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پیشگفتار
سند حاضر حاوي گزارش سفر دوم طوالني من همراه با همسرم به شرق است و بنابراين ادامه كتاب من در آناتولي است
كه توسط همین ناشر چاپ شده است .تصاوير توسط خود من ثبت شدهاند .فقط تصوير «مسجد مقدس در مشهد»
توسط يک روحانيِ محمدي گرفته شده است.
ما احترام خود را به طور مضاعف به همه ابراز ميكنیم و من ميخواهم از اين فرصت استفاده كنم تا دوباره از همه شما
تشکر كنم .البته اگر من در متن به نام آنها اشاره نميكنم ،اين كار به منظور در نظر گرفتن مواردي است كه اغلب در
برابر چنین قدردانيهاي عمومي در تركستان شنیده ميشود.
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تاريخ ارسال - 9111/2/20 :تاريخ پذيرش9111/0/6 :
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 .2تاريخ چاپ كتاب برابر است با شعبان  9122قمري و  9221شمسي اما با توجه به دادههاي موجود در سفرنامه اينطور به نظر ميرسد كه حضور راوي در
مشهد بین سالهاي  9120تا  9121قمري همزمان با وقايع ملتهب سیاسي دوره سلطنت محمدعليشاه و دوره حکومت ركن الدوله در خراسان بوده باشد نه
در سال  9122قمري كه يک سال از خلع محمدعليشاه ميگذشت.
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پیشدرآمدی بر مطالعه سفرنگاشتهای مشهد (مقدمه مترجم)
سفرنامهها به عنوان يکي از منابع درجه اول مطالعات تاريخي همواره مورد توجه خاص پژوهشگران بودهاند .اين موضوع
در مورد مشهد به كلي متفاوت است؛ چرا كه به غیر از چند مورد نه چندان قابل اعتنا ،اين شهر به طور كلي تا ورود فريزر
در سال  9211ه.ق يعني روزگار سلطنت فتحعليشاه قاجار ،از قدم رنجه نمودن سیاحان بيبهره است .البته در اين دوران
كه مصادف است با مهمترين سالهاي شهرگونه شدن و رونق و آبادانيِ مشهد ،از دوره شاهرخ تیموري تا شاه عباس
بزرگ و سرانجام نادرشاه ،محروم ماندن از اخبار بيواسطه يک تازهوارد درباره شهر مايه حسرت است .در واقع پس از آن
كه كالويخو سفیر هانري سوم پادشاه اسپانیا تقريباً  11سال پس از ابن بطوطه مراكشي در اوايل قرن نهم هجري (211
هجري ،سال پیش از مرگ تیمور) از شهرچه مشهد 9ديدن نمود ،تا ورود فريزر به آن در نیمه اول قرن  91هجري،
گزارش سیاحان از اين شهر محدود ميشود به متن كوتاهي از عبدالکريم هندي در سال  9901هجري 2،و چند گزارش
پراكنده و بسیار موجز كه از چند تاجر انگلیسي به نامهاي :ويلیام لي ( 9911ه.ق) ،تامسون و اوهاگ ( 9901ه.ق) ،میروپ
( 9906ه.ق) و هانوي ( 9901ه.ق) ثبت شده است.
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بر خالف دوران مذكور ،بین قرن  91تا  90هجري بیش از بیست سیاحِ سفرنامهنويسِ بیگانه ،از ارض اقدس گذر
كرده و گزارش دادهاند .بدين ترتیب در طول حدود صد سال به طور میانگین هر  0سال يک بار يک سفرنامه مهم درباره
مشهد نوشته شده است ،بنابراين دوره قاجاريه را ميتوان مصادف با عصر شکوفايي سفرنامهنويسي راجع به مشهد
دانست .نکته جالب توجه اين كه به غیر از مواردي همچون ژان پل فريه فرانسوي ( 9269ه.ق) ،خانیکوف روس (9210
ه.ق) ،وامبري مجارستاني ( 9211ه.ق) ،دالماني فرانسوي ( 9122ه.ق) و چند مورد ديگر 0نصف بیشتر اين نگاشتهها
حاصل كار انگلیسي زبانان است 0.اين موضوع در كنار تدوين اثر مهم فرهنگ جغرافیايي ايران 6در  9191میالدي كه جلد
دوم آن به طور مفصل به خراسان و مشهد پرداخته است ،نشان از پشتکار مضاعف آنگلوساكسونها در تحکیم روز افزون
پايههاي قدرت خود بر مستعمره هند و از آنجا تا افغانستان از طريق شناخت و سپس مداخله در امور ايران به خصوص در
مرزهاي شرقي آن دارد.
در اين میان اما ،به غیر از گزارش مختصر و شتابناک اسکار فن نیدرماير در كتاب زير آفتاب سوزان از مشهد جاي
خالي سفرنامههاي آلماني در توصیف مشهد به چشم ميخورد .با جستجويي در اين باره با دو سفرنامه آلمانيِ ديگر ،يکي
 .1حمد اهلل مستوفی در دوره ایلخانان از مشهد به عنوان شهرچه یاد کرده ولی ابن بطوطه در سفرنامه خود مشهد را شهری بزرگ و پر
جمعیت خوانده است( .رضوانی ،علیرضا و مهدی آیتی ،در جستجوی هویت شهری مشهد .تهران :وزارت مسکن و شهرسازی ،1۸۳۱ ,ص.
).۲۲۲
 .۲عبدالکریم ،در رکاب نادرشاه یا سفرنامه عبدالکریم .ترجمه محمود هدایت .تهران :چاپخانه سپهر.1۸۲۲ ،
 .۸الکهارت ،الرنس« .مشهد» .ترجمه عباس سعیدی ،جستارهای ادبی ،ش  ۶و ( ۷تابستان و پاییز  1۸۱-1۲۶ :)1۸۱۱و همچنین آستان
قدس رضوی دیروز و امروز .مشهد :انتشارات آستان قدس رضوی ،1۸۱۶ ،ص.۱۸ .
 .۱سوزوکی شین جوء ژاپنی و دیگران.
