
 

 

 

 

 

 هشتم بخش 

 کشور سه مرز تالقی محل
 

  مورد  در  که   باشندمی   فرات  سرچشمۀ   ارزروم  شرق   شمال  در  کرشلو  و   آالداغ  ایهه کو     

  غربی شاخۀ آب میزان. است شده گفته بسیار سخن  محلی ایهه تران و مقدس انجیل در آن

  شدن   آب   از  آن   آب  و   بوده  ترطویل   شرقی  شاخۀ   اما   است   یکسان  تالقی  محل   در  آن   شرقی  و

  رود  ترینطویل فرات. رددگمی تأمین اطراف جویبارهایآب و بارانآب آالداغ، هایبرف

 نام به  متری ٧٠٨ ارتفاع در محلی در ارمنستان از عبور از پس دو این. آسیاست غرب

 این. دهندمی تشکیل را فرات رود و پیوسته مه هب ،فراوان سرب معادن  با، 1معدن بنکه 

 در متعددی آبشارهای . وردخمی پیوند 2تاوروس رود با  ارمنستان از خروج از پس رود

  مسطح  منطقۀ  وارد رود 3جیکبیره  در. آیدمی  وجود به مسیر ایصخره و تنگ ایههدر

  22٠ مدیترانه  دریای تا   آن فاصلۀ . ندکمی  قطع  را بسیاری روکاروان  ایهه را و شده آشور

 حدود  به  4وردی  در رود عرض . آیدمی  پدید ادر  منطقۀ در هانخلستان   اولین. است کیلومتر 

 رود  آب  میزان  5هیت  منطقۀ   در.  رددگمی   ایجاد  آن  میان  در  ائیهه جزیر  و  رسیده  متر  3٠٠

  ماه  در  رود آب. رددگمی  جدا آن از کانال   چندین و رسدمی  ثانیه   در مترمکعب  صد  چند به 

  ایههبوت از رود سواحل ناحیه این در. رسدمی حداقل به نوامبر ماه  در و حداکثر به مه

  هائیکلک  با  منطقه  اهالی  اکثر.  نمایدمی  ایجاد  اشکاالتی  قایقرانان  برای  و   شده  پوشیده  دریائی

  دپیوندمی  دجلهبه   6قرنه  ناحیۀ  در  فرات.  نندکمی  آمد  و  رفت  دارند  قرار  خیک  چند  رویبه   که

  خلیج  به  محمره و بصره در رود این هنگامیکه. آوردمی پدید را اروندرود یا العربشط و

 .است کرده طی را کیلومتر 2٧٨٠ معادل مسافتی ریزدمی فارس

  ،٧بابل  باستانی  مناطق  کرده  خشک  را  جا  همه  آفتاب  شدت  که  ایمرده  و  زرد  منطقۀ  در     

  سنگ مطابق. دارد قرار ودشمی خوانده عرب  عراق امروزه که 9رودان میان و ٨کلده

  متعددی  هاینخلستان   و  مزارع  ها،باغ   و  بوده  حاصلخیز  و  سبز  منطقه  این   باستانی  ایهه نوشت
1 .Keben Maden 2 .Taurus 3 .Biredjik 4 .Vardi  5 .Heyt 6 .Karneh 

 عجایب از بابل آویزان هایپردیس. بود رودانمیان حوزه   باستانی هایتمدن از یکی خدا دروازه   معنیبه. ٧

 . شد  گشوده بزرگ کوروش دست به م پ ۵3٨ سال در بابل قدرتمند امپراتوری. است قدیم دنیای هفتگانۀ

 قرن در. بود منطقه حكومت  مهمترین میالد از پیش اول هزاره در كه رودانمیانهای باستانی تمدن از. ٨

 . یافت باز را خود گذشتۀعظمت نصرنبوکد رهبریبه کلدانیان فرمانرواییتحت بابل شهر میالد از پیش هفتم

 9. Mezopotamian  اکد، سومر، تاریخطول درکه فرات و دجله رود دو میان ایمنطقه النهرین،بین یا 

 .اندکردهحکومت  سرزمیناین از ایگوشه  در یک هر ها ماد و عیالم از قبیل ها ایرانی و کلدانی آشور، بابل،
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 خرما و کرده برداشت زیادی گندم اهالی. دشمی آبیاری طبیعی هایکانال توسط  و داشت

 مردم مورد در متعددی ایهه نوشتسنگ شناسانباستان . دشمی رسیده آفتاب شدید نور زیر

 گفته . داشت آنها  خوب اقتصادی شرایط از حکایت  که  اندیافته  حاصلخیز  سرزمین این

  تورات  روایات  مطابق  و  پیوسته  وقوع  به  منطقه  این  در  عنوح  طوفان  مذهبی  داستان  شودمی

 اما  اندساخته   منطقه  این  در  داشت  ارتفاع  آسمان  تا  زمین  از  که  را  1بابل  برج  عنوح  فرزندان

  حاصلخیز  منطقۀ.  کرد  پخش  زمین  سرتاسر  در  را  آنها  داشت  روا  آنها  بر  هک  می خش  با  خداوند

