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  معرفى اجمالى كتاب

، اثر اولیویه است كه توسط آقاى محمد طاهر میرزا به فارسى ترجمه شده است. سفرنامه مسیو اولیویه یكى «سفرنامه اولیویه» 

. اصل آن به زبان مندترین متون تاریخ ایران در مقطع حساس انتقال سلطنت آغا محمد خان قاجار به فتحعلى شاه است از ارزش

 جلد است. 6فرانسه و در 

  ساختار كتاب

سراى شهر نو، از همدان تا  سفرنامه اولیویه در یك مقدمه و ده فصل بدین شرح: حركت به سوى ایران، از كرمانشاهان تا كاروان

ران، دریاى خزر، شیوه تهران، در باره طبابت ایران، در وصف آغا محمد خان، در وصف كاشان، قم و اصفهان، رسم امكنه ای

 زندگانى مردم، اوضاع اقتصادى و تشكیالت لشكرى، تنظیم شده است.

 گزارش محتوا

هاى كافى مبادرت به  هاى گلمن، پارسن، پاالس، و دوبوشان را با دقت مطالعه كرده و با آگاهى اولیویه از میان متقدمان، نوشته

 سفر به ایران كرده بود.

هاى او را به طور مثال، گملن هم در چندین سال پیش برداشت كرده  شود كه یافته كتابش یادآور مى خود وى در چندین مورد در

 ء بوده است. اى در روند اجتماعى مردم ایران به وجود نیاورده و این روند بسیار بطى بود و گذشت زمان تغییرات عمده

عهد به فارسى ترجمه شده  میرزا، پسر اسكندر میرزاى ولىجلد سوم همین اثر مربوط به ایران است كه به وسیله محمد طاهر 

است. اهمیت این سفرنامه به حدى است كه بال فاصله پس از بازگشت اولیویه از ایران و سفر وى به نواحى شرقى) عثمانى و 

 مصر( به زبان آلمانى هم ترجمه شده و در اتریش به چاپ رسیده است.

مدیره) دیركتوار( فرانسه و شركت در مسائل سیاسى پزشك نیز بود. شغل وى این امكان را اولیویه، عالوه بر عضویت در هیئت 

كرد كه عالوه بر محافل سیاسى و دیپلماسى ایران، به راحتى با مردم و اشخاص معمولى كشور تماس داشته  برایش فراهم مى



ها براى شخصى در موقعیت وى، قابل  این نوع آگاهى هاى داخلى را دریابد. ها را بشناسد و نابسامانى باشد. دردها و محرومیت

گفت كه وى از منابع اطالعاتى  هایى سخن مى توجه بود، زیرا اطالع از زندگانى مردم همراه با مشاهدات عینى او، از واقعیت

ها به وى  ن تماسآورد و در واقع آمارهاى دولتى همواره با مالحظات سیاسى همراه بود. افزوده بر آن، ای رسمى به دست نمى

 هاى بومى بپردازد و شیوه درمان و مسائل پزشكى در ایران را مورد تفحص قرار دهد. داد تا به بیمارى امكان مى

هاى مختلف، این امكان را به وى داده است تا به خوبى روند امراض و  تسلط و آگاهى اولیویه به امور پزشكى و چگونگى بیمارى

ن ایران را كه اغلب نیز بومى این منطقه است، بررسى كند و اطالعات جامعى در اختیار تاریخ هاى گوناگون سرزمی ناخوشى

 پزشكى كشور قرار دهد.

هاى آب  از جمله موارد بهداشتى دیگر از وضع ایران، نوع آب، شیوه آبیارى و وضع قنوات آن است. عدم الیروبى قنوات و چاه

هاى  چنین وضع یخچال كرده است. هم سالمتى آب و اهالى شهر را دچار مخاطره مى ایران و در نتیجه آلودگى آنها، بهداشت و

 تهران نیز مورد توجه اولیویه قرار گرفته است.

چنین گیاه شناس ماهرى بود و از هر فرصت براى آگاهى بیشتر راجع به گیاهان مخصوص نواحى ایران استفاده  اولیویه هم

هاى الوند، داللت  پرداخت. اوصاف وى از جاده همدان و نیز توقفش در كوه مونه گیاهان مىآورى اطالعات و ن كرد و به جمع مى

مندى وى به این رشته تخصصى دارد. این دقت اولیویه كمك شایانى به اطالعات مربوط به تاریخ طبیعى ایران و به  بر عالقه

شناسى اولیویه راجع به وجود گیاه سقز در نواحى كند؛ به طور مثال توضیحات گیاه  ویژه به جغرافیاى تاریخى ایران مى

 دهد. رس قرار مى هاى ذى قیمتى را در جهت شناخت آن منطقه در دست كردستان و شهر سقز، آگاهى

آید كه امروزه دیگر نسل برخى  هاى او چنین برمى نكته جالب دیگر، اوصاف پرندگان و دیگر حیوانات ایران است. از یادداشت

خورد، در حالى كه در  ت از بین رفته است و آثارى از بعضى پرندگان و حیوانات منطقه داخلى ایران به چشم نمىاز این حیوانا

 ها این حیوانات قابل رؤیت بوده است. هاى كشور و كوهستان ایام اقامت اولیویه به راحتى در اطراف جاده

» هاى مستقیمى با مأموران مملكتى مانند كرد كه تماس مىسفر اولیویه به ایران، سفرى رسمى بود و مسئولیت وى ایجاب 

 و غیره داشته باشد.« داروغه» ،«كالنتر» ،«وزیر» ،«حاكم

شد كه وى در سفرنامه خود به وظایف و چارچوب كارهاى موظف هر  برقرارى ارتباط با آنان همراه با دقت اولیویه، موجب مى

هاى وى از لحاظ  هاى خود را در سفرنامه بگنجاند. یادداشت افى بیابد و دریافتیك از مأموران دولتى و مناصب آنان آشنایى ك

 هاى تاریخى حایز اهمیت فراوانى است. آگاهى به شیوه ادارى و وظایف دستگاه حاكمه ایران، براى بررسى

اوصاف اولیویه از آن  دهد. هاى اولیه پایتختى خود مى چنین اطالعات دست اولى در مورد وضعیت تهران در سال اولیویه هم

برد و محل آن را به  اى كه وى نام مى ها و دیگر ابنیه سبب حایز اهمیت است كه امروزه دیگر از حصارها، عمارات، دروازه

 كند، اثرى بر جاى نمانده است. دقت بیان مى

ت دارد، زیرا راجع به آمار توضیحات دیگر اولیویه مربوط به وضع جمعیت تهران است. این امر از نظر محققان بسیار اهمی

هاى  هاى نخستین قرن نوزدهم میالدى؛ یعنى اوایل حكومت قاجار، آگاهى هاى آخرین قرن هجدهم و دهه جمعیت ایران در دهه

 رس است. بسیار كمى در دست

دیگر، سه فصل در فصول كتاب نكات تازه و جالبى از اوضاع ایران بیان شده كه در سطور فوق یادآورى شد، اما موارد مهم 

 آخر این سفرنامه است.

هاى گوناگون و قابل توجهى از فرضیه اتصال دریاى خزر با دریاى آزف و سیاه است كه  فصل هشتم، دریاى خزر، حاوى نظریه

 اولیویه به صورت تطبیقى و با ارائه مدارك جغرافیایى و زمین شناسى كوشش در اثبات آن دارد.

هاى اولیویه از زندگى روزمره ایرانیان است. نویسنده نه تنها به  هاى بسیارى از دیده بر یادداشت فصل نهم، شیوه زندگانى مشتمل

هاى مختلف زندگى در ایران را با اوضاع زندگانى عثمانیان مقایسه كرده و  بازگو كردن ساده این موارد اكتفا نكرده، بلكه شیوه

 هاى آن را بررسى كرده است. تفاوت

اقتصادى و تشكیالت لشكرى قاجار است. كه به ویژه براى آشنایى با نحوه اداره حكومت در آن ایام قابل توجه فصل دهم، اوضاع 

 است.



رساند.  كه در مقدمه كتاب خود اطالع داده، به همان روش اجراى مختلفه، كتاب سیاحت خود را به اتمام مى مسیو اولیویه، چنان

عثمانى و شهر اسالمبول، جزایر آرشیپل، جزایر كرت، مملكت شام و مزوپوتامى است. دو مجلد سابق حاوى احواالت مملكت 

هاست كه این ممالك مطمح نظر دانشمندان بوده و موجب اهتمام ایشان در شناسایى تمام گشته و به موقع اهمیت  ها و زمان مدت

متعلق به پولیتیك و غیره بوده على التفصیل نگاشته  یافته است؛ به همین لحاظ مصنف چیزى را فروگذار نكرده و تمام آنچه را كه

چنین در این مجلد آخرى، همان روش را از دست نداده و به همان شیوه مرضیه، این سیاحت را كه به امر حكومت  است. هم

تب زیاد و شروع كرده، به انجام رسانده است. این قسمت سوم از كتاب مشتمل بر احوال ایران است. در احوال آسیاى صغیر ك

بسیار خوبى از مصنفین در دست داریم، اما از احوال ایران، خاصه در این ایام كه انقالبات عدیده موجب جلب خیاالت دول شده 

است، تصنیفى كامل نداریم. از پنجاه سال تا به حال هیچ تألیفى و تصنیفى كه الیق ذكر باشد، ظاهر نشده است كه مشتمل باشد بر 

كت كه در قرن هفدهم عیسوى بنا بر قول مسافرین این دیار، كمال اعتبار و نهایت نضارت و ریعان را داشته احواالت این ممل

اند. پس  اند، هیچ از فوت نادر شاه به بعد تجاوز نكرده است. مصنفین این قرن آخر كه از اوضاع و احوال این مملكت سخن گفته

ه تا سلطنت شاه حسین پیش رفته و از احواالت این پادشاه بدبخت كه در تاریخ براى اینكه هیچ چیز فروگذار نشود، مسیو اولیوی

ق، جانشین پدر خود گردید، سخن گوید. این پادشاه صفات محسنه داشت، لیكن  8816هزار و شش صد و نود و چهار مسیحى 

ید و نیز باعث استیالى طایفه ضعف نفس وى موجب هالك گردید و باعث انقالباتى شد كه سبب سقوط وى از اریكه سلطنت گرد

 ق، شد. 8871وحشیه افغان در تاریخ هزار و هفت صد و بیست و دو میالدى 

  وضعیت كتاب

چنین در پایان كتاب كتاب  ها در انتهاى كتاب درج شده است. هم فهرست مطالب كتاب در ابتداى آن و فهرست نام كسان و جاى

 ه است.شناسى مصحح به زبان فارسى و التین ذكر شد

  منابع مقاله

 متن مقدمه كتاب.

 

 

 7سفرنامه اولیویه، ص: 

  فهرست مطالب

 3پیشگفتار مصحح 

 87ترجمه از نواب حاجى محمد طاهر میرزا خان مرحمت و غفران پناه اسكندر میرزاى ولیعهد طاب ثراه 

 81مقدمه از قول ناشر و نماینده نشر كتاب 

 17فصل اول. حركت به سوى ایران 

 17حركت از بغداد . 8

 71. رسیدن به كرمانشاهان و اوصاف متعلقه به این شهر 1

 73. شرح طاق بستان 7

 18فصل دوم. از كرمانشاهان تا كاروانسراى شهر نو 

 18. حركت از كرمانشاهان 8

 11. كاروانسراى شهر نو 1



 11. شرح آثار قدیمه بیستون 7

 13. كنگاور 1

 11. خرابه معبد قدیمى 3

 14به همدان و شرح آن  . ورود6

 33فصل سوم. از همدان تا تهران 

 33. حركت از همدان 8

 1سفرنامه اولیویه، ص: 

 36. ده خرابه در سر راه 1

 34. ورود به تهران 7

 61. اجازه مالقات با آغا محمد خان و مالقات با حاكم شهر 1

 61. رفتار و كردار یك كدخدا 3

 63. عزم رفتن و ماندن در ییالق 6

 63. وصف تهران 3

 37فصل چهارم. درباره طبابت ایران 

 37. مالقات با حاكم 8

 31. رفتن به جانب تجریش 1

 33. وصف و بیان متعلق به این ده 7

 31. مالحظه در طبابت ایران 1

 17. خوى و طبیعت عامه 3

 13فصل پنجم. در وصف آغا محمد خان 

 13. صعود به البرز 8

 14. مراجعت به تهران 1

 41ورود شاه  .7

 48. رفتار و كردار شاه 1

 46. اجازه مالقات با صدراعظم 3

 818. نگاهى در این مورد 6



 817فصل ششم. در وصف كاشان، قم و اصفهان 

 817. حركت از تهران 8

 813. خرابیهاى قم 1

 813. توقف در كاشان 7

 814. عقرب این شهر 1

 888. ورود به اصفهان 3

 881الى آن . در وصف این شهر و حو6

 884. محصوالت و آب و هواى ایران 3

 813فصل هفتم. رسم امكنه ایران 

 3سفرنامه اولیویه، ص: 

 813. طبیعت اراضى و نباتات و آب و هوا و تقسیم امكنه 8

 816. ارتفاع سطح زمین 1

 811. سبب سرماى زمستان 7

 814هاى عظیم  . قصور جنگل و نداشتن نهرهاى بزرگ و رودخانه1

 878سبب خشكى هوا و حرارت بسیار در تابستان . 3

 871زار نواحى واقع بین دریاى سیاه و دریاى خزر، گیالن و مازندران  . شوره6

 874فصل هشتم. دریاى خزر 

 874. دریاى خزر و وسعت آن 8

 818. اتصال دریاى خزر در ازمنه قدیم به دریاى سیاه 1

 817دیگرى، و علت افتراق آن . برهان پست نبودن سطح این دریا مانند 7

 838فصل نهم. شیوه زندگانى مردم 

 838. مقایسه بین ملت عثمانى و ایرانیان 8

 831. طبیعت و عادت این دو ملّت 1

 833. زیور و البسه زنان و مردان 7

 861. سالح و اسب و ریش 1

 868. قلیان، قهوه و تریاك 3



 863. نان و برنج و سایر اكول 6

 863اع اقتصادى و تشكیالت لشكرى فصل دهم. اوض

 863. علوم 8

 831. صنایع و حرف 1

 831. زراعت 7

 836. تجارت 1

 833الف. تجارت ایران و روس 

 831ب. تجارت ایران با اروپاى غربى 

 811پ. تجارت ایران و عثمانى 

 818ت. تجارت ایران با هندوستان 

 811. محصوالت ایران 3

 811الف. ابریشم 

 6اولیویه، ص: سفرنامه 

 817ب. پشم 

 813پ. اسب 

 816ت. پنبه 

 816ث. روناس 

 813ج. نیشكر 

 813چ. ترنجبین 

 813ح. مومیایى 

 811خ. نفت 

 811د. پادزهر 

 811ذ. گالب 

 811. سازمان لشكرى 6

 841. قوه بحریه 3

 848كتابشناسى مصحح 



 847فهرست اعالم 

 843الف. نام كسان 

 844ب. نام جایها 

 3اولیویه، ص: سفرنامه 

  پیشگفتار مصحح

هاى پرتكلف عصر مغول و تیمورى،  نیمه دوم قرن دوازدهم هجرى قمرى، شروع نهضت ادبى ایران است. در این قرن، نوشته
آید. دوران زندگانى سیاسى  شود و دوره جدیدى از ادب ایران به وجود مى تشابهات و استعارات سبك هندى به كنار گذاشته مى

تأثیر نبوده است و حضور پیشگامان این حركت ادبى در  زند در پدید آوردن شرایطى مناسب براى چنین تحولى بىكریم خان 
زمان حیات وى نیز نشانگر این امر است. شاگردان و پرورش یافتگان همین پیشگامان، در آغاز حكومت قاجار، بنیانگذاران 

 محافل و اسلوبهاى جدید ادبى شدند.

ؤسس سلسله قاجار چندان فرصتى نیافت كه خود به مسائل فرهنگى كشور بپردازد، اما فتحعلى خان، جانشین آغا محمد خان، م
وى موفق شد تا شاعران، نویسندگان و مترجمان را به دور خود جمع كند و آنان را تحت حمایت و تشویق خود قرار دهد. سیاست 

رى كه ولیعهد وى عباس میرزا نیز اهل ادب و فضل را ارج گذاشت، به طو فرهنگى او در محافل علمى كشور تأثیر مى
نه تنها در شعر، بلكه با گذشت زمان در نثر بویژه در « بازگشت ادبى»كرد. حركت فرهنگى  گذاشت و آنان را تشویق مى مى

 ادبیات تاریخى و متون ترجمه تأثیر گذاشت.

حمد خان و فتحعلى شاه، چندین اثر از لحاظ تاریخى بویژه قابل از میان ادبیات تاریخى دوران آغازین قاجار یعنى عصر آغا م
خورد. از میان این آثار  در آنها به چشم نمى «8» «بازگشت ادبى»توجه است، با وجودى كه تأثیر زیادى از حركت ساده نویسى 

  توان مى

______________________________ 
  یر مضامین ادبى اعم از نثر و نظم به مقاله ارزشمند ذیل رجوع(. براى آگاهى پیرامون نهضت ادبى ایران و تغی8)
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ق(، تاریخ  8164)متوفى  «7» ق(، تاریخ نو تألیف جهانگیر میرزا 8117)متوفى  «1»  مآثر السلطانیه تألیف عبد الرزاق دنبلى
ق( و غیره را  8143)متوفى  «3» تألیف میرزا تقى سپهر ، ناسخ التواریخ«1»  نگار مروى جهان آرا تألیف میرزا صادق وقایع

. این چند اثر بخصوص به علت آنكه رویدادهاى تاریخى و حوادث سیاسى زمان آغا محمد خان و فتحعلى شاه را «6» نام برد
برخوردهاى نظامى  كنند، حایز اهمیت خاصى هستند، اما تاریخ نویسى سنتى ایران، اغلب به بازگو كردن وقایع سیاسى و بیان مى

مندان اهل تاریخ به دلیل همین عدم توجه،  دهد. براى محققان و عالقه پردازد و مسائل اجتماعى را مورد توجه قرار نمى مى
اند، با  گونه موارد را بیشتر مورد توجه قرار داده اند. زیرا نویسندگان آنها، به طور چشمگیرى این ها بویژه داراى اهمیت سفرنامه
 اند. كه اغلب با اهدافى سیاسى عازم سفر به ایران بوده وجودى

مندى علمى  انگیزه مسافرت به ایران، عالوه بر اهداف سیاسى و نمایندگى دولتهاى متبوع، برقرارى روابط بازرگانى و نیز عالقه
هاى متعددى در قرن  و سفرنامهشود كه تعداد مسافران ایران زیاد باشد  و كنجكاویهاى فردى بوده است. همه این دالیل باعث مى

ها عالوه بر مطالب سیاسى و اجتماعى،  دوازدهم و سیزدهم هجرى قمرى/ هجدهم میالدى نوشته شود. مؤلفان این سفرنامه
دادند كه هر یك از این آگاهیها، در برداشتهاى اجتماعى تاریخ  شناسى، پزشكى و اقتصادى به دست مى اطالعات جغرافیایى، گیاه

 اى دارد. همیت ویژهایران ا

توان این  هاى آخرین قرن هجدهم میالدى )اوایل قرن سیزدهم هجرى قمرى( به ایران سفر كردند، مى از میان كسانى كه در دهه
 افراد را نام برد:

______________________________ 
 كنید:

 و بعد. 117، ص 87مجله ارمغان، سال « بازگشت ادبى»محمد تقى بهار 



 (.8738الرزاق دنبلى، مآثر السلطانیه )تهران،  (. عبد1)

 (.8713(. جهانگیر میرزا، تاریخ نو، به اهتمام عباس اقبال آشتیانى )تهران، 7)

، در مجله یادگار، «تاریخ جهان آرا»(. براى آگاهى از زندگانى و سبك تاریخ جهان آرا رجوع كنید به: عباس اقبال آشتیانى، 1)
 بعد. و 883، ص 1و  8، ش 3س 

 (.8737مجلد )تهران،  1ج در  1(. محمد تقى سپهر، ناسخ التواریخ، 3)

طوركلى رجوع كنید به: غالمرضا ورهرام، تاریخ سیاسى و  (. براى اطالع بیشتر از منابع تاریخ ایران در عصر قاجار به6)
 و بعد. 88(، ص 8764، )تهران، 1سازمانهاى اجتماعى ایران در عصر قاجار، ج 
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 8311 -3) «81»  م(، فریرسوبویف 8317 -1) «4» م(، فورستر 8333)پارسنز،  «1»  م(، پارسن 8338 -1) «3»  گملین
  م(، دوبوشان 8188، 8111، 8316) «87» م(، جونزبریجز 8317 -3) «81»  م(، فرانكلین 8313) «88»  م(، پاالس

هاى گلمن، پارسن، پاالس، و دوبوشان را  م( و ... اولیویه از میان این متقدمان، نوشته 8341) «83» م( و تایلر 8313) «81»
 با دقت مطالعه كرده و با آگاهیهاى كافى مبادرت به سفر به ایران كرده بود.

رداشت كرده هاى او را به طور مثال، گملن هم در چندین سال پیش ب شود كه یافته خود وى در چندین مورد در كتابش یادآور مى
 ء بوده است. اى در روند اجتماعى مردم ایران به وجود نیاورده و این روند بسیار بطى بود و گذشت زمان تغییرات عمده

سفرنامه مسیو اولیویه یكى از ارزشمندترین متون تاریخ ایران در مقطع حساس تغییر سلطنت آغا محمد خان قاجار به فتحعلى شاه 
 .«86»  جلد است 6انسه و در است. اصل آن به زبان فر

جلد سوم همین اثر مربوط به ایران است كه به وسیله محمد طاهر میرزا، پسر اسكندر میرزاى ولیعهد به فارسى ترجمه شده 
است. اهمیت این سفرنامه به حدى است كه بالفاصله پس از بازگشت اولیویه از ایران و سفر وى به نواحى شرقى )عثمانى و 

 .«83»  ن آلمانى هم ترجمه شده و در اتریش به چاپ رسیده استمصر( به زبا

كتابخانه ملك است. این نسخه به  7367هاى سفرنامه مسیو اولیویه به زبان فارسى كم است و معتبرترین آن نسخه شماره  نسخه
 خط شكسته نستعلیق و به خط كاظم آشتیانى در تبریز

______________________________ 
(3)S .G .Gmelin .. 

(1)Abr .Parsons . 

(4.)G .Forster . 

(81)Gomte de Ferrieres Sauveboeuf . 

(88)P .S .Pallas . 

(81)W .Franklin  

(87)H .Jones Bridges . 

(81)Abbe de Beauchamps . 

(83.)John Taylor . 

(86) 



G. B. Olivier, Voyage dans L'Empire Ottman, L'Egypte et la Perse. fait par Ordre du 
Gouverne- 

( .83) 

ment pendant les six premires annees de la Republique, 6 Vol.) Paris, 8113 .( 

 

 .G. B. Olivier, Reise durch das Turkische Reich, Egypten und Persien, wahrend der Jahre 
8341 bis. 

 

8341 ,7 Bde.,) Wien, 8114 ( 

 

 81یه، ص: سفرنامه اولیو

اى رنگ آن نیز از جلدهاى متداول همان زمان است.  نوشته شده است. كاغذ این نسخه فرنگى آهار مهره است. جلد میشن قهوه
 سطر نوشته است. 83تنظیم كرده و در صفحه  18/ 1 86/ 6هاى  كاتب، هر صفحه را در جدولى مناسب با اندازه

یركتوار( فرانسه و شركت در مسائل سیاسى پزشك نیز بود. شغل وى این امكان را اولیویه عالوه بر عضویت در هیأت مدیره )د
كرد كه عالوه بر محافل سیاسى و دیپلماسى ایران، براحتى با مردم و اشخاص معمولى كشور تماس داشته باشد.  برایش فراهم مى

هیها براى شخصى در موقعیت وى، قابل توجه بود، دردها و محرومیتها را بشناسد و نابسامانیهاى داخلى را دریابد. این نوع آگا
گفت كه وى از منابع اطالعاتى رسمى به دست  زیرا اطالع از زندگانى مردم همراه با مشاهدات عینى او، از واقعیتهایى سخن مى

داد تا به  ى امكان مىآورد، و در واقع آمارهاى دولتى همواره با مالحظات سیاسى همراه بود. افزوده بر آن، این تماسها به و نمى
 بیماریهاى بومى بپردازد و شیوه درمان و مسائل پزشكى در ایران را مورد تفحص قرار دهد.

تسلط و آگاهى اولیویه به امور پزشكى و چگونگى بیماریهاى مختلف، این امكان را به وى داده است تا بخوبى روند امراض و 
نیز بومى این منطقه است، بررسى كند و اطالعات جامعى در اختیار تاریخ ناخوشیهاى گوناگون سرزمین ایران را كه اغلب 

 پزشكى كشور قرار دهد.

از جمله موارد بهداشتى دیگر از وضع ایران، نوع آب، شیوه آبیارى و وضع قنوات آن است. عدم الیروبى قنوات و چاههاى آب 
كرده است. همچنین وضع یخچالهاى  هر را دچار مخاطره مىایران و در نتیجه آلودگى آنها، بهداشت و سالمتى آب و اهالى ش

 تهران نیز مورد توجه اولیویه قرار گرفته است.

شناس ماهرى بود و از هر فرصت براى آگاهى بیشتر راجع به گیاهان مخصوص نواحى ایران استفاده  اولیویه همچنین گیاه
اوصاف وى از جاده همدان و نیز توقفش در كوههاى الوند، داللت پرداخت.  آورى اطالعات و نمونه گیاهان مى كرد و به جمع مى

مندى وى به این رشته تخصصى دارد. این دقت اولیویه كمك شایانى به اطالعات مربوط به تاریخ طبیعى ایران و بویژه  بر عالقه
گیاه سقز در نواحى كردستان و  شناسى اولیویه راجع به وجود كند. به طور مثال توضیحات گیاه به جغرافیاى تاریخى ایران مى

 دهد. شهر سقز، آگاهیهاى ذیقیمتى در جهت شناخت آن منطقه در دسترس قرار مى

آید كه امروزه دیگر نسل برخى از  نكته جالب دیگر اوصاف پرندگان و دیگر حیوانات ایران است. از یادداشتهاى او چنین برمى
  این حیوانات از بین رفته است و آثارى از بعضى
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هاى كشور  خورد، در حالى كه در ایام اقامت اولیویه براحتى در اطراف جاده پرندگان و حیوانات منطقه داخلى ایران به چشم نمى
 و كوهستانها این حیوانات قابل رؤیت بوده است.



، «حاكم»مستقیمى با مأموران مملكتى مانند  كرد كه تماسهاى سفر اولیویه به ایران، سفرى رسمى بود و مسؤولیت وى ایجاب مى
 و غیره داشته باشد.« داروغه»، «كالنتر»، «وزیر»

شد كه اولیویه در سفرنامه خود به وظایف و چارچوب كارهاى موظف  برقرارى ارتباط با آنان همراه با دقت اولیویه، موجب مى
ریافتهاى خود را در سفرنامه بگنجاند. یادداشتهاى وى از لحاظ هر یك از مأموران دولتى و مناصب آنان آشنایى كافى بیابد و د

 آگاهى به شیوه ادارى و وظایف دستگاه حاكمه ایران، براى بررسیهاى تاریخى حایز اهمیت فراوانى است.

آن سبب دهد. اوصاف اولیویه از  اولیویه همچنین اطالعات دست اولى در مورد وضعیت تهران در سالهاى اولیه پایتختى خود مى
برد و محل آن را به دقت بیان  اى كه وى نام مى ها و دیگر ابنیه حایز اهمیت است كه امروزه دیگر از حصارها، عمارات، دروازه

 كند، اثرى برجاى نمانده است. مى

ه آمار توضیحات دیگر اولیویه مربوط به وضع جمعیت تهران است. این امر از نظر محققان بسیار اهمیت دارد، زیرا راجع ب
هاى نخستین قرن نوزدهم میالدى، یعنى اوایل حكومت قاجار، آگاهیهاى  هاى آخرین قرن هجدهم و دهه جمعیت ایران در دهه

 بسیار كمى در دسترس است.

 سفرنامه اولیویه در یك مقدمه و ده فصل به شرح ذیل نوشته شده است:

  . حركت به سوى ایران8

 هر نو. از كرمانشاهان تا كاروانسراى ش1

  . از همدان تا تهران7

  . درباره طبابت ایران1

  . در وصف آغا محمد خان3

  . در وصف كاشان، قم و اصفهان6

  . رسم امكنه ایران3

 . دریاى خزر1

  . شیوه زندگانى مردم4

  . اوضاع اقتصادى و تشكیالت لشكرى81

  طور فوق یادآورىدر این فصول نكات تازه و جالبى از اوضاع ایران بیان شده كه در س
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 شد، اما موارد مهم دیگر، سه فصل آخر این سفرنامه است.

هاى گوناگون و قابل توجهى از فرضیه اتصال دریاى خزر با دریاى آزف و سیاه است كه  فصل هشتم، دریاى خزر، حاوى نظریه
 شناسى كوشش در اثبات آن دارد. ناولیویه به صورت تطبیقى و با ارائه مدارك جغرافیایى و زمی

هاى اولیویه از زندگى روزمره ایرانیان است. نویسنده نه تنها به  فصل نهم، شیوه زندگانى مشتمل بر یادداشتهاى بسیارى از دیده
سه كرده و هاى مختلف زندگى در ایران را با اوضاع زندگانى عثمانیان مقای بازگو كردن ساده این موارد اكتفا نكرده، بلكه شیوه

 تفاوتهاى آن را بررسى كرده است.

فصل دهم، اوضاع اقتصادى و تشكیالت لشكرى قاجار است. كه بویژه براى آشنایى با نحوه اداره حكومت در آن ایام قابل توجه 
 است.



ریباً و به *** شیوه و سبك نگارش در عصر قاجار و بویژه در اوایل حكومت این سلسله، ویژگیهاى خاص خود را دارد كه تق
خورد. از جمله این موارد، به كار بردن ماضى نقلى  وبیش به چشم مى هاى خطى فارسى ادوار قبل نیز كم طور معمول در نسخه

براى افعال در سوم « ى»به جاى است، و یا استفاده از « باشد مى»به صورت كامل آن و استعمال كلمات و عباراتى مانند 
 بودى، بودندى(.شخص مفرد و جمع است )مانند 

شد كه البته در تصحیح،  به كرات در این نسخه دیده مى« برخاستن»به جاى « برخواستن»همچنین امالى برخى كلمات مانند 
 صورت كامل و صحیح آن ذكر، و از یادآورى آن در پاورقیها صرفنظر شد.

و « زیراكه»شد. مترجم به دفعات زیاد عبارت براى روانى جمالت اضافه « را»و یا « است»گاه نیز به ضرورت جمله، كلمه 
تصحیح شد. گاه همچنین براى روانى عبارات، كلماتى به متن در « غیر»و « زیرا»به كار برده بود كه به صورت « بغیر»یا 

 هنگام تصحیح اضافه شد كه در این صورت در میان ][ مشخص شده است.

 8188هاى نخستین حكومت قاجار و بویژه سال  وضاع اقتصادى ایران در دههامید است كه این متن بخشى از تاریخ اجتماعى و ا
 م را روشن كرده باشد. 8346ق/ 

 8731دكتر غالمرضا ورهرام بهار 
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  النستعین ترجمه از نّواب حاجى محمد طاهر میرزا خان مرحمت و غفران پناه اسكندر میرزاى ولیعهد طاب ثراه باّلّل التوفیق و به

جناب جاللت مآب آقاى نصیر الدوله وزیر تجارت و غیره دام اجالله العالى به این بنده محمد طاهر فرموده كه كتاب سیاحت 
مسیو اولیویه كه در پاریس در سه مجلد به انضمام اطلس در تاریخ هزار و هشتصد و هفت مسیحى طبع شده، ترجمه كنم. چون 

نظر كرده، همان جلد  سیاحت مشارالیه در ایران بود، فرمودند كه از جلد دیگر و اطلس عجالتاً صرفمقصود ایشان اطالع از 
سوم را مشتمل بر سیاحت مملكت ایران است، ترجمه نمایم. اگر من بعد فراغتى و فرصتى باشد، دو مجلد دیگر را هم ترجمه 

لد سوم تنها، حاضر بود. تا تمام كتاب را از پاریس بخواهند و به كنم. عالوه بر این، دو مجلد و اطلس هم در دست نبود و همین ج
 خدمت ایشان برسد، طول دارد، و مقصود ترجمه همین جلد سوم بود. لهذا به فرموده ایشان اطاعت شد.

كه  این كتاب یعنى مجلد سوم كه در خیال ترجمه آن هستم، محتوى است بر چهل و هشت فصل و مقدمه كه در اول كتاب، ناشرى
شود. چون بعضى اشكاالت در  شاءّللّا ترجمه مى آن را نشر نموده، نوشته است كه از مقدمه شروع شده و فصل به فصل ان

ماند، ملزم هستم كه در اواخر فصل توضیحى و تحقیقى در منتهى ذیل نوشته و ضمیمه آن فصل كنم، تا بر  ترجمه باقى مى
شود، دخلى به مصنف  اى كه به پایان نقطه منتهى مى گفته شده تا آخر كلمه« تعلیقات» مطالعه كنندگان مجهول نماند. از جایى كه

 «8» ندارد.

______________________________ 
 (. تعلیقات مترجم با ذكر مورد، در این تحقیق به پاورقى منتقل شده و جداى از توضیحات مصحح، یادآورى شده است.8)
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  از قول ناشر و نماینده نشر كتابمقدمه 

رساند. دو  مسیو اولیویه، چنانكه در مقدمه كتاب خود اطالع داده، به همان روش اجراى مختلفه، كتاب سیاحت خود را به اتمام مى
، جزایر كرت، مملكت شام و «1»  مجلد سابق محتوى است بر احواالت مملكت عثمانى و شهر اسالمبول، جزایر آرشیپل

مدتها و زمانهاست كه این ممالك مطمح نظر دانشمندان بوده و موجب اهتمام ایشان در شناسایى تمام گشته، و  «7» تامى.مزوپو
به موقع اهمیت یافته است. بهمین لحاظ مصنف چیزى را فروگذار نكرده، و تمام آنچه را كه متعلق به پولیتیك و غیره بود، على 

مجلد آخرى، همان روش را از دست نداده و به همان شیوه مرضیه، این سیاحت را كه به  التفصیل نگاشته است. همچنین در این
امر حكومت شروع كرده، به انجام رسانده است. این قسمت سوم از كتاب محتوى بر احوال ایران است. در احوال آسیاى صغیر 

خاصه در این ایام كه انقالبات عدیده موجب جلب [ زیاد و بسیار خوبى از مصنفین در دست داریم، اما از احوال ایران،  ]كتب
[  خیاالت دول شده است، تصنیفى كامل نداریم. از پنجاه سال تا به حال هیچ تألیفى و تصنیفى كه الیق ذكر باشد، ظاهر نشده ]است

اعتبار و نهایت كه مشتمل باشد بر احواالت این مملكت، كه در قرن هفدهم هم عیسوى بنابر قول مسافرین این دیار، كمال 
اند، هیچ از  را داشته است. مصنفین این قرن آخر كه از اوضاع و احوال این مملكت سخن گفته «3»  و ریعان «1»  نضارت

[ سؤال در تحصیل، از  نمائیم ]تا درباره اند. همچنان در دو مجلد سابق كه ما امروز منتشر مى فوت نادر شاه به بعد تجاوز نكرده
از فوت نادر شاه در ایران واقع گردید، خبرى و اطالعى به دست آوردیم. پس براى اینكه هیچ چیز فروگذار تفصیلى كه بعد 



و از احواالت این پادشاه بدبخت كه در تاریخ هزار و ششصد و نودو  «6»  نشود، مسیو اولیویه تا سلطنت شاه حسین پیش رفته
وید. این پادشاه صفات متحسنه داشت، لیكن ضعف نفس وى موجب [ جانشین پدر خود گردید، سخن گ ق 8816چهار مسیحى ]

هالك گردید و باعث انقالباتى شد كه سبب سقوط وى از اریكه سلطنت گردید و نیز باعث استیالى طایفه وحشیه افغان در تاریخ 
 تا هزار و هفتصد و نود و «3» [ شد. ق 8871هزار و هفتصد و بیست و دو میالدى ]

______________________________ 
(1)Archiepel )Archipelago (. 

  (. بخش مهمى از بین النهرین امروزى7)

  تازگى -(. نضارت1)

  بهترین موسم -(. ریعان3)

 آمده است.« باال رفته»(. در متن 6)

  ق( صورت 8873میالدى ) 8311(. الزم به یادآورى است كه سقوط حكومت صفویه در اصفهان در سال 3)
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عنان سلطنت را به دست گرفت، هیچ چیز غیر از  -كه اكنون پادشاه ایران است -[ كه فتحعلى شاه ق 8187هشت میالدى ]
 شود، مشهود نگردیده است. این بهترین مملكت آسیا مى «1» [ انقالبات كه ]نصیب

كتاب، در مواضع خود مشروح است. با وجود این وقایع در این مقدمه، ما در صدد تفصیل این وقایع نیستیم، زیرا این 
[، باز آنچه موجب اطالع دانشمندان است، از قبیل اخالق و عادات، زراعت و  انگیز كه مصّنف تحریر نموده ]است وحشت

چیز را  تجارت، مالیات، حالت قشون، حالت بحریه، علوم و صنایع، تاریخ طبیعى، و حالت حكومت ایران و غیره و غیره، هیچ
و ایرانیها را در كمال دقت بیان نمودیم كه با  -مقصود ملت عثمانى است -ایم. همچنین موازنه ما بین ترك ترك و فروگذار نكرده

وجود مجاورت و مراودت، اختالف بین لباس و عادت و اعمال، بسیار دارند. هم در این قسمت از این كتاب، تفصیلى از اعراب 
ان ذكر كردیم. همچنین از اكراد و تركمان و تاتار و ازبك و غیر ذلك. از طوایفى هم كه در انقالبات گرمسیر و صحراى عربست

 اند، شرحى نیز نگاشته ]شد[. ایران مصدر اعمالى شده

مسیو اولیویه ممكن بود كه بعضى وقایع ]مربوط[ به احواالت فتحعلى شاه را ذكر كند، اما اطالعاتى كه در این باب تحصیل 
ده بود، چندان زیاد نبود كه در كتاب درج شود. وى همه جا صداقت و صّحت را مطمح نظر خود نموده و به درستى سخن نمو

توان اكتفا نمود كه مبادى احوال این شاهزاده و امیدوارى اهالى ایران را كه از سلطنت  [ و راجع به او همین قدر مى گفته ]است
كند و در داخله و خارجه  ، كه تا به حال به عدالت سلطنت مى«4» [ فت كه چنین ]استاین شاهزاده دارند، ذكر كرد. چنین گ

 [. مملكت خود تمامى قوت و قدرت ید نصرت نشان خود را به عمل ]و ظهور[ آورده ]است

مطلع شدیم  [ قشون فتحعلى شاه بعضى نتایج حسنه تحصیل نموده است؛ و باز ها خواندیم كه در همین چند سال ]پیش در روزنامه
ها بر نظامت این پادشاه  فرستد كه عنقریب خواهد رسید. از همین فقره كه سفیرى به حضور اعلیحضرت امپراتور پادشاه ما مى

 ایران، توان شمرد.

______________________________ 
وسیله نادر از حكومت ساقط گرفت و خاندان محمود و اشرف افغان حدود هفت سال بر بخشى از ایران حكومت كردند. اشرف به 

دادند و تا اوایل حكومت  شد و در نتیجه افاغنه در رأس حكومت باقى نماندند، اّما بسیارى از سپاهیان نادر را افغانها تشكیل مى
 قاجار تركان افغان در دستگاه رهبرى ایران باقى ماندند.

 آمده است.« موجب»در متن كلمه « نصیب»(. به جاى 1)

 آمده است.« شود چنین ظاهر مى» (. در متن4)
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 كنیم كه حدس مسیو اولیویه در حق این پادشاه صائب بود. از اختیارات مندرجه در چندین روزنامه كه مطلع شدیم، گمان مى



 ج است:اى آلمانى نقل كرده، این تفصیل ذیل مندر ، كه از روزنامه«ژورنال دوپالسر»اى موسوم به  در روزنامه

 فتحعلى شاه در سن سى و شش، یا سى و هفت است. قد و قامت نیكو و موزون دارد.

دوست  الخلق و زن صاحب صورت زیبا و محترم است. داراى عقل مستقیم و رأى صائب و ملتفت نكات دقیقه، طبق الوجه و حسن
دین اوالد است. پسر بزرگتر او عباس میرزا [. او میل زیادى به اسب سوارى و شكار و میدان كارزار دارد. صاحب چن ]است

جانشین و قائم مقام اوست. پیشكارش میرزا شفیع شخص بسیار آگاهى است. وزیر بزرگ وى، میرزا رضا همیشه در تهران در 
كند. شهرها امن و راهها  پیش شاه است و شهرت وزراى كامل را دارد. فتحعلى شاه در مملكت خود سیاست كامله را اجرا مى

منّظم و طبقات عسكریه و منتظم قشون وى بسیار، و مركب از مردان دلیر و جنگجو است، لیكن به هیچوجه از قشون و مشق 
خواهد كه قواعد اروپ را به داخل قشون ایران وارد كند.  نظام اهل فرنگستان اطالع ندارد. ایران امثال صاحب منصبانى مى

نمایند. زبان  شود. اگرچه غالباً به زبان تركى محاوره مى زبان فارسى تحریر مى جمیع نوشتجات در دربار پادشاهى ایران به
شود در لباس دیگر  [ مملكت، نمى ناس اكثراً تركى است. در شامات و سایر بالد مشرق زمین غیر از لباس ]همان «81» اوساط

ر شد. اما در حالت سفر به لباس ایرانى سفر ظاهر شد. برخالف ]آنجا[ در ایران بهتر است كه لباس شخص مسافر، در شهر ظاه
 شود. كردن به صواب اقرب است، زیرا سبب جلب انظار عامه نمى

اى نشر گردید كه بهتر و كاملتر از آنچه بود كه سابق نوشته شده  فقره« ژورنال دپارى»اى موسوم به  چند روز بعد، در روزنامه
 كنیم و آن این است: ه ما در اینجا مختصرى از آن را نقل مىاست و در آن از ایران و پادشاه وى سخن گوید ك

فتحعلى شاه كه بعد از عم خود آغا محمد شاه معروف، به تخت سلطنت جلوس كرد، سلطنت خود را متزلزل یافت، و دید كه از 
د باقى است: مملكت باختر اضطراب و انقالباتى كه بعد از فوت نادر شاه به این مملكت عارض گردید، باز هم آثار تزلزل در بال

نماید؛ صدر اعظم  و آذربایجان تماماً در تحت اطاعت وى نیامده؛ برادرش حسن قلیخان تدارك و ترتیب آئین خالف و شقاق مى
 ماند كه خیال خیانت دارد. شهریار گذشته چنان مى

[ وضعیت قدرت و  ع وى گشته ]است و وىپس باید رفتارى عاقالنه و با استحكام پیش گرفت. ]اما[ مملكت خراسان و غیره مطی
  جا رسانیده، در كمال «88» [ قوت خود را به ]بقیه

______________________________ 
  برگزیده -(. اوساط81)

 آمده است.« همه جا»(. در متن 88)
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از بزرگان و رؤساى ممالك را به رسم گروگان به  [ سلطنت ایران نموده است. جمعى ، تكیه بر ]اریكه«81»  متانت و رزانت
[ ملزم هستند كه هر روز خود را به حضور پادشاهى برسانند و بودن خود را  [، دارد. ]آنان تهران آورده و در اینجا، ]تهران

سؤولیت آنها نظمى كه در ممالك آنها واقع شود، باز خواست و م باشند. هر اغتشاش و بى« در خانه»عرضه دهند، و از اهل 
راست، لهذا اكنون كمال امنیت و آسایش در ایران موجد است. احكام پادشاهى در بالد، كمال نفوذ را دارد، و مسافرین در نهایت 

طرق در ایام  «87»  نمایند. هیچ وحشتى از طوایف كرد و اعراب و شاهسون و سایر طوایفى كه موجب اخافه اطمینان تردد مى
ون نیز در خاك عثمانى سبب ناامنى طرق و شوارع هستند، ندارند. سیاست عادالنه ]؟[ این پادشاه بر این گذشته بودند، و اكن

توانند به گرد خالف بگردند. همگى ترك راهزنى كرده، صاحبان اغنام و  طوایف صحرانشین چنان القاى خوف نموده كه نمى
سكن نمایند، مالیات خود را تمام و كمال به گماشتگان دیوانى اند. هر ساله در فصل زمستان كه باید در دهات م احشام شده

اند كه قدر الزم و مصلحت است كه اینها را تحت اسلحه حرب در آورده، داخل نفرات عسكریه  نمایند، و دریافته كارسازى مى
حرب،  «81»  فع غوایلنمایند. االن اكثر طبقات قشون وى از این طایفه است، یعنى طوایف صحرانشین. از سمتى، بعد از ر

اند و مردم در كمال رفاهیت، ثمر زحمات و اعمال خود را  صحراها زراعت شده، دهات معمور گردید، و شهرها مزّین گشته
[ و غیر از استیالى روس از  برند. چنان ظاهر است كه سلطنت در بین دودمان به متانت و استحكام تمام جاى گرفته ]است مى

كند و نهایت اطمینان را از ملّت خود دارد. خاصه از اهالى مازندران،  د. پادشاه در كمال متانت سلطنت مىچیز دیگر وحشت ندار
و به جهت مجاورت اینجاست كه پایتخت خود را در تهران قرار داده است، تا به حمایت اهالى مازندران و استحكام مكان مابین، 

بر  -شوند چنانكه در مشرق زمین رسم است كه بر سالطین مسلّط مى -وزراخود را همیشه از صدمات دشمن آسوده خاطر دارد. 
را خود متكفل است. وزراى وى مأمور به عرض و اجراى امور  «83»  این پادشاه تسلّطى ندارند. این پادشاه تمام امورات

 رسانند. هستند، و امورات سایر ممالك را توسط وزراى دیگر به انجام مى

شود.  ندهار و كشمیر و ازبك و غیره، از سایر ممالك و طوایفى كه این پادشاه را بر آنها مسلط است، دیده مىدر تهران، سفراى ق
آباد  امروزه ایرانیان تجارت شایانى با ممالك مختلفه دارند، خاصه با هندوستان، و مّتصل كاروان به جانب كابل و دهلى و جهان

 اند، و كمال شكایت را دى در شهر و بازار تهران متفرقدر حركت است. االن بیشتر از بیست هزار هن



______________________________ 
  باوقار بودن، سنگین بودن -(. رزانت81)

  ترسانیدن، بیم دادن، خوف در دل كسى افكندن -(. اخافه87)

 سختیها، بالها -(. غوایل )جمع غائله(81)

 به كار رفته است.« امورات»جمع مانند (. در متون قدیمى معمواًل اصطالح جمع در 83)
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گیرند، نهایت تظلّم و  و زیادى گمرك و مالیات كه از هرچیزى مى «86»  از ]انگلیسیها[ دارند. از بدرفتارى كمپانى هندوستان
دهد، پس اهالى این سرزمین  نمى كنند. چون خاك ایران به قدر كفایت و مایحتاج اهالى خود محصوالت نارضامندى را اظهار مى

اى كه ذكر شد،  مجبور هستند كه استعانت به صنایع و حرف برده، و با تجارت تالفى نقصان خود بكنند. قطع نظر از مراوده
 كه مذهب شیعه در ایرانیان را مراوده بسیارى به استعانت با سمرقند و بخارا و تّبت است و با چین تجارت ندارند، به علّت این

 [. اینجا منقرض شده ]است

  رود. دریاى حاجى ترخان آید و مى بعالوه تجارت گرجستان به جهت جنگ با روس تعطیل نشده و كاروان متصل از تفلیس مى
این پادشاه كه جزو اعظمش از  «81»  چنانچه در ایام صلح از كشتیهاى هر دو ملت پوشیده و مملو است. ادرارات «83»

 ست، بعد از وضع مخارج و مواجب قشونى تخمیناً به قدر یك میلیون تومان است.تجارت ملت همجوار ه

بسیارى نفوذ در این مملكت، دولت را به خیال این انداخته كه قانونى وضع كند كه نقود را به خارج نبرند. تعیین شماره قشون 
[ آن قشون بسیار است.  دارد، زیرا ]تعداد غایبحاضر ركاب این دولت كه بتواند به میدان جنگ بیاورد، محقق كمال اشكال را 
ها و پیاده، اسلحه  گیرند. نفرات عسكریه از سواره هر نفرى از پانزده تومان الى بیست تومان در هر سال مستمرى و مواجب مى

با اسلحه و جنگ و اسب سوارى و مال باركش، به عهده خود آنهاست و در كمال جلدى و چاالكى مسلح هستند و بسیار موافقت 
و صداى طبل است. اهالى ایران مخصوصاً و  «84»  خدمات حربّیه دارند. حركت این قشون همیشه شب به روشنایى شاعى

دارد. در حق غربا  بالطبع متجّرب هستند و همین صفت است كه آنها را همواره بر تفّحص اشیاء نافعه و خیاالت جدیده وا مى
اند كه  ردمان اروپ كه با كمال شعف و حسن قبول از آنها پذیرایى كنند، زیرا چنین فهمیدهالخصوص در حق م مؤدب باشند. على

ایشان را گاه مزیتى در دانش و آگاهى است. تمامى این ملت را یك نوع كینه و عداوتى با ملك روس، و نارضایى از انگریزها 
 ]انگلیسیها[ باشد.

[ نیست مگر  كنند، ]هدفى ملت ایران و روس، بر پادشاه ایران عرضه مىكارگزاران انگریز كه خود را به جهت قطع نزاع 
  فریفتن ایران. انگریزها چه در اروپا و چه در ملك دیگر همیشه

______________________________ 
 (. براى آگاهى پیرامون كمپانى هند شرقى به مقاله ذیل رجوع كنید:86)

 .8761، 7مجله دانشكده ادبیات مشهد، ش « رقىكمپانى انگلیسى هند ش»غالمرضا ورهرام، 

(. منظور آبهاى ساحلى حاجى ترخان در شمال دریاى خزر است )به شهر ساحلى حاجى ترخان، حاجى طرخان، هشترخان 83)
 شود(. و آستراخان نیز گفته مى

  مستمرى -(. ادارات81)

 تابع، پیرو، طرفدار -(. شاعى84)
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 كنند تا همواره نزاع و چیزى كه بر خیاالت آنها مّمد و نافع است، مستمر و پردوام باشد. [ مى گزاف ]صرفمبالغ 

را به ایران فرستادند از براى تحصیل بندرى از بنادر دریاى فارس، و شنیده شد كه این مأمور مبلغى  «11» «مانسى»آنان 
تمامى اینها از براى »گفته است:  یچ منفعل نشده بود، در هنگامى كه مىبه مملكت گرجستان حمل نموده است كه ه «18»  معتدیه

 .«17» از پیتو «11»  اى [ نیستند مگر از اموال مسلوبه شود، زیرا ]چیزى ما مفت تمام مى



  توضیحات مترجم

است، از جهت مغرب متصل به قبرس و از جانب شرق به آناتولى  «11» كه در قسمت دریاى سفید« آرشیپل»مترجم گوید 
پیوندد. در این دریا جزایر بسیارست كه تفصیل آنها محّول به كسب  اتصال دارد، در بغازداردانل با دریاى مرمره بهم مى

و پنج درجه نامند. در عرض سى  «13» «كانرى»جزیره بزرگى است از جزایر بحر سفید كه اكنون « كرت»جغرافیاست. 
 واقع است.« اژه»شمالى، در روبروى ]بحرالجزایر[ موسوم به 

به معنى بین النهرین، و آن عبارت است از اماكنى كه مابین نهر فرات و دجله واقع است كه عرب، ]آن را[  «16» «مزوپتامى»
كه كیست، و در تمام كتبى كه این نام صاحب منصبى است كه در مقدمه ذكر آن معلوم نگردید  «13» «اشمال»گوید. « جزیره»

[ حاضر بود، تفّحص به عمل آمد، ذكرى از این شخص به دست نیامد. مظنون چنانست كه در  بنده را در هنگام ]این ترجمه
 تحریر فرنگى، سهوى واقع شده، یا چندان معروفیتى در نزد مورخین نداشته است.

 كه حضرت خاقان خلد آشیان، به ایران از این قرار است« مانسى»تفصیل مأموریت 

______________________________ 
 ) مراد نویسنده است.Mounsey(. احتمااًل مونسى )11)

 بیش از حد -(. معتدى18)

  ربوده شده، سلب شده -(. مسلوبه )مؤنث مسلوب(11)

 هاى هندى معروف به پیتو سلطان. (. از آخرین راجه17)

  (. دریاى مدیترانه11)

آمده كه احتمااًل مراد بخشى از « كانرى»در متن اصلى التین و هم در ترجمه حاجى محمد میرزا طاهر، جزیره  (. هم13)
 ، در قرن نوزدهم است. جزایر قنارى امروزه نیز داراى شهرت است.«قنارى»جزایر 

(16).Mesoptamien  

(13).Schmal  
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[ ورود مشارالیه به بندر بمبئى، ]لرد  ایلچى انگریز ملكم بهادر، روانه هندوستان فرمودند. از ]براىحاجى خلیل خان قزوینى را با 
[ انگریزى از جهت تعظیم و احترام دویست نفر سالدات ]سرباز[ هندى تعیین كرد كه نزد او باشند. اتفاقاً یكى از آن دویست  اوزلى

مستوجب تأدیب نظامى شد. بعد از آن كه مشارالیه را به مقام تأدیب آوردند، كسان موقع و خارج از نظام انداخته،  نفر، تفنگى بى
وقال و نزاع و  حاجى خلیل خان به شفاعت برآمدند. از آنجا كه به لقب همدیگر آشنا نبودند، مقصود از میان رفته، كار به قیل

 [ آتش گرفته و به وى خورده و مقتول گردید. در ]این میان[. تفنگى  جدال انجامید. حاجى خلیل خان، برآمد تا ببیند كه كار ]كیست

[ در سلطانیه شرف  لرد یلرسى، سرمانسى را كه كارپرداز بصره بود، به عذرخواهى به خدمت اعلیحضرت خاقانى فرستاد. ]وى
گردید. پس آنچه در مقدمه حضور یافته، مورد التفات شد و محمد نبى خان خواهرزاده حاجى خلیل خان مقتول، مأمور به سفارت 

آید. اگر هم صّحت داشته باشد، بر مورخین ایرانى معلوم نشده  نوشته شد، به نظر محض توّهم روزنامه نویسان مملكت فرانسه مى
 است.

عبارت است از تیپو سلطان یا فرمانفرماى دكن، كه این پادشاه پسر حیدر على صاحب است. در سنه هزار و هفتصد و « تیپو»
[، بعد از پدر صاحب تاج و  ق 8843[ متولد و در تاریخ هزار و هفتصد و هشتاد و دو مسیحى ] ق 8867و نه مسیحى ] چهل

[ كمال عداوت را با انگریزها داشت، و در همان اول جلوس خود، به انگریزها اعالن حرب كرد. بعد از مدتى  تخت شد. ]وى
« راجه تراوانگور»[ با انگلیسیها صلح نمود. چون چند سال بعد، با  ق 8844محاربه در سنه هزار و هفتصد و هشتاد و چهار ]

بناى جنگ گذاشت، دولت انگریز به حمایت راجه مزبور برخاست. تیپو سلطان مغلوب گردید و مجبور شد كه در پایتخت خود، 
[  ق 8113زار و هفتصد و نود و دو ][ در سنه ه محصور شود. باالخره نصف مملكت خود را بعالوه هفتاد و پنج میلیون ]روپیه

خواست دشمن براى  كرد، مى اى كه تصور مى با دولت انگریز مصالحه كرد. همیشه در خیال انتقام این ذلّت بود. بهر وسیله
انگریز تحصیل نماید، چه در خارج و چه در هندوستان و چه در كابل. بهمین واسطه مأمورى نزد ناپلئون كه در آن اوقات در 



[ استمداد كرد، و در تصرف مملكت هندوستان، فرانسویها را ترغیب كرد. اما چون حالت فرانسه در  ر بود، فرستاد و ]طلبمص
آن تاریخ خارج از توانستن اجراى این مقاصد بود، امرى صورت نگرفت. چون انگلیسیها از این حركات تیپو سلطان مطلع 

پایتخت را محاصره كردند. چون شهر مفتوح گردید، روز چهارم ماه سال هزار و  شدند، مجدداً بناى حرب را گذاشتند و یك ماه
 [ تیپو سلطان اسلحه حرب در دست، مقتول گردید. ق 8181هفتصد و نود و نه ]
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آگاه و شاعرى  بودم درویشى هندى كه خود را بسیار صاحب سواد و به دقایق اشعار« تیرز»مترجم گوید در هنگامى كه در 
دانست و با این بنده آشنایى داشت، روزى در اثنایى كه صحبت از فنون شعریه بود، گفت كه من این شعر را كه سجع مهر  مى

 پسندم؛ و این شعر را خواند: تیپو سلطان بود، بسیار مى

  سكه زد این محّمد قاتل كّل كافران
 

  ثانى سلطان سكنه و تیپوى صاحب قران

 )انتهى(

كند نوشته ]شده  در اواخر مقدمه صحاف نشر كننده كتاب، چند سطرى در تفصیل آسیابهاى ایران كه بواسطه دّواب حركت مى
موقع  اى از این كتاب آمده و مذكور است. چون در اینجا بى [. مقصود ]از این چند سطر[ اصالح تفصیلى بود كه در صحیفه است

 ش مناسب باشد، ترجمه خواهد شد.دیدم ترك كردم كه اگر در محل
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  فصل اول حركت به سوى ایران

 . حركت از بغداد8

به مجرد رسیدن كاغذى كه پاشاى بغداد به ما وعده كرده بود، قرار داد و گفتگوى خودمان را با بزرگ كاروانى كه روانه شهر 
تمام كردیم و الزم  -و اكنون محل اقامت و حكومت یك نفر خان است كه اول شهرى است از مملكت ایران -كرمانشاهان بود

[ بشویم كه محتوى بود بر بعضى هدایاى قیمتى براى وزیر پادشاه ایران كه باید مالقات نمائیم.  ندانستیم كه منتظر جعبه ]اى
چاپارى روانه كرده بود كه از اسالمبول  العاده هم كه از جانب جمهوریه فرانسه به دربار عثمانى فرستاده شده ]بود[، مأمور فوق

[ هست كه به همراهى یكى از شاهزادگان هندوستان كه به  تا بغداد را نوزده روزه آمده، تا به ما اطالع دهد كه چنین جعبه ]اى
د روزى در [ این شاهزاده هندى چن ایران معجاًل سفر خواهد كرد، براى ما خواهند فرستاد. به مالحظه اینكه محتمل بود ]كه

حركت تأخیر كند و در راه هم چندان تعجیل در رسیدن ننماید، زیرا حالت او با حالت چاپار كه براى گرفتن انعام كمال شتاب را 
عالوه فصل هم  در رسانیدن كاغذ و خبر به ما نموده بود، خیلى فرق داشت، محقّق بود كه هیچ مصلحت در منتظر شدن نبینیم. به

شنیدیم كه پادشاه ایران در تهیه و تدارك سفرى است كه به  آمدند، مى [ گرمى بود. از كسانى كه از ایران مى هروز به روز ]رو ب
اى كه  گرجستان و یا به خراسان خواهد بود. لهذا الزم بود كه حركت خودمان را هر چه ممكن است زودتر نمائیم، تا شاید مذاكره

  مما را با وزیر شاه مقرر شده است، بتوانی

 11سفرنامه اولیویه، ص: 

كشد تا مراجعت به  [ مى اجرا كنیم، زیرا در ایران هم مثل عثمانى رسم است كه چون پادشاه با قشون حركت نماید، مدتى ]طول
 مقر سلطنت كند.

 در حال حركت پادشاه، تمام رجال دولت مجبور هستند كه در ركاب، و همسفر باشند.

، با ما عهد كرد كه آن جعبه را گرفته، در قزوین به ما رساند. قزوین كه از «امین الّتجار»خرى امین روابط تجارت، به عبارت ا
تهران باید ]به آنجا[ برویم، دورتر از بیست فرسخ نیست. این دو شهر همیشه با همدیگر مراوده تجارتى دارند. پس محقّق بود كه 

 ، مشروط بر اینكه در فرستادن آن از اسالمبول، قصورى دست ندهد.رسد این جعبه پیش از آنكه بدان محتاج شویم، به ما مى

 در این باب ما را خاطر جمع كرده بودند.

كه شهرى است از مملكت  «8» «راگوزان»مأموریت مارا مترجمى پاك نهاد و صاحب وقوف، الزم بود. به جوانى از اهل 
نام داشت، تكلیف همراهى نمودم و قبول كرد. این مسیو كارامان، كاتب تاجرى از اهل ایتالیا  «7» «كارامان»، و «1» «نمسه»

بود كه در اسالمبول ورشكسته ]شده بود[. این جوان در بغداد كمال شهرت را داشت و زبان ایتالیایى و تركى و عربى نیكو 
صیل زبان فارسى بود. لذا این فرصت را به جهت تكمیل زد[. مدتى بود كه مشغول تح [. كمى هم فرانسه حرف ]مى دانست ]مى



هاى اروپ ]اروپا[ كه در ایران هست، داخل  زبان فارسى در ایران مغتنم شمرد، تا بعد از تكمیل این زبان به یكى از سفارتخانه
 شده و مترجم گردد.

م و در كنار دجله منتظر شدیم، تا تمامى [ در حوالى غروب از شهر بیرون آمدی ق 8817م. ] 8346القصد روز هیجدهم ماه  مع
اهل كاروان جمع شدند. در ساعت هشت كاروان روانه گردید. این كاروان مركب بود از نود سوار كه تماماً ایرانى و از كربال و 

ز نجف مراجعت كرده، و زوار بودند، و شصت اسب باركشى كه بار آنها برنج و خرما و اسباب خّرازى فرنگى و غیره و ا
ادوات الزمه سفر بود. چون براه افتادیم، هوا به واسطه نسیمى كه از جانب شرق و از طرف كوههاى مرتفعى كه فاصله میان 

 وزید، شروع به خنك كردن شد. تركیه عثمانى و ایران است مى

بیست و نه درجه بود،  كه دو روز قبل بیست و هشت الى «1» «راومور»اما روز بسیار گرم بود، چنانچه درجه میزان الهواى 
اى چند هوا آرام  وزید. دو ساعت به ظهر مانده، لمحه امروز به سى درجه رسید. در این سه روز باد كمى از جانب جنوب مى

  كم بود، اما از طرف مغرب جاده، كم

______________________________ 
(8)Ragusan . 

  اتریش كنونى -(. نمسه1)

(7)Karaman . 

(1)Reaumur . 
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غبار و گردى به هوا برخاست. چیزى نگذشت كه لمحه بادى كه بسیار گرم بود، به ما رسید. یك ساعت به ظهر مانده، گرد و 
نهایت گرم و سوزان بود. هوا در كمال اضطراب و  غبار از هر طرف ما را احاطه كرد. این گردو غبار بسیار دقیق و بى

رسید. به قسمى كه اگر مستمر ]بود[، ما را هالك  حه به لمحه از هر طرف بادى چون شعله آتش سوزان به ما مىنظمى بود. لم بى
كرد[. سكوتى هولناك تمام كاروانیان را فرا گرفت. احدى قدرت تكلّم نداشت. اسبها نیز در رفتار كندى كرده، گویا آنها نیز  ]مى

 چون ما احساس مصیبتى كرده، متوحش بودند.

تا پنج ساعت به این بال گرفتار و مبتال بودیم. هنگامى كه از این غبار خالصى جستیم، خود را در زمینى دیدیم كه تمامى زراعت 
 یزرع بود. شده و آبیارى شده است. تا به اینجا، آنچه قطع مسافت شد، تمامى در زمین لم

است كه از « سن»ر بزرگى و آرامى جریان، قریب نهر رسیدیم. این نهر د« دیاله»در ساعت هفت بعدازظهر به كنار رود 
[ است كه چند  نامیدند. منبع این نهر از كوه زاغروس ]زاگرس مى «3» «دالس»گذرد. این همان نهرى است كه قدما  پاریس مى

ر اندوده بودند [ كشتى بزرگى كه خارج آن را به قی واقع است. ما از این رودخانه ]به وسیله« زور»فرسخ در جنوب شرقى شهر 
[ اجرت عبور، از خودمان چیز كمى گرفتند، اما ]از[ نویسندگانى ]كه قباًل[ در اینجا  و از چوب بلوط بود، عبور كردیم. ]براى

[ كردند. پاشاى بغداد انسانیت كرده، كاغذى كه به ما داده بود، تذكره هم  بودند، از هر مال دّوابه، مبلغ شانزده پاره دریافت ]مى
 [ او بود ما را معاف داشته بود. مه داشت و جمیع صادرات و مطالبات عرض راه، تا آنجا كه در اداره ]استانضمی

گفتند. نخلها و درختهاى  مى «6» «بعقوبه»قریب به ربع ساعتى تا كنار رودخانه مزبور راه آمدیم، تا رسیدیم به ده كوچكى كه 
 دار داشت. لیمو و نارنج و انار و غیره از درختهاى میوه

[. همچنین تاورنیه گفته، و آن را نهر  نامیده ]است «3» «بهروس»كنیم كه همان است كه پیتر و دالواله  چنان گمان مى
 [. خوانده ]است «4» «بوهریس»اوتر  و ژان «1» «بوروس»

ه هنگام طلوع آفتاب روانه شدیم. تمام روز را در كاروانسرایى كه در وسط ده قرار داشت، به استراحت پرداختیم. بیستم ماه مه ب
 بعد از دو ساعت و نیم حركت، شدت گرما ]ما را[

______________________________ 
(3)Delas . 

 در چند كیلومترى بغداد قرار دارد و به علت محصوالت خرما شهرت خاصى دارد.« بعقوبا»یا « بعقوبه(. »6)



(3)Behrus . 

(1)Bourous . 

(4)Buhris . 
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انتخاب گردید. كنار  -كه به جهت آبیارى محل قطع نموده بودند -مجبور به توقف كرد. به جهت نزول، كنار نهرى از رودخانه
گویند، فراوان بود. چندین « سیستان»كه به فارسى  «81» «سوس»این نهر گیاه بسیارى از هر قبیل علف روئیده بود. از جمله 

ات االرض و جانوران به دور آن گیاهها نمایان بودند. آثار و عالمات دهات و قرا نیز بود. باد امروز، متصل از قسم از حشر
 وزید و شدت حرارت از روز گذشته بیشتر بود. جانب جنوب مى

ر معتبرى قریه بسیا«. وان»دو ساعت به نصف شب مانده روانه شدیم. هفت ساعت و نیم راه رفتیم كه برسیم به شهر معروف 
آید. در این ده از هر بارى و مالى  [ كه به ما گفتند از رودخانه دیاله مى [، لیكن نصف آن خراب و واقع در كنار نهرى ]است ]است

شود[. در این ده منزل نكردیم و به فاصله نیم فرسخ دورتر، در صحرا نزول شد. همان روز  هشت پاره حق المسیر ]اخذ مى
شته، با وجود اینكه گرما شدت داشت، یك فرسخ و نیم تا ساعت یازده راه رفتیم تا باالخره بعد از نصف چهار ساعت از ظهر گذ

 كند، فرود آمدیم. شب در كنار نهرى كه آن حوالى را مشروب مى

ازمنه ماضیه و شد. گویا در  از بغداد تا به اینجا زمین مسّطح بود و هموار و خاك بسیار نرم، كه مطلقاً سنگى در آن یافت نمى
[ محل جریان آب تغییر كرده ]بود[ و  داشته است. به مرور ]ایام قرون سابقه، دجله همه این امكنه را فرو گرفته و مستغرق مى

شود.  علت صفات مذكور هم همین بود. بارى این زمین بسیار قابل زراعت بود كه اگر به قاعده آبیارى شود، بسیار حاصلخیز مى
ریزه فراوان داشت. از روبرو قدرى مایل به جانب راست، كوههایى نمایان بود كه به  منزل، تلّى بود كه سنگ بالجمله در قرب
 آمد كه مستور از درختان جنگلى است. نظر ما چنان مى

و م: هنوز روز نشده، از تلّى كه ذكر شد عبور كردیم. تلّى بود كه قریب به دو فرسخ عرض داشت  8346بیست و دوم ماه مه 
آب و علف. چون از اینجا گذشتیم به صحراى خوبى رسیدیم كه تمامى از آب مشروب و سیراب بود. بعد از  زار خشك و بى شوره

گیرند. به  ؛ دهى است كه در اینجا نیز هشت پاره حق المسیر مى«قزل رباط»معروف به « آباد قزل»پنج ساعت رسیدیم به 
 ر جوار نخلستانى فرود آمدیم.[ دّره، د مسافت نیم فرسخ دورتر از ]آن

اى  آخرین دهى است كه نخل دیدیم. آن دّره در كنار رودخانه«. خانقین»بیست و سوم ماه مه: بعد از ده ساعت راه رسیدیم به 
 گفتند و به رود مى «88» [ ]قراسوى« سوئى قره»واقع شده كه 

______________________________ 
(81)Subholz . 

گذرد. این رود به رودخانه گاماساب )سیمره(  سو )سیاه آب( رودى است كه از شمال شرقى كرمانشاه مى قره (. قراسو یا88)
 ریزد. مى
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و « قزل رباط»شود. از این رودخانه، به وسیله پلى بسیار خوب كه از آجر ساخته بودند، عبور كردیم. فیمابین  بزرگى متصل مى
نماید كه  از[ تلّى كه سنگالخ بود، عبور كردیم. از وقتى كه از زمین مسطح سابق الذكر گذشتیم، چنین مىنیز ]« خانقین»

 شود. رویم و ارتفاع زمین نیز بیشتر مى رفته رو به باال مى رفته

در قرب آثار شهر بیست و چهارم ماه مه: بعد از شش ساعت و نیم كه طى مسافت كردیم و از چندین تّل سنگالخ گذشتیم، باالخره 
اى بود كه سابق گفتیم و  گویند، و در یك جانبى همان شهر خرابه اى منزل كردیم، كه تركها و ایرانیها قصرشیرین مى خرابه

آمد. كنارش  . این نهر از كوههایى كه در روبروى ما بود، مى«81» بود و نهرى در آن جارى بود« سوئى قره»موسوم به 
[ مشهود است. از  بود. هنوز در قصر شیرین آثار و عالمت حصار و باروى بسیار طوالنى ]و قدیمىمشحون از خربوزه و بید 

 ساخته است.« شیرین»گفتند، از بناهاى خسرو پرویز است كه از براى اقامت خود و  قرارى كه مى

جا رو به  عبور كردیم. در راه همهبیست و پنجم ماه مه: ]در این روز[ نیز شش ساعت و نیم راه رفتیم. باز از تلهاى سنگالخى 
سوئى، در صحرایى كه  باال بود. در طرف راست ما، كوه كوچكى بود كه درختهاى جنگلى فراوان داشت. در كنار رودخانه قره



جا ]مشغول  مسافت بسیارى نداشت، فرود آمدیم. همه این صحرا، زراعت و آبیارى شده بود. در روز حركت ما از بغداد، همه
 بودند[ و گندم، قریب رسیدن بود. درو جو

اى بود كه از هر بار سى  [ بود، گذشتیم. در اینجا گمركخانه ]زهاب« سرپل[ » بیست و ششم ماه مه: ]از كنار دهى كه موسوم به
تنگه داشت  و سفارشنامه، از ما نیز ]اخذ كردند[. در قرب ده، تلّى سنگالخ دیدیم كه« تذكره»كرد. با وجود داشتن  پاره مطالبه مى

گذشت كه مظنون بود كه همان رودخانه دیروز باشد.  كرد. رودخانه كوچكى نیز از همان تنگه مى و جاده از همان تنگه عبور مى
داد در سوابق ایام، در اینجا شهرى در كمال  ملحوظ بود كه خبر مى «87»  در جوار این تنگه آثار بسیارى از رسوم و اطالل

اى گذشتیم كه بسیار تنگتر از اولى بود. آثار بقایاى دیوارى بسیار ضخیم  افت یك فرسخ از سرپل از تنگهوسعت بوده است. در مس
 شد كه گویا این تنگه را در قدیم بواسطه همان دیوار، مسدود كرده بودند. تلّى كه این تنگه از آن بریده شده ]بود[، دیده مى

______________________________ 
هاى منسوب به  ین )كوشك شیرین( مركز شهرستانى به همین نام در ناحیه مرزى ایران كه به علت وجود خرابه(. قصر شیر81)

 دوران خسرو پرویز شهرت دارد. این شهر در كنار الوند رود بنا شده است.