 .۱آستان قدس رضوی دیروز و امروز ،مشهد :انتشارات آستان قدس رضوی ،1۸۱۶ ،ص.۱۷-۱۲ .
6.
: Akademische Druck velagsanstalt, 1981.
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در اواخر دوره قاجاريه و ديگري در اوايل سلطنت پهلوي 9مواجه ميشويم كه تمام يا بخشهايي از آنها به توصیف
مشهد اختصاص دارد اما تاكنون كمتر مورد توجه ناشران قرار گرفته و ترجمه نشدهاند .اين موضوع همچنین به دلیل
نفوذي كه ژرمنها به تدريج در دوره پهلوي اول در ايران پیدا ميكنند ،حائز اهمیت است .از اين رو بر آن شديم تا با
ترجمه فصل سوم از كتاب «سیاحت شرق :در تركستان و شمال شرق ايران» نوشته هانس -هرمان شواينیتس ،زاويه
جديدي بگشايیم به شناخت تاريخ مشهد.
هانس-هرمان گراف فن شواينیتس (تولد  -9260مرگ  9192میالدي) با نام مستعار كرين كه به عنوان جهانگرد و
نیکوكار معرفي شده است؛ در واقع يک افسر آلماني بود كه در ارتش پروس خدمت ميكرد .او متخصص حوزه آفريقا و
يک نويسنده آثار غیرداستاني بود .گراف فون شواينیتس پس از اتمام دانشکده نظام و طي دوره مأموريت در وطن ،در
سال  9219میالدي به كمیته ضد بردهداريِ مستعمره آفريقايِ شرقيِ آلمان 2مأمور شد .او به عنوان اولین افسر اعزامي،
رياست آن كمیته را به عهده گرفت و همچنین مسئول ارشد عملیات در حوزه درياچه ويکتوريا 1شد .او با رهبري دو نبرد
در تانزانیا موفقیت مهمي را به دست آورد .او در اولین سفرش به سرزمینهاي آسیايي (شرق) در سال  9110به منطقه
شامات رفت و در سفر دوم آسیاي میانه را به عنوان مقصد خود انتخاب كرد .او از طريق عشق آباد به مشهد آمد و از آنجا
به مرو و سپس جیحون (آمودريا) ،تاشکند ،خجند ،سمرقند و بخارا رفت .گزارش اين سفر كه در سال  9191به چاپ
رسید ،شامل  02عکس سیاه و سفید و دو نقشه يکي تمام صفحه و يکي در صفحه تاشو است.
در اواخر دوره قاجار و همزمان با جنگ جهاني اول دولت آلمان براي كاستن از فشار جنگ تصمیم گرفت به گونهاي
انگلیسيها را در شرق  -به خصوص ايران و افغانستان كه دروازه هند به شمار ميآمدند  -مشغول سازد تا بخشي از
نیروهاي نظامي انگلیس براي دفاع از هند در آنجا مستهلک شود و روسیه نیز كه هم پیمان انگلستان بود ناگزير به كمک
شد و به اين ترتیب از قدرت دفاعي متفقین تا حدي كاسته شود ،اما سفر شواينیتس چند سال پیش از شروع جنگ و به
طور علني با مجوز روسها انجام شده است .اين سفر ميتواند كامالً بي ارتباط با اهداف نظامي آلمانيها يا مقدمه بي سر
و صدايي بر آن بوده باشد .شواينیتس خود در ابتداي فصل به موضوع انحراف در مسیر اصلي سفر اشاره ميكند .اين
گزاره ميتواند از يک سو خارج از برنامه بودن رخداد اين سفر و از سوي ديگر اصرار آگاهانه نويسنده بر اين سفر با توجه
به شناخت عمیق از موقعیت مهم مشهد در ارتباط با تركستان و آسیاي میانه را نشان دهد.
او پس از شرح مناظر و وقايع مسیر سفر از عشقآباد تا مشهد ،در دو سوم پايانيِ فصل مذكور به توصیف مشهد و
پیرامون آن ميپردازد .در روايت آلماني از مشهد نیز اسلوب مشتركي با ساير سفرنامهها قابل شناسايي است .اين موارد كه
در سفرنامههاي مشهد تا حد زيادي تکراري و نخنما هستند عبارتند از :طريقه اروپاييِ ستیز مردم يا فاصلهگذاري اجتماعي

1. Sauer, G. Stratil (1937). Meschhed eine stadt baut am vaterland Iran.
: Ernst Staneck.
)2. German East Africa (1885 – 1919
 .۸این دریاچه بین سه کشور آفریقایی تانزانیا ،اوگاندا و کنیا قرار گرفته و بزرگترین دریاچه این قاره محسوب میشود که به نام ملکه وقت
انگلستان در سده  1۱میالدی نامیده شده و نامهای محلیِ آن اوکِرِوه و نالوباله است[ .مترجم]
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شديد مشهديها با غیرمسلمانان ،شکايت از بست و منع ورود غیرمسلمانان به محدوده مقدسِ حرم ،ستايش دورنماي
بناهاي آستان قدس و گنبد طالي حضرت ،اشاره به خیابان شاهعباسي مشهد (باالخیابان و پايین خیابان) و نهر كثیف
جاري در وسط آن و توضیحاتي پیرامون وضع بازار و تجارت در مشهد .ميتوان گفت كه نويسنده آلماني در بازگويي
انزجارش از نجس شمرده شدنش توسط مردم كوچه و بازار كه آنها را اراذل و اوباش ميخواند از ساير هم صنفان خود
سبقت جسته و البته ت مام تقصیر در اين مورد را متوجه ماليان و سیدها دانسته است .او همچنین محدود بودن سطح
تجارت با غیرمسلمانان را حاصل اين موضوع ميداند .در همین بین او با تعريف يک جبهه تماماً مسیحي بین تمام دول
اروپايي و روسیه تزاري ،باوجود تضاد منافع موجود ،از تفوق روسها بر میزبانان نامیهماننواز خود ابراز خرسندي ميكند.