  حملۀ  یافتن  پایان از پس و 3النصربخت و 2نبوپوالسار سلطنت زمان در بابل ثروتمند و

  ایرانیان . است پیوسته  وقوع  به  دلخراشی اتفاقات منطقه این در. شد شکوفا 4هاآشوری

  تعمیر  را آن باروهای  شهر فتح از پس داشت نظر در اسکندر. کردند فتح را بابل باستان

  تنها  حله و 5نیمرود بیرز هایآبادی امروزه. کند ترمیم را شهر موازی هایخیابان  و کرده

 کشاورزی تجربیات و معلومات هنر، از آن مردم. باشندمی باستانیمناطق  این  بازماندگان

 .باشندمی  مندبهره  گذشته  ایام

  ٧تلک  در  آن   سرچشمۀ.  ودشمی  خوانده  دجله   ارمنستان  از  خروج  از  پس  6تاوروس  رود     

  پیوسته   وقوع  به  زیادی  باستانی  اتفاقات  منطقه  این  در.  است  شده  واقع  فرات  ایهنزدیکی  در

  رود این  کنار در  11سنخریبو  1٠اسرحدون ،9ساردانپال ،٨نینوا حاصلخیز منطقۀ. است

   بوده  اعراب و 14ساسانیان ها،رومی ،13هاپارت   سلطۀ تحت   12تیسفون ناحیۀ . دارد قرار
 احتماأل. رسیدمی  بهشت به که بود بلند چنان و شده یاد آن از عتیق عهد در که رودانمیان در بلندی . بنای1

 .بود بابلیان خدای مردوک نذر که بود عظیمی مانند پله هرم یا  زیگورات

2.Nabopolassar  سال 2٠ حدود که  است جدید بابل سلسلۀ شاه اولین م، پ ۶٠۵ تا  ۶۵٨ بین ندگیز  

 .داشت آشوربانیپال مرگ از پس آشور امپراتوری سرنگونی در کلیدی نقشی وی .کرد حکمرانی

3  .Nabokadnesar   مدت  به  که  بابل  چالدآن  سلسلۀ  شاهان  از  م،  پ  ۵۶2  تا   ۶3۴  زندگی  دوم،  النصربخت 

 . است شده ساخته او زمان در بابل آویزان هایباغ شودمی  گفته. کرد حکومت سال ۶٧

4. Assyrier از و داشت قرار امروزی موصل جنوب در که دجله رود میانی بخش در باستانی سرزمینی 

 . شد ها ماد مغلوب م پ ۶12 در سرانجامآشور  .آشور بودفرمان دولت  تحت م پ 1۴2٠ حدود

5 .Birs Nimrud رددا قرار فراترود  شرقیساحل در بابل غربیجنوب  در که  ها سومری معروف  شهر 

 د.بو بابلبرج بخشالهاماحتماأل  مانده،سالمتا کنون که آن زیگورات .شودمی خوانده بورسیپا  نامبه امروزه و

6 .Taurus ٧  .Telek 

 .شد ویران ها بابلی دست به م پ ۶12 سال در که دجله کرانۀ در آشور دولت باستانی پایتخت نینوا شهر. ٨

9 .Sardanpal م پ ۶31در  آشور فرمانروای آخرین بانیپال آشور فرمان تحت منطقۀ 

1٠ .Asarhaddon او ،م پ ۶۶9 تا ۶٨1 هایسال در آشور پادشاه اسرحدون، فرمان تحت منطقۀ 

 .بودو پدر آشوربانیپال  نقیعه شهبانو او، آرامی دوم همسر و آشور پادشاه خریبا سن پسر ترینکوچک 

11.Sanherib  جانشینو  آشور پادشاه م، پ ۶٨1 درگذشت ،٧۴۵ تولد ،خریبا سن فرمان تحت منطقۀ 

 .کرد تاراج را بابل م پ ۶٨9 سال در او کرد.حکمرانی می م پ ۶٨1 تا  ٧٠۴ از که دوم سارگن پدرش

حدود  اشکانی پادشاهان دوم گودرز. بود ایران پایتخت سال 6٠٠ حدود که ایران باستانی هایشهر از. 12

 .پایتخت بود م ۶۵1 در ساسانیآخرین پادشاه  سوم یزدگردزمان  تا  آن را پایتخت کرد و م ۴1 سال

  اول ارشک. کردمی سلطنت ایران در م 22۴ تا  م پ 2۵٠ سال از که ایران عظمت با  سلسلۀ  . دومین13

 از پس. نمود ریزیپی را اشکانی دستگاه هایشالوده و شد پیروز دومسلوکوس بر م پ 239 حدود سال در

 . شد بسته دودمان این دفتر و شد پیروز چهارم اردوان بر م 22۴ سال در ساسانی بابکان اردشیر سال ۴۶۴

دودمان  این بنیان. کردندمی فرمانروایی ایران بر م ۶۵1 تا 22۴ سال از که ایرانیشاهنشاهی خاندان. 1۴