  هاى خراب جایهاى برجسته و بلند از خانه -(. اطالل87)
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 و طرف صعب المسلك و بسیار سخت و مركب از سنگهاى صعب و متراكم بود.بسیار مرتفع و از د

به قدر دو ساعت نیز راه رفتیم. از دّره كه تمام زراعت و حراثت شده بود، گذشتیم. در دامنه كوهى بسیار مرتفع كه در كنار 
بید سبز شده بود. منبع این رودخانه  [ بود، فرود آمدیم. كنار این آب، تمامى ]درخت« قره»رودخانه پهنى كه همان رودخانه 

مسافت كمى دورتر از محل منزلگاه ما بود. در اینجا خاك عثمانى تمام شده بود و داخل خاك ایران گردیده بودیم. این كوه مجاور 
، در در سیاحت خودش كه به خاك عثمانى و ایران كرده بود، در مجلد ]سفرنامه خود[« اوتر»نامیدند.  مى« جبل الطاق»را 

 گفتند. [ مى ]زاگرس« زاغروس»نامیده است، همانى است كه قدما « طاق یاغى»، این كوه را 831صحیفه 

بعد از صرف غذا دوباره به راه افتادیم. جاده بسى صعب المرور و خطرناك بود. در اكثر مواضع، سنگ را تراشیده و راه باز 
كردند. خوف دیگرى هم داشتند، به علت اینكه این حوالى منزلگاه اكراد  كت مىكرده بودند. كاروانیان به قطار افتاده، به نظام حر

اى نرسید. در بین راه اسب یكى از همراهان، از  شدند. اما ما را حادثه قطاع الطریق بود كه غالب اوقات متعرض كاروانیان مى
 روى سنگى لغزشى كرده و پایش بشكست، به حالتى كه همراه بردن او ممكن نبود.

پس حیوان بیچاره را از باالى نشیب غلطاندند. در هنگام عبور در اثناى طریق، آثارى از ابنیه قدما از مرمر مشاهده افتاد. 
 چندانكه تفّحص كردیم، خطى یا نقشى در آن نیافتیم كه بفهمیم در چه تاریخ بنا شده است.

نامیدند همین محل  مى «81» «[ پیال زاغرى ]زاگرى»نان به نام اى از براى ما باقى نماند كه این دربندى كه قدماى یو هیچ شبهه
شده است. همین آثار، آثار همان شهر بزرگى است كه  «83»  محّرف« س پل»است كه به « زاغرى پل»است، و سر پل همان 

ست، چیزى كه قابل اعتنا [ به همان اسم موسوم گردیده است. این قریه كه در آن محل ا در قرب بند مذكور بنا شده است و ]اكنون
 [ كه مشتى از اكراد در آن مسكن دارند. باشد، ندارد، ]ااّل از یك كاروانسرا و چند خانه گلى

هفت ساعت راه رفتیم. تمامى رو به باال ]بود[. در میان دو قلّه كوه فرود آمدیم كه هنوز برف در آنجا كمى باقى بود. شب سرد و 
 با رطوبت بود.

 ه مه: بعد از نیم فرسخ راه در علفزارى به جهت چراى چارپایان فرود آمدیم.بیست و هفتم ما

______________________________ 
(81)Zagri Pilae . 

  تغییر یافته -(. محّرف83)
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 این محل در دّره واقع بود و بسیار خوش منظره؛ گرمى هواى امروز كمتر از ایام گذشته بود.



نامیدند. این ده واقع شده  مى« كرند»و هشتم ماه مه: دو ساعت و نیم قطع مسافت كردیم. در طرف چپ دهى بسیار بود كه  بیست
كرد.  بود در دامنه كوهى سنگالخ و مرتفع و صعب المسلك كه چشمه آبى كثیر المقدار بیرون آمده، اطراف را مشروب مى

 گفتند. به جهت سختى مكان و اشكال تسخیر وى كمال شهرت را داشت. مى «86» «كارینا»همان است كه قدما آن را « كرند»

آوردند. لهذا  از هنگامى كه قدم به خاك ایران نهادیم، اكرادى كه در حول و حوش چادر بودند، به جهت كاروان متصل آذوقه مى
« نصیبین»روى و از اكرادى بودند كه در حوالى [ و خوش  مرغ و شیر و ماست به وفور داشتیم. این اكراد بسیار ]آرام بّره و تخم

منزل كرده بودند. در لباس و اسلحه تفاوت كمى با آنها دارند. كاله اینها از نمد بود كه بسیار بلند و از هر طرف زیادتى داشت. 
خوبى دوخته شده، و  نامیم. این كفشها از چرمهاى محكم و مى« پانتوفل»كفشهاى اینها مشابه كفشهاى ما بود، از قسمى كه ما 
 روى آنها هم ریسمانهاى كلفت و مشّبك بافته بودند.

اى گذشتیم كه مشحون به درختهاى جنگلى زیاد بود.  بیست و نهم ماه مه: از همان دّره كرند عبور كردیم. در اثناى طریق از پشته
نامند.  «83» «كوهنج»ه فارسى و ب« شجر الزعرور»از جمله درخت بادام كوهى و درخت سقز، و درختى كه به عربى 

گفتند. در اینجا كاروانسراى  مى« آباد هارون»درخت بلوط هم فراوان بود. بعد از شش ساعت و نیم رسیدیم به قرب دهى كه 
هاى گوسفند، بسیار دیدیم. چادرهاى اكرادى چند، از دور مشاهده افتاد. این نواحى بسیار خوب عمارت  عظیمى ساخته بودند. گله

 راعت و آبیارى شده است.و ز

ام ماه مه: از كوهستانهایى كه درختهاى جنگلى داشت، عبور كردیم، و از پشته صعب المرورى سرازیر شدیم. به دّره بسیار  سى
شد كه هنوز قلل آنها با برف بود. امروز  وسیعى داخل شدیم. از جانب شمال به مسافت هشت فرسخ كوههاى مرتفعى دیده مى

[ دهى  رفتیم، و در كنار كاروانسراى بسیار خوبى فرود آمدیم. به مسافت یك ربع فرسخ، در یسار ]سمت چپ هشت ساعت راه
 گفتند. مى« ماهى دشت»بود بسیار بزرگ كه 

گیرند كه براى خوردن بسیار خوب است. از ساقه  اهالى این ده از میوه درخت سقّز كه در آن نواحى فراوان است، روغنى مى
كنند. استخراج روغن از میوه  كنند، سقّز فراوان بسیار اعال حاصل مى به واسطه شكافى كه در آن احداث مىدرخت مزبور 

 درخت سقّز، گویا

______________________________ 
(86)Karina . 

 كوهیك: آلوى كوهى، زعرور -كوثیر -كوهیج -(. كوهنج83)
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]كذا[ از این فقره گفتگو كرده است. ترجمه « زت واى سیل»كتاب معروف قدما كه موسوم است به  زیرا در -بسیار قدیمى باشد
از آن كتاب مسطور  736[ بوده و چاپ شده و فقره مزبور در صحیفه  ق 8848مسیحى ] 8333این كتاب در پاریس در تاریخ 

 است.

 . رسیدن به كرمانشاهان و اوصاف متعلقه به این شهر1

یزرع گذشتیم، تا باالخره وارد صحراى دلگشاى  هاى لم كم ماه مه: باز مدتى در همان دّره حركت كردیم و از پشتهروز سى و ی
خوش منظره كرمانشاهان شدیم. چون به شهر رسیدیم، بقدر ربع ساعت از پهلوى باغهاى بسیارى گذشتیم كه روایح طّیبه از 

بود كه فضا را معطر كرده بود. این درخت را در اینجا بسیار « سنجد»شد. این عطر شكوفه درخت  مسافتى دور استشمام مى
 [ خوشمزه نیست. خورند، اگرچه چندان ]هم اش كه بعد از رسیدن مى كارند، چه از براى میوه دوست دارند و زیاد مى

این باغها قریب به تمام آیند. در  شوند، از آبهاى زیادى كه از مجراهاى مختلف از كوههاى نزدیك مى این باغها آبیارى مى
 رسد، مشاهده شد. هایى كه در قطعات اروپا بهم مى میوه

 مملكت ایتالیا، و یك نوع درخت بیدى كه در مملكت ما نیست، ملحوظ افتاد. «81» «سپیدار»همچنان از جنس درخت 

[ را همراهى  كرد، ما نیز ]كارواناى بود، منزل  كاروان در كاروانسرایى كه داخل شهر واقع شده و خیلى محل وسیع و پاكیزه
اى كه همراه ما بود، بكند  كردیم. به محض اینكه فرود آمدیم، یك نفر گمركچى با میرزاى وى حاضر شد، تا تفّحص بارها و امتعه

ر كفایت ول و اخذ سیاق دیوانى كند. با وجود اینكه روزى كه از بغداد بیرون آمدیم، ملبس به لباس ایرانى شده، و ریشها را به قد
رویم، پیش  آییم و به كجا مى [ چه كسیم و از كجا مى داده و نتراشیده بودیم، در نظر اول ما را شناخته و به تفّحص احوال ]اینكه

رویم و از پاشاى بغداد  كردند. چون جواب دادیم كه از اهل فرانسه هستیم و به دربار آغا محمد شاه مى آمده و از ما پرسش مى



مصطفى قلى خان، حاكم اینجا داریم، گمركچى زیاد اصرار كرد كه كاغذ را به او بدهیم كه او خود به خدمت حاكم  كاغذى براى
ببرد. ما نیز دادیم، او كاغذ را گرفت. زمانى نگذشت كه مراجعت كرد و از جانب حاكم تهنیت او را به ما گفته و مذكور داشت 

منزلى نیكو فرود آورد و جمیع مایحتاج ما را از جانب حكومت بدهد. كمال  كه حاكم او را مأمور كرده است كه ما را در
 خدمتگزارى را در

______________________________ 
 سفیدار -اسپیار -اسپیدار -)Populus Alba((. سپیدار )81)
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 براى وى در انجام خدمات سهلتر و بهتر است. حق ما به عمل آورد و به ما تكلیف كرد كه به خانه مشارالیه برویم كه

خواهیم به دلخواه خودمان حركت كنیم و تفّحصات در زمینه  ما اظهار داشتیم كه بودن در كاروانسرا براى ما بهتر است، زیرا مى
 سیاحت خودمان را، به طریق آزادى به عمل بیاوریم.

مدتى در فصول معاهده گفتگو كرد كه در آنجا قید شده كه هر مأمورى  رد.  گمركچى اظهار كرد كه تخلّف از امر حاكم نتواند ك
از خارجه به دربار شاهى روانه باشد، در محل عمومى مثل كاروانسرا كه اقامتگاه هر جنس مردم است و هر نوع صاحبان 

سخنان گفته و مشروط كرد كه در  شود، نتواند منزل نماید و سزاوار نباشد. به قدرى از این نوع مذاهب و ادیان در آنجا یافت مى
 خانه او كمال آزادى را خواهیم داشت، تا اینكه راضى به نقل مكان شدیم.

اى كوچك برد كه مربع الشكل بود و در وسط، حیاطى به قدر بیست و پنج قدم در  آقا رضا كه اسماً گمركچى بود، ما را به خانه
[ را كه نشیمنگاه زنان بود و  ه داشت، مابقى یك طبقه بودند. ما ]اندرون خانهسى قدم داشت. تنها قسمت داخلى آن عمارتى دو طبق

در آخر خانه بود، ندیدیم. جانب دیگر، مطبخ و منزل خدمتكارها بود. خود آقا رضا تنها در پیش درب روبرو، منزل داشت. از 
رفت به دو اطاق  قدم و نیم بود كه از جانبى مى ها داخل این عمارت شدیم. از پهلوى چپ، درب بیرونى از چوبى به پهناى دو پله

نشیمن آقا رضا، و از جانبى دیگر به تاالرى كه ما در آنجا منزل كردیم، كه عبارت باشد از مترجم و خودم و رفیقم. در همین 
وه آمده و ذكر امراض گر ها كه گروه آمدند، خاصه ناخوش تاالر ]و در[ ایام اقامت ما در این شهر، از مردم كه به مالقات ما مى

 كردیم. شدند، پذیرایى مى خود كرده و طالب دوا و معالجه مى

نیم ساعت پس از آنكه در خانه آقا رضا منزل كردیم، براى ما نهار آوردند. این نهار عبارت بود از ظرف كوچكى از ماست و 
رفى از چینى كه شبیه به چینى قهوه بود، پیش ما پز كرده بودند و از وسط قطع كرده بودند و در میان ظ [ كه آب دو تخم ]مرغ

اى هم یخ با نانى كه به همراهى  گذاشتند. كمى پنیر تازه در ظرفى مشابه همان ظرف نهاده و قدرى هم انگور و كلوچه و قطعه
نهایت سفید و  و بىالشكل. در روى سطح آن، سوراخهاى زیاد  این غذا ]بود[، براى ما آوردند. نانى بود بسیار سبك و نازك بیضى

 به غایت نیكو بود.

آقا رضا نیز انسانیت كرده، با ما رفاقت نمود. به خوردن این مختصر غذایى كه تا اول گمان كردیم كه این مقدمه غذاى دیگرست 
انه كه كه بعداً خواهند آورد. سپس معلوم گردید كه همین بود. پس شام را در اول شب براى ما آوردند. شام در روى ایوان خ
  خویشان و دوستان گمركچى نیز حضور داشتند، صرف شد. غذا به مقادیر كافى پلو بود. این پلو عبارت بود از برنج
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 اى از گوشت بّره طبخ شده بود. كه با كره و قطعه

هاى یخ در میان  خورند. قطعه همراه غذا نمىخورند. غیر از آب یا آب انگور چیز دیگر به  تمام میهمانهاى ایرانى غذا زیاد نمى
اى از  بردند. براى ما شیشه شربت ریخته بودند كه تا هنگام خوردن، خنك باشد. از نگاهداشتن یخ در دهان لذتى و حّظى مى

ما یك قطعه نان  شراب سفید بسیار اعلى نهاده بودند. احدى از ایرانیها نزدیك آن نیامدند. فردا چهار ساعت به ظهر مانده از براى
با قدرى مرباى به ]آوردند[. به هنگام ظهر نهارى مثل نهار دیروز به ما دادند. شام نیز همانطور، مرّكب بود از پلو و گوشت 

 بّره، بعضى مختصرات از غذا كه تفّنن در آنها كرده بودند.

كردیم. صبح و نهار  اضى بوده و اكتفا مىروزها سه یا چهار نفر و شب هشت الى ده نفر بودیم. به همین غذاى ]مختصر[ ر
كرد كه در سر سفره با ایرانیها در كم خوردن و زود  دادند. رسوم و آداب، ما را مجبور نمى قدرى نان را زیادتر به ما مى

 نشستند. خوردند و ربع ساعت بیشتر بر سر غذا نمى برخاستن همراهى بكنیم، زیرا آنها بسیار كم غذا مى



شدم كه در كاروانسرایى كه نوكرها و مالهاى خودمان را گذاشته بودیم، سفارش كنیم از براى غذا ترتیبى بدهند.  روز سیم مصمم
[ خود را در غذا ترك  خواهیم رسوم و عادات ]اروپایى لهذا به مترجم خود گفتم كه از آقا رضا بخواهد كه ]ما را مهمان نكند[. مى

قره هیچ اظهار دلخورى نكرد و به طیب خاطر رضا داد كه ما هر روز در كاروانسرا غذا نكنیم. مشارالیه بعد از شنیدن این ف
 خورد. كرد، آمده با ما غذا مى بخوریم. خودش نیز هر وقت فرصت مى

كرد، اوضاع شام ما تغییرى نكرده و هر شب در منزل آقا رضا همان غذا و  با وجود اینكه غذاى ما را شخصى ارمنى مهّیا مى
 همانها را داشتیم.همان م

 مدتها طول كشید تا چون عثمانیها، به تقلیل غذا و عدم تكلّف در اغذیه آموخته شویم.

كوبیده قناعت  «84» «سعتر»مكّرر از ارمنیها در ]سر[ سفره دیده بودیم كه در شبانه روز دو بار به خوردن قلیلى نان با 
تهران و اصفهان و سایر جاهاى ایران كه گذشتیم، تعجب كردم از اینكه مقدار كردند. اما اقرار باید كرد كه در كرمانشاهان و  مى

 كنند. شوند كه به خرج كم، سّد جوع مى كند، و سهل است كه خیلى خوشحال مى بسیار قلیلى از غذا، ایرانیان را كفایت مى

گوسفند و بزغاله و مرغ است. گوشت گاو شود، غالباً گوشت بّره و  خورند، گوشتى كه صرف مى ایرانیان عموماً گوشت كمتر مى
گردند. غذاى آنها اكثراً برنج و  كنند و به پیرامون گوشت خوك مطلقاً نمى و شتر و كبوتر و شكار و ماهى به قلیل استعمال مى

 لبنیات و سبزیها و

______________________________ 
 سوسنبر -سیسنبر -)Thymus serpyllum(. سعتر )84)
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ها، شربتهاى غیر  و حلویات را از هر قبیل طالب باشند و از آب میوه دارند، شربتیات  هاست. شربت را زیاد دوست مى میوه
 كنند. سازند، كه با مشك و عنبر و گالب و بیدمشك و عرق میخك و دارچین و غیره معّطر كرده صرف مى معتنابهى مى

كرمانشاهان مقرر شد كه با آقا رضا به خدمت حاكم برویم كه اظهار میل به مالقات ما كرده بود و القصد فرداى ورود به  مع
خواستیم بعد از  خواست از علّت سفر ما به ایران مطلع شود. ما خودمان هم كمال میل را به مالقات وى داشتیم، زیرا مى مى

ییم كه آیا مالقات وزراى شاهى در تهران ما را ممكن خواهد بود و اظهار تشكر از مهربانى كه در حق ما كرده بود، استعالم نما
 یا در جاى دیگر.

چون روز و ساعت مالقات معین شد، ناظر خان آمده ما را به تاالرى بسیار وسیع برد كه بعد از دو دقیقه، خود خان به همراهى 
ع و بسیار مشرف بود به باغى كه زیاد بزرگ نبود، اما اعیان در خانه خود تشریف آوردند. این تاالر در طبقه سفالى عمارت واق

[ بود، كمال رونق را داشت. در تاالر صورتهاى جدیدى دیدیم كه ارزش  خیلى آراسته بود و از آبهاى جارى كه در آن ]روان
، از آنجا برگشت و به تاالر چندان تعریف نداشتند، در میان آنها دو نفر از اهل اروپا بودند. آقا رضا كه تا دم تاالر همراه ما بود

 نیامد.

بعد از تعارفات رسمى چون خواستیم از علت سفر خودمان گفتگو كنیم، تمام اعیان كه همراه خان بودند، از تاالر بیرون رفتند، و 
ان كه گشتند. در تاالر غیر از ناظر خان و كاتب اول، دیگرى نماند. صحبت بیشتر از ساعتى طول كشید. خ به گرد آن باغ مى

تر از پاشایان مملكت عثمانى آمد. چون صحبت از  جوانى بین سن بیست و پنج الى سى بود، به نظر ما بسیار آگاه و مؤدب
داد، به ما خبر داد كه آغا محمد شاه  پولیتیك و تجارت ایران و عثمانى و روس به میان آمد، خیلى به دقت به حرفهاى ما گوش مى

اند. وى چنین مصلحت دید كه اگر خیال نداشته باشیم كه تا خراسان  ان به جهت تسخیر آن نواحى رفتهبا تمام رجال دولت به خراس
برویم، به تهران رفته، در آنجا منتظر مراجعت شاه باشیم؛ و گفت كه یك نفر صاحب منصب را هم همراه ما تا تهران خواهد 

قلى خان كه از صاحب منصبان عسكرى شاهى است، و یكى هم كرد. دو كاغذ هم به ما خواهد داد، یكى براى برادرش مرتضى 
 براى حاجى ابراهیم خان وزیر اول شاه.

بعد از اتمام مطالبى كه متعلق به مأموریت ما بود، خان ما را به صرف شیرینى و میوه و حلویات دعوت كرد. در این اثنا آنان 
 كه از حضور خان بیرون رفته بودند، داخل مجلس شدند.

اى كه این  اى كه در حق او از ما صادر گردیده بود، و حكایت فاجعه ن هنگام صحبت ما از پاشاى بغداد و كیفیت معالجهدر ای
  حكایت به او ختم شده بود، كه سزاوار و مستحق آن بود، در كمال
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 [ داشت. من پیرمرد احترام زیاد ]منظور مى داد. گویا براى تفصیل براى ]او[ حكایت كردیم، او در كمال دقت گوش مى

باالخره از خان مرخصى گرفته از مجلس برخاستیم. ناظر خان تا بیرون عمارت ما را مشایعت و همراهى كرد. آقا رضا 
 گمركچى منتظر ما بود كه با وى به منزل مراجعت كردیم.

ه بود، ماندیم؛ همچنین براى آن ابوالحسن نام كه به فرموده سه روز دیگر در كرمانشاهان به جهت كاغذى كه خان به ما وعده داد
خان مأمور بود كه تا تهران همراه باشد، الزم بود كه تداركات خود را انجام بدهد. بارى این روز را به سیاحت و تفّرج شهر و 

 اطراف آن و دیدن آثار قدیمه صرف كردیم.

فتاد فرسخ در عرض، سى و چهار درجه و هفت دقیقه شمالى، بر حسب كرمانشاهان از جهت شمال شرق به بغداد به مسافت ه
رصد اعراب و ایرانیان دارد. در سى و چهار درجه و چهارده دقیقه به موجب رصدنویسان واقع است. این شهر در صحرایى 

است كه ما ]از واقع گردیده كه طرف چپ و جنوب و شرق وى باز است. طرف شمال و شمال شرقى آن كوههاى بسیار مرتفعى 
آنها[ عبور كردیم. با وجود اینكه این شهر امروز اقامتگاه خانى و پایتخت ناحیه وسیع حكومتى است، جمعیتش از هشت هزار الى 

 نه هزار نفر بیش نیست.

ن این شهر در كمال استحكام صیانت شده و خندقى عمیق و حصارى بسیار ضخیم آن را احاطه كرده است. ارگى كه حاكم در آ
منزل دارد، به حالتى بسیار خوب و نوساز است كه به فرمان نادر شاه مرّمت و تعمیر شده است، همچنان كه حصار قلعه را نیز 

[. نادر شاه در استحكام این محل به جهت مقاومت با  اند. این حصار از خشت خام ساخته شده ]است به فرمان وى تعمیر كرده
[، حسین پاشا والى بغداد، ]موقتاً[ این  ق 8876در تاریخ هزار و هفتصد و بیست و سه مسیحى ] عثمانى، اهتمام و سعى بلیغ كرد.

 شهر را تصرف كرد و چند سال بعد نیز پسرش احمد پاشا آن را بكلّى تسخیر كرد.

غیر مستقیم و هایش كثیف و تنگ و  این شهر مثل سایر شهرهاى ایران چندان زینتى ندارد. مساجد خوبى در آن نیست و كوچه
ها تماماً از گل ساخته شده است.  هاست. خانه غیر مفروش است، و آب همیشه در آنها جارى است كه همواره سبب گل شدن كوچه

« بهار خواب»[ طبقه تحتانى است و بس. این سطح خانه كه  [ فقرا همان ]یك [ اغنیا طبقه فوقانى ]نیز[ دارد. اما ]خانه هاى ]خانه
 چهار ماه از تابستان، خوابگاه تمام اهالى بلد است. گویند، در سه

ترین و حاصلخیزترین نواحى ایران است. آبهاى فراوانى كه از هر جانب، از كوههاى اطراف  قلمرو كرمانشاهان یكى از پر آب
  بر این خاك روان است موجب ]وفور[ و فراوانى
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آید. در این سرزمین از هر قسم میوه و فواكه و حبوبات موجود  زحمت به عمل مى رى بىنعمت شده است. جمیع مایحتاج بش
هاى چهارپایان از گوسفند و غیره هم بیكران است. انگور، به غایت نیكو دارد، لیكن  است. گندم و جو بسیار فراوان است. گله

بعلّت آنكه زمستان در این مملكت به شّدت سرما باشد،  تاك انگور را در فصل زمستان مجبور هستند كه به زیر خاك مستور كنند،
 پوشاند. و برف در قالب بستن كه چند قدم روى زمین را مى

[ گفتگو كنیم، تفصیل آثار قدیمى است كه در حوالى شهر كرمانشاهان از قدیم  چیزى كه اكنون ما را باقى مانده كه در ]مورد آن
در مجله  «11» [ ]بوشان« لوشان»كنیم، كمى با آنچه كه مسیو  از این آثار ذكر مىموجود است. وصف گزارش ما كه در اینجا 

[ شرح و تفصیل داده است، ]تفاوت دارد[. اما ما نیز اطالع خود را  ق 8113میالدى ] 8341در سال  «18» «ساوان»
ورم كه تفصیل این آثار را كمابیش ممكنم خ نویسیم، به امید اینكه شاید ]مورد توجه دانشمندان قرار گیرد[. بسیار افسوس مى مى

خواهم كه در كرمانشاهان به ما گفتند كه چند  نشد كه رسم نمایم و به همین مسوده ساده قناعت شد. عذر این تقصیر را چنان مى
رف اوقات سال قبل یك نفر از اهل فرانسه از بغداد آمده، و صورت این آثار را مفصاًل كشیده و چندین روز در سر این كار ص

كرده و مشغول بوده است. ما هیچ تردیدى نكردیم كه این شخص غیر از مسیو بوشان نباشد، زیرا از سفر مشارالیه از بغداد به 
 طرف سواحل دریاى خزر اطالع داشتیم.

  . شرح طاق بستان7

ا و تاكهاى انگور به طرف شرق شویم. بعد از آنكه مدت یك ساعت و یك ربع از میان كشتزاره حال مشغول ذكر آثار مزبور مى
اى مانند[ بود، رسیدیم ]كه مردم آن نواحى، آن  كرمانشاهان حركت كردیم، به دامنه كوهى بسیار سخت و مرتفع كه عموماً ]تیغه

نامیدند. چند قدم به كوه مزبور مانده، دو چشمه آب عظیمى كه  مى« طاق خسرو»و یا « طاق رستم»[،  ]بستان« طاق بستان»را[ 
شدند كه منبع رودخانه كوچكى  بسیار صاف و خنك بود، بیرون آمده و در روى زمین پهن و جارى شده و بعد به هم متصل مى

 شدند. مى« قراسو»موسوم به 



[ به صورت مربع مستطیل مشاهده افتاد كه آثارى از بقیه حوض  در حوالى این دو چشمه و قدرى دورتر، سنگهاى تراش ]خورده
  سیعى بود كه هنوز بعضى از عالیمبزرگ بسیار و

______________________________ 
(11)Beauchanp . 

(18).Journal des Savan  
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 [ بود. آن باقى ]مانده

 در پیشاپیش چشمه بزرگتر، ایوانى به ارتفاع سه قدم از سنگ خاراى بسیار سخت و صعبى تراشیده شده ]بود[ كه همچنان سى
قدم عرض و سى قدم طول داشت. در نهایت این ایوان صورت سوارى مجسم از سنگ برآورده كه در دست چپ سپرى و در 

اى داشت كه به دوش خودش تكیه داده بود. سر این سوار پوشیده به ]كالهخود[ بود و تنش در تحت اسلحه و با  دست راست نیزه
ى داشت. دست راست اسب را شكسته بودند. اسب و سوار هر دو از لباس حرب مستور بود. اسب وى رخت و ستام محتشم

اى مشاهده  جانب یسار به سنگ متصل بودند، ارتفاع این مجسمه از پانزده قدم الى هیجده قدم بود. در باالى سر سوار، كره
 شد. مى

صورت دیگر، فضاى فوقانى  . این سه«11» [ باعث فاصله ما بین این مجسمه و سه صورت دیگر شده بود ]باریكه مستقیمى
نماید  [ چنان مى رسد مجسمه اصلى است میان سوار و سقف طاق را گرفته و پر كرده بود. صورتى كه در وسط است ]و بنظر مى

موئى صورت وى مظنون است.  [ است. این تصور از هیأت كالهى كه در سر دارد، و از سادگى و بى كه صورت پادشاه ]جوانى
دهد كه معلوم نیست چه چیز  نب راست، به صورت دیگر كه شخص پیر و صاحب ریش بلندى است، چیزى مىاین تمثال به جا

است، و از براى چه مصرفى به كار آید. این چیز كروى را كه از روى جسمى مثلث الشكل طوالنى آویخته شده، در روى آن 
 اند. خطوطى عرضى كشیده

[ خطوط  چنان ]داراى تر از اولى است، خارج گردیده كه قدرى منحنى و هم ه طوالنى[ ك از زیر او نیز جسمى دیگر ]شیارمانندى
[ در باالى صورتهایى كه در كوه بیستون است، فرقى ندارد. ما چنان گمان  عرضى است. این شیئى مجهول با آن ]تصویرى كه

ریزد. اما از  كه از آن آب جارى شده و مى كردیم كه این شیئى طومارى باشد. اما مسیو بوشان تصور نموده كه این ظرفى است
[ از پائین به باال  نظر ما این تصور، استوار نیامد. به علت اینكه ]زیر[ جسم طشت مانند كه او آن را آب تصور كرده، ]عالیم

 [، در صورتى كه در پیچیده شده و برگشته ]است

______________________________ 
اریهاى عهد ساسانى شهرت دارد. قدیمترین حجارى آن، مراسم تاجگذارى اردشیر دوم است كه (. طاق بستان به دلیل حج11)

شود.  كند. در این نقش زردشت )و یا میترا( نیز دیده مى اهورامزدا )یا به قولى موبد موبدان( حلقه سلطنت را به وى هدیه مى
 ارد.عالوه برآن، در طاق كوچك، نقش شاپور دوم و شاپور سوم هم وجود د

هاى طرفین به خط و زبان پهلوى است. در طاق بزرگ و بر روى سه دیواره آن همچنین مراسم تاجگذارى خسرو پرویز  كتیبه
خورد. حجارى جدیدى هم از زمان قاجار و از محمدعلى  هاى شكار خسرو پرویز نیز به چشم مى شود. عالوه برآن صحنه دیده مى

 دها بدان اضافه شد كه در زمان دیدار اولیویه هنوز وجود نداشته است.میرزاى دولتشاه، پسر فتحعلى شاه بع
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[. صورتى كه در جانب راست پادشاه است، صورت زنى است كه در  جانب چپ او نیز، گردى دیگرى را در دست گرفته ]است
ن كه شاه گرفته، او نیز گرفته. دست چپ كه دست راست و در همان ارتفاعى است كه دست پادشاه است، چیزى مشابه هما

ها نمایان است و  تر از دست راست وى است، چیزى دارد كه مانند كوزه یا پیاله یا میوه است. از این سه صورت تمام چهره پائین
س این صورت بلند اند. لبا اند. كاله و صورت وسطى مانند دو هاللى است كه در باالى آنها كره نهاده ]همگى از[ روبرو ایستاده

نماید كه از پیش گشاده شده، و كمرى به میان بسته است. ارتفاع این صورت به بلندى هشت قدم  است و مال وسطى چنان مى
 است.

[ این ایوان صورت دو شكارگاهى است كه یكى در آب و دیگرى در خشكى است. در اولى در جهت فوقانى  طرفین -در جنبین ]
پنج نفر سوار كشتى، و در زیر آنها صورت گرازهایى است كه در مرداب و میان علفزارها فرار  قدرى منحرف از حاشیه،

اند. در وسط، درمیان كشتى چهار نفر نشسته و پنجمى  كنند. در قرب حاشیه از جانب چپ، پنج نفر شتر سوار نقش كرده مى



فكند. از جانب راست پنج نفر دیگر همچنان در میان كشتى ا ایستاده و كمانى در دست ]دارد[ و نیزه به جانب حیوانات در آب مى
تر است، كمانى به دست و تیرى به دست دیگر دارد. در كنار حاشیه از جانب راست،  ]بودند[. یكى از آنها كه به صورت، درشت

د كه به شكار فیل ان فیلها و چندى از حیوانات دیگر منقوش است. در مابین حاشیه، صورت چند نفر از اشخاص را نقش كرده
 كنند. اشتغال دارند. در پیشاپیش آنها از جانب راست حیواناتى چند در میان علفزار فرار مى

[ دو صف از ارباب موزیك و اهل طرب، و در وسط صورت پادشاهى  شكارگاه دوم در گوشه فوقانى از جانب چپ ]حاوى
ن چترى فراز سر پادشاه گرفته، و در طرف چپ در كنار حاشیه سواره و چندین نفر از خّدام در عقب وى است. یكى از چاكرا

تر از تمثال پادشاه، سوارانى چند مشغول شكار  صورت، اشتران زیاد، و پایین آنها، اشكال حیوانات مختلف است. چند قدرى پایین
شیه كوچكى، یك نفر به دو اند. در طرف راست از گوشه فوقانى، در حا خرگوش و خرگوشهایى چند در پیشاپیش سواران گریزان

دست به عصایى تكیه كرده، و در كنار، دو شخص فیل سوار، و در وسط مایل به كنار از جانب راست، شخصى نیز سوار فیل و 
 در پایین، طرف گوشه تحتانى دو نفر فیل سوار دیگر ]وجود دارد[.

اند، در كمال خوبى  د، و در دل سنگ و در گودى نقر شدهاند. و چون سائیده نیستن این اشكال صغیره را بسیار نیكو نقش گردیده
اند. از دو جانب اطاق،  اند. برخالف، اشكال كبیره در بیرون اطاق تا ارتفاع زیادى سنگها را تراشیده و حجارى كرده محفوظ مانده

 ى دارند،رو باز اى است كه در دست راست هر یكى از آنها كه به پیش دو صورت با یال و پر و عظیم الجثه
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[ در بر دارند، و از زیر  رسد پر از میوه است، قرار دارد[. لباس ]نازكى هم اى، و در دست چپ ]ظرفى كه به نظر مى حلقه
 لباسها پستانهاى ایشان معلوم و نمایان است. در قسمت اعلى و فوقانى طاق، صورت هاللى منقوش است.

اند. در قعر این  [ دیگرى كوچكتر از اولى و همچنان از سنگ تراشیده، در آورده اول، اطاق ]یا سالنكمى دورتر از این اطاق 
اند. آنان دستها را اندكى خمیده، بر روى  سالن، صورت دو نفر زن، برجسته از سنگ و قدرى بزرگتر از حّد طبیعى تراشیده شده

ارند. از هر دو جانب خطوطى مشاهده افتاد كه مسیو بوشان آنها را نقل اى به جاى كاله د پیكر خود نهاده و در باالى سر، كره
 ترجمه كرده است. «17» «سیلوستر دو ساسى»كرده و مسیو 

كه  -در جانب این سالن سه صورتى نیز برجسته، تراشیده شده و قریب به حد طبیعى ]موجود[ است. آنكه در طرف چپ است
دهد كه مسیو بوشان  رت مردى است. صورت وسطى به صورت سومى چیزى مىصو -اى دور سر وى را احاطه كرده حلقه

ریزد. در زیر پاى این دو نفر صورت انسانى است خفته كه این دو نفر پاهاى خود را  تصور كرده ظرفى است كه آب از آن مى
و تراش شده مفروش است. این آید، از سنگهاى خارا  اند. بیرون و دامنه كوهى كه چشمه آب بیرون مى در روى جسد وى نهاده

 سنگها از همان جنسى است كه در كوه است.

بر حسب تفّحصاتى كه مسیو سیلوستر دوساسى در باب كرمانشاهان و آثار قدیم آن كرده، این شهر از بناهاى بهرام پسر شاپور 
ح و عمارت آن كوشید، و از بهر قباد بن فیروز در اصال -معروف است« بهرام چهارم»یا « ورهران»دوم است. در اروپا نام 
 خود هم عمارتى ساخت.

ها  ها و حوضها و عشرت خانه نوشیروان پسر قباد و پرویز پسر نوشیروان در این شهر اقامت كردند، و در حوالى آن چشمه
 ساختند.

  صفّه»انشاهان، جائى كه [ در حوالى كرم كند كه به حكم خسرو پرویز ]عمارتى مسیو دوساسى در یكى از مصّنفات ایرانى نقل مى
گویند، ساختند. هم او گوید كه ]این شاهزاده همانند[ این شهر، باغى « شبدیز صفّه[ » ]و یا بنا بر نسخه دیگرى« شیرین «11»

دار، در آن  نیز در حوالى شهر كرمانشاهان در صحرایى ساخت كه دو فرسخ عرض داشته است، و از هر قبیل درختان میوه
اند، و از هر نوع  شد. قسمتى از این باغ را چمن و مرغزار كرده و گرمسیر یافت مى هاى سردسیر نشانده بودند كه در آن از میوه

 جانوران در آن افكنده، تا در اینجا چریده و نتایج دهند و

______________________________ 
(17)Silvester de Sathi . 

 ند.نهاد ایوان مسقّف، سكویى وسیع كه بر روى آن شهرى را بنا مى -(. صفّه11)
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عالوه روایاتى  زیاد شوند. شیرین نام معشوقه یا زن خسروپرویز است، و شبدیز اسم اسب شهریار مزبور است. مسیو دوساسى به
هایى كه به مسیو بوشان رسیده، وى مدلل و ثابت كرده كه  چند كه در كتب مختلفه ایرانى است، نقل كرده است. به موجب نوشته

 اند، همه از بناهاى سالطین ساسانى است. كرمانشاهان و آثارى كه ذكر كردهشهر 
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 فصل دوم از كرمانشاهان تا كاروانسراى شهر نو

  . حركت از كرمانشاهان8

هجرى ساعت هفت صبح از كرمانشاهان حركت شد. صاحب منصبى كه تا تهران  8188/ اواسط جوزاى 8346هشتم ژوئن 
و  «8»  أمور بود همراه ما باشد، با مترجم و دو نفر نوكر كه از بغداد گرفته بودم، همراه ما بودند. تمامى مسافرین با بكاولم

نوكران از هر جهت هشت نفر بودیم. با این جمعیت قلیل سفر كرده، بیمى از دزد و راهزن نداشتیم، زیرا از هنگامى كه آغا 
 شود سفر كرد. ه، به آسودگى تمام در مملكت ایران مىمحمد شاه صاحب سلطنت ایران شد

دانند كه اگر شخصى در اثناى  [ مستحفظ، در كمال سختى بودند. كاًل مى در همه راهها و كاروانسراها، قرا سواران ]قره سواران
عالوه ]باید كلیه اموال  . بهوحوش ساكنین در كار نیست راه گرفتار دزد گردد، یا مالى از او به سرقت رود، بعداً بخشایش به حول

 مسروقه گرفته شود، و در مورد[ مستحفظین طرق، جزایى غیر از قتل نباشد.

به هنگام بیرون آمدن از كرمانشاهان، اول روى به جانب شرق و جنوب شرق حركت كردیم. باالخره همان جهت مشرق را 
اى را كه  تیم. این كوهى كه گفتیم در شمال و شرق اوست، جلگهكه ذكر آثار آن را كردیم، گذش« طاق بستان»گرفتیم. از نزدیكى 

  كرمانشاهان در آن واقع

______________________________ 
  مباشر تهیه غذا و آشامیدنى جهت شاهان و امیران -(. بكاول )تركى: بقاول(8)
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 ه و به جانب شرق كشیده شده است.[ كرده و در این محل نصف دایره احداث كرد است ]احاطه

نامند. فى « بیستون»اى كه در این كوه رو به شمال است، سزاوار دقت دانشمندان علم زمین شناسى است. این كوه را  قطعه
 است كه در آن نقش و آثار قدیمه است. «1» «تواز»الحقیقه تمامى این كوه در بلندى و ارتفاع آن بیشتر از ششصد 

تشكیل شده و همه جا  «7» میل است، كاًل از یك پارچه سنگ خارا و صخره صماء 81شهر جدید[ كه قریب به ]یا « شهر نو»
  ]به طور[ عمودى قطع گردیده است.

علت این قطعى با این عظمت معلوم نگردید، زیرا هیچ اثرى از وجود كوه آتش فشان كه موجب چنین امورات است در این 
عالمتى كه در زمین دامنه كوه كه نشانه تغییر و تبدیل طبیعى باشد، دیده نگردید. كوههایى كه در كوهها مالحظه نیفتاد، و 

 محاذات این جبال بودند، آنها نیز از همین سنگها مركب بودند، لیكن دامنه هر یك از آنها سهل المرتفع بود.

، عبور كردیم. در جانب راست، به مسافت، دهى در یك فرسخى كرمانشاهان از آب قراسو گذشتیم و از پلى كه شش چشمه داشت
كه بر روى آب قراسو بنا شده بود. مدتى در زمین هموار حركت كردیم، بعد از زمانى صورت زمین « پل شاه»بود موسوم به 

 تغییر كرد و به سه وجه شد.

سنگالخ بودند، در جانب راست ما بودند. [ در بلندى كمتر و  كوه بیستون همه جا در جانب چپ قرار داشت و كوههاى دیگر ]كه
اى شاداب داخل گردیدیم كه رفته رفته وسیع و به جانب جنوب ممتد شد. بعد از هفت ساعت كه طى مسافت كردیم،  ]بعد[ به دّره

 به كاروانسراى شهر نو فرود آمدیم كه از كاروانیانى كه از همدان رسیده بود، مملو شده بود.

 . كاروانسراى شهر نو1

و سایر سیاحان ذكر « اوتر»و « پیترو دالواله»دهى كه موسوم به شهر نو بود، سابق بر این، در این محل بوده است. چنانچه 
 اند و اكنون چنان خراب شده كه بزحمت دیگر آثارى در آن توان یافت. كرده



ودخانه واقع است. این كاروانسرا بسیار كاروانسرایى در جهت غربى آن بنا شده كه به فاصله سیصد یا چهار صد قدم در نبش ر
وسیع و یكى از كاروانسراهاى خوب مملكت ایران بود. این قسم از ابنیه، بعد از مساجد جامع و عمارات دولتى از بهترین 

  هاى این مملكت ابنیه

______________________________ 
 پاریسى است.« پا- Toisen(- 1167تواز ) 611(. 1)

  خت و محكمس -(. صماء7)
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اند. این قسم ابنیه در ایران، تنها محلى است كه مسافرین  است كه ما دیدیم. از این ابنیه در سر تمامى راهها و شهرها ساخته
 توانند در آنجا اقامت كنند. مى

در تمامى راههایى كه ترّدد قوافل در آنها عدد آنها در شهرها متناسب است با وسعت دایره تجارت و كثرت و قلّت امتعه تجارتى 
 اند كه در جوار نهرى و آبى باشد. اند و اهتمام كرده شود. به فاصله هفت یا هشت فرسخ یكى از آنها را ساخته [ مى ]انجام

ختخواب شود، شخص مسافر مجبور است كه به همراه خود فرش و ر [ از هیچ قبیل یافت نمى ]چون در این محلها وسایل پذیرایى
 [ توان خرید. و ادوات طبخ و غیره بردارد. اما به قیمت، كاه و جو براى دّواب و لبنیات و میوه و برنج و گوشت بهر خود ]مى

اند كه  الشكل در دور محلى وسیع با حجراتى زیاد بنا شده تمامى كاروانسراهاى اینجا به یك صورت و شكل ساخته شده و كاًل مربع
اى باشند. لیكن در شهر، بعضى از آنها صاحب حجرات فوقانى نیز هستند. مدخل این مكان درى بزرگ و  قهخارج شهرها، یك طب

 محكم است.

 مستحفظ این در، شخصى است كه اگر سرقتى در اموال مسافرین اتفاق افتد، مسؤول باشد. 

دم مربع وسعت دارد. به این اطاق كه داخل دهند، عبارت از اطاقى است كه قریب به پانزده ق اطاقى كه مجاناً به مسافرین مى
 خورد. شوند از صفّه كه هفت یا هشت قدم عرض، و چهار قدم ارتفاع دارد، پله مى مى

خوابند. اگر بخواهند و میل كنند، در بام  خود ایشان نیز اگر فصل و هوا مقتضى باشد، در زمین بیرونى نشسته، و در آنجا مى
 توان خفت. حجرات نیز مى

صل زمستان مسافرین، طویله را بر اطاق ترجیح داده، در آنجا منزل كنند. به علت اینكه طویله گرمتر از اطاق بوده، و در در ف
نزد دّواب و باركشان خود باشند و مراقبت احوال آنها را بهتر توانند كرد، زیرا سرما مانع است از اینكه آنها را در بیرون ببندند. 

اى به عرض پنج شش قدم، براى مسافرین  از سال اجرا شود. در درون طویله، در طول جدار، صفّه این فقره هشت یا نه ماه
 بندند. اند كه در اینجا منزل كرده و مالهاى خود را در مقابل خویش مى ساخته

چهارپایان و بارهاى خود هاى آنها هیچگاهى در اطاق منزل نكنند و همواره در پهلوى دّواب و  [ و عمله مكالیان ]چارواداران
 باشند.

آیند، و هم در صحرا اردو كنند، مگر از دزد ایمنى نداشته باشند.  در فصل گرما مسافرین و قوافل عادتاً به كاروانسرا فرود مى
ه جهت گیرند، ]اّما[ مبلغ قلیلى در كاروانسراهاى واقع در شهرهاى بزرگ ب كرایه منزل در كاروانسراهاى عرض راه، مطلقاً نمى

 گذاشتن بار وامتعه تجارتى مطالبه كنند.
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كاروانسراها هرقدر بزرگ باشد، بیشتر از پنجاه اطاق نشیمن ندارد. چون هر كاروان اگر با هم برسند، مجبور شوند كه چند 
ند. در طویله و صحن كاروانسرا، دویست مال نفرى در یك اطاق منزل كنند و یا در صفّه و طویله مقام نمایند و یا به بام باال رو

 و بیشتر توانندجاى داد.

 اگر عالوه بر گنجایش محل باشد، ناچار در صحرا منزل كنند و به بام باال روند.



بواسطه كاروانسراها، سفر در تمام مشرق زمین به ارزانى دست دهد و مسافرین را مخارج زیاد نشود. به علت اینكه غیر از 
 و نقل، تفاوتى در خرج براى حاضر و مسافر نباشد، خرجى كه در حضر كنند، در سفر هم به همان نحو خرج نمایند. كرایه حمل

اند و هرگز بیشتر از آنچه در خانه خود براى نفس  تّجارى كه سفر تجارتى كنند، همچنان زّوار مشاهد مقّدسه و حجاج و غیره
در سفر عالوه نكنند. طایفه ارامنه كه بیشتر از دیگران مسافرت كنند، خّست و نمایند،  خویش، اسب و مالى كه دارند خرج مى

 اند كه پانصد یا ششصد فرسخ بیشتر سفر كنند، و غیر از نان خالى چیز دیگر نخورند. اى رسانیده امساك را به درجه

اى كه در آن  ده و صرف كنند. گاهى میوهاند سائی [ خشك كه از خانه به همراه آورده هاى گاهى نان را با بعضى سبزیهاى ]ادویه
 فصل باشد، بخرند و قدر قلیلى پنیر یا ماست بگیرند. اگر در شهرى توقف كنند، شود كه برنج و گوشت نیز مصرف باشد.

 كرایه حمل امتعه تجارتى نیز بسیار ارزان باشد. به علت اینكه چهارپایان را چندان خرج نبود، زیرا غالب اوقات در صحراها،
 علف به مفت چرند و در كاروانسراها كاه و جو به قیمت نازل خورند.

ونقل امتعه تجارتى در مسافات بعیده شده است. مثاًل از تبت و  چنانچه سابق گفته شد، این قسم مخارج مسافرت سبب حمل
آید. این مطلب را به سهولت و  هندوستان و اسالمبول از راه خشكى متاع آورند، بدون آنكه در قیمت و فروش تفاوتى فاحش پدید

اند و تفاوت قیمتى كه از  هاى زیادى كه در عرض راه نهاده در میان ملل مختلف توان كرد. اگر دقت شود با وجود گمركخانه
ز تر ا اى كه از راه خشكى بدانجا رسیده است، ارزان آید، باز در اسالمبول، اجناس و امتعه چندین دست گذشتن، بر امتعه وارد مى

 اى است كه از راه دریا آورده شده و به لندن و آمستردام برند. امتعه

  . شرح آثار قدیمه بیستون7

حال به بیستون برگردیم. چون به كنار رودخانه كوچكى كه از طرف شرقى كاروانسرا جارى بود، رفتیم، اول چیزى كه به نظر 
 اى بود كه از سنگ تراشیده بودند و قطعاً  آوردیم، لوحه
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 .«1» از زمان سلطنتهاى باستان بود

این حّجارى در سنگ مرمر سرخى، نیكو به عمل آمده بود و چهار خانه داشت. دو خانه كه متقابل بود و صورت انسانى كه 
افتاد كه در دست  رفت، ملحوظ حجارى آن را به درجه اعلى كرده بودند، در آن بود. در یكى كه گمان صورت پادشاه جوانى مى

راست چیزى گرد گرفته بود كه از وى چیز دیگر مثلث الشكل طوالنى معّوج بیرون آمده و بسیار مانند بود به یكى از آن سه 
رفت  صورت كه در كرمانشاهان ذكر شد. در دست چپ چیزى دیگرى داشت كه مظنون بود كتاب باشد. چنان بود كه گمان مى

بها بود، باالپوش لطیف و  شد. لباس او ظاهراً قیمتى و گران اى دیده مى یر این دست، گلى و شاید میوهاند. در ز كه اكنون ساخته
 در بر داشت. «3»  مطّرزى

سر او بسیار پوشیده و كاله وى مشابه بود به كاله آن صورتى كه در كرمانشاهان گفتیم كه صورت پادشاه جوانى است. ااّل اینكه 
 هم بود كه سالطین ساسانیان را رسم بودى. در این كاله تاجى كوچك

صورت مقابل صورت اول حرف، آشكارا صورت زنى بود كه در سر كالهى داشت گوى مانند و كروى، و دو صورت هالل كه 
 بندها مزّین داشته و لباس قیمتى و كمرى مرّصع به میان در دست چیزى گرفته بود كه گویا كتابى بود. سینه و گردن را به گردن

بسته بود. در گوشه فوقانى این لوحه، صورت گلى بود كه بسیار شبیه بود بدان گلها كه در صور آثار مصریه دیده شد. این گل 
هاى حجارى كه  گویند. در خانه دیگر غیر از زمینه« لوتوس»كه قسمى از نیلوفر است، گل گیاه عظیمى است كه به یونانى 

 ن لوحه را سه قدم در سه قدم مساحت بود.بسیار دقیق بود، چیز دیگر نداشت. ای

آمد و دو شعبه شده و  تا منبع چشمه رفتیم و آن سرچشمه، بسیار عظیم و شایان بود. آب با غلیان تمام از دامنه كوه بیرون مى
 كرد. [ مشروب مى اى كه در تحت آن بود ]بسهولت جلگه

مه هم لوحى در سنگ تراشیده بودند، و خطى در آن لوح بود كه این جلگه تا چند فرسخ به طرف جنوب ممتد بود. در باالى چش
افسوس خوردیم كه ما را ممكن نشد كه صورت الخطوط را نقل بكنیم، با اینكه ]آن خط[ برجسته و حّجارى شده و بسیار درست و 

  سان باشد. موضوع بنایىخوانا بود. چیزى كه ما را مایه تعجب شد، این بود كه این خطوط مظنون بود كه از سالطین بنى سا

______________________________ 
هاى داریوش كه در دل كوه بیستون نقش  بهستان، مركز والیت كانپادا در زمان هخامنشیان بود. حجارى و كتیبه -(. بیستون1)



را سینه گئوماتاى مغ  شود، كه پاى چپ خود شده است، شهرتى بسزا دارد. در این نقش، داریوش به همراه اهورامزدا دیده مى
 شوند. نهاده است. پشت سر داریوش، بزرگان دربار هخامنشى دیده مى

 نقش و نگار -(. مطّرز3)
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بود بسیار قدیمتر و ظاهراً از سالطین اشكانیان بود، زیرا در هر طرفى از این لوح، خطوط یونانى ملحوظ افتاد. چنانچه به 
 شد. در تحت خطوط، بعضى نقشها بود كه ضایع شده بودند. خوانده مى« گوترز -گودرز»[ به لفظ  ]ساتراپى درستى نام وزیرى

اى متداخله با اضالع متصله معلوم بود كه گویا حّجارى كرده بودند. غیر از اینها در  در جانب غربى چشمه، كوهى با زاویه
شد. به هنگامى كه مشغول بودم نقشه و مسوده  وازده صورت دیده مىاند، د طرف چپ در ارتفاع زیادى كه ایضاً حجارى كرده

رفت. من تنها بودم و جز اسلحه خود،  [ آمد كه گمان حمله بردن و هجوم نمودن مى آنها را بردارم، ناگاه كردى روى به جانب ]من
ورده، او را تهدید كردم كه قدمى بیشتر اى كه همیشه در كمر داشتم، چیزى دیگر همراهم نبود. فوراً طپانچه را بیرون آ طپانچه

اى بود. اما جرأت اینكه دستى به قبضه خود برد، نكرد. مدتى مرّدد ایستاد، باالخره به عقب رفت،  نیاید. كرد را نیز در كمر قداره
 من نیز به منزل ]كاروانسرا[ مراجعت كردم تا تفنگى برداشته و كسى را به همراه بیاورم، اما وقت دیر بود.

رفته قامت یكى از دیگرى بلندتر و دستها در عقب بسته، نهمى كه  آنچه نقشه برداشتم این است: هشت نفر به قطار ایستاده كه رفته
دارد كه نشسته است كه به نسبت یكبار ]بزرگتر  [ و بر پادشاهى عرضه مى تر، آنها را ]معرفى دستهاى گشاده دارد و قامتى كوتاه

 اند كه اولى كمانى و دومى تیرى در دست دارد. است. دو نفر دیگر در پشت سر وى ایستادهتر از دیگران  و[ قوى

در باالى این صورتها، صورتى بود كه سر انسانى داشت و دو پر از جوانب وى گشاده بود، ولى این پرها مربع الشكل بودند. 
یزى كه ما را سزاوار دقت بود، این بود كه این هشت نفر نمود كه از پایین جامه وى، شكل دم مرغى آویخته بود. چ چنان دیده مى

اند و یا از هشت قبیله مختلفه بودند كه  كه دستها بسته داشتند، هر یكى لباسى به طرزى دیگر داشت كه هشت ملّت را نمونه بوده
شرق زمین، در هر زمانى كه كردند. از این فقره معلوم است كه در تمام م [ مى عرض عبودیت خود را به حضور پادشاهى ]اعالم

بردند، مانند عبدى كه  رسیدند و خود را به حالت خضوع و خشوع مى طبقه رعیت یا ملتى مغلوب شوند، به حضور پادشاه مى
 تمام زندگانى وى، متعلق به موالى او است.

نگ نبود، و آن را ملحق كرده رفت كه از خود آن س در زیر این صور، قطعه بزرگى از سنگ مربع الشكل بود كه چنان گمان مى
اى باشد كه هنوز باز نشده است. گویا آثار ساروجى كه درز آن را محكم كرده بودند،  اند. چنان تصور كردیم كه این در دخمه بوده

  معلوم بود. قطعاً اگر شخصى از خان كرمانشاهان اذن بگیرد و این دخمه را باز كند، آنچه در جوف آن یابد، دست
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 نخورده خواهد بود.

رسد كه در پایین  اى بزرگ مى چون شخص از جانب چپ این صورت، روان شود و به قدر سیصد قدمى از كوه طى كند، به تپه
شد  [ سنگهاى تراشیده مربع الشكل چندى دیده مى آن هنوز آثار دیوار بسیار عریضى باقى است. در آن حوالى، ]به طور پراكنده

 شباهت زیاد داشت.« پنج فرنگى»در یك روى آنها حرفى نقش كرده بودند كه به رقم كه 

تمامى آن سنگ در ارتفاع صد قدم و بلكه بیشتر، چنان ظاهر بود ]كه گویا[ تراشیده شده است. جاى و اثر آالت حجارى بدرستى 
و بلندى داشت. از این سبب گمان كردیم كه اینجا  در آن نمایان بود، لیكن این قطع و تراش منّظم نبود و برخالف، بسیار پستى

شود  اند. در جانب شرقى چشمه، آثارى از بنیاد عمارتى دیده مى معدن سنگى بوده كه به مرور، سنگها را از آن قطع كرده و برده
اى  متساوى ]و تا محدودهو نیز معلوم بود كه به طور نا -كه هنوز در باغ بود و بقیه بناى آن به خیابانى كه به سنگ مفروش بود

 شد. منتهى مى -اند بسیار[ دور كشیده بوده

دارد كه در این محل، در قدیم شهرى یا منزلگاهى بوده است، چنانچه در كرمانشاهان بود. شرح  تمامى این آثار محقق بر این مى
 داشت. توان معمول و تفصیل را از آنانكه دانایان آثار این قوم، و تواریخ ایشان هستند، مى

هفتم ماه ژوئن: پیش از طلوع آفتاب سوار شده و روانه شدیم. مدتى كوه بیستون و جلگه شهر نو را در جانب راست داشتیم. چون 
كردیم تا بعد از شش ساعت  از كوه گذشتیم، از رودخانه كوچكى كه پلى داشت، عبور كردیم. در زمین هموارى حركت مى

، فرود آمدیم. این ده بسیار بزرگ بود. صاحب آن همان گمركچى بود كه در كرمانشاهان [ در طرف شرق صحنه ]راهپیمایى كه
 بود. كوه بیستون چهار پنج فرسخ در عقب ما مانده و در قله آن، كمى برف نمایان بود.



 . كنگاور1

یم. در میانه كوههاى هشتم ماه ژوئن: چند گاهى در صحراى صحنه، طى مسافت كردیم. بعد از آن از زمین پست و بلندى گذشت
پست، باز داخل جلگه شدیم. بعد از هفت ساعت راه، در كنگاور فرود آمدیم. كنگاور دهى بسیار آباد و با جمعیت زیاد بود. در ما 

 اى افتاده كه آب وافرى در آن جارى بود. جلگه در جانب جنوبى ده بود. بسیار وسیع و زیاد خصب و معمور بود. بین دّره

اند. چنان معلوم است كه در ایام سابقه، شهرى عظیم بوده است. در  باشد كه قدما متوجه شده« كونكبار»گویا همان كنگاور كه 
  كنم هیچیك اینجا آثار معبدى قدیمى است كه گمان مى
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 داد. اند. كهنه آسیابى هم دیدم كه مجملى از آن را شرح خواهم از سّیاحین ذكرى از آن نكرده

  . خرابه معبد قدیمى3

اى چند از گل ساخته بودند. معهذا آثار این  در جهت سفلى در ده، در تلّى از بقیه سنگها، آثارى مرتفع بود كه در باالى آن، خانه
از خاك و از تلّى سنگالخ بیرون  -كه مشرف بر صحرا بود -محوطه ]قدیمى، روشن و[ درست بود، و جهت جنوبى این محوطه

ه بود كه دویست و بیست قدم داشت، و این دیوارى بود كه از قطعات بزرگ سنگهاى مرمر با شفته گچ و ساروج ساخته بودند آمد
كه در روى آن، نه ستون از مرمر خاكسترى نهاده بودند كه هنوز تنه بعضى از آنها باقى بود. این ستونها از چندین قطعه مركب 

شد. جهت شرقى و غربى آنهم قطعاً عین طول بود. اما اكنون دیوارى  از انتهاى آنها معلوم مىبودند و پنج قدم قطر آنها بود كه 
شد. طرف شمال با بقیه اختالف داشت. در آن نیمه ستونهایى مشاهده افتاد كه به دیوار  باقى نبود، ولى ستونها بدرستى شمرده مى

[ درست معلوم نگردید.  [ رسیده بود، لذا ]همه آن ابى به آن ]قسمتتكیه داده بودند. چون این قسمت به ده متصل بود، بیشتر خر
[. در این طرف كه تصور كردیم تیغه  پیش روى این نیمه ستونها، نیز ستونهایى به نظام كه ]به تعداد[ ده بودند، یا نه ]وجود داشت

عدد گمان كردیم، بواسطه  81ست. اما ما بوده ا 81یا  4بوده است، نتوانستیم درست معلوم كنیم كه عدد ستونها به شماره، 
 اى كه در كمى مسافت مابین بقیه همه ستونها ]ایجاد[ شده بود. مالحظه

 [: در اول طلوع آفتاب روانه شدیم و به جانب شمال شرق حركت كردیم. روز نهم ]ماه ژوئن

كرد. بعد از  رفت و آن ناحیه را سیراب مى بعد از دو ساعت از رودخانه كوچكى گذشتیم. این رودخانه به طرف جلگه كنگاور مى
پنج ساعت، در صحرایى فرود آمدیم كه بسیار وسیع و خیلى آباد و خصیب و سیراب بود. از همه نوع و جنس گیاه در آن یافت 

آن بود و  اى كه این گل داشت، خار فراوانى در دیدیم كه هیچ ندیده بودیم كه معّطر بود. درخت و بوته «6»  شد؛ ورد اصفرى مى
دار و با برگهایى بیضى الشكل بود كه اطرافش دندانه و در آخر هر شاخه، یك دانه گل  بلندتر از یك قدم ارتفاع نداشت. شاخه

داشت. از تخم این گل در تهران تحصیل كردیم و در پاریس كاشتیم، به عمل آمد. اگر پر پر این گل به دست آید، بهتر از آن، گلى 
 نباشد.

  شب یك ساعت به نصف شب مانده از كوه باال رفتیم و در تاریكى شب راهدر همین 

______________________________ 
 )Rosa Herberifobia(. گل زرد خوشبوى خاردار از تیره گل سرخ )6)
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[ كشید تا از كوه  بود. سه ساعت ]طول پیمودیم. چون صبح طالع گردید، خود را در قله كوه دیدیم كه اندكى برف هنوز در آن
پایین آمدیم، و بعد از آن همه جا، تا كنار كوه، رو به جنوب روانه شدیم. در طرف ما صحرایى بود در كمال وسعت و نهایت كه 

 هاى مختلف مالحظه شد. دو ساعت به جهت چراى چارپایان در اینجا مكث كردیم. اى چند و گله در آن دهكده

  همدان و شرح آن. ورود به 6

خوابى و بسیار گرسنه، هنگام نهار یك ساعت بعدازظهر به شهر همدان  روز دهم در كمال خستگى و ماندگى، از شدت گرما و بى
 رسیدیم.

 مصّمم شدیم كه دیگر در كاروانسرا منزل نكنیم و در خانقاه و تكیه ارامنه فرود آئیم.



داخل شدن به شهر از ما جدا شد. به جهت اینكه رفته و به حاكم از ورود ما اطالع ابوالحسن كه قائد و راهنماى ما بود، هنگام 
بدهد و نگذارد ما را در گمرك تفتیش كنند، زیرا در مملكت ایران، همچنان در عثمانى، در هر شهرى مختصر مبلغى از مال 

 كنند. م دخول به هر شهر، جزیه مطالبه مىكنند. از اشخاص خارج از ملت اسالم، به هنگا التجاره، به عنوان گمرك معاف مى

این جزیه فرقى ندارد با باجى كه در فرانسه و سایر مملكتهاى اروپ، در زمانى كه مطیع جهان و منقاد عقاید باطله بودیم، از 
 كردیم. ملت یهود دریافت مى

مد كه چون خان حاكم شهر در ركاب بالجمله از جانب داروغه و نایب الحكومه، شخصى به احوال پرسى ما و تهنیت در ده آ
 است و تا آخر تابستان مراجعت نخواهد كرد، در غیاب مشارالیه وظایف و خدمت آنچه باشد، به عهده من خواهد بود.

[. تخمیناً سى و پنج درجه  همدان در زمین مستوى و هموارى بنا شده و در یك فرسخى در جهت شرقى كوه الوند، واقع ]است
 هل و شش درجه از نصف النهار پاریس دارد.عرض شمالى و چ

این شهر كه در تمام سلطنت صفویه یكى از شهرهاى بسیار بزرگ و معّظم ایران بوده، بعد از انقراض سلطنت از آن دودمان، به 
مت را بیش نیست، لیكن باره و حصار شهر هنوز آثار عظ« اى قصبچه»بالها و فالكتهاى متعاقب گرفتار شده است و اكنون جز 

اند، و چند مسجد نیكو برجاست. اما جمعیت آن رفته و  [ بعضى ابنیه خوب هنوز باقى است كه از آجر ساخته دارد، و از آن ]دوره
ها خراب شده، و از قلعه آن، اكثر مواضع منهدم شده است. ارك كه در جانب شهر، و در روى تلّى واقع  بیشتر از نصف خانه

 ست.بود، حال بالكلّه ویران ا

  در فصل سابق گفتیم كه حسن پاشا والى بغداد در تاریخ هزار و هفتصد و بیست و سه
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[ كرمانشاه را تصرف كرده بود و در همان اوان، در سن پیرى از جهان درگذشت. اما پیش از مرگ در این  ق 8817مسیحى ]
ثابت كند. پس از وفات وى پسرش احمد پاشا یك سال بعد همدان را ضبط  خیال بود كه فتوحات خود را با اصول محكمى مقرر و

كرد. اما با وجود آنكه سه ماه در حصار و محاصره بودند، اهالى شهر با وجود فرار كردن حاكم و خیانت مشارالیه، در كمال 
. پس به آن بهانه، حكم به قتل و جدوجهد از شهر نگهدارى كرده، تسلیم نشدند، مگر پس از آنكه برج و باروى شهر منكوب شد

[ كرمانشاهان و همدان و نهاوند،  ق 8811غارت شهر شد و عثمانیان از آن تاریخ تا سال هزار و هفتصد و بیست و نه مسیحى ]
 و تمامى این صفحات را در دست داشتند، تا هنگامى كه نادر شاه آنها را بیرون كرد.

[ ریسمانى از پنبه والیتى  رسید، و همچنان پارچه ]هاى بافتند كه به مصرف اهالى مى د مىدر ایام سابق در همدان امتعه حریر زیا
كردند. اما امروز این كارخانجات از كار افتاده و مظنون چنین است كه دوباره این حرف، صورت  و داخله خود نیز تهیه مى

كیل حكومت منتظمه، ثابت و برقرار شود و سوداى نخستین خود را نخواهد گرفت تا هنگامى كه آسودگى و امنیت مردم و تش
 ریاست از سر بزرگان، دیگر بیرون رود.

