
 

 

 

 

 

 هشتم بخش 

 (مشهد مقدس )ادامه
 

حمام هم   در خیابان محل اقامت ما گذشته از کاروانسراها، مدارس و بازارها تعدادی     

توان تشخیص داد زیرا تمامی آنها  وجود داشت. آنها را به سادگی از فاصلۀ دور می 

از گذر   پساند. هائی کرده نقاشی  هاروی آن ای دارند کهدیوارهای خارجی سفیدکاری شده

،  گذشتمیا  هه بعضأ از زیرزمین و زیر خان  تاریک که پیچ و راهروهایدرپیچ   هایتونلاز  

وارد میدان باز و بزرگی شدیم. اینجا گورستان نسبتأ بزرگی به نام قتلگاه بود که در داخل 

یچ جای کوچکی بدون استفاده  ه ه شهر قرار داشت. تعداد قبرها به قدری زیاد بود کباروی

روی  نمانده بود. سنگ معدودی از قبرها ایستاده اما اکثرأ به صورت خوابیده بود. بهباقی

کارگاه   از گورستان تعداد زیادی  د. در خارجشمی  ائی دیده هه ها نوشتبعضی از سنگ 

 .دندها بوروی سنگ  خورد که کارگران مشغول حکاکی بهچشم می  تراشی بهسنگ 

های رنگینی  از عبور از گذرگاه دیگری به حمامی به نام حمام شاه رسیدیم. نقاشی پس      

الدوله، سوار بر اسبی  داد. حاکم خراسان رکن دیوارهای سفید رنگ خارج آن را زینت می 

در مقابل قشون خود در قسمت باالی دیوار تصویر شده بود. در این تصویر چند قبضه  

د. احتماأل تصویر نبرد وی با ترکمنان باشد. در زیر آن تصویر مبارزۀ  شمیتوپ هم دیده 

آوردن  خبیثه نقاشی شده بود. یکی از آنها گرزی را بلند کرده اما مجال پائین  وی با ارواح

ای از این رساند. در گوشه الکت می ه هنداشته و سربازی او را به ضرب شمشیر خود ب 

بزرگتر از حاکم و ارواح بود نقاشی شده بود. در سردر ورودی، که ای تصویر، پرنده 

عالمت ایران، نقش دو شیر که شمشیری در دست دارند و خورشیدی از پشت آنها در حال  

علی شاه با ریش بلند و  ده شده بود. در قسمت پائین نقاشی، فتح ، به تصویر کشیاستطلوع 

خورد. یک مغازۀ کباب فروشی  سیاه نشسته بر تختی در میان اطرافیان خود به چشم می

توانست کبابی خورده و قلیانی  حمام قرار داشت که اگر آدم گرسنه بود می  در کنار ورودی

رفت و آمد وجود داشت. ورودی مسجد   ط پرخانۀ کوچکی هم در این محیدود کند. قهوه 

های دروازه و منارۀ آن ریخته بود  کاریشاه بالفاصله در کنار حمام بود. مقداری از کاشی 

 .است کمیاما از شکوه و عظمت آن ن 

باشد و خیلی بهتر از آن ساخته شده اما  بازار مشهد بزرگتر از بازار سبزوار می     

آباد از است. تقریبأ تمامی اجناس از راه تجاری عشق معامالت کمتر از بازار سبزوار 

غرب کشور و حتی ترکستان وارد وهائی از جنوب ود. اگرچه کاروان شمی روسیه وارد 
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وند اما اجناس انگلیسی در بازار مشهد اصأل وجود ندارد. مهمترین کاالی بازار شمی مشهد  

های کرمان و کردستان است.  فرش باشد که از تمامی جهات قابل رقابت با مشهد قالی می 

 ویژه  به های قیمتی  گذشته از فرش، کاالهائی مانند ابریشم، مخمل، شال، تیغۀ شمشیر، سنگ 

دهد. یکی از اجناس مخصوص این بازار، قطعاتی  فیروزه اجناس بازار مشهد را تشکیل می

خاکستری رنگ با چاقو به راحتی بریده    . این سنگ معدن استاز جنس نوعی مواد معدنی  

خوری، گلدان، پیاله، بشقاب، شمعدان و فنجان ساخته شده و  ود و از آن بهترین شربت شمی

توان آنها  وند و حتی در باکو هم می شمی د. این اجناس صادر گردمی برای فروش عرضه

نامحدود است و تمامی    بازار شهر  را به قیمت مناسبی خریداری کرد. تعداد کاروانسراهای

 .باشدای آنها به خاطر سیل زوار، همیشه پرهیاهو میههحجر

وند.  شمی م متصل  ه  هرو در این شهر ب مشهد شهر بسیار مهمی است. چندین راه کاروان      

م ه ه آباد، خیوه، بخارا، سمرقند، هرات، خاف و طبس در مشهد بنیشابور، عشق  هایهجاد

رسد. مشهد می  کاسپین بهآهن فراسویمقدار زیادی از کاالها به وسیلۀ راهخورند. گره می 

اند. جادۀ سمرقند و بخارا کم  ای تجاری از بین رفته ههآهن تعدادی از را با افتتاح این خط 

فراسوی  آهنایستگاهی در کنار راه آباد با آمدتر شده و در عوض، مسیر عشق  و رفت

 .پیدا کرده است، تردد بیشتری کاسپین

هنگام پیاده روی، میرزا از من سؤال کرد که آیا مایل هستم از منزل وی دیدن کنم.       