 . شتگمنقرض سال ۴2٧ حدود از پس دودمانایناز اعراب  شکست یزدگرد با  و دنها  بنا  بابکان اردشیر را
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  از رودخانه روی به  سفر هنگام آن عظیم  طاق. باشدمی 1کسری طاق آن بازماندۀ تنهااما 

  در  و شده گذاریپایه  3نیکاتور یکم سلوکوس توسط که  2سلوکیه شهر . پیداست طرف همه

.  بود  شده  واقع  تیسفون  مقابل  ساحل  در  گشت،  ویران  4تراژانوس  دستبه   میالدی  1٠2  سال

  5عباسی خلفای  پایتخت  بغداد. دارد وجود منطقه این  در تاریخی  و  مهم  شهر  یک  هنوز  اما

  خالفت  زمان در  میالدی  9  قرن  در  و   شد  نهاده  بنا  6منصور  دست  به   میالدی  3۶٧  سال  در

  هم  هنوز ٨شب یک و هزار هایداستان  مانند و  رسید خود شکوفائی اوج به ٧الرشیدهارون

  12۵٨ سال در بغداد. اندکرده آشوب منطقهاین در هاسالطول در هم اشراری. پابرجاست 

  11تیمور  دست  به   شهر   بعد  سال  ٠۴1.  شد  فتح   1٠چنگیزخان  نوۀ   9هالکوخان  دست  به   میالدی

  سال در اما  کرد تسخیر را شهر 12صفوی  اسماعیل شاه میالدی 1٧ قرن  آغاز در. افتاد

 سعی  نادرشاه اگرچه. افتاد 14عثمانی 13چهارم مراد سلطان دست به بغداد میالدی 3٨۶1

.  باشدمی   عثمانی  سلطان   اختیار  در  هم  هنوز  شهر  اما  بازگرداند  ایران  به  مجددأ  را  شهر  کرد

   آن اهمیت  به  کویت   و تا بصره آهنراه احداث با  اما  نیست مهمی  تجاری  شهر اینک بغداد
 هایسازه مهمترین از و دجله رود ساحل در اسبانبار شهر در ساسانی پادشاهان کاخ نام مداین ایوان   یا  .1

 .باشدمی انسان دست به شده ساخته خشتی طاق بلندترینمتر  3۵ بلندی به کاخ این اصلی طاق ،ساسانیان

2  .Selukia  3٠۵  سال  درکه    بود  رودانمیان  در  سلوکیان روزگار در  باستان  جهان  شهرهای  بزرگترین  از 

 .رفتگ نام او نام به سلوکیان تختگاه نخستینو به عنوان  ساخته شد  یکم سلوکوس به فرمان م پ

3. Sulukus Nikator وریامپرات سپس و سلوکی دودمانوی  مرگ از پسکه اسکندر مقدونیافسران از 

 . شد کرانوس بتلمیوس خنجر ضرب به م پ 2٨1 سال در نیکاتور، یکم سلوکوس. نهاد بنیاد را سلوکی

4 .Traianus Marcus مشهورترین از م، 11٧ درگذشت  ،۵3 تولد تراژانوس، اولیپیوس کوسمار 

 .در زمان وی به وسعت نهائی خود رسید رومکرد. حکمرانی می م 11٧ تا  9٨ سال از که روم هایقیصر

 در سفاح عبدهللا ابوالعباسآنها  اولین. رسید عباسیان به خراسانی ابومسلم کمک به خالفت امویان از پس. 5

 . شد برداشته میان از خان هالکو  دستبه  م 12۵٨ سال در باهلل المستعصم آنها  آخرین وبود  م ٧۵٠ سال

عباسی جملگی خلیفه 3۵ .کرد خالفت م ٧٧۵تا  ٧۵۴از که عباسیخلیفه دومین المنصور عبدهللا ابوجعفر. 6

 .داد انتقال بغداد به هاشمیه از را پایتختبغداد را بنیان نهاد و  م ٧۶2 سال در منصور. بودنداو  نوادگان از

 ،عباسی  خلیفه  ناماورترین  و  پنجمین  در مشهد،  م  ٨٠9  برابر  خ  1٨٨  درگذشت  ،م  ٧۶3  برابر  خ  1۴1  تولد.  ٧

 خ تا زمان مرگ خالفت نمود.  1۶۵ از وبود  عباسی خلیفۀ سومین ،المهدی پسراو 

 پهلوی به اسکندرحمله از پیش و نوشته شده هند در خامنشیه هدور از پیشکه قدیمی ایافسانه کتابی از. ٨ 

 ترجمه شد. عربی به پهلوی از بود ادب  و علم مرکز بغداد که زمانی هجری سوم قرن در است. شده ترجمه

  سالدر  کهمغول  انایلخان بنیانگذار م، 12۶۵ تا  12۵۶ از حکومت م، 12۶۵ درگذشت ،121٧ تولد. 9 

  .نمود منقرض را عباسیان و کرد فتح را بغداد م 12۵٨ در او. ختبراندا را خوارزمشاهیان سلسلۀ 12۵۶