او در مقابل از رفتار عُمّال حکومتي به خصوص ركن الدوله در مواجه با اروپايیان تمجید كرده و شرحي از يک مجلس
ضیافت تماماً اروپايي توسط او و پسرانش ارائه ميدهد .شايد بديعترين بخش سفرنامه او درباره مشهد به گشت و گذار او
در بیرون دروازه شهر و در خرابههاي يک مسجد  -احتماالً مصلي پايین خیابان  -برگردد كه منجر به آشنايي او با يک
مسلمان مسلط به زبان آلماني به نام محمد ميشود .روايت داستان زندگي محمد ،گويي تمام بدگوييهاي قبلي
شواينیتس درباره مسلمانان را به يکباره ميشويد و ناخودآگاه او را به همدردي با يک مسلمان در برابر ستم همكیشان
روسش واميدارد .در نهايت توضیحي اجمالي از گردش در خواجهربیع پايان بخش اين فصل از سفرنامه است.
به سوی مشهد ،شهر مقدسِ ایران

9

از همان لحظه اي كه مجبور شديم از ايران به عنوان مقصد سفر خود دست بکشیم و تركستان را انتخاب كنیم ،آرزو
داشتم كه حداقل از شمال شرقي ايران ،به ويژه شهر زيارتي مشهد ،از طريق تركستان بازديد كنیم ،زيرا اين شهر از
مسیرهاي تردد مسافران در ايران خیلي دور است و اگر در آينده قصد سفر به ايران داشته باشیم ،بايد براي رسیدن به
آنجا مسافتي طوالني را طي كنیم .مشهد به ندرت مورد بازديد خارجيها قرار ميگیرد ،اين موضوع تا حدي به دلیل
موقعیت جغرافیايياش و تا اندازهاي به خاطر شهرت ساكنانِ متعصبش به نامهماننوازي و بياطمیناني نسبت به بیگانگان
است .حتي در عشق آباد به ما اكیداً توصیه شد از بازديد مشهد صرفنظر كنیم و حتي ممکن بود بدون حمايت جديِ آقاي
آنگر اجازه مقامات روسي را براي منحرف كردن مسیر سفرمان نداشته باشیم؛ اما به هر حال ،در طي چند روز تمام
مشکالت برطرف شد و ما با يک گروه چهار نفره روس به عالوه مستخدمي كه يک جوانِ مهاجرِ آلماني بود ،همراه
شديم.
سفر به مشهد چهار روز طول ميكشد .چنین سفري سوار بر پشت اسب و با آرامش خاطر ،ممکن است يک گشت و
گذار خوب تلقي شود؛ اما با چپانده شدن در درشکهاي تنگ ،اين سفر كامالً عذابآور بود .به مدت چهار روز ،دو روز در
كوه و دو روز در دشت ،مردم از صبح زود تا دير وقت اغلب با سرعتي بسیار باال در حركت بودند .ناخوشايندترين چیز در

 .9عنوان فصل سوم از كتاب.
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طول سفر ،گرد و غبار بیش از حد بود .راهها با اليهاي ضخیم از گرد و غبارِ آرد مانند پوشانده شده بود كه به وسیله
اسبها پخش ميشد و مدام درشکه را در ابر ضخیمي از خاک ميپوشاند .گرد و غبار به تمام منافذ و ترکها نفوذ
ميكرد؛ وسايل و لباسهاي داخل چمدانها كامالً گرد و خاكي شده بود و همسرم با ضخیمترين حجابها نميتوانست
خودش را در برابر آن حفظ كند .هر روز پوشیده با اليهاي ضخیم از گرد و غبار راه ،به نحوي كه شناساييمان ممکن
نبود ،به محل اقامت بعدي ميرسیديم.
بنابراين به رغم جادههاي مناسب ،حركت در میان كوهها كامالً طاقت فرسا بود ،به خصوص هنگامي كه من مجبور
بودم از ترس درشکهچي كه اغلب چرت ميزد ،هر كاري بکنم تا مطمئن شوم درشکه به درههاي بدون محفاظ در اين
جاده پر پیچ و تاب سقوط نميكند.
كوهستان مرزي ايران ،كوپهداغ ،داراي پنج رشته كوه است كه ما آنها را پشت سر گذاشتیم ،به طوري كه پنج
مرتبه مسیر سربااليي رفتیم و دوباره پنج بار در سراشیبي حركت كرديم .نوار مرزي روي خط الرأس رشته كوه اول امتداد
مييابد ،گمرک گودان روسیه در دامنه شمالي قرار دارد و گمرک باجگیرانِ ايران در دامنه جنوبي رشته كوه نخست است.
نامه سرگشادهاي كه از طرف سفارت محلي ايران به ما داده شده بود ،سبب شد تا مقامات گمركي در باجگیران به طرز
بسیار مهماندوستانهاي از ما پذيرايي كنند و يک صاحب منصب مهربان به نام میرزا علي نهايت تالش خود را به كار
گرفت تا كاروانسراي ناخوشايند آنجا را براي ما قابل تحمل كند .اقامتگاههاي بعديمان چندان بد نبودند .آنها در
كاروانسراي نسبتاً شلوغي رحل اقامت افکندند كه شامل حجرههاي خالي ،با پنجرههاي اغلب فاقد شیشه و زمین سنگ
فرش شده ،بود .پس از سفرهاي پر فشار ،تهیه غذا از دايره مشکالتمان خارج شده بود .در همه جا چاي سماورها به راه
بود ،تعدادي تخم مرغ پخته ،مقداري نان برشته و مخصوصاً خربزههاي شگفت انگیز ،وعدههاي غذايي ما را در طول سفر
برگشت تشکیل ميدادند.
