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هايي كه در نيمه دوم قرن يازدهم هجري/ قرن يكي از مهمترين سفرنامه

هفدهم ميالدي، در جهان اسالم نوشته شده، سـياحتنامة اولياء چلبي 
، سياح اهل عثماني و ملقب به ابن م)١٦١١-١٦٨٢هـ.ق/١٠٩٣-١٠٢٠(

) است. اولياء در طي بيش از ١٥: ٣، ج ١٣٤٢، لىها (بروسهبطوطه ترك
و برخي مناطق  عـثماني هاي قلمرو دولتچهل سال مسافرت در سرزمين

اي ده جلدي ثبت و خارج از سلطه آن، مشاهدات خود را در سياحتنامه
 با سفرنامه شاردن مقايسه كرده وضبط كرده است. برخي محققان آن را 

اند كه جـهان دانستهلكه اسالم و ب ترين سفرنامة تاريخبرخي آن را مفصل
دي به دايره المعارفي به موضوعات مختلف پرداخته و اطالعات ارزشمن مانند

  دهد.دست مي
اولياء در تحرير مشاهداتش به توصيف عمومي شهرها، تحليل معني 

تاريخچه شهرها، عادات و عرف سكنه و اهالي شهرها، اسم شهرها، روايت 
ها، مشاهدات عجيب و غريبش و ها، نوشيدنيها، محصوالت، خوردنيزيارتگاه

. فون هامر پورگشتال مورخ زبان و مذهب اهالي شهرها پرداخته است
تاريخ امپراطوري «نخستين مورخي است كه در تاليف كتاب اتريشي، 
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ي ياد و از آن در تاليف آثارش استفاده كرده است از سفرنامه چلب» عثماني
  ). ٢٠٦٩: ٣: ج ١٣٨٧(پورگشتال، 

  زندگينامه اولياء چلبي
كند، ه ميتنها اثر قديمي كه در مورد حيات اولياء چلبي اطالعاتي به ما ارائ

و سياحتنامه اوست. به جز اين اثر، متأسفانه در خصوص زندگي و حيات ا
 ١٠٢٠ محرم ١٠نيست. اولياء به گفته خود در منبع مهم ديگري در دست 

 م، در محلة اون قاپي شهر استانبول به دنيا آمد١٦١١مارس  ٢٥هـ.ق/ 
ه )، نامش اولياء و نام پدرش درويش محمد ظلي بود٦٦: ١٣٩٤(عربخاني، 

). ٢٦٧و  ٢٢٦، ٦؛ ج٤٢٤و  ٢٤٤و  ٢٢٨و  ٣٠: ١: ج١٣١٤است (چلبي، 
مجي باشي) استانبول و طالساز قصر پدرش رييس صنف طالسازان (قيو

ابازه  اهل ). مادرش نيز اصالتاً ٢٥٨، ١ج: ١٣١٤توپقاپي بوده است (اولياء، 
اس بود كه توسط سلطان احمد اول به كاخ سلطنتي آورده شد و بعدها به پ

خدمات رييس طالسازان دربار، به عنوان هديه به درويش محمدظلي 
 ،احمد يسوي اعالي اولياء به خواجه). جّد ٤٩٢: ١٣٧٠بخشيده شد (شاو،

  رسد.صوفي مشهور ترك مى
كند كه در كوتاهيه ساكن اولياء در ميان اجدادش از ياووز اِر ياد مي

بوده و در فتح استانبول در زمان سلطان محمد فاتح مشاركت داشته است. 
ر بعد از فتح استانبول، اجداد اولياء به استانبول مهاجرت كردند. اولياء د

و  عربى خواند، زبانهاي استانبول درس استانبول به دنيا آمد و در مدارس
، موسيقي، نجو و تجويد فرا گرفت و به حفظ و قرائت قرآن و خط فارسى

). ٢٤٥: ١: ج١٣١٤پيدا كرد (چلبي،  مهارت ظريفه پرداخت و در فنون
اوست  گار مربوط بهروز آن از كاخهاي برخى و نگار و طالكاري نقش چنانكه

اي در دولت هاي برجسته). اعضاي خاندان او، چهره٢٥٣: ١٣٧٠(شاو،
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باشد كه نقش پاشا دايي اولياء مي. از جمله آنها ملك احمدعثماني بودند
چلبي داشته است. اولياء در بسياري از سفرها  مهمي در تحقق سفرهاي

ي از شهرها و مناطق را همراه دايي خود بود و در ساية اين نزديكي، بسيار
» ليپاشا احمد ملك«از خود با عنوان  كه روست سـياحت نـمود. از اين

). با توجه ٦٨: ١٣٩٤كند (عربخاني، پاشا ياد مييعني منتسب به ملك احمد
. اولياء در يافت راه دربار عثمانى به نفوذ خاندان اولياء، وي نيز خيلي زود به

و بعد از تالوت قرآن در مسجد اياصوفيه، به  م١٦٣٠هـ.ق/ ١٠٤٠سال 
م) ١٦٤٠-١٦٢٣هـ.ق/ ١٠٣٢-١٠٤٩ :خدمت سلطان مراد چهارم (حك

). بعد از اين ماجرا مورد عنايت سلطان قرار ٢٤٤: ١: ج١٣١٤رسيد (چلبي، 
: ١، ج١٣١٤گرفت و به خدمت در نظام عثماني مفتخر گرديد (چلبي، 

م، رو به سياحت آورد و در طي بيش ١٦٤٠هـ.ق/ ١٠٥٠). اولياء از سال ٢٥٨
ولي، عراق، شام، قفقاز، مصر، سودان، طاز چهل سال مناطق بسياري چون آنا

صحراي عرب تا شمال حبشه، بالكان، آلباني، روماني، مجارستان، وين، 
هايي از ايران را از نزديك هلند، بوسني و هرزگوين، جنوب روسيه و بخش

م به استانبول ١٦٨٠هـ.ق/ ١٠٩١ال مشاهده نمود. وي سرانجام در س
ها و مراجعت كرد و سه سال آخر عمر خود را به جمع آوري ياداشت

و محل  درگذشت ). تاريخ٤٩٤: ١: ج١٣٧٠مشاهدات خود پرداخت (شاو، 
نيست. احتماال وي در سال  معلوم طور دقيق به دفن اولياء چلبى

  )١٥: ٣، ج ١٣٤٢، لىم از دنيا رفته باشد (بروسه١٦٨٢هـ.ق/١٠٩٣

  سفرهاي اولياء چلبي
بيند كه م، و در بيست سالگي رويايي مي١٦٣١هـ.ق/ ١٠٤٠اولياء در سال 

نزد پيغمبر و صحابه و امامان نشسته، هنگامي كه قصد بوسيدن دست آن 
يا » سياحت«گويد مي ،يا رسول اللَّه» شفاعت«حضرت را داشته، به جاي 
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از چند عالم و عارف پرسيده و هريك وعده سعادت رسول اللَّه. تعبير آن را 
گويند كه تعبيرش اين است كه دهند و ميدر دنيا و آخرت را به وي مي

). بعدها ٣٠: ١، ج١٣١٤شود (چلبي، اولياء اهل سياحت و گشت و گزار مي
پيوندد. اولياء قريب به چهل سال به سياحت پرداخت اين رويا به حقيقت مي

ده جلد به رشته تحرير درآورد. فهرست كلي سفرنامه  و حاصل آن را در
  اولياء بدينگونه است:

  موضوعات جلد اول سفرنامه اولياء چلبي
ست و به گفته خود اولياء، وي از همان آغاز نوجواني و جواني به خاطر نش

يده و برخاست با درباريان و صوفيان، مطالب بسياري درباره بالد مختلف شن
مواره زيارت حج و سياحت اقاليم اربعه داشته است. لذا هعالقه بسياري به 

پرداخته است به سير و تماشاي قصبات، محالت و باغات استانبول مي
اش نيز اختصاص به لد اول سفرنامهج). ٢٩-٢٨: ١، ج١٣١٤(چلبي، 

ارها، استانبول دارد. وي در اين جلد به توصيف محالت، مناطق، مساجد، باز
ها، علما، و. . . ها، تكايا، بيمارستاناها، مدارس، دارالحديثها، كاروانسرحمام

وايل اعثماني تا گيري ت پادشاهان عثماني از اوايل شكلاستانبول و احواال
م) ١٦٤٨-١٦٨٠هـ.ق/ ١٠٥٨-١٠٩١خان چهارم (زمان سلطان محمد

  پرداخته است.

  موضوعات جلد دوم سفرنامه اولياء چلبي
م، را در بر ١٦٤٠-١٦٤٨هـ.ق/ ١٠٥٠-١٠٥٨جلد دوم وقايع سالهاي 

آپريل  ٢٣هـ.ق/ ١٠٥٠گيرد. اولياء در روز جمعه اول محرم سال مي
) بعد از ٤: ٢، ج١٣١٤م، و بدون اجازه پدر به بورسه سفر كرد (چلبي، ١٦٤٠

بازگشت به استانبول، اجازه پدر را دريافت كرد و به همراه عمر پاشا والي 
). وي سراسر ٦٩: ٢، ج١٣١٤رد (چلبي، جديد طرابوزان به آنجا سفر ك
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سواحل درياي سياه را سفر نمود و در لشكركشي سلطان ابراهيم به سال 
). به ١١٣: ٢، ج١٣١٤، (چلبىآزوق شركت كرد م، به ١٦٤٠هـ.ق/ ١٠٥٠

گفته پورگشتال و شاو، وي احتماال در اين نبرد موذن اردوي سلطان ابراهيم 
). بعد از ٤٩٢: ١، ج١٣٧٠؛ شاو، ٢٠٦٩: ٣، ج١٣٨٧بوده است (پورگشتال، 

هـ.ق/ ١٠٥٦آن، وي در نبردهاي كرت و مالت شركت كرد. اولياء در سال 
م و با انتصاب عمويش دفترزاده محمدپاشا به حكومت ارزروم به ١٦٤٦

: ١: ج١٣٧٠عنوان مامور تحصيل ماليات، همراه وي عازم ارزروم شد (شاو، 
ه وي براي نخستين بار به ايران سفر ). در ادامه همين سفر است ك٤٩٢
  كرد. 

  موضوعات جلد سوم سفرنامه اولياء چلبي
-١٠٦٣جلد سوم مربوط به سفرهاي اولياء چلبي در طي سالهاي 

شا به باشد. وي بعد از انتصاب مرتضي پام، مي١٦٤٨-١٦٥٢هـ.ق/ ١٠٥٨
م) به عنوان تحصيلدار ١٦٤٨-١٦٤٩هـ.ق/ ١٠٥٨-١٠٥٩ :واليت شام (حك

ول مالياتي و پيك با وي همراه شد و پس از عزل مرتضي پاشا، به استانب
- ١٠٦١بازگشت. بعد از چندي دايي اش ملك احمدپاشا به صدراعظمي (

سال  م) امپراطوري عثماني رسيد. اما بعد از يك١٦٥٠-١٦٥١هـ.ق/ ١٠٦٠
ملك احمدپاشا از صدراعظمي عزل و به عنوان والي سيليستره و سپس 

-١٦٥٢هـ.ق/ ١٠٦٣الي  ١٠٦١خاب شد. اولياء از اواخر سال روملي انت
م، ملك احمدپاشا از ١٦٥٢هـ.ق/١٠٦٣. در سال شدم، همراه وي ١٦٥٠

  شت.حكومت روملي عزل گرديد. اولياء نيز به همراه وي به استانبول بازگ

  موضوعات جلد چهارم سفرنامه اولياء چلبي
جلد چهارم، گزارش سفر به شرق تركيه و سپس سفر مجدد وي به ايران 

م، به عنوان والي ايالت وان ١٦٥٤هـ.ق/ ١٠٦٥است. ملك احمدپاشا در سال 
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طيه، دياربكر، همراه وي عازم وان گرديد و از ملنيز  ءانتخاب گرديد. لذا اوليا
، ارجيش، جزيره، ماردين، سنجار، ميافارقين، بتليس، اخالط، عادلجواز

 ٤هـ.ق/ ١٠٦٥بارگيري و وان ديدن كرد. او در سوم ذي القعده سال 
م، از وان به سمت ايران حركت كرد و از مناطق اروميه، ١٦٥٥سپتامبر 

اشنويه، سلماس، تبريز، مراغه، كهروان، اردبيل، سراب، نهاوند، كنگاور، 
شان و ساوه همدان، كرمانشاه، درگزين، قزوين، الموت، قم، ري، دماوند، كا

  ديدن كرد. 

  موضوعات جلد پنجم تا دهم سفرنامه اولياء چلبي
 وم ١٦٥٦هـ.ق/ ١٠٦٦جلد پنجم شامل ادامه سفرهاي اولياء چلبي در سال 

يد از بعد از سفر به ايران است. او به سمت عراق حركت كرد و بعد از بازد
وزي، موصل و وان، به استانبول بازگشت. چلبي سپس در سفر به مناطق ا

لشكركشي لهستان، اوكراين و بوسني شركت جست. همچنين در در وارنا، 
محمد  سلطان با اشجلد پنجم كتابش، اطالعاتي در خصوص همراهي

ق ، شورش افالچهارم در سفر به آناتولي، حوادث مربوط به حسن پاشا اباضه
  دهد. ارائه مي ... جاللي و بر ضد عثماني، رهبر

، بي بيشتر به توصيف صربستان، مجارستاندر جلد ششم، چل
فر بلغارستان و روماني امروزي پرداخته است. موضوع جلد هفتم، ادامه س

 م است كه١٦٦٢-١٦٦٦هـ.ق/ ١٠٧٤-١٠٧٧اروپايي چلبي در فاصله سالهاي 
در  از مناطقي همچون بلگراد، وين، بودين و سپس واليات افالق و بوغدان

ـستان و قفقاز شمالي ديدن كرد و شرح روماني امروزي، كريمه، داغ
و  ١٠٧٦رويدادهايش را در اين جلد توصيف نمود. اولياء در سال 

و و م، از طريق قفقاز سفري كوتاه به دربند، باك١٦٦٧و  ١٦٦٦هـ.ق/ ١٠٧٧
  گيالن داشته است. 
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گر جلد هشتم، شرح سفر اولياء چلبي به كريمه، روماني، آلباني و دي
 باشد. جلدم مي١٦٦٩و  ١٦٦٨هـ.ق/ ١٠٧٩و  ١٠٧٨الهاي بالد اروپايي در س

م ١٦٧٢-١٦٧١هـ.ق/ ١٠٨١-١٠٨٢شرح سفر به مكه در سالهاي  نهم
طوالني  مسير در باشد. وي در اين جلد به توصيف شهرهاي واقعمي

بي به استانبول تا مـكه و مـدينه پرداخته است. در پايان در جلد دهم، چل
 سواحل نيل، سودان و حبشه اور آن شاملتوصيف مصر و مناطق مج

تا  ١٦٧٣هـ.ق/ ١٠٩١تا  ١٠٨٣پرداخته است. اين سفر طوالتي از سال 
  م، به درازا كشيده است. ١٦٨٠

  سفر اول اولياء چلبي به ايران
چلبي سه سفر به ايران داشته است. وي در جلدهاي دوم، چهارم و هفتم به 
شرح سفرهاي خود به ايران پرداخته است. نخستين سفر وي به ايران، در 

هـ.ق/ ١٠٥٦عباس دوم صفوي و از اواسط سال صفي و دوره سلطنت شاه 
م، بوده است. علت عزيمت وي به ١٦٤٧هـ.ق/ ١٠٥٧م الي اوايل سال ١٦٤٦

كند، بدينگونه بوده است كه حاكم قلعة ان، آنچنان كه خود توصيف مياير
، بـرخي نواحي تابع شـوشيك، از تـوابع ارزروم در مجاورت مرزهاي ايران

ايروان در قلمرو صـفوي را عـرضة تاخت و تاز و غارت خود قرار داد. حاكم 
خود را از اين ايروان با ارسال نامه و ايلچي به حـضور والي ارزروم، شـكايت 

). والي ارزروم نيز نيروهايي را ٢١٩: ٢، ج١٣١٤اتفاقات اعالم نمود (اوليا، 
براي سركوب حاكم شوشيك اعزام كرد. اما بعد از تصرف قلعه، حاكم قلعه 
به ماكو فرار نمود. والي ارزروم نيز اولياء را به همراه هياتي مامور بازگرداندن 

ا به طرف قلعه ماكو اعزام نمود. بعد از حاكم شورشي شوشيك كرد و آنها ر
حل مساله، اين بار اولياء به عنوان مامور گمرك و براي ايجاد و گسترش 
روابط اقتصادي و تجاري، ماموريت پيدا كرد به ايروان و تبريز سفركند. وي 
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در اين سفر، به شهرها و روستاهاي آذربايجان، شروان و قراباغ رفت كه شرح 
رنامه موجود است. اولياء يك هفته بعد از بازگشت به آنها در متن سف

م، به درخواست حاكم وان و از ١٦٤٧هـ.ق/ ١٠٥٧عثماني در اوايل سال 
ارزروم، براي پيگيري برخي امور  طرف محمد پاشا دفترزاده، بيگلربيگي

مجدداً به ايروان سفر كرد و بعد از حل و فصل موضوع به ارزروم باز گرديد 
  گيرند.خي نويسندگان عثماني آن را سفري جداگانه در نظر ميكه البته بر

  سفر دوم اولياء چلبي به ايران
م، به ١٦٥٥-١٦٥٦هـ.ق/ ١٠٦٦الي اواسط  ١٠٦٥اين مسافرت از اواخر سال 

دنبال تجاوزات  طول انجاميده است. علت اين سفر بدين قرار بوده كه بـه
 ه قتل و غارت در نواحي مـرزيعشاير پنيانيشي به حوالي اروميه و اقدام ب

از  رأس حاكميت ايران، حاكم اروميه به آنها يورش برد و هزاران تحت
آورد. همچنين برادر مرتضي  اروميه به خود احشام آنها را غصب كرد و با

ملك و محبوس گرديد.  دستگير توسط خان دنبلي پاشا بيگلربيگي بغداد
مامور رسيدگي به اين امور كرده و ضمن  پاشا والي وان، اولياء رااحمد

نوشتن مكتوبي به حاكم اروميه مبني بر آزاد كردن مرتضي پاشا از اوليا 
، ١٣١٤خان بخواهد (چلبي، گنجعليخواست كه شرايط آزاد كردن او را از 

) هـمچنين بيك عشاير پنيانيشي را همراه او كرد تا در اروميه ٢٦٩: ٢ج
). اولياء همچنين وظيفه ٢٧٠: ٢: ج١٣١٤چلبي، پيگير شكايات خود باشد (

داشته بعد از آن به نزد خان تبريز رفته، هدايا و مكتوبي تقديم وي نمايد. 
با  پاشـا همچنين سفير ديگري به نام ساري علي آقا را همراهملك احـمد

شاه عباس دوم در اصفهان نمود (چلبي،  دربار هايي مأمور عزيمت بهنامه
). اولياء بعد از انجام ماموريت خود در اروميه و تبريز، به ٢٧٠ :٢، ج١٣١٤

سياحت در شهرهاي اردبيل، نهاوند، كنگاور، همدان، درگزين، دينور، 
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ري پرداخت و از طريق  و ، سـاوه، دماوند، كاشانقصرشيرين، قزوين، قم
  درتنگ و درنه به بغداد رفت. 

  سفر سوم اولياء چلبي به ايران
ست. ام اتفاق افتاده ١٦٦٧هـ.ق/ ١٠٧٧اولياء به ايران در سال سومين سفر 

 الكان وباين سفر بسيار كوتاه بود و اولياء در ادامه سفرهايي كه در مناطق 
سفري كوتاه به  اه چون كريمه و قفقاز شمالي داشت،اطراف درياي سي

   انجام داد.داغستان، دربند، باكو و گيالن 

  پيشينه ترجمه سياحتنامه 
 هاي دنيا ترجمه شده است،ي رغم آنكه سفرنامه اولياء به بسياري از زبانعل

اي و تنها خالصه اما تاكنون متن كامل سفرهاي اولياء به ايران ترجمه نشده
ين از سـفر اول او كه مربوط به تبريز و شهرهاي اطراف آن است توسط حس

ص سياحتنامه خيترجمه و تل«اي تحت عنوان نخجواني به فارسي در مقاله
). ١٣٣٨(نخجواني،  نيست دقيق آنهم گزارشي ترجمه شده كه» اولياء چلبي

توسط فاروق  »كرد در تاريخ همسايگان«همچنين كتابي تحت عنوان 
كيخسروي از تركي استانبولي به فارسي ترجمه گرديده (كيخسروي، 

) كه در آن به سفرهاي اولياء چلبي به مناطق كردنشين تركيه ١٣٦٤
  پرداخته شده است. اما اطالعاتي در مورد مناطق ايران ندارد. 

هايي كه به بررسي جداي از فقدان ترجمه، متاسفانه مقاالت و پژوهش
نامه پرداخته باشند، بسيار ناچيزند. بهترين آثاري كه در خصوص سياحت

شناخت آثار اولياء چلبي در ايران به رشته تحرير درآمده است، عبارتند از 
ي گزارش اولياء چلبي از مالحظاتي درباره«مقاله رسول عربخاني با عنوان 

ني، هاي ايرانشناسي چاپ گرديده است (عربخاكه در مجله پژوهش» ايران
گزارش سفر اولياء چلبي به «در اين مورد، با عنوان  ي). مقاله ديگر١٣٩٤
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تاليف الصفصافي احمد المرسي به چاپ رسيده است كه  »حرمين شريفين
توسط رسول جعفريان از عربي به فارسي ترجمه گرديده است (الصفصافي، 

ايران و «). همچنين دو مقاله توسط منيژه صدري يكي با عنوان ١٣٨٤
و مقاله ديگري با عنوان » ي ابن بطوطه و اولياي چلبيايراني در سفرنامه

اثري از نورالدين قميجي، به فارسي ترجمه  »زن در سفرنامه اولياء چلبي«
  ).١٣٨٨شده است (قميجي، 

 كه »چند اصطالح كردي در متن تركي سياحتنامه اولياء چلبي«مقاله 
پ گرديده است (دهقان، توسط مصطفي دهقان در مجله زبانشناسي چا

هاي مربوط به ) اشاراتي به سفرنامه چلبي به ايران دارد. البته بخش١٣٨٥
ذا لايران و قفقاز توسط دكتر جوادي به انگليسي ترجمه و چاپ شده است. 
ل با توجه به اهميت و البته فقدان ترجمه كامل كتاب، مترجمين به دلي

مه و به همين به ايران را ترجهاي مربوط وسعت و حجم كتاب، تنها قسمت
ب انتخا» سفرنامه اولياء چلبي به ايران عصر صفوي«منظور عنوان كتاب 

  شده است. 

  هاي سفرنامهنسخه
هاي خطيِ باقي مانده از سفرنامه چلبي، نسخه كتابخانه ترين نسخهمهم

است. البته  ٢و نسخه كتابخانه بشيراغا ١توپقاپي، نسخه كتابخانه پرتو پاشا

هاي ناقص كتابخانه هاي ديگري نيز موجود است از جمله نسخهخهنس
توپقاپي، نسخه كتابخانه حميديه، كتابخانه ييلديز، كتابخانه خالص افندي، 
نسخه لندن و وين كه نواقصي دارند. براي نخستين بار نجيب عاصم و با 

- ١٣١٤حمايت احمد جودت، شش جلد از سفرنامه را در فاصله سالهاي 
                                                 

 بعدها به كتابخانه ملت استانبول منتقل شد. . ١

 بعدها به كتابخانه سليمانيه استانبول انتقال داده شد. . ٢
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. نجيب عاصم در اين ١م، تصحيح و چاپ نمودند٥١٩٣-٩١٩٣ ش/١٣١٨

اگرچه نيم نگاهي  تصحيح، نسخه كتابخانه پرتو پاشا را اصل قرار داده است.
هاي كتابخانه بشيراغا و توپقاپي داشته اما فرصت استفاده نيز به نسخه

 تنقيدي از آنها را پيدا نكرده است. ازاين رو اغالط بسياري دارد و موفق به
جلدهاي هفتم  ،نقص سفرنامه نشده است. در پايانخواندن تمام، كمال و بي

ش/ ١٣٠٦تا دهم سفرنامه بعد از اتمام جنگ جهاني و در سال 
  ميالدي توسط تاريخ انجمن ترك تصحيح و چاپ گرديد. ١٩٢٨

  هاي اولياء چلبيواقعيت يا تخيل در گزارش
پرسند نامه اولياء از خود مييكي از سواالتي كه بسياري بعد از خواندن سفر

اين است كه آيا آنچه را كه وي نوشته، بر اساس واقعيت بوده يا حاصل 
كنند كه برخي از سفرهايش خيال پردازي اوست؟ بسياري اولياء را متهم مي

خيالي است و او هرگز در آنها شركتي نداشته است. در نگاه اول به نظر 
به ايران وارد باشد زيرا برخي از  رسد اين ايراد در مورد سفرهايشمي

مطالب كُتُب ديگران، اخبار غيبي،  هاي اولياء آراسته به خرافات، كپينوشته
رؤياهاي شگفت انگيز، ستايش از خود، نقل عجايب و غرايب و. . است. 
همچنين اطالعات غلطي كه نه تنها در هيچ منبع ديگري موجود نيست 

ا مسير سفرهايش اشتباهي و جابه جا است. بلكه كامًال متفاوت از آنهاست ي
مراغه رسيدم، يا از  آبگرم خرقان به شهر نويسد بعد ازبه عنوان مثال مي

رسد، از كوه بيستون به يكباره به شهر سهند حركت كرده به نهاوند مي
رود، از قصرشيرين رسد، از كرمانشاه به يه يكباره به درگزين ميهمدان مي

رسد، رود، از سنندج به قم ميرسد، از ديلم به قصراللصوص ميبه قزوين مي
                                                 

تنامه سي، اولياچلپي محمدظلي بن درويش، طابعي احمد جودت، ق)، سياح١٠٢١-١٠٩٣اولياء چلپي (. ١

 ق. ١٣١٤معارف نظارت جليله سنك رخصتله ايلك طبعي، چاپ اول در سعاده اقدام مطبعه سي 
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هاي عماديه به قصبه ر از دامنه كوههاي سبالن گذشته بعد از گذيا از كوه
رود و چندين رسد، يا از از موصله گذر كرده به قلعه سهند ميموصله مي

  مورد ديگر. 
ه نزه« ز آثاربه شدت ا ،همچنين در توصيفاتش از شهرهاي ايرانچلبي 

ي و ابوبكر قزويني كپي بردار »آثار البالد«حمداهللا مستوفي و  »القلوب
است. كپي برداري مانند اطالعاتي كه در خصوص  الگوبرداري نموده

كند، الگوبرداري نيز بدينگونه كه در نوشتن هاي مراغه و تبريز ارائه ميبخش
به مانند مستوفي در مورد  ها را تغيير داده است مثالَ ها فقط مصداقگزارش

اي مانند اينكه در ابتدا فالني همه شهرها از جمالت كوتاه و جمالت كليشه
 خته، بعدها خراب شده، يكي از خلفاي بني عباس آن را تجديد عمارتسا

ا عاملي استفاده كرده است. همه اينه و ...كرده، مغولها آن را خراب كردند 
  براي ترديد در كليات كتاب است. 

هاي اولياء چلبي برداشت توان از اشتباهات نوشتهتنها احتمالي كه مي
توجه به اينكه سفرنامه را در اواخر عمرش به كرد، اين است كه اولياء با 

ها، گذر زمان، پارگي، رشته تحرير درآورده، به داليلي چون انبوه نوشته
ها، فراموشي، كهولت سن و. . . دقت چنداني پوسيدگي يا مفقود شدن نوشته

گويد با هاي اولياء ميدر نوشتن انجام نداده است. شاو نيز در دفاع از نوشته
شود و بسياري منابع نامه توصيف ميدقيق جزيياتي كه در سياحتمقايسه 

گردد، دقت و صحت اثر ديگر كه فقط در آرشيوهاي دولتي عثماني يافت مي
تا حدودي تاييد شده است. دقت و صحتي كه تنها از حضور و  ءاوليا

، ١٣٧٠كند (شاو، مشاركت شخص نويسنده در سفرها و وقايع حكايت مي
 ولياءچنين بارتولد نيز علي رغم تمام ايراداتي كه بر سفرنامه ا). هم٤٩٤: ١ج

سياحتنامه اوليا چلبي، علي رغم «نويسد: وارد دانسته در اين خصوص مي
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مطالب ساختگيش از نظر كميت و كيفيت مطالب، از بزرگترين آثار 
  ). ١٤٣: ١٣٣٧(بارتولد،  »جغرافيايي متقدم عرب، پيشي جسته است

يز ضروري است كه سفرنامه اولياء چلبي حتي اگر تمامًا ذكر اين نكته ن
جعليات و ساخته تخيالت نويسنده آن باشد، مطالعه آن براي پژوهشگران 

تواند فضاي ذهني و ها ميايراني جالب خواهد بود زيرا مطالعه اين يادداشت
هاي ماموران رسمي دربار عثماني در خصوص ايران، زبان فارسي، ديدگاه

مي كشور، قزلباشان، باورها و اعتقادات و همچنين فضاي فرهنگي مذهب رس
چلبي را  ءو سياسي حاكم بر امپراطوري عثماني را ترسيم كند. نظرات اوليا

ها از جامعه و سياست ايران اواخر توان الگويي براي فهم ديدگاه عثمانيمي
، صفوي، مصادف با عصر شاه صفي و شاه عباس دوم، تلقي كرد (عربخاني

٦٥: ١٣٩٤ .(  
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  ١مدخل
پيش از شـرح اولين سفر خود به مناطق تـحت حـاكميت  چـلبي اولياء

به ايران اشاره كرده است. بيك قلعة  صفوي، بـه اسـباب و داليل عـزيمتش
 ، در اقدامي مغاير با، از تـوابع ارزروم در مجاورت مرزهاي ايران٢شـوشيك

صلح موسوم به قصر شـيرين، كـه تنها هفت سال از عمر آن  معاهدة
گذشت، بـرخي نواحي تابع ايروان در قلمرو صـفوي را عـرضة تاخت و مي

حوادث، خان ايروان از سوي حاكم  . در پي اينخود سـاختتاز و غارت 
، با ارسال نامه و ايلچي به حـضور والي ارزروم، شـكايت خود را از اين تبريز

ارزروم تشكيل شد و  در اي. در پي اين شـكايات، جـلسهاتفاقات اعالم نمود
در نـهايت تـصميم به لشكركشي و تأديب حـاكم ياغـي گرفته شد. بعد از 

تني چند از تصرف قلعه شوشيك، خان قلعه به ماكو فرار كرد. بنابراين 
دالور پاشا و محمدبيگ  پاشاهاي عثماني مانند باقي پاشا، كتغاچ پاشا، دلي

رد، به همراه سه هزار سرباز به سمت ماكو حركت كردند. اولياء گحاكم مالز
آيد، مطالبي كه در اين بخش مي گرديد.چلبي نيز به همراه آنها عازم 

  گزارش اولياء چلبي از اين سفر است.

                                                 
 قسمت مدخل به منظور درك بهتر، به وسيله مترجمين اضافه شده است.. ١

 ارزروم و در نزديكي مرزهاي ايران قرار داشته است (مترجمين).قلعه شوشيك در ايالت . ٢



 ١٨ 
 

  سفرنامه اولياء چلبي به ايران عصر صفوي
 

  گنبد طهمورثروستاي 
 ابتدا از كنار دره منوال به طرف شرق حركت كرده پس از طي هشت ساعت

ها به روستاي گنبد طهمورث رسيديم. ها و سنگالخراه در ميان كوه
ين اطهمورث خان يكي از سرداران ايراني بوده كه در جنگ چغال اوغلي در 

ا دويست اند. اين روستشده و او را داخل گنبدي دفن كردهمحل كشته 
پردازند. هم به ايران و هم به حاكم شوشيك خراج مي كه خانوار ارمني دارد

ر داز اين روستا به طرف شرق ادامه مسير داده پس از طي هفت ساعت راه 
ديم. سپس سه ساعت در يك دشت ميان جنگلها از شاه گديگي گذر كر

  زار طي طريق كرده، به قلعه ماكو رسيديم. الله

  قلعه ماكو
گويند كه از اگرچه ديگر اثري از بناي اصلي قلعه باقي نمانده، اما مي

هاي انوشيروان بوده است. اين قلعه بعد از مطيع شدن اكراد به ساخته
ها در زمان سلطان سليمان، به رييس طايفه محمودي پيشكش شد. عثماني

ه استيال پيدا بر قلع ها با حيله و با استفاده از فرصت مجدداً ايراني اما اخيراً
اند. در حاليكه بعد از فتح بغداد توسط سلطان مراد و براساس مفاد كرده

والي  ١پاشاپاشا صدراعظم عثماني و ملك احمد مصطفياقراردادي كه قر
ها در حوالي درتنگ و درنه منعقد كردند، قرار بر آن وقت دياربكر با ايراني

ها نيز قلعه قطور در زور و ايرانيها قلعه ظالم احمد در شهرثمانيشد كه ع
ها قلعه ماكو را نيز تخريب نزديكي وان را تخريب نمايند. همچنين عثماني

ها در زمان شورش كرده حاكمش را به حكومت مالزگرد برگزيدند. اما ايراني
حاكم قلعه شوشيك فرصت جسته در يك شب سربازان مازندراني را به 

                                                 
داد، شام، ياربكر، بغملك احمدپاشا دايي اولياء چلبي بود. وي كه اصالتاً اهل منطقه آبازه بود والي واليات د. ١

 روملي، وان، بوسني و همچنين يك سال صدراعظم سلطان محمد چهارم بود (مترجمين).
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و استحكاماتي در آن  ندا قلعه را تصرف كردتصرف قلعه ماكو فرستادند. آنه
  ايجاد نمودند. 

  موقعيت قلعه ماكو
قرار گرفته است. شكل قلعه مانند قارچ يا اتوي  قلعه ماكو در كنار رودخانه

از پايين باريك و از باال بسيار بزرگ و سر به آسمان كشيده شده  ١سنگي
هايشان يست. خانهمانندي كه از هيچ طرف تصرف آن ممكن ناست. قلعه بي

هاي اند. براي رسيدن به قسمتها و روي همديگر ساخته شدهروي صخره
كنند. قلعه تنها يك دروازه دارد. آنها براي پايين، از پل چوبي استفاده مي

اند كه از درست كرده هاي سنگيهاي باال مثل راه مناره، پلهرسيدن به محله
تصد باب خانه وجود دارد. اما چندان روند. داخل قلعه حدود هفآن باال مي

  مثال شود. اي بي، قلعهمعمور و آباد نيست. اگر معمور گردد
شود. در نشين است و جزء خان نشين ايروان محسوب ميماكو سلطان      

اين قلعه دو هزار تفنگچي مازندراني وجود دارد. هر شب پل چوبي را از روي 
گردد. از طريق دلو، آب و با اي ميجزيره دارند و قلعه شبيهرودخانه بر مي

برند. بعد از رسيدن ما حاكم طناب صد ذرعي تا باالترين نقطه قلعه آب مي
قلعه به همراه هزار سرباز از باالي قلعه به پايين آمده و ضيافت بزرگي براي 
ما برپا نمود. بعد از پذيرايي سردار ما باقي پاشا، تقاضاي استرداد حاكم قلعه 

را اي به او نرسانند. باقي پاشا او شيك را نمود و متعهد شد كه صدمهشو
پاشا فرستاد. سيدي احمدپاشا نيز بعد از تحويل گرفته به نزد سيدي احمد

هفت روز به قلعه خنس رفته او را به محمدپاشا والي ارزروم سپرد. بسياري 
او را به قتل  از امراء، سرداران و احمدآقا آونيكي از والي خواهش كردند كه

                                                 
 كردند (مترجمين). رمري را به عنوان اتو استفاده ميدر قديم سنگهاي م. ١
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نرساند. در نتيجه او را به قتل نرسانده و حبسش نمودند. اما چهل هزار 
گوسفند، چهل اسب، هفده قطار قاطر، بيست غالم گرجي و پنجاه كيسه از 

اش را نيز به محمدبيگ حاكم از حبس نيز نجات پيدا كرد. قلعه او گرفته،
  مالزگرد سپردند. 

  ١روستاي ايليجه لر
 به روستاي ايليجه لر ،حركت كرده بعد از طي هفت ساعت راه ما از ماكو

(آالجاالر) رسيديم. اين روستا در كنار رودخانه ارس تحت نظر حاكم بايزيد 
واقع شده و سيصد خانوار ارمني و مسلمان دارد. در اينجا باقي پاشا براي 

ن خافعلي خان ايلچي حاكم تبريز و تقيخان ايلچي حاكم ايروان، سيقاسم
ايلچي حاكم نخجوان مهماني بزرگي ترتيب داد. بعد از مهماني، چند نامه به 

، تسبيح مرجان، تير و كمان، ٢همراه هدايايي چون دو راس اسب كحيالن
چندين رقم سنگ خارا ساخت جنوا و ونيز پيشكش نموده و به آنان گفت ما 

توابع و قلمرو دهيم. ايل و ها هيچ كاري مغاير با صلح انجام نميعثماني
اش را به فرد مصطفي بيگ رييس قلعه شوشيك را غارت كرده و قلعه

ديگري داديم و به خاطر شكايت برادرمان حاكم ايروان حقش را كف 
دستش گذاشتيم. حاال شما نيز كاري مغاير با صلح انجام ندهيد و سربازاني 

ه را خراب كه در قلعه ماكو هستند را براساس قوانين صلح برداشته و قلع
نماييد وگرنه با سرداران باعظمت و با سپاهيان دريا مثالمان، ايروان و 

كنيم. سفيران سر بر زمين نهاده و اطاعت امر نخجوان را غارت و تخريب مي
كردند. سپس به هر يك لباس خزي از سمور ايراني پوشانيدند. ولي آغا 

آغا آالجه و حسن  خان به طرف ايروانگيالرجي نماينده عثماني با قاسم

                                                 
 شايد آالجاالر (مترجمين).. ١

  اسب بزرگ و خوشرفتار (مترجمين).. ٢



٢١   
 

  نخستين سفر اولياء چلبي به ايران

خان به مقصد نخجوان حركت كردند. به بنده نيز با توجه به آتلي با تقي
هايي مبني اينكه كاتب و مامور برقراري روابط تجاري بودم، مكتوبات و نامه

بر ارتباطات تجاري به همراه يك كيسه پول خرج راه و يك دست لباس 
اسب زين شده با جواهر،  . همچنين تحفه و هدايايي چونندفاخر عطا نمود

اسب كحيالن، دستمال لطيف سلطاني، تسبيح مرواريد و يك جفت قاب 
. باقي پاشا ندتركش براي حاكم تبريز به سيفعلي خان ايلچي تبريز عطا كرد

هاي الزم را به افندي من را به خدا سپرده و براي طيب خاطر حقير، توصيه
از يازده نفر خدام و نوكران حسن آغا ايلچي نمود. به هنگام حركت غير 

چهل و پنج نفر  حقير، چندين نفر ديگر از اتباع عثماني به ما پيوسته جمعاً
از باقي پاشا و ساير همراهان كه در آنجا  بعد از برگزاري آداب خاص،شديم. 

  بودند وداع نموده به جانب ايروان و نخجوان حركت نموديم. 

  روستاي ييالجيق
ساعت راه در كنار رود ارس، به روستاي ييالجيق  آن روز پس از طي هشت

قرار دارد. نيمي از اهالي  ١رسيديم. اين روستا در حاكميت خان قلعه آونيك
ارمني و نيمي ديگر مسلمان هستند. مسلمانانش از اكراد محمودي هستند. 

  يك مسجد نيز دارند. 

  روستاي باروتخانه 
داده به مسير ادامه از ييالجيق در ساحل ارس به طرف جنوب شرق 

اي با سيصد خانه كه در كنار درهروستاي باروتخانه رسيديم. اين روستا 
تحت حاكميت حاكم شوشيك داراي گياهان و نباتات است قرار دارد و 

                                                 
 ترجمين). قلعه آونيك امروزه در روستاي گزل حصار در شهرستان كوپروكوي استان ارزروم قرار دارد (م. ١
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. به همين خاطر ١آيدسنگ شوره به عمل مي است. در اراضي اين روستا،
  گويند. روستاي آبادي بود. بدينجا باروتخانه مي

  ستاي دوشي قايارو
سيديم. از باروتخانه نيز نه ساعت به طرف شرق رفته به روستاي دوشي قايا ر
ي ار و آبروستايي مخروبه بود. بعد از گذر از آنجا در دره آوخ در كنار چمنز

ها را برپا داشتيم. بسيار بر ما خوش گذشت و لذت شيرين توقف كرده خيمه
  برديم. 

  روستاي چاغله غورنه
 اي دوشي قايا حركت كرده بعد از سيزده ساعت به چاغله غورنهاز روست

. قلعه اش تمامًا از كردهاي شوشيك بودندرسيديم. روستاي آبادي بود. اهالي
هاي صعب العبوري نمايان بود. در شوشيك در جانب چپ بر روي صخره

مقام استقبال و خوش آمدگويي، براي ما هفت توپ شليك كردند. 
هاي بسياري توسط بيگ آنجا براي ما آوردند. در اينجا شيدنيها و نوخوردني

طرف  خان ايلچي حاكم ايروان به همراه ولي آغا گيالرجي نيكسارلي بهقاسم
خجوان نشهر ايروان روانه شدند. حقير نيز به همراه حسن آغا و ايلچي حاكم 

 هاي سمت راست به طرف نخجوان حركت كرديم. بعد از سيزدهاز ميان كوه
ها ي نخستين قلعه ايرانيبه قلعه قرش ،هاها و باغساعت و گذر از مراتع، كوه

  رسيديم. 

  قلعه قرشي
اين قلعه در ابتداي خاك ايران قرار گرفته و از بناهاي شاهرخ بن امير 

آذربايجان اوزون حسن، اينجا را به تصرف  حاكمباشد. بعدها تيمورخان مي
                                                 

  شت.كردند كه در دهانه غارها وجود دادر قديم براي ساخت باروت از شوره سنگ استفاده مي. ١
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رود. وان از شهرهاي آذربايجان به شمار ميخود درآورد. اكنون از توابع اير
اش مربع شكل، مستحكم، بزرگ و استوار بر روي يك پشته بلند و سر قلعه

به آسمان كشيده چون النه شاهين است. درون قلعه هزار خدمه و غالم بود. 
از طرف بيگشان براي ما هدايايي آوردند و در استقبال از ما هفتاد، هشتاد 

هاي كوچك، هر چهار ستون از شدت صداي اين توپ توپ شليك كردند.
هاي خود خيمه ،لرزيد. سپس ما در پايين قلعهميبدنمان مانند رعد و برق 

را برافراشته و به تماشاي رباط پايين نشستيم. شهر چندان معمور و آباد 
نيست. اما در گذشته شهر بزرگ و قلعه مستحكمي بوده است. در سال 

در سفر جنگي سلطان مرادخان چهارم به ايروان، م و ١٦٣٣هـ.ق/١٠٤٣
شهر قرشي را تخريب و غارت كردند  ،ه، قارص و وانقسپاهيان ارزروم، آخس

ها تا به امروز باقيست و قسمت پايين شهر هنوز به طوريكه آثار آن خرابي
آباد نگشته است. هفت مسجد مناره دار، سه حمام، بازار مختصر و باغ و 

رد. به خاطر واقع شدن در كنار رود قرشي، آب و هواي باغچه بسيار دا
كنند. رود لطيفي دارد. دشتش حاصلخيز است و مردمش برنج كشت مي

شود. رييس به رود ارس متصل مي ،قرشي از كوه سكون سرچشمه گرفته
قلعه، ايلچي و حقير را به ضيافت دعوت نمود. به سختي و در نيم ساعت با 

ه قلعه برسيم. از باالي قلعه، زمين رنگارنگ و مانند هايمان توانستيم باسب
پرهاي بوقلمون نمايان بود. وقتي به باال رسيديم، رييس خدمتكاران با 
ظاهري عجيب كه تاج و سربند رنگارنگ بر سر و صورتي گوشت آلود كه 
موهايش را به سرش بسته بود به نزد ما آمد. خيرمقدم و خوش آمد گفت و 

  اكم قلعه دعوت نمود. ما را به خانه ح
حاكم مهمان نوازي بسيار گرمي از ما نمود. در ميدان محبت به جاي 
سفره، چند دسته چيت قلمكاري پهن كردند. يازده رقم پلو، آوشله پلو، 
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كوكو پلو، مزعفرپلو، اودپلو، شيلله پلو، خوش پلو، چلوپلو، معمرپلو، 
 ،ساير اطعمه از برياني سارميساق پلو (پلوي سير)، كوسه پلو، دوزن پلو و

تناول كرديم. بعد از مهماني به ايلچي، حقير و  ١سوپ و هريسه ،سبزي
حسن آغا هدايايي از پوست لطيف يوزپلنگ تقديم نمودند. همچنين به 
هنگام مراجعت از قلعه به پايين عالوه بر هداياي سابق، پنجاه راس گوسفند، 

ر ميوه جات و نوشيدني براي قريب هزار عدد نان سفيد، هفت هشت بار قاط
ما فرستادند. آن شب براي ما چون عيد بزرگ بسيار خوش گذشت. دو روز 

هاي عالي كنار رود قرشي رفتيم. يك روز ديگر در آنجا مانده به تماشاي كاخ
به باغ كالنتر رفتيم در آنجا نيز مجددًا به ضيافت ديگري از سوي حاكم قلعه 

ايلچي هدايايي از پارچه اهدا كردند. به هنگام دعوت شديم. به بنده حقير و 
بازگشت از باغ، مسجد سلطان اوحدالدين را از بيرون مشاهده كرديم. 