 وریامپراتکه بود جنگی سردار و مغولخان م، 122٧ درگذشت ،116٠ حدود تولد تموچین، اصلینام. 1٠

 است. مغول ایلخانان ورتامپرا اولین هالکو پدربزرگ او .کرد گذاریپایه شرقیاروپای تا  چین از را مغول

 در خ ٧1۴ تولد گورکانیان، سلسلۀ موسس و ترکستان کش فرمانروای تراغای، امیر پسر تیمور امیر. 11

 به را دهلی و فتح را هند خ ٧٧۶ سال دراو ، خ ٧٨3 تا  ٧۴٨ از حکومتخ،  ٧٨5درگذشت  کش، شهر

 .دنمو منقرض را جالیریان سلسله   و گرفت را ایران سرتاسر خ ٧٨٠ سال درآورد  درخود  تصرف

 خ ٨۶۶ تولد. است اسالم از پس ایران سراسر بر حاکم ایرانی تمام سلسه اولین صفوی  سلسله مؤسس. 12

 اردبیل، تفو محل و زادگاه خ ٨٨1 - 9٠3 سلطنت م، 1۵2۴ برابر خ 9٠3 درگذشت م، 1۴٨٧ برابر

 1۶23  از خالفت م، 1۶۴٠درگذشت ،1۶12 تولد اول، احمدسلطان فرزند و عثمانی سلطان هفدهمین. 13

 را فتح کرد. بغداد م 1۶2۴ سال در بزرگ عباس شاه او در زمان مرگ، زمان تا م 

آن  وسعت  م 1۶ قرن در. ردکمیحکومت  آسیاغرب در م 1922 تا  1299 از که عظیمیوریامپرات. 14

 .دشمی شامل را قفقاز تا  اروپا  شرقیجنوبقسمت آفریقا،شمالخاورمیانه و  از هاییقسمت صغیر،آسیای
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  شهر ایرانیان نظر در اما. شد خواهد اروپا به نده هرا سر بر مهمی شهر و شده افزوده

 ایرانی شیعۀ زوار و است برخوردار ایویژه  اهمیت از فرات راست ساحل در کربال

  و  کرده زیارت را عحسین امام حرم تا  روندمی شهر این  دیدن  به زنده  یا مرده دستهدسته 

  میالدی  ۶٨٠  سال  در  که   بود   مسلمانان   خلیفۀ  چهارمین  ععلی   امام  فرزند  او .  کنند  احترام  ادای

 .رسید  شهادت به 1امیهبنی  وقت  خلیفۀ با نبردی در

  افتاده  اتفاق بشریت تاریخ ابتدای در که  غریبیو عجیب  هایداستان فرات رود کنار در     

 کوه به  محترمانه نظری خم و پرپیچ  جادۀ این در مسافر. ندکمی  خطور مسافر خاطر به 

  و  بوده مهمی حوادث محل تاریخ  طول در منطقه  این. اندازدمی  مرادسو سرچشمۀ آالداغ،

 .باقیست آن افتخار و عظمت   شکوفائی، ها،جنگ  از هائیحکایت 

 

 
 

  پیش  هاسال فتگمی شکور. ندکمی جلب خود به  را مسافر  توجه  قبر 9 مسیر کنار در     

 .شدکشته   آنها   از  نفر  9  ترکسربازان  شلیک   با  و  کردندحمله   روسیهخاک   از  ارمنی  گروه  یک

  حرکت آن راست  ساحل در ما .  بود جاری ما   پای زیر خم  و پیچ   پر ایههدر میان  از فرات

  آن طول بود کرده پیشروی جاده در که کوه از ائیهه تیغ  و بود شده بهتر جاده. ردیمکمی

  میان   در 3داغآغری  مرتفع  کوه  و  شد  گشوده  ایدریچه  2قارقابازار  از  پس .  ردکمی  بیشتر  را

  سپید   برف  از  دامنه   تا  و  بوده  ابرها  از  باالتر  آن  پرافتخار  قلۀ.  گشت  پدیدار  ایگسترده   دشت

  بودائیان  برای تبت ایههکو از کمی دست  مسیحیان، برای الاقل مقدس کوه این. بود پوش

  نزدیکی  به   ما  زودی  به.  داشت  قرار  ما   کیلومتری  ٧٠  فاصلۀ  در  که   بود  آرارات  این.  ندارد

 آن سرفراز قلۀ. افزودمی  کوه عظمت به و  دشمی تاریک رفتهرفته  هوا. رسید  خواهیم آن

  کوه  این  شب  سرمای در تا دادندمی خرج  به را خود سعی نهایت که بود ابرهائی میان  در

   منظرۀ فرات سرچشمۀ  جوار در آن جنوبی جبهۀ . بگیرند  میان در باالپوشی  مانند را مقدس
 ابوسفیان فرزندمعاویه آنها  نخستین. کرد موروثی سلطنتبه تبدیل را خالفت بارنخستین برایدودمانی که. 1