[ است و ما نیز بر همین  كنند كه این شهر همان شهر قدیم معروف به اكباتان ]هكمتانه، اكباتانه اهل جغرافیا امروز متفقاً مدلّل مى
[ تطابق دارد. با تحدیدى كه قدما و ارباب مدینه  با محل قدیمى آنگوئیم كه محل آن در عراق عجم به درستى ] رأى هستیم و مى

اند. مسافت آن از كوه الوند، امروزه تخمیناً سه میل است و قدما،  اند، همان محلى است كه قدما جاى اكباتان را تعیین كرده كرده
 اند. دوازده میدان اسب در هنگام آبادى، بزرگى و وسعت این شهر را گفته

اند و  دهد. همچنین راههایى دارد كه در بین كوه بریده ایى كه همدان االن در روى آنها قرار دارد، خبر از قدمت آن مىخاكریزه
شود، ممكن است كه چون ایام سابقه، به شهر آورده شود.  كار اكنون ایرانیان این زمان نیست. آبهایى كه از این كوه سرازیر مى

اند، چنانچه در تمام ایران نظیر ندارد. زیادى محصول خاك آن، بر نهایت كمال و  مالیم گفته هواى آن را هم در تابستان بسیار
[ پایتخت قدیم مملكت  دهند، و این شهر تبریز نیست كه تفّحص مكان، ]به عنوان اند، شهادت تمام مى اوصافى كه قدما ذكر كرده

 [ است و بس. مادیه را دارد، بلكه آن همدان ]اكباتانه

[ و اصطخر و فارس و مداین، هر ساله با قدوم پادشاه ایران در  شوش -دانند كه اكباتانه نیز چون شهر بابل و سوز ]سوسه مىهمه 
شد. توقف سالطین در همدان بواسطه اعتدال هوا و سالمتى آن و كثرت میوه و فراوانى محصوالت، بیشتر بود.  قدیم، مشّرف مى

 ها و نیكوترین گلها و بسیارى آبها و فراوانى برنج و سایر به بهترین میوهفى الحقیقه این محل از ایران كه 
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حبوبات معروف است و كمال امتیاز را دارد، بسیار دور از شدت گرمایى است كه در بابل و جهت جنوبى ایران موجود است. 
یر مواضعى كه ماد قدیم عبارت از آنهاست، سبب اعتدال گرماى بلندى و ارتفاع زمین در كرمانشاهان و همدان و نهاوند و سا

 تابستان و موجب شدت سرما در دو سه ماهى از زمستان شده است.

خیال داشتیم كه بعد از یك روز یا دو روز توقف در همدان، رو به قزوین حركت كنیم، اما صاحب منصبى كه به همراه ما مأمور 
، ما را به وى سفارش كرده بود و تفقّد احوال ما را از وى خواسته بود، گفت مصلحت چنین «مسیو روسو»بود، و كشیش ارامنه 

است كه به همراهى كاروانى كه در این چند روز به تهران حركت خواهد كرد، سفر نماییم. ما نیز ایام توقف را در همدان مغتنم 
، خواستیم یك سفر گیاه شناسى به جانب این كوه بكنیم، زیرا ها یا به عبارت اخرى شمردیم، تا صرف سازیم به گشتن و دیدن كوه

موجب شده بود كه این كوه را ]بعدا[ به تفصیل تفّرج كنیم. چون اراده خود را  -كه بعضى گیاهها چیده بودیم -هنگام عبور از آن
وص مشرق زمین از حسن و به كشیش مزبور گفتیم و خواهان بلد و تدارك راه راحله این سفر شدیم، تفصیلى به بیان مخص
[ به  ق 8111مسیحى ] 8313خوشگلى و بسیارى گل و گیاه این كوه براى ما حكایت كرد، و گفت در ایام كودكى به تاریخ 

ها را در غایت حسن و طراوت دیده و  ها و آبشارها و دّره همراهى گیاه شناسى از اهل فرانسه به این كوه سفر كرده و بیشه
 مشاهده كرده است.

چون مصمم این سفر شدیم، كشیش اسبابهاى ما را كه بجا ماند، در كلیساى خود مضبوط كرد. با وجود توقف ابوالحسن در منزل 
ما، از این احتیاط متعجب شدیم از وى سؤال كردیم، جواب داد كه ممكن است كه در هنگامى كه ابو الحسن در منزل نباشد، 

هت احترام محل، از این محذور فارغ است، و اطمینان دارد كه مسلمین نیز چون عیسویان به سرقتى اتفاق افتد. اما در كلیسا به ج
 گذارند. كلیسا احترام مى

هاى مردم روند، مگر در  فما بعد به ما معلوم و محقق گردید كه ایرانیان چون عثمانیان بسیار كم براى دزدى و سرقت به خانه
هاى مردم هجوم ببرند. اما در سایر اوقات اگرچه در و پنجره هم در منزل باز و  نهوقت جنگ كه به غارت داخل شوند و به خا

شود. در این صورت فهمیدیم احتیاطى كه كشیش كرد، همه از براى  گشاده باشد، احدى خودسر و پنهانى داخل منزل كسى نمى
 ى دهیم.این بود كه رعایت احترام او را بیشتر كرده، هنگام مفارقت تعارفى شایان به و

جمعه روز چهاردهم ژوئن: مصّمم این سفر شدیم. چون از همدان آمدیم، به جانب جنوب غربى روانه شدیم. محلى را كه عبور 
هاى زیاد منشعب شده  شد، آب زیادى بود كه به شعبه كردیم بسیار خوب زراعت و آبیارى شده بود. آبى كه از كوه سرازیر مى

  بود و هر یكى چشمه

 31ولیویه، ص: سفرنامه ا

[. در اثناى چهار ساعت همچنان سواره از راههاى بسیار مستوى، و پیچ و پیچ به قلّه كوه تا دامنه برف  داشت اى ]مى جداگانه
 «خنطیانا»هاى بسیار دیدیم. در میان گیاهان  زارى توقف كردیم. در اینجا كبك رفتیم و به جهت صرف غذا در این محل در سبزه

 گویند.« پریمور»گویند، دیدیم كه تازه گل داشت. همچنان گیاهى كه به فرانسه « داءالحّیه و كّف الذئب»كه به عربى  «3»

 «فرى تیلر»گیاهى هم بود كه اول بهار گل داشت ولى بر گیاه شناسان معروف نبود. همچنان قسم دیگرى از الله كه به فرانسه 
 عربى مخصوص این قسم از الله، بر مترجم معلوم نشد. گویند، دیده شد. اسمى از فارسى و «1»

چون دو عدد بارومترى كه از پاریس همراه داشتیم، یكى در اسالمبول و دیگرى در جزیره كرت شكسته بود، ما را از ارتفاع 
ب را نتوانستیم كوه معلوم نشد. به هنگام تفّرج در قلّه و تفتیش گیاه، ما را امرى عارض گردید كه موجب حیرت شد، اما سب

كشیدیم، اما هیچ قوه حركت  بفهمیم، و آن این بود كه با وجود اینكه هیچ رنج و عنایى و مرضى نداشتیم و در كمال آزادى نفس مى
شد، ناچار بودیم كه زمان به زمان توقف كرده و استراحت  [ مانع از حركت ما مى نداشتیم و پاهاى ما از رفتن مانده بود و ]حتى

كردیم، چنانچه شخصى بعد  عالوه تفریحى در خود احساس مى یافتیم. به نشستیم حالت خود را در نهایت خوبى مى و چون مىنماییم 
 از خستگى بسیار چون بخوابد، احساس كند.

بود، وزید، و آفتاب بسیار كم  دیدیم، و بادى هم نمى گرچه از جمیع جهات از برف احاطه شده بودیم اما هوا را بسیار سرد نمى
 تر فرود آمدیم. خاصه در وسط روز كه قدرى پائین

تغییر حالت خود را اول به ارتفاع و بلندى كوه نسبت دادیم، اما چون درست تأمل كردیم، فیما بعد به ما معلوم گردید كه علتى 
تر از ایام سابق دیدم و  واندیگر عالوه بر ارتفاع مكان داشته است، زیرا در تمام ایام توقف ما در ایران، خود را ضعیف و نات

توانى كه غالب اوقات  این تغییر حالت را از شّدت گرما و مشقت و بى «4» «بروگیر»حالت معتادان را در خود مشاهده كردم. 
شد، و  دانم كه اكثر اوقات موجب اسهال در مزاج ما مى دانست. اما من ]آن را[ از اثر آب این مملكت مى بدان گرفتار بودیم، مى

[ غایت و شّدت گرما نبود، زیرا بعد از  همیشه سبب خرابى معده ما بود. چونكه فیما بعد به ما محقّق گردید كه این ]امر به سبب
  گذشتن گرما نیز این حالت در ما باقى بود. در بغداد و صحراى عربستان كه گرما به مراتب از ایران هم شدیدتر بود، كمال



______________________________ 
(3)Gentiana . 

(1)Fritillaria Meleagrin . 

(4)Brugeiere . 
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 صحت مزاج و قوت خود را داشتیم، چنین حالتى را نه در مصر و نه در شام و نه در جزیره كرت در خود دیدیم.

[ رو  دسامبر به محض اینكه از كوه زاغروس ]زاگروس[ بالمّره رفع شبهه از ما كرد، این بود كه هنگام مراجعت در ماه  ]آنچه كه
به بغداد سرازیر شدیم، حالت ]نشاط[ اولى ما عود كرد و ضعف و غیره رفع گردید. سرما نیز در عقب ما در ایران ماند و روز 

« بروگیر»معده كه  شد. با وجود همه اینها، خرابى شد[ و گرماى هوا زیادتر مى رفتیم، ]بر طرف مى بروز كه به طرف بغداد مى
را در كرمانشاهان، و مرا در تهران عارض گردیده بود، مرتفع گردید. این چند كلمه را براى آگاهى مسافرینى كه بعد از ما به 

 ایران آیند، تحریر كردیم.

د و در كمال جلدى و اى كه به همراهى ما بعضى پیاده و بعضى سواره آمده بودند، هیچ تغییر حالتى در آنها نش دو نفر از ارامنه
 تر از شهر مشاهده افتاد. كردند. حالت آنها در كوه قوى چابكى حركت مى

هاى مرتفع كوه، از سه ساعت از نصف شب الى یك ساعت به ظهر مانده توقف كردیم. بعد از آن از برف دور  در یكى از قله
 تر بود. یادتر و درشتشدیم و به آن طرف سنگالخها و ریگستانها رفتیم كه در این جا گیاه ز

مقدار بسیارى از گیاههاى مختلفه از هر قبیل چیدیم و همچنان مقدار وافرى به هنگام فرود آمدن، تحصیل كردیم. اما هیچ چیزى 
هاى  كه الیق این همه شهرت و توصیف این كوه باشد، ندیدیم. گیاهان بسیارى كه بر اهل اروپ مجهول بود، مشاهده افتاد. بوته

هاى گل زرد و سوسن، گیاههاى خاردار و غیره دیده شد. اما هیچ درختى، نه كوچك و نه بزرگ  جرى، خاصه بوتهگیاه ش
زارها و امكنه مشروبه، تمامى از وجود اشجار خالى و  هاى صعب المسلك و سنگالخها و سبزه مالحظه نشد. پرتگاههاى و گردنه

 عارى بود.

كه مطابق  -هاى مرتفع، در ابتداى ماه ژوئن [ شود، و در قلل و محله مارس تمام ]مى برف این كوه در اواسط دى ماه، و اواخر
گردد چیزى كه مالحظه كردیم این بود كه سطح همدان و كرمانشاهان تقریبا مساوى و در  ، بالكله زائل مى-باد هم سرطان است

به جانب شمال و جنوب امتداد بسیارى دارد و از دور،  یك ارتفاع واقع هستند. بعلت اینكه كوه الوند كه فاصله ما بین آنهاست،
شود. آبهایى كه از جهت غربى  فراز و نشیب مساوى دارد. به عبارت اخرى به صورت و هیأت مساوى از هر جانب دیده مى

[  ]كفافرسد و  [ طرف شرقى كه به مقدار كمترى است، تمام در صحرا و زمین به مصرف مى جارى است، به دجله ریخته ]و آب
 كند. آبیارى آن طرف را نمى
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  فصل سوم از همدان تا تهران

  . حركت از همدان8

[ بعدازظهر از همدان بیرون آمدیم و به همراهى كاروانى كه مركب بود از  ق 8188مسیحى ] 8346بیست و دوم ماه ژوئن 
كردند. هوا  از مأكوالت و چیزهاى خوراكى داشتند و به تهران حمل مىدوازده نفر مكارى و قریب به شصت اسب كه تمامى بار 

فجه »باد بود و گرما خیال شدت داشت و یك نفر تاجر قدرى تنومند در یك فرسخى شهر از صدمه حرارت به مرض  آلوده و بى
مان بود، شراب مفرطى از گرفتار شد و فى الفور مرد. این شخص از خانه یكى از دوستان خود كه در همانجا مه «8» «دموى

سازند و بسیار قوى باشد، خورده و همچنان با امتالء معده سوار شده بود. جنازه وى را  شراب سفیدى كه در این شهر ارامنه مى
[ خود مستمر شدیم. چون چهار فرسخ و نیم طى مسافت كردیم، در چمنى زیاد وسیع فرود  به همدان مراجعت داده ]و ما به راه

 آمدیم.

علف این چمن بسیار بلند و انبوه بود. در صحرا چندین ده دیدیم كه بعضى از آنها نیمه خراب و بعضى بالكلّه خراب و خالى از 
 سكنه بود. بعد از آنكه چند ساعت استراحت كرده و مالها را بقدر كفایت چراندیم، دوباره به راه افتادیم.



 اى فرود نه حركت كردیم و در كنار چشمهبیست و سوم ژوئن: به هنگام صبح، بعد از ساعت 

______________________________ 
  سیالن دم، خون دماغ -(. مرض فجه دموى8)
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آمدیم كه در كنار و اطراف آن سوسن و شنجر و گیاههاى دیگر تمامى با گل و غنچه روئیده بودند. هوا امروز نیز مانند روز 
 «1»  رت را داشت. به علت اینكه نسیمى در هوا نبود، احوال رفیق من از این گرما منقلب گردید و صداعىگذشته كمال حرا

سخت بر وى عارض شد كه از خیمه تا هنگام غروب آفتاب نتوانست بیرون بیاید. روز دیگر او را تبى عارض شد و دل درد نیز 
انب چپ، سلسله جبالى بود كه ظاهرا از شعبه كوه الوند، روى به افزود. در ج وى را دست داد كه حركت مال بر شّدت آن مى

كرد،  دیدیم، تخمین كردیم. صحرا تا چشم كار مى شد. دور آن را به مسافت هشت فرسخ از محلى كه مى شمال شرق، ممتد مى
 امتداد داشت.

 نزل كردیم.اى از تراكمه م بیست و چهارم ژوئن: پنج فرسخ و نیم راه رفتیم، و در ظهر در قریه

 اى مصنوعى واقع بود، با حصارى از خشت و گل و به غایت سكنه داشت. این ده در باالى پشته

مزارعى كه از آن در اینجا عبور كردیم، بخوبى زراعت نشده بود. گویا در زمستان سیالب آنها را پوشیده و مانع از زراعت شده 
گردد، فرا گرفته بود. چندین قریه هم چون  از ركود آب در محلى جمع مى اى كه بعد بود؛ به مالحظه اینكه سطح زمین را شوره

روز گذشته خراب و خالى از سكنه مالحظه افتاد، و این صحراى همدان كه بهترین صحارى مملكت ایران از حیث حاصلخیزى 
  و زیادتى آب بود، تمام گردید.

  . ده خرابه در سر راه1

اى  اى، در دّره ى عبور كردیم كه زراعتى نداشتند. بعد از هشت ساعت حركت، در قرب قریهبیست و پنجم ژوئن: از كوهستانهای
فرود آمدیم. این ده قریب به انهدام بود. دهاتى چند نیز از دور دیدیم كه به ما گفتند همین حالت را دارند. امروز مقدارى بسیار از 

 [ چیدیم. هر قبیل ]گل

 هم چیده شد. «7» «بهمن احمر»مام زمین را پوشانیده بود. مقدارى از سوسن كاذب و چنانكه قبال گفتیم، ت« ورد اصفر»

بیست و هفتم ژوئن: نه ساعت و نیم طى مسافت كردیم. در ابتداى طریق زمینها پست و بلند و لم یزرع بود. در اواخر از 
  تاد. در سه ساعت آخرى از راه، از كوههاى ولكانیكآب نبودند. چند دهى نیز خالى از سكنه مشاهده اف هایى چند گذشتیم كه بى دّره
 عبور كردیم. عصرى كه ستور «1»

______________________________ 
 سر درد -(. صداع1)

در داروها مصرف « بهمن سرخ و سپید»(. بهمن احمر: گیاهى است سپید رنگ یا سرخ مثل زردك. سابقا ریشه آن را به اسم 7)
 كردند. مى

  آتشفشانى -ولكانیك(. 1)
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و چهارپایان را به چرا به دامنه كوهى كه علفزارى داشت، برده بودند، خوكى دیده و به ضرب چوب مجروح و گرفتارش كرده، 
دجله و تر است از گرازهایى كه چندین بار در كنار  براى ما آوردند. گراز در ایران معروف است و بسیار وحشى و خطرناك

 فرات دیده شد و شكار كردیم.

هم در كوهستان و امكنه دور از آبادى  «3» «حمار الوحش»به ما گفتند كه بّچه گورخرى نیز دیدیم، اما نتوانستیم شكار كنیم. 
جنوبى شمار است، و مطلقا در جهت  ایران فراوان است. شنیدیم كه در فارسستان و كرمان و سیستان از این حیوانات زیاد و بى

اى چند از این حیوان دیدیم كه از كوههاى غربى كاشان گرفته و آورده و  ایران زیادتر است. در عمارت پادشاهى در تهران عده
كرده بودند. بسیار بدخو، وحشى بودند و هیكلى قوى داشتند. ظاهرا از حمار اهلى تواناتر بودند. موى آنها تیره به  «6»  ترك



چنان سیاه به طرف شانه آنها كشیده شده بود، ابتدا  بود و خطى سیاه در مهره پشت، و خطى دیگر همو براق  «3»  رنگ اشهب
 فرقى چندان، با حمار اهلى به نظر نیامد.

نامند، و گویند در زمان اعتدال هوا « چوالن»، «قوالن»، «چرامه»اند، و آن حیوانى كه  گویا حمار الوحشى كه قدما ذكر كرده
، و دریاچه اورال و نواحى واقعه در شمال و شمال شرق «4» ]دمبا[« مانیا»و  «1» «ژایك[ » ، كنار ]سواحلدر جنوب سیبرى

 كردند، همین باشد. دریاى خزر مسكن مى

 «میشوفرى»بیست و هشتم ژوئن: زمانى چند از كوههاى ولكانیك كه دیروز در سر داشتیم، گذشتیم. از گیاهى كه به فرانسه 
دیم كه گل كرده و حالتى خوش داشت. ساقه این گیاه به ارتفاع پنج شش قدم بود. فیما بعد، از این گیاه در كوه نامند، دی «81»

. «88» كاشتیم، خوب به عمل آمد« مسیوسس»كه چون در باغ ملى نباتات پاریس و باغ  -البرز نیز یافتیم و از تخم آن گرفتیم
 ن را هم كمابیش نگاشته است.شرح و صورت بیابان آ «81» «دان بنتنات»مسیو 

______________________________ 
(3.)Onagar  

 است.« رها كردن»(. ترك: در اینجا به معناى 6)

  رنگ خاكسترى تیره -(. اشهب3)

(1.)Jaick  

(4.)Damba  

 موسوم است. «سرو تركستانى»به « و به فارسى« ارنب») این گیاه به عربى به Michauxia Legivata(. میشوفرى )81)

 (. رجوع كنید به كتاب زیر:88)

 

Description des Plante Nouvelles on Peu Connues, Eultiyees Dann le Jardin de M. Ceis, 
Page. 1., pl. 18. 

( .81.)Bentenant  
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عبور كردیم كه آباد بود و جمعیتى بسیار « سپندان»بعد از سه ساعت از كوههاى ولكانیك گذشتیم و از دیوار دهى موسوم به 
 داشت، و مزارع آن بخوبى زراعت شده و آبیارى شده بودند.

كه در قرب آن فرود آمدیم. این « ابن»نیم فرسخ دورتر، زمین ناهموار و بكر هم زراعت شده بود. در اینجا دهى بود موسوم به 
هایش از گل و خشت، و بدساخت بود. با وجود این، تمامى مسكون و  ثیف و خانههاى آن تنگ و ك ده كوچكتر از اولى بود. كوچه

رحمى كه تا به اینجا همه جاى را نهیب و منهدم و ویران و  هیچیك خالى و خراب نبود. چنان به نظر آمد كه دست تطاول و بى
 خراب كرده بود، این دو ده را رعایت كرده و از پس سیف جور، تقاعد نموده بود.

 شد. بیست و نهم ژوئن: افق گشاده شد، به صحرایى رسیدیم كه بواسطه قنوات مشروب مى

]ینزآباد؟[ فرود آمدیم. در « یانزآباد»این قنوات را، كمى آب شور و تلخ بود. بعد از هفت ساعت و نیم به نزدیكى دهى موسوم به 
 جانب راست نیز چند دهى دیگر بود.

[ بیشتر از دو فرسخ راه رفتیم، به كنار دهى كه نیمه خراب بود، فرود آمدیم.  نیم و ]بعد از آنكه ام ژوئن: بعد از هفت ساعت و سى
بود و این همان محلى است كه محمود افغان، ایرانیان را شكست داد. این واقعه در تاریخ هفتصد و « آباد سلمان»این ده موسوم به 

آن تهران و قزوین را محاصره كرد و مسبب فرار شاه طهماسب به  . بعد از«87» [ واقع شد ق 8873بیست و دو مسیحى ]
 طرف مازندران گردید.



[ داریم و مكاریان به جهت احتراز از گرماى  بالجمله باید بعد از غروب آفتاب حركت كرد، بعلت اینكه دوازده فرسخ راه ]در پیش
شد، ناچار چنان حركت  خون از بدن آنها جارى مىگزیدند كه  سخت، خاصه از اذیت خرمگس كه دّواب و ستور را چنان مى

 رسیدند. كردند كه سه چهار ساعت قبل از ظهر به منزل مى مى

گفت كه ساعت سعد نیست  باشى مى خواستیم سوار شویم، كاروان بستیم، اّما چون مى گاهى نیز زودتر به هنگام رحل بارها را مى
ش است. به محض گفتن این كلمات تمام اهل كاروان بارها را گشوده و رحل و اگر روانه شویم، كاروان را خطرى عظیم در پی

 كردند. را به اقامت مبّدل مى

بعد از یك ساعت دیگر، گویا ساعت سعد رسید كه دیدیم بارها را دوباره بسته، بناى حركت كردند كه ناگاه همان شخص آمده، باز 
  امر به اقامت كرد، زیرا هنوز نحوست اختران

______________________________ 
)گلناباد( موفق به شكست ایرانیان و سقوط « آباد گلون»م در دهكده  8311ق/  8873(. توضیح آنكه محمود افغان در سال 87)

 اصفهان شد.
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بار ما را تحّمل و شكیب از دست  باید كرد، تا آنكه زمان بر وفق دلخواه شود. این باقى و آثار شوم ستارگان نگذشته و صبر مى
رفته، به بدرقه مكارى آنچه غیظ و غضب بر زبان ما جارى كرد گفتیم، اما هیچ سودى نبخشید. به ناچار بایستى تمكین به اراده و 

ان و میل این اشخاص نادان داد كه آنچه در پیش و اطراف خود ببینند، به درستى نفهمند و ندانسته یقین دارند كه حركت اختر
روش ستارگان نسبت و پیوندى با حركات و رفتار آدمیان دارد و معتقدند بر اینكه در این توده خاكى كسانى هستند كه چون این 

توانند حركات و اعمال خود را بدین پیوندها و مناسبتهاى نیك و بد اجرام سماوى موافق و مطابق  علم را به نیكویى فراگیرند، مى
[ خوب و بر وفق را از آن بینند، و هر بدى ]خویش را[ به كنار نهند. به هر حال، یكساعت از نصف شب  اقاتنمایند و تمامى ]اتف

 گذشت كه حركت كردیم.

در ابتداى طریق، زمین ناهموار و كوهستانى بود. چون قدرى طى مسافت شد، به زمین مسطح و هموارى رسیدیم كه چند ده 
نمایان بود.  -كه همه را به تفصیل از آن صحبت خواهم گفت -، كوه البرز و قله كوه مرتفعهخرابه در آنجا بود. از مسافت بسیار

)؟( بود، فرود آمدیم و در كنار آن منزل  «81» «آدهرمن»بعد از ده ساعت و نیم كه روان بودیم، به دهى بزرگ كه موسوم به 
 ن كاسته شد.خیلى از آبادى و رونق آ« آباد سلمان»ساختیم. این ده بعد از جنگ 

نام « كره»كردیم. از رودخانه كوچكى  دوم ژوئیه: در زمین مسطح و هموار و بسیار قابل، اما كم زراعت شده، طى طریق مى
 گذشتیم. در چپ و راست دهاتى چند خراب دیدیم. بعد از نه ساعت وارد تهران شدیم.

  . ورود به تهران7

لحسن هم از پیش رفت كه حاكم را از ورود ما اطالع بدهد و كاغذ خان كرمانشاه را ما رفتیم كه در كاروانسرایى منزل كنیم، ابوا
[ تهنیت ورود و تكلیف  كه درباره ما نوشته بود، به وى برساند. حاكم در شهر نبود. ناظر وى همان شب كسى را فرستاد ]براى

 ه ما تعلق داشت.منزلى از براى ما، و توقف و تقدیم مایحتاج و مخارج اسب و خوراك را كه ب

آورى  از همین شخص شنیدیم كه شاه در اواسط بهار از تهران با تمام رجال دولت و شصت هزار قشون كه در مازندران جمع
كرده بود، رو به خراسان حركت كرده و بدان مملكت داخل شده تا خراسان را نیز ضمیمه ممالك خود كند. چون ظاهرا مخالفتى 

 و مانعى بر این مقصد

______________________________ 
(81.)Adherman )Euderman. ( 

 61سفرنامه اولیویه، ص: 

 فرمود. وى در مقابل نبود، تا اواخر تابستان به تهران مراجعت مى

[ چند روزى براى استقامت مزاج و بهبودى  بعد از شنیدن این تفصیل، مالحظه كردیم كه ما به محض مالقات حاكم ]بهتر است
توقف و استراحت كنیم. بسیار هم خوشنود شدم كه وسیله سفر خراسان دست داد. بدیدن آن مملكت كمال اشتیاق را داشتم  مرض،

[ شد كه مهمترین ممالك  و این را از اتفاقات حسنه شمردم كه شاه در خراسان بود كه براى ما وسیله دیدن آن مملكت ]حاصل



آمد، غالبا از  هایى كه به ممالك ما از طرف مشرق زمین مى دن. خاصه ادویهایران و سزاوارترین جایى است از براى دی
شد كه از كوهستانها و زمینهاى بسیار مرتفع كه در شمال تهران  محصوالت این سرزمین بود. این سفر از براى ما اسباب این مى

هد كه شهرى بزرگ و شایان و محل ترّدد رفتیم تا شهر مش واقع است، عبور كنیم. از سواحل جنوبى دریاى خزر گذشتیم و مى
 ازبكها و تركان و طوایف بسیارى است كه امید دیدن آنها را هیچ در تهران نداشتیم.

[ كند، واقع نشد. حاكم هم مراجعت نكرده بود. در این ایام كه منتظر  چند روزى گذشت و چیزى كه توجه ما را در این سفر ]جلب
رده و از جمیع كاروان درویشان و مكاریان، استعالم راه و منازل سفرى كه در پیش داشتیم، بودیم، هر روز تفّرج شهر را ك

كردم كه تحصیل آگاهى كه براى ما نافع شود، از ایشان نمایم. بیشتر از یكصد و سى فرسخ از تهران تا  كردیم و سعى مى مى
روز طى مسافت كند، از فیروز كوه و اشرف و  13مدت  گفتند كه فاصله دارد. كاروانى كه به قاعده این راه را در مشهد مى

وهوا به واسطه گودى مكان و مردابها معروف  گذرد. لهذا در این فصل شدت گرما باید از مازندران كه به بدى آب استرآباد مى
 است، عبور كرد.

 . اجازه مالقات با آغا محمد خان و مالقات با حاكم شهر1

مراجعت كرد. مسیو كارامان، مترجم خود را به نزد وى فرستادم كه ورود ما را اعالم كند و نهم ژوئیه: در این روز حاكم 
مقصود ما را كه مالقات با وزراى آغا محمد شاه است، به وى بگوید، و استعالم نماید كه آیا الزم است، به جهت این مالقات كه 

در ضمن دارد، منتظر قدم آنها در تهران باشیم، یا به مالقات  براى گفتگو كردن در امورى كه براى شاه منافع است و مصالح هم
 آنها به خراسان برویم.

توانم  اند و من به صّحت و درستى، مقام ایشان را نمى حاكم جواب داد كه آغا محمد شاه و وزراى وى به جانب خراسان رفته
كند و كسى نداند كه به كدام سوى  دیگر تبدیل مكان مى بگویم كه در كجا هستند، بعلت اینكه در هر روزى، در مكانى بوده و روز

 عزیمت خواهد كرد.

 شما مالك نفس خویش، در امور خود ]هستید[ و در توقّف و سفر مجازید. اگر عزم سفر كردید،
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به شما از هر جهت خوش  صاحب منصبى همراه شما خواهم كرد كه با شما باشد، و اگر قصد توقف كردید، از براى اینكه
بگذرد، چیزى فروگذار نخواهم كرد. جواب حاكم از براى ما قطعى نبود. پس رسما به حاكم اطالع دادیم كه چون از جانب دولت 

كنیم براینكه به حاجى ابراهیم خان ورود ما را اطالع بدهد  خود، به مالقات اولین وزیر شما مأمور هستیم، پس حاكم را دعوت مى
فرمایند: به مالقات شما به خراسان  ماند كه مأموریت ما براى گفتگو كردن از امور مهم است. پس در این صورت چه مىو بفه

 بیاییم یا در تهران منتظر قدم شریف باشیم.

مسیو كرد، كمال بهبودى  نامه ما را روانه كند. چیزى كه ما را اینقدر مجبور به توقف مى حاكم قبول كرد كه فورا این اطالع
شد. نبض  روز ضعیف و به نقاهت وى افزوده مى بروگیر بود. وى در این چند روزه كه توقف داشتیم، برخالف معمول روزبه

مشارالیه حالت بدى گرفته و چنین سفر طوالنى را ممكن نبود كه متحمل شود، او چون غذا خوردى، ثقلى در معده یافته و تمام 
كرد و اسهالى كه از كرمانشاهان او را ترك نكرده  گاهى نیز دردى و وجعى احساس مىشد.  مجارى امعاء را نفخ عارض مى

شدم، اما به  كرد. من خود نیز بعضى از اوقات به چنین مرضى گرفتار مى روز ]او را[ به سوى ]الغر[ شدن تهدید مى بود، روزبه
قات سفر و گرمى هوا بودم، یا اینكه مزاج من اذّیت آب مقتضاى جوانى و قّوت بدن كه بر او مزّیت داشتم، بهتر از او متحمل مش

 كشید. این مملكت را كه مطلقا ملّین است كمتر مى

بارى هنگامى كه حاكم نوشته رسمى ما را پذیرفت، در حضور مسیو كارامان به یكى از كدخدایان منزلش در قرب كاروانسرایى 
اى كه وسیع و سزاوار باشد، فورى از براى ما بیابد و به صاحب منصبى  كه منزل و مقام داشتیم، چنین خطاب كرده بود كه خانه

نیز امر كرد، كه جمیع مایحتاج ما و نیاز اسبهاى ما را بدهد، و گفته بود كه این اشخاص مهمان شاهى هستند و در حق آنها 
اص كه از جانب دولت خود براى امور موافق شأن سلطنت رفتار باید كرد. بعد رو به مسیو كارامان كرده و گفته بود: این اشخ

 اند، قطعا چیزهاى نفیس از مملكت خود براى هدیه همراه دارند. مقاوله و مهّمه مأمور شده

كنم كه اكنون از نفایس به عنوان هدیه همراه ایشان باشد.  مسیو كارامان بر حسب سفارش ما از پیش، چنین جواب داد: گمان نمى
رد: كه این چطور و این چه حرفى است. مگر در ممالك فرانسه الماس و ساعت و جواهر و مروارید حاكم متعجبانه چنین سؤال ك

 وجود ندارد؟

آیند، از  مسیو كارامان پاسخ داد كه تمام آنها همیشه از آن مملكت بوده و هست. اما این اشخاص مستقیما از فرانسه به اینجا نمى
 شد.اینرو احتماال بعدا براى ما ارسال خواهد 



  در وقتى كه مسیو كارامان ما را از چگونگى آن ]گفتگو[ مطلع ساخت، دیدیم كه توقع
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هدیه از ما دارد. اغلب معمول است كه چون بزرگى، مطلبى اظهار دارد و خواهشمند انجام امرى شود، باید تعارفى كرد و 
اند و خواهد رسید.  اى داریم كه براى شما فرستاده یم و خبر بدهم كه در عقب جعبهتوانستم كه حقیقت مطلب را بگو اى داد. مى هدیه

كردیم، چون ممكن بود كه جعبه در راه گرفتار سرقتى و یا دچار  اما آن وقت در گرو قول خود مانده و به عهد خود باید وفا مى
احتیاط ما بجا بود، چنین هم شد، زیرا جعبه را چنانچه  رفتیم. این گر به شمار مى تلفاتى شود، در این صورت ما دروغگو و حیله

اى به حاكم هدیه كنیم. چون در  معلوم گردید، در بغداد نگهدارى كردند و نفرستادند. همچنین ما را ممكن بود كه ساعتى یا اسلحه
ردیم، دیدیم كه اگر این كار را اى به این خیال افتادیم، اما چون در شب تأمل و تفكر ك داشت، لمحه این باب، مترجم اصرار مى

بكنیم، به سایرین نیز باید هدایاى دیگر تقدیم كنیم. اگر جعبه ممهور به ما نرسد، چون چیزى الیق وزیر اعظم نداریم، از ما بسزا 
پذیرایى نخواهند كرد و به ما بد خواهد گذشت. پس از این تصمیم، صرف نظر كردیم. در این صورت مصمم شدیم كه جعبه 

 مهور تا نرسد، از احدى چیزى نپذیریم، و عزم كردیم دیگر در خانه صحبتى به میان نیاوریم.م

 . رفتار و كردار یك كدخدا3

كرد. چند خانه به مترجم ]نشان داد[، لیكن هیچیك قابل منزل  با وجود اینها، كدخداى مزبور از تفّحص خانه ]براى ما[ كوتاهى نمى
ره نداشت و بعضى دیوارش در حالت خرابى و افتاده بود. یكى بسیار كوچك و دیگرى بسیار كردن ما نبود، بعضى در و پنج

اى را از ما دارد. لهذا به مسیو كارامان گفتیم كه  جویى كدخدا، به ما واضح گردید كه او نیز توقع هدیه كثیف بود. از پى این خانه
ستر دیگر به وى وعده دهد كه روزى كه خانه پسند باشد و در آن ساكن مبلغ پانزده پیاستر به كدخدا بدهد و مبلغ بیست و پنج پیا

 دهیم. گردیم، به وى بدهیم و كرایه خانه را هم هر مبلغى كه خود او تعیین كند، مى

الفور قول داد كه فردا بهترین  چون كدخدا از این موضوع مطلع گردید، بسیار خوشحال شد و از نتیجه، اظهار رضامندى كرد. فى
هاى شهر را از براى ما مهیا كند. بحالتى كه از بشره وى نمایان بود، محقق بود كه بیست و پنج پیاستر دیگر را كه به وى  خانه

 دانست. وعده كردیم، در جیب خود مى

 همان روز مسیو كارامان مریض شد و از كدخدا اثرى ظاهر نگردید. مسیو كارامان را تبى سخت عارض گردید. صداعى شدید،
 عالوه وجع كلیه و درد شانه و سایر اعضاى وى را فراگرفت. به
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چون خاطر جمع نبودیم كه آیا این مرض را دنباله نیز باشد، و چون كمال تعجب را داشتیم كه چگونه از این كاروانسرا كه جاى 
س یكى از آدمهاى خود را فرستادیم كه برود و از طبیبى كه شدیم، زودتر بیرون برویم، پ ما تنگ بود و از شدت گرما متاّذى مى

[ و در تهران ساكن بود، خواهش كند كه چون از كار خود فراغتى داشته باشد، به منزل ما  مجارستان -از اهل هونقرى ]هنگرى
ر داشته بود كه كه چندین بار آمده و ما را مالقات كرده و اظها «83» «زروش اگوست»بیاید. این شخص موسوم بود به 

زد و زبان  عندالضروره خدمت و مساعى جمیله خود را از ما دریغ ندارد. وى زبان تركى و فارسى را بسیار خوب حرف مى
 دانست و به همین زبان با ما تكلم كرده و قصه خود را براى ما چنین تقریر كرد: التین را به غایت نیكو مى

ود به جانب اسالمبول آمده بود، تا طبابت و جراحى كند. در این شهر قدرى تحصیل او بعد از فراغت از تحصیل، از مملكت خ
شهرت و ثروت كرد، اما به قدرى كه معمول داشت وى را دست نداد. بعد از سه سال توقف، از این شهر بیرون آمده، به طرف 

 گرجستان رفته بود.

 8346ه زحمتى این فرمان را نگهدارى كرده بود، زیرا در سال فرمانى هم از سلطان در دست داشت و به ما نشان داد كه با چ
[ كه آغا محمد شاه با لشكر قیامت اثر به تفلیس وارد گردید، او و یكى از برادرانش در تفلیس بودند. اّما چون  ق 8881میالدى ]

ه ایران ندید و با تمام سپاه خود از تفلیس [ در خود توانایى مقابله با سپا ایرانیان به نزدیكى تفلیس رسیدند، هراقلیوس ]هراكلیوس
بیرون آمد و در جانب غربى تفلیس در مقامى مستحكم مستقر شد، و غالب سكنه شهر نیز متابعت او را كردند و از شهر بیرون 

ند و در كمال ثمر دید دانستند، كمال وحشتى در خود راه نداده، فرار را بى رفتند. این دو برادر چون خود را از تبعه خارجه مى
اطمینان در شهر توقف كردند. اما وقتى از این عمل پشیمان شده بودند كه كار از كار گذشته بود و مجالى دیگر نبود. ایرانیان 

چنان حریص در نهب و قتل و غارت بودند، فرقى میان اهل مملكت و تبعه خارجه نگذارده بودند. در این هنگامه فتنه و انقالب و 
توانستند ملتجى شده و  شد كه حالت خود را معلوم دارند و اصوال به كدام كسى مى همه آشوب، چگونه میّسر مىدر میان این 

 اظهار مطلبى كنند.



تر از نفرات عسكریه بودند. وقتى هر چیز را كه از حمل كردن آن  پادشاه و رجال دولت و صاحبان منصب به مراتب حریص
كشتند و آنچه و  كردند و مى سوزاندند، و بر پسران و مریضان و اطفال سالخورده ابقا نمى مىدیدند آتش زده و  شدند، مى عاجز مى

 كردند. آنكه بردن و یا فروختن آنها ممكن نبود، عرضه مهام شمشیر مى

______________________________ 
(83.)August Zroch  
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مشغول تاراج و قتل بودند، این دو برادر نیز به جنگ ایرانیان افتادند. بعلت جوانى و در این زمان قلیل توقف كه ایرانیان 
خوشگلى، معمول داشتند كه به قیمتى زیاد بفروشند، و از كشتن آنها درگذشتند و به اسیرى گرفتند. در محبس به همراهى تمام 

ین بال و تسكین فتنه، عرض حال و تظلّم خود را به رجال دولت اسرا، آنها نیز مقّید بودند، آن دو امیدوار بودند، بعد از گذشتن ا
كردند كه بعد از  كرده، و خالف رفتارى كه در حّق آنها با وجود تبعه خارجه بودن، به عمل آمده بود، بیان دارند و گمان مى

ى كه خود را نیز چون سایر اسرا اظهار این فقره، اموالى كه از آنها به غارت رفته، استرداد نمایند و یا عوض بگیرند. هنگام
مقّید و به همراهى آنها روانه به طرف ایران به جهت فروش و اسیرى و بندگى دیدند، تمامى این امیدها را زایل و این خیاالت بر 

متها و حد و اندازه، زح آنها باطل گردید و بكلى مأیوس شدند. در اثناى طریق از رفتار مستحفظین و بدى غذا و پیاده رفتن بى
 مشقتها كشیدند.

آنچه توانست در « اگوست»برادر بزرگتر تاب صدمات نیاورده، در بین راه به مرض اسهال گرفتار گردید و بدرود جهان گفت. 
حق برادر سعى كرده، اما مفید نیفتاد. دوا خواست، ندادند، استدعا كرد كه برادرش را به تختى سوار كنند كه استهزاء شنید. 

از اسبى و شترى خواست، گفتند نیست. خواهان توقف و استراحت شد، مقبول نیفتاد و هر روز در حركت بود. در سوارى  مال
را غیر از این ممكن نبود كه اقال كارى بكند كه مزاج خود را عرصه تلف نسازد، و به قّوت دل، « اگوست»این حالت اندوه 

 متحمل مشقّات شود، تا بلكه فرجى از غیب برسد.

گوید از تبعه خارجه هست و در حق  شایع كردند كه در میان اسرا طبیبى بود كه مرده و برادر او كه نیز طبیبى است، مىچون 
اند و حال آنكه پادشاه و ملت وى، با ایران نزاعى و دشمنى ندارد و این شكایات را به زبان تركى  او ظلم شده كه او را اسیر كرده

كند كه او  نماید و متصل استدعا مى كند و فرمانى از سلطان عثمانى در دست دارد و به همه مى یم مىداند، به همه تقد قلیلى كه مى
را به حضور یكى از رجال دولت ببرند. سلیمان خان كه یكى از صاحب منصبان دربار آغا محمد شاه بود، از واقعه مطلع گردید، 

ردید. چون تفصیل حاالت خود را بر او تقریر كرد، چنان متأثر شد او را طلبید و فرمان وى را دید و از حالت وى مستحضر گ
كنم و یقین  كه نخواست تمامى بال و مصیبت او را بشنود. امر به نگفتن كرد و چنین پاسخ داد كه آسوده باش، به شاه عرض مى

یدوار هستم كه آنچه از تو داشته باش به اسیرى تو كه نه از اهل گرجستان و نه از اهل روس هستى، راضى نخواهد شد. ام
اند، به تو رد كنند و انعامى هم مرحمت نمایند كه بتوانى به مملكت خود مراجعت كنى. دو روز بعد ]او را[ به حضور شاهى  برده

  بردند، از وى در كمال التفات پذیرایى فرمود و تكلیف به فراموشى آنچه واقع شده، كرد و خواست كه طبیب
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مخصوص پادشاهى باشد. مبلغى هم معادل آنچه از وى به غارت رفته بود، به وى دادند و مقرر شد همانطور كه به صاحبان 
 دهند، به او نیز بدهند. منصب مقررى و سیورسات مى

بود، به از جایى كه هیچ امیدوارى نداشت، بخت او را یارى كرده و چند گاهى كه به قرب سلطان و حضور شاهى مخصوص 
كم دیگر هیچ به وى  شد، از دادن مقررى وظیفه، اهمال شدى و كم وى خوش گذشت. اما چون شاه سفرى كرد و از وى دور مى

 یار بود و هر روز گرفتار تهمتى از اطباى بلد و مبتالى حسد آنان شده بود. كس و بى ندادند. غریب و بى

 ته حالت خود را عرضه داشت.چون آغا محمد شاه به تهران رسید، به حضور وى رف

السابق بدهند و چند گاهى به وى خوش  مجددا در حق او مرحمتى كردند و فرمود كه راتبه طبیب مخصوص وى را كما فى
گذشت، تا آغا محمد شاه سفر خراسان كرد. باز حالت اولى بر وى عود كرد و دیگر كسى بر او اعتنایى نكرد. اكنون در تهران 

آید. از حاكم و بعضى ارباب در خانه، شكایت  كند، اما چیزى گیرش نمى و بسیار از مریضان را دیدار مى مشغول طبابت است
خواهد به مملكت خود برود و سرانجام مراجعت نماید. براى این امر،  داشت و چنان ظاهر بود كه دلخوشى از ایران ندارد و مى

 ى كه از سالمتى وى به جان و زندگى خود التزام بدهند، همراه بكنند.خواهد تا به همراهى او دو نفر اذن مخصوص از شاه مى

بارى چون در اثناى صحبت به ذكر كدخدا رسیدیم، به ما گفت كه پانزده پیاستر به هدر رفت. گویا همان وجه، باعث بالیى شده 
جوانى را كه جوان و خوشگل بود، به  بود كه كدخدا آن را از دست بدهد. و چون در كیفیت استفسار كردیم، گفت كه دیروز دختر



عنف به خانه خود برد، و چون حاكم مطلع گردید، پنجاه چوب كف پاى او زده و مبحوسش كرده است و تا مراجعت شاه در 
كرد، بسیار متأسف و دلخور شدیم. از قرارى  خردى وى مى محبس خواهد بود. از این واقعه كدخدا كه در نظر مردم داللت بر بى

نیدیم، دختر مزبور هنگام داخل شدن به خانه وى به میل و اراده خودش بوده، اما یكى از همسایگان او را شناخته و به اقوام كه ش
او خبر داده بود. به جهت استخالص خود، دختر مجبور شد تا شكایت از كدخدا به حاكم برد و مدعى شود كه او را به عنف 

 اند. كشیده و برده

  ندن در ییالق. عزم رفتن و ما6

اظهار به مشارالیه، خود بتوانیم  خواستم كه در باب تحصیل خانه به حاكم اظهارى كنیم، و گمان هم نداشتیم كه بى بارى چون نمى
برآن بعلت  اى پیدا كنیم، پس به خیال این افتادیم كه از شهر بیرون آمده، و در یكى از دهات دامنه البرز ساكن شویم. عالوه خانه
  در تهرانآنكه 
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هم به عنوان گروگان از بزرگان و رؤساى قبایل و طوایف به حكم آغا محمد شاه بسیارى از اشخاص بودند كه اذن بیرون رفتن 
خواست از دروازه بیرون رود،  شد مانعى نبود. اما اگر كسى مى از شهر را نداشتند. در این صورت هر كس به تهران داخل مى

شدند. پس الزم بود كه به جهت بیرون رفتن از شهر، اذنى از حاكم در  اید اذن مخصوص از حاكم داشته باشد، وااّل مانع مىب
 دست داشته باشیم.

در این تفصیل، در اول ورود چون اطالعى نداشتیم، یكروزى به همراهى مترجم از شهر بیرون رفتیم كه در صحرا گشتى 
تحفظین روى به من آوردند و خواستند كه مانع شوند. چون از قرارداد اطالعى نداشتیم، و زبان آنها را نماییم. پنج شش نفر از مس

كنند. مترجم را بسوى ایشان فرستادم و خود از شهر بیرون  گویند، گمان كردم كه توقع بخششى از من مى فهمیدیم كه چه مى نمى
د مستحفظین از عقب من آمده، مرا مراجعت دهند. خیلى سعى كرده بود تا رفتم. مسیو كارامان بسیار زحمت كشیده بود تا نگذار

آیند و مأموریت دارند، نیست. اما  به آنها فهمانیده بود كه این حكم شامل احوال مأمورین خارجه كه به مالقات وزراى شاه مى
ه مرا مراجعت دهند و چه بگذارند، مستحفظین اصرار در مراجعت دادن من داشتند. باالخره از ترس اینكه در هر دو حال چ

رفت، مصمم شدند كه متعرض نشوند، اما از دور همراه من حركت كنند و با من باشند، تا وقتى كه داخل  گمان بازخواستى مى
آیند، و از طرز صحبت آنها  شهر بشوم. در آن هنگام بقدر صد قدمى از شهر دور شده بودم كه دیدم مستحفظین با مترجم مى

كردند. چون من گمان داشتم كه این صحبت از براى خواستن چیزى است، زیرا در خاك عثمانى در جایى  بود كه جدل مى معلوم
گیرند، پس به مترجم گفتم پولى به آنها بدهد، و خودم باز مشغول مالحظه  كه مستحفظ باشد، به هنگام عبور، مستحفظین چیزى مى

ى از حشرات االرض شدم. مترجم به من جوابى نداد. پس از كمى تفّرج در شهر، به گیاه و چیدن بعضى نباتات و برداشتن بعض
 منزل مراجعت كردم. تا دروازه همه جا مستحفظین از دور به همراه ما بودند.

 مع القصد قبل از آنكه از شهر به ییالق برویم، خواستم از قزوین اطالعى داشته باشم.

ه تاجرى كه مسیوروسو گفته بود، نوشتیم و جویا شدیم كه آیا به اسم ما مكتوبى و امانتى به لهذا قاصدى روانه كردیم، و مكتوبى ب
اى نیامده  او رسیده است یا نه. بعد از هفت روز جواب آمد كه به عنوان ما چیزى به او نرسیده است، براى مسیوروسو هم نوشته

 تأخیر خواهد فرستاد. بود، ]و گفته بود[ اگر مراسله و امانتى به نام وى برسد، بى
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  . وصف تهران3

فاصله تهران و قزوین تخمینا بیست فرسخ است و راه هموار و سهلى است. از تاریخى كه تهران نشیمن شاه شده، مراوده میان 
اغنیاء، محل تجارت است، اما قزوین به علت كثرت جمعیت و متمولین و « امورات»این دو شهر بسیار است. تهران مركز 

 شایانى گردیده است.

رود. در  رود، از گیالن و شیروان به قزوین آمده و از اینجا به خارج مى ابریشمى كه به تمام داخله ایران و بغداد و هندوستان مى
قزوین وجود شود. نسج، اقمشه حریر و ریسمان و فرش در  ونقل مى اى از برنج گیالن و مازندران حمل این شهر است كه حّصه

دارد. با وجود اینها اكنون این شهر به آبادى و معمورى كه در زمان سالطین صفویه بود، نیست. جمعیتى كه اآلن هست، قریب 
هاى ساكنین پست  به بیست و پنجهزار نفس است كه در آن زمان صد هزار بیشتر بود. ابنیه و عمارت سلطنتى خراب شده و خانه

 و بدساخت هستند.



رى كه مسیو بوشان تعیین كرده، قزوین در سى و شش درجه و پانزده دقیقه عرض و چهل و هفت درجه و هفده دقیقه از قرا
 طول واقع است.

تهران در سطحى خوب و هموار كه تمامى بخوبى آبیارى شده، واقع است. در سه فرسخى آن و در جوانب شهر، كوهى است كه 
ال است. قزوین در زاویه مستقیم و عمودى واقع شده و در جهت مغرب تهران و كمى همیشه برف دارد. كوه البرز در جانب شم

اند،  خوانده« الوند»سازد. بعضى از مسافرین آن را به نام  [ دارد و مازندران را از عراق عجم جدا مى رو به شمال شرق ]ایران
در جهت شرقى تهران است، در این كوه است، و از همه  گویند. قلّه مرتفع دماوند كه قریب به ده فرسخ« البرز»اما اهل مملكت، 

آید. عقیده  سلسله این جبال مرتفع است و همواره در همه فصول از برف مستور است. بعضى از اوقات دود از قلّه آن بیرون مى
ت كه بالكل خاموش فشانى اس اهالى این است كه روح یكى از سالطین بدكار ایران در اینجا معّذب است. محققا این كوه، آتش

 است. چون از تهران به فیروز كوه روند، این قلّه در جانب چپ بماند.

 [ از تهران گذشته، ق 8111كه در سال هزار و ششصد و هیجده میالدى ] «86»  پیترودالواله

______________________________ 
پیترو به ناوگان جنگى اسپانیا كه  8688شد. در سال  میالدى در شهر رم متولد 8316(. پیترودالواله در یازدهم آوریل 86)

از ونیز عازم « گران دلفینو»با كشتى  8681براى سركوبى دزدان دریایى عازم شمال آفریقا بود، پیوست. در هشتم ژوئن 
و مصر شد  به طول انجامید و سپس از آنجا رهسپار آسیاى صغیر 8631قسطنطنیه شد. اقامت وى در قسطنطنیه تا سپتامبر سال 

و بعد از طریق صحراى سینا به فلسطین رفت و پس از دیدار از اورشلیم به دمشق و حلب و باالخره به بغداد طى مسافت كرد و 
 ها، از شهر حلّه نیز به قصد آثار تمدن قدیم بابلى
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ارد. اكثر محله این شهر، باغستان است كه درختهاى چنین گفته است كه این شهر وسیع و بسیار بزرگ است، اما جمعیت كمى د
 اند. نهایت كاشته [، در آن بى میوه دارد. از هر قبیل ]درخت

اند. غیر از  نامیده« شهر چنار»رد و از سایه درختهاى چنار پوشیده است. بهمین واسطه این شهر را  ها آب جارى دا تمامى كوچه
 شهر دیده نشد.این چیزى كه سزاوار ذكر باشد در این 

در ایام صفویه شهر تهران با وجود اینكه محل نشیمن خان و پایتخت نواحى خود بوده، چندان شهر قابلى نبوده است. جمعیت كمى 
اند، چون از سر راه كاروانیان به كنار بوده، مزیتى غیر از اینكه  اند، مایه شهرتى از براى این شهر نشده كه در آن ساكن بوده

اند،  و نواحى آن وسیع و حاصلخیز بوده و بخوبى آبیارى شده، چیزى نداشته است. چون دهقان و زارع بوده حوزه قلمرو
بر محصوالت آنها بوده و  ها داشتند، پشم نیز عالوه محصوالت آنها غیر از گندم و جو و حبوبات، چیز دیگرى نبود. چون گله

 شد. تمامى به قزوین و قم حمل مى

باد، طایفه افغان به محاصره این شهر آمدند، به گمان آنكه شاه طهماسب را در آن خواهند یافت، اما چون آ بعد از جنگ گلون
عثمانیان گنجه و اردبیل تا سلطانیه را مسخر كرده و مالك شدند، شاه طهماسب در قزوین نماند و به تهران آمد و خزانه و حرم 

آباد، پیش از رسیدن افاغنه با تمام خزانه و عیال  ز شكست قشون خود در گلونخود را در این شهر جاى داد. اما بعد از اطالع ا
خود به مازندران شتافت. افاغنه چون به تهران آمدند، به بهانه اینكه در گشودن دروازه قدرى اهمال از اهل شهر رفته بود، دست 

 نهب و قتل و غارت گشودند و انواع هرزگى را به عمل آوردند.

اند، بعلت آنكه امروزه دیوارها و بازارها و مساجد و  شود كه در آن هنگام این شهر را بكلى خراب و منهدم ساخته مىچنان معلوم 
اند. آغا محمد شاه كه پایتخت خود را در این شهر قرار داد، به جهت سهولت امر مسافرین،  هاى مردم، تعمیر شده خانه

كرد. چنانكه امروزه این محوطه بهترین شهرهاى مملكت ایران شمرده  كاروانسراهاى خوب و مكانهاى مرغوب در آن بنا
شود. ارك و عمارت شاهى كمال وسعت و نیكویى عمارت و زینت باغ و فراوانى آب را دارد. این ارك در طرف شمالى شهر  مى

یض، و با خندقى پهن و عمیق، واقع شده و به قدر ربع شهر بزرگى دارد و مانند خود شهر مربع الشكل، با دیوارهاى بلند و عر
 مصون و محفوظ است.

______________________________ 
هجرى قمرى به اتفاق عروس تازه و  8113ماه ذیحجه سال  13مطابق با  8683ژانویه  1دیدار كرد. پس از ازدواج، در تاریخ 

همدان و گلپایگان به اصفهان و از راه كویر و چند تن از مالزمان و خدمتكاران خود با كاروانى عازم ایران شد، و از طریق 
 فیروزكوه و مازندران رفت.
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 تمامى این حصار از گل ساخته شده بود.

حصار شهر كه گفتیم، مربع است و به مقدار دو میل بیشتر دور دارد، اما به قدر نصف داخل آن مسكون نیست. گشادگیهاى زیاد 
آن فراوان است. باغهاى وسیع مشحون به اشجار مثمره در آن بسیار است و در وسط هر ضلعى از حصار، و جاهاى خالى در 

اند كه به هنگام ضرورت و محاصره، به وسیله برجهاى گرد و مدّور كه به قدر سیصد قدم بیشتر است، و دو  اى ساخته دروازه
 مانند. وظ مىها محف سه اّراده توپ در آنها توان جاى داد، شهر و دروازه

آورد و حمایت و اعانتى كه از كسبه و تجار  با وجود سعى و كوشش زیاد آغا محمد شاه كه در ازیاد جمعیت شهر به عمل مى
بر  ایم، عالوه هنوز جمعیت آن در تاریخى كه ما وارد شده -كنند اند و در آن شهر مسكن مى خاصه از آنها كه به تازگى آمده -كند مى

 شدند، ضمن این جمعیت به شمار آوردیم. فس نبود؛ قراول و عملجات دیوانى را نیز كه به قدر سه هزار نفر مىپانزده هزار ن

این شهر سلطنت كنند، جمعیت این شهر بسیار عظیم شود. وجود پادشاه خود   مظنون چنین است كه اگر اخالف آغا محمد شاه در
اطراف به پایتخت آمده، خواستار التفات و مصاحبت شده، و قرب جوار شود، زیرا بزرگان مملكت از  اسباب جمعیت شهرى مى

شوند. همچنین در اینجا پول تمام مملكت كه در پایه سریر سلطنت به مصرف  كنند و باعث زیادى جمعیت مى سلطان را اختیار مى
 شود. رسد، سبب جلب تّجار و ارباب حرف و صنایع به پایتخت مى مى

ولرز صفراوى عمومیت پیدا كرده كه از آخر  در اواخر تابستان در اینجا امراض خطرناك و نوبه و تب هواى تهران سالم نیست.
ژوئیه آغاز و تا اواسط زمستان دوام دارد. بدى و غیر سالم بودن هواى تهران در شدت گرماى تابستان به خود اهالى چنان معلوم 

چیزى و فقر مانع  الزمه شغل و امرى مجبور به توقف باشند، یا بىو محقق است كه در این فصل غیر از اشخاصى كه به جهت 
ماند. آنان كه مجبور به توقف به جهت امرى باشند عیال و اطفال خود را به دهاتى كه در  از حركت گردد، كسى در شهر نمى

كنند. تا آخر ماه  راجعت مىفرستند. گاهى كه فراغتى حاصل كنند، یك دو شبى به سركشى عیال رفته و باز م قرب شهر است، مى
 آیند. در خارج بوده و بعد مجددا به شهر مى -كه خطرناكترین اوقات است -اول پائیز

حرارت و گرمى در این شهر در ماه ژوئن و اوت كه از اواسط سرطان تا اواسط سنبله باشد، گرما به بیست و هفت تا بیست و 
شود، یا  كند، قطع مى وزد و هوا را معتدل مى تان از جانب دریاى خزر مىرسد و باد شمال كه منظما در تابس هشت درجه مى

 رسد. گردد. اگرچه این امر، نادر وقوع یابد، اما در این صورت به بیست و نه الى سى درجه مى اینكه باد، شرقى یا غربى مى
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مردابها را دارد. این از بابت اهمال در تنقیه قنوات و مجارى  بر ناسازگارى هوا، بدى آب است كه در مذاق، طعم آب عالوه
كنند. عموما آبهاى ایران ملّین و غیر هاضم است. آب تهران نیز چنین باشد. اما در مزاج اهالى  آبهاست كه درست پاك نمى

 ن است.آید و فراوا مملكت به جهت اعتیاد، چندان اثرى ندارد. آب تهران تمامى از جانب كوه البرز مى

ایرانیان به استعمال یخ بسیار مایل و راغب هستند، لهذا در تمامى شهرها یخچال دارند و در فصل تابستان به وفور و ارزان 
خورند. چون آب و  لمحه یخ را چنانچه قند و نبات خورند، مى خریدیم. ایرانیان لمحه فروشند. ما هر پوند یخ را یك فلوس مى مى

 ى در آن افكنند تا خنك گردد.شربتى نوشند، قطعه یخ

[ كه در تمام ایران مستعمل است، به جاى  تا به امروز هنوز صنایع در تهران محدود است و نمدهاى ]نرم مشهور به ابریشمى
سازند، و به هر بزرگى كه خواسته باشند، از  كنند. از این نمدها در تهران مى قالبهاى خوب كه در این مملكت است، استعمال مى

 آورند. راى فرش عمارت و یا براى سجاده و غیره، عمل مىب

شود، اّما خوب به  تر از قالى تمام مى كند، و ارزان سازند، كمتر از قالى دوام مى با وجود اینكه آنها را از پشم خوب و نازك مى
ت كه در كنار و وسط نقش و رود و این نمدها به الوان مختلفه باشد. گاه غالبا به رنگ اشهب احمر و یك رنگ اس فروش مى

 اى دارد. حاشیه

  و اثقال «83»  سازند، چنانچه هنگام بیرون آمدن از این شهر به جهت بستن احمال در شهر حلب نیز از این قسم نمد یك رنگ مى
نهایت لطافت  شود با مال ایران كه در خود براى محفوظ بودن از باران استعمال كردیم، اما هیچ نسبت ندارد و نظیر نمى «81»

 قیمت دارد. در حلب یك و نیم تا دو پیاستر ارزش دارد. «84» و سبكى و استحكام و دوام است و در تهران بیست تا سى پیاستر

______________________________ 
 بار -(. احمال )حمل(83)



 اسباب و امتعه. -(. اثقال81)

كه قیمت آن بر حسب بالد و امكنه استعمال شود. در اسپانیا پولى است كه (. پیاستر اسپانیولى است و به معنى مسكوكى است 84)
[  ق 8843از پنج هزار و پانصد الى شش هزار دینار ارزش دارد. در مملكت عثمانى در سال هزار و هشتصد و هشتاد مسیحى ]

ست كه در آن مملكت مستعمل عامه گفتند. اكنون پیاستر عثمانى، همان غروش ا به مسكوكى كه دو هزار دینار ارزش داشت، مى
شود كه چه مبلغى است و چه در مقصود اوست. گویا مسكوك ایرانى را پیاستر خوانده، و  است. اما آنچه مصّنف گفته معلوم نمى

[. محتمل است كه یك پیاستر را معادل  از این لفظ چه مقدار از تنخواه را قصد كرده و مقصودش چه مبلغى بوده ]روشن نیست
 [. هزار درهم كرده باشد ]توضیح مترجمدو
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 توانند بسازند، چون نعل كفش و غیره. در تهران از آهن، ادوات و اسباب كوچك نیز مى

این فلز چنان نرم است كه ممكن است سرد، ساخته و در آتش نیز به كار رود. در كوره كوچكى چند دانه زغال تافته، و در روى 
سازند. این فلز را از معدن كوهى كه در مشرق تهران  كوچك كه در روى زانو نگهدارى توان كرد، كوبیده و اسباب مى سندانى

 در سر راه فیروز كوه است، استخراج كنند.
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  فصل چهارم درباره طبابت ایران

  . مالقات با حاكم8

از حاكم خواستار شود تا ما را اجازه رفتن به ییالق دهد. از ذكر اشكالى كه به  چون مترجم را قدرى بهبود حاصل شد، گفتم كه
خودى كه دیدیم، و هدایا و تعارفات مختصرى كه كرده، صرف  هاى بى ما وارد كردند و زحماتى كه در دفع آنها كشیدیم و معطلى

ح بیست و نهم ژوئن، مسیو كارامان را فرستادیم و از نویسم كه از اهمال حاكم به شك آمده؛ باالخره صب نظر كردیم، همین قدر مى
  حاكم مالقات خواستیم كه وعده به عصر داد.

چون ساعت مالقات رسید، روانه شدیم. به محض رسیدن ما را به نزد حاكم در عمارتى بسیار خوب، در باغى كه در نهایت 
در همان مسندى كه بر روى آن نشسته بود، ما را مقام داد.  حسن و طراوت بود و انتظار ما را داشت، ]بردند[. بعد از تعارفات

نامه  بعد از صحبتهاى رسمى و بعد از گفتگویى كه در علت سفر ما بود، از حاكم سؤال كردیم كه آیا گمان دارد كه جواب اطالع
قدیم اطاعت و انقیادش آمده است. ما به این نزدیكیها برسد. حاكم به پاسخ گفت كه شاه به مشهد رسیده و تمام مملكت خراسان به ت

آن مملكت چون وى را مسّخر و مسلّم شد، معمول چنین است كه تا اواخر تابستان به تهران مراجعت فرمایند، مگر اینكه مانند 
و نادر شاه اراده تسخیر هندوستان كند، زیرا تمامى ملت و جمیع سپاهیان طالب هستند كه فتوحات را به جانب هندوستان كشند، 

 این عزیمت موجب غنا و ثروت ملت و مایه فخر و شهرت بشر ]باشد و[ تا
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 قیامت، اثر خواهد داشت.

كرد، صدا را بلند كرده و نظر به اهل مجلس داشت. ما نیز سیماى خود را  در این هنگام كه حاكم این كلمات را بیان و تقریر مى
یاد كردیم كه بسى سزاوار است كه رأیت فتوحات را جانب هندوستان حركت داده، هندوان تنبل و به حالت تحسین آورده، تمجید ز

دغدغه را مطیع و مسّخر نماید. لیكن در این حالت حاضره، ترس از جاى دیگرست كه مبادا روس فرصت جسته، غیبت و  بى
 ند.دورى پادشاه را غنیمت دانسته و ممالك غربى دریاى خزر را نهب و غارت ك

حاكم به حقارت نگریسته و گفت: روس جرأت و جسارت این امر را نخواهد داشت، و قدم به خاك ایران نتواند گذاشت، زیرا 
فراموش نكرده كه در عهد نادر شاه، آنان كه از این طایفه به ایران حمله آوردند، تمام هالك شده و احدى به سالمت جان نبردند. 

دربند نیامده است، حاكم صدا را پست كرده، به آهنگى اقرار كرد كه آرى همانجا را مسّخر  پرسیدم كه آیا روس اكنون به
اند. با وجود این اقرار، باز حاكم شروع به مدایح پادشاه خود كرد. چیزهائى از روس ذكر كرد كه الیق و سزاوار و بایسته  كرده

كشى و  شاه اسماعیل و در رأى و تدبیر، نظیر شاه عباس و در سپاهو جدى نبود. نباید گفت آغا محمد شاه در عقل و فضیلت مانند 
ترین سالطین است. اما وى به قّوت و زور بازو و نیروى دانش  شجاعت مثل نادر شاه بود و یا بزرگترین و عادلترین و مهربان

 تمامى متغلّبین را كه با وى نزاع كردند، مقهور و مغلوب كرده است.



و طوایف تركان ازبك را مطیع كرد؛ و  -كه جز شخص او دیگرى را سزاوار نبود -ران تاج و تخت را]همچنین دیگر[ خواستا
لزگیها و گرجستان منقاد وى شدند. چنین پادشاهى كه در سطوت انتقام او تمام بزرگان قبایل و طوایف به لرزه آمدند، چنان توان 

نماییم تّرهاتى  دست زنى است، بیم و وحشتى نخواهند داشت. ذكر مىگفت كه از قشون ملتى كه عنان ریاست و پادشاهى آنها در 
كنیم سوء ادب و گستاخیهایى كه در حق دولت روس از وى  را كه در مدایح اوصاف شاه خود، به خرج ما داد و مكّرر نمى

یرا این سؤاالت كه شایان و گوییم سؤاالتى را كه درباره دولت عثمان و دول مختلفه اروپا از ما كرد. ز چنان نمى سرزده و هم
 سزاوار استهزاء بود، ناشى از جهل و اعتقادات یا صله راسخه از ذهن وى بود.

  . رفتن به جانب تجریش1

بارى پیش از برخاستن از مجلس، به حاكم اظهار میل خودمان را در رفتن به خارج شهر كردیم و خواهش كردیم كه یك نفر 
اى با  تا براى ما در خارج منزلى پیدا كند. از این حرف، حاكم اظهار تعجب كرد، و لمحهصاحب منصب به همراه ما بیاید، 
 مترجم صحبت كرد كه نفهمیدم و
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 اى كه داشتیم، شد. لیكن سبب ازدیاد شبهه

است زبان فارسى را تكمیل كند. خو تفصیل این اجمال آنكه چون مترجم، آشنایى و رابطه دوستى چندى در شهر پیدا كرده بود، مى
لهذا میل به رفتن خارج نداشته و سعى در جهت رفتن ما نكرده بود. پس این گمان ما را بر این داشت كه به وى گفتیم اگر به 

دهیم.  [ ترا خواسته و او را واسطه گفتگوى خود با حاكم قرار مى حسب میل ما با حاكم صحبت نكنى، اآلن طبیب ]مجارستانى
مترجم این حرف را شنید، چند كلمه به حاكم تقریر كرد و فى الفور امر كرد صاحب منصبى را كه به هرجا برویم، ما را  چون

 همراهى ]كند[ و در دهى كه خواهیم، ما را منزل دهد و به رئیس آن ده ما را از جانب وى سفارش كند.

عت به تجریش رسیدیم. این ده یكصد و پنجاه خانه داشت و در كنار فردا از شهر و از دروازه شمالى بیرون آمدیم و بعد از سه سا
جا زمین هموار و قابل  شرقى رودخانه واقع بود و به قدر ثمن فرسخى، از كوه البرز مسافت داشت. از تهران تا تجریش همه

 زراعت و متدرجا مساعد بود.