مۀ  ه هنند ک کمی گویا زنبوری پای همسر وی را گزیده بود. از آنجائیکه ایرانیان فکر 

اروپائیان دکتر هستند از من خواست پای همسر او را مداوا کنم. من به وی گوشزد کردم 

رد من از روی فروتنی چنین سخن  کمیکه من خیلی تجربه ندارم. اما به اصرار او که فکر  

مراه وی راهی شدم. ه ه ، الاقل برای دیدن منزل یک ایرانی و ورود به حرمش ب گویممی

ا و ایوان گذشته به اندرونی رسیدیم. دو زن که به احتمال  هه ، از حیاط، پلاز دربی وارد شده

دادند. هیچیک  زیاد خدمتکاران وی بودند، نشسته و پای خانم را با گل مرطوبی مالش می

تن داشت. این لباس عبارت    ای نداشتند. خانم، لباس متداول حرم را بهحجاب چندان پوشیده

پای وی نمایان  رسد. ساقتأ کلفت و یک دامن که تا روی زانو میپیراهن نسب است از یک

محل گزش و تزریق سم زنبور بود. خانم در حال    د که شمی روی مچ پا دیده    بود. آماسی به 

ند. میرزا در حال مالیدن پای خانم به او گفت که برای کمیفت که پای وی درد گمی گریه 

ه خانم را ساکت کرد. برای حفظ آبرو گفتم محل  ام. این جملتو یک پزشک خارجی آورده

 نیش باید با آب سرد مالش داده شود و خانم خواهد دید که به زودی هم آماس و هم درد بر

طرف خواهد شد و اصأل جای نگرانی نیست. این زخم خطرناک نبوده و تا چند روز به  

کرد. حمام آب سرد   ترطور کلی از بین خواهد رفت. شنیدن این جمالت خانم را آسوده 

فراهم شد. با این پیروزی که به دست آورده بودم از میرزا خواستم حجاب خانم را باال بزند  

از اندکی نه، اما، ولی باالخره خانم   پسببرم. تا من از چهرۀ او به عمق ناراحتی وی پی 

رضایت داد. من هنوز هم چهرۀ جوان، صورت بشاش، چشمان سیاه و زندۀ او را که  

از آرزوی سالمتی برای خانم و  پسام، بیاد دارم. یباترین گوهری بود که در مشهد دیده ز

خداحافظی از ایشان از منزل خارج شدیم. به میرزا تأکید کردم با اینکه من دکتر نیستم اما  

   نیستم.  تجویز من تنها راه معالجۀ خانم بود. اما موفق نشدم وی را قانع کنم که من دکتر
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روی خود که به خاطر بیماری خانم قطع شده بود، ادامه دادیم. به خیابان باریکی  به پیاده      

کاری  د. در سمت راست آن، دو منارۀ کاشیشمیدیده  عرسیدیم که گنبد طالئی امام رضا

. چون هیچ غیرمسلمانی اجازۀ  نددرخشیدکمانی می شده در زیر پرتو آفتاب به شکل رنگین 

توانم شرح کاملی از داخل آن بیان کنم اما با توجه  من نمی و ندارد ورود به این مقبره را 

 .نمکمی هائی که در تهران فراهم کرده بودم به این چند سطر بسنده  به گفتۀ سایرین و عکس 

هائی که به دست من رسیده تصاویری بود که در زمان سفر شاه به مشهد توسط  عکس      

  د که پای هیچ غیرندهها مکانی را نشان می شده بود. این عکس   ایرانی دربار گرفته   عکاس

اند با تغییر لباس این خطر  چند غیرمسلمان موفق شده  آنجا نرسیده است. اگر هم  مسلمان به 

بزرگ را قبول کرده و خود را به داخل آن برسانند، هیچیک عکس یا تصویری از خود به  

ای ا اهمیت هستند و فقط شاه نسخه ها بسیار مهم و باند. به این دلیل این عکس جای نگذاشته 

یک اروپائی   ها را بهعکاس او این عکس  از آنها را دارد. اگر شاه متوجه شود که 

 .داند چه بر سر عکاس خواهد آمدغیرمسلمان فروخته خدا می 

ها، مساجد، مدارس و بناهای عظیم و باشکوه  هائی از حیاط پیچ درمیدان مقدس مشهد پیچ      

های دوطبقه فرا گرفته است.  دور صحن نو، به بزرگی یک میدان را اطاقاست. دور تا 

هزار نفر اقامت   ٣یرد، حدود گمیمجانأ در اختیار زوار قرار  ا که هه درون این حجر

طاق  نام پیش ائی به ههبزرگ، درواز ضلعی ۴نند. در وسط هر یک از اضالع این کمی

های زرد، آبی و سفید تزئین شده و  با کاشی ساخته شده است. دیوارهای خارجی این حیاط

 هایخورد. در ستون چشم می  مجید به  ها و دیوارهای میدان، آیاتی از قرآنباالی درب 

ند.  کمی نگام شب محوطه را روشن  ه  ه اطراف میدان، حدود صد چراغ روغنی نصب شده ک

ا سقف  ضلعی ب ٨. در وسط آن، حوض بزرگ استپوش محوطه از جنس سنگ  کف

ائی قرار دارد و مسلمانان هنگام ورود به حرم و هنگام اقامۀ نماز  ههگنبدی شکل و فوار

 .ودشمی یرند. کبوتران فراوانی در باالی گنبد حوض و حیاط مسجد دیده گمی در آن وضو 

خود جلب    کننده نظرها را بهپیش طاقی که در باال گفته شد یکی با معماری خیره  ۴از       

خانه    طاق، نقارههائی آویزان است. در کنار این پیش کاریند. از سقف قوسی آن کاشی کمی

ای طبل  قرار دارد. از ایوان آن هنگام طلوع و غروب آفتاب و هنگام اتفاق افتادن معجزه

حرکت افتادن    تواند باز یافتن بینائی فرد کور، به ود. این معجزات میشی مو شیپور نواخته  

 .شخص چالق و یا پولدار شدن یک فقیر باشد

ود. آجرهای شمیعرض و طویلی وارد ر به حیاط کمئها زاطاقاز یکی دیگر از پیش     

به  کرون سوئد بوده و  ۶٠ر یک به قیمت ه ه دیوارهای این حیاط روکشی از طال دارند ک

رسد. نام حرم می  گوش کوچکی به  ۴اطاق    دستور نادر شاه انجام شده است. این محوطه به 

ای به روی آن قرار دارد و یک ضریح نقره  عدر این حرم سنگ قبر مرمرین امام رضا

رساند. بر باالی ساختمان  های دیگر می اطاق  مرمرین، زائر را به  ایهه نهاده شده است. پل

  در زیر نور خورشید به  طال ساخته شده که فوت با روکش  ٨٠ارتفاع  حرم، گنبدی به

  باالی آن . در ستهم از جنس طال هدرخشد. حتی روکش قسمت باالئی منارزیبائی می 

 .ویدگمی اطاقک کوچک و زیبائی ساخته شده که مؤذن از ایوان آن اذان 
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گنبد   باشد که مقدس می نظیر و زیبائی در نزدیکی میدانمسجد بی  1مسجد گوهرشاد     