 . شد  کشته ابومسلم دست به م ٧۵٠ در محمدبنمروان آنها  واپسین ،کرد خالفتادعای م ۶۶2 سال درکه بود 

2 .Karkabasar 3 .Akri dagh 
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 هایرنگ  از  الوانی  نور  رقص  غروب  حال  در  آفتاب  نور.  بود  آورده  پدید  را  دیدنی  اندازهبی

  خشک   خوب،  جاده  قسمتآخرین  .دادمی  نمایش  آن  باالی  در  را  بنفش  و  نارنجی  سرخ،  زرد،

  بیچاره . کردندتاخت  چهارنعل آنها و زد کالسکهاسب  3 به ایضربه  سورچی. بود سخت و

 .  بخورند  فراوانیارزنو    کاه   ، جو  تا   بودند   آخوربه   رسیدن   انتظار   در  عرق   در  غرق   هااسب

.  تاختندمی   چهارنعل  ما  با  همراهی  برای  هم  سربازان.  گرفتیم  سبقت   باری  هایگاری  از     

  ردندکمی نگاه را خود سر  پشت دائمأ ردندکمی  حرکت  کالسکه  جلوی در که سوارکارانی

 افطار آرزوی در من همراهان آفتاب غروب با. کنند حفظ را کالسکه  تا خود فاصلۀ  تا

  خود امروز مقصد به باالخره. رفتمی  آسمان  به  رنگی آبی دود ایکلبه  دودکش از. بودند

 هایسگ . کرد توقف روستا کدخدای و یوزباشی منزل درب مقابل در کالسکه و رسیدیم

  به  سربازان و رنگ سرخ ژندۀ هایلباس  با روستا کودکان و زنان خود، پارس با روستا

  داشت  نام  دیادین   روستا   این.  رسید  گوش  به   پادگان   شامگاهی   شیپور  صدای.  آمدند  ما   پیشواز

  در خوبی اطاق روستا   مسافرخانۀ در. بود  مستقر آن  در حمیدیه هایچریک  از فوج یک  و

  بدون  بود گرفته  فرا قسطنطنیه در را فرانسه  زبان که  افسری. شد داده قرار من اختیار

  در مسئوالن هایناکارآمدی  خاطر به کشور که داشت عقیده او. ردکمی صحبت  انقطاع

  انزجار  که  نکته  یک  در  همه  اما  نبود  خبر  با  سلطان  نیات  از  کسی.  داشت  قرار  نابودی  خطر

 هاترک  از  مه  هارامن  و  بوده  سویه  دو  نفرت  این  البته.  بودند  عقیده  هم  سلطان  با  بود  ارامنه  از

  مگر   نمودمی  غیرممکن  تقریبأ   آن  کردن  کنریشه   و  بود  ملی  احساس  یک  این.  داشتند  نفرت

 .کند  تغییر شرایط  و  گرفته  بردگی به را دیگر دستۀ گروهی آنکه

  سرباالئی  مسیر روستا  از خروج از پس بالفاصله. بود صاف  آسمان  نوامبر 2۴ روز     

 دشمی  دیده تمام  وضوح به آرارات باال این  از. رسید  ارتفاعات باالی در گذرگاهی  به و شد

 آبی زمینۀ در که داشت ایتیره آبی رنگ. بود پنهان خود سایۀ در ایاندازه تا کوه اما

 سفید  داشت قرار خورشید تابش در که هائیقسمت . نمودمی زیبا اندازهبی  آسمان  روشن

  در  مرتفع  ایصخره   ه قل  با  کوچک  آرارات  کوه.  بود  متمایز  کامأل  تیره   هایقسمت   از  و   بوده

  دیگر  کوتاه  کوه   یک.  رسیدمی   نظر  به  اسب  نعل  شکل  به  و  بود  بزرگ  آرارات  راست  سمت

 تا و داشت قرار آرارات و ما بین کوه چند یال. بود آرارات چپ سمت در سپیدپوشقلۀ  با

 .رفتگمی مرا دید جلوی حدودی

  تورات  11  فصل  در.  ودشمی   گفته  ارس  مجاور  ایهه کو  به  آرارات  باستان   هایزمان   از     

  منطقه  کل به آرارات واقع در. کرد توقف  آن مجاورت  در عنوح  کشتی وانیمخمی  ۴ آیۀ در

 ارامنه زبان در کوه این. دانیممی کوهی نام را آن اروپا در غلط به ما و ودشمی اتالق

 آرارات  کوه   دو  هر.  نامندمی   نوح   کوه  ایرانیان  و  داغآغری  را  آن   هاترک   و  دارد  نام  1ماسیس

. اندشده  جدا هم از بزرگی سنگی تیغۀ توسط و بوده  خاموش آتشفشان  کوچک و بزرگ

  دیده  فشانی   آتش  دهانۀ   آن  قلۀ  در.  دارد  ارتفاع  متر   ۵1۵٧  منفرد  آتشفشان   این   نقطۀ  بلندترین

