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 با ياد                                        
 ستاره آرزو                                                                                    

 
 

 ديباچه
 
 

دياری نمناک و مملو از رود و جنگل و . مازندران، سرزمين باران و راز و رمز است
باران هر چند مژده سر سبزی و شکوفايی اقتصاد می دهد اما، خود غارتگر يست . کوه
 !غدار

بسا آثار کهن و . وبت هميشگی ويرانگر يادمانهای تاريخی استريزش پياپی باران و رط
چنان نا !! کتابهايی که می توانستند واگويه گذشتگان باشند زلطف اين موهبت طبيعت

 .پيدايند که گويی هرگز نبوده اند
در سرزمينی که ساختمان چند دهه اخير آن هماغوش خزه و سبزه و انجيلی است و آجر و 

 .باران ز هم وارفته، تصور سالم يافتن بناهای قديمی خيالی بيش نيستمصالحش از نم و 
خاک نمور اين ديار، و باران، کی می گذارد نسخه ای در . کتاب نيز دچار همين بالست

 .دل آن محفوظ بماند
 !کتاب را با خاک چه کار؟: شايد بگويند

ا پنهان نمی  سخن می گفت و زنجموره های خويش ر– اين خاک –کاش، اين سرزمين 
 ...کرد، و می گفت که چه ها رفته بر او 

هجوم بيگانگان و ستم خودی، تبر به دوشان مازندران را هماره رنج می داد و بس و اين 
مردم، کتابها و هستی خويش را به خاک امانت داده و خود به بيشه و کوه بهر ستيز می 

 .رفتند، رفتنی که اکثراً  بازگشتی بر آن متصور نبود
خراب، کشتزاران لگدمال  و هرآنچه خواستشان بود می کردند، خانه ها سوخته يغماگران

و زان پس، باران، هر چه . پيادگان وسم ستوران، و امانت در خاک عمدتًا همچنان پنهان
و لطيف و بکر، آنسان که  را مانده به جا، با فراغت می شست، و باز هم خاک، سرسبز

 .گويی هيچ نشد
 و چه کند مازندرانی تشنه دانستن؟. خاک، زين جهنم سبزچه بگويد 

هر چه مربوط به تاريخ خاک اوست می خواند و باز هم . مانی ست که دانست چه کند دير
همين انگيزه مرابس، که در اين قحط .خواهان است، و اين است راز پيوند تبری و کتاب

ا با انتشاراين کتاب آغاز کنم، باشد سال اميد يافتن، جستجوی چند ساله نشان از بی نشانها ر
 .که ياران اين سرزمين نيز چنين کنند

سفرنامه حاضربيانگر رخدادهايی است که بخشی از آن تاکنون پنهان مانده بود و افضل 
الملک که به عنوان رياست دفتر ايالتی مازندران به اين سفر دست يازيده و مدتی در اين 

 .ما را از چند و چون حوادث آگاه می کندديار اقامت کرده بود به خوبی 
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از جمله نادانسته ها که در کتاب از آنها به وضوح ياد شده است نکات زير برجستگی 
 :خاصی دارند

 در شرح ستيز نيروهای استبداد و انقالب ماهيت افراد را مشخص کرده به افشای عامل -
رداخته و با استناد به مدارک اصلی شکست محمد علی شاه قاجار در سفيدار گله سوادکوه پ

 .و شواهد از اميرمؤيد سوادکوهی به عنوان مسبب شکست و هزيمت او نام می برد
 اثر اسمعيل مهجوری و بخشی از تاريخ مازندرانبجاست ياد آور شوم که از اميرمؤيد در 

سلطنت و منابع دربا ری مربوط به ) ساالر فاتح( نوشته علی ديوساالر تاريخ مشروطيت
در اين ميان .  و هر يک به طريقی از او به زشتی نام برده اندهلوی اول به نيکی ياد نشدپ

 157–136،153–39،114،134، 37فقط نويسنده کتاب دهه نخستين در صفحات 
براساس گفته ها و شنيده های دوران کودکی و ارائه شواهد غير قابل انکار چهره مثبتی از 

 .او به دست می دهد
پنالی بلژيکی به عنوان مسئول مالياتی مازندران در دوران سلطنت احمد شاه  معرفی اس-

 .قاجار
 که حتی بازماندگانشان داد و و علی آبادی، مشهدبانهايی چون   ارائه نسب نامه خاندان-

 .از گذشتگان آگاهی درستی نداشتند
ر دوران  بيان بی پروای نارضايتی عمومی از رفتار ناشايست برخی مشروطه طلبان د-

 .قيام و اجحاف و ستم بر توده ها و گسترش مفاسد اجتماعی پس از حصول پيروزی
 برخورد افشاگرانه نويسنده نسبت به محمد حسن خان اعتماد السلطنه وزير انطباعات -

هر چند محمد . که وی آثار ديگران را به نام خويش منتشر کرده است دوره قاجار و اين
 معاصر و معاشر ن نيز چنين مطلبی نوشته اند اما هيچيک از آناو چند تن ديگر* قزوينی 

  و نظرشان بيشتر بر اساس نقل قول و استنتاج شخصی است، حالنداعتماد السلطنه نبود
 خود يکی از قربانيان اعتماد –گونه که در کتاب خواهد آمد   آن– افضل الملک آن که

 .السلطنه بوده است
 – هجری قمری 1331 شعبان 26 پنج شنبه –وی مازندران  نويسنده از روز حرکت به س-

به نوشتن سفر نامه پرداخت و از آنجا که در تاريخ نگاری و سفرنامه نويسی تجربه کافی 
داشت به ضبط و شرح اهم وقايع و نقاط جغرافيايی پرداخته و در ايام اقامت در ساری نيز 

 روز بازگشت به –ق .  ه1332مادی اخر آن را به کنار ننهاد، تا اينکه در تاريخ هجدهم ج
 . به آن خاتمه بخشيد –تهران 

در تهران هم تالش خود را در تکميل سفر نامه به کار گرفت و از محمد صادق اديب 
الممالک فراهانی نيز ياری جست تا چنان شد که خواستش بود و با اين جمالت به آن رقم 

 :پايان زد
 
 

سفرنامه و جغرافيای ] بنا گذاشته بودم [ وری که به عون الهی با بی فرصتی به ط
مازندران را تا اينجا نوشتم و تمام کردم، و اين نسخه اول است که قلم انداز نگاشتم و پای 

اميد است که وقتی اين نسخه به . آن را مهر کردم تا معلوم شود که خط خود مؤلف است
                                                 

 58 ): 1327آبان  ( 3 ، ش 5  يادگار، س -  *
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و انشاءاهللا . رکت به خراسان دارمو خيال ح. دست يکی از مردمان نامی به حليه طبع رسد
سفرنامه سيم خراسان را هم خواهم نگاشت و دو سفرنامه سابق خود را به خراسان نوشته 

 .ام و مدون است
 

 . و به دست فرزندان من است
 .                                    الحمدهللا رب العالمين و العاقبة للمتقين

 
 
 ).لتفاتی نکرد و اين گمنام آن را به حليه طبع می رسانددريغ از مردمان نامی کسی ا(
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 معرفی  افضل الملک                                   
 

 از معلم حبيب آبادی از مکارم اآلثار اثر مهدی بامداد و تاريخ رجال ايراناز آنجا که در 
ناگزير به . ست نيز به دو سه سطر اکتفا شده الغت نامه دهخدااو نشانی نيست و در 

 :آمده، بسنده می کنم * افضل التواريخزندگينامه مختصر او که در 
 

 افضل الملک، ميرزا غالمحسين خان «            
بنت آقا : مهدی خان بن علی خان الشيرازی الزندی؛ مادرش: غالمحسين؛ پدرش: نامش

م الحرام سنه ی صبح بيست و پنجم شهر محر: تهران؛ والدتش: سيد حسن کاشانی؛ مولدش
المعی؛ : افضل الملک؛ تخلصش: يکهزار و دويست و هفتاد و نه هجری قمری؛ لقبش

مستوفی : اديب کرمانی، و افضل الملک؛ منصبش به گاه تأليف اين تاريخ: مشهور به
 .ديوان

چندی حکومت رادکان و « منسلک؛ و » نوکرباب«پس از اتمام تحصيالت، در سلک 
 اکراد نزديک قوچان و سه طايفه ی رشوانلو، پهلوانلو، و پروانلو، چناران و پنج طايفه ی

حکومت خاف و تربت حيدری و « سپس، . يافت» و تحويلداری جنس ديوانی خراسان 
« سنواتی نيز. بدو مفوض آمد» پيشکاری ماليات سبزوار و تصفيه ی ماليات قوچان 

يشکار ماليات قم و ساوه و زرند پ« مدتی، . را داشت» رياست داراالنشاء و دفتر خراسان 
هزار و سيصد و سی و يک هجری، از طرف دولت، به معاونت « در سنه ی » . بود

به منادمت رکن الدوله، محمد تقی ميرزا پسر « برقرار گشت؛ و زمانی ، » مازندران 
مترجمين دارالترجمه بوده؛ روزنامه « ساليان متمادی در زمره ی » . محمد شاه قاجار

عربی که از اسالمبول و مصر برای ناصر الدين شاه می فرستادند، مشاراليه مطالب های 
به « سرآخر، . می برد» سياسی و پليتيکی آنها را ترجمه کرده، کتابچه ساخته، به حضور

؛ در سنه ی يکهزار و سيصد و چهارده هجری قمری، حسب » رتبه ی استبفا نائل گرديده 
 تاريخ«صدور دستخط سلطنت و فرمان دولت، به نگارش االمر مظفرالدين شاه، و به 

 .را پرداخت» افضل التواريخ « ؛ آغاز کرده، » دولتی
؛ » ررکن االسفا«: نگارنده را جز اثر فوق الذکر، آثاری است ديگر؛ و آن آثار بدين قرار

کتابچه «؛ » سفرنامه ی خراسان و کرمان«؛ »سحر سامری و سفر نامه ی ناصری«
ظفر نامه «؛ »تاريخ و جغرافيای قم«يا » سفر نامه قم«  ؛»االت دارااليمان قمتفصيل و ح
قرن «؛ »صدر التواريخ«؛ »تاريخ صدور قاجاريه«؛ » کراسه ی المعی«؛ »ی عضدی
؛ »؛ ترجمه ی اعالم الناس بما وقع للبرامکه من بنی عباس»قرن السعادتين«يا » السعادة

 داشت های تاريخی، مشتمل بر ياد داشت ها، ؛ نيز دو مجموعه ياد»افضل التفاسير«
 .سوادنامه ها و احکام مختلف

ميرزا غالمحسين خان افضل الملک در شب بيست و سوم شهر محرم الحرام سنه ی 
 .» .رحمت اهللا عليه.  هجری قمری، در تهران از دار فنا به دار بقا تحويل کرد1348

 
                                                 

 .1361 نشر تاريخ ايران، :و سيروس سعدونديان، تهران) نظام مافی (  به کوشش منصوره اتحاديه - *
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 نسخه شناسی

 
 تهران، کتابخانه -1(اسانده شده است که هر دو در ايران از اين کتاب تاکنون دو نسخه شن

 .جای دارد)  ساری، شادروان سيد محمد طاهری شهاب -2ملی ملک، 
 چنين 195ص : 5 جلد فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی ملک،نسخه ملک در 
 :معرفی شده است

 
 824مجموعه 

، کاغذ فرنگی، جلد 22/ 5 × 8/17 س، 15 گ 120شکسته نستعليق افضل الملک، « 
 .ميشن قهوه ای

 26غالمحسين افضل الملک که نگارش آن را در روز پنجشنبه : سفر نامه مازندران .1
 . آغاز کرده است1331شعبان 

رکن االسفار که دنباله آن است و در باره شهرهای آن سامان از آمل تا هزار جريب  .2
  ).4001 منزوی – 623: 6نشريه ( است 

ول اوحاه الشيطان الی الملحد الزنديق محمد بن عبدالوهاب هذا زخرف من الق .3
 خطا من حفوظ الدنيا –اعلم يرحمک اهللا  ان التوحيد هو افراد اهللا بالعباده « : الحجازی

 .   »اجمعين..... و صلی اهللا ...... فائره و هللا تعالی اعلم
 

سی و خط نسخه فوق که چاپ کتاب از روی آن انجام شده است دارای حاشيه نوي
خوردگيهايی است که حکايت از بازخوانی و تصحيح آن  توسط اديب الممالک فراهانی و 

 .افضل الملک دارد
برخی از واژه ها و اسامی جغرافيايی اشتباه ضبط شده بود که در متن و زيرنويس تصحيح 

ده تکميل ش]  [شد، و نيز در چند جا دشوار خوانی، کاستی و نانوشتگی دارد که درميان 
 .است

اين نسخه متعلق به زنده ياد سيد محمد طاهری شهاب، اديب و محقق . اما، نسخه دوم
 :چنين معرفی شده*  مازندرانی است که در نشريه نسخه های خطی

 

                                                 
، نسخه های »)ساری ( ، فهرست نسخه های خطی مجموعه طاهری شهاب«  طاهری شهاب، محمد، - *

 636 – 613 ): 1348( ، 6خطی دفتر 
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 :رکن ا السفار
اين کتاب که به نام سفرنامه مازندران نيز ناميده شده به قلم غالم حسين خان افضل الملک 

 نوشته شده و از کتب بسيار سودمند در اوضاع جغرافيايی و تاريخی مستوفی ديوان اعلی
 .سرزمين مازندران در اواخر دوران قاجاريه است

 نوشته شده و در پايان آن مقاله ای از 1332 ص به قطع خشتی در تاريخ 86 نسخه ما در 
 .نگارش يافته» حوض سلطان«ناصر الدين شاه در باره درياچه قم 

 
 که اين نسخه در دوران اقامت افضل الملک در ساری از نسخه اصلی چنين می نمايد

 .رونويس شده که در اين صورت بايد کاستی هايی داشته باشد
نگارنده اين سطور قريب به دو سال تالش کرد تا برای تطبيق نسخه ها و تکميل سفر 

نه وارث و نامه، نسخه مذکور را که اينک در اختيار دخت شادروان طاهری شهاب که يگا
 .اما، دريغ که اين امکان فراهم نشد. بازمانده اوست بدست آورد

در پايان از همکاری و همياری کارکنان کتابخانه ملی ملک در تهيه يک دوره عکس از 
نسخه خطی  و لطف آقای محمد رسول دريا گشت که در بازخوانی و مقابله عکس با دست 

 .ر استنوشته، مرا صميمانه ياری داد، سپاسگزا

 
                                                                                  حسين صمدی

 
 1370 ارديبهشت                                                                           
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 متن سفرنامه
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
 

زد که استبداد را به اضمحالل تبديل کند و انقالب را به حمداليزال قادر ذوالجالل را س
اعتدال تعديل فرمايد و بعد چنين گويد غالمحسين افضل الملک مستوفی ديوان اعلی ابن 
مهد ی خان ابن علی خان ابن ابراهيم خان انور ابن کريم خان زند، بعد از هفت سال توقف 

اهی حکومت رادکان و چناران داشتن و در خراسان و رئيس دار االنشاء ايالتی بودن و گ
مستقًال پيشکار ماليات سبزوار و بعضی واليات بودن با اهل و عيال به دار الخالفه تهران 
که وطن اصلی است مراجعت کرده به سرخانمان خود آمدم، هنوز يک ماه توقف نکرده 

کم دولتی منصوب کرده ح]  در مازندران[ وزارت داخله مرا به رياسات دفتر ايالتی 
دادند، در واقع معاونت ايالتی با من بود و ماهی صد و پنجاه تومان ماهانه قرار رياست 

 .دفتر آنجا است
 شهر شعبان المعظم که نهم اسد سال اودييل هزار و دويست و سيصد 26روز پنج شنبه 
از طهران به عزم مازندران دو ساعت به غروب  هجری است 1)1331(و سی و يک 

يک آبداری و . به طرف سرخه حصار که دو فرسخ و نيمی طهران است راندم 2......مانده
 در اين اوقات بايد به طور اختصار 3.....يک مفرش و يک جلودار و يک سوار با من

به خيال افتادم که اگر فرصت کردم سفرنامه  ناقصی بنگارم که مشتمل بر . رفتار کرد
کنون محض بصيرت آيندگان بعضی . باشد و شرح حال رجال و بعضی وقايع 4جغرافی

مطالب را توضيح می کنم، و بعد روز به روز شرح جغرافيای طرق را می نگارم و اين 
 . ساختمرکن االسفارکتاب را موسوم به 

 

 ]در اوضاع مملکت[ توضيحات
سلطنت ايران در اين دوره با اعليحضرت قوی شوکت سلطان احمد شاه قاجارفرزند پادشاه 

حمد علی شاه ابن مرحوم مغفور مظفر الدين شاه ابن شاهنشاه بزرگ ناصرالدين مخلوع م
امور ادرات . شاه شهيد ابن محمد شاه غازی ابن خاقان مغفور فتحعلی شاه طاب ثراه است

 .دولتی به عهده هشت وزير است
 

وزارت داخله به عهده حضرت مستطاب اسعد شاهزاده سلطان عبدالحميد ميرزای عين 
 صدر اعظم سابق ايران ابن سلطان احمد ميرزای عضدالدوله ابن خاقان مغفور الدوله

                                                 
 . را در باالی جمله داخل پرانتز نگاشته است1331جمالت را به همين ترتيب نوشته و رقم  1 
 .بقدر يک کلمه در متن سفيد مانده 2 

 بقدر يک کلمه در متن سياه شده، شايد بودند؟ 3 
 .ژغرافيا که در همه موارد اصالح شد: اصل 4 
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رأی وزين و . اين مرد امروز کفی الکفاة، داهی الدهاة است. فتحعلی شاه طاب ثراه است
افسوس که بر حسب تصويب مجلس قانونی کارها را به رأی واحد و حکم . عزم متين دارد

اره ايران را مثل بهشت برين و اول دولت روی زمين کند نافذ او واگذار نکرده اند تا دو ب
، بايد رأی هشت وزير با هم توأم شود تا کاری بگذرد ، چون در هر امری رأی سخيف 

مانده *  بعضی از وزرای ناقص در ميان می آيد، لهذا کارها مختل و آسايش ايران معطل
 .است

ه اسم است نه به رسم، هرج و هشت سال است که دولت ايران مشروطه شده است، لکن ب
والة و حکام را که . مرج واليات و اضطراب و انقالب اهالی بيشتر از دوره استبداد است

 .به واليات می فرستند اقتدار عامه و اختيار تامه به او می دهند که نظم کامل بدهد
دم در اين دوره ماليات را از حکومت خارج کرده به عهده مأمورين بلژيکی که مستخ

دولت ايران هستند واگذار نموده اند و بعضی ادارات را مثل معاونت و رياست کابينه و 
عدليه و نظميه را روانه واليات می دارند که به اغراض شخصی رفتار نموده، حکام را 
عاجز می سازند و با اين حال باز نظم جميع ادارات را از حکام می خواهند و آنها را 

 .مسئول می سازند
هر حال، در اين وقت که من به رياست دفتر مازندران مأمورم، ايالت آنجا به عهده به 

شخص شخيص و نفس نفيس بندگان حضرت مستطاب اشرف امجد اسعد واال شاهزاده 
علينقی ميرزای رکن الدوله والی سنواتی مملکت خراسان و سيستان و فرمانفرمای کرمان 

زای رکن الدوله والی خراسان و فارس ابن ابن مرحوم مغفور شاهزاده محمد تقی مير
اين ستوده  مرد کامل که از واليان بزرگ ايالتهای . محمد شاه غازی طاب ثراهی است

و مايه رشاد و . ايران است و جز يک نفر لنگه ندارد، فطرت سليم و طبع مستقيم با اوست
 و کرمان در خدمت سالها در ايالتهای خراسان. پايه سداد و عزم راسخ و حزم فاسخ دارد

. ايشان و پدر بزرگوارشان بوده، رياست داراال نشاء و حکومت و مشاغل عمده داشته ام
از بس صفات ممدوحه و مکارم اخالق و حسن سلوک و فطرت اسالمی از ايشان ديده، 

عمده شرف و شعف بنده در اين . نمی توانم شرح دهم يکی از هزار و اندکی از بسياری را
اری به ايشان است، واال بعد از ديدن بعضی مراتب به مأموريت اين سفر سفر خدمتگز

 .مازندران دلخوش نداشتم
رياست قشون مازندران يا با جناب مستطاب اجل سردار امنع يا با جناب اسمعيل خان امير 

نيابت حکومت با جناب جال لتمآب اجل . مؤيد خواهد بود که اول شخص مازندران هستند
عمل ماليات مازندران به عهده مسيواسپنالی . بدالعلی خان ناصر ديوان استآقای ميرزا ع
 .بلژيکی است

از همراهان حضرت ايالت بعضی از محترمين صاحب القاب هستند که شرح حال آنها را 
کنون به سر مطلب اصلی رفته وقايع ايالت و جغرافيای . نگاشتن باعث تطويل کالم است

 . ی نگارمً م ً فيوما راهها را يوما
 

                                                 
    معتل:   اصل-* 
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 ] حرکت از تهران به سوی سرخه حصار -1فصل [ 
 

 . شعبان المعظم نهم اسد سنه هزار و سيصد و سی و يک26پنجشنبه 
بندگان حضرت اسعد ا يالتی دامت شوکته با تابش خورشيدی و فرجمشيدی از طهران به 

 حرکت من هم دو ساعت به غروب مانده با اجزاء خود. طرف مازندران حرکت فرمودند
از پشت دوشان تپه که از بناهای عاليه شاه شهيد . از طهران به سرخه حصار کردم
فرح آباد وصل به دوشان تپه است که از بناهای مرحوم . ناصرالدين شاه است عبور کردم

 .مظفرالدين شاه است
قبل از طهران شهر ری بوده است و قبل از ری آبادی در صحرای پشت دوشان تپه بوده 

ه عهد سالطين اشکانی بنای وسيعی داشته است و اشکانيان که بعد از خلفای است ک
] بودند[اسکندر يونانی در ايران سلطنت يافته اند، يونانيان که باقيمانده خلفای اسکندر 

صاحب منصبان نظامی ايران و اطبای حضور سالطين اشکانی يونانی . ارتباط داشتند
نامه هائی در باب ايران و عادات و حاالت سالطين بودند که بعد به يونان رفته، سفر 

 .اشکانی نوشته اند که به انگليسی ترجمه شده است
شاهنشاه شهيد ناصرالدين شاه در زمان حيات خود مقرر فرمود که نيم  فرسخ صحرای 
پشت دوشان تپه را مسطح و هموار کنند تا هر سال اسب دوانی دولتی را در آنجا قرار 

پيدا شد که مثل تکيه ای بود ] ی[ آن اراضی را می شکافتند محوطه مدور وقتی که. دهند
که در اين قرون در آنجا تعزيه می خوانند و دور تا دور دو طبقه و سه طبقه مردم می 

مرحوم محمد حسن خان اعتماد السلطنه و ساير مورخين که اهل اکتشاف بودند . نشينند
و بازيگر خانه ای بوده است که ) سيرک( مجلس چنين استنباط و اجتهاد کردند که اينجا

 .يونانيان در عهد اشکانيان در اينجا بر سر پا کرده بودند
رسيدم که پهلوی دست چپ » مهدی آباد«خالصه، از فرح آباد که قدری راندم به قريه 

» يديهحم«پس از آن به قريه . قهوه خانه برای عابرين سبيل در آنجا داير است. جاده است
» هيحکيم«از آنجا که گذشتم به قريه . رسد که وصل به جاده طرف دست چپ استمی 

سابقًا ملک حکيم الملک مرحوم بود، اکنون متعلق به . رسيدم که در کنار جاده واقع است
مسافت راه . از حميديه تا سرخه حصار ديگر آبادی ديده نمی شود. امام جمعه طهران است

نيم ساعت از شب رفته وارد منزل شديم، . خ و نيم استاز طهران تا سرخه حصار دو فرس
بندگان حضرت مستطاب واال شاهزاده رکن الدوله  والی مازندران در عمارت سليمانی 

در حضور مبارکشان . منزل کرده بودند، بنده خدمتشان  شرفياب شده تفقدات فرمودند
 .صرف شام نموده در اطاق ديگر استراحت کرديم

در فصل پائيز در اينجا خوب می توان بسر . ست نه ييالقی نه قشالقیسرخه حصار دهی ا
عمارات دلکش خوب و باغات . از بناهای عاليه شاهنشاه شهيد ناصرالدين شاه است. برد

سالی ده روز با اندرون های خودشان و امراء و ] ناصرالدين شاه. [مختصر با صفا دارد
اغلب . د و به شهر مراجعت می فرمودندبعضی مقربان درگاه در اينجا توقف می کردن

از سرخه حصار تا اول آب رودخانه . نزهتگاههای طهران از بناهای دوره ناصری است
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جاجرود يک فرسخ و نيم است و يک راهش نزديکتر است که فردا ما از آنجا عبور می 
 .کنيم

 

 ]از سرخه حصار به بومهن [ 
 

ت به دسته مانده سوار شديم و به طرف يک ساعجمعه بيست و هفتم شعبان دهم اسد،  
مسافت راه پنج فرسخ درست . قريه و مزارع بومهن که جزء خاک دماوند است رانديم

از پل حاجی ميرزابيک . يک فرسخ و نيم که رانديم به رودخانه جاجرود رسيديم. است
 اين پل را او به روی آب بسته .حاجی ميرزا بيک فراشخلوت بوده است. عبور کرديم