مثال است. هاي موزون و مسجدي بينهايت زيبا با منارهحقيقتاً كه بي
نزديك آنجا حمام تاج الدين منشي است كه هفت مهمانسرا دارد. از لطافت 

انشان چشماني سياه چون چشم آهو دارند كه هر آب و هوايش، زيباروي
  بخشد. نگاهشان به عاشق صفاي جانانه مي

  روستاي مصيركند
فرداي آن روز صبح زود از شهر خارج شده و با سيصد نفر مازندراني به 

هاي طرف شرق حركت كرديم. بعد از دوازده ساعت پياده روي، در ميان كوه
در اين مناطق به روستا  ٢يم. لفظ كندپايان به روستاي مصيركند رسيدبي

                                                 
 دست به شير يا آب با همراه حبوبات يا غالت پختن از كه است غذايي پوره يا حليم فرنگي، هريسه. ١

تان زبان فرهنگس توسط غذا اين از خاصي شود. نوع استفاده هم گوشت يا شكر آن در است ممكن و آيدمي

 . (مترجمين)است  ناميده شده فرنگي حليم فارسي

  شود (مترجمين). گفته مي  koyدر زبان تركي آذربايجاني به روستا كند و در تركي استانبولي كوي . ٢
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شود. روستايي در دامنه كوه مصير با هزار خانه گلي، باغ و باغچه، گفته مي
معمور و آبادان كه آب زاللش در مراتعشان جاري و روان است. هفت 

سه حمام و سيصد دكان دارد. اين روستا كالنترنشين و از توابع  ،مسجد
  شود. يك شب در اين مكان زيبا اقامت كرديم. ايروان محسوب مي

  روستاي رخ خان
صبح حركت كرده بعد از چهارده ساعت به روستاي رخ خان رسيديم. اين 
روستا در همسايگي خاك نخجوان قرار داشته و متعلق به حاكم نخجوان 

به استقبال ما آمده و در  شنهايت آباد و شكوفه زار است. مهماندارست. بيا
حق ما اكرام و احترام بسياري به جا آورد. دو پسر ايراني آمده و خدمه ما 
شدند. خواننده خوبي نيز بودند. طرز خراساني خواندنشان به انسان جان 

ميان يك دره بخشيد. از اين منزل نيز حركت كرده در جانب شرق و در مي
  وسيع، هفت ساعت پياده روي كرده به منزل اوچ كليسا رسيديم. 

  منزل اوچ كليسا
اوچ كليسا از توابع ايروان است. روي كوهي بلند سه كليسا و صومعه بزرگ 
ساخته شده و در هركدام چند صد اسقف، كشيش و پاپاي ارمني وجود 

ور بيزانس طي در زمان امپراروان، ديگريدارد. يكي از اين بناها در زمان انوش
و سومي را يك بانوي ارمني ساخته است. بيش از پانصد دختر باكره راهبه 

كنند. آنها به مسافران و زوار و مجاورين دير خدمت و در آنجا زندگي مي
دهند. برايشان بسترهاي كنند و به آنها شير و خرما مياكرام بسياري مي

پردازند. ارامنه هايشان ميمار اسبكنند و به تيخواب زردوز پهن مي
نهايت به اين ديرها اعتقاد دارند و از اين رو از تمامي كافرستان مسيحي بي

آورند. اوقاف آن بسيار است. در هر يك از نذرهاي زيادي به اين ديرها مي
آنها چندين مهماندار و آشپز وجود دارد. طعم هريسه آنها در دنيا مشهور 
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ها را به مهماني دعوت نمود و بعد از نده حقير و ايلچياست. پاپايشان، ب
  طعام، هدايايي به ما اهدا نمود. 

  عجايب و غرايب اوچ كليسا
بر آيند. چهل پنجاه هزار نفر از فرنگستان به زيارت اوچ كليسا مي ،هرسال

زاري وجود دارد كه همه ساله زوار در آنجا جمع فراز اين كوه چمن
كنند. قاليچه قديمي دارند كه آن را روي زمين پهن ميشوند. آنها يك مي

آتش را بر روي فرش مشتعل  نهند وي ميرآنگاه روي آن قاليچه ديگ
در آن دشت هست را داخل ديگ  نسپس هرچه نباتات و گياها كنند.مي
سوزد. اما قاليچه به هيچ صورت يك ساعت تمام ميپزند. و ميريزند مي

كنند. بسياري از آنها ميان تمامي حضار تقسيم ميسوزد. سپس غذا را نمي
برند. بعضي نيز در همانجا آن را تا فرنگستان با خود مي ،براي تبرك

برند. حقير سرّ اين قضيه را از راهب كليسا سوال خورند و بسيار لذت ميمي
نمودم وي گفت به خدا قسم اين همان قاليچه ايست كه حضرت عيسي بر 
روي آن متولد شده است. بعدها حضرت عيسي به همراه دوازده حواريونش 

مخفي شده بود، بر روي اين فرش  رت يهوديان فرار كرده و در غاكه از دس
اسراييل از حضرت عيسي براي غذا پخته اند. همچنين به هنگام تقاضاي بني

اي را زنده نموده و بر روي اين فرش معجزه، وي بر روي اين فرش مرده
اسراييل تقسيم كرده است. سپس اين فرش به ميان مردم بنيطعام پخته و 

روان عادل افتاده يت بخت النصر افتاده است. بعد از آن نيز به دست انوشدس
روان بعد از بناي دير دستور داد هر ساله بر روي آن غذا پخته و ياست. انوش

نيز حرمت اين قاليچه را نگهداشته هر ساله بر . ما كنندميان مردم تقسيم 
ان باغ به مانند ز كرده و در مييتم پزيم و سپس قاليچه رارويش طعام مي

كنيم. به خاطر قداستش حتي سلطان چشم و سرمان از آن محافظت مي
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دو ركعت نماز  ،سليمان به هنگام سفر جنگي نخجوان وقتي به اينجا رسيد
بر روي آن خواند. اين قاليچه نه از حرير، نه از پنبه و نه از پشم است. يك 

گين است. اما به عقل قاليچه و سجاده بزرگ در رنگ سنجابي كه بسيار سن
قاصر حقير اين قاليچه از نوع سنگهايي است كه در جزيره قبرس يافت 

شود، سپس بكوبند مثل كتان نرم مي ١شود. آن سنگ را وقتي با توخماقمي

ها بافته و به عنوان هاي زيبا، پيراهنآن را تافته و از آن دستمال، لباس
خان به شوخي د. حتي سلطان مراددهنپادشاه مي هديه به اعيان استانبول و

ام) به تو پيراهني از صخره خواهم داد و گفت قايام (صخرهبه قاياسلطان مي
پوشيد سپس پيراهن و قبايي به او هديه داده بود. مدتي قاياسلطان آن را مي

گرديد. انداخت و پاك و تميز ميشد آن را به آتش ميو هر وقت كثيف مي
وشيد. پيراهني نازك و لطيف بود. در نزد اكثريت پآن را مي سپس مجدداً

اعيان و كبار بسيار است. حتي حسام زاده به بنده حقير دستمالي از اين نوع 
هديه داد. در حضور ملك احمدپاشا آن را آتش زده به مانند گل و پنبه 

  گرديد. اين قاليچه قطعًا از همان سنگ بافته شده و معجزه نيست. 

  روستاي سكون
فرداي آن روز به طرف شرق حركت كرديم. پس  ،از تماشاي اوچ كليسابعد 

ها، در حوالي باغات و كوه، دهات، از طي نه ساعت راه و گذشتن از قصبات
نخجوان به روستاي سكون رسيديم كه در دامن كوه سكون قرار گرفته بود. 

اش مشخص روستايي معمور و آباد كه به شهري بزرگ مانند بود. يازده مناره
بود. اما اين حقير به خاطر كسالت نتوانستم خوب آنجا را مشاهده كنم. در 
اينجا يك تكيه بكتاشي وجود داشت كه زيارت كرده و با شيخ آنها دده 

                                                 
 كوبند (مترجمين).هاي خيمه ميواژه اي تركي است. چوبي كه بدان ميخ. ١
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نعمت مالقات نموديم. روستاي سكون وقف اين آستانه بكتاشيه است. بيش 
و دف زنان به كنند. طبل زنان از سيصد نفر از ابداالن در آن زندگي مي

دان، عارف باهللا، استقبال ما آمده و خوش آمد گفتند. حقا كه محب خان
شان، از قيد دنيا فارغ، عاشقان صادق، ترك تجرد، درويش دلريش ذي

پادشاه فقر، خنده رو، سرمست و مدهوش و بيهوش از عشق الهي بودند. از 
  برطرف شد. مند شده و به خواست خدا كسالتمان دعاهاي دده نعمت بهره

  منزل كنار رود زنگي چاي
صبح زود روز بعد حركت كرده در يك دشت بي پايان سيزده ساعت پياده 
روي كرديم. سه بار در چمنزارها براي استراحت توقف كرديم. سپس در 
جهت جنوب آن دشت در چمنزاري در كنار رود زنگي چاي منزل گرفتيم. 

ع امي روستاهاي اطراف با اطالهالي تمها را برپا كرديم. ادر كنار نهر، خيمه
الت و از آمدن افرادي از عثماني با خوشحالي هداياي بسيار به همراه ماكو

 اندازه براي ما آورده و مهمان نوازي بسيار خوبي از ما به عملمشروبات بي
هاي ما آنچنان يونجه و هاي ما نيز بسيار خوردند. حتي اسبآوردند. خدمه

هاي شاهي داشت. رود زنگي از كمهايشان نشان از اسبعلف خوردند كه ش
هاي خاران سرچشمه گرفته به طرف شمال جريان داشته و بعد از كوه

آبياري چند صد روستا به رود ارس متصل شده سپس به درياي گيالن 
  ريزد. مي

  روستاي سدرك
هاي آباد حركت سپس از اينجا به طرف شرق و در ميان روستاها و دشت

به شكار خرگوش پرداختيم. بعد از ده ساعت به روستاي سدرك كرده 
رسيديم. سدرك از توابع نخجوان و از موقوفات امام رضا (ع) است. روستايي 
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باغ و باغات فراوان است. آب و هوايش لطيف و  ،آباد با هزار باب خانه
  اش شيعه هستند. اهالي

  گرماب سدرك
ب گرمي دارند كه زيبارويان و سيم هاي آبيرون ده و در كنار باغات، چشمه

تكلفانه همديگر را در آغوش تنان ايراني همچون ماهيان در آن شنا كرده بي
(ارمني) و بافنده هستند. در هنگام كار  ١كشند. اكثريت آنها گوك دوالقمي

  خوانند و صدايشان زيبا و غراست. هاي عاشقانه ميترانه

  زاويه احمدبيگ
شرق حركت كرده بعد از سيزده ساعت به زاويه از آنجا نيز به طرف 

غ و احمدبيگ رسيديم. از توابع نخجوان است و داراي پانصد باب خانه، با
 ،ها بودباغچه است. روستاي آبادي است. در زماني كه در دست عثماني

نبول احمدپاشا حاكم نخجوان در اينجا مسجدي مناره دار مانند مساجد استا
گويند. االن ها به اينجا روستاي زاويه احمدپاشا ميانيساخت. از اين رو اير

زده ه بعد از شاننيز گذر كرد نيز اين روستا وقف آن مسجد است. از اينجا
  ساعت و گذشتن از ميان روستاهاي آباد، به شهر قره باغالر رسيديم. 

                                                 
 كامالً  زانو تا پايين از و شادگ باال از شلوار پوشاند. اينمي را كمر تا پا از دوالق، جوراب شلوارهايي كه. ١

 كوتاهي دارچين هايدامن شلوار اين روي هازن. است كردهمي ايفا هاآن براي را جوراب نقش و بوده تنگ

 كردهمي تغيير شخص مالي ناييتوا با متناسب آن هايچين ميزان و بوده دارگل معموالً و ملون كه پوشيدندمي

بي رنگ آباشد. در مجموع به معني كساني كه شلوارهاي آبي مي گوك نيز در زبان تركي به معني رنگ. است

ه اش به آن اشاره كردباشند. در يك جا از سفرنامهپوشند. منظور اولياء چلبي از گوك دوالق ارامنه ميمي

  است (مترجمين). 
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  ١توصيف شهر قره باغالر
است. اينك از توابع اين شهر را ابتدا منوچهر بنا نمود. شهري بسيار قديمي 

آيد و سلطان نشين است. در گذشته بسيار آبادان نخجوان به حساب مي
در  ٢م١٦٠٣هـ.ق/  ١٠١٢بوده و تا زمان فوت سلطان محمد سوم به سال 

  ها افتاد. ست ايرانيها بود اما بعد از آن به ددست عثماني
ن به اين م، سلطان مراد چهارم بعد از فتح ايروا١٦٣٥هـ.ق/١٠٤٥در سال 

شهر آمده و در آن توقف نمود. سلطان مراد بعد از مراجعت از ايروان، به 
سپاهيانش دستور داد تا اين شهر قديمي چون ارم ذات العماد آباد را 

هاي سلطان مراد چهارم، رفته تخريب و غارت نمايند. لكن بعد از خرابي
مراه سپاهيانش رفته رو به آباداني گذاشته است. در زمان تيمور وي به ه

پنج ماه را به صورت قشالق در قره باغالر اقامت كرد. همچنين سلطان 
اند. نوكران ما ش چندين بار در اينجا قشالق كردهسليمان و بعضي سرداران

چهل مناره در آنجا شمردند. خدا را شكر از لطافت آب و هواي اين شهر 
زيبارويان و محبوب حالمان خوب و خوش شد. از جهت لطافت آب و هوا، با 

صفتان بسياري برخورد داشتيم. به همراه رفقاي اسب سوارمان، شهر را 
تعداد ده هزار خانه باغ و  هاي مهماندارمانخوب تماشا كرديم. براساس گفته

دار است، مهمانسرا، حمام مسجد كه چهل مسجد آن منارهدار، هفتاد باغچه
ها شهره يها و نوشيدنكثرت خوردنيو بازاري كه رو به رشد است دارد. از 

باغباني يزدان  ،كرديممي يحآفاق است. روزي به همراه سفير در باغي تفر
هايي كه به آنها شش نوع گالبي آبدار آورد. گالبي قلي نام براي ما بيست و

                                                 
يه احباشد. در دوره صفويه نام يك نقره باغالر امروزه روستاي بزرگي مابين سدرك و نخجوان مي. ١

كي از يك نهر كوچ« :اي به قره باغالر نموده استاش اشارهحكومتي نيز بوده است. تاورنيه در سفرنامه

  ).٥٥، ١ج، ١٣٨٣(تاورنيه، » اش هم از نهر قره باغالر دور نيستگذرد كه آبش گوارا و سرچشمهنخجوان مي

  م حكومت نمود (مترجمين). ١٦٠٣-١٥٩٥هـ.ق/ ١٠٠٣-١٠١٢سال فوت سلطان محمد سوم است. وي از . ٢
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خوش خوراك بودند بطوريكه  گفتند بسيارملجه، عباسي و اردوبادي مي
هاي نهايت گالبيشد. بينبات از دهان جاري مياش مانند آب زالل شيريني

هاي لعل گونه داشتند. هريسه و پلوي اينجا كه از برنج ايرواني لذيذ و شيره
شود بسيار لذيذ و خوشمزه است. آشپزهايش نيز بسيار پاك، تميز پخته مي

و مسلمان هستند. در ايران هيچ يك از فروشندگان، ارمني يا رومي نيستند. 
در اينجا از روميان هيچ خبري نيست. مگر كساني كه براي تجارت  واقع در

آمده باشند. اما يهودي، شيعه، تبرايي، قرايي، مالحده، زنادقه، جعفري، 
اند. پس از تماشاي فراوانجبري، قدري، حروفي، زميني و ساير فرق ضاله 

  به طرف قبله حركت كرديم تا به شهر نخجوان رسيديم.  ،شهر قره باغالر

  اوصاف قلعه نخجوان نقش جهان
كه يكي از شهرهاي رنگين جهان است. بعضي آن را نخجوان و  حقيقتاً

رهاي ايران زمين است. گويند. اين شهر آبروي شهبعضي نخشوان مي
نشيني مستقل در ايالت آذربايجان است. حاكم اين شهر نخجوان خان

 نشي، داروغه، قوللر، مصاحب سربازان بسياري است. اعتمادالدوله، كالنتر
تابع حاكم هستند. قاضي و شيخ  دارد كه تماماً  ١يين آغاسيآغاسي، چيگ

االسالم نيز دارد. اين شهر را در ابتدا افراسياب ساخته و امروزه قبور 
اجدادش در شهر مشخص است. در زمان حكومت وي نخجوان آن چنان 

نبوده است. در سال ون كشت آباد بوده كه حتي يك قدم از صحرايش نيز بد
شمار شهر را غارت و والن طمع كرده با لشكريان بيمغ م١٢٩٢/  قهـ. ٦٩١
اش را با خاك يكسان نمودند. بعدها شاه اسماعيل آن را آباد نمود. تا قلعه

ها بود اما ذوالفقارخان از سلطان محمدخان سوم در دست عثمانيزمان 

                                                 
يه بودند خواران باشد كه سربازان وفادار صفو زنده ها يعني رييسيين. احتماالً منظور همان رييس چيگ١

 (مترجمين). 
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سپس در زمان سلطان  سرداران شاه گمراه، نخجوان را تصرف نمود.
به تصرف عثماني درآمد. احوال كار  مرادخان چهارم توسط محمدپاشا مجدداً 

  گويند:دنيا اينگونه است بطوريكه مي
  دوزيلور نچه جنبشلر           بوزولور نچه بين ايشلر 
  ١يوق اونا كارگر پيدا              بو كار بوالعجبدير كه

شهر همواره رو به خرابي گذاشته  ،هابه خاطر اين دست به دست شدن
است. اگرچه شبهه اي در اين نيست كه اساس نظم جليل حاكم بر عالم بر 

. اين شهر بعد از سلطان مراد چهارم ٢»كل شي هالك«اين استقرار يافته كه 
خيلي معمور و آباد شده است. در اين شهر بيش از ده هزار خانه گلي 

سته، بيست باب مسافرخانه، هفت باب حمام آراسته و هفتاد باب مسجد پيرا
زيبا هستند. اين شهر در اقليم چهارم  زيبا و هزار باب دكان دارد و اكثراً

. به حقيقي و در وسط عرض هجدهم قرار گرفته و هوايش رو به سردي است
هاي درختي كمي دارد. هفت نوع پنبه زاغي، خاطر كمي باغ و باغچه، ميوه

آيد. غله و لي، خاص و بياض در اين شهر به عمل ميمناليي، زعفراني، لع
  گندم اش بسيار مشهور است. 

ر مقوي است. از هر نوع صنفي در بين غالتش جو آن فراوان و بسيا
هاي قلمكاري بهرام پوري و ران بسيار ماهري دارد. اما پارچهوپيشه
هاي چيت اين شهر مشهور جهان است. دشت پرمحصولي است وسيع سفره

جو سياه آن براي سير شدن  ٣هار و رخيص االشعر بطوريكه چهار وقيقطاال

هاي آبدار يافت ها خربزه و هندوانهكند. در بستانيك اسب كفايت مي

                                                 
   شود (مترجمين).براي آن پيدا نميمضمون ابيات اين است كه دنيا گاه آباد است و گاه خراب و چاره اي . ١

  ».همه چيز جزء ذات خدا در معرض فنا باشد«/،  ٨٨قرآن كريم، سوره قصص، آيه . ٢

 معادل چهار مثقال (مترجمين). ٣
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چهره اند. مردانش  شود. از لطافت آب و هوايش زيبارويانش سفيدمي
هاي پشك پش هاي نوك تيز خود مي بندند، لباسسربندهايي بر روي كاله

هاي سبز، قرمز، نارنجي يا ترنجي اري، شلوارهاي نمدي و كفشقلمك
پوشند. هاي بلند و نوكدار و چادرهاي سفيد ميپوشند. زنانشان طاقيهمي

هاي پشمي پوشانند. زيبارويانشان كالههاي رنگارنگ ميپاهايشان را با چكمه
ت و نزاكت گذارند و دالرا مثال خرامان رفتاراند و با ظرافاصفهاني بر سر مي

كنند. اما رغبتي به كنند و با ديگران با حسن الفت برخورد ميصحبت مي
مردها ندارند. زيرا مردانشان به ابتذال كشيده و بسيار زن باز هستند. اهالي 

گويند شافعي مذهب هستند و در مذهب شافعي الف مردي نخجوان مي
آنها در باطن قزلباش و جعفري مذهب هستند.  .گويندزنند. اما دروغ ميمي

خوانند اما به جماعت نيست. جمعيت زيادي دارند اما در پنج نوبت نماز مي
رند كه هر كدام مانند بهشت مساجدشان غريب است. مساجدي عجيب دا

  اند. فردوس
پاشا، پاشا، مسجد گوزل عليجمله مسجد احمدپاشا، مسجد فرهاد از
پاشا كه مساجدي مزين، منقش، اشا، مسجد خادم جعفرپچغال اوغليمسجد 

آن مساجد نيز با كاشي تزيين  كاشي و ميناكاري شده است. چند گنبد از
اند. مساجدشان به مانند مساجد استانبول سه مناره هستند. مسجد شده

نهايت زيبا احمدپاشا مانند مسجد رستم پاشا در استانبول است. حمامش بي
و نظيف و روشن است. در و ديوارش كاشي است. كف  و هواي درونش خوب

هاي حمام منقش به ده است. لنگحمام با سنگهاي رنگارنگ رخام فرش ش
  نقش شطرنج اند. 

زيبارويان و دلبران ختن چشم چون آهو بودند  ،تمامي دالكان حمام
كه لنگ را بر اندام بلوريشان بسته و به خدمت مشغول بودند. نزديك 
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يش بسيار عالي اپاشا بود. حمامي ديدني كه بنا و هومهمانسرايمان حمام زال
بود. دالكاني عالي و حمامي فراخ بود. تمامي در و ديوارش كاشي است. كف 

مفروش شده  ٣و برقاني ٢، سماقي١آن سراسر با سنگهاي مرمرين، بلغمي
است.  است. چنان حمام روشني است كه تمامي ظروفش از بلور و كريستال

رد كه زيبارويان در آن شناور در وسط گنبدش حوض بزرگي وجود دا
ريزد و زيبارويان سبد برگ گل سرخ ميشوند. حمامچي هر روز يك مي

هاي گل سرخ به اندام در ميان گالب شناورند. برگداخل حوض گويا 
هايشان شود و لبسفيدشان چسبيده و تن سيمين آنها در گل پوشيده مي

گردد. خالصه در ستايش اين حمام خوش بنا و بدخشان ميچون لعل 
و  ٤خوش هوا و در تعريف و توصيف لطافت و نظافت اين حمام وقتي حسان

سلمان نيز عاجز هستند ديگر الزم نيست كه اين بنده پرتقصير كه بسيار 
عاجز و ناقص هستم به مدح آن بپردازم. در بازار شاهي آن خواجگان و 

ي بودند كه هر كدامشان داراي بيش از صدهزار تومان ثروتمندان متنعم
مند دند. مردم شهر عالقهپول، صاحب گنج قارون و تجار صاحب اعتباري بو

ز در يك باغ به عيش و عشرت رو به عيش و عشرت هستند. بطوريكه هر
  اند. مشغول

                                                 
ن سنگ هاي سيه و سبزي است و به مرمر شباهت دارد. اينوعي سنگ سفيد و يا زرد رنگ كه داراي رگه. ١

 شود (مترجمين). شود و از مصنوعات بسياري ساخته ميج ميدر روستاي حاجي بكتاش استخرا

 ميكا و بولآمفي و پيروكسن و كوارتز از كوچك و بزرگ بلورهاي داراي كه آذرين هايسنگ از اي گونه. ٢

 و )است متغيّر اشمتشكله بعناصر بسته رنگش( است سبز يا بصورتي متمايل و سخت است سنگي. باشدمي

 همچنين و عمارات سنگي ستونهاي و ابنيه پي در دارد توجه جالب خشونت و سختي و استقامت چون

  معين).  فارسي فرهنگ. (سماك سنگ. رودمي بكار آسيا سنگ ساختن

 را آن، است خرد سنگي: گويد القلوب نزهة در مستوفي هللايرقان، سنگ پرستوك نيز گويند. حمدا سنگ. ٣

  كند.  يرقان دفع او در نظر. يابند پرستو آشيان در

  اشاره به حسان بن ثابت شاعر معاصر در زمان پيامبر (ص). ٤
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خان ملقب شهر رضاءالدين كه به دولت ميرزا بعد از ورود ما حاكم
ها به استقبال ما آمد و ايلچي و حقير را به باغ خود دعوت نمود. نامه ،است

را در باغ خواند. تمامي اعيان و بزرگان شهر نيز در آنجا حاضر بودند. يك 
ين بايقرا مجلس بسيار عالي و با ساز و نوا كه مانند مجلس سلطان حس

وي  حب طبع و خوش صحبت بود.شان، بسيار صاگرديده بود. حاكم عالي
دار شاه صفي بود و از آن زمان به لقب خاني ملقب گرديده است. خزينه

ه فردي بسيار نامدار و باهوش است كه اصالتي گرجي دارد. بعد از ضيافت ب
هاي فاخر، ده تومان عباسي پول و يك جه آتلي و حقير خلعتحسن اقا آال

حاكم  اًاسب هديه داد. به سفير خودشان نيز خلعت فاخري پوشاند. واقع
صاحب كرمي بود. چهل پنجاه نفر دورانديش و عالم و نديم همواره در 
مصاحبت اويند كه در جميع علوم و فنون زبده بودند. رعاياي اين شهر به 

كنند. اما شعراي عارف و نديمان ظريفش با نزاكت زبان دهقاني صحبت مي
قديمي هاي كنند كه زبانو ظرافت به زبان پهلوي و مغولي صحبت مي

و پهلوي  ٢، دري، فارسي، غازي١هاي دهقانيها نيز به زبانهستند. شهري
كنند كه در جاي خود بدان اشاره خواهم كرد. مرحوم كمال صحبت مي

 :فرمايندق خود درباره زبان فارسي چنين ميپاشازاده در كتاب دقايق الحقاي
عن ميكاييل  قال في تفسير الديلمي سال رسول اهللا صلي اهللا عليه و سلم

عليه السالم هل يقول اهللا تعالي شيا بالفارسيه؟ قال نعم يا رسول اهللا يقول 
في صحف ابراهيم عليه السالم چه كنم با اين مشت خاك ستمكاران جزء 
انكه پيام دهم. و قال النبي عليه السالم من طعن حركه الغازي فهو كافر باهللا 

ه العربيه و الفارسيه الدريه. در تفسير و قال النبي عليه السالم لسان اهل الجن

                                                 
 ين). هاي قفقازي يا ايراني داشته است باشد (مترجماحتماالً زبان بومي منطقه كه ريشه در زبان. ١

 مشخص نشد كه منظور از غازي چه زباني است شايد اغوزي بوده باشد (مترجمين).. ٢
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ديلمي روايت شده پيامير صلي اهللا عليه و سلم از ميكاييل سوال كرد آيا 
خداوند چيزي به فارسي فرموده است؟ پاسخ داد آري اي رسول اهللا در 
كتاب ابراهيم عليه السالم آمده چه كنم با اين مشت خاك ستمكاران جزء 

هشت عربي و فارسي بر روايت گرديده كه زبان اهل بآنكه پيام دهم. و از پيام
نويسيم. يك، دو، سه، چهار، پنج، هايي از اين زبان را ميدري است. نمونه

شش، هفت، هشت، نه، ده، يازده، دوازده، سيزده، چهارده، ايزد، يزدان، خدا، 
پيامبر، نان، آب، گندم، ارزن، خواب، ماست، بيا، مرو،  -پروردگار، پيغامبر

سر، رو، بگوي، اي پدر من، اي برادر من، كاسه، كوزه، سبو، خم، جاروب، پ
، فتراك، ركاب، لكام، افسار، ٢، سينه بند، هاويد١زين، نمد، تنگ اسب، باردوم

، مطرب، پيله ور، ٥كوتالن ٤، تازيانه، جامه، پيراهن، دورريسه، ٣پشمكند
، ١٣، سكبا١٢، باها١١مه، انگبين، آبكا١٠، انگرد٩، سريح٨، كوزورد٧، وليزه٦عسلك

  . ١، باتله١٥، لوزينه١٤خاگينه، كاچي، چنگال خاست

                                                 
 باردوم . ١

 پاالن شتر. ٢

 وك يا ماسوره. د٣

 دوك كتان. ٤

 بافند. اصنافي كه از موي بز، توبره و امثال آن مي. ٥

  نوعي آدامس. ٦

 نوعي آدامس به رنگ سياه. ٧

 معني آن برما معلوم نشد. . ٨

 نوعي عسل. ٩

  نوعي عسل. ١٠

  آش نان. ١١

 ها، به درستي برما معلوم نشد. آش. ١٢

 آش سركه دار. ١٣

  نوعي آش. ١٤

  نوعي حلوا. ١٥
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 زمرين بنگ خورما خور كه در حلواست جاي او هميشه در امان بادا، 
  طعن صوفي صائم

ادا ديدم قوت او شيرين روان از جان و دل حقا بگفتم بهر او تاريخ ب چو
  نعمتش دائم

كتفا اما به همين اندازه  اصطالحات و عبارات ديگري نيز وجود دارد كه
كنيم. در نواحي نخجوان اقوام تركمه، گوك دوالق (ارامنه) و مغول مي

ر خواهد شد. شاهللا در جاي خود تحريص به خود دارند كه انهاي مخصولهجه
از  هاي مستحكم و متين بسياري وجود دارد كه بعضيدر ديار نخجوان قلعه

نستيم شغول شدن به صيد و شكار نتواآنها را مشاهده كرديم. اما به خاطر م
مال  خوب آنها را تماشا كنيم. از آن ميان قلعه مستحكم النجق از بناهاي

باشد. اين قلعه آخري را به الدين، قلعه سران و قلعه سوس مروان ميطبق
  اسامينامند. انشاهللاخاطر اينكه مروان حمار آن را بنا كرده سوس مروان مي

اشاره  تك به تكايم، كه در ايران سياحت كردهرا رهايي ها و شهتمامي قلعه
ن عباسي، اخواهم كرد. بعد از تماشاي شهر نخجوان، حاكم شهر ده توم

هايي به پنجاه پارچه لپاچه و يك اسب تندرو سياه به عنوان هديه و نامه
ها را گرفته به اد. از حاكم نخجوان هدايا و نامهحاكم تبريز به دست ما د

  ريز حركت كرديم. طرف تب

  ٢منزل كسيك گنبد

ابتدا به جانب قبله هشت ساعت طي كرده به كسيك گنبد رسيديم. 
روستايي آباد و داراي هزار باب خانه، باغ، باغچه، سه باب مسجد، مهمانسرا 

                                                                                                   
  ظرف حلوا. ١

ارد اين روستا امروزه با نام روستاي گلستان در كنار رود ارس و در جمهوري آذربايجان قرار د. ٢

  (مترجمين). 
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قبر را و حمام بود. در روستا مزاري وجود داشت كه اهالي روستا صاحب 
دانستند. اما بر روي صندوقچه سنگ قبر پسر سلطان حسين بايقرا مي

گنبد و  ».نامراد ابن بهادر شفاد بن حسين بايقرا« :چنين نوشته شده است
طان رواق بسيار بلندي داشت. مسئول آستانه مزار را نيز از نوادگان سل

  گفتند كه روستا وقف اين آستانه است. دانستند و ميحسين بايقرا مي

  كناره رود ارس
ل حركت كرده پس از طي هفت ساعت راه به كناره رود ارس از اين منز

ه و هاي پنيانيش در ايالت وان سرچشمه گرفترسيديم. رودخانه ارس از كوه
گردد. از اين به طرف شمال جاري شده سپس به نهر زنگي متصل مي

تن از رودخانه تنها با اسب امكان گذر بود. بعد از گذر از رود ارس و گذش
  ي آباد به شهر قره باغ رسيديم. ميان روستاها

  ١اوصاف شهر قره باغالر كوچك

از شهرهاي آذربايجان است. سردار معظم قوجه فرهادپاشا فاتح اگري از 
آباد گرديده است.  وزراي سلطان محمدخان شهر را ويران نمود، اما مجدداً

خان چهارم كه از سركشي اهالي شهر توسط سلطان مراداگرچه به خاطر 
هاست تخريب گشت. اكنون در دست ايراني گشت مجدداً روان باز ميفتح اي

نشين است. حاكمش و به مرور رو به آباداني گذاشته است. اين شهر سلطان
باشي و قوللرآغاسي رباز، كالنتر، داروغه، منشي، مينداراي هزار نفر س

باشد. شهري ارم مثال كه در يك دشت وسيع واقع شده و داراي سه مي
باب خانه، هفت باب مسجد، هفت باب حمام، سه مهمانسرا و ششصد  هزار

                                                 
ز آن نام ام، در موضع قراباغ كوكج بوده است و ١٣٨٦هـ.ق/٧٨٨تيمور به هنگام حضور در قفقاز در سال . ١

 ).١٠٠: ١٣٧٩شامي، ؛ ٦٦٠: ١٣٨٠برده شده است (حافظ ابرو، 
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هاي هايشان بسيار خوب و عالي است. زنان و غلماناست. ساختماندكان 
زيبا و محبوب دارد. مزارع بسياري دارند كه داراي خيرات و بركات كثيره 

هاي جاري عالي دارد. باغ لطيف، رودهاي بسيار و چشمهاست. آب و هوايش 
جات پايان را زينت داده است. از ميوههايش، دشت و صحراي بيبستان و

مرغوب اين شهر قريب ده رقم انگور آبدار، آلبالوهاي شراب ناب و هجده نوع 
هاي بسيار بزرگ آن كه به بزرگي كله انار لذيذ و آبدار است. به خصوص به

زيرزمين  به صورت قنات از يك آدم هست مشهور است. آب اين شهر غالباً
كند و در تابستان آبي چون يخ دارند. گنبدهاي مساجد آن جريان پيدا مي

هاي گوناگون مزين است. در شهر يازده بسيار نوك تيز است و با كاشي
گويند هفتاد باب مسجد است. مناره مسجد مشخص بود اما مردمش مي

ي معاف اهالي اين شهر به شرط آباد و تعمير كردن شهر از تكاليف ماليات
 جات وشتر از انواع ميوههستند. فقط در هر سال به شاه ايران صد بار 

هاي خشك شده اردوبادي، ملچه و محصوالت و ماكوالت اعم از گالبي
پردازند. در آذربايجان سه زردآلو، به، انگور خشك و. . . ميعباسي، آلو بخارا، 

  منطقه به نام قره باغالر وجود دارد كه هر يك نشان از بهشت رضوان دارد. 

  روستاي كركنه
از اين شهر به طرف جنوب حركت كرده بعد از يك ساعت به محل تالقي 

با هزار زحمت از اين محل عبور كرده بعد از  .رسيديم ١رود ارس و رود ژان
رسيديم. اين قصبه در ايالت آذربايجان و در  ٢كنهشش ساعت به روستاي كر

كنار رود مرند واقع است. داراي سيصد باب خانه، مسجد، حمام و مختصر 
باشد. اهالي آن قزلباش بوده و بسيار قالش و حيله كار بازار و دكان مي

                                                 
 بر ما معلوم نشد كه منظور كدام رود است. . ١

  شايد منظورش گرگر باشد. . ٢
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اش كرباس بافي است. زيرا مزارع پنبه فراوان و بسيار ند. شغل اهاليهست
  بافند. از اين رو پارچه مي دارند.مرغوب 

  قصبه زنوز
سيديم. راز اينجا به سمت جنوب ادامه داده بعد از نه ساعت به روستاي زنوز 

 اين قصبه متعلق به حاكم تبريز است و داراي هزار باب خانه، ده باب
هاي سرسبز مسجد، حمام، مهمانسرا، مختصر بازار و دكان و باغ و باغچه

له حركت گردد. از اينجا نيز به طرف قبچاه تامين مي  ازاست. آب آن تماماً
  نموده بعد از ده ساعت به شهر تسوي رسيديم. 

  ١توصيف قلعه تسوي
اراي داين قصبه در حدود تبريز و مرند و كنار رود ارس واقع گرديده است. 

سه هزار خانه گلي، هفت باب مسجد، سه حمام، شش مهمانسرا و مختصر 
نشي، . حاكمش مقام سلطاني دارد و صاحب هزار نوكر، مبازار و دكاني دارد

ر ده دهايش بسيار است. اين شهر كالنتر، داروغه و قاضي است. باغ و باغچه
د. فرسخي شهر مرند واقع شده و آب و هوا و زيبارويانش شهره عالم هستن

ورده و خباغ و باغداري گره  شان باكاسبيمردمش تمامّا شيعه هستند. كار و 
  هاي گوناگون آبدار دارد. هميو

  اوصاف شهر مرند باغ ارم مانند
ها و صحراها حركت كرديم. از از تسوي به طرف جنوب و از ميان دشت

هاي اين منطقه بيشتر به صورت قنات هاي ميان راه آب نوشيديم. آبچاه
است. باالخره بعد از دوازده فرسخ به شهر مرند رسيديم. مرند از شهرهاي 

نشين است. حاكم شهر داراي هزار نوكر، قاضي، كالنتر، آذربايجان و سلطان

                                                 
  . (مترجمين) شايد منظور از آن تسوج باشد. ١
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منشي، داروغه و قوللرآغاسي است. مرند در چهارده فرسخي تبريز واقع شده 
 است. در اين فاصله اراضي خالي و باير وجود ندارد. شهري است كه تماماً 

گرديده و  داراي باغ و بستان و گلستان است. مرند در شرق تبريز واقع
درگذشته شكارگاه فرزند تيمور، يعني شاهرخ خان بوده و از اين رو بسيار 

هاي سلطان مراد چهارم به عمور بوده است. بعدها در لشكركشيآباد و م
تبريز صدمات زيادي به اين شهر رسيده لكن حاال رو به آباداني است. داراي 

نج حمام و ششصد مانسرا، پسه هزار باب خانه، هفت باب مسجد، سه مه
هاي بسيار باشد. از مدارس و امثال آن خبري نيست. اما خياباندكان مي

هاي آبدار آن باصفا دارند كه هر يك مانند ارم ذات العماد هستند. ميوه
اند گويي كه سحر در كالم است. زيبارويانش بسيار خوش صحبت شماربي

ن كنند و اگر به رفتار دارند كه اگر به حرف بيايند چون معجزه عيسي بيا
ي و از نوكران آيد. اكثريت مردم نظامدرايند روح جواني به حركت در مي

حاكم شهر هستند. اهالي شهر شيعه مذهب بوده و اكثريت از ملعونهايي 
گويند. اين شهر يكي از شهرهاي قديم ايران بوده و هستند كه سبّ خلفا مي

المه تفتازاني مانند حسين تفتازاني، مزار بسياري از بزرگان از جمله اجداد ع
باشد. از حاكم علي خاندي، شيخ سوسماري و علي الدين مرقدي در آنجا مي

اين شهر تحفه و هدايايي گرفته سپس به همراه ايلچي حاكم تبريز به طرف 
  جنوب به راه افتاديم. 

  روستاي كهريز (كهرين)
درختان بيد و چنار ها دو طرف مسير ما با به هنگام گذر از ميان دشت

هاي شد. از آب گواراي چاه خورشيد ديده نميچنان پوشيده بود كه اصالً
نوشيديم تا اينكه به روستاي كهريز (كهرين؟) رسيديم. اين بين راه مي

روستا متعلق به منشي حاكم تبريز بود و در آن هزار باب خانه، شش باب 
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و باغات آن بسيار و  مسجد، سه حمام و دو مهمانسرا وجود داشت. باغ
زيرا تمامي روستاي آبادي بوده اما خداوند قهار آن را خراب كرده است 

اند. در ايران براي نخستين بار در اينجا سبّ حضرت اهاليش شيعه و تبرايي
عمر را شنيدم و اعصابم بسيار داغون شد. چه كنم كه عاجز بودم وگرنه قتل 

  آن لعين آسان بود. 

  روستاي سهالن
م. روستاي كهريز گذر كرده بعد از هفت ساعت به روستاي سهالن رسيدي از

رار اين روستا نيز متعلق به حاكم تبريز است. روستا در يك دشت هموار ق
را، گرفته و داراي هزار باب خانه، باغ و باغات، هفت باب مسجد، مهمانس

يد و باشد. روستايي آباد كه مزين به درختان بحمام و مختصر بازاري مي
ي گاهچنار است. مردم تبريز در باغات اين روستا عمارات ييالقي و تفرج

د. آب گويند شافعي مذهب اند اما رافضي هستنعالي دارند. اهالي روستا مي
  و هواي آن شهره عالم است. 

  ورود به تبريز
از روستاي سهالن حركت كرده در طرف راست به مسيرمان ادامه داديم. 

ز فاصله شش ساعت راه نمايان بود. به روح شريف آن گنبد شام غازان ا
پادشاه فاتحه خوانده در يك چمنزار پياده شده و به استراحت پرداختيم. از 
اينجا كسي را به تبريز فرستاديم. بعد از سه ساعت سوار بر اسب شده به 
همراه ايلچي به طرف تبريز حركت كرديم. ايلچي با كسان و نوكران خود و 

كرديم. ناگاه و كسان خود همراه ايشان حركت مي چهل تن از توابعحقير با 
از دور سواران زيادي نمايان شدند معلوم شد كدخداي حاكم تبريز است كه 
به استقبال ما آمده است. با آنان ركاب به ركاب و با جالل و عظمت به شهر 

لي به تماشا و تبريز دالويز وارد شديم. در كوچه و بازار شهر هزاران نفر از اها
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نمود. به خاطر ازدحام دند. حقير نيز آنها را مشاهده مياستقبال ما آمده بو
حاكم رسيديم. حاكم تبريز  جمعيت دو ساعت طول كشيد تا به كاخ

ي يوانخانه برد. ديوانخانهبه استقبال شتافته ما را به د خان شخصاً كلبعلي
ار هم نشستيم. حاكم به ما بسيار بسيار بزرگي بود. در آنجا زانو به زانو در كن

خوش آمد گفت و تكريم و تعظيم بسيار نمود. ناگاه كوس خاقاني و نقاره 
افراسيابي و سورناي جمشيدي به صدا درآمدند. غالمان و نوكران حاكم 
دست بسته و آماده براي خدمت ايستادند. بعد از تشريفات حقير به پا 

اشا دفترزاده حاكم ارزروم را از گردنم باز نامه محمدپ ،ايستاده با احترام زياد
ها را نمودم. او نيز به پا خواسته نامهكرده سپس بوسه زده به حاكم تسليم 

اش داد. ايشيك آغاسي باشي ده به سر خود گذاشت. سپس به منشيبوسي
آنها محل نشستن حقير را نشان داده و با آداب محمدي در جاي خود 

تعظيم نامه را بوسيده و با صداي بلند شروع به نشستم. منشي با تكريم و 
حضرت محمد (ص) و  خواندن نمود. به هنگامي كه در متن نامه نام شريف

حضار مجلس به پا ايستاده و به نام  ،شدخوانده مي ١اشچهار يار گزيده

هار يار نمودند. اما به هنگام ذكر اسامي چاحترام ميحضرت رسول تعظيم و 
نشستند. بعد از خواندن نامه و مشخص شدن زمين مي بعضي از آنان به

شاهللا تعالي و اگر خداوند ان«: محتواي نامه، حاكم شروع به صحبت نمود
ياري دهد و عمري باقي باشد در ظرف اين ماه هزار كاروان به طرف 
برادرمان وزير قيصر زمين ارسال خواهم كرد. به سر و به چشم اي نور 

با اظهار خوشحالي  زانوي بنده نشست و مجدداً سپس زانو به». ديدگانم
بسيار به من خوش آمد گفته سپس براي ما مهماني بسيار عظيمي ترتيب 

  داد. 

                                                 
 باشد (مترجمين).منظور اولياء چلبي، خلقاي راشدين مي. ١
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گالب افشاني نموده مجلس را معطر نمودند. سپس  ،بعد از صرف غذا
محمدپاشا « :حقير هداياي محمدپاشا را تقديم حاكم نموده و عرض كردم

براي دست خالي نبودن اين هداياي ناقابل را خدمت شما سالم رسانده و 
حاكم از تسبيح دردانه و تيردان كمان ». خدمت شما ارسال كرده است

بسيار لذت برده و بسيار تشكر نمود. همچنين عرض كردم كه دو راس اسب 
اميد كه  است. كحيالن خوش رفتار نيز به عنوان پيشكش فرستاده شده

رار گيرد. حاكم همان لحظه به پا ايستاده مورد پسند سعادتمند حضرتعالي ق
و به كنار ديوانخانه آمد. حقير به كسان خود اشاره كردم اول اسب كحيالن 
كه با جواهر مرصع و مزين شده بود را به حضور آوردند. جمله اطرافيان 
حاكم با ديدن اسب خوش رفتار انگشت بر دهان شدند. حقير بسم اهللا گفته 

ا را به دست حاكم داده مبارك باد گفتم. حاكم از و لجام اسب صبا پيم
خوشحالي بسيار بدون ركاب سوار بر اسب شده و چندي با آن اسب جوالن 
داد. سپس اسب ديگري را پيشكش نمودم. از آن نيز بسيار خوشحال گرديد 

شربت و شيريني به  ،و آن را به ميرآخورش سپرد. بعد از آن به دستور حاكم
م آوردند. حاكم ما را به مهماندار، قورچي باشي، داروغه و بنده و اطرافيان

ها نمود. به همراه آنها به باغ كالنتر رفته كالنتر سپرده و در حق ما سفارش
و در آنجا ساكن شديم. باغ بسيار زيبايي بود. از طرف حاكم چهل تومان 
پول نقد، دو راس اسب كحيالن مزين، يك اسب چندرنگ و هفت بار شتر 

والت و مشروبات براي ما فرستادند. سپس از طرف حاكم در شهر ندا ماك
توجه به اينكه ايلچي و نمايندگان دولت عثماني مهمان ما  با«: دادند

ر آن است كه مبادا در حق خلفا حكم شاهي و فرمان حاكم ب ،هستند
احترامي نموده و ناسزا بگوييد. اگر كسي سب آنها را بگويد خون ناحقش بي

احترامي اهالي بعد از آن در حق خلفا بي. »خواهد شد. ديگر خود دانيدروان 
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اي كه به حضرت عمر ناسزا و سب و ناسزا نگفتند. اينها به اندازهنكرده 
گويند به حضرت ابوبكر و حضرت عثمان كاري ندارند و دردشان حضرت مي

وز از باشد. حاشا ثم حاشا كه در حق او زبان درازي كنند. همان رعمر مي
جانب حاكم براي ما جامه و البسه زرباف قلمكاري شده به همراه ده نفر 
غالم به عنوان خدمتكار فرستادند. آمده دست بوسي نمودند. در قانون ايران 
زمين اين گونه است كه همواره ده نفر غالم و خدمتكار براي مهمانان 

اين ده نفر غالم از فرستند تا كارهاي آنها را انجام دهند. اسامي اني ميعثم
اين قرار بود: جوان آرا، صادق خان، رامش، ميرزاخان، مردان علي، كاكونج، 

ها چون غلمان يدخان و بارقوي. هريك از آن غالمقربان باي، سهراب، مز
بهشتي عالي و ممتاز و چون نور مبين بودند. بعد از آن كمي استراحت 

  نموده سپس به تماشاي شهر تبريز پرداختيم. 