ود شمی طاق، از فاصلۀ دور پیداست. گفته ای در هر طرف پیش بزرگ و آبی آن و مناره

های تیمور، یک شاهزادۀ گرجی به نام گوهرشاد خانم بنا  این مسجد برای یکی از سوگلی

ین محل  نظیر در اشده است. چندین تن از شاهان ایران و تاتار برای بنای این ساختمان بی 

های مشهد هم مانند سایر شهرهای ایران در اند اما اغلب ساختمان هائی کردهمقدس، کمک 

دستور داد گنبد و قسمتی از   2بنا شده است. شاه صفی دوم بزرگزمان سلطنت شاه عباس 

شاه با  آسیب دیده بود، تعمیر گردد. نادرمیالدی  1۶۴7ساختمان حرم که در زلزلۀ سال 

خوبی نداشت اما در تعمیر و نگهداری این بنا مبالغ زیادی خرج   یون رابطۀاینکه با روحان

 .روغنی از جنس نقره به گنجخانۀ حرم اهدا نمود  ای و چندین چراغکرد. او صندوقی نقره

های بسیار قدیم مرسوم است که پادشاهان ایران حداقل یک بار برای زیارت از زمان      

ان ناصرالدین شاه، گذشته از مشهد برای زیارت به  به مشهد عزیمت کنند. شاه کنونی ایر

 .کربال و قم هم سفر کرده است

قائل بود. او با  عدوم احترام خاصی برای امام رضا شاه عباس ٣بنا به نوشتۀ تاورنیه     

د به وسیلۀ یک زنجیر  شمی تمام درباریان خود برای زیارت و دیدن پای شتر پیامبر که گفته  

از مراجعت به اصفهان   پسطالئی بر مزار امام آویزان بود، به مشهد عزیمت کرد. آنها 

های بسیاری کردند. شاه از سفر خود بسیار راضی  صحبت  عدر مورد معجزات امام رضا

 داشت مردم در دانست. او عالقه زیردستان خود می و خود را الگوی خوبی برایبود 

نگردد. او تمامی نذورات    ایرانیان از کشور خارج  هایمشهد سفر کنند تا پول  مکه به عوض  

 .ردکمی خود را نذر مشهد 

های نویسد، وقتی شاه برای مقابله با ازبک دوم می در مورد شاه عباس 4آریوساوله     

و درب   عرفت نذر کرد در صورت پیروزی یک درب طالئی برای حرم امام رضامی   تاتار

 خود  این مهم نائل شد نذر   در اردبیل تهیه کند. وقتی شاه به  5صفی  دیگری برای مقبرۀ شاه
ه ق به دستور گوهرشادآغا همسر شاهرخ از  ٨21در سال  عدر جنوب حرم امام رضا گوهرشاد مسجد . 1

 ترین شاهکارهای معماری ایران در دوره تیموری است.و از نفیسپادشاهان تیموری بنا شده 

م   1۶9۴تا  1۶۶۶ه ق، برابر  11٠۵تا  1٠77دوم و هشتمین پادشاه صفوی که از  فرزند شاه عباس. 2

یه منجمین تغییر نام داد و با نام شاه سلیمان مجدداً کرد. او پس از سال نخست سلطنت به توصسلطنت می

 تاجگذاری کرد.

٣.Tavernier  در او م،  1۶٨9، درگذشت مسکو 1۶٠۵تولد پاریس  فرزند گابریل، ژان بابتیس تاورنیه

م به   1۶٣٣دوم به سر برد. در سال م به ایران سفر کرد و چندین سال در دربار شاه عباس 1۶٣1سپتامبر 

م سفر دوم خود را به آسیا آغاز کرد و از ایران گذشته تا مرز هند   1۶٣٨فرانسه مراجعت نمود. در سپتامبر  

 م برای بار سوم از طریق کپنهاگ و مسکو عازم ایران بود اما در مسکو درگذشت.  1۶٨7پیش رفت. در سال  

4.Olearius   فوریۀ   22ماگدبورگ در آلمان ، درگذشت در نزدیکی  1۶٠٣اوت  1۶آریوس تولد آدام اوله

سوم حاکم هولشتین به دربار  ، کتابدار آلمانی، منشی هیئت اعزامی فردریکم در گوتورپ در آلمان 1۶71

نامۀ  در سفراو  م،    1۶٣7اوت   ٣اصفهان    م رسیدن به  1۶٣۵اکتبر    22دوم، حرکت از هامبورگ  شاه عباس

 کند.می را با ریزبینی خاصی بیان خودده جزئیات سفر چاپ رسان م به 1۶۴7در سال  خود که 

دودمان ه ق، نیای 7٣۵خ برابر  71٣ه ق، در گذشت  ۶۵٠خ برابر  ۶٣1اردبیلی، تولد الدینشیخ صفی. 5

از او دیوانی به زبان آذری در دست پیرو مذهب شیعه دوازده امامی بود و در اردبیل زاده شد.  صفوی که 

 زیست.با الجایتو ایلخان مغول میاست. شیخ صفی همزمان 
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 .را ادا کرد

ود که در  شمیند متعجب  کمی زمانی که مسافر از شهرهای بزرگ و مهم ایران بازدید       

بیند. اعیان و اشراف ایران در محل دفن شاهان گذشتۀ کشور را نمیهیچ یک اثری از 

نند و آدم توقع دارد الاقل کمی های خود مشهد را برای آرامگاه ابدی خود انتخاب وصیت 

ائی که در  هه قبر چند تن از شاهان گذشتۀ ایران را در این شهر مقدس ببیند. اما تنها مقبر

دهد که در ایران  باشد. شاردن توضیح می شاه می ارون و نادره ه مشهد وجود دارد متعلق ب 

، دشمنان وی با آن اهانت کرده و این  شودمرسوم است که اگر محل تدفین شاهان شناخته 

از فوت شاه، چندین تابوت   پسگردد. از اینرو می عمل باعث سرشکستگی خاندان وی 

د و تمامی آنها با احترامات  نوشمی  ملمقصد چند شهر ح   های چوبی به فلزی در داخل تابوت 

دوم  ه شاه عباس ک می ردند تا محل واقعی دفن شاه مشخص نشود. هنگاگمیسلطنتی تدفین 

 میالدی( دستور داد جسد پدرش را که 1۶۶۶-9۴دوم )درگذشت، جانشین او شاه صفی 

م ارسال یادش زنده و خاطرش جاوید باد و جای او در بهشت است، به طور محرمانه به ق

کنند. همزمان سه تابوت دیگر با همان شکوه و جالل به مقصد مشهد، اردبیل و کاشان از 

خاک سپرده   شهر ایران به  12در  بزرگ ود شاه عباس شمی اصفهان حرکت کرد. گفته 

شهر ایران ارسال شد و مشخص نبود   12مسجد اصفهان به  12تابوت از  12شده است. 