نزديک اين پل مزرعه ای کوچک و سبزه زار و يک کاروانسرا و يک قهوه خانه . است
است و سبب تسميه رودخانه » نبرد«بر وزن » کمرد«اين مزرعه جزء قريه . است

 :جاجرود اين است که اعتماد السلطنه مرحوم در مرآت البلدان نگاشته است
ين آب از طرف جائج و کوههای اسم قريه ای است نزديک قريه لشگرک، چون ا» جائج«

آب اين رودخانه .  و غيرها می آيد، لهذا مسمی به جاجرود شده است5»عمامه«گلندوک و 
به بلوک ورامين که در شش فرسخی طهران است رفته و دهات آنجا را مشروب می 

 .سازد
ه از اين مزرعه کنار پل که قدری رانديم از کنار رودخانه ديگر عبور کرديم، به مزرع

ديگر رسيديم که دو کاروانسرا و دو قهوه خانه و سبزه زارها داشت، از برای مسافرين 
اين مزرعه هم جزء قريه کمرد است و از اينجا تا قريه کمرد نيم . محل اقامت است

فرسنگ است که عبور ما امروز از آنجا نخواهد شد، کمرد جزء بلوک لواسان است که از 
 .جاهای باصفای جهان است

قريه شمس آباد اول خاک . رسيديم» شمس آباد «  اين مزرعه که قدری رانديم به قريه از
شمس آباد . از اينجا تا منزل پس فردا هر قدر که می رويم جزء دماوند است. دماوند است

اين ملک سابقًا مال شمس الدوله حرم محترمه ناصرالدين . کاروانسرا و  قهوه خانه دارد
است که اين   تاجر  زردشتی وقات متعلق به جناب ارباب جمشيد اين ا. شاه بوده است

اوقات به تحريک بانک روس، او و شاه جهان و ساسان و خسرو و چندين نفر از تجار 
معتبر زردشتی ورشکست شده اند، که مطالبات مردم از آنها سوخت شده است، ولی 

 کشيده اند چهارده کرور حساب او را که. ارباب جمشيد قصد خوردن مال مردم را ندارد
مردم از او طلب دارند و دارائی از امالکی که در جميع شهرهای ايران دارد با مطالبات 

 .هيجده کرور است
بانک روس به حکم دولت امپراطوری و تأمين دولت ايران اين اوقات باز صد هزار 

د و طلب تومان به او قرض می دهد که در تجارتخانه خود نشسته مشغول معامالت شو

                                                 
نوشته ابوالقاسم » روستای امامه وانيس الدوله« گاه کنيد به کتاب ن. مامه، اينک امامه می نويسند  5

 .1363تفضلی، انتشارات کتاب سرا، تهران 
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اين بنده هم يکی از شهدای اين ميدان هستم که ده سال است با . ً بپردازد مردم را متدرجا
ارباب جمشيد طرف حساب بودم، کنون پنج هزار تومان قدری زيادتر از او طلب دارم و 
ادای آن را مهلت خواسته است، و اين ارباب جمشيد از بس خوب آدمی است و از بس 

  6 من و ساير طلبکاران بزرگ به او سخت نمی گيريم و با او مداراصفات حميده دارد،
اگر طلب ما هم به ما نرسد التهاب و . می کنيم و اگر بتوانيم باز با او مساعدت می ورزيم

اضطرابی نخواهيم داشت و ارباب جمشيد برخالف ساير زردشتيان که به کلی نابود شده 
 .اند طلب مردم را خواهد داد

  رسيديم که جزء خاک دماوند و 7»اصطلک « شمس آباد که گذشتيم به قريه خالصه از 
کاروانسراها و قهوه خانه دارد که عابرين سبيل در آنجا منزل . معروف به محمد آباد است

رسيديم که اين هم » آب انجيرک« از اصطلک که فرسخی رانديم به مزرعه . می کنند
پهلوی مزرعه آب انجيرک . ه خانه تميزی داردکاروانسرای خوب و قهو. پهلوی جاده است

يک . است که تازه احداث شده است» تپه مراد« مزرعه ديگری است که معروف به 
فرسخ ديگر که رانديم به قريه بومهن رسيديم که مزارع وسيعه و فسيحه و نهرهای جاری 

 . و سبزه زارها و درختان سايه انداز دارد
ر درختها زده بودند و دو چادر خوب هم برای من بر سر سراپرده حضرت ايالت را در زي

قابلمه و غذاهای گوناگون و کبابهای خوب در . نزديک ظهر به اينجا رسيديم. پا کرده بودند
حضور مبارک صرف شد و بعد استراحت کرديم و شب را در اينجا بسر برديم، هوا بسيار 

 .معتدل و خوب بود که راحت خوابيديم
سالی سيصد خروار غله به ممالک می دهد غير از فايده . يار آباد استقريه بومهن بس

اين ملک متعلق به بانوی عظمی دختر ناصرالدين شاه و فرزندان او است، مزارع . اشجار
فاضالب رودخانه آن وصل به آب رودخانه جاجرود دماوند می شود که . بسيار خوب دارد

. کاروانسراها و قهوه خانه خوب دارد. داراضی ورامين بلوک طهران را مشروب می ساز
 .محل راحت قوافل مازندران است

امروز که بيست و هفتم شعبان است روز عيد والدت اعليحضرت سلطان احمدشاه است که 
 .در طهران و صاحبقرانيه جشنهای دولتی و ضيافت رسمی منعقد شده است

 ]از بومهن به گليارد[
 

دل « بر وزن 8»گليارد« از بومهن به طرف م اسد  شعبان المعظم يازده28روز شنبه 
هنوز مسافتی طی نکرده به . مسافت راه سه فرسخ است. حرکت کرديم» حصار«و » کارد

.  و معروف به دو راهی است9»سياه وند«رسيديم که موسوم به] ای[قهوه خانه و مزرعه 
و مزارع ] است[ر از آنجا گذشتيم بالفاصله به رودهن رسيديم که از قرای بسيار معتب

اطراف دره و رودخانه درختان سايه افکنده نهايت خوش طرزی را . عديده  وسيعه دارد
                                                 

 مدارات:  اصل 6
 .عسلک در همه موارد: صلا 7 
 ).حاشيه ( گليارد با گاف فارسی مکسوره و الم ساکنه و ياء و الف و راء و دال ساکنه  8 
 ).سياه بند( =  9 
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آب رودخانه رودهن به آب رودخانه جاجرود دماوند رسيده، دهات بلوک ورامين را . دارد
که تا شش فرسخی طهران است مشروب می سازد، پشت رودهن قريه مازندران است که 

 .ن از کناره جاده نمايان استاشجار و مزارع آ
رسيديم که به معنی جای کوچکی » ِکلهک « از آنجا که رد شديم به مزرعه و قهوه خانه 

باز از آنجا که گذشتيم در بين راه به سه . است که از گل بدون آجر و سنگ ساخته باشند
ادی است که چنار اسم قريه آب. قهوه خانه رسيديم که دو تای آخری آن موسوم به چنار است

از اين قهوه خانه . در اين نزديکی است و اين دو قهوه خانه کنار جاده موسوم به چنار است
رسيديم که مزارع و بساتين آن نهايت خضارت » گيالرد « که عبور کرديم به قريه ] ها [ 

. از قهوه خانه چنار تا خود شهر دماوند يک فرسخ مسافت است . و غضارت را دارد
که از گيالرد جاری است از شهر دماوند می آيد و رودخانه دماوند موسوم ] ای[رودخانه 

منشاء . اسم مزرعه ای است که در دو فرسخی دماوند است» تار«. است» تاری رود«به 
است که از زير کوه بيرون می آيد و آب بعضی چشمه » تار«اين رودخانه از مزرعه 

ه و رودخانه رودهن تا هشت فرسخ ديگر می سارها به آن ملحق می شود، آب اين رودخان
 .رود که ملحق به آب جاجرود شده، دهات ورامين را مشروب می سازد

از گيالرد تا چهار فرسخ که از کنار اين رودخانه می روی جزء خاک دماوند است که در 
است و ابتدای دماوند است و از دروازه به آن طرف جزء » دروازه«آنجا دهی موسوم به 

 . ورامين است خاک
 پهلوی مزرعه گيالرد دهی است. در کنار مزارع گيالرد کاروانسراها و قهوه خانه است

 در کنار رودخانه در جزء مزارع حصار. مزارع خوب دارد] که [ » حصار « موسوم به 
. خيام و سراپرده های حضرت واال را بر سرپا کرده بودند، وارد چادرها شده منزل کرديم

 قبل ناصرالدين شاه که به خراسان تشريف بردند از اين راه عبور 10در سی سال 
مقرر داشتند از چشمه . در کنار همين رودخانه نزديک حصار منزل فرمودند. فرمودند

» کل زرد«آب چشمه . سارهای  گليارد و حصار آب آوردند و کشيدند و امتحانات کردند
 . و آشاميدنداز همه آبها سبکتر و بهتر بود، آن را پسنديدند

امروز و امشب در حضور مبارک ايالتی .  در اين منزل بسيار خوش گذشت–به هر حال 
. بعضی صحبتهای علمی و تاريخی به ميان آمد که نوشتن آنها باعث تطويل کالم است

 اهالی گليارد هم می گويند و گيالرد هم می گويند، نمی دانم کدام صحيح است؟
 

  ]از گليارد به سيد آباد[ 
 

از منزل گليارد يا حصار حرکت . روز يک شنبه بيست و نهم شعبان المعظم دوازدهم اسد
مسافت راه پنج فرسخ است، دو فرسخ که . حرکت کرديم» سيد آباد « کرده به طرف 

                                                 
 قمری سفر دوم ناصرالدينشاه به خراسان است که شرح اين مسافرت را ميرزا رضای 1300سال  10  

 12 شعبان و آخرين شماره در 11 شماره نوشته، نخستين شماره روزنامه در 12کلهر به شکل روزنامه در 
 . چاپ شده است1300ذی الحجه 
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نهايت ] و[جزء دماوند رسيديم، از قرای بسيار آباد است » عين ورزان« رانديم به قريه 
وب و مزارع با صفا در اينجا ديده می شود، قيسی های ممتاز امتياز را دارد، باغات خ

ميوه خوب دهات دماوند قيسی و سيب است که به . اينجا رسيده است نهايت خوبی را دارد
فوايد باغات اين دهات قيسی است که ارامنه خرواری چهل . آن خوبی ميوه ديده نمی شود

. آن را يک سال جلو می دهندو پنج تومان خشک آن را خريداری می کنند و قيمت 
 .رعايای اينجا بيشتر ترک زراعت گندم کرده، از باغات قيسی فايده می برند

يک . » بخسيران«  از عين ورزان که قدری رانديم به قريه ای رسيديم موسوم به-خالصه 
 رسيديم نهايت آبادانی و نزهت را 11»جابان« فرسخ که از عين ورزان دور شديم به قريه 

رسيديم که نهايت آبادانی را » سربندان « از جابان که فرسخی دورشديم به قريه . داشت
در باغی فرود آمديم، با . در آنجا پياده شديم. اين يک قريه پنجاه سرباز می دهد. دارد

بندگان حضرت واال صرف ناهار کرده خستگی را بيرون ساخته، بعد از صرف چای  از 
ی مسافت يک فرسخ به سيد آباد رسيديم و در آنجا منزل پس از ط. سربندان حرکت کرديم

اين دهاتی را که بين راه ديديم تمام دارای قهوه . سيد آباد هم از قراء بسيار آباد است. کرديم
کليه وضع دهات دماوند و پيکره و طراحی و بستان . خانه و محل آسايش قوافل است

قشنگ و . عراق و خراسان استسازی اين دهات خوبتر و بهتر از ساير دهات سمت 
باصفا و خوش آب و هوا است که در اطراف محل زراعت هر دهی طوری درخت کاری 

در دهات . کرده اند که اقًال يک فرسخ دور تا دور يک قريه است و مثل باغ به نظر می آيد
 .دماوند رد چندين نقطه آبهای معدنی هست، اما مثل آبهای معدنی الريجان نيست

 

 ]سيد آباد به نمرود از  [ 
 

از . حرکت کرديم» نمرود« از سيد آباد به طرف قريه دوشنبه غره رمضان المبارک 
يالی چای يا « در سر دو فرسخی مزرعه ای موسوم به . سيدآباد تا نمرود پنج فرسخ است

قهوه خانه ای هم در آنجا است که ] و[کاروانسرا . آب و اشجار دارد.  است12» دلی چاه 
 .ان در آنجا اقامت و توسقف کردمی تو

رسيديم، آب باريک و قهوه » امين آباد«  عبور کرديم به 13يک فرسخ که از دلی چای 
در اينجا می توان منزل کرد، لکن قريه نمرود چون . خانه و سبزه زار با اشجاری دارد

مزرعه ) يهقر(يک فرسخ که از امين آباد گذشتيم به . به آنجا منزل خواهيم کرد آبادتر است
 گرم است و در تابستان زندگانی در 14چون هوا. نمرود رسيديم و در آنجا منزل کرديم

ساری و بارفروش به جهت گرمی و رطوبت لزج و هجوم تامه حشرات االرض خيلی 
لهذا ما هر منزلی را دو منزل قرار می دهيم و شش فرسخ راه را دو روزه  سخت است،

 هوا چند روزی توقف می کنيم که هم ماه رمضان تمام می رويم و در امکنه خوش آب و
                                                 

     .جاوان، درهمه موارد: اصل 11 
 .است> >دلی چای<< نام صحيح محل مذکور 12 

 .اينجا درست ضبط شده است 13
 .هواها: در اصل 14 
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ما که مسافريم از گرفتن . آن وقت وارد ساری شويم.  گرما بشکند15شود و هم صورت
ولی اشخاصی که در طهران و ساير بلدان با اين گرمی هوا روزه می . روزه معاف هستيم

 .زهگيرند مستحق مراحم الهی هستند به مناسبت شدت گرما و گرفتن رو
امروز اين دو بيت را در وقت خوردن ناهار به حضور مبارک عرض کردم و مطبوع 

ساخته است که در اين اواخر از فحول » شيخ جابر کاظمينی « و اين دو بيت را . واقع شد
و قصيده محمد کاظم ارزی را مخمس کرده و قدرت طبع و جودت ] است [ شعرای عرب 

 .ذهن را به کار برده است

                                                 
   .سورت: اصل 15
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 ِلَتذکر ِالرمضاء فی َرَمضان                          ت شعوُب القلب فی شعبانَشَعب
 َرَمضاُن َمع رمضائِه َمرضانی              ُقلت َبل) ُصوُموا َتصِحوا ( َلو َلم َيکن 

 .جزء احاديث است) صوموا تصحوا (                                                           
در کنار رودخانه .  در سر دو فرسخی راه امروز واقع شده است16 دلی چای –خالصه 
سه چهار خانه بی رعيت در اينجا ساخته شده است و يک قهوه خانه دارد و يک نفر . است

رعيت در چم گردش رودخانه زراعت می کند که تحميل يک خروار يا دو خروار حاصل 
. ساعتی توقف کردن جای خوبی استعايد او می شود، برای ناهار خوردن و چند 

روان است که سرچشمه آن رودخانه ای از مومج 17رودخانه بسيار خوبی از دلی چای 
تا  18از دلی چای. که دو فرسخ باالتر از دلی چای است)  حاشيه–جزء دماوند است (است 

دو فرسخ ديگر پائين تر می رود، در حسن آباد به رودخانه نمرود ملحق می شود و آب 
ِمها « است، در زير قريه » واشی « رودخانه فيروز کوه هم که منبع آن گور سفيد و دره 

معروف است با رودخانه نمرود و دلی چای يکی شده سرازير می رود » دوآب « که به » 
 را که ازشش فرسخی طهران تا بيست و چهار فرسخی است 19دهات بلوک خوار

ران را اين آب و آب رودخانه جاجرود می مشروب می سازد و زراعت و قوت اهالی طه
 .دهد

از رودخانه جاجرود تا . ديگر در اينجا آخر خاک دماوند و ابتدای بلوک فيروز کوه است
دماوند هم جزء طبرستان است و جزء . هر قدر که باال آمديم جزء خاک طبرستان است

ان چندين منزل طهران و عراق عجم محسوب نمی شود، لکن چون دماوند با مرکز مازندر
بعد مسافت دارد و برای سؤال و جواب به طهران نزديکتر است، لهذا حکومت دماوند 
هميشه از ايالت و حکومت مازندران موضوع؟ بوده حاکم دماوند از طهران منتخب و 

 .برقرار می شود
  .رسيديم که ابتدای خاک فيروز کوه است» امين آباد« از دلی چای يک فرسخ که رانديم به 

امين آباد دو سه خانوار و قهوه خانه و قدری درختان سايه افکن دارد، برای ناهار گاه 
و ساعتی استراحت در آنجا خيلی خوب است، از امين آباد تا نمرود دو فرسخ رانديم  حکام

 .و به آنجا رسيديم
از طهران که بيرون آمديم از سرخه حصار تا اينجا متصل از ميان کوههاو دره ها و 

دری جلگه های غير وسيعه عبور کرديم، ولی راه امروز خيلی سخت، جبال شامخه و ق
اغلب راه رودخانه . کوهها سبز و خرم و درختان جنگلی دارد. فراز و نشيب بسيار دارد

 .ها و نهرها و چشمه سارهای زياد ديده می شود
 و قدری درختان چند خانوار و دو قهوه خانه و سبزه زار. امروز در نمرود منزل کرديم

ملک امير االمراء العظام امير عبداهللا خان ] اين ده .[ جزء ييالقات است. سايه افکن دارد
آب رودخانه نمرود . رودخانه نمرود آب بسيار دارد. منتظم الدوله فيروزکوهی  است

 است که چهار »با الم  وزراء بر وزن طسوج »لزوج « و » قزقان چای « سرچشمه اش 

                                                 
  .صحيح: در باالی اسم نوشته است 16 

 .»دله چای « اينجا نوشته است  17  
 .دله چای: اينجا هم نوشته است 18 
 .اکنون به خور تغيير نام يافته است 19 



 25 /سفر مازندران
 

آب اين رودخانه و رودخانه فيروز کوه و رودخانه دلی چای . تر از اينجا استفرسخ باال
يکی شده به بلوک خوار هفت فرسخی طهران می رود و المحاله سيصد پارچه ده را 

 در اينجا سياه چادر زده، از آب و علف اينجا حشم و 20ايل اصانلو. مشروب می سازد
ر بلوک خوار جزء طهران است ود ر تابستان قشالق اين ايل د. شتران خود را می چرانند

ايل اصانلو هزار خانوار است و صد سوار به . به اين سمت و طرف الر به ييالق می روند
 .ديوان می دهند

که دو » قصبه « امروز غروب ميرزا محمد خان نايب الحکومه بلوک فيروز کوه از 
 بعد به –ايالت مشرف شد فرسخی نمرود است به استقبال آمده بود، به حضور مبارک 

چادرمن آمد اظهار داشت که جناب منتظم الدوله حاکم فيروز کوه به جهت بعضی مطالب 
تلگراف کرده اند که در ورود ايالت پذيرايی کنم و عين تلگراف ] و [  به طهران رفته اند 

 .را به من دادند که در اينجا ثبت می کنم
 .مد خان نايب الحکومه معتمد السلطان ميرزا مح– فيروز کوه 

 26حضرت مستطاب اقدس واال شاهزاده حکمران مازندران زيدت شوکته شب جمعه 
ترتيب پذيرايی ورود و توقف فيروز کوه را به طوری . حتمًا از طهران حرکت می فرمايند

استقبال و پذيرايی . که آقای افضل الملک رييس کابينه دستور العمل می دهند فراهم کنيد
 ».منتظم الدوله. به عمل بياوريدشايسته 

آقای ميرزا محمد خان تمنا کرد که بايد اردوی حضرت ايالت فردا . اين تلگراف را ديدم
مخصوصًا صورت پذيرايی و خرج يک . قبول کردم. شب در فيروزکوه مهمان ما باشند

باشد که شبانه روز را نوشته به او دادم که از آن قرار رفتار کند و مثل دوره استبداد ن
اجزاء هزار چيز فوق العاده از مهماندار بخواهند و تحميالت وارد آوردند، طوری 
صورت دادم که خسارت وارد نيايد و به طور آبرومندی ضيافتی به عمل آيد که مايه رو 

 .سفيدی و احترام جناب منتظم الدوله موکل من به عمل آيد
. ه و از اعيان و محترمين مازندران هستندجناب آقای منتظم الدوله اصًال از اهل فيروز کو

 .اخالق حميده و صفات پسنديده دارند. در طهران دو مجلس ما يکديگر را مالقات کرده ايم
ميرزا محمد خان بعد از صرف شام اذن گرفت و به فيروزکوه شبانه مراجعت کرد که 

 .اسباب پذيرايی و استقبال فردا را  فراهم آورد
 
 

 ]روز کوه از نمرود به في[ 
 

به طرف فيروز کوه حرکت کرديم قدری که  21سه شنبه دويم رمضان المبارک از نمرود 
از آنجا قدری که رانديم . است» ُملک سليم «  رانديم به مزرعه ای رسيديم که اسم آن 

ارشد السلطان و صمصام السلطان پسران مرادخان با چند سوارهای رشيد به استقبال 

                                                 
 .اصل اسانلو 20  

  .ده استضبط ش» سيد آباد« در متن به اشتباه  21  
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در بيرون قصبه در باغی چادرهای ما .  کوه سايرين به استقبال آمدندنزديک فيروز. آمدند
 .رودخانه و جوی های آب روان است. را زده بودند، در آنجا منزل کرديم
چهل و هشت پارچه دهات آباد و چند مزرعه جزء بلوک . فيروز کوه سيصد خانوار دارد

اف قصبه فيروز کوه زمينها دور و اطر. فيروز کوه است که اسامی آنها را خواهم نگاشت
ييالقی است که شبها از سرما شخص . هوای فيروز کوه بسيار خوب است. چمنزار است

روز يک بادی از تنگه می آيد که هوا را خنک می کند و پشه ها را . منزجر می شود
. خارج می سازد، ولی اگر باد نيايد ميان روز قدری گرم می شود و پشه زياد پيدا می شود

سرباز به ] ی [ يک فوج هشتصد نفر .  بلوک دهات با صفا دارد و سرد سير استاين
 .جوانان رشيد دارد. ديوان می دهد

 :اسامی دهات اين بلوک از اين قرار است
                              

  چهل و هشت پارچه–دهات فيروز کوه 
 سيصد خانوار:  قصبه فيروز کوه-1
 »ربر وزن نيم َد« : نيمور-2
 .»با جيم مکسوره و الم  زاء ساکنه و جمع مفتوحه و نون و دال ساکنه«:  جلزجند -3
 »بر وزن داد زود« :  با درود-4
  شهر آباد-5
 »بر وزن داد پارس « :  طارس-6
 »بادال وهاء هوز و ياء و نون ساکنه« :  وهين-7
 .»مومه و نون ساکنهباسين مفتوحه والم مکسوره و هاء ساکنه و باء مض« :  سله ُبن-8
 »بر وزن پهنه با خاء مفتوحه«  خهنه -9
 »بر وزن درس خوانان « : َ ورس خازان-10
محل سادات است و از ماليات » بر وزن دستان. با واو وشين منقوطه « :  وشتان-11

 .معاف هستند
 ملک منتظم الدوله:  ارجمند-12
 »بر وزن باد بزن « :  شادمهن-13
 »زن مکنز بر و« :  اهنز-14
 »بر وزن جزور « :  لزور-15
 »بر زون منظريه « :  اندريه-16
 »بر وزن صبور « :  اسور-17
 »باباء مکسوره بر وزن مهان « :  ِبهان-18
  نجف در-19
 »با واو و زاء و نون و الف « :  وزنا-20
 »با راء بر وزن درمان « :  رزمان-21
 » نون و دال مکسوره  و هاء  هوز با هاء هوز و راء و الف و« :  هران ده-22
 »با خاء مضمومه و ميم مکسوره و هاء هوز « :  ُخمه ده-23
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 22»با ميم مکسوره و هاء و الف « :  مها-24
 »با الف و نون ساکنه و زاء و هاء هوز و الف « :  انزها-25
ف و و زاء ساکنه و دال و الف و راء و ال] مفتوحه [ با ميم مضمومه « :  مزداران-26
 » نون
 »بر وزن پاکشان « :  آتشان-27
 »بر وزن به مردان « :  ِده گردان-28
 ملک منتظم الدوله:  حسن آباد-29
 »با کاف و الم و الف و کاف . بر وزن هالک« :  کالک-30
 که مدفن يکی از سادات است:  مشهد-31
 »بر وزن سوار ُکن « :  حصار ُبن-32
 »باراء بر وزن نامه « :  رامه-33
 »با جيم بر وزن ورضمه « :  ارجنه-34
  عبداهللا آباد-35
 »با دال بر وزن سرده « : َ در ِده-36
 »با فاء  بر وزن شيرده « :  فيرده-37
  گاو ِده-38
 »بر وزن سبو « :  کدو-39
 »بر وزن پيچ « :  ايج-40
 »با جيم و واو و ياء و نون « :  جوين-41
  امامزاده عبداهللا-42
 »بر وزن کفتر « :  اختر-43
 »بر وزن پروانه « :  اروانه-44
 »با ميم مکسوره و هاء هوز و نون « :  ِمَهن-45
 23»با تاء منقوطه بر وزن سرود « :  ترود-46
 »بر وزن خجند « :  ُکمند-47
 »با کاف و تاء بر وزن غالمان « :  کتاالن-48
 

 هيجده مزرعه: اسامی مزارع کوه از اين قرار است
 ليم ملک س-1
 »بر وزن امرود « :  نمرود-2
  رود افشان-3
  امين آباد-4
 »بر وزن َعَلمَ در َسحاب« : َ صَنم اندر آب-5
  سياه ِده-6 