  اوصاف شهر عظيم و قلعه قديم تبريز دالويز
نام اين شهر در زبان مغولي تيوريس، در زبان دري تيوريز، در زبان دهقاني 

باشد. ي تب ميرسي تبريز است كه به معني ريزندهتابريز و در زبان فا
اگر يك فرد تبدار به اين شهر وارد شود و از آب گواراي آن بنوشد از  حقيقتاً 

ن الرشيد شود. بنيانگذار اين شهر زبيده خاتون همسر هاروتب خالص مي
است. زبيده خاتون كه از آب و م ٧٩١هـ.ق/١٧٥خليفه عباسي در سال 

ين در اين شهر به مامون حامله شد، از ا ،هواي اين شهر بسيار لذت برده بود
رو اين خاك پاك عبيرآميز را محل توقف و تفريح خود كرده مبالغ زيادي 
صرف آباد نمودن اين شهر كرد. اسم آن نيز از طرف كارگزاران ايراني 
دستگاه خالفت عباسي تبريز ناميده شد. سواد اين شهر آنقدر بزرگ است 

زلزله  ،برد. بعدها در زمان متوكل علي اهللاكه طي كردن آن سه روز زمان مي
عظيمي در اين شهر واقع شده شهر به كلي خراب گرديد. به طوريكه چهل 
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هزار نفر در اين حادثه جان سپردند. متوكل با عساكر بسياري از بغداد به 
تبريز آمده مبالغ بسيار زيادي صرف آباد نمودن شهر كرده باني دوم شهر 

طرف به كوه تبريز لقب يافت. وي يك طرف شهر را به كوه اوجان، يك 
سهالن و طرف ديگر را به سنجان و قزل داغ گستراند و به نسبت بناي 

  نخستينش بسيار مستحكمتر و بهتر گرديد. 

  قلعه تبريز اوصاف
مساحت قلعه تبريز شش هزار گام است. سيصد برج، سه هزار نگهبان و 

ام شش دروازه دارد. دروازه اوجان، دروازه سروان، دروازه سردورد، دروازه ش
ها پانصد سرباز، غازان، دروازه سراو و دروازه ري. در هر يك از اين دروازه

اين شهر را پايتخت خود  دهند. هوالكوخان هفت سالنگهباني و كشيك مي
و باني سوم شهر تبريز ملقب گرديد. وي از اينجا به تمام پادشاهان  قرار داد

والكو خان در تبريز راند. بعدها سلطان محمد خدابنده كاخي كه هحكم مي
تمامي ابزار و آالت و مصالح آن را با هزاران  و بنا كرده بود را تخريب نمود

شتر باركرده به شهر نوبنياد خود برد. از آن زمان تمامي بناهاي شهر تبريز با 
هاي آن چنان زيبا بودند كه چشم شي و گچ بري بنا گرديده است. نقشكا

مان باني چهارم آن سلطان محمود غازان ماند. سپس در زانسان خيره مي
شهر تبريز از عدالتش آنچنان آباد گرديد كه از چهار طرف به كوه ليان، كوه 

نظير و ن متصل شده و تبريز به يك شهر بيسنجان، كوه اوجان و كوه سهال
جهان آرا تبديل گرديد. به چهار طرف شهر ديوار كشيده شده به طوريكه از 

توانست طي ز نمياده دور آن را در كمتر از چهار رووسعت آن يك نفر پي
ي عباسي ساخته بودند در وسط اي كه در زمان متوكل خليفهكند و قلعه

شهر باقي ماند. بعد از آن تبريز در ازمنه مختلف توسط سالطين دست به 
ربايجان شده است. در پايتخت آذ گاه خراب و گاه آباد و بعضاً ،دست گرديد



٤٧   
 

  نخستين سفر اولياء چلبي به ايران

سلطان سليمان خان قانوني اين شهر را تصرف  م١٥٥٢ق/ هـ. ٩٥٩سال 
ر شاه نموده اما شهر را را غارت نكرد و حكومت تبريز را به القاص ميرزا براد

ها اين شهر را به  قزلباشمجدداً م١٥٥٤هـ.ق/ ٩٦١سپرد. ليكن در سال 
سلطان  م١٥٨٦هـ.ق/ ٩٩٤آوردند. در نهايت در سال تصرف خود در

يرش عثمان پاشا اوزدميرزاده را سردار اعظم نموده با مرادخان سوم، وز
داري سنان پاشا چغال اوغلي به نبرد ايران فرستاد. عثمان پاشا با يهطال

همت باالي سپاهيانش تبريز را از دست اوالد حيدرشاه اردبيلي پس گرفته و 
پايانش در شهر مستقر گرديد. عثمان پاشا اوزدميرزاده براي با ارتش بي

سيار آذربايجان در اطراف خيابان شاه در وسط تبريز يك قلعه ب تصرف
شكل بنا نمود كه مساحت آن دوازده هزار ذرع و برج و مستحكم و مربع 

  بارويش بسيار متين و مستحكم بود. 
آلدي تبريزي «در باالي دروازه شام غازان اين ماده تاريخ را نوشته اند. 

عون حقي ايله الندي تبريز سنه «و ديگري  .١»٩٩٣زدميرزاده سنه وا
بدينگونه عثمان پاشا اوزدميرزاده قلعه شهر را بنا نموده و باني  ٢».٩٩٣

پنجم شهر لقب گرديد. وي با كمك تمامي سربازان و با جديت تمام در 
. سپس تمام اسلحه، قورخانه و ظرف سي و شش روز قلعه را ساخت

نگهباني از اين قلعه در آن مستقر خانه را به همراه چهل هزار غالم براي جبه
كرد. اما عثمان پاشا به اقامت نماز جمعه نرسيد و يك شب بعد از اداي نماز 
مغرب درگذشت. سپاهيان عثماني سنان پاشا چغال اوغلي را به سرداري 
تعيين نموده سپس خبر وفات عثمان پاشا را با كليدهاي قلعه تبريز به 

ثماني نيز جعفر پاشا وزير شام و طرابلس را دولت عثماني فرستادند. دولت ع

                                                 
 .(مترجمين) م فتح كرد١٥٨٨هـ.ق/ ٩٩٣زدميرزاده تبريز را در سال ويعني ا. ١

 .(مترجمين) م فتح شد١٥٨٨هـ.ق/ ٩٩٣يعني با ياري حق تبريز در سال  .٢
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يل كرد. سردار جديد به به سرداري جديد منصوب نموده به طرف ايران گس
هزار بار بهتر به و به اجراي عدالت پرداخت. در زمان وي تبريز  تبريز آمد

خان، آباد و معمور گرديد. براساس تحريرات جعفرپاشا نسبت عهد غازان
در تبريز و پانصد هزار باب خانه در آن ايالت وجود  سيصد هزار باب خانه

ها در چريكه در اثر بروز فتنه و شورش يني داشته است. لكن طولي نكشيد
فرصت يافته گنجه،  ١، پادشاه ايرانم١٥٩٥هـ.ق/ ١٠٠٣عثماني به سال 

 . اما مجدداً ن، نخجوان و تبريز را تصرف نمودروان، شماخي، دربند، ايرواش
روان، شماخي، تفليس و تومانيس به دخان چهارم براي تصرف شاسلطان مر

مرند و قره باغالر را  ايران حمله نمود. در هفت روز قلعه ايروان، نخجوان،
يك هفته در تبريز توقف كرد. سپس از آنجا به وان و استانبول  خراب نمود و

تبريز بازگشت. بعد از آن، شاه عباس كبير با عساكر ايران و توران به طرف 
آمده آذربايجان را تصرف كرد. سپس به آباداني شهر پرداخت. حاال تبريز در 

نشين است. حاكمش صاحب ده هزار ت ايرانيان مركز آذربايجان و خاندس
باشي، نفر سرباز، مفتي، شيخ السادات، مال، كالنتر، منشي، داروغه، قوروجي 

سي و مهماندار يين آغاسي، يساول باشي، ايشيك آغاقوللرآغاسي، چيگ
كنند كه هيچكس قادر است. آنها با چنان عدالتي شهر تبريز را اداره مي

  نيست حتي به دانه خردل كسي تجاوز كند. 

  اوصاف مساجد تبريز
در تبريز سيصد و بيست باب مسجد وجود دارد. نوزده باب آن از آثار 

وزراي پادشاهان قبلي است. پنجاه باب از مساجد نيز توسط حاكمان و 
ت. عثماني ساخته شده است. مابقي نيز توسط اعيان ساخته شده اس

                                                 
  منظور چلبي، شاه عباس اول است (مترجمين).. ١
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ترين آن مسجد زبيده خاتون است كه به سبك قديم ساخته شده و قديمي
بسيار بزرگ است. گنبد و در و ديوار آن با كاشي و مينا مزين است. 

هاي آن از كاشي مينا و بسيار با مشك عنبر معطر شده است. منارهمحرابش 
الي است. ديگر مسجد متوكل علي اهللا است. اين مسجد نيز به اسلوب ع

دار و با كاشي چين مزين است. ليكن با گذشت قديم ساخته شده مناره
زمان توسط افراد مختلف و بانيان خيّر، تغيير و تحوالتي در آن صورت 
گرفته و صورت اوليه خود را از دست داده بطوريكه حاال به مسجد دمشقيه 

وف است. ديگر مسجد سلطان محمود غازان است كه در گذشته داخل معر
باغ زيبايي قرار داشت. ليكن اكنون مسجدي كهنه در مكاني مخروبه است. 
ديگر مسجد جهانشاه است، بناي بسيار بزرگي كه نشان از طاق كسري دارد. 

دار، زيبا، بايبرس در مصر است. مسجدي مناره بناي عالي كه مانند مسجد
هاي چيني، با گنبدي بزرگ، در و ديوارش سفيد و صيقل ين به كاشيمز

ار زيبا كه هركس داده شده چون كاغذهاي چين است. يك مسجد بسي
ها از آن بيرون برود. اگرچه ايراني تواند از آن دل بكند وداخل آن شود نمي

  روند. خيلي به اين مسجد نمي
ارد كه مانند آن را هيچ كس در مقابل محراب يك باغ بسيار زيبا قرار د

هاي گوناگون همه جا را معطر هحتي احمدپاشا نيز نديده است. بوي شكوف
ها به اين كند. ايرانيوان همه را مسرور ميكرده و صداي پرندگان آوازه خ

گويند. ديگر مسجد سلطان حسن است. اين مسجد، هشت بهشت نيز مي
آذربايجان است. همان  حاكمان مسجد از بناهاي سلطان حسن يكي از

شكست  ١شخصي كه در شرق ارزروم و در صحراي ترجان از سلطان ابوالفتح
و به تبريز فرار كرد و در اينجا از دنيا رفت. مزارش در جوار اين  خورد

                                                 
  منظور چلبي، سلطان محمد فاتح است (مترجمين).. ١
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اش با كاشي چيني مزين ست. گنبدها و تمامي صحن و آستانهمسجد ا
مسجد سلطان حسن  اوزون حسن مسجدي بنا نموده كه گويا است. حقيقتاً 

در مصر است. هنري كه در منبر، محراب و مكان موذن آن به كار گرفته 
تواند بدان دست پيدا كند. بديل است كه كسي نميه يك هنر بيشده نمون

هاي كريستال، بلور و صنايع ظريفه هاي چهار طرف مسجد با سنگپنجره
اشكال گوناگون، فلزي مزين گرديده است. در اطراف چهارگانه اين مسجد 

هايي از هاي ترنجي منقش و گل بوتههاي اسليمي، كتيبهها، نقشهمقرنس
ودشان را به نحو گچبري و كاشيكاري استادان قلمكار ماهر است كه هنر خ

هاي زببايي ، كتيبههاها و پنجرهاند. باالي تمامي درباحسنت نشان داده
اند. در ي نوشته شدهلث شبيه ياقوت مستعصمبا خط ث هست كه تماماً

طرفين محراب اين مسجد دو پارچه سنگ زرد رنگ مانند سنگ كهربا 
و توران ارزش دارد. نظير وجود دارد كه هر يك از آنها به اندازه خراج ايران 

ها در هيچ جاي ديگري وجود ندارد. به غير از اين مساجد كه ذكر اين سنگ
شد نوزده باب مسجد سلطاني ديگر وجود دارد كه از زيبايي و آراستگي 
چون نگارخانه چين و ماچين است و با كلمات قابل تعريف و توصيف نيست. 
ليكن اين مساجد از جماعت نمازخوان محروم اند و به مانند مساجد روم و 

اند نيست. فقط وقت هنگام نماز بسيار شلوغ و پرجمعيتستان كه به عرب
شوند. در مقابل  خارج مياذان به مسجد آمده و پس از گزاردن نماز فوراً

مسجد شاه اسماعيل است كه بسيار عالي ساخته شده  ،مسجد اوزون حسن
است. همچنين در نزديكي همان مسجد ديگري بنام مسجد شاه مقصود بن 

حسن است كه بسيار منور است. ديگر مسجد چهارمنار كه مسجدي اوزون 
بديل در سر سراج مسجد شاه عباس اول كه يك مسجد بيقديمي است. 

خانه است. ديگر اولو جامع (مسجد بزرگ) آن چنان مسجد بزرگي است كه 
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فرد ايستاده در محراب به سختي از درب ورودي مشخص است. مسجدي با 
ها مساجد ديگري ر پوشيده شده است. به غير از اينجدويست ستون كه با آ

  نيز وجود دارد. 

  مدارس تبريز
اند. بزرگ وجود دارد كه بسيار باشكوه در اين شهر چهل و هفت باب مدرسه

و استادان بزرگي در آن  شوددر اين مدارس جميع علوم اسالمي تدريس مي
  نشاه؟) است. كنند. بزرگترين آنها مدرسه شاه جهان (جهاتدريس مي

  دارالقراءهاي قرآن (مكتب قرائت قرآن)
توانند با ها نميدارالقراء وجود دارد. اما ايرانيدر شهر تبريز بيست باب 

  كنند. تجويد صحيح قرآن بخوانند و اكثرشان غلط تالوت مي

  دارالحديث
ي آنها شهرتي در در شهر هفت باب دارالحديث نبوي وجود دارد. اما علما

اند. آنها طبق كالم حضرت علي رضي اهللا عنه و دوازده ث نيافتهعلم حدي
گويند قال صلي اهللا تعالي عليه و سلم. . . آنگاه كالم كنند. ميامام عمل مي

نند، بعضي احاديث صحيح هم نقل كعلي را به طرز نامعقولي نقل مي
حديث چندين هزار كتابهاي  .كالم علي مقبول ايشان است كنند اما غالباًمي

  درباره حضرت علي دارند. 

  مكتبخانه كودكان ابجدخان
صفي، مكتب حسن ميمندي،  اين شهر ششصد دارالتعليم دارد. مكتب شيخ

قوب. در اين خان، مكتب سلطان حسن و مكتب سلطان يعمكتب تقي
  شود. ها به كودكان هر ساله خلعت داده ميمكتب
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  هاي دراويشتكيه
 دراويش در اين شهر هست. مشهورترين آنها تكيهيكصد و شصت عدد تكيه 

و  ه عقيل، تكه ميرحيدرشمس تبريزي، تكيه بولدوق خان، تكيه زينب، تكي
  ها. ساير تكيه

  ها و آبهاي روانچشمه
 اين شهر شش هزار عدد چشمه جاري دارد. منبع تمام آنها از كوه سهند

  ست. ز و قنات جارياست. به غير از اينها در داخل و خارج شهر نهصد كاري

  هاسقاخانه
عالي  با بناهاي بسيار هزار و چهل عدد سقاخانه در اين شهر وجود دارد كه

سقاخانه  خان، سقاخانه شاه اسماعيل،اند. سقاخانه رستمساخته شده
ورترين شاه، سقاخانه رضا و سقاخانه يارعلي از مشهخدابنده، سقاخانه خواجه

  آنهاست. 

  محالت تبريز
و شصت محله دارد.  هزار گويند. تقريباً مي "دروازه"شهر به محله  در اين

محله دمشقيه، محله پل باغ، محله ورديچوك، محله ميخاران، محله 
رد، سنجاران، محله ويجويه، محله شتربان، كاخ خان در اين محله قرار دا
داب محله خيابان، محله سرخاب در شمال تبريز، محله اميرقيز، و محله سر

يدا پتبريز از اين محله جريان مشهوترين آنها هستند. قنوات و كاريز كه 
كرد.  عثمان پاشا سرداب محله سرداب را تميز و مرتبزدميرزاده واكند. مي

  تند. محالت چارمنار، ميارميار و محله سراي نيز از ديگر محالت مشهور هس
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  قصرهاي اعيان و اشراف
ورترين در اين شهر وجود دارد، از مشهحدود هزار و هفتاد عمارت اعياني  در

ه ري، آنها عمارت اهللا ورديخان در محله اميرقيز، عمارت رستم خان در محل
 عمارت شاه بنده خان در محله ري، عمارت پيربوداق خان در محله ري و

  . باشندمي قصر مخصوص حاكم در نزديكي مسجد سلطان حسن

  كاروانسراهاي تبريز
ويست كاروانسرا وجود دارد. از مشهورترين آنها در اين شهر در حدود د

نكاروانسراي زبيده، كاروانسراي شاه ، كاروانسراي شاه اسماعيل، ١جها
  باشد. كاروانسراي پيربوداق و كاروانسراي عالم شاه بيگم دختر جهانشاه مي

  مهمانسراهاي بزرگان
ا و هفتاد باب مهمانسراي متعلق به بزرگان دارد. مهمانسراي جعفرپاش

 اي بيگممهمانسراي شاه بنده در بازار كالهدوزان، مهمانسراي بندر، مهمانسر
   و مهمانسراي باباحقي و مهمانسراي تمديح خان از مشهورترين آنهاست.

  مهمانسراهاي فقرا
، در حدود صد و ده مهمانسرا براي فقرا وجود دارد. مهمانسراي مستقيم

مهمانسراي فيروزخان، مهمانسراي فرهاديه، مهمانسراي جعفريه، 
مهمانسراي گوهر، مهمانسراي چغال اوغلي، مهمانسراي كالنتر و ساير 

  مهمانسراها. 

                                                 
  احتماال جهانشاه منظور باشد (مترجمين).. ١
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  هابازارها و بازارچه
ر حلب در اين شهر هفت هزار دكان وجود دارد. بسياري از آنها به سبك بازا

رسد. بازارچه  و جنس در اين بازار به فروش ميساخته شده و هرگونه كاال
ار بزرگي در آن وجود دارد كه تجار در آنجا به تجارت و كسب و ك بسيار

مشغول هستند. اين بازارچه گنبد بسيار بزرگي دارد كه در هيچ جاي 
  شود. از ميديگري نظير ندارد. بازارچه چهار دروازه آهنين دارد كه به بازار ب

  اوصاف رخسار اهالي
عم از پيرو جوان سالم و به خاطر لطافت آب و هواي شهر، همه مردم شهر ا

تندرست هستند. صورت زيبارويانشان لعل گون چون گل سرخ و دهان 
نازپرورشان چون حقه اسرار بوقلمون است. اندامشان چون سرو، الله خد و 

اند اما مايل به كبر و سفيدچهره و خوش صورت سياه چشم اند. تماماً 
ون شكر است. درحق غرورند. همنشيني با آنها خوش و گفتارشان شيرين چ

  ١آنها ان الكبير اهلها من الشباب بايد گفت كه دلبراني زيبا دارند.

  اوصاف بزرگان و اعيان 
ق ضاله علي رغم اينكه اشراف و ثروتمندان بسياري دارند اما در ميانشان فر
 ارمني نيز بسيار است. البته اقوام افشار، دومدومي، دمبلي، خلج، تركمه و

اند و ردها تجارت ثروت قارون به دست آوفراوان اند. آنها ب (گوك دوالق) نيز
  همگي شيعه مذهب هستند. 

  در توصيف اطباء
تعداد دوازده هزار طبيب، فصّاد، جرّاح و كحّال در اين شهر وجود دارد. 

اند و اي اين شهر مردمان آن بسيار سالماگرچه به خاطر لطافت آب و هو
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د و بيشتر با داروهاي گياهي درمان احتياج چنداني به پزشكان ندارن
  كنند. مي

  صلحا و مشايخ
بيش از هفت هزار از مشايخ صالح، موحد، واعظ و ناصح در اين شهر هست. 

و هيچ كاري  گذارنداحترام ميدر اين ديار به پيران و مشايخ بي نهايت 
  دهند. اما مذاهب آنها بر من معلوم نگشت. خارج از راي آنها انجام نمي

  توصيف مصنفين و شعراي اين شهر در
هفتاد و هشت نفر صاحب ديوان فصيح اللسان، بديع البيان و املح الشعرا 

ها هستند. ياوري، شابي و صائب از مشهورترينشاعر و ارباب معارف دارد. 
ادهمي، چاكري، جايي، رازي، سيد واحدي، صاحبخانه ما يزدان آقا، مردان 

دي، پيرباش آقا، ميرزاباي، حسام آقا، الوند آقا، قآقاخان، قربان قلي، خواجه ن
رضاباي، كلبعلي و سايرين نيز هستند. دده شريمي يكي از مجذوبان است 
كه هيچ كس تاكنون خوردن، آشاميدن و خوابيدن او را نديده است. شاه 

  كند، شاه جان و دده جان از ديگر مجذوبان مشهوراند. 

  پوشاك و لباس اهالي
پيچند و ايشان سربندهاي سرخ و رنگارنگ ميشهر به سره اعيان و اشراف

ستار سفيد محمدي ايراني به سر گويند. اما اكثريت آنها دبه آنها قزلباش مي
رنگي قرار دارد كه به آن تاج  بندند. همچنين بر روي آنها استوانه نوكدارمي
عوام گويند. ارتفاع عمامه علمايشان بيشتر از دو وجب است. اما مردم مي

هايي با پوست سمور از يك وجب هستند. اعيانشان لباس مجاز به استفاده
  پوشند. ي رنگ و ديگر مردمان نيز چوخا ميآب
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  زبان اهالي شهر تبريز
كنند. اما تركمه، افشار و ارامنه ارباب معارف تبريز به فارسي صحبت مي

شاره (گوك دوالق) زبان مخصوص به خود را دارند كه به چند نمونه ا
اولوبدور  ١)، منمچون خاطري مندهامهنوز نديده(كنم. هله باخمه ميشم مي

دشمن )، ياووقميشم (دلتنگ شدم) دارخميشم (از من رنجيده خاطر شده(
  ). شراب را ببرآپارگيلن چاخيري (ام). شده

  بناهاي عبرت نماي اين شهر
ساختمان مسجد سلطان حسن، ساختمان شاه يعقوب، ساختمان شاه 
 خيابان، كاخ سهالن، ساختمان جهانشاه، قصر خادم جعفرپاشا، ساختمان

د. شام غازان، طاق عليشاه در محله ميارميار كه نشان از طاق كسري دار
 قلعه اميرخان در نزديكي مسجد شاه اسماعيل كه خراب است. قلعه خادم

منه قابل مسجد شاه اسماعيل كه خراب است. قلعه رشيديه در داجعفرپاشا م
 هاي وزير سلطان محموددر شمال شرق اين شهر كه از ساختهكوه سرخاب 

انش د كه بيغازان است. به غير از اين آثار هزاران اثر و ابنيه ديگر وجود دار
  كنيم. به زبان ممكن نيست. به همين اندازه كفايت مي

  شهرآب و هواي اين 
 گويند كه بهوزد كه بدان نسيم مياين ديار هميشه بادي سحرگاهي مي در

بخشد. به همين خاطر در اين شهر ساكنين اين شهر حيات جاوداني مي
كنند كند و پيران و سالمندانش تا صد و هفتاد سال عمر ميكسي تب نمي

  حاليكه كماكان از هوشياري و فهم بااليي برخوردارند.  در

                                                 
 .باشد (مترجمين)به معني تكه پاره شدن كندن، پريشان كردن ميمنده يا منگده در تركي قديم . ١
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  ن آبهاي زالل شهردر بيا
هاي بيرون و داخل هاي اين شهر از كوه سهند جاريست و عمارتتمام آب

نمايد. نهصد كهريز و قنات براي آبياري باغات اين شهر شهر را آبياري مي
و آبش شود. آب مهرانرود و هواي تبريز به سردي نزديك است استفاده مي

  بخشد. به انسان حياتي دوچندان مي

  هاي شهر تبريزاهدر بيان چ
در شهر تبريز به غير از نه كاريز، هفت هزار عدد چاه آب نيز وجود دارد. اما 

ها مابين سي الي آب كاريزش از آب چاهش خوش گواراتر است. عمق چاه
  چهل ذرع است. در اوج زمستان آب چاه ماليم و در تابستان خنك است. 

  در توصيف اقليم شهر
م حقيقي و درعرض هجدهم قرار دارد. بنا به زعم شهر تبريز در اقليم چهار

منجمين به هنگام بناي شهر تبريز در زمان زبيده خاتون طالع شهر در برج 
عقرب قرار داشته، به همين خاطر است كه اين شهر چندين بار توسط 

هاي مختلف مانند چنگيز، تيمور و سلطان مراد چهارم تخريب حكومت
  گرديده است. 

  مي شهرهاي عموحمام
در اين شهر بيست و يك باب حمام عمومي باصفا وجود دارد. حمام پشت 
كوشك، حمام يخ، حمام جهانشاه در نزديكي مسجد جهانشاه، حمام محله 
ميارميار، حمام محله سردرود، حمام محله ويجويه، حمام محله پل باغ، 
حمام محله شتربان در پشت مسجد سلطان حسن، حمام محله ري، حمام 

ها يك يا دو له خيابان و حمام محله سرخاب. در هر كدام از اين حماممح
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حوض، سكو و آبراه، هواي پاك و تميز، دالكان ماهر و جوانان پري رو وجود 
  دارد. 

  هاي مخصوص اعيانحمام
هر  ها، هفتصد باب حمام مخصوص اعيان وجود دارد. دربه غير از اين حمام

ها سيمين بدن وجود دارد كه در حوضكدام از آنها غالمان و حوريان 
بر روي  شوند. اكثراًشناورند كه با عشاقان بالواسطه هم آغوش مي

  ها قصيده حماميه فضولي شاعر نوشته شده است. هاي اين حمامكاشي

  در بيان حبوبات و محصوالت شهر تبريز
بريز هفت نوع گندم عالي بوجود در مزارع چهار طرف و هفت ناحيه ت

آيد. ديگر ار است و هفت نوع پنبه به عمل مي. جوء آن نيز بسيآيدمي
خيصه رسبزيجاتش نيز بسيار فراوان است. تبريز به مصداق واسعه االقطار و 

  االسعار (شهري پهناور و اجناسش ارزان) است. 

  صنايع تبريز
ارد. هيچ شهري به مانند تبريز اساتيد نقاش، رسام، بنا، زرگر و خياط ند

هر صنعتي در اين شهر موجود است. به خصوص دوخت  ماهرترين
(نوعي پارچه ابريشمي) كه  خمل و داراييهاي فاخري چون حرير و مپارچه

  در اين شهر توليد مي شود و با نام پارچه تبريز معروف است. 

  هاي شهر تبريزها و آشاميدنيخوردني
چنين نان باشد، هم(لواش؟) مياز همه بهتر نان سفيد مخصوص اين شهر 

ك، سنگگ، نان پيتا، نان روغني، نان شيريني، نان يزدي، حلوا، كباب كب
دوغ خيار، سوپ، برياني و  كباب لقمه مرغ، چهل نوع پلو، هريسه، آب

  هاي مختلف اين شهر مشهور است.فالوده
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  ١جات تبريزميوه
مبر، هاي رنگارنگ دارد. اما گالبي نجم خلف، گالبي پيغوهچندين هزار مي

كي، يب ميالني، زردآلوي حلويني، زردآلوي نجم احمدي، انگور رازقي، ملس
هيچ  هاي مشهور كه در، بقراني و آلوي زرد و ساير ميوهطبري، مجدالديني
  بول وجود دارد. م نيز موجود نيست و تنها در استانجايي حتي در شا

  هاي تبريزنوشيدني
ر شيرين است. شراب انگونهايت از همه شيره هفت نوع انگور كه بياول 

له شملكي، شراب قوقنازي، شراب انار، شراب گلنار، شربت شيره، شراب آب 
و  اب ارزنسي، شراب سهالن، شراب آلبالو، شراب آب عسل، و براي عوام شر

  ها هستند. برنج از محبوترين شراب

  هاي تبريزعمارت
عمارت سلطان عمارت شاه يعقوب، عمارت خليفه متوكل، زبيده خاتون و 

  اند. به دست قزلباشان بدمعاش بي معاش حسن اگرچه مشهورند اما

  هاي مردم تبريزتفريحات و تفرجگاه
چهل و هفت هزار باغ و باغچه و تفرجگاه در اين شهر وجود دارد. 
مشهورترين آن باغ شاه يعقوب است كه در نزديكي مسجد شاه يعقوب قرار 

غ يك ضيافت بسيار عالي به ما داد كه مانند دارد. حاكم عالي شان در اين با
ام. در اين روز سعادتمند يازده بار، هفتاد خواننده و آن را در هيچ جا نديده

هاي زهره مثال به رقص و نواهاي خراساني نواختند و رقاصه آهنگساز،
پايكوبي پرداختند. چونان كه مجلس سلطان حسين بايقراست. مانند اين باغ 

اد در هيچ جاي جهان وجود ندارد. علت آباد ماندن اين باغ ارم ذات العم

                                                 
  ).٨٨: ١٣٣٦ماخوذ از: (مستوفي: . ١



 ٦٠ 
 

  سفرنامه اولياء چلبي به ايران عصر صفوي
 

به هنگامي  سوم،بدين خاطر است كه قوجه فرهادپاشا از وزراي سلطان مراد 
كه حاكم تبريز بود از آب و هواي باغ يعقوب شاه لذت برده در اين باغ 

هاي بسيار ساخته آنجا را آباد ها و خيابانق آسا، حجرهقصرهاي متعدد خورن
، كردهارم وقتي كه اين شهر را خراب مينموده بود. سلطان مرادخان چ

تا از باغ محافظت  به عنوان نگهبان در اينجا گذاشت چي راعثمان آقا چفته
دهد. تاريخ ضوان است و از باغي بهشتي خبر مينمايد. حاال اين باغ روضه ر

ده بود: بناي قصري كه به ما ضيافت دادند در مصرعي اينگونه نوشته ش
  . ٩٨٣١ايلدي فرهاد ايوان شيرين سنه 

در يك فرسخي تبريز واقع  تفرجگاه سرخاب يا همان قيزيل داغ:
 اين كوه شود به آنجا رسيد. از بااليدر يك روز يا كمتر از يك روز مي است.

ه كدر هنگام عصر درياچه اروميه نمايان است. تفرجگاه خيابان شاه صفي 
  زبان از مدح آن قاصر است محل تفريح اهالي شهر است. 

 در وسط اين تفرجگاه دو عدد ستون استوار نصب: تفرجگاه ميدان چوگان
ن و سوارا وز جمعه نوكران حاكماند. هر رده و در باالي آن تاسي قرار دادهكر

ا ركنند و تاس مزبور تيراندازي مي و تيراندازان در اين ميدان چوگان بازي و
يد عصوص در نشينند. به خخود قرار داده مردم به نظاره مي مورد هدف تير

اند ر ظرف چهل، پنجاه روز پرورش دادههايي كه دنوروز خوارزمشاهي اسب
. جنگ يار ديدني استاندازند. بسمديگر به جنگ ميميدان آورده با هرا به 

ها، جنگ ها، جنگ قوچنهايت تماشايي است. جنگ گاوميششتران نيز بي
شود ها در روزهاي عيد نوروز برگزار ميها و جنگ خروسها، جنگ سگاالغ

  و تماشاگران بسيار زيادي دارد و مخصوص ايرانيان است. 

                                                 
 هـ.ق (مترجمين).٩٨٣يعني فرهاد ايوان شيرين را بساخت. سال . ١
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روز عاشورا در ميدان چوگان اعيان همچنين هر سال در دهم محرم و 
رپا ساخته و به عزاداري و اشراف، بزرگ و كوچك خيمه و خرگاه ب

پردازند و براي شادي روح شهداي دشت كربال در چند هزار ديگ بزرگ مي
ن را كنند و ثواب آدر ميان فقرا و ثروتمندان پخش ميغذاي نذري پخته 

ين در آن روز شربت نيز پخش كنند. همچننثار ارواح شهيدان كربال مي
هاي بلورين و مزين به سنگ عقيق و يمني و كنند و سقاها در جاممي

آب خنك به  »به عشق حسين كربال«دهند حاليكه ندا سر مي بلغمي در
ن و بزرگان تبريز در اين روز كنند. همچنين بعضي اعياعزاداران پخش مي

دهند. اما از ه مردم آب ميبه عشق امام حسين ب ها در گردن انداختهمشك
تر، حاكم تبريز چتر و سراپرده منقش خود را برپا نموده و جميع همه ديدني

ن اعيان و اشراف تبريز در اين مجلس حاضر شده و همانگونه كه سنيا
در اينجا مقتل حسين خوانده  ،خوانندولي براي پيامبر مولودي ميطآنا

بين امام حسين با تمام خشوع و شود. در اين هنگام همه عاشقان و محمي
دهند. هنگامي كه جمله خضوع سكوت نموده و با آه و افسوس گوش فرا مي

، بالفاصله خوانده شد »شمر لعين حضرت امام حسين را اينگونه شهيد كرد«
و سر جدا شده از هم را بيرون  اي سفيدپوش با تناز پشت چادر جنازه

حسين كه همگي از ندان امام هاي پاك فرزآورند. همچنين جنازهمي
آورند. مردم با مشاهده اين صحنه اند را به ميدان ميتشنگي شهيد شده

شوند. خود ميشده همه به وجد آمده و از خود بيفريادشان به آسمان بلند 
در اين ميان چندصد نفر دالك به ميان عاشقان صادق امام حسين آمده و با 

م خواهند به عشق اماو سينه و بازوي افرادي را كه مي قمه، سر و صورت
زار ، زمين و سبزهاندازند. از ريختن خونهاحسين خون خود را بريزند تيغ مي

شوند. بعد از آن شبيه امام حسين را از ميدان زار سرخ گون ميچون الله
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كنند. كتاب مقتل امام حسين را تمام مي بيرون برده و با گريه و زاري
كنند. به ن مردم پخش شده و آن را تناول ميس غذاي نذري عاشورا مياسپ

ا ما به خاطر لطافت آب و هوا، شهر تبريز تفرجگاههاي بسياري دارد. ام
فايده بودن آنها از بيانش پرهيز كرده به همين خاطر تطويل در كالم و بي

  كنيم. اندازه اكتفا مي

  ١يزگشت و گذار به همراه حاكم در نواحي تبر
 ر سربازدر چهار طرف شهر تبريز هفت ناحيه معمور و آباد وجود دارد. با هزا

طبل زن و پرندگان شكاري چون باز و شاهين به صيد و شكار بيرون 
شرق  درآمديم. ابتدا به ناحيه مهرانرود رسيديم. مهرانرود در پنج فرسخي

اسفج  و تبريز قرار دارد. شصت روستاي معمور و آباد دارد. كندرود
 روستاهايي مانند شهر هستند كه بسيار آبادند. مساجد، مهمانسراها و

گذر  هاي متعدد، بازار مختصر و باغ و باغات دارند. از اين روستاهاحمام
 كرده به روستاي سعيدآباد رسيديم. باني آن وزير سعيد از وزراي شاه

مله و حا تا باند. اين روسبه همين خاطر سعيدآباد نام نهادهطهمورث است و 
 خالصي يافته چهارمخان دچار شده ولي از صدمه مرادخان هجوم سليمان

سجد، ماست. اين روستا در ميان باغ و خيابان و داراي دو هزار خانه، هفت 
ي آن مهمانسرا، حمام و بازار است. يك شب در اين روستا مهمان بوده فردا

ا را ماه رسيديم. اينج بعد از هفت ساعت به روستاي مان يم،روز حركت كرد
  دختر سلطان محمد خدابنده آباد كرده و هزار باب خانه دارد. 

هاي تبريز ناحيه دوم محال سردرود كه در جانب غرب و نزديك به باغ
دوروق،  والنجاست. هشتاد پارچه روستاي معمور و آباد است. دوشت، 

                                                 
  )٩٠: ١٣٣٦ماخوذ از: (مستوفي، . ١
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يه هستند. اين القابندليس، الكديزج و كجاباد از روستاهاي مشهور اين ناح
روستاها همگي داراي مسجد، حمام و مهمانسرا هستند. مزارع آنها از 

  شود و محصوالتش فراوان است. يراب ميرودخانه سردرود س
ايست كه در چهار فرسخي جنوب غرب ناحيه سوم ديده هر ناحيه

باشد كه ار پارچه روستاي معمور و آباد ميتبريز واقع است. بيست و چه
  داراي مسجد و حمام و مهمانسرا و بازار و باغ هستند. 

ناحيه چهارم ارونق است كه در طرف غرب تبريز واقع است. يك فرسخ 
فاصله آن با تبريز است و سي پارچه روستاست. در هر يك از آنها مسجد، 

  حمام، مهمانسرا و بازار وجود دارد. 
رخاب و طرف شمال ناحيه پنجم رودقات است كه در پشت كوه س

پارچه روستاي  تبريز است اين ناحيه در يك فرسخي تبريز است و صد
  بزرگ، آباد و معمور دارد. 

  ناحيه ششم خانمرود. بيست و يك پارچه روستاي مزين است. 
ناحيه هفتم بدستان است كه در شمال تبريز و پشت ناحيه رودقات 

مسجد، حمام و ور و داراي واقع شده است. هفتاد پارچه روستاي آباد و معم
خواستم بيست روزي را كه به همراه حاكم شهر در مهمانسراست. اگر مي

 ،اين روستاها به صيد و شكار پرداختيم را به مانند احوال تبريز تحرير كنم
شد زيرا در ايران هيچ شهري به بزرگي كتاب بسيار بزرگ و قطوري مي

دارد. آب و هوا، زيبارويان، آثار و تبريز دالويز و اصفهان نصف جهان وجود ن
 بناها و حيرات و محسنات فراوان دارد و شهري بزرگ است. خداوند مجدداً

اينجا را نصيب آل عثمان كند. خداوند همواره اينجا را آباد و معمور دارد 
زيرا در اين ديار بسيار به ما خوش گذشت. بعد از گشت و گذار به همراه 

  گشتيم. حاكم به شهر تبريز باز
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  من بدايع المناظرات
 روزي در اثناي صحبت با حاكم، به حقير تكليف خوردن شراب فرمود.

ظه حقير به خداوند و به روح پاك حضرت علي قسم ياد كردم كه تا اين لح
ام ام. حتي نشنيدهو لذايذ و مسكرات را مرتكب نشده هيج يك از محرمات

ب مد يسوي تا حقير نيز مرتككه اجداد بزرگ من از ترك تركان خواجه اح
ه اين گناه شده باشند، ما را از حضور در مجلس خصوصي خود معذور داشت

ن ماي برادرجان ببين كه نور ديده و شادي دل «عفو نماييد. حاكم گفت: 
 كند. از چه كسيستاده و به تو شراب ناب تعارف ميميرزاشاه در برابر تو اي

ه راه رسي پادشاه شما در فاصله پنج ماهتترسي؟ اگر از شاه خودتان ميمي
نزل ترسي از تبريز تا ارزروم چهل مز اينجاست. اگر از خان خودتان ميا

اه ايران و توران لربيگي شترسي من كه بيگفاصله است. پس از چه كسي مي
و  خان هستم علي رغم اينكه شاه عزيزم شرب شراب را قدغن نمودهكلبعلي

 بشكنيد اكمان و واليانم شراب خوردند گردن آنها رافرموده اگر هركدام از ح
نوشم. پس از چه اما من مجلس عيش و طرب برپا نموده و باده ناب مي

  ». ترسي؟ حاال شراب ميل كنكسي مي
حقير در جواب عرض كردم اي خان عزيزم اگر به شما شاه ايران زمين 

امر كرده إِنَّمَا چون و چرا دغن نموده به من هم شاه شاهان بيشرب شراب ق
قاطع  الْخَمْرُ َو الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ َو الْأَزْالُم رِجْسٌ مِْن عَمَِل الَشّيْطاِن و با نص

ترسم ست. من از جناب پروردگار قهار مياي از آن را نيز حرام كرده اقطره
به امر آن ارزش داده و  كه جميع موجودات را از عدم به وجود آورد. من

نوشم. خان سپس فرمود: به خدا شخصي مومن و متعصب نميشراب 
من در مذهب هستي. حقير نيز گفتم اي حاكم عزيزم متعصب نيستم. 