زيباترين و بهترين قسمت سفر در پشت رشته كوه سوم رخ ميداد .در آنجا مسیر به دره طولي باريک و زيبايي
منتهي ميشود كه در امتداد نهري خروشان با گلوگاههايي تنگ و بکر و خیال انگیز قرار دارد .غیر از اينجا ،كوهها كمتر
جلوهاي جذاب دارند؛ آنها عاري از هرگونه رويیدني هستند و فقط كمي در آال-آرچا [در قرقیزستان امروزي] سرسبزي
يافت ميشود .در دره مذكور ،يک نوع درخت شبیه سروكوهي وجود دارد و به جز آن هیچ نوع پوشش گیاهياي ديده
نميشود ،زيرا خورشید علفزارها را ميسوزاند .فقط گونههاي كمي از جانوران ديده ميشدند .در ابتدا با مارمولکهاي
بيشماري سرگرم شديم كه بعضي از آنها واقعا بزرگ بودند و روي صخرههاي نزديک به جاده آفتاب ميگرفتند و پس
از آن جانوراني شبیه موش بزرگ 9ديديم كه در بین قلوه سنگها تاب ميخوردند و بيپروا و با كنجکاوي به ما خیره شده
بودند.

1. Hamster
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در دو سوي رشته كوه چهارم ،دو فالت مرتفع كوهستاني وجود دارد كه به صورت ديم كشت ميشوند و رشته كوه
پنجم كه تنها اندكي از فالت مذكور ارتفاع بیشتري دارد ،مرز فالت ايران كه مشهد در درون آن قرار گرفته است را
تشکیل ميدهد .ما به سمت پايین اين رشته كوه در مرز فالت ايران و به سوي قوچان حركت كرده و شب دوم را در آنجا
خوابیديم .براي مدت دو روز ،در راه رسیدن به مشهد از مسیر بسیار همواري عبور كرديم كه در آن فاصله بین آباديها از
هم كمتر ميشد .جادهاي مثل آن نیز كامالً با گردِ نرمي پوشیده شده بود؛ گردي كه حاصل فرسايش گلِ رسِ سخت يا
بادرُفت بود.
آبیاري در اينجا توسط چیزي كه آن را كاريز مينامند ،انجام ميشود .اين منابع به صورت دست كَند و زيرزمیني
ايجاد شدهاند .دامنه كوهها به سمت سفرههاي آب زيرزمیني حفر شده و سپس آب از جايي كه میسر باشد ابتدا در زير
زمین ،سپس روي سطح زمین و در آب بندها به صورت افقي در كانالي هدايت شده است تا بتوان از آن براي آبیاري
مزارع استفاده كرد .به كمک اين آب ،شگفت انگیزترين محصوالت از خاكي كه بسیار حاصلخیز است به دست ميآيد.

9

روستاها ،همه با ديوارهاي گلي بلند و بسیار زيبايي احاطه شده و مانند قلعه به نظر ميرسند .خارج حصار روستاها،
باغهاي متعددي وجود دارند كه آنها هم با ديوار احاطه شده و بیشترشان با صنوبرهاي چسبیده به هم مستور گشتهاند.
يک خارجي در ابتدا به ساكن از مشاهده كاشت گسترده صنوبري كه در سرزمینش بسیار مورد بيمهري قرار دارد ،بسیار
شگفت زده ميشود .صنوبر در كشورهاي شرقي اينقدر گسترده كاشته شده كه معموالً بخش مهمي از منظرهها را
ميسازد .اما با وجود اين ،در اينجا به سختي درختي وجود دارد كه به اندازه يک گلدان نقرهاي با ارزش باشد 2.قلمهها [ي
صنوبر] مانند كشت گلخانهاي نزديک به يکديگر كاشته ميشوند و اگر آب كافي به آنها برسد ،رشد زيادي خواهند كرد.
تنه نهال به سرعت رشد ميكند و قطر آن تا يک يا دو اينچ در سال افزايش مييابد به طوري كه در صورت نیاز به قطع
اشجار ،چنین گیاهي ساالنه مقادير قابل توجهي هیزم به دست ميدهد و با فاصله كمي ميتواند الوار و كنده بسیار خوبي
تأمین ميكند.
جمعیت شهرها عمدتاً فارس هستند 1.زنان آنها بسیار محجوب و خجالتي هستند و از غريبهها خوششان نميآيد.
با اين حال ،در روستاها و به ويژه در كوهستان ،آنان برخورد بسیار دوستانهاي نشان دادند و حتي زناني كه جذب خبر
حضور يک اروپايي شده بودند ،پیش آمدند و هیچ ترسي از خود نشان ندادند.
روز سوم [سفر] بعد از يک استراحت طوالني هنگام ناهار در امام قلي 9،به آخرين اقامتگاهمان در شیروان رفتیم .هر
چه به مشهد نزديکتر ميشديم ،جاده پر جنب و جوشتر ميشد .صفي طوالني از گاريهاي باري و درشکههاي شخصي

 .9نويسنده وضعیت آباديهاي میان قوچان و مشهد و حوالي شهر مشهد را توصیف ميكند[ .مترجم]
 .2احتماالً منظور ديار خود اوست كه در آن ،به ندرت درختي يافت ميشود كه بیش از يک گلدان نقره ارزشمند دانسته شود[ .مترجم] / .شايد اين جمله
گوياتر باشد :منظور نويسنده اين است كه در كشور او يک گلدان نقره ارزشش از يک درخت صنوبر بیشتر است .البته اين مسئله به خاطر طبیعت سرسبز اروپا
و آلمان بسیار طبیعي به نظر ميرسد.
 .1منظور شهرها و آباديهاي بین راه قوچان تا مشهد است[ .مترجم]
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را ميديديم كه مسافران ايراني را جابهجا و از كنار ما عبور ميكردند .بسیاري از اين گاريها و درشکهها به دست
آلمانيها ساخته شدهاند؛ به دست گروه مهاجران آلماني هلنندورف در قفقاز .ما همچنین با كاروانهاي بیشماري روبهرو
شديم كه كجاوهها در آنها يک منظره عجیب و غريب پديد آورده بودند .اينها محفظههاي حصیرياي هستند كه زنان
ايراني ميتوانند با آنها توسط حیوانات باركش جابهجا شوند ،درست مثل بستههاي كااليي كه از دو طرف يک قاطر
آويزان ميشوند.