 »بر وزن انگور « :  اندور-7
                                                 

 . گويند» مهاباد « اينک  22 
 23اينک طرود نام دارد   .
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 »با خاء منقوطه مضمونه بر وزن ُکنار « :  ُخنار-8
  ُکرشه ده-9
 »اء ساکنه با الف مضمومه و شين ساکنه و نون مکسوره و ي« :  ُاشنی-10
 »با الف مفتوحه وراء مضمومه و واو ساکنه « :  َارُو-11
 »بر وزن نهاردان «  کالرخان -12
 .که يک آب فيروز کوه از آنجا می آيد:  گور سفيد-13
 . چمن شورستان-14
 با هاء مکسوره و راء ساکنه و ياء و الف و جيم« :  هرياج-15
 جزء وشتان:  علی آباد-16
جزء ارجمند » با الف مضمومه و ميم ساکنه و راء مفتوحه و کاف ساکنه « :  ُامَرک-17

 ملک منتظم الدوله
ملک منتظم الدوله وقف بر تکيه دباغ خانه . »با واو بر وزن باشی « :  واشی-18

جای بسيار سرد و تنگه واشی از غرايب کوهها است که شرح آن را بعد می . طهران
 .نويسم

 
ع هزار و پانصد تومان نقد و تومانی دو هزار فرع به حاکم و ماليات اين دهات و مزار

تومانی يک قران به نايب الحکومه می داده اند که چهار صد و پنجاه تومان می شود و 
دويست خروار هم جنس می داده اند، اکنون که گرفتن ماليات به عهده اداره بلژيکی خزانه 

 . نقد و دويست خروار جنس می گيرنددار ايران است، اصًال و فرعًا دو هزار تومان
ارشد . محض تفنن در فيروز کوه توقف داشتيم. چهارشنبه سيم شهر رمضان المبارک

السلطان و صمصام السلطان پسران مراد خان از ايالت و همراهان و اردوی ايالتی دو 
 .روز و دو شب دعوت و ضيافت شايان کردند

 

 ]حجاری های تنگه واشی [ 
 

گه واشی و ديدن صور نقاری و حجاری شده خاقان مغفور فتحعلی شاه محض ديدن تن
طاب ثراه با حضرت ايالت و جمعيت بسيار سوار شده از ميان دره و کنار رودخانه با صفا 

از قصبه فيروز کوه تا خود تنگه واشی دو . و خرم فيروز کوه به طرف تنگه واشی رفتيم
در سر يک . وت و صفا و خضارت را داردبين راه نهايت طرا. فرسخ و نيم سبکی است

با جيم و » « جلز جند « قدری باالتر قريه . است» بر وزن سيم َسر « فرسخی قريه نيمور 
است و ناهار گاه ايالت » الم مکسور تين و زاء ساکنه و جيم مفتوحه و نون و دال ساکنه 

 .را امروز در اينجا قرار داده اند
آب از . فورًا هوا سرد و لطيف شد. تا به اول تنگه رسيديم فرسخی ديگر رانديم –خالصه 

در هيچ جا چنين کوه و تنگه نديده بودم خيلی غرابت دارد، از طرف . ميان تنگه می آيد
 .يمين و يسار دو کوه است که به قدر هفتاد و هشتاد ذرع ارتفاع  دارد
 .ان يا گاالری استبين اين دو کوه شکافی طبيعی باز است که مثل يک داالن يا خياب
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عرض اين داالن پنج ذرع يا شش ذرع است که آب روان می آيد، طول اين داالن از ابتدا 
تا  تا انتهای تنگه به قدر شش دقيقه مسافت است که سواره عبور کردم و به آخر تنگه 
رسيدم که به طرف مزرعه واشی می رود و آ ب از مزرعه واشی که نيم فرسخ باالتر 

باالی اين تنگه که مثل داالن است سر گشاده و باز است، . تنگه می شوداست وارد 
 .سرهای دو کوه به هم وصل نيست

در وسط تنگه به کوه طرف راست حّجار صفحه ای را مسطح و صاف کرده، شکار گاهی 
روی اين صفحه . برای خاقان مغفور فتحعلی شاه تشکيل داده است که نهايت امتياز را دارد

 نفر سواره و پياده از شاه و شاهزادگان و امراء و شکارچی نقاری شده و بيست و يک
فتحعلی شاه با تاج مکلل سوار اسب . صورت چندين شکار و ُنه تازی و يازده پرنده است

 شاهزادگان که پسران فتحعلی شاه هستند با کاله سالمی و رسمی به شکارگاه مجسم. است
پهلوی هر سوار و . معمولی معتدلی در شکارگاه هستندامراء و سرداران با کاله . شده اند

. فتحعلی شاه روی اسب مرسع با داباغی طال سوار است. پياده ای اسمش نقاری شده است
شاهزاده عباس ميرزای نايب . نيزه بلند در دست دارد که به پشت گوزن شاخدار زده است

با تفنگ گاو کوهی يا السلطنه روبروی فتحعلی شاه سوار است، از طرف چپ برگشته 
 .شکار را می زند

 .شاهزاده علی خان که علی شاه ظل السلطان است سوار اسب باالی سر نايب السلطنه است
شاهزاده علينقی . شاهزاده محمد قلی ميرزا تيرو کمان در دست دارد سوار اسب است

شاهزاده . ردميرزا روی اسب قيقاج برگشته و با نيزه به شکاری زده که دو شاخ باريک دا
تفنگ در دست قيقاج برگشته به پشت ] و [ محمد تقی ميرزا سوار است، شمشير در کمر 

شاهزاده محمد علی ميرزا سوار است که شمشير را پشت بزکوهی زده . سر نگاه می کند
 .که تازی دست چپ همان بزکوهی را گرفته است

يک دست به ته تفنگ ]  و [يک دست به سر تفنگ . شاهزاده محمد ولی ميرزا سوار است
در باالی صفحه شاهزاده محمود ميرزا . پشت سر شاهزاده محمد قلی ميرزا است. دارد

. است و پهلوی او شاهزاده محمد رضا ميرزا است که با نيزه به پشت آهو زده است
شاهزاده حسينعلی ميرزا تفنگ را سواره سرازير به طرف شکار کرده است، ترکش در 

ر پای حسينعلی ميرزا که اسمعيل خان سردار سمنانی می باشد، و اول زي. کمر دارد
پياده ديگر ابراهيم خان است که تفنگ به دوش دارد و جلوی . سردار آن دوره بوده است

پياده ديگر نواب محمد قاسم خان قاجار است، غالف کارد در کمر . حسينعلی ميرزا است
پياده ديگر شکارچی است . ه سرشکار را ببرددارد و خود کارد را برهنه در دست گرفته ک

که تو بره بر پشت دارد و مهار تازی به دست او است و پشت سر نواب محمد قاسم خان 
 .واقع شده است

صورت ). السلطان فتحعلی شاه قاجار: (پهلوی فتحعلی شاه اين عبارت را نقاری کرده اند
چشمم نديد و . دری محو استبعضی شاهزادگان ديگر هست که اسم آنها نقاری شده ق

سه طرف اين . دوربين همراه نداشتم، نردبان هم دست نداد که باال رفته خطوط را ببينم
 .صفحه با خط جلی از اشعار کتابتی نگاشته اند که دو شعر آن را در اينجا می نگارم

 که روزش ماه و ماهش باد سالی        شهنشاه جهان فتحعلی شاه   
 از نصرت جهانی        از او ملکی و از سائل سؤالیاز او عزمّی و 
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در طرف يمين و يسار اين صفحه منقوره دو ستون چهار گوش مستطيل است که روی آن 
زير پای هر ستونی دو مربع متساوی . اشعاری در مدح فتحعلی شاه نقاری کرده اند

 :االضالع است که اين عبارات به اين شکل در آنجا نقاری شده است
 

به سرکاری عاليجاه عبداهللا خان حاکم محال فيروزکوه و طراحی آقا عبداهللا نقاش باشی « 
و معمار باشی و حجاری و نقاری نادرالعصری استاد قاسم ولد استاد غالمعلی حجار 

  ).1223در حاشيه . ( 1233سنه . باشی سمت اتمام يافت
 

 فرمودند مرحوم محمد حسن خان در سفری که شاه شهيد ناصرالدين شاه از اينجا عبور می
مورخ دوره ناصری به دقت و سر فرصت اين لوحه ] و[اعتماد السلطنه وزير مطبوعات  

مرآت (منقوره را ديده ثبت آن را با تمام اشعار کتابه های دور بر داشته در کتاب خود 
شده است البلدان که به اسم او توسط چند نفر از اجزاء دارالتأليف و دارالترجمه تأليف 

در لغت تنگه واشی شرح اين لوحه مدون است، هر کس خواهد رجوع به  24)نگاشته است
 .آن کتاب کند

 
. من از دهنه و شکاف آخر اين خيابان و داالن طبيعی که در ميان دو کوه است بيرون شدم

فضای صحرا و جلگه کوچکی که آب از آنجا به اين تنگه می آمد و تا منبع اين آب که خود 
در خود مزرعه واشی حوضی است که از سنگ بر . زرعه واشی است نيم فرسخ استم

 .آورده اند معروف به حوض شاهی، آن حوض را ناصرالدين شاه در آنجا ساخته است
ناصرالدين شاه پنج سفر به فيروزکوه آمده، يک سفر، سفر خراسان آن شاه بوده که به 

» نيمور« مروز محل عبور و مرور ما است از فيروزکوه آمده و در کنار رودخانه ای که ا
تا اول تنگه واشی که آب بيرون می آيد سراپرده او و حرمسرايان و » جلزجند «  و 

در ايام عاشورا در اين تنگه اقامت داشته و در بين . مقربان ملتزمين رکاب بوده است
روضه خوانی و نيمور و جلزجند مجلس عزاداری منعقد کرده، برای رعايا واهالی اردو 

عزاداری داشتند، اشعاری که در مراثی و عزاداری آن ايام ساخته و نوحه خوانان می 
 :اين يک شعر از آن اشعار است. خواندند

 جان را به فدای شهدا می کنم امشب          بر ناصردين شاه دعا می کنم امشب
سرا پرده زده توقف ناصرالدين شاه در مزرعه واشی آن حوض را ساخته و شبی در آنجا 

هوای مزرعه واشی سرد است، در اين فصل اسد در فيروزکوه درو کرده اند، ولی . کردند
ناصرالدين شاه از . در مزرعه واشی بيست روز ديگر در اواسط سنبله اول درواست

 .که جزء خاک سواد کوه است رفته است» گل باغ « مزرعه واشی حرکت کرده به طرف 
به حضور . يدن تنگه واشی مراجعت کرده به جلزجند آمده پياده شدم بعد از د–خالصه 
و طايفه اصانلو را که دو نفر از آن ها ] ها[مقرر داشتند که کار سواد کوهی . واال رفتم

کشته شده بود بگذارنم و گوسفندان و اسبان و اسباب را که اصانلوها از سواد کوهی ها 
انم و قاتلين را از سواد کوهی ها خواسته تسليم ولی برس] به صاحبانش [ برده بودند گرفته 

                                                 
 .عينٌا نقل شد. را ابتدا نوشته بعد روی آن خط زده است( ) افضل الملک جمالت داخل  24  
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. اين کار را در آنجا بعون الهی به طور خوبی اصالح کردم. خان رئيس طايفه اصانلو کنم
در آنجا ناهار و چای خورده، عصری به طرف قصبه فيروزکوه مراجعت کرديم و شب را 

 .در آنجا مانديم
 

 ]توقف در فيروزکوه [ 
 

 باز در فيروزکوه توقف داشتيم که اختالف بين سواد  رمضان المبارک پنج شنبه چهارم
در . چقدر هوای اينجا لطيف است. و طايفه اصانلو را به کلی مرتفع سازيم] ها [ کوهی 

دامنه کوه پشت قصبه فيروزکوه آثارقلعه خرابه ای است که بسيار محکم است و موسوم به 
کتب تواريخ همراه ندارم که درست . ته استقلعه فيروز بوده است که فيروزشاه ساخ

استکشاف مطلب کنم، همين قدر می دانم که يکی از سپهبدان مازندران که گويا از طايفه 
با دوسپان بوده است، تمکين به سالطين صفويه نداشته است، در اين قلعه ] يا [ باوند و 

، يکی از سالطين صفويه فيروز آمده که از ورود لشکر صفويه به مازندران ممانعت نمايد
 .شش ماه اين قلعه را محاصره کرده تا به صعوبت آن را مفتوح نموده است

 باز در بيرون قصبه فيروزکوه در باغ توقف پنجشنبه چهارم شهر رمضان المبارک
 سهم الممالک فرزند جناب اسمعيل خان امير مؤيد 25....امروز اميراالمراءالعظام. نموديم

ان که اول شخص مازندران است با چند سوار به استقبال آمدند و از رئيس قشون مازندر
ايالت و اهالی اردوی ايشان يک شبانه روز ضيافت کردند و يک رأس اسب ممتاز خوب 

 .از ساير برادران امتياز دارد. سهم الممالک خيلی اليق و قابل است. تقديم نمودند
در فيروزکوه توقف داشتيم، پيش از فصل اسد باز  17جمعه پنجم شهر رمضان المبارک، 

ظهر آقای سهم الممالک و ولی خان ايلخانی طايفه اصانلو به ديدن من آمدند و ناهار در 
 سواد 26 26»ُچراتی« صرف کردند و برای اصالح ورثه مقتولين اصانلو و طايفه  آنجا

 .کوه بعضی مذاکرات کرديم
 

 ]ه  توقف درچاپارخان–از فيروزکوه به چاپارخانه [ 
 

صبح از فيروزکوه به طرف بلوک سواد کوه ، 1331شنبه ششم رمضان المبارک، اودييل 
خواهد بود که سه چهار » چاپارخانه « منزل امشب ما د رمحلی موسوم به . حرکت کرديم

مسافت راه از فيروزکوه تا چاپارخانه . خانوار و يک قهوه خانه در کنار رودخانه دارد
تا يک فرسخ که بيشتر رانديم در کنار رودخانه . فرسنگ استشش فرسخ و نيم تا هفت 

عبور می کنيم که آب آن از گور سفيد چهار فرسخی می آيد و به فيروزکوه رسيده ملحق 
 .به آب رودخانه تنگه واشی می شود که شرح آن گذشت

                                                 
 .جای اسم کوچک را خالی گذاشته 25 
 .اسم ايلی است از سوادکوه» به ضم جيم فارسی بر وزن فرات«چرات : در حاشيه 26 
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در سر يک فرسخی فيروزکوه چمنزار خوبی است شبيه به چمن رادکان و چناران 
از دور در سينه کش کوه » ُکتاالن « در سر دو فرسخی قريه . ای خوب داردخراسان، هو

ديده شد که از کنار جاده فرار ] يی [ در دامنه کوه آهوها . طرف دست چپ ديده می شود
. در سر سه فرسخی رباطی شاه عباسی است که از سنگ سرپوشيده ساخته اند. می کردند

 ....*در آنجا استيک قهوه خانه هم . چندان وسعتی ندارد
آب باريک کمی از جويی جاری . مختصری در اينجا است که اراضی آن سبزه زار است

 .می آيد و هرز می شود و به زراعت نمی رسد27..... است که از تنگه پشت کوه از 
 در آنجا برای ناهار گاه چادری بر سر پا کرده بودند فرود آمده ناهار خورديم و ساعتی 

. هوا به طوری خوب بود که اجزاء در آفتاب نشسته بودند و راحت بودند. استراحت کرديم
 .از اينجا تا به سمنان هشت فرسخ است

ً وارد دره و تنگه تنگی شديم که  بعد از صرف ناهار و قدری استراحت سوار شده فورا
کوههای دو طرف از پا تا سر ملتف به اشجار جنگلی است و .ابتدای خاک سوادکوه است

از . م کوه از کثرت درخت و سبزه ميل به سياهی می زند، و از اينجا ابتدای جنگل استتما
 .جنگلهايش متعلق به مرادخان است» عباس آباد « اينجا تا دو فرسخ باالتر نزديک قريه 

از طهران تا آخر خاک فيروزکوه هر چه آمديم رو به فراز رفتيم و از ابتدای خاک سواد 
داخل اين . گه هر چه می رويم تا مازندران به نشيب سرازير می شويمکوه که اين دره و تن

اين دره بسيار تنگ است، از چهار ذرع و هشت ذرع و . دره که شديم نشاط خيز بود
تنگ و سنگالخ است که بعضی ] ای [ بعضی جاها تا صد ذرع بيشتر عرض ندارد، جاده 

ز اين تنگه گذشتيم چشمه کوچکی جاهای آن يک ذرع بيشتر عرض ندارد، قدری قليل که ا
نزديک اين چشمه سياه » خنار« ديديم که از پای کوه بيرون می آمد، چند خانوار از ايل 

ايل خنار سيصد خانوار است که از مازندران به اين صفحات در کوهها . چادر زده اند
 .رئيس آنها ميرزا عبداهللا خان علی آبادی است. ييالق آمده اند

بعد آب چشمه های ديگر ملحق به اين آب شده و . به ميان دره روان می شودآب اين چشمه 
از کوه شوراب و غيره سرازير می گردد و آب زياد می شود و تشکيل رود تاالر می دهد 

زراعت برنج کرده ، فاضالب زراعتها باز در رودخانه » زردکل « از قريه   که28
 .دران است که فاضالبش به دريا می ريزدريخته و امتدادُ اين رودخانه تا دريای مازن

يک فرسخ که از . جنگل است» عباس آباد « از اينجا تا دو فرسخ و نيم باال نزديک قريه 
رسيديم که آن را مرادخان باالی کوهی ساخته 29» دوگل « اين دره و رودخانه گذشتيم به 

 مسکن داده است و خانه و باغی برای خود ترتيب داده، يک عيال خود را در آنجا. است
اين آبادی که موسوم به دوگل است . اطراف در کوهها چندين منزل و خانه دارد در اين

مرادخان جلو آمد، ايالت و ] در اينجا . [ مخفف دوگلو است که به معنی دو راه باشد
چای و خربوزه که از سمنان آورده بودند . همراهان را باالی کوه برد و پذيرايی کرد

 . مرادخان يک رأس اسب بسيار خوب تقديم کردخورديم و

                                                 
 .ً منظورش مزرعه است ظاهرا. آونگ يا اليک يا الينک که شناخته نشد: شبيه کلمه -*

 .در نسخه نقطه چين شده و چيزی نوشته نيست 27 
 ).حاشيه ( رود تاالر يکی از چهار رودخانه بزرگ است که در مازندران به دريا می ريزد  28 
 .درست است» با گاف مفتوحه « دوگل  29 
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از اينجا سوار شده از ميان دره و رودخانه به طرف چاپارخانه که تا اينجا دو فرسخ و نيم 
رسيديم که در کنار اين » عباس آباد«فرسخی که بيشتر رفتيم به قريه . مسافت دارد رانديم
« که از توابع » اوريم«رعه از عباس آباد به قدری فاصله به مز. تنگه بنا شده است

که دارای چند خانوار » زرد ُکل«است رسيديم، بعد به سرخه ده آمديم، بعد به  30» سرخه
و قهوه خانه است رسيديم که يک برج سنگی از زمان گبرها در اينجا کنار جاده 

 ].است[نمايان
 خانه دارد از آنجا فوری به محلی که موسوم به چاپارخانه است و چند خانه و يک قهوه

 است زده بودند، در آنجا 31»ارفع ده«چادرها را در محوطه ای که زير قريه . فرود آمديم
 .پياده شده استراحت کرديم

منظر خوبی دارد و . ارفع ده متعلق به مهر علی خان است و در باالی کوه ساخته اند
است که محل صمصام الممالک پسر مراد خان هم باالی کوه خانه و عمارت خوبی ساخته 

 .نمايش است
ديگر از اينجا زراعت گندم ندارند همه برنج می . ابتدای شالی کاری است» اوريم«از 
و به صعوبت از چند فرسخی نان ] خورد[نان در اينجا ديده نمی شود بايد برنج . کارند

 .آورده سر سفره گذاشتند
ژبر خاقان و ضرغام حاکم سواد کوه و ه] و[جناب اسمعيل خان اميرمؤيد رئيس قشون 

ضيافت و خرج اردوی ايالتی . الممالک پسر عّم اميرمؤيد با سواران بسيار به استقبال آمدند
 .و همراهان امشب و فردا شب به عهده اميرمؤيد است

 32)با سين و باء مفتوحه و الم ساکنه (sapal» َسَپل « در سواد کوه مگسی است که آن را 
. ند که اسب را به زمين می زند و خون جاری می شودطوری اسب را می ز. می گويند

ندانم در کدام تاريخ ديده ام که يکی از سالطين سربدار به طرف مازندران آمد که آنجا را 
احمال و اثقال آن سلطان بيشتر حمل بر شتران بود و آن دوره اول . به تصرف درآورد

.  کوههای سخت عبور داده انددفعه بوده است که شتر را به مازندران آورده و در اين
سپل تمام اسبان و . سلطان سربداری به اين صفحات که می رسد هوا بسيار گرم بوده است

شتران آنها را می زند که تمام زخمی می شوند، به اين جهت تاب مقاومت نمی آورند و به 
 .طرف سبزوار و خراسان مراجعت می نمايند
 و اسامی دهات و مزارع آن را در مازندران از سواد کوه هيجده بلوک دارد، جزء جمع

 سواد کوه دو فوج پانصد نفری و هشتصد نفری به  33.مستوفی گرفته ثبت خواهم کرد
سوادکوه به . هوای اينجا خنک است، لکن هوای فيروز کوه سردتر است. ديوان می دهد

 .جهت شالی کاری پشه بسيار دارد
کوه خرش از آن گويند که .  های ما استروبروی چادر» ُخرش«و کوه » ُخرج«کوه 

تاريخ همراه ] کتب. [منسوب به سپهبد مازندران است که او را خورشيد کاله می ناميدند

                                                 
 .ويندگ»  سرخ آباد « : اينک 30 
 .گويند» ارفه ده « اکنون  31 
 . صحيح استsepalکه سپل » سبل « اصل  32 
 .نويسنده تا پايان سفر نامه اسامی دهات سواد کوه را ارائه نمی دهد 33 
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. ..در نظرم نيست که خورشيد کاله جزء سالطين گاو باره است. ندارم که با تحقيق بنويسم
 ) حاشيه– باوند يا بادوسپان 34

از آن که آبی  ديگر . گويند»  دوآب«ايی است که يک فرسخ پائين تر از چاپارخانه ج
 به اينجا آمده ملحق به اين رودخانه می -ازطرف سنگسر و شهميرزاد از توابع سمنان

خود قلعه . می گويند» کرکيل دژ«در کوه پهلوی دوآب غاری است که آن را غار .شود
آمدند خورشيد کاله وقتی که اعراب به اينجا . کرکيل دژ و آبادی پايين تر از غار است

پنجاه هزار قشون داشت، عيال او در اين غار بوده است و به چنگ اعراب افتاده او را 
 . می رسد مدقوق می شود35اسير می کنند، اين خبر که به خورشيد کاله 

در اينجا که موسوم به چاپارخانه است پای کوه ُخرش تپه ای است که در دامنه آن محلی 
دارد و گرداگرد يکديگر آن درختان جمع شده، آنجا ] سپيدار[ = دار است که درختان اسپي

ُگله به معنی جمع و بوته است، .  گويند و مخفف اسپيدار گله است36» اسپيار ُگله « را 
يعنی جايی که اسپيدار جمع شده و بوته ای از درختان اسپيدار و گله، راهی که در ميان دو 

 .کوه باشد
و سيصد و سی بوده است، اعليحضرت محمد علی شاه مخلوع به در سنه گذشته که هزار 

تحريک روسها از روسيه به استر آباد آمده، از استرآباد با سواران ترکمان به اشرف و 
 مستبدا] ً مجددا[آمل آمد و از آنجا به سوادکوه آمده عزم رفتن طهران داشت که غلبه کند و 

خود روسها به او نوشته بودند که شما خودتان . ً سلطان شود، مشروطه را از ميان بردارد
. را به نزديکی طهران برسانيد تا ما طرح مطلب کرده شما را به امضاء دول سلطان کنيم

محمد علی شاه به چاپارخانه می رسد، در اسپيار گله برای او سرا پرده زده در آنجا منزل 
از طهران سواران . ه ماندمی کند، بيست روز متجاوز با شعاع السلطنه در اسپيدار گل

از اين طرف . بختياری به دفع او تا فيروزکوه به سرداری سردار محيی رشتی آمدند
مازندرانی از چاپارخانه به طرف عباس آباد و دو گلو ] ان[سواران ترکمان و سوار 

. روان شدند، از آنجا به طرف رباط شاه عباسی که امروز محل ناهار گاه ما بود] دوگل[
مازندرانی از طرف راست ] ان[سوار ] و[اصانلو از طرف چپ سر کوهها را ] ان [سوار

به تحريک و عدم همراهی بعضی از سرکردگان، اصانلو را . سر کوهها را گرفتند
مازندرانيها هم از اين طرف عقب . بختياريها و افواج مأمور از طهران شکست داد

 دو بار مأمورين طهران با . نشستند
خبر به محمد علی شاه . زندرانی و ترکمانان جدال کردند و آنها را شکست دادندسواران ما

 فورًا سوار اسب شده از همين منزل 37رسيد، از همراهی اهالی مازندران مأيوس شد، 

                                                 
خورشيد  يک جمله در اينجا خط زده و مغشوش شده، ظاهرًا نويسنده در آن لحظه نمی دانست که اسپهبد  34 