غرب، و كثرت نباتات و گیاهها و بسیارى آبهاى جارى و گانه آن، از مشرق و جنوب و م از حسن نظر مكان و گشادگى جهات سه
 ها و صّحت مزاج اهالى، مصمم شدیم كه در آنجا مقام گزیده و از آنجا به جاى دیگر تجاوز نكنیم. ها و كوچه نظافت محله

ل مراجعت خواهد قبل از فرود آمدن، صاحب منصبى كه همراه ما بود، كالنتر ده را احضار كرد، گفتند غایب است و شب به منز
كرد. شغل و خدمت این كالنتر قریب به همان است كه در مملكت عثمانى معمول است. توزیع و تحصیل مالیات و تحویل 

وجوهات به حاكم، با وى باشد. در هنگام محاربه، چون به چیزى از رجال و دّواب و آذوقه محتاج بودند، به همین كالنتر خطاب 
جمله حضور كالنتر ما را از زحمت تجّسس و تفّحص منزل آسوده كرد. چون حضور نداشت، صاحب باشد، تا انجام بدهد. بال

 منصب مزبور خود متصدى این امر شد.

  . وصف و بیان متعلق به این ده7

بایستى خود را در مقابل آن حفظ كنیم. پس ما را به ساحت مسجدى و در سایه چنارى كه از  شدت گرما بیش از حد بود، و مى
 جمله چنارهاى خوبى بود كه در ایران مشاهده افتاد، جاى دادند.

این محل كه از میان برگهاى انبوه این درخت و از جریان آبهایى كه از پهلوى مسجد جارى بود، كمال طراوت را داشت، محل 
 اجتماع و مكان اطفال و پیران و آنان كه در صحرا و
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گذراندند. به مجرد اینكه فرش گستردیم و نشستیم، جمع كثیرى از  ندارند، بود كه عادتا در اینجا گرد آمده و وقت مىخانه شغلى 
اند. دیدار  روستائیان به تماشاى ما هجوم كردند و ما را احاطه كردند، زیرا شنیده بودند كه سه نفر فرنگى از راه فرنگستان آمده

رگ تماشایى است. از حالت ایشان ظاهر بود كه بسیار اشتیاق دارند كه بفهمند كیانیم و از كجا چنین اشخاصى بهر روستائیان، بز
ایم. چون سؤاالت ایشان را جواب دادیم، پسرى از میان جمعیت خطاب كرد و از  رویم و چرا به تجریش آمده آییم و به كجا مى مى

بسیارى سخن گفت. پس از آن به ما خبر داد كه دیرگاهى پیش از  هاى خوب و حبوبات، وهواى اینجا و فراوانى میوه نیكویى آب
جا توقف كرده و شیر خالص خورده و چون مزاج او سالم شد، به جانب  این، شخصى از اهل فرنگستان آمده، سه ماه در این

 قزوین رفت.



ت را مغتنم شمرده، خواستار هنگامى كه صاحب منصب و مالزمان ما مشغول تحصیل و جستجوى منزل براى ما بودند، ما فرص
]دیدار از[ داخل مسجد شدیم و به آسانى رخصت یافتیم. بعد از آن، اندازه و مقیاس و بزرگى و حجم چنارى را كه در سایه آن 

شخصى بود كه ایرانیان  «8»  نشسته بودیم، معلوم كردیم. داخل مسجد چیزى كه سزاوار ذكر باشد، نداشت، ااّل اینكه مضجع
 نامیدند. مى« زاده صالح امام»آمدند و  حترم داشته، به زیارت قبر وى مىبسیار م

اما چنار در اسفل ساقه، شكل مخروطى داشته، و چنان معلوم بود كه موجب استحكام و دوام شده و اندازه كلفتى آن در جوار 
شود. ساقه و  اصبع قطر دایره آن مىآمد. هر قدم دوازده اصبع است و بیست و سه قدم و چند  زمین، هفتاد قدم به شمار مى

 هاى اصلى آن به نظر بهتر و سخت و نسج الیافش بیشتر از ساقه آن بود. عیب و سالم بودند. چوبهاى شاخه هاى آن بى شاخه

آنچه در عمارات دولتى اصفهان از نوع این چوبها، به صورت اسباب ساخته بودند، مالحظه كردیم. بسى بهتر و اعالتر از چوب 
 ردو مشاهده افتاد.گ

صاحب منصب و نوكرهاى ما قدرى ]كه از روز[ گذشت، آمدند و گفتند كه چندین بار تمام ده را گشتیم، خانه به دست نیامد و 
هیچكس راضى نشد كه به ما منزلى بدهد. تمام گفتند كه بیشتر از كفایت خود نداریم. چون ثمره و نتیجه حكومت مستبده را 

قیمت از آنها منزل گیرند و در آخر چیزى براى بهاى كرایه ندهند، كسى جرأت  كه از بیم آنكه به رایگان و بى دانستم، فهمیدم مى
[ منزل نخواهد كرد. پس بر اشخاصى كه به تماشاى ما آمده بودند، خطاب كردیم كه نیكویى آب و هواى آن  تخلیه و ]تحویل

  درخت و حسن نظر و محّسنات دیگر آن، ما را مصّمم
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جا توقف كنیم. پس اگر كسى خواسته باشد به ما خانه كرایه بدهد، وجه كرایه را پانزده روز به پانزده  كرد كه یك دو ماهى در این
نها به ما تكلیف خانه كردند. ما یكى از آنها كه در نهایت دهیم. بمحض شنیدن این سخن چند نفرى از میان آ روز پیشكشى مى

جهت شرقى قریه بود، انتخاب كردیم. این خانه مشتمل بود بر حیاط بزرگى كه درختهاى تاك بر آن گسترده و مملو از انگورهاى 
شده بود. سه اطاق و یك  بسیار ممتاز و چشمه آب بود. آبى كه در جهت غربى حیاط روان بود، سبب اعتدال هوا و طراوت مكان

مطبخ داشت. اسبها را در میان دیوار همسایه و سایه جاى دادیم. خوابگاه نوكرهاى ما را، شبها در بیرون و زیر آسمان، بر 
 حسب عادت مملكت مقرر كردند.

او یكى از نوكرهاى قدیم دوم اوت بود كه ما بدین خانه فرود آمدیم و هنوز برقرار نشده بودیم كه صاحب ده به مالقات ما آمد و 
جعفر قلى خان برادر آغا محمد شاه بود كه بعد از وفات آقاى خود، این ده را به وى به تیول داده و بسیارى از سگان شكارى كه 
براى شكار آغا محمد در حوالى تهران مقرر بود، به وى سپرده بودند كه به نگهبانى آنها مشغول بود. این سگان بزرگتر و قویتر 

ز سگان مملكت ما بودند. این صفات سبب اختصاص آنها شد بر اینكه بخوبى و چاالكى به عقب گوزن و گور ]خر[ و غزال ا
 دوان و روان شوند.

ایم كه غیر  مالقات این شخص براى این بود كه از ما وجه كرایه خانه را درخواست كند. گفتیم كه با صاحب خانه چنین قرار داده
تنخواه ندهیم. گفت در این صورت نصف تنخواه حق من است. گفتیم در این باب الزم است كه با صاحب از خودش به دیگرى 

دهیم، چه در كیسه تو رود و  كند. بعد از آن وجه مقرر را به صاحب خانه مى منزل گفتگو نمایى، نه با ما، به احوال ما فرقى نمى
اه نخواهیم داد. او نیز دیگر اصرارى در این باب نكرد، مدتى در پیش ما چه در كیسه حاوى بماند، ما غیر از او به دیگرى تنخو

نشسته و به ما تكلیف قبول هر خدمتى كه از دست وى برآید، كرد. ما نیز تكلیف كردیم كه غالب ایام به مالقات ما بیاید. همین 
از حركات آغا محمد شاه در خراسان و حركت  ساخت، و آنچه خورد، آگاه مى كار ما مى شخص بود كه فیما بعد ما را از آنچه به

 داد. شنید، به ما اطالع مى روسیه در داغستان مى

كردیم و چون مراجعت  در تجریش مشغولیت ما این بود كه هر روز پیش از آفتاب سوار شده، حوالى ده را گشت و تفّرج مى
داشتیم.  اده و آنچه از ایام گذشته در زیر منگنه بود، برمىكردیم، غذا خورده، گیاه و نباتاتى كه چیده بودیم، زیر منگنه نه مى

تخمهایى كه تحصیل كرده بودیم، ضبط كرده، و پرندگانى كه داشتیم پرستارى كرده و جانوران و حشرات االرض كه به چنگ 
 كردیم. خورد، حفظ و نگهدارى مى كار تاریخ طبیعى مى آوردیم، محتمال از آنچه كه به مى
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  . مالحظه در طبابت ایران1

آمدند،  كردیم، پذیرایى بیمارها و مریضها را كه از تمامى دهات واقع در دامنه البرز مى چون از این امور فراغت حاصل مى
از نباتات و  كردیم. گاهى نیز مباشر پرستار ایشان شده، از دواهاى اروپ كه به همراه داشتیم و مجانا تفقّد احوال آنها را مى

توانستیم از احسان و نیكویى در حق آنها مضایقه نداشتیم. با  دادیم. هر چه مى كردیم، به آنها مى گیاههاى طبیعى كه تحصیل مى
وجود اینها، غالبا از ما ناراضى بودند و كم بودند كه شاكر و خوشنود باشند. خاّصه هنگامى كه غیر از دستورالعمل و نسخه 

دادیم. بعضى از اوقات حالت مرض بعضى از اعمال را مقتضى  هران باید تحصیل كنند، به آنها چیز دیگر نمىدوایى كه در ت
كردیم كه بخوردن آن میل نداشت، یا از شفاى علتى  شد كه ما را اجراى آن اعمال نبود. چون دوایى به مریضى تجویز مى مى

دیدیم كه بسیار غضبناك شده، و سقط گویان از منزل  كردیم، مى ز مىاالعضاء و نابینایى و غیره اظهار عج «1»  مانند سقیم
كردند كه چون ما آمده و  [ از ما به آنان اذیتى و خالف رفتارى و ضررى رسیده باشد. گویا گمان مى رفتند، ]بدون آنكه بیرون مى

الج بیماران بپردازیم، بلكه تمامى دوا و غذاى آنها را ایم كه نه تنها مجانا و با احسان به ع ایم، الزام سپرده در میان آنها منزل كرده
شدند پیش از آنكه درى بكوبند،  اذن و اجازه داخل مى دیدیم كه به خانه ما بى نیز بدهیم، بدون اینكه اظهار شكرى كنند. آنها را مى

 نشستند قبل از آنكه به آنها رخصت جلوس داده شود. و مى

اعتنایى و اختصار جواب  شد[ با بى كردند. چون از حالت مرض آنها سؤال ]مى عرضه مىكسى نخواسته نبض خود را به ما 
 رفتند، بدون خداحافظى و بدون اظهار خوشوقتى. گرفتند، فورا بیرون مى دادند[ و اكثر آنها چون دواى الزمه را از ما مى ]مى

و دنى و ستمكار بودند خاّصه در حق اطبایى كه این تنها در تجریش نبود كه مالحظه كردیم كه برخى از مردم پست فطرت 
طور و به این رفتار بودند. بخصوص در  كنند، بلكه هر جایى كه بیماران را دیدیم، همین خارج از مذاهب آنان باشند، چنین مى

طبیب  ممالك عثمانى چون تركى مریض شود، قدر و قیمتى بر معالجات طبیب نگذارند و خود را بسیار كم ممنون و مدیون
شمارند. چون به زمان اصل موعود ]اعتقاد دارند[ و به تأخیر و تقّدم معتقد نباشند، عالج و عدم عالج را یكسان دانند. پس 

مباالتى را روا دارند. لهذا هیچ ممنون و متشكر از كسى نباشند كه از  [، در پرستارى خود اهمال و بى همواره ]بر خالف تعالیم
 نجات بخشد.ورطه و خطرى آنها را 

______________________________ 
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اما ایرانیان به این پایه ستمكار نیستند. در این باب بهتر از عثمانیان هستند، یا اینكه كمتر به سرنوشت قضاوقدر معتقد باشند و یا 
د و یا به عالج اطبا حسن نظر دارند. على ایحال به اطبا كوتاهى و قصور نكنند اینكه زندگانى خویش را بیشتر از دیگران خواهن

 و پاداش و اجر را به اندازه خود و مقدار خدمت و عالج به طبیب بدهند.

اگرچه بعضى از عثمانیان كه توانگرى و رتبه عالیه داشته باشند و صاحب منصبى بزرگ باشند، از راه كبر و غرور به عنوان 
دهند، لیكن در طبقه رعیت و كسبه هیچ دیده نشد كه بعد از صّحت از مرض به خودى خود چیزى به  چیزى به طبیب مىانعام 

شود، تا به حكم دیوانیان  شناسى كنند، و همواره طبیب در اخذ حق خود محتاج به دادخواهى و تظلّم مى طبیب بدهند و اظهار حق
 را پیش گرفته باشد.استرداد اجرت خود نماید، مگر اینكه اجرت 

در شهرهاى بزرگ عثمانى، اطبایى از اهل فرنگستان هستند، چنانچه در اولین شهرى از شهرهاى فرنگستان دیدیم. اما در 
شهرهاى كوچك و میانه طوایف صحرانشین، و خارج از شهرها در قرى و بلوكات، قاطبه بیماران را همان اشخاصى معالجه 

[ یونانیانى كه مّطبب باشند، هم مریضان به هالكت رسند. از این مطببین  شوند. از ]میان بیماران مىكنند كه دور مریض جمع  مى
یونانى، اوال مقدار قلیلى كه در مدرسه العلوم ایتالیا تحصیل كرده باشند، باید استثنا نمایم كه آنها غالبا در شهرهاى بزرگ باشند. 

اند و بعضى دواهاى  اسالمبول از مسیر شاگردى خارج شده، یا نوكرى اطباء كردهاما مابقى اشخاصى هستند كه در طفولیت در 
 اند. مفرده و یا ساختن بعضى از ادویه را آموخته

تر هستند. اما علم  تر و آگاه [ است كه ایرانیان با تربیت [ در ایران محترمتر از مملكت عثمانى است، و این از آن ]سبب ]این مسأله
گستان در مدارس عمومى تدریس نكنند. هریك از اطباء در منزل خود معدودى تالمذه دارند و بر آنها به طب را مانند فرن

استمرار درس گویند. آنچه فرصت كنند و توانند كه بیاموزند. این درسها منحصر است در بعضى از تصّورات، از جمله در 
عارض شوند كه به اختصار سخن گویند. در عالئم الزمه  تركیب بدن انسانى و شماره اسامى امراض، و در عللى كه ما را

امراض و استدالل از آنها به اسباب امراض و چیزى را كه طبیب در افهام، اهتمام زیاد كند، تعلیم كمتر دهند. تشخیص ادویه و 
نها نیز از جمله شناختن خواص آنها و تركیب و ساختن مصنوعات و اشربه و تنّوع صور مختلفه ادویه و گوناگون ساختن آ

 دروس باشد.



امروز بناى فن طبابت در ایران نه بر علم طبیعى و نه بر علم تشریح است. این علم را مطلقا و حدسا، ظّنى دانند كه حكم به 
 نتیجه قطعى دردى نتوان كرد كه این علم را به محارست و

 11سفرنامه اولیویه، ص: 

[ قانون تعلیمات آنها را پیروى  صنیفات جالینوس و ابن سینا را شناسند، اما ]چونتدّرب حاصل شود. در این مملكت تألیفات و ت
 اند. [ داده كنند و تغییرات زیادى ]به آن نمى

اند، نمایند و معالجه  تمامى علم و دانش اطباى ایران، در این است كه یقین سببى كه به تصورات خود، از براى امراض قرار داده
ر در بشره مریضى گرمى و حرارت جلدى بینند و تبى در وى مشاهده نكنند، مرض را سبب برودت گیرند، به ضد كنند. مثال اگ

و حكم به استعمال ادویه حاد و چیزهاى تندوتیز نباتات و مواد معّطره كنند. بالعكس اگر در بیمار احساس تبى و حرارتى در جلد 
هاى ترش و آب یخ دهند، بر شكم و پهلو  ا عصاره نباتات بارده و میوهكنند، علت را از حرارت دانند. در این صورت، ناخوش ر

[ از یبوست است.  و سر مریض یخ گذارند. اگر همراهى تب، حرارت داخلى و خشكى جلد و انشقاق یا ]نظیر[ آن باشد، ]علّت
ستند، و مالیدنیها به كار برند. اكثر، هاى شیرین و آبدار دهند و به حمام فر نهایت و فراوان و میوه پس بیمار را نوشیدنیهاى بى

هاى تلخ و  كنند كه از ریشه «1»  و سفوفاتى «7»  علّت صفرا را از رطوبت دانند، چنانچه در استسقاء و غیره معالجه به معاجین
وفات دافع [ ممزوج كرده باشند. در عالج ریاح داخلى سف هاى حاّره تركیب كرده، و بعضى ]گرده تند و گلهاى معّطر و ادویه

و مروارید دهند. براى سوء هاضمه و سستى اعضاى تناسل خصه المنقلب، پادزهر، مشك، عنبر و  «3» «بازوهر»الریاح و 
 تجویز نمایند. پس دواها در این صورت در عدد، بسیارى از سفوفات و معاجین محّركه باشد. «6» «صبر»

اى ندارند، لهذا  بى، چون رفتار برحسب اتفاق كنند و از علم تشریح بهرهدر اكثر ناخوشیهاى مزمن، در تمام علتهاى دماغى و قل
 در عالئم مرض شبهه شوند و مداوا به خطا كنند.

اگرچه از كثرت ممارست و عادت بر دیدن بیماران، بعضى از آنها را اصابت رأى حاصل شود، به قسمى كه در نظر اول 
 ن همیشه تعیین علّت ومرضى را از مرضى توانند تشخیص دهند، لیكن چو

______________________________ 
  جمع معجون -(. معاجین7)

هاى گرد شده چند گونه گیاه  آرد پخته؛ داروى خشك كوبیده؛ اختصاصا مخلوطى از كوبیده دانه«: سفوف»جمع  -«سفوفات(. »1)
رود، عبارت از: زیره سیاه، تخم گشنیز،  ر مىشود. گیاهانى كه در تهیه سفوف به كا طبى است كه به عنوان بادشكن مصرف مى

 گزعلفى، ترنجبین و غیره است )به نقل از فرهنگ فارسى معین(.

 ).Bezoarsپادزهر ) -(. بازوهر3)

ایها كه داراى برگهاى ضخیم و دراز و سبز مایل به قرمز و بدون  ها، جزو دسته تك لپه گیاهى از تیره سوسنى -(. صبر6)
شود. گلهایش به رنگ زرد مایل به سبز است كه به صورت خوشه،  دار است كه منتهى به تیغ مى وخم هاى پیچ دمبرگ و با كناره

 بر روى ساقه مولّد گل قرار دارند )به نقل از فرهنگ فارسى معین(.
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ها گویند و چنین وصف ]و مانند[ كنند كه در  افسانهسبب مرض به خطا و جهل باشد، حالت آنها بسى مانند آنست به اطبایى كه در 
تفاوت به یمین و یسار فرود آورد، اگر به مریض رسد هالكش كند، و اگر به مرض  [ چوبى در دست دارد و بى تاریكى ]شخصى

 خورد نجاتش دهد.

رهم گذاشتن به زخمها و علم جراحى آنها منحصر است به فصد و حجامت و داغ نهادن و گشودن بعضى از اورام خارجى و م
جابجا كردن استخوان، چنانچه اگر در مفصل حركت و تبدیل مكانى كرده باشد. و همین است و بس تمامى آنچه در این فن از آن 

 معمول است. چنین حالت جراحى اگر به مملكت ما آید، به روشنایى و هدایت علم تشریح راه نبرد.

ى متصّدى هستند كه همواره از دهى به دهى روند و گشت زنند و همیشه اجرت را فن طبابت را در بلوكات و دهات، اشخاص
پیش از مداوا گیرند. اگرچه در این فن مهارتى و علم درستى ندارند، اما به الف و گزاف چنان سخن را به استادى و خاطر 

 هرگز خطایى را به خود نگیرند.جمعى گویند كه عوام را فریب دهند و معتقد خود سازند و بعدا اظهار یأس نكنند و 



اى همراه دارند كه در آن، بعضى نباتات و سفافیر و بعضى اسبابها باشد و بمحض دیدن بیمار، شربتى یا  خورجین و كیسه
معجونى به وى دهند و حجامت كنند و داغى نهند و مرهمى گذارند. یا مریض را به حمام فرستند و به او ورزش تجویز كنند. 

 امور را بدون دلیل و بدون تمیز و تشخیص مرض اجرا كنند و كسى هم بازخواست نكند. تمامى این

از این ]شارالتانها[ و علم فروشان، نوع دیگرى نیز در خارج شهرها و خود شهرها هستند كه بناى كار آنها بر عقاید باطله عوام 
روحانى خود اجرت را پیش از معالجه گیرند. در این باب آنچه  الناس باشد، آنها دراویش و مالنماها هستند كه آنها نیز در مداواى

 كنم. خود در تجریش مشاهده كردم، ذكر مى

روزى كه از گشت مراجعت كرده و به منزل رسیدیم، چهار ساعت به ظهر مانده بود كه در بیرون از سراى خود، درویشى در 
را احاطه كرده بودند. این درویش پیرى بود خوش رو و  روى سجاده به هیأت مخصوص، نشسته دیدیم. جمعى از مردم، وى

صورت كه ریش دراز و انبوهى داشت، قلمدانى بسیار بزرگ به كمر زده، به دستى قلمى گرفته و به دست دیگر كاغذهاى 
شدیم، پرسیدیم كه  اى توقف كردیم. چون از خانه بیرون كرد. از براى اینكه راه گذشتن به ما بدهد، لمحه نوشته، به زنان تقسیم مى

داد كه بواسطه آن، بیماریهاى آنها را عالج  اى نوشته مى كرد، گفتند به هریكى از آنان قطعه این مرد در میان این همه زنان چه مى
 گیرد. كرده و از همه ناخوشیها در آینده محفوظ شوند، و قیمت هر قطعه از این كاغذ را شش پول مى

  كشید، چون درویش از اهل تجریش نبود، بایستىاین عمل بیش از یك ساعت طول 
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شب را به منزل خود بازگردد و شتاب داشت كه زودتر آنچه باید، تحصیل كند. زیاده بر پنجاه نوشته به فروش رسانید و مردمان 
 متفرق شدند. درویش را بیش از این امید معامله نماند.

. سالمى بسیار باادب كرد. در روى فرش نشست و دوباره تعارفى كرد و گفت: از راه بسیارى به برخاست و به خانه ما درآمد
ام كه شما از اطباى حاذق فرنگستان هستید. به ناخوشى فتقى كه پانزده سال است مرا اذیت كند،  ام و شنیده جهت مالقات شما آمده

سى عجب دارم كسى كه به مراتب از ما داناتر است، از ما استعالج خواهم مرا عالج كنید. پاسخش دادیم كه ب مبتال هستم و مى
  دهى به مفت براى تو تمام شود و براى تو پول  كند، زیرا تو طبیبى بسیار ماهرتر از ما باشى. از آن رو دوایى كه تو مى مى

عالجه بیماران كنى و ما چندین كلمه آورد. دوایى كه ما دهیم زیاد باشد و هیچ تنخواهى در عوض به ما ندهد. تو به یك كلمه م
 سخن گوئیم و غالب ایام شفا ندهیم و عالج نتوانیم.

درویش شخصى ظریف بود، به مزاج ما جوابهاى بامزه گفت و صحبتهاى نیكو كرد و پس از آن مفصل حكایتها گفت كه شامل 
اند،  بود بر معالجات غریبه كه از وى صادر شده بود از جمله اشخاصى كه قریب به عمل و كورى بودند، در چند روز بینا شده

اند و از چنگ مرگ مستخلص كرده است.  س اشخاصى كه در بستر موت محتضر بودهاند. ب اند و فورا صّحت یافته مفلوج بوده
گفت كه تمام اینها به قدرت غائى و توجه او و یا الطاف  چقدر زنان عقیم را، سالى تمام نگذشته، طفلى به كنار نهاده است. مى

بسیار كردى. اما چنان ظاهر بود كه خود را محمد و على علیهم السالم باشد. چون از خویشتن سخن گفتى، اظهار شكسته نفسى 
 داند. با وجودى كه بنده بسیار ضعیف خداست، اگر خواهد قادرترین همه، تواند  موجودى بسیار اعال و اشرف از سایر مردمان مى

 باشد. درویش شخص عاقلى بود و ما را خوب شناخته بود.

بود كه رئیس ده و چند نفر دیگر را ممكن بود از سؤالى كه ما  گفت، مقصودش رفع شبهه این صحبتها را براى فریب ما نمى
 گفت كه خیلى عقاید آنها نسبت به وى نزدیك بود. كردیم حاصل بشود. پس این سخنان براى آنها مى

 چون صحبت درویش به پایان رسید، دوات و قلمى خواستیم تا ما نیز از همان جنس كه درویش مرده را عالج كردى، عالج كنیم.
درویش به فراست دریافت و سعى به ذكر موارد كرد كه حاصل معنى آن بود كه حیوانات و جانوران از یك نوع غذا و قوت 

پرورش بگیرند. علفها و گیاههاى فراوان باشد كه سایر حیوانات را باید. اما عسل را ماده دیگر است كه مگس نحل از آن تغّذى 
 ا غذا دهم و خود از خدمت شما باید گلى كه غذاى من در او باشد، بگیرم.كند. من دیگران را به علفها و گیاهه
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گویند وى را « فتق بند»[. به درویش گفتیم كه چگونه اسبابى كه آن را  اما نخواستیم مزاج و شوخى را بیشتر از این ]ادامه دهیم
 به كار است و طرق ساختن آن را به وى تعلیم كردم.

 كند. به ما وعده داد كه باز به دیدن ما خواهد آمد، اما دیگر ]او را[ ندیدیم. فت كه خود یكى از آن اسبابها ساخته و استعمال مىگ



اند و بیش از كفاف خود محصوالت دارند. قدرى گلّه  در تجریش و حوالى آن كارخانه نیست. تمامى اهل اینجا به زراعت مشغول
ها نیز به تهران برده، به  چنان بعضى میوه كنند. ماست و كره به تهران به فروش برند. هم دارى مىو كمى زنبور عسل نیز نگه

فروش رسانند، از قبیل خربزه و هندوانه و كدو و خیار، انگور و هلو، زردآلو، آلوچه و گیالس. حبوبات هم به عمل آورند از 
 بزیها بسیار كم است.قبیل: باقال و لوبیا و عدس و ماش و نخود و غیره، اما س

گذرد، بسیار پهن و عمیق  تجریش از هر بابت الیق و سزاوار انتخابى بود كه ما براى توقف خود كردیم. آبى كه از كناره ده مى
جا از دولت وجود آن، درختانى از قبیل چنار و گردو و بید بسیار است، از  گذرد. چون همه است و از میان گیاهها و علفها مى

 تاب در پناه بوده و همیشه سرد و خنك باشد. منبع آن نزدیك است و آب همواره به صافى و صفا روان است.تابش آف

  . خوى و طبیعت عامه3

كسى از اهالى به جهت تفّرج به آنجا نرود، ما همیشه به آنجا رفته و از  به این محلى كه طبیعتا به كمال طراوت آراسته شده و هیچ
شدیم و از مالقات مردم آسوده بودیم. اطفال مردمان بیكار به همان  ت برده و از صبح تا شام مشغول تفّكر مىتنهایى مكان البته لذّ 

كردند. هیچ عاشقى به یقین در آنجا از جور معشوقه خود آهى نكشیده و از  سایه درخت چنار مسجد قناعت داشته و تجاوز نمى
 مفارقتش ننالیده است.

تغییر مشاهده افتاد. نه رقصى و نه  ولوله و بى شد. عیش و عیشرت آنها بى همیشه به یك سیاق ظاهر مى مشغولیت روستاییان به ما
 گشتى و نه محبتى و ضیافتى.

جا با هم نباشند. مردان در مجلسى  [ باشد، رقص كنند. ولى هرگز زنان با مردان یك اگر سالى یك بار عروسى یا مجلس ]عقدى
 مجلسى سوا فراهم كنند.اند، و بهر زنان  جداگانه

رفتیم و به دهات نزدیك و جاهاى  جا تنها مى بردیم و همه در این دو ماه كمال امنیت را داشتیم. هرگز اسلحه به همراه خود نمى
 دور سیاحت كردیم. در خانه ما هرگز به استحكام بسته نشد.

احترامى از كسى ندیدیم. مالى  رسید، اذّیت و بى ى به ما نمىرفتیم. ابدا خطر ماند كه ما بیرون مى غالب اوقات همانطور گشوده مى
  كرد، كثرت از ما به تلف نرفت. چیزى كه ما را اذّیت مى
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شدند  كردیم، جمعى از تماشاچیان به منزل ما داخل مى تماشاچیان بود. در میان بیمارانى كه از راه نیكوكارى و احسان پذیرایى مى
نگریستند كه اگر در غیر این حالت بود، گمان بد در  گفتند و به دقتى تمام، به جمیع حركات ما مى اعتها ایستاده و هیچ نمىكه س

 كردیم. حق آنها كرده، از منزل بیرون مى

بانى حرف در صورت و هیأت فرقى با آنها نداشتیم. لباس مانند آنها پوشیده و ریش را گذاشته و سر را تراشیده بودیم. اما ز
خوردیم، از كارد و چنگال  نشستیم و چون غذا مى كردیم كه ندیده بودند. بر زمین نمى زدیم كه مفهوم آنها نبود و كارهایى مى مى

كردند كه ما چگونه این همه غذا را  آوردیم، حیرت مى اى كه در سر سفره مى كردند. از بسیارى غذا و مقدار اغذیه تعجب مى
خندیدند وقتى كه  كنیم. بسیار مى دیدند كه غذا را به قسمى دیگر ترتیب مى شد، چون مى ب آنها بیشتر مىكردیم. تعج صرف مى
كنیم. اگر ما برنج را غیر از پلو و نوعى دیگر صرف و  كردند كه ما شیر و قند داخل قهوه كرده و با نان صرف مى مشاهده مى

 .كردیم، گمان داشتند كه چیز خوبى نخواهد شد طبخ مى

آمدند، اما احمق نبودند و برخالف، هوشیار و زیرك بودند. آنهایى كه  این اشخاص از رفتارى كه داشتند، احمق به نظر مى
دیدیم كه باهوش بودند و یك نوعى هم اطالع داشتند. كال باوقار و تمكین، در سخن گفتن  جسارت صحبت كردن با ما نداشتند، مى

به قسمى كه در میان زارعین وجود چنین اشخاصى خالف عادت و عجب  -تقامت خیالجسور و در تصّورات با وسعت و اس
 بودند. -باشد

در فرنگستان تفاوت بسیارى میان روستاییان و اهالى شهر و میان مردمان متشّخص و دیگران باشد. در ایران ما این تفاوت را 
چنان در شهر  ر كم فرقى با روستاییان و اسكان قراء دارند. همتكثیر نیافتیم. طبقه فقراى شهرها در هوش و اطالع و رفتار بسیا

توانم بگویم كه همه را  تفاوت چندانى میان اغنیاء و فقرا نباشد. همه جا یك رفتار و یك سلوك و یك خیال و یك محاوره دارند. مى
تر از  تر و آگاه ر و بیكارتر و مؤدببانان زیركتر و هوشیارت یك نوع اطالع باشد. در ایران روستاییان و صحرانشینان و گله

 زارعین اهل فرنگستان و روستاییان اروپا هستند.



نظر، امر و علت این كمى اختالف و سبب این تساوى در آگاهى و اخالق را من نخست چنین تصور كردم كه از قصور آالت  به
اند، در اخالق و آداب و تعلیمات همه  ل اطالع كردهجا مشابه است. چون مشابه هم تحصی تربیت و نوع تعلیم در ایران است و همه

 بهمدیگر مانند.

چنانچه از هرجا گذشتیم، دیدیم و اینطور مالحظه كردیم. اما در آخر سبب را چنین یافتیم كه این جنگهاى متواتر كه تمامى ایران 
 را به زیر اسلحه كشید، و این انقالبات داخلى كه متصل آنها را
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دوانده است، همواره سبب اضطراب و علّت اختالف طبقات بهمدیگر شده است، و اغنیا در تربیت تنّزل كرده و  بجایى مى از جایى
اند. چون در این  فقرا در آگاهى ترقّى كرده و متمولین از ظرافت و سهولت اخالق كاسته و فقرا بر ادب و اطالع خود افزوده

را از تملّق فقرا و زیردستان چاره و گریزى نبوده، و فقرا را مراوده و نزدیكى آنها دست داده، سبب ترقى انقالبات اغنیا و رؤسا 
آنها گردیده است. سردارى كه از اردو و خیمه و منزل خود بیرون رفتن نتواند، در تربیت كمتر از سرباز باشد. یك نفر از افراد 

محلى، و مالقاتى به مالقاتى هست، خاصه امید ترقى و رسیدن به درجات عالیه  لشكرى كه مّتصل در حركت و ترّدد از محلى به
 حال و از همه جهت داناتر از سردار خود خواهد بود. دارد، محققا در همه

طور نباشد. اگرچه ما غیر از بغداد به دیدار زنان شهرى موفق نشدیم، اما  این قیاس و تفاوت میان زنهاى شهرى و دهات به این
تر  قرارى كه شنیدیم، زنان شهرى ایران بسیار هوشیار و دلربا و خوشگل و ظریف، و به مراتب از شوهرهاى خود آگاهاز 

اطالع و نادان و بسیار  نظر كمى احمق و بى هستند. اما زنان روستایى كه فن طبابت ما، آنان را به مراوده مجبور كرده بود، به
 اند. تر از شوهران خویش پست [ معتقد به عقاید باطله و ]در اندیشه

پوشند و در خانه اندرونى زیادتر مستور باشند.  در همه حال این زنان صورت خود را به اهتمامى بیشتر از زنان شهرى مى
دهند. پرستارى اطفال را خود كنند و مباشر طبخ خود باشند. نگهبانى گاو و گوسفند كرده،  تمامى كار خانه خود را، خود انجام مى

ریسى كنند و از مدفوعات  [ به شهر برده، بفروشند. هنگام بیگارى، چرخ یر و ماست و كره ترتیب داده تا شوهران ]آنانش
سوزانند. همچنین به صحرا روند، زیرا عمل زراعت و خدمت شوهرانشان را  چهارپایان، تپاله ساخته و به سبب كمى هیزم، مى

 اوقات مخصوص باشد.

از یك زن نگیرند، با وجود اینكه در مذهب خود تا چهار زن آنها را مباح باشد، هیچوقت بنده و كنیز را زن روستاییان عادتا بیش 
پسندیدند،  خوابه نشوند. مگر قلیال به هنگامى كه هنوز زن نگرفته باشند. كیش ما را در گرفتن یك زن خیلى مى نكنند و با آنها هم

ا را ضررى نداشته باشد، فقرا را، خاصه آنان را كه طالب استراحت و دورى از جنگ گفتند كه بسیار زن گرفتن، اگر اغنی و مى
 [ كیش ما را پسند داشتند. و جدال هستند، هیچ در كار نیست و بسى زیان دارد. اگرچه این ]رسم

شاده آیند و از خانه خود گفتیم زنان در انسانیت معادل و نظیر ما بوده، به همراه ما در همه جا با روى گ شنیدند كه مى چون مى
صحبت شوند، بنشینند و برخیزند، و حجابى و نقابى استعمال نكنند،  گشاده روى آیند و روند، و یا با هر مردى كه خواهند هم

 بسیار این آئین را بد و
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میل. در هر  از اینكه شیفته زنان خود باشند، یا بى اعتنایى رفتار كنند. اعم شمردند. اینها با زنان خود به حقارت و بى ناپسند مى
كار برند و با كمى شبهه در رفتار زنان از غضب دیوانه شده و بسیار بد سلوكى  اندازه درباره آنها به صورت غیرت و رشك بى

ات بیازارند و به آغاز كنند. در سر هر چیز بسیار قلیلى كه برخالف رضاى مرد واقع شود، بیچاره زنان را به ضربات و لطم
عفتى ظاهر شود، برادران و خویشاوندان ضعیفه را اطالع داده و به استعانت آنها  [ مطلّقه سازند. اگر امرى از بى قلیل ]مشكلى

 در هالك ضعیفه میل كنند.

مى مملكت عثمانى كشند، بلكه در تمامى ایران و تما عفّتى، زن را مى این تنها در دهات نیست كه مردان در صورت اطالع بر بى
این فقره مجرى است. اما این امر ناپسند و ناستوده بسیار نادر الوقوع است و زنان عفیف باشند، یا از ترس چنان رفتار كنند كه 

 سالمتى خود را از دست ندهند.
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  فصل پنجم در وصف آغا محمد خان

 . صعود به البرز8



ما را به جانب خود كشیده و منتظر فرصتى بودیم كه هر وقت یكى از ما را قدرت و توانایى صعود كوه البرز كه مدتها خیال 
عالیه و باال رفتن از آن داشت، تصّور آن كنیم. تاكنون نزدیكى ده را تمام گشته و گیاههاى بسیار و غیر معروف دیده و چیده 

هاى خوب تفّرج كرده بودیم. در آنجا جانوران و  ا و آبها و چشمهبودیم. تا دو فرسخ از طرف مشرق رفته، در دّره بسیار باصف
گویند، شكار « سبز قبا»دست آمده و آورده و مرغهاى خوشگل كشته بودیم. از جمله مرغى كه  حشرات االرض بسیارى به

مطابق با اوایل ، صورت كشیده بود. این مرغ در ماه سپتامبر )«8» كردیم. این مرغ را مسیو پاالس در كتاب سیاحت خود
گذراند. در اینجاست كه مسیو پاالس ]آن را[  رود و تابستان را در جهت شمالى دریاى خزر مى سنبله( به طرف جنوب ایران مى

دیده است. هنگامى كه به تهران آمدیم، تمامى قلعه البرز با برف مستور بود. اكنون روزبروز كم شده و تا آخر ماه اوت چیزى 
شناسى ما است. پس  در بعضى از نقاط مخصوصه آن. ما تصور كردیم كه حال هنگام مناسبى از براى سفر گیاه باقى نماند، مگر

در این خیال از رئیس ده خواهش كردیم چند نفرى كه بلد باشند، همراه بیایند. دو نفر با دو قاطر همراه ما كرد كه هر جا برویم، 
 با ما

______________________________ 
(8.) 

Palasse: Merops Persica PALL, Tom. II, p. 83. Anhang NO. 1, Taf. 1 

. 
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 باشند و قاطرها اسباب و ادوات الزمه ما را بردارند.

درنگ راه رفتیم. مسافت مابین كوه و ده، چنانچه  روز پنجم سپتامبر پیش از طلوع آفتاب روانه شدیم و بیشتر از سه ساعت بى
گفتیم به قدر ربع فرسخ بود. در تمام این مسافت، مواد سّیاله محترقه كه از كوه بیرون ریخته و بعد سرد و منجمد گردیده، فراوان 

به سنگهاى كبود رنگ كه از آتش بسیار كم، تغییرى در آن سنگها  «1»  بود. اجسامى بودند تیره و سیاه ثقیل و مخلوط و مشوب
طى مسافت كردیم، قلیلى به طرف راست متمایل شدیم، به زمین ولكانیك بسیار  «7»  ر نصف فرسخداده شده بود. چون به قد

دیدیم. این  «1» «راوند»سرخ رنگ رسیدیم. در اینجا نیز سنگهاى مشابه آنچه در جلگه بود، دیدیم. چون قدرى باال رفتیم گیاه 
رند. این اول چیزى بود كه در كرمانشاهان به ما دادند. آن را پخته گویند و بخو« ریباس»كار برند و  گیاه را در امراض حاّره به

 «3» گیرند. چیزى بسیار خوش طعم است، كمى ترشى دارد و بسیار تبرید خورند و پوست نازك آن را قبل از استعمال مى و مى
[ یافت  نوبى ایران، چنین ]بزرگكند. با شكر و عسل و دوشاب مرّبا ترتیب دهند و در تمام سال نگهدارى كنند. در جهات ج مى

 نشود و در آنجا بسیار ریز باشد.

از قرارى كه به ما گفتند، در اواخر و اوایل ماه مه، گل كند و همیشه از جایى كه برف رفت، یك ماه بعد سبز شود و گل دهد. 
 گردد.اكنون كه دیدیم تخم كرده بود، بسیارى از تخم آن چیدیم كه در باغ نباتات كاشته و سبز 

چون به قدر ثلثى از كوه باال رفتیم، به جهت استراحت مكث كردیم. دور این محل سنگهاى عظیم مخمس الشكل با اضالع ضخیم 
جا  نظر آمد كه در این [ دیدیم. در روى آنها، دیگر آثار ولكانیك ندیدیم. مساحتى بسیار وسیع و ممتد به ]بازالت« دوریت[ » ]سنگ

جا دیده و  كه در فصل سوم ذكرى از آن رفت، در این «6» «رجل الجراد»و « ازنب»ههاى فراوان داشت. آبهایى روان بود، گیا
داشت و میوه دیگرى پیكانى بود؛  «3»  از تخمش به قدر كفایت چیدیم و دو قسم از آن دیدیم كه میوه درشت و گرد و املس

 تر دیده و چیده شد. گیاههاى مختلف از انواع متفاوت

______________________________ 
  آمیخته -(. مشوب1)

 ذكر كرده بود.« ثمن فرسخ»(. در فصل گذشته مؤلف مسافت مابین تجریش و البرز را 7)

(1.)Rheum ribes  

  خنكى آوردن، خنك كردن -(. تبرید3)

 است. Nepta Longiflora (. منظور دو نوع گل از خانواده6)

  ساده، نرم -(. املس3)
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ورقه شده و جدا شدنشان ممكن بود، چیزى  طرف عصر باز بناى صعود گذاشتیم. غیر از سنگهاى عظیم كه از همدیگر ورقه
دیگر نیافتیم و گیاه و نباتات در این قطعه از كوه از تابش آفتاب سوخته و خشكیده بود. بلدهاى ما، براى شب ما در زیر سنگ 

، شكل گنبدى را احداث كرده بودند، خوابگاه قرار دادند. نوكرى كه همراه داشتیم از مشاهده این سنگها عظیمى كه از اتصال بهم
كه باالى سر ما ایستاده و معلّق بود، هراسناك شده و سخت ترسید و جرأت پیش آمدن نداشت. او یك نفر ارمنى بود كه بسى جبان 

اشت. بلدهاى ما تمام شب را به گرد آوردن هیزم و علفهاى خشك به سر بردند و و مّكار و خّداع بود، و از بغداد با ما مالزمت د
 رفت در این كوه باشند، آتش زده و در پناه شعله آنها آسوده بودند. آنها را متصل از بیم جانوران كه احتمال مى

فرود آمدیم. چون دو ساعت پیاده باال روى،  فردا به سبب سختى كوه ممكن نشد كه سواره ]آن را[ طى مسافت كنیم و به عزم پیاده
رفتیم، به قدرى خسته و مانده شدیم كه توانایى باال رفتن، دیگر از براى ما نماند. چون چیزى الیق و سزاوار از نظر مشاهده 

كه شد، مراجعت كردیم. ساعتى به ظهر مانده، نزدیك اسبها رسیده، سوار شده به جانب شرقى كوه روان شدیم. هر قدرى  نمى
شد. فورا هنگام ظهر در كنار چشمه كوچكى در پهلوى پرتگاهى هولناك و مخوف و  آمدیم، نباتات و گیاهها بیشتر مى فرودتر مى

بسیار عمیق كه سنگهایى داشت كه گویا مشرف به ریختن و افتادن بودند، فرود آمدیم. چند قسم از مرغان شكارى دیدیم كه 
شناختیم، عقاب بود. بعد از قلیل مكثى باز روانه شدیم. چهار ساعت از ظهر گذشته به ده نشناختیم. در میان آنها مرغى كه 

دار داشت كه دستى كاشته بودند. در اثناى عبور، چندین ده  تجریش رسیدیم. بسیار خوش منظر و آبهاى روان و درختهاى میوه
 دیدیم كه بسیار بزرگ نبودند.

  . مراجعت به تهران1

به نصف شب مانده به تجریش رسیدیم در كمال خستگى، اما بسیار راضى و خوشنود از سیاحت خود بودیم. از بالجمله دو ساعت 
جانب حاكم به ما اطالع داده بودند كه شاه روز دوازدهم یا پانزدهم سپتامبر وارد تهران خواهد شد. پس روز هفتم و هشتم دستور 

 ه، روز نهم از تجریش به تهران وارد شدیم.آورى اسبابها و تدارك مراجعت برگ و ساز داد جمع

رفتند. چون به شهر رسیدیم تمامى  هاى خود به دهات مى در بین راه سوارهاى بسیار دیدیم كه از لشگرگاه مرخص شده به خانه
و سقفها و ها از نفرات عسكرى مملو بودند. همچنان كاروانسرایى كه در آن منزل داشتیم، حجرات و بیرون بام و ایوانها  كوچه

 غیره پر از لشگریان بود. اما حجره منزل ما دست نخورده به همان حالتى كه گذاشته بودیم، باقى بود.

 41سفرنامه اولیویه، ص: 

هاى خود اهالى شهر كه  اى رسید كه به هیچوجه جاى خالى در شهر نماند، ااّل خانه در اثناى هشت روز، ازدحام سپاهیان به درجه
كردند. اگر  ر آنجا منزل نكند. و آنانكه از سپاهیان منزل نیافتند، در میدانهایى كه در داخل شهر بود، اردو مىمقرر بود كسى د
خوابیدند. با وجود این جنجال و ازدحام، بهیچوجه خللى در شهر پیدا نشده و كمال آسودگى  كرد، در كوچه مى آنجا هم تنگى مى

رسیدند، یك روز یا دو روز بیشتر اقامت نكرده،  شدند. آنها كه تازه مى زیر مىمردم را حاصل بود. این سپاهیان متصل سرا
 آمدند. شدند، و دیگران به جاى آنها مى مرخص خانه مى

اولین كارى كه بعد از رسیدن به تهران كردیم، این بود كه قاصدى به قزوین فرستادیم كه جعبه رسیده است یا نه. جواب رسید با 
دانستیم بیشتر از سه ماه  اى كه مى [ جعبه اى فرستاده نشده است. لهذا از ]رسیدن روانى از بغداد آمده، چنین جعبهوجود اینكه چند كا

 حاضر است، مأیوس شدیم.« روسو»بود كه در پیش مسیو 

  . ورود شاه7

ات شاهى را آب و جارو روز چهاردهم خیمه و خرگاه و تجّمالت سفر حاجى میرزا ابراهیم، وزیر اول شاه وارد گردید. عمار
 دادند كه فردا شاه تشریف خواهد آورد. زده، صفا مى

روز پانزدهم شاه نیامد. شب در كاروانسرا یك نفر اصفهانى براى رفقا و دوستان خود كه از ابواب قشون بودند و تازه رسیده 
اختن سازى كردند كه به نظر ما بسیار بودند، مجلسى فراهم آورده و ضیافتى برپا كرد. چون آفتاب طلوع كرد، شروع به نو

خوش و بهتر از سازهاى مملكت عثمانى آمد. ده نفر از اهل طرب بودند كه اول به آهنگ جنگ و اشعار رزم ابتدا كرده، و 
زدند. پس از آن مسخره و تقلید به میان آمد كه سبب تفریح و خنده بسیارى از  قدرى رزمیات خوانده، به همان آهنگ ساز مى

كردند. حركات مضحكانه آنها نیز موجب مسّرت حاضرین شد. پس از براى بیست  اشاچیان گردیده بود. سه نفر الل بازى مىتم
 نفرى مهمان شام آوردند.



غذاى بسیارى به میان آوردند. اما چندان در الوان غذا اختالف نبود. برنج با روغن و مرغ و سیخى از گوشت گوسفند و آش و 
ضرى و بعضى از ترشیها و میوه فراوان. اما هیچ از شراب و مسكرات اثرى نبود. این بود تفصیل شام. ساز در برنج و كباب حا

شد. اما به آهنگى مالیمتر و سهلتر و نزدیكتر به فهم، از آنچه شروع كردند. بعد از غذا  اثناى صرف غذا به استمرار نواخته مى
چاالكى و ظرافت آنها موجب تعجب ما گردید. قطعا محتاج نباشیم براینكه رقاصانى چند، بناى رقص گذاشتند كه چابكى و 

 توضیح دهیم كه هیچیك از مهمانان و اهل مجلس شراكتى در
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ساز و رقص و خوانندگى چنانچه در اروپ رسم است، نكردند. این اهل طرب مخصوصا اشخاصى بودند كه به همراهى اردو 
اكنون خیال اصفهان و شیراز داشتند كه فصل زمستان را در آنجا بگذرانند. مجلس عیش، بسیارى از شب را طول  رفته بودند و

 كشید و اسباب خوشوقتى متوقفین كاروانسرا شد.

كه روز قبل بیست و پنج درجه بود، امروز « راومور»روز هیجدهم تخفیفى در گرماى هوا شد. درجه میزان الهوا بر حسب 
ه درجه و بعد از چند روز، در بیست و دو درجه توقف كرده بود. شبها خیلى خنك شده و آثار بارندگى در هوا پیدا بیست و س

 بود، اما هیچ نبارید و ما در ایام توقف در تهران باران ندیدیم.

ت سعد نبود، دو روز روز پانزدهم قرار بود كه شاه وارد تهران شود و مدتى بود كه در حوالى فیروز كوه بود. اما چون ساع
  تأخیر شد. سابق گفتم كه تمام ایرانیان از بزرگ و كوچك و عالم و جاهل، هیچ كارى را بدون اختیار ساعت سعد و استشاره

 كنند. نمى «4»  و تصدیق اهل تنجیم «1»

 كنند. تقّدم و تأخیر مى شاه همه وقت چند نفرى از اهل تنجیم در خدمت دارد كه حركات و اعمال شاهانه را به اراده خودشان

 روز بیستم شاه وارد شهر شد. تشریفات ورود ایشان را بواسطه شلیك توپ خبر دادند.

دو ساعت به ظهر مانده، در عمارت دوم خود فرود آمدند. جواهرات بسیارى زینت پیكر خود كرده بودند. خاّصه بازوهاى ایشان 
كریم خان گرفته شده، و بعضى نیز از نبیره نادر شاه در همین سفر به كه غرق جواهر بود. این جواهرات بعضى از اخالف 

 چنگ آمده بود. سه ربع بعد از ورود محمد شاه، حاجى ابراهیم خان به همراهى سایر وزرا وارد گردیدند.

  . رفتار و كردار شاه1

حشى و سیاستى كه موجب اندوه تمام همان روز پنج ساعت از ظهر گذشته، شنیدیم كه آغا محمد شاه بودن خود را با عمل مو
رجال دولت و سایر مردم شد، اشعار و اعالن فرمودند و آن چنین بود: در میان اسبابهایى كه از مشهد تحصیل كرده بودند، 

گفتند، بسیار شبیه و خوب كشیده بود. این تصویر را به  بود كه یكى از نقاشان فرنگى از قرارى كه مى« شاهرخ شاه»صورت 
 [ وارد شدند، از خدام سپرده بودند و خیال داشتند در اطاق نشیمن خود بگذارند. چون ]شاهیكى 

______________________________ 
  مشورت كردن -(. استشاره1)

  اختر شمارى، ستاره شمارى -(. تنجیم4)
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شكسته و مختصر عیبى هم به خود صورت رسیده بود. به تصویر مزبور را خواستند. چون بار گشاده گردید، شیشه صورت 
محض دیدن، شاه به غضب رفته، پیش از آنكه حرفى از آن بیچاره بشنود، یا عذرى بپذیرد، امر كرد تا چشمهاى وى را كندند و 

ول است. اما غالبا در تمام مایملك وى را ضبط كردند و از تهران بیرون فرستادند. این قسم سیاست در ایران فراوان و بسیار معم
كنند.  بصر عارى مى «81»  اى دارند، و به جهت اطمینان از تقلّب وى از حلیه اى و داعیه شود كه شأن و رتبه حق كسى اجرا مى

شوند. اگر به گناهى بزرگتر مرتكب  [ مى اما طبقه پست، از نوكر و رعیت اگر تقصیرى قلیل كنند، چوب به كف پا زده ]و فلك
قطع گوش، دماغ و انگشتان سیاست شوند. لیكن آغا محمد شاه در حق خّدام خود چون غضب كند، سیاستهاى ظالمانه و  شوند، به

كند و گاهى ستمكارى را به  رفتارى سخت نماید. مثال امر به گشودن و شكافتن شكم و بیرون آوردن امعاء و احشاى آن بیچاره مى
جان به پیش سباع درنده افكنده و طعمه  چنان زنده و نیم به دور گردنش پیچیده، همهاى آن بدبخت را  رساند كه روده جایى مى

 كند. جانورانش مى



[ ظالم و وحشى نیز سزاوار توصیف و بیان است. اگر مسلمانى شراب بخورد، او را نیز شكم پاره كنند. در ایام سلطنت  ]جزاى
خوردند. خاصه  ر خوردن شراب، بیم و پروایى نداشتند و آشكارا نیز مىصفویه، و زمان سلطنت نادر شاه و كریم خان، ایرانیان د

كردند. اكنون تصاویرى كه در عمارات  نوشى مى در زمان سلطنت صفویه كه گاهى عموما صالى عیش داده، و همگى باده
سیاحان فرنگستان كردند، هست كه شاهد این مطلب است.  سلطنتى اصفهان است، صورت مجالسى كه زنان در آن ساقیگرى مى

كردند. این سالطین در خالل  گسارى مى اند كه شاه عباس اول و احفاد وى در مجلس شراب نشسته و با ایشان باده به ما خبر داده
عیش و عشرت و فسق و فجور كه از نادانى و سوء تربیت و خوش آمدگویى وزراى آنها ناشى بود، قبایح و جنایاتى هم مرتكب 

در شاه كه در سنین اواخر سلطنت خود كه گرفتار خبط و جنون شد. این سالطین فضایلى چند نیز داشتند و شدند، مثل نا مى
كردند تا  بردند، و جلب قلوب عامه مى همواره میل به خوش رفتارى و مهربانى با مردم و حسن سلوك و مساعى جمیله به كار مى

 در زمان سلطنت آنها مردم آسوده و خوشبخت شوند.

آغا محمد شاه، مخنثى كه در ایام شباب حّظى و لذتى غیر از لجاجت و ضّدیت نداشت، در سن كمال جز القاى وحشت و اما 
  هراس در قلوب خدام و متبوعین خویش، از چیزى

______________________________ 
  زینت، پیرایه -(. حلیه81)
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اى نداشت و چنین كسى كه  قلوب و انبساط است، بهره «88»  محّبتى كه موجب انشراح لذت نبرد. چنین كسى كه از عشق و
هرگز دلش به دوستى كسى نتپیده بود و همواره از ترس و بیم مضطرب بود، و هیچ شهوتى و میلى محّرك طبع وى نشده و 

تبه سلطنت رسید، باعث اختالس بختى ایشان سبب درد درون و خراش جان وى بود، چون به ر عیش و عشرت دیگران و خوش
بختى از رعایاى خود شد و به عیش و عشرت دیگران حسد برد. او به اسم شریعت منع كرد و قتل را پاداش نهاد بر كسى  خوش

 اى نوشد. كه جرأت كرده و قطره

فایده او را بشماریم  قع و بىمو انگیز و بى ما را ممكن بود كه تمام وقایع زمان زندگى وى را حكایت كنیم و سیاسات ناحق و خشم
كنیم به نقل یكى از آنها كه خود حاضر  رحم و قسى القلب بوده است. عجالتا اكتفا مى تا معلوم شود كه این شخص تا چه پایه بى

ورت خواهند بكنند، بفهمند كه در ص بوده و مشاهده كردیم، تا مطلع سازیم آنان را از اهل فرنگستان كه با مسلمانان مراوده مى
 و دلگیرى و ناخشنودى مسلمین از آنها، براى چه چیزها مهیا و منتظر باشند. «81»  [ ادنى ]اطالق

سابق بر این گفتیم كه آغا محمد شاه به تفلیس هجوم برد و این شهر را كه پایتخت گرجستان بود، به قهر و غلبه تصرف كرد و به 
ه جاى مانده بود كشتند و آنچه جوان از مرد و زن یافتند به اسیرى گرفتند. قتل و نهب فرمان داد. از پیران و مریضان، آنچه ب

جمعى از طایفه روس كه در میان اسرا بودند، با وجود اینكه نه اسلحه داشتند و نه نّیت آنها خصومت با دولت ایران بود، با كمال 
 رحمى و وحشیگرى، آن بیچارگان را كشتند. بى

[ و باكو و دربند،  ن حرب درآیند، آغا محمد شاه فرمان داد كه در بنادر انزلى و بین ساكنان ]غازیانهمچنان پیش از آنكه به میدا
آنچه روس ببینند، دستگیر كنند. قونسولها و تّجارى كه زودتر از این حكم خبردار شدند، مجال فرار یافتند و خالص گردیدند. اما 

ى را دستگیر كرده و به تهران فرستادند. تا چند روز بعد از رسیدن به تهران این [ كشت هاى ]یك بیست و هفت نفر از ماّلح و عمله
بیچارگان را دیدیم كه لرزان بودند، از حكم غریبى كه به فرمان آغا محمد شاه، حاكم بر آنها كرده بود. آن حكم چنان بود كه چهل 

بودند، به موقف سیاست آورده و این بیست و هفت نفر را نفر ایرانى از نفرات عسكریه كه از پیوستن به لشگرگاه تخلّف جسته 
 نیز احضار كرده، در كف هر یكى از بیست و هفت نفر كاردى گذاشته امر كرد تا چشم آن چهل نفر را از

______________________________ 
  گشاده شدن، باز شدن -(. انشراح88)

  كمترین، پست شمردن -(. ادنى81)
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حدقه بیرون كنند. این اسرا تمامى در یك خانه محبوس و به روى هم ریخته ]شده بودند[. آنان شبها در زمین خشك و خالى خفته، 
گذاشتند كه در شهر گردیده، و از عیسویان ساكنین تهران گدایى كنند. این عیسویان جمع قلیلى از ارامنه بودند كه  روزها را مى

حال بودند. عیسویان را مخصوصا گفتیم، به جهت اینكه این بیچارگان را هیچ امیدى از مسلمین نبود. بعد از  بسیار گدا و پریشان
دیدیم كه از درى به درى به گدایى رفته، و به حالت زار، خود را به مشقت از  مراجعت از تجریش، ما اكثر اوقات اینها را مى

خوردند. تمامى به  ها افتاده بود، جمع كرده و مى هاى فاسد كه در كوچه و یا میوه كشیدند. پوست خربوزه و هندوانه جایى بجائى مى



توانستند، و خوراك نامالیم طبع كه به خوردنش  حالت مرگ بودند و به گرماى سخت، عادت و تحمل نداشتند و رفع آن را نمى
كرد، و خاطر جمع نبودن از  ایت اهانت را به آنها مىكردند[. بودن در میان ملتى كه نه مجبور بودند و اندوه اسیرى ]را تحمل مى

رفت پانزده روز  عاقبت كار، اینها همه اسباب ناخوشى و تب شدید و اسهال و مویه آنان شده بود. در چنین حالتى كه گمان نمى
ت رسیدند و اجساد آنها را دیگرى هم زندگانى داشته باشند، آغا محمد شاه امر به كشتن آنان كرد. آنان در عمارت بیرونى به سیاس

فرمان داد كه تا سه روز در همان مكان افكنده باشند. چیزى كه ما را به نظر غریبتر آمد، این بود كه در میان اینها، جمعى از 
 تركان اسیر بودند كه یقین داشتند كه خودشان نیز عنقریب به چنین امرى گرفتار خواهند شد.

این بود كه خبر موحشى رسید، و گمان كردیم كه بندر انزلى به تصرف آمده و گیالن هم نخستین حالى كه به ذهن ما رسید 
 عنقریب به چنگ آنها خواهد افتاد.

 این سیاست اعالیى بود از جانب آغا محمد شاه براینكه هیچ بیمى از دولت روس ندارد.

ست نداده، پیش از رسیدن فصل زمستان به جانب [ با وجود اظهار این تجلّد، طریق حزم و احتیاط را از د رفت كه ]گمان مى
گیالن و شیروان حركت كرده و نخواهد گذاشت كه دولت روس پیشى گرفته و كار را مشكل كند. آخر االمر بر ما مشتبه شده، 

 مع شوند.دیدیم كه تمام قشون مرخص خانه گشته و هیچ تدارك جنگى مشاهده نشد، و لشكریان را در بهار آینده مقرر گردید كه ج

در مالقاتى كه با منشى وزیر كردیم، از تعجب خودمان در این باب سخنى به میان آوردیم. در جواب گفت دولت روس در فصل 
كند كه  زمستان كارى نتواند كرد. آغا محمد شاه را اعتنایى در هر اسمى از آنها نیست. یك دو سه ماهى در بهار كفایت مى

آنها داده شود. در این پاسخ الف و گزاف بود، زیرا آغا محمد شاه نه بهادرى بود شجاع و نه  گوشمالى بسزا در مقابل خسارت
 سردارى عالم به فنون حرب و بیش از هشتاد هزار نفر لشكر با استعداد حرب نداشت.

 مداخل مملكتى وى به قدرى نبود كه بتواند بیشتر از هفت هشت ماه مخارج لشكریان را بدهد و
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به جهت این كار ناچار بود كه قشون را به غارت و یغما تطمیع كرده و به تصرف اموال دشمنان مغلوب و نهب بالدى كه مفتوح 
خواهند كرد، وعده دهد تا بلكه بزور و چاالكى كارى از پیش ببرند. قشون وى را اسلحه بسیار بد بود. بهیچوجه از قواعد جنگ 

اى نداشتیم كه در اولین مالقات از دولت روس شكست خواهند خورد. خود آغا محمد شاه را كسى دوست  ههسررشته نداشتند. شب
رفت كه سوء قصدى در حق وى به عمل آید یا بكشند و یا خلعش كرده  نداشت. به قدرى مكروه رعایاى خود بود كه هر لحظه مى

ان محبوب ملت بود، و اگر مثل نادر شاه در فنون حرب آگاهى و و از سلطنت معزولش نمایند. اگر آغا محمد شاه مانند كریمخ
خبرگى و از فتوحات متواتر چون وى شهرتى داشت، مردم غصب مسند سلطنت و كشتن لطفعلى خان را كه جوانى الیق و 

 كردند. سزاوار و محبوب و مقبول عالیه بود، فراموش مى

كمال امنیت یافته و كاروانیان و مسافرین از صدمه قطاع الطریق ایمن  اگرچه حق است كه آغا محمد شاه نظمى گذاشته، راهها
كردند و در تمامى قلمرو مملكت آسودگى در صورت ظاهر بود. مردم  بودند و خوانین و حّكام، احكام وى را بالتخلّف اجرا مى

و طوایف كه به عنوان گروگان متوقف شدند. تمامى قزوین و كاشان و تهران پر بود از رؤساى قبایل  ظاهرا آرمیده مالحظه مى
كردند. اما این حالت تضییق و تنگسازى آیا ممكن بود كه مستمر و مستدام باشد.  بودند و اشعار اطاعت و انقیاد عشایر خود مى

ران ها در ظهر غیب براى او آخته و مهیاست. از اولین قدمى كه به ای دانست كه دشنه چگونه توان گفت كه آغا محمد شاه نمى
دیدیم. در كرمانشاهان و  نهادیم، رعد و برقى را كه چند ماه بعد از معاودت ما در امالك وى به ظهور رسیده بود، به چشم مى

شنیدیم. هر قدر بیشتر در ایران توقف  همدان و تهران مكّرر در كوچه و بازار شكایت مردم را از شّدت حرص و ظلم او مى
افزود كه شخصى مانند آغا محمد شاه كه در سن دوازده و سیزده  یم، بر تعجب و حیرت ما مىكردیم، و هرچند زیادتر مطلع شد

سالگى مقطوع العضو شده و تا سن چهل سالگى در شرارت محبوس بوده است و فقط پسر یك نفر حاكم بلوك والیتى و بدون 
ى در این همه انقالبات و فتنه داخلى به درجه [ چنین كس شجاعت و قّوه جسمانى و بدون فضیلت و نیروى روحانى ]است، چگونه

 سلطنت رسیده، و چگونه به این رتبه نائل گردیده است.

م مخّنث كردند و علّت این جهل معلوم نگردید كه از چه راه بود. در میان ملتى كه به  8311به امر عادلشاه ]او را[ در تاریخ 
، نگرند، چنین كسى را احترامى در میان آنها نباشد، عادتا نیز او را اهانت و تحقیر كسى را كه از صعب رجولیت عارى باشد

  منع كنند. شكستهاى متواتر و مغلوبّیت وى از دشمنان و عدم علم سپاه كشى او نیز اسباب قبول عامه نبود، ]و اصوال[ چنین
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و غرور و وحشیگرى او در هیچ جا تحصیل دوستى و جلب دادند، و طمع و حرص  كسى را مزّیت برترى و فرمانروایى نمى
 العاده چنین كسى را به تاج و تخت رسانید؟ كرد. پس كدام معجزه خارق قلوب نمى



گردد كه این نه از عقل و نه از رابطه الفت و  در مقامى كه به ذكر مجملى از تاریخ انقالبات ایران خواهیم پرداخت، واضح مى
جاعت و چابكدستى وى بود كه به سلطنت رسید، بلكه از شقاق و نفاقى كه در میان اخالف كریمخان حادث دوستانه او و نه از ش

شده بود و حرص و ستمكارى و داشتن پول نیز وى را مساعدت كرد تا به مقصود خود رسد. متكّبر بود و تمام خیاالت و تمام 
ش براى تحصیل تاج و تخت جنگها كرده و چیزى هم نمانده بود كه آمال وى در این بود كه بر دیگران برترى و تفّوق كند. پدر
رفته این خیال تمام دل وى را  اى براى خود در ذهن داشت و رفته به آرزوى خود برسد. او بعد از پدر، خیال امكان چنین رتبه

مسك بوده، مال فراوانى و مواظب و لجوج بود. مطلقا خیال سرورى را از نظر نیفكنده، حریص و م «87»  فرو گرفت. مكب
تر شد، اما نتوانست بیشتر از آن، قشون بدور خود جمع كند. ظالم بود، و برادر خود را از  گرد آورده و از دشمنان خود متمّول

دید، در كشتن وى  كرد. هر كسى را كه مخّل مى خود دور كرده و تلف كرد. از لیاقت و جرأت و میل حرم آنها وحشت مى
الكالم بود. چون تمام میل و  چون مخّنث بود، شهوت هیچ لذتى و عیشى در وى غیر از شكار نبود. بدخو و قلیل مضایقه نداشت.

شهوت او به خیال سرورى در یك نقطه مجتمع شده بود، این خیال بسى شدید بود. آهنى كه او را از رتبه رجال پست كرد، دل او 
رده بود. از فضایل و هنر كه صفات الزمه مردان بزرگ است او را اوصاف بود كه در مخّیله وى اثر كرده و او را تصرف ك

 ذمیمه كبر و غرور، لجاجت و ستمكارى نتیجه بخشیده و خطرناكش ساخته بود.

  . اجازه مالقات با صدر اعظم3

را به نزد حاجى  القصه از آنجا كه كمال عجله را در اتمام مأموریت خود داشتیم، روز بیست و دوم سپتامبر مسیو كارامان
ابراهیم خان اعتماد الدوله وزیر اول فرستادیم و وقت مالقات خواستیم. جواب گفته بود كه هر وقت میل داشته باشند، تشریف 

 بیاورند. مثال امروز بعدازظهر اگر میل دارند، بیایند.

  بهاند. ما را  دو ساعت بعدازظهر به عمارت وى بار یافتیم. گفتند به حضور شاه رفته

______________________________ 
 (. مكب: آنكه سر خود را به زیر اندازد و به زمین نگاه كند؛ سرنگون.87)
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 جهت انتظار به باغى داخل كردند كه درختى نداشت و چمن بود و گلهاى خوب كاشته بودند.