ر درون کدامیک قرار داشت. به این ترتیب هیچکس از محل  که جسد شاه بزرگ ایران د

ود تابوتی که به اردبیل ارسال شد حامل  شمی دفن واقعی وی اطالعی ندارد. اما تصور 

 .جسد شاه بود

ود. این اشیاء  شمیای نگهداری  از جواهرات و اشیاء ارزنده  عدر حرم مقدس امام رضا     

اند تا امام در روز قیامت  خود وقف حرم وی کردهارزشمند را ثروتمندان ایران در وصیت  

ای هه ها، پارچها، شالها، گلدوزیتوان از فرشبیاد آنها باشد. در میان این اشیاء می 

ای هه ها و پردآالت و جواهرات نام برد. شاهان گذشته فرشجات، نقره گرانبها، طال

ایران گذشته   حرم است. متمولین  اند که اکنون در گنجخانۀ گرانقیمتی وقف حرم امام کرده

نند.  کمیحرم   ای چهارپایان را هم وقفهه های زراعتی و گلاز منقوالت، خانه، باغ، زمین 

های کشاورزی اطراف که مساحت مجموع آنها برابر یک پنجم ایالت  تعدادی روستا با زمین 

 .داردهائی روستا  است. حرم امام، حتی در سایر ایاالت ایران همباشد، وقف حرمخراسان می

ها قدیمی و بسیار قیمتی  هزار جلد کتاب دارد. تعداد زیادی از این کتاب   ٣کتابخانۀ حرم       

 این کتابخانه دسترسی پیدا کنند این مجموعه برای   اروپائی به  باشند. اگر روزی محققینمی

 .شناخت تاریخ اسالم کمک زیادی خواهد نمود 

میلیون فرانک است. قسمتی از این مبلغ   ۵یا هزار تومان  ۵٠٠درآمد ساالنۀ حرم      

 باشند. حتی به ود که در استخدام آستان قدس می شمی هزار کارمند و کارگری  ۵خرج 

یرد.  گمی مالی تعلق  هاید کمک نوشمی وفور یافت  در اطراف حرم به درویشانی هم که 

هزار تومان    12باشد. حقوق ساالنۀ وی حدود  خراسان نایب تولیت آستان قدس نیز می  والی

هزار کرون سوئد است. نزدیکترین شخص والی، یک روحانی است که با حقوق    9٠معادل  

باشند که  ند. چندین هزار تن در استخدام آستان قدس میکمی هزار تومانی خدمت  ٣ساالنۀ 

انه مراقبت کرده و در کار  ها و اشیاء قیمتی گنجخ کاریها، کاشی ا، باغ هه از تاالرها، باغچ
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بضاعت غذا داده  تن از دراویش و اشخاص بی ٣٠٠به  نند. روزانهکمی احسان کمک 

  ستژندۀ آنها پیداهایجوان در شهر بسیار است. آنگونه که از لباسوود. دراویش از پیرشمی

ط یک ردا به  آیند. برخی از آنها فقمشهد می  اغلب آنها از سایر ایاالت و شهرهای ایران به 

ای ردند. تمامی آنها موهای بلند و آشفته گمی تن دارند و گروهی با باالتنۀ لخت در شهر 

اندازند. درویش می  مردم نذورات خود را در داخل کشکول  . نندکمی  دارند و کشکولی حمل

زمانی  آید و تا مشهد می  اقامتش راضی نباشد به   اگر درویشی از درآمد خود در شهر محل

این  بار در طول عمر خود به  یکاقل ند. دراویش الکمی کند اقامت  پول خوبی جمع که

نند. اگر از هر یک از آنها در مورد زندگیش سؤال کنید کتاب خوب و  کمیشهر سفر 

 .قطوری خواهد شد

نند.  کمیهزار نفر از شهر دیدن  1٠٠هزار نفر است اما ساالنه  ٨٠جمعیت مشهد      

هزار نفر از زوار، تبعۀ روسیه بوده   12باشند. حدود لب آنها ایرانیان غرب کشور می اغ

آیند. حتی گروهی  مرکزی، قفقاز و سواحل رود ولگا به این شهر می  و از مناطق آسیای 

ای مجانی  ههود. زوار اکثرأ در کاروانسراها و یا حجرشمی   هم در شهر دیدههندی    مسلمان

ند. آنها معموأل چند هفته در شهر به سر برده و آداب و رسوم  نکمی صحن حرم اقامت 

لقب   از پایان مراسم و ملقب شدن به  پیشآورند. هیچیک از آنها جای می  مذهبی را به

مشهدی که در باقی عمر در کنار نام خود خواهند داشت، به شهرهای خود مراجعت  

 .نند کمین

ود. شمی ست و از تمام نقاط شهر دیده حرم بسیار بزرگ ا گنبد طالئی و منارۀ مزین      

و فقط   استگونه که بیان شد ورود اشخاص غیرمسلمان به محوطۀ حرم ممنوع همان 

حرم بست نام دارد   ای را دارند. محوطۀنقره  مسلمانان پاک اجازۀ ورود و بوسیدن ضریح

قدرت تعقیب  م ه ه باشند. حتی شاآن از تعقیب و مجازات در امان می و مجرمین در داخل

اوباش   و این دلیل تعدادی از اراذل محدوده ندارد. به  و دستگیری مجرمی را در داخل این 

شیعیان    عمل در سایر اماکن مقدسنند. این کمیبه این محل پناه آورده و در داخل آن زندگی  

باخبرند.  حرم از وجود آنها  ود. کارمندانشمی هم اعمال  عدر کربال، قم و شاه عبدالعظیم