بعد از ظهر روز اول سپتامبر به مشهد رسیديم كه مانند همه شهرهاي ايراني با يک ديوار عظیم گلي احاطه شده
است و با برجهاي دفاعي پرشمارش منظرهاي بسیار زيبا به وجود آورده است .به دروازه شمال غربي [دروازه باالخیابان]
رسیديم؛ اما درشکهچي با خودداري از راندن میان شهر؛ مسیر خارج از آن را در امتداد ديوار غربي به سمت دروازه جنوب
شرقي [دروازه پايین خیابان] طي كرد.
ما روز جمعه به شهر رسیديم و در نتیجه بالفاصله با آداب و رسوم يک روز تعطیل كه در خارج از دروازه شهر رخ
ميداد ،آشنا شديم .مخصوصاً در جلوي دروازه جنوب شرقي ،دروازه هرات [دروازه پايین خیابان] ،درشکه ما به سختي
ميتوانست پیش برود.
جمعیت زيادي از مردم در همه جا موج ميزدند و يا در گروههاي متعددي روي زمین دراز كشیده بودند .در اين
میان ،به ويژه در قبرستانها ،ميديدي عدهاي ،نشستهاند و بيتوجه به هیاهوي اطرافشان قرآن ميخوانند .سرانجام
درشکهچي با پیچ و تاب فراوان از میان آنها گذشت و به سمت دروازه شهر راند و پشت آن درست روبهروي ديوار شهر
در مقابل دروازهاي با دو در عظیم متوقف شد.
مسافران اروپايي در مشهد به مهماننوازي يکي از معدود اروپاييهايي كه در آنجا زندگي ميكند ،تکیه ميكنند؛
زيرا يک مسیحي به سختي ميتواند اتاق ديگري را در آنجا براي اسکان پیدا كند .توصیهنامههايي كه ما از شركت
«استوكن اند كو» 2در تفلیس دريافت كرديم درهاي اقامتگاه مهمان نوازانه شعبه قانوني «استوكن اند كو» در مشهد را
كه توسط يک آلماني با تابعیت روسي به نام آقاي ردلین اداره ميشد ،برايمان گشود .يک كنسولگري روسي و انگلیسي
در مشهد وجود دارد كه توسط نیروهاي خودشان محافظت ميشود .همچنین شعب دو بانک و تعدادي بنگاه اروپايي
هستند كه مهمترين آنها احتماالً میزبان مهربان ما باشد .تجارت بین يک بنگاه اروپايي و اهالي مشهد هنوز به روشي
نسبتاً ابتدايي انجام ميشود كه مرا به وضوح به ياد آغاز تجارتمان در شرق آفريقا ميانداخت .شركت «استوكن اند كو»
يک قطعه زمین را از يک فرد محلي اجاره كرده بود كه آن را طبق میل و نیاز مستأجر گسترش داده بودند و آن عبارت
بود از يک ساختمان مستحکم كه در پیرامون يک حیاط مركزي ساخته شده بود .در طبقه همکف آن اصطبل و
دكانهاي خواروبارفروشي قرار داشت و طبقه اول آن را به دفاتر اداري و اتاقهاي مسکوني اختصاص داده بودند .كار

 .9امامقلي روستايي است از توابع بخش باجگیران شهرستان قوچان در استان خراسان رضوي ايران .فاصله اين روستا (امامقلي) تا شهرستان قوچان 12
كیلومتر و تا بخش باجگیران حدود  01كیلومتر ميباشد[ .مترجم]
 .2احتماالً شركتي تجاري در گرجستان متعلق به آلمانيها كه پوشش اين سفر بوده است[ .مترجم]
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صاحبخانه ما واسطهگري بود .او به تمام جريان تجارت به طور كامل اشراف داشت .او مردي كاركشته بود كه همه چیز را
در مشتش داشت .هیچ معاملهاي بدون واسطهگري او قابل انجام نبود و نميتوانست باشد .هیچ شخصي هرچند بي ادب،
نميتوانست او را ناراحت كند ،بدون اجازه او هیچ اطالعات حساسي نميتوانست در حوزه استحفاظیش منتشر شود .از
طرف ديگر ،او همیشه [شركاي] اروپايي خود را از امور مطلع ميكرد و [از اين طريق] امنیت [تجارت] خود را تضمین
مينمود .ناگفته پیداست كه مالکان و دالالن بزرگترين سهم اين معامالت را از آن خود ميكردند .با اين حال ،در آن
زمان ،ساماندهي تجارت به طور غیر قابل تصوري دشوار بود ،زيرا تعصب اهالي شهر ،ارتباط مستقیم با فروشندگان محلي
را براي اروپايیان ناممکن ميكرد.
من در هیچ كشور مسلماني با چنین مردم اروپايي ستیزي مانند مشهد مواجه نشدهام 9.مشهد جنبه تقدس خود را از
مرقد امام هشتم ،رضا(ع) ،كه در كنار آن عبادتگاهي مقدس برپا شده است ،ميگیرد .گفته ميشود بناي حرمي كه در
سال  9612میالدي توسط شاه عباس بزرگ ساخته شده است ،در كل مشرق زمین زيباترين بوده و ثروتي بیکران را در
خود جاي داده است .گنبد طاليي از فاصلهاي دور ديده ميشود ،منظرهاي كه زائراني را كه از راه دور آمدهاند مسحور خود
ميكند .براي ايران ،مشهد همان چیزي است كه مکه براي بخش غربيِ مشرق زمین [عثماني] است .همه ساله  61هزار
زائر از تمام كشورهاي شیعهنشین به اين مکان مقدس ميآيند و بدين وسیله مفتخر به كسب لقب مشهدي ميشوند كه
اين عنوان را به نامشان اضافه ميكنند .عالوه بر امام هشتم ،مزار مردان پرشمار مشهور و فاضل ديگري نیز در مشهد
قرار دارد ،به ويژه مقبره قهرمان داستانهاي «هزار و يک شب» ،خلیفه هارون الرشید.