 .از کدام سلسله است
مفصل خورشيد کاله را اديب . ر حاشيه چند ياد داشت پيرامون خورشيد کاله از اديب الممالک استد 35 

 .الممالک نوشته که در تکميل سفرنامه آمده است
 .نامگذاری شده است» سفيدار گله « اينک  36 
افضل . نمی نگارم باعث شکست محمد علی شاه اميرمؤيد شد و به جهتی تفصيل آن را من در اين کتاب 37 

البته نويسنده در تکميل سفرنامه به اين مهم پرداخته وبرای اولين بار در تاريخ معاصر ). حاشيه ( الملک 
جای آن است که مورخين . شاه ارائه می دهد چهره درستی از اميرمؤيد و علت واقعی شکست محمد علی

 .معاصر در آراء خود نسبت به اميرمؤيد تجديد نظر کنند
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چاپارخانه از اسپيار گله حرکت کرد و به طرف ساری رفته از آنجا به دريا نشسته 
ناء وزراء طهران از همراهی روسها با محمد علی در اين اث. ازاسترآباد سر بيرون آورد

مقاصد روس را در بعضی تکاليف شاقه آنها به ايران قبول کردند و . شاه ترسيدند
اولتيماتوم روس با ايران بسته شد به شرطی که روسها محمد علی شاه را از آمدن به ايران 

 .مانع شوند
 مده مجبورًا او را سوار کشتی کرده بهلهذا قونسول روس در استرآباد نزد محمد علی شاه آ

 آن شاه مخلوع را مسکن داده توقيف کردند که تا کنون هم 38بادکوبه بردند و در ُادسا 
محمد علی شاه به مقاصد خود نائل نشده است و داستان آمدن محمد علی شاه به مازندران 

مد علی شاه کتاب وجنگ ارشدالدوله و رشيد السلطان در سمنان و فيروزکوه به حمايت مح
من می دانم که رؤسای در اين کتاب گنجايش و مجال نوشتن ندارم و . جداگانه الزم دارد

 ً همراه بوده اند و کدام يک اعيان کدام يک با محمد علی شاه باطنا] و[نظام مازندران  39
 ًٌ همراه و خيرخواه محمد علی بوده اند، ولی باطنًا مايه شکست و مغلوبی محمد ظاهرا
من شرح آن را نمی نگارم و به اغماض و کتمان می . شاه همان اشخاص بوده اند  علی
 .حال بايد به سر مطلب برويم. کوشم

نوشته اند و لغت صحيح همان سواته کوه » با تاء«در کتب قديم سوادکوه را سواته کوه 
 اسم عربها اين بلوک را شروين نوشته اند و شروين معرب شلفين است و شلفين. است

 .کوهی است که در سواته کوه است و اين مکان را اعراب به اسم اين کوه خوانده اند
از تأليفات مرحوم محمد حسن خان اعتماد السلطنه است 40کتاب التدوين فی شرح شروين 

که در تاريخ سوادکوه نوشته است و از روی تاريخ طبرستان بعضی چيزها نگاشته و خود 
 . اطالعات پيدا کرده استاو هم در اين دوره بعضی

در سواد کوه چندين طوايف است که اگر مجال کردم تفصيل آن را می نگارم، ولی طوايفی 
که از قديم االيام قبل از اسالم از اهل سواد کوه هستند چهار طايفه هستند، يکی باجگيران 

امه فردوسی هستند که در شاهن» اوالد«است که مرادخان از آن نسل است و اينها از اوالد 
را ذکر کرده است و االن هم قلعه اوالد باالی کوهی موجود است که من آن » قلعه اوالد«

نرسيده » عباس آباد« از دوگل که روانه می شوی هنوز به –را امروز از کنار جاده ديدم 
، ارشد السلطان پسر مرادخان در آن قلعه منزل دارد که -قلعه در باالی کوه نمايان است آن
ماليات سواته کوه را هميشه طايفه باجگيران می گرفته . روز همراه بود و به آنجا رفتام

می » بهمنان«طايفه ديگر سواته کوه که از قديم است . اند و به ديوان می پرداخته اند 
است و از اين طايفه شيروان » شيروان « طايفه ديگر . است» گاوان«طايفه ديگر . باشد

 .نسلی باقی نيست
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 ]توقف در چاپارخانه [ 
 

هوای سواد .  در منزل چاپارخانه سواد کوه توقف کرديميکشنبه هفتم رمضان المبارک 
در تابستان صبح که می شود بادی می آيد که تا غروب سريان و جريان . کوه خوب است

دارد و به جهت وزيدن آن باد هوا خنک می شود که شخص در خواب و بيداری سختی 
غروب که می شود و گاهی هم قبل از غروب از قله کوهها مه . ق نمی کندنمی بيند و عر

اندکی هوا را مايل به گرمی می کند، بعد مه و ابرها در چند ساعتی از ] که[برمی خيزد 
 .شب پراکنده می شوند، باز هوا خنک می شود که بايد زير لحاف خوابيد

ن که حکومت سواد کوه هم جزء امروز جناب اسمعيل خان اميرمؤيد رئيس قشون مازندرا
ايشان است با جناب مستطاب آقا ميرزا سيد علی که از علمای مازندران و وکيل پارلمنت 

از . احفاد سيد ظهيرالدين مرعشی هستند به ديدن من تشريف آوردند طهران بوده اند و از
ر امي. طرز محاورت و حسن معاشرت اين دو شخص شخيص بهره وافی و خظ کافی يافتم

مؤيد نه تنها نظامی و اهل رزم است، بلکه اهل تاريخ و اطالع و جغرافی و وقايع 
مازندران و شناختن طوايف قديم و جديد اين صفحات خبرتی بی اندازه دارند، تهذيب 

در اين . اخالق مکارم شّيم و حسن سلوک و تدبيرات ايشان مورد تمجيد و تحسين است
 و کسان ايشان در هر شهری از 41بسته .  دارندصفحات نفوذ تاّمه و اختيار عامه

وعده دادند که در مازندران . شهرهای مازندران دارای مشاغل کشوری و لشکری هستند
دهات آنجا را به من بدهند و از بعضی طوايف و عادات و  جزء جمع سواد کوه و اسامی
 .حاالت مازندران آگاهم سازند

. اپارخانه که جزء سواد کوه است توقف داشتيمباز در چ -دوشنبه هشتم رمضان المبارک
شنيديم در ارفع ده که باالی کوه است و چادرهای ما در زير . باز مهمان اميرمؤيد بوديم

بنده و جناب عبداهللا خان ساالر مکرم فرزند سردار . کوه زده شده است حمام خوبی است
با اخالقی است به قصد امنع که خواهر زاده حضرت ايالت و بسيار جوان مهذب کاردان 
راه سخت باريک تنگ و . حمام سوار شده با چند نوکر به طرف ارفع ده روانه شديم

نيم ساعت طول کشيد که اين مسافت کوه را . تاريکی از ميان درختهای جنگلی باال رفتيم
به حمام رفته، خاصه تراش حضرت ايالت ما . طی کرده به خانوارها و درب حمام رسيديم

 .ت و شو داده از حمام بيرون شديمرا  شس
بيست . صاحب اين ده مهر علی خان ياور فوج است. اين ده بسيار باصفا و قشنگ است

از باالی . از پائين کوه تا کمر شالی کاری دارند. دوچشمه دارد. خانوار در اينجا هستند
ال دارد، در سرازيری آمدن چون زيادتر از سرباال رفتن اشک. کوه سواره سرازير شديم

ارشد السلطان و سعيد ديوان در . پياده شديم. پنجاه دقيقه طول کشيد که به چادرها رسيديم
 .با هم صرف ناهار کرديم و بعد آنها به منزل خود رفتند. چادر من بود

باز در اين منزل موسوم به چاپارخانه نوقف کرديم  -سه شنبه نهم شهر رمضان المبارک
 .مؤيد مالقات دست داد و صحبتهای تاريخی با هم داشتيمو عصری بنده را با امير
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 ]از چاپارخانه به سوی زيرآب [ 
 

امروز از اين منزل موسوم به چاپارخانه حرکت کرده به  -چهارشنبه دهم شهر جاری
از چاپارخانه که . مسافت راه پنج فرسنگ بلکه قدری بيشتر است. طرف زيرآب رانديم
گله که مخفف اسپيدار گله است و نزديک جاده و طرف دست ً به اسپار حرکت کرديم فورا
 . چپ است رسيديم

در اسپيدار گله يک اطاق بزرگ هم هست که . شرح اسپيدار گله در چند ورق قبل گذشت
همين جا محل يأس و حرمان او از . محل توقف و بيتوته محمد علی شاه مخلوع بوده است

 .استرآباد کرده از آنجا به روسيه رفتورود به طهران و سلطنت شد و مراجعت به 
در پای اسپيار گله برجی است که از زمان گبرها بوده و کنون خراب شده و هنوز پايه و 

تقريبًا يک فرسخ که از چاپارخانه دور شديم به پای کوه ُخرش . قدری بنای آن باقی است
ز آن که از طرف اين مکان را دوآب گويند، ا. رسيديم که منسوب به خورشيد کاله است

از فاضالب شهميرزاد از توابع سمنان به اين رودخانه موسوم ] ای[دست راست رودخانه 
به تاالر می ريزد که هر دوآب يکی شده اراضی شالی کاری دو طرف رودخانه را 

 . می ريزد42سيراب کرده به دريای قلزم 
 تا شهميرزاد هفت است و يک قهوه خانه هم دارد» دوآب« از اين مکان که موسوم به 

در طرف . پرداختم» کرکيل دژ«فرسخ است، در اينجا پياده شده به سير غار موسوم به 
دست راست که آب شهميرزاد به اين رودخانه تاالر ملحق می شود کوهی است سفيد 

. در کمر  کوه دهنه فراخ کثير االتساعی ديده می شود که غار کرکيل دژ همان است. رنگ
نهايت اشکال . ين غار به واسطه روييدن درختهای خاردار بسته شده استمدخل و مخرج ا

را دارد که بتوان در غار رفت، لکن بعضی از رعايای سوادکوه در حالتی که لباسشان 
شود می توانند در آن غار بروند، مرا ] می[پاره و بدنشان از شاخه های درختان زخم 

آن خط خيابان و .اهی در ميان غار نمايان استدوربين انداختم خط سي. مجال اين کار نبود
در دو طرف غار چند اطاق .  ساخته اند43راهرو محوطه غارست که با گچ يا ساروج

در اطراف اين . است که جلوی آنها  باز نيست، چند روزنه محض روشنايی باز کرده اند
 است و در چند خود غار طبيعی. کوه چشمه آبی است که نقب زده آن را به غار برده بودند

ورق قبل اشاره کردم عربها که به اين سرزمين به فتوح اسالمی آمده بودند، عيال خورشيد 
عربها جماعتی . کاله سپهبد مازندران در اين غار متحصن شده، پانصد نفر در غار بودند

خورشيد کاله با داشتن پنجاه هزار قشون اين . را کشتند و زن خورشيد کاله را اسير کردند
از پای دامنه کوه خرش که يک فرسخ کشش سلسله آن  .انتهی. قضيه را که شنيد مدفوق شد

تقريبًا نيم فرسخ که راندم در کمر . است و رودخانه تاالر از پای آن می گذرد عبور کردم
پيت « : اسم آن قريه را پرسيدم، گفتند. و دامنه کوه خرش روی بلندی چند خانوار ديدم

اين همان قلعه بيد است که ر ستم از قلعه اوالد که شرح آن .  است44ی يا بيد سرا» سرای 
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 38 /سفر مازندران
 

گذشت گذشته و از پای قلعه بيد عبور کرده است و از هفت خوان رستم تقريبا اينجا خوان 
 :فردوسی در شاهنامه از قول رستم گفته است. ششم است

 رانشب تيره راندم به مازندران                   بسی راه فرسنگ های گ
 دريدم جگرگاه ديو سفيد                          نه ارژنگ ماندم نه قندی نه بيد

]. می گويند  [45» اجنگه سرای « همان قريه است که اهل سوادکوه آن را » ارژنگ«
اين دو سه قريه را که توضيح دادم . االن هم در اين نزديکی ها موجود است» قندی«قريه 

مورخين قديم معتقد بر اين هستند   47.را هم توضيح دهم» ابلب« خوب است که قريه  ،46
که فريدون ضحاک را از بابل که اراضی نينوا و کربال جزء آن است گرفته آورده در کوه 
دماوند حبس کرده است، ولی در اين ازمنه جماعتی از اهل تحقيق بر اين هستند که بابل 

بلوکات سوادکوه محسوب می شود که پشت همين بابل کنار مازندران باشد که حال يکی از 
آن .  تا دماوند چند منزل بيشتر فاصله ندارد48شيرگاه، منزل پس فردا واقع شده است و

بابل کنار است و اين طرف، کوه شيرگاه است و من هنوز درباب » پس فردا«طرف کوه 
که ثانيًا بابل که کداميک صحيح است از خود اظهار عقيده نمی کنم، موقوف بر اين است 

تفصيل فريدون و ضحاک را از روی تواريخ عرب بخوانم تا در باب بابل اظهار رائی 
بر وزن ( » تاله« يک فرسخ که از غار و پيته سرای دور شدم به قريه .انتهی49 .نمايم
رسيدم، چند خانوار و قهوه خانه دارد، لکن اهل آنجا زراعت های شالی کاری خود ) ناله

 .پرده و خانه ها را خالی گذاشته به ييالقات رفته اندرا به دشتبانان س
» پل سفيد«از منزل چاپارخانه و بيد سرای و تا له که چهار فرسخ کمتر گذشتيم، به 

در آنجا قهوه خانه بود، با جناب . رسيديم که بر روی رودخانه تاالر بسته شده است
 راه امروز در کنار جاده که در در.  در آنجا کشيديم و به راه افتاديم50اميرمؤيد غليانی 

. کمر کوه واقع شده است صفحه سنگ حجاری شده ای ديديم که نقاری آن را محو کرده اند
منقور ديده شد، لکن باقی عبارات را مردم محو و نابود کرده ) هواهللا(باالی آن سنگ يک 

دخانه  آورد و از رو51مهندس هوالندی . اين سنگ يادگار شاه عباس صفوی است. اند
جاجرود اين راه موسوم به خيابان را تا مازندران تسطيح و موسع و عريض ساخت که 

کوهها را با باروت آتش زده و ديلم ها به کار برده و خرجها کرده . کوره راه و تنگنا نباشد
در روی اين سنگ تاريخ . تا عبور و مرور قوافل آسان شده و کاری بزرگ کرده است

در اين ازمنه جهال آن را محو کرده اند که . راه را نقر کرده بودندتأسيس و تسطيح اين 
 .يک هواهللا بيشتر باقی نمانده است

                                                 
 .ارجنگه سرا: اصل 45 
 .توضيح کردم: اصل 46 
 .توضيح کردم: اصل 47 
 .وبه: اصل  48 
در باره مازندران در شاهنامه اظهار نظرهای مختلفی شده و برخی آن جا را منطقه ای واقع در  49 

شاهنامه و مازندران و برخی نيز همچون نويسنده : در کتاب) همچون دکتر صادق کيا ( هندوستان دانسته 
 .منطقه مورد نظر شاهنامه را مازندران کنونی می دانند
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 ، از اينجا - رسيديم درکر رودبار يعنی دره کوچک رودبار52» درکر رودبار « بعد به 
 .تا يک فرسخ ديگر که رانديم به زيرآب رسيديم، در آنجا منزل کرديم

 

 ] به سوی شيرگاه –امامزاده عبدالحق [ 
 

.  برويم53از زيرآب حرکت کرديم که به شيرگاه  -پنج شنيه يازدهم رمضان المبارک
قدری رانديم فورًا به مزار عبدالحق رسيديم که . مسافت راه تا شيرگاه شش فرسخ است

ايالت کبری محض . طرف دست راست ميان شاليزار، آن سمت رودخانه واقع شده است
بنده را هم با خود .  ميان زراعت ها به مزار عبدالحق تشريف بردندسياحت و زيارت از

 .اميرمؤيد هم آمدند. بردند که بعضی اکتشافات نمايم
حضرت ايالت طوافی کرده و انعامی به . صحن و مزار قشنگی برای عبدالحق ساخته اند

لوحه . وم کنمبه بنده فرمودند نسب اين امام زاده را معل. متولی داده بيرون تشريف بردند
در توی ضريح چوبی روی قبر يک . در اين بقعه نبود که چيزی نوشته شده باشد ای

صندوق چوبی که روی آن خطی ديده نشد، ولی روی دو در بعضی عبارات منبت و 
معلوم شد که عبدالحق امامزاده و سيد نبوده . منقور شده بود که آن را خوانده و ثبت کردم

رفا و درويشان و مرد وارسته و مرشد بوده است که درويشان بقعه است، بلکه از سلسله ع
 .او را ساخته اند

از در که وارد شديم به فضايی در آمديم که حياط است، بعد از پله باال رفته وارد ايوان 
بزرگی شديم و در ايوان دری منقور و حجاری شده است که داخل رواق می شود و در 

ه داخل بقعه می گردد و در وسط بقعه ضريح چوبی است و رواق دری ديگر است منقور ک
. در وسط ضريح صندوقی از چوب است که زير آن صندوق قبر آن مرشد کامل است

 :دورتا دور درب اول در هر دو مصرع اين عبارات نقاری شده است
 سنه هزار و دويست و بيست و چهار از قضای کردگار] در . [ بسم اهللا الّرحمن الّرحيم« 

و حضرت آفريدگار و صانع ليل و نهار و رزاق مور و مار زلزله عظمی و سوانح کبری 
در اين واليتها واقع گرديد، بحدی که اکثر بناهای قديم را منهدم و ويران نموده، از آن 
جمله اين آستانه متبرکه منوره مطهره را نيز بالمّره خراب کرده بود و بعد توفيق آثار 

ه اتفاق درويش اسمعيل و درويش حسين و درويش ابوطالب باعث و کرباليی ابوطالب ب
بّنای اين بنای عالی شده اند که تا عموم خاليق از ثواب زيارت اين بزرگوار محروم 

 ». نشوند
 :در مصرع اول اين در، اين بيت را در پائين و باال کنده اند

 بی ادب بر درمردان خدای پای منه    
 جا به ادب ميآيد زآنکه روح القدس اين 

                                                 
 .اينک درکا رودبار گويند 52 
 ).حاشيه( آجرها و عالمت شهر قديمی آن موجود است . بوده است» شهرگاه « اصل شيرگاه  53 
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« و » ناد علی را تا فی کل نوائب«و » يا قاضی الحاجات«و به خط ثلث به طور ارتفاعی 
در مصرع دوم درب اول اين شعر مهمل را . را به سه تقسيم کنده اند» يا سامع المناجات

 :کنده اند
 
 ادب پای از اين درکه عجب درگاه است   بی

 يک استهر که دور است از اين در بخدا نزد
روی مصرع » يا غافر الخطئيات و کُل ُهم غّم را تا بواليتک يا علی«و به طور ارتفاعی 
 :در يک طرف مصرع دوم اين عبارات را نقاری کرده اند. دوم منقور کرده اند

بنبی عربی و رسول مدنی واخيه اسداهللا مسمی بعلی و بزهراء بتول و باّم ولديها و «
 »و زکی و بذی العابد و الباقر و الصادقبسبطيه و شبليه هما نجل 

در درب دويم که توی بقعه می رود، و دور تا دور . ديگر باقی ائمه را ننگاشته است
يا اهللا يا محمد يا «و » يا علی«مصرع اول تمام آيه الکرسی را نگاشته اند و در سه مورد 

 : کرده اندنقاری شده و اين عبارات را نيز نقاری» يا علی يا علی« و » علی
 يا اهللا – حل مشکل سروردين شافع يوم الحساب –يا علی يا ايليا يا بوالحسن يا بوتراب «

 »ال اله اال اهللا محمد رسول اهللا علی ولی اهللا . المحمود فی کل فعاله
را دورتا دور نوشته اند ) ع ( در لنگه دويم اين در آيه الکرسی و زيارت امام رضا 

و هم [ را نقاری کرده اند » جائب الی بواليتک ياعلی  ياعلی ياعلیً مظهر الع نادعليا«
، در سه طرف دور تا دور چهار چوب »الاله اال هللا محمد رسول اهللا علی ولی اهللا«] چنين 

از اراضی اين  54. در بعضی اشعار فارسی در مدح علی ابن ابيطالب حجاری کرده اند
برنجکاری می کنند، هر وصف اين بقعه وقف است که » خويد«سرزمين يک جريب و دو 

 .و نوشته های موجود در آنجا با اندکی اختالف آمده است
 .هر يک جريب دو خويد است. جريبی در سال هيجده خروار برنج فايده می دهد

بعد به محلی رسيديم » سرخ کال«بعد به » قادی ُکال«از مزار عبدالحق بيرون آمده بعد به 
در آن چاپارخانه ياد شده در . چند اطاق ساخته اند . می گفتند» وچراغ داد«که آنجا را 

از زيرآب تا چرغ دادو سه فرسخ . خدمت ايالت ناهار خورديم و ساعتی استراحت کرديم
سبب تسميه . گويند» جوارم«است، پهلوی چراغ دادو جايی و خانوارهايی است که آنجا را 

ا چراغ بوده است، فاميل و خانواده او را چراغ دادو اين است که شخصی بوده اسم او آق
اين مکان را او . ماليات مازندران را او می گرفته است. بر وزن جادو می گفته اند» دادو«

طوايفی که از ادای ماليات طفره می زدند عبور و . ساخته است و اينجا سر راه بوده است
يک ماه در اينجا اقامت داشته، آقا چراغ سالی . مرورشان با حشم و خدم از اينجا بوده است

سر راه بر آنها گرفته ماليات خود را دريافت می داشته است، بعد از آقا چراغ، محمد خان 
پسر او چهارده سال مازندران را به حيطه تصرف داشت و حکومت می کرد و در هر 

نمی سال ماليات برای کريم خان زند سلطان ايران می فرستاد و کريم خان او را معزول 
مازندران را به تصرف  حسينقلی خان قاجار جهانسوز که می خواست سلطنت کند و. کرد

مهدی خان پسر محمد خان مازندران را حق خود می دانست و به . درآورد او را کشت
سلطنت قاجاريه که تازه می خواست تأسيس شود تمکين نمی کرد و مازندران را به آشوب 

                                                 
 415 – 413در جلد چهارم از آستار تا استار باد اثر دکتر منوچهر ستوده، در صفحات  54 
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جار شاه شهيد که  سر سلسله بود او را بگرفت و به طهران آقای محمد خان قا. می انداخت
و مهدی خان طهرانی را در يک روز کور کرد، تا پنج » مهدی خان دادو«اين ] و[برد 

سال قبل ديگر از نسل طايفه دادو کسی باقی نمانده است، مگر دختری باقی است که عيال 
 . من او را ديدماسداهللا خان نامی است که رئيس و بزرگتر زيرآب است و

بعد از صرف ناهار وقت ظهر در شدت گرما حرکت از چراغ دادو کرده به طرف شيرگاه 
تا دو فرسخ » جوارم « جهت اينکه در گرما حرکت کرديم اين است که از اول . رانديم

. اسبها را می زند و بدن آنها را خون می اندازد. در راه فراوان است» سپل « ديگر مگس 
ه می زند شب تب می کند، اين مگس در صبح و عصر که هوا خنک است زياد آدمی را ک
به اين جهت . در وسط روز که هوا گرم است ديده نمی شود، مگر به ندرت. پيدا می شود

ما در گرما حرکت کرديم و مگس نديديم، يک نفر از همراهان ما را مگس زد و او در 
 .شب تب کرد

تی است که پياده و سواره به صعوبت می افتند، در ميان تا دو فرسخ اين راه سنگستان سخ
دو . زمستان راه بند می آيد که عبور و مرور قوافل سخت است. جنگلها بايد عبور کرد

از پل آن که . رسيديم که بسيار آباد و قهوه خانه دارد» خار خون«فرسخ که رانديم به قريه 
راه بيرون شديم، يک فرسخ که گذشتيم به يک فضا و صحرايی رسيديم که از سختی 
در آنجا فرود آمديم و منزل در کنار . رانديم به شيرگاه رسيديم که متعلق به اميرمؤيد است

 .هندوانه های خوب در اينجا ديديم. رودخانه کرديم
از اول سواد کوه تا اينجا که جزء خاک سواد کوه است، هر چند شبانه روز مهمان 

 –گذشتيم » بن کال«و » سرکال«يدن به خارخون و شيرگاه از قبل از رس. اميرمؤيد بوديم
شب را در شيرگاه بسر . مرغزار و سبزه زار را گويند) ِکال(به اصطالح اهالی مازندران 

به هر حال . سر کال و بن کال يعنی سر مزرعه و ته مزرعه يا سر سبزه و ته سبزه. برديم
ها سخت تر است و شيرگاه در اصل شهرگاه از سرکال و بن کال که عبور شود از تمام راه 

اينجا را شهر گاه گفته اند . يعنی جای شهر بوده است، شهر قديم قبل از اسالم خراب شده
 .آجرها و اثر شهر بودن آن موجود است] و[
 

 ] اقامت در علی آباد –از شيرگاه به علی آباد [ 
 

 که اول 55طرف علی آباداز شيرگاه حرکت کرده به  -جمعه دوازدهم رمضان المبارک
چاکه «مسافت راه سه فرسخ است، در طرف دست چپ جاده . مازندران است رانديم خاک
با باء و شين مکسوره و الم ( » بشل«ديده شد و طرف دست راست » منگل«و محله » سر
ديده شد که آخر خاک سواد ) با ميم مکسوره و الم و قاف و هاء هوز( » ملقه«و ) ساکنه