استفاده از احتیاطی کرده، موقعیت را غنیمت شمرده و یا با سوء اگر شخصی از آنها بی

دهند. در این صورت مجرم  شرایط، از محوطه خارج شود، خدام به مأمورین اطالع می 

ها پیش انجام شده باشد.  رسد حتی اگر عمل خالف او سالدستگیر شده و به مجازات می 

، از شده جرم و مجازاتشان فراموش  ها، زمانی که از گذشت سال پسآنها البته تعدادی از 

اند تا آخر عمر در حرم  تر شدهبزرگ مرتکب خطاهای  اما گروهی که  وندشمی  حرم خارج

دولتی در خفا شرایط کاری و سالمتی آنها را زیرنظر دارند. آن    . مأموریننشینندمیبست  

 .نندکمی  صورت دراویش زندگی  وند تا آخر عمر بهشمیفرار    موفق به   دسته از مجرمین که 

خواننده حتمأ متوجه شده است که بزرگی و عظمت مشهد به طور کل به خاطر حرم       

توان گفت که بیش از نیمی از اهالی شهر را طالب، مالها، روحانیون  باشد. به جرأت می می

 .دهدو زوار تشکیل می 

هزار   1٠ود، کاروان اجساد است. ساالنه حدود شمی ارد شهر یک نوع کاروان که و     

د. جسد ثروتمندان از اقصی نقاط کشور در جوار حرم امام به  گردمیبه مشهد حمل جسد 
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را در  عرضا دفن شدن در کنار امام  مؤمن عالقۀ خود به  ود. ثروتمندانشمیسپرده خاک 

نند و مبلغی را برای حمل، تشریفات و خرید زمین در نظر  کمی ای خود ذکر هه وصیتنام

تا   ۴٠تر است. اغلب روزها بین گران تر باشدند. قیمت قبر هر چه به حرم نزدیکیرگمی

ها که به تعداد زیادی در های منظم در گورستان ود و در ردیفشمی جسد وارد شهر  ۵٠

رسد. صدها هزار می  های مشهد به ردد. تعداد قبرهای گورستانگمیشهر وجود دارد، دفن  

بیند زیرا در ایران حرکت کاروان اجساد در ها را نمیمسافر در طول سفر این کاروان 

رو در طول روز ممنوع است زیرا بوی تعفن، سایر مسافرین را آزار ای کاروان ههجاد

د در  دهد. من در طول سفر خود در جادۀ خراسان به جز یک کاروان جسد ندیدم. اجسامی

وند. دو نفر همراه کاروان در جهت مخالف باد در جلو یا  شمیا و پتوها پیچیده هه پارچ

ا با این کاروان جسد متعفن سر  هه نند. این اشخاص را که اغلب ماکمی عقب کاروان حرکت  

و کار دارند باید تحسین کرد. بهترین دستمزد آنها رضای خدا و همراهی با امام در روز 

است. من در سفر  هترین رایحه باشد. برای آنها بوی متعفن اجساد خوشبهشت می قیامت به  

های جسد متعددی را دیدم که برای گذشتۀ خود به ایران در مسیر بین بغداد و تهران کاروان

 .نددشمی به کربال حمل   عتدفین در جوار حرم امام حسین

آنها کودکان نوزادی  رود. اغلبتن در مشهد از دنیا می ۵به طور متوسط روزانه       

ود. شمی درستی مراقبت ن آیند و از آنها به دنیا می  باشند که در جاده و در کاروان به می

نند و این کامأل طبیعی است که  کمیکجاوه یا پالکی سفر    مراه نوزادان خود دره  ه مادران ب

این اتفاقات   ها هرگز به خاطرهای راه را ندارد. کارواننوزاد قدرت تحمل گرما و سختی

یابد. عمق  از استراحت روزانه، سفر به سمت شرق ادامه می  پسنند و کمی ناچیز توقف ن

فوت است و به خاطر تعداد زیاد تدفین، این عمل به   ٣تا  2های مشهد گور در گورستان 

یرد. اغلب تعدادی الوار به روی قبر گذاشته، مقداری خاک به روی آن  گمی درستی انجام ن

یابد  دهند. به این دلیل هنگامیکه وبا در شهر شیوع می روی آن قرار می  ریخته و سنگی به 

 .قبول است  ند، اگرچه موقعیت شهر خوب و دمای آن قابلکمی تلفات غوغا  

فرانسوی میهمان سرکنسول، به دیدن والی خراسان   ۴مراه ه ه اکتبر ب  12روز      

ای های نقرهکه چوبدستی  یهنمائی خدمتکارانالدوله، برادر کوچکتر شاه رفتیم. با رارکن

گوشی   ۴در دست داشتند، از کوچه بازارها عبور کرده، به میدان توپخانه رسیدیم. میدان 

از نامش پیداست واحد توپخانه با ادوات و مهمات در آنجا مستقر بود. در    چنانکه  بود و آن

ردند. واحد نظامی مستقر در  کمی ها را نظافت  توپ حوض    با آبمحوطۀ میدان چند سرباز  

دروازۀ بزرگی  از عبور از میدان به  پسقبضه توپ دارد.  1۶باشد و ر میکلش ٣مشهد 

 زیبائی دیده  کاریو در باالی آنها منارۀ کوچکی با کاشی رسیدیم دو برج بسیار بلند  با

 در  های پیچ . از بین داالن استقاپو نام دارد و درب ورودی قصر  د. این دروازه عالیشمی

  ها گذشته به محوطۀ قصر رسیدیم. سربازها اونیفورم متحدالشکل به ا و طاق هه پیچ، باغچ 

رنگ خاکستری به تن داشتند که در قسمت سینه، با نقوش زرد رنگی تزئین شده بود. آنها  

 .مت احترام تا سینه باال بردندهای خود را به عال با دیدن ما تفنگ 

  تاالر کوچکتری رسیدیم که با میز و صندلی  از عبور از تعدادی تاالر بزرگ، به پس     

  د.شمی  بود و چند تار خاکستری در سبیل او دیده   شده بود. شاهزاده مرد کوتاه و چاقی   مبله



ادامه(مشهد مقدس )  بخش هشتم  

از ورود ما    پسو اندکی  ظاهر دوستانه و مهربانی داشت. رفتار او مؤدبانه و دلنشین بود. ا

پرسی کرده و از ما درخواست کرد بنشینیم. من  وارد تاالر شد. او با یکایک ما احوال

افتخار داشتم مترجم گروه باشم. زبان گفتگوی ما تاتاری آذری، زبان مادری شاهزاده بود. 