در روبهروي مرقد ،مسجد گوهرشاد نیز بسیار هنرمندانه و به افتخار يک شاهزاده افغان 2ساخته شده است؛ گنبد آبي
الجورديِ زيباي متعلق به آن كه در كنار گنبد امام رضا (ع) با موزائیکهاي طاليي تزيین شده است به طور مضاعفي
ميدرخشد.
اين اماكن مقدس در مركزيترين قسمت شهر واقع شدهاند[ ،در آنجا] آنچه اصطالحاً بست نامیده ميشود به گفته
مسلمانان متعلق به امام معصوم است و غیرمسلمانان نبايد به آنجا وارد شوند .بستها به شکل يک چهار ضلعي بزرگ
هستند كه در آن تعدادي مسجد ،اماكن مقدس ،كاروانسرا ،خانه و مغازه وجود دارد .بستها توسط طاقها و زنجیرها از
ساير مناطق شهر تفکیک شدهاند و هیچ حیوان يا گارياي حق عبور از آنها را ندارد .اگر يک اروپايي اين ممنوعیت را
نقض كند و به بستها وارد شود ،هیچ كنسولگرياي نميتواند او را از خشم مردم برهاند .مشهد وجه تمايز دومي هم
دارد و آن يک تفرجگاه عمومي است كه تمام طول شهر را ميپیمايد و بناهايي مشرف به آن در حاشیهاش ساخته
شدهاند .پیادهراهي كه نامش خیابان است با طولي حدود  1كیلومتر و در عرض حدود  21متر از دروازه جنوب شرقي
[دروازه پايین خیابان] به دروازه شمال غربي [دروازه باالخیابان] ميرود .خیابان از دو طرف با بناهاي يک طبقهاي احاطه
شده كه مغازهها ،كارگاهها ،مدارس ،حمامها و غیره نیز جزوشان است .در وسط پیادهراه كه درختاني كاشتهاند ،آبراهي با
 - 9در ادامه نويسنده جملهاي در مذمت رفتار ديني مردم محلي ميآورد كه برداشت شخصي او از موضوع است و به همین دلیل حذف شد[ .مترجم]
 2منظور راوي گوهرشاد خاتون است كه احتماال به علت قرار داشتن مدفنش در هرات او را اشتباها از اهالي افغانستان دانسته است[ .مترجم]
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حدود  1تا  0متر عرض در امتداد طرفین جاري شده كه در بسیاري از نقاط توسط پلها و تختههاي چوبي به هم متصل
شده اند .اين نهر كه آبي كامالً كثیف در آن جاري است ،توسط مسلمانان براي همه چیز مورد استفاده قرار ميگیرد .آنها
در آن لباس ميشويند ،مجاري فاضالب را به آن هدايت ميكنند ،مردان مقدس هنگامي كه به عنوان مثال به خاطر
مالحظات تجاري با يک مسیحي دست ميدهند دستشان را در آن ميشويند و به اين وسیله خودشان را از پلیدي
ميرهانند .با وجود اين از همان آب براي آشامیدن استفاده ميكنند؛ آن آب مقدس است بنابراين بهرهمند شدن از آن
ترديد برنميدارد!
خیابان شريان اصلي شهر را تشکیل ميدهد و زندگياي كه معموالً فقط در بازارهاي يک شهر يافت ميشود ،در
اينجا رخ ميدهد .اگر از پشت بام خانه ما به خیابان نگاه ميكرديد ،با منظره جذابي در وروديِ دروازه روبهرو ميشديد،
جايي كه كاروان هاي شتر و االغ راه را بند آورده بودند ،جايي كه كشاورزان با محصوالت مزرعه خود و زائران بيشماري
با فشار وارد حصار شهر ميشدند .همچنین اين پیادهراه تفرجگاهي به سمت بستها ميرود؛ اما تردد وسايل نقلیه 9در
ورودي آن متوقف شده و بايد راه خود را از میان كوچههاي تنگ و تاريک بيشماري ،پیرامون بستها پیدا نمود .در
داخل بست ،نهر به جلوخان مقدسي به نام صحن ميرسد كه در وسط آن دكهاي نفیس براي آب قرار دارد .قسمتي از
پیاده راه كه از سمت جنوب به بست كشیده شده پايین خیابان و قسمت شماليِ آن باالخیابان است.
در همه جا نفرت اهالي از غريبهها و مسیحیان مشهود بود .در سطح خیابان جوانترها از غربيها دوري ميكردند و
نگاه خشمگین بزرگترها در همهجا احساس ميشد .اگر يک مسیحي يا يهودي تصادفاً به خوراكيهاي عرضه شده در
خیابان دست ميزد ،نگاههاي چپ چپ شروع ميشد و اگر تن يک نامسلمان به يک فرد مذهبي از سیدهاي بسیاري كه
به دستار سبز رنگ شناخته ميشوند تماس پیدا ميكرد ،آن سید فوراً و صراحتاً عصبانیت و خشم خود را بروز ميداد .يک
بار ما به همراه مستخدم میزبانمان كه يهودي بود ،از مسیري عبور ميكرديم؛ هنگامي كه او به آرامي به سیدي با آن
مشخصات برخورد كرد ،بيدرنگ يک جفت كشیده محکم از او دريافت كرد ولي هیچ واكنشي نشان نداد زيرا اگر او علیه
آن سید كاري ميكرد ،تمام اهالي محل به او حملهور ميشدند .مردم هنوز از میان اتباع خارجي نسبت به اروپايیان
محتاطتر هستند؛ آنها ميتوانند با درخواست حمايت از حاكم يا كنسولگري ،خود را در برابر خشونتها محافظت كنند.