در . رسيديم که اول خاک علی آباد مازندران است56» شاهرود«  بعد به پل .کوه است
شايد شهر روکال بوده يعنی مزرعه ای که طرف ( » شه رو ُکال « طرف دست راست 

                                                 
 شاهی سابق و قائم شهر کنونی 55 
ه در ضبط نام پل اشتباه کرده است، زيرا از دير باز تاکنون پل مذکور معروف به پل مسلمًا نويسند 56 

 .شاهپور بوده است که هنوز پا بر جاست
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* »متانه کال « . ديده شد که از توابع علی آباد است» تاالر پشت« و دست چپ) شهر است 
طرف راست » سياه کال«.  شده استدست چپ واقع» َملک کال « طرف دست راست و 

بعد به بازار علی آباد و . طرف دست چپ واقع است» بربری محله«و » اسکندرکال«و
از اين بازار بال . معصوم زاده که يوسف رضا باشد رسيديم که پايتخت علی آباد است

 وارد شديم و در عمارت ماشين خانه که پنبه را از تخم جدا 57» کوشک سرا « فاصله به 
پذيرايی و ضيافت ايالت و همراهان به عهده .  در اطاق های خوب منزل کرديم58می کنند 

. ابوالقاسم خان سعيد حضور حاکم بلوک علی آباد است که از خانواده های قديم است
 .شيرينی و تقديمات و تشريفات خوبی فراهم آورده بود

د حضور علی آبادی پسر ابوالقاسم خان سعي: سلسله نسب مشاراليه از اين قرار است
مرحوم ميرزا جعفر، اين مرحوم ميرزا علينقی آقا مستوفی سرکار است، ابن مرحوم 

زکی  ميرزا تقی آقای صاحب ديوان وزير درب اندرون فتحعلی شاه، ابن مرحوم ميرزا
بزرگ، ابن ميرزا علينقی بزرگ، ابن حاجی ميرزا بيع، ابن مرحوم حاجی ابوالحسن 

  .59ن استمعروف به مشهدبا
حاجی ابوالحسن مشهد بان جد اعالی اين طايفه به واسطه انقالبات و حوادث خراسان و 
تاخت و تاز ترکمان يا افغان از مشهد مهاجرت و با تمول بسيار و جواهر اندوخته بی 
شمار به خط مستقيم به اين سرزمين آمده ميل کرده است که در اينجا زندگانی کند، بعضی 

( علی آباد را خر يده اين صفحات را آباد کرده است، چون از مشهد رضا دهات و امالک 
 .به اينجا آمده، به مشهد بان معروف شده است) ع 

اوالد و احفاد او همه محترم بوده، غالب اينها به رتبه وزارت رسيده، بعضی از ايشان در 
تر دوستی و خلطه دفتر ماليه از مستوفيان عظام بوده اند و من با بعضی از آنها در دف

 .داشتم
» ماللی « در ابتدا متخلص به . وی شاعری توانا بود و در قصيده مهارت به سزائی داشت

« بود و پس از ورود به دربار ملقب به صاحب ديوان ادبيات دوره قاجار معروف به 
ديوان اشعارش که دارای حدود شش هزار بيت است در . است» صاحب علی آبادی 

 . در گذشت1265وی سرانجام در . چاپ شده استدوران حياتش 
 

 .گويند امالک زياد دارد60» با سکه « که آن را » واسکس «  سعيد حضور در قريه 
اراضی جنگل را صاف کرده پنبه می کارند و . در بلوک علی آباد پنبه کاری زياد می کنند

سالی سی . يده است در علی آباد با فا61حاصل ابريشم و فيله کاری. خوب فايده می برند

                                                 
 . متان کال- * 

تبديل کرده » کوچک سرا« سالهاست نام کوشک سرا را که حاکی از اهميت آن در گذشته بود به نام  57 
 .اند

 .ت و اين اولين کارخانه صنعتی در علی آباد گذشته بود منظور کارخانه پنبه پاک کنی اس 58 
اين صاحب ديوان ايتدا در دربار فتحعلی شاه سمت دبيری داشت و پس از مدتی منشی الممالک شد و  59 

شهرت وی به بخاطر منصب وزارت بلکه بيشتر از تاريخی که در باره . سرانجام به مقام وزارت دست يافت
 .وستقاجاريه نوشته و اشعار ا

 .درست است» واسکس « همان  60 
 )پيله کاری يا پيله وری( 61 
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هزار من بلوک علی آباد فيله می دهد، چادر شب های ابريشمی بسيار خوب اينجا می 
از کج و ابريشم هم چادر شب می بافند، شمد . بافند، يکی شش تومان به فروش می رسانند

 .هم می بافند
ه ديگر اين بازار از يک ما. بازاری که در علی آباد است مشهور به چهارشنبه بازار است

که اول ميزان است تا آخر جوزا که هنوز از اهالی بلوکات به ييالق نرفته اند خوب داير 
از اهالی ساری و بار فروش و سواد کوه و آمل و اشرف و شهميرزاد هر چه . است

بخواهند بخرند، يا به فروش برسانند از شب قبل به اينجا آمده روز چهارشنبه خريد و 
ساير . يک روز شش هزار تومان در اين بازار معامله می شودفروش می نمايند، در 

هوای . روزها اين طور گرم نيست، منتها روزی دويست تومان خريد و فروش می شود
اينجا گرم است، رطوبت بسيار دارد که شب نمی توان در حياط خوابيد روانداز تر می 

 .شود
در دهات علی آباد . استکه ما منزل کرده ايم دويست خانوار » کوشک سرا « در 

خروسهای اخته زياد تربيت می کنند وبه ساری می برند و به فروش می رسانند، گاهی به 
 .طهران به ارمغان می فرستند

باز در کوشک سرای که جزء علی آباد است  –شنبه سيزدهم شهر رمضان المبارک 
 از ايالت و همراهان توقف کرديم و شب در اينجا مانديم، باز سعيد حضور حاکم علی آباد

 .پذيرايی کامل کرد
من در صدد تحصيل اسامی دهات و توابع علی آباد برآمدم و اسامی دهات علی آباد از اين 

 :قرار است
 »بر وزن مه رو کال « :  شه رو کال -1
يعنی . تاالر اسم رودخانه معروف است که هر روز از کنار آن می گذريم:  تاالر پشت-2

 .قريه پشت تاالر
 »بر وزن کتان کال « :  متان کال و متانه کال-3
 »بر وزن کلک کال « :  َملک کال-4
  سياه کال-5
  اسکندر کال-6
 »با دال مفتوحه و راء ساکنه و زاء مکسوره و ياء ساکنه « :  درزی کال-7
 : کفشگرکال-8
  کوشک سرا-9
  کالگر محله-10
زاء و کاف عربی مضمومه و تاء با جيم دفارسی و ميم و الف و « :  چمازکتی-11

 62» مکسوره و ياء ساکنه
  پری جا کال-12

                                                 
 -1 با دو معنی متفاوت Keti نام گياهی از خانواده سرخس و کتی  Chemazدر مازندرانی چماز  62 

.   نام محلی است که اکنون متصل به شهر شده است Chemazketi تپه بلندی است و چمازکتی -2نردبان 
 .د اين واژه مازندرانی استهمان طور که مذکور ش
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و سين ساکنه بر ] مفتوحه [ با واو والف و سين ساکنه و کاف مکسوره « :  واسکس-13
 »وزن دادرس 

  وسطی کال-14
 »بر وزن بادی کال « : قادی کال-15
 »باسين مهمله بر وزن پاروکال « :  ساروکال-  16
 »مقلوب مجنون « :  جمنون-17
  آبندان سر-18
با دال مکسوره و نون مکسوره و ياء ساکنه و جيم مکسوره و هاء « :  دنيجه کل-19
 » هوز
 »بر وزن معاشر محله « :  مجاور محله-20
  بربری محله-21
  چاله زمين-22
ه با الف مفتوحه و راء ساکنه و تاء منقوطه مکسوره و ياء ساکن« ] ارطه : [ =  ارطی-23
که دو فرسخ پايين تر از کوشک سرا است و سر راه فردا است و شش محله متعلق به » 

 :ارطی است که اسامی آنها از اين قرار است
  محله قادی کال-24
  محله بورخيل-25
 ]اند [ که کيا عرب ها آنجا را مسکن ساخته :  محله ابوخيل-26
 »دال مکسوره و تاء با دو جيم مضمومه و مفتوحه و « :  محله جوجاده-27
  کرد محله-28
  محله قاسم خيل-29
 63 محله کفشگرکال -30

هر يک از اين قراء دارای يک يا دو سه مزرعه آبی و خشکه هستند که در هر سال يک 
مزرعه زراعت آبی و يکی خشکه می شود و بقيه مرتع گوسفندان می گردد و لم يزرع 

هوای اينجا گرم است و رطوبت با . آيددر اين بلوک شکر سرخ هم به عمل می  .است
در اين بلوک و شهر بارفروش يک ميوه ای . مرکبات خوب به عمل می آيد. لزوجت دارد

بسيار بزرگ می شود از به . از جنس هلو و شفتالو است.گويند» پشم آلو« است که آن را 
آلو می چون روی آن را پرز زياد گرفته آن را پشم . بزرگتر است و خوش خوراک است

 .نامند
 

 ]از علی آباد به ساری [ 
 

                                                 
به منابع . مطمئنًا دهات و محله های ديگری نيز در همان زمان بوده اند که اکنون نيز وجود دارند 63 

 .جغرافيائی محلی متعدد قديمی مراجعه فرمايند
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 از کوشک سرا که جزء بلوک علی آباد است به  -يکشنبه چهاردهم رمضان المبارک
از اينجا تا ساری که پايتخت مملکت مازندران است چهار . طرف ساری حرکت کرديم

بايد تا خود شهر از بين جنگلها و درختان و راههای   کج و پيچ و خم دار . فرسخ است
 .رفت، اما جنگلها انبوه و ملتف به يکديگر نيست، ُتُنک و اندک است

 :دهاتی که در بين راه ديده شد از اين قرار است
 »بر وزن حاشاکال « :  پاشا کال-
و فاء ساکنه و راء مهمله و الف و کاف عربی ] مکسوره [ با الف مفتوحه « :  افراکتی-

با الف و راء مهمله زبر ( » ارطی « بعد به قريه  »و ياء ساکنه] کاف مکسور[ مضمومه 
هاء « گاهی » ياء « به جای ) دار و تاء زيردار با ياء نشسته که مقصود ساکنه ميباشد 

پس از آن قريه سرخه کال . گذارند که ارطه گويند و سر دو فرسخی واقع است» هوز 
گله « . ع شده است، طرف دست چپ جاده اين دهات واق)ُسرخه بر ضد زرده است(است 
« بعد از قريه . »با گاف فارسی زيردار و الم زير دارو هاء هوز نشسته است» « کال 

و حشم کردان در بدو امر در آنجا بوده است، بعد امامزاده قاسم، * که خيول » کرد خيل 
» تلو باغ « ، بعد » آسياب سر « است، بعد » بر  وزن سوده گشت» « روده نشت « بعد 
 .از آن وارد شهر ساری می شود پس 64

دهات اين صفحات ابدًا از دور و نزديک نمايش ندارد و پشت درختان واقع شده و وقتی هم 
دو اطاق دو اطاق در . که نزديک می روی خانه ها و اطاقهايشان با يکديگر اتصال ندارد

ند، باز به بعد زمين فاصله پيدا می کند، سه اطاق جای ديگر ساخته ا. يک جا ساخته اند
قدری فاصله چند اطاق ديگر ساخته اند، خانه و حياط که نساخته اند، تمامًا اطاقها است و 

 -هر اطاقی با اطاق ديگر فاصله ها دارد که در هر اطاقی يک خانوار زندگانی می کند، 
 برای حفظ الصحه -بر خالف دهات عراق و خراسان است که خانه ها به هم اتصال دارند

در اين صفحات دهی است . طاقها و خانه ها با يکديگر خوب است اما نمايش نداردفاصله ا
 .که صد هزار تومان قيمت دارد و بسی حاصل می دهد اما نمايش ندارد

 در بين راه پياده شديم و ناهار خورديم و خوابيديم، و ناهار امروز را جناب مجداالطباء از 
 ساخته و در راه با جمعی به استقبال آمده خوب آماده» ارطه « شهر ساری تهيه کرده به 

بعد از خواب با احتشام و احترام زياد سوار شده به طرف شهر رانديم، دو . پذيرايی کرد
در عمارات دولتی که مرحوم . ساعت به غروب مانده وارد ساری پايتخت مازندران شديم

در حين ورود نقاره . ديممحمد قلی ميرزای ملک آرا پسر فتحعلی شاه ساخته است ورود کر
شب را قدری . خانه دولتی کوبيدند و نوبت زدند؟ و مردم برای استقبال اجتماع داشتند

استراحت کرده و قصد روزه کرده سحر خورديم و خوابيديم و فردا را مشغول حکومت و 
 .نظم و نسق شهر شديم و اعيان را به ديدن پذيرفتيم

                                

                                                 
 .اسبان و سواران * 

 . ) Talibagتلی باغ (  64 
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 ] اقامت در ساری -2فصل [ 
که در ساری دوشنبه پانزدهم شهر رمضان المبارک سنه هزار وسيصد وسی و يک 
انجام کارهای . رياست کابينه ايالتی با من بود و معاون ايالت هم مردود تمام اهل شهر بود

ماء  عل. مردم راجع به او نشد، ايالت تمام وثوق و ارجاع عملش با من بود و معاونت يافتم
فضل و سواد و درستکاری ديدند در نهايت اتّم و اکمل با من مربوط شدند و  که مرا اهل

درمحاورات و مباحثات مذهبی و علمی مرا مقبول القول می دانستند، . احترامات می کردند
شبها تا ساعت هفت و هشت انجمنها داشتيم و من روز و . نهايت محبت را با من داشتند

تق امور و تحريرات بودم و چهار منشی و ثّبات در جزء من بودند که شب مشغول رتق وف
با اين همه گرفتاری گاهگاهی مشغول جغرافيا نوشتن . به سليقه من مشغول تحريرات بودند

نتوانستم که درست تصفح کنم و جزء جمع و ماليات را ثبت کنم، لکن  مازندران بودم،
 .نگارمو تحقيق کردم می  اجماًال هر چه می دانم

مازندران اسم مملکتی است که دارای چندين شهر است و اسم سابق و حاليه اين مملکت 
 در اين مملکت احداثات کرده اند و به اسم آن طايفه 65طبرستان است که طايقه طابور

طابورستان يکی از هفت ممالک ايران است که گيالن و استر آباد هم جزء .ناميده شده است
گيالن و استرآباد و مازندران يک مملکت هستند که آب و هوا و . ستمملکت طابورستان ا

عادات اهالی با هم مشابهت دارد و گيالن که پايتخت آن رشت است خيلی وسيع و فسيح و 
دارای چندين شهر و بلوکات است و نهايت ثروت را دارند، ولی حاصل و فوايد زراعت 

 .مازندران بيشتر از استرآباد و گيالن است
فارس، عراق که : ت مملکت ايران را که ذکر کردم اسامی هر يک از اين قرار استهف

طهران و قم و ساوه و کاشان و اصفهان و بروجرد و کرمانشاهان و همدان و مالير و 
در زراعت و آب و هوا نهايت امتياز را . تويسرکان و چندين شهرهای ديگر جزء آن است

) ؟(پنجم آذربايجان است که لشکر . م طبرستان استچهار. سيم مملکت خراسان است. دارد
اهواز همان مملکت است که آن را خوزستان هم  (–ششم مملکت اهواز است . خيز است

که آن را کنون عربستان گويند و شوشتر و دزفول از شهرهای )  حاشيه–گفته اند  می
د کارون خراب شده ُنه شهر آنجا خراب شده و باير مانده است که سد رو. آنجا است بزرگ
تسع « اراضی سوار نمی شود و شهرها بی زراعت مانده که يکی از آن شهرها را  آب به
اين مملکت خيلی گرم است و مثل . ناميده اند و اسامی آنها در قاموس ضبط است» مکّرم 

افسوس که ايران صاحبی ندارد تا سد . اما در زراعت و فوايد مثل بهشت است جهنم است،
ببندد و آب به اين اراضی بنشيند تا دو کرور در سال ماليات اين مملکت به  راکارون 

اين مملکت قبل از اسالم نهايت آبادانی را داشته و دارالعلم ايران . بيفتد دست دولت ايران
 چندين سال با حارث ابن کاله در مدارس 66فارسی از اهل رامهرمز بوده است که سلمان
وده است و شرح آن بسيار است که اگر بخواهم بنگارم از تحصيل ب اين مملکت مشغول

 .داستان مازندران باز می مانم
                                                 

 .)تاپور = تپور (  65 
ه محل تولد و چگونگی گذران زندگی او تا قبل از اسالم آوردنش اختالف آراء مورخين و تاريخ دربار 66 

 .فراوان هست



 47 /سفر مازندران
 

به اين * مملکت هفتم ايران کرمان است که جغرافيا نويسان سابق می گويند اهالی ژرمانيا 
ولی اهالی کرمان  شايد به ژرمن رفته اند و کرمان را (مملکت آمده و ساکن شده اند 

جغرافيا نويسان سابق کرمان را مستقًال جزء ممالک قرار نداده ). اشيه ح–ژرمن گفته اند 
و متحير مانده اند که آنجا را جزء مملکت فارس قرار دهند يا جزء خراسان بنگارند، لکن 
جزء هيچ يک از اين دو مملکت نيست، خود مملکت مستقلی است که هيجده شهر معروف 

 روز مسافت خاک دارد، ولی ذوق و عادات و دارد و بلوچستان جزء کرمان است و پنجاه
حاالت ايشان با فارس خيلی مشابهت دارد و افق نجومی کرمان با فارس قريب المخرج 

 )حاشيه. و من از راه خراسان که به کرمان رفته ام سفر نامه آن راه را نوشته ام( است 
 
 

 . کنون مختصرًا به شرح مملکت طبرستان بپردازم
و من از ] است[د که جزء طبرستان است دارای شهرهای بزرگ و فوايد گيالن و استرآبا

اما اين نقطه طبرستان را که مازندران می گويند و ساری . جزئيات آنجا اطالعی ندارم
پايتخت آن است دارای چندين شهر است که هر شهری دارای چندين بلوکات و هر بلوکی 

 . دارای چندين پارچه دهات است
 از پشت شاهرود که تا طهران دوازده منزل و تقريبًا صد فرسخ است در راه خراسان

 68 و مشهدسر 67ابتدای خاک مازندران است و از پشت کوه البرز طهران تا بندر جز 
 . ابتدای خاک مازندران است که ده شبانه روز بيشتر بايد طی مسافت شود

 به واسطه قرب طهران لواسان، دماوند که: اسامی شهرهای مازندران از اين قرار است
فيروز کوه که به واسطه قرب طهران و مسافت تا . حکومتش از مازندران مجزا شده 

ساری حکومتش از مازندران مجزا شده است، و ديگر از توابع مازندران الريجان و نور 
و آمل و تنکابن و ساری و مشهد سر و 69و کجور و کالر دشت و بندپی و بارفروش 

 و علی آباد و سواد کوه و هزار –  است که حال جزء استرآباد–ز  و بندر ج70اشرف 
 .  که مشتمل بر دودانگه و چهاردانگه است و متصل به خاک سمنان است–جريب 

جز لواسان و دماوند و فيروزکوه والريجان تمام اين شهرها جنگل است که ذغال مازندران 
مازندران سه . ل می شودو طهران که سيصد هزار جمعيت دارد از اين صفحات حاص
در عهد فتحعلی شاه ] و[شهر بزرگ متمدن دارد، يکی بارفروش که جديد االحداث است

نود سال قبل عنوان شهريت پيدا کرده است، واًال سابقًا جزء  دهات بوده که آنجا را در 
 .می نوشتند و شرح آبادی اين شهر را بعد خواهم نگاشت) بار فروش ده(دفتر سابق ايران 

. شهر ديگر ساری است که از قديم االيام قبل از اسالم شهر بوده و پايتخت مازندران است
شهر ديگر آمل . اعيان و اشراف مازندران و اهل نظام دراين شهر و دهات آن منزل دارد

 .شرح آن را خواهم نوشت] که[است که دکاکين و بازار و دهات معتبر دارد 
                                                 

 .آلمان * 
 .بندر کز کنونی 67 

 .اينک بابلسر نام دارد 68 
 . کنونیابلب 69  
 .بهشهر کنونی 70  
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ردشتيان بوده است که سارويه و آمله دو دختر پادشاه بنای شهر ساری و آمل از زمان ز
 . زمان بوده اند که اين دو شهر به اسم آن دو دختر ناميده شده است

بازار و دکاکين و تجارت خانه و ارباب فالحت و . شهر ساری چهل هزار جمعيت دارد
. اردمساجد خوب و مدارس در اين شهر موجود است که امتياز د. اعيان و اشراف دارد

هوای ساری بسيار گرم و موذی و زننده است و بارفروش از ساری به نهايت گرمتر 
 .است

اينکه حّکام بارفروش را پايتخت قرار نمی دهند محض . بارفروش نهايت آبادانی را دارد
« :  بارفروش بهتر است، اما با اين بهتری در حق او بايد گفتزآن است که هوای ساری ا

ندارد، من شهرهای گرم مثل نجف و ....* گرمی چندان » تم تو عدون هذه جهنم التی کن
 فارس و شهرهای اهواز نهايت .کربال و يزد و قم و کاشان زياد ديده ام، کازرون و بهبهان

گرمی را دارد که فوق العاده است و چندان سخت نيست، لکن گرمی ساری اگر چه مثل 
فروش با رطوبت دريا و لزوجت مرکب شوشتر و دزفول نيست، ولی گرمی ساری و بار

در هر جا که گرم بود عرق . شده، طوری سخت است که آدمی را از زندگانی سير می کند
و سخت نبود، لکن اينجا طوری است که هر آدمی لطيف و نظيف که عرق می  کرديم می

کند، عرق او طوری بدبو و متعفن می شود که شخص از خود منزجر و متنفر می شود و 
در اين کار است که من ملتفت نبودم و جناب مستطاب آقا شيخ باقر  ک حکمت فلسفیي

رکن االسالم آيت اهللا زاده که از بزرگان و علماء و اول شخص اين شهرند، برای من بيان 
 . کردند که مجال نوشتن آن را ندارم

 شود، در ساير شهرهای گرم که شخص می خوابد ديگر لحاف و تشک و متکای او تر نمی
در اين شهر به واسطه رطوبت هوايی که از مجاورت دريا است نيمه شب و نزديک صبح 

پيراهن و زيرشلواری و شمد و زيرانداز طوری نمناک و تر است که به بدن می چسبد و  
است که نمی » هاّمه « در شب دور چراغ جانورها و . از فشار آن آب تراوش می کند

ين شهر جهنم است و شش ماه بهشتی است که جز سبزه شش ماه ا. توان آسوده نشست
 . نعمت ديگر ندارد و اسباب تغذيه خوب و تفريح فراهم نيست

قبله تمام خانه های شهر کج است که اهل بارفروش به اهل ساری طعنه می زنند که قبله 
های شما کج است و شهر شما اسالمی نيست و علت اين کار اين است که اين شهر را قبل 

 ساخته اند و وضعی بنا شده که روز از يک 71از زمان اسالم، ايام شيوع مذهب زردشتی 
طرف باد می آيد و شب از طرف دريا نسيم می وزد و مسافت دريا از ساری هشت فرسخ 

 . و ده فرسخ است
شهر آمل هم مثل ساری از ابنيه قبل از اسالم است، لکن بارفروش شهر اسالمی است که 

 . آنجا ساخته اند و قبله آن راست استنود سال قبل 
فراوان است که روی  فرشها و روی ) کک(= از يک ماه به بهار مانده طوری کيک 

يک ماه ] و[لباسها جست و خيز دارند و تاصبح نمی گذارند که اهل عراق به خواب روند 
 . بعد از نوروز شدت دارد

                                                 
 ؟» نقلی « شبيه .  يک کلمه ناخوانا- * 

  .دين زرتشی قلمداد کردهظاهرًا به اشتباه، شايد هم به عمد واژه مذهب را برای  71 
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ت، در صحن مسجد درخت چنار مسجد جامعی در ساری است که خيلی وسيع و با روح اس
بسيار بزرگ خوبی است که چرخی است و دورادور چتر زده و سايه انداز است، اين 
مسجد به تواتر ثابت است که بدوًا معبد زردشتيان بوده است و در زمان اسالم آنجا را 

نود سال قبل در يک طرف اين مسجد . مسجد ساخته اند، بانی و تاريخ بنای آن معلوم نيست
فتحعلی شاه قاجار به مرحوم ميرزا محمد خان سردار الريجانی جد اول . خرابی دست داد

جناب مستطاب اجل ميرزا محمد خان امير مکرم الريجانی که اين زمان در قيد حيات و 
او خرابی مسجد را ساخت . اول بزرگ مازندران است بفرمود تا اين مسجد را مرمت نمايد

. ود را رقم زد، به فتحعلی شاه خبر دادند و از او سعايت نمودندو در کتابه دور بنا اسم خ
 .فتحعلی شاه او را ده هزار تومان مصادره کرد

 از گل برای پيادگان ممکن راری و اطراف آن ِگل چسبنده ای دارد که عبور و مروس
آن ِگلها به شکم و پای اسبان عراقی که می رسد اسب را شقاق و تن را مجروح می . نيست