  نظر به بلندی و  پستی شکل به که  دارد وجود ترکوتاه  قلۀ  چند آن اطراف در. ودشمین

  ارتفاع  به کوهی. است افتاده اتفاق باستان  هایزمان  در کوه این فعالیت آخرین. رسدمی

 شده واقع آن  شمال  جهت در متر  ۴1٨٠ ارتفاع  به  دیگری کوه  و آن  جنوب در متر  39۴٠
1 .Masis 
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 پوشبرف  هاتابستان  متر 391۴ ارتفاع به  کوچک آرارات قلۀ. بودند سپیدپوش همکه آنها 

  مراقبت  کوه  از ارواحی زیرا است غیرممکن  قله به  صعود نندکمی  تصور  ارامنه . نیست

   .آوردند عمل به   تحقیقاتی  و کرده فتح را قله گروهی میالدی  1٨29  سال در اما نمایندمی

  نقطه این در ایران و  ترکیه روسیه، پادشاهی  کشور  سه  میالدی 1٨2٧ سال از پس     

 توانمی  نقطه این در. است شده واقع روسیه خاک داخل در کوه اما دارند مشترک مرز

 .باشد  ایران  در  فرد  چوبدستی  و   ترکیه  در  راست  پای   روسیه،  در  چپ  پای  که  ایستاد  طوری

.  دندشمی   متحمل  را  زیادی  زحمت   سوارکاران.  بودیم  حرکت   در  شرق   جهت   در  کماکان     

  به  مسیر سرازیری در حرکت هنگام. دشمی  پنهان  تر نزدیک ایهه کو  پشت گاهی آرارات

 .شد ناپدید اهه کو پشت دفعات

.  رسیدیم ایرانی کاروان  یک  به  بعد اندکی. بود خوب  و  سخت  گذرگاه  این  در جاده      

 در که شتری. داشت پیش در راه روز 2٠ رابوزانت تا که فتگمی تاتار ساالر کاروان

 تلگرافی  تیر  دور  به   خود   طناب   با   بود  نزدیک  رفت  کنار  ما   کالسکۀ  راه  سر  از  لحظه  آخرین

  دفعات  به  آرارات. کرد پاره  را طناب خود  خنجر با  ساربانان  از یکی. شود  خفه و  پیچیده 

 درشت  هایسنگ   و  اههچال  ا،هه بوت .  شد  خراب  مجددأ  جاده  بعد  اندکی.  گشت   ناپدید  و  ظاهر

  و دشمی  عوض  لحظه هر اطراف منظرۀ. بود کرده اشغال  را جاده چیننقطه  صورت به 

  صورت  به باال از کوهپایه  تیرۀ ایهه بوت . ردکمی  مشخص  کامأل را آن جزئیات آفتاب نور

  هاینزدیکی تا برف مرز. رسیدندمی نظر به اطراف سپید زمینۀ در ایتیره  ایهه نقط

  خاموش  و  ساکت  محیط.  نداشت  وجود  روستائی  و  دشمی ن  دیده  حیات  از  اثری.  بود  کوهپایه

 .ردمکمی  نگاه را آرارات دائمأ  من. بود

  گفت  و  داد نشان شرق جنوب جهت  در را اینقطه  و  انداخت عقب  به نگاهی سورچی     

  و  ما  بین  حاال.  رسیدیم  دشتی  به  مجددأ  سنگی  تپۀ  چند  پشت".  رودمی  ایران  به  راه  این  آقا،"

  پای در. بود پیدا آن  شکوهمند و عظیم قلۀ حتی و وهکمی تما. نبود کوهی هیچ آرارات کوه

  در . کردیم عبور عمیق   اما کوچک  درۀ چند از. رسیدمی ایدره  به  عمودی صخرۀ  یک آن

  شمال  جهت  به  کوه  چپ سمت از که 1ایگدیر آبادی  تا جاده و  بود باز  قسمتی  چپ سمت

  بد گاهی و خوب گاهی جاده. دشمی افزوده کوه عظمت  به رفتهرفته . دشمی  دیده رفتمی

 .داشت قرار  ما  مقابل در خود ناهموار یال  با  بایزید  کوه سینۀ . بود

 را بایزید شهر  موقعیت  که دشمی  دیده دوردست در دودی امروز حرکت ابتدای از     

  باروی  بود  شده  جدا هم از ائیههصخر توسط که  پیچ چند  از عبور  از پس. دادمی  نشان 

  کوهی دامنۀ از کوچک شهر این رسیدمی نظر  به. شد دیده کوهی کنار در آن قلعۀ و شهر

 قرار کوه  دامنۀ  در  تأتریآمفی شکل به  و داشت  خوبی بسیار موقعیت  شهر. باشد رفته  باال 

 ایهه الن شکل به  کوه دامنۀ  ایهه خان. بود شده ساخته  یکدیگر روی به اهه خان. بود گرفته

 هایبرج   و   داشت  قرار  کوه   پای   در  هرش  میقدی   چهارگوش  قلعۀ .  رسیدندمی   نظر  به   اههچلچل