اين موضوع فرصتي براي نظاره فرهنگ زندگي بومي مردم به شما ميدهد .سالها بود كه اروپايیان مقیم مشهد بر روي
يک بشکه باروت نشسته بودند و زندگیشان مداوم در معرض خطر قرار داشت به گونهاي كه به دستور كنسولگريها
مجبور بودند لباس محلي پوشیده تا در مواقع بحراني بتوانند فرار كنند .كینه از پهلوانان 2ايراني و به خصوص از سیدها در
بین اروپايیان بسیار باال بود ،چنانچه اخیراً كه روسها توانستند اين شهر مقدس را اشغال كرده و نظم را حاكم نمايند،
اروپايیان فارغ از ملیتشان كامالً از اين رويداد استقبال كردند .البته اين امر ممکن است از نقطهنظر موضع سیاسي متفاوت
باشد .اين شعف انگیز بود كه چگونه ايرانيها به سزاي رفتار بد خود با غربيها رسیده بودند .بنابراين در مجاورت مرزهاي
 .9احتماالً درشکه و گاري و امثال آن[ .مترجم]
 - 2نويسنده در اينجا از واژه توهین آمیزي استفاده ميكند كه احتماالً منظور او پهلوانان و سر دسته لوطيهاي شهر است[ .مترجم]
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روسیه و بدون كوچکترين ابزار مدرن براي اعمال قدرت ،مردم بايد از هرگونه درگیري با اروپايیان اجتناب ميكردند و
نبايد به روسها فرصتي براي عکسالعمل اهدا ميكردند؛ چیزي كه دقیقاً روسها منتظرش بودند.
با وجود اين ،بايد دانست كه نهادهاي دولتي ايران در مشهد تمام تالش خود را براي محدود كردن قدرت پهلوانان و
سردسته لوطيها انجام داده و با اروپايیان دوستانه و مؤدب برخورد ميكنند .مهمتر از همه ،حاكم سیاست آموخته،
شاهزاده ركن الدوله ،يکي از عموهاي آن وقت ،يعني بزرگترين عموي شاه كنوني كه به لطف او ترفیع گرفته ،ظاهراً قصد
داشت تا احساس بدي كه مردم [در اروپايیان] ايجاد كرده بودند را جبران كند.
بعد از اين كه خودمان را با توصیه نامهاي كه در دست داشتیم ،معرفي كرديم ،حاكم گفت كه ما از همه اروپايیان به
گرمي استقبال خواهیم نمود .او بالفاصله در كاخ خود يک جشن صمیمانه كوچک برگزار كرد كه دو پسرش نیز در آن
شركت داشتند .آنجا يک مراسم اروپايي و شامي با طبخ عالي همراه با سرو شراب برگزار شد .رفتار بسیار خشک و با وقار
شاهزاده به سرعت جاي خود را به رفتاري باز و دوستانه داد .ماه تا پايان صرف غذا منتظرمان ماند 9و پس از آن ما را به
باغ باشکوهي راهنمايي كردند كه در آن خیمههاي گرانبهايي برپا كرده و چراغهاي فراواني روشن كرده بودند .نیمه شب،
حاكم ما را از میان خیابانهاي خالي به خانه رساند.
ما البته همچنان به همان میزانِ اول سفر از نفرت مردم نسبت به خودمان احساس ناراحتي ميكرديم ،چیزي كه
پیش از آن در هیچکدام از سفرهايمان به كشورهاي اسالمي نديده بوديم؛ اما در ازاي آن توانستیم چنین زندگي اصیلي را
از نزديک ببینیم .ما در اينجا ،در مشهد هستیم تا چنین پايبندياي به آداب و رسوم هزاران ساله در زندگي عامیانه شرقي
را كه در هیچ جاي ديگر مانند ندارد ،مشاهده كنیم.
مشهد يک مركز تجاري بزرگ و در درجه اول واسطه تجارت با افغانستان است .مشهد همچنین به دلیل تجارت
سالحهاي تزيیني ،جواهرات و به خصوص فرشهاي دستباف تولید اينجا ،شهره است .با اين حال ،مورد آخر [يعني
فرش] پیش از اين تماماً به صورت كارگاهي تولید ميشد و امروزه اثري از زيباييهاي سابق در آنها ،نیست .گرهزني به
روشي بسیار عجیب انجام ميشود .معموالً ميتوانید تعداد زيادي از دارهاي قالي را در چندين اتاق تاالر مانند مشاهده
كنید كه هر كدام داراي يک سرپرست و تعدادي كودک هستند .سرپرست در مقابل خود يک برگه الگو قرار داده و آن را
با شعر مي خواند يعني او به هر كارگر در قالب يک آهنگ گوش نواز ،دستور رنگ و تعداد گرههاي هر يک را ميدهد و به
همین ترتیب در قالب يک شعر ،پاسخ كارگران را با تکرار دستور داده يا در صورت تمام شدن رشته پشم از آنها [پشم]
درخواست ميكند .وقتي براي اولین بار اين سرودها را ميشنیديم ،فکر كرديم كه آنها دارند ترانههاي عامیانه ميخوانند،
بنابراين با آنها همصدا شديم.
با وجود يک شاهراه تجاري [به نام] خیابان ،مشهد نیز مانند ساير شهرهاي مشرق زمین داراي يک بازار اصلي
سرپوشیده است؛ اما در اينجا اشتیاق كمتري را برميانگیزد .رايجترين سکه قِران است ،يک تکه از نقره نامرغوب كه

 .9احتماال منظور نويسنده تعبیر شاعرانهاي از در وسط آسمان ماندن ماه پس از صرف غذا و هنگام قدم زدن در باغ بوده است[ .مترجم]
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حدودا اندازه سکه تجاري ماست ،اما تنها  01فنیگز (سکه مسي آلماني) ميارزد .از آنجا كه هیچ سکه طاليي وجود ندارد،
جابهجا كردن پول براي شما بار سنگین كمي نخواهد بود .به جز مساجد و ساير بناهاي مقدس كه براي خارجيها قابل
دسترس نیست ،هیچ ساختمان جالب توجهي در اين شهر وجود ندارد .با اين حال ،اين قابل توجه است كه تعداد زيادي
پاسگاه [يا قراولخانه] در سطح شهر به صورت پراكنده وجود دارند كه چندين سرباز در آنها آماده هستند و حمامهاي
زيادي كه از بیرون با نقش برجستههاي مركب از صحنههاي رزمي و اشکال رنگارنگ شناخته ميشوند.