 .سازد، مدتی بايد معالجه کرد
برای خوراک اسبان در اين شهرها کاه گندم و جو و يونجه نيست، بايد به ُکلش برنج سر 

اين صفحات جوخيز و . می شود72.....ببرند و اسبان عراقی کلش نمی خورند و غالبًا 
اين غله و آرد بايد از خارج به . گندم خيز نيست، مگر قدر قليلی که ديم کاری دارند

شالی کاری فراوان است که خوراک سيصد هزار جمعيت طهران و بعضی . صفحات آورد
شهرها و بلوکات از برنج صفحات مازندران است، برنج اينجا را به مملکت خارجه هم 

 .غالبًا اهل شهر به زراعت برنج و بارکشی و آوردن هيزم و ذغال می پردازند. می برند
 رطوبت، هوای اينجا را از. کشی مبتال هستند) وافور(= غالب اهل ساری به مرض بافور 

زن های اينجا هم با شوهران . حس و حرارت انداخته وافور هم مزيد بر علت شده است
وافور می کشند و تا ساعت شش و هفت از شب رفته مشغول چای خوردن و ترياک  خود

ان اطراف و صحبت همسايگ. کشيدن و صحبت کردن هستند و نزديک صبح می خوابند
 .شب نشينی آنها غالب شبها ما را بی خواب می کرد

اری خوب يا صنايع در اين شهر و بافندگی و هنر و علوم غريبه و ترقيات جديده و نّج
آهنگری خوب ابدًا در اين صفحات نيست، ولی کتان بافی خوب و چادر ابريشمی بافتن در 

جريب هم گليم و جاجيم خوبی می بافند در هزار . بارفروش و علی آباد ساری متداول است
 .که جفتی چهار تومان تا ده تومان قيمت دارد

چند خانوار از شاهزادگان محترم از احفاد مرحوم محمد قلی ميرزای ُملک آرا والی و 
به احترام ] و[صاحبخانه مازندران ابن فتحعلی شاه قاجار در اين شهر خانه و ملک دارند 

با من ارتباط تمام . آلوده به فسق و فجور نيستند] و[ی می کنند و تقدس و نجابت زندگان
شاهزاده محسن ميرزا و شاهزاده حسين ميرزا و پسران  مرحوم کيومرث ميرزا . داشتند

و اکبر )  حاشيه –پسر مرحوم غالمحسين ميرزا ( ابن ملک آرا و شاهزاده محمد ميرزا 
 . دگان هستندميرزا و عبدالعلی ميرزا از محترمين اين شاهزا

عمارات حکومتی ساری و عمارت منظر برجی مرتفع سه طبقه دارد و سابقًا آيينه کاری 
از بناهای مرحوم ملک آرا است که محمد شاه غازی آنجا را با . در توی برج بوده است

 .  کرده است و خالصهبسی از دهات مرحوم ملک آرا ضبط
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دولت قاجاريه نوشته ام که مرحوم محمد من تاريخی در شرح حال دوازده نفر صدر اعظم 
حسن خان اعتماد السلطنه ديباجه مختصری به اسم خود نگاشته و آن کتاب را تقديم 

 نگويم چمرحوم ميرزا علی اصغر خان اتابک اعظم نموده است و من مجبور بودم که هي
  73.و از مرحوم اعتماد السلطنه فوايد ديگر بردم

 ابوالقاسم قائم مقام صدر اعظم محمد شاه غازی داستانی از من در ذيل حالت مرحوم ميرزا
در اينجا نيز می نگارم و آن داستان از ] که[مرحوم محمد قلی ميرزای ملک آرا نگاشته ام 

چون فتحعلی شاه، عباس ميرزای نايب السلطنه وليعهد خود را متوفی : اين قرار است
( محمد شاه . و از سلطنت محروم داشتيافت، ساير پسران رشيد خود را واليت عهد نداد 

. داد] ی[که پسر عباس ميرزای نايب السلطنه بود واليتعهد ) يعنی محمد شاه غازی را 
هفتاد پسران فتحعلی شاه که اعمام محمد شاه بودند به برادرزاده خود يعنی محمد شاه حسد 

ات يافت شاهزادگان چون فتحعلی شاه وف. بردند و هر يک داعيه واليتعهد و سلطنت داشتند
 . علم خود سری افراشتند

 به تدبيرات .ميرزا ابوالقاسم قائم مقام صدر اعظم در استحکام سلطنت محمد شاه کوشيد
وافيه و اقدامات کافيه آن وزير بزرگ، بعضی از شاهزادگان يعنی پسران فتحعلی شاه که 

 ملتجی و پناهنده شده داعيه سلطنت داشتند در اردبيل حبس شدند، بعضی به دولت روسيه
فرار کردند، بعضی در جنگ و غير جنگ کشته شدند، بعضی را کور کردند، بعضی را 

رالدوله و که اطفال خردسال بودند مثل موچول ميرزای عضدالدوله و پرويز ميرزای نّي
 . محمد هادی ميرزا و غيره را امان دادند و در دولت ناصری دارای حکومتها شدند

وزرا  قائم مقام، محمد ميرزا را که والی آذربايجان بود به طهران آورده به مرحوم سيد ال
ديگرمعارضی برای سلطنت باقی نبود جز محمد قلی ميرزای ملک . تخت سلطنت نشانيد

جبال شامخه و کوههای ] وجود[قائم مقام ديد با . آرا حکمران مازندران، پسر فتحعلی شاه
ندران نمی توان لشکر به مازندران فرستاد و محمد راستيه و راههای تنگ و باريک ماز

قلی ميرزا را مخذول و منکوب، معزول و مغلوب کرد، لهذا محمد شاه را وادار کرد که 
خيلی به طور ادب و فروتنی کاغذی به ملک آرا نوشت که بحمداهللا مدعيان سلطنت تار و 

 به طهران آمده ام مار و فرسوده روزگار شدند، ديگر معارضی در ميان نيست و من
دست شما است که  بزرگتر و به جای پدر من هستيد، ما تا  اختيار تاج و تخت سلطنتی به

نگاهبان ايران ] و[کنيم فورًا به طهران تشريف بياوريد  کاری نمی ورود شما مداخله به
لک آرا نوشت که خود قائم مقام هم عريضه به ُم. کنم شويد که هر طور بفرماييد ا طاعت

چنين و چنان خدمتی کردم و محمد ميرزا را به طهران آوردم، لکن او جوان است نمی 
ن و مملکت داری بر آيد، شما بايد ايران مدار باشيد، لهذا به ُدتواند از عهده سياست ُم

 . زودی به طهران تشريف بياوريد که ساير امور سلطنت را فيصل دهيد
ی باور کرد و به طهران آمد، به خيال آنکه محمد اين نوشتجات که به او رسيد از ساده لوح

وارد ارگ و خلوت . شاه به او تعظيم خواهد کرد و او را به سرير سلطنت جلوس می دهند
منتظر بعضی احترامات بود، نزديک محمد شاه که رسيد . کريم خانی و عمارت گلستان شد

دانست که .  شاه تعظيم کندپيشخدمتان به پهلوی او مشت زدند و فشارها دادند که به محمد
جزئی التفاتی به او شد . گول خورده و اگر بدهوايی کند کشته خواهد شد ناچار تعظيم کرد
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فورًا دستخط شاهانه برای او . و از حضور شاهانه مرخصی گرفته به منزل خود رفت
 ناچار شد و به. بردند که شما به مازندران نرويد، بايد به حکومت همدان روانه شويد

در مازندران داشت با عمارات ساری او همه ضبط و ] که[امالکی . حکومت همدان رفت
 . خالصه ديوان شد

يکی از فرزندان اليق و قابل او مرحوم کيومرث ميرزا بوده است که در اواخر حکومت 
از اوالد  و احفاد آن دو نفر در . مازندران يافته است و شاهزاده محترمی بوده است

در اطرف شهر . مان متدين سليمی می باشندد ساری چندين نفر هستند که مرمازندران در
. ساری عالقه ملکی يا تيولی دارند که با فوايد امالک و مواجب ديوان گذران می کنند

در عين گرما، نمی باران که بيايد سرد می . هوای ساری گاهی اختالف جزئی دارد .انتهی
گاهی ابر است و غالباًٌ آفتاب سوزنده ای . کد استگاهی هوا را. گاهی باد می آيد. شود
. ً احساس سردی از آب نمی شود در حوض آب در تابستان که شخص می رود ابدا. دارد

برف . يخ در اين شهر بسته نمی شود. در شبها هم آبهای حوض گرم است چه رسد به روز
ه می آيد، ولی در نمی بارد مگر آن که هر چندين سال که می گذرد يک برف فوق العاد

ييالقات مازندران تا چهل روز بعد از بهار به قدری برف می آيد که دره ها از برف 
 .انباشته می شود و راهها در زمستان از عبور و مرور بند می آيد

است، و تجن يکی از چهار رودخانه است » بر وزن لجن « آب ساری از رودخانه تجن 
اولی رودخانه :  ريزد و اسامی آنها از اين قرار استکه در مازندران به دريای خزر می

است که منبع آن از کوههای الر، پشت کوههای البرز طهران » بر وزن فراز « هراز 
است که الريجان و آمل و مشهد سر و چندين بلوکات و دهات و اطراف بارفروش را 

 و رودخانه مشروب می سازد و هشت منزل جريان دارد و فاضل آن به دريا می ريزد
 . هراز بسيار بی حيا و سهمناک است

است که از اول خاک سواد کوه از چشمه » بر وزن ساالر « رودخانه دويم رودخانه تاالر 
بيرون آمده و چشمه سارهای ديگر وآب شهميرزاد سمنان در منزل ميان دوآب به آن ملحق 

فرسخ ديگر جريان يافته، شده تا چها رفرسخی ساری آمده از آنجا کج شده تا هشت و نه 
چندين منزل طی مسافت کرده، بلوکات و دهات را مشروب ساخته فاضل آن به بحر خزر 

 .می رود
از کوههای هزار . است» بر وزن کاُبل « بابل . رودخانه ديگر موسوم به بابل رود است

جريب ساری می شود، چندين منزل طی مسافت کرده همه جا را مشروب ساخته فاضل آن 
 . به دريا می ريزد

رودخانه ديگر تجن است که ساری و بسی از بلوکات را مشروب ساخته فاضل آن وارد 
به هر يک از اين چهار رودخانه، هزار چشمه سار و رودهای کوچک . دريا می شود

ملحق می شود، در تابستان اين رودخانه ها فاضالب ندارد که به دريا بريزد، ولی در بهار 
بی اندازه دارد که اسب و راکب و بار را غرق می کند و صحراها را و زمستان آب 

در بهار هر يک رودخانه دارای صد هزار و دويست هزار سنگ آب . انباشته از آب دارد
 . است

از استر آباد و گيالن و بادکوبه . از مازندران اين چهار رودخانه بزرگ وارد دريا می شود
بش وارد دريای خزر می شود و اسامی آنها در نقشه هم چندين رودخانه بزرگ هست که آ

اهل جغرافيا تعجب دارند اين همه آب که متصل وارد بحر خزر . های جغرافيا ضبط است
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قدما گفته اند . می شود چرا دريا باال نمی آيد و اراضی و دره ها را تا سر کوهها نمی گيرد
ا آنجا می رود، لکن اين سخن را گويا بحر خزر از ته راهی به دريای محيط دارد که آبه

از قراری که . کسی ته دريا را نديده تا از روی يقين چنين سخنی گويد. افسانه بايد شمرد
سطح اين دريا را سنجيده اند روز به قدری آفتاب جذب آب و رطوبات از اين دريا می کند 

 انتهی . که به اندازه ای می شود که آب رودخانه ها وارد آن می گردد
خربوزه آن در . نمی رسد، صنايع ابدًا ندارد] نفر[عدد نفوس شهر ساری به چهل هزار 
هندوانه آن خوب و قرمز است، اما شيرينی و شهد آن . کمال بدی است که خوردنی نيست

 کلفِت ، سفِت، قرمز رنگی دارد که در هيچ شهری انگور به اين ،انگور بد پوست. کم است
انجير بسيار بدی دارد که خوردنی .  انگورهای مختلف نداردبدی نيست، انگور عسکری و

سيب بدی دارد که قابل خوردن نيست، ولی اتفاقًا از بلوکات بيرون گاهی چند دانه . نيست
گاهی از اشرف . انار ندارد. سيب درشت در دکان ها ديده می شود که قابل خوردن است

در . ردن است و چندان ممتاز نيستبه طور سوقات و تحفه انار می آوردند که قابل خو
دانه های آن را می گيرند و . جنگلهای بيرون درختان انار بسيار است که خورده نمی شود

محض ترشی در خورش و آش . گويند» اناردان « به واليات حمل می کنند که آن را 
و و کنگر و دنبالن که برای خورش  74ريباس . گالبی ندارد. ريزند که به مريض دهند

آبگوشت و برای خوشاب و کنگر ماست خوب است، اهل اين شهر نمی دانند چه چيز 
 نمی کارند و از 75کلم پيچ و مرزه و کاسنی و بعضی سبزی ها را مثل طرخون . است

من تخم کلم پيچ و مرزه از طهران خواستم . آنها که سؤال می شود نمی دانند چه چيز است
نمی . اکرين دادم که در باغ خود بکارد تا به عمل آيدو به جناب مستطاب آقای سلطان الذ

دانم باغبان بتواند که آنها را خوب به عمل آرد، يا وقت کاشتن را در اين خاک نداند و تخم 
 .را فاسد کند

ماهی گاه گاهی از رودخانه گرفته به بازار برای فروش می آوردند، همه وقت ماهی پيدا 
ماهی سفيد بهتر از آن است، .  می نامند76ن شهر کفوريک نوع ماهی را در اي. نمی شود

اگر اتفاقًا ماهی آزاد از رودخانه محمود آباد بگيرند . ولی ابدًا به خوبی ماهی رشت نيست
 . و برای حکومت تعارف بياورند خوب است

بايد از بيرون . نعمت اينجا قرقاول و خروس اخته است که در بازار برای فروش نيست
 . ت بياورندرده برای اعيان به هدّيشهر تحصيل ک

برنج که اهالی به اين زراعت برنج . چند چيز اين شهر خوب و فراوان و ارزان است
 هيزم و زغال، ولی زغالش سست است زود خاکستر می شود و زياد 77مشغول هستند

مرکبات از قبيل نارنج و ليمو و پرتغال و نارنگی و دارابی و مينا و . مصرف می کنند
در جميع ] و[وسرخ و توترش و بادرنگ و بالنگ اين شهر امتياز دارد و ارزان است ت

 . خانه ها فر اوان است
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کاهوی اين شهر ممتاز است، از ماه دوم . نارنج و پرتغالش بيشتر از ساير مرکبات است
ن پاييزتا دو ماه از عيد نوروز گذشته کاهوی پرآب ترد بسيار ممتازی دارد، ولی ُدُسوَمت آ

ازگيل اينجا نيز خوب است ولی مثل .  لطافت و نازکی و طراوت آن بسيار است. کم است
ترب اينجا بسيار ترد و سفيد و پرآب و . از ازگيل طهران بهتر است. ازگيل گيالن نيست
هندوانه اش نه تعريف دارد نه . ماست اينجا هم با کره اش  امتياز دارد. خوش مزه  است

 .  شش هفت قلم چيز ديگر اينجا تعريف ندارد بلکه بد استديگر جز اين. تکذيب
مريم و نرگس اينجا هم در نهايت فراوانی و خوب است، ولی به واسطه غلظت و لزوجت 

گوسفندان اينجا و بارفروش . هوا از دور بويا نيست، نزديک که می روی بوييده می شود
وسفندان چربی خوب دارد، ولی در و آمل مثل گوسفندان استرآباد بی دنبه است، ولی بدن گ

اگر گوسفند دنبه دار . هزار جريب که جزء ييالقات است گوسفندان دنبه دار فراوان است
از خارج در اينجا بياورند از گرمی هوا زير دنبه عرق می کند و دنبه زخمدار و مجروح 

ت بالغه می شود و گوسفند می ميرد، لهذا خداوند در اين صفحات گوسفندان را به حکم
 . کرده است که فاسد نشودخود بی دنبه خلق

خوراکی و فواکه و تنقالت و آجيل و شربت آالت و  . در اين شهر ديگر نعمت نيست
 آالت و طبخ های خوب و آشهای سبزی دار و اغذيه لطيفه گوناگون ابدًا در خانه ترشی

يا که جز برنج آب پز بی اعيان اينجا ديده و فراهم نمی شود، چه رسد به خانه کسبه و رعا
آن . روغن که نه پلواست و نه مثل کته طهران است و نه َدمی است چيزی ديده نمی شود

برنج در مازندران به عمل می آيد و طهران و اصفهان و . را با ماست يا پياز می خورند
خراستان و کرمان و چندين شهر های ايران از مازندران و گيالن برنج خريداری می 

تمام اهالی هر شهری از برنج پلو و چلو بسيار خوب می پزند که آدمی از خوردن آن . دکنن
ولی اهل اين صفحات که معدن و زراعت برنج است ابدًا پلو و چلو خوب . حظ می برد

خورش ابدًا نمی توانند . نمی پزند، يک طوری پلو می سازند که اهل عراق تعجب می کنند
طّباخی از اهل عراق در ] اين که [ يع می کنند، مگر خوب درست کنند، نعمت را ضا

 . اينجا پيدا شود که چلو و خورش خوب تهيه کند
اگر . مثًال در اين شهر دکانی نيست که شربت نارنج برای خريداری مردم تهيه کرده باشد

بعضی بزرگان و اعيان خودشان باغ  نارنج و مرکبات داشته باشند يک مربای بهار نارنج 
 خود ترتيب می دهند، ولی دکان شربت فروشی در اينجا نيست که مردم متفرقه برای
 .بخرند

چوب جنگلی از اين صفحات : يک مثل می زنم کافی است. نرخ اشياء در اينجا گران است
خريداری می کنند و ده منزل کرايه زياد می دهند و به طهران می رسانند که نجاران درب 

بسازند و نجاران اينجا مجانًا از جنگل چوب را بريده به ساری اطاق و ميز و ساير چيزها 
می آورند و الوار می کنند و در و ميز می سازند و بسيار بد می سازند، کج و معوج و 
تخته ها را غير مجزوم درست می کنند، با اين حالت گرانتر از طهران می فروشند، ولی 

] ی[مبلغ خطير . ده به طهران می آورندنجاران طهران ده منزل تخته و الوار را بارکر
قيمت چوب و تخته می دهند و در نهايت ظرافت و استحکام درهای خوب می سازند و 

 . ارزان می فروشند



 54 /سفر مازندران
 

گچ و آجر و تحميالت بّناهای 78.... ائی در اين شهر نهايت اشکال را داردخانه ساختن و بّن
 . بی هنر، مردم به صعوبت هستند

بعضی سست عاطل و برخی سخت باطل .  قلمی می رويد سفيد رنگدر نيزارهای اينجا
 . است که اگر قلم از عراق نياورند از ناچاری با آن قلم ها بايد نويسندگی کرد
اهالی عصرهای . در بيرون شهر ساری مزاری است که مولی مجدالدين در آنجا دفن است

در ) ع ( م جعفر صادق گويند که از طرف حضرت اما. پنجشنبه به زيارت او می روند
سواد توقيع امام . سنه صد و سی هجری به اين شهر آمده که مردم را ارشاد و هدايت کند

آدمی فرستادم که سواد آن توقيع را برای . السالم در ايوان آن مزار نوشته شده استعليه 
 اصل آن. اين صورت را برای من آوردند که بعضی آن عبارات سقط شده است.من بياورد
 پای آن توقيع صورت 79 در خانه يکی از اهالی ساری است که من آن را ديدم،توقيع

صحت و سقم اين قضيه بر من معلوم نشد که بدانم موالنا . ُمهری است که خوانده نمی شود
مجدالدين از طرف امام در اين صفحات مأمور بوده يا نبوده است و موالنا مجدالدين را در 

م کی است؟ سواد توقيع که در ايوان اين مزار کتابت شده است از اين کتب نيافتيم که بداني
 . قرار است

يا معاشر المسلمين و يا زمرة المؤمنين کثراهللا امثالهم اعلموا . حمن الرحيمبسم اهللا الّر« 
وم والحج و الجهاد و ارتکاب الحالل و وة و الّزکاة  والّصن اهللا تعالی امر کم بالصّلِا

 َسم و ما قال رسول اهللا صلی اهللا عليه و علی آله بامراهللا تعالی و تقّداجتناب الحرا
وا من المؤمنين و وجب علينا اعالمکم لهذه وُنفتمّسکوا بامره تعالی رغبات االخرة لتُک

مولی الموالی مفخر الصلحاء و العوالی موالنا مجدالدين مکی ..... االوامرو النواهی
فاسمعوا منه ما يقول لکم من جميع .... ساری و توابعهما وارسلناه الی مدينة اآلمل وال
بامری کما قال اهللا تبارک و تعالی اطيعوا اهللا و ....  زوه االوامر و النواهی و عّز

 80» . و ثالثين ماة.... فی عاشر شول سنتة . سول و اولی االمر منکماطيعوالّر
                                                 

 از بابت؟: شبيه. دو کلمه ناخوانا 78  
 .سناد را در اختيار دارند جهت فايده همگان به مراکز فرهنگی بسپارنداميد است اشخاصی که اين ا 79 
با توجه به اينکه نويسنده به کاستی رونوشتی که از کتيبه فوق برای او تهيه شده بود اشاره کرد، بر آن  80 

ل آن را از دکتر منوچهر ستوده متن کام» ) جلد چهارم ( از آستارا تا استار باد « شدم با استفاده از کتاب 
 که به عنوان کتابی مرجع در زمينه آثار باستانی مازندران شناسانده شده –بياورم، اما دريغ در اين کتاب هم 

 به به ناچار. ای کاش کاستی و اشتباه همين يک مورد می بود .ضبط شده بود!!  با اشتباهات چاپی –است 
  چنين آمده 266 – 265و مراجعه شد که در صفحه رابين. ل.اثر ه » مازندران و استر آباد « مأخذ آن يعنی 

 : است
ابو عبداهللا صادق    بسم اهللا الرحمن الرحيم : صورت رسالت امام جعفر در بقعه مجدالدين مکی در ساری« 

يا معاشر المسلين يا زمرة المؤمنين کثر اهللا امثالکم اعلموا ان اهللا تعالی امرکم باصالة و الزکاة و الصوم و 
 الجهاد بار تکاب الحالل و باجتناب الحرام و ما قال رسول اهللا صلی اهللا عليه و علی آله بامراهللا تعالی الحج و

و تقدسه فتمسکوا بامره تعالی النجاة فی االخرة لتکونوا من المؤمنين و وجب علينا اعالمکم بهذاالوامر و 
ی و ارسلنا مدينتين االمل و الساری و النواهی مولی الموالی مفخرالصلی واال والی موالنا مجدالدين مک

نواحيها فاسمعوا منه مايقول لکم من جميع اوامر و نواهی و تعزز وجوده بامره کما قال اهللا تبارک و تعالی 
 » . اطيعواهللا و اطيعو الرسول واولی االمر منکم فی عاشر شوال سنة و ثلثين و مائه

 در باره نامه 342در ص » تاريخ مازندران، جلد دوم « اضافه کنم که مرحوم اسمعيل مهجوری در کتاب 
: [ می نويسد» ....در خانه يکی از اهالی ساری است..... « امام جعفر صادق و اينکه افضل الملک نوشته 

ورثه مرحوم ميرزا محمد حسين حيدری لوحی در دست دارند منتسب بحضرت امام جعفر صادق عليه 
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 . ديگر بيش از اين مجال شرح و بسط ندارم
اگر بخواهم . شبها با هم مأنوس بوديم.  اين شهر اختالط و ارتباط بسيار بودمرا با علمای

الح امور ايشان هميشه ساعی صدر ا. انجامد] می[شرح حال هر يک را بنگارم به طول 
کالً  و طراً  از جناب ميرزا عبدالعلی ناصر ديوان . از من رضامندی داشتند. وراعی بودم

 . خلف مواثيق دارد آزرده اندمعاون ايالت که مذهب مغشوش و 
 
 

ماهی صد و پنجاه تومان دولت به من ماهانه می داد و ماهی صد و پنجاه تومان برای 
معاونت به ناصر ديوان می داد و من آنچه کاغذ و پاکت که در دفتر صرف شود با مواجب 

ت عايدا. دو پيشخدمت برای خدمات دفتری بايد از اين ماهی صدو پنچاه تومان بدهم
هر يک از حکام که رقم حکومتی به آنها می دادم هر يک مبلغی . خارجی هم برای من بود
 . استصوابی می فرستادند
 ربيع اآلخر طرف عصر 23روز شنبه . ابتدای سال بارس ئيل شد. اين سال به آخر رسيد

مراسم تهنيت و ديد و بازديد در ساری به . ابتدای بهار و تحويل شمس به برج حمل شد
 . عمل آمد

چهل روز که از بهار گذشت حضرت مستطاب اشرف امجداسعد واال شاهزاده سلطان 
عبدالمجيد ميرزای عين الدوله صدر اعظم دوره استبداد که دراين دوره مشروطه احمد 
شاهی وزارت داخله داشت و با منش سابقه التفاوت بود به واسطه هرج و مرج امور از 

کار وزارت داخله به حضرت مستطاب اشرف آقای عالء . کردداخله ايران استعفا وزارت 
 . السلطنه وزير امور خارجه تعلق يافت

من مغتنم شمردم . از اين وزارتخانه جديد مرا به موجب تلگراف به طهران احضار کردند
که از گرما و بدهوايی ساری نجات می يابم و هم به طهران رفته پنج هزارو دويست 

