراغهه بعضی از حجر

ای شدم. چارودارها و مسافرین در سایه روشن  برد من وارد حجره ها را به آغل می اسب

دند. پژواک صدای آدم در این دیوارهای صاف  شمی شب در حال حرکت در محوطه دیده 

های زیادی وجود  . دیدنی شتگمی چندین مرتبه شنیده شده و باالخره در تاریکی شب محو 

 .ه بودم که بالفاصله به خواب رفتمداشت اما من به قدری خست

 انداخت و مرا از خواب بیدار  ها طنین کاروانی در راهروها و زیر طاق صدای زنگ     

و تنگی محوطه را دو چندان کرد.   هاز دروازه وارد شد شتر ی ازبزرگ کاروان  کرد.

 برای جاداشت و  کمر، افسار شتر اول را در دست سیاه و خنجری به ساالر با ریشقافله

شاگرد من وارد شد و رد. چاپارکمیشدن شترهای خود، حیوانات داخل محوطه را جابجا 

ها نشسته و از دروازۀ کاروانسرا خارج  به من اطالع داد راه زیادی در پیش داریم. بر اسب 
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ردیم. حتی  کمیای بود، گاهی چهار نعل و گاهی آهسته حرکت کننده شدیم. سواری خسته 

خواندن یک   شاگرد شروع به ب رفتم. برای مقابله با آن چاپارخوا اسب به  چند بار روی

نواخت این آواز در من تأثیر معکوس داشت و مرا خواب ایرانی کرد اما حالت یک ترانۀ

بامدادی به سواری ما پایان نداد و هنگام طلوع آفتاب وارد   . ساعات تاریک نمودمیتر  آلوده

روستا از   از مشهد شدیم. کاروانسرا و چاپارخانۀ پیشستگاه  آباد، آخرین ایروستای شریف

ها به زیر آمدیم.  ساعت سوارکاری از اسب   11از    پسو نیم    ۵ا نمایان شد. ساعت  هه بین تپ

قدری خسته بودم که به ندای شکم توجهی نکرده، به روی زمین دراز کشیده و بالفاصله    به 

 .به خواب رفتم

های تمیزی به تن کردم اکتبر صبحانۀ مفصلی خورده و لباس  1۰صبح روز    ٩ساعت       

بود برای  الزم از آن ترین شهر ایران شوم. گذشته تا با سر و روی مرتب وارد مقدس

و نیم    1۸و نیم دمای هوا    1۰ای داشته باشم. ساعت  مالقات سرکنسول روس ظاهر آراسته

شاگرد به راه افتادم تا آخرین  ن چاپار مراه آخری ه  ه ب  1٢درجه و فشار هوا زیاد بود. ساعت  

پیچ   در ای پیچ هه کنم. راه سرباالئی بود، جادۀ سنگی از میان تپ منزل سفر تا مشهد را طی 

ای گوسفند را هه رفت. محیط اطراف پوشش گیاهی نداشت. البته من گلسمت شمال می  به

 .ماندمائی باقیردند برای من به صورت معکمیدیدم اما آنها از چه چیز تغذیه  می

  ردند. کاروانکمیای بزرگ گوسفند در آن چرا  هه گل  عبور کردیم که   دشتیاز    1ساعت       

سرای کوچکی به نام رباط کلمبر را پشت سر گذاشتیم. کاروانی خارج از آن اطراق کرده  

مرد که بلورهای نمک را بار قاطرانی کرده و برای فروش   ۶بود. کاروان عبارت بود از  

فرسنگی این محل در مکانی به نام کافر قلعه    ۶ای نمک کوهی در  هه بردند. الیبه مشهد می 

اروان نمک دیگر هم مشاهده شد. مسیر در این بیابان بی آب و علف  وجود داشت. چندین ک 

ای زوار در هر دو جهت مسیر در آمد و شد بودند. زواری که عازم  هه د. گروشمی تر  شلوغ