ابوحنفيه نعمان بن ثابت رضي اهللا عنه پاك اعتقاد بوده يك مرد سياح، نديم 
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و محب خاندان مرد خدايم. جمله حضار در مجلس و ندما از اين حرف 
ند. حاكم اصرار كرده اين بار به همراه تمام دلبران و مبهوت و حيران ماند

اي  ،ساقيان مجلس بپاخاسته به طرف من آمدند و گفت اي نور ديده من
مهمان عزيز اي جناب اولياء از ميان اين غالمان يزدان شير، ميرزاشاه فيروز، 

ني هركدام را كه بخواهي پرويز، علي يار، زواليز، شه لوند، سيف قلي، خلخا
دهم. اي مومن اگر مرتضي علي و دوازده امام را دوست داري بيا از تو مي به

ها ها داغ و سينهكه كلهدست غالمان من يك جام شراب نوش كن. بيا حاال 
نرم شده در اين بزمگاه فاني كامي بگير و دمي خوش باشيم. اين كلمات را 

ها را بوسيده اما گفت و با غالمان چون پنجه آفتاب من را گرفتند. من نيز آن
از خداوند طلب ياري كرده و به حاكم گفتم اي حاكم عزيز اين است عيش 

نقدي كه از حاضرين مجلس بود و و طرب و خوشحالي شما. به خواجه 
حركات نامناسب و نااليق ادبانه مست اليعقل افتاده بود اشاره كردم كه بي

دي لگدي زده او را داد. حاكم با شنيدن اين حرف به خواجه نقانجام مي
  خواند:در حالت مستي اين شعر تركي را ميسرجاي خود بنشاند. او نيز 

ايله سرمستم كه ادراك ايتمزم دنيا نه دور من كيمم؟ ساقي اوالن 
   ١كيمدور، مي صهبا نه دور

گفتم اي خان من، شما حاكم دوباره به من اصرار خوردن شراب كردند 
دست يابيد اما طرب و شادي خدايي الزم  خوريد تا به خوشيباده ناب مي

است. امر كنيد به من يك دف بياورند تا من لذت خدايي را به شما نشان 
يد. يك دف هندي ه عشق علي به برادرم يك دف بياوردهم. حاكم گفت ب

مقام سه گاه اين بيت را خواندم:  آوردند من دف را گرفته به طرز روم در

                                                 
 ). يست (مترجمينكنم دنيا چيست من كه هستم ساقي كيست و مي صهبا چآنچنان سرمستم كه درك نمي. ١
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رير گويا يولوندا اولمگه هر خسته جان عشقك سنگ حيات ابددن نشان و
  ١ورير

، يك سمايي و يك دوبيتي خواندم. ٢بقيه اين ابيات را در سه مربع
حضار مجلس تمام انگشت بر دهان مانده و مبهوت بودند. همان لحظه 
حاكم لباده سموري ايراني خود را از دوش برداشته و با دست خود بر من 

ن عباسي و يك ايك غالم گرجي، ده تومپوشانيد. هزاران احسنت گفته و 
ر پيشنهاد خوردن رفتار به من بخشيد و گفت مطمن باش ديگ اسب صبا

 دهم. بدين گونه يك ماه تمام صفا و خوشي كرديم. هرشراب به شما نمي
هاي روزمان عيد بود و چندين بار اين چنين صحبت شبمان شب قدر و هر

 رفتيم. حقيقتاً هر تبريز دالويز مير به تماشاي شديگكي جانانه كرده و با
درود به عدالت و امانتداريشان و رعايا پروريشان و ضبط و ربط كارهاشان و 
به پاكي بازارشان و به نظم و انضباطشان. از ميان آن همه مست و اهل 

ها مست و اليعقل نديدم. و نوش حتي يك نفر را نيز در كوچهعيش 
  اند: حق ايشان اين شعر بليغ را گفته رنهايت مردمان مودب هستند. دبي

  اند پاك از زنگ جفاچون آينه    ز بهشت است و اهلش زصفا تبري
  ٣از آيينه جز عكس نگردد پيدا     گفتي به دوستي نه صادق باشند

  هاي شهر تبريز دالويزويژگي
هاي تبريز اين است كه آب جاري فراوان دارد و شب و روز از جمله ويژگي

ها به كنند. بازارها و كوچهها را جاروب كرده آب پاشي ميها و خيابانكوچه

                                                 
 دهد (مترجمين).دهد گويا در راه عشق تو هرمريضي جان ميعشق تو از حيات ابدي نشان مي. ١

 شعر نآ نواعا از يكي. زنندمي خاصي شعرهاي سرودن به دست خودنمايي و نمايي هنر بعضاً شعرا براي. ٢

  (مترجمين).خواند  توانمي عمودي و افقي جهت دو از كه شعري. هست مربع

  ).٨٨: ١٣٣٦اين شعر ماخوذ از: (مستوفي، . ٣
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شود كه انسان حتي در تابستان نيز از گرما متاثر قدري تمييز و خنك مي
كفار دختر شود. دومين ويژگي اي كه آنها دارند اين است كه به نمي
دهند، از حقير سوال كردند كه شما دختر كفار را به عقد ازدواج خود در نمي
ضرر است در اين حال ما اگر دختر به كافر دهيم گوييد بيآوريد و ميمي

شود؟ حقير در جواب گفتم البته اين كار خوب نيست و اوالدشان چطور مي
شوند رت مسلمان متولد ميكار شما بسيار معقول است اما اوالد آنها در فط

دهند. به مفاد اين حديث پدر و مادرشان آنها را به ظاللت سوق مي بعداً
مامن مولود االو قديو لدعلي فطرت االسالم ثم ابواه يهودانه و ينصرانه و 
يمجسانه. با بيان اين جمله تمام آنها نظر بنده را قبول نمودند. ويژگي سوم 

مي معامالت در بازار تنها با نون شيخ صفي تماآنها اين است كه براساس قا
هاي شود و پولني بيستي، عباسي و طال مبادله ميهاي خودشان يعسكه

شود. اول ند. در هفت شهر ايران سكه ضرب ميكنديگر ممالك را قبول نمي
ها ضرب في اردبيل بيل است كه روي سكهپايتخت سابق ايران شهر ارد

، شهرهاي همدان، بغداد، اصفهان، تفليسضرب شده است، همچنين در 
  شود. نهاوند و تبريز نيز سكه ضرب مي

علي ولي « و »محمد رسول اهللا«، »ال اله اال اهللا«ها در يك طرف سكه
هاي شاه  بر روي سكهمثالً .شوددر طرف ديگر نام هر شاه نوشته ميو  »اهللا

اما در . »آستان علي شاه عباس كلب«عباس در تبريز نوشته شده است 
هاي مسي تنها نام شهر ضرب شده مثل ضرب تفليس و ضرب تبريز پول

نوشته شده و در طرف ديگر سال ضرب سكه منقوش است. همچنين 
نوشته شده است.  »اله اال اهللا ال«ها كلمه ها، ترازوها و پارچهدرگوشه سكه

د به چشمش ميل و به واي بر حال آن شخصي كه در داد و ستد تخلف كن
كنند. در دكاكين بازار و بازارهاي ميادين سرش تاس داغ نهاده مجازات مي
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رسد. ترازوهاي برنجي زرد رنگي آويزان كرده اند كه دست انسان به آن نمي
دائما سر پا ايستاده اند و به اندازه دقيق كاالي هر مشتري را وزن كرده مي 

كنند و ساير حبوبات از كيل استفاده نميگيري برنج ند. براي اندازهفروش
فروشند. اقمشه و كنند و ميبلكه تمام آنها را با ترازو اندازه گيري مي

و به  جات با ذراع مكي به فروش رسانند فروش حيوانات نيز تابع قانونپارچه
رسد. قانون شاهي ايران زمين بدين گونه قيمت تخمين شده به فروش مي

وري هاي غذاختبريز آن است كه آشپزها در مغازهشهر است. ويژگي چهارم 
هاي . همچنين آنها در و ديوار و كاشينمايندغذا را به بهترين وجه طبخ مي

مغازه و تمامي ظروف غذاخوري را بايد پاك و تميز نگاه دارند و اال حق باز 
سپس  نمايند،ها را باز ميمغازهكردن دكان را ندارند. صبح زود با دعا و ثنا 

غذاها را كه عبارت از هريسه پلو، زرده، بريان، كوكو پلو، چلوپلو، مزعفر پلو، 
نشان آنها گيري نموده و شاگردايره را طبخ كرده در ترازو اندازهآوشله پلو و غ

رسانند. در كنار ظروف مسي كه با قلع سفيد شده را توزيع و به فروش مي
» اشرف اعلي من االسالمل« ،»و يطعمون الطعام«جمالت  به خط تعليق

حك شده » شرف المكان بالمكين و شرف البيت باهله و شرف اهله بسخائه«
شان را با است. بعد از غذا براي اعيان و اشراف تشت و ابريق آورده دستهاي

هاي شويند. اما مردم عوام، نوكرها و غالمان دستهاي خود را با لباسآب مي
  ا بسيار بد است. كنند. اوضاع آنهتميز مي خود

  اخالق مذموم ايرانيان
د كه در مجموع چندين ايرانيان به عشق دوازده امام دوازده صنف سپاه دارن

شوند. در ايران تنها اعيان و علما و سران دوازده صنف سپاه در هزار نفر مي
كنند. تمام نوكرها و سربازها از بازارها غذا هاي خودشان غذا طبخ ميخانه

اين نوع معيشتشان بسيار زشت است. اما به  خورند. حقيقتاًيخريده و م
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خواهد بخرد. براي تواند هر غذايي كه دلش ميخاطر ارزان بودنش انسان مي
هاي مجرد و اهل حساب و كتاب خيلي مناسب است. حتي اگر سرباز انسان

ر سه ماه در بازار غذا بگيرد و بخورد آشپز قادر به دريافت يك ذره پول بيشت
كشند. كنند زبانشان را از قفا بيرون ميهم نيست. آشپزهايي كه كوتاهي ب

فر بروند آشپزها را همراه خود هنگامي كه شاه يا سپهساالرشان به س
يك  برند. زيرا تمام سپاه به آشپز احتياج دارند. بر اساس قانون ايرانمي

م را ابتدا كشند. داروغه و محتسب فرد متهمجرم را كشته يا به صليب نمي
كنند. جالدان ده شب و ده روز سيصد و شصت نوع شكنجه را محاكمه مي

كنند. حقير به حاكم گفتم اي حاكم چرا انسانهايي كه در نزد خدا اجرا مي
كنيد؟ حاكم گفت اي برادر من محترم هستند را اين قدر شكنجه مي

گونه عذاب  و بعد از اثبات اينگناهان اينها با شاهدان عادل اثبات شده 
تر و جبارتر وجود ندارد كه در برابر پروردگارش بينند. از انسان عاصيمي

ند. حقير گفتم اما اين نوع شوايستاد به همين خاطر اين گونه شكنجه مي
ها در تربيت انسان تاثيري ندارد. در شرع حد واجب است. براساس شكنجه

ان النفس بالنفس «و » االسارق و السارقه فاقطعوا ايديهم« نص قاطع قرآن
نمود. اما علي كني و آن را قبول حاكم گفت حقا كه زيبا بيان مي». االيه

ها فرق ضاله در ميان اهالي تبريز وجود دارد. در تبريز رغم اينگونه شكنجه
  چهل و دو عدد كليساي ارمني هست. 

  ١زيارتگاه اوليا و بزرگان
كوه گورستانهايي وجود دارد  در محالت سرخاب، چرنداب، گجيالب و وليان

از اين اند. اسامي بعضي ين، مولفين و علما در آنجا مدفونكه اكثريت مصنف
امام حفرانه، شيخ ابراهيم كوانان، شيخ  :اندذواتين كه در اينجا مدفون

                                                 
  ).٨٩: ١٣٣٦اين بخش كامالً ماخوذ از نزهه القلوب است. مراجعه كنيد به: (مستوفي، . ١
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شكرخوان، بابافرج، باباحسن ميمندي، شيخ شجاع وكالين، شيخ مالين 
كرماني و شيخ نورالدين دينخ حسن بلغاري، شيخ بدرالتبريزي، شي

نوري، ظهيرالدين اند: اعرايي كه در گورستان سرخاب مدفونبيمارستاني. ش
ي رحمهم اهللا. رواني، شمس الدين سبحاني و فلكي شيرازفاريابي، فلكي ش
هايي نيز در روستاهاي اطراف تبريز مدفون اند از جمله در بزرگان و اولياهللا

جيجاني مدفون است، در روستاي روستاي كجيجان خواجه محمد ك
اند. در نزديكي ر از مولفين و مصنفين بزرگ مدفونسعيدآباد نيز هفتصد نف

تبريز و در كوه شهيد مزار اسامه سپهساالر پيغمبر است. همچنين در كوه 
شهيد مزار برادر بزرگتر حضرت حمزه قرار دارد كه در سفر نهاوند بوده و به 

شده و به هنگامي كه به تبريز  آيد در راه مجروحعنوان مامور به تبريز مي
رود. به غير از اين مزار شيخ ساغوسي و شيخ سالمي نيز رسد از دنيا ميمي

در اينجاست. در سرخاب مزار اميه بن عمر بن اميه قرار دارد. همچنين مزار 
بدل در تاليف و تصنيف علوم قرآني دن معاني، مفتي اسرار سبحاني، بيمع

اش را ينجا قرار دارد. او عمر گرانمايهخ سيدجان ممي نيز در احضرت شي
وقف علوم توحيدي نموده بود. پاياني براي علمش و حسناتش نبود. اين بيت 
بر سر قبر سيدممي جان نوشته شده بود وارث علم لدن نبوي ركن يكتاي 
شريعت عالي. همچنين مزار حضرت شيخ تقي وارث علوم كشاف مشكالت 

ها را بر روي حقير بعد از زيارت قبرش اين بيت ينجا قرار داشت كهنيز در ا
  قبر وي نوشتم:

  ر شفيقـپيشواسي در انك پي    ق ـريـل طـه اهـالك طائفـس
  ارض خلد ايچره اوله اكا دوراغ    ياقدي ري ايله بخاراده چراغ 

  مـا قائـده سي اولسـا بنــاولي    م ـي دائـاد اوله الهـروحي ش
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سنجاران نيز بعضي اوالد حضرت علي(ع) مدفون است. در در محله 
ين علي از فرزندان آل رسول هاي عين علي و زكوه سرخاب دو تن با نام

اند. در محله سرده، سر يكي از پادشاهان قديم ايران افراسياب مدفون مدفون
غلي استاد سلطان محمد واست. همچنين شيخ نصراهللا آق شمس الدين ا

اينجا مدفون است. در تبريز مزارات ديگري نيز وجود دارد كه خان نيز در 
گردد. به همين اندازه ها باعث طوالني شدن سياحتنامه ميذكر اسامي آن

  كنيم. كفايت مي

  شام غازاناوصاف 
شديم. بعد از پنج ساعت گذر  زار نفر از تبريز به طرف غرب خارجبه همراه ه

ي سو رسيديم. اين روستا در نيمه راه از باغ و بساتين بسيار به روستاي آج
ست. داراي قلعه قمله است. دويست خانوار دارد و متعلق به حاكم تبريز ا

باشد. تمامي آب روستاهاي دشت تبريز در زير يك مسجد و سه زاويه مي
كند. البته هزاران چاه آب نيز زمين جريان داشته و روستا به روستا گذر مي

ا شور است به همين خاطر به آن آجي سو وجود دارد. آب اين روست
گويند. در اينجا نيز كدخداي روستا به استقبال ما آمده و يك ضيافت مي

عالي به ما داد. صبح زود فرداي آن روز به طرف غرب حركت كرده پس از 
طي چهار ساعت راه به شام غازان رسيديم. اين محل در عهد مغول باغ ارم 

يك قلعه بسيار  م،١٢٩٥هـ.ق/ ٦٩٤زان در سال مثال بود. سلطان محمود غا
محكم و متين در اين محل بنا كرده اسمش را شام غازان نهاد. سپس ده 

و آنها را از پرداخت ماليات معاف  دادهزار نفر از رعايا را در اين قلعه اسكان 
نمود. بعد از آن با دعوت از معماران و مهندسين بسياري از عجم و عرب و 

خود مقبره بسيار عالي و بلندي ساخته است. مقبره شبيه قلعه براي  ،هند
گاالتا در استانبول است كه گنبد آن بسيار بلند است. اما موقعي كه من آنجا 
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را ديدم يك طرف درب اين مقبره به خاطر زلزله خراب شده بود. به همراه 
وم خان وارد آنجا شديم و مزار شاه غازان را زيارت كرده به روح آن مرح

فاتحه خوانديم. در جوار اين مقبره يك تكيه بكتاشي وجود داشت كه 
متجاوز از دويست نفر درويش داشت. به خاطر اعتقادي كه ايرانيان به 

كنند. چاه سلطان محمود غازان دارند هرساله هزاران گوسفند نذر اينجا مي
زبان  آبي به عمق ده ذراع در آنجا وجود داشت كه آبش بسيار سرد بود. در

ها باتوجه به قبر سلطان گويند. لكن تبريزيمي مغولي بدان شمب قين
محمود غازان به جاي شمب قين غازان آن را مختصر كرده شام غازان 

گويند. اين آستانه عظيم در دامنه وليان كوه قرار داشته و يك بناي مي
  . ١عجيب و غريب است. قد سنا اهللا بسر المدفون العزيز

ي كوه به روستا وليان به طرف غرب حركت كرده در دامنه از اين محل
م، وليان رسيديم. اين روستا سيصد خانوار، مسجد دلگشا، مهمانسرا، حما

ي اش متعلق به تكيهمعمور دارد. دارالضيافههاي آباد و درالضيافه و عمارت
هللا ادراويش مذكور در باال و از خيرات وزير سعيد خواجه رشيدالدين فضل 
ت همداني است. از اين محل نيز به طرف غرب حركت كرده بعد از پنج ساع

  به قلعه قمله رسيديم. 

  اوصاف قلعه قمله
و در زمان سلطان مرادخان سوم  م،١٥٩٠هـ.ق/ ٩٩٨ اين قلعه در سال

داران عثماني بنا شده است. در دامنه كوه وليان توسط قوجا فرهادپاشا از سر
اي مربع شكل است. محيط آن سه هزار و هشتاد قدم است. هفت برج و قلعه

ها به جانب غرب و ديگري به جانب دروازهدو دروازه بزرگ دارد. يكي از 

                                                 
  . بيامرزاد (مترجمين) شده مدفون بزرگ روح صاحب آن حرمت به را ما خداوند . يعني١
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گويند. خادم جعفر پاشا شود. دروازه شرقي را درب تبريز ميميشرق باز 
فرار  ،مان حكومتش در تبريز مورد حمله ايرانيان قرار گرفتهنگامي كه در ز

ها نيز قلعه را در محاصره گرفتند. اما رانيكرده در اين قلعه متحصن شد. اي
ها ايرانيبا هفت هزار نيرو به  را شكافت ويك شب جعفر پاشا ديوار قلعه 

ا . كدخداي جعفر پاشا براندو آنها را تا قلعه تبريز عقب  زدشبيخون 
نيروهاي داخل قلعه تبريز وارد نبرد شده و كشته شد. اما خادم جعفرپاشا 

جاي يكي  به تقويت كرد واستحكامات آن را  گشت وبه شهر مسلط  مجدداً
آن را گديك  نام و دروازه بسيار بزرگي نصب نمود ،از ديوارهاي تخريب شده

  قاپو يا دروازه تبريز ناميد. 
باب مسجد هست. بيرون اين محوطه  داخل قلعه صد باب خانه و يك

آن از اي، آلوي عباسي و گالبي ت فراواني وجود دارد. انگور قملهباغ و باغا
هاي آن است. هفتاد مسجد در داخل شهر وجود دارد كه مشهورترين ميوه

باشد كه بناي پاشا مياز جمله آنها مسجد فرهاديازده باب آن جامع است. 
مساجد، مهمانسرا، حمام و بازار وجود دارد. اين عالي دارد. در كنار شهر، 

نشيني مجزا از تبريز است. هزاران نفر نوكر، كالنتر، داروغه و منطقه سلطان
هاي عالي به عمل آورده هدايايي نيز محل از ما پذيراييقاضي دارد. در اين 

اش شهرستان)، (معادل ايراني به ما دادند. در اين ديار به حاكم سنجق
استاندار كه والي يا خان گفته تر از (معادل فرماندار امروزي پايين ١سلطان

گويند، به وزير سه پرچم گويند. به ميرميران، خان ميمي شد)مي
خانلرخاني، به دفتردار اعتمادالدوله، به سردار وزير سپهساالر، به دربان 

                                                 
 بزرگ تاياال شد. حكامسلطان و بيگ به امرا اطالق ميدر سلسله مقامات اداري صفويه سه عنوان خان، . ١

تر يا امراي دون پايه كه امكان رشد داشتند را اهميت حكام كم و سلطان مياني را خان، حكام لقب به ملقب

  ناميدند (مترجمين). مي بيگ
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تر، باشي، به رييس الكتاب منشي، به رييس يك دسته و گروه كالنقوروجي
ها ها يساول آغاسي، به رييس يني چريبه صوباشي داروغه، به رييس چاوش

ديزچوكن آغاسي، به يني چري ديزچوكن و به كسي كه پذيراي مسافر 
گويند. امرايي كه ذكر آنها گذشت وابسته حكومت و است مهماندار مي

سياست هستند. قانون ايران چنين است. از اين محل حركت كرده بعد از 
رود ه سردرود رسيديم. سردهاي خرم بت ساعت گذر از ميان باغ و باغچهفه

اي بزرگ است كه در جانب غرب تبريز قرار گرفته است. به مانند ناحيه
شهرها داراي مهمانسرا، مسجد، حمام و بازار است. كالنترش به نزد ما آمده 

به طرف ما را به مهماني دعوت نمود. فرداي آن روز علي الطلوع برخاسته 
ها گذشته به روستاي دوشت در كنار رود سردرود شرق و از ميان باغ

رسيديم. در آنجا صبحانه خورده و استراحتي نموديم. روستايي آباد در 
منطقه سردرود كه داراي حمام، مهمانسرا و مسجد بود. سپس ادامه داده 

رود دوروق رسيديم. اين روستا نيز در كنار  والنجبعد از شش ساعت به 
سردرود واقع است. داراي هزار باب خانه، مسجد، حمام، مهمانسرا، باغ و 
باغات است. از آنجا نيز گذر كرده به روستاي القابندلس رسيديم. روستايي 
آباد كه سيصد خانوار ارمني و سه كليسا داشت. از آنجا گذر كرده بعد از سه 

صفي است. دو ساعت به روستاي الكدرخ رسيديم. متعلق به همسر شاه 
هزار خانوار ارمني و مسلمان داشت و در كنار رود سردرود قرار گرفته بود. 
در پاي كوه سردورد قلعه خرابي نيز وجود داشت. پس از آن به روستاي 
كجاباد رسيديم. پانصد خانوار و داراي حمام، مهمانسرا و حمام بود. از آنجا 

ي در شمال تبريز و پشت كوه اه به ناحيه رودقات رسيديم. ناحيهنيز گذشت
سرخاب كه داراي صد پارچه روستا بود. در اينجا شكاركنان به مراغه 

  رسيديم. 
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  ١اوصاف شهر مراغه
نشين در محدوده تبريز و ايالت مراغه شهرستاني مستقل و سلطان

آذربايجان است. حاكمش صاحب يكهزار نفر سرباز، قاضي، كالنتر، داروغه و 
را هوشنگ شاه ساخته و مركز قديم آذربايجان بوده  منشي است. اين شهر

ها و بساتين و كاخ ها، باغ است. شهري مشهور آفاق، آراسته و مزين به
دارد كه از شمار خارج هاي فراوان است. علماي صاحب فن بسيار داراي ميوه

اش تا تبريز يازده فرسخ است. بيش از هفت هزار و شصت باب است. فاصله
ازده باب مسجد جامع، شصت باب مسجد، چهل مهمانسرا، خانه گلي، ي

مش چهل تكيه دراويش، يازده حمام و سه هزار عدد دكان دارد. اكثريت مرد
بارويانش در ايران زمين مشهور هستند. اين يحالج، بزاز و بافنده هستند. ز

سلطان مراد چهارم روز به روز در حال آباد  لشكريانشهر بعد از تخريب 
در زمان خالفت مروان اموي شهر مراغه بسيار آباد بوده  شدن است.

اند. اكنون نيز آثار ر ساكن بودهبطوريكه هفتاد هزار خانوار در اين شه
بناهايشان در دامنه كوه سهند نمايان است. اما اين شهر به هنگام خروج 

عليه خليفه عباسي خراب گرديد. به خاطر قرار  هوالكو از طايفه مغول بر
هواي اين شهر  ،كوه سهند در شمال و مانع شدن از وزيدن باد شمال گرفتن

ميان دره واقع شده است. آبهاي آن از  سنگين است. به همين خاطر شهر در
كوه سهند جاريست. از چندين هزار باغ و باغات گذشته همه را آبياري 

 هاكند. اين آبها در داخل شهر به صورت استخر و فواره در بعضي خانهمي
ش روان است. انگور، شيره، پمبه و سبزيجاتش مشهور است. مردم

اند. بيشتر مردم در نهان حنفي سفيدچهره چشم درشت و شيرين سخن

                                                 
 ز متن مشخصاها از دو حال خارج نيست. يا اولياء دچار اشتباه شده و يا همانطور كه اين بخش از نوشته. ١

 است آن را كامالً تخيلي و با كپي از مطالب نزهه القلوب مستوفي نوشته است (مترجمين). 
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كنند. افراد فصيح ريت اهالي به زبان پهلوي صحبت ميمذهب هستند. اكث
اللسان و بديع البيان بسيار دارد. مراغه هشت ناحيه دارد كه عبارتند از 

بناچون، درجروت، كاردول، هشترود، بهساند، انگوران و قيزيل سراچون، 
ها هشتاد الي صد پارچه روستا وجود دارد. در اوزن. در هر يك از اين ناحيه

شود. اما شصت تاي آنها مساجد، مهمانسرا، مجموع پانصد ششصد روستا مي
. اگر حمام، عمارت و بازارهايي چون شهر دارند. هفت قلعه معمور و آباد دارد

  شود. ها را توضيح دهيم خود كتابي مجلد ميبخواهيم هريك از قلعه
. اي به نام طورناچايري منزل گرفتيماز اين شهر برخاسته در منطقه

ه در كروستايي فرح بخش با دويست خانوار و داراي گياهان و نباتات بسيار 
ه بز آن اند. بعد اگرفته است. مردمش باغبان و حالج ناحيه اوجان قرار

وجان اروستاي ستكز رفتيم. اينجا روستايي آباد با هزار خانه و در ناحيه 
  است. سپس به پيش رفته به شهر قديم اوجان وارد شديم. 

  اوصاف قلعه و شهر قديم اوجان
اين شهر در جانب شرقي كوه اوجان كه حايل به تبريز است قرار گرفته و در 

استيالي هالكوخان خراب گرديد.  گذشته شهر بزرگي بوده است. ليكن در
گويند باني نخستين آن بيژن بن كيومرث بن گودرز از پيشداديان است. در 

نابراين گذشته شهري بسيار بزرگ بوده كه به مرور رو به خرابي گذاشته ب
محمود غازان  م،١٢٩٧هـ.ق/ ٦٩٦اند. در سال مردمش به تبريز كوچ كرده

شكل در دامنه كوه اي مربع كرده است. قلعهرا تعمير و ترميم قلعه اين شهر 
اوجان است. مساحت اين قلعه دو هزار گام است. در طرف شرق يك دروازه 
آهني دارد. در حدود صد خانه خالي السكنه دارد. بنا به گفته كالنتر آنجا در 
حومه بيروني قلعه سه هزار خانه گلي، هفت باب مسجد، سه حمام، هفت 

باقال  ان وجود دارد. از محصوالت اين شهر گندم ومهمانسرا و ششصد دك
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ريست. محصول ميوه يد. آبش از كوه اوجان جاآاست كه فراوان به عمل مي
اش شافعي مذهب هستند. اما بنا به مضمون استر ذهبك و كم دارد. اهالي

  دارند. ذهابك، مذهب خود را مخفي نگه مي مذهبك و

  ١اوصاف قلعه كهروان/ كهران
خان از خوانين افشار در عصر شاه طهماسب و از ترس قلعه را سيفي قلياين 

بود. به هنگام سلطان سليمان بنا كرده است. وي تابع هيچ يك از آنها ن
حاكم قلعه ميمندي خان افشار  ،پاشا از تبريز به بغدادمراجعت قوجه فرهاد

د از وصول داد. قوجه فرهادپاشا بعوي را مورد حمله و غارت قرار مي اردوي
. وي هفده فرستادبه بغداد، سوالق فرهاد پاشازاده را به سوي قلعه كهروان 

به  اينا موفق به تصرف آن نگرديد. بنابرروز قلعه را در محاصره گرفت ام
پاشا نيز حاكم بغداد باقي ماند. حاكم قلعه زور بازگشت و قوجه فرهادشهر

بودند را بغداد عازم تبريز نهايي كه از ميمندي خان نيز جسور شده و كاروا
هاي بسياري كرد. حتي يك بار با چهل پنجاه هزار كرد. او خيانتغارت مي

اطراف شهر را غارت كرد. جعفر پاشا  و سرباز به طرف تبريز هجوم آورد
بسياري از سربازان وي را به قتل  و با دوازده هزار نيرو به او حمله نمود غفلتاً

. در اين حمله جعفر پاشا موفق به كردبور به فرار رساند و خان افشار را مج
فرداي آن  ،د. بعد از شادمانيش تصاحب هفت هزار اسب و شتر و غنايم ديگر

. سه شدروز به همراه هفتاد هزار سرباز و توپهاي سنگين عازم تصرف قلعه 
. در روز سوم قلعه فتح شده و بستروز قلعه را محاصره كرد و به توپ 

و در  . جعفر پاشا يك گوش او را بريدكردندرا زنده دستگير ميمندي خان 

                                                 
 وشاره كرده اي در واليت خلخال آذربايجان بوده است كه مستوفي در نزهه القلوب بدان اكهران نام قلعه. ١

مش امروزه نام دهي در دهستان خانداندبيل شهرستان خلخال است. در متون تاريخي عصر سلجوقيان نا

  فراوان آمده است (مترجمين). 
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ات سربازانت را از بين بردم، قلعه اي ملعون نگاه كن گفتو دستش گذاشت 
را فتح كردم، خودت را به اسارت گرفتم و گوشت را بريدم. سپس به جالد 

در قبال آزاديش . اما او را فريب داده ابتدا كردندسپرده قصد هالك او را 
داد اما . او نيز هزار كيسه پول و هزار بار پارچه به آنها خواستار اموالش شدند

سرش را به همراه كليد قلعه و دويست بار غنايم به  جعفر پاشا او را كشت و
. حاال در درون قلعه مسجدي با نام سلطان فرستاد سومسلطان مراد نزد 

اي ها بود. قلعهعثمانيمراد چهارم است. يازده سال اين قلعه در تصرف 
مدورالشكل بر سر راه بغداد است. محيط آن شش هزار گام است. دو دروازه 

شمال و ديگري به سمت جنوب باز بزرگ سنگي دارد. يكي از آنها به سمت 
نشين است. گويند. االن سلطان. درب جنوبي را دروازه اردبيل ميشودمي

غه دارد. نمايي سنگي، باغ و باغات و هزار سرباز، قاضي، كالنتر، منشي و دارو
هفت هزار خانه دارد. اگرچه شصت مسجد دارد اما در يازده مسجد نماز 

خوانند. هفت حمام، يازده مهمانسرا و هشتصد دكان دارد. در شهر جمعه مي
هاي چادر هاي چيت و پارچههمه نوع صنعت وجود دارد اما قلمكاري، پارچه

اند. از لطافت آب و غ و باغاتش جهان را زينت دادهبا بسيار عالي است. هزنان
هوايش زيبارويانش بسيار، خوانندگانش خوش صدا و نوازندگانش مشهوراند. 
از اينجا به طرف جنوب رفته به روستاي شاه بند رسيديم. روستايي آباد و 

، حمام، مهمانسرا، بازار و معمور در خاك اردبيل با هزار باب خانه، مسجد
است. روستاي بزرگي است. در اينجا مسجدي وجود دارد كه ساخته هعمارت

چغال اوغلي است كه ديدنش واجب است. از اينجا نيز حركت كرده بعد از 
  نه ساعت به شهر اردبيل رسيديم. 
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  ١اوصاف پايتخت قديم ايران، شهر اردبيل
اردبيل در طرف عراق عجم و در خاك آذربايجان قرار گرفته است. نخستين 

يتخت سالطين صفويه و جايگاه شيخ صفي بوده است. زماني از طرف پا
ها  به دست ايرانيها فتح شده و ميرميران گرديده بود. سپس مجدداً ثمانيع

غارت شدند. در زمان سلطان اش قتل و اش خراب و اهاليافتاد، قلعه
خان چهارم توسط خسروپاشا مناطق همدان، درگزين و اردبيل غارت مراد

نشين است. شهر اردبيل  اردبيل آباد گرديده و حاال خاناما مجدداً  گرديد
سه هزار سرباز، داروغه، كالنتر، منشي، قاضي و شيخ االسالم دارد. تا كوه 

طرفش در فاصله يك روز در محاصره  سبالن يك روز راه فاصله دارد. چهار
ي قرار اوسيع و حاصلخيز و در جنب درياچه هاست. شهر در ميان دشتيكوه

از پادشاهان  گرفته است. نخستين باني آن اردمني فرزند اردبيل يكي
                                                 

  . بسياري از مطالب در مورد شهر اردبيل برگرفته از كتاب آثارالبالد قزويني است (مترجمين). ١

 آب خوش هوا در داخل و خارج شهر انهارمدينه ايست حصينه به آذربايجان خوش خاك شيرين «.... 

است و  بسيارست و با وجود آن از اشجار ميوه دار چيزي به آن ديار نيست و مدينه در فضاي وسيع واقع

يب جميع آن فضا را جبال احاطه كرده و ميان آن جبال و شهر از هر طرف يك روزه راه است. از عجا

ا فيروز نگيرد وسبب آن بر كسي ظاهر نيست بنا كرده آن ر آنجاست كه اگر درختي درآنجا نشانند نيك جا

برند ملك و آن شهر از دريا به دو روز راه است ميان آن درختستان و مرغزار عظيمي است از آنجا مي

ز عجايب اهاي چوبين درست كنند و در شهر استادان اين مار بسيارند. و چوبهايي كه از آن طبقها و كاسه

گويي از  كرده ابوحامد اندلسي كه ديدم من بيرون مدينه در ميدان آن سنگ كالني كه آنجاست آنچه مذكور

رند و آهن راست كرده شده است به وزن زياد از دو صد من چون اهل مدينه به باران شوند آن سنگ بردا

چون  د وكم حاكم مطلق وحكيم علي االطالق تا وقتي كه سنگ در شهر باشد باران ببارحبشهر آرند پس به 

عتباري اها را در آنجا باز به ميدان برند باران بايستد و موش در آنجا بسيار است نسبت به ساير بالد و گربه

كاري نه شاست كه در بازارها خريد و فروخت آن كنند و گربه فروشان فرياد كنند كه گربه ايست موش گير 

ن قيام آكنند و برخي از مردم به داللي  گريزنده و به جز موش دست كننده و جمعي هستند كه همين سودا

تجار  نمايند و بعضي در شناخت آن بصارت تامه دارند. و اهل اردبيل مشهوراند به كثرت اكل بعضي از

د ل او گفتننواختند پرسيدم از حاحكايت گرده كه ديدم به آنجا سواري را كه در پيش آن طبلها و بوقها مي

ردن نه رطل برنج و يك گاو چنان كرد كه گفتند و رطل اردبيل بندد در خووي مرديست كه گرو مي

  ).١١و  ١٠: ١٣٧٣(آثارالبالد، . »يكهزاروچهل درم است آنجا چون مطبوخ شودسه چندان گردد
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اش بعد از فتح بصره و از ترس حمالت حضرت عمر بنا ارمنستان بود. قلعه
شده است. شهر اردبيل در گذشته آنچنان بزرگ بوده كه يك طرف آن تا 

فاصله است  كوه سبالن امتداد داشته است. اما امروز دو فرسخ از شهر تا كوه
كه هر فرسخ دوازده هزار گام و در مجموع بيست و چهار هزار گام فاصله 
دارد. سبالن كوه بسيار بلندي است كه در قله آن هميشه برف است و در 
زمستان و تابستان برفش نمايان است. به همين خاطر است كه آب اردبيل 

كند. آبش اري ميتمام مزارع و مناطق را آبياز اين كوه جاري شده  تماماً 
تميز و لذيذ است و بخاطر سريع الهضم بودنش اهالي اردبيل غذا بسيار 

خورند و از لطافت آب و هوايش مردمش تندرست، تن پرور و زيبارو مي
جعفري اند. شاه اسماعيل آنها را به مذهب  شافعي مذهب بودههستند. سابقاً

بيل و تبريز بيست و پنج اند. فاصله ميان اردفراخواند. اينك جعفري مذهب
راه است. هوايش مانند هواي ارزروم است.  منزلفرسخ است. با اسب دو 

شود اما حبوبات و محصوالتش فراوان اگرچه زمستانش سخت و شديد مي
كيلو ماند. از هر يك است. بطوريكه محصول گندمش براي سال بعد نيز مي

باغ و باغاتشان كم است. شود. از شدت سرما گندم هشتاد كيلو عايدشان مي
  اما بوستان و گلستانشان بسيار است. 

  اوصاف درياچه اردبيل
درياچه كوچكي است كه در آب حيات بخش آن هر گونه ماهي يافت 

 اش در يك فرسخي اروميهو جانب غربيشود. در شرق اين درياچه تبريز مي
ا و هها، جنگلباغستانفاصل ميان اردبيل و اين درياچه  حد است.

قايق داران در اينجا مشغول روستاهاي معمور و آبادان قرار گرفته است. 
جايي كاالهاي تجار و افراد مختلف به خصوص به اروميه، دومدومي و جابه

دومبولي هستند. وسعت اين درياچه از وان بيشتر است. دور زدن آن با پاي 
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تلخ است اما آب اين برد. آب درياچه وان به مانند زهر پياده ده روز زمان مي
درياچه همچون آب حيات شيرين و گواراست. عمق آب هفتاد متر است. 
اين درياچه در شبي كه پيغمبر به دنيا آمده و همزمان طاق كسري و اصنام 

پديد آمد. چهل و پنج رودخانه بزرگ و  ،مكه و گنبد اياصوفيه فروريخت
ترين آنان رود سبالن ريزند. بزرگاين درياچه ميكوچك از چهار سو به 

رود كهران نيز به  ريزد.ر اردبيل به اين درياچه مياست كه بعد از آبياري شه
  پيوندد. نام ديگر رودها بر من معلوم نشد زيرا دقت نكردم. اين درياچه مي

  اوصاف معادن سنگ سبالن
ه بمعدن بزرگي در كوه سبالن وجود دارد كه گويا لعل بدخشان است. اما 

ل نكه خرج استخراجش بيشتر از درآمدش است بعد از شاه عباس اوخاطر اي
ر دي ذي قيمت راه ندازي گردد مانند جواهر تعطيل گشته است. اگر مجدداً

بالن بسيار بزرگ است و در آن شود. اين كوه سهيچ دياري پيدا نمي
  آيد كه در عثماني و ايران نظير ندارد. هاي بسيار عالي به عمل ميعسل

  سنگ عجيبيك 
ود دارد سياه، گرد و بسيار در بيرون از شهر اردبيل سنگي صيقلي وج

است. كاهنان باستان بر روي  ١تر از آهن كه وزنش تخمينا سه قنطارسنگين
اين سنگ خطوطي به زبان عبراني و همچنين نقش صورت انساني كه 

ر . هنگامي كه داندبه سوي آسمان بلند كرده حك كرده دستهاي خود را

                                                 
 يا دينار هزار دهفتا يا اوقيه صد دو يا هزار دوصد دينار يا آن از اوقيه يا هزار زر از اوقيه چهل مقدار. ١

 منتهي(سيم  زا يا زر از پر گاو پوست يك يا دينار يا هزار سيم از يا زر از رطل يكصد يا درهم هشتاد هزار

  (مترجمين). )االرب

 امپراطوري در قنطار. استكردهمي فرق كشور به نسبت و بوده خاورزمين در وزن واحد گذشته در قنطار

 . بود (مترجمين) كيلوگرم ٤. ٥٦ با برابر عثماني



 ٨٢ 
 

  سفرنامه اولياء چلبي به ايران عصر صفوي
 

كوچك و بزرگ اين شهر از فقير و غني اين سنگ را  ،بارداردبيل باران نمي
آورند. در اين هنگام و به مت زياد حركت داده به طرف شهر ميبا زح

 و كندميخواست خدا سه روز و سه شب باران رحمت شروع به باريدن 
به . سپس اهالي سنگ مزبور را كندميمزارع، روستاها و قصبات را آبياري 

كه سنگ هرچه شود. عجيب است گردانند و باران قطع ميجاي خود باز مي
شود. اهالي باران هم به همان اندازه شديدتر مي ،شودقدر به شهر نزديك مي

اردبيل از فرط بارش چشم گشودن نتوانند. نكته اينجاست هنگامي كه 
وع به غرق شردرياچه اردبيل طغيان كرده  ،دارندسنگ را از جاي خود بر مي

دارند كند. زيرا وقتي سنگ را از جاي خود بر مينمودن شهر اردبيل مي
شود كه بر روي آن خطوطي صخره بزرگ و چهارگوشه اي در آنجا ديده مي

دارد.  چند به عبري و سرياني حك شده و بر روي سنگ دوزاده سوراخ وجود
ا وقتي كه كند و تها شروع به جوشيدن ميآب از هر يك از اين سوراخ

شود. بعضي از علماي سنگ به جاي خود برنگشته جوشيدن آنها قطع نمي
اردبيل به آيه فاضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشر عينا اشاره 

گويند اين سنگ همان سنگي است كه حضرت موسي در صحرا كرده و مي
. اما به باشدشد ميبا عصايش دوازده بار بر آن زد و دوازده جويبار جاري 

هاي جد پادشاهان ايران شيخ صفي ظر اهالي اردبيل اين سنگ از طلسمن
  ١بوده كه به مقام قطب اكبر رسيده بوده است.

ها، موش بسيار است. لباس در شهر اردبيل به خاطر كوتاهي عمر گربه
در اين  اهالي اردبيل بخاطر اين موشها پاره پاره شده است. به همين خاطر

شود. حتي دالالن گربه نيز وجود دارند. آنها د و فروش ميشهر گربه خري
هاي ديوريگي وص گربهفروشند. به خصدر قفسي قرار داده ميها را گربه

                                                 
 اخذ شده است (مترجمين). ١٣٦٢چاپ سال  ٢٨٦و  ٢٨٥كتاب نزهه القلوب مستوفي ص اين بخش در . ١
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وشند. فراند. من خود ديدم كه هر يكي را به صد قروش ميبسيار مقبول
  خوانند:ها اين شعرها را ميدالالن به هنگام فروش گربه

  اي طالبان مرابه سنوره صياده 
  مودبه و هرابه مونسه و طرابه

  سراقه دكل غمخواره فاريه ورمز چاره. 
  هاي شكارچي/ اي طالبان گربه/ گربه«ترجمه: 

  هاي مونس و همدم/هاي مجازات كننده و مهاجم/ گربهگربه
  گذارندنميها ها دزد نيستند، غمخوار هستند/ راه فراري براي موشاين گربه

چيزهاي تماشايي ديگري نيز در اردبيل وجود داشت اما از بيانش صرف نظر 
  گرديد. 

  زيارتگاه بزرگان اردبيل
مقبره قطب عالم روحاني ساكن كلبه سبحاني حضرت شيخ صفي بن خواجه 
علي بن شيخ صدرالدين موسي بن شيخ صفي الدين ابواسحاق اردبيلي 

توران در اين شهر است. در زير يك گنبد  نخستين پادشاه سالطين ايران و
كنند. دها درويش در آن آستانه زندگي ميبسيار مجلل مدفون است. ص

قفيات بسيار زيادي براي زيارت كنندگانش روز و شب نعمت مبذول است. و
الدين در ايران خروج نموده و با عنوان قطب حاكم ممالك دارد. شيخ صفي

در جانشينش گرديد. شيخ ابراهيم در خواب ايران بود. بعد از او شيخ حي
ديده بود كه با االغي درآميخته است. تعبير خوابش را شيخ صفي اين گونه 
گفته بوده كه تو پادشاه بزرگي در ايران خواهي شد. در حقيقت نيز 
نخستين بار شيخ ابراهيم صاحب سكه و خطبه گرديد. از شيخ صفي تا شاه 

  اند. بودهه سلطنت نشسته و صاحب سكه عباس پنج نفر از اوالد وي ب
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  روستاي آرامشاه
شاه از اين شهر به طرف شمال حركت كرده بعد از نه ساعت به روستاي آرام

  رسيديم. ششصد خانوار و داراي باغ و باغات است. 

  روستاي يارعلي
از آنجا نيز به طرف شمال رفته بعد از هشت ساعت به روستاي يارعلي 

  اشت. خانه دارد. اما مسجد ندارد تنها بازار مختصري درسيديم. سيصد باب 

  عماد  ميرزا
از اينجا نيز هفت ساعت به طرف شمال رفته به روستاي ميرزا عماد 

  رسيديم. روستايي آباد با هشتصد باب خانه در منطقه ديدهرود است. 

  بازگشت به تبريز
ديم. چند روز عماد گذشته بعد از هفت ساعت به شهر تبريز وارد ش از ميرزا

ديگر نيز در تبريز استراحت نموده لذت برديم. كالنتر، داروغه و مهماندارمان 
هايي ها و نامهكاروان بسيار بزرگي را تدارك ديدند. حاكم شهر، سفارشنامه

به حاكمان شهر خوي، بهستان، چورس و ايروان مبني بر رعايت حال ما و 
آميز به اي محبتنامهمچنين خان دادن راهنما نوشته به ما تسليم نمود. ه

همراه ده قطار شتر برنج، انگور خشك، گالبي عباسي، شيره، دو راس اسب 
كحيالن، چهار راس اسب رنگارنگ و دو نفر غالم گرجي به پاشا و ده تومان 
پول عباسي، دو تومان بيستي، يك غالم گرجي، يك پوستين سمور ايراني، 

التوي پشمي، شش عدد سربند، يك قطار يك دست لباس فاخر ايراني، دو پ
برنج ايروان، يك اسب تازي و يك اسب رنگارنگ به حقير هديه نمود. در 
همان روز با دوستانمان وداع كرده فرداي آن روز به همراه حاكم شهر سوار 

شد ما را نقاره افراسيابي نواخته ميبر اسب شديم. درحاليكه كوس خاقاني و 
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يرون شهر تبريز بدرقه كرد. در دامنه كوه عين علي تا محله عين علي در ب
مجلس ضيافت بسيار عالي براي ما ترتيب داد كه از تعريف و توصيف آن 
زبانم قاصر است. حاكم در اينجا نيز پنج تومان عباسي به حقير و بيست 

(نقره) به اطرافيان من به عنوان خرجي راه داد. همچنين به  ن آقچهاتوم
هايي از قبيل قطيفه كاشان، سه اطلسي گجراتي و سه اقمشهكسان ما 

دستار محمدي هديه داد. سپس سيصد سوار يكه سوار را به همراه يساول 
ن كرد. حاكم به يساول آغاسي گفت: اي يساول يآغاسي به همراهي ما تعي

آغاسي برادر من اولياء آقا را از راههاي امن و راحتي كه قيصر زمين سلطان 
ها نيز خوب و از كاروان هارم از ايروان به تبريز آمد راهنمايي كنمراد چ

مراقبت كن. سپس دوباره سوار اسب شده نيم ساعت همراه ما آمد. بعد از 
آن خداحافظي كرده همديگر را بوسيديم سپس آنها به تبريز بازگشته ما نيز 

  به راهمان ادامه داديم. 

  حركت از تبريز به ايروان

  حراميروستاي حاجي 
از تبريز به طرف شمال حركت كرده از ميان صحراهاي آباد گذشته به 
روستاي حاجي حرامي رسيديم. روستايي معمور و آباد در محدوده تبريز 
است. سيصد باب خانه دارد و از وقفيات شام غازان است. گنبد شام غازان از 

نمود. فرداي اينجا معلوم است. در اينجا مهماندار پذيرايي خوبي در حق ما 
آن روز از اين روستا دويست نفر اسب سوار كرايه نموديم. كالنتر تبريز در 

  اينجا از ما وداع كرده به تبريز بازگشت. 
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  روستاي صوفيان
سپس به جانب شمال حركت كرده بعد از مدتي به روستاي صوفيان 

ان رسيديم. در گذشته روستاي بسيار بزرگي بوده است. در هجوم مغول وير
ر اين داي با هزار خانوار با باغهاي ارم مثال است. شده و هم اكنون قصبه

هاي خراساني، مولفين و مصنفين بزرگان ايراني، ارنروستا بعضي از 
 شد. بيشنمدفونند. قبور آنها را زيارت كرديم ليكن اسامي آنها بر من معلوم 

روز  سال در هراز بيست عدد مزار و گنبد پرنور در اين روستا وجود دارد. 
شوند ميعاشورا در اين روستا چند صد نفر از اهالي روستا و اطراف آن جمع 

خوانند. اهل روستا شيعه آش نذري پخته و مقتل امام حسين را مي و
  ذهب هستند. ها پنهاني حنفي ماند، ليكن بعضيمذهب

  روستاي مزيدخان
مزيدخان از اينجا به سمت شمال حركت كرده بعد از شش ساعت به 

هاي آب د باب خانه گلي، باغ، باغچه ورسيديم. روستايي آباد كه داراي پانص
گ جاري است. در محدوده تبريز است. دو مسجد، يك مهمانسراي بسيار بزر

  و پررونق، يك حمام و بازار دارد. 