 از و رفته باال  شهر سرباالئی هایخیابان از. وردخمی  چشم به آن گوشۀ چهار  در گردی

 رفتگمی را آرارات دید جلوی شهر شمال جهت در کوهی. گذشتیم خطرناکی ایهه پرتگا

 ناپدید   نظر  از  بیشتر  آرارات  رفتیممی  باالتر  چه   هر.  دشمی  دیده  آن   قلۀ  فقط   که   بود  طوری  و
1 .Idgir 



 محل تالقی مرز سه کشور  بخش هشتم 

  کوه این که کنم پیدا محلی کردم تالش هرچه شد؟ نخواهد دیده شهر از آرارات آیا. دشمی

 ودشمی  گفته  و  یرندگمی  فرا  تمام  احترام  با  مدرسه  در  را  آن  نام  مسیحی  کودکان  که  را  مقدس

  ببینم  داده نجات خاکی   کرۀ این روی  به   را حیات و  رسیده خشکیبه  آن  پای  در عنوح  کشتی

  پیچ   هایخیابان   از  ما   که هنگامی  هم  آن  زودی  به  که   دشمی  دیده  کوه  قلۀ  فقط.  دمشمی ن  موفق

 که  مرگ درۀ کوهی پشت  در. شد ناپدید  اهه کو پشت  رفتیم باال شهر ایگردنه  و پیچ در

  قلۀ بود  باز که   قسمتی از و  رسیدیم شهر باالی  به   باالخره. داشت قرار بود آبادی گورستان 

 اهالی.  کردیم  عبور  شهر  جوش  و  پرجنب  بازار  میان   از.  شد  رؤیت  لحظه  یک  برای  آرارات

  و باز  اهه مغاز. ردندکمی  حرکت  شهر در  شرق ملل رفتۀ رو و  رنگ  و  ژنده هایلباس  با

  شهر  انتهای   داشت  قرار  ایدره  کنار  در   که  باز   محوطۀ   یک   در.  بودند  کثیف   بسیار  هاخیابان 

 روسیه کنسولگری درب مقابل در سورچی باالخره. بود زیاد نقطه این ارتفاع. شد دیده

. آورد عمل به من از ایدوستانه  و گرم بسیار استقبال 1ایوانف آقای سرکنسول .کرد توقف

  طریق  از  بودم  شده  آشنا   پوتی   و   باتوم  اعتصاب  ایام   در  او  با   من   که  آکیموویچ آقای   او  معاون 

  از هفته یک رابوزانت  مسیر  انتخاب با  من بنابراین.  بود رسیده راه از پیش روز ۶ ایروان

  وجه یچ ه هب خود تصمیم از و کرده کسب  خوبی تجارب مدت این در اما بودم داده دست

  یک  ایوانف آقای پیشنهاد به ایران سرکنسول و شهر والی از دیدار از پس . نبودم پشیمان

 سفر.  آمد  عمل  به  ایدوستانه   بسیار  نوازیمیهمان   من  از.  کردم  استراحت  او منزل  در  روز

 .داشتم نیاز شیرین خواب یک به من و  بود سخت بسیار ارزروم از اخیر روز چند

  این  دیدن به  من. دادند انجام را خود ضروری کارهای  من  مسلمان همراهان  بعد  روز     

  نام به دیگری آتشفشان  کوه. رفتم بود شده واقع متری 2٠۴2  ارتفاع در که عجیب  شهر

  خانوار ٨٠٠ بایزید  در. داشت قرار شهر  شرقشمال کیلومتری 3٠ فاصلۀ در 2تندورک

  ارمنی  خانواده  2۵٠  کرد،خانواده  3۵٠  حدود.  بود  نفر  هزار  ۶  آن  جمعیت   و  ردکمی  زندگی

  و بایزید بین . داشت نظامی پادگان یک شهر. بودند قفقاز اهالی و ایرانی ترک، الباقی و

  و خوب بسیار راه که دشمی  گفته و رفتمی  دیادین  به شمال جهت در راهی کلیسا اوچ

  مسیر  نرمی  خاطر به و بود ترطوالنی بودیم آمده ما  که مسیری از اندکی اما بود مسطحی

  اکثرأ. ردکمی صادر عبور برگۀ  2٠٠ ساالنه روسیه کنسولگری. داشت نام ابریشم جادۀ

 فتگمی ایوانف آقای. داشتند قرار روسیه دولت قیمومیت تحت  که بودند هائیکاروانساالر

  به   متعلق  ردندکمی  آمد  و  رفت  رابوزانت  راه  در  که  شترهائی  و  کاروانساالرها  سوم  یک   که

  کردن  کوتاه  برای میالدی 1٨9٠ سال در هاروس . بودند ایرانی باقی سوم دو و ایروان

  به  باتوم بندر از ایران  شمال و  قفقاز در کاال  نقل  و  حمل گرفتن دست به و  اجنبی دست

 آهنراه  افتتاح  به  توجه  با.  افتاد  رونق  از  رابوزانت  بندر  و  کردند  استفاده  اروپا  دروازۀ  عنوان