مشهد بودند چهرۀ گرفته و روحانی داشتند. نگاه تمامی آنها به جهت مقابل بود تا اولین  

بیند. بدون صحبت کردن با سرعت  امام را می کسی باشند که گنبد و منارۀ طالئی حرم

دیدم. تخت بسیار  جدید یک وسیلۀ مسافرتی برای اولین بار ردند. کمی نسبتأ زیادی حرکت 

 .دشمی اسب کشیده    ۴داری بود که زوار زیادی روی آن نشسته بودند و توسط  بزرگ چرخ 

صدها هرم کوچک  ای رسیدیم. در باالی آن یک هرم بزرگ و به بلندی تپه  ۳ساعت      

و زائر از این نقطه برای اولین بار   است از سنگ ساخته شده بود. نام این بلندی تپۀ سالم 

ای بیشمارش هه ا، مساجد و مدرسههها، خان گنبد و منارۀ طالئی حرم و شهر مشهد با باغ 

دهد و ها قرار میبیند. هر یک از زائرین سنگی به روی سایر سنگ را در دوردست می

را از روی  عای که زائر برای اولین بار حرم امام رضاوند. لحظه شمی ها ساخته این هرم

باشد. لذت آن کمتر از لذت لحظۀ دیدن بیند از مهمتریم اتفاقات زندگی وی می تپۀ سالم می 

باشد. مسافرینی که  دهند، نمی خانۀ خدا از روی تپۀ عرفات که حجاج ندای لبیک سر می

نند با عبور از تنگۀ هللا اکبر و  کمیای سعدی و حافظ به شیراز سفر هه بربرای دیدن مق

دهند. در یک مسافت طوالنی، زمین  دیدن مقبرۀ سعدی و حافظ،، ندای هللا اکبر سر می 

رد. در این قسمت از مسیر هیچ  کمینظیری ایجاد ها بود و منظرۀ بی پوشیده از این هرم

 .داشتندبرمی  پیشهای ی خود را در توقفهاد و زوار سنگ شمی سنگی یافت ن



های خراسانر از بیابانگذ  بخش ششم  
 

۸۰ 
 

  های ببزرگ آن رسیدیم. رودخانه  به روستای توروک و کاروانسرای بعدیک ساعت      

  تر شد و در جهتشرق در جریان بود. جاده از این روستا عریض مین نام در جهت شمال ه

د. شمیده  شمال مستقیمأ تا مشهد امتداد داشت. در هر طرف مسیر دو ردیف درختکاری دی

  ،بیابان سمت راست تا افغانستان ادامه داشت. در سمت چپ در فاصلۀ یک فرسنگی

ها، سوارکارها و زوار در اندازه زیاد شده بود. کاروان آمد بی   و  د. رفتشمی ائی دیده  ههکو

هر دو جهت در حرکت بودند. دراویش و فقرا در دو طرف مسیر در فواصل کوتاهی به  

خانۀ  ردند. چند قهوه کمیبا دیدن مسافر جلو دویده، گدائی  بودند. آنهاروی زمین نشسته 

 فروش به  . روستائیان محصوالت خود را از سبزی و میوه برایشددیده می کوچک هم 

 .بردندر می شه

. باالخره از دروازۀ گشتا بلند شد، آفتاب غروب کرد و همه جا تاریک  هه به زودی سای      

من به   . حاالخیابان که برج بلندی داشت، گذشته و قدم به داخل حصار شهر نهادیمپائین 

م. از بین چند بازارچه با سوسوی ضعیف  ه بودمقصد اولین مرحله از سفر خود رسید

عبور کردیم. چند درویش به مقابل من دویدند و تقاضای کمک کردند. چون من  ها چراغ

مسلمان،  و گفتند:"ای غیر ههائی نثار من کردپولی به آنها ندادم مرا برانداز کرده و فحش

  ۵ه در کنار خیابان بود ساعت ک میاز گذر از کنار مسجد عظی  پسنی؟" کمی تو اینجا چه 

ها روسیه بر سردر دروازه در اهتزاز بود و قزاق  سیدیم. پرچمر  کنسولگری روسیه   و نیم به

چند روز  در رشت میالدی من  1۸۸۶نگهبانی بودند. در سفر سال  خارج از آن مشغول

و همسر وی بودم. بدون درنگ زنگ را به   1فراموش نشدنی میهمان سرکنسول واالسوف

. او و همسرش از من مانند  صدا در آوردم و او مانند رشت مرا با آغوش باز پذیرا شد

دوست قدیمی استقبال کرده و اطاق تمیز و مرتبی در اختیار من قرار دادند و من مجددأ  

 .میهمان این خانوادۀ مهربان و دوست داشتنی شدم
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