  روستاي كره مش
 از اين محل نيز به جانب شمال حركت نموده پس از طي هفت ساعت راه و

با  مش رسيديم. روستايي بزرگاز روستاها و دشت آباد به روستاي كرهگذر 
م هزار باب خانه كه در محدوده نخجوان است. هفت مسجد، مهمانسرا، حما

  و بازار دارد. 
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  روستاي وشله
در اينجا نيز دويست نفر سوار گرفته از نيزارها و باتالقها با زحمت زياد عبور 

وشله اطراق كرده يك شب باصفا را در آنجا كرده در كنار رودخانه روستاي 
گذرانديم. اين رود از كوههاي نخجوان جاري شده به رود ارس متصل 

هاي ماسه زار حركت كرده بعد از دو ساعت به قلعه شود. سپس در زمينمي
  خوي رسيديم. 

  اوصاف شهر و قلعه خوي دلجوي
آذربايجان است. نشين در ايالت ارم مثال و زيباي خوي شهري سلطانشهر 

حاكمش صاحب هزار سرباز، قاضي، مفتي، نقيب، منشي، كالنتر، داروغه، 
نگهبان، رييس غالمان و مهماندار است. شهر خوي در ده فرسخي غرب 

شكل و مستحكم دارد كه در صحرايي اي مربع قرار گرفته است. قلعه مرند
چهار طرف هاي مسطح قرار گرفته و هفت هزار گام محيط آن است. خندق

تبريز و درب آن خيلي عميق نيست. دو دروازه دارد. درب جنوبي را باب 
ك مسجد است. باني نامند. در داخل قلعه صد خانه و يغربي را باب مرند مي

ست. اما باني شهر قديمي حيدرشاه است. اين شهر ا پاشااين قلعه فرهاد
چندين بار خراب و آباد گرديده است. در شهر هفت هزار خانه و هفتاد 

خوانند. دو حمام، مسجد وجود دارد كه در يازده باب آن نماز جمعه مي
هفت مهمانسرا و هزار باب دكان دارد. چهار طرفش با باغ و باغستان مزين 

و داراي محبوبگان خوب خوي است. محيط اين است. شهري مشك بوي 
شهر سيزده هزار گام است. بعد از خرابي در زمان سلطان مراد چهارم به 
تدريج آباد شده است. عمده محصوالتش برنج و هوايش مايل به گرمي است، 
پنبه و انگور آبدار نيز دارد. رودخانه آن از كوههاي سلماس جاري شده به 

گلستانش مشهور است. در ميان . باغ و بوستان و ريزدميرودخانه ارس 
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جاتش گالبي آن بسيار مشهور است. از لطافت آب و هوايش اهالي آن ميوه
سفيد چهره و زيبارويانش حد و حصر ندارد. بعضي از مورخين اين شهر را 

نامند. در نواحي اين شهر صد و كستان و افشارستان ايران زمين ميتر
اند. شافعي مذهب و سني جود دارد. اهالي شهر اكثراً هشتاد روستاي آباد و

شاه اسماعيل در اين شهر از هركس كه ريش بلند داشت خراج ريش 
اند و اكنون مردان اين شهر علي صفي معاف شدهگرفت. اما از زمان شاه مي

پردازند. در اين شهر مزار هاي بلند ديگر مالياتي نميرغم داشتن ريش
ا زيارت كردم. همچنين مزار امير بوغاي نيز در اين حضرت شمس تبريزي ر

شهر است. وي از امراي تركمان بود كه بعد از شكست از فرنگيان از انطاكيه 
در اين شهر از دنيا رفته  م،١١٠١هـ.ق/٤٩٥به اصفهان فرار كرده و در سال 

، نزد به شهر رسيدناست. مزارش در بيرون شهر خوي آشكار است. بعد از 
هاي حاكم تبريز را تقديم كردم. دو روز مهمان اين ي رفته و نامهحاكم خو
  بسيار لذت برديم.  يم.شهر بود

  بهستان
ف بعد از گرفتن هدايايي چند به همراه دويست فرد مسلح سواركار به طر

توابع  بعد از نه ساعت به شهرك بهستان رسيديم. از يم وشمال به راه افتاد
اما  . در سابق شهري مانند تبريز بوده است.خوي است و حاكم مستقلي دارد

در هجوم هالكوخان مغول خراب گرديد. اكنون شهري كوچك با هزار باب 
 ش بسيارخانه، سه مسجد، مهمانسرا، حمام و بازار مختصري دارد. باغ و باغات

  است. 

  چورس
پس از طي سه ساعت راه به قلعه چورس  يم واز اينجا نيز حركت كرد

نشيني مستقل در محدوده نخجوان است. دو هزار سرباز، حاكمرسيديم. 
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قاضي و دوازده نفر مامور به عشق دوازده امام دارند. قلعه مخمس الشكل آن 
اي دارد. از . خيلي مستحكم نيست و ديوار سادهبر روي يك بلندي قرار دارد

آذربايجان است و در زمان سلطان مرادخان مورد  حاكمبناهاي اوزون حسن 
اند. اگرچه بر اي ديوار را با آهك و گچ پر كردههه وي قرار گرفت. شكافحمل

اي در جانب امنه كوه قرار گرفته است. دروازهروي تپه كوچكي است اما در د
قبله دارد. در درون قلعه به غير از مسجد حسن پاشا عمارات ديگري وجود 
ندارد. در شهر هفت هزار باب خانه نوبنياد، يازده باب مسجد از جمله مسجد 

شاه بن تيمورخان، هفت مهمانسرا و و مسجد فرخاوزدميرزاده عثمان پاشا 
اين شهر زنان آن بسيار  دويست باب دكان وجود دارد. از لطافت آب و هواي

نش در آذربايجان زيبا و عفيف هستند. از محصوالتش غله و حبوبات گوناگو
هاي منقش بسيار دارد. حاكم اينجا هاي نوبنياد و كاخمعروف است. سراي

دان، خوش صحبت و خوش خان فردي خنده رو، محبوب القلوب، نكتهايوب
ان، خوانندگان و نوازندگان را مرام است. در مدت سه شبانه روز جميع مطرب
در مصاحبت او بوديم.  ،كردندجمع كرده و با جواناني زيبا كه خدمت مي

اش چون مجلس سلطان حسين بايقرا بود. حاكم در روز چهارم مهمان نوازي
يك دست لباجه، چندين پارچه حرير، پوستين، چندين سربند رنگين، سه 

. سپس با تمام دوستان وداع نموده با تومان عباسي پول نقره به ما هديه داد
از رود  يم.و به طرف شرق حركت كرد يمدويست نفر سوار از شهر خارج شد

قره چبوق گذر كرديم. اين رود از كوههاي چورس سرچشمه گرفته بعد از 
شود كم ميپيوندد. در تابستان آبش ميآبياري چندين روستا به رود ارس 

  كنند. ز آن عبور ميبطوريكه احشام نيز به راحتي ا
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  روستاي مللي 
 از ميان روستاهاي آباد گذشته بعد از يم.سپس به طرف شمال حركت كرد

و در  هچهار ساعت به روستاي مللي رسيديم. اين روستا از توابع ايروان بود
ا ين روستحدود پانصد باب خانه، باغ، باغات، مسجد، حمام و مهمانسرا دارد. ا

رس اند جاري شده و به رود هع شده كه از كوههاي سدر كنار رود مللي واق
  شود. ملحق مي

  چمنزار توت آلوسي
از اينجا نيز به سمت شمال و در ميان دشت و چمنزارهاي وسيع حركت 

ار ) رسيديم كه چمنزآليمي( آلوسي وتتبعد از هشت ساعت راه به  يم.كرد
 دار بسيار داشت. جاي مسكونيالله زار بود. درختان بلند سايه و يك

به  نداشت، تنها چمنزار و محل كشت است. كالنتر و داروغه روستاي نزديك
س در اينجا احتياجات ما را آوردند. يك شب در اين محل فرحزا مانديم. سپ

  جهت شمال و در امتداد ساحل رود ارس به راهمان ادامه داديم. 

  قفاج/ قاغاج
به روستاي قفاج رسيديم. اين  يم وكردسپس به آن سوي رود ارس گذر 

م و روستا در جانب شرق رود ارس واقع شده و داراي مسجد، كارونسرا، حما
هايش برنج به روستايي آباد و معمور كه در زمينسيصد باب منزل است. 

  آيد و از توابع ايروان است.عمل مي

  روستاي افشار كندي
بعد از چهار  يم وكت كردسپس در جهت شمال و در ميان ماسه زارها حر

ساعت به روستاي افشارلي رسيديم. روستايي آباد از توابع ايروان و داراي 
هزار باب منزل، مسجد، مهمانسرا، حمام و بازاري مختصر است. در تمام 
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مزارع اينجا برنج زيركشت دارند. به خاطر اينكه اهالي اين روستا از تركمانان 
باشد. كالنتري وستا افشار كندي ميافشار و سني مذهب هستند نام ر

  مستقلي دارد. 

  شورگل
در امتداد ساحل رود ارس به راهمان  يم وسپس از اينجا نيز حركت كرد

ادامه داده بعد از هفت ساعت به شهر شورگل رسيديم. در سابق شهر بزرگي 
نشين است و حاكمش صاحب هزار ي آباد نيست. سلطانبوده اما اكنون خيل

  مسجد، مهمانسرا، حمام و بازار مختصري دارد. نوكر است. 

  شرابخانه
بعد از ده ساعت به منزل شرابخانه رسيديم.  يم واز آنجا نيز حركت كرد

  روستايي آباد كه داراي پانصد باب منزل، مسجد و مهمانسرا است. 

  الدينروستاي سيف
ر رود الدين رسيديم. اين روستا در كنااز آنجا نيز گذشته به روستاي سيف

خان حاكم ايروان است. از بناهاي سيفي قليارس واقع شده از توابع ايروان 
است. اينك متعلق به خود اوست. داراي يكصدو هشتاد باب خانه، مسجد، 

  مزارع برنج، تكيه، مهمانسرا، حمام، بازار و باغ و بوستان است. 

  روستاي تّل فراق
بعد از پنج  يم.مان ادامه داداز اينجا نيز حركت كرده در جهت شمال به راه

ساعت به روستاي تّل فراق رسيديم. روستايي با هزار باب خانه، مسجد، 
بازار، باغ و بستان و مزارع برنج. در موقع محاصره  ،تكيه، مهمانسرا، حمام

ايروان توسط سلطان مرادخان چهارم، هفتاد هزار اصله درخت تنومند باغات 
دي ايروان بكار برده است. از آن موقع به بعد اين روستا بريده و در سنگربن
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نيز درختان بسيار زيادي در اينجا به عمل آمده است. از اين روستا افرادي را 
نزد حاكم ايروان فرستاده و خودمان فردا صبح در طرف شمال و به سمت 

به راه افتاديم.  راه استراحتي نموديم. مجدداً ميانهايروان حركت كرديم. در 
يك دسته بزرگ از دور نمايان بود. معلوم شد كدخداي شهر ايروان،  در راه

الوند آقا است كه به استقبال ما آمده است. بعد از مصافحه ركاب به ركاب و 
  با استقبال كنندگان به شهر ايروان وارد شديم. 

  ورود به شهر ايروانِ آذربايجان
ليك ششهر ايروان  به نشانه شادماني بيست و يك توپ به هنگام ورود ما به

ي كردند. به همراه دسته استقبال كنندگان به قصر حاكم وارد شديم. كس
اكو داخل قصر نبود زيرا حاكم به عروسي خواهر خود كه به ازدواج حاكم ب

هاي ما ها و نوشيدنيخوردني ،رفته بود. ليكن كدخداي وي الوند آقا ،درآمده
. را فراهم كرد و در حق ما مهمان نوازي نمود. بسيار بر ما خوش گذشت

هاي هبودند را به همراه نامسپس كارواني كه به همراه ما از تبريز آمده 
 ده و اوحاكم تبريز و تمام هدايايي كه به من داده بودند را به حسن بيگ دا

ي شهر حقير نيز با چندين نفر ديگر به تماشا را به ارزروم فرستاديم. خود
  ايروان پرداختيم. 

  ذكر بناي شهر ايروان
خان يكي از سوداگران امير تيمور به نام خواجه م،١٣٩٨هـ.ق/ ٨٠١در تاريخ 

. پسنديداين محل را  حاصلخيزخاك  و الهيجاني بازرگان به اين محل آمد
افكند و مشغول زراعت  سپس با كسان و توابع خود در اينجا رحل اقامت

و  ز به روز ترقي كرد. با زراعت برنج اوضاع و محصوالتشان روشدبرنج 
. بعدها در گرديد. اينجا نيز به تدريج به روستاي بزرگي تبديل ثروتمند شد

شاه اسماعيل پادشاه ايران دستور بناي قلعه  م،١٥٠٩هـ.ق/٩١٥سال 
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ل قلعه را ي نيز در هفت سا. ودادخان به روان قلي مستحكمي در اينجا را
گذارد. قلعه ايروان در ساحل شرقي رود زنگي قرار نامش را روان  و ساخت

م، ١٥١٥ هـ.ق/ ٩٢١است. در سال گرفته و قلعه بسيار زيبا و مستحكمي 
 لشكريانخان به هنگام سفر نخجوان اينجا را به تصرف سلطان سليمان

غنايم بسيار به استانبول مراجعت قلعه مذكور را تخريب و با  و درآورد اسالم
. بعدها در زمان سلطان مرادخان سوم وزير اعظم فرهادپاشا به سرداري كرد

روان، شماخي، ايروان و نخجوان گنجه، شوب شد و مناطق صمناطق ايران من
. سپس كردتمامي عمارات شاه و فرزندش را ويران  و را تصرف و غارت كرد

ديگران كاخ توقماق خان را مسكن  ورتمشدر قلعه ايروان ساكن شد و با 
پاشا در عرض چهل و پنج روز و با كمك صدوپنجاه هزار . فرهاددادخود قرار 

خانه را نيز كامل انه و اسلحهخو جبه قلعه را به اتمام رساند ،سرباز اسالم
زاده كه در دربار سلطان حكومت آنجا را به يوسف پاشا چغال. سپس كرد

براي محافظت اين  نيروپيدا كرده بود سپرد و هفتاد هزار  سليمان نشو و نما
ه را قاردهان و آخس ، قارص،هاي شورگلتعيين كرد. همچنين وي قلعهشهر 

 ماردغلي را به حكومت آن مناطق گوخان ا. بعد از آن تمرسكردنيز ترميم 
به اده با حق و عدالت زخان چغال. يوسفكردخود به استانبول مراجعت  و

هر روستاي آن به مانند  و پرداخت. در نتيجه شهر بسيار آباد گرديدحكومت 
   .شديك شهر بزرگ 

ها ايراني م،١٦٠٣هـ.ق/ ١٠١٢ در سال بعد از چندين سال مجدداً
. به كردندو شهر ايروان را هفت روز محاصره  ندروان را تصرف كردشگنجه و 

عثماني گرسنه و تشنه به  نيروهاي ،دليل نرسيدن نيروي كمكي از ارزروم
عثماني  لشكريان. كردندسردار ايراني تسليم خان ناچار شهر را به توخماق

. رفتندو به قارص و از آنجا به ارزروم  شدندنيز بدون سالح از شهر خارج 
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ها باقي ماند. در طي در تصرف ايراني م،١٦٢٧هـ.ق/١٠٣٧اين شهر تا سال 
 لشكرياناين مدت شهر از اولش نيز آبادتر و معمورتر گرديد. ليكن 

ه و قخان حاكم ايروان به مناطق قاغيزمان، قارص، چيلدير، آخساميرگونه
ه از طريق حاكم ارزروم از قاردهان تجاوز نمودند. حاكمان گرجستان و آخس

نزد و كمك شدند. دولت عثماني سفرايي به دولت عثماني خواستار حمايت 
بسياري  لشكريان. گرديدو آمادگي لشكر  تجهيزشاه ايران فرستاد و مشغول 

در نتيجه در سال  ند.دشلي و روم ايلي در اسكودار جمع از آناطو
سلطان مراد چهارم از اسكودار و با رسم و رسوم و م، ١٦٣٤ هـ.ق/١٠٤٤
. سلطان مراد، بيرام پاشا را به كردحركت  وانين سليماني براي نبردآيين ق

عنوان قائم مقام، مصطفي پاشا سلحدار را به عنوان وزير دوم، موسي پاشا 
حداري سلحدار به عنوان مهماندار خيمه سلطاني، نشانجي پاشا به منصب سل

. ارتشي بالغ بر دويست هزار كرد تعييندار و احمدآقا را به منصب چوخه
. جان پوالدزاده مصطفي پاشا كردندحراي ارزروم تجمع سرباز عثماني در ص

زروم خليل پاشا ر. در آنجا والي ارسيدند با سي و يك هزار سرباز از راهنيز 
پاشا حمدزروم به كوچك ارحكومت ا و مورد غضب سلطان مراد قرار گرفت

د. اين مساله باعث خوشحالي دشمنانش يعني ده شوزير سابق شام سپر
عثماني از ارزروم به  نيروهاي. بعد از آن گرديدسلحدار پاشا و مرتضي پاشا 

 نيروهاي. عزيمت كردندقارص به ايروان  هريق راحسن قلعه و سپس از ط
. دادندايروان را در محاصره قرار  ،بازعثماني با بيش از دويست هزار سر

 عثماني شجاعانه لشكريان. اما بستندزان عثماني را به توپ ايرانيان نيز سربا
صوالق پاشا  ،ند. به هنگام گذر از رودخانهر از رود زنگي زور شدموفق به گذ

د. بعد از آن دام جاه او را از آب گرفته نجات د اما پادشاه جادر درون آب افت
با  د ونفرماندهان عثماني تمام همت خود را صرف تصرف قلعه ايروان كرد
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د. در اين حين تعدادي از ردنككوبيدن ديوارهاي قلعه ايروان  توپ شروع به
. در نتيجه مردم كردندبه نهب و تخريب واليت ايروان  سربازان نيز شروع

آوردند. ي سني براي عرض ارادت هدايايي مستاصل شده هر روزه رعايا
سربازان ايراني داخل قلعه بر روي ديوارهاي  ،سرانجام در روز نهم محاصره

و با گفتن امان امان اي گزيده آل عثمان كليد درهاي قلعه را به  ندقلعه آمد
  عثماني تسليم نمودند. نيروهاي 

مازندراني به پابوسي سلطان  فرداي آن روز نيز سربازان و تفنگچيان
فت روز برج و خان شتافتند. صداي اذان محمدي در قلعه پيچيده و همراد

. در پنج نوبت نماز سه بار گلبانگ محمدي كردند باروها را تزيين و مزين
. در عرض چهل روز قلعه شليك كردندو سه نوبت توپ و تفنگ سرداده شد 

انتخاب تعمير و ترميم گرديد و مرتضي پاشا به حكومت آنجا  ايروان مجدداً 
د. هر گمارده شيز براي محافظت در شد. چهل هزار غازي مسلمان نش

. اما بعد از مدتي پادشاه ايران با به استانبول بازگشتخان نيز سلطان مراد
. دادشهر را تحت محاصره قرار  و صد هزار سرباز به طرف ايروان هجوم آورد

مرتضي  ،بعد از هفت ماه محاصره كه ذخاير و مهمات قلعه رو به اتمام بود
. بنابراين فرداي رفتعيد و از دنيا بلپاشا حاكم قلعه انگشتر الماس خود را 

. اما كردندعثماني امان طلبيده قلعه را به شاه ايران تسليم  نيروهايآن روز 
، برخي شهيد و برخي نيز رفتندسربازان ايران به تعقيب سربازان عثماني 

. بعضي از آنها كه به رودخانه افتاده بودند نجات ختندخود را به رودخانه اندا
ند. بعد از فتح ايروان توسط درسان د را به قارص و بايزيدخو ند ويافت

د و بدانجا حمله درصدد تصرف بغداد بر آم چهارمسلطان مرادخان  ،هاايراني
تاكنون شهر ايروان در دست  م،١٦٣٥هـ.ق/١٠٤٥. از تاريخ سنه كرد

   گرديد.ها باقي مانده و به تدريج آباد ايراني
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  قلعه ايروان
قلعه ايروان از آنجا كه تنها يك اليه است ديگر طاقت حمالت شديد را 

خان در بدنه و ديوار قلعه لشكريان سلطان مرادهاي ندارد. هنوز هم آثار توپ
راع است اما مشخص است. ديوارهايي كه فرهادپاشا ساخته چهل ذ

 خان ساخته پنجاه ذراع ارتفاع دارد. در جانب رودديوارهايي كه توقماق
زنگي، خندقي در بيرون حصار نيست، اما در جانب جنوب، شرق و شمال، 

اند، عمق چنداني هايي هستند كه چون در زمين آبي ساخته شدهخندق
رسد. قلعه سه دروازه ي نقاط خندق به صدوپنجاه ذراع ميندارند. عرض بعض

ن آهني بسيار مستحكم دارد. دروازه تبريز در طرف جنوب است. دروازه ميدا
كه دروازه يايال نيز بدان گويند به سمت شمال است. ميدان چوگان در 
نزديكي اينجاست. دروازه سوم نيز دروازه پل نام دارد. به قدر صد عراده توپ 

ها باقي مانده در قلعه موجود است. تعداد بزرگ و كوچك كه از عثماني
جان است و يحد و حساب است. اينجا در محدوده آذرباخانه و اسلحه بيجبه

ها درآمده است. سه هزار نفر نگهبان و سه هزار سرباز به زور به تصرف ايراني
چندين بار  . اينجا قبالًوجود داردحاكم و هفت هزار سرباز ايالتي در شهر 

يساول  ،داروغه ،كالنتر ،بيگلربيگي بوده است. قاضي، مال، شيخ، منشي
اقاسي باشي (رييس ايشيك  آغاسي قوروجي باشي (رييس نگهبانان)

هزار و  تشريفات)، قوللرآغاسي، مهماندار و رئيس تجار دارد. داخل شهر دو
شصت باب منزل وجود دارد. بهترين ساختمان شهر متعلق به اميرگونه خان 

ي شاه قرار دارد كه حاكم شهر است. در سمت چپ اين عمارت ضرابخانه
ه يايال شهر قديم نام كنند. آن سوي محله دروازعباسي و بيستي ضرب مي

اي با كاروانسرا و مسجد و بازار است. در كنار پل، باغ خان قرار دارد. محله
دارد. كه داراي مسجد، كاروانسرا، حمام و بازار بسيار است. بعد از تصرف آن 
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ها حصار مستحكم سه اليه م توسط ايراني١٦٣٥هـ.ق/١٠٤٥در سال 
از سنگ هم محكم تر است.  كاهگلي در طرف شرقي قلعه ساخته شد كه

چاپاري از طرف حاكم  ،درحاليكه مشغول سير و تماشاي شهر ايروان بوديم
ن اخداي شهر نيز ده تومدرا به عروسي در باكو دعوت نمود. ك ما و شهر آمد

به همراه  يم،عباسي به ما خرج راه داد. ما نيز تداركات الزم را تهيه نمود
  چهل نفر به طرف باكو روانه شديم. 

  عزيمت به طرف باكو و بيان مشاهداتي كه در راه داشتيم.

  روستاي خواجه باغي
از ايروان به سوي شمال در امتداد رود زنگي و در ميان مزارع كشت برنج 

باغي رسيديم كه متعلق به حاكم ايروان تا به روستاي خواجه يمحركت كرد
  ي آباد با پانصد باب خانه، مسجد و حمام است. بود. روستاي

  دميرجي حسن 
بعد از هشت ساعت به  يم تاسپس راهمان را باز به سوي شمال ادامه داد

حسن رسيديم. اينجا درگذشته شهر تركمانان بوده و اينك روستاي دميرجي
قشالق ايالت تركمان است. از اينجا نيز به جانب شمال حركت كرده تا به 

  نجه رسيديم. شهر گ

  شهر گنجه
توسط قوجه فرهادپاشا از دست شاه  ،م١٦٠٥هـ.ق/١٠١٤اين شهر در سال 

پاشا به عنوان ها ساري احمدطهماسب صفوي خارج شد. از سوي عثماني
گرديده بود. اما ايرانيان با  پاشا به عنوان حاكم انتخابكدخدا و محمد

دادند. غزات مسلمين ري عظيم شش ماه شهر را در محاصره قرار كلش
ها تسليم قلعه را به ايراني ،ها) به دليل نرسيدن نيروهاي كمكي(عثماني
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ن عثماني را به هنگام ترك گنجه انمودند. نيروهاي قزلباش تمامي سرباز
شهيد نمودند. سلطان محمد سوم عثماني به خاطر اين رفتار بسيار عصبي 

ماند. اينك گنجه شهري است  ها باقيشد، اما شهر همچنان در دست ايراني
اش را پادشاه ايران قلعهمعظم كه تحت حاكميت ايرانيان قرار دارد. اما 

تخريب كرده است. گنجه داراي شش هزار خانه، باغ و باغچه، مسجد، 
مهمانسرا، عمارت، حمام و بازار است. شهر در يك دشت سرسبز واقع شده و 

هاست. تا سر پوشيده از باغهايي است كه سر اش رو به سوي كوهقبله
ابريشم و توت گنجه بسيار مشهور است. گنجه داري هفت ناحيه است كه 

آورند. آهن و نعل اسب گنجه نيز در آن پنبه، برنج و ابريشم به عمل مي
نشين است و حاكمش سه هزار مانند ابريشمش معروف است. اين شهر خان

ها در زمان عثمانينيز دارد. قاضي  و سرباز دارد. منشي، كالنتر، داروغه
بردع را فتح كرده و برادرزاده شاه  حاكم آنجا خادم حسن پاشا بود كه قبالً 

  طهماسب، حيدر ميرزا را نيز اسير كرده بود. 

  زيارتگاه شهداي عثماني
بعد از تسليم شهر توسط نيروهاي عثماني به ايرانيان، بيش از دوازده هزار 

شدند توسط ايرانيان شهيد شهر خارج ميعثماني درحاليكه از  سرباز
ه اينك بدانجا مرقد گرديدند و اجسادشان را در بيرون شهر دفن نمودند ك

نور در قبرستان را  گويند. چندين بار اهالي آنجا پايين آمدنشهداي روم مي
اند. سه روز مهمان حاكم شهر بوديم سپس به همراه پنجاه مشاهده نموده

باغ  ،گنجه به سمت شمال خارج شديم. در طرف راستتن از دوستانمان از 
به منزل هزار احمدي  يم واز كنار آنجا گذشت .حاكم شهر قرار داشت

رسيديم. اينجا در قديم شهر بوده است. اينك روستايي است آباد با هفتصد 
باب خانه، باغ و باغات كه متعلق به حاكم شهر گنجه است. مسجد، 
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. ابريشم نازك آن بسيار معروف است. از اينجا نيز مهمانسرا و حمام نيز دارد
 بعد از نه ساعت به روستاي منكوچرود يم وبه سمت شمال حركت كرد

(مينگه چوير) رسيديم. روستايي مسلمان با هفتصد خانه، مسجد و حمام در 
كافري ساكن نيست. ابريشمش معروف است.  چكنار رود كر است. در آن هي
وستاي ارمني به نام كندره قرار داشت. آنها با در مقابل رود كور يك ر

آيند. اين روستا نيز قايقهايي از رود عبور كرده براي شيادي به اين روستا مي
از گردنه قوشلونجه  يم،در محدوده گنجه است. از اينجا نيز حركت كرد

  گذشته به قلعه ارش رسيديم. 

  ١اوصاف قلعه و شهر عظيم ارش

روان و در خاك ايران قرار دارد. از بناهاي كيومرث در شاين قلعه در ايالت 
م. الال قره مصطفي پاشا از ١٥٧٧ق/هـ. ٩٩٥عهد باستان است. در سال 

وزيران سلطان مرادخان سوم آن را فتح كرد. بعد از آن نيروهاي كمكي 
 ي خونيندر نتيجه جنگ ؛دادندقلعه را تحت محاصره قرار  ند وايران رسيد

مصطفي پاشاي دالور به ايرانيان هجوم برد، ضمن به قتل  . الالگرفتشكل 
. كردسردارشان اميرخان را نيز اسير  ،رساندن سي هزار نفر سرباز ايراني

(گوك دوالق) پا به فرار گذاشتند.  مابقي سربازان تركمن، گرجي و ارمني
لي گرفتار نيروهاي اوزدميراغ» كور«البته آنان نيز به هنگام فرار در كنار رود 

د. برخي از آنان نيز كه از ترس كشته شدنعثمان پاشا گشته و همگي 

                                                 
ه است ام برده شدالبته اولياء از اين شهر با نام ارس نام برده است. در منابع عصر صفويه از واليت ارش ن. ١

ر داني هاي ايران و عثم). همچنين در زمان جنگ١٠٢٠و  ٣٤٧: ١٣٥٢؛ منشي قمي، ٥٠٨: ١٣٧٨(جنابدي، 

 ).٦٧١: ٣، ج١٣٧٧ارشي نام برده شده است (اسكندربيگ منشي،  سلطان زمان صفويه از شخصي با نام علي

اكم ارش قلي خليفه مهردار ذوالقدر حمحمدحسين سلطان نواده عماد الدين بيك شرواني و دختر زاده شاه

  ).٨٨٨: ٣، ج١٣٧٧(اسكندربيگ منشي، بوده است 
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در اثر شكستن پل غرق  ،شمشيرهاي عثماني روي پل شهر جمع شده بودند
روان به قرارگيري ارش مابين گنجه و ش ند. سپس سردار معظم با توجهشد

نام آنجا را براي ايجاد يك شهر مناسب دانسته در كنار رود ارس و در باغي ب
د. كراطراف آن خندق عميقي حفر در خياباني حصاري كشيده و  ،شاه
در ساخت آن اي به وسعت نه هزار گام، سه دروازه و هفده طابيه كه قلعه

. سردار حكومت اينجا را به قيطاسي بيگ كه سيدرعرض چهل روز به اتمام 
عالي  سپرد. سپس خود راهي بابنما يافته بود و در دربار سلطان مراد نشو 

د. حاال اين شهر زيبا در دامنه كوه رعناشاه به مانند شهر بورسا داراي يگرد
باغ و باغات و گلستان است. شهر ارش داراي ده هزار خانه  ،هواي لطيف

كاهگلي و چهل مسجد است. مسجد سلطان مراد، مسجد فرهادپاشا و 
ر ارس باشد. نام شهاز مشهورترين مسجدهايشان ميمسجد قره سنان پاشا 

هاي هاي ايران و قوموقبه فتح الف و ران و سكون سين است، اما تركمن
گويند. چهل محله، چهل مسجد، مدرسه، تكيه و مي» آرش«داغستان آن را 

خانه و فده قهوهدارالصبيان، شانزده باب حمام، هشتصد باب دكان و ه
اديان، مهمانسراي تجاري دارد. زنانشان بيشتر از دختران قبايل گرج، د

لطيفش، زيبارخانش د. به خاطر آب و هواي نباشميآچيق باش و شوشاد 
اند. هفت ناحيه بزرگ دارد. در هر يك صد روستاي آباد وجود دارد. از فراوان

 جمله در نزديكي ارس ناحيه لوند، ناحيه پلونا، روستاي سلطانجيق
شايع از جمله زدميرزاده عثمان پاشا از پل آنجا عبور كرده) و روستاي و(ا

هاي اين شهر روستاهاي آبادش است. قبايل تركمان جهت ييالق به كوه
ها داغستاني آيند. قلعه شكي در اين ناحيه نيز آبادان است. اگرچه بعضاًمي

باشد. زيرا ارش، ارش مي كنند اما اينك در دست حاكمبه آن تجاوز مي
سه هزار سرباز،  ارشنشين بزرگي ميان داغستان و گرجستان است. خان
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قاضي، منشي و دوازده حاكم دارد. سه روز در اين شهر توقف نموديم. سپس 
بعد از گرفتن هداياي بسيار از حاكم شهر، همراه با دويست سرباز تفنگ 

بعد از طي دو منزل به قلعه  يم وانداز مازندراني به سمت شمال حركت كرد
  شكي رسيديم. 

  اوصاف قلعه شكي
گذشته يكي از ملوك گرجستان به نام الكساندر بنا نموده  اين قلعه را در

ها و است. سپس دست حاكمان داغستان افتاده است. بعد از آن ايراني
سپس وزير سلطان مراد سوم يعني الال قره مصطفي پاشا آنجا را فتح نموده 

غلي سپرده است. اما در زمان جلوس سلطان مصطفي به وو به لوندخان ا
نشين است و آن را بازپس گرفتند. اينك سلطان هايرانيتخت سلطنت، ا

اي سنگين و خوش منظره در ايالت حاكمش صاحب هزار سرباز است. قلعه
روان شهاي گنجه و روان كه بر روي يك تپه قرار دارد. دو دروازه با نامش

شهري آباد در حدود داغستان است دارد. سه هزار خانه و هفت مسجد دارد. 
اش گرج بوده است. كنند زيرا بانيجزء گرجستان نيز محسوب مي اما بعضاً 

اوغلي الغوش مشهور جد امس ،مسجد ميرزاعلي و داخل قلعه ،در داخل بازار
. مهمانسرا، حمام و بازار قرار داردخان سوم احمدبيگ و مسجد سلطان مراد

ك آيد. از ينظيري به عمل ميارد. در باغات اين شهر ابريشم بيمتخصري د
ريزد، گذشتيم. جايي كه نهر قنوت به زنگي چاي مي ،شرق آندر اي حلهم

غلي عثمان پاشا كه بر روي رود قابور است عبور وزدميراوسپس از پل ا
 را ديديم كه استخوان مكانيرسيديم. در آنجا ١»قيون كچيدي«به  يم وكرد

از دوستم علي آقا درباره . شده بودهاي بسياري بر روي هم انباشته انسان

                                                 
 گوسفند (مترجمين). به معناي گذرگاه. ١
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اينجا ميدان جنگي ميان الال مصطفي «وي پاسخ داد: آنها سوال پرسيدم. 
پاشا سردار سلطان مرادخان سوم و بيست هزار سرباز ايراني از تبريز، مغان، 

رماندهان عثماني از قبيل باشد. فمي، نخجوان، قره باغ، قزان و قزاق ١لور
به حلب و مصطفي پاشا حاكم ايالت مرعش اوغلي، محمدپاشا حاكم اوزدمير
، در نخستين گام ده هزار سرباز ايراني را كشتند. مابقي بردندهجوم  يكباره

مانند مور و » قيون كچيدي«آنان يعني ده هزار سرباز ديگر در همين محل 
چهل هزار شاهسون  ،ملخ به رودخانه افتاده، غرق شدند. در اين جنگ عظيم

ها پاشا گذشتند. گور به گور شود عثماني! اين استخواناز تيغ الال مصطفي 
 شدگانكشته روح براي سپس رفيقم »…ها هستند باقيمانده آن شاهسون

هاي وسيع عبور كرده به بعد از آنجا از ميان دشت. خواند فاتحه جنگ آن
اي گويند. از كوههها گيالن چاي ميرود آقسو رسيديم. اين رود را ايراني

بعد از سه ساعت  يماز رود آقسو گذشتكند. با رود كور تالقي ميارش آمده 
پارچه در اين دشت عظيم دويست اي به نام محمود آباد رسيديم. به ناحيه

گويند سالي هزار بار شتر ابريشم در اين محل روستاي آباد وجود دارد. مي
آيد. هر روستايي براي خود يك قصبه ايست. مسجد، حمام و به عمل مي

ازارهاي شاهي دارد. مردمش ارامنه، گوك دوالق، تركمن، مغول و قوموق ب
  گويند. مي» ايت تيل«قوم ديگري هم هست كه به آنها هستند. 

  احواالت قبيله ايت تيل (زبان سگ)
در زبان مغولي ايت تيل به معني زبان سگ است. زيرا آنها به هنگام جنگ 

آورند. آنها شبيه در مياز خود آوازهاي كريهي چون عوعو و وق وق سگان 
نها را پاشا افندي آبه همراه ملك احمدكردهاي نزديك ماردين بودند كه 

                                                 
 باغ باشد (مترجمين).  قره در لوري نشينشايد منظور چلبي خان. ١
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ر كه خود را از نسل خوامذهب، بدمشرب و جيفهتارومار كرديم. يك قوم بي
ز، روزه، حج و زكات هيچ چيزي دانند. آنها در مورد نماحضرت حمزه مي

كند. اگر از اين زن فرزندي د ازدواج ميدانند. يك زن با هفت هشت مرنمي
يار دشواري است لكن اين به دنيا بيايد با اينكه تعيين پدر او كار بس

اند. به اين صورت كه به كودك اي يافتهها براي آن راه حل سادهحرامزاده
ادعاي پدري وي دهند كودك سيب را به هر يك از كساني كه يك سيب مي

سيب به هريك اصابت كرد او به عنوان پدر كودك  كند،را دارند پرتاب مي
شود. بعد از آن زن متعلق به آن مرد شده و هيچ كس حق شناخته مي

تعرض به وي را ندارد. اينها قوم خبيثي هستند كه در ايران به موم سوندرن 
اند. در هيچ كجاي دنيا هيچ قومي را به مانند اموش كنان) معروف(شمع خ

  نسبت به شاه و حاكمانشان بسيار مطيع هستند. آنها نديدم. آنها 

  اوصاف قبيه قيتاق
اي بنام قيتاق وجود دارد كه بيست هزار نفرند. مكانشان در اين ديار قبيله

آيند. راي خريد و فروش به ارش و شكي ميدر حوالي داغستان است كه ب
سرهاي آنها چون ديگ هاي عجيب هستند. ها و هيكلبا چهرههايي انسان

هايي ابرواني به پهناي دو انگشت، شانهبزرگ است، موهايشان چون توبره، 
رانهايي چاق، كف پاهايي هايي فراخ، كمرهايي باريك، پهن و كشيده، سينه

اند. در دارند. شافعي مذهبهايي گرد و صورتهايي سرخ و گرد پهن، چشم
كنند. د صحرا را پياده طي ميآينهنگامي كه به بازارهاي شكي و ارش مي

كشد هاي خاصي آنها را ميهاي مخصوصي كه گاوميشآنها سپس بر عرابه
ها و قاطرها قادر به تحمل اين امر به خاطر اين است كه اسب شوند.سوار مي

گذارند، سبيلهايشان را هيكلهاي آنها نيستند. بر سرهايشان عمامه مي
كنند. هنگامي كه به دو طرف آويزان ميبلندشان را  هايتراشند و ريشمي
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اند. بي اندازه كنند گويي كه قوم دجالحتشمانه به اطرافيان سالم ميم
عجيب و غريب و اغوز طائفه هستند. آنها اسباب خنده مردم گيالن، شروان 

  و شماخي هستند. 

  ها يكي از شعبات قوم مغولزبان و اصطالحات قيتاق
تر)، جوان)، كووان (ماديان)، اوتغان (بچه ش موري (اسب)، آجرعه (اسب نر

قولون (بچه اسب)، نو (خرس)، توقاء (سگ)، طاوالي (خرگوش)، سوسار 
، (سمور)، جومران (موش) (خرچنگ)، قاقا (خوك)، كرمون (سنجاب)، يلغان

سون جيران (آهو)، وتعان (فيل)، اومستم (پشم قاقم)، حينه (گرگ)، شبوال
ن )، اهمي، الوشه (قاطر)، هوكو (گاو)، ميغون (گربه(قره قوالق)، تمكن (شتر)

ه (عنكبوت)، پوواسود (كهله)، قومريغا (مورچه)، بسلقون (تمساح)، هكي
 (سار)، الچين (سرو)، سقرجه (بستر رودخانه)، دقاو (مرغ)، دقاوون

ه (شاهين)، تيلكو (شراب)، ايتاوون (كبك)، بتوقجين (پرنده) جيغه (بچ
 صحراي برهوت)، سورهن (اسم پادشاه)، شنب( پرنده)، جاق جاي

  (گوركن).  باي(دشمن)، شنب مزارستان)، جاد(
كتفا رند. ما به همين اندازه ااصطالحات بسيار زياد ديگري نيز دا      

ستند كه ه ها از مغوالن منطقه ماهانيم. العارف تكفيه االشاره. قيتاقكنمي
ر اين طايفه را دتركي است. مغولي نيز كنند. به زبان مغولي صحبت مي

يم منطقه محمودآباد تماشا كرده سپس راهمان را به سمت شمال ادامه داد
اليت به كنار روستاي گيالن چاي آمديم. روستايي با ششصد خانوار در و تا

ه باند. از اينجا نيز گيالن كه ساكنانش اوغوز و تركمانشروان و در كنار رود 
  آباد رسيديم.  شهر نياز به يم تاسمت شمال حركت كرد
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  آباد اوصاف شهر نياز
شاه است. در گذشته  ردگروان قرار دارد. از بناهاي يزدواليت شاين شهر در 

ها و ديگران هاي داغستان، قيتاقشهري بزرگ بوده اما بعدها مغوالن، قوموق
حاال آثار باقي مانده نشان از دست به دست هم داده شهر را خراب كردند. 

پاشا از سرداران سلطان مرادخان سوم قوجه فرهادعظمتش در گذشته دارد. 
نمود. اما بعد از ترك نيازآباد، قلعه را خراب كرده است. در اينجا قشالق مي

مهمانسرا، چهل مسجد، چهل محله، اينك سرحد ايران و داغستان است. 
نشين است و صاحب هزار نوكر، دوازده نش سلطاحمام و بازار دارد. حاكم

دار باد با شش هزار خانه باغ و باغچهحاكم و كالنتر است. شهري بزرگ و آ
ها تش متكاثر، نعمتوجود دارد. زيبارخانش بسيار، مزارع وافر، خيرات و بركا

  هايش جاري است. اما حصار داخل شهرش خراب است. فراوان و چشمه

  (افشار بابا) زيارتگاه اوشار بابا 
هاي جد اعظم ما، تُرك تركان، حضرت خواجه احمد اين شخص از خليفه

قاد به او و به خاطر اعتيَسَوي است. بيش از صد نفر از درويشان ايراني 
كند مشمول هرآنكه به تكيه رفت و آمد مياند. طريقتش در تكيه ساكن

ت. اكثريت اهالي اين گردد. مزار اوشار بابا زيارتگاه عام و خاص اسنعمت مي
روان قرار دارد. ايالت ششهر حنفي مذهب هستند، زيرا اين شهر در ايالت 

. در اين شهر ها بوده استشروان هفتاد، هشتاد سال تحت حاكميت عثماني
بعد از مدتي به  يم ودوستانمان را برداشته به جانب شمال حركت كرد
ماخي و رود آقسو قرار روستاي فرح زار رسيديم. اين روستا در حوالي ش

دارد. پانصد باب خانه، مسجد، كاروانسرا، حمام و بازار مختصري دارد. 
مهماندارش رعايت بسياري در حق ما نمود. از اينجا نيز برخاسته به جانب 
شمال ادامه مسير داديم. در مكاني كه شكارگاه شاه سلطان محمد خدابنده 
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نام  اي تيل چايي رسيديم.كور بود غذا خورديم. بعد از آن به روست
گويند، از داغستان جاري شده در اينجا به رود اش را گوگسو نيز ميرودخانه

  . ريزدكور مالقي مي

  ١ييلبيزكوه 

شده در اينجا به رود كور ملحق رودهاي بسياري جاري  ييلبيزاز كوه 
شود به درياي به سمت شمال جاري مي ييلبيزز كوه شود. رودهايي كه امي
روانه ريزند. رودهايي كه به سمت جنوب جاريست به درياي سياه ر ميخز
 به رود قوبان شود. رودهايي هم كه از سمت ييلبيز جاريست عموماًمي

ريزد. شود، رود قوبان نيز در كنار جزيره طحان به درياي سياه ميملحق مي
كوهي است به غايت بلند و مرتفع كه در چهار طرف آن چهار  ييلبيز

. طولش مران وجود دارد و در شرق آن قبايل آبازه (آبخازي) ساكن اندحك
 هاي اين كوه اقوام منگرلي، گرجي، آچيق باشهشتاد منزل است. در دامنه

اند. طول اين منطقه تا گرجستان ي)، شوشاد، كارتيل و داديان ساكن(ايمرت
 زييلبيهاي كوه حد فاصل تفليس و سرير االن دامنهچهل منزل است. 

باشد كه طولش نوزده منزل است. داخل اين كوهستان در سمت ييلبيز يم
مملكت چركس است. در آن قبايل چركس از جمله قبارطاي، بسي، 

اند كه ، تقاقوزانا، شفاكه و ديگر قبايلبولتقاي، ختوفاي، ممسوخ، بوزه دوق
باشد. با اين كنند. طولش هشتاد منزل ميهاي آن زندگي ميدر دامنه

باشد. اين كوه ، دويست و چهل منزل ميييلبيزاب طول كوهستان حس
بسيار بلند است و مانند خورشيد از دور مشخص است. اين كوه يكي از 

                                                 
  ترجمين).ت (مالبرز اسبه نام كوه قاف  يكي از منشعبات ،هاي تركيدر افسانهYelbis يا  yalbuz كوه . ١
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دوازده كوه عظيم در جهان است. هيچ كس تاكنون تا نيمه آن نيز نتوانسته 
  برود. هر نوع مخلوقي در اين كوهستان وجود دارد. 