به   ه از دیدار خود با پسرش، حاکم سبزوار برای او صحبت کرده و سالم وی راکمی هنگا

فرانسوی من در مورد رضایت   پدرش رساندم، بسیار خوشحال شد. آنگاه او از دوستان 

آنها از اقامت خود در مشهد سؤال کرد. وقتی شنید آنها عازم سرخس و مرو هستند، قول  

أ به این وعدۀ خود عمل کرد. آنگاه چند سؤال  بعدداد گروهی را همراه آنان اعزام کند و 

ه پرسید و جویای نام وزیر جنگ شد. سپس من نامۀ صدراعظم را راجع به ارتش فرانس

من قول داد برای رفاه من کاری انجام دهد اما با وجود   او دادم. او نامه را خواند و به  به

سرکنسول روس که بهترین میزبان و حامی من در مشهد بود، احتیاجی به خدمات شاهزاده 

ردند. در طول مدتی که در خدمت  کمیواال خطاب  پیدا نشد. هنگام صحبت او را حضرت 

های سفید و قرمز، سیگار و قلیان  ایشان بودیم از ما با شیرینی، چای، شربت لیمو، بستنی

 .پذیرائی شد

های شاهزاده بیشتر در مورد ترکمنان بود و شنیدن آن برای من بسیار جالب  صحبت      

ها که مشغول تاخت  ی سرکوبی ترکمن ه من از او سؤال کردم چه زمانی براکمی بود. هنگا

و تاز و غارت در نواحی مرزی بودند، خواهد رفت، پاسخی داد که من از نهایت تنفر او  

ها باخبر شدم. او گفت به خاطر احتیاج به وجود وی در شهر، کسری سربازان از ترکمن 

ا فقط از تفنگ  هو توپخانه، فعأل قصد چنین کاری را ندارد. او ادامه داد که اگرچه ترکمن 

زنند.  های تیزروئی که دارند دست به چنین اعمالی می نند اما به خاطر اسب کمی استفاده 

دهند اما  گران وحشی هستند که فعأل نواحی مرزی را مورد تاخت و تاز قرار میآنها تاراج

رانی در بین قبایل مختلف آنها وحدتی وجود ندارد و به این دلیل به فکر جنگ با نیروهای ای

رد اما در ته دل، او هم مانند سایر  ک میتاب بیان  و افتند. او این جمالت را با آبنمی

 .وحشت داشت هاترکمن ایرانیان از 

مشهد دو مرتبه توسط ترکمنان تاراج شده است. بار اول در زمان نادر شاه و بار دوم       

ند. حیاط خانه  دارخاصی  خود معماری سال پیش بود. مردم برای حفاظت از منازل ۴۵

ای کوتاه و کوچک  ود. درب ورودی به اندازهشمی تر از سطح خیابان و کوچه ساخته  پائین 

حیاط خانه   ما را بهچند پله  ،از ورود پسند. کمی زحمت از آن عبور  است که آدم به 

سازی فقط بخاطر جلوگیری از  د. احتساب تمام این نکات در سبک معماری و خانه انرسمی

 .ستهاتاراج ترکمن 

هائی به شهر  ای اطراف توسط قنات ههمشهد مشکلی از بابت کمبود آب ندارد. آب کو     

ها با استفاده از آنها  هائی دارند و شغالها در طول مسیر خود ورودیکانال  رسد. اینمی

پردازند. صدای های شهر به جستجوی غذا میشبانه خود را به شهر رسانده و در خیابان 

رسید. یک بار چند شغال وارد حیاط کنسولگری شد اما  ها به گوش می زۀ آنها شب زو

یا   ۴ها . مردم شهر عقیده دارند اگر تعداد شغالندداد های سرکنسول آنها را فراریسگ

 .نند کمیبیشتر باشد به انسان هم حمله  

 اسم خیابان تردد کند مگر اینکه  و  از غروب کسی حق ندارد در کوچه پسدو ساعت       
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ود. شمی را بداند. در غیراینصورت او دستگیر شده و تا صبح در مقر پلیس زندانی  شب

انگلیس بودیم و هنگام مراجعت    اقامت من در مشهد چند نوبت میهمان کنسولگری  در طول

های نگهبانی وجود داشت و نقطۀ شهر پست ۵ا ت ۴رفتیم. در گمیشب را یاد باید اسم

نواختند تا دزدان و  زدند. آنها هر از گاهی به طبل خود می ها قدم مینگهبانان در خیابان 

 .اشرار را فراری دهند و یا آنها را از بیدار بودن خود باخبر سازند

داری ای عزاهه اکتبر از روزهای اواخر ماه صفر و روز عزاداری بود. ما 1٣روز      

ند. به این دلیل سرکنسول از ما خواست  کمی از اول محرم شروع شده تا صفر ادامه پیدا 

فت اگر مسلمانان واپسگرا و متعصب ما را در شهر ببینند،  گمیتمام روز در خانه باشیم. او  

د. حتی ساعت  شمیحرم شنیده    ما حمله کنند. صدای فریاد مؤمنین از محوطۀ  است بهممکن 

رسید. آنها نام علی، محمد، حسن و  ها به گوش میصدای عزاداران از خیابان   یک شب هم

مصطفی را صدها بار با صدای بلند فریاد کرده و یای آخر مصطفی را به طرز جالبی  

خاصی داشت. صداها   ایشان آهنگ هه های آنها به سین ردند. صدای برخورد دستکمی تلفظ 

گر در  رفته نزدیکتر شد تا اینکه از کنار محل اقامت ما عبور کرده و در جهت دیرفته

 .تاریکی شب خاموش گشت

در زمان ورود من به مشهد سرکنسول والسوف به مدت یک سال و نیم در مشهد       

خدمت کرده بود. هنگامیکه افتتاح سرکنسولگری روسیه در مشهد قطعی شد دولت انگلستان  

د  مشهد اعزام کرد. آنها با چنان سرعتی دفتر خود را افتتاح کردن ای به هم بالفاصله نماینده