البته ما به نگراني میزبان مهربانمان كمتوجهي ميكرديم و اگر همسرم براي ترک خانه اصرار نميكرد ،دوست
داشتم تا دوباره او را ببینیم .اما مطمئناً شما به چنین سفرهايي نميرويد تا سرانجام در اطاقي بنشینید و البته ما از
پیادهروي تنها در خیابان ها منع نشده بوديم .من حتي متوجه شدم كه ما كمتر از قبل با بد رفتاري مواجه هستیم .هنوز
هم ممکن است كمي از بدرفتاري در مردم وجود داشته باشد؛ اما فارغ از آن به طور طبیعي احساس مهماننوازي وجود
داشت .در هر صورت ،ما هیچ وقت مجبور نشديم كه از تنها بیرون آمدنمان شکايت كنیم ،در حالي كه وقتي با
همراهانمان بوديم ،ميبايست انواع مختلفي از نفرت را به جان ميخريديم حتي زماني كه با حاكم به عنوان
مشايعتكننده حركت ميكرديم يک بادمجان به داخل درشکه ما پرتاب شد.
هنگامي كه به تنهايي قدم ميزديم تجربه كوتاهي در يک مسجد مخروبه در خارج شهر داشتیم .من قصد داشتم از
آن خرابه جذاب عکس بگیرم؛ اما دستگاه من كار نميكرد .از آنجا كه در همین حال تعداد زيادي از افراد كنجکاو [نزديک
ما] جمع شده بودند ،تصمیم گرفتیم از يک پله نسبتاً خراب كه به صفه مسجد منتهي ميشد باال برويم تا دستگاه را
مجدداً در يک مکان خلوت قرار دهیم .بنابراين به باالي خرابه رسیديم و من زماني كه جمعیت مردم كنجکاو به دنبال ما
بودند ،سخت به تعمیر [دستگاه] مشغول بودم.
من با عصبانیت گفتم« :مردم باز اينجا هستند» ،پس از آن يک صدا در جواب گفت« :اگر شما بخواهید ،مردم را
دور ميكنم!» ما با حیرت به اطراف نگاه كرديم؛ اما هیچ اروپايياي [در آنجا] مشاهده نکرديم .پس از آن يک مسلمان
كه به زبان آلماني روان با ما صحبت مي كرد ،به ما گفت كه اگر چه او ساكن مشهد است ،اما در سطح جهاني به مرتبه
يک تاجر موفق رسیده و آلمان را نیز ميشناسد .او به ما كمک كرد .بعداً معلوم شد او كه محمد نام داشت ،همان چهره
شناخته شده در تركستان بود كه ما قبالً دربارهاش شنیده بوديم .او زماني آقايي بسیار ثروتمند بوده ،كسي كه ثروتش يک
زن جوان روس را در مسکو اغوا كرده تا با او ازدواج كند .محمد بعداً فقیر شده بود .همسر و دو پسرش مرده بودند و تنها
دو دخترش كه با او در وضع بسیار فقیرانهاي در مشهد زندگي ميگذردانیدهاند ،به جا مانده بودند .اين دختران به عنوان
مسلمان بزرگ شده بودند؛ اما وقتي آنها به سن ازدواج رسیده و قرار بوده ازدواج كنند ،يک روس در مشهد توجه دولت
روسیه را به اين پرونده جلب ميكند .طبق قانون روسیه ،فرزندان يک زن كاتولیک روسي همیشه بايد كاتولیک بمانند و
گرفتن اين دو دختر از پدرشان يک موضوع سیاسي بوده است .يکي از دختران به روسیه آورده شده بود تا به خانواده
مادرش تحويل داده شود؛ اما دومي نميخواسته است درباره آنها چیزي بداند و سرانجام مجبور شدهاند اين دو دختر را در
يک يتیمخانه در عشق آباد ،جايي كه هنوز در آن زمان در آنجا بودند ،بگذارند .دختران ،كه كامالً با رسوم مسلمانان
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پرورش يافته بودند و به هیچ وجه مخالفتي با ازدواج تعیین شده نداشتند ،اكنون مطمئناً در يتیمخانه به شدت احساس
ناراحتي ميكردند!
آشنايي با محمد كه میزبانمان به دلیل انزوا گزينیش از وجود او هیچ آگاهياي نداشت ،براي ما بسیار خوشايند بود.
من از اين طريق با شخصي كه به منفعت دالل استوكنز نبود آشنا شدم.
به اتفاق میزبان صمیمیمان ،حدود يک ساعت براي گردش به قبرستان خواجه ربیع از اصحاب امام رضا (ع) رفتیم.

9

اينجا يک تفرجگاه بیرون شهر محبوب براي مشهديها محسوب ميشود كه به عنوان باغي سايهدار راحتي و آرامش را
براي مسافران در طول روز به ارمغان ميآورد .ما توانستیم وارد مسجدي 2نیمه ويرانه شويم كه كاشيهاي زيبا و نفیس
آن توجه ما را جلب كرد.
بعد از شش روز اقامت مجبور شديم به خاطر رسیدن زمان حركت درشکهمان به فکر رفتن باشیم .ما دوست داشتیم
مدت بیشتري در اين شهر ،كه بعید به نظر ميرسد زندگي اصیل آن ديري بپايد ،بمانیم؛ زيرا سر و صدا در همه جا به
گوش ميرسید و مشخص بود كه در صورت شورش مردم ،روسیه در آنجا اقدام نظامي خواهد كرد و به اين ترتیب
آرامش و نظم را برخواهد گرداند و البته زندگي مدرني با حذف آداب و رسوم پیشین پديد خواهد آورد.

 .9راوي در اينجا دچار اشتباه شده چرا كه خواجه ربیع از ياران حضرت علي (ع) بوده و در زمان امام رضا (ع) نميزيسته است[ .مترجم]
 .2نويسنده به خاطر تشابه ظاهري ،مقبره خواجه ربیع را با عبادتگاه مسلمانان اشتباه گرفته است[ .مترجم]