 از دشمی حمل بلعکس و اروپا به  ایران از که کاالئی پنجم یک هم هنوز 3قفقاز فراسوی

 میالدی 19٠2 سال در ایروان به تفلیس آهن خط افتتاح از پس. ردکمی عبور راه این

 از سیاه دریای در تریصرفه  به  مقرون  راه تجار و شد وارد راه این به دیگری ضربۀ
1 .Ivanoff 2 Tandorak 

 سال در باکو نفت استخراج پیشرفت با  و شد آغاز پوتی بندر و تفلیس بین م 1٨۶۵ سال در که آهنیراه. 3

 .بود کیلومتر 1٨٨٧ آن طول م 19۵1 سال در. یافت امتداد باکو تا  م 1٨٨3
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  حیوانات  بین   مسری  هایبیماری   سرایت  از  پیشگیری  برای  هاروس .  کردند  پیدا  بایزید   طریق

  19٠۶ سال در اما ردندکمی  جلوگیری روسیه  خاک به  ترکی ایههاراب ورود از اهلی،

  کاال   سایر  و  شکر  نفت،  بار  با  روسی  هایکاروان  امروزه.  شد  برطرف  ممانعت  این  میالدی

 در  هم  را  دیگری  تجاری  هایسیاست   دارد  نظر  در  روسیه  دولت.  روندمی   بیتلیس  و   وان  به

  مسیری  بررسی حال در آنها. کند اعمال دارند مشترک  مرز هم  با کشور سه  که   منطقه این

  راه طول در  گذشته، آرارات کوه  غربی ایهه در از که  هستند آهن  خط یک احداث برای

  مسیرهای   طرح،  این.  رسدمی  بغداد  به  و  کرده  عبور  آشور  باستانی  سرزمین  میان  از  ابریشم

  بایزید  اهمیت پروژه این. کرد خواهد تهدید شده ساخته هاآلمانی  توسط که را شهر تجاری

 .است  آشکار  کامأل  منطقه  تجارت  کل  گرفتن  دستبه  برای  هاروس  تالش.  برد  خواهد  باال  را

  شهر   بار  ۴  تاکنون  آنها.  نند کمی  احساس  خود  خانۀ  در  را  خود  بایزید  در  اینک  هاروس     

  1٨٧٧ آوریل 2٠ روز در. اندگرفته  اختیار در میالدی 1٨۵۴ تا  1٨2٨ هایسال  بین  را

  ژوئن  ماه  در  اما.  کرد  تسخیر  را  آن  قلعۀ  و  شهر  مشکالت  بدون  1اشتوکویچ  سرهنگ  میالدی

  شهر قلعۀ از داشت اختیار در که سربازی هنگ یک با تا نمود تخلیه  را شهر سال همان

  از فقط هاروس و  شد  بسته  قلعه به  آب ورود راه . کند دفاع  دشمی  تهدید  هاترک  توسط که 

  مواد. بودند آب تهیۀ به قادر بود کمتر ترک  نیروهای تمرکز که قلعه جنوب در قسمتی

  زندگی   شهر  در  نوزه  هک   ارمنی  مرد  یک .  نشد  تسلیم   سرهنگ   اما   رسید  پایان  به   قلعه   غذائی

  خود  هاروس شد  باعث  و  رساند قلعه به  را هاروس کمکی  قشون  بودن  راه در  خبر ندکمی

 راه از کمی قشون  با  بود ارمنی خود که 2تارگوکازوف ژنرال. کنند  آماده حمله برای را

  خود نیروی به را شتر و ارابه گاری، چندین  خود قشون عظمت نمایش برای او. رسید

  که  سرباز هزار 1٨ با  ترک  ارتش واحد یک. شود  دیده تربزرگ  او  واحد تا  کرد اضافه

  و نداد خود به حمله  جرأت بود مستقر بایزید نیمی و  ساعت  2 در 3دیسه قیزیل منطقۀ در

 در ترک نیروهای که شد متوجه او. رسید خود دفه ه ب خونریزی بدون روس ژنرال

  باشند  خطر در خود آنکه بدون داشت امکان و بودند مستقر شهر شمال در بازی محوطۀ

  شهر شمالی ارتفاعات از ژنرال هایقزاق. بود شده  تمام آنها  تیرهای  اما  کنند تیراندازی

  نیروهای  آنها  ترتیب  این  به .  ریختند  کردها  و  هاترک  اطراق  به   سنگینی  تهیۀ   آتش  و  رفته  باال

 واحد به  خبر رسیدن از پیش روس قوای و دادند نجات  را قلعه  در شده محاصره روسی

 .بود  کرده ترک را شهر هاترک  ذخیرۀ

  آن درگیری چند از پس اما کردند تسخیر را شهر مجددأ هاروس سال همان اکتبر  ماه در

  هر هاروس که منطقه  این در ترک دولتمردان که  رسدمی  نظر به. دادند پس هاترک  به را

 .نندکمی ن آرامش احساس نندکمی  تهدید را شهر لحظه
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