یكى از صاحب منصبان دارالوزاره كه به همراه بود، جویا شدیم كه آیا غیر بعد از آنكه پنج شش دقیقه در اینجا تفّرج كردیم، از 
شود جناب وزیر را منتظر شد. گفت بسته به میل خودتان  از این باغ كه به آتش آفتاب بسیار گرم است، در جاى دیگرى نمى

وسیعى بود كه از دو جانب شمال و جنوب  رویم. پس ما را به تاالرى برد، و آن تاالر بسیار است. هرجا كه میل داشته باشید، مى
گشوده، و به جهت جریان هوا خنك بود، اما زینت زیادى نداشت. در وسط، حوضى بزرگ و بیضى الشكل از مرمر سفید بود كه 

 جست. فّواره داشت و قدر پنج شش قدم، آب با زور باال مى

سیار وسیع به نظر آمد. در این باغ خیابانهاى مستقیم و گلهاى غیر از باغى كه ذكر شد، باغى دیگر نیز در جانب جنوب بود كه ب
رنگارنگ و درختهاى موزون دیدیم كه در كمال اهتمام و نهایت تناسب كاشته بودند. آبهاى روان به قسمى در اینجا جارى و 

 گردید. مستقیم بود كه مایه حسن و طراوت باغ مى

خواست  ، مسیو كارامان با صاحب منصبان وزیرالوزاره مشغول صحبت بود. مىهنگامى كه ما مشغول تماشاى تاالر و باغ بودیم
دهد. طالب بود كه بشناسد غیر از این وزیر كسى كه در امورات  بفهمد كه مالقات وزیر اشكالى دارد، یا همه وقت دست مى

و دوم شخص بزرگ موسوم به  میرزا بزرگ« دبیر اعظم[ » مملكتى كمال نفاذ و قدرت را دارد، كدام شخص است. ]این شخص
آییم، و با وزیر چكار داریم. آیا هدیه و تعارفى  سلیمان خان بود. از مسیو كارامان پرسیدند كه ما چه كسى هستیم و از كجا مى

ه براى وزیر داریم یا نه. جواب این مسأله را پیش از وقت تدارك و مهیا كرده بودیم. گفتیم كه چون چهار سال است كه از فرانس
ایم و در مملكت عثمانى بودیم و از آنجا ما را به ایران مأمور كردند، لهذا از نفایس مملكت خودمان چیزى نتوانستیم  بیرون آمده

آوریم. متعاقب  كند، پاداش كریمانه در حقش به عمل مى بیاوریم. اما به تالفى این قصور و نقصان هر كسى كه به ما خدمتى مى
 پول طالى عثمانى بر آنها كه پنج نفر بودند، شمردیم.این پاسخ مبلغ سى عدد 

تواند مقاومت نماید، اثراتش به  باید از اول ظاهر شود، و در مملكتى كه هیچ مانعى با چنین طرز فكرى نمى این تنخواه كه مى
اندرون حرم و تا رود به  گردد و یك سر مى ظهور آمد و آن صاحب منصبان فورا به ما گفتند كه وزیر از حضور شاه برمى

ساعت پنج در آنجا باشد و بعد بیرون آید و بار دهد. پس اگر شما میل دارید تا آن وقت در اینجا منتظر باشید، ما را اجازه دهید تا 
 قدرى میوه به خدمت شما بیاوریم. چون این سخن شنیدیم، شكر گفته و عذر خواسته و مراجعت كردیم.

 41سفرنامه اولیویه، ص: 



ساعت پنج بعدازظهر دوباره معاودت كردیم؛ به محض اینكه صاحب منصبان ما را دیدند، دویدند و ما را به تاالر بردند. در سر 
در اینجا چند نفرى چون ما منتظر بودند كه همان صاحب منصبان آنها را هم به آنجا آورده بودند. جمعیت زیادى از مردم در 

زیادى نداد كه بیرون آمد. در این هنگام مردم از تاالر بیرون رفتند. به ما گفتند كه بهتر  كشیدند. وزیر طول بیرون باغ انتظار مى
این است كه شما نیز بیرون بیایید. بارى وزیر آمد، در گوشه اطاق در روى مسند نشست. مترجم ما به همراهى یك نفر صاحب 

منتظر هستند كه اجازه فرمایند كه سالمى نمایند. وزیر امر به اند،  رفته، به وزیر گفت فرانسویهایى كه به خدمت آمده منصب پیش
 احضار ما داد.

ما را به خدمتش بردند. به هنگام دخول، دست راست به روى دل گذاشته، سرى فرود آوردیم. به این هیأت، به وزیر سالم كردیم. 
. بعد از جواب به این تعارف رسمى، نامه مسیو او نیز سر خود را حركتى داد، و به ما امر به نشستن فرمود و گفت خوش آمدید

فرستاده و مأمور جمهور فرانسه در اسالمبول كه به وى نوشته بود، به انضمام ترجمه، تقدیم داشتیم، گرفت و  «81» «درمنیاك»
كاغذ را به موجب  به دقت خواند. بعد از آن دوباره گفت خوش آمدید. بعد از این تعارف، دیگر كاغذ پاشاى بغداد را دادیم. این

امر صدر اعظم نوشته، و سفارش در حق ما كرده بود. آن را نیز خوانده، اصل را خود نگاه داشت و ترجمه را به كاتب خود 
داد به اشخاصى كه الینقطع از اطراف وى را  داد. در این هنگام كاغذهایى چند از اطراف به وى دادند و او متصل جواب مى

 زدند. مىكردند و حرف  خطاب مى

 بعد از آن به ما قلیان دادند كه با كمال ادب گرفتیم. بعد از قلیان چند دقیقه هم نشستیم.

بعد مناسب چنین دیدیم كه برخیزیم، به جهت اینكه در میان این جنجال و جمعیت مطالب خود را چگونه بگوییم. پس برخاستیم و 
 كرده و مطالب خود را اظهار داریم. فردا، اول آفتاب را تعیین كرد.هنگام خداحافظى خواهش وقت مخصوص كردیم كه مالقات 

گفتند كه فرنگى  گفتند كه ما روس هستیم، بعضى دیگر مى در وقتى كه مجلس بودیم، مظهر تماشاى حضار شدیم. بعضى مى
ستند و از نجباى فرانسه زادگان فرنگ ه گفت كه اینها بیگ شناسد، مى كرد كه ما را مى هستیم. آن صاحب منصبى كه گمان مى

 كردند، نه چنان كه ما نتوانیم شنید. هستند. این صحبتها را با صداى پست مى

فردا را اول آفتاب به خانه وزیر رفتیم. وزیر ما را در اطاق دیگر تنها منتظر بود، اما در بیرون اطاق كه به حیاط دیگر مشرف 
 ا رابود، سه نفر از صاحب منصبان دیروزى بودند، كه م

______________________________ 
(81.)Derminac  
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شناختند. بعد از تعارفات رسمى، به وزیر گفتم بعد از آنكه ما چندین جا از مملكت عثمانى را سیاحت كردیم، دولت ما كه از 
مطالب را به ایشان بگوئیم. پس شروع كردیم به سلطنت آغا محمد شاه مطلع شد، ما را به مالقات وزیر وى فرستاد، تا بعضى 

 داد. مطالب و آنچه مأمور بودیم، گفتیم. وزیر در كمال دقت گوش مى

اى كه فیمابین دولت ایران و فرانسه بسته شده بود، و عهدنامه آخرى كه در پاریس به توسط  ذكر نمودیم درباره دو عهدنامه
شود، و در صورتى كه جنگى و  عى كه دولتین را از این عهدنامه اتحاد حاصل مىفرستاده ایران به امضاء رسید در باب مناف

 نزاعى در میان نباشد، و صحبتى بسیار طوالنى كردیم.

داد. در فقره عثمانى  بعد از آن از دولت عثمانى كه مصرحا مأمور بودیم، صحبت كردیم. وزیر حسب دلخواه به ما جواب مى
معلوم بود كمال اطالع و آگاهى را دارد. اظهار دلخورى كرد كه چرا دولت عثمانى با دولت بسیار خردمندانه سخن گفت كه 

 را از دست بداد. «83» «قرم»روس مصالحه كرد و 

به ما خبر داد كه آغا محمد شاه در بهار با تمام قشون خود به محاربه روس عزیمت دارد، زیرا آنها جسارت و سبقت كرده به ما 
اى كه در تاریخ هزار و هفتصد و  اند. در این محل مناسب دیدیم كه از معاهده را متصرف شده« باكو»و « ربندد»حمله آورده و 

 [ و امپراتور روس بسته شد، ذكرى كنیم. وزیر گفت اطالع دارم. [ میان هراقلیوس ]هراكلیوس ق 8841هشتاد مسیحى ]

باز تخلیه كرد، اظهار تعجبى نماییم، اما مالحظه كردیم كه گفتن  خواستیم در این فقره كه چرا شاه گرجستان را تصرف كرد، و
طور شروع كردیم كه منافع زیادى و بسیارى از براى شاه در نگهدارى  به این نحو قدرى خشونت دارد. عنوان كالم را به این

و اتحاد را با دولت عثمانى مملكت گرجستان است كه اگر این مملكت را ضمیمه ممالك محروسه فرمایند و عقد معاهده دوستى 
توان بالواسطه با دول اروپا مراوده كرده، و آنچه ]مواد الزم  نمایند تا یكى از بنادر دریاى سیاه در تصرف دولت ایران باشد، مى



خراسان و پشم كرمان و مس كه در ایران  «83» و عقاقیر «86»  [، از آنها بگیرند و در عوض ابریشم گیالن و اخشاب است
  گیریم. در جواب گفتیم كه بنابر معاهده اوان است، بدهند. وزیر جواب داد كه گرجستان را هر وقت بخواهیم مىفر

______________________________ 
 )Krimmكریمه ) -(. قرم83)

 چوبهاى خوشبو -(. اخشاب86)

 )Drogues -Matieres Medicalesگیاهان دارویى ) -(. عقاقیر83)
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هراقلیوس و دولت روس اگر شما گرجستان را تصرف كنید، دولت روس به حمایت آنها برخاسته، با شما نزاع كند. وزیر پاسخ 
داد كه اگر ما تمام قشون خود را ]سمت روسها[ متوجه سازیم، دولت روس با ما تاب مقاومت ندارد و ممانعت نتواند. از این 

مواضع دیگر شنیده بودیم، به ما معلوم شد كه در ایران از ملت و دولت عثمانى و از دولت روس  جواب و از سایر سخنان كه در
دانند  هیچ هراس و بیمى ندارند. این بواسطه این است كه در ایام نادر شاه نتایج ضعیفه از آنها با دولت روس حاصل نشده و نمى

ت پیدا شده است. چون دیدیم كه در این باب برخالف عقیده وزیر، حرف كه از آن تاریخ تاكنون چه قدر تفاوت در میان این دو مل
حاصل و خالى از ضرر نیست، و باقى ماندن در این عقیده كه بر دولت روس در هر حال فایق و غالب هستند، بهتر  زدن بى

ما مقاومت نتواند، خاصه هنگامى اى نیست كه روس با ش است از آنكه ایشان را بیم داد و ترسانید. پس گفتیم كه ما را هیچ شبهه
آورى قشون و زیاد كردن عدد آنها نباید قصور بفرمایید، به جهت اینكه دولت  كه تمامى قشون را به مقابل آن برید. اما از جمع

پنجه در مقابل خود دارد. لهذا در این فصل زمستان فوجهاى بسیارى به شیروان روان خواهند  داند كه چه دشمن قوى روس مى
 كرد. در این باب آنچه توانند بر عده و قوه عسكرى خود بیفزایند.

زیاد بسط كالم كردیم، در این هنگام شخص محترمى وارد گردید. بعد از آنكه یك ساعت و نیم مدت صحبت ما طول كشید، 
بیاییم از وزیر خواهش كردیم كه راضى شوند تا مطالب خود را تحریرا     برخاسته و مراجعت كردیم. اما پیش از آنكه بیرون

خدمت ایشان بفرستیم و ایشان نیز تحریرا جواب دهند تا ما جواب را به دولت خود بریم. وزیر قبول كرد و فرمود كه زودتر 
انده و خیلى خوشش آمده و گفت در نوشته و بفرستیم. پس روز بعد نوشتیم و فرستادیم. مترجم خبر آورد كه وزیر، تمام را خو

دهم. مالقات اول و مالقات دیگرى كه چند روز بعد با وزیر كردیم، آنچه مأمور به گفتن بودیم، تمام گفتیم  همین روزها جواب مى
ا بگیریم، و بر همه آنها وزیر جوابهایى بر وفق رضاى ما داد. پس دیگر چیزى از براى ما باقى نماند، ااّل اینكه جواب را تحریر

اى با میرزا عیسى كه ملقب به میرزا  و تذكره عبور تحصیل كرده و به بغداد برگردیم. در این باب الزم بود كه مالقات و مراوده
بزرگ بود، بكنیم. در اولین مالقات نهایت احترام را به ما كرد و خواهشمند شد كه ایشان را بسیار مالقات كنیم. او صاحب رتبه 

شد. بسیار باهوش و عقل بود،  وزیر را نهایت اعتماد بر وى بود. غالب امورات مهّمه مملكتى از دست او جارى مىعالیه بود و 
داد. از تاریخ مملكت خود كمال آگاهى را داشت. تمام وقایعى كه بعد از استیالى افاغنه و  به نیكویى تمام امورات را فیصل مى

دانست. چون در شیراز متولد شده بود، در ایام شباب با  ع شده بود، على التفصیل مىانقراض دولت صفویه در هر نقطه ایران واق
  بعضى از اروپاییان وى
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را آشنایى و مراوده دست داده، از اطالع رسوم و عادات ما عارى نبود. چون در فن محاوره تسلطى داشت، با كمى استهزاء و 
رسید، از گفتن مضایقه  دانست و شنیده و مطلع شده بود، چون موقع آن مى ه محل بحث و ایراد مىهجا، هر نكته و دقیقه ك

 كرد. بسى از خصایص و حاالت دیگر بزرگان مملكت را ]از او[ شنیدیم و مطلع گردیدیم، چیزى كه زیاد الزم داشتیم. نمى

ستودند، ما را صفات وحشیگرى و  ، و افعال وى را مىشنیدیم على الحساب هرچه بیشتر از مدایح و مناقب آغا محمد شاه مى
 گردید. كارى این پادشاه، بیشتر واضح و هویدا مى نهایت و حیله حرص بى

[ وزیر كه این رتبه و بزرگى را تماما از وى داشت، هیچگاهى با ما سخن نگفت، مگر با احترام در باب شاه. او را بنده  ]جناب
اى خود را در كمال غیرت مراقب بود. عذر تقصیرات او را به بیانات وافى ادا كردى و در خدمتگزارى دیدیم كه مصلحت آق

مدایح وى، اصرار و اسراف داشتى. چون صحبت از وزیر به میان آمد، مانند فرزندى كه مدایح پدر را الزمه تكلیف خود 
پیش، حاجى ابراهیم خان و میرزا عیسى، عهد  نظر كرده، عشق و محّبت فرزندانه اظهار كردى. سالهاى شمارد، از مدایح صرف

توانست ما را مطلّع نماید. از  خود را با یكدیگر بسته و در همه احوال با هم همراه بودند. از این رهگذر بهتر از همه كس مى
و را به آغا محمد علّت و موجب بریدن حاجى ابراهیم خان از اقوام و عشایر خود كه برخالف آغا محمد شاه بودند و نیز پیوستن ا

گفت كه سبب اطالع و آگاهى ما شود. از  از این مطلب داشت. لذا چیزى به ما نمى «81»  [، اما كمال تحاشى شاه ]جویا شدیم
لطفعلى خان كه حاجى ابراهیم خان به وى خیانت كرد، نگفت، و از صحبتى كه به این فقرات منجر شود، همیشه گریزان بود. 

آورد كه از مطلبى  ماند. صحبتهایى به میان مى خواست و از این رهگذر منصرف مى ن به صواب ما را مىهمواره خیاالت مقرو



كه درصدد دانستن آن بودیم، دور بود. اما فواید تاریخى بسیارى از زمان نادر شاه تا هنگام سلطنت آغا محمد شاه، از وى 
 تحصیل كردیم.

 . نگاهى در این مورد6

جعت از ایران داشتیم. آنچه دیدیم و آنچه شنیدیم، موجب خیاالت مضّر و زیان كار در حق دولت و ملت كمال شتاب را در مرا
 ایران بود. مأموریت ما بر وفق دلخواه انجام شده و تمام خواهشهاى ما پذیرفته شده بود.

______________________________ 
  دورى كردن، پرهیز كردن -(. تحاشى81)
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خواستیم، تجدید معاهده كرده و عهد  در خیال روانه كردن سفیرى به جانب دولت عثمانى شدند. البته با اراده ما بود كه اگر مى
گرفتیم كه ملت فرانسه در اصفهان و شیراز و در بنادر فارس مراوده داشته باشند. یقین داشتیم كه در واگذار كردن جزیره  مى

كردند. اما  ت فرانسه پیش از ابطال مجمع و كمپانى خود در هند الشرق، از كریم خان خواهش كرده بود، مضایقه نمىخارك كه مل
نظر صواب و معقول ابدى كه داخل مملكت خراب شده بود، در حالت  چه حاصلى از براى ملت فرانسه داشت. ملت فرانسه را به

توان از ملتى داشت كه  و مراوده كند، چه حاصلى داشت و چه اعانتى مى سكرات موت و احتضارست. اگر مجمعى تكلیف نماید
متصل گرفتار حكومتهاى ظالمانه باشد. در مردن هر پادشاه، تمام امرا و خوانین با هم نزاع و جدال درآیند، و علم استبداد افراشته 

 مرگ نوشند. دارند و همواره عرصه شمشیر هالكت باشند، و به اسم قاتل از دست حریصى شربت

ق( كه هلندیها از آنجا رانده شدند، از براى ما نفع  8834م ) 8363اى نیست كه تخلیه خارك كه در تاریخ  ها را شبهه این فقره
[، در  خواستیم به استحكام و دوام در مصر اقامت كرده و از آنجا به جهت تجارت نظر به خلیج فارس افكنده ]باشیم نبود. اگر مى
خواستیم راه مراوده در میان  خواستیم دوباره تجارتى در هند شروع كنیم، و اگر مى كردیم، و اگر مى د تجارت مىبصره و بغدا

باشد، راه فرانسه در مسقط و بصره بازتر بود. دربار دولت ایران اعتنایى بسیار در كف ید از خلیج فارس دارد. امام مسقط كه 
ف ]تصّور[، نهایت اعتنا را در این باب دارد كه جزایر بحرین را درخواست كرده و تمام هّمت خود را بر تجارت گماشته، برخال

 صاحب شود.

[ جزیره هرمز كه در بهترین محل از براى تجارت تمام ایران و تمام بنادر  مند بود كه در باب بعد از مراجعت ]از سفر، عالقه
تواند[  كنیم آنچه را گفتیم كه دولت ایران در این حال ]نمى رر مىخلیج فارس واقع شده، مذاكره كرده و مالك آن شود. پس ما مك

ار در اینجا نه كسب اعتبار و تحصیل اطمینان و نه ضمانت دولت را  نظر اعتناى تّجار را به طرف خود جذب كند، زیرا تج
ترسند از آنكه یك روز جنگ، توانند داشت. منفعتى كه در ایام آسودگى و سلم طمع دارند، به قدرى نیست كه خسارت كرده و ن

اى رسد كه  داند، وقتى كه استبداد به درجه تمام سرمایه و رأس آنها را عرضه تلف كند. هیچ كس بهتر از تّجار این مسأله را نمى
 غنا و ثروت، تقصیر و گناه عظیم شمرده شود، مردم مّتصل در حق مال و جان خود متزلزل باشند. وقتى كه تمام روابط مدنیت و

توانند امیدوار به اقامت و تجارت در چنین  انسانیت از هم گسیخته گردد، تبعه ملت خارجى در صورت چنین حكومتى چگونه مى
 محلى باشند.
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  فصل ششم در وصف كاشان، قم و اصفهان

  . حركت از تهران8

ران بیرون آمدیم. به مسافت پنجاه قدم دورتر از حصار توقّف كردیم. روز چهارم ماه اكتبر با بیست و یكم میزان: بعدازظهر از ته
اگرچه  -یزرع آمد یك ساعت قبل از نصف شب بار كرده و روان شدیم. به مدت هفت ساعت در زمین هموارى كه به نظرم لم

، اكنون در اكثر مواضع كرد طى مسافت كردیم. جداول آبى كه سابق براین، آن محل را مشروب و سیراب مى -زمین قابلى داشت
اى از  خراب و مسدود شده بود. دهاتى كه در اطراف پراكنده بودند، غالبا با سكنه مشاهده گردید. در آخر این زمین هموار، پشته

ریگ و سنگالخ دیدیم كه در سه ربع ساعت آن را طى مسافت كرده و عبور كردیم. ربع فرسخى دورتر در كنار دهى موسوم به 
فرود آمدیم و آرمیدیم. این ده در طرف راست، رودخانه كوچكى داشت كه از كوههایى كه در طرف شرق و در  «كنارگرد»

گفتند این سلسله همان جبالى بود كه به هنگام آمدن به تهران از آن  آمد. از قرارى كه مى مسافت بسیار دورى واقع بودند، مى
 عبور كرده بودیم.



هاى بسیارى در آن خراب دیدیم كه حیاطى بسیار وسیع داشت و به طویله بزرگى مشتمل بود كه  خانهاین ده چندان بزرگ نبود. 
 ایى بزرگ از گوسفند نیز بود كه گفتند متعلق به مالك ده است. بیشتر از پنجاه گاو در آن بسته بودند و گله

  ى راهروز پانزدهم پنج ساعت از ظهر گذشته روانه شدیم. زمان زیادى در زمین صاف
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هایى چند از ولكانیك عبور كردیم. باالخره بعد از شانزده ساعت  رفتیم كه هیچ زراعت نداشت. بعد از زمین پست و بلندى از پشته
 اى بود. در كنار رودخانه كوچكى فرود آمدیم كه آب شور و ناگوارى رسیدیم كه در آنجا كاروانسراى خرابه« پل دالك»به 

 ها و طاقهاى زیاد موجود بود. [ با چشمه داشت. در پهلوى كاروانسرا، پلى بسیار پست ]و كوتاه

وجود خستگى زیاد كه شانزده ساعت در پشت اسب بودیم، سبب شد كه در اواخر روز بیرون آییم كه قدرى رفع خستگى كنیم. 
« راژیا»بیابیم كه استرابو آن را « رایا»یا « رى»اى شهر بیشتر از فرسخى به طرف شرق رفتیم، به امید آنكه آثارى از خرابیه

« هاى دریاى خزر دروازه»]راگایا[ نامیده است. در محل این شهر قدیمى دنیا كه در ده فرسخى و تقریبا دورتر، از جانب جنوبى 
[  سخ به طرف شرق ساوه ]آوهقرار دارد، هیچ چیزى نیافتیم. گویا بسیار دورتر رفته بودیم. شاردن محل این شهر را در نه فر

داشتیم، ممكن و محتمل بود كه  باید باشد. اگر تحریرات شاردن را در دست مى« پل داّلك»گفته و بنابر قول او در جهت غربى 
ین گفت كه كمال بلدّیت از این نواحى را دارد، در ا كردیم. راهنماى ما كه شاگرد مكارى بود و مى تخمینات این سّیاح را محقّق مى

 باب آنچه سؤال كردیم، چیزى به ما نتوانست بگوید و اطالعى بدهد.

است كه در قرن دهم میالدى وفات یافت. این شهر در قرن نهم  «8»  معروف است كه شهر رى مولد طبیب مشهور رازى
و در قرن دوازدهم آبادى و شهرت را داشت. آبادترین و بزرگترین شهر از ممالك ایران بود و جمعیت بیشمارى داشت  كمال

 مسیحى بكلى از صدمه تاتارها خراب گردیده بود.

 «فاگونیا»بارى در آنجا، كشت بسیارى از تخم نباتات، و گیاهانى چند با غنچه و گل دیدیم و چیدیم ]این گلها عبارت بودند از یك 
 «1» «كلئومس»، چند عدد «7» «سالسوال»، چند عدد «1»

______________________________ 
م( در شهر رى به تحصیل  163 -413ق/  138 -787(. ابو بكر محمد ابن زكریا بن یحیى رازى، دانشمند و طبیب مشهور )8)

فلسفه و ریاضیات و نجوم و ادبیات پرداخت. در كبر سن به تعلیم طب مشغول شد و پس از شهرت در این علم به خدمت ابو 
مد و بزودى ریاست بیمارستانى را كه در آن شهر تأسیس شده بود، بر عهده صالح منصور بن اسحاق سامانى حاكم رى درآ

گرفت. بعدها چندى در بغداد به همین شغل اشتغال داشت. وى قسمت بزرگى از زندگانى خود را در رى گذرانید. از آثار فلسفى 
فات طبى او: الحادى، المنصورى، الشكوك، من ال او: القوانین الطبیعه فى الحكمه الفلسفیه، الّطب الروحانى و ...، و مهمترین تألی

 یحضره الطبیب، برءالساعه، الفاخر فى الّطب، دفع مضار االغذیه، المدخل الصغیر، الفصول فى الطب است.

(1.)Fagonia  

(7.)Salsolas  

(1.)Cleomes  
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 [«3» «هلییوتروپ»ازك و با دو عدد گل خاردار بود، و همچنین گل خاردار كه یكى ساده و بقیه خاردار و با برگهاى پنج پر ن
»*«. 

  . خرابیهاى قم1

روز هفدهم: یكساعت از نصف شب گذشته روانه شدیم. در ساعت پنج و نیم به قم رسیدیم. راه ما امروز مدتى در صحراى 
هاى كوچك ولكانیك گذشتیم و داخل صحرایى شدیم كه تا شهر قم ممتد بود. رودخانه كوچكى كه در فصل  صاف بود. بعد، از پشته

در فصل تابستان خشك و گاهى آب بسیار كمى داشت و در طرف غربى شهر زمستان بواسطه سیالب، آب بسیارى دارد، و 
جارى بود، از گلپایگان آمده و بعد از سیراب كردن نواحى، در كویر فرو رفته و در جانب شرقى شهر به فاصله چند فرسخى آن 

خراب و اثرى از آن نیست. در یك شد. در زمان گذشته در روى این رود پلى كه دو چشمه داشت، ساخته بودند كه االن  تمام مى
هاى غریب از این كوه در میان  شد كه یكى از آنها در سر راه ساوه است. افسانه اى از جبال ولكانیك دیده مى فرسخى شهر سلسله



ان شده گویند. جمعى از سیاح« طلسم»اند و این كوه را  ها را گفته ایرانیان مشهور و معروف است و مصنفین عرب نیز این قصه
« طلسم»كه در لغت فرانسوى موافق لفظ  «6» «تالیسمان»اند و لفظ  نامه خودشان ذكرى از این كوه كرده فرنگستان در سیاحت

اند،  تصویرى از آن ارائه داده «1» «بوشان»و  «3» «شاردن»اند. ]  عربى است، مأخذ اشتقاقش را از اسم این كوه گمان كرده
 .*«-» [ وجود آمده است از این ناحیه به« طلسمكوه »كردند كه كلمه  و گمان مى

هاى بسیار خوب دارد. تنباكو و برنج و پنبه و  بلوكى كه شهر قم در آن واقع است، بهترین و خوبترین قطعات ایران است. میوه
 آید. عمل مى تمامى حبوبات معروف در فرنگستان، در آن به

 باشد كه مورخین قدیم یونان ]مانند «81» «شااونه»و یا  «4» «شوآنه»این شهر گویا همان 

______________________________ 
(3.)Heliotrop  

 )*( این عبارت از متن آلمانى تألیف اولیویه ترجمه شد و در ترجمه فارسى آن گنجانده نشده بود.

(6.)Telesis  

(3.) 

Amsterdam 8381. Voyage en Perse et autres lieux de L'Orient, Tom. L. page. 118, ed. in 1 

:Chardin  

(1.)Beauchaup :Journal de Savans ,November 8341 . 

(4.)Choana  

(81.)Chaona  

 منظور شده است و در متن ترجمه فارسى موجود نیست.« سفرنامه اولیویه»*(. این عبارات فقط در متن آلمانى -)
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اند. شهر قدیم قم، قدرى در طرف جنوب غربى این شهر  )ماد( قرار داده« مدیه»[ در جهت شرقى  سیسلینبطلمیوس، دیودور، و 
جدید بوده كه اكنون بعضى از خرابه آن باقى است. برج یا مناره مخروطى الشكل كه بیست و شش قدمى در پایین و دور دایره 

شرح مفصلى از این مناره ذكر كرده است. بر حسب رصد  «88» «دوبروین»آن است، نیز موجود است. یكى از سیاحان براى 
 اعراب، شهر قم در عرض سى و چهار درجه و چهل و پنج دقیقه واقع است.

اى نیست. اگر  این شهر كه در زمان سالطین صفویه پانزده هزار خانه و بیشتر از صد هزار جمعیت داشته، اكنون غیر از خرابه
م به جهت احترام مدفن دختر حضرت موسى الكاظم علیهما السالم و به جهت قبور سالطین ایران از پنجاه خانه داشته باشد، آن ه

شاه صفى به بعد است كه فى الجمله از چنگ انهدام و خرابى خالصى یافتند. در استیالى افغان صدمات بسیارى به این شهر 
ارى از اهل شهر به شمشیر قتل، راه عدم پیمودند. در ایام كریم خان ها منهدم و بسی وارد آمد. در ایام غلبه ابراهیم شاه، اكثر خانه

قدرى آسوده بودند. اما بعد از فوت او دفعات و كرات، گاهى به چنگ آغا محمد شاه، و گاهى به دست على مراد خان و گاهى به 
رى شد و ساكنین فرار كردند و تصرف جعفر خان گرفتار بودند. در اكثر این گیرودار، حكم نهب و تاراج درباره ایشان مج

 مساكن خراب شدند.

هنگامى كه ما به این شهر رسیدیم، سیصد نفر در شهر بیشتر نبودند. از یكى علت قلّت این جمعیت را استعالم كردیم، آهى كشید 
دانید كه این قدمهایى  و نمىبینید؟  اند نمى هاى ما را كه تلّى خاك شده و اشكى ریخت و پاسخ داد كه چه گویم. آیا آثار خرابى خانه

نهایت و  وجور بى داریم، در روى اجساد مقتوله پدران و پسران و برادران و اطفال خویشان ماست؟ این آیا از ظلم كه برمى
یزرع و زمینهاى بایر و دهات خراب و مردمانى كه از اغتشاش داخلى  دهد؟ تاكنون مزارع لم حساب رؤسا و حّكام خبر نمى بى

اى كه بتازگى  خوردیم، اّما از دیدن چنین شهر متبّركه فقر و فاقه گردیده بودند، بسیار دیده بودیم و بسیار تحّیر و تأسف مىگرفتار 
 حال و بد گرفتار فالكت و مبتالى چنین مصیبتى شده بود و خاصه از دیدن جمعیت بیچارگان پریشان



______________________________ 
میالدى از شهر الهه هلند كه زادگاهش بود به طرف ایران روانه شد. در سال  8318ژوئیه  11در « نكرنلیس دوبروی(. »88)

میالدى از طریق مسكو، هشترخان، دربند، اردبیل، زنجان، قزوین، قم و اصفهان وارد پایتخت دولت صفوى شد. وى  8317
به همراه نقاشیهاى بسیار زیبایى از ایران صفوى به مشاهدات چهار ساله سفر خود را در ایران و ممالك شرق در دو جلد و 

 میالدى در آمستردام به چاپ رسید. 8388رشته تحریر درآورد كه در سال 

 [Cornelis de Bruin: Reisen over Moskowie door Persien en Indien 

( .[8388Amsterdam ,( 
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توانستیم ]بیشتر[  شرحه شد. به قدرى متألم و متأثر گردیدیم كه نمى اند، دلهاى ما شرحه برخاستهروزگار كه اكنون از قبور 
مالحظه چنین صورتى كنیم. غیر از تأسف، چاره دیگر نداشتیم كه این هم چاره نبود. از طرف دهر و حوادث روزگار بسى 

فشان سبب  ملكتى را تمامى عالیها و سافلها سازد، یا كوه آتشاتفاق افتد كه شهرى به آتشى سوزد، یا مالى غرق شود، یا زلزله م
هالك و انهدام مملكتى گردد، اّما تمام اینها از آثار طبیعى است كه الزمه قانون و رسمیت این كره خاكى كه منزل و مسكن 

ى كه حكومت استبداد، صورت ماست، باشد. در هیچكدام از این حوادث انسان را شكایتى از ابناى جنس خود نرود. اما در مملكت
ترین ابناى جنس خود، همان انسان باشد، و همیشه مهیاى هالكت یكدیگر شوند، كسانى كه الزمه مرتبه  فرمانروایى گیرد و دشمن

آنها، حمایت پدرانه از حق دیگران است، هم از بخت آنها تیغ به كف فرزندان خود نهاده، به قتل همدیگر فرمان دهند و به هالكت 
[، كوركورانه به جانب هالكت خود روند و در اتمام و انهدام خویش  یكدیگر تریص كنند. این بیچارگان به تحریك چنین ]افرادى

 قدر دور است انسان از دانشى كه به آن فخر و امتیاز دارد. سعى و اهتمام كنند. پس در چنین احوالى، چه خیال توان كرد. چه

قم بیرون آمدیم و چهار ساعت در زمینى هموار كه از آبهاى بسیار مشروب بود، و هیچ  از روز هیجدهم: در اول طلوع صبح 
دور بودیم.  -كه گفتیم در جانب غربى واقع بود -زراعتى نداشت، حركت كردیم و تقریبا به قدر فرسخى از سلسله جبال ولكانیك

گذرانیدیم. دهى نیز در سر كوه نمایان بود كه حصارى  «كند روت»اى موسوم به  اى در پهلوى ده خرابه روز را در كنار چشمه
 داشت. اما اسمش را پرسیدیم كه ندانستند.

شد. بعد داخل به زمینى  یزرع گذشتیم. عبور ما از پهلوى كوه ولكانیك كه در طرف راست بود، مى روز نوزدهم: از زمینى لم
ه بعضى از آنها بكلى خراب نشده بود. بعد از یازده ساعت و شدیم كه مشروب بود و نیم زارعتى داشت. چندین خرابه دیدیم ك

فرود آمدیم. این حصار در روى سطحى كه كمى از زمین ارتفاع داشت، واقع بود. « آبابه»نیم، در كنار حصارى موسوم به 
شخص هیچ آذوقه به  دیوارى ضخیم از گل داشت و بیش از یك نفر آن هم در غایت فقر و پریشانى كسى دیگر در آنجا نبود و این

 ما نتوانست بدهد.

  . توقف در كاشان7

[، به كاشان رسیدیم. در اثناى  روز بیستم: تا كاشان در زمین هموارى طى مسافت كردیم. بعد از هفت ساعت و نیم ]طى طریق
 طریق، دهاتى چند دیدیم كه خراب بود اما زمینها،
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 بودند.مشروب، خوب و قابل زرع 

اى به حاكم كاشان كه پسر مشارالیه بود،  نامه -نظر آمد پیش از آنكه از تهران حركت كنیم، حاجى ابراهیم خان براى ما سفارش به
نامه نزد حاكم فرستادیم. این حاكم جوانى به سن هیجده الى بیست  داده بود. چون به كاشان رسیدیم، مسیو كارامان را با سفارش

[ در كاشان و در اثناى راه الى اصفهان براى  نامه، حكمى نوشته و به دست مترجم داده بود كه ]هرچه ن سفارشبود. به محض دید
 ما و اسبهاى ما بخرند و مخارج و سیورسات و آنچه الزم داشته باشیم، بدهند.

كردیم. اما گفتیم برحسب قانون و  اى داریم، بكنیم. ما نیز رسما تشكر و اظهار امتنان اگر در عرض راه از كسى شكایتى یا شكوه
 پذیریم، خاصه در حالتى كه خود توانایى تالفى و عوض نداریم، قبول مخارج و سیورسات نكردیم. عادتى كه از كسى چیزى نمى

حال در ایران شهرى به خوشگلى و ثروت و بزرگى  روز بیست و یكم: بجهت استراحت مالها و تفّرج خودمان توقف كردیم. تابه
تر از كاشان ندیده بودیم. اگرچه تقریبا خمس بیوتات آن خراب بود، اما مساجد و معابد و كاروانسراها و عمارات  ا جمعیتو ب



حكومتى در تمامى درجات نیكو و خوب بودند. خاصه بازار، على الخصوص بازارى كه در دم دروازه قم بود. بسیار طوالنى و 
 ن مشغول بودند[.روشن و وسیع بود ]كه تنها مسگرها در آ

[ خود شرح مفصلى  نامه ]هاى در سیاحت «87»  و شاردن «81»  از كاروانسراهاى اینجا من چیزى نگویم، زیرا مسیو تاورنیه
شود كه شهر كاشان در قدیم  [ نیز كشیده است. چیزى از جغرافیا معلوم نمى اى اند. خاّصه شاردن كه صورتى ]و نقشه ذكر كرده

چه نام داشته است. اما همین قدر مظنون است كه این محل از طبیعت، در موقع نیكویى امتیاز گرفته، و در كدام شهر بوده و 
 را دارد. شهر «83»  و نضارت «81»  زمینى واقع شده كه همیشه سیراب و شاد است و كمال خضارت

______________________________ 
طالكار و جواهر فروش بود كه در سالهاى جوانى به مشرق زمین مسافرت و  ): اهل بولنى،J .B .Tavernier(. تاورنیه )81)

 شش بار از ایران دیدن كرد. او چندان تحصیلكرده نبود، اما گزارشهاى جالبى از دید یك تاجر براى ما به جاى گذاشت:

 

J. B. Tavernier: Les six voyage ... qu'il a fiit a en turquie, en Perse et aux Indes,) Paris, 8618 
(; J. B. Breton: Voyages de Tavernier, 7. Bd.( 8181 ) 

بود كه چندین سفر تجارى به مشرق « هوكونت»): یك جواهر فروش از خانواده ثروتمند Jean Chardin(. ژان شاردن )87)
 هاست: ترین سفرنامه ترین و غنى زمین كرد. گزارشهاى او از دقیق

 

Jean Chardin: Voyages du chevolier Chardin, en Perse et autres de L' Orient. 81 Bd. 

( .8188،Paris .( 

 سرسبزى. -(. خضارت81)

 تازگى، شادابى، خّرمى. -(. نضارت83)
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رود، مكان گرفته و  مى[ مغرب ایران  اى كه به رود، در جهت شمال ]و رو به جاده در سر راه اصطخر، كه به طرف شمال مى
زن هارون الرشید در قرن دوم « زبیده»همواره و همیشه شهر بزرگى بوده است. چیزى كه معلوم و محقق است، این است كه 

این شهر را ساخته یا اینكه در وسعتش كوشیده، و شاه عباس اول در آنجا، ابنیه عالیه بنا نهاده است. طول این شهر از شرق به 
[ دو فرسخى و در مسافت جانب  فرسخى و پهناى آن از شمال به جنوب نیم فرسخ است. از كوههایى كه ]در فاصلهغرب، تقریبا 

كند. جمعیت آن در زمان سلطنت صفوى، اقال یك  جنوب این شهر است، آبهاى بسیارى جارى است كه این شهر را سیراب مى
ار نفر جمعیت ندارد، و در زمینى مسطح و هموار واقع شده است صد و پنجاه هزار نفس بوده است ولى اكنون بیشتر از سى هز

[ به كثرت در این شهر به عمل  هاى ریسمانى ]كنفى و سى و سه درجه و پنجاه و یك دقیقه عرض دارد. اقمشه حریر و پارچه
بلوك و نواحى آن برنج و  آورند. زرگریهاى بسیار در این شهر دیدیم، و به دكان شمشیرگران و خنجرسازان به تماشا رفتیم. در

ها و حبوبات از هر قسم فراوان به عمل آید و كرچك نیز بكارند از براى سوزانیدن روغن آن.  پنبه و كنجد و گندم و جو و میوه
 یكى از شعبه تجارت معتبر آن است. «86»  تاك انگور در اینجا بسیار است. كشمش و قیسى

 . عقرب این شهر1

اند  اى از عقرب اینجا بگویم. زیرا تمام مسافرین و سیاحان از این جانور سخن گفته پایان نتوان برد، تا شمهسخن را از كاشان به 
اند. فى الحقیقه در تمام ایران عقرب بسیار است، و چون عادت  اند و بسى خطرناك شمرده كه در این شهر بسیار است و ذكر كرده

عمارت، منزل كنند و در زیر زمین بخوابند و بر زمین بنشینند، لهذا به صدمه نیش این ایرانیان بر این باشد كه در طبقه سفلى از 
او  «83»  ها باشند، گرفتار شوند، زیرا چون نفهمند و غفلتا دست و پاى خود بر آن گذارند، به لسع جانور كه به كثرت در خانه

شان بیشتر از اصفهان و قم و تهران نیست. لسع این جانور با دچار شوند. از قرارى كه شنیدیم و خود نیز به تجربه دیدیم، در كا
هاى نافعه از قبیل تریاك و روغن  شود. خاصه به جاى نیش او اگر بعضى ادویه سوزش كمى است و ابدا موجب هالكت نمى

 و غیره مالند، در این صورت هیچ خطرى نخواهد داشت. «81» «طیار قلى»زیتون و 



______________________________ 
 یكى از انواع زردآلو كه بسیار شیرین و مطبوع است. -(. قیسى86)

  گزیدن مار و عقرب و غیره -(. لسع83)

اشنان( گیرند. اشنان گیاهى است از تیره اسفناجیان كه خاص نواحى گرم كویرى  -خاكسترى كه از حمض ) -طیار (. قلى81)
 ). Alcali Volatilاست )به التین:
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[ حاصل شد.  طیار مالیدیم فورا رفع سوزش شده، وى را ]بهبودى یكى از همراهان ما را كه در صحراى عربستان عقرب زد، قلى
در بغداد كه این جانور بیشتر از ایران است، و شدت حرارت هوا نیز برترى بر هواى ایران دارد، هرگز از لسع عقرب گزندى 

شود. آنان به هنگام خفتن در روى تختى كه بیشتر از یك قدم از زمین بلندتر است و  هالكت منجر نمى رسد و به به جان كس نمى
 خوابند و از صدمه عقرب محفوظ باشند. اند، مى از چوب برگهاى خرما ساخته

كاشان خراب و خالى هایى كه از عقرب كاشان در میان مردم شایع است، راست باشد، تا به حال  ها و افسانه اگر تمامى این قصه
دادند كه گرفتار نیش چنین جانورى كه  بود، یا طریق تعیش و زندگانى را به این قسم نداشته، تغییرى در وضع آن مى از سكنه مى

 ها از آن گویند، نشوند. این همه قصه

ین عقرب، اولین است. اما چنگ و چنگالهاى وى گاهى اسمر زرد رنگ نیز باشد. نشان ا «84» این عقرب به رنگ اسمر
دار است. مفصل دوم، طوالنى و شش خط بلند دارد. مفصل سیم، كلفتترو هشت خط با دندانه دارد كه در  مفصل، كوتاه و گره

اصل دو خط داخلى با دندانه زیاد برجسته و تیزتر از سایرین است. مفصل چهارم باریكتر و پنجم طوالنى و در داخل، دندانه 
 دارد.

[  ك به فاصله زیاد، روى فكین مشتمل بر دندانهاست. طول این جانور از سر تا آخر دمش، سه اصبع ]انگشتچند دندانه كوچ
است. به عالوه دو چشم بزرگ كه در ظهر اوست، سه چشم كوچك هم دارد كه به خط مستقیم در كنار جنب داخلى او به ترتیب 

هاى اعالى بطن او، به سه خط مستطیل  ه دارد. هر حلقه از حلقهاو هر كدامى بیست و شش دندان «11»  واقع شده است. ذؤابه
كم كلفت شده و بند پنجم  مخطّط است. دم این عقرب كلفتتر از جمیع كژدمهایى است كه تا به امروز شناختیم. چهار بند اولى او كم

او سخت و معّوج و منحنى روى دمش بسیار طوالنى، اما باریكتر است خاّصه در نهایت او، بند ششم از همه كوچكتر است. نیش 
[ گرد و به شكل ناودان است. طول بند اول ده خط، و دوم و سوم و چهارم هر كدامى هشت خط، و پنجم پنج خط است.  ]به حالتى

 در ایران و بغداد و جزیرةالعرب و مصر یافتیم. «18»  از این كژدم

مسافت كردیم. بعد از آن از كوهى كه چندى بود در جانب  روز بیست و دوم: قریب به چهار ساعت در زمین هموارى طى
]قورو[ كه در دره بسیار مقبولى واقع بود، « قهر»اى موسوم به  راست داشتیم، باال رفتیم. بعد از نه ساعت و ینم حركت. در قریه

 فرودآمدیم. این ده بسیار

______________________________ 
  اى گندمگون رنگ قهوه -(. اسمر84)

 )Peotinibusپیشانى ) -(. ذؤابه11)

(18.) 

 .Scorpoe Crassieauda, Piceus, Manibus elengatis, levilus; pectinibus 16 dentalis 
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بزرگ نبود و خانه خرابى، كمتر در اینجا دیدیم. تمامى حوالى و اطراف آن با سایه درختان مثمره از قبیل درخت گردو و سیب و 
و در دهنه دّره، سدى دیدیم كه « قهر»غیره پوشیده بود. چند تاكستان، اما باغهاى بسیار داشت. به قدر دو فرسخى در این سوى 

اند، تا آبها به یكجا گرد آمده و  كوچكى احداث شده بود. گفتند این بند را به فرمان شاه عباس ساختهدر جلو آن آب بود و دریاچه 



اند، آب دهند. این نوع بندها زیاد و  صحراى كاشان را مشروب كند، و به هنگام ضرورت به دهاتى كه در این جلگه واقع شده
 متعارف و معمول است.

بیرون آمدیم، به قدر یك ساعت رو به باال رفتیم. بعد از آن رو « قهر»راه رفتیم. چون از روز بیست و سوم: هفت ساعت و نیم 
كه زیاد بزرگ نبود و در دّره سیراب و خضیبى واقع شده بود. بسیار « سوده»به پایین روان شدیم تا رسیدیم به دهى موسوم به 

آبادى را داشت. در تمامى  كردیم. برخالف آن، ده، كمالخوب زراعت كرده بودند. در كاروانسرایى كه خراب شده بود، منزل 
 كوهها آثار ولكانیك ظاهر بود. تاكنون هوا خوب و گرما به اعتدال بود. اما امروز بارانى بارید و هوا قدرى سرد شد.

اى  كه ما را تا قریهرفتیم، تا به زمین مسطحى رسیدیم  جا رو به پایین مى روز بیست و چهارم: هشت ساعت و نیم راه رفتیم. همه
[  ق 8818[ رساند. این همان دهى است كه در تاریخ هزار و هفتصد و بیست و هشت مسیحى ] ]خورت« خور مورچه»موسوم به 

 در آن، نادر شاه را با اشرف افغان رزمى روى داده و غالب شد. همین فتح مقدمه سایر فتوحات وى شد.

افزود. روزها هواى خوشى داشت، و آفتاب هنوز به قدر  شدیم، بر اعتدال هوا مى مى[ دور  آب سه -« ]سااوب»هر قدرى كه از 
خور، تلّى ولكانیك بود. زمین  شد. در صحراى مورچه كردیم، برف مالحظه مى كفایت گرم بود. در هر كوهى كه ما عبور مى

، مردم مشغول چیدن پنبه بودند. در اینجا سیب كردیم بسیار قابلى داشت و قنوات زیاد مالحظه افتاد. وقتى كه از آنجا عبور مى
دانه در اینجا فراوان دیدیم  تر از زوایاى دیگر نبود. انار كم بسیار اعال خوردیم كه ده ضلع داشت كه پنج زاویه متبادله آن مرتفع

 كه بسى بهتر و نیكوتر از انارهاى مملكت فرنگستان بود.

  . ورود به اصفهان3

 خور حركت كردیم. ار ساعت به نصف شب مانده از مورچهروز بیست و چهارم: چه

روز بیست و پنجم: شش ساعت به ظهر مانده وارد اصفهان شدیم. یك نفر راهدار كه دم دروازه بود، ما را به گمركخانه برد. تا 
 به آنجا برسیم بیشتر از نیم ساعت از میان خرابیها
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 هاى بسیار تنگى عبور كردیم، تا به گمركخانه رسیدیم. بع ساعت از كوچهگذشتیم و بعد به قدر ر

چون فرود آمدیم بارهاى ما را گرفتند و خواستند باز كنند و تفتیش نمایند. به زحمت مانع شدیم كه صبر كنند تا مترجم را به خانه 
كردیم، بعضى چیزهاى  [ كه از اسبابهاى خود مى بتىنامه حاجى ابراهیم خان بفرستیم، باوجود كمال تحفّظ ]و مواظ حاكم با سفارش

بها را از ما سرقت كردند. چون مطلع شدیم گفتیم كه شكایت خود را به حاكم خواهیم برد. گمركچى یقین كرد كه آنچه گفتیم  كم
 داشت. اى بعد اشیاء مسروقه را آورد و تسلیم صورت وقوع خواهد یافت، به دروغ اظهار تفّحص و تجسس كرده، لمحه

نخست خیال و اراده داشتیم كه در جلفا منزل كنیم. تا در حركات و تفحصات خود آزاد و مختار باشیم، زیرا در این محله غیر از 
نامه چندى براى بعضى از متمولین آنها داشتیم كه به میل و امتنان، خانه از براى ما خالى  ارامنه، دیگر كسى ساكن نبود. سفارش

كه به نشر انوار دینیه مسیحى مشغول هستند، منزل كنیم، زیرا « جمعیت مرابطین»توانستیم در خانقاه  ن مىكردند. همچنا مى
نظر از این، اراده كردیم و در كاروانسرایى كه پهلوى میدان بود،  دانستیم راهبى از اهل فرنگستان در اینجا هست، اما صرف مى

 مصایب وارده بر آن نزدیكتر باشیم. منزل گرفتیم، تا اینكه به دیدار شهر و مالحظه

  . در وصف این شهر و حوالى آن6

رود واقع است. عرض آن سى و دو درجه و بیست و چهار دقیقه و سى و چهار  اصفهان كه در طرف چپ و جانب شمال زاینده
وارى است كه قریب ثانیه شمالى، و طول آن از رصدخانه پاریس، چهل و نه درجه و سى دقیقه است، در زمین مسطح و هم

بیست فرسخ به جانب شرق ممتد، و سه چهار فرسخ به جانب مغرب و دوازده فرسخ به سمت شمال و دو فرسخ از جهت جنوب 
 كشیده شده است.

اند كه این همان شهرى است كه قدیم، یونانیان به  اهل جغرافیاى جدید، در خصوص این شهر اختالف ]نظر دارند[. بعضى گفته
اند كه پایتخت پارتها بود. دیگران به مطلب دیگر  دارد، نامیده« صد دروازه»یعنى شهرى كه  «11» «وم پیلوسهقات»اسم 

  است ]كه بطلمیوس «17» «اسپادانه»و آن این است كه این شهر همان شهر  -ترین باشد كه این قول پسندیده -معتقدند

______________________________ 
(11.)Hegatompielas [Hecatompylis ] 



(17.)Spadana  
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اى  [، زیرا شباهت نام اسپادانه به اصفهان و موقع اسپادانه از قرار تحدید جغرافیاى قدیم، هیچ شك و شبهه از آن یاد كرده است
د قدما، در عرض سى و هفت گذارد. كه این همان اسپادانه است كه اصفهان شده است. هقالوم پیلوس بر حسب تحدی باقى نمى

درجه و پنجاه دقیقه بوده، و سه منزل بیشتر از ایالتى است كه در مشرق دریاى خزر بوده و بعد نداشته است. حدود این ایالت را 
اند. برخالف، اسپادانه را زیاد دورتر و در عرض سى و سه  تا جانب كوههایى كه در جنوب شرق استرآباد واقع است، قرار داده

اند، و این بسیار با تحدید متأخرین كه در كمال دقت رصد شده، اختالف دارد. پس اصفهان همان اسپادانه است.  دید كردهتح
 براین، این شهر معلوم نیست كه از ازمنه قدیم، شایان شهرى بوده است. عالوه

امیر تیمور گوركانى، جهات غربى قطعه این شهر را در ایام خالفت خلفاى بغداد، پایتخت ایالت وسیعى كردند، و هنگامى كه 
اند، فرمان به خرابى و انهدام آن  آسیا را عرصه نهب و قتل داشت، این شهر را گرفته و بعد به بهانه اینكه تمّرد و سركشى كرده

را در اینجا داد. در اوایل دولت صفویه، اصفهان در شمار شهرهاى درجه دوم و معدود بود، تا اینكه شاه عباس اول پایتخت خود 
 ترین، خوشگلترین و بزرگترین شهرهاى دنیا شد. قرار داد. پس از آن مركز تجارى بزرگى گردید و در اندك زمانى یكى از غنى

[ یك صد و  در زمان شاه عباس ثانى و شاه سلیمان، بنابر قول شاردن دور این شهر بیست و چهار میل بوده است، ]كه داراى
شت مدرسه، هزار و هشتصد و دو كاروانسرا، هزار خانه یا عمارت بوده است. جمعیت آن هزار شصت و دو مسجد، چهل و ه

یكصد هزار ]بود[. بنابر قول بعضى از سیاحان، و یا بعضى از تّجار و فرنگیانى كه در آن اقامت كرده بودند، ]تعداد آنها[ كمتر 
 زار نفر جمعیت آن را گفته است.بوده است. شاردن این شهر را نظیر لندن گرفته و اقال ششصد ه

اما تاورنیه كه در قرب همان زمان در اصفهان بود، این شهر را نظیر پاریس شمرده و ده برابر جمعیت آن را از پاریس كمتر 
 تخمین زده كه این خارج از صحت است.

جمیع قطعه آسیا به طرف آن كشیده  این شهر كه شاه عباس به هر قسم و وسیله ممكنه، تجار و ارباب حرف و صنایع و زّراع از
انگیزى یافت. این شهر كه براى  است، فورا به ناگهان، در اواخر قرن سیزدهم عیسوى عظمت و حشمت عجیب و ترقى حیرت

[، زندگانى و  اموال شایانى شد، مركز سلطنت عظیمى در مشرق زمین شد. ]اما در آخر حكومت صفوى «11» تجارت، محط
  ت و عمر چندانى نكرد، زیرا در زمان استیالى افغان كه ایام قلیلىدوام یك روزه داش

______________________________ 
  محل فرود آمدن بارها، بارانداز كاروان -(. محط11)
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به تلف رفت. صنایع و تجارت بیش نبود، گرفتار مصیبتها و مبتالى فالكتها شد. در ایام نادر شاه بسیارى از اموال و ثروت آن 
خود را در كمال ضعف پس از نادر شاه دید، و زمان سقوط و تنزل خویش را به همان سرعت زمان ترقى خود مشاهده كرد و 

 قبل و بعد از كریم خان، عمارات عالیه را خراب و بازارهاى نیكوى خود را خالى و منهدم یافت.

آباد كه محله معّظم و تمام قسمت غربى شهر را  چیزى احاطه نكرده است. نه از عباسامروزه اصفهان را غیر از رسوم و اطالل 
ترین محالت بود، نشانى است و نه از محله گبرها كه در جانب جنوبى و  شامل و حاوى، و بهترین و بزرگترین و خوش ساخت

اى به قطر بیش از نیم فرسخ،  لى در دایرهرود بود، اثرى باقى است. در تمام جانب شرقى و تمام طرف شما طرف راست زاینده
بینى. این شهر كه پیش از استیالى افاغنه بیشتر از  هاى خراب و دیوارهاى شكسته و تلهاى خاك، چیزى دیگر نمى غیر از خانه

یت آن را اى كه دو میل قطر او باشد، بیش نیست. اقل جمع بیست و چهار میل محیط دایره آن بود، اكنون محل مسكون آن، دایره
 بر پنجاه هزار نفس نیابى. كه ششصد هزار نفر ]یا بیشتر[ گفته بودند، حال عالوه

اى سزاوار دیدار سیاحان  اما خرابى به قسمى نیست كه نتوان استدالل بر این كرد كه این شهر در عظمت و شوكت، تا چه مایه
در ایام سلطنت صفویه، یكى از شهرهاى بسیار خوب و آگاه بوده است. تمامى آنچه دیدیم و شنیدیم به ما محقق داشت كه 

 ترین قطعه آسیا بوده است. ترین و با جمعیت غنى

عمارت سلطنتى كه شاه عباس بنا نهاد، در جنب سایر عمارات محتشم، صورت برترى دارد. در مملكت ما چیزى نیست كه نظیر 
راها و بازارهایى كه هنوز باقى است. در حسن معمارى پلها، باشد به وسعت میدانهاى عمومى، زینت مساجد و خوشگلى كاروانس

رو، حسن منظر در روز و اعتدال هوا  شخص به حیرت اندر شود. در فرنگستان مماثل آن جایى نیست كه سهولت عبور و پیاده
 در شب را آنچنان كه در آن است، او را نیز باشد.



اى چنار، در طرف غربى شهر واقع است كه از جانب جنوب تا آن سوى چهارباغ، این خیابان مقبول كه مشحون است از درخته
رود كشیده شده و بسى ممتازتر از خیابانهاى بسیار خوب مملكت ماست. همچنان از باغهاى خوشگل ما، خوشگلتر است و  زاینده

م با برگهاى انبوه است. سه هزار و دویست قدم طول و صد و ده قدم عرض دارد. در چهار صف، درختان قوى هیكل سبز و خرّ 
ما. اما خیابان وسط از مال ما وسیعتر است. با « بولوار»تر در وسط است كه شبیه است به خیابان  خیابانى چنین و قدرى طوالنى

 سبزیها و گلهاى رنگارنگ از هر قبیل.

 رود در آن روان است و جدولها و آبگیرها به صورتهاى مختلف است و همیشه آبها از زاینده
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 شود. زارها و گلزارها مى موجب طراوت و نضارت سبزه

شود كه بسیار وسیع و خوشگل است كه شاه عباس ابتدا از براى زنان خود،  آب این خیابان از طرف این شهر منتهى به كاخى مى
راى مخدرات مناسب ندیده و این كاخ را براى به عنوان تفرجگاهى ساخته بود، لیكن بعدا اخالف وى چنین منزل منّزهى را از ب

 سفراى خارجه قرار دادند.

شود كه موسوم به هزار جریب است كه عنقریب ذكرى از آن خواهیم كرد: این  طرف مقابل این خیابان به باغ سلطنتى منتهى مى
خیابان در جانب چپ، چون از شهر  قسمت از خیابان قدرى خراب شده، اما بقیه دیگر در كمال آراستگى باقى است. در وسط این

به طرف پل آیند، مسجدى محتشم دیدیم و تمامى آن را گشتیم. بس بزرگ و باسلیقه خوب ساخته بودند. معمارى این بنا در كمال 
ها كه در غایت  حسن و سادگى بود. گنبدى عالى و از خارج مّذهب داشت. درهاى آن با مصرعى كه از دور به صفایح نقره

 كارى كرده بودند، آراسته بود. منّبتصنعت، 

اى نیز ضمیمه كرده بودند كه سى نفر مدّرس در اینجا منزل داشتند كه  به این مسجد كه در سلطنت شاه حسین بنا شده بود، مدرسه
ت نحو و كردند، بلكه درس حساب و هندسه و نجوم و هیأت و علم شرایع و مقدما نه تنها فن نوشتن و خواندن و تعلیم اطفال مى

گفتند. چهار ده وقف مخارج این مدرسه بود.  صرف و لغت عرب، زبان فارسى و تركى، انشاء و شعر و حكمت و غیره درس مى
 به ما گفتند كه قریب به چهار پنج هزار طالب داشت، اما اكنون بیشتر از سیصد، چهار صد نفر نبود.

و « شاردن»و « تاورنیه»، «پیترودالواله»مفصل در كتابهاى معروف اند، و شرحى  میدان كه تمام سیاحان ذكرى از آن كرده
چند نفر دیگر هست، موضعى است كه هفتصد قدم متعارف از شمال طول و دویست و سى قدم از مشرق به مغرب عرض دارد 

ت سلطنتى در پاریس بزرگتر است. عمار «13» «تریبونات»كه تخمینا در پهنا یك بار و در طول یك و نیم از باغ عمارت 
سمت مغرب این میدان، تمامى این جهت را گرفته است. در جهت شمال نیز عمارات عالیه مختلفه است. در یكى از آنها ساعتى 

[ كرد،  ]هرمز[ در هنگامى كه استرداد این جزیره را از اهالى پرتكال ]پرتغال« اورمزد»است بزرگ كه شاه عباس آن را از 
تر از عمارت سلطنتى هستند، اما بسیار  اى است كه در دو رتبه پست ر جانب دیگر نیز ابنیه عالیهآورده و نصب كرده است. د

 اند. متناسب و ظریف

______________________________ 
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ت و بیست و پنج قدم از عمارات دور آن زمانى در این میدان نهرى با جدولى به عرض شش قدم بود كه در دور اینجا جریان داش
افكن كاشته بودند كه اكنون نه از جدول، و نه از چنار آثارى و  بوده است. در كنار این جدول سرتاسر درختهاى چنار سایه

 عالمتى به جاى مانده است.

ن را توان داشت. از حیث نظر آمد كه چنین چیزى در فرنگستان نیست كه نظیر و مماثل آ اما عمارت سلطنتى مرا چنان به
صورت و وسعت بنا و بسیارى عدد و حسن منظر، كاخها و كوشكها در این باغ عظیم پراكنده هستند. همچنان از حسن صنعت 

شوند به خیابان چهارباغ كه به قدر میلى  اند، هیچ مانندى ندارد. این باغها منتهى مى كه در داخل بعضى از تاالرها به كار برده
 د دارد.بیشتر بع

كنیم كه از حیث نقش  ما تفصیلى از این عمارت نگوییم. باوجود آنكه على التفصیل باید گفته شود، پس ما همین قدر بیان مى
عیب باقى هستند. اما از حیث زینت و تجّمالت خارجى و اسباب و غیره آنچه بها و  عمارات، تمامى بجا و در حالتى خوب و بى

 اند و چیزى باقى نیست. مى بردهقیمتى و ارزشى داشته، تما



« درخت چینى»یا « شجرة الورد چینى»در این باغ گلى دیدیم كه از بزرگى آن متعجب شدیم، زیرا در حقیقت درختى بود او را 
آن  هاى زیاد تركیب یافته كه هر كدام از گفتند. برگهایى انبوه داشت، چترى بود، و بلندى آن اقال پانزده قدم بود و از شاخه مى

دار و سفید و پر پر است، اّما اكنون هیچ گلى نداشت.  ها، چهار پنج اصبع قطر داشتند. از قرارى كه گویند گل آن خوشه شاخه
 جاى گلها بود، سرخ رنگ و املس و پیكانى بود و حسن حالتى بر این درخت داده بود. اى كه به میوه

عمل  به «16» «دوپونت»ته شود. تنها یكى از آنها به سعى و اهتمام مسیو از تخم آن بسیار چیدیم كه در باغ نباتات پاریس كاش
اند، اما به بلندى آنچه  عمل آورده خوانیم و در فرانسه كاشته و به مى« شكه»[ كه ما به نام  آمد و گل داد. این خود همان گلى ]است

 شود. در ایران دیدیم، نمى

ها از خارج، صورتى ]نیكو[ نداشتند.  اما خود شهر عموما بدساخت بود. خانه اكثر بازار و كاروانسراها بسیار خوب بودند.
ها تمامى از خشت و گل بود. غیر از بازار و عمارات عالیه و مساجد و ابنیه  اگرچه از داخل، خوب سزاوار بودند. بناى این خانه

  قسمى كه چون باران آید، تمامى گل ها تنگ و كثیف و غیر مفروش بود، به عمومى، بناى دیگرى از آجر نبود. كوچه

______________________________ 
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شود و چون بارندگى نباشد، گردوغبار برانگیزد و به ناچار به هنگام خشكى و گرمى هوا، بازار و محالت را خوب و به اهتمام 
 دارند كه چهار پنج ماه از سال در آن بخوابند. ها یك یا چند بهار خواب پاشى كنند. خانه آب

رود در وقت ورود ما آب بسیار كمى داشت. اما از قرارى كه گفتند و به موجب آثار و عالئمى كه دیدیم، بعضى اوقات آب  زاینده
شود. جریان آن از  مىها از آن جدا كنند كه تمام نواحى اصفهان از آن سیراب  است. نهرها و شعبه« سن»آن بیشتر از رودخانه 
 مغرب به مشرق است.

منبعش از جبال لرستان و مصّبش در قرب بیست و پنج فرسخ از اصفهان در ریگزار و باطالق و مرداب بود كه در آنجا به زیر 
 شود. طول مجراى آن قریب به شصت فرسنگ است. زمین فرو رفته و تمام مى

ار بود، چند روزى را هم در جلفا گذرانیدیم. راهى كه به جلفا رود از خیابان بعد از مالحظه آنچه كه در اصفهان سزاوار دید
گذرد، كه ما رفتیم. این پل را در زمان شاه عباس، ّللَا وردیخان كه بزرگ اینجا بود، به  مى« وردیخان ّللاَ »چهارباغ و از پل 

[ از براى بار و  ت قدم عرض دارد. وسط ]آنمصارف مختلف ساخت. پلى است ساده و هموار، سیصد و شصت قدم طول و بیس
اند.  سوار، در جنبین آن براى عبور پیادگان، داالنى مسقّف به پهناى هشت قدم و به ارتفاع بیست و پنج قدم الى سى قدم ساخته

بر این سقف از باالى سقف این داالن كه همچنان محل عبور و تفّرج است، دو طرف محّجر دارد. به ارتفاع سه قدم و چند اصبع. 
هایى كه در برجى كه در دو سر این داالن است، بر این سقف باال روند. تمام این پل از آجر و سنگهاى تراشیده شده بسیار  پله

 صعب و سخت است و سى و سه چشمه بزرگ دارد.

عبور كرد. تمام این رودخانه را توان  اند، از زیر پل نیز مى چون آب رودخانه ]كم شود[، به واسطه داالنى كه در جوف پل ساخته
اند. بعضى از این سنگها را در مسافات متناسب  اند و در نهایت استحكام بهم وصل كرده با سنگهاى بزرگ و تراشیده، فرش كرده

دن تواند پاى خود را روى آن گذارد و به آب تر نشود. در سیاحتنامه تاورنیه و شار اند، به قسمى كه شخص مى بر روى هم نهاده
 تر است، شرحى مفصل مذكور است. از این پل و پلهاى دیگر كه ربع فرسخى پایین

جلفا به قدر سیصد قدم از این پل دور است. طول آن از شمال به جنوب قریب به یك میل و از شرق به مغرب نصف میل و 
شود، وجود  رود مشروب مى ز زایندههاى بسیار خوب كه در تمامى آنها، باغ است و ا هاى آن بسیار وسیع است و خانه كوچه

[ كشیده بودند. به  اند. آنچه از تاك دیدیم، تمام به ]چوب بست دارد. در اینجا تاك انگور و بسیارى از اشجار مثمره و سبزیها كاشته
  دارى احداث شده بود. مقدارى انگورى كه از این نوع این واسطه خیابانهاى سایه
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دارند كه در ده جریب در مملكت ما با كمال  دارند، ما را موجب تعجب شد. در یك جریب زمین بیشتر از آن انگور برمى ىبرم
رسد. هنگام چیدن انگور در اینجا  عمل آید. به جهت گرماى بسیار این مملكت، انگور، هم زود و هم خوب مى سعى و اهتمام به

 است.اواخر ماه اوت، مطابق با اوایل سنبله 



این محله از حیث ابنیه چندان خرابى بر آن راه نیافته، اما از حیث جمعیت و ثروت، اهالى آن را خرابى تمام رسیده است. چنانچه 
گفتند. اكنون زیاده بر هشتصد نفر نباشد. تجارتى كه در اینجا با  جمعیت آن را در زمان گذشته بیشتر از دوازده هزار نفوس مى

نهایت سودمند بود. امروزه از چنین تجارتى هیچ  كردند، وسیع و بى س و هندوستان و تمام قطعه آسیا مىممالك عثمانى و رو
آثارى بجاى نمانده است. اكثر متمولین ارامنه، در سنین اواخر سلطنت نادر شاه به اوطان خود مراجعت كرده و غالبا در چنگ 

اتى كه بعد از فوت عادلشاه و ابراهیم شاه به میان آمد، واقع گردیدند. آنان كه لشكریان گرفتار و تلف گردیدند. این فقرات در انقالب
 بجاى ماندند، عرصه نهب و غارت گردیدند و متصل گرفتار ترجمان و جرایم بودند، تا آنكه به فقر و فاقه رسیدند.

آن است كه مطرانى نیز بر آنها ریاست در این محله، چهارده كلیساى ارامنه موجود است و مجمعى از راهبین به عدد كثیر در 
 برابرى دارد.« اچمیادزین»و « اوچ كلیسا»دارد، كه در شأن و مرتبه با مطران 

چون ما به اینجا رسیدیم، مدت نه سال بود كه این محل از مطران فارغ بود، و هنوز كسى را براى ریاست انتخاب نكرده بودند. 
نمایند. تاكنون چندین مجلس كرده بودند. سه شخص را كه هر  مع كرده و انتخاب مىاین ریاست را ملت و جمعیت رهبانیه مج

 اند انتخاب كنند. اند. اما هنوز از این سه نفر، یكى را نتوانسته كدام را جمعى هواخواه به تساوى هست، براى این كار مهیا ساخته

 ه از آنها بیش از دو خانه در كمال فقر و پریشانى دیده نشد.طایفه كاتولیك روم كه در ایام سابقه تا پانزده نفر بودند، امروز

اى  در خانه -گیرد جا آمده و گویا وظیفه از روسیه مى كه از هندوستان به این -[ یك نفر كشیش از طایفه التین ]كلیساى كاتولیك روم
هایى كه براى  ، منزل كرده است. خانهاند ها مقرر بود و هنوز ایرانیان تصرف نكرده [ ژوزئیت كه سابقا براى طایفه ]فرقه

 هاى مختلفه عیسوى مقرر بود، تمامى به تصرف ایرانیان رفته و فروخته شده است. فرقه

  شود، در جهت شرقى جلفا واقع باغ هزار جریب كه خیابان چهارباغ به آن منتهى مى
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هایى از سنگ به ارتفاع قلیلى به جهت نگهدارى خاك  و بلند است، دیواره است و قریب به یك میل وسعت دارد. چون زمین پست
شكل گردیده كه تمامى پر از اشجار مثمره است. از این  «13»  [ دوازده قطعه مفروزى اند ]كه به صورت از ریزش ساخته

 توان باال رفت. قطعات به وسیله پلهایى چند، مى

تمامى در حالت خرابى بودند. از زمان گذشته چندین كوشك و كاخ در نهایت زینت در  ها در این باغ نهرها و آبگیرها و فواره
 آنجا بود كه اكنون غیر از یكى، كه آن هم خراب بود، ندیدیم.