از ورود سرکنسول والسوف به مشهد رسید. سرکنسول   پیشکه نمایندۀ آنها یک هفته 

باشد و از اینرو احترام خاصی  ترین نمایندۀ کشورهای خارجی در مشهد میانگلیس مسن 

 .نیست دارد. تشخیص اینکه کدامیک از آنها نفوذ بیشتری در والی دارد، کار مشکلی 

ماندهان ارتش هند را به سمت سرکنسول خود انتخاب  از فر  1ها سرهنگ مکلینانگلیسی     

کردند. البته او در این مقام به ژنرالی ارتقاع درجه یافت. در زمان اقامت من در مشهد  

ندوستان اعزام گشت.  ه ه أ ببعدسرمنشی کنسولگری انگلیس بود اما وی  2آقای تامسون

داشت. چند  ولگری روسیه مانند کنسکنسولگری انگلیس چند کارمند و یک منشی ایرانی 

ای سفید، مسئول نگهبانی از  هه های متحدالشکل قرمز رنگ و عمام سرباز افغان با لباس

رد. کمی  باغ زندگی  مکلین در یک خانۀ ایرانی با یک  انگلیس بودند. ژنرال  محل کنسولگری

ای از ما پذیرائی داشتنی بود. او در چند میهمانی به طرز شایسته انسان مؤدب و دوست 

 .ردکمیداشت با همکاران خود در شرایط عالی زندگی  مسئولیت خطیری که کرد. با توجه به 

آباد را به مقصد مشهد ترک کرد توسط صدها  هنگامیکه سرکنسول والسوف عشق      

د. مطابق معمول دربار ایران، مهمانداری در مرز به استقبال او آمده شمیترکمن همراهی  

الدوله او مراه داشت. والی خراسان رکنههیک ژنرال بود و صدها سرباز ایرانی ببود. او  

ود تا نگاه  شمی را اعزام کرده بود تا سرکنسول را تا محل مأموریتش همراهی کند. گفته 

 از  موقعیت خود راهای تا دندان مسلح افتاد، رنگ از رخسارش پرید و  مهماندار به ترکمن 

  لرزیدند. اوضاع به قدری آشفته بود که ی از ترس مثل بید می دست داد. سربازان ایران

 ها قصد جنگ سرکنسول مجبور شد مهماندار و همراهان وی را مطمئن سازد که ترکمن 
1 .Maclean 2 .Thomson 
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نند. او مجبور شد به جز تعدادی از آنها باقی را مرخص کمیندارند و فقط او را همراهی 

عمل آمد.    سوی مشهد آغاز شد. در مشهد استقبال باشکوهی از وی بهکند. آنگاه حرکت به  

 .فقط روحانیون و مالها از ورود وی خوشحال نبودند

د و همواره چندین  شمی سرکنسول در ابتدا به جز موارد ضروری در مأل عام ظاهر ن     

ب  . در چند مورد تعدادی از روحانیون متعصندردکمیمراه او حرکت  ه ه قزاق و ترکمن ب

دادند. آنها عقیده داشتند وجود یک غیرمسلمان در جوار حرم هائی علیه او سازمان ناآرامی

های  باشد. اما آنها به دستور والی دستگیر شده و به شهرامام، خارج از شئونات مذهبی می 

 .دیگر تبعید شدند

  جالبی تعریف هایسرکنسول از خاطرات روزهای اول اقامت خود در مشهد داستان      

د. شخصی تهدید کرده بود که او را به ضرب گلوله  شمی . در آن ایام با او بدرفتاری  کردیم

مراه دو تن از ترکمنان مشغول سوارکاری بود و آن مرد چند  ه ه خواهد کشت. روزی او ب

دف اصابت نکرد. سرکنسول به محافظین  ه  هگلوله به سمت وی شلیک کرد اما خوشبختانه ب 

دستور داد او را زنده دستگیر کرده به خدمت وی بیاورند، حتی در صورت  ترکمن خود 

سرعت محوطه را   دنبال وی که با اسب خود به آنها داد. آنها به لزوم حق شلیک هم به

ها شلیک  سوی ترکمن  طپانچۀ خود را به ایهه رد، تاختند. مرد ایرانی تمام گلولکمی ترک 

ها به او رسیدند، هر کدام یک دست  د. باالخره ترکمندف اصابت نکره  ه کرد اما هیچیک ب 

مین ترتیب، آویزان  ه ه بلند کرده و اسب او را رها نمودند. او را باو را گرفته، از زمین 

رد عمر او به آخر رسیده و  کمی بین دو اسب، به خدمت سرکنسول آوردند. بیچاره تصور 

از زندان آزاد  او را دستور سرکنسول  به  بعدخواست. چند روز زاری امان می و با ناله

 .کردند و به وی گوشزد کردند بار دیگر از این قبیل کارها انجام ندهد

  یان . ایراناستها دارند و علت آن روشن  در مجموع مردم خراسان میانۀ خوبی با روس     

نند. والی  کمی از دولت خود رضایت نداشته و تحت فشار حکومت، مانند بردگان زندگی 

حق مالکیت خصوصی آنها را به زیر پا گذاشته و برای استفادۀ شخصی، مالیات سنگینی  

ها به امنیت ایالت توجه خاصی دارند. از نند که روسکمی وضع کرده است. اهالی مشاهده  

جای   ها را به کاسپین نشان داد و ترکمن تزار قدرت خود را در منطقۀ فراسوی زمانی که 

ود تزاری که قدرت دارد شمی اند. گفته مردم احترام خاصی برای او قائل شده خود نشاند، 

ها نجات دهد باید مرد نیرومندی باشد. این داستان دهان به دهان  منطقه را از این ناآرامی

  دانند و آرزومندند همان ترین دولت جهان می ها را قوی شت. از اینرو ایرانیان روسگمی

مت تزار، آسایش،  ه هاند برکزی از حکام عادلی برخوردار شدهگونه که مردم آسیای م

 .م گسترش یابد ه  هآرامش و عدالت در این منطق 

نند  کمیرد که مردم چندین بار به دفتر وی آمده و از او سؤال کمیسرکنسول تعریف      

د؟ ای برای فتح خراسان و رهائی آنها از زیر جور و ستم حکام فعلی ندارکه آیا تزار نقشه 

ها به ایالت خراسان نظر دارند آنها امید دارند چنین روزی نزدیک باشد. در اینکه روس

غنی، غیرقابل انکار   و  ایالت وسیع  نیست، عالقۀ آنها برای در اختیار گرفتن این شکی