از ارباب جمشيد تاجر زردشتی که به واسطه دسايس بانک روس تازه تومان طلب خود را 
ورشکست شده و هيجده کرور دادو ستد او درهم و بر هم شده است وصول می کنم و به 

زود تهيه خود را ديده به طرف طهران . ديدار چند تن از فرزندانم چشمم روشن می شود
روزکوه با فرزندم غالمرضا خان احمال و اثقالی خود را از راه في. عزم حرکت کردم

محمد نام کرمانی و عباس سلطان آبادی بامفرش و : خود با دو نفر نوکر. روانه داشتم
آبداری محض ديدن شهر بارفروش و آمل که راه  سختی است از کنار رودخانه هراز به 

 . طرف آب گرم الريجان و طهران قصد حرکت نمودم
ان های بهاری قدری تخفيف يابد که بتوان به سهولت در ساری چند روز بسر بردم که بار
 . از اين راه صعب المسلک حرکت کرد

                                                                                                                   
را مأمور تبليغات اهالی مازندران فرمود و مردم آمل و ساری را بمتابعت السالم که آنحضرت مال مجدالدين 

شيخ مزبور ملزم نمود، ولی اين نسخه را نميتوان معتبر دانست زيرا خط مزبور نسخ کامل است در 
 ..... ]صورتيکه اين خط به روزگار آنحضرت معمول نبود و يا نقص کلی داشت
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 ]حرکت از ساری به بارفروش .  مراجعت به تهران-3فصل [ 
 
 

با هفتم جمادی اآلخرة که سيزدهم ثور بود، سنه هزار وسيصد و سی و دو هجری 
ن مازندران و بعضی حضرت مستطاب اشرف امجد واال شاهزاده رکن الدوله حکمرا

علماء خداحافظی و وداعی کرده اول طليعه سوار بر اسب شده از ساری  با دو نوکر به 
 .طرف بارفروش حرکت کردم

ميرزا علی خان شريف الممالک فراشباشی و بيگلربيکی اين شهر با چند سوار با آقا عزيز 
ا فرسخی همراه من ناظر ايالت به مشايعت ومزيد احترام من از شهر بيرون شدند و ت

با آنها وداع کرده خواستار شدم که مراجعت به ساری نمايند و خواهش کردم که نزد . بودند
حضرت مستطاب اشرف امجد واالشاهزاده رکن الدوله حکمران گاه گاهی يادآور شوند که 

آنها . پانصد و هفتاد تومان طلب شخصی مرا به تدريج به طهران بفرستند و فراموش نکنند
کنون شرح اين چند منازل را که تا طهران می روم به طور اختصار . بول کردند و رفتندق

 .می نگارم
 صبح که از ساری به طرف 1332 ثورسنه 13روز يک شنبه هفتم جمادی االخرة 

مسافت راه ظاهرًا شش فرسخ است، ولی غير از صرف ناهار در . بارفروش حرکت کردم
با آنکه سه روز بود که آفتاب شده و زمين ها . بودموسط راه ده ساعت درست در راه 

 به واسطه گودال ها و آب بندانهای زياد و خرابی پل ها و نقدری خشک شده بود، لک
زانو . لجنزاری راه ِگلهای فراوان، با اسب های رونده در نهايت صعوبت حرکت می کردم

 رکاب و کف ارسی های مال در گل و الی بود، به جاهايی رسيديم که سينه اسب و
گل های اين راه در . خودمان در لجنزار فرو می رفت و اسب به شناوری حرکت می کرد

اکثر نقاط به طوری چسبنده و گيرنده است که نعل از پای اسب به زمين می چسبد و کنده 
در تمام ايران راهی به اين . می شود و اسب پای خود را بدون نعل از گل بيرون می کشد

در زمستان سواران عراقی نمی توانند از اينجا بگذرند، مگر بعضی . يستخرابی ن
مکاريان با مال های بومی که عادی هستند در ظرف دو روز يا سه روز از اين شش 

 . باليی است عظيم و عذابی است اليم. فرسخ راه عبور و مرور می کنند
طراوت و باصفا بود، اما گل و راه با . بلبالن مشغول خوانندگی بودند. تمام راه جنگل بود

 .باتالق مسافر را به تنگ می آورد
قدری که از شهر بيرون شديم به پل محمد حسن خانی رسيديم که آب رودخانه تجن که 
يکی از چهار رود بزرگ مازندران است از آنجا می گذشت که پس از چند فرسخ به دريا 

 دهات یدر پشت درختان جنگل. نه استدر بين راهها کنار جاده ها چند قهوه خا. می ريزد
است که به واسطه درختان جنگلی ديده نمی شود که شخص اسامی آنها را ] ی[ بسيار 

 . بپرسد و بنويسد
از چهار فرسخی قدری که گذشتيم آب رودخانه تاالر که منبع آن اول سواد کوه است از 

وار را آب غرق کرده و آنجا می گذشت که عبور از اين رود بسی دشوار و بسا اوقات س
يک فرسخ به بارفروش مانده امامزاده ای است . برده است، اين آب هم به دريا می ريزد
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از اينجا تا . رعيت و آبادی دارد. موسوم به سيد محمد طاهر که جای باصفايی است
ديگر دو طرف راه را آب بندانها و تاالبها و . بارفروش راه قدری خوب و هموار می شود

اين يک فرسخ را هم راندم وارد بارفروش . هرها احاطه نکرده است که آدمی در بماندآب ن
 . شدم
 

 ]اقامت در بارفروش [ 
 

کوچه های وسيع، معبرهای پرعرض که اگر از دو . شهری ديدم خوش وضع، خوش طرز
تمام کوچه ها سنگفرش محکم . طرف کالسکه ها به هم برسند تصادم به هم وارد نياورند

ر ظريف با سنگهای کوچک، به طوری اراضی را به نظافت و ظرافت فرش کرده اند بسيا
 . که در طهران هم به اين خوبی نتوانسته اند سنگفرش کنند

برخالف ساری ديوار کوچه ها غالبًا از آجر و درب خانه های عالی و سکوهای بزرگ 
بنا . ن ديده نشده استبه اين تميزی و ظرافتی جز اروميه شهری در ايرا. قشنگ ديده شد

نود . بنای قديم نيست که ديوار کج و جاده ها غير مستقيم باشد، بنای شهر مستحدث است
سال قبل عهد سلطنت خاقان مغفور فتحعلی شاه طاب ثراه اينجا که به بارفروش ده مشهور 

آن بوده است شهر شده است، لهذا آن را به طريقه خوب و سليقه مرغوب ساخته اند و قبله 
 . بر خالف ساری راست است

 غروب وارد منزل بيرونی جناب مستطاب آقا شيخ غالمعلی شريعتمدار سلّمه –خالصه 
. شلوار و عبايم قدری از ترشح پای اسب در راه گل آلود بود. اهللا ابن عباس وارد شدم

مشاراليه را در حال طمأنينه و وقار در اطاق نشسته ديدم که جمعی از محترمين در 
ايشان . من سالم دادم و نشستم. حضر ايشان نشسته ونوکر ها مشغول خدمت بودندم

من خسته شدم زود : گفتم. تواضعی کردند، ولی مرا به رؤيت نديده بودند نمی شناختند
فورًا فرمان داد پشت سر هم چای و .  بياورند تا بعد شناخته شوم81بفرماييد چای و قليان
جتهد زادگان ساری در آنجا حاضر شدند مرا شناخت و يکی از م. اسباب تنظيف آورند

جناب شريعتمدار خيلی مشعوف . فالنی افضل الملک و معاون ايالت مازندران است: گفت
 . شدند و با من مصافحه کردند و مغتنم شمردند

هر کاری که . مشاراليه اسمًا و رسمًا مرا می شناختند، ولی شخصًا مرا نديده بودند
. گانشان به حکومت داشتند به بنده از بارفروش به ساری شرحی می نوشتندخودشان يا بست

من جواب می نگاشتم و رقم صادر می کردم و مأمور می فرستادم که مقاصدشان صورت 
گيرد و از من ايشان و ساير علماء بارفروش خشنود بودند که همواره تقويت اهل علم می 

 .  خانه از برای من به ساری فرستادنداِرمشاراليه وقتی هم ب. کردم و طمعی نداشتم
تا ساعت دو . که دوست غايبی خود را ديدند خيلی مشعوف شدند] اينک [ به هر حال 

صحبتهای . من با ايشان و يک دو تن از خواص با هم بسر برديم. مردمان خارجی رفتند
ساله ای در فقه ر. ايشان را کامل تر از آن يافتم که تصور می کردم. سياسی و علمی کرديم

                                                 
 .در همه موارد) قليان ( =  81 
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تفسير صافی گفتم . نسخه ای ازآن به من يادگار دادند. نوشته بودند تازه به چاپ رسيده بود
بنده سوره . آوردند، به مناسبتی که صحبت از مشروطه و استبداد و انتخاب و کالء بود

ه را که الذين باشد باز کردم آيه آمدن ساعت را که قيامت باشد، طرح کردم ک) ص ( محمد 
جزء آمدن قيامت باشد، اشراط به معنی امارات و عالمات » .... و قد جاء اشراطها « 

قيامت است که هر وقت آن ظاهر شد قيامت ظاهر می شود، عبداهللا سالم بر در خانه کعبه 
اشراط قيامت چيست که بايد ظاهر شود؟ : از حضرت رسول صل اهللا عليه و آله می پرسد

يا رسول اهللا :  فرمايند که سلمان تعجب می کند و می گويد، حضرت رسول بياناتی می
بلی قسم به آن کسی که جان من در دست او است : چنين امری واقع می شود ؟، می فرمايد

اين کار واقع می شود و کارهايی غريب تر از آن واقع می شود و فالن کار قبح و فالن 
بوی را نمی نگارم که مردم دشمن من من ديگر در اين اوراق آن عبارات ن. امر شنيع است

خيلی از چيزهای آن حديث مطابق با اين زمان شده است، بخصوص لعبت و . نشوند
در آن مجلس . مکث؟ اهل مشروطه و حال ارتجاعی که از مردم ديديم و بعد چه شد

ی بر من گويند و به متقضی خياالت آنها که طالب مشروطه تحقيقاتی کردم که نتوانستند رّد
اين مشروطه و انتخاب و کاليی که داريد به هم نمی خورد، که رسول اهللا خبر : بودند گفتم

حال بپرهيزيد که مشروطه غلط به کار . با من نيست. داده و بعد که طور ديگر می شود
حرام را حالل نکنيد و اگر فتوی داديد که عرق و . نبريد و مطابق شرع رسول کار کنيد

شود، المحاله، کاری کنيد که عصمت و ناموس و غيرت از ميان شراب صريحًا فروخته 
هر کس اهل معنی است می داند و هر کس اهل لفظ .  آزاد نباشد82نرود و فسق و فجور 

است تعجب کند که اشراط عربی با مشروطه معرب که اصل آن لغت شارت است و 
 .  لفظی کرده استساختند مطابقت» مشروطه « و » شارط « عثمانی ها معرب کرده اند 

 * سخن سربسته گفتم با حريفان                    خدا را زاين معما پرده بردار
هر کس اهل سواد و لفظ است و تدين دارد رجوع به تفسير صافی و سوره الذين و آيه و قد 

 . جاء اشراطها کند تا منافق و موافق و کافر و مؤمن را بشناسد
امروز انقالب ملت و دولت ايران . ن و آخرت را به هم نزنيدای مردم محض نفع دنيا ايما

در سنه . چندی بعد در خارج اختالفی پيدا می شود و نزاع  سخت ظهورمی کند. است
هزار وسيصد و پنج کار قدری اصالح می شود و در سنه هزار و سيصد و چهل و دو 

به دين صحيح در می آيند هجری امر خدا ظاهر می شود و تا رم پايتخت ايطاليا از ايران 
هفت سال يا ُنه سال شکل واحد . صلح و آسايش در کار خواهد بود. و مذهب يکی می شود

 می شود بعد را نمی دانم چه خواهد شد؟ 
هر کس خواهد که مطلع شود . اين نوشتجات مرا اکثری تکذيب می کنند و بعضی تصديق

 بپردازد تا حقيقت امر بر او مکشوف را رها کند، قدری به دين و عرفان» کله سياسی « 
 .شود

خدايا، چند سال است از عمر بيزاری می جويم، و مرا نمی دانم به چه جهت با ضعف ( 
اگر مصلحت دانی تا سنه هزار و سيصد و چهل و دو . مزاج و ناخوشی ها نگاه داشته ای

آن که فطرتم کج باشد نگاه دار تا بعضی چيزها مشاهده کنم، به شرط اينکه باايمان باشم نه 

                                                 
 .مات مستهجن ديگری بوده که روی آن خط خورده و کلمات جديد نوشته شده استکل 82 

 . از حافظ- * 
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اعجاز ساعت به ساعت و حقه بازی از امام نمی خواهم، فقط قهر و غلبه . و به غلط روم
 : فوری او را می خواهم

 83) *تا درخت دوستی کی بردهد                      حاليا رفتيم و تخمی کاشتيم 

در بارفروش و و د  84ه نهم جمادی اآلخره هزار و سيصد وسی بدوشنبه هشتم و سه شن
. در خانه جناب مستطاب آقا شيخ غالمعلی شريعتمدار سلمه اهللا مهمان بودم. توقف داشتم

يک دو بار در شهر . بعضی محترمين به ديدن من آمدند. نهايت پذيرايی را به عمل آوردند
 . و بازار به گردش رفتم

 تميز، همه را با کوچه های وسيع بسيار. شهر بارفروش در نهايت خوبی ساخته شده است
درب خانه ها غالبًا تميز و . سنگهای ريزه در کمال استحکام و ظرافت سنگفرش کرده اند

 .در بازار همه چيز فراوان. خانه های مرغوب ساخته اند. ديوارها از آجر باال رفته است
 ارامنه و يهود. تجار بسيار معتبر دارد. بازارها و خانات در کمال نظافت و ظرافت است

 . تجارت و کسب و عايداتشان خوب است
در عهد . نام اينجا بوده است) بار فروش ده ( سابقًا اينجا ده بوده و در جزء جمع دفتری 

خاقان مغفور فتحعلی شاه قاجار آنجا را بنای شهر گذاشته اند و معابر صحيحه در آن قرار 
 . تقريبًا نود سال است که اينجا را ساخته اند. داده اند

غالبًا آب . آب خوراکی اينجا بد است. بافند] می [ رچه های کتان علفی در اين شهر نيکو پا
هوای اينجا به شدت گرم و از ساری و آمل گرمتر . چاه می خورند وقدری گوارا است

در اين شهر علماء . است، اما مثل ساری اختالف ندارد سالم است، به دريا نزديک است
 که در مازندران وايران نفوذ و رسوخ تام دارد آقا شيخ محمد بزرگترين ايشان. بسيارند

حسن معروف به شيخ کبير است که پدرشان مال صفر علی بوده و در عداد علماء 
صبح ها از اندرون .  نود سال دارد و چشمشان نابينا شده. بارفروش محسوب می شدند
 چون چشمشان نابينا شده .جمع شده فقه خارج درس می دهند بيرون آمده طالب دور ايشان

جناب مستطاب آقا . درستکار وحق گذار هستند. احکام شرعيه از ايشان صادر نمی شود
شيخ غالمعلی شريعتمدار برادر زاده ايشان هستند که رتق و فتق امور و حّل و عقد 

 . جمهور اين شهر با ايشان است
اری است که فردوسی در شهر قديم که در مازندران بوده است و گويا قبل از آمل و س

می گويند و آجرهای زياد از آنجا » تجير « ناميده و کنون آن را شهر » تميشه « شاهنامه 
می باشد » رويان « ديگر شهر قديم مازندران . برده اند و هنوز هم آجرهای آن باقی است

ر بيست که در جزء بلوک حاليه کجور است و تاريخ قديم رويان موجود است و من تقريبًا د
و شش سال قبل در شرف التزام اردوی ناصر الدين شاه به کجور به ييالق رفته در قريه 

صالحان اسم امامزاده ای است که در آنجا . منزل داشتيم، بسيار باصفا است» صالحان«
ناصر الدين شاه خواست بداند که اين امامزاده کيست؟ من مأمور . مرقد و قبه و بارگاه دارد

امامزاده رفتم و اکتشافات کتابتهائی که به لسان عرب در دور مرقد روی  نشدم و به آ
معلوم شد . تخته های جنگلی ازچند سال قبل نقاری کرده بودند خواندم و از روی آن نگاشتم

                                                 
 .از حافظ * -
 .عينًا نقل شد. در متن نوشته شده و بعد روی آن خط کشيده شده است( ) جمالت داخل  83 
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باوند و بادوسپان مازندران در توی آن مرقد پهلوی امامزاده مدفون  که يکی از سالطين
من در . آن سلطان به در مقبره امامزاده و پدر خود کشيده اندشده اند و آن مرقد را اوالد 

شرح حال آن امامزاده و آن سلطان کتابچه ای نوشته به حضور همايونی ناصر الدين شاه 
حال آن کتابچه همراه من نيست که عين آن عبارات را در اينجا بنگارم همين قدر . فرستادم

 85. که در خاطر داشتم در اينجا نگاشتم
است که در بلوک تنکابن واقع » بر وزن قلندر « آثار عتيقه در مازندران يکی چلندر از 

چلندر غاری است که ديو سفيد معروف که رستم با او جنگ کرده و او را کشته . شده است
از عجايب چلندر اين است، هر وقت آنجا را ابر گرفت و . است در اينجا بسر برده است

زندران را ابر می گيرد و ترشح باران می شود و در صفحات باران باريد تمام نقاط ما
مازندران مردم بزرگ پهلوان جنگی ياغی را ديو می گويند، چنانکه چندين سال قبل يکی 
از گردن کشان آن سرزمين را که ياغی بود و مردم از او به ستوه بودند فالن ديو می گفتند 

. يرت، گردن کش، مردم آزار را ديو گويندمردم خشن، بدس. که اسم او را فراموش کرده ام
 .تو مر ديو را مردم بدشناس                 :شاهنامه نيز اشارتی به اين معنی کرده

 ]از بارفروش به آمل [ 
 

صبح از خواب  – ثور سنه هزار وسيصد و سی و دو 16چهارشنبه دهم جمادی اآلخر 
داع کرده، سوار بر اسب شده، با دو برخاسته، چای خورده با جناب مستطاب شريعتمدار و
. باران نمی آمد اما هوا نمناک بود. نفر نوکر خود از بارفروش به طرف آمل حرکت کردم

از بارفروش به آمل ديگر جنگل در جاده نيست که راه صعب و باتالق باشد، در جاده 
 . کوهها که جنگل است از دور ديده می شود
تمام اين شش فرسخ از دو طرف . کن متجاوز بودمسافت راه گويند شش فرسخ است، ل

بند « در سر چهار فرسخی طرف دست چپ کوههای بلوک . دهات متصل به يکديگر بود
 .بود که جنگل و منظر خوبی داشت»  پی 

 ميرزا شفيع بندپی ای صدر اعظم دوره فتحعلی شاه قاجار که از صدور خوب بوده است 
ال او را در جزء تاريخی که در حال دوازده نفر صدر من شرح ح. از اهل بندپی بوده است

همين قدر گويم . اعظم های قاجاريه است نوشته ام، در اينجا شرح حال او را نمی نگارم
مدرسه صدر که در طهران و در جلو خان مسجد شاه است از بناهای ميرزا شفيع صدر 

ن قاجاريه به کرمان اعظم بندپی ای است که در خدمت آقا محمد خان سر سلسله سالطي
از آن فوايد که ذخيره داشت در دوره . رفته و آنجا را فتح کرده و فوايد بسيار برده است

 . انتهی. صدارت خود اين مدرسه را در طهران بنا کرد و موقوفات برای آن تأسيس کرد
ابتداء خاک . آنجا پياده شده چای خوردم. است» کاظم بيکی « در سر چهار فرسخی قريه 

» رودکاری «در بين راه نهری پرآب می گذرد که به . دهات آمل از قريه کاظم بيک است

                                                 
 . نشانی از اين کتابچه يافت نشددر فهرست های مختلف نسخه های خطی  85 
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آب آن از رود هراز که از طرف الر و الريجان می آيد روان است و به . معروف است
 . در بين راه از نهرهای پرآب گذشتن، با نبودن پل قدری صعوبت دارد. مشهد سر می رود

از محالت و کوچه های آن گذشته از پل .  آمل شديميک ساعت به غروب مانده وارد
وی نوکران و . بزرگ رودخانه حرکت کرده به خانه جناب سعيد ديوان حاکم آمل وارد شدم

اجزاء خود را گفت که اسبان ما را گرفته به طويله بردند و در اطاق ها آتش ها افروخته 
 . که لباس نوکرها از باران خشک شود

 آسايش و انواع خوردنی ها و شيرينی حاضر کردند، پذيرايی بسيار فورًا چای و لوازم
و صاف الملک را فرستاد و حاضرکرد که شب مشغول . از روی محبت کرد شايانی

از آنکه اين شخص بيشتر اشعار شاهنامه را . صحبت و بذله گويی و خواندن شاهنامه باشد
 پسر مرحوم ميرزا تقی  و وصاف الملک-از حفظ داشت و خيلی خوش وضع می خواند

او را در مجلس . اف مازندرانی است و او تمام شاهنامه را از بر می خواندخان وّص
مرحوم محمد تقی ميرزای رکن الدوله والی خراسان طاب ثراه پسر محمد شاه غازی 
مفصًال ديده بودم که اشعار شاهنامه می خواند و مخصوصًا ميرزا تقی خان را در مجالس 

مراء و شاهزادگان دعوت می کردند که شاهنامه بخواند و او با يک هيبت وزراء و ا
وهيمنه ای شاهنامه می خواند که موها به تن راست می شد و شخص به هيجان و اهتزاز 

 .می آمد و ميل می کرد تهمتنی و شجاعت ورزد
 وصاف الملک قدری از اشعار شاهنامه خواند و من بعضی اشعار را معنی می -خالصه

شام شايان وخوراک های خوب آوردند، خورديم و ]  گذشته [ ساعت چهار از شب . ردمک
 . خوابيديم

از . سعيد ديوان از سادات صحيح النسب واز نجبا است که در طهران مسکن دارد
حکومت . بسيار کافی و زرنگ است. همراهان شاهزاده رکن الدوله حاکم مازندران است

 ميرزا محمد خان امير مکّرم است که در واقع از قديم تيول آمل و الريجان جزء جناب آقا
مهدی سلطان با . اين اوقات اختالفی بين اها لی و امير مکرم دست داد. و خانه ايشان است

اتباع خود مخالفت امير مکرم کردند و روزی سی ديگ پالو و چالو پخته و به مردم دادند 
از حکومت کرد و شرحی نوشت که کسی را در امير مکرم استعفاء . و مردم را شورانيدند

جناب .  اتباع او حرکت نکند و اين فساد را بخواباندآنجا حاکم موقتی قرار دهيم که بر ضّد
آقا سيد صادق مجتهد نياکی به من شرحی نوشتند که سعيد ديوان را نايب الحکومه قرار 

ر کرده به حکومت اينجا من سعيد ديوان را تصويب و انتخاب کرده حکم او را صاد. دهيم
 از محاکمات و وصول یوضعی چندان ندارد، لکن به زرنگی و عامل. روانه اش داشتيم

واردين و مأمورين را هم .  مطالبات گذران خود و چندين نفر اجزاء را در می آورد
 . پذيرائی می کند

انه رفتيم و به کنار رودخ روز را. هم مهمان سعيد ديوان بودمروز پنج شنبه و شب جمعه 
از . از دوازده دهنه زير پل آب می آيد. عرض رود از صد ذرع متجاوز است. سير کرديم

تراکم امواج . ممکن نيست اين اوقات سوار از آب بگذرد. بيست هزار سنگ بيشتر می آيد
 . خيلی رودخانه باشکوهی است. آب بسيار است

از يورت سياه . طهران واقع شدهمنبع اين رودخانه بدوًا از الر است که پشت کوههای 
پالس و يورت خانلر خان و چهل چشمه و َملک چشمه الر آبها به پلور می ريزد که 

عبور کرده، آب  » اسک« و » رينه « از آنجا به . رودخانه موسوم به هراز پی می شود
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رودخانه ها، چشمه های بلوک الريجان که چند منزل است ضميمه رود هراز شده به آمل 
فاضالب اين رود به دريای . از آمل رودی جدا شده به مشهد سر می رود. ی رسدم

رود هراز يکی از چهار رودخانه بزرگ مازندران است که . مازندران سرازير می گردد
در تابستان که آب کم می شود اين رودخانه  بيشتر از هزار سنگ آب . به دريای می ريزد

يجان می برند و به زراعات خود می دهند و نصف دارد که نصف آن را اهالی بلوک الر
 . آن حق اهالی آمل است

غريب در اين است رودخانه به اين بزرگی از آمل . آمل از شهرهای قديم مازندران است
اراضی ! می گذرد با اين حالت در آمل تا پنجاه ذرع که چاه می کنند آب در نمی آيد

اهالی تاسی ذرع که حفر می کنند . آمل نداردآب رودخانه نفوذ به اراضی . سنگستان است
ديوار های آجری و بناهای گبری بيرون می آيد که آن آجرها را بيرون آورده خانه می 

 . سازند
هوای اينجا . آمل سه هزار خانه دارد و هفتصد دکان، از هر قبيل دکان و بازار خوب دارد

در دهات الريجان که . ل نمی مانندبسيار گرم است که اهالی تا يک ماه ديگر ابدًا به آم
مرکبات .  سرد دارد می روند، جز زارعين کسی در شهر نيست86ييالق است و هوای 