  روستاي گوگسو
در روستاي گوكسو اقامت گزيديم. اينجا  ،در باال ذكر شد همانطور كه

روستاي بزرگي است، كالنتر و مهمانخانه دارد. هفتصد باب خانه و باغ و 
اش سني هستند و به شاه ابريشمش معروف است. تمامي اهالي باغات دارد.

از  دوم اند، اما حاال در زمان شاه عباسپرداختهاسماعيل خراج ريش مي
تمامي تكاليف معاف هستند. اين روستا يكي از روستاهاي آباد منطقه 

ها هفت شماخي است. از اينجا نيز برخاسته در جهت شمال و در ميان دشت
ساعت حركت كرده به روستاي آقسو رسيديم. اين روستا نيز در منطقه 

است.  شماخي و داراي هزار باب خانه، مسجد، كاروانسرا، حمام و باغ و باغات
. سرچشمه ريزدآن گذشته و به رود كور مالقي مي رود آق چاي از داخل

وان در اينجا رت كه بعد از آبياري مزارع برنج شاين رود كوههاي شروان اس
به  يم تاشود. از اينجا نيز به جانب شمال حركت كردبه رود كور ملحق مي

  قلعه شماخي رسيديم. 

  اوصاف قلعه شماخي
رد از پادشاهان قديم ايران است. بعدها گخي، يزدنخستين باني شما

واليتش هفت حاكم دارد، اسم اند. ادشاهان مختلفي آن را تصرف نمودهپ
ساكنان  اصليش شام اخي بوده كه به شماخي معروف گشته است. احتماالً 

ها شام اقي دان شمخي و گيالنيها بآن از شام آمده باشند. داغستاني اوليه
. چهل و هشت قاضي، چهل صورت صحيح كلمه شماخي استگويند اما مي

و آباد شهري قديمي ناحيه، هفتاد قلعه و يكهزار و سيصد روستاي آباد دارد. 
پاشا والي قرامان به دستور شا از وزراي سلطان سليمان و پيريپااست. اوالمه
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. اعيان شهر كليدهاي براي تصرف اين شهر بدينجا شتافتندسلطان سليمان 
. حكومت شهر ها گرديدندپيري پاشا آورده مطيع عثماني ه را به خدمتقلع

د. شاه طهماسب با شان سليمان به پيري پاشا سپرده نيز از طرف سلط
و بعد از هفت ماه محاصره با  كردتصرف آن اقدام به محاصره شهر  اطالع از

اما  رد.سپزا رحكومتش را به برادرش القاص مي و امان شهر را به دست آورد
 ،القاص ميرزا بعد از سه سال حكومت از ترس جانش از دست شاه طهماسب

از  و ابتدا به كفه آمداو د. و به دربار عثماني پناهنده ش شروان را ترك نمود
. در دربار مورد احترام و محبت به باب عالي رفتو  آنجا سوار بر كشتي شد

. ماده تاريخ ورود وي مطيع اولدي سليمان زمانه ميرزا گرفتبسياري قرار 
   برد.مدتي در كاخ پرتو پاشا به سر  صباشد. ميرزا القامي ٩٥٤القاص سنه 
سلطان سليمان به همراه لشكريانش از ادرنه به استانبول  ميان، در آن

القاص ميرزا كه در كنار مسجد  گرديد.از دروازه ادرنه وارد شهر  و آمد
به  و از اين همه هيبت و دبدبه حيران ماند ،گر اين صحنه بوده نظارهاهزادش

اي گزيده آل عثمان چگونه است « گفت:و به وي  رفتنزد سلطان سليمان 
بعد از ». ايستيدر برابر برادرم پادشاه ايران نميكه شما با اين همه عظمت د

ركشي كلش به ايران، سلطان سليمان آمادهميرزا براي حمله  صتحريك القا
اش به وان و آذربايجان همراه خود ص ميرزا را نيز در سفر جنگيشد و القا

باشد. مي» ٩٥٤ ان ايلدي طهماسبه عزم سنهشاه شاه«برد. ماده تاريخش 
القاص ميرزا نيز چون  ،شا از تبريز به شروان رفتهنگامي كه الال مصطفي پا

. آنها شهرهاي رفتمدتي در شروان حكومت نموده بود همراه وي به آنجا 
به هنگام بازگشت خبر  ندنخجوان، ايروان، گنجه و شروان را تخريب نمود

بعد از  ند و. آنها قلعه شماخي را محاصره نمودشنيدندفوت شاه طهماسب را 
. سپس شروع به كردندخارج هفت روز آن را از دست فرزند شاه طهماسب 
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مستقر دي سالح و سرباز در آنجا ترميم و آباداني شماخي كرده مقدار زيا
. بعد از گماشته شدمحمود آباد در شروان  به حكومت. القاص ميرزا كردند

سرانجام  ،ه دست گشتن شهرهاهاي بسيار در شروان و دست بيريدرگ
د ند. از آن زمان به بعدآورميبه دست  ها شماخي و دربند را مجدداً ايراني

باقي مانده است. شماخي اينك  هاحكومت اين شهرها در دست ايراني
اش يك حصن حصين است . قاضي و دوازده حاكم دارد. قلعهنشين استخان

كه در كنار رود كور و بر روي يك تپه بلند قرار گرفته است. قلعه داخلي 
اش كمي خراب است. ايين دستيدارد. اما قلعه پبسيار مستحكم و معمور 

هفت هزار باب  قلعه هزار نفر سرباز، نگهبان و نوكر دارد. داخل شهر حدوداً 
گذرد، باغ و باغاتش حد و خانه گلي آباد وجود دارد. از هر طرفش رودي مي

هاي ميدان و شابوران از دارد، بيست و شش محله دارد: محلهحساب ن
هاي بسيار زيبايي وجود دارد. له خانهمهمترين محالتش است كه در آن مح

متعلق به شاه  هفتاد مسجد دارد: مسجد ديوعلي كه بسيار قديمي است قبالً
طهماسب بوده است، مسجد بزرگ كه در بيرون قلعه است از آثار شاه صفي 

هايي براي اخانه وجود دارد. در اطرافش حجرهاست، در صحنش حوض و سق
گر، مسجد فرهاد پاشاست اما به خاطر اينكه مسجد دي .ها وجود داردطلبه

اوقافي است درهايش مسدود بود اما مسجد بسيار زيبايي به سبك رومي 
است. مسجد اوزدميرزاده كه اينك مدرسه شده است، در داخل آن مفتي 

كند. هفت مدرسه، طعام خانه، چهل باب مكتب كودكان و شهر تدريس مي
يباتر است. اين ر لطيف و از همه زهفت حمام دارد. حمام شابودي بسيا

هاي زيبايي دارد. حمام ميدان، حمام قزاق خان، حمام مسجد حوض و فواره
فرج خان و حمام حسرخان بيرون قلعه قرار دارند. حمام حسرخان از ديگر 

ها مشهورتر است. به غير از اينها در هر باغي نيز يك حمام و يك امحم
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روانسرا دارد كه مهماندارانش بسيار خوب حوض قرار دارد. چهل و چهار كا
ر به فروش بندد و در بازااتاقش را بدون اينكه قفل كند مي هستند. هركس

شود. تنها نگهبانان مراقب آنها هستند. ايالت شروان كاال و امتعه مشغول مي
تا به اين حد امن و امان است. شماخي دويست دكانچه دارد كه در آن 

هايش نيز بسيار زيبااند. شود، قهوه خانهافت ميكاالهاي ارزشمندي ي
هاي عباسي، ملجه و رنج، پنبه، هفت نوع انگور، گالبيمحصوالت زمينشان ب

هندوانه است. هوايش معتدل و سبك است زيرا شهر در اقليم پنجم قرار 
و علما  هستندسني مذهب  اند. مردمش اكثراًارد. زيبارخانش ممدوح جهاند

د. هفت روز در نزد خواننو صلحايش بسيار است. آنها به جماعت نماز مي
طي اين مدت بسيار لذت برديم. خان مهمان بوديم. در خان شماخي تقي

خان مردي صاحب طبيعت، فارسي خوان، مرد ميدان و صاحب اذعان تقي
ن خان بود. با اعيان و اطرافش انس و الفت بسياري پيدا كرديم. بعد از آ

هزار اسب نيز براي رفتن ما به باكو و  و هداياي بسياري به ما عطا كرد
  شركت در عروسي خان ايروان در اختيار ما قرار داد. 

  زيارتگاه پير دركوه 
به طريق شكار در جانب شمال حركت كرديم. در  يم وما از شهر خارج شد

يخي صاحب كرامت سر راه به زيارتگاه پير دركوه برخورد كرديم. در آنجا ش
 يم وبه نام علي قوچ دده ساكن بود. از آنجا نيز به جانب شمال حركت كرد

بعد از شش ساعت به آستانه پير مريزات سلطان رسيديم. اطرافيانم مهمان 
م. عوام به صاحب قبر شيخ مرضا كالنتر شدند اما من مهمان پير آستانه شد

يري بابا نيز معروف است. در گويند اما صحيحش مريزات است، البته به دمي
دهد. وي شيخي زنده است معنا ميفارسي به معني كسي كه همواره 

اي نشين بوده است. او را خرقهكه در دامنه اين كوه سجاده صاحب ارشاد بود
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اند. صورتش را به طرف قبله پوشانده و به صورت چماتمه نشاندهپشمين 
داده بودند. بدنش چون پنبه  و سرش را بر روي يك سنگ قرار هبرگرداند

دامانش شب و روز در آنجا خدمت سفيد بود و اصال چروك نشده بود. خ
كنند. در آستانه سعادتش تانه پرسعادتش را پاك و تمييز ميكردند و آسمي

تانه دهد. آستانه آن با آسنبر ذائقه هر رهگذري را نوازش ميرايحه عود و ع
و  آسايششوند . كساني كه وارد آنجا ميكندامام رضا در مشهد برابري مي

كنند. حقير براي زيارت وارد آنجا شدم و براي مي آرامش بسياري احساس
يس تالوت كردم. در تكيه تاريخ فوتش نوشته نشده بود سوره روح شريفش 

به همين خاطر ندانستم چه زماني از دنيا رفته است. اما خواجه صالح الدين 
اطالعاتي از وي در اختيار ما قرار داد. وي گفت در نامي كه صاحب حال بود 

د به مقام ارن واصل هاي متعدهيم شرواني موذن بوده با زيارتنزد شيخ ابرا
داد. حضرت شيخ ها با شنيدن صداي عرش، اذان سر ميشده است. صبح

زد به همين خاطر جسدش پوسيده نيز او را مزيرات مزيرات صدا مي ابراهيم
اش مراقبه داشته و واعظ ناصحي تازه مانده است. در زندگيو تر و نشده 

ر عرض كمتر از هفت روز به بوده است. هركس مرقد او را زيارت كند د
رسد. بعد از زيارت آستانه به جانب شمال به راه خود ادامه اش ميخواسته

  داده و از ميان روستاهاي سرسبز و پرباغ گذشته به روستاي خرج رسيديم. 
هاي ديري زيارت نموديم. اين شيخ از خليفه جا شيخ حضرت رضا رادر آن

اش زيارتگاه عام و خاص است. خدابنده از پادشاهان ايران تكيه باست. تكيهبا
بزرگي در آنجا بنا نموده است. اوقافش بسيار و خيراتش وافر است. از اينجا 

قوزلي  نيز به جانب شمال حركت كرده بعد از هفت ساعت به كاروانسراي
رسيديم و در آنجا منزل گرفتيم. روستايي در نزديكي آن وجود نداشت. 
كاروانسرايي بزرگ در داخل باغ است و از بناهاي شاه اسماعيل است. سپس 
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ها بدانجا شش يم. ايرانياز اينجا حركت كرده به منزل آلتي آغاچ رسيد
اما  گويند. كاروانسرايي بزرگ با چمنزارهاي باصفا داشتدرخت مي

روستايش ويران شده بود. اين منطقه تابع ناحيه مسكر است. از اينجا نيز به 
طرف شمال گذر كرده به زيارتگاه خضر زنده رسيديم. قبه بزرگي بر سر 
مزارش بود. جسدش سالم و تر و تازه بود. اوزدميرزاده عثمان پاشا كه به وي 

ي زيارتگاه نيز شكار در آبادانمعتقد بود ضمن زيارتش در هنگام صيدو
هاست. بعد از زيارت به حركتمان در روانيكوشيد. اينك زيارتگاه شمي

در حدود شهر شابوران به قصبه ركال  يم وشمال ناحيه مسكر ادامه داد
رسيديم. روستاي ركال ديگري نيز در نزديكي شماخي وجود دارد كه البته 

حمام، بازار، باغ و  خيلي كوچكتر از اينجاست. اين قصبه مسجد، كاروانسرا،
باغات و سه هزار خانه دارد. قبل از اين تحت حاكميت خان دربند بوده اما 

هاي كوچ نشين اش از تركمانر دست حاكم باكوست. اكثريت اهالياينك د
 ميانسني هستند. سپس در كنار رود ركال مشغول صرف غذا شديم. در آن 

يري سرباز اسب سوار در از جانب درياي خزر گروه كثمشاهده كرديم كه 
حال تاخت به سوي ما هستند. بعد از آنكه نزديكتر شدند ديديم آنها 
حاكمان ايراني گنجه، ايروان، باكو، مغان، گيالن و لور هستند كه همراه با 

هاي تركمن، مغول، زيردستان خود و با بيش از ده هزار اسب سوار از طايفه
با طنين كوس افراسياب و نفير خاقان  قوموق، قالموق، گيالن و قوزان همراه

خان شماخي از ميان آن بعد از آنكه به ما رسيدند اند. در حركتبه سوي ما 
هي اولياء آقا، «همه اسب سوار به سوي حقير جلو آمده و به من گفت: 

تر شده بر روي اسب با من خان نزديك» .آيدببينيد، خان ايروان هم مي
هاي ايروان و گيالن هم سالم و عليك و روبوسي مصافحه نمود. آنگاه با خان

كرديم. طي سه ساعتي كه طول كشيد به باكو برسيم با آنها نيز آشنا شديم. 
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وقتي به قلعه باكو نزديك شديم، آنقدر توپ به نشانه شادماني شليك كردند 
ر . آمدن ما به شهر در آتش شده بودكه قلعه باكو همچون مرغ سمند
هاي مسكو، هشترخان، سراي و غيره كه همزمان شده بود با رسيدن ايلچي

براي خان باكو هدايايي آورده بودند. معلوم شد اين كارها براي نمايش 
لين روز جمعه قدرت و توان توپخانه خودشان بوده است. در هر صورت در او

  به باكو وارد شديم.م ١٦٤٧هـ.ق/١٠٥٧ماه محرم سال 

  ضيافت حاكم باكو
روان قرار گرفته است. خان شباكو شهري است در سرحد ايران كه در ايالت 

سپس ما را به ضيافت خود دعوت  .باكو به ما خوش آمد و خير مقدم گفت
نمود. بعدالضيافه به مناسبت عروسي خان مباركباد گفته بسيار دعا و ثنا 

يايي مانند تسبيح كردم. سپس نامه محمدپاشا والي ارزروم را به همراه هدا
مي فرنگي و شمشير را به خان باكو تقديم كردم. هاي ابريشمرواريد، پارچه

هاي خان تبريز و نخجوان را نيز به بعد از آن نامه تشكر بسيار نمود.خان نيز 
ها از اين حقير بسيار تعريف و تمجيد نموده بودند. در خان دادم. در نامه

انتها حاكم به اين حقير يك دست لباس ايراني و ده تومان بيستي شاهانه 
را به كاخ همشيره خود ن م ،احسان كردند. بعد از اتمام مهماني خان ايروان

ت نمود و ده روز و ده شب در آنجا مانديم. در آنجا بسيار بر ما خوش دعو
  گذشت. 

  اوصاف قلعه باكو
اي بلند قلعه باكو از سوي داراشاه و براي مقابله با پادشاه مسكو بر روي تپه

اي در سمت غرب قلعه وجود در ساحل درياي خزر ساخته شده است. دروازه
ساحت قلعه هفتصد گام است. هفتاد دارد. جنسش از آهن نخجواني است. م

برج دارد و ارتفاع ديوار قلعه چهل ذراع است. به خاطر قرار گرفتن بر روي 



 ١١٤ 
 

  سفرنامه اولياء چلبي به ايران عصر صفوي
 

ي وجود دارد. صخره خندقي ندارد. در داخل قلعه هفتاد خانه قديمي گل
مناره در آنجا وجود دارد. و يك مسجد بي» شاهحيدر«مسجدي به نام 

خبري از مهمانسرا، حمام و غيره نيست. اما بيرون قلعه و در كنار دريا 
شهري با هزار خانه، باغ و باغچه، مسجد، مهمانسرا، حمام و بازار وجود دارد 
كه از سه طرف با ديوار محصور شده و سه دروازه دارد. دروازه گيالن رو به 

واب رو به سمت جنوب و دروازه بندر كه در سمت شمال، دروازه باب االب
طرف غرب قرار دارد. از اينجا هفت عدد مناره بزرگ معلوم بود. سه حمام 
داشت كه از ميان آنها حمام ميرزاخان بسيار عالي بود. بازارش آن قدر 

مرز مسكو است، سه هزار سرباز شاهسون و باشكوه نبود. از آنجا كه باكو هم
نشيني مستقل در ايالت شروان است كه حاكمش انباكو خغالم دارد. 

صاحب سه هزار سرباز، دوازده حاكم، قاضي و هفت ناحيه است. چندين بار 
هاي مسكو از نهر ايديل آمده و مناطق گيالن و باكو را نهب و غارت قزاق

اند، چرا كه در فاصله سيصد ميلي مقابل آن سرزمين مسكو است. نموده
پاشا حاكم قلعه ميرزاده قلعه را فتح نمود و قبادزدواحتي در آن سالي كه 

دشاه مسكو به محاصره باكو آمد. اما هردوي آنها از به تشويق ايرانيان پا ،بود
ها شكست خوردند. حاال استخوانهايشان بر روي يك تپه بلندي در عثماني

  كنار دريا باقي مانده است. 
مل باغ و بوستان به ع هواي شهر ماليم است. در مزارعش برنج، كتان،

دهد. اش نيز بسيار لطيف و مرغوب است. اما آبش بوي نفت ميآيد. پنبهمي
در هفت نقطه نزديك به شهر معادن نفت وجود دارد كه هر يك به نوعي 

سياه و. . . . در نواحي مسكر و سدان از توابع باكو  ،هستند، زرد، قرمز
هاي بلكه نفت سياه در چراغسوزانند، مردمش شمع عسل و شمع روغن نمي

كنند. اهالي باكو به غايت تندرست و تن خود گذاشته آن را روشن مي
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، زيبارخان و دلبران بسياري دارد زيرا شهر در عرض هجدهم قرار پرورند
سني مذهب اند. از باكو تا دربند از ساحل دريا  ،دارد. اكثر اهالي شهر باكو

كه  هستندمسكر روستاهاي منطقه چهار منزل راه است كه حد فاصل آن 
ند. اهالي باكو عشاير تركماني هستند كه همواره با چادرهايشان بسيار آباد

شوند. شابوران در شرق باكو و در فاصله سه منزلي و شماخي در جابه جا مي
منزلي است. گيالن نيز در شمال باكو قرار دارد.  جغرب باكو و در فاصله پن

ي شهر شماخي است كه همواره سفرا و تجار بسياري باكو همانند بندري برا
اهل كنند. ، ختن، قالموق و مسكو به اينجا آمد و شد ميياز چين، خطا

، از اينجا نمك، نفت، زعفران و آيندميبه باكو  به صورت مستمر مسكو
پوست سمور و سنجاب و  ،برند و از ديار مسكوخريد به مسكو ميميابريشم 

. بخشي از برندميآورند سپس از باكو به ساير نقاط ايران چرم بلغاري مي
برخي مناطق باكو . در شودصادر مياين امتعه هم از راه گيالن به ايران 

هاي شوره زار وجود دارد كه اگر آدم و يا اسب پايش را روي آن زمين
ديگ خود را روي  ها بعضاًوانسوزد. حتي مسافرين كاربگذارد، پايش مي

گذارند تا خوراك داخل آن ديگ پخته شود. حكمت عجيب زمين داغ مي
  خداست. 

ريزد. اي در شمال شهر باكو به دريا مينزديك محله» كور«رودخانه 
هاي هاي مسكو با كشتيقزاق عمق رودخانه چندان عميق نيست. بعضاً

هرهاي ايران را نهب و غارت ش شوند وميمجهز خود وارد اين رودخانه 
اند را به بازار گيالن برده، كنند. آنگاه اسيراني را كه در ايران گرفتهمي
ديگر در عروسي  كرديم و از طرفيفروشند. ما از طرفي شهر را تماشا ميمي

ا توضيح دهم خود برديم. اگر بخواهم جشن عروسي رشركت كرده لذت مي
خان حاكم ايروان و اي سفر تقي عليشود. در انتهيك كتاب مدون مي
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خان حاكم باكو هداياي چون سمور ايراني، كنيزكان گرجي و طاوس اشرف
عهد دادن مبني براي ارسال به ما اهدا كردند. همچنين حاكم ايروان ضمن ت

پاشا افندي والي ارزروم هداياي به محمد ،هاي تجاري به عثمانيكاروان
فت كمان گيالني، شش غالم گرجي، ده بسياري مانند پوست سمور، ده ج

هاي محبت آميز وشبو به عالوه نامهجفت دندان ماهي و سه عدد عنبر خ
ن بيستي خرج راه و به ابراي وي فرستاد. همچنين به اين حقير ده توم

ن عباسي احسان نمود. سپس با تمامي اعيان باكو وداع اهمراهانم ده توم
  كرده به طرف جنوب حركت كرديم. 

  يمت از قلعه باكو به گرجستانعز
به همراه صد نوكري كه حاكم باكو و ايروان به ما داده بودند از طريق شوره 

در راه معادن نفت را زارهاي كنار دريا رو به سمت جنوب حركت كرديم. 
» مسكر«هم در لب دريا و هم در ناحيه  روغن نفتكرديم. معادن تماشا مي
هايي مانند شوند. در نتيجه، روي زمين حوضجوشيده و خارج مياز زمين 

شود. اند كه روغن نفت روي آب آنها جمع ميهاي آب گرم ايجاد شدهچشمه
دارد. كارگران نفت ساالنه هفت هزار تومان عايدي براي شاه ايران 

هاي نفت شده تا صبح نفت الزم را در حوضچهشبانه داخل  ،هاي نفتچشمه
به مناطق مختلف  جار نفت آنها را خريده وكنند. سپس تها پر ميخيك

رسانند. هشت رنگ نفت وجود دارد، اما نفت زرد بسيار برده به فروش مي
مورد مقبول است. نفت سياه را به ازبكستان، هندوستان، عراق، كردستان، 

هايشان را با اين نفت قلعهگرجستان، داغستان و عثماني حمل كرده و 
در هنگام جنگ اين نفت سياه را با اشياي كهنه كنند. همچنين چراغان مي

ريزند. اين نوع يا زير پاهاي سربازان دشمن مي آتش زده بر سر و صورت
ايي كه در دربار هشهر و قلعه ضروري است. تمام مشعلنفت براي مهمات 
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نگهبانان  ،هاي نفتاند به وسيله نفت باكو است. چشمهشاه ايران مشتعل
زيرا اگر آنها آتش بگيرند ديگر خاموشي ندارد، به همين شبانه روزي دارند. 

 اند تا اگر احياناً هايي از خاك درست كردههاي نفت تپهخاطر در كنار چشمه
را با خاك  تشمردم و اهالي سريع آمده آ ،اي به آنها برخورد كردجرقه

وجود ندارد. همچنين در  خاموش كنند. راه ديگري براي خاموش كردن آنها
  هاي نفت وجود دارد. ها و غارها نيز چشمهصخره روي

  ناحيه مسكر 
به ناحيه  يم تااز اينجا نيز به جانب جنوب و در كنار دريا به راهمان ادامه داد

هاي چادرنشين است. در اين دشت تركمن محل زندگيمسكر رسيديم كه 
اي كنند. ناحيههاي يقه قشالق ميعشاير مغول، قومون، تركمن و تركمان

بسيار حاصلخيز است. بعد از اين ناحيه و به هنگام گذر از ساحل دريا جسد 
ماهي عظيمي را ديديم كه طولش صد گام بود. دو سر داشت يكي در دم كه 
شبيه به سر مار بود و ديگري سر بزرگي كه به بزرگي گنبد حمام بود. گويي 

فك باالي ماهي اند. در ها توصيف شدههمان اژدهاهايي است كه در داستان
در قسمت پايين دهانش نيز صد و چهل  .صدوپنجاه دندان وجود داشت

دندان بود. هر يكي از دندانها يك ذراع طول داشت و به مانند ران انسان 
كلفت بود. گوشهايش مانند گوش فيل و چشمانش بسيار بزرگ بود. تمام 

ماهي بسيار مهيب و ترسناكي بود. تمامي اهل  وجودش پر از مو بود. حقيقتاً 
پرداختند. خواجه دربند جمع شده و به تماشاي او ميباكو و شماخي و 

صاري خان نامي كه سياح در درياي خزر بود درخصوص اين ماهي اين گونه 
كرد كه اين ماهي مخصوص درياي خزر است كه دريانوردان اسم آن ل مينق

چنين ترسند. همها از آن مياند. تمامي ماهيپيل گوش گذاشته را نهنگ
اندام،  اند كه يك ذراع طول دارند. لپاته، سرخماهي كپي و مينا از ماهياني
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مانند  هاي ماهي در درياي خزر هستند كه بهسبز و سيهي از ديگر گونه
اند. به گفته دريانوردان درياي خزر از درياي مائده موسي بسيار خوش مزه

است و به هيچ درياي ديگري متصل نيست و به تنهايي درياي  سياه بزرگتر
بزرگي است و به مانند درياي سياه جزيره ندارد اما بنادرش بسيار است. 

رسد كه ر است. طولش تا به ديار فغفور ميتالطم آن از درياي سياه شديدت
پايان اقليم هفتم است. غرب آن سرزمين مسكو است. شرقش مناطق 

، چين، فغفور و قزاق است. در زمستان ميان قبلغار، قالما گيالن، ازبك،
شود تا جايي كه تاتارهاي يخبندان ميها هفت ماه قزاقمسكو و سرزمين 

كنند و ها عبور كرده، سرزمين مسكو را نهب و غارت ميق از روي يخاقالم
گيرند، در بازارهاي چين، خطاي و ختن فروخته ثروتمند اسيراني را كه مي

هاي گيالن، باكو، هاي بحر خزر كه در مجاورت قلعهشوند. اما آن بخشمي
زنند، چرا كه هواي اين مناطق ماليم قرار دارند، يخ نمي ١كدربند و ترَ

است. خليجي نيز در جنوب باب االبواب يا دميرقاپو وجود دارد. دريا نزديك 
رسد. درياي مي ها به آخردر كنار رود ترك در سرزمين قزاق سرزمين آوار و

طولي كه طول آن چهار هزار ميل است. عمق آن سيصد ذراع است. در آن 
حدود هزار كشتي وجود دارد. كشتي بانانش آنچنان مهارتي در دريانوردي 

در دريا وارد  عضاًترسند به طوريكه بهاي مسكو بسيار ميندارند و از قزاق
ي ندارند و بيشتر آنها از هاي خيلي بزرگشوند. آنها كشتيجنگ با آنها مي

ني ساخته شده است. از كنار درياي خزر به جانب شرق و در ميان دشتهاي 
  به شهر شابوران رسيديم.  يم وهموار گذر كرد

                                                 
 (مترجمين). كنوني روسيه در داغستان شمال اي درمنطقه. ١
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  اوصاف شابوران
آيد. جزء دربند به حساب ميروان است كه ششهري آراسته در واليت 

شابوران از بناهاي اسفنديارشاه در عهد باستان است. بعدها توسط هالكوي 
آباد گرديد.  هايش با خاك يكسان گرديد. اگرچه مجدداًخانهمغول خراب و 

شابوران توسط وزير سلطان مرادخان سوم اوزدميرزاده عثمان پاشا هنگام 
وس سلطان مراد فتح قلعه دربند، به تصرف درآمد. اما بعدها در اثناي جل

ها كه شروان را تصرف كرده بودند موفق به تصرف شابوران نيز ، ايرانيچهارم
شدند. اينك سلطان نشيني در نزديكي دربند است. شابوران در آخرين 
قسمت اقليم پنجم قرار گرفته و از لحاظ آب و هوا، بعد از تبريز از شهرهاي 

دارد. از مساجد معروفش  هفتاد مسجد و هفتاد محله .ممدوح ايران است
مسجد طوقماق خان، مسجد افشارخان، مسجد اوزون حسن كه مانندش در 
هيچ جاي ديگر نيست. به همين خاطر عثمان پاشا همراه سپاهيانش براي 

خواند. وران آمد و در اين مسجد نماز اقامه نماز جمعه از دربند به شاب
هايي زيبايي اريمسجدي واجب السير است كه داخل ساختمانش ظريف ك

هركس با ديدنش  صورت گرفته و با سنگ مرمر سنگ فرش شده است.
ماند. از اين شهر حركت كرديم. بعد از گذر از ميان كوچ انگشت به دهان مي

نشينان در صحرايي دور از دريا به روستاي چرض رسيديم. اين روستا در 
اييل شاه است. نزديكي دربند قرار گرفته و متعلق به حاكم داغستان ميخ

ها آن را وي هديه داده است. بعدها ايراني اوزدميرزاده عثمان پاشا آن را به
تصرف كردند اما كماكان در دست ميخاييل شاه باقي ماند. پانصد باب خانه، 

هاي  از قوموقمسجد، حمام، كاروانسرا و بازار دارد. مردمش اكثراً 
كنند. از اينجا نيز به طرف يهاي خوبي در آنجا درست مزرخد. انداغستان

  جنوب و از ميان ناحيه مسكر گذشته به قلعه دربند رسيديم. 
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اوصاف بندر باب، يعني شهر باب االبواب، سد اسكندر ذوالقرنين و 
  قلعه دمير قاپو

اه باني نخستين آن اسكندر ذوالقرنين پادش ،بنابر قول بعضي از مورخين
ه اين با مشاهد و اسكندر به دربند آمدعرب بوده است. او بعد از ايجاد سد 

اي حكمبه مشورت با  ،منطقه كه در كنار كوهستان و ساحل دريا قرار دارد
كه درياي خزر را به درياي سياه متصل  گرفتو تصميم  اطرافش پرداخت

ر د . در عرض سه روز تا رود فاشهكرد . لذا مهندسان ذوفنون را دعوتكند
 ت برابر. آنها ارتفاع درياي خزر را بيسكردند نزديكي درياي سياه را بررسي

را دعوت كرده ها ها و كوهكن. نقيبتشخيص دادندبيشتر از درياي سياه 
 فتندگو  كردندض . اما اطرافيان به اسكندر اعتراگرديدندمشغول حفر كوهها 

فايده دربند بودي اقدام به اين عمل بي اي اسكندر تو فقط مامور ساخت سد
نوح  ها هزاران خزينه پول و عمرراي انجام اين كار و حفر كوهاست زيرا ب

د الزم است. در طالع شما هم تنها سي و دو سال حكومت نوشته شده و بع
اين  از آن خواهيد مرد لذا دست از اين كار بكشيد زيرا كارهاي مهمتر از

يرون لذا از اين فكر ب .داريد. اسكندر همچنين در آن شب خواب مخوفي ديد
 كه بين اين دو دريا سه سد عظيم و سه كرد. اسكندر به آن كفايت آمد

با  خندق پهناور ساخته شود. اين سد در شرق با ايران و توران و در غرب
 اقوام دشت قبچاق شامل بني اصفر، كريمه و روس هم مرز است. حاال در

يه ال ديواري سه اليه و خندقي سه ،ييلبيزكوه داريال و در ميان كوهستان 
به  وجود دارد كه اين حقير آن را مشاهده كرده است. كساني كه از كريمه

  توانند ببينند. روند آن را ميديار قوموق مي
گويند منظور از سد ياجوج و ماجوج كه توسط اسكندر بنا ها ميبعضي

اسكندر  ،قاشده همين است. اما به نظر من اينگونه نيست. به گفته ابن اسح
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د و دو سال قبل از والدت پيامبر بوده است و از زمان هشتصد و هشتا
در واقع از زمان اسكندر تا به  .گذردسال مي ١٠٥٧هجرت پيامبر تا كنون 

گذرد. به همين خاطر برخي نقاط و نهصد و سي و نه سال ميامروز هزار 
و باروي آن باقي مانده است. شده و در برخي جاها تنها برج  ويرانسد 

ريف براي ظيقش نيز با ماسه و شن پر شده است. اين نكات هاي عمخندق
گويند اسكندر از قعر زمين و در هفتاد روز آنها پنهان مانده است. بعضي مي

رود فاشه متصل كرده است اما اين حقير بدان اعتراض به آب درياي خزر را 
به قلعه آزاق  م،١٦٤٠هـ.ق/ ١٠٥٠ده به هنگامي كه در سال كردم. بن

يم در ساحل رود فاشه توقف كرديم. آبش چون آب حيات لذيذ بود. رفتمي
اما آب درياي خزر از زهر هالهل بدتر است. اگر كسي بخواهد با آن آب 

شود از زير سوزد. پس چطور ميش به مانند آتش ميطهارت كند شرمگاه
تر اما باز آب رود فاش از شكر شيرينزمين تا رود فاش آب به هم وصل شود 

يدتر باشد. پس اين فكر اشتباهي است. اسكندر شهر دربند را در كنار و لذ
سد دربند ايجاد كرده است. قلعه دربند از ميان كوه تا داخل دريا وارد شده 

  و بسيار مستحكم است. 

  اوصاف قلعه دربند دميرقاپو
نخستين باني آن اسكندر ذوالقرنين است كه در نبوت او اختالف است. 
بعدها در زمان يزيد بن عبدالملك اموي از دست خوارج خارج شد و تمام 
اهالي داغستان به اسالم مشرف گرديدند. بعد از آن بارها محاصره شد و گاه 

 م،١٥٧٨هـ.ق/ ٩٨٦سال  بوده است. سرانجام درويران و گاه معمور و آباد 
شمار به اين با سپاهي بيعثمان پاشا زدميرزاده وا ،وزير سلطان مراد سوم

قلعه يورش برد و قلعه را به تصرف در آورد. همچنين حاكمش چراغ سلطان 
پاشا سپس براي ايالت شروان حاكم تعيين . عثمانكرد(استاجلو) را نيز اسير 
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از اين قلعه به  عثماني. غازيان مسلمان نمودكرد و قلعه را تعمير و ترميم 
دفعات به ديگر نقاط شروان شبيخون زده هفتاد قلعه را به تسخير خود 
درآوردند. در داخل قلعه هزار نفر غالم، چهار ستون سپاهي، ده اتاق جبه 
خانه، ده اتاق ادوات توپخانه، شصت عدد توپ، پانصد صندوق سالح و ديگر 

را براي محافظت آنجا گمارد. در  لوازمات جنگي گذاشته پانزده هزار سرباز
سايه عدالت وي اين مناطق بسيار آباد و معمور گرديد. راههاي مناطق 

تان و داغستان باز شده و از كريمه مهمات و ديگر سسقبچاق، چركدشت 
ايرانيان  ،شد. اما بعدها بخاطر نرسيدن نيروهاي كمكيانجا وارد لوازم بد

نيز از راه داغستان به  مسلمان عثمانيغازيان دربند را تصرف كردند. 
چركسستان و سپس به كريمه آمدند. اين منطقه بسيار خوب آباد گرديده و 

نشين است. دوازده حاكم، منشي، كالنتر، ها خانحاال در دست ايراني
يين دارد. با ر، دو هزار غالم گردن كلفت و چيگيساول، نگهبان، نه هزار نوك

هاي خانات ايروان، گيالن و باكو را تقديمشان نامه وم خان قلعه مالقات كرد
بود را در اختيار ما گذاشت. خان فردي  رو به درياكردم. سپس قصري كه 

خان بود. اما فردي بسيار نكته است. نامش شفيعم الخمر دائهشتاد ساله و 
شناس، شعرآشنا، خطاط و خوش صحبت بود. به اين حقير پنج تومان 

  داد. روز خرج ما را به مهماندار مي هراحسان نمود و 
سبب نامگذراي قلعه به دميرقاپو اين است كه اسكندر دربي آهنين 

. آن درب آهنين تا و نگهباناني بر آن گمارد براي سدي كه بنا نمود قرار داد
گفته  روان در جاي خود ثابت و برقرار بود. لذا بدان قلعه دميرقاپويزمان انوش

ردشاه، چهارمين گي آن انوشيروان است. سومين باني يزدد. دومين بانوشمي
غلي است. امواج وباني شاه اسماعيل و پنجمين باني آن عثمان پاشا اوزدميرا

كوبد. كنار درياي خزر است را به شدت ميدريا ديوارهاي سمت غرب كه در 
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ردشاه بنا كرده و بر روي اسكله آن در گاين ديوارها را خزرشاه بعد از يزد
ار دريا تاريخ بنايش را به فارسي نوشته شده است. از كنار دريا سدي كه كن

اسكندر بنا نموده مشخص است كه چه ديوار عريض و طويلي است. اگر 
توانند بندري از اين قلعه تا آنجا درست كنند. برج و پادشاهان بخواهند مي

يك تير كمان بارويش داخل دريا نمايان است. ديوارها تا كنار دريا در فاصله 
است. حقير  هستند. قلعه بر روي يك پشته مرتفع پنج ضلعي ايجاد شده

اش قلعه را به سه ام. استاد مهندساي را نديدهتاكنون اين چنين قلعه
ها را با سه اليه آهن محكم نموده مت تقسيم كرده و هر يك از دروازهقس

داخل شهر باز  دومين دروازه بهاست. يك قسمت قلعه به كوه حائل است. 
شود. دو دروازه دارد. آن كه به قسمت پايين شهر است نيز دو دروازه مي

دارد يكي دروازه مسكور كه از طرف شرق به ناحيه مسكور است. كساني كه 
روند. ديگر شوند با اسب و عرابه به قلعه شماخي مياز اين در خارج مي

اسب و عرابه در  چركسستان است. اما ،كريمه ،دروازه به دشت قپچاق
هاي مسكو هستند كه تا قلعه ترك دهد. تنها عرابهداغستان جواب نمي

كنند. سومين قسمت قلعه رو به طرف ازان و دشت قپچاق كار ميغ
ان مشغول نگهبانان قلعه براي نوكر درياست. داخلش خيلي آباد نيست. اخيراً 

يند در اين قسمت آهايي كه از باكو و گيالن ميساخت خانه بودند. عرابه
كند. به همين خاطر قلعه ايستند. در اين دريا چندين كشتي كار ميمي

شصت گام مساحتش است.  و يازده هزار وندي است. شكل قلعه مربع ارزشم
هفتاد برج دارد كه در هريك از آنها يك مدرسه و مسجد نيز وجود دارد. 

اش سوپ در آشپزخانه آورند.ها از باكو نفت سياه ميهاي طلبهبراي چراغ
شود و كنند. از اين جهت قلعه دربند به خوبي محافظت ميگندم توزيع مي

گردد تا به شهر حمله آيد، چراغان ميها با نفت سياهي كه از باكو ميشب
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هاي مسكو هستند نشود. زيرا اين قلعه هفت دشمن جاني دارد. يكي قزاق
مده و نواحي پيراموني آن را هاي خود همواره به اين محل آكه با كشتي

شوند، چرا كه در آنجا هفتاد توپ آنها به خود قلعه وارد نمي .كنندغارت مي
ها، وجود دارد كه از دوره عثماني به جا مانده است. دشمن ديگرشان عثماني

هاي ها و قوموقها هستند. ديگر دشمنشان از جنوب چركسكريمه و قالماق
خان گرجي است. به همين در شرق طهمورثداغستان هستند. دشمنشان 

كنند و به محض داليل است كه نگهبانان پيوسته قلعه دربند را محافظت مي
  كنند. كوچكترين تعرض آتش روشن كرده و مردم شهر را باخبر مي

  هاي درون قلعهعمارت
هاي مورد استفاده شده در ديوارهاي قلعه به اندازه يك فيل هر يك از سنگ

ها را تكان دهند. داخل سنگتوانند آن نميريكه پنجاه نفر هم است بطو
قلعه هزار و دويست خانه گلي وجود دارد. در قسمت جنوبي شهر قصري 

زمين است. مسجدي هست متصل به ديوار كه از زيباترين قصرهاي ايران 
ريخته است. در نزديكي اين  اش فرونيز به اين قصر متصل است كه مناره

اش معلوم نيست. در كه بانيمسجد حمام زيبايي به سبك عثماني قرار دارد 
زدميرزاده وهاي اقي قلعه، مسجد، كاروانسرا و حجرهنزديكي دروازه شر

عثمان پاشا قرار دارد. بيرون قلعه يك محيط بسيار آراسته وجود دارد كه در 
اند. دارالطعام سه طرفش باغ و باغات فراوان . درآن هزار باب خانه قرار دارد

اش از بازار بسيار دارد. اكثريت اهالي ندارد، اما مسجد، كاروانسرا، حمام و
ار زيبايي هاي بسيا زرههكنند. اكثريت قوموقمرار معاش ميطريق ابريشم ا

حوقل در ني شافعي هستند. شهر به گفته ابنمردمش س .كننددرست مي
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قليم پنجم در عرض هجدهم قرار گرفته و آب و هوايش ماليم آخرين بخش ا
  هفده ساعت و هفت دقيقه و دو ثانيه است.  ١است. طول النهارش

باشد. ازان و االطر ميغيا واليت مسكو، در فاصله سيصد مايلي در
و در اين  ت قپچاق و صحراي برهوت است. در اين صحراماوراي آن دش

شيني نخان و قالماخ خان كوچ اه، مويونجاقبيست سال اخير اقوام طيشي ش
كنند بطوريكه مه شبيخون زده همه جا را غارت ميكنند. آنها تا ديار كريمي

در كنار رود كوكملي در نزديكي قلعه آزاق مصطفي پاشا گرجي را شهيد 
دانند چيست. آنها به مانند ها دين و ديانت، كفر و ضاللت نميكردند. آن

ه و صحرانشين هستند. اكثريت آنها با دريافت مجوز به ثحيوانات قوي ج
 رسانند. اخيراً هاي خودشان را به فروش ميسكو رفته روغنازان و مغاطراف 

اند. ساالنه شروع به رفت و آمد به دربند كردهنيز با راهنمايي تجار مسكو 
هزاران نفر از چين و ماچين، خطاي و ختن، فغفور و مسكو براي تجارت به 

. هنگاميكه آورندميآيند و از اين كار درآمد بسياري به دست ربند ميد
روان، شايالت  ساالنه از اسكله اين شهر و كالً  ،ها بودعثمانيدربند در دست 

شد و براي برقراري صلح و دويست و چهل و هفت بار شتر پول حاصل مي
اال نيز قانون دادند. حزيادي علوفه به حاكم داغستان مي آرامش مقدار بسيار

ها در آنجا جاري است. براساس نوشته دال محمد افندي ايالت عثماني
. داردنشين خان نشين و دوازده سلطانن)، هفتشروان هفتاد قضا (شهرستا

يد تيمار و زعامتي نداشته و امكان خلع  ،همچنين براساس آن نوشته
ها عثماني مجدداً كنند كهدعا مي اش هموارهحاكمان نيز وجود ندارد. اهالي

حاكم آنها گردند. هنگامي كه ما در آنجا بوديم از طرف استانبول شخصي 
گوك دوالق آمده و به خان خبر فتح قلعه حانيه در درياي مديترانه و تولد 

                                                 
 است (مترجمين). خورشيد غروب تا طلوع ميان فاصله معناي به. ١
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شاهزاده محمد فرزند ابراهيم خان را داد. آنها بسيار شادماني كردند و همه 
هاي شروان، شماخي و ند. سنيوز و هفت شب چراغاني نمودجا را هفت ر

  و به رقص و پايكوبي پرداختند.  ندگيالن نيز بسيار خوشحال شد

  زيارتگاه دربند
ريان كهمراه با لش ،يزيد بن عبدالملك كه از زني عاتكه نام متولد شده بود

 .دادشام براي جنگ با خوارج به دربند آمد و در اينجا جنگ عظيمي رخ 
ن جنگ شهيد شدند. آنها را در يك ميلي بيش از هفتصد صحابه در آ

ريخ و ديوارهاي غربي دربند دفن كردند. بر روي قبور به خط ثلث و كوفي تا
ن اسم و رسم آنها نوشته شده است. در بين آنها هفتاد صحابه كه راويا

حديث بودند نيز وجود داشت. بر روي بعضي قبور به خط عثماني 
نها را بنويسيم سياحتنامه م تمام آاهيهايي وجود دارد. اگر بخونوشته

ام كه شود. زيارتگاه جبل اربعين يعني زيارتگاه چهل مقبسياري طوالني مي
قوت كه به خاطر چهل قبر بزرگوار بدان نام معروف گشته و زيارتگاه دده قور

باشد. بعد از ها بدان بسيار معتقداند از ديگر زيارتگاهاي منطقه ميشرواني
يشمي ا خان دربند ده تومان پول، يك اسب و ده پارچه ابرزيارت تمامي آنه

آنها  گجراتي به ما هديه داد. سپس به همراه دويست نفر از همراهانمان با
  وداع كرده به راه افتاديم. 