آباد هم پس از توافق طرفین  عشق   است. گذشته از ایجاد کنسولگری در مشهد، راه مشهد به 

آباد تا مرز و ایرانیان آن  ها جاده را از عشقه است. مطابق قرارداد، روسبسیار بهتر شد
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تر بوده و از کیفیت  اند. البته مسیر مشهد تا مرز، طوالنیرا از مرز تا مشهد مرمت کرده

  ۵آباد برخوردار نیست. جاده از شهر قوچان شروع شده و به خوب مسیر مرز تا عشق 

ود. ارتباط پستی توسط چاپار در این مسیر برقرار نیست. به این دلیل  شمی ناحیه تقسیم 

 .مسافر باید اسب و همراه خود را از مبدأ تا مقصد کرایه کند

حفاظت  اند. اما اینک حتی روحانیون هم به وجود کنسولگری در مشهد عادت کرده     

ها برای حمل نامه، مدارک و پول  ترکمن است. از ترکمن   ۴قزاق و    ۴کنسولگری به عهدۀ  

باشند.  ود و همواره دو تن از آنها در حال سفر می شمیآباد استفاده نقد بین مشهد و عشق 

رسند دو چاپار، مشهد را به مقصد  آباد به مشهد می روزی که دو مأمور پست از عشق 

این دلیل   نمایند. بهخوبی انجام وظیفه می   اعتماد بوده و بهنند. آنها قابل کیمآباد ترک عشق 

ود. هیچکس اجازۀ نزدیک شدن به  شمیپول با اعتماد کامل به آنها سپرده  مسئولیت حمل 

ها برای برچیدن بساط اهالی آن  مثابه دعوت از روس  چاپار پول را ندارد زیرا این عمل به 

 .ستروستا

سرکنسول والسوف برای این مقام انتخاب شد، ناصرالدین شاه ابتدا زمانی که      

از مدتی با توجه به فشاری که از جانب دولت روس    پساستوارنامۀ او را امضاء نکرد. اما  

ها به او وارد آمد مجبور شد وی را در این سمت بپذیرد. گذشته از عالیق سیاسی، خیلی 

بینند. اما این طرز بینش صحیح نیست و  نمی علتی برای ایجاد کنسولگری در مشهد 

د. اولین دستوری که از سنت  شکنسولگری از همان روزهای اول غرق در انجام وظیفه 

پترزبورگ رسید درخواست گزارش کاملی از اوضاع خراسان بود. این گزارش نه تنها  

رفت گمیای تجاری و میزان محصوالت کشاورزی خراسان را در بر ههباید تجارت، را

د. برای انجام این دستور سرکنسول مجبور بود  شمی بلکه اوضاع طبیعی ایالت را هم شامل  

آوری آن اینک اطالعاتی از تجارت و ادارات شهرهای خراسان به دست آورد. با جمع 

مقدار زیادی پرونده در کنسولگری به روی هم انباشته شده است. تمام این اوراق باید توسط  

نهائی توسط سرکنسول   روسی ترجمه شده و دقیقأ خوانده شود تا گزارش ن میرزا به زبا 

 .تنظیم گردد

هزار نفر از   12گذشته از این، کنسولگری وظایف دیگری هم دارد. همه ساله حدود      

وند و کنسولگری باید به اوراق و  شمیاتباع روسیه برای زیارت به مشهد مقدس وارد 

در بعضی نقاط مرزی اختالفاتی بر سر تقسیم آب وجود  شرایط آنها رسیدگی کند. البته 

ای روسیه سرچشمه  هه نند از کوکمیباغات خراسان را آبیاری    و  دارد. رودهائی که مزارع

ذرند. روستائیان برای استفاده  گمیگرفته و از میان روستاها، مزارع و باغات این کشور 

 هاختالفات، دولت دستور داده است ک نند. برای پیشگیری ازکمیهائی حفر از آب، کانال

های اطراف خود را کشت کرده و از مقدار معینی آب  ر روستا فقط مقدار معینی از زمین ه

  به ویژه استفاده کند. استفادۀ کشاورزان مناطق شمالی از آب زیاد برای کشت محصوالت، 

زند. به این دلیل می اختالفات دامن   جنوبی را کمتر کرده و به  برنج، آب روستاهای مناطق

و کشاورزان باید حبوبات و غالت کشت کنند. طرفین    شدهزراعت برنج به طور کل ممنوع  

از شنیدن شکایات آنها با اندکی    پسنند و کارمند مربوطه  کمی دعوا به کنسولگری مراجعه  

رمندانی  کاگری   قبیل اختالفات، کنسولنماید. برای جلوگیری از اینتأمل راه حلی پیشنهاد می 
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نند. اگر شخصی  کمی  انجام مقررات و قانون را نظاره  ،رفته  اطراف  روستاهای   دارد. آنها به

و   کندمیاز مقررات مربوطه سرپیچی کند، مأمور گزارشی برای سرکنسول تهیه 

  نماید. کار این می  ادارات ایرانی ایالت ارجاع  پرونده را برای رسیدگی به  کنسولگری

نگرند. گذشته از دیدۀ جاسوس می  آنها به کارمندان بسیار مشکل است زیرا روستائیان به 

 .دهندن، مأموران به علت شناسائی خاطی، خود را در معرض خطرات بزرگی قرار میآ

 های مختلفی دارند. بیشترین تعداد متعلق به کردهاست. ایناهالی مناطق مرزی ملیت      

  ۴اند. از کردستان به این منطقه کوچ داده شده بزرگباس گروه در زمان سلطنت شاه ع 

طور خودمختار   باشد که تقریبأ به کرد می هایترین روستاها در اختیار خان فقره از بزرگ

 .ای برای دامداری و کشاورزی در اختیار دارندها منطقه . هرکدام از این خان شوندمیاداره  

آن احتیاج   زمان استراحت من که شدیدأ به و  ندسرعت سپری شد روزها در مشهد به     

روز اقامت در منزل سرکنسول جایز نبود و تصمیم داشتم   ۶داشتم، به پایان رسید. بیش از  

توانستم زمان حرکت  نوازی وی سوءاستفاده نکنم. گذشته از این نمی بیش از این از میهمان 

 .اندازمای خود را به تأخیر بیهه و برنام 