هاى لذیذ  هاى نادر و كمیاب ایران. چنانچه در زمان سالطین صفویه میوه باغ هزار جریب مقرى بوده است از براى تربیت میوه
 [. ن در آنجا به كثرت، وفور ]و وجود داشتكمیاب ایرا

 هر یك از قطعات باغ به مربعهاى بسیارى تقسیم شده بود، و هر مربعى از یك نوع درخت مخصوص، از دیگرى ممتاز بود.

  . محصوالت و آب و هواى ایران3

انند. این صنعت آرایش اشجار بر در ایران آراستن درختها به صورت مختلفه چترى و غیره، چنانچه در فرنگستان رسم است، ند
ها و خوش طعمى و لذیذ كردن آنها مؤثر است. همچون مملكت ما، چون  اینها مجهول است. گرما به قدر كفایت در رسانیدن میوه

مال را محتاج به استعمال صنایع در این باب نیستند، پیوند زدن اشجار را هیچ ندانند و یا استعمال نكنند. در آرایش اشجار كمال اه
هاى  هاى ایران بهتر از میوه دارند، چنانچه شاخه خشكیده را به زحمت برند. معهذا اگر گالبى و سیب را استثناء نماییم، سایر میوه

 مملكت ما باشد.

با وجود اینكه فصل مقتضى نبود، در باغ هزار جریب شفتالوهاى اعال دیدیم و قسمى نیز باشد كه درشت و بسى خوب كه هلو 
نامند. اما مدتى بود كه تمام شده بود. یك قسم هلوى سفید نرمى كه قدرى ترشى داشت، در فصل تابستان فراوان بود. در میان آنها 

گفتند كه در ذائقه ما بسیار لذیذ آمد و خیلى بهتر از مملكت ما بود. در تهران نیز از آن خوردیم.  قسمى بود كه هلوى بخارائى مى
بسیار درشت و « به»دانه بسیار درشت و لذیذ بود.  دانه دیدیم. جنس بى از هر جنس، ترش بادانه و بىانارهاى بسیار خوب 

 هاى جنوب فرانسه بود. معّطر دیدیم كه بسى اعالتر از به

  هاى اعال و بسیار شیرین از هر رنگ و پررایحه مالحظه افتاد. این خربزه« خربزه»



______________________________ 
 دار كنگره -. مفروز(13)
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تر از  فراوان« هندوانه»رسد، فضیلتى دارد در دوام، مدتى بدون آنكه فاسد شود، نگهدارى توان كرد.  پررایحه كه در تابستان مى
م و خوش خربزه بود. از هر رنگ: تخم زرد رنگش، سفید و تخم قرمزش، سیاه و گاهى سرخ رنگ هم بود. بسیار شیرین طع

وزن داشت. اما وقتى كه ما رسیدیم، درشت آنها تمام شده بود و ]بیشتر از[  «11» «گیروانكه»طعم. بعضى از آنها تا سى چهل 
 شش هفت گیروانكه ندیدیم.

بسیار  «71» «عناب»تر از مال ما بود.  گویند، دیدیم كه شیرین« سرخك»و به فارسى  «14» «قرنایا»اى كه به عربى  میوه
 «78» «ازگیل[. » شت و زیاد دیده نشد. سیب بسیار اعال و گالبى متوسط بود. اما آنچه در تابستان برسد قدرى بهتر ]استدر

 تعریف چندانى نداشت.« سنجد»بسیار خوبى خوردیم. 

فراوان و  بسیار« زردآلو»رسد.  از هر جنس هم مى« بادام»بسیار خوب، و « گیالس»در اصفهان و تمامى ایران، در تابستان 
[ آن را بیرون كنند و در آفتاب بخشكانند، چیزى خوب شود. چون مرّبا  زیاد و بهتر از مال فرنگستان است. چون تخم ]هسته

 نمایند، به قدرى اعال باشد كه در تمام سال به وجودى از قند مستغنى توان بود.

[ و  ]سوریه« شام»، «قبرس»، «كرت»و « آرشیپل»ر در همه جا فراوان و اعال باشد. آنچه در اسالمبول و جزای« انگور»
 كند. نمى« كشمشى»ایتالیا خورده بودیم، برابرى با انگور موسوم به 

[. از آن نوع فراوان بود، اما تا رسیدن ما در  دانه ]است انتهاى سفید بیضى، و درشتى متوسط دارد. پوست آن بسیار نازك، و بى
 تهران و كاشان خوردیم، از مال ما بهتر نبود.اصفهان تمام شده بود. آنچه در 

نیز عمومیت دارد. خاصه در سمت شمالى ایران؛ پسته در قزوین و « ازگیل»، «بلوط شاه»، «جوز»هاى دیگرى از قبیل  میوه
 .تر و بهتر از مال حلب است. قسمى نیز از پسته بود كه به اندازه هسته آلبالو بود نواحى آن زیاد باشد. قدرى درشت

و سایر مركبات در اصفهان خوب عمل نیاید، زیرا زمستان آن بسیار سرد باشد، و غیر از سواحل دریاى « لیمو»و « نارنج»
 عمل نیاید. فارس جاى دیگر به خزر و در شیراز تا خلیج

______________________________ 
 1/ 18 -ت، مقدار وزنى معادل یك فونت روسى): برابر وزنه ترازو یا پاندول ساعت اس Gerka(. گیروانكه )روسى:11)

 رود. كیلوگرم است. این كلمه در روسى امروزى نیست و به جاى آن فونت روسى به كار مى

 زغال اخته(. - Kraneia(. قرانیا )یونانى:14)

(71.)Zizyphus Sativa /Zizyphus Vulgaris  

(78.)Mespilus Germanica  
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 غیر از حوالى خلیج فارس، در ایران نباشد. این خرما بهتر از مال بغداد و بصره است.« اخرم»

آباد عمارت محتشمى از بناهاى شاه سلطان  [ نظاره كردیم. فرح ]صفه« صوفیا»رفتیم. از اینجا به كوه « آباد فرح»از جلفا به 
ما خراب شده و اثرى باقى نمانده است، ااّل قلیل كه از آن حسین بود. نیم فرسخ در طرف جنوب و جنوب غربى جلفا واقع بود. ا

 استدالل به عظمت بنا توان كرد.

باغهایى كه در اینجا بودند، كمال وسعت را داشتند. آبى كه به خرج بسیار به اینجا آورده بودند، فراوان بود. بسیار آثارى از 
گفتند بهترین جاها بود، به نظر  اى در این محلى كه مى درخت و سبزه قناتها و نهرها، اكنون باقى است، اما قطره آبى نیست. هیچ

 نیامد.



اى به اطاقى رفتیم، سفید و به رنگ كبود. صورت تمام جانوران كه چندین بار به همان نظم  چون قدرى خرابیها را گشتیم، از پله
 «71»  شد كه با طیلسان فر كشیش منتهى مىرفت، در آخر به صورت دو ن و ترتیب از سرگرفته شده بود، و به همان نسق مى

خود دستها به سینه نهاده و سر به زیر افكنده و ایستاده بودند. خیال نقاش به نظر ما بسیار غریب آمد. اما شاید به جهت غرایب 
ن صورتها كه از لباس با حالت فروتنى كه این طایفه را باشد، نقاش را خوش آمده كه در شمار جانوران نقش كرده بود. تمام ای

قاعده و غیر متناسب نقش شده بودند. معلوم شد كه در تاریخ هزار و هفتصد و  چهار پنج اصبع زیادتر بلندى نداشتند، بسیار بى
[ كه محمود افغان با بیست و پنجهزار افاغنه به محاصره اصفهان، در زمان سلطنت شاه حسین  ق 8873بیست و دو مسیحى ]

 [ در این عمارت منزل داشت. آباد اردو كرده و خود محمود در اثناى هفت ماه ایام محاصره ]و بعد از آن آمد، قشون او در فرح

[ كه در آن سوى بود، كوه سختى است. در یك ثلث ارتفاع آن، كاخى خراب شده، مشاهده  ]صفه« صوفى سار»كوه صوفیه یا 
پدر شاه سلطان حسین در تزیین آن كوشیده و جاى عشرت و تفّرج  نام بنا كرده و شاه سلیمان« حیدر»افتاد كه گفتند درویشى 

كرد و ابواب دربار  خود ساخته است و در فصل خوب و هنگامى كه فصول اقتضا كند، با حرمهاى خود به آنجا آمده، عیش مى
در طرف شمال و زیر  آورد. این كاخ كه امروز خراب است، در سابق نیز بسیار بزرگ نبود، اما محل آن خویش نیز همراه مى

سنگهاى سایه افكن كه ابدا اشعه آفتاب بر آنجا نتابد، قرار داشت. آب به استمرار از مابین احجار ترّشح داشت و شهر اصفهان با 
 افزود. در شدت گرماى تابستان، محالت خارجیش، تمامى نمایان بود و بر صفا و حسن مكان آن مى

______________________________ 
 جامه گشاد و بلندى است كه عربها، قاضیان، خطیبان و كشیشان مسیحى بر تن دارند. -(. طیلسان71)
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 آنجا از براى توقف جاى بسیار خوبى بود.

براى چیدن  از این محل سزاوار، ممكن بود كه ما دورنماى شهر را برداریم. اما چون مداد و قلم نقاشى همراه نداشتیم و در پایین
 تخم نباتات زیاد معطل شدیم، وقت و مجال نبود.

نظر ما بسیار عجیب آمد و در پشت، چیزى مانند سپر داشت. تمام جسدش  همچنان معطل شدیم از براى گرفتن سوسمارى كه به
و سفید بود. این  هایى متبادله از سیاه از پا كبود و سیاه رنگ بود و نشان اشهب و زردفامى در پشت داشت. دمش را حلقه

 دوید كه گرفتنش كمال صعوبت را داشت. گویند. چنان مى «77» «اغام»سوسمار از جنس سوسمارى است كه 

نظر ما چنان آمد كه بیشتر از شهر قم گرفتار مصائب و مبتالى  آباد، به اطراف اصفهان را كه ما گشتیم، بعد از مراجعت از فرح
زمان گذشته دهاتى بسیار آباد و با جمعیت داشتند، چنانچه شاردن گفته، در مساحت ده فرسخ اند. در  ماللت و دچار حوادث شده

هایى با تفّرج و نزهتگاه و باغهاى كثیراالشجار بسیار و باسلیقه بوده  دایره، هزار و پانصد خانه بوده و عماراتى محتشم و خانه
ت و تفّرجگاهها كه اسباب زینت آن نواحى بود، همگى معدوم شده است كه اكنون هیچ از آنها چیزى به جاى نمانده است. عمارا

 است.

دهاتى كه موجب تمّول و ثروت بودند، تمام خراب شده، ااّل چند خانه روستایى و زراعى چند كه براى كفایت مصارف شهر باقى 
كنند،  زراعت را آبیارى مى ترین و حاصلخیزترین مملكت ایران است. مانده است. باوجود اینها باز بلوكات اصفهان خصب

رود و بواسطه آب قنات. چون مقدارى كم زمین را حفر نمایند، آب بیرون آید. همچنان بواسطه آبهایى كه از  بواسطه آب زاینده
شود، برنج و گندم و جو و لوبیا و عدس و ذرت و غیره از حبوبات و عسل دارد. فواكه و سبزیها از  كوههاى نزدیك جارى مى

به فراوانى به عمل آید. پنبه و تنباكو و روناس و كنجد و كرچك و زعفران نیز از محصوالت اینجا باشد. اما انگور  هر جنس
 چنانچه در شیراز فراوانست، در اینجا نیست.

اوت، شود، مگر در ماه ژانویه، مطابق با اوایل جدى. گرماى تابستان محسوس نشود، ااّل در دو ماه ژوئیه و  زمستان شروع نمى
مطابق با اوایل سرطان و اسد. هنگامى كه ما به این شهر رسیدیم، اعتدال هوا در نهایت كمال بود. میزان الهوا در تقسیم 

روزها مستمرا میان چهارده و پانزده درجه، و شبها میان هفت و هشت درجه بود. اولین باران عادتا در اواسط ماه « راومور»
 نازل شود و به كثرت بارد. چند روز شود كه منقطع نگردد. در نوامبر، مطابق با اواخر عقرب،

______________________________ 
 شود. نوعى سوسمار كه در آمریكا یافت مى -(. اغام77)
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اه مارس مطابق با ماه دسامبر، مطابق با اواسط قوس، كمتر بارندگى شود. در ماه ژانویه و ماه بعدش فوریه برف آید. در م
اواسط حوت، باد فراوان وزد. در ماه آوریل مطابق با اواسط حمل، بارندگى به كثرت باشد. در این ماه در اوایلش گلها در صحرا 

باز شود و درختان برگ كنند و گرما سخت باشد. در فصلش اگر بادى از جانب كوههاى لرستان و كردستان بوزد، هوا را خنك 
 كند.

 رطوبت. مه و شبنم با وجود همجوارى جبال و قرب رودخانه در اینجا دیده نشود. باشد و بىشبها خشك 

در اینجا بیش از این از هواى اصفهان سخن نگوییم و سبب خشكى و علّت بارندگى در فصل تابستان را شرح ندهیم، زیرا در 
 فصل آتیه از رسم امكنه ایران به انفراد گفتگو خواهیم كرد.

 813ولیویه، ص: سفرنامه ا

  فصل هفتم رسم امكنه ایران

  . طبیعت اراضى و نباتات و آب و هوا و تقسیم امكنه8

النهرین  در فصل چهاردهم از جلد دوم، الیحه و مختصر تقدیرى از ارتفاع طبیعى و طبیعت اراضى و نباتات و آب و هواى بین
خلیج فارس نوشتیم. این امكنه را به چهار قسمت نمودیم كه هر قسمتى از منبع دجله و فرات از جبال ارمنّیه تا به مصب آنها در 

از دیگرى كمال امتیاز را دارد. از اینجا كه فورا حالت و هیأت مكان از حالتى و هیأتى به حالت و هیأت دیگرى، در نهایت 
 گذرد، شایان دقت و سزاوار امعان نظرست. امتیاز مى

اى كه مابین درجه سى و نه الى سى و هفت درجه و بیست دقیقه عرض شمالى  است بر امكنه در آنجا گفتیم كه تقسیم اول، مشتمل
رسد، با ارتفاع كمتر، غالبا مسطح و هموار است. تقسیم سوم، كه تا سى و  است. تقسیم دوم، كه در درجه سى و پنج به نهایت مى

كردند، تمامى مسطح و  آن را در حصه عربستان مالحظه مى نهایى زمین، قدما شود، به واسطه بى سه درجه و چهل دقیقه ممتد مى
فارس است، كه صورت  مستوى و از سطح دریا بسیار كمتر ارتفاع دارد. تقسیم چهارم، تا مجمع النهرین یا تا مصب آبها تا خلیج

 دهد مگر زمینى كه به عنوان الحقه و ارض مسطحى بسیار مماثل و شبیه به جزیرةالنیل مصرست. نمى

[ ارمنستان و جهت علیاى كردستان كه در جزء تقسیم اول  نون اگر نظر افكنیم به جانب شرقى دجله، خواهیم دید كه ]بخشاك
 است، از سطح دریا بسیار مرتفع است. تمام كوهستان و
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و عراق عجم ]كه تا بدانجا تداوم دارد[. اّما به  [ آذربایجان شود تا ]به منطقه متزاید مى -رود آنچه به طرف شرق مى -ارتفاع زمین
 شود. یكبار این ارتفاع زمین در جهت جنوب، منقطع مى

[، در هشت و یا نه فرسخ از موصل یعنى در سى و شش درجه و چهل دقیقه، و شهرهاى  النهرین چنانچه در تقسیم اولى ]بین
 شود. اماویه، سالماستربتلیس و وان در زمینهاى مرتفع واقع مى

[ دوم و سوم ]قرار دارند[، در مساحت سى یا چهل  كردستان فعلى، به عبارت االخرى تمام زمینهایى كه معادل حصه ]منطقه
شود تا سرحد  كم مرتفع مى آید، زمین كم النهرین مى ها كه از جانب بین فرسخى، چندان مرتفع نیستند. همچنان در اطراف رودخانه

گردد. در این قسمت  ها و تلهاى كوچك شروع شده و بعد به كوههاى كوچك منتهى مى [ پشته ]آنجاست كهكنونى ایران، و ابتدا از 
 شوند. شهرهاى اربیل، كركوك، شهرزور، امان و مندلى دیده مى

س فار یابد و هرقدر به طرف خلیج [ مى النهرین را مشتمل است، به طرف شرق دجله ]گسترش اراضى الحقه كه ناحیه چهارم بین
شود.  افزاید. در آنسوى این اراضى الحقه، اول تلهاى كوچك از ریگ و حصا دیده مى شود و بر وسعتش مى رود، بزرگتر مى مى

رسد، و به ناگهان به ارتفاع هشتصد یا  بعدا احجار صغیره و بعد كوههاى كوچك و سنگالخ تا اینكه به سلسله كوههاى مرتفع مى
گردد و به بقاع مرتفعه و هواى  و فورا از اراضى محترقه كردستان سفلى و بابل، مستقل مىشود  هفتصد ذرع بلندى، واصل مى

اى كه شاهد و عدیل قسمت اولى جزیره است. به عبارت االخرى این همان حصه مرتفعى است كه  رسد و نیز به امكنه معتدل مى
جنوبى به سوى دجله به همان روش ادامه دارد و شود و تا حدى با چرخش به جانب  از شمال جزیره به طرف مغرب كشیده مى

 یابد. [ امتداد مى [ و جنوب شرقى ]اراضى فارس در خط شمال غربى ]خلیج باالخره هم تا خلیج

 



  . ارتفاع سطح زمین1

بینند كه در تمام عراق عجم، سطح ارضى در ارتفاع خود باقى است. از عراق عجم، مقصود  چون به ایران داخل شوند، مى
 تر [ منخفض گفتند و در جانب اصفهان، كاشان و قم بود و سطح زمین ]تاحدى ]سرزمین ماد[ مى« مدیه»اى است كه در قدیم  امكنه

شود، تمامى  شد. شیراز و یزد هم در همین ارتفاع باشد، اّما به دو جانب ایروان و لرستان چون روند ارتفاع، بیشتر مى مى «8»
  [ جمیع ]همچنین -زر و دریاى سیاه تا سواحل همگى مرتفع استاراضى واقعه مابین دریاى خ

______________________________ 
 تر پست -تر (. منخفض8)
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[ كه در سطحى بسیار مرتفع واقع هستند، بر  متصرفات عثمانى در مغرب گرجستان، شمال كوه قفقاز و جنوب كوه آقرى ]آرارات
 ى مابین استیال دارند.بیشتر كوهها

رود، تا آن سوى دریاى خزر و خلیج بالكان كشیده  [ مى كوه قفقاز كه بغازگاه، مابین دریاى سیاه )تا باكو( و دریاى خزر ]پیش
[ خراسان گذشته و از مملكت بلخ عبور كرده و به سلسله كوههایى كه منبع جیحون و رودخانه  شود و بخشهایى نیز از ]شمال مى

 اند. پیوندد كه بعضى از جغرافیدانان آن را به اسم قفقاز نیز خوانده گنگ است، مى سند و

[ و گذشتن از آذربایجان و بعد از پیوستن از  گویند، بعد از عبور كردن از ارمنیه ]ارمنستان« االطاغ»كوه تورین كه به تركى 
ط مستقیم از مغرب به مشرق ادامه یافته و پس از رسیدن به هاى كوه قفقاز و متشكل شدن ]با آن كوهها[ به خ جهت جانبى به شعبه

[  یابد[، سپس از آن سمت ]دریاى خزر[ از مابین نیشابور تا هرات گذشته ]و تداوم آن سلسله جبال مملكت مدیه به شرق ]تداوم مى
سازد و منبع  از هندوستان جدا مى[ تّبت را  كند و بدان سوى كشمیر تجاوز كرده و ]سرانجام و از میان كابل و قندهار عبور مى

 ریزند. شود كه تمامى به رود سند مى اى مى پنج رودخانه

به محاذات دجله است.  -چنانچه گفتیم -شود نماید كه در تحت دریاچه وان از كوه توروس منشعب مى كوه زاگروس كه چنین مى
فارس، همچنان به طول  در چند فرسخى از ساحل خلیجرودى نیز از مشرق شوشتر گذرد كه به لرستان و فارسستان داخل شود و 

 [، به دریا منتهى شود و به نهایت برسد. ساحل رود، تا آن سوى بندرعباس ]ادامه یافته

نامند و با كوه زاگروس، تقریبا متوازى باشد و در چند فرسخى باالى همدان، دو شعبه « الوند»كه اكنون  «1» «اورونت»كوه 
پیوندد  گذرد و در جنوب غربى قزوین به كوه البرز مى نب شمال شرقى متوجه گردد كه از مغرب قزوین مىشود: یك شعبه به جا

هاى كوه زاگروس متشكل  در صورتى كه شعبه -باشد. ]اما[ در جنوب همدان، كوه الوند« توروس»هاى  كه آن نیز از جمله سلسله
 بگذرد كه منزلگاه لرها و مسكن بختیاریهاست.بماند، از اراضى مرتفع لرستان و كوههاى مستور از برف 

مغان و یك حصه از شیروان و گیالن و مازندران از این سطح مرتفع، خارج است و كمال انخفاض را دارند، به قسمى كه از 
تر است. سلسله كوههاى قفقاز توروس از این سوى، بسیار بلند دیده نشود و  و دریاى سفید نیز پست «7» سواحل محیط

  هاى آن در طرف دریاى اشیبىسر

______________________________ 
(1.)Orantes  

  اقیانوس، دریاى بزرگ -(. محیط7)
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[ مایل و منحرف است. از سواحل این دریا، چون شخص به طرف آذربایجان یا  خزر، مستقیم و در طرف خشكى ]به صورت
 شود. از هواى بسیار گرم به هواى زیاد معتدل داخل مىعراق عجم روانه گردد، فورا 

شود. در كنار این دریا بعضى  [، ارتفاع زمین بتدریج كم مى در جنوب ایران، برخالف آن، از جانب مغرب و شمال ]غربى خلیج
د، متدرجا استنشاق امكنه منخفضه است كه از شدت گرما، قابل سكنى نیست و در آن زیست نتوان كرد. چون از ساحل باالتر رون

 هوا ممكن شود.



این نواحى تا طارم و تا ایوانكى و كازرون بسیار گرم باشد. در سواحل، نخلهاى فراوان به عمل آید. كوههاى آن حوالى، در 
زمستان با برف مستورست. چون به طرف اصطخر و شیراز روند، زمین ارتفاع گیرد و دیگر نخلى دیده نشود. اّما نارنج و 

 ت به عمل آید و فراوان باشد.مركبا

 دوام است. در ماه ژانویه و فوریه، برف غالبا در صحراها ببارد. زمستان ]در آنجا[ سرد، اّما بى

با وجود اینكه شیراز در عرض بیست و نه درجه و شش دقیقه واقع است، در عرض نیم درجه به طرف جنوب، با مصر، فرق 
 فاع زمین غیر محسوس شود و در همین سطح تا اصفهان بماند.دارد. چون بسوى یزد خواست روند، ارت

 اصفهان در عرض سى و دو درجه و بیست و چهار دقیقه و سى و چهار ثانیه واقع است.

بالدى كه در عرض واقع است، غالبا بسیار گرم باشد. اّما در اصفهان مركبات به عمل نیاید. در موصل كه در عرض سى و 
 است، بسیار خوب به عمل آید كه دو برابر از دریا و مملكت اصفهان دورتر باشد. شش درجه و بیست دقیقه

بالدى كه در جنوب شرقى ایران واقع است، بسیار گرمتر از بالد طرف دیگرست. بعلّت انخفاض ارض و قرب جوار با مدار 
ا مسكون نباشد و ارتفاع ارض به طریق السرطان كه به مغستان، مكران و بلوچستان رسد، ]برخى نقاط[ در فصل تابستان تقریب

 محسوسى نیست. ]در اینجا[ هوا مالیمت نگیرد، مگر در نزدیكى قندهار و سجستان.

  . سبب سرماى زمستان7

از آنچه گفته شد، چنین برآید كه ممالك معتدله ایران آنهایى باشد كه مرتفعتر از سایر بقاع است و آنهایى كه اعتدال آنها به حسب 
بینیم تمام گرجستان و مملكت ایمرت و كریل تا حوالى دریاى سیاه، و تالسیران،  نهاست. چون از قفقاز روانه گردیم، مىعروض آ

داغستان و شیروان علیا تا قرب دریاى خزر و ایالت ایروان و ارمنیه علیا و آذربایجان و كردستان علیا و تمام عراق عجم و 
 ن و سجستان و قندهار و خراسان واى از فارسستان و كرما لرستان و حصه
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شود و برف  قسمت اعالى مازندران معروف به طبرستان و در تمامى این بالد، به سبب ارتفاع مكان، زمستان بسیار سرد مى
باشد. اّما آنچه مایه تعجب فراوان بارد و یخ بشدت و سختى بسته شود. این سرما و برف و یخ از ماه دسامبر الى آخر ماه فوریه 

 در فصل تابستان نیز بسیار گرم باشد. -ااّل آنهایى كه مابین دریاى سیاه و دریاى خزر واقع است -است، این است كه این بالد

فى الحقیقه از قندهار كه در عرض سى و سه درجه واقع است، الى مشهد كه به عرض سى و هشت درجه است، و از شیراز تا 
یكى در عرض بیست و نه درجه و سى و شش دقیقه و دیگرى سى و شش درجه و پانزده دقیقه قرار دارد و از همدان قزوین كه 

تا هرات كه در قرب سى و پنج درجه باشد، در تابستان، گرما همچنان سخت است كه در زمستان، سرماى آنجا، و درجه میزان 
نیمروز میان بیست و هفت درجه باشد و گاهى هم تا سى و دو درجه نیز  الهوا در تقسیم راومور، در اثناى چند ماه روزها تا

 برسد.

نهایت  چون معلوم شد كه علت سرما در این بالد به سبب ارتفاع زمین است، پس علّت حرارت مفرط را نیز از بابت خشكى بى
 -از حوالى دریاچه وان و ارومیه ]هوا دانیم. این خشكى به قدرى است كه از كوههاى گیالن و مازندران تا خلیج فارس و 

[ تا مملكت كشمیر، در فصل تابستان نه شبنمى در روى سبزه و نه بخارى در هوا و نه مهى در كوهستانهاى مرتفع، و نه  اورمیه
شود. هوا چنان صاف باشد كه در شب تار، ستارگان را به قدرى روشنایى باشد كه خط درشت را توان  ابرى در فضا مشاهده مى

 دید، و شخصى را كه آشنا باشد، در ده قدمى توان شناخت.

  هاى عظیم . قصور جنگل و نداشتن نهرهاى بزرگ و رودخانه1

 -آب است كه تحت عروض حاره واقع و عموما بى -نهایت هوا، تعجب شود، اگر مالحظه كنند كه در ایران از این خشكى بى
ها و رودهاى كوچك نیز قلیل و  [ چشمه طور كلى ، وجود دارد، ]اّما به[ هاى بسیار بزرگ ]چندى نهرهاى عظیم و رودخانه

ها فقیر و خالى از  نادرست. از آخر ماه مه تا آخر ماه نوامبر مطلقا باران نبارد. كوهها تمامى از حلیه اشجار عاطل و تالل پشته
دادن خاطر جمع باشند. امروزه از قصور  جا زراعت نشود، مگر اینكه از آب آب و علف و متروك است. زمینهاى هموار، هیچ

آب و قلیل االنقضاج از  شود، مابقى خالى و متروك است، مگر بعضى علفهاى كم [ ایران زراعت مى یك بیستم -آب، بیست یك ]
 قبیل خار و خاشاك و بعضى نباتات كه در فصل تابستان در صحارى مالحظه افتد. پیش از تمام شدن ماه ژوئن، تمام نباتات

 شوند مگر بعد از اولین بارانى كه در شوند، و دوباره سبز نمى خشكند و مضمحل مى مى
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ها معین است كه زمینى كه متصال به تابش آفتاب دچار باشد، بزودى خشك گردد و دیگر بخارى  فصل خریف ببارد. از این فقره
این حالت توان فهمید كه چقدر آب الزم است كه در این سرزمین باشد تا ابخره  كه موجب رطوبت هوا باشد، از آن نزاید. پس در

 متصاعده از آن، هوا را مرطوب كند.

[ دانست. آنچه تفحص كردیم، در این مملكت هیچ قسمى از  هاى طبیعت نهایت هوا را باید از ]پدیده از همین سبب، این خشكى بى
وزد، هیچ به سطح ایران نرسد، و اگر  كه منظما از جانب دریاى خزر و دریاى هند مىاراضى پست نیافتیم. باد خنك یا رطوبتى 
باشد، چنانچه بادى كه از جانب دریاى خزر آید، در نواحى گیالن و مازندران  «1»  هم برسد، بعد از زوال رطوبت و سخونت

است. اّما رطوبت و خشكى خود را همانجا  كمال طراوت و رطوبت را دارد و جمیع كوههایى كه روبروى دریا است، نیز چنین
طور قلیل. حال آنكه مملكت ماد را قرب جوار با  [ هیچ از طراوت آنجا، محسوس نشود، ااّل به گذاشته و در مملكت ماد ]و جبال

 حوالى دریاى خزر است.

بب طراوت نباتات شده و قلیلى از بادهایى كه از جانب دریاى هند وزند، در تمام گرمسیر از صبح تا شام در وزیدن باشند و س
حرارت آفتاب را معتدل نمایند. اّما در این مواضعى كه تمام ریگزار و خالى از اشجارست، مانع تأثیر تابش اشعه خورشید 

اى است كه در عرض بیست و پنج الى بیست و  شوند و در صورت گرما، تفاوت كمى ایجاد كنند. مراد از این مواضع، امكنه نمى
 رار دارند.نه ق

رسد كه از اولین كوههاى فارسستان و كرمان تجاوز نكند. بسیار  عالوه بر بادهایى كه گفتیم، بادهایى دور، به این سرزمین مى
غریب است كه در طول سیصد فرسخ از مشرق به مغرب و در عرض یكصد و پنجاه فرسخ از شمال به جنوب مملكت ایران، 

 هیچ رودخانه عظیمى نباشد.

مملكت را كوههاى بلند و مرتفع هست. در این بالد از ماه سپتامبر تا ماه آوریل اكثر اوقات باران بارد و گاهى شود كه برف این 
در صحرا نازل گردد. در بسیارى از این كوهها و در قلل آنها در تمام سال برف باقى باشد. از كوه الوند گرفته تا بدانسوى 

هایى كوچك و معدود مشاهده افتد آنها نیز یا در  اى چند یا رودخانه رس، اگر شخص را چشمهقندهار، و از البرز تا خلیج فا
ریگزار فرو رفته، یا به مصرف قلیل زراعتى كه هست، برسند. باید معتقد شد براینكه مقدار آبى كه در بارندگى زمستان در این 

 شود، زیاد نیست. قدر كه تصور مى رسد، آن مملكت به زمین مى

______________________________ 
  گرم شدن، گرمى، حرارت -(. سخونت1)

 878سفرنامه اولیویه، ص: 

  . سبب خشكى هوا و حرارت بسیار در تابستان3

شود، در آنها نیست. همچنان  یكى از علل كمیابى آب این است كه در قلل جبال ابرهاى مداوم و متمركز كه سبب تولید آب مى
شود  و غالب امكنه، مانع از اتصال آبهاى برف و باران شده و سبب عدم اجتماع و تشّكل رودهاى عظیم مىمسطح بودن اراضى 

تا در طول، مجرایى یافته و به طرف دریا روان شود و یا در همان مكان، به زمین فرو رود. آنچه هم كه به یكجا گرد آید، به 
گر هم آبى در جایى گرد آید، بعلت مسطح بودن زمین جارى نشود و به شود. ا مصرف زراعت رسیده، مابقى متحول به ابخره مى

 شود. خشكد و تمام مى صورت دریاچه شور آبى شود كه آن هم قبل از انقضاى فصل تابستان مى

شود،  كمى آب در ایران، باعث عدم درختان قوى هیكل و تشكیل جنگلها شده است كه آن هم سبب اضمحالل ابخره در فضا مى
[ تا تهران،  كرمان -نگهدارى ابخره كه مسبب رطوبت هوا و طراوت مكان است، وجود جنگلهاست، چنانكه از كرمانستان ]زیرا 

شود، تمامى به دست كاشته شده و دستى  و از تهران تا اصفهان هیچ درخت جنگلى خود روئیى ندیدیم. آنچه از اشجار دیده مى
 شود. آبیارى مى

اشجار مشحون بوده، و صحراها به تاكهاى انگور، و زمینهاى زراعتى   بوده كه كوهها به وجودبالشبهه روزگارى و زمانى 
هاى  هاى سوس، شجرة الورد و بته بیند. از زیادى بته افكند، زمینهاى قابلى مى اند، زیرا در هرجا كه شخص نظر مى مرغوب بوده

 ند.سوزان خاردار كه امروزه، ایرانیان به عوض هیمه، آنها را مى

توان بر صّحت این مسأله استدالل كرد كه چگونه این جنگلهایى كه كوهها را پوشانیده بودند، تمام شده است. آیا به علّت كثرت  مى
صورت الزم است كه  اند، و یا حریقهاى متعاقب، سبب عدم آنها شده است. دراین جمعیت آنها را بتدریج به مصرف رسانیده

و درخت قوى هیكل شدن، در پناه سایه درختان كاشته شود تا از تابش سخت و شدید خورشید و نهالهایى به جهت بزرگ شدن 



[ زمین را رطوبتى به واسطه سایه اشجار باقى باشد تا زیانى به ریشه آنها نرسد و روزبروز بدل و  آفتاب ایمن باشند. ]آنگاه این
 عوض آنچه كه تلف شده، گردند.

شجار عارى شود، هرگز به حالت اول نیاید. كوههایى ما دیدیم كه تمامى قابل روییدن درخت بلوط و اّما مكانى كه یك مرتبه از ا
 كاج و سدر و سقّز و درخت كوهنج و غیره بودند.

بعضى از این اشجار را نیز در سرحد غربى ایران مشاهده كردیم. كوههایى كه این درختها را در آنها دیدیم، تفاوتى با كوههاى 
 شتند، ااّل اینكه از شهرهاى بزرگ و آباد بسیار دور بودند.دیگر ندا
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شمار و مواظبت مستمره، شاید اهالى ایران بر احداث درختهاى جنگلى و كوهها و درختهاى  اّما با كوششهاى بسیار و مخارج بى
ها موفق شوند. اگر تمامى مزارع به حلیه زراعت پنبه و  هبستانى در قرب آبادیها و باغستانها و اشجار مثمره از شهرها و دهكد

تنباكو و نیشكر و غیره آراسته شود و چون اسالف خود به احداث قنوات و بستن بندها و نگهدارى آبهاى برف و باران در 
اندازه، تن دردهند،  ىها موفق شوند و به این سمت برسند، و زحمتها و مشقتها را متحمل گردند و به مصارف ب ها و دریاچه بركه

محقق است كه شدت گرما در این مملكت تخفیف یابد و هوا معتدل شود و ابخره در جنگلها و كشتزارها متولد شود كه موجب 
شود و آبادى و جمعیت و  گردد و آبها زیاد مى احداث ابرهاى متداوم در قلل جبال ]خواهد[ شد و باران هم به كثرت نازل مى

 شود. رود و همه چیز زیاد مى روت روزبروز رو به ترقى مىزراعت و غنا و ث

گردد، مگر سلطنت به دست سالطین عاقل و دانشمند افتد. ارباب شریعت و مذهب، مانند مذاهب  این اصالحات صورت پذیر نمى
این معنى كه این فقرات  قدیمه ایران، مردم را به زراعت و برومندى و كسب و ازدیاد حیوانات و اشجار و نباتات، امر نماید. به

 را از واجبات شریعت شمارد.

اند، خراب و  شمار احداث كرده یوما براى مصارف بى هایى كه در این مملكت یومافى در حالت حاضره و صورت كنونى، چشمه
ه چون زمینى در این دانند ك اند. حال آنكه مى یزرع مانده انباشته شده است و بندها گسسته شده و مزارع بعلّت جنگهاى داخلى لم

  زار گردیده است و از لیاقت زراعت و قابلیت حراثت شود كه نمك بر آن مستولى شده و شوره مملكت متروك شود، سالى نمى
رسد كه  افتد. پس در چنین حالت، كمال وضوح دارد كه روزبروز بر خشكى و حرارت هوا افزوده شده و بحدى مى مى «3»

كه باشد، و هر شریعتى كه موجب اتفاق اهالى شود و فیما بعد ایران بدان تدّین كند. ]در غیر این سلطنت در دست هر پادشاهى 
[ نه دولت و نه ارباب شریعت را قوت و اقتدار اصالح كار ممكن باشد و هرگز نتوانند جمعیت و آبادى مملكت ایران را  صورت

 به سرحد اولى برساند، زیرا گرفتار خشكسالى و جدب شوند.

  زار نواحى واقع بین دریاى سیاه و دریاى خزر، گیالن و مازندران . شوره6

[  چنانچه گفتیم هر زمین گودى كه بخوبى زراعت شود، به نیكویى حاصل دهد، و چون متروك شود، از آن قلیل ]مدتى نگذرد كه
  زار گردد، و یا بالّكل از قابلیت زراعت افتد. این شوره

______________________________ 
  كشاورزى -(. حراثت3)
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از آن سبب است كه نمك طعام در اراضى به وفور باشد. چنانكه به همراهى آب باران حّل شده و روان گردد. لهذا هر آبى كه به 
ابستان بخشكد و رطوبت آن یكجاى در این مملكت گرد آید و راكد باشد، زمین آن از نمك انباشته شود. چون زمستان گذرد، در ت

زار بماند. اگر آب دو سه سال در محلى بماند، آن نیز شور گردد. اگر آبى كه به واسطه بندى  زایل گردد و زمین، نمكزار و شوره
شود، هر ساله به مصرف زراعت نرسد و تجدید نگردد، آن نیز، همین صورت را ]بخود[  اى نگهدارى مى در تنگه كوه یا بركه

 گیرد.

اكثر و بیشتر اراضى ایران صحارى باشند كه در زمستان، آب آن را فرا گیرد و در تابستان به حرارت آفتاب بخشكد و سزاوار 
گونه زراعتى نباشد. از این قسم است صحرایى كه در جهت شرقى قم است و بیشتر از شصت فرسخ وسعت دارد. از همین  هیچ

 مان و خراسان.سجستان، كر «6»  قبیل است صحارى و برارى

اى براى زراعت ندارد، و  این بیابانها تفاوت كلى با صحراى افریقا دارند، زیرا صحراى افریقا تمامى ریگزارست كه مطلقا چاره
یزرع بماند. اّما صحراهاى ایران، خاك نرم و قابل زراعتى دارد و مانع زراعت، تنها نمك مفرطى  از ابدالدهر مقّدر شده كه لم



[ عالج دارد به تداوم شستن به وسیله آب باران، و یا آبیارى تا بتوان به قدر  آنها مستولى گردیده است و این ]مشكلاست كه بر 
كفایت در آن كشت كرد و بخوبى زراعت نمود. آبیارى مطلقا در زراعات مملكت ایران الزم است. هیچ كشت و زراعتى بدون 

 شوند. و باغستانها و تاكستانها تمامى به اهتمام بسیار، آبیارى مى آبیارى در این مملكت نیست. گندم و كشتزارها

[، و  اراضى واقع در مابین بحرین سیاه و خزر، مثل سایر اراضى ایران نیست. قرب جوار این دو دریا و عرض شمال بودن ]آن
شود.  تمام سبز و پر از نباتات مىشود، و زمینها  جبال شامخه كه به ابرها مستور است، موجب رطوبت زمین و اعتدال هوا مى

، زبان گنجشگ، سرو كوهى و «1»  ، صنوبر، ناژ، قطران«3»  كوهها، درختان قوى هیكل، از هر قبیل دارند: مانند شجرةالنبع
 غیره.

، «4»  كمى پایینتر از كوهها و جایهایى كه كمتر ارتفاع دارند، در آنها درختهاى دیگرى هست؛ از قبیل زرقون، شجرةالبق
 تر ، بید، فندق و كوهنج. چون قدرى پست«81» گردو، شاه بلوط، سپیدار حور

______________________________ 
 جمع بریه و به معنى صحراها و خشكیهاست. -(. برارى6)

 ).Fagus Sylvatica[؛ نام درختى از دسته بلوطها، ) الش -الوش -آالش -االش -راش ] -(. شجرةالنبع3)

 ).Galactodendronدرخت سدر ) -درخت سلیمان -(. قطران1)

  نارون -(. شجرةالبق4)

  درخت تبریزى -(. حور81)
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گویند، و نیز  «88»  آیند، درختها از جنس دیگر بینند، از قبیل چنار، زیتون، سنجد و شجرةالنبیراء كه به فارسى درخت پستنك
اروپ باشند. در قرب دریاى خزر، درخت عّناب، زیتون و نارنج و لیمو به عمل آید. درخت توت و تمامى اشجار مثمره كه در 

افكن و نیز تاكهاى انگورست كه در تمامى مواضعى كه ارتفاع كمتر  توت به وفورست. در كنار رودها، درختهاى چنار سایه
 دارد، گاه بخودى خود، بسیار عمل آید و تمام زمین را فراگیرد.

احى، زمین را به جهت جریان آب، سراشیبى الزم موجود است. به این سبب بارانهاى بهارى تا آخر ماه ژوئن امتداد در این نو
هاى بسیارى مشّكل نماید كه  دارد و باران خریف از ماه سپتامبر آید. این بارانها و آبهایى كه از ذوب برف حاصل شود، رودخانه

 به دریاى خزر ریزند.

به دریاى  «87»  به دریاى خزر رود، و به واسطه رودخانه كویان «81»  اى قفقاز به واسطه رودخانه تركاز طرف شمال، آبه
هاى  مشّكل گردد. عالوه بر آنها، رودخانه «86» ریزد. از جهت جنوب به رودخانه كر «83»  و دریاى سیاه «81»  آزوف

[ ارمنیه علیاست. سرچشمه اصلى  بع كر و ارس و فرات، ]كوههاىكوچك دیگر نیز، آبهاى این نواحى را به هر دو دریا برند. من
[ قارص باشد و نخستین منبع ارس، در جنوب غربى آن است. كر تمام گرجستان را عبور كرده،  كر، در شمال غربى ]ارتفاعات

رد و در پایین شیروان و مغان هاى كوچك، آب بسیار گی دهد. بعد از آنكه از رودخانه با مجرایى پیچاپیچ، به جریان خود ادامه مى
 به دریاى خزر ملحق گردد.

ارس از چند فرسخى ایران گذشته و فاصله بین این ایالت و مملكت آذربایجان جارى گردد و در پانزده فرسخى شمال دیار بكر، 
وم است كه این شهر در شود. منبع آن در حوالى ارزنة الر هایى متصل شود كه از آن مملكت ایران شمرده نمى به جمله رودخانه

 تركیه آسیایى است و همیشه متعلق به دولت عثمانى بوده است.

  دجله را منبع، تقریبا سى فرسخ پایینترست و این رود عظیم در بعضى اوقات خط فاصل

______________________________ 
 Sorbierجنگلهاى شمال ایران فروان است، ) [؛ درختى از تیره گل سرخیان است. این درخت در پستانك -پستنك ] -(. پستك88)

domestique.( 

(81.)Terek  



(87.)Kujan  

(81.)Palus Maeotis  

(83.)Pontus Eufinus  

 كورا. -(. كر، كور86)
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 [ بوده و اكنون این دو نهر، هر دو متعلق به دولت عثمانى است. بین دولتین ]ایران و عثمانى

ریزند. آبهاى مملكت آذربایجان، غالبا به دریاچه وان و دریاچه  «83»  ایالت ایروان به رودخانه كر، ارس و دریاچه سوانآبهاى 
اى است كه  اوزن، همان رودخانه اوزن ملحق گردند. چنان نماید كه قزل ارومیه مّصب شوند. بعضى هم به رود ارس و رود قزل

 نامیدند و به دریاى خزر پیوندد. مى «84»  یا آماردوس «81»  قدما ماردوس

كردستان علیا و كوه زاگروس تا جانب غربى الوند، جنگل كمترى دارد. رطوبت زمین نیز كمتر از نواحیى است كه در سمت 
در آنها شمال واقع است و قرب جوار با دو دریا دارد. اّما نباتات و گیاه فراوان و بیشتر از سایر ممالك ایران دارد. بارندگى نیز 

 فزونتر از بقیه ایران است.

[، و دیاله و قراسو و غیره  [، زهاب ]زاب بزرگ و كوچك، دوس هاى خابور، قصر ]شوشى آب این نواحى به وسیله رودخانه
 اغلب به دجله بریزد.

یانه حایل گردد، چون از آذربایجان و یا عراق عجم رو به طرف گیالن و مازندران روند، كوههایى كه در سابق ذكر شد، در م
طورى كه تقریبا در طول یك صد و سى فرسخ، هیچ معبرى و سلكى به جهت عبور یافت نشود، ااّل دو تنگه كه توان از آن  به

عبور كرد. یكى از این دو كه پل رودبار گویند، واقع است در نهایت شرقى گیالن كه طول معبرش كمتر از دیگرى است و 
ر محلى كه كوه از دو طرف از هم منفصل گردیده است، در سه یا چهار فرسخى و در اثناى راه بسیار تنگ و خطرناك است. د

و طریق، پرتگاهى هولناك با سنگهایى معلق كه قریب به سقوط است، ایجاد كرده است. راهى كه در این سنگها تراشیده ]و ایجاد 
اوزن در مدخل این تنگه به  اید. دو رودخانه شاهرود و قزلاند[، بقدرى تنگ است كه شترى اگر تواند، به زحمت عبور نم كرده

اى هولناك مشاهده افتد كه موجب وحشت مسافرین  هم پیوندند. از پیوستن این دو رودخانه صدایى مهیب بلند شود و منظره
 شود. مى

شرق كوه بلند دماوند گذرد، از جانب  نامند، از كوه البرز، از تنگه دّوم كه قدما پیلس یا بورتس كاسپین ]پیله یا دروازه خزر[ مى
رسد. یكى از قریه گیالس كه ده فرسخ از تهران  مدیه ]منطقه ماد[، داراى دو معبر باشد، و هر دو معبر به كوه فیروزه مى

شود. هر دو معبر به فیروز  دورست، و دیگرى در دوازده فرسخى، تقریبا از جانب جنوب شرقى است كه محال باغ شروع مى
 اى آید رسند، اّما پیش از آنكه به مسیل رود برسند، بغازى مشاهده افتاد، كه از دّره مىكوه 

______________________________ 
(83.)Sevan  

(81.)Mardus  

(84.)Amardus  
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 كه از سطح مرتفع دامغان و بسطام خیزد.

كند و آشكارا  احساس آثار دریا را مى -از آنكه دریاى خزر به نظرش آید و هنوز پیش -وقتى كه شخص از این كوهها بگذرد
بیند كه این دیگر نه شبیه بقیه خاك ایران است و نه به آب و هواى آن مملكت شباهت دارد و نه محصوالت آن شبیه هم است،  مى

  هر سمت جنگلهایى مشابه جنگلهاى پیرنه رسند كه هواى تازه و گیاهان و نباتات كثیر الوفور دارد و از بلكه به مملكتى مى
 خورد[. ]به چشم مى «11»



چون شخص به دشت و زمین گشاد فرود آید و به حدودى رسد كه از استرآباد تا لنكران كشیده شود، خاكى بس حاصلخیز بیند و 
زمین ایران ندیده است. همچنین [ سر آسمانى مشاهده كند كه پر از ابرهاست و فضایى كه پر از ابخره است كه در سایر ]بخشهاى

 توان مالحظه كرد كه در زمستان، شدتى از سوز و سرما نیست و در تابستان، اعتدال در حرارت هوا موجودست. مى

شود. از این راه است كه چون ابخره  سبب این تفاوت بین محصوالت ارضى و رطوبت و اعتدال هوا، به آسانى معلوم مى
همراهى باد شمال حركت نماید و به كوههاى مرتفعه رسد و در همانجا مضبوط و محفوظ گردد و متصاعده از سطح دریا به 

، و ابرها انگیخته شود، و به بارانها و برفها متحول گردد. در سواحل دریا بارندگى نشود، مگر از ماه اكتبر تا «18»  متكاثف
 باشد. اواخر ژوئن. اّما در كوهها، بارندگى اكثر اوقات و غالب ایام

اى  شود، به قدرى زیادست كه بالنسبه در هیچ قطعه همچنین طوفانهاى شدید دیده شود. مقدار آبى كه از هوا بر این ناحیه نازل مى
هایى كه در این ناحیه هست، در هیچ محلى از  گاهها و چشمه ها و سیل از بقاع ارض به آن مقدار نباشد. همچنین، منابع رودخانه

نسبت نیست. اّما علّت اعتدال هوا در زمستان به این سبب است كه این دشت بسیار گودست، و سطح دریاى  كره زمین به این
ترست، و عرض آن مابین سى و هفت، الى سى و هشت درجه است. پس المحال  [ پست اقیانوس -خزر بسیار از سطح محیط ]

واى این ناحیه، چنان مالیم است كه در آن محصوالت الحقیقه ه هواى آن در زمستان معتدل باشد و چندان سرد نشود. فى
 دست آید. توت و گرمسیرى به عمل آید. آنچه در قزوین و قم و تهران و كاشان و اصفهان دست ندهد، در اینجا به

______________________________ 
با چهارصد و هشتاد كیلومتر طول دارد و به (. پیرنه، پیرنه، سلسله جبالى واقع در بین دو كشور فرانسه و اسپانیاست و تقری11)

 منزله دیوارى در بین دو كشورست.

  بستر شدن، ضخیم شدن -(. متكاثف18)
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خربزه و نارنج و لیمو و سایر مركبات به وفور باشد. نیشكر در شیراز به عمل نیاید، باوجود اینكه هفت یا هشت درجه به 
 تر از مواضع متصرفى ما درینگى دنیاست. است. مازندران سختجنوب، نزدیكتر 

این انخفاض ارض را در این نواحى، جاى شك و تردیدى نیست. چنانچه چند سال قبل به حكم حكومت روس، امتحانى كردند و 
قدم مرتفعتر از  معلوم شد كه رودخانه دن در محلى كه نزدیكتر از سایر مواضع به رودخانه ولگا است، قریب به شصت و چند

آن است. این رودخانه از همان محل امتحان، كه یكى به جانب دریاى آزوف و دیگرى به جانب دریاى خزر و دریاچه وان است، 
كند. لهذا همان تفاوت،  در طول مجارى تند و مالیم، جریان آب مساوى و یكسان است، و تا به دریا برسد، سطح آن تغییرى نمى

بود، در محل ریختن آب به دریا باقى باشد و در نتیجه آن چنین بیرون آید كه سطح دریاى خزر، از دریاى كه در محل امتحان 
 آزوف شصت و چند قدم مرتفعترست.

اینكه مازندران داراى اعتدال هوا در زمستان است، به جهت پستى خاك اوست. واضح است كه این نواحى از سایر امكنه ایران 
شود. در جنوب آن، كوههاى برفى فراوان است كه مانع از  و قرب نقطه شمال و انتهاى آن سرد مى به شمال نزدیكتر است،

كه از بالد بارده مسقو و  -شود و این نیز دلیل سرماست. در شمال آن دریایى است كه باد شمال را رسیدن گرماى باد جنوب مى
توان گفت بادى كه از دریا  ود و این هم دلیل سرماست. اگرچه مىش آید، مانع عبور به جنوب مى [ مى مسكو و تركستان -تاتار ]

وزد، از بادى كه در زمستان به گیالن و مازندران سردتر نباشد. خاّصه از دریایى كه ابدا یخ نكند. پس این باد كه در زمستان به 
 د و گرماى فصل را معتدل نماید.گیالن و مازندران رسد، شبها حامل رطوبت باشد نه سرما، و برعكس در تابستان خنك باش

قسمت شرقى مازندران، آنجایى كه سمنان، دامغان و بسطام در آن واقع است، بسیار مرتفعترست تا ساحل دریا. از خراسان تا 
اى كه از آب باران و برف اكثر  است كه بسیار طوالنى و پیچاپیچ است. رودخانه «11»  اى موسوم به كراملى استرآباد تنگه

باید از آن گذشت. این رود همچنان در طول این  ت آب فراوان دارد، بیست مرتبه در طول این معبر، سّد راه نماید كه مىاوقا
 معبر روان باشد.

  پیلوس در این قسمت مرتفعه كه ]از سرزمین ماد[ بلندترست، شهر هقاتوم

______________________________ 
(11.)Pylae )Fauces hyrcanical ( 
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، پایتخت حكومت بوده است. مظنون چنین است كه محل خرابیهاى آن را تا صحراى مغان توان جست. «17» [ پلوس ]هكاتوم
زمین همچنان در جهت شمال شرق، مرتفع باقى باشد تا بدانسوى خراسان. همچنان در جانب جنوب با كویر قم، و در جهت شرق 

 سوى كشمیر. تا بدان

توان از آن بدین ناحیه داخل شد. كوهها در لنكران  چنانچه گفته شد، در آخر جهت شمالى گیالن، معبر چهارمى نیز هست كه مى
تر شده و متدرجا زایل  تا ساحل دریا پیش آیند و معبر آن صعب المسلك و سخت و تنگ باشد. از آنسوى لنكران، كوهها پست

د، و این ناحیه از اجتماع كر و ارس حاصلخیز گردد. آن طرف گیالن، ریگزار و زمین شوند. مغان از جمله گیالن محسوب نشو
آب و علف باشد، اّما بسیار گرم است. اّما در حوالى رودخانه كر، زمین خضب و علفزار شود. زمین همچنان در طرف  بى

 جنوبى شیروان، پست شود و متدرجا مرتفع بوده تا قفقاز.

هاى شور باشد. در این  نخفض و هموار و مسطح و ریگزار، و مشحون به وجود مردابها و دریاچهدر آنسوى قفقاز، زمین م
ماهیهاى دریایى یافت شود كه داللت دارد بر اینكه وقتى از روزگار، آب دریا این محل را فراگرفته و دریاى آزوف  محل، گوش

 را به دریاى خزر متصل نموده است.

 [ نبود. فصیل سخن گوییم. مترجم گوید كه در این فصل اشكالى ]و نیازى به توضیح بیشترىدر فصل آتیه در این باب به ت

______________________________ 
(17.)Hecatompielos [Hecatompylis ] 
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 فصل هشتم دریاى خزر

  . دریاى خزر و وسعت آن8

، زیرا امروزه با هیچ دریایى اتصال ندارد. اّما محض تطبیق و موافق كردن دریاى خزر در حقیقت غیر از دریاچه شورى نیست
قول خودمان با اصطالح عاّمه، و اشاره نمودن بر اینكه وقتى از زمان، آن را اتصالى با دریاى سیاه بوده و به واسطه اتصال 

 شود. مىدریاى سیاه به دریاى مرمره با محیط پیوندى داشته، اكنون به نام دریا خوانده 

آباد شروع شده، تا چهل و هفت درجه  دریاى خزر از سى و شش درجه و چهل و پنج دقیقه عرض شمالى از قرب استرآباد تا فرح
است، طول دارد. بزرگترین پهناى آن از مصب كر تا مصب اترك بیشتر از پنج درجه  «8»  جایى كه مصب ژایك و ده دقیقه تا به

 نباشد.

شود كه قدما را چندان اطالعى از این دریا نبوده است. چنانكه  ه دریاى خزر چنین معلوم و مستفاد مىاز عقاید قدما دربار
 از «1» و پمپونیوس مال «7»  ، پلینیوس«1» «استرابون»

______________________________ 
(8.)JaiK  

(1.)Strabon  

(7.)Plinius  

(1.)Pompanius Mela  
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 جغرافیدانان قدیم معتقد بودند كه دریاى خزر به واسطه بغازى اتصال به محیط شمالى دارد.

آن را خلیجى از دریاى هند شمارد، اّما هردوت كه اعتبار درستى و صحت اقوال او محقق است، چنین گوید كه  «3»  آریانوس
كه بتوان با كشتى به قّوت پارو حركت نمود و در مّدت  دریاى خزر به هیچ دریایى پیوند ندارد، و طول این دریا به قدرى است

كند كه از  روز از بزرگترین پهناى آن توان گذشت. سپس وى اضافه مى روز آن را طى كرد، و در اثناى هشت شبانه پانزده شبانه
 نهایتى است. مغرب به قفقاز متصل و محدود است، و حّد شرقى آن صحراى بى



ه هردوت اطالع درستى از این دریا داشته و تخمین مسافت را درست زده است، به سبب اینكه كشتى شود ك در اینجا مالحظه مى
 كه به قّوت پارو حركت نماید، در هر ساعت قدرى بیشتر از فرسخى طى مسافت نكند.

ست و سه درجه بطلمیوس كه در اعتبار و صحت اقوال كمتر از هردوت است، طول این دریا را از مغرب به مشرق به مسافت بی
دهد كه  و نیم گرفته و از جانب شمال بیشتر از سه درجه بیشتر برده است. این زیادى، با مالحظات و تحقیقات متأخرین وفق مى

رسید. از جانب  مى «3» و سارپا «6»  اند كه در ازمنه قدیم، دریاى خزر از طرف شمال غربى تا بدانسوى مانیتش مدلل كرده
از این دریا مستور بوده و با  -شود مشروب مى «1» كه اكنون از رودخانه ولگا و ژایك و یمبا -منخفضه شمال هم تمام اراضى

 پوشانیده است. اى از تاتارستان را مى دریاچه آرال اتصال داشته و منطقه

اند كه از مصب  اند، مالحظه كرده و جمیع سّیاحان مملكت روسیه كه این نواحى را گشته «81»  و گملین «4»  مسیو پاالس
هایى كه در مغرب سارپا موجود است تا بدانسوى یمبا، زمین هموار و  تا مصب ولگا، و از پشته «88»  رودخانه دن و كوالن

شود و نمك دریایى تمام این زمین را  صاف است و مشتمل از ریگ و خاكى زرد و نرم است كه از قعر دریا استخراج مى
، به گودى بسیار نزدیك نمك وجود دارد و به قدرى این نمك فراوان است كه مانع از روییدن هر فراگرفته است، و در عمق زمین

 ماهیهاى بحرى كه كمال امتیاز و شود. گوش گیاهى، ااّل گیاهان و نباتات دریایى مى

______________________________ 
(3.)Arrianus  

 ).Manystsch -Maiotiusدریاى آزوف ) -(. مانیتش6)

(3.)Sarpa  

(1.)Jemba  

(4.)Pallas  

(81.)Gmalin  

(88.)Kulan  
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[ شور در تمامى این مسافت دیده  هاى ]آب حساب است. دریاچه ماهیهاى نهرى دارند، در این زمین فراوان و بى فرق را با گوش
اینها دلیل این است كه زمانى دریاى خزر این مكان را  شود و به قدرى عمیق است كه انباشتن آنها ممكن نشود. پس تمامى مى

 پوشانیده و به دریاى آزوف متصل بوده است.

اّما در زمانى بسیار قدیم و بسیار دور محتمل است كه در زمان بطلمیوس دریاى خزر را وسعت قدرى از وسعت حاالیى، بیشتر 
ته، نبوده است. همچنان در آن زمان، قطعا از دریاچه آرال انفصال قدرى كه این جغرافیدان قدیمى گف بوده است. اّما محققا آن

 داشته، و از دریاى آزوف هم در زمان بسیار دورى پیش از آن، منفصل گردیده است.

ها  اى بر این فقره یك از مصنفات قدما، ذكرى و اشاره این انفصال بسى پیشتر از زمان تاریخى بوده است، بعلت اینكه در هیچ
و تنها در یكى از مصنفات قدما مذكورست كه دریاى آزوف را در سابق، مسافت بیشتر از آن بوده، كه اكنون است، و در نرفته، 

 هایى وجود داشته، كه بتدریج معدوم گردیده است. طرف شرقى آن هم مردابها و دریاچه

  . اتصال دریاى خزر در ازمنه قدیم به دریاى سیاه1

كند كه چنین مفهوم است كه زمانى، مردابى بسیار  قدما را در كتب معتبره استخراج كرده و نقل مىمسیو پاالس فصلى از تاریخ 
وسیع در طرف شمال قفقاز، در قرب مكانى كه بین دو دریاست، بوده است. آن فصل چنین است كه زمانى پرسیكوس نامى بود 

رفت، گفت كه سفیرى را  [ مى نزد آتیال پادشاه طایفه ]هونكه به همراه سفیرى كه از جانب تئودور دوم، امپراتور مشرق زمین 
كه از جانب امپراتور مغرب زمین بوده است، مالقات كردیم. او راهى را به من نشان داد كه براى حمله به ایران مورد استفاده 

د كه بعد از عبور از آن، غیر از [ مردابى بو رسید. ]آن راه گرفت و پس از گذشتن از چند محل به قفقاز مى اقوام مختلف قرار مى
كشید )حتى بدون استعانت از ادله تاریخى هم ]این  كوهى، فاصله نبود تا به سرزمین مادها برسند، و آن بیشتر از پنج روز نمى

 [(. امر روشن است



وى مبرهن و ثابت شود  شود، مالحظه كند، بر اگر كسى حالت زمین را و قلّت ارتفاع دریا، و آن چیزهایى را كه در آن یافت مى
اند. اّما ]این امر[ در  كه دریاى خزر را، زمانى كه وسعت آن بسیار بود، میانه آن و دریاى سیاه به واسطه بغازى اتصال داشته

اى كه تمامى كره زمین را دگرگونیهاى عمومى دست داده و تبدیالت بزرگ در جمیع  زمانى بسیار قدیمى بوده است، یعنى ازمنه
 ض واقع گردیده است.سطح ار
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  اول كسى است كه گفته دریاى سیاه به دریاى خزر اتصال داشته است و محل اتصال آن را در زاریزین «81»  گویا مسیو بوفون
گملین محل  قرار داده است، یعنى در محلى كه رودخانه دن با رودخانه ولگا بسیار قرب جوار دارد. مسیو پاالس و مسیو «87»

اند كه دریاى سیاه در قدیم دریاچه وسیعى بوده كه به دریاى خزر اتصال  تر معین كرده و گفته این بغاز را بسیار صحیح و درست
 داشته است. در فیمابعد چون دریاى سیاه راهى به دریاى سفید از بغاز اسالمبول یافته، از دریاى خزر انفصال جسته است.

نیز گفته كه این دو دریا را سابقا بهم پیوند بوده و دریاى سیاه راهى به دریاى سفید نداشته است و به  «81»  مسیو تورن فورت
مرور به هور خاكى كه فاصله مابین آنها بوده و به قّوت آب شسته شده بود، وصل گردیده است و راهى از دریاى سیاه، كه 

اى در متصل بودن این دو  شناسى، شبهه از شده است. برحسب علم زمینمعروف به بوسفور است، و همان بغاز اسالمبول باشد، ب
دریا بر اهل دانش نیست. اّما در علّت و چگونگى انفصال آنها بین دانشمندان اختالف و سخن، بسیارست. در سطور قبل ]جلد 

از بوسفور آثار و عالیم ولكانیك [ تا دریاى سیاه در هر دو جانب بغ [ این كتاب گفتیم كه در بیوك دّره، كوه ژال ]یال اول
[ مبّین و آشكارست. اّما گمان نكردم و معتقد نشدم كه زمانى آب این دریا را سطحى مرتفعتر از سطح كنونى آن بوده  ]آتشفشانى

ین است. در دو فرسخى بوسفور از جانب اروپا، ساحل را كه مشاهده كردم، خاكى سفید داشت، و قائما و عمودا قطع شده بود. ا
قطع عمودى بیشتر از بیست ذرع ارتفاع داشت. پس اگر آب دریا را وقتى سطح مرتفعى بوده، گذشتن آن بدینسوى و برداشتن 

نماید كه در زمین زیاد پیش رفته  مانع از برابر خود، اشكالى نداشته و امرى سهل و ممكن بوده است، زیرا خاك سفید چنان مى
 گردد. شود و هیچ سنگى مشاهده نمى دار[ مى مین ]شیباست. از اینجا تا دریاى مرمره، ز

از جانب آسیا، تمام ساحل در حوالى بوسفور در مسافت دو سه میلى نیز، كوهها ولكانیك است. كوهها در ارتفاع بسیار، عمودا 
این اثر از زیاد شدن آب  [ نمایان است. اّما به گمان من قطع شده و چند ذرع باالتر از سطح كنونى آن، اثر آب در سنگها ]بخوبى

 [ به واسطه كثرت بارندگیهاست، زیرا هیچ ندیدیم كه از این حد تجاوز كرده باشد. دریا و در بعضى ]اوقات

______________________________ 
(81.)Bufton  

(87.)Zaryzin  

(81.)Turenfurt  
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  دیگرى، و علت افتراق آن . برهان پست نبودن سطح این دریا مانند7

اى كه آب  كند، آن است كه سطح دریاى سیاه هرگز مرتفعتر از این نبوده است و در خلیج مندانیا تا دّره چیزى كه مدلل مى
گذرد، زمین بسیار پر شیب است. اگرچه من تا مصب سانقاریس كه چهل فرسخ از  از آن مى «83» [ سانقاریس ]سانگاریس
گذرد و این  را دیدم كه از آخر آن، این رودخانه مى «86»  رفتم و آن را ندیدم، اّما صحراى صاف نیسهبوسفور دورترست، 

 -اى صحرا به قدر شش ذرع از سطح خلیج مندانیا مرتفعترست. آبهاى دریاچه نیسه به خلیج مزبور، بعد از گذشتن از شیب پشته
ریزد. جریان سانقاریس از این صحرا تا دریاى سیاه،  ، مى-است «83» [ كه فاصله میان آن دریاچه و صحراى ژفلك ]گملگ

توان فهمید كه اگر سطح دریاى سیاه تنها به قدر ده ذرع،  كمال آرامى و آسودگى را دارد. پس از آنچه گفته شد، بسهولت مى
 ارتفاع بیشتر پذیرد، از همین راه به جانب دریاى مرمره جریان گیرد.

[ كاسته شده  ید، موافقت نماید با این عقیده كه سطح دریاى خزر پایینتر رفته و از ارتفاع قدیمى ]آناگر جمیع آنچه مذكور گرد
است، برخالف آن هیچ آثار و عالیمى كه بر پایین آمدن سطح دریاى سیاه استدالل توان كرد، در سواحل آن موجود نیست، 

شود و سراشیبهاى غیر محسوسى دارد، و  ریگزار شایانى مشاهده مىچنانچه در محلى دیگر ذكر كردیم. اّما در سواحل این دریا، 
شود، همچنان كه در سواحل بحر خزر، تمامى اینها موجود است. پستى آب و انخفاض ارض  آثارى از تولد اجسام بحرى دیده مى

رفتن ساحل  دارد. چون پسشود، داللتى بر این مطلب ن دیده مى «84» و دنیپر «81» هاى دانوب، دنیستر كه در مصب رودخانه
 هاى بزرگ عالم محسوس و مشاهده شده است. دریا، عالمتى است كه در مصب تمامى رودخانه



اى را كه در  در تذكره خود كه در مجمع عمومى علوم قرائت كرد، خواسته است بر قدما آن فقره «11» [ مسیو سوازل ]شواسول
تن راه بوسفور شده، معلوم كند. همچنین شبهه نكرده از آنكه آبهاى دریاى اثر آتشى كه در جوف ارض موجود است و سبب شكاف

 سیاه در قدیم زیاد و مرتفع بوده است و به واسطه هیجان آتش درونى ارض، فورا راهى از دریاى سیاه به دریاى سفید باز

______________________________ 
(83.)Sangris  

(86.)Nicaa  

(83.)Gemlek  

(81.)Dnisters  

(84.)Dnipers  

(11.)Choissoul  
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 شده است. «18» [ شده و آب این دریا تا جزایر یونان رفته و باعث طوفان معروف موسوم به اوژیرتن ]اوژیژه

سعت بسیار و اتصال اى كه در مجمع علوم طبیعى قرائت كرده با تبعّیت از رأى پاالس و گملین، و مسیو درودالواله در تذكره
دریاى خزر به دریاى سیاه در ازمنه قدیم را تأیید كرده و گفته كه دریاى خزر و آزوف و بحراسود، هزار و سیصد سال قبل از 
هردوت به هم متصل بوده، و یك دریایى به وسعت دریاى سفید بوده است. دریاى آزوف بعد از هردوت، پنج ششم از وسعت آن 

شمار  یافته است. مقاالت بى «11» یاه نقصان فاحشى از طرف حصه شمال، و از مصب دانوب تا مصب فازكم شده، و دریاى س
تاریخى، زمان شكافته شدن این راه را به زمان بعضى از سالطین منسوب كردند كه تقریبا هزار و پانصد سال قبل از تولد 

این دو دریا، پوشیده شدن و غرق شدن بعضى از جزایر یونان  اند كه نتیجه پیوستن حضرت مسیح علیه السالم بوده است و گفته
 [. ]را در بر داشته است

مسیو درو این مطالب را به فصولى چند از مقاالت قدما مؤید ساخته و اكنون در خیال این هستیم كه مقرر نماییم تا در مقاالت 
 ، فرقى نگذارند.مصنفین یونان و التین و این دو دانشمندى كه ذكر سخنان ایشان كردیم

ها و كلمات مرموزه در حكایات رب النوعهاى  اصل افسانه میان فقرات صحیح و معتمد تاریخى و فقرات موهوم و تصورات بى
 [. عقاید باطله قدما ]فرق بسیارست

توان نمود. مثل همچنان در خیال این هستیم كه تفحص نماییم و معلوم كنیم كه تا چه پایه سخنان مخالف قانون طبیعى را قبول 
اند از قعر  كه گفته« رودوس»اینكه جزایر بسیار مرتفع از سطح دریا كه هیچ آثار ولكانیك در آنها دیده نشده است. مثل جزیره 

جاى مستقر شود،  اند پیش از آنكه در یك كه گفته« دلوس»دریا بیرون آمده و بعدا ظاهر شده است. یا جزیره دیگر مانند جزیره 
كرده و باالخره هم در مقام كنونى آن ثابت و برقرار گردیده است.  ى آب چون كشتى حركت داشته و تبدیل مكان مىمدتى در رو

گویند كه اجزاى آن حینا بعد حین از هم متالشى شده و در قعر آب رفته و بعد از زمانى باز ظاهر  كه مى« سانس»یا مثل جزیره 
 شده است و غیره.

كه بفهمیم سبب فراگرفتن آب و مستغرق ساختن جزایر قدیم را در زمان سلطنت اوژیرلن، كه چگونه  همچنان در خیال این هستم
  بوده است، بدون اینكه بخواهیم امتحان نماییم

______________________________ 
(18.)Ogiges  

(11.)Phas  
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، آب تمام روى زمین را «17» و پنجاه ]هزار[ سال پیش، از كثرت امطاراند: دویست  [ را كه گفته صحت این قول و ]روایت
از تمامى این اقوال صرفنظر  «11» ، زن و پسرهاى او كه خالص شدند.«دوكالیون»گرفت و تمام جنس بشر را هالك كرد. ااّل 

پیش از آنكه راهى از آن  -، قرار بدهیمگوییم كه اگر ارتفاع سطح دریاى سیاه را به هراندازه كه عقل بپذیرد قدر مى كردیم، همین
همچنان بهر وسعتى كه معقول باشد، وسعت آن را قایل گردیم، معتقد شویم كه به واسطه هیجان آتش  -به دریاى سفید باز شود

اى درونى ارض، شكافى در زمین پدید آمده و راه بوسفور باز شده است و دریاى سیاه از این بغاز مستحدث شده، به جانب دری
 رسیده است. «13»  سفید جریان گرفته و به هر گودالى از زمین داخل شده است، تا به موضع وسیع آرشیپل

شود كه در حوالى دماغه ثیره، و سواحل ترداد و تندوس بیشتر از چند قدمى، باال رفتن آب غیر  پس به قانون علمى، مبرهن مى
 ممكن خواهد بود.

اند كه  [ آب در حوالى جزایر بعیده یونان مرتفع نشده است، حال آنكه گفته انگشت -چند اصبع ]همچنان ممتنع است كه بیشتر از 
نامند، گذشته است. این كوهها یكى از  مى« سام ساماندراكى»كه اكنون « ساموت هراس»[ از كوههاى مرتفع  این آب ]اضافه شده

ل دریاى سیاه است و از جمیع اراضى این سواحل، دریا بسیار جزایر مرتفع آرشیپل است كه ارتفاع آن بسیار رفیعتر از سواح
دور[ است. در این صورت براى اینكه آب چنان باشد كه این كوهها را بپوشاند، الزم است فرض كرد كه وسعت دریاى  -بعید ]

 سیاه بیست برابر از اینكه هست، بوده است.

[، ارتلى،  والشى، بسارابى و جمیع اراضى واقع در قاالپول ]گاالپل [ از طرف اروپا جمیع اراضى مولداوى، بایست ]همچنین مى
كه گفتیم  -اردودستو و اسالمبول تا دریاى سیاه را پوشانیده باشد و اراضى جانب خلیج میداننا و نیكومدى تا مصب سانقاریس

جریان گرفته و پیش از آنكه راهى از بایست بسیار مرتفع باشد كه اكنون نیست. و ااّل آب دریاى مرمره  مى -بسیار متخفض است
پستترست، در « ساموت هراس»شد و خود بوسفور كه تقریبا بیست مرتبه از كوههاى  بوسفور باز نماید، به دریاى سفید ملحق مى
 آن تاریخ چه حال داشته و كجا بوده است.

______________________________ 
 مطر به معنى باران(. باران )آمدن(، فروباریدن )جمع -(. امطار17)

 اى به روایات تاریخى یونان است. (. اشاره11)

 شده است. آرشیپال( به معنى مجمع الجزایرست. گاه در قدیم به دریاى اژه هم اطالق مى -(. آرشیپل، آرشپل )13)
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كن بوده كه فورا معبرى در مسافت شش میل كه تقریبا در توان گفت كه پس از فوران مواّد ناریه آتشفشانى، آب دریا را مم آیا مى
اراضى ولكانیك است، باز نماید. فرضا این قدر از معبر باز شود، باقى معبر بوسفور كه باز به طول ده میل است، چگونه باز 

[ آیا اراضى  طوركلى بهشده است. اگر فرض نمایند كه دریاى مرمره نبوده، چگونه این آبها، آن محل را بگیرند و پر كنند و ]
منخفضه كه در شمال و مشرق و جنوب این دریاست، پراكنده بودند. پس الزم آمد كه داردانل كه بیشتر از هیجده تا بیست فرسخ 

همیشه در این سوى  -چنانچه امروزه است -طول دارد، گشاده شود، پیش از آنكه به دریاى اژه رسد. اگر فرض شود كه بوسفور
به دریاى سفید متصل بوده، چه عیبى دارد و چرا نباید « هلسپون»ه است، و اگر فرض شود كه مرمره به واسطه ولكانیك بود

شود معتقد شد كه معبر آب پیش از آثار  اعتقاد داشت كه معبر بوسفور، همچنان تا وقتى كه دریا بوده، آن نیز بوده است. مگر نمى
[ الزم بوده است  ]فقط[ همین اثر فوران آتش درونى زمین از براى ]ایجاد[ معبر ]كنونى ولكانیك و بعد از تأثیر آن كماكان بوده، و

 و الغیر.

شود كه پیچاپیچ است و از هر سمت به چندین دره دیگر  تا اسالمبول، بوسفور مانند دره طبیعى مشاهده مى« بیوك دره»از 
ابدا به عنف باز نشده است، و سطح آب باالتر از اینكه هست،  شود كه این معبر، رسد. از هیأت سنگها و وجود خاك محقق مى مى
 وقت نرفته است. هیچ

هاى عظیم آن در بعضى مواضع مرتفعتر از مال  همین سخن را درباره بغاز هلسپون نیز گوییم كه تمام سنگستان است. صخره
[  ان آن دو كوه، راهى باز كند ]و به مرور ایامتوانست در می ها، طبیعى نبوده است، آب نمى بوسفورست. پس اگر مانند دیگر دره

ساخت. زیرا در این موضع،  كرد و ممّرى باز مى معبرى نقب مى« مالسیونى»، از باالى «ساروس»به سبب رسیدن به خلیج 
« قروستو شوش»زمین بسیار پست است، على الخصوص در محلى كه یونانیان دیوارى به طول شش میل ساخته بودند كه 

 نامیدند. ستو سوس( مى)گارا

 -بقدرى كه حالت سواحل اقتضا كند -قدر چند ذرعى بیشتر از آنكه امروزه هست، فرض نماییم اگر ارتفاعى براى آب دریاچه، به
و ولكانى نیز تصور كنیم كه سبب تركانیدن زمین و باز كردن راهى و برداشتن سدى و مانعى كه در پیش بوده است، شود، در 



ا به طرف دریاى مرمره، مانند نهرهاى بزرگى كه از آبهاى بارانهاى زیاد، عظمت گیرند، روان و جارى شود. این صورت آبه
شود قبول كرد كه دریاى  گویم كه ممكن نیست كه دریاى سیاه، زمانى از دریاى اژه جدا نبوده است، اّما هرگز نمى من نمى

شود گفت كه بوسفور تا بیوك دره امتداد نداشته است و یا خلیجى مشابه  مىمرمره، از دریاى سفید، وقتى جدا بوده است. همچنان ن
 توان فرض كرد كه در سه، چهار [. در این صورت چگونه مى خلیج نیسه و نیكومدى ]وجود نداشته است
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 فرسخى مرمره، دریایى به ارتفاع بسیار بیشتر از خود آن، موجود بوده است.

[ به حالت  دریاى خزر از دریاى آزوف منفصل گردید؟ و چرا سطح آن پست شده است با وجودى كه دریاى سیاه ]كماكانچگونه 
 خود باقى است.

نهایت كه از كوه قفقاز سرازیر  هاى كوچك بى [. و ولگا و رودخانه هاى عظیم دن، كویان ]كوكان كنم كه رودخانه چنین فكر مى
آورند، و اگر رودخانه دن، آبهاى خود را به بغاز اسالمبول یا  ه بسیارى به همراه خود مىشوند، خاك و اجزاى ارضی مى
[ قعر آن انباشته شود و مراوده آن با دریاى  توان متصور بود كه به مرور ]زمان ریخت، المحال مى مى «16» «المپساك»

 مرمره قطع شود.

تواند  آورد، نمى نهایت همراه خود مى ك و گل و سایر مواد ارضیه بىهاى عظیم اروپاست و خا رودخانه دن كه یكى از رودخانه
كه این بغاز را به مرور پر كرده باشد و سبب انفصال دو دریا بشود، حال آنكه از جانبى نیز رودخانه ولگا هم به همین بغاز 

را محقق شده كه آب این دریا، بیشتر شود. به واسطه این انفصال، تغییر محسوسى در سطح دریاى سیاه پدید نیاید، زی مصّب مى
آید، به مقدار افزونتر  از دریاى اژه است كه بعلّت بخار شدن كم شده است. به عبارت آخر، آبهایى كه به این دریا از خارج مى

چه به شود. به همین واسطه همواره زیادى آب از این دریا است از آبهایى كه از تابش آفتاب بر سطح آن، متحّول به بخار مى
ریزد و به این  اى به آن دریا مى [ آبهاى خود را، حصه اضافه -جانب دریاى مرمره جریان دارد. همچنان كه امروزه نیز عالوه ]

سبب آب دریاى خزر مرتفعتر شده است و با سطح آن برابرى داشته است. بعد از انفصال، چون آبهاى دریاى سیاه و آبهاى 
شود. لهذا دریا  شود، بیشتر است از آنچه به آن وارد مى پذیرد، آنچه متحّول به بخار مى مىهاى دن و كویان را ن رودخانه

آمد، در حالت كنونى آن توقف كرده  روزبروز پست شده و وسعت دریا كمتر گردیده است، تا بحدى كه تعادل میان آنچه داخل مى
 است.

ارد، برهان پست بودن سطح دریاى خزر از سطح دریاى سیاه مسیو پاالس جریان ولگا را كه در طول مجرا كمال سرعت را د
 شمرده است.

اّما برهان صحیح و درست، آن است كه گفتیم در محلى كه دو رودخانه دن و ولگا، قرب جوار دارند و بیشتر از هفت یا هشت 
 ت.فرسخى هم بعد ندارند، رودخانه ولگا به قدر شصت و چند قدمى از سطح دریاى خزر مرتفعتر اس

 شوند، از ولگا تا ژایك و از ژایك تا دریاچه آرال، و پاالس صحراهاى وسیعى كه ممتد مى

______________________________ 
(16.)Lampsakus  

 811سفرنامه اولیویه، ص: 

است كه عقب داند. چنان مظنون  از پشت این دریاچه تا كوه اورالك را بیشتر از پانزده ذرع از سطح دریاى خزر مرتفعتر نمى
رفتن آب دریاى خزر، در جهت شمال غربى و شمال، و نیز شمال شرقى و مشرق است. بعلت اینكه زمین در این طرفها، پست 

 و هموارست.

ریزند.  آورند، به اینجا مى اى كه به همراه مى هاى ترك، كوما، ولگا، ژایك، یمبا، سیحون و جیحون خاك و اجزاى ارضیه رودخانه
در مغرب و در صحرایى صاف و هموار و ریگزارست، ارتفاع كمى دارد. پس رفتن آب، در این طرف، به سبب  مغان نیز كه

 ماهى و سایر اجساد بحریه فراوان است. هاى كر و ارس است. در این زمین، گوش رودخانه

خیز و خضب  اى از آنها از آب بیرون آمده و سطح زمین در آنجا پست و محصول در گیالن و مازندران محسوس است كه حصه
اى از این كوهها، بر این زمین  [ به وسیله است. به سبب اینكه در دامنه كوهها و جبال شامخه واقع شده است، همیشه خاك ]كافى

اگر آب دریا پس رود، به مرور در این حوالى خشكى ظاهر شود و زمینهاى الیق شود.  رسد و موجب قابلیت زمین مى مى
زراعت پیدا خواهد بود، به شرط اینكه امطار، نمك را از آن شسته و به دریا ریزند و زمین را از امالح بحریه پاك نمایند. مانند 



[ بهم متصل كرده بود، از این  یاه را ]در گذشتهاراضیى كه مابین رودخانه دن و گویان واقع است. بغازى كه دریاى خزر و س
شده است. این اراضى، مشابه اراضى واقع در مصبهاى دانوب، دنیپر و دنستیر حاصلخیز نیست و مانند اراضى  محل روان مى

در این صحرا، ماهى ندارد و علفزارها و چمنهاى نیكو دارد.  گوش -كه امالح بحریه در آنها نیست -واقع بین ولگا، ژایك و یمبا
 هاى خود دارند. طوایف تاتار و قالمبوق، چراگاههایى بهر مواشى و گله

هاى عظیم مانند ولگا، ژایك، یمبا، كر، ترك و بسیارى از  اكنون چون مالحظه شود كه این مقدار آب وافر به وسیله رودخانه
آید  نظر خیلى مشكل مى شود، به ن بدین دریا ریخته مىهاى كوچك و سیالبها از كوه قفقاز و گیالن و مازندران و خراسا رودخانه

كه این همه آب متحّول به ابخره شده و فزونى در حجم آب دریا پدید نگردد. فزونى آبهاى دریاى سیاه به مرمره ریخته و توسط 
 پیوندد. اّما براى دریاى خزر، مخرجى ظاهر نیست. دریاى سفید به محیط مى

رود؟ بدین مالحظه و ]نیز وضع فیزیكى و[ جسمى، آب در خیال یافتن مخرجى از براى خود  مى پس فزونى آبهاى آن به كجا
نویس معروف، دو گرداب در آن برشمرده و گفته كه در خلیج گیالن واقع بوده است، و چنان  افتاد. دادسترویس نام، افسانه مى

كرد كه آبهاى دریاى خزر در این دو  شود. او گمان مى صدایى مهیب و هولناك دارد كه از پنج و شش فرسخى راه، شنیده مى
 اند كه این گردابها را در قعر زمین، گرداب فروروند. بعضى از مسافرین، حد سخن را دورتر برده، و گفته
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برگهاى درخت بید به  اند كه هر سال در حوالى جزیره هرمز به خلیج فارس اتصال است، و به سبب برهان این مطلب، گفته
شود. درخت بید بنابر قول آنها در سواحل و امكنه قریبه دریاى خزر به كثرت روید، و در داخله ایران، یعنى  مقدار كثیر دیده مى

در محلى كه به خلیج فارس تواند رفت، نباشد. پس این برگها از دریاى خزر از قعر گردابها به این خلیج رسیده باشند. مرا وجود 
رگهاى بید در حوالى جزیره هرمز محقق و برهان نباشد. اگر این قول نیز صحیح باشد، دلیل بر آمدن آنها از دریاى خزر را ب

هاى بسیارى  هاى بالد عرب ممكن است كه بسهولت حامل این برگها شوند. همه دانند كه رودخانه نداریم، به جهت اینكه رودخانه
به دجله پیوندند. در كردستان و سرزمین ماد درخت بید فراوان باشد. همچنان از این درخت، كه از كردستان و سرحد ماد آیند. 

 در حوالى بغداد نیز یافت شود. گویا در حصه جنوبى ایران نیز به عمل آید.

مین تصّور ها به واسطه رودخانه دیاله و زاب آسانتر و سهلتر است تا از مسیرى كه از قعر ز رسیدن ]برگها و تخمها[ از بركه
شود،  هاى نفت و قیر است كه به دریا جارى مى اند، اصال وجود ندارد. فقط در حوالى باكو، چشمه اند. دو گردابى هم كه گفته كرده

 طور متصل، مشتعل است. ها به شود و زمین حوالى این چشمه و از دو سه فرسخى ساحل مقدار كثیرى از آنها دیده مى

[ كه سبب باز شدن این گردابها و معبر عمیقى باشد، نیست.  یا، آثار و عالمت وجود ولكان ]آتشفشاندر داخل زمین و در قعر در
رود، اّما اگر درست مالحظه شود، بر این دریا  ریزد و مرمره نیز به دریاى آرشیپل مى دریاى سیاه، درست به دریاى مرمره مى

هاى بزرگ  قدر یكى از آن رودخانه رود، به ه به طرف مرمره مىریزد و مقدار آبى ك آب بیشتر از دریاى خزر از خارج مى
ماند كه این همه آبى كه  نیست. وسعت این دریا تقریبا مساوى وسعت دریاى خزرست. پس از این مالحظه، دیگر اشكالى باقى نمى

 شود. مىشود، معادل با مقدارى باشد كه به واسطه حرارت، متحّول به بخار  از خارج به دریا افزوده مى

كاهد. اگر  كند. با آنچه از آن به واسطه تحّول به بخار مى افزاید، معادله مى همچنین است سخن از دریاى خزر كه آنچه بر آن مى
شود. از سواحل شمال  نظمى و تبدیالت فراوان در حجم و مقدار آب آن پیدا مى مطالعه حالت دریاى خزر كنند، خواهند دید كه بى

یابند. به عالوه  گیرند، در جهات كنارى انبوه شده و ارتفاع مى وزد[ و این بادهاى جانبى وقتى مقابل هم قرار مى و جنوب ]باد مى
  [ دارد. در بعضى از احیان این ارتفاع كه از امواج حاصل شود، با همه دریاهاى روى زمین، در این فقره شراكت و ]شباهت

 آب دریا به علتى دیگر ارتفاع گیرد، «13»

______________________________ 
 زمانها -(. احیان13)
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و چند قدمى از ساحل پیشتر آید. این ]امر[ در سالهایى اتفاق افتد كه بارندگى به وفور شود و برفها فورا آب شود، و آب 
یشتر از ایام متعارفه به دریا بریزد. این اختالف شمار در مدتى چند، ب ها بسیار از حد معمول تجاوز نماید و آبهاى بى رودخانه

ها بر تمامى ساكنین سواحل،  ارتفاع آب، در فصلهاى سال نیز متفاوت باشد. در بهار آب مرتفعتر از سایر فصول باشد. این فقره
د تعادل، كافى شود كه تنها تحویل شدن آب به بخار در نگهدارى ح معروف و معین است. پس از آنچه كه گفته شد، واضح مى

 خواهد بود.
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  فصل نهم شیوه زندگانى مردم

  . مقایسه بین ملّت عثمانى و ایرانیان8

كند كه چقدر فرق و تفاوت  مسافر و سّیاحى كه از مملكت عثمانى به ایران آید، در اول قدمى كه به خاك ایران گذارد، مشاهده مى
تمامى آنچه در خاك عثمانى ببیند، آثار ستمكارى و وحشیگرى در آنها هویدا باشد. در تمامى خاك میان این دو ملّت هست. در 

اند و در حق غربا  ایران، عالیم یك ملتى مالیم الطبع و با تربیت مشاهده كند. تركهاى عثمانى مردمانى متكّبر و تحقیر كننده
[ سیحون و جیحون عبور  باشند. تركهاى عثمانى از روزى كه از ]مناطق نامهربانى كنند. ایرانیان مؤدب و اكرام كنند، و مهربان

اند، هیچ از عادات جنگجویى و طبیعت خشن صحرانوردى خود  كرده و در مملكت فرحبخش آسیاى صغیر و یونان توطن كرده
تد و تجارت در آنها باقى اند، و همیشه عشق و میل بر داد و س ترك نكرده و همواره طالب آموختن صنایع و حرف و علوم بوده

است. این دو ملت، هر دو مطیع قانون یك مقصود، كه مقصود قرآن مجید است، باشند، و منقاد فرمان یك شریعت هستند. در یك 
 اقلیم و یك آب و هوا ساكنند، اّما عجب آنكه، یكى وحشى و تنبل و نادان و دیگرى با انسانیت و عاقل و آگاه است.

اند، و این نیست مگر از عادات آنها كه امر به دورى از اهل ملل خارجه  ى و صنایع به پایه اروپاییان نرسیدهایرانیان در آگاه
كنند. اگر مانند تركهاى عثمانى با فرنگستان همسایه بودند، و اگر بازار ایران و پایتخت آن و شهرهاى این مملكت بسهولت 

  توانست با فرنگستان مراوده مى

 831یه، ص: سفرنامه اولیو

كند، و اگر افراد ملّت ایران را مانند تركهاى عثمانى قدیم، ممكن بودى كه به مملكت اروپا سفر كنند، حال مدتى بود كه ایران هم 
 مانند فرنگستان شده بود.

تمام دفع كنند. عثمانیان، هر طایفه را كه از ملت اسالم خارج باشد، تحقیر كنند. آنچه بر آنها از غیر مسلم برسد، با تعّصب 
برخالف، ایرانیان كه قیمت و مقدار هر چیز را در نفس آن ببینند و برحسب تفاوت آن، قدر نهند و هر ملتى كه از هر طایفه 

 باشد، آگاهى او را با حسن قبول تلقى كنند و به امتنان بپذیرند.

ا نیز طالب و راغب هستند. اگر كسى را از اهل اگرچه ایرانیان امروزه مخصوصا به تحصیل اشتغال دارند، اّما سایر علوم ر
شمار از آداب و عادات مملكت آنها نمایند، و پرسش از صنایع و علوم و قانون  فرنگستان ببینند، رفتار به ادب كنند و سؤاالت بى

 مذهبى به میان آورند.

 كمترست.اگر چه در تعصب مذهبى، ایرانیان و عثمانیان برابرند، اّما ایرانیان را لجاجت 

جا، با خارجى مذهب غذا نخورند. ظرفى كه مسیحى یا یهودى یا مجوس و یا  اّما از حیثى دیگر نیز در تعصب بیشترست و در یك
هندو در آن غذا بخورد، در آن ظرف طعام نكنند. اّما اذن دخول به مساجد خود دهند. اگر كسى اعتراض بر مذهب آنها دارد، 

را  «8»  درنگ قایل ارزشى نسبت به شریعت خود شنوند، بى ه نشوند. اما اگر عثمانیان سخن بىگوش به حرف وى داده و آشفت
 هالك كنند.

اّما ایرانیان در این صورت به تأسف بر چنین شخصى نگرند و گویند كه خدا هدایتت كند و ]با وى دیگر[ سخن مذهبى به میان 
 وى كوتاهى نكنند.نوازى در حق  نیاورند. اّما هیچ از مهربانى و غریب

[ مانند عثمانیان به هنگام جنگ شجاع و دلیر هستند و در مقابله با دشمن، به خصم سخت تازند. اّما بعد از حرب و بعد  ]ایرانیان
[ برخالف مذهب ایرانیان باشد. بعد از صلح، دم از  ها باشند، اگر چه دشمن ]آنان تر از عثمانى از صلح با مدنیت و با انسانیت

 وقت، دشمنى را فراموش نكنند. دشمنى نزنند و اظهار خصومت نكنند، اّما عثمانیان هیچ

جهت برانداختن رئیسى یا وزیرى و یا حبس  [ است، كمتر انقالب و آشوبى عمومى به در ایران، همچنان كه در عثمانى ]مرسوم
تر از  است. ایرانیان از حیث اخالق و طبیعت عقبافتد. همچنان دزدى و قتل، نادر الوقوع  كاروان و غرامت شهرى اتفاق مى

  عثمانیان هستند. اگر چه ایرانیان در آگاهى و بسیارى ادب و مالیمت طبع از اتراك عثمانى بیشترند و كمتر سبب
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دگانى هموطنان شوند. بیشتر زحمت را رجال هر دو بر عاجزان و ضعفاى هر دو اغتشاش مملكت و غارت اموال و سلب زن
آورند، اّما آن غره نفس و حمّیت و مناعت طبع و خودپسندى و اطمینان دوستى و صداقت را كه اتراك  جنس یعنى مرد و زن مى

 شود، ندارند. عثمانى هست و غالب اوقات سبب وقوع امور مهم مى

 ترند. گوى تر و مزاح كن تر، مكارتر و عیارتر و خودجاى دل ان پوشیدهایرانیان از عثمانی

اند، در صورتى كه طمع منفعتى داشته باشند، به  تر باشند. چون بر تملّق و چاپلوسى عادت كرده در شكستن پیمان و دروغ آموخته
 شأن خودفروتنى به غایت نمایند. هم

باشند، در صورت عدم ایمنى از مجازات و بیم گزند، به نقض آن مبادرت كنند. اگر آنان عهدى و شرطى تحریرا و تقریرا كرده 
حّكاكى قلب، آنچه توانند، بكنند. همچنان اگر بدانند كه در  خدشه و خراش درون و بى بیند، بى اگر مطمئن باشند كه دیگرى نمى

 محضر عدالت كسى او را تعرض نتواند، از سرقت باكى ندارند.

كار و اجزاى آنان نیز  شّرتر از عثمانى است. امروزه حّكام عدالت در ایران تمام فاسد و تباه یران بیشتر و بىشهود دروغى در ا
تر  جهت اینكه غالبا با غنا و ثروت و آگاه كوشند كه به درستى رفتار كنند، به مردمانى خائن هستند. وزیران ایران در مقام خود مى

بار به  ان كمتر از مملكت عثمانى مشاهده افتد كه شخص از قشر پایین و پست عامه، به یكو الیقتر از دیگران باشند. در ایر
مكنونه بشّدت تمام مابین آنها به  «7»  و تلبیسات «1»  كارى و غّمازى مرتبه بلند و ریاست و بزرگى برسد. مع هذا دسایس و فتنه

 اى در كارست كه عثمانیها را درخور نیست. اندازه

ها و فسادها باشند. در این مملكت نیز چون بالد  سرایان اسباب و وسایل این فتنه طانى مركز این دسایس، و خواجهحرمسراى سل
سرایان از قوه به فعل آورند، اّما  عثمانى، زنان را مداخله بسیار در امورات مهّمه باشد. اگر چه به استعانت شوهران و خواجه

 «1» اجراى غالب امورات مهمه شود.مداخالت آنان در خفّیه و پرده، موجب 

[ انقالبات كه بر وطن آنها رسیده، زوایلى در آنها  اند، زیرا هنگام ]وقوع شاید بتوان گفت كه ایرانیان از نژاد اصلى خود برگشته
كه در  [ دارد، و آن فضایلى نیست شود، صورت ظاهرى ]از آن وقایع نیرو گرفته است. فضایلى كه امروزه در ایشان دیده مى

 اند، زمانى داشته

______________________________ 
  چینى سخن -(. غمازى1)

  سازى نیرنگ -(. تلبیسات )تلبیس(7)

 (. بویژه در عصر قاجار، بانوان حرم كوشش داشتند تا در امور سیاسى و مملكتى سهیم باشند.1)
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خورده  نهادى و مفتخر و لیاقت در آنان ]بیشتر به چشم مى ان مضبوط و هنرپسندیده و پاكزیرا در آن زمان قوانین مدنّیت در آن
 توانست به مساعى جمیله، روزبروز بر تملكات خود بیفزاید. [. هركسى بر آنچه داشت، مالك و مطمئن بود و مى است

به صیقل عدل، هنوز در آنها جلد نگرفته  عثمانیان برخالف، طایفه مستحدثى هستند كه خشونت و درشتى و نادانى و وحشیگرى
 اند. و قدم به دایره آگاهى و تمدن نگذاشته

اند. عثمانیان هنوز  [ قدیم متمدن بوده [ تربیتى ندارند. در ]قرون حاصل سخن آنكه ایرانیان كه امروزه ]در قرن نوزدهم میالدى
د و آگاه بر ایرانیان فرمانروا شود، تمدن را از سر گیرند و تالفى اند. اگر پادشاهى دانشمن استشمام رایحه انسانیت و تربیت نكرده

مافات توانند كرد. تجارت و زراعت و آبادى را از نو تجدید كرده، و وسعتى در دایره ترقى بدهند. با پادشاهى عاقل و جنگجوى 
 رد.و صاحب عزم، ملت عثمانى را ممكن است كه یك بار دیگر مملكت اروپا را به تزلزل درآو

  . طبیعت و عادت این دو ملّت 1

اى به اجمال از حاالت این دو طایفه بیان كردیم، حال نیز كلماتى چند در عادات و رسوم و آداب آنان تحریر  بعد از آنكه شمه
 كنیم.



و شغلى  هدیه و پیشكش در ایران بیشتر از عثمانى معمول است. هیچگاه به حضور پادشاه نروند و خواهشى نكنند و بخشایشى
نخواهند، ااّل اینكه پیشكشى سزاوار مطلب و مقام خود تقدیم كنند. همچنین با اكفاء خویش نیز در صورتى كه انجام امرى را طالب 
باشند، همین شیوه را معمول دارند. در مقامى كه هدیه و پیشكش على الرسم بوده و در مقابل مطلبى نباشد، پذیرنده هدیه را الزم 

عطا كند. اّما بزرگان را همواره سود و زیان برسد، به سبب اینكه به مراتب  «3»  ز چیزى در مقامى به مهدىاست كه او نی
ها بسیار  بهاتر دهند از آنچه گیرند، مگر اینكه شهامت و علّونفس موجب این شود كه چیزى واالتر از مقدار هدیه دهند. این فقره كم

 اى دیگر اجرا كنند. هر القاى نام نیك به گونهزیاد باشد، مگر در حق سفراى بالد كه ب

حّكام عدالت را رفتار به طریقى دیگر باشد. آنان از مدعى و مدعى علیه و عارض و جانى هر دو چیز گیرند. از مدعى به دلیل 
ه، یا از گوشمالى و اینكه امر را اتمام داده، و از مدعى علیه به سبب اینكه در تأدیب او كمتر از اندازه و استحقاقش عمل نمود

 مجازاتش صرفنظر و

______________________________ 
  هدیه دهنده -(. مهدى3)
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 اغماض كند.

آمدن تربیت در این مملكت است. این تجمالت در این دو  در مملكت ایران، تجمالت بیشتر از عثمانیه است. این به واسطه پیش
كنند، و یا تعداد زنان بیشتر است. زیادى بندگان و  و طعام كمترست. در البسه و زینتهایى كه حمل مى مملكت در اثاث البیت

 چاكران و زیادى اسبها و چهارپایان از جمله تجمالت باشند.

از باشد. اگر ها باسلیقه و نیكو باشند. چندین قسم نشیمن دارند كه بسادگى بنا ممت هاى ایرانى از تركى وسیعترست. این خانه خانه
وسعت محل به قدرى نباشد كه باغى بنا كنند، اقال حیاط بزرگى كه مشحون به وجود اشجار باشد، همه دارند. در تاالرهاى خانه 

 صاحبان ثروت، همیشه حوضى به جهت خنك كردن هوا هست.

ك را در روى فرش گسترده، و بر اثاث البیت ایران بسیار ساده باشد. در هر اطاق یكدست فرش و تشك قرار دارد. هر شب تش
روى آن، بخوابند و صبح جمع كنند و در محل معینى بگذارند. این فرش عبارت از قالى و نمد باشد. گاهى همان شبها، محل را با 

 نمد مفروش كنند.

  . زیور و البسه زنان و مردان7

 نیان است.شود، تنگتر از لباس عثما البسه ایرانى، چنانكه در صورت اول مالحظه مى

ما شباهت  «6»  ها تا نهایت ساقهاى پا برسد، و به پانتالون اى پوشند. این زیرجامه زیرجامه را عادتا از پارچه ابریشمى یا پنبه
بسته شود كه آن بندها را از سوراخى  «3»  دارد، اّما قدرى گشادتر از آن است. این زیرجامه، به وسیله بندى در باالى ورك

 گویند.« یقه[ » و ]اصطالحا به آناند  گذرانیده

اى است. دامن این پیراهن تا نیمه ران  پیراهن صاحبان ثروت از پارچه ابریشمى سرخ رنگ باشد. عاّمه را پیراهن از پارچه پنبه
 به روى زیرجامه افتد، و چون مانند پیراهنان ما از وسط گشاده نباشد، در باالى دوش راست با تكمه، بسته شود.

ر زمستان و تابستان عریان باشد. در روى پیراهن قبائى پوشند كه از حّد زانو تجاوز نكند و در تابستان از پارچه گردن د
 -[ باشد، و در زمستان پارچه محشور از پنبه پوشند. این قبا از روى هم گذشته، و به واسطه دو تكمه اى ریسمانى ]كنفى یا پنبه

 یكى در باالى ورك، و یكى در

______________________________ 
(6.)Pantalon  
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اى كه بر روى این قبا در بر كنند، به عینه نظیر  از جانب راست بسته شود و از دو طرف چاك دارد. جامه -فوق تكمه پیراهن
 همان باشد.

پوست قیمتى باشد، به دوش گیرند. مردمانى كه مشغول كار باشند، در زمستان ایرانیان پوستین یا باالپوشى از قماش پشم كه از 
 آستین، یا باآستین شكافته پوشند، تا به هنگام كار دستها را از حركت مانعى نباشد. این باالپوش را بى

باشد و آنان غالب ایرانیان را در كمر شالى از ترمه كشمیرى یا كرمانى باشد. شال كشمیرى شش برابر گرانتر از شال كرمانى 
 اى نباشد، به بستن كمربندى قناعت كنند. را كه استطاعت بستن شال ترمه

[ چون از خانه بیرون روند، خود را در چادرى پیچند. گیسوان را بافته و به عقب ارسال كنند. زلفها را كوتاه بریده، در  ]زنان
برحسب شأن و  «81»  و اكالیل «4»  و كرزن «1»  هپیشانى چنبر كنند و در بناگوش تا به ساحت روى، فرود آورند. عصاب

شوكت و ثروت متفاوت باشد. مانند مملكت اروپا، چهارقدى كه براى پوشانیدن سراست، استعمال نمایند كه به چندین صورت 
یا دور سر مختلف و گوناگون به كار برند و به پشت و شانه افكنند و یا در زیر گلو سنجاق كنند، یا به دور حلق بپیچند و 

 بگردانند.

كه پشم كوتاه  -كاله مردان براى برداشتن و گذاشتن سهلتر از عمامه است، اّما در گرمى كمتر از آن نیست و از پوست بّره سیاه
[ اكتفا كنند. بزرگان، آنان كه از طبقه لشكرى هستند، در كمر كاردى  [ چرم ]آن شود؛ یا اینكه به ]نوع تهیه مى -و جعد دارد

 هتر از خنجر عثمانیان قرار دهند. ارباب قلم و تدّین به عوض كارد، قلمدان یا لوله كاغذ، در كمر استوار نمایند.كوتا

 [ و تا پاى ساقین، هیچ نمایان نباشد و معلوم نگردد. البسه زنان با لباس مردان تفاوت دارد. شلوار گشادتر، اّما آكنده از آستر ]است

 كم گشاد است و از باال تكمه شود، از ابریشم و غیره باشد.پیراهن كه از پیش تا وسط ش

هاى ابریشمى یا فلزى بسته شود و تا به زانو برسد.  لباسى كه از روى پیراهن دربر كنند، از پیش گشاده شود و به وسیله تكمه
  كمربند مفتول، گاه از طال و یا نقره ساده، یا مرصع به

______________________________ 
 سربند و دستار -(. عصابه1)

 تاجى كه از دیبا باشد. [، نیم گرزن -(. كرزن ]4)

 سربندها و تاجها -جمع كلیل -(. اكالیل81)

 833سفرنامه اولیویه، ص: 

 [ و یا با سنگهاى قیمتى تزیین شود. جواهرات ]است

از همان پوست، و یا سفید، یا خاكسترى  همچنان به عوض كمربند، شال كشمیرى یا پارچه پشمى استعمال كنند، كه با آسترى
 افزاید. دوزى شده كه بر سنگینى و گرمى آن مى رنگ و نوك آن با ماهوت یا ترمه كشمیرى، و یا پوست ساده سفید قبه

را گوییم. تفاوتى در صورت ندارد، ااّل اینكه جوف این كفشها  «88»  كفش ایرانیان مشابه است با كفشى كه در فرنگستان پانتوفل
و برخى از كسانى كه از آنان تقلید كنند، در فصل زمستان  «81» «دربخانه»یا از عاج، یا فلّز و یا از چوب منقش كنند. اهل 
گویند و به رنگ  «87»  [ بلند و از كیمخت باشد كه به تركى ساغرى انگشت -كفشى پوشند كه پاشنه آن به قدر دو سه اصبع ]

این نوع كفش، خالى از صعوبت نیست، اّما ]آدمى را[ از گل محفوظ دارد. این كفش مشابه كفشى زرد است. اگر چه راه رفتن با 
 پوشیدند. است كه چندین سال قبل، در آن مملكت مى

[ دارد، این است كه پاشنه این كفشها را نعل كنند. برخالف آنچه كه كفش زنان ما با چرمى عالى دوخته  تفاوتى كه ]اكنون
 ن كفشها را با پوست اسب كه به رنگ سبز ]متمایل به زرد[ است، صباغى كنند و نیز بپوشانند.شود، روى ای مى

ها بسیار محكم و بهتر از مملكت  برخى هم چكمه به پا كنند، اعم از اینكه سواره باشند و یا پیاده در شهر راه روند. این چكمه
 اند سازند. رنگ كردهعثمانى است، و ]معموال[ آن را از پوست گاو كه به سیاهى 

 كفش روستاییان از چرم شتر، و رویش از ریسمان با استحكام تمام، بافته شده كه بسیار سبك و بادوام است.



 پوشیدیم. در شهر، جوراب از ریسمان و پشم پوشند. ما خود نیز از این جورابها مى

اند، در فصل تابستان، هیچ جوراب نپوشند و پابرهنه  تهصورت مرغها به الوان مختلفه، اّما با نقاشى بسیارى بدى در آنها باف
 باشند. در فصل زمستان، پایها را با پارچه بپیچند، به قسمى كه تمام ساق را گرفته و از سرما محفوظ باشد.

م كه تصرف در طبیعت و خوى ما نمود. معلوم داشتی -كه به دفعات در بر كردیم -در این سفر مالحظه نمودیم كه لباس مختلفه
  لباس را تصرفى بس قوى در حالت و اعمال شخص

______________________________ 
(88.)Pantoffeln  

 قصر سلطنتى؛ اصطالحى كه در ادوار قبلى تاریخ ایران نیز مرسوم بوده است. -(. دربخانه81)

 (. پوست اسب و معموال االغ كه دباغى كنند، به كیمخت و ساغرى شهرت دارد.87)
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است. از اینجا استنباط توان كرد، مزیتى كه ایرانیان را در جلدى و چابكى و شایستگى در اعمال یدى و هوش و ذكاوت و 
[ از خوبى لباس آنها و  گردد، تمامى ]این خلقیات سرعت انتقال، بر عثمانیان است. چنانچه در اول نظر بر اروپاییان مكشوف مى

كم  شود و كم نیان است. لباس عثمانیان به جهت سنگینى و گشادى و وسعت، مانع از سرعت و حركت آنها مىبدى لباس عثما
[،  دهد. برخالف ]آن رفته بطالت عادى شده، فتورى در همه اعمال دست مى دارد. رفته شخص را به تنبلى و كسالت و بطالت وامى

تواند بدون مانع فورا اجرا  محض تصّور حركتى و خیال عملى، شخص مىشود، زیرا به  البسه ایرانیان سبب جلدى و چابكى مى
 شود. كند، و فتورى بر طبیعت عارض نمى

كردیم، زیرا زحمتى از  خودمان تجربه كردیم وقتى كه ملبس به لباس عثمانیان بودیم، دیدیم كه میل به هیچ كارى و حركتى نمى
گرفت. گویا چهار سال كفایت  ند آنها تنبلى و رخوت و كسالت ما را فرامىكم مان حركت دست و پا داشتیم. به این واسطه كم

[، چون ملبس  [ جهل و نادانى نیز بر ما غالب شد. برخالف ]آن كرد تا بالكلیه كسالت جسمانى سرایت به قوا كند، ]و بتدریج مى
بكى بود، و در خود، آثار خوب مشاهده كردیم و اعانت بر حركت و چا -كه بهتر از البسه اروپاییان است -شدیم به لباس ایرانیان

 هیچ از اعمال قوى جسمانى و روحانى مانعى نداشتیم.

شود. چون بهر خوش آمدن زنان خود، یا  توانیم ذكر كنیم حاالت اهالى فرنگستان را كه در بالد عثمانى بر آنها وارد مى حال مى
كم چنانكه خود ندانند، از اعمال و حركت جسمانى بمانند، و  نیان پوشند، كمگرفتن عادت، لباس اروپایى را از بر كنده، لباس عثما

كار برند. چون به تنبلى عادت نمایند، قواى روحانى نیز ضعیف شده و همه كارهاى خود را به عهده  اعضاى خود را نتوانند به
ه لباس را تصرف سختى در طبیعت انسانى شود ك دیگران گذارند و ضررهاى كلى بر آنها، از هر جهت وارد آید. پس معلوم مى

كار برند. عثمانیان، در مصر و شام و آسیاى  توانستند لباسى بیش از قوانین ملت و آب و هواى مملكتى، به بود، و مردم نمى
و چشم  توانند دست و پا و زبان پیچند، بسختى تمام مى جا كه خود را در این البسه فراخ و سنگین مى صغیر و در یونان و همه

خود را حركت دهند. همین شخص در همین مملكت چون لباس خفیف و چاالك پوشد، در اعمال و افعال، الیق و قابل شود و همه 
 كند و حساب هر عملى در وى باشد.  كار

 پتر كبیر كه لباس روسیه را عوض كرد، به ملت خود بیشتر از آنكه قوانین جدیدى بجاى گذاشت، خدمت كرد.

  [ در این انیان بر خود تزیینات قیمتى و جواهرات ببندند. ایرانیان برخالف ]آنعادتا عثم
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باب احتراز دارند. انگشترهاى قیمتى فراوان به انگشتان كنند و زنجیرهاى طال و نقره به گردن افكنند كه تا سینه آویخته باشد. 
 [ باشد. سازند. پادشاه و بعضى از بزرگان را بازوبند جواهر ]نشانبند و كمربند را نیز از جواهرات  سینه

مقدسین، جواهرات را در روى نقره نشانند كه استعمال طال در شریعت اسالم ممنوع است. مع هذا از قیمت الماس و سایر 
 سنگهاى قیمتى كاسته نشود.

اندازه و خارج از حّد اعتدال،  یند و به قیمتهاى گزاف و بىیكى از تجمالت زیاد در ایران اسلحه باشد كه در این باب افراط نما
خریدارى كنند. اگر شمشیرى و خنجرى به جودت جوهر مشهور گردد، به قیمت پانزده و یا بیست و سى هزار پیاستر، ابتیاع 



شمشیر و خنجر تمام شود. هر پیاستر تخمینا دو هزار دینار پول ایران است. بعضى از اوقات، قیمت قبضه آن بیشتر از خود 
 شود، زیرا دسته آن غالبا مرصع به جواهرات از درجه اعال باشد. قبضه طال و نقره متعارف و معمول همه است.

هاى قیمتى آراسته است. بر سر، جقّه، و بر  زنان بیشتر از مردان جواهرات با خود همراه دارند. تمام تن و پیكر به انواع پیرایه
هاى مروارید درشت و آبدار حمایل كنند. كمربندهاى مرّصع  هاى گرانبها بر جبین و سینه، و رشته و عصابههاى ثمین  گردن قالده

هاى انگشترى الماس و یاقوت در انگشت، و دستبندهاى جواهر در ساعد و ساق دارند و حاشیه تمام زر، در لباس  در كمر، حلقه
 «81» دوزند.

افتد كه این مخارج  كنند، بیشتر از اتراك عثمانى است. بسیار كم اتفاق مى [ مى ]صرفمخارجى كه ایرانیان براى حرمسراى خود 
، -چه یكى و چه چند نفر باشد -به اندازه وسعت و ثروت و شأن و رتبه و مناسب شغل و عمل شخص باشد. عدد زنان و ازدواج

 جهت خدمت خانه نامزد باشند. به شمارست. از این كنیزان، آنانكه پیر و بدشكل باشند، و نیز عدد كنیزان بى

فراش وى شده تا صاحب  شوند كه هم آنانكه جوان و خوشگل باشند، همواره در خیال همخوابگى با خواجگان بوده و طالب مى
اوالد شوند و كنیزان و خدمتكاران به خدمت خود گیرند و نظیر یا مماش ازدواج دیگران شوند. مخارجى كه در آن صورت در 

 شود، از حد اعتدال متجاوز گردد. خاصه اگر مرد، خوشخوى باشد، دیگر حدى در توقعات زنان نیست. صرف مىحرمسرا م

  لباسهاى قیمتى و فاخر و جواهرات گرانبها و عطریات عالیه و نادر الوجود و اطعمه لذیذ باید به

______________________________ 
شود، در ایران از همان قرون نخستین اسالمى متداول بوده است.  خوانده مى« ازطر»(. حاشیه زردوز یا ساده كه اصطالحا 81)

 رفت. كار مى در ایران باستان و در یونان و مصر نیز طراز به
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شند و وفور و كثرت در حرمسرا صرف شود كه اروپاییان را به تصّور نیاید. گویا زنان مشرق زمین همواره به خیال خود با
شود كه به جلوه دادن حسن تزیینات و تحصیل اشیاء گرانبها و  هیچ در فكر اقوام و عشایر دورافتاده خود نشوند. چنان معلوم مى

تواند  خواهند تالفى خستى كه عرف و عادت بر آنها مجرى داشته، نمایند. همیشه ]كوشش دارند[ نظر شوى را كه مى كمیاب، مى
[ یك حصه از روز را صرف آرایش و  د كشیده و بر رقبا و سایر ازدواجها برترى یابند. ]آنانستمكار باشد، به طرف خو

[ مهمانى و تفریح، براى گذرانیدن وقت به  وشوى خود ساخته، و حصه دیگر را براى تجمالت خود صرف كنند. ]یا اینكه به شست
 خانه هم رفته، و در یكجا گرد آمده و وقت بگذرانند.

  سب و ریش. سالح و ا1

كار  به افراط در ایران متعارف است. در این باب بیشتر از عثمانیان، تجمالت به «83»  از جمله تجمالت زیاد درباره اسب، ستام
[ یك نفر از بزرگان به شكار نرود و یا به گشت و تفّرج از خانه بیرون نشود، ااّل اینكه چندین نوكر پیاده و سواره  برند. ]در ایران

راهش باشد كه به اسبهاى خوب، با زین و برگهاى نیكو سوار گردند. در ستام اسب، طال، نقره و جواهرات عالیقدر را باهم به هم
 كار برند. به

ایرانیان احترام و اهتمام بسیارى از ریش نمایند. عادتا ریش ایرانیان از مال عثمانیان كوتاهتر باشد. امروزه احدى در ایران 
ته باشد. هیچ جوانى، چنانچه نزد عثمانیان رسم است، در ایران صبر نكند تا صاحب زن و عیال شود و یا نیست كه ریش نداش

 داخل شغلى و عملى گردد و بعد ریش گذارد.

 در مصر بندگان تا آزاد نشوند، ریش نگذارند. گذاشتن ریش عالمت آزادى آنهاست.

 سرایان شود. اشد. گویند نداشتن ریش بندگان، موجب اشتباه آنها با خواجهاّما در ایران، بندگان را چون مالكان با خود برابر ب

[ است كه در ایران موى زرد  ریش سیاه و انبوه در ایران بسیار پسندیده باشد. لهذا تمامى ریش را سیاه كنند. این نه از این ]سبب
جهت بسنده شدن نزد زنان، صورت قوت و جوانى به  نیست، بلكه در میان اكراد و ارامنه آذربایجان موى زرد بسیارست، اّما به

  خود راه ندهند و ریشها را به رنگ، سیاه كنند و ]اصوال[ دوست دارند كه سیاه و انبوه باشد. اگر كسى را ریش

______________________________ 
  لگام مخملى مزین به زر و سیم -(. ستام83)
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 آنچه تواند خرج نماید و آنچه خواهند، بدهد تا ریش وى بسیار و انبوه گردد.انبوه نباشد، 

 جوانان روغنها و دواها به صورت مالند تا ریش ایشان بسیار روید و بیرون آید.

اى از قطعات روى زمین، به قدر ایران به ریش خدمت نكنند. على الصباح كه از خواب برخیزند و به هنگام شام  در هیچ قطعه
وشوى دهند و با دستمال بخشكانند.  كه به خوابگاه درآیند، و در اثناى روز، به چندین بار با دقت و اهتمام تمام، ریش را شست

[ از باال و زیر به ریش كشند و نگذارند كه مویى  مدتى طوالنى ]آن را[ شانه زنند و موهاى اضافى را تسویه نمایند. بارها ]دست
به همین سبب به همراه خود آینه دارند و به هر جاى روند، آینه برند و شانه نیز به همراه دارند. اّما  از مویى پس و پیش افتد.

 یا صدمه دیگر، خللى در تسویه ریش آید، فورا به اصالح آن كوشند. «86»  اگر از هبوب ریاح

[  یخ هزار و هفتصد و نود و شش ]میالدىدر این مملكت غیر از اشخاصى كه به عنوان گروگان آغا محمد شاه از خراسان در تار
ریش بودند. اینها از بزرگان ازبك و تركمانهاى آن مملكت  ریش ندیدیم. این اشخاص سبیلهاى بلند داشتند و بى آورده بود، كسى بى

 بودند.

نامند. عثمانیان « كاكل»ایرانیان در هفته، دو سه مرتبه موى سر را بتراشند. برخى از آنان در میان سر، مویى چند بگذارند كه 
 «83»  نیز چنین كنند. بعضى از اوساط و گاه هم از طبقه عامه در ایران، مویى چند در پشت گوش گذارند. همچنان در اصداغ

 تا سرحد ریش، مویى چند در میان نمایند.

میان اكراد ایران نیز چنین چیزى  اكرادى كه مابین موصل و بغداد دیدیم، گیسوانى بافته و از دو سوى گوش، افكنده داشتند. در
 دیدیم و بسیار معمول بود.

  . قلیان، قهوه و تریاك3

[ استعمال  استعمال تنباكوى ساییده، به جهت انفیه در ایران هیچ متداول نیست. همچنان چپق كمتر مستعمل است. به عوض ]آن
به عبارة االخرى قلیان شایع و مشهورست. این اسباب مركب است از ظرفى بلورین یا فلزى و یا چرمى كه تا  «81»  ناركوتیك

  پایه و دسته نهاده و درمیان آن اى در آن محكم كرده و در سر آن نیز ظرفى بى نیمه آن پر از آب شده و لوله

______________________________ 
 وزیدن باد -(. هبوب ریاح86)

 بناگوشها -جمع صدغ -(. اصداغ83)

  بنگ، افیون، چرس -ناركوك، كوكنار -(. ناركوتیك81)
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اند، به دهان كشند. این دود به  [ آتش نهاده، بكشند و دود را از لوله دیگر كه به اولى وصل كرده تنباكو گذارند و ]آنگاه بر آن
ست، اول به میان آب رفته و در آنجا تصفیه شده و بعد به دهان وارد گردد. این قسم استعمال واسطه لوله دیگرى كه در میان آب ا

 تنباكو، چنانچه گفته شد، به آالت و اسباب بسیارى محتاج است كه چپق عثمانیان به آن آالت و اسباب ]مجهز[ نیست.

ت زیادست و این باعث رفتن دود به ریه شده و ریه را البته قلیان براى مزاج مضّرترست، به سبب اینكه در كشیدن، محتاج به قو
كند،  خواهد، دود از فضاى دهان تجاوز نمى [ چپق چون قّوتى نمى شود. برخالف ]آن از دود پر كرده، باعث مضّرات كثیره مى

شخاصى كه بسیار هم لهذا سالمترست. چون قلیان را بكشند، در نفس اول، المحال به سرفه گرفتار شوند. دود تنباكو در میان ا
اى به میان  معتاد باشند، چون به ریه رسد، موجب سرفه سخت گردد. ایرانیان بعد از چند نفس كشیدن، مجبور هستند كه فاصله

 كنند. آورند، تا قدرى آرام شوند. لهذا به همدیگر تعارف مى

 كشند و قلیان نكشند. ایرانیان مانند تركان عثمانى متصل چپق مى

كشند و  [ دو سه بار بكشند. برخالف عثمانیان كه از صبح تا شام چپق مى طوركلى و شام، یكبار و در میان روز ]بهعادتا صبح 
متمولین و بیكاران عثمانى، مشغولیتى غیر از چپق كشیدن و قهوه خوردن و یا تسبیح بازى كردن ندارند. چندین بار دیدیم كه 

آهنگر، در اثناى اشتغال به كار نیز چپق را ول نكرده، چپقى به بلندى دو ذرع در كسبه این ملت از خیاط و زردوز و نّجار و 



دهان دارند، از جهتى دستها مشغول كار و دهان گرفتار چپق است و ناچار سر خود را به قسمى باید بگیرند كه چپق از دهان ول 
 نشود، كه در این حالت، صورتى بسیار مضحك دارند.

 كنیم. كنند، همان است كه ما براى انفیه استعمال مى استعمال مىتنباكویى كه ایرانیان 

چینند و تمام اجزاى گیاه، به  رسد و بعد مى گذارند مى تر از تنباكوى عثمانیان است. بعلت اینكه برگ این گیاه را مى بسیار سخت
ل با آب بشورند تا مالیمتر شود. این گیاه در شود. بناچار پیش از استعما عالوه برگ نیز داخل آن باشد. لهذا بسیار تلخ و تند مى

شیراز به وفور عمل آید و بسیار مشهور و معروف باشد و به قیمت گران دادوستد شود؛ به شش تا ده پیاستر در عثمانى خرید و 
 ارزش داشت. «84»  فروش شود. تنباكوهاى دیگر تا یك پیاستر، براى هر باتمن

  یران، در زمانى بسیار دور مستعمل بود و به ایناصل قهوه از بالد عرب است. در ا

______________________________ 
(. باتمن از واحدهاى وزن است. به صورت من یا باتمن در عصر قاجار، تقریبا با همان میزان ادوار گذشته، مورد استفاده 84)

هینس، اوزان و مقیاسها در اسالم، ترجمه غالمرضا  بوده است. براى آگاهى از روند تاریخى باتمن و من رجوع كنید به: والتر
 (.8763ورهرام )تهران، 
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[ و شعر و قصه و حكایات و غیره  اند كه مردمان بیكار در آنجا گرد آمده و صحبت پولتیك ]سیاست ها داشته خانه واسطه، قهوه
 كردند. داشتند، و بازى شطرنج و غیره مى مى

[ شناخته  اند، پیش از آنكه در اروپا ]چنین اماكنى خانه ذكر بسیار كرده اند، از قهوه و قهوه كه از مملكت ایران دیدن كرده مسافرینى
محل بسیار وسیعى بود كه  -اند بنابر سیاحان قدیم كه بسیار نقل كرده -خانه اصفهان و سایر شهرهاى بزرگ ایرانیان شود. قهوه

[ پسران بسیار خوشگل، لباسهاى مرغوب مانند دختران  ش و سقفهاى مزین داشته است. ]در آنگنبدى بزرگ و ستونهاى منق
ها نشانى نمانده است، و جایى كه با این نشان باشد، مردم  خانه پیكر پوشیده و به خدمت مشغول بودند. اّما امروزه از این قهوه ماه

یران واقع شده و لذا متروك گردیده است. چون مردم خاطرجمعى از محل بسیار كم تردد كنند. این به سبب انقالباتى است كه در ا
جایى رسد كه موجب زیان حال و مال آنها شود، لهذا ترك  ترسیدند كه مبادا صحبت به گردآمدن و صحبت كردن نداشتند و مى

 رفته شرب قهوه نیز متروك شده است. چنین محلها را كرده و رفته

افزایند. در عثمانى، مسلمانان و یونانیان و ارامنه و یهودیان، تمامى در اثناى  ادى استعمال قهوه مىاّما در عثمانى روزبروز زی
روز چندین بار صرف قهوه خالص نمایند. هیچ مالقاتى واقع نشود كه در آن صرف قهوه به میان نیاید. در ایران به هنگام 

 انند و قلیان آورند، اّما به ندرت قهوه بخورند.مالقات، صرف شربت و شیرینیهاى معطر نمایند. عطریات سوز

شود، چیزى غیر از ساقه تریاك و شربت خشخاش و شربتى كه از برگ  ها كه امروزه در اصفهان دیده مى خانه بسیارى از قهوه
یار كم دیده دهند. خوردن تریاك در تهران بسیار شایعتر از مملكت عثمانى است. اّما بس سازند، به حاضرین نمى شاهدانج مى

شود اشخاصى كه به افراط استعمال تریاك نمایند. شخصى را كه بعلت خوردن افیون تحقیر نمایند، به نام تریاكى خوانند. به  مى
مانع است، اّما در مملكت  شود با مملكت اروپا قیاس كرد. خوردن شراب در مملكت اروپا شایع و بى این مالحظه ایران را مى

 ممنوع است. عثمانى خوردن شراب

بهترین تریاكها را در سمت جنوبى ایران به عمل آورند. در حوالى اصفهان نیز تریاك استعمال نكنند. ]در آنجا[ اجزایى چند با آن 
مخلوط و ممزوج نمایند كه رفع مضّرات آن كرده و موجب قلت تخدیر و سبب تقویت قلب شود. اجزاى این مخلوط عبارت است 

 و دارچین و میخك و زعفران. «18»  ، قاقله«11» جوز، جوز بوا از مشك، عنبر، ریشه

______________________________ 
 ) Myristica Fragraus([، جوز بویا جوز الطیب بسباسه -(. جوز بوا ]11)

  هل -(. قاقله18)
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مقدار استعمال افیونى كه بدین نحو سازند از براى كسانى است كه معتاد به خوردن آن نباشند و فقط براى تقویت مزاج خورند كه 
[ صرف نمایند. الغرى و درد مفاصل، فتور  به وزن دو گندم باشد. بعضى نیز بیشتر بخورند، اما كم باشد، ولى تا چهار گندم ]هم



افیون است. چون زیان كیفیت آن از انسان زایل گردد، كدر و تفكر وى را فراگیرد و كسالت دست  و ماندگى بیحد در استعمال
ها چون تكرار پذیرد، سبب  دهد. لهذا داعى شود كه قدرى به سبب اعاده تفریح، عالوه بر رسم معتاد، صرف نمایند. این فقره

 شود.عادت بسیار خوردن شود و روزبروز بر مقدار و استعمالش افزون 

هایى كه ذكر شد، افیون خالص به مردم دهند، و شود كه ممزوج به سایر ادویه نیز باشد. برحسب خواهش شخص از  خانه در قهوه
 هر قسم كه خواهد، شربت خشخاش هم بیاورند و بخورند و ساعتى چند تفریح نمایند.

یش از زمان نضج آن، چیده شده باشد، تا مقدارى جهت تهیه این شربت است، باید تیغ نخورده، و قدرى پ پوست خشخاش كه به
افیون در آن بماند و سبب قوت و اثر شربت مزبور شود. پوست خشخاش كه در اروپا به سبب برخى امراض استعمال كنند، به 

 این قوت و اثر نباشد، زیرا هواى مملكت فرنگستان ترتیب درستى در تریاك نكند و باید دیرتر چیده شود.

خورند و قویتر از شربت خشخاش باشد، از برگ شاهدانج ترتیب دهند. در  دهند و مى ها مى خانه ى كه در این قهوهشربت دیگر
[ این شربت را مانع است. هنگامى كه در ایران بودیم، آغا محمد شاه هر كسى را  شریعت كه شربت پختن را مانعى نباشد، ]بویژه
 ردى.كه از این شربت خوردى یا فروختى، سیاست ك

اى  عموما اشخاصى كه از خاندان رفیع و نجابت هستند و تربیتى و تعلیمى دیده باشند، استعمال تریاك را در ایران به اندازه
صرف نمایند كه ما آب رز را در فرنگستان، و ابدا خود را بدان معتاد نكنند و افراط و تجاوز از حد روان ندارند، و به استعمال 

 نى نشود، راضى باشند.كه موجب زیا  مقدارى

حكومت، هر وقتى كه مالحظه كرد كه استعمال افیون بسیار در مملكت شایع گردیده است، به علما و ارباب شرایع متوسل 
شود كه مردم را در منع آن نصایح نمایند، و حكم كنند و مردم را مانع شوند. اّما بهتر آن بودى كه استعمال آن را به مردم  مى
ازه ندادى. تریاك و چرس، اگر چه تریاك و چرس به قدر قلیل هم استعمال شود، در مزاج آثار بدى باقى گذارد و [ اج كلى ]به

 موجب كندى ذهن و بالدت و الغرى بدن و فتورى قوا و مضرات دیگر شود كه باالخره شخص را به گورستان برد ...
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اى كه انگور را  كه باغستان انگور داشتندى و در خفا شراب انداختندى، بسهولت و به بهانه در زمان صفویه، بزرگان و متمولین
كردند. اّما در مملكت عثمانى، چون مملكت از غّمارى خدام و عبید خود ایمن  خواهیم، حفظ مى به سبب خوردن در زمستان مى

 كردند. مىدادند و شخص را گرفتار  بودى، در آن مملكت كسان به حكومت خبر مى

انگور در تمامى ایران بخوبى به عمل آید. ایرانیان صنعت نگهدارى انگور تازه را براى مّدت هشت ماه دارند. به عالوه انگور 
سازند. « كالچه»را خشكانیده، به هندوستان برند. ایرانیان انگور بسیار و به اقسام مختلف خورند. با نان و غذا صرف كنند، یا 

 هاى دیگر، مرّبا نمایند. طعم است. از شیره انگور و برخى میوه ، شربتى بسیار خوب و خوشآب كالچه انگور

در شیراز و تمام ممالك جنوبى ایران، شیره انگور را به غایت نیكو به عمل آورند كه در غالب موارد استعمال كمتر از قند 
 تار نمایند، قند بسیار خوبى توانند تحصیل كرد.كنم كه اگر در تصفیه شیره انگور به طریق علمى رف نباشد. گمان مى

امروزه در مملكت ایران، بسیار كم شراب گیرند و این هم نیست مگر در شیراز و اصفهان كه ارامنه زندگى كنند. اّما در سایر 
 بالد از ترس حكومت، نتوانند در خانه خود خمر ذخیره كنند ...

  . نان برنج و سایر اكول6

شود، بهتر از نانى است كه در مملكت عثمانى به مصرف رسد. سفید و خوب پخته و از آرد خالص  ایران صرف مىنانى كه در 
 گندم باشد و كمتر دیده شود كه آرد جو و غیره، داخل داشته باشد.

یاب دستى و در تمامى شهرهاى ایران آسیاب و دكان خّبازى هست. اّما باوجود این، سوءظن است كه هركدام را در خانه، آس
تنورى مخصوص نباشد كه خود آرد كرده و خمیر نمایند و هر روز به جهت مصارف الزمه خود، نان نپزند. این نوع تنور 

عبارت از خمى است كه سه ربع آن در زمین فروبرده شده است و به هنگام ضرورت، افروخته و نان پزند، و در وقت فراغت 
گران است، این تنور را با سرگین گاو و گوسفند و غیره و بوته گون و پوشال برنج و  با طبقى سرش را بپوشانند. چون هیزم

 سایر خاروخاشاك بیفروزند. خمیرى به كلفتى بیش از یك اصبع، به دیواره آن بچسبانند و چون خوب پخته شود، بیرون آورند.

ن، خمیر را بر روى سنگ پهن سازند تا پخته ریزه ریخته و در تابش آ در اصفهان تنورهاى دیگرى است كه در سطح آن سنگ
  شود. اّما مانند نانى كه در تنور پخته گردد، نباشد و درست
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 برشته نشود. لهذا نان تنورى بهتر از نان سنگك باشد.

یار به چاالكى و چابكى كار كنند. در خبازان بازارى، نان مانند نانهاى خانگى پزند و تنور آنها نیز مشابه تنور ایشان باشد و بس
 كمتر از ربع ساعت، نان به تنور زنند و از تنور پخته بیرون آورند.

در شهر موصل و در بعضى از شهرهاى ایران، نان، بسیار شایع و معمول ایرانیان است و ایرانیان مانند عثمانیان، برنج را پلو 
 ت گوناگون كنند.ساخته و صرف نمایند و در این قسم طعام، تصرفا

رسم معمول و متعارف در پختن پلو این است: برنج را اول در آب بجوشانند، بعد در آبكش ریخته، چند بارى با آب سرد بشویند، 
تا لعاب آن برود. بعد از آن در دیگ ریخته، دم كنند و روغن یا كره در روى آن بریزند. ادویه یا گاهى مغز بادام و زردآلوى 

آلبالو و غیره نیز  انار، و ربّ  و ماش نیز عالوه كنند و با زعفران و غیره رنگین سازند. گاه با ماست یا ربخشك و كشمش 
 صرف كنند. ]گاه نیز[ گوشت بّره یا مرغ و جوجه به میان آن نهند. خورشتهاى خوب به الوان مختلف نیز در ایران پزند.

ها نیز طعامهاى رنگارنگ سازند و بتوانند  یب دهند. از حبوبات و میوهكبابهاى گوناگون از گوشت بّره و مرغ و گوسفند ترت
 ها را در مدتى دراز تا اثناى سال نگهدارى كنند. میوه

ها را  در ساختن حلوّیات و مرباها، ایرانیان را مهارت تمام باشد كه در هیچ مملكتى من به آن خوبى، نخوردم و ندیدم، غالب میوه
 د. مرباهاى بسیار نیز از هندوستان آورند. از آرد برنج، شیرینیها و حلوّیات و اقسام نانهاى برنجى سازند.سازن با شكر، مرّبا مى

ها و گلهاى معطر هم در شكر، نوعى مربا ترتیب دهند و در شربتهایى كه صرف نمایند، گلها و گیاههاى معطره نیز در  از شكوفه
 آن ریزند.

ایرانیان در سفره خود غذاى بسیار  -چنانچه سابق گفتیم و در كرمانشاهان دیدیم -اطعمه اّما باوجود این همه صفت، در تنوع
روز، دو هنگام غذا خورند؛ یكى، یك ساعت تخمینا قبل از ظهر كه در  صرف نكنند، و همیشه به چیز كم قناعت نمایند. در شبانه

ز غروب آفتاب كه در این مرتبه، اكثرا گوشت و پلو صرف این نوبت غالبا با میوه و حاضرى و مربا بگذرانند، و دیگرى بعد ا
 كنند.
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  فصل دهم اوضاع اقتصادى و تشكیالت لشكرى 

  . علوم8

 علوم و رسائل و آگاهى و دانش در هر مملكتى با قدر و اهتمام و اعتناى ملّت به شأن علوم، متناسب باشد.

، و هیچ شغلى سودمندتر از اشتغال به تدریس نباشد. همچنان كه «8»  اى واالتر از عالم بودن بهدر ایران هیچ لقبى باالتر و رت
پیش از انقالبات داخلى هیچ كسى نبود كه مالك ثروتى باشد و تحصیل دانش و معارف نكند و از براى اوالد خود چندین قسم معلّم 

جا، مدارس بسیار بوده است و از جانب پادشاه، یا از  اید. در همهنیاورد و روزى چند ساعتى خود را مشغول مطالعه علوم ننم
شود. مخارج در  اى نیز به جهت مخارج طاّلب و مدّرسین و صرف تعمیرات سالیانه آن تعیین مى طرف بانیان آن، موقوفات كثیره

تواند بسهولت  نداشته باشد، مى این مدارس، به قدرى كم است كه هركسى كه استطاعت مخارج آوردن معلمین از براى اوالد خود
 آموزند، بیاموزد و خرج بسیار نكند. اوالد خود را به یكى از این مدارس بفرستد و در آنجا، جمیع آنچه كه در آنجا مى

  در این مدارس، مانند بالد عثمانى، نوشتن و خواندن تعلیم نمایند. در مملكت عثمانى

______________________________ 
 كار رفته است. (عالم( به Gelehrter و در اصل آلمانى كلمه« علمانیت»متن فارسى  (. در8)
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پردازند. در ایران پس از توانستن خواندن و نوشتن، مقدمات نحو و  پس از آموختن قرائت و كتابت، به تعلیم و تفسیر قرآن مى
شاگردان تكلیف كنند، و پس از آن علم معانى و بیان و حكمت و اشعار و ادب صرف، آموختن زبان عربى و زبان تركى به 

 آموزند.

دانستن زبان عربى و تركى در ایران، اس و اساس همه تعلیمات، و ضرورى تدریس است. لغت عرب بهر آنكه مبناى شریعت 
 [. شرقى ایران است ]حایز اهمیت استجهت آنكه زبان عمومى اهل دربار و دولت و طوایف شمال  بر اوست، و زبان تركى به

ثمره علم بیان، طالقت لسان و صّحت تحریر و انشاء و ایراد كنایات و مبالغات و استعارات در كالم است. بسیارى از طالب، 
 [ صرف كنند. حریص آموختن این علم باشند و بسیارى از عمر خود را براى ]یادگیرى آن

وز و حقایق نكات علوم اعال بهم رسانند، به آموختن فلسفه روند. این فلسفه كه گفتیم، سه قسم آنان كه میل به اطالع از دقایق رم
 است: طبیعیات، عقلیات و الهّیات.

طبیعیات مشتمل است بر اصول ریاضى و طّب. عقلیات مشتمل است بر شرعیات و قوانین و احكام شرایع اسالم. الهّیات و اخالق 
ه اینها پر از قواعد و قوانین معتبره، امثال و حكم و تحصیالت تمثیالت و حكایات منثوره و منظومه متمم تمام تعلیمات است. هم

 كنند. است. به همین سبب است كه بعد از آموختن الهّیات و اخالق، اهتمام تمام به آموختن اشعار مى

نها، ممنوع نباشد و هرچه توانند در میدان كنند، لهذا هیچ علمى بر آ ایرانیان چون تحصیالت علوم محض را، براى آگاهى مى
اند،  مانع داخل شوند. اّما آنان كه تحصیل علم را وسیله معیشت و علّت منفعت كرده علوم جوالن كرده و به هر علمى بى

مخصوصا در علم احكام و قوانین شریعت، به عبارت اخرى در فقه و اصول، در تنجیم و در طبابت غور كرده و تمامى 
 كنند. كنند و تجاوز به علوم دیگر نمى ت خود را بر فقه، تا تنجیم و طبابت مقصود مىتحصیال

علم اولى یعنى فقه و اصول كه آنان را به رتبه اجتهاد در احكام شریعت به مسند دارالشرع، دیوان مظالم، ریاست عاّمه و اعتماد 
 رساند. است مدارس مىدولت و وزارت سالطین و تولّیت امور مساجد و بقاع متبركه و ری

مانند كه موسوم به علما هستند. به این صنف داخل  در عثمانى، چنانكه گفتیم، ارباب شریعت به صنفى و جمعیتى متشكل مى
نگردند، مگر بعد از آموختن قرآن و تفسیر آن، و امتحاناتى چند و طّى كردن درجاتى معدوده. در ایران چنین صنفى و جمعیتى 

 مخصوص، نباشد.

على السویه هر كسى را از علما دانند، كه تحصیل علوم نماید و به طبقات عالیه برسد، و گاه نیز به اراده و اجازه پادشاه بعد از 
 به حضور شاه مشّرف شوند.« دیوان بیگى»آنكه توسط 
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وند. در ایران به این اسم نامند هركسى را كه تحصیل علوم در عثمانى ماّل نامند آنانى را كه به اولین رتبه ارباب شرایع نایل ش
شود كه خود به درجه اجتهاد رسیده، به ریاست عالیه نائل گردد و یا تدریس  شرعیه كند و شغلى از دیوان نداشته باشد. اّما مى

دگى داشته باشند. آنان هیچ كند. از براى آنان در تمام ایران وظایف، مستمریات و ضیاع و عقار باشد كه از جهت معیشت آسو
شغلى ندارند، ااّل آنكه روزهاى جمعه به مسجد رفته، به وعظ و تفسیر آیات و اخبار بپردازند. اكثر مالها، اعم از آنكه صاحب 

 مستمریات و وظایف باشند یا نه، به درجه اجتهاد رسیده، صاحب رأى شوند. در این صورت طرف رجوع عاّمه گردند.

ب شرعیه در ایران با مملكت عثمانى، كمى تفاوت دارد. منصب اول، منصب نظارت عاّمه وجوهات و مصارف بزرگترین مناص
مملكت « مفتى»باشد. دو كس را این لقب دهند؛ یكى شخصى كه مناصب وى نظیر « صدر»شرعیه جزیه است كه ملقب به 

، كه «شیخ االسالم»یه شرعیه است. منصب دّوم عثمانى است و چنانچه گفته شد، متولى نظارت عاّمه وجوهات و مصارف جز
گویند كه به محاكمات « قاضى»حاكم تمامى دعاوى داخله است. منصب دیگر، منصب قضاوت است و متصدى این منصب را 

نامند كه ترجمان لسان شریعت است. )ارباب « مفتى»شرعیه رسیدگى كند. منصب چهارم فتوى است كه مباشرین این عمل را 
توانند به هر وقتى كه خواهند از رتبه خود  باشند و مى ه در ایران و چه در عثمانى از زن گرفتن و نكاح ممنوع نمىشریعت چ

 دست بردارند و داخل رتبه دیگر شوند(.

كس از بزرگان را نیست، ااّل آنكه منّجمى مخصوص از براى خود داشته باشد و امور  علم تنجیم، بسیار مورد نظرست، زیرا هیچ
مشورت ارباب تنجیم اقدامى ننمایند. امروزه شغلى  اشاره و استشاره وى نكند. عاّمه ناس نیز در اتمام امور، بى ود را بىخ

سودمندتر و رایجتر از این شغل نیست. سالطین صفویه را از این طایفه، بسیار به خدمت بودند. شاردن مبلغ گزافى وظایف و 
 «1» گرفتند، ذكر كرده است. شاه سلیمان مىمستمریات این طایفه را كه در ایام 



 )از حرفه طبابت نیز در جاى دیگر سخن گفتیم، آن نیز با علم تنجیم در كثرت توان باشد(.

______________________________ 
( به وظایف و مقررى 711، ص 3(. شاردن در كتاب معروف و دائرة المعارف خود، سیاحتنامه شاردن )متن اصلى، ج 1)
( و نیز تعلیقات 8771مندان را به فصل بیست و یكم كتاب تذكرة الملوك )تهران،  كند. توجه عالقه دربار اشاره مى« باشى منجم»

و بعد  814(، ص 8771نیا )تهران،  مینورسكى بر همین كتاب با عنوان سازمان ادارى حكومت صفوى، ترجمه مسعود رجب
 كنم. جلب مى
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شود كه در ایران شخص از هر درجه كه باشد، پى تحصیل رود و داند كه این تحصیل المحال  آنچه گفته شد، واضح مى از
موجب ازدیاد شأن و مقام، و باعث گردانیدن اسباب معیشت وى خواهد شد. در مملكت عثمانى برخالف، كسب رتبه و شأن یا به 

شود. چنانچه مكّرر شده  آگاهى، هیچگاهى سبب درجه و اعتبار شخص نمىدادن رشوه یا به دست آوردن وسایط است. علم و 
اى را قادر نباشد، به رتبه عالیه رسیده و پادشاه یا صدراعظم گردد. پس در مملكتى  است كه داّلك و كفشدوزى كه خواندن كلمه

ه وى عاید شود، چگونه امیدست كه كه شخص عالم، ثمره علم و زحمت خود را به در بیند و بلكه تحقیرى هم از بابت دانش ب
مردم پى تحصیل روند و آگاهى آموزند. قدر قلیلى از نجوم كه به جهت تعیین اوقات در شریعت الزم است، و قدرى لغت عربى 
و كمى از زبان فارسى به جهت عربى دانستن به دلیل شریعت اسالم، و فارسى آموختن به جهت حسن تكلّم، و مقدارى از اشعار 

 و تركى و آموختن قرآن علومى است كه در تمامى عثمانى شخص بیشتر از آن نیابد. عربى

  . صنایع و حرف1

 بینیم كه ایرانیان بهتر از عثمانیان توانایى اجراى صنایع و اتخاذ نتایج آن را دانند. اگر صنایع را مالحظه نماییم، مى

به سبب اینكه علوم در ایران پس مانده است. این معلوم است كه علوم در ایران صنایع ]مانند[ فرنگستان هنوز ترقى نكرده است، 
شود. علوم هیچ قدمى پیش  ماندگى یكى، سبب تأخیر دیگرى مى بدست داده و باهم حركت نماید. عقب جا باید دست و صنایع در همه

 صنایع نیز تنزل نماید.نگذارد، ااّل اینكه صنایع نیز قدمى پیشتر آید، وااّل خللى در میان علوم بهم رسد و 

شود از بیرون آمدن از راه تنگ  عادت كه فرزند جهالت و نادانى است، در طبیعت انسانى، تأثیرى سخت و قوى دارد، و مانع مى
[ دارند. در میان قومى كه جهالت و نادانى عادت آنها  اند و عادت به تردد ]در آن و معّوج و تاریكى، كه همواره در آن راه رفته

اش  ه، اگر شخصى ابتدائا به خیال خوردن چیزى كه كمال نتیجه در وى كند، مشغول شود، وى را دیوانه خوانند و سفیهشد
شمارند. اگر از امتحان اول، وى را نتیجه حاصل شد كه سبب كوتاهى زبان مردم گردد، ]وااّل[ به كلى از اعتبار افتاده و دیگر به 

 هیچ كارى اقدام نتواند كرد.

ین سخن را به عثمانیان داریم، زیرا ایرانیان به قدرى عشق به علوم و صنایع دارند كه اگر توانستندى، با ما مراوده كرده، روى ا
به درجات عالیه رسیدندى. عثمانیان قبول آگاهى نكنند، و دشمن علم باشند، و دانش نكردن طبیعت آنهاست. از روشناییها كه از 

  فرنگستان متصل به
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نظر  شوند. برخالف ایرانیان كه اگر روشنایى ضعیفى از هر طرف كه باشد، به تابد، همواره چشم پوشیده و روگردان مى آنان مى
درآورند، فورا بسرعت تمام به جانب آن روان شوند. از براى آنان آگاهى و تعلیم، اولین چیزى است كه خود را محتاج بدان 

 ها، باعث آن شد كه در سابق گفتیم. ن شیئى است كه كمال اشتیاق را بر حالش دارند، مالحظه این فقرهدانند و نخستی مى

 اگر ایرانیان همسایه فرنگستان بودند، حال مدتى بود كه نهایت ترقّى و آگاهى را یافته بودند.

بسهولت سفر نمایند، و یا آنكه اگر سرحد مشقت و خطر از خاك عثمانى گذشته و به فرنگستان  پس اگر ایرانیان توانستندى بى 
رسید، این دریا از براى همه ملل دنیا آزاد بود و در اثناى چند سال، ملّت ایران نظیر و مثل  ایران تا سواحل دریاى سیاه مى

 توانست مانع از ترقّى ایشان شود. شد و مشكالت با وجود كمال قدرت در طبیعت آنان نمى فرنگستان مى

شد.  ویه كه عقد مراوده تجارتى ما بین آنها بود، یا به توسط خلیج فارس و از راه محیط بسته، ]دادوستد[ انجام مىدر زمان صف
یافت، صنایع اروپا، نخست در اصفهان جایگیر شده، و بعد در سایر  اگر این عقد مراوده بعلّت انقالبات ایران بزودى انحالل نمى

 شهرها منتشر شده بود.



كه دریانوردى و فنون بحریه و ریاضى و نجوم و هیأت جدیده و فن طبابت و سایر علوم متداوله در فرنگستان،  چند سالى است
 در ایران رونق و شهرت زیاد گرفته است و باعث افتخار آنان و خجالت عثمانیان شده است.

حتاج به تكمیل است. بسى هم در صنایع بسیارى از صنایع قدیمه در ایران به درجه كمال است كه هنوز در مهد صبر غنوده و م
 كه هنوز گوشزد آنها نشده و بالكه بر آنها مجهولیت باشد.

 در ایران ]ظاهرا[ معدوم است. غیر از بعضى تزیینات چوبى در داخل عمارات، در چیز دیگرى نیست.« كارى فن كنده»

وهواى آنجاست.  تر به نسبت آب لكت عثمانى و موافقتر از مم بسیار ساده و ظریف و بسیار منّظم و مرتب« فن معمارى»اّما 
شود. معماران فرنگستان بر ایرانیان  سقف اطاق را چنان به حسن بنا و زینت، گرانبها سازند كه موجب تعجب شخص مى

ه اعتراض كنند كه در سقف یك عمارت، دوچندان برابر آن عمارت مخارج كنند. معماران ایران بر اروپاییان عیب گیرند ك
دهند، و بیست بار  مخارج گزافى در بیرون عمارت كرده و تزیینات خارجى را بر اسباب استراحت و نشیمن داخلى ترجیح مى

 كنند. بیشتر از ایرانیان در عمارتى خرج مى

كنند و یا به اند. از آنجا كه چوب در ایران گران و كمیاب است، از آن صرفنظر  ایرانیان صنعت طاق زدن را به نهایت رسانیده
  بناى عمارت -دانیم بالكلّه مخالف آنچه مى -قسمى
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هاى خود را كه از دو طبقه بلندتر باشد، از گل سازند. سقف آنها طاقى و گنبدى است. در داخل و جوف ابنیه، چوب  كنند و خانه
ر برند. از براى دیوارهاى ضخیم خارجى، پرچینهایى از گل به یا آهن یا چیز دیگر كه موجب اتصال و استحكام بنا شود، به كا

برند. از براى دیوارهاى داخلى در سقف آجر پخته صرف كنند. در  گذارند، و دیوار را باال مى صورت مكعب به روى هم مى
 هم متصل كنند.ها، قیر را با خاك ساخته و پیش از كار، بیرون گذارند تا قدرى بخشكد، و با همان گل به  بعضى خانه

اند، یك صف نیز خشت بچینند. این خشت هم از آن خاك باشد. مخصوصا در  بعضى اوقات در میان چند صفى كه از آن چیده
خاك دقت كنند كه خاكى خالص باشد كه به هم بچسبد و بعد از خشكیدن از هم نپاشد. بعضى اوقات این دیوار را با اهتمام، از 

 یوار ممكن باشد كه مخارجش بیشتر شود، اّما در هر صورت از خارج و داخل، اندودش كنند.خشت باال برند. این قسم د

 در ابنیه عمومى مانند مساجد و غیره و در عمارات پادشاهى و ابنیه عالیه، عموما از آجر پخته و سنگ، تراشكارى كنند.

ند و به سنگهاى مختلف منقش سازند كه باعث ها و گنبد مساجد، و در بعضى عمارات و ابنیه عمومى را كاشى نمای مناره
 شود. خوشگلى و صیانت آنها از تصرف هوا مى

اند. سبب این است كه در مذهب  هنوز در ایران در مهد طفولیت است. ایرانیان هیچ ترقى در این صنعت نكرده« صنعت نقاشى»
میلى به طرف این صنعت نشده است. على ایحال به اسالم، نقش صورت انسانى مجاز نیست. یا اینكه در طبایع ایرانیان هنوز 

[ نیست، مگر اینكه آنانى را كه چند فلوس گرفته و در روى كاغذ گلى  توانیم بگوییم كه در ایران نقاش ]خوبى صّحت و درستى مى
ند، و یا سفال و نمای كشند و یا دیوارى و اسبابى را رنگ مى كنند و یا صورتهاى هرزه مى و جانورى و صورت انسانى نقش مى

 كنند، در شمار نقاشان محسوب داریم. كاشى و ظرفى را مصّور مى

شود، از صنعت اروپاییان است. اگر چه از كارهاى  هاى بزرگ كه در عمارات پادشاهى اصفهان و جاى دیگر دیده مى پرده
بتواند نظیر آنها را به قلم درآورد. عموما كنم كه در تمامى ایران كسى هست كه  بسیار بد اهل فرنگستان است، باز من گمان نمى

[ كار چینیان است. تصویرهاى آنها مستقیم و نادرست. ابدا علم دورنماسازى  [ كار ایرانیان از نقاشى، بیشتر ]همان سبك ]شیوه
مناسبت با  ا بىقاعده و برگه كشند، غیر متناسب است، و درختها بى دار، بلد نباشند. صورتهایى را كه مى ندارند. صورت سایه

 سازند. اشجارست. مع هذا بعضى صورتهاى خیالى از گلها و مرغها را خیلى خوشگل و زیبا مى
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درپیچ را خوب از عهده برآیند. چنانچه در  لیاقت ندارند. تذهیب و عمل معّوج و نقشهاى پیچ «7»  در استعمال روغن سندروس
 هیچ دیده نشود. [ مملكت عثمانى ]نظیر آن

كه ایرانیان خود ساخته و خود استعمال كنند، حسن رنگ و ثبات را دارد. این ایرانیان هستند كه به ما استعمال « رنگهایى»
اند. الجورد در طرف كوههاى خراسان وافرست و از آنجا استخراج كرده و این رنگ معروف به الجورد را  الجورد را آموخته

 از آن بیرون آورند.



نظر ما آمد. در ایران این علمى است مبتنى بر اصول و قواعد تقسیمات  در ایران بهتر از مملكت عثمانى به« فن موسیقى»
دارند. سازهاى ایرانى كه بسیار  «1»  درست، و نغمات صحیح و مصنع. در عثمانى صنعتى است كه به ممارست و تدّرب

سازد. چنانچه ما دیدیم و شنیدیم،  اثرى قوى و مهیج در حالت انسانى پدید مى تر از سازهاى عثمانى است، نوازتر و متفاوت خوش
آمیز،  شود، در حالت مستمعین تصرف غریبى كنند. در فضاى آوازهاى دلكش عشق بعضى نواها كه به آهنگ جنگجویى ارائه مى

نواهاى ایرانى مهّیج باشند. شاید به  شود. هیچ سازى و آهنگى در مملكت مصر و شامات ندیدیم كه مانند اثر دیگرى ظاهر مى
مالحظه همین تأثیرات و هیجان نفس است كه تعلیمات و شعایر مردم را از این كار منع كرده است. مع هذا و باوجود این 

كند. وار[ این امر كمتر توانسته است كه بودن تعداد كثیرى از سازندگان مردانه و زنانه را به كلى منع  ممانعت، ]در برخى اد
 همچنان كه بزرگان را سازندگانى اختصاصى است، ولى عاّمه را در سورها و مهمانیها، دعوتهاى سازندگان على العموم باشد.

[ و در منتها  بسیار خوب است، و در رنگ كردن قماش، رنگها با جلد و رونق و ثبات ]به كار رفته «3» «صنعت صّباغت»
 [ به غایت نیكو رنگ نمایند. هاى ابریشمى و ریسمانى ]كنفى و كتانى ن درجه نباشند. پارچهاى است كه اروپاییان هنوز به آ درجه

[ ساغرى به  هم در ایران بخوبى مال عثمانى باشد. پوست اسب را به رنگ سبز بسیار اعال سازند. از پوست االغ ]چرم« چرم»
ى كارها مهیا كنند. باوجودى كه غیر از زاج و نارو، چیزى عمل آورند. پوست گاو و شتر را به نرمى و دوام بسیار، از براى بس

 دیگر به كار نبرند، باز

______________________________ 
شود و در طب قدیم مورد  اى سرو كوهى استخراج مى سرو گیاهى، صمغى كه از گونه -) Sanderaxe( (. سندروس7)

شود كه از آن، براى چرب كردن  نى به نام روغن كمان حاصل مىاستعمال بوده است. از مخلوط سندروس و روغن بزرك، روغ
 شود. حجرالسندروس نیز معروف است. كمان استفاده مى

  آموختن، بارآمدن، خوگرفتن -(. تدّرب1)

  رنگرزى -(. صّباغت3)
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 بعضى چرمها بهتر از بعضى چرمهاى مملكت عثمانى است.

وب ندارند. اّما ظرف از سفال به درجه اعلى دارند. ظروف چینى نیز سازند، اّما به منزله ظروف خ« شیشه»و « آبگینه»#
 و صّباغت هم مهارت تمام دارند.« زرگرى»[ نباشد، لیكن در آتش دوام بسیار دارد. در  چینى ]مرغوب

 خوب سازند. از مس نیز ادوات بسیارى درست كنند.« اسبابهاى نقره و طال»

گیرى خوب بلد نیستند، اّما بعضى خّراطیها و  [ خوب نیست و جفت ، ]چندان«نّجارى»ز و سایر اثاث البیت متعلق به صندلى و می
 سازیهاى خوب دارند. خاتم

آنها قدرى كلفت است و پر سفید نیست. اّما از براى استعمال خودشان در قبول كردن مرّكب و رنگ نقاشى بسیار خوب « كاغذ»
سمانى، و عموما از پارچه پشمى نیز بخصوص كاغذ سازند. آنچه از ابریشم باشد، مانند كاغذ چین شفاف و باشد. از كهنه ری

 رقیق و بادوام است.

 را خوب نتراشند، ولى بسیار خوب سوار كنند.« جواهرات»

خالص و ممزوج به [ ریسمانى  خالص و ممزوج را به غایت خوب نسج كنند. همچنانكه ]از نوع پارچه« هاى ابریشمى پارچه»
پشم، اقمشه زربفت و زرى از درجه اعلى از یزد، كاشان و اصفهان خیزد. همچنان دیبا، مخمل، تافته و اطلس و غیره مجمال از 

 تمامى آنچه كه از ابریشم در فرنگستان به عمل آورند، در ایران نیز بخوبى توانند.

[ است. به اندك آسودگى و امنیتى كه معمول شود،  ّما صنعت باقى ]ماندهها از میان رفته، ا اگر چه به جهت انقالبات، كارخانه
بخش پیكر  ترست، اّما باز سزاوارست كه زینت بافند. اگر چه از شال كشمیرى پست« شال»دوباره از سرگیرند. در یزد و كرمان 

 متمولین گردد.

اى در محل خود ذكر كردیم، بافند. بعضى  هاى خوب كه در باران بسیار دوام كند، نظیر و مماثل عباهاى شام كه شمه« عبا»
شد، و برخى متاع هم كه در مملكت نبود، از  هاى رقیق ریسمانى كه در اصفهان مدتها بود به مملكت فرنگستان نقل مى پارچه



هاى نخى كه از پنبه خود ایران و  از براى قماشهاى نفیس، از آن توان ساخت. لهذا پارچهآورند كه نخ بسیار رقیق  هندوستان مى
 رسد، بسیار ارزان باشد. در مملكت ایران نسج نمایند و عموما كلفت باشد و به مصرف اهالى مى

 آنچه از مال هندوستان باشد و متمولین استعمال كنند، نیز بسیار گران باشد.

  . زراعت7

حّد و پایه در عمل و كار كردن  دهیم و به سبب نمودن اینكه ایرانیان تا چه در صنایع و حرف ایرانیان دیگر طول نمىصحبت را 
  اى در زراعت آنها، به عبارت صبور و متحّمل هستند، شمه
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 گوییم. اى چند سخن اخرى در طرق آبیارى و تحصیل آب به جهت زراعت و اجراى قنوات كلمه

آب داشته باشد. هیچ مكانى به قدر ایران  [ كه مثل ایران زمین خشك و كم در تمامى اراضى و مواضع مسكونى ]جایى نیست
اى كه در ایران باید، در آن بالد الزم شود. آبهایى كه  احتیاج به آب ندارد. هیچ مملكتى نیست كه در آن قنوات و چاه آب به اندازه

 شوند كه در مواضع الزمه كشیده شده است. شوند، به نهرهایى داخل مى آب شدن برفها جارى مىاز كوهها در هنگام 

ها و قنوات به جهت توزیع و تقسیم به قاعده و حساب،  توسط این نهرها، اراضى كثیره مشروب شود. این نهرها هم مانند چشمه
فرستد و وجه و مقررى را كه معین است،  حتیاج آنان آب مىگویند كه به مزارع برزگران به اندازه ا« میرآب»مباشرى دارد كه 

 دارد. دریافت مى

بندند. همچنین آبهاى باران به عالوه آبهاى  در تنگه كوهها، در هر مكانى كه ممكن باشد، در جلوى آبهاى برف، سدها و بندها مى
كنند و آب را تا هر جایى كه  ها باز مى بركهشود. به قدر ضرورت از این  برف به یكجا جمع شده و بركه و دریاچه احداث مى

 برند. خواهند، مى مى

 گیرد، بدین وسیله آبیارى كنند. توانند مواضع مرتفع را كه آب نمى گردد، مى چون سطح آب متراكم شده و مرتفع مى

بواسطه نقبى، این آب را  كنند تا به آب رسد. بعد عالوه بر اینها، در دامنه كوهها و نیز در صحرا و زمین هموار، چاهها مى
رسانند. آب این چاه را نیز بر آب چاه سابق عالوه كرده، باز نقبى  [ مى مسافتى پیش برده، و چاهى دیگر زده، به سر نقب ]قبلى

 نمایند تا آب به سطح زمین جارى گردد. كشانند. همچنان چاه نقب را به قدرى مكرر مى دیگر زده، آب را به مسافتى دورتر مى

[ از زمان قدیم در ایران معمول بوده است و وسعت و پهناى این كاریزها به اندازه و مقدار  نماید كه ]این شیوه آبیارى ین مىچن
 رسد. كثرت و قلّت آب است. ارتفاع آنها كمتر از هشت یا نه قدم نیست، و طول بعضى از این مجراها تا چند فرسخ مى

گاو »[ جارى نشود، در این صورت به ناچار،  عى كه خواهند به روى زمین ]آبچون سطح آب چنان پست باشد كه در مواض
 ساخته و به استعانت عمله یا گاو یا االغ، آب را با مشك بیرون آورده، به روى زمین جارى كنند.« چاه

رساندند، لهذا هیچ محلى را  رسید، مى اهالى قدیم ایران به واسطه این كاریزها، آب را به مواضعى كه مرتفع بود و آب به آنها نمى
گذاشتند. اّما انقالبات داخلى كه از استیالى افاغنه به بعد در ایران حادث شد، سبب كم شدن نفوس و خرابى  در ایران لم یزرع نمى

  امالك و انباشته
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شد،  در ایران زراعت مى «6»  ع آنچه در ایام سالفهشدن مجاریهاى قنوات و بریده شدن بندها و نهرها گردید. امروزه به قدر رب
نیست. اگر زمانى دیگر هم این تقلیل نفوس به جهت انقالبات داخلى مستمر شود، ایران عنقریب خالى از سكنه خواهد ماند. 

 چنانكه در همین فصل ذكرى از آن كردیم.

  . تجارت1

دانند كه در زمان سلطنت شاه عباس اول و سالطین  تجارت چنانكه در زمان سالطین صفویه بود، اكنون در ایران نیست. همه مى
اى از ترقى و ازدیاد رسیده بود. ارامنه و هنود و یهود در اصفهان و شهرهاى ایران توّطن  دیگر بعد از او، تجارت به چه پایه

[ هند، امتعه تجارى به ایران حمل كرده، و یا از ایران به ممالك  اقیانوس -و جزایر محیط ] كرده، از جمیع مملكت هندوستان



اند و مراوده تجارتى میان ایران و بلخ و بخارا و سمرقند و كشمیر بشّدت بود. امتعه این والیات و  عثمانى و فرنگستان نقل كرده
رفت. اهالى فرنگستان كه در اصفهان و شیراز و  ممالك عثمانى و روسیه مىآمد و از آنجا به  جمیع تاتارستان و تّبت به ایران مى

 فرستادند. بنادر دریاى فارس مسكن داشتند، متصل امتعه هندوستان و محصوالت ارضیه از ایران به فرنگستان مى

بلكه از هندوستان به خط  كند، رفت، از طریق ایران عبور نمى امروزه دیگر امتعه هندوستان كه در سابق به ممالك عثمانى مى
شود. از مملكت ایران مقدار بسیار كمى به مملكت  مستقیم به بصره و بغداد رفته و از آنجا به موصل و حلب و شام حمل مى

اند و مقدار كمى از ارامنه كه باقى  گردد، كه در حقیقت مثل هیچ است. یهود و هنود بالكله از ایران رفته عثمانى حمل امتعه مى
اند. تنها  اند. اهالى فرنگستان نیز بتدریج مراوده خود را از این مملكت بریده اند، آنها نیز به بالى فقر و فاقه گرفتار شده هماند

 خواهد قطع شود. روسیه با ایران مراوده دارد كه آن هم از سوءظن آغا محمد شاه، مى

رسید، اكنون ایران مركز تجارت و مراوده تمام روى  ى مىاگر حسن تدبیر و عقل و كفایت شاه عباس اول به اعقاب و اخالف و
شد، زیرا ایران اوال، و روسیه و  [ این اقتدار در هندوستان نمى [ هرگز ]صاحب زمین با هندوستان بود و دولت انگریز ]انگلیس

 وه مجادله با تمام روى زمین نبود.كردند و او را ق عثمانى و سایر ملل فرنگستان ثانیا، منع از اخالق انگریزها به تجارت آنها مى

______________________________ 
  گذشته -(. سالفه )مؤنث سالف(6)
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  الف. تجارت ایران و روس

كه راه توانند از آنها به ممالك اروپ نقل شود. و گفتیم  سابق گفتیم و نشان دادیم كه دو راهى را كه امتعه و ذخایر هندوستان مى
دریاى احمر و نیل، اقصر طرق است و مخارجش كمتر از راه خلیج فارس و شام است. راه سومى نیز هست كه بهتر از این دو 

شود. اگر روسیه بتواند مقاصد خود را در تصرف بالدى كه مابین دریاى خزر و دریاى سیاه است، اجرا كند، و اگر  راه مى
رود، برود، و اگر ممالك مصر و شامات و سواحل نهر فرات از تاخت  ر كه روبه تنزل مىطو دولت عثمانى زمانى چند به همین

و تاز اعراب به همین ناامنى باقى بماند، دولت روس اجراى مقاصد خود را كرده و مزّیت این راه بر طرق دیگر، حتى به معبر 
ارت رایج خواهد شد، راهى كه گفتیم راه ایران روشن شده و تج -كه انگریز مركز تجارت هندوستان كرده است -دماغه امید

 است.

از دریاى خزر، یا از دریاى سیاه كه امتعه تجارتى كه نامزد فرنگستان شده، به توسط تجارت روس وارد رودخانه ولگا شده و به 
 ه برود.حاجى طرخان رفته و آنچه هم نامزد جهات جنوبى است، از ارامنه و گرجستان به یكى از بنادر دریاى سیا

[ صغیر و  ذخایر شمال هندوستان و ایران و قندهار و مولتان و الهور و كشمیر و بلخ و بخارا و سمرقند و تاتارستان ]تركستان
تواند به اسالمبول و به هركدام از بنادر بحرا سود برسد، و درصدى بیست و پنج و سى و چهل و حتى پنجاه سود  تّبت، تمامى مى

و مشك و شال كشمیر و پشم و ابریشم گیالن و پنبه در  «3» تردام و لندن به این قیمت میّسر نباشد. راوندكند كه ابدا در آمس
شیروان و مغان و گیالن و مازندران هست. از جانب خراسان و سجستان و كرمان هم محصوالتى از قبیل انقوزه، ذّرت، نشادر، 

خرجتر به دریاى سفید برند تا  توان از راه نزدیكتر و كم قالى و غیره مى اى و تریاك، زیره و قماشهاى ایرانى ابریشمى و پنبه
 اینكه از محیط حمل و نقل شود.

شد كه موجب حیرت و تعجب ما بود، وقتى  هاى گجراتى و قماشهاى هندوستانى در ایران به قسمى چنان ارزان فروخته مى پارچه
شد. همچنین الماس و مروارید و سایر  ه گمان داشتیم، خریدوفروش مىكه در اصفهان بودیم قلمكار و غیره به نصف قیمتى ك

 سنگهاى قیمتى، بسیار ارزانتر از فرنگستان بود.

تواند این امتعه را در ایران به قیمت نازل خریده و به حاجى طرخان و اسالمبول ارزانتر از انگریز  پس واضح شد كه روس مى
كند، زیرا كرایه بسیار ارزان است.  اه خشكى چندان تفاوتى در قیمت اشیاء ایجاد نمىونقل در ایران از ر ونقل كند. حمل حمل

  خاّصه

______________________________ 
 .) Rhabarber(ریوند( ریوند چینى، ریواس، -(. راوند )3)
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 رساند. اشیاى سبك وزن قیمتى كه هیچ تفاوتى در قیمت بعلت كرایه به هم نمى



رسد، بعلّت آنكه ملّت روس در متصرفات  همه تجارتى كه دولت روس امروزه با ایران دارد، به مقدار و مبلغ به دو میلیون نمى
اند، نرسیده است. ولى قریب به  وحشى است و به درجه تربیت و انسانیت كه سایر ملل فرنگستان نایل شده جنوبى خود هنوز نیمه

خواست  [ مى [ در مستملكات و متصرفات خود به درجات عالیه امتیاز موفق گردد. زمانى ]روسیه وسیهیقین است كه عنقریب ]ر
كه به واسطه حفر نهرى، رودخانه ولگا را به رودخانه دن متصل كند تا لنگرگاه قدیمى بساز شود و شهرى در كنار كوه قفقاز و 

ى در این نواحى تحصیل كند. اگر چه هنوز تا این امور ]انجام شود[ خیلى جمعیتى به فراخور آنها در آنجا جمع نماید و ازدیاد قوت
[ شود و موانعى را كه جهل و  باقى دارد، اّما نظر هّمت دولت متوجه آن است و معمول است كه متدرجا غالب ]بر مشكالت

 تعصب و تنبلى و عادت در سر راه گذاشته است، ]برطرف كند[.

تواند این دو دریا را به واسطه  بغازى به دریاى آزوف متصل بوده، ولى اكنون دولت روس نمى یك وقتى دریاى خزر به واسطه
حفر نهرى به هم متصل كند، تا اینكه كشتیها بتوانند به خط مستقیم از حاجى طرخان به دریاى آزوف روند، یا اینكه میان این 

هم متصل كنند. این امر به عهده دولت روس است  نازك كرده، به ، دن و كوبان راهى«1»  نهرها از قبیل ولگا، ترك، كویا مانیش
 كه مالحظه نماید و مخارج این اعمال را با مداخل آتیه آن بسنجد و عمل كند.

مدتى دولت روس در انزلى جاى محكمى ساخته و پنجاه نفر مستحفظ و چند اّراده توپ گذاشته بود. این محل را انبارى قرار داده 
اى كه از ایران  كردند. همچنان ]سالیانى دراز[ در مقابل امتعه اى كه از حاجى طرخان و ایران به حلب حمل مى امتعهبود از براى 

داد. از هنگامى كه در  در مقابل چرم و ماهوت و خز و سنجاب و غیره مى -از قبیل ابریشم و قماش و ادویه و غیره -گرفت مى
ز و سنجاب چندان رواجى ندارد، اّما در مملكت عثمانى بسیار متعارف و مرغوب ایران پوشیدن پوست بخارایى معمول شد، خ

 است.

  ب. تجارت ایران با اروپاى غربى

صد سال در ایران داشتند، از براى اینها حاصلى نداشت، مگر اینكه بتوانند امتعه هندوستان  تجارتى كه اهل فرنگستان قریب به یك
به ایران آورده، در مقابل به امتعه و محصوالت ایرانى بدل كنند. حالت ایران نسبت به امتعه  و محصوالت ینگى دنیا ]امریكا[ را

 فرنگستان چنین بود

______________________________ 
(1.)Manicht  
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ران است. اقمشه حریر هم در گفت بسیار گ خرید و مى كه ماهوت را در قیمتى كه اهالى فرنگستان خیال فروش داشتندى، نمى
آید و اسباب خرازى و غیره چندان طالب ندارد، پس به همین سبب امتعه اروپایى چندان امید سودى  خود ایران به عمل مى

 نداشت.

كه شاه عباس در تاریخ هزار و ششصد و بیست و  «4»  این تجارت از براى اهالى هلند و انگلیس خوب بود. اولى جوهریات
كرد، به ملت انگلیس داده بود و آن، این بود كه گمرك امتعه خارجه  سه، هنگامى كه اهالى پرتغال را از جزیره هرمز بیرون مى

نصف گمرك از مرتبه در بندر عباس دریافت كند و در محلى دیگر مطالبه نكند. این به قدر  در مملكت و داخله در آن را یك
 شد. سایرین، براى انگلیسیها تمام مى

گیر نشده بودند. اّما در اسالمبول  رفت. به سبب اینكه در هندوستان چنانكه باید، جاى فرانسویان را كارى عمده در ایران پیش نمى
از آن مملكت به چنگ و ازمیر و حلب اشیا كثیرى از محصوالت ایرانى و امتعه خارجه از قبیل ابریشم و پشم و غیره را 

 آوردند. مى

م در آنجا متمّكن گردیده بود تا فرانسویان را از خریدارى  8374شركتى از انگلیس و روس در گیالن تركیب یافته و از تاریخ 
هاى مملكت خود را به خط مستقیم به ایران وارد كند. این شركت قریب به  ابریشم منع كند و ماهوت و سایر محصوالت كارخانه

م واقع شد، و انقالباتى كه فیما بعد بر این مملكت وارد  8313نه سال در گیالن بود. اّما بعد از فوت نادر شاه كه در تاریخ 
گردید، آنها را مجبور كرد كه مقام خود را ترك كنند. همچنان كه تمامى اهل فرنگستان كه در اصفهان بودند، رفتند و برخى در 

 ر شدند كه بعد از این انقالبات، شاید دوباره مراجعت كنند.بندر عباس توقف كرده، منتظ

فرانسویها كه از اصل سودى در ایران امید نداشتند، بالكل ایران را ترك كردند. من بعد هم خیال مراوده و مقاوله ندارند، لیكن 
 اند. مطمع نظر تجارت به طرف بصره و مسقط انداخته



ترك كردند و جزیره خارك را متصرف شدند. این جزیره واقع است در منتهاى خلیج  م، بندر عباس را 8336هلندیها در سال 
ساخته و شروع به تجارت با جنوب ایران  «81»  اى [ و به مسافت قلیلى از بندر ریگ ]قرار دارد[. در این جزیره، قلعه ]فارس
 كردند.

  دار التجاره [، بندر عباس متصرف شد و م به ریاست كنت ]هلندى 8313در حدود سال 

______________________________ 
 شود. (. جوهر )معّرب گوهر( به هر سنگ گرانبها مانند یاقوت، الماس و غیره اطالق مى4)

جزیره هرمز در متون جغرافیایى و تاریخى »(. براى آگاهى از سابقه تاریخى این قلعه رجوع كنید به: مریم میراحمدى، 81)
 (.8764)مشهد،  83ات جغرافیایى، ش ، در مجله تحقیق«قدیم

 811سفرنامه اولیویه، ص: 

در این تاریخ ]هلندیها[ قونسولى در بندر ابوشهر ]بوشهر[ گذاردند تا مهمات شركت هندوستان را  «88» انگلیس منهدم گردید.
در بیع و شراء امتعه ایجاد  شوند، بكنند و سهولتى خودشان با بصره انجام دهند و حفظ كشتیهاى تجارتى كه وارد شطالعرب مى

 كردند. فرستادند و بقیه را به سالمت وارد بصره مى گشت، براى فرنگستان مى كنند. بارهایى را هم كه برمى

م، هلندیها از جزیره خارك به حكم شیخ میرمهّنا رانده شدند. از این تاریخ به بعد دیگر كسى از این ملت در  8363در تاریخ 
كه ساخته بودند با توپهایى  «81»  اى اند. در شمال جزیره خارك، قلعه ردید و بالكله ترك تجارت ایران كردهخلیج فارس ظاهر نگ

چند كه در آن باقى گذاشته بود، اكنون هم باقى است. در پیش روى این قلعه، لنگرگاه بسیار مطمئن و خوبى است كه كشتیهاى 
ین جزیره تخمینا سه فرسخ قطر دایره دارد. امروزه قریب چهارصد نفر خانواده بسیار بزرگ توانند كه در آنجا لنگر اندازند. ا

دارد كه مشغول زراعت هستند. قدرى گندم و قدرى از حبوبات و كمى پنبه، محصوالت آنهاست. درخت خرما و انجیر و بادام و 
 شود. سرازیر مى انگور دارند، و در طرف جنوبى جزیره كوههاى كوچكى است كه آبهاى خوشگوار از آنها

كارگزار شركت فرانسه در هند و مقیم بصره، از كریم خان خواهش كرد كه جزیره مزبور را  «87»  در یك سال، مسیو پیرولت
به دولت فرانسه واگذار كنند. در این باب سندى از كریم خان گرفته و به پاریس فرستاد، اّما در خالل این احوال شركت 

اى  هندوستان منقطع گردید. ]با این رویداد[ دولت فرانسه از تصرف جزیره مزبور منصرف شد و نتیجه [ در ]فرانسوى هند شرقى
 براى سند مترتب نگردید.

  پ. تجارت ایران و عثمانى

ها مانند ثعلب، زیره و یا نشادر، تریاك و پادزهر و غیره، و  تجارت ایران و عثمانى چندان وسعتى ندارد و منحصرست به ادویه
آورند. پوست بّره كه از شیراز آید. تنباكو براى بغداد و حلب و اسالمبول؛ و ابریشم  ب گیالس براى چپق كه از لرستان مىچو

 برند. رود. شال كرمان و شتر و اسب هم به آناطولى مى گیالن به بغداد و حلب و شام مى

______________________________ 
كه صحیح نیست. وقایع بندر عباس در اواخر سالهاى حكومت افاغنه به دست هلندیها رخ م آمده است  8333(. در متن سال 88)

داد. براى آگاهى بیشتر پیرامون نصب پرچم هلند در جزیره و تسلط آنان بر بندر عباس رجوع كنید به: غالمرضا ورهرام، 
تا  34(. ص 8763)مشهد،  1و  8مشهد ش ، در مجله دانشكده ادبیات و علوم انسانى «كمپانى هلندى هند شرقى در ایران»

817. 

 آمده است.« قلعچه»جا در متن به صورت  (. عبارت قلعه همه81)

(87.)Pierault  

 818سفرنامه اولیویه، ص: 

 شود. به بغداد حمل مى -بافند كه در گیالن و مازندران مى -همچنین نوعى از حصیر

ایضا قلم براى تحریر در مملكت عثمانى از جنس نوعى نى است كه در حوالى شود[.  سقز، شیر خشت و نفت سفید ]نیز حمل مى
 شود. سو سبز مى شوشتر و حویزه و كنار آب قره



 شد. زمانى نیز به اسالمبول توسط تجار فرنگستان از ایران ابریشم و پشم حمل مى

شد كه از خلیج فارس و بصره نیز  سید و مىر شال كشمیر و مشك و ادویه هم تمام ایران را سیر كرده و به مملكت عثمانى مى
 حمل كنند.

آورد، مگر قدرى خرما از بغداد و قلیلى برنج براى كرمانشاهان و همدان و مقدار  در مقابل، ایران چیزى از مملكت عثمانى نمى
 گیرد. كمى از امتعه فرنگستان كه از جانب حلب مى

 كند. دریافت مىمابقى وجوه نقد در امتعه خارجه را در مملكت خود 

اندازه این وجوهات از طال و نقره به قدرى شایان است كه هنگامى كه ما در ایران بودیم، نقودى غیر از سّكه عثمانى ندیدیم. 
فرستند، لهذا  گیرند و به هندوستان مى سكه ونیز هم در ایران باشد، به جهت اینكه تجار در عوض امتعه هندوستان از این سكه مى

 الوجود است.قلیل 

دوازده مساوى یك  -اى مس به ضخامت یك خط و سه ربع هندسى، و دوازده خط در پهنا پول سیاه ایران عبارت است از قطعه
 ، و بسیارست و وزن مساوى ندارد.-ضلع هندسى است

یك روى این پول  وزن دارند. دسیمه پولى است كه ده عدد آن، یك فرانس است. «81»  بعضى بیشتر و بعضى كمتر، یك دسیمه
اسم شهرى است كه در آن سّكه ضرب شده و نیز تاریخ ضرب دارد، و در روى دیگر شیر و خورشید است. در بعضى شیرى 

كه صید غزالى كرده و گاهى هم صورت طاووس و گاه صورت خارپشتى كه خارهاى خود را باز كرده و گاهى صورت دو عدد 
 الوجودترست. سّكه خود ایران، بسیار قلیل ماهى نقش شده است. پول طال و نقره از

  ت. تجارت ایران با هندوستان

آورند؛  رود، عبارت است از مس وافرى كه از هرات و خراسان و سجستان بیرون مى اى كه از ایران به هندوستان مى امتعه
هاى خشك شده مثل خرما، كشمش،  یوهكنند؛ تنباكو، روناس، زرنیخ و مقدار بسیارى از م گوگرد كه از جزیره هرمز استخراج مى

، و گالب شیراز و اسب و چرم و حصیر و قدرى قلیل ابریشم -خاّصه مرباى به -ها و مرباها بادام، پسته، غیسى و بعضى ترشى
 هایى كه در هندوستان نیست، برند. هم به طرف سورات و مخصوصا جمیع ادویه

 اى كه براى اینجا صورتى است كه امتعهنقره و طال از مملكت عثمانى جلب كنند و این در 

______________________________ 
 واحد پول متداول در قرن نوزدهم میالدى است. -) Decima( (. دسیمه81)

 811سفرنامه اولیویه، ص: 

 گیرند، نباشد. فرستند، به مقدار ربع آنچه مى مى

هاى هندوستان  ، و تمامى عطریات و ادویه«83» ر بنگاله و باتاویاگیرد، عبارت است از شك اى كه ایران از هندوستان مى امتعه
 و سیالن و سایر جزایر هند كه در محیط هند واقع است.

كنند و نیز قهوه  قماش و قلمكار هندى و ظرف چینى و مرباهاى معروف هندى كه این امتعه را با عربستان و مصر مبادله مى
 فروشند. نباتى از مصر تحصیل كرده و به قیمت بسیار در هندوستان مىبسیار از عربستان، و همچنین محصوالت 

 [ در تصرف ایران نیست. ما از بحرین و مروارید آن هیچ نگفتیم، به علت اینكه این جزیره ]امروزه

  . محصوالت ایران3

ى چیزهاى دیگر، با خصوصیات ایم، یا بعض ایم. اكنون از بعضى از آنها كه سخنى نگفته از محصوالت ایران بعضى كلمات گفته
 گوییم: جداگانه سخن مى

  الف. ابریشم



آید، در زمان سابق به قدرى بوده است كه از قرارى كه شاردن گوید، در هر سالى بعد  مقدار ابریشمى كه در ایران به عمل مى
كه از  «83» وزن داشت، «86»  رفت، بیست و دو هزار فرده از آنكه به مصرف خود اهالى به جهت اقمشه از هر قبیل مى

شد. از گیالن ده هزار فرده، از مازندران دو هزار، عراق عجم و خراسان هر كدام سه هزار، قراباغ دو  ایران به خارج حمل مى
 هزار، شیروان و گرجستان دو هزار كه مجموعا بیست و دو هزار فرده، محصول ابریشم ایران بود.

در گیالن دارالتجاره و شركتى احداث كند، مقدار وافرى ابریشم حمل شتر شده و از راه م  8374پیش از آنكه انگلیس در سال 
كردند. ابریشم ایران متفاوت است. بهترش  بردند. این تجارت را تجار یهودى و ارمنى و اهالى اروپا مى خشكى به اسالمبول مى

 رود. ریبا پنجاه پیاستر عثمانى به فروش مىآن است كه شعربافى كنند. هر فرده دوازده من وزن دارد، و هر منى تق

 این ابریشم زرد رنگ است، و نادر است كه سفید باشد. تارهاى نرم و نازك دارد و بسیار

______________________________ 
 (. مراد از باتاویا، جاوه است.83)

 ر قاجار( وزن داشت.پوند، هر فرده دویست و هفتاد و سه گیروانكه )وزن متداول در عص -(. فرده86)

كنم شاردن  (. مترجم )حاج محمد طاهر میرزا( گوید كه در اینجا مصنف حاشیه نوشته كه مضمونش این است كه گمان مى83)
 خواسته است بگوید، دویست و شانزده گیروانكه ]پوند[.

 817سفرنامه اولیویه، ص: 

 جنس است. خوش

ها،  نامند[، آنجا فرده ابریشمى بسیار خوب دارد، اّما غالبا در وسط فرده «81»  آنچه از طرف گنجه و شماخى آورند ]آرداسین
 رود. گذارند. هر منى از سى و پنج الى چهل پیاستر به فروش مى ابریشم بد مى

روس كه ابریشمى كه در سابق ذكر شد، كمیاب است، یا اینكه به دلیل تفرقه مردمان در انقالبات، كمى گرفته است. یا اینكه تجار 
 كنند. ونقل مى ، تمام تولیدات را به روسیه حمل-اند بعد از برچیده شدن دارالتجاره انگلیس متمكن شده -در گیالن

كارند: توت سفید غالبا از براى برگش، و سیاه از براى  درخت توت سفید و سیاه در ایران بسیار معمول است و زیاد هم مى
 كنند. ایران تهیه مىاش. از توت سیاه شربتى نیز در  میوه

 نمایند. توت سیاه و سفید را خشكانیده، به جهت زمستان نگهدارى مى

  ب. پشم

بعد از ابریشم، از محصوالت هیچ چیز به قدر پشم اهمیت ندارد. هیچ مملكتى در روى زمین به قدرى كه در ایران پشم به 
نمد، و قالى و گلیم و غیره از پشم است. چادر رسد، نیست. كاله تمامى ایران از پوست است، و فرش از  مصرف مى

 صحرانشینان تمامى از پشم است.

هاى مختلف از هر قبیل از پشم به كثرت است. لباس زمستانى و جل اسب و جوال كاه، تمامى از پشم است. باوجود این،  پارچه
شده است. جنس این پشم مختلف است و انواع  ىارسال مقدار وافرى به بغداد و حلب و ازمیر و اسالمبول در زمان گذشته انجام م

 [ دارد: ]گوناگون

شود، اّما به كلى بهتر از پشم مملكت اسپانیا  اول آن، پشم گوسفندى است كه دنبه بزرگى دارد. این پشم برحسب امكنه متفاوت مى
 و انگلیس نیست.

سیاه، سرخ و سفید. سیاه از خراسان و بخارا و دوم، پشمى است كه به تركى تفتك ]موى بز[ گویند، این پشم سه قسم است: 
[ است، اّما هنوز به  سمرقند آید، و اعالتر و بهتر از دو قسم دیگر باشد. اگر چه به من گفتند كه از پشم اشتران باكترى ]بلخ

 صحت این قول نیستم.

 شود. [ سرخ، بیع و شراء مى ]نوعسفید از جانب جنوبى ایران خیزد، و از پشم شتر عرب یك كوهانه باشد و به نصف قیمت 



  باشد، با شتر حمل «84»  صد اقه طور[ مخلوط با بارهایى كه به وزن یك این سه پشم را ]به

______________________________ 
(81.)Ardassine  

 ود.كیلوگرم ب 8/ 1111گرم(، مساوى  7/ 113درهم )به ازاى  111واحد وزن عثمانى، برابر  -(. اقه، اوقه84)

 811سفرنامه اولیویه، ص: 

كنند، و آنچه به وزن پنجاه اقه است، با قاطر حمل كنند. آنچه اعال و بهتر باشد، تقریبا بارى هشت پیاستر فروخته گردد، آنچه 
همان بوى مشك از آن آید، و خالص باشد، كرك نامند و بهتر از سایرین است. سیاه بیشتر از سفیدست. یهودیان بارهاى پشم را به 

[ نخرند، و گویند این رنگ  قسمى كه از ایران آید، بخرند، و بعد خود اقسام آن را از هم سوا كنند. انگلیسیها غیر از پشم ]سیاه
[ سرخ را مخصوصا به  سالم از چرك شدن باشد. فرانسویها هر سه قسم را بخرند و بعد خود اقسام آن را از هم سوا كنند. ]پشم

 رند.ب «11» مملكت لیورنو

هاى پاریس، من  زرد رنگ است. در كارخانه «18»  المس شتر باخترى، پشمش بسیار ]ریزتر[ از شتر عربى باشد و بلندتر. لین
ینگه دنیایى  «11»  [ ویغونى گفتند پشم جانور معروف به ]پشم از این پشمها دیدم. باوجود اینكه به اسم پشم بز خریده بودند، مى

[ بافند كه  سازى، در چیز دیگر به كار نبرند، اّما در ایران شالى ]از آن هاى كاله نگستان، غیر از كارخانهاست. این پشم را در فر
 در دوام، به قدر شال كشمیرى باشد.

الجثه ]هستند[ و در سرما بیشتر از شتران عربى تاب و توان دارند. در آسیاى صغیر و در شمال  این شتران بسیار قوى و عظیم
ر توران و تاتارستان و قندهار و كشمیر ]وجود دارند[. تمامى نواحى شرقى سردسیرى و گرمسیرى از این شتران ایران و د

 بسیار دارند.

شتران عربى كه جمازه گویند، غیر از بالد حاّره مانند هندوستان و بالد جنوبى ایران و عربستان و شمال افریقا، در جاى سرد 
تا هزار و دویست گیروانكه بار توانند برداشت، در صورتى كه سفر دور نباشد. اّما در سفرهاى زیستن نتوانند. اشتران باخترى 

دور به همراهى كاروان، مقرر است كه از هشتصد گیروانكه بار تجاوز نكند. شترهاى عرب را در سفرهاى دور بیش از ششصد 
نیز بار بردارند. این شتران یعنى هردو جنس را طبعا در بهار [  گیروانكه بار نكنند. اّما در سفرهاى چند روزه هشتصد ]گیروانكه

 مالند، «17»  موى بریزد. در این هنگام قطران

______________________________ 
براى آگاهى بیشتر پیرامون وزنهاى متداول آن عصر، رجوع كنید به كتاب: والتر هینس، اوزان و مقیاسها در اسالم، ترجمه 

 .33و  73، 11(، ص 8763)تهران، غالمرضا ورهرام 

(11.)Livorno  

 (. پشم نرم به رنگ اخرى.18)

(11.)Vicogne  

كه غالبا از جوشاندن چوب ) Gondron( شیره درخت ابهل و شیره ارزو مانند آن است. مایعى روغنى و چسبنده -(. قطران17)
 آید. رنگ آن غالبا تیره و سیاه رنگ است. مىخشك درخت صنوبر و یا گاهى از چوبهاى ضمع دهنده دیگر به دست 
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 كه بسیار شتر را رنجه كند و موجب دیوانگى او گردد، ایمن باشند. «11»  تا از صدمه مگس و خاصه هرم شمس

كلفترست،  سوم، پشم یا موى بزست. در كوهستان كرمان یك جنس مخصوصى از بز باشد كه موى وى قدرى كوتاهتر و قدرى
اّما به غایت نرم و لین المس است. در آن مملكت تمامى به مصرف برسد. بعد از زدن و حاّلجى كردن، دو قسم مختلف از آن 

جدا كنند: قسمت زبرتر كه در آن مویهاى كلفت باشد و به مصرف نسج پارچه كه مشابه صوف مملكت ماست، برسانند. از 
 شالى بافند كه قریب به شال كشمیرى باشد.قسمتى كه بسیار نرم و لطیف باشد، 



اول كسى است كه از این پشم به فرنگستان آورد. به قول او، این پشم مخصوص گوسفندى با صفات مخصوص  «13»  تاورنیه
 است كه در اول بهار، به هنگامى كه علف تازه چرد، موى خود را بریزد و محتاج به زحمت تراشیدن نباشد.

گویند و نه آن  ن نرفتیم و تاورنیه رفته است، اّما از قرارى كه از ثقات در اصفهان شنیدیم، چنان است كه مىاگر چه ما به كرما
هم در سفرنامه خود چیزى گفته كه مؤید قول ماست. او گوید كه گربه از ابوشهر آورده  «16» چنانكه تاورنیه گوید. مسیو نیبور

 «13» گوید، به طریق استطراد یدیم. بعد از تفصیالتى كه در وصف این گربه مىبودند. در اسالمبول نیز از این جنس گربه د
 [ مویهاى بلند و نرمى دارد. گوید كه بزى نیز در كرمان باشد كه ]مانند گربه

  پ. اسب

ما را در  برند، بسیار شایان توجه است. حسب اطالعى كه شماره اسبهایى كه هر ساله از ایران به مملكت عثمانى و هندوستان مى
شود كه هر رأس شصت تومان بدهند  مّدت توقف تهران حاصل شد، اینكه هر ساله به قدر دوهزار رأس به مملكت عثمانى نقل مى

 [ هفتاد تومان قیمت و ارزش دارند. فرستند، ]هر رأس و آنها كه به هندوستان مى

ر تعداد، اسبهایى است كه بسیار خوشگل و قوى و بادوام اسبهاى مملكت آذربایجان و شیروان و عراق و همچنان مال فارسستان د
[ خرند  است. اسبهاى خراسان بعد از اسبهاى تاتارستان، بهترین اسبهاى ایران است. به جهت سوارى، اولى را تجار و ]كاروانیان

  ]به

______________________________ 
 اشعه خورشید -(. هرم شمس11)

 (.8776اصفهان،  -مه ابوتراب نورى )تهران(. سفرنامه تاورنیه، ترج13)

 (.8731(. سفرنامه نیبور )كارستن(، ترجمه پرویز رجبى )تهران، 16)

  از مطلب دور افتادن -(. استطراد13)
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د. از دویست و پنجاه [. دومى را بزرگان و آنانى كه میل دارند بر اسبهاى خوب سوار شوند، ابتیاع كنن قیمت چهل تا شصت تومان
دهند. شود كه گرانتر هم بخرند. این اسبها از آن سبب ممتاز باشند كه اعضاى متناسب دارند  تومان تا ششصد تومان نیز قیمت مى

 و مانند اسبهاى عربى الغر نباشند و صورت و كوچكى آن مانند اسبهاى تاتار نیست.

واظب باشند و روزى دو بار تیمار كنند و قشو زنند و از آفتاب گرم و خشكى ایرانیان از براى خدمت، اسب را بسیار مراقب و م
پوشانند. چون از راه دورى و حركت سختى باز آیند،  جا بماند، با جل و نمدش مى و سردى محفوظ دارند. هنگامى كه اسب در یك

تا عرقش بالمره خشك شود. در تمامى روز گرداند. زین از او نگیرند،  كم مى به محض پیاده شدن، نوكرى یا طفلى اسب را كم
غیر از كاه چیزى به او ندهند. اما در اول شب مقدار معینى جو به او بخورانند. در بعضى از اسفار، بعد از فرود آمدن اسبها را 

 به چرا سردهند.

و تحمل سوغان نكرده، تلف چنان سخت باشد كه بسیارى از اسبها، تاب  ازبكها و اعراب گرمسیر، اسبها را سوغان كنند. این
شوند. این عمل چنین است كه اول خوراك اسب را بتدریج كم كنند تا به جایى رسد كه در بیست و چهار ساعت هیچ چیزش 

ندهند، و متصل بگردانند، و هر روزى مسافت بسیارى آنها را راه برند. این كار از آن كنند كه این طایفه قطاع الطریق و اهل 
اى تارند و به هنگام فرار توانند مسافت  الزمه این شغل، این است كه از مسافات دور به ناگهانى بر دهى یا قبیلهغارت باشند، 

بسیارى را در زمان قلیلى طى كنند. این اسبهاى سوغان گرفته چنان باشند كه هشتاد میل مسافت را یكسر رانند، نه درنگى كنند و 
 نه چیزى خورند.

  ت. پنبه

شود كه دولت  رود. ااّل اینكه چند سال مى رسد و به خارج نمى آید، در ایران به مصرف مى اى كه در ایران به عمل مى مقدار پنبه
[ این ملت  تمدن -برد. مظنون چنان است كه اگر به سیولیزاسیون ] روس مقدار كمى از گیالن و مازندران به مملكت خود مى

بگیرند. چه در ایران و چه از عثمانى و هندوستان و چه ازینگى دنیا. از این دو مملكت  افزوده شود، از هر دستى كه توانند، پنبه
[ مملكت عثمانى بهترست. این  آخرى به وسیله انگلیسیها باید تحصیل كرد. پنبه ایران بخوبى هندوستان نیست، اّما عموما ]از نوع

 كار برند. مرتبه باید به یعنى سالى یكآورند، نباتى است و شجرى نیست،  پنبه كه در ایران به عمل مى



  ث. روناس

  روناس در طرف شمالى ایران فراوان است. ما در كرمانشاهان و همدان و تهران و رى
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به مصرف نیز آن را دیدیم. در شمال ایران موجود است و بهترین آن در فراه و قندهار به عمل آید. مقدار وافرى از آن در ایران 
رسد و یكى از فصول مهم تجارت هندوستان هم هست. در تجارت ریشه دیگرى نیز دیدیم كه از جنس اشجار  خود مملكت مى

 نظر آمد. از آن نیز رنگى شبیه به روناس گیرند، ولى پستتر از آن است. به

 ج. نیشكر

دست  هنوز علم تصفیه آن را ندارند. شكرى كه بهنیشكر را در مازندران به عمل آورند و از آن شكر استخراج كنند. اّما 
ها یك روزى معمول است كه در ایران اهمیت گیرد. خاصه كه شكر ینگى دنیا به همین  آورند، سرخ رنگ است و این فقره مى

 قسمى كه هست، پایدار بماند.

 ر زراعت آن ترغیبها.كند و د دولت روس به سبب منافع خود، ایران را در آموختن تصفیه آن بسیار تحریص مى

  چ. ترنجبین

شود كه ترنجبین نامند. در بعضى از  اى منجمد مى در بالد حاّره ایران و عربستان، در آخر تابستان در روى غالب گیاهان، شیره
ز این رسد. در آخر تابستان تا مّدت یك ماه در تمامى ساعات روز ا امراض استعمال كنند و در تمامى دكانهاى عطارى به هم مى

گیرند. قسمتى دیگر نیز هست كه از شمال خراسان آورند. همچنان از بالد تاتارستان نیز استخراج كنند. اّما نفهمیدیم كه  شیره مى
خورند. چنانكه در فصلى از موصل سخن  شود كه شیر خشت نامند. شیره دیگرى هم هست كه مى در روى چه درختى حاصل مى

شود كه ما آن درخت را ندیدیم. پیش از طلوع آفتاب باید  . آن در روى برگ درختى منجمد مىگفتیم. از آن نیز ذكرى كردیم
 دست نیاید. بگیرند، وااّل حرارت آفتاب، آبش كرده، چیزى به

  ح. مومیایى

الرستان و  مومیایى ماده سیاه مایعى است كه بوى خوش دارد، و به مقدار قلیلى از یكى از كوههاى كرمان بیرون آید. همچنان از
خراسان نیز آورند، كه پستتر از اولى باشد. این مومیایى در جزء امتعه تجارتى نیست، زیرا تمامى آنچه از معدن بیرون آورند، 

 مال پادشاه شود.

به آن نماید. بیش از سالى یكبار،  اگر شاه ایران خواسته باشد به كسى هدیه كند، ]او[ معدن را در كمال مراقبت و اهتمام حفظ مى
روز هر قسم زخمى كه باشد، با مالیدن آن صحت پذیرد. در  دست نزنند. ایرانیان را اعتقاد بر این ماده باشد. گویند در یك شبانه

 این سخن بسیار اغراق است.
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 خ. نفط )نفت(

قیر[  -ر یا تصفیه كنند، مایعى تندبوى با نفودى ]شود. این نفت را چون تقطی نفت از بادكوبه و از چند موضع ایران استخراج مى
 كار برند. دست آید كه در بعضى از امراض به به

بسیارى استعمال آن در جال دادن اشیاء، از قبیل قلمدان و بعضى ادوات دیگر با روغن سندروس باشد كه چون روغن سندروس 
گردد. در بغداد  شود و ]در[ زمان قلیلى این بوى تند نیز زایل مى مىكار برند، باعث حسن جال و سبب رونق و دوام آن  را با آن به

 سوزانند. و كركوك نفت سیاه را در چراغ مى

 د. پادزهر

پادزهر به قدرى كه سزاوار و لیاقت دارد، بیشتر از آن شهرت دارد. شهرتش بیشتر از لیاقت آن است. در ایران خواّص عجیب 
شود. ایرانیان به قدر  اى است كه در جوف بز كوهى و اهلى گرمسیر متكّون و متحّجر مى ماده دهند. این و غریبى به آن نسبت مى



برند،  نمایند و معتقد به خواص عجیب آن هستند. مقدار كثیرى هم به مملكت عثمانى مى چند گندمى در گالب حّل كرده، صرف مى
 شود. اّما به فرنگستان چندان حمل نمى

  ذ. گالب

چ بوى خوشى را با این جوهر نفیس، انبازى و برابرى نیست. مقدار وافرى هر ساله در ایران صرف شده و به هیچ عطرى و هی
تر آنكه قیمت این گالب در اصفهان گرانتر از  برند. غریب رسد. بسیارى هم به هندوستان و مملكت عثمانى مى مصرف اهالى مى

 رسد. شود كه هیچوقت گالب خالص به فرنگستان نمى ختند. پس معلوم مىفرو آن بود كه در فرنگستان از اسالمبول آورده و مى

 اى چند نیز از حالت سپاهیگرى ایران سخن بگوییم. *** حال همین قدر درباره تجارت ایران و امتعه آن اكتفا كرده و كلمه

  . سازمان لشكرى6

تان طبقات لشكرى مرخص هستند. اّما به محض در زمان صلح، ایران قشونى ندارد. به هنگام جنگ نیز همیشه در فصل زمس
اطالع دادن، در اندك زمانى در تمام نقاط مملكت به سرعت تمام افراد سپاهى با اسلحه جنگ به محل مشخصى كه معین شود، 

 شوند. حاضر و مجتمع مى
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درنگ روانه  ه محض و مجرد رسیدن حكم پادشاه، بىخوانین والیات همیشه با عده و تدارك سفر، مهیاى حركت هستند كه ب
 گردند. مى

آن، از هر طایفه و از هر جنس مختلط باشند: از قبیل كرد، تركمان، ازبك، افغان و « قشون سواره»این افراد لشكر ایران، یعنى 
ام ضرورت و احتیاج كه به هنگ آن« قشون پیاده»لزگى. هر طایفه را رئیس مخصوصى است كه به فرمان او حركت كنند. 

 گیرند، عبارت است از روستاییان كه بال امتیاز و تفاوت به حكم، یكجا گرد آورند. مى

نامند. رؤساى هر طایفه رئیس و بزرگ متبوعین خویش « سردار»تمامى این لشكریان در تحت فرمان شخصى باشند كه وى را 
پانصد )و گاه پنجاه( « باشى پنجه»ه هزار نفر به وى سپرده شود. كسى است ك« باشى مین»باشند. صاحبان جزء از این قرارند: 

 [ صدنفره به او سپرده باشند. كسى است كه یك ]دسته« یوزباشى»نفر دارد. 

ایرانیان تیر، كمان، نیزه، شمشیر و خنجر و غیره، از اسلحه قدیمى است. با اسلحه آتشین شناسایى هم دارند. اّما كمتر « اسلحه»
 كار برند. ن بهاز عثمانیا

 شد. بردند و نتیجه بسیارى نیز بر آنها مترتب مى كار مى به« توپخانه»در زمان نادر شاه 

بعضى از توپهاى توپخانه نادرى را دیدیم كه عالمت خوبى داشتند و در زمان سلطنت وى ساخته بودند. اّما گمان دارم كه در دو 
اى  هیچ آنها را استعمال نكرده و به همراه نبرده است. تفنگهایشان، تفنگهاى فتیلهسفر خود، آغا محمد شاه به تفلیس و خراسان، 

اكنون « توپ. »«11» بسیار بلندست كه دو شاخه دارد. به هنگام انداختن باید زمین گذاشته و در روى دو شاخه، خالى كنند
باشد كه در هنگام حرب هر یك بار  «14» «قرابینه»محض تجمل، چند عددى دارند و استعمال نكنند. بعضى از سواران را 

 خالى كنند.

نیز در كمر دارند. آنان كه از جانب شرقى « طپانچه»اند. جفتى  دارند و شمشیرى كج در میان بسته« نیزه»جزء اعظم قشون، 
دارند. بسیار كم و نادر  دریاى خزر آیند، از قبیل تركمان و ازبكان، اسلحه آتشین ندارند. شمشیر بلند و كج با نیزه و تیر و خنجر

كار برند و تیر را  هاى اعراب نیز دارند. در جنگها تمامى ]آنها[ به هاى سبك مانند نیزه باشد كه طپانچه در كمر داشته باشند. نیزه
  [ باشند. آنان به [ اندازند كه به هنگام فرار و غیره در پشت ]بسته كمان -با چوبى ]

______________________________ 
مندان را به سالحهاى موجود در موزه نظامى ایران واقع  معروفند. توجه عالقه« تفنگ دوشاخ»(. این تفنگها، اصطالحا به 11)

 كنم. در مجتمع سعدآباد تهران جلب مى

 قسمى تفنگ كوتاه و سبك. -) Carabine( (. قرابینه یا قرابین14)

 841سفرنامه اولیویه، ص: 



[ خوابیده و یا بدون آنكه توقفى كنند، تیر به جانب دشمنى كه او را  استعمال تیروكمان به صورتنوعى مخصوص ]در هنگام 
 و زره نیز غالبا در بر كنند.« جوشن»و « خفتان»كنند.  تعاقب كنند، انداخته و از محدوده مرافعه، فرار مى

  . قوه بحریه3

راى ضبط اعراب داشتند و با آن با مسقط، سورات و هندوستان ایران را قوه بحریه نباشد. در زمان گذشته در خلیج فارس ب
كردند. همچنان چند سفینه در بحر خزر داشتند كه براى ضبط تركمان و ازبك از طرف شرق، و ضبط لزگیان از  تجارت مى

انیان بسیار الزم است كه بردند. اّما اكنون از آنها هیچ چیزى باقى نمانده است. اّما در هر حال از براى ایر كار مى جهت غرب به
 در مقابل روس در دریاى خزر، كشتى به قدر كفایت داشته باشند.

به علت اینكه جهت جنوبى ایران جنگل ندارد، بسیار مشگل است كه در خلیج فارس كشتى را به قیمت مناسبى تمام كنند. اّما در 
سازى دارد و حمل آن به ساحل نیز مخارج  كشتى سواحل دریاى خزر، جنگل مازندران و گیالن چوبهاى خوب به جهت عمل

 چندانى ندارد و سهولت نیز دارد.

المرجب، در دارالسلطنه تبریز، در كمال استعجال تحریر شد. كاتب الحروف: كاظم  شنبه بیست و ششم شهر رجب به تاریخ سه
 آشتیانى.

 