  عزيمت از دربند به گرجستان 
بعد از دوازده ساعت پياده روي در ميان جنگلها به قصبه كوره در داغستان 

در ناحيه تبرسران و تحت نظر حاكم داغستان، شاه ميخاييل رسيديم. كوره 
هزار خانه مزين و معمور و باغ و باغات كه مسجد  است. قصبه ايست با

كوچكي نيز دارد. بازاري در آن نيست تنها در روز جمعه از روستاهاي 
پردازند. با اين حال نجا جمع شده و به خريد و فروش مياطراف مردم در آ
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كنند. از شناسند و به صورت كاال به كاال داد و ستد ميرا نميپول و طال 
اند. ده هزار نفر شافعي مذهب و پاك اعتقاد ازل تاكنون چنين بوده

ديندارند. در اين شهر هيچ زني نديدم زيرا در داغستان يك زن زماني كه 
داخل تواند مرده باشد و او را بخواهند از خانه تا مزارستان حمل كنند مي

يد نيست مگر براي حج اش بيرون بياشهر بيايد. احتمال اينكه زني از خانه
اش خنده رو، غريب دوست و سالم هستند. باغ و باغات خوبي شريف. اهالي

وارد  يم وها گذر كردها و كوهاينجا نيز حركت كرده از ميان باغدارد. از 
سرزمين آوار شديم. اينجا نيز در دست حاكم داغستان است. سه روز 

به شهر سريرالالن رسيديم. قلعه آن  يم تاروستاهاي اين منطقه را تماشا كرد
روان ساخته است. اين شهر بعد از چندين جنگ و يرا هرمز تاجدار بن انوش

خدابنده  لطان محمدزد و خورد از دست حاكم داغستان خارج و به دست س
  افتاد. 

اش را خراب كردند. حاال در لط بر آن قلعهها در راستاي تسعثماني
هاست. براساس تواريخ و دست حاكم ارش در قلمرو ايراني ييلبيزدامنه كوه 

داغستان وجه تسميه اين شهر به خاطر آن است كه حضرت سليمان براي 
داد. اين شهر به خاطر تختش را در اين منطقه قرار  ييلبيزتماشا كردن كوه 

آباد و سرحد واقع شدن  قرار گرفتن در ميان شهرهاي دربند، شماخي و نياز
خيلي آباد نيست. همچنين به دليل برودت هوا نيز باغ و باغات فراواني 

بخاطر  ندارد. حدود سه هزار باب خانه كاهگلي و مسجد دارد. مساجدش
خلوت است. هفت حمام، يازده ها بسيار غريب و قرار گرفتن در دست ايراني

كاروانسرا و هفتاد مهمانسرا و دكان دارد. به دليل اينكه تنها يك شب در 
آنجا مانديم نتوانستم داخلش را تماشا كنم. اما قاضي، كالنتر، منشي، داروغه 

هستند و بيشتر به بافندگي  و هزار سرباز داشت. اكثريت مردمش سني
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رخان و دلبرانش مشهورند. ش زيبااند. از لطافت آب و هوايمشغول
چشمه سر ييلبيزاي در سمت غرب آن وجود داشت كه از كوههاي رودخانه

شود. از اينجا نيز حركت كرده به منطقه ختن گرفته و به رود كور ملحق مي
صد پارچه داغستان است و داراي سي حاكمرسيديم. اينجا نيز در دست 

است. سه روز به  ييلبيزش كوه باشد. يك طرفروستاي معمور و آباد مي
تماشاي روستاهاي آنجا رفتيم. در روستاي زاخور صدوپنجاه باب خانه وجود 
داشت. دست امير يوسف بيگ يكي از اميران داغستان است. اما چند باري 

اند. ت. حاال اهاليش سني مذهب و شافعيتحت تابعيت ايران درآمده اس
هفت هزار نيروي جنگي آماده دارد. يك شب در آنجا ماندگار شديم. در 
هنگام حركت به ما پنجاه عدد پوست گربه و به حقير نيز سه عدد مكرمه 
منقش دادند. در اين روستا زيارتگاه شيخ اميرسلطان قرار دارد. به غير از اين 

در اين ديار  منطقه در هيچ قسمت داغستان علما و صلحايي وجود ندارد.
دروغ، غيبت، سوء ظن، كينه، كبر، بغض و دشمني وجود ندارد. آنها با 

ها نه خريد و فروشي دارند و نه به آنها اجازه ورود به سرزمينشان را رافضي
د. داغستان در اينجا شوسالي يك بار بازار بزرگي برپا ميدهند. در اينجا مي

  يم رفت. رسد. ديگر به گرجستان خواهبه پايان مي

  گرجستان
هاست. از جانب چپ آن ن قلعه اود است كه در دست ايرانياول حد آ

گذشته به روستاي زوخوريه رسيديم. اين روستا دست طهمورث خان حاكم 
تفليس است. رعايش گرج، ازناوور، ارمني و گوك دوالق هستند. از اينجا 

ن است. گذر كرده به شهر كاخت رسيديم. تحت حاكميت گرجستان ايرا
روان بوده است. به مرور بعضي قسمتهاي قلعه خراب ينخستين باني آن انوش

شده است. مساحتش چهارده هزار گام است. صدوهفتاد برج و سه دروازه 
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دارد. درون قلعه دو هزار باب خانه آباد وجود دارد. مساجدي خراب، 
 ييلبيزوه كاروانسرا، حمام و بازار دارد. آبش نشان از زاللي است كه از ك

رود كور ملحق  جاريست. اين رود بعد از آبياري باغ و باغات كاخت به
شود. به خاطر سردي هوا ابريشمش خيلي مرغوب نيست. مردمانش مي

هاي مستقل و دوالق هستند. حاكمانش سلطان نشينارمني، گرجي و گوك 
قبل از جدا هستند. هزار نفر نوكر، دوازده حاكم و قاضي دارد. شاه اسماعيل 
است.  جنگ چالدران با سلطان سليم سه سال در اين شهر ساكن بوده

هاي شطرنجي، شهري بنا كرده كه گويي شهر بيرون قلعه و در ميان كوچه
ش در جنگ انقشه در مجارستان است. اما بعد از آنكه صد هزار نفر از سرباز

به اين  هاان فرار كرد. سپس عثمانيجآذرباي وي به ،چالدران كشته شدند
پاشا ا هم آن چنان آباد نگرديد. فرهادشهر درآمده آن را غارت نمودند. بعده

. با عرابه به آنجا منتقل كرد هاي اين قلعه رابه هنگام بناي قلعه ارش سنگ
حاكمش مهماني محقري براي ما بر پا كرد. از آنجا به طرف جنوب حركت 

يي در كنار رود كور كه در روستاي خودراي خان توقف كرديم. روستا و كرد
رفته به تفليس اينجا نيز پيش  هزار باب خانه، مسجد و حمام داشت. از

  رسيديم. 

  اوصاف تفليس
اين شهر را بتليس  ،براساس نوشته كتاب شرفنامه از مورخين ايران زمين

خزانه دار اسكندر ذوالقرنين بنا نموده است. شهر بتليس واقع در ايالت وان 
از پادشاهي به  ند و. بعدها اين قلعه را ياغيان محاصره نمودنيز ساخته اوست

. او ان افتادخان از پادشاهان گرجستو در دست داود پادشاه ديگر منتقل شد
روف گشت. او ها پناه برد و به ملكنه خان معها به ايرانياز ترس عثماني

سرانجام در  و رواني آنجا را معمور و آباد نموديانوش سالهاي سال با عدالت
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گر در ر و هفتاد قلعه دييالال فرهاد پاشا چيلد ،زمان سلطان مراد سوم
چهل هزار سرباز  و خان از اين حركت باخبر شدگرجستان را فتح نمود. داود

عثماني نيز ريان كد. لشقلعه تفليس گماشته آماده جنگ ش براي محافظت از
 حاكم تفليس نامه فرستاد پاشا بهد. در ابتدا فرهاددنزدر دشت شروان اردو 

ضمن  درخواست نمودوي را به پذيرش اسالم دعوت نمود. سپس از وي  و
تسليم تفليس ساالنه مقداري خراج به عثماني بفرستد، وگرنه خود وي و 

پاشا، ب است. بعد از دريافت نامه فرهاداهل و عيالش را با شمشير حسا
. در قلعه پناه گرفت گرفت لذابه مشورت نشسته تصميم بر جنگ  گرجيان

شدن و ترك تصميم به تسليم  ند واما عاقبت انديشان آنها مشورت نمود
و در  شتافتندسربازان اسالم به تعقيب آنها  . فرهادپاشا به همراهكردندقلعه 

د. آنها كه خود را در ميان جنگلها عرض يك شبانه روز به قلعه زكم رسيدن
 ،پاشاكشته شدند. همچنين فرهادبودند توسط غزات مسلمين  مخفي نموده

و خود  يني چري آقاسي را براي تصرف تفليس به همراه لشكري فرستاد
 تعدادي و . او با امان موفق به تصرف قلعه گرديدبراي فتح قلعه زكم شتافت

قلعه كريم را  و سپس راهي شمال شد سرباز براي محاظت در آنجا گماشت.
قلعه  ند ونيز محاصره نمود. اهالي قلعه در برابر هجوم عثماني طاقت نياورد

ام. قلعه كريم را نيز دند. اين حقير قلعه زكم را نديدهرا تسليم فرهادپاشا نمو
به هنگام گذر از دشت كاخت مشاهده كردم اما داخلش وارد نشدم. عثمان 

در  ا در اين منطقه فتح نمود وو كوچك ر پاشا بيست و شش قلعه بزرگ
د. به هنگام ورود او به تفليس شادماني ي قرار داآنها سربازاني براي نگهبان

بسياري صورت گرفت. او قلعه تفليس را بسيار مستحكم كرده حكومت آنجا 
ازم جنگ از قبيل بيست را به محمد پاشا سپرد. وي همچنين مهمات و لو

خانه، پنج اتاق ادوات توپ و ديگر لوازمات چري، پنج اتاق اسلحه دسته يني
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منفجره را در قلعه گذاشته و سربازان اياالت تيره، منتشا، تكه و حميد را 
براي محافظت از آنها در آنجا گمارد. سپس به تنظيم ديگر مناطق 

ها به همراه راهي استانبول گرديد. اما ايرانيه و بعد تگرجستان پرداخ
محاصره تفليس پرداختند. در طي اين مدت غزات  گرجيان كافر هفت ماه به

مسليمن دچار قحطي غالت شده بطوريكه مجبور به خوردن گوشت اسب و 
گويند صوباشي نامي يك سگ را حتي سگ و حتي شهيدانشان شدند. مي

به هفت هزار آقچه خريده و آن را خورده بود. اما با تمام اين اوصاف مردانه 
كرده بودند. به حكمت خدا والي ارزروم مصطفي  در برابر حمالت ايستادگي

ند و سردار شمارش به سمت تفليس حركت كردكريان بيپاشا به همراه لش
گذارد. اموال و غنايم بسياري به دست ها امامقلي خان پا به فرار ايراني

بازان عثماني افتاد. بعد از آن وزير اعظم حسني پاشا سه هزار بار شتر از رس
رها در ت به آنجا آورده در انبارها ذخيره كردند. اينك انباحبوبات و غال

طان ي كوچك باقي است. از زمان سلطان مراد سوم تا زمان جلوس سلقلعه
از آن كفار گرجي به ها باقي ماند. اما بعد مصطفي اين شهر در دست عثماني

از آن  .كردندقلعه را تصرف  ند وها علي الغفله به آن حمله نموداتفاق ايراني
  هاست. بسيار آباد و معمور گشته است. زمان به بعد در دست ايراني

  توصيف قلعه تفليس 
دو قلعه كه در مقابل هم و در كنار رود كور بر روي يك صخره بلند قرار 

گذرد. شود. از ميان آن رود كور ميه بدانها بتليس يا تفليس گفته ميگرفت
توان از يك قلعه به ه راحتي ميها پلي درست شده كه ببه وسيله صخره

قلعه ديگر رفت. قلعه بزرگتر در جنوب رود كور و قلعه كوچكتر در شمال 
رود كور قرار گرفته است. رود كور از مقابل قلعه بزرگ و روبروي درب قلعه 

ين باكو و گيالن به درياي خزر كوچك گذر كرده هفت منزل بعد ماب
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سپس از اردهان، آخسقه و  .ير استريزد. سرچشمه آن از كوههاي چيلدمي
ريزد. رود بسيار ان تفليس گذشته به درياي خزر ميآزغوره گذر كرده از مي

نويسند كه اين رود از اتصال هزار و بزرگي است. مورخين ايران زمين مي
گردد. مساحت قلعه بزرگ كه در كنار نهر و شصت چشمه جاري ايجاد مي

شش هزار گام است اما بنايش قديمي  بر روي يك صخره بزرگ قرار دارد
باني و سه هزار يش شصت ذراع است، هفتاد برج ديدهاست. ارتفاع ديوارها

نگهبان دارد. خندقي ندارد، يك دروازه پلي دارد. درون قلعه ششصد خانه 
وجود دارد، كاخ حاكم نيز در قلعه بزرگ قرار دارد، مسجد، كاروانسرا، حمام 

ردشاه بنا نموده است. يك گقلعه كوچك را بعدها يزدو بازار مختصري دارد. 
قلعه كوچك بر روي يك صخره مربع شكل است. بر روي پل يك درب 
كوچك قرار دارد و درون قلعه سيصد باب خانه و مسجد وجود دارد. اما 
عمارت ندارد. اين قلعه در شمال قلعه بزرگتر قرار گرفته است. ديوارهاي 

است. سه هزار نفر نگهبان دارد كه هرشب قلعه كوچك بسيار مستحكم 
زنند. اكثريت اهالي آن بعد از تسلط خوب است را فرياد مي نگهبانانش خدا

عثماني سني شده، حنفي يا شافعي هستند. علمايش بسيارند، از 
محصوالتش گندم، نان سفيد مخصوص تفليس، هلوي سرخ و سفيد، پنبه و 

شوند و از رود كور استفاده اري ميت. مزارعش با آب باران آبيانگورش اس
گويند زيرا از محل سرچشمه ر به اين رود كور ميكنند به همين خاطنمي

به به هيچ يك از آنها منفعتي پنجاه قص گرفتن و بعد از گذر از صد و
گفتند. اگرچه فايده بودنش بدان عور ميخاطر بيرساند. مغوالن نيز به نمي

هاي پست همه جا را سيراب ري شدن در زمينآبش لذيذ است اما بخاطر جا
هاي آبگرم يلي خوب نيستند زيرا در شهر چشمههايش خكند. حمامنمي
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وجود دارد. در جانب شرق قلعه بزرگ از قدرت خداوند چشمه آب گرمي 
  اي بلند است. پزاند. گرمابي با قبهرا نيز مي وجود دارد كه حرارتش كله پاچه

  هازيارتگاه
سام ارتگاه نيز در تفليس وجود دارد از جمله: زيارتگاه امام حچندين زي

خداي فرهادپاشا و زيارتگاه جم علي افندي افندي، زيارتگاه رضوان آغا كد
  كه بحر معاني بود. 

تفليس در پنج منزلي كاخت، چهار منزلي ارش و چهار منزلي گنجه 
اه دويست رفيق قرار دارد. از حاكم تفليس سه تومان خرج راه گرفته به همر

همراهمان به طرف جنوب حركت كرديم. بعد از چهار ساعت حركت در 
شكل و كوچك كه بر  اي مربعتنگ به قلعه كوسخت رسيديم. قلعه راههاي

در ناحيه تفليس و در دست  روي يك صخره بلند قرار گرفته بود. اين قلعه
ك كوه بلند هاست. قلعه لوري نيز در سمت راست مسيرمان بر روي يايراني

لوتر به قلعه سوران نمايان بود. نزديكش نشديم. از آنجا عبور كرده كمي ج
اي بسيار صعب و سخت كه بارو و برجهايش بسيار مرتفع بود. رسيديم. قلعه

يروان بوده است. اين قلعه در دست حاكم تفليس است و باني نخستش انوش
گرجي و ارمني  اكثراً اشهاي قديمي گرجستان است كه اهاليقلعه از قلعه

بعد از چهار ساعت به قلعه  يم وگوك دوالق هستند. از اينجا نيز حركت كرد
  آزغور رسيديم. 

  اوصاف قلعه قديم آزغور
گويند. به گفته تاريخ شرفنامه نخستين به اينجا قلعه الكساندر غور مي 

اسكندر بنايي كه در گرجستان ساخته شد اين قلعه بوده است. از بناهاي 
اي قديمي و نشان از ساخت اسكندر دارد. قلعه بزرگ است. صخره سنگها
اي ناظر به قه و در خاك گرجستان است. دروازهمربع شكل در ناحيه آخس
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سمت قبله دارد. حاكمش دويست سرباز دارد. مسجد، كاروانسرا، حمام و 
ي وجود دلبران بسيار چهل پنجاه باب دكان دارد. در آنجا باغ و باغات و

زبان  اش به خاطر سكونت در محدوده قوم شوشاد گرجي بهدارد. اهالي
  كنند. گرجي صحبت مي

  زبان گرجيان شوشاد
)، ٧()، شدي ٦)، اكسي (٥)، خوت (٤)، اوتخي (٣)، سام (٢)، اوري (١آرت (
سب)، )، پوژِي (نان)، چيغال (آب)، خرج (ا١٠)، آتي (٩)، خجراي (٨زواي (

ر)، ك (گراز)، پسمال (گالبي)، قوواخ (كدو)، لغي (انجيغيته (شراب)، با
ربوجق خقورزتي (انگور)، راتخلي (فندق)، نسو (خربزه)، پروجوغولي (انار)، 

سر)، (هندوانه)، پرولي (توت)، قوقو (دختر)، قال (زن)، اقمودبجو (بيا پ
پورجاموس (نان بخوريم)، داجدبجو (بشين پسر)، چاغمه دده (پدرت را 

س قتاتس (هشتاد)، ارسويدس (نرو)، آق پاتوني (بيا آغا)، جاموسگ)، مو
 ن(بخوريم)، ايري (خوب است)، آق مودار سويدش (بيا و نرو)، داجدپاتو

ه)، (نگاه كنم ببينم كوچك (جناب)، ارت آقيم تپريه (بشين جناب)، پاتون
گيرم)، قارارراس قلخا (خوب يديدي ارسي (نه بزرگ است)، ارغدوس (نمي

ن بداست)، چي خي (اسب)، چوري (قاطر)، وري (االغ)، چاغلي قوديانيست 
 (به سگ نمي ارزد)، و ديگر كلمات و اصطالحات كه به همين قدر اكتفا

  شود. مي

  نسل ملوك گرجستان
نخستين قومي كه به دشمني با نمرود پرداخت يهوديان بودند. بعد از 

ها ق باش و منگرلييهوديان اقوام گرجي داديان و شوشاد، كارتيل، آچي
كنند و به دوازده زبان بودند. همگي اينها به كتاب انجيل مسيحيان عمل مي

وص خودشان است و انسان متوجه هايشان مخصكنند. لهجهصحبت مي
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شود. به قول رهبرانشان لهجه قوم داديان و شوشاد از همه فصيحتر نمي
ك نفر از گويند اگر نسل پادشاهان مسكو منقرض گردد ياست. مي

شود كه نسل اند. ادعا ميكنند. قومي نجيبگرجستان برده و او را پادشاه مي
رسد. در كشيشان گرجستان به كيطاوس و از وي به حضرت داود مي

گرجستان قديم تنها يك پادشاه وجود داشته است تا اينكه بعد از فوت 
د. بعد شملكه گرجستان و صاحب ارث پدري پادشاهي دخترش به نام تامار 

د. از آن ندآوردر ها اج فردي از پادشاه زادهاز مدتي دختر ملكه را به ازدو
د. بعد از آنكه آنها بزرگ شدند گرجستان را در مآدختر سه پسر به دنيا 

گتر بود الكاي . ماروله كه فرزند بزركردندميان خود به سه قسمت تقسيم 
است. اينك نسل د كه اسم اصلي آن آچيق باش شيس را صاحب يكوتا

د و شمين سيمون الكاي تبريز را صاحب طايفه باشي اچيق از اوست. پسر دو
. اينك نسل قوم داديان از اوست. ند كوچك منطقه داديان را به ارث بردفرز

د. حاال مردم گرجستان دالت وي تمام گرجستان تابع او گرديدنبه خاطر ع
گذارند. ان احترام ميبه حاكمان باش آچيق و داديان به مانند كشيشي

پادشاهان در هنگام جلوس بر تخت سلطنت شمشير را از دست پادشاهان 
كنند. هنگامي كه شاهزاده سليم در آچيق باش و داديان دريافت مي

به حاكم كوتاييس حسن التفات بسياري نموده بود. بعد از  ،طرابوزان بود
ت معاف كرد. اين رسيدن به سلطنت الكاي آچيق باش را از پرداخت ماليا

جي و پرندگان رويه تا به امروز جاريست. آنها تنها در سال تعدادي كنيز گر
  فرستند. شكاري به دربار مي

  آخسقه
هاي پرمحصول گذشته به آخسقه ينجا نيز حركت كرده از ميان زميناز ا

شود. اخسقه، اخرقسقه، سم توسط هر قومي جداگانه تلفظ ميرسيديم. اين ا
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. . در دفترخانه پادشاهي و تحت نام ايالت چلدر باني نخستين آن آقصقه و. 
كرد. بعدها در سال شش ماه در اينجا ييالق ميروان يروان است. انوشيانوش

شام ه ،به دست پادشاهان مختلفي افتاده است. براساس گفته تاريخ شرفنامه
پاياني مناطق حلب، عين تاب، مرعش، بن عبدالملك اموي با لشكر بي

قلعه  و سپس به گرجستان آمد و ملطيه، دياربكر، ارزروم و غيره را فتح نمود
، هشام آخسقه را فتح نموده است. بعد از مطيع شدن گرجستان و داغستان

. بعدها حاكم كشيدنداما گرجيان دست از اسالم  به پايتختش مراجعه كرد
ف تاب مقابله آذربايجان قره يوسف قراقويونلو اينجا را تصرف نمود. قره يوس

د. سپس اوزون حسن آن را ها پناهنده شثمانيبه ع و با تيمور را پيدا نكرد
تصرف نمود. اگرچه تيمور بر عليه اوزون حسن لشكر كشيد اما اوزون حسن 

واليتش را از غارت نجات داد.  و بر پاي تيمور بوسه زد و عاقالنه رفتار كرد
ن شيخ صفي آنجا را به تصرف خود بعد از آنها شاه اسماعيل صفوي از فرزندا

پرداخت و در نتيجه تمام مردم گرجستان را درآورد. او در آخسقه به ييالق 
مطيع و منقاد خود نمود. او همچنين در زمان بايزيد خان بسياري از مناطق 
را به غارت داد تا مناطق سيواس را به تصرف خود درآورد. سلطان سليم كه 

ان بود به مانند شير به دفع وي شتافته بسياري از در آن هنگام حاكم طرابوز
سيدن بر تخت سلطنت با آنها را به قتل رساند. سلطان سليم بعد از ر

شمارش به طرف شاه اسماعيل آمد و در صحراي چالدران بيش سربازان بي
از صد هزار سربازش را كشت. شاه اسماعيل تنها توانست به آذربايجان فرار 

نيز بعد از اين جنگ تمام گرجستان را به تصرف خود كند. سلطان سليم 
  آن را تبديل به يك ايالت عثماني نمود.  و درآورد
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  م١٦٤٧هـ.ق/ ١٠٥٧عزيمت مجدد به ايروان در سال 
د و ها شتصرف عثمانيتحت چلبي بعد از تفليس وارد منطقه آخسقه  ءاوليا

ز يك اد. بعد يرستا به ارزروم  از آنجا راهش را در خاك عثماني ادامه داد
ني بر هايي از حاكم ايروان مبنامه مجدداً ،ارزروم بههفته از رسيدن وي 

ولياء د. لذا ايرسم حل و فصل آن به والي ارزروم غارت كاروان تجاري و لزو
ف شهرها در اين سفر به توصي ء. اولياگشتچلبي بعد از ده روز به ايران باز 

رص، و روستاهاي حسن قلعه، بادلجوانلي، مژنكرد، يدي كليسا، باردوز، قا
شاراتي او تنها  پردازدمي و زارشد در خاك عثمانيقاغيزمان، مغازبرد 

يران امختصر به روستاهاي طالش، قره طيبي، اوچ كليسا و ابدال لر در خاك 
كند. سپس نحوه به خدمت رسيدن نزد حاكم ايروان و حل مسالمت مي

رص و ارزروم به قا كند. وي مجدداً آميز مشكل پيش آمده را بيان مي
و  رهاي ارزنجان، شبين قره حصار، نيكسار، چورومبازگشته و از طريق شه

گردد. بدين گونه جلد دوم سفرنامه به اتمام آنكارا به استانبول باز مي
هاي تحت از سرزمين از آنجايي كه اين بخش سفرنامه، اطالعاتيرسد. مي

ها ارائه داده است، از ترجمه آن در اين بخش خودداري سيطره عثماني
  كرديم.
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 در سال سفر سوم اولياء چلبي به ايران
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   ١مدخل
عد از انتخاب ملك چلبي به ايران بدين شرح است كه ب ءعلت سفر سوم اوليا

نيز همراه وي  ءاوليا م،١٦٥٤هـ.ق/١٠٦٥شا به واليت وان در سال پااحمد
مـلك  كهنگذشته بود در وان  اوچنداني از اقامت . مدت گرديدعازم وان 

د. كرايران  به عزيمت براي پيگيري برخي امور مأمور را پاشا، اولياءاحـمد
دنبال تجاوزات عشاير پنيانيشي  بـه اين قرار بود كه ي اين عزيمت ازماجرا

حاكميت  تحت به حوالي اروميه و اقدام به قتل و غارت در نواحي مـرزي
دوم  عباس ، شاهرسمي ايران اعـتراضات نتيجه مـاندنايران و پس از بي

خان، پس داد و گنجعليخان را به حاكم اروميه، گنجعلي آنهادستور تأديب 
 به خود و با كرداز احشام آنها را غصب  رأس از دفع تعرضات آنها، هزاران

اد، كه تجاوزاتي پاشا، بيگلربيگي بغد، برادر مرتضيديگـر از سوي. برد اروميه
. اين گرديدو محبوس  دستگير توسط خان دنبلي، بود به مناطق ايراني كرده

، دستوراتي مبني بر حل پاشا، مراديعثمان اعظم وزير بود كه از سوي
در همين د. اليان و حكام مرزي عثماني صادر شديپلماتيك مـسائل بـه و

اي مبني بر د تا نامهدستور دا پاشا به رئيس ديوان خودراستا، ملك احمد

                                                 
 قسمت مدخل به منظور درك بهتر، به وسيله مترجمين اضافه شده است.. ١
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رتضي پاشا از حبس بنويسد تا اولياء چلبي آن را به آزاد كردن برادر م
از غصب  كه خان بـرساند. هـمچنين بيگ عشاير پنيانيشي را نيزگنجعلي

تا در اروميه پيگير عرايض خود  كرداحشام خود شكايت داشتند همراه او 
از  را ز يك سو تالش كند برادر مرتضي پاشاباشد. در واقع چلبي مأمور بود ا

ها را بازگرداند. او حـبس بـرهاند و از سوي ديگر چهل هزار احشام پنيانيشي
بايست پس از اروميه به تبريز نزد خان تبريز، نيز رفته و هدايا و مي
كند وقتي از طرف هايي را به وي تحويل دهد. اولياء در سفرنامه قيد مينامه

گردد شنود بسيار خوشحال ميپاشا خبر رفتن به ايران را ميدمملك اح
). ملك ٢٧٠، ٤ج: ١٣١٤(اولياء، گويي كه جهان مال او گرديده است 

پاشا همچنين سفير ديگري به نام ساري علي آغا را به اصفهان نزد شاه احمد
  . كردعباس دوم گسيل 

از وان به سمت م، ١٦٥٤هـ.ق/ ١٠٦٥ولياء در روز سوم ذي القعده ا
هاي ازدميت وان، . وي بعد از گذر و توصيف مناطق باغكردايران حركت 

كليساي ونك، خوشاب، درياچه ارچك، قلعه آباقاي، قره حصار وان، قلعه 
ن زمان منطقه قطور در دست د. البته در آرسيبه قطور  و...پنيانيش 

   ر داشت.در دست دولت ايران قراها بود و تنها قلعه قطور عثماني

  اوصاف قلعه قطور
شود. به هنگام قطور گفته ميدر زبان مغولي به آدم معاند و سرسخت 

مشرف شدن مغوالن به آيين اسالم در زمان حكومت سلطان محمود غازان، 
قطور نامي وزير وي بوده كه بسيار سرسخت بوده است. غازان دستور بناي 

 . وزير نيز در سالدادن اين كوه سنگالخي را به وزير اي در مياقلعه
ديگري به . قلعه نهادقلعه را بنا نمود و نام آن را قطور  م،١٢٩٤هـ.ق/ ٦٩٤
هاي قطور نيز در سنجاق هرسك در انتهاي خليج نووه بر روي صخرهنام 
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هاست. اين قطور نيز در حال محكمي وجود دارد كه حاال در اختيار ونيزي
م، توسط ١٥٨٤هـ.ق/ ٩٩٢در سال . قطور هاستايرانيدست  حاضر در

و بعد  م،١٥٨٧هـ.ق/ ٩٩٦ها درآمد. اما در سال فرهادپاشا به تصرف عثماني
ها فرصت را غنيمت غلي در جنگ سراب و فرارش، ايرانيواز شكست چغال ا
قلعه را تصرف كردند. آنها قلعه را ترميم و استحكاماتي در  شمرده و مجدداً

سلطان مراد چهارم بعد از  م،١٦٦٦هـ.ق/  ١٠٤٥ايجاد نمودند. در سال آن 
چنان سربازان اسالم را با تصرف ايروان در دره قطور توقف نمود. از اين قلعه 

ص اين كوبيدند كه كسي جرات جنبيدن نداشت. سلطان مراد در خصوتوپ 
جواب از كجاست؟ در د كه اين صداهاي توپ يپرسصداها از اطرافيان سوال 

ود و اينك در دست متعلق به ما ب كه قبالً است : صداها از قلعه قطور گفتند
. سلطان مراد عليه الرحمه و الغفران سوار بر اسب مخصوصش هاستايراني

 گفت:. بعد از تماشا كرديك نقطه مرتفع قلعه را تماشا  نوغاي ايلي شد و از
خداوند باليشان دهد چه حصار مستحكمي است، اگر بخواهيم محاصره را «

ادامه دهيم زمستان نزديك است و ما را به خود مشغول خواهد كرد. لذا 
اما بعد از فتح بغداد در سال ». معقول است كه از محاصره صرف نظر كنيم

شا و به هنگام انعقاد قرارداد صلح به قره مصطفي پا م،١٦٣٨هـ.ق/ ١٠٤٨
ها قلعه ماكو در پيمان صلح قيد شود كه ايرانيمصطفي در اين «: گفت

اما اين كار ». نزديكي ايروان و قلعه قطور در نزديكي وان را ويران كنند
صورت نگرفت و فقط سربازان از آن بيرون آمدند و قلعه قطور به حال خود 

 ،براهيمهنگام جلوس سلطان ارها گرديد. بعد از فوت سلطان مراد و به 
هاي ماكو و قطور مستقر ند و سربازان خود را در قلعهها نقض عهد كردايراني

. حاال قطور همسايه بيگ نشين نمودندكرده و استحكاماتي در آنها ايجاد 
مركز سنجاق همين قلعه قطور بوده  پينيانش از توابع ايالت وان است. سابقاً
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ضر تنها قلعه حال حا و بيگ قطور در جنگ بتليس به كمك ما آمد. در
هاست اما محال قطور جزء خاك عثماني محسوب قطور در دست ايراني

  شود. مي

  موقعيت قلعه قطور
اي مربع شكل و مستحكم بر روي يك كوه بسيار مرتفع و در انتهاي قلعه

ي قلعهجنوبي يك دره ساخته شده است. مساحتش بر من معلوم نشد. اما 
آخرين نقطه سرحد ايران است. داخل قلعه سه هزار كوچكي است. اين قلعه 

تفنگچي ماهر مازندراني و تعدادي نوكر و غالم وجود دارد. در شبي كه ما 
ها و ديوارهاي قلعه توسط تمامي برج ،هاي پايين مهمان بوديمدر باغچه

خداخدا «هايي چراغاني شده بودند و نگهبانان آن تا به وقت سحر مشعل
ر ساختن قلعه ها دهمانطوري كه فرنگي كشيدند. حقيقتاً فرياد مي »گويان

ها شايستگي دارند. وقتي ما به ها نيز در حفاظت قلعهايراني ،لياقت دارند
آنجا رسيديم ايشيك آغاسي باشي و نوكران به استقبال ما از قلعه پايين 

صلي به عمل آمدند. آنها در حق ما احترام و اكرام بسياري نموده پذيرايي مف
  آوردند. 

  محمد دره
صبح زود و به هنگام حركت ما پنجاه نفر نوكر را همراه ما فرستادند، تا به 

كوهي كم ارتفاع كه ابتداي خاك  اي موسوم به محمد دره رسيديم.نقطه
از  م،١٦٥٥سپتامبر  هـ.ق/١٠٦٥آيد. در ذي القعده سال ايران به حساب مي

ران شديم. بعد از چهار ساعت پياده روي به گردنه شاه گذشته وارد خاك اي
  قلعه آلباق رسيديم. 
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 ١اوصاف قلعه آلباق

 و در زمان م،١٢٩٤هـ.ق/٦٩٤وجه تسميه آن از اين قرار است كه در سال 
دها و . كرنمودسلطان محمود غازان شخصي به نام علي باقي اين قلعه را بنا 

ختلف م حاكماناند. اين قلعه توسط علي باقي را به غلط آلباق گفته ،مغولها
اي مربع شكل به خرابي گذاشته است. اينك قلعه دست به دست گشته و رو

بين وان و اروميه است. داخل قلعه يساول آغاسي، هي مادر دامنه كو
 قوللرآغاسي و تفنگچيان چندي وجود داشت. باغ و باغاتش فراوان است.

ما به يروان در اينجا توقف نمود اسلطان مرادخان بعد از بازگشت از فتح ا
ي خاطر مخروبه بودن در آنجا اتراق نكرد. حاال در محل اتراقش سكوهاي

شوند و ميدرست شده و اهالي روستا هر هفته در اين محل مبارك جمع 
م و به دهند. در بيرون قلعه، مسجد، كاروانسرا، حمابازار بزرگي تشكيل مي

ت الدين خويي كه در طريقزار حضرت شمسي دكان وجود دارد. ماندازه كاف
شده  خواجگان مقام بااليي داشته و كشف و كرامات بسياري نيز از او ظاهر

ج بعد از پن يم ودر اينجا قرار دارد. از اينجا به طرف شمال حركت كرد
ساعت به روستاي جلوا رسيديم. يكي از خانهاي حكاري در اينجا جلوس 

  ف گشته است. تمامي مردمش شيعه هستند. كرده از اين رو به جلو معرو

                                                 
 ن مسيري كهاولياء چلبي در اينجا دچار اشتباه شده است زيرا الباق جزء خاك ايران نبوده است. همچني. ١

د. قرار دار نام باش قلعه در شرق تركيه شود. الباق امروزه بادهد اصالً به الباق منتهي نميوي ادامه مي

گيرد و به همچنين نام رودخانه ايست كه دو شعبه آن از ارتفاعات سوراوا و دوشوان در ايران سرچشمه مي

كند ع ميپيوندد. خط مرزي ايران و تركيه اين دو شعبه را در آبريزهاي ارتفاعات مزبور قطزاب اعلي مي

  ).١٣٨ :١(دانشنامه ايران و اسالم، ج
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  روستاي حناصون
رسيديم.  ١به روستاي حناصون يم واز اينجا سه ساعت به طرف شرق رفت

روستايي آباد و داراي هزار باب خانه، باغ، باغچه، مسجد، كاروانسرا و حمام 
كه در چمنزار وسيعي در نزديكي سلماس قرار گرفته است. از اينجا نيز 

  ه بعد از هفت ساعت به قلعه قارني ياريق رسيديم. حركت كرد

  ٢قلعه قارني ياريق

نا كرده بخاني قارني ياريق نام آن را  م،١٥١٦هـ.ق/ ٩٢٢اين قلعه را در سال 
ربع اي زيبا، مستحكم و مبه همين خاطر نامش بر روي آن مانده است. قلعه

د از اجازه بازديدانستيم قرار گرفته است. چون نميشكل كه در باالي كوه 
 گفتند كهدهند يا نه از تماشاي آن صرف نظر كرديم. اما ميقلعه را به ما مي

داخلش مسجد، قصر و سيصد نفر تفنگچي وجود دارد. ما در كنار رباط 
معمور  به تماشاي آنجا رفتيم. هزار باب خانه آباد و يم وپاييني توقف كرد

ود. بنظير آراسته گرديده ي بيهاحوض و خيابان ،باغچه ،دارد كه با باغ
ر دهايي به اندازه كافي داشت. مساجد متعدد، كاروانسرا، حمام و مغازه

الدين كرماني مدفن شجاع ،حوالي آنجا و در نزديكي محل اتراق سلطان مراد
  قرار داشت. 

  منزل خوپاش
بعد از چهار ساعت به  يم تااز قلعه قارني ياريق به جانب شمال حركت كرد

ر سلطان مرادخان مشكلتر بود. كمنزل خوپاش رسيديم. از مسير عبوري لش
هاي شهر تسوي در جانب غربي مسير مشخص بود. داخل باغهاي مناره

                                                 
  شايد ارتباطي با روستاي خناوين كه مابين الباق و سلماس است، داشته باشد (مترجمين). . ١

  امروزه قلعه قارني ياريق در هفده كيلومتري جنوب غرب سلماس قرار دارد (مترجمين). . ٢
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و چادرهايمان را برپا كرديم. كالنتر و شحنه خوپاش بسيار  يمخوپاش شد
به عمل آوردند. اينجا از رعايت ما نمودند و مهمان نوازي بسيار عالي از ما 

  نواحي شهر تسوي است. هزار باب خانه، مسجد و حمام دارد. 

  ١قلعه بردوك

اين  به قلعه بردوك رسيديم. رفتيم تااز خوپاش چهار ساعت به جانب شمال 
يت يش قرار دارد. اكثرنقلعه در قلمرو ايران و تحت حاكميت اكراد پينا

ها هستند. زيرا كنند همينارت ميكساني كه احشام ايرانيان را نهب و غ
  مراتعشان با طايفه افشار ساكن ايران هم مرز است. 

هاي طايفه يكي از بيگتوسط  م،١٦١٦هـ.ق/ ١٠٢٥ اين قلعه در سال      
زديك به نعزيزبيگ چالق بنا نموده است. اين قلعه بسيار  يش با نام ميرپينان

به  يم ورا اجابت نمودقلعه پينانيش است. برحسب اقتضا دعوت آنها 
مامي تهاي محبت آميز را تقديم آنها نموديم. هاي آنها رفتيم و نامهقلعه

مان ما را در باغهاي خود مهند و افراد قوم پينانيش به استقبال ما آمد
  كردند. 

  موقعيت قلعه بردوك
اي كوچك و مختصر بر روي زميني باير است. خندقي ندارد. در جانب قلعه

اي چوبي قرار دارد. مساحت قلعه هشتصد گام است و دروازه شرقي قلعه
دويست اتاق در داخل قلعه وجود داشت. افرادش از قوم پينانيش هستند. 

اي نداشت اما به خاطر بازارچهسه عدد توپ و يك مسجد نيز دارد. اگرچه 
شد. در بيرون قلعه و در خواستيم پيدا ميهمجواري با ايران هر چه كه مي

                                                 
ن قلعه بردوك در فاصله شش كيلومتري روستاي بردوك از توابع دهستان صوماي برادوست شهرستا. ١

  اروميه و در مرز ايران و تركيه قرار دارد (مترجمين). 
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دهكده معموري كه عبارت از سيصد  ،جنوب آن و در كنار نهر داودان جانب
باغچه و درخت تبريزي بود وجود داشت. مسجدش متعلق به ، باب خانه، باغ

چالق است. كاروانسرا و حمامش كثيف بود. اين بنده حقير  بيگعزيز مير
. كردآزرده ميوارد حمامش شدم. حمامي مسخره و بيخود كه روح انسان را 

در اين دهكده سه هزار نفر از جوانان پينانيش ساكن بودند كه به كرات به 
ها اند. پينيانيشايران يورش برده و حتي بيگلربيگي شاه را شكست داده

اند. هايي آويختهبر روي سربندهايشان حلقهقومي غيور و شجاع هستند كه 
اي حرير و ذخاير هحاكمان واليات نزديك مانند تبريز و اروميه هر بار پارچه

رسانند تا از شر آنها در امان باشند. اما اين بار ايرانيان با غذا به آنها مي
خود بردند.  ري عظيم به جنگ آنها آمده و چهل هزار از احشامشان را باكلش

آنها وقتي متوجه شدند كه ما مامور بازگرداندن احشامشان هستيم خواستار 
ا براي م اروميه بيايند. حقير به آنها گفتم مآن شدند كه همراه ما به نزد حاك

هايي از حاكم وان براي واليان ايراني داريم. چون بازگرداندن احشامتان نامه
ما در حال گشت و گذار هستيم شما بعد از ما حركت كنيد. آنها از اين 

و هداياي بسياري به ما دادند. در خصوص رود  ندسخن بسيار خوشحال شد
دهكده جاري بود سواالتي پرسيديم. پاسخ دادند ابتدا از  ن كه داخلدداوا

 كوههاي حرير و كوههاي حكاري و اردالن سرازير شده، از داخل شهر ما
خان گذشته به درياچه اروميه گذر كرده سپس از شرق خاك پخوالن

  ريزد. مي
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  ١روستاي حسينه

بعد از سه ساعت به روستاي يم و سپس ما به طرف شرق حركت كرد
ينه رسيديم. روستايي با سيصد باب خانه كه مردمش كرد و ارمني حس

مشير هر شها بوده و در زير تيغ ها همزمان تابع ايران و پنيانيشيبودند. آن
  پردازند. دوي آنها قرار گرفته و به هر دو طرف ماليات مي

  روستاي حرير
ن زي قراغا به سرعت از آنجا گذشته به روستاي حرير آمديم. اينها تابع اكراد

ز دهند. جاي آبادي است. از اينجا نيهستند. اما به ايرانيان نيز ماليات مي
  گذر كرده بعد از سه ساعت به قلعه غازي قيران رسيديم. 

  قلعه غازي قيران
ده اما دست گردي ها دست بهها و عثمانياين قلعه چندين بار توسط ايراني

ن آيانش است. نيمي از اهالي ها و تحت اداره حكام پنحاال دست عثماني
فته رار گرايران ق تابع ايران هستند. زيرا روستاها، مزارع و باغات آن در خاك

هايشان چون در جاهاي صعب العبوري است در دست است. اما قلعه
ه آنها ها باقي مانده است. وجه تسميه غازي قيران بدان دليل است كثمانيع

ن دشاه ايران كه به كمك اهالي ايروابا هشت هزار سرباز به غازيان پا
حتي يك نفر كه ند بطوريدرسانه نموده تمامي آنها را به قتل رفتند حملمي

  اند. عروف گشتهبرد. از آن موقع به بعد بدين نام منيز جان سالم بدر ن

                                                 
اي با نام حسني در شش كيلومتري روستاي بردوك وجود دارد كه قلعه بردوك در آنجا قرار . امروزه دره١

  گرفته است (مترجمين). 
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  موقعيت قلعه غازي قيران
 دشت اروميه قرار گرفتهقلعه بر روي يك صخره سنگ مربع شكل و ناظر بر 

اي كوچك و قديمي است. درون قلعه حدود ده باب خانه و است. قلعه
عمارت باشكوه حاكم قلعه وجود داشت. حاكمش مستقل و صاحب هزار 

شود. آنها عالقه بسيار سرباز است. مالياتشان به خودشان بازگردانده مي
بازگردند  ها مجدداًگويند اي كاش عثمانيزيادي به دولت عثماني دارند. مي

ايم. رباطش قلعه ايم فقير گشتهايران قرار گرفته زيرا از وقتي كه تحت سلطه
هايشان به باغ و باغچه آراسته است. در اينجا صاري علي آغا كه ندارد، خانه

به همراه دويست سوار از ما جدا  ،مامور رفتن به اصفهان و مالقات با شاه بود
ف آذربايجان به حركت ما نيز به طر .شد و به جانب اصفهان روان شد

  درآمديم. 

  دره قوپاخ
بعد از پنج ساعت حركت در سمت جنوب به دره قوپاخ رسيديم. اين محل 
در حدود چوالن خان است و گردنه شاه مابين آن و غازي قيران قرار دارد. 
غرب آن غازي قيران عثماني است. دره آن چنان باصفاصت كه گويي 

چند صد هزار شكوفه رنگارنگ در آنجا  گلستان ارم است. از رايحه معطر
شود. در طرفين جاده درختاني چون بيد، سرو، روح عبوركنندگان مصفا مي

اند به طوريكه به هيچ د و چنار را به صورت هندسي كاشتهصنوبر، شمشا
كند. در اين دره، قبر بعضي از بزرگان وجه نور خورشيد انسان را اذيت نمي

پاشا، دفتردار پاشا، فرخ بيگ پاشا و چند تن ديگر  به مانند علي پاشا، فضلي
او به سال  ان پاشا در جنگ سرغلي سنوكه به خاطر سوء تدبير چغال ا

شهيد شدند وجود دارد. بر روي سنگ مزار آنها اسم و  م،١٥٨٥هـ.ق/ ٩٩٣
ها توسط كنند كه اين نوشتهرسم آنها نوشته شده بود. اما بعضي نقل مي
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شده  حك ،ريز در زماني كه تحت حاكميت عثماني بودندحكام اروميه و تب
  است. 