زارعت اهالی بالتمام برنج . خوب و فراوان در آمل به عمل می آيد که به طهران می آورند
 قاطر اهالی. کاری است که المحاله روزی دويست بار برنج وارد طهران می کنند و شالی

زراعت . قاطر های بسيار خوب دارد. که شبانه روز بارگيری برنج می کنند زياد دارند
 . جو و گندم در اينجا خيلی کم است

آب رودخانه هراز که به آمل می آيد از اينجا تا سه فرسخ ديگر پايين رفته به سرخه رود 
 . می ريزد و از آنجا جاری بوده به دريا می ريزد

 

 ]سوی عمارت از آمل به [ 
 

آقای سعيد ديوان يک نفر نوکر عباس . از آمل عزم حرکت کردم جمادی اآلخر 12جمعه 
مالی از . نام داشت و سلطان آبادی بود، می خواست به طهران برود، او را به من سپرد
زحمتکش و . برای او کرايه کردم و او را با خود آوردم که در طهران هم نگاهش دارم

از روز باال آمده بعد از صرف چای با آقای سعيد ديوان وداع ] ساعت [ سه . رنجبر بود
است » عمارت « کرده سوار بر اسب شده با نوکرها از آمل به طرف منزلی که موسوم به 

 .  حرکت کردم
« در وسط راه قريه . مسافت راه گويند چهار فرسخ است، لکن پنج فرسنگ و نيم بود

. بيست خانوار و قهوه خانه آبادی دارد.  گويند87» ی کَرَز« است که اهالی » رضوانک 
 . مال آقا سيد غالمعلی نياکی است

 . يکی از دهات معتبره بلوک الريجان است» بانون مکسوره و ياء و الف و کاف « نياک 
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در آنجا ناهار و چای خورده . از رضوانک به پايين که می رويم ديگر شالی کاری نيست
از ميان دو کوه وسيع . راه امروز خيلی باصفا است. کرديمبه طرف عمارت حرکت 

صحرا درخت جنگلی ندارد، اما . الميدان می رويم و از کنار رود هراز حرکت می کنيم
 . خيلی باصفا و طراوت است. کوههای دو طرف جاده درختان جنگلی دارد

 خاک دماوند راه از آنجا ديگر تا. تا سه فرسخ بيشتر از راه را که آمديم راه خوب است
قلب می شود و سنگستان است و غالبًا از سلسله کوهها بايد باال و پايين رفت و رودخانه 

گاهی جاده در فراز کوهها واقع . هراز گاهی به دست چپ و گاهی به دست راست می افتد
شده، آب رودخانه هراز در نشيب می افتد که سی ذرع و صد ذرع بيشتر به گودال افتاده 

گر مال در سنگستان های راه کوه بلغزد راکب و مرکوب به رودخانه افتاده هالک می که ا
گاهی با ترس می رويم و گاهی . تا خاک دماوند اين خطرها برای مسافرين هست. شوند

 . شهادت می گوييم
قاطرها و يابوهای مازندرانی از اين سنگستان ها و سرکوهها بخوبی می روند و نمی 

 ها را 88ه اين راه کرده اند، ولی اسب های خوب طهران که اين سنگالخ لغزند و عادت ب
 . ، خالی از لغزش و خطر و زمين خوردن نيستند]اند [ نديده 

يک قهوه خانه و يک کاروانسرای . نزديک غروب وارد منزل موسوم به عمارت شديم
 هست، ديگر مختصر و چند اطاق رعيتی در اينجا با چند نفر چوپان قهوه چی در اينجا

عمارت مال ميرزا محمد . مزرعه ناقابلی در اينجا هست. خانوار و رعيتی اينجا نيست
هوای اينجا برخالف خاک آمل بسيار سرد و با . خان امير مکرم پدر اعظام الدوله است

ابتدای خاک الريجان است که هر چه دهات تا گردنه ] که [ از عمارت . نسيم است
 جزء الريجان است و از آن به بعد تا رودخانه جاجرود هر چه دهات امامزاده هاشم ببينيم

 . ديده شود جزء دماوند است
الله هايی که از عمارت به پايين روييده شده است زيادتر و بزرگتر و خوش رنگتر از الله 

 . هايی است که ديروز تک تک در اراضی آمل ديديم
انان برنج دارند، کته می سازند و با ماست در اينجا نان به دست نمی آيد، قهوه چی و چوپ

 ما از چارودار خود برنج گرفته، عباس با روغن پالوی ساخته با تخم مرغ و .خورند می
 .قدری هم نان ذخيره در آبداری داشتيم صرف کرديم. ماست خورديم

در سکوهای پهن ]. بود [ اطاق ها هم خيلی کثيف . بيرون از سرما امکان خواب نداشت
ه خانه فرش انداخته در رختخواب خوابيديم و صبح برخاسته نماز خوانده چای قهو

 . خورديم
 

 ]از عمارت به محمد آباد [ 
 

از عمارت به طرف ابراهيم آباد که محل بارانداز عمومی است و روز شنبه جمادی اآلخر 
.  کرديم  که اصًال تيره آب بود وکنون آنجا را محمدآباد هم گويند حرکت89» تيله او « 
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راه در نهايت سختی و . مسافت راه را پنج فرسخ گويند، لکن از شش هم متجاوز است
خالی ازخطر ] که [ پرتگاه ها، سنگستان ها و فراز و نشيب بسيار دارد . صعوبت است

 . نيست
در کنار رودخانه هراز از تنگه های پرپيچ و خم حرکت کرديم و در دو طرف سنگ چين 

در بين راه . ی شود که حاال بهمن ريخته، عبور و مرور ممکن نيستجاده قديم ديده م
مسافت راه . چندين قهوه خانه و يک خانوار رعيت و چند مزرعه سبز و خرم ديده می شود

 . از بس سخت بود هر فرسنگی را دو ساعت طی کرديم. پنج فرسنگ است
، سيم بلبله )واو ساکنه با ( » دروزن « و دوم » شاه زيد « اول تنگه ای را که ديديم 

خوان، چهارم  بندالش که خانوار آن در باال واقع شده، پنجم سياه بيشه که دو قهوه خانه 
بعد قهوه . است، کوههايش درختهای کم داشت»  حاشيه –دارد و معروف به سياه بيشه 

باد خانه رزو بند، بعد مزرعه چاشت خوران که خرابه است، بعد گلوبند، بعد مزرعه علی آ
قهوه خانه .  در آنجا درخت کاشته مزرعه ای دارد90»اسک « که علی نامی از اهل قريه 

 جنگ شاهزاده امير اعظم که از طهران برای تدمير امير مکرم به –. خوبی در آنجا است
بعد از غلبه شکست فاحش . اين صفحات مأمور بود، در اينجا با امير مکرم سر گرفت

 . دو سال قبل اين قضيه اتفاق افتاد. هران منصرف شدخورد و با اردو به طرف ط
. گويند و سر سه فرسخی است) پنج او ( است که اهالی پنجو » پنج آب « بعد از علی آباد 

درآنجا مزرعه و قهوه خانه ای است، پياده شده ناهار خورديم و بعد سوار شده حرکت 
آهيان « عبور کرديم، بعد به » ل احمد ما« از کهرود به . رسيديم» کهرود «  کرديم و به

ابراهيم آباد محل بارانداز قوافل . سر پنج فرسنگی به ابراهيم آباد رسيديم و از آهيان در» 
نمانديم، قدری رانديم به تيله او که مهمل تيره آب باشد و به محمد آباد هم  ما در آنجا. است

نان در . يک دو محل مال بند داردقهوه خانه و . آمديم و منزل کرديم ناميده شده است فرود
 . بسر برديماينجا نيست به طبخ برنج

 الرستاق و به] د [ اين صفحات جزء الريجان است و الريجان باال بلوک و پائين بلوک و 
رستاق و اميری دارد که هر کدام دارای چندين دهات آباد و مزارع است و بلوک 

 و 91» تته رستاق « و » نمارستاق «  و جزء کجور است که رويان زمين باشد کالرستاق
 جزء  نور است که ناصرالدين شاه چندين بار اين بلوکات را محل ييالق 92 »لوارستاق « 

شب ها و روز ها با خواص خود بسر برده است و من در سفر نور و  خود قرار داده،
ه حضور می مترجمين دولتی بوده، جرايد عربيه را ترجمه کرده ب کجور همراه بوده، جزء

فرستادم و شرح منازل سفر را می نگاشتم و تا هزار چم و کالردشت و دشت نظير به 
همايونی به طهران مراجعت کرده ام و سفرنامه  عزت و راحتی رفته و با اردوی

 و ناصر الدين شاه در بين منزل امروز در 93کالردشت را نوشته در طهران موجود دارم
دست راست در دامنه کوهی که نمايان است  اده در طرفکنار رودخانه هراز، پهلوی ج

مسطح و صافی کرده، صورت او را با چند  امر کرده است که سنگ تراشان صفحه ای را
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عابرين سبيل بعضی از . شکار می روند به] اند که [ نفر از مقربان سواره نقاری کرده 
 . جوارح سواران را خراشيده و تراشيده اند و حک کرده اند

صورت فتحعلی شاه را که در . نگ تراشان خوب نقاری نکرده اند و شبيه نساخته اندس
تنگه واشی با شاهزادگان و امراء و تازيان و پرندگان و شاهبازان به حال فيروز کوه در 

شکار نقاری کرده اند و من شرح آن را در اين کتاب نگاشته ام ، خيلی بهتر و کامل تر از 
 .صورت ناصرالدين شاه نقاری و حجاری کرده اند

 ]از محمد آباد به آبگرم [ 
 

. تيره آب به طرف ده آبگرم حرکت کرديماز منزل يک شنبه چهاردهم جمادی اآلخر 
شش ساعت بايد طی مسافت کرد و از . گويند ُبعد راه سه فرسخ است، لکن متجاوز است
راه قدری سخت است، لکن صد درجه بهتر . کنار رود هراز گذشت و نشيب و فراز رفت

اشته از دو طرف راه کوههای بلند و انب. اين راه تمام جزء الريجان است. از ديروز است
 . برف است

اسامی قراء و مزارع که تمام بارانداز قافله است و امروز از تيره آب تا ده آبگرم ديديم از 
که دارای » بر وزن تيجان . با باء مکسوره و جيم  « 94اول بيجان : اين قرار است

 .دويم قلعه بند . خانوار است و رودخانه مختصری هم دارد که آبش به هراز پی می ريزد
بر وزن . با واو« چهارم وانه » با باء و راء ساکنه و تاء و ياء و هاء هوز « سيم برتيه 

« ششم .  که آباد است95»َشنگل لی « پنجم . که دارای خانوار و قهوه خانه است» دانه 
سر چهار ساعتی به آنجا . که خانوار و آبادی و قهوه خانه دارد» گزِنه « يا » گزَنک 

رعايا در سر نزاعی . ده ناهار قابلمه و چای خورديم و نيم ساعت خوابيديمرسيديم، پياده ش
که با قريه ديگر کرده و مظلوم شده بودند تصديقی از من گرفتند که نشان سواران سوئدی 

» بر وزن َمه ُصَور » « که ُنَور « از آنجا سوار شده به مزرعه 96.که مأمور راهند بدهند
آمديم که چند خانوار و قهوه » با ميم مضمومه « به قريه مون بعد . خانوار ندارد. رسيديم

می باشد که دارای خانوار » بر وزن جن پی » « ان هی « خانه دارد و پس از مون قريه 
و آبادی است و در کنار جاده راه خيابان است که به قريه اسک منتهی می شود و من اين 

 . قريه را نديدم
که رسيديم و مال امير مکرم است اندکی که » ر َوه ُصبر وزن َم« به مزرعه که نور 

گذشتيم از خيابان راه اسک و رينه نرفتيم، طرف دست راسِت تنگه کوه شامخی بود که 
از . جاده کور و تنگی داشت و کوه در نهايت ارتفاع بود و چاروادار راه آن را می دانست

ی باال رفتيم که اسب ها واماندند، به  پهنا داشت به قدر97آنجا رانديم و از جاده که دو شبر
 . مزرعه و سبزه زار باصفای آبگرم رسيديم و به اهتزاز در آمديم
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در قهوه خانه و اطاقی که نزديک حمام آب . بخار از نهرهای متفرقه آب گرم متصاعد بود
 . گرم بود منزل کرديم و مخصوص خودمان قرار داديم که ديگری در آنجا منزل نکند

در ده آب گرم توقف نمودم که چند بار در  جمادی اآلخر 16پانزدهم و سه شنبه دوشنبه 
آب معدنی رفته جوش های بدن خود را که از آب مازندران بيرون آمده بود و از امراض 

يک نفر . هفت بار به حمام رفتم، لکن هفت بار کافی نيست. جلدی سوداوی است رفع کنم
د در اينجا برای شستن بدن خود به آبگرم آمده بود، آمريکايی که تبعه انگليس بو طبيب

دو بار منزل من آمد، با هم دو بار به حمام . با من مأنوس شد. سخن می گفت  فارسی خوب
او اظهار می داشت که برای رفع جوش های بدن و رفع خارش که از سودا توليد . رفتيم

 يک بار در خزانه آب گرم صبح يک بار و عصر. روز در اينجا بماند می شود بايد چهل
يک ربع . رفت و بدن را شستشو داد و چندان نبايد در آب زياد ماند که شخص کالفه شود

در چند روز اول ُبثور و جوش ها بيرون می زند بعد خوب . کرد ساعت بيشتر نبايد توقف
 . فی الحقيقه درست بيان می کرد. می شود که بهتر از دواهای زيبقی خواهد شد

امی آب گرم را از حّم. ب معدنی بسيار داغ است که دست نمی توان در آن گذاشت اين آ
نهر به خزانه می ريزد و آب سرد هم از نهر ديگر جاری می سازد که به حد اعتدال می 

 . آنگاه مردم در آب رفته خود را می شويند. رسد
را ] ديگر [ دانم، يکی دو حمام در اينجا ساخته اند، يکی از قديم است که بانی آن را نمی 

مرحوم ميرزا اسمعيل خان امين الملک وزير خزانه ناصری و مظفری برادر مرحوم 
ميرزا علی اصغر خان صدراعظم و اتابک اعظم دوره ناصری و مظفری و محمدی پسر 
مرحوم آقا ابراهيم امين السلطان، پسر مرحوم زال خان گرجی محض خيرات در اينجا 

 . ساخته است
 در کوههای اين اطراف نبود، برجی در يک ميدانی حمام است که مقبره يکی از سنگ گچ

کارکنان و اجزاء مرحوم . آن برج بلند را با سنگ و گچ ساخته اند. بانوان ايران بوده است
امين الملک قدری از آن برج را به صعوبت خراب کرده، گچ های آن را دو باره در کوره 

اين مطلب را نوشتم تا .  اطراف حمام را از آن گچ ها ساخته اندگذاشته و پخته اند و ديوار
کسی که بنای جديد می سازد، بنای قديم مردم را خراب نکند که از آجر و مصالح آن بنای 

برج مقبره . خود را آباد سازد که در کتب سياحان و مورخين مورد طعن و دق واقع شود
 . ب کرده استقدری از آن را خرا. آن دختر هنوز سرپا است

باالی تپه نزديک برج خانه اميری است که امير مکرم ميرزا محمد خان الريجانی آن 
بود [ عمارت عالی را در آنجا ساخته و يکی از زنان محترمه خود را در آنجا منزل داده 

امير مکرم با بستگان خود در بارفروش و معلم ]. است [ کنون آن عمارت خالی افتاده ]. 
 . ير دهات و امالک خود بناهای خوب ساخته و منزل کرده استکال و سا

بيست خانوار . ده آبگرم يک ميدان بيشتر از حمام باالتر است و در سر و کمر کوه است
 تخم مرغ و ورعايای آنجا نان و زغال و هيزم و روغن و ماست و کره و پنير. دارد

[  قريه رينه که يک فرسخ هر چه کم باشد از. خروس آورده به مسافرين می فروشند
روز در ] . است [ هوای اينجا بسيار سرد . اينجا می آورند] به [ کمتر است [ فاصله اش 

اين اوقات که ما در اينجائيم و چهل و پنج روز از بهار .  اعتدال و شب خيلی سرد استحّد
 . گذشته است متصل در کنار آتش بسر می بريم
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ل دو بار با شاهزاده عين الملک و رکن الدوله اينجا و رينه من در پانزده و شانزده سال قب
شرح آن . و اسک آمده ام و در دو آب گرم اسک رفته ام که يکی نيم گرم و يکی سرد است

و ميگان « بر وزن حشم  « 98منازل و آب های گرم و ييالقات الريجان و دماوند و پشم 
هزاده مظهر الدوله مشروحًا نگاشته  را که جزء رودبار است از قول خود و از قول شا99

ديگر مجال ندارم که 100. و دو کتابچه کرده ام و در صندوق نوشتجات در طهران است
 . در اين اوراق هم تکرار مطلب کنم

 

 ]از آبگرم به قريه آه [ 
 

صبح بعد از خوردن چای از آبگرم حرکت   –چهارشنبه هفدهم جمادی اآلخره  فصل ثور 
مسافت راه از شش . که جزء دماوند است رانديم» بر وزن ماه «  آه کرده به طرف قريه

از دور . از سر کوهها که در کنار رودخانه هراز است عبور کرديم. تجاوز کرد فرسخ
که بسی آباد و باصفا است ديده می شد ) بر وزن زيرا ( » ايرا « و » نوا «  قريه نياک و

 . در کنار راه است) کرنا با گاف فارسی بر وزن (  »گرنا « و قريه 
. بال فاصله از فرسخی کمتر که رانديم به قريه رينه که پايتخت بلوک الريجان است رسيديم

پياده شده چای خوردم، مرا که عادت به وافور نيست . خانه های خوب و قهوه خانه ها دارد
[ مفتوحه [ با الف مکسوره « از بس سرد بود وافوری کشيدم و سوار شدم و به قريه اسک 

 .  و خانه های خوب داردآبادبسيار. رسيدم» و سين و کاف ساکنه 
شب در اراضی سبزه زار بيرون آمده زمين را . در قريه رينه کرم شب تاب زياد دارد

روشن می کنند، هر کدام به قدر يک وجب در يک وجب زمين را روشن می کند، مثل 
به قدر . جلد برده زمين تاريک می شودگاهی روشنی خود را توی . چراغ درخشنده است
کرم ها  اين ستاره يمانی که در آيد. گويد» ولدالّزنا « عرب اين کرم را . زنبور عسل است

بيجان شوند و بميرند که شعراء طالع ممدوح خود را ستاره يمانی قرار دهند و دشمن او را 
 .ولدالّزنا خوانند که ستاره يمانی آن را بکشد

گويند، مثل عدس بسيار کوچک » سرخه « رينه جانوری است که آن را در خانه های 
. در الی کتاب ها، در رختخواب خانه ها و زير فرش ها و حصيرهائی پيدا می شود. است

بايد شير زياد چند روز بخورند . غريب را که بگزد خالی از تب و تعب و رنج نخواهد بود
در راه . نگی است و نام های متعدد دارددر هر جا به شکلی و ر. تا زهر آن دفع شود

 . خوانند و آنها خيلی سمّيت دارد» غريب گز « منازل شاهرود آن را 
از آنجا مسافتی . رسيديم» سگ چال « به هر حال، از قريه رينه و اسک گذشته به کوه 

. در کنار رودخانه چندين قهوه خانه است. رسيديم» بر وزن سرور « طی کرده به پلور 
 .  پياده شده ناهار و چای خورديم ها  يکی از قهوه خانهدر

                                                 
 .)فشم ( =  98 
 ).ميگون ( =  99 

 .در فهرستها از اين دو کتاب نشانی يافت نشد 100 
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آبی از گردنه امامزاده هاشم در اين رودخانه ريخته و آب های زيادی هم از بوريهای الر 
از زير پل به رودخانه پلور ريخته، اين دوآب يکی می شود و رودخانه هراز تشکيل می 

اصل . آن به دريای مازندران می ريزديابد و به الريجان و آمل و سرخه رود رفته فاضل 
رود هراز از آب های الر است که در پشت کوههای طهران واقع شده و از شعب البرز 

 . است که رحمت يزدان در آنجا نثار شده است
از پلور حرکت کرده، از ميان رودخانه و جاده کوهها و گردنه های بلند که انباشته از 

جاده و سينه کوهها آب می شد و تشکيل نهرها می داد و برف های . برف بود عبور کرديم
به سر گردنه که رسيديم بقعه و بارگاه امامزاده هاشم است که آخر . به رودخانه می ريخت

 . خاک الريجان و از آنجا که سرازير می شوی اول خاک دماوند است
شهر دماوند به . صفحه و صحرای دماوند بسيار باصفا و سبزه زار و دهات بسيار دارد

در بين راه قهوه خانه . قريه مشا از کنار جاده نمايان است.نرفتيم، به طرف قريه آه رانديم
يک ميدان به قريه آه . دو فرسخ که رانديم به قريه آه رسيديم. های آباد بسيار خوبی است

مانده آبی از کوه روان است که به کنار جاده می رسد که اين آب  معروف به چشمه علی 
. گاز زياد دارد،  غذا را فورًا تحليل می برد. اين آب بسيار گوارا و معروف است. است

قدری از آن آب خوردم سريعًا آروغ زدم، به عباس گفتم يک بطراز آن آب پر کرد و در 
آبداری نگاه داشت تا به شهر طهران آورده نشان اطباء و اهل شيمی و فيزيک داده، مقدار 

 .ايند و به مريض بخورانندگاز آن را معلوم نم
بهترين قريه های باصفا و خوش . يکی باال و يکی پايين. قريه آه مشتمل بر دو آبادی است

در کنار رودخانه باصفا درختان بسيار خوب و مزارع  سبز و سايه . آب و هوا است
را اندازهای باشکوه و فرح تشکيل يافته، واقعًا نمونه ای از بهشت است، نهايت امتياز 

فاضالب اين رودخانه به رودخانه دماوند ريخته و فاضالب آن به بلوک ورامين . دارد
در هر دو قريه آه کاروانسراهای متعدد و قهوه خانه ها و . جزء طهران روان می شود

 . خانه عالی بسيار خوب برای مسافرين حاضر و موجود است
در خانه خيلی باصفا در . سفلی رسيدممن از قريه عليا سرازير شده، مسافتی رانده به قريه 

در راه از بس امروز . سترده شده بود منزل کردمگباال خانه که به فرش های قالی عراقی 
. پرده های اطاق را آويخته گرم شدم. سرما خورده بودم آتش زيادی برای من افروخته

ديم و صبح از شب بعد از نماز و خوردن شام خوابي. خانه خواه و صاحبخانه خوبی داشتيم
 . خواب برخاسته به طرف طهران عزم حرکت کردم

 

 ] پايان سفر –از قريه آه به تهران [ 
 

از  هجری دهه سيم ثور هزارو سيصد و سی و دوپنج شنبه هيجدهم شهر جمادی اآلخر 
از قريه رودهن و . قريه آه حرکت کرده که عصر به عون الهی وارد طهران شويم
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يار آباد معتبر باصفايی است گذشتيم و در آنجا چای خورده  که دو قريه بس101بومهن
کاروانسراها و قهوه خانه . رودخانه های خوبی از اين دو آبادی جاری است. غليان کشيديم

فرح انگيز ] و [ محلی با نزاهت . و باغستان ها و خانه های خوب برای مسافرين دارد
و بعضی قهوه خانه های باصفا 102 از آنجا گذشته از قريه آب انجيرک و اصطلک. است

 . که در کنار جاده است عبور کرده به شمس آباد رسيديم
کوهی ديده . راه امروز تا اين سه فرسخ که ابتدای شمس آباد است هموار و صاف است

بر وزن « رد از شمس آباد گذشته فورًا به قريه کَم. نمی شود، مگر در اطراف بعيده جاده
که محل بارانداز قافله )  حاشيه –د از دهات بلوک لواسان می باشد و کمر( رسيديم » نبرد

جاری است که ] جا [ رودخانه های کوچک و نهرهای کوچک از اين . و مسافرين است
آب آن به رودخانه جاجرود می ريزد و قريه کمرد وصل به رودخانه جاجرود است و قهوه 

 .  و چای خورده باز سوار شديمدر اينجا پياده شده ناهار. خانه های متعدد دارد
از پل رودخانه جاجرود عبور کرديم، يک . از اينجا تا طهران چهار فرسخ مسافت است

فرسخ که بيشتر رانديم به سرخه حصار که از بناهای ناصر الدين شاه است رسيديم، بعد از 
ی خورده به در آنجا پياده شده چا. کنار قريه حکيميه و حميديه و قريه مهدی آباد رسيديم

طرف طهران روانه شده، از پشت دوشان تپه و فرح آباد عبور کرده به حمداهللا به سالمتی 
از دروازه دوشان تپه با اجزاء خود وارد طهران شده، ] مانده [ دو ساعت و نيم به غروب 

در خانه های خود که در خيابان مرحوم امين حضور و قريب به دروازه است وارد شده از 
والد واقربای خود مسرور شده، شکر الهی به جا آوردم و در طهران که خانه اصلی ديدن ا

من است توقف کردم تا ببينم چه وقت مقدر می شود که باز از طرف دولت به سمت 
 . معاونت مازندران يا خراسان به خواست الهی مأمور شوم

لعبارات غالمحسين الزندی الحمداهللا رب العالمين والعاقبة للمتقين حررة العبد مؤلف ملک ا
 و اين اوراق همان مسوده 1332 شهر جمادی االخرة 19افضل الملک مستوفی ديوان فی 
 . اول است که پای آن را مهر کردم
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