  روستاي چوالن سلطان
از اينجا نيز به طرف جنوب و در ميان دامنه كوههاي شهرزور، حرير و 
اردالن رفته بعد از پنج ساعت به چوالن سلطان رسيديم. روستاي بزرگي در 

مسجد، كاروانسرا،  دامن كوه بلنديست كه داراي هزار باب خانه، باغ و باغات،
حمام و حدود صد باب دكان است. پيرمردي قلدر و گندمگون كه چوالن 

اش و ما را به قصر خود در باغ شخصي سلطان نام داشت به استقبال آمد
از كردهاي غازي قيران است و به  دعوت كرد. اين چوالن سلطان اصالتاً 

يران به حاكم لقب سلطان گرفته است. در ا ،خاطر دريافت تاج از شاه
شود. او فردي گندم گون است و (شهرستان) سلطان گفته مي سنجاق

صاحب هزار نوكر است. اين روستا قلعه ندارد. وقتي نامه پاشا افندي را به او 
هللا من داديم آن را بوسيد و خواند بعد از آنكه متوجه مفهوم آن شد گفت وا

ام. سپس ادامه نها نداشتهام و چشم داشتي به آگوسفندي از پنيانيش نبرده
داد بعد از چند روز با شما به نزد حاكم اروميه مشرف خواهم شد. فردا صبح 

  هدايايي به ما داد و ما نيز به طرف جنوب به راه افتاديم. 

  روستاي سلطان افشار
بعد از پنج ساعت به روستاي سلطان افشار رسيديم. حاكمش به استقبالمان 

ها را به او داديم. آنها را اي براي ما ترتيب داد. نامهو در باغش مهماني آمد
بلي به سرچشم. شما را نزد حاكم اروميه مالقات خواهم « :گفت و خواند

كمان است كه در تركمان و صاحب ده هزار نفر تر حاكمش اصالتاً ». كرد
اراي پانصد هاي ثروتمندي بودند. روستايش داند. انسانكوههاي حرير ساكن
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باب خانه، مسجد، كاروانسرا و حمام بود. باغ و باغاتش همه جا را فراگرفته 
  بود. 

  روستاي پيره دوس
بعد از شش ساعت به منزل  يم واز سلطان افشار به طرف جنوب حركت كرد

ش الحال بود كه همش پيره دوس سلطان رسيديم. حاكمش پيرمردي مشو
ها را به او داديم. خير و نامه تقبال ما آمدخدايش به اسكرد. كدآه و ناله مي

اش بسيار آباد بود. پنج در حق ما مهمان نوازي نمود. قصبهمقدم گفته و 
  مسجد، كاروانسرا، حمام و بازار داشت. 

  روستاي انزلي سلطان 
از روستاي سلطان افشار به طرف جنوب حركت كرده بعد از پنج ساعت به 

حاكمش به استقبالمان شتافت. وي از  روستاي انزلي سلطان رسيديم.
را به قصر خويش دعوت  از ديار كهروان بود كه ما دومبرآمدگان شاه عباس 

دعاهاي بسياري براي دولت عثماني و  و ها را داديم آنها را خواندنمود. نامه
شاهللا باهم به نزد حاكم اروميه مشرف اه عثماني كرد. سپس ادامه داد انپادش
سپس به تماشاي دهكده  د از ضيافت به كاخش رفتيم ويم شد. بعخواه

ها، ن بود. مساجد، كاروانسراها، حمامپرداختيم. روستايي زيبا در ميان گلستا
نده باد زيباروياران دكاكين، خدمتكاراني كافي و هزار نفر نوكر داشت. اما ز

وع، نهايت زيبا اندام هستند. آبهايشان بسيار، بوستانهايش متناينجا كه بي
  هاي رنگارنگ دارند. اش عالي، آلوها و گالبيشيره
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  روستاي جبنه
وستاي جبنه آمديم. در از انزلي سلطان حركت كرده بعد از پنج ساعت به ر

نشين انزلي و از وقفيات شاه اسماعيل است. روستايي بزرگ حدود سلطان
  بودند.  اش كرد و ارمنيب خانه و باغ و باغات است. اهاليكه داراي هزار با

  روستاي حرير سلطاني
از روستاي جبنه به طرف جنوب رفته بعد از سه ساعت به منزل حرير 

ما را در كاخ حاكم مهمان  و سلطاني رسيديم. كدخدايش به استقبال آمد
اش از بعد از مدتي به همراه هزار خدمه كرد. شخص حاكم در شكار بود.

حقير گفت عموزاده خوش آمدي. شكار بازگشت. به هنگام مالقات به بنده 
تركمان و از تيره قزقلي بود. به همراه هفت هزار از نيروهايش از  اصالتاً

ها را ن گرديده است. بعد از اينكه نامهتابع شاه ايرا و شهرزور به ايران آمده
به او داديم آن را به صورت و چشمانش ماليد و آن را به بنده داد و گفت 

ما به هنگام سرقت احشام  :شدن مفهوم نامه گفت بخوان. بعد از متوجه
ي چشم. احشامي كه ش به همراه حاكم اروميه بيست نفر بوديم. به رويپنيان

من  گردانيم. سپس شمشيري كه بر كمرش بسته بود را بهگرفتيم را بر مي
ها زشت است. گيرم اين كار در نزد عثمانيبخشيد. گفتم نه شمشير را نمي

قربانت بشم عثمانلي. سپس يك شمشير غربي به همراه به من گفت اي 
به اروميه همراه ما شد.  عزيمتاسب مشكي چابك به من هديه داد و آماده 

ها هزار درباره آنها مطلب نوشتيم صاحب دهتمام هفت سلطاني كه 
كنند. آنها از زمان جلوس ر كوههاي حرير و اردالن اتراق مياند كه دتركمان

، نداهميه مسلط شدسلطنت كه ايرانيان بر تبريز و ارو تخت سلطان مراد بر
اند. اما من از تمامي آنها خبر گرفتم تماما طرفدار تابع شاه ايران گرديده
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عثماني هستند. خداوند ميسر كند كه به عثماني بازگردند. حاكمانش هدايي 
  به ما داده و از آنجا حركت كرديم. 

  روستاي خرمن شاهي
اعت حركت در جانب شرق به منزل خرمن شاهي رسيديم. بعد از هفت س

روستايي آباد در دشت اروميه كه پانصد باب خانه، باغ و باغچه، مسجد و 
بعد از پنج  .در دشت اروميه حركت كرديم حمام داشت. از اينجا نيز مجدداً

  ساعت به قلعه اروميه آذربايجان رسيديم. 

  ر غازان)اوصاف توپراق قلعه اروميه (توپراق حصا
به اسالم مشرف شد نگيز كه خاندان چاين قلعه را سلطان محمود غازان از 

بنا نموده است. سپس از پادشاهي به پادشاهي  م،١٢٩٤هـ.ق/ ٦٩٤در سال 
شاه طهماسب آن را  م،١٥٢٥هـ.ق/ ٩٣٢تقل شده تا اينكه در سال ديگر من

هـ.ق/ ٩٩٢سال پاشا در از وي فرهادتوسعه داد و بسيار آبادش نمود. بعد 
به تعمير و عمارت آن پرداخت. هنگامي كه ما در خرمن شاهي  م،١٥٨٤
خداي حاكم اروميه فرستاديم. خان ، فردي خوش صحبت را به نزد كدبوديم

به ايلچي ما فرموده بود كه صبح زود حركت كرده مشرف شوند. سپس سه 
بت آميزي ه محكالسكه مشروبات و ماكوالت به عنوان هدايا به همراه نام

اي كه داخل يك پارچه مقرمه برايمان فرستاد. من نيز هدايايي به همراه نامه
پيچيده بودم به سفيري كه همراه ايلچي ما آمده بود دادم. فردا صبح به 

شا همراه تمامي همراهانمان به راه افتاديم. اين حقير و برادرمان مرتضي پا
م كه ناگاه ديديم كه در مقابل هايمان بوديآغاسي در دشت اروميه سوار اسب

ما گردو غبار بسيار زيادي بلند شد. از داخل آن سربازي به همراه كوس و 
 دهل بيرون آمد. صداي آن در آسمان پيچيد. ايرانيان كه رسيدند در
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ميانشان خان نيز ديده شد. اين حقير به همراه علي آغا بر روي اسب با خان 
ايد، خوش آمديد و حقير نيز گفتم وردهه بوسي كرديم. خان گفت صفا آديد

اي براي شمع محبتتان باشم جمال گلتان و براي اينكه پروانه براي ديدن
ها به غير از در قانون ايران زمين نيست كه خانايم. خان به من گفت آمده

افراد حكومتي باالدست به استقبال كسي ديگر بروند. من به خاطر محبت و 
ام. گفتم اي خان بر اساس حديث شريف استقبال آمدهعالقه به عثماني به 
و الضيف. صحبت كنان و در حاليكه سربازان مشغول  حضرت رسول اكرم

چوگان بازي بودند به شهر رسيديم. چند هزار نفر از اعيان و اشراف شهر به 
استقبال آمده بودند. در دو طرف ما دسته دسته و گروه گروه از پير و جوان 

ند. دستگاه بسيار محتشمي داشت. خدمه و نوكرانش نيز كم ايستاده بود
كرد. يم. خان كمي از ما جلوتر حركت مينبودند. در هر حال وارد قلعه شد

ناگهان صداي توپ و دهل و كوس از قلعه بلند شد كه به يمن ورود ما 
قلعه را طوري تزيين داده بودند كه گويي جشن شد. بدانجا انداخته مي

حاليكه به تماشاي آنجا مشغول بوديم  با همراهان خود درعروسي است. 
در سمت راست   حاكم مرا در آغوش گرفت ووارد كاخ حاكم شديم. مجدداً

خود نشاند. مرتضي پاشا را نيز در سمت چپ خود نشاند. بعد از مدتي 
پذيرايي مفصلي انجام دادند. بيش از بيست نوع برنج و  ند وخدمتكاران آمد

يراني خيلي عالي خان با دست خود براي ما غذا كشيد. برنج ا .آوردندسوپ 
ها كمپوت دوست ندارند. هايشان عاليست. ايرانيها و سوپنيست اما برياني

ن شستيم. بعضي از بعد از صرف غذا آفتابه لگن آوردند. دستهايمان را با آ
رخي ا تمييز كردند بهايي كه كمي نم داشتند دستهايشان رآنها با دستمال

كردند. قانون عجيبي اقدام به تميز كردن دستهايشان هايشان نيز با آستين
دارند. بعد از صرف غذا نامه پاشا را بوسيده به حاكم تقديم كردم. او نيز نامه 
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را گرفته بوسيد و بر سر گذاشت. سپس برخاسته و نامه را به منشي داد تا 
ود اي اوليا خوش آمدي و برايش بخواند. بعد از دانستن محتواي نامه فرم

ما درحاليكه آسوده در  .صفا آوردي تو يك ايلچي هستي بزار تا آگاهت كنم
شبي ديديم كه قوم  ،بوديم ود نشسته و به دعاگويي پادشاهمانشهر خ

ها و روستاهاي ما و چوالن سلطان و پيره زده و از قلعه پنيانيشي شبيخون
اند. ما حيران مانديم كه ا دزديدهره دوازده هزار گوسفند ردوس سلطان و غي

دهند. ما در ابتدا تصميم گرفتيم ي مغاير با قرارداد صلح انجام ميچرا كار
كه به آنها حمله كنيم اما برخي اجازه ندادند لذا به پادشاهمان اطالع داديم 
 او نيز به پادشاه و وزراي شما اطالع دادند. اما آنها اغماض كردند مجدداً

يشي كاروانهايي را در سلماس و غيره غارت كردند. ما وقتي اكراد پنيان
ت هزار سرباز ايراني به اينگونه ديديم به فرمان حاكم تبريز و با بيس

ها حمله نموديم تعدادي را كشته و بيست هزار گوسفند را از آنها پنيانيشي
 و ربوديم. بزرگان پنيانيشي كه در آنجا بودند گفتند خير چهل هزار گوسفند

شاهللا خان ؟ انكشيدايد. من گفتم چرا فرياد مينفر از افرادمان را گرفته ١٥٠
گرداند صبر كنيد. سپس آنها را از مجلس خارج كردم و گوسفندها را بر مي

تك و تنها با خان به صحبت نشستم. به خان گفتم اي خان من از وان تا 
هللا جمال رويتان دادم، الحمداراي مشرف شدن به حضور شما جان مياينجا ب

را ديدم و از نعمتتان برخوردار شدم. حاال ناراحت نشو و بيا با همديگر كمي 
اي كه سلطان مغفور سلطان . سپس ادامه دادم آيا پيمان نامهصحبت كنيم

مراد چهارم فاتح بغداد و شاه صفي شاه ايران زمين منعقد كردند را به ياد 
خواجه نقدي و حاجي قربان قولي از  ام اماآوريد؟ گفت من آن را نديدهمي

آن خبر دارند. سپس آنها را صدا زده و مفاد صلح نامه را از آنها پرسيد. 
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خواجه نقدي جواب داد: صورتي از عهدنامه بيست ماده اي هم اكنون در 
  پيش تخت است. خان نيز از زير تخت عهدنامه را برداشت. 

  صورت عهدنامه
به نام  د لوالك لوالك لما خلقت االفالك، ثالثاًمحم اول به نام خدا، ثانياً«

چهار يار گزين رضوان اهللا تعالي عليهم اجمعين. من كه خادم الحرمين 
كه پادشاه ايران زمين شاه صفي  الشرفين و پادشاه عرب و عجم هستم و تو

بهادر هستي. اصلحه اهللا الملك القادر چهل سال صلح و صفا خواستار بودي. 
ل و در بيست ماده مورد رضا و پذيرش همايوني ما قرار براي بيست سا

گرفت. ماده اول آنكه هيچ يك از طرفين غارت غصب تاراج نكند. ماده دوم 
سربازان به عقب كشيده شده و هيچ توپ و تفنگي به قلمرو ديگر پرتاب 

  ». نشود
شد حقير به خان گفتم رحمت به هنگامي كه اين دو ماده قرائت مي

من. اينك اين دو ماده براي ما و شما حجت و برهان است.  جدت اي خان
اند. ها انجام دادهمغاير با صلح بوده قوم پنيانيشي خان گفت اول كاري كه
دزديدند. حقير گفتم اي كشتند و گوسفندها را ميآنها مردمان اروميه را مي

خان گفت خير با  ؟اندآنها با توپ و تفنگ و سرباز آمدهخان من! آيا 
تو سردار و وكيل پادشاه ايران  .شبيخون آمدند. گفتم اي رحمت بر پدرت

ه و زميني. چرا بر اساس صلح نامه كساني كه غارت كرده بودند را نگرفت
اي نداشته باشي كه بيست نفر خان و چهل جزايشان ندادي تا ديگر بهانه

ن را با توپ خراب و غارت هزار گوسفند اهالي پنيانيشي را بربايي و ديارشا
كني؟ حاال اين همه آدم زخمي و مساجد و قلمروشان خراب گرديده است. 

هفت توپ شليك كرديم. گفتم اي سرورم حتي  خان گفت واهللا اولياء ما كالً
اگر توپ هم نيانداخته بودي با توپ بدانجا رفته و اين مغاير صلح بوده است. 
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يير كرد. سپس گفت: غين افتاد و رنگش تبه يكباره ديدم كه سر خان به پاي
چاره كار چيست؟ گفتم به خاطر اقدام مغاير با اين صلح پادشاه عثماني 

 شنيده باشيد كه وقتي به وان احمدپاشا را به ايالت وان فرستاده و احتماالً 
احتمال دارد همين را بهانه صدهزار سرباز به همراه داشته است.  رسيد،

ر كناطق دياربكر، ارزروم، آخسقه و وان بدينجا لشكرده و با سربازان م
ا وي همواره به پادشاه عثماني كشيده همه جا را خراب و غارت كند. گوي

هاي ماكو و قطور را تصرف كنم. د به ايران بروم و ايروان و قلعهگويد بايمي
حاال اي خان من! بيا به عاقبت كار بيانديشيم قبل از اينكه با قشونش به اين 

  رف بتازد گوسفندان را تسليم آنها كنيم و تجديد صلح كنيم. ط
گفت علي مرتضي به كمرش بزند هركس كه اين حاليكه مي خان در

كار را كرد چشمانش نمناك گرديد. در همان لحظه خواجه نقدي ادامه داد 
قعا آدم صادقي است. اما سرورم واهللا آقا اولياء خوب صحبتي كردند. وا

ها هاي ماكو و قطور را عثمانير دادن سربازان در قلعهند كه قرابيمي
دانند. اي گور به گور شوي عثماني. اند و آن را نقض عهد ميوش نكردهفرام

به نظرم گوسفندان را به صاحبانش برگردانيم. حقير ادامه دادم اي سرورم، 
ب امر شما دادم. تمام آنها جواهاي وزير عثماني را به امراي تحت من نامه

دادند كه ما مامور خان هستيم. خيلي سريع چاپارهايي فرستاده آنها را مي
به محل  يم وبراي مشورت دعوت كنيد. بعد از آن، ما از نزد حاكم خارج شد

، هاي زيبااع اتاقاستراحت كه باغ كالنتر نام داشت رفتيم. حاكم براي ما انو
اد و بعضي از نوكرانش را ها، عود و عنبر و مواد خوراكي فرستها، بالشلحاف
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به عنوان دربان ما تعيين كرد. مرتضي پاشا را در باغ شاه بندر اسكان دادند 
  . ١امكانات بسياري تدارك ديدند و براي وي هم

  در بيان احوال قلعه اروميه
گويند، اما مورخان (قلعه خاكي) مي» وپراق قلعهت«مردم محلي به اين قلعه 

نامند. چرا كه آن را سلطان محمود طاليي غازان ميايراني آن را حصار 
ها آن را اروميه و مغولبنا كرده است.  م،١٢٩٥هـ.ق/ ٦٩٤غازان در سال 

» تركستان ايران«نامند. برخي مورخين نيز آن را مي» روميه كبري«ايرانيان 
اند. در اند، زيرا اولياءاهللا و مشايخ تركمان بسياري در اينجا مدفونناميده

داد. شاه طهماسب قلعه شهر را گسترش  م،١٥٢٦هـ.ق/ ٩٣٢ سال
غلي سنان پاشا نيز در وا لدم جعفرپاشا، سليمان پاشا و چغاپاشا، خافرهاد

اند. در و ناها را با آب، ني و پوشال ساختهاند. تمام بكوشيدهآباداني آنجا 
هاي ند. برجاآميزي و تزيين كردهديوار بناها را نيز با گچ سفيد و چيني رنگ 

اند. دروازه آهنيني در سمت غرب قلعه اش بسيار زيبا و مستحكمنينگهبا
وجود دارد. كاخ حاكم درون قلعه است. مسجدي به نام مسجد غازان در آن 

هاي آب هاي گندم، چاهوجود دارد، اما جماعتي در مسجد وجود ندارد. انبار
اما اقامتگاه و حمام ندارد. اند ساختهسيصد نفر  هايي براي تقريباًو حجره

مساحتش يازده هزار گام و هفت برج نگهباني مربع گونه دارد. بلندي 
سواران بر ع است، از اين رو اسب اع و عرض آن سي ذراديوارها هفتاد ذر

كنند. خندق بسيار عظيمي نيز دارد. گويي استاد روي آن چوگان بازي مي
را ساخته و هم از خاك آن هم قلعه كنده و را  ساخت اين قلعه ابتدا خندق

                                                 
خ داده هاي تكراري و اتفاقاتي كه در عثماني راولياء در اينجا و در حدود هشت صفحه به نقل صحبت. ١

  پردازد (مترجمين). اشاره و سپس به حل و فصل مشكل پيش آمده و عودت گوسفندان به عثماني مي
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دور تا دور ه است. عرض خندق هشتاد ذراع است كه نمودخندق را عميقتر 
اند. هر هاي درازي پهن كردهفرا گرفته است. بر روي خندق آهن قلعه را

كنند. يي انداخته و قلعه را چراغاني ميهاها مشعلشب بر روي آن آهن
دهند. در درون قلعه زينت ميهايي با پرچمروزهاي جمعه ديوارهاي قلعه را 

چهار هزار سرباز وجود دارد. توپخانه و اسلحه خانه نيز دارند. توپهاي باليمز 
هاي تبريز و ارزروم است. بر يين قلعه وجود دارد كه مانند توپدر طبقه پا

روي خندق يك پل چوبي وجود دارد، هر شب پل را از روي خندق بر 
قلعه عمارتي وجود ندارد. قلعه مانند قويي سفيد در صحراي دارند. بيرون مي

كه  اروميه است. در كنار خندق يك ميدان بازي چوگان است. حقيقتاً 
هاست. از اين حيرانم كه علي رغم آنكه اين ايرانيها شايسته نگهباني قلعه

قلعه از خاك است اما حتي يك گياه يا علف بر روي آن نروييده است. در 
درياچه اي وجود دارد كه آبش سم هالهل است. شهر  ،رق قلعهجانب ش

  اروميه در شمال قلعه و به اندازه پرتاب يك توپ از قلعه فاصله دارد.

  اوصاف شهر اروميه
به خاطر  شهري آباد با باغ و باغات بسيار است. به طوريكه يك اسب سوار

تواند آن را دور بزند. مساحتش هفده هزار گام كثرت باغاتش به سختي مي
كه به مرور زمان  وجود داشته استاست. در گذشته در اطراف شهر خندقي 

با خاك و الي پر شده است. اما از هر طرفش چندين دروازه دارد. شهري 
بسيار قديمي است كه اكثريت مردمش سني مذهب و شافعي هستند. به 

دهند. از آن را مورد تجاوز و غارت قرار نمي هاعثمانيهمين خاطر است كه 
طرف شاه ايران يك مفتي مأمور شده تا آنها را با اجبار به مذهب جعفري 

كنند اما خيلي شجاع تمام مردم شهر با اسلحه تردد مي تغيير كيش دهد.
عباس بوده است. بعدها نخستش هارون الرشيد از خلفاي بنينيستند. باني 
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مختلفي افتاده و دست به دست گشته است. شصت به دست پادشاهان 
محله و شصت هزار خانه گِلي دارد. در شهر هشت مسجد بزرگ وجود دارد، 
مسجد سلطان اوزون حسن كه از بناهاي اوزون حسن است اما به خاطر 

بعدها  .اينكه در نبرد با سلطان محمد فاتح شكست خورد بنايش ناتمام ماند
ا به اتمام رساند. بسيار زيبا، مزين، منقش و فرزندش سلطان يعقوب آن ر

مصنع ساخته شده است. هشت گنبد و يك مناره موزون دارد كه انسان از 
وصفش عاجز، زبان قاصر و قلم كاسر است. در وسط صحن حوض بزرگي 

چه فايده جماعتش نماز جماعت  قرار دارد كه گويي حوض كوثر است.
خواند و سريع مسجد را ترك ميز فرادا نما آيدميهركس  .خوانندنمي
مسجد  .خان روشن كه مسجدي بزرگ و دلگشاستكند. ديگر مسجد عليمي

جعفرپاشا، مسجد فرهادپاشا، مسجد قوچقا سلطان، مسجد كالنتر و مسجد 
باشند. شش مدرسه، سه تكيه، چهل خ از ديگر مساجد مشهور اروميه ميشي

بسياري دارد. حمام شيخ رومي  هايكودكان، يازده كاروانسرا و حمام مكتب
يك حمام قديمي و بزرگ است. هواي حمامش لطيف است بطوريكه هركس 

گردد. ديگر حمام كالنتر و به آن حمام وارد شود سرحال مي ناخوش باشد
حمام  باشد كه حمامي زيبا با دالكاني بسيار عالي دارد. حمام داروغه ومي

هاي باحوض هستند. اروميه دويست چهارسوي قورقونقش نيز از ديگر حمام
اران را هايش بوي رايحه خوش دماغ خريدكه در هر يك از مغازهشاهي دارد 

هايش همانند شام و حلب حوض و فواره دارند و با خانهكند. قهوهمعطر مي
هاي اند. معجونيافتهسازندگان، خوانندگان، رقاصان و محبوبانش شهرت 

. هر شودگياهان مختلف در اين شهر درست ميعالي از مقوي و مفرح بسيار 
هايش به مانند گلستان و حديقه است كه در آن بزرگان خانهيك از قهوه

  اش معدن ظريفان است. شوند. دكاكين سلمانيمي جمع
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بر روي سربندهايشان گلكاري شده است. بازارهايشان بسيار آراسته و       
ها هيد در اينجا موجود است. آفرين باد بر نانپزتميز است. هر كااليي كه بخوا

هاي اروميه و بر حاكمان اين شهر كه قيمت هر جنسي را به عنوان و آشپز
هاي عباسي و بيستي شان اند. روي سكهثابت نگه داشته» نرخ شيخ صفي«

حك شده است. » ال اله الي اهللا محمد رسول اهللا علي ولي اهللا«جمله 
ها خالف يا حقه بازي بكند، امان و زمان نداده، همان ههركس كه با اين سك
ها و رسانند. در تمام بازارهاي شهر همه خوردنيميلحظه او را به قتل 

ها اعم از گندم، تخم مرغ، مرغ پخته و نان سفيد كه آن را با ترازو نوشيدني
نرخ «رسد. هيچ كس قادر نيست خالفي در ميكنند به فروش ميوزن 
آورند و مي د، چونكه در آن صورت چشم حقه بازان را با ميل دربكن» صفي

كنند. گذارند. برخي را نيز شكم پاره ميمي بر سرشان طاس گداخته شده
اي كنند و بربسيار ضابط و منظم هستند. آبي كه مردم شهر استفاده مي

ي هاي جوالن، حرير و انزلگيرند. آب از كوهها و باغات نيز بكار ميعمارت
آيد و پس از استفاده مردم، در شرق شهر به درياچه واقع در غرب شهر مي

ريزد. در الكاي اروميه صد و پنجاه پارچه روستاي آباد وجود دارد اروميه مي
كه كه در آن باغ و باغات، مسجد، كاروانسرا و بازار شاهي دارد. همچنين 

ست هزار سرباز در بيگويند چهل قصبه و پنجاه قلعه مستحكم نيز دارد. مي
  توانند تهيه كنند. مواقع جنگ مي

  هاي اروميهستايش نوشيدني
هفت نوع گندم دارد كه مانند غله شام است. آب الشعيرش گويي از جو 
سيواس است. باقالهايش نيز درشت دانه هستند. اينگونه باقاليي در هيچ 

زار باغ سرزميني نديدم. ديگر حبوباتش نيز خوردني است. حدود بيست ه
انگور دارد. انگورهايش از انگورهاي شام، بوزجه آدا و استانبول نيز آبدارتر و 
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خوشخوارتر است. به خاطر آب و هواي مطبوعش زيبارخانش ممدوح و 
صلحايش بسيار زيادند. شهرزور در جانب غرب اروميه، سلماس در شمال، 

فاصله اروميه با  تبريز در شرق و اردبيل در جنوبش قرار دارد. بخاطر اينكه
مورخان ايران زمين از اين شهر با نام شهر  ،آن چهار شهر به يك اندازه است

شود در چهار منزل به  كنند. اگر فردي سوار بر اسب خوباوسط نيز ياد مي
پرداختم در قير چون به سياحت و تماشا نيز ميرسد اما اين حشهر وان مي

  شش منزل آمدم. 

  ستايش درياچه اروميه
گويند. مي دنبليبه درياچه اروميه بعضي درياي اروميه و برخي درياي 

اند و برخي از آنان، همواره روي درياچه چند صد قايق ماهيگيري در حركت
برند. در شرق درياچه، شهر تبريز و در افراد و تجار را به اين سو و آن سو مي

و شهر اروميه قرارگرفته است. جنوب آن اردبيل قرار  دنبليغرب آن قلعه 
توان در دوازده روز پيمود. از درياچه وان ارد. دورتا دور اين درياچه را ميد

بزرگتر است. عمق درياچه هفتاد ذراع است. حدود چهل و پنج رودخانه 
ريزد كه نام بعضي از آنها چنين است: رود بزرگ و كوچك به اين درياچه مي

آيد، رود كهران كه از واليت وان و از الكاي كه از طرف اردبيل مي» مهسپال«
حكاري سرچشمه گرفته، پس از گذشتن از قلعه بردوك در نزديكي اروميه 

شود. منشا و مسير ديگر رودها بر حقير معلوم نگشت به ملحق ميبه درياچه 
را كه يزي همين خاطر آنها را ننوشتم. مسلك اين حقير اينگونه است تنها چ

نويسم. در درياچه اروميه دوازده جزيره وجود دارد. مياليقين باشد عين
اي نيز بر روي يره آباد و بزرگ است. در آن قلعهجزيره كبوتر كه يك جز

ها وجود دارد. مردم اين قلعه همه ماهيگير هستند و از اين سنگصخره 
حرسك وجود دارد. كنند. در جزيره حرسك نيز قلعه طريق امرار معاش مي
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اين جزاير به خاطر سهولت در ارتباط با تبريز تحت حاكميت خان تبريز 
بدون تور و دام ماهيان را صيد صيادان  ،قرار دارد. در اين دو جزيره نامبرده

اي ماهي بسيار كوچك اً ديدني است. در اين درياچه گونهكنند كه واقعمي
 ،ها رو روشن كردهز روغن آن فتيلهنها را گرفته و اوجود دارد كه صيادان آ

 .گردندبا آن چراغها بر روي دريا مي و كنندقايقهايشان را چراغاني مي
مده خود را به شمع روشن ر قعر دريا قرار دارد به روي آب آماهياني كه د

ها پر از ماهي اعت اوليه قايقكنند. در همان سداخل قايق پرتاب مي
  ١شوند.مي

  لياء اهللا در اروميهمقابر و مشايخ او
شمع دانش، چراغ آفرينش، شمع عالم، چراغ حرم، قطب عالم روحاني، 

نشان، الشيخ ين بيگمان، خلوت نشمت رباني، صاحب يقين بيمعدن حك
شود. آغا سلطان كه سلسله نسبش به حضرت ابوبكر منتهي مي چحضرت قو

شيخي بزرگ در طريقت خواجگان است كه محل دفنش تبديل به آستانه 
بزرگي گرديده است. اطراف آن باغستان و گلستان است و بيش از سيصد 

كنند و هركس از آنجا گذر كند را پذيرايي يدرويش در آن زندگي م
  نمايند. مي

  سلطانقوچ آغا حضرت مناقب شيخ
د. حاكم به يگرديكي از مريدانش بسيار ثروتمند سلطان بعد از فوت قوچ آغا

و جرح . بعد از دستگيري و ضرب كردثروت او طمع دوخته قصد كشتن او 

                                                 
ي استاده در رود اروميه ماهي است كه از روغن آن با موم يكي كرده شمعي سازند و بر كنار كشتي خال. ١

ود را خروشني جمع آيند و  هاي آن دريا بهكنند و سردهند. كشتي را كه بر روي آن روان گردد پس ماهي

شتي كدن از آن بكشتي اندازند تا كشتي پر گردد اما آن كشتي بايد كه مقعر باشد تا ماهي را ديگر مجال برآم

  ).١٣: ١٣٩٥نماند (زكريا قزويني، 



١٦٧   
 

  سفر سوم اولياء چلبي به ايران

تا او را آزاد كند و در عوضش  دادسلطان قسم وي، خان را به روح قوچ آغا
ند رساو او را به قتل  گوش نداد هرچقدر كه پول بخواهد به او بدهد. اما خان

دستور به نبش قبر  و . حاكم آرام نشدو تمام مال و ثروتش را ضبط كرد
د. آنها جسد شريف را سالم و ترو تازه مشاهده داآغاسلطان  چشريف قو

. آنها جسد را داخل گليمي پيچانده آن را در كنار خندق به آتش كردند
صداي بلندي شنيده شد كه  ،به آتشجسد  . اما به هنگام انداختنافكندند

بعد از هفت ساعت و خاموشي . »منم ابراهيم ثاني يا حي يا حي« :گفتمي
ماند. تماشاچيان كه خواست خداوند حي و قادر سالم  آتش، جسد مبارك به

. سپس جسد كردندخان به دشنام دادن به طوقماق حيران شده بودند شروع
. به همين خاطر در كردندآن را در مصلي دفن  ته و مجددشيخ را برداش

مناقب وي دو بار نماز خواندن توصيه شده است. در محلي كه جسدش را 
سوزاندند چمن و گل روييده است و مزارش در ميان گلستاني در جنوب 

باتات و گياهان آن باغ چنان بلند قلعه و در كنار ميدان چوگان قرار دارد. ن
خودرو هستند و شود. از آنجا گذر كند ديده نميكه اگر يك اسب  هستند

جاهايي  گويند محل رويين گلهاشوند. اهل شهر ميخود نيز پژمرده مي
در هيچ  سلطان در آنجا افتاده است. حقيقتاً آغا چهستند كه خاكستر قو

  جايي اينگونه گياهاني نيست. 

  سلطاننتيجه هتك حرمت به نعش قوچ آغا
 چخدابنده خبر آتش زدن نعش شريف قوهنگامي كه سلطان محمد 

. شاه شنيد از قزوين به سروقت او رفتآغاسلطان توسط طوقماق خان را 
يد. پرسخان آغاسلطان را از طوقماق چوخدابنده علت كشتن و آتش زدن ق

ها در اين شهر نماز جماعت سني ،: شاه عزيزمشاه گفتخان به طوقماق
دادند. من نيز چند تن از سر مي »وحده ال شريك له«ي ند و صداخوانمي
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دانم ه قتل رساندم. اما اي شاه من نميسنيان و مريدان خواجه قوچ آغا را ب
چه سحري بود وقتي جسد دده قوچ آغا را بعد از آتش ديديم تازه و سالم 

آتش صداي ياحي يا گويند به هنگام انداختن در بود. حتي نوكران ميمانده 
خان. ناني كه به تو ه گفت: آفرين بر تو اي طوقماقااند. شحي او را شنيده

قبايي خوب و رنگين بر بدن  دادم حاللت باشد. سپس تاجي زرين بر سر و
ها ه قوچ آغا را به آتش كشيدند كدامنوكراني ك گفت:پوشاند. شاه او 

د. اما خان آنها را نشان داطوقماقخواهم به آنها پاداش دهم. هستند؟ مي
خان و تمام اوالد و هفتصد نفر از داد كه طوقماقره دستور شاه به يكبا

افرادي كه قوچ آغا را به آتش كشيدند را در محل آتش زدن به آتش بكشند. 
: چرا اينكار را كردي؟ قوچ آغا گفتبه هنگام قتل طوقماق، شاه به وي 

شيخي بزرگ و محب خاندان اهل بيت بود. مگر نديدي وقتي از قبر بيرون 
بدنش چقدر سالم مانده بود به مانند يهوديان كه جرجيس نبي  ،ديورآمي

را به آتش كشيدند تو نيز قوچ آغا را به آتش كشيدي. سپس به دستور شاه، 
گفت: من امروز براي قماق، اوالد و نوكران را در آتش انداختند. شاه وط

اما به  ،تواند با آتش عقوبت كندام و اگرچه تنها پروردگار ميعدالت آمده
كشم تا داستانش نه در ايران بلكه در ر من نيز اين يهودي را به آتش ميناچا

اند كه از اين واقعه مطلعتمام دنيا مثل شود. حاال در ايران پيرمرداني 
بسيارند. بعد از آن سلطان خدابنده، آستانه قوچ آغا را بسيار آباد نمود. محل 

ن خاطر به همراه بعضي از دراويش اقامت ما در نزديكي آستانه بود به همي
توان افرادي كه درآنجا مدفون بودند ميبه تماشاي آثار آنجا رفتيم. از جمله 

به اولو سلطان از بزرگان نقشبنديه، صالح افندي از طريقت واحدي، داودان 
سلطان كه كشف و كرامات بسياري از او ظاهر شده، امام بوغاباي كه مراد 

د. به خاطر داشتن چهل هزار گاوميش به بوغاباي اوزون حسن بو ،سلطان
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شد و معروف بوده است. وي همواره در روز عرفه از شهرش اروميه غايب مي
گشت. به همين خاطر در يك همراه حجاج به شهرش باز مي بعد از سه ماه

از شب به عرفان رسيد و اينك مزارش زيارتگاه اهل دل است. سرانجام بعد 
ادر پاشا هايي از حاكم مبني بر آزاد كردن براروميه نامه چند روز اقامت در

به همراه  و رفتيم. خان به ما سيصد نفر غالم داد گرفته به طرف خان دنبلي
ديگر دوستانمان از اروميه خارج شديم. ما به سمت جنوب و در كنار درياچه 
اروميه به راهمان ادامه داديم. كوههاي اشنويه در سمت راست ما قرار 

  داشت. 

  روستاي جوالن
بعد از چهار ساعت پياده روي و گذر از روستاهاي آباد به روستاي جوالن 

بعد از شش  يم ورسيديم. ساكنانش سني مذهب بودند. از آنجا نيز گذر كرد
  ساعت به قلعه دومدوم رسيديم. 

  قلعه دومدوم 
رد شاه بوده است. وجه تسميه آن به خاطر صداي باني نخست آن يزدگ

شود. علي رغم امواج دريا به قلعه ايجاد مي است كه از برخورد »وم دومد«
هايمان را در پايين قلعه و در ه به استقبالمان آمد اما ما خيمهآنكه ارباب قلع

داخل يك باغ بسيار زيبا برپا كرديم. اين قلعه بر روي يك بلندي در كنار 
گام است. در قسمت درياچه اروميه قرار گرفته است. مساحتش سه هزار 

شمال قلعه دروازه آهني وجود دارد. در اطرافش خندقي ندارد اما خيلي 
توان به آن صعود كرد. ششصد باب عب العبور است. از هيچ جانبي نميص

خانه و يك مسجد دارد. بناي ديگري در آن نيست. رييس غالمان، سيصد 
قلعه مستحكم توسط هاي شاهي و اسلحه خانه نيز دارد. اين نفر نوكر، توپ
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شاه طهماسب و در دامنه كوههاي اشنويه بنا شده است. رباط پايين آن آباد 
و  است. حدود هفتصد باب خانه در آن وجود دارد. اطرافش خندق دارد

را احاطه  ها تمام سمت غرب قلعهمساحتش شش هزار گام است. صخره
عباس  كرده است. چند مسجد دارد. مسجد شاه طهماسب و مسجد شاه

غلي سنان پاشا نيز مسجدي زيبا به سبك وا غالچبسيار زيباست. مسجد 
دار است كه سراپا با مي حوضحما ،رومي است. همچنين حمام علي خان

خان است. ده است. بازارش نيز متعلق به عليهاي چيني پوشيده شكاشي
مردم از چوب و تخته ساخته شده است. آب مورد استفاده  هايشان اكثراًخانه

شود. هوايش از اروميه بهتر است زيرا ههاي اشنويه تامين مياز دامنه كو
يز بسيار معروف شرق اين شهر دريا و غربش باغ است. سنجد و عنابش ن

توان به مزار شيخ عرب جباري، مال دهاقاني، شيخ هايش مياست. از زيارتگاه
كرد. از اينجا نيز ترمذي و ناجي كاشف اسرار معاني مال ناصر شرواني اشاره 

بعد  يم وبه سمت جنوب و در ميان روستاهايي كه مانند باغ بودند گذر كرد
  از هفت ساعت به شهر اشنويه رسيديم. 

  ستايش شهر اشنويه
د مزاج خود از عراق عرب به يكي از دختران هارون الرشيد كه براي بهبو

بعدها مغوالن آن را شهر اشنويه را بنا كرده است.  ،هاي اينجا آمده بودييالق
نشيني د. اشنويه سلطان آن را آباد كرخراب كردند. اوزون حسن نيز مجدداً

ش صاحب دو هزار سرباز مستقل تحت خان دنبلي در آذربايجان است. حاكم
، زور، حرير و اردالنب اش خراب است. از ترس كردهاي شهراست و قلعه

آباد است كه مساحتش حدود اند. شهري معمور و اطراف شهر را گود كرده
ه نه هزار گام است. اشنويه در ميانه جنوب و غرب شهر اروميه قرار گرفت

ز راه شمال لي سرحد اين دو منطقه است. ابناست. كوههاي ميان اروميه و د



١٧١   
 

  سفر سوم اولياء چلبي به ايران

شهر در پستي و در ميان رسند. شش هزار خانه اين دو روزه به اروميه مي
هايش با خشت ساخته شده است. تمانباغ و باغات قرار گرفته و اكثر ساخ

ام كنند. به خاطر لطافت هوايش تمبامهايشان را با گچ دوداندود مي پشت
خوابند. البته پشت بامهايشان بر ها ميمردمش شب را در باالي پشت بام

جوانانشان ريشهايشان را يكديگر اشراف ندارد. مردمش تمام سني بوده و 
تراشند. به نيز به هيچ وجه ريششان را نمي تراشند. پيرهايشاناصالً نمي

هاي بلند به شاه خراج ريش مانند قوم هشدك بخاطر داشتن ريش
ت محله و ده مسجد دارد. خوانند. بيسپردازند. پنهاني نماز جماعت ميمي

و ماه از  خان، مسجد الم شاه، مسجد كپايصان و مسجد مهرمسجد صفي
جي باشي، قاضي و ول آغاسي، قوروباشد. يسامشهورترين مساجدشان مي

اي هاي آراستهخانه و دكانها و اقامتگاهاي خوب و قهوهمفتي دارد. حمام
اش بسيار هايش انگور و گالبياغ و باغاتش فراوان است. از ميوهدارند. ب

  مشهور و خوش خوراك است. 

  بابا روستاي قوچ آغا
د از حركت كرديم. بعاز اشنويه به طرف شرق و به جانب درياچه اروميه 
به خاطر اينكه قوچ آغا هفت ساعت به روستاي قوچ آغابابا رسيديم. اينجا 

بابا مشهور گشته است. يه آباد نموده به روستاي قوچ آغامدفون در اروم
شماري . از اجداد شيوخ اروميه افراد بيروستايي آباد در خاك دنبلي است

اند. از اينجا نيز گذر كرده بعد از شش ساعت به قلعه در اين روستا مدفون
  دنبلي رسيديم. 
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  قلعه دنبلي
روان عادل است. بعدها غياث الدين كياني آن را تعمير يباني نخست آن انوش

و ترميم نموده است. نام نخست اين قلعه تلون بوده است. بعد از آباد شدن 
يار كردند. ر آن سكونت اختتركمانان دنبلي دو آباد  ،در زمان خالفت هارون

نشيني مستقل در ايالت اروميه است. حاكم شهر با گروه بسياري از خان
شهر باهم ديگر مصافحه نموده سپس به  ند،اطرافيانش به استقبال ما آمد

شد. حاكم شهر،  شليكهاي بسياري به نشانه شادماني وارد شديم. توپ
هاي من نامهشي خود فرستاد. مرتضي پاشا را به كاخ خود و مرا به كاخ من

پاشا و حاكم اروميه را به وي تقديم كردم. مرتضي پاشا نيز نامه ملك احمد
ها را خواند و بعد از ، نامهرا به همراه يك اسب خوب به وي هديه داد. خان

ير شده دانستيم فرد اس: ما نميگفت ،آنكه محتوايش بر وي معلوم گشت
از حاكم تفليس مبني بر متواري شدن حاكم اي برادر مرتضي پاشاست. نامه

آچيق باش به سوي بغداد به دست ما رسيد كه در آن نوشته بود به محض 
ها آن را شايد عثماني ،بند كرده اسير كردن با اين مشخصات او را در قيد و

  . ١طلب كنند. ما نيز اينها را اسير كرديم

  موقعيت قلعه دنبلي
اي رياچه اروميه واقع شده است. قلعهجنوب د قلعه دنبلي در مسافتي دور در

هاي سفيد ساخته شده است. علي رغم مستحكم و پنج ضلعي كه از سنگ
اما خندق بسيار عميقي دارد. مساحتش  ،آنكه در زميني مسطح قرار دارد

                                                 
ين شود. خالصه اكند كه باعث مالل خواننده ميدر اينجا اولياء چلبي مطالب را بيش از اندازه تشريح مي. ١

زار غالم دهد: حاكمش دو هقسمت اين است كه: خان اجازه داد برادر مرتضي پاشا آزاد شود. سپس ادامه مي

 ،يساول آغاسي تركماني دنبلي دارد كه هر يك از آنها مانند شير هستند. اين شهر قاضي، مفتي، رييس غالمان،

 كالنتر و حدود ششصد نفر نگهبان قلعه دارد (مترجمين).
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وازه دارد. در جانب غربش دروازه رهفت هزار گام است. چهل برج و سه د
كردستان در آن سمت واقع است. جانب شمال حرير قرار دارد. منطقه حرير 

دروازه اروميه قرار دارد و در جانب جنوب دروازه اردبيل. داخل شهر هزار 
دارد. هفت مسجد دارد. مسجد  باب خانه گلي يك طبقه و دو طبقه وجود

خان كه مدفن خان است كه در زمان سلطان سليمان توسط اسكندر حاجي
اباي، غاست. مسجد شمس خان، مسجد بوسيده پاشا وزير وان به قتل ر

مسجد شاه جهان و غيره. حدود هفتاد باب دكان دارد. بازارهاي دنبلي و 
ز بازار بزرگي در اينجا گيالن در ايران بسيار مشهوراند. در نوروز چهل رو

داراي  ،شودر بيرون شهر دنبلي تشكيل ميشود. اين بازار كه دتشكيل مي
رختان و يك منطقه سرسبز تشكيل يان دسه هزار دكان است و در م

آورند. كنند از آنها پذيرايي به عمل ميگردد. كساني كه از اينجا تردد ميمي
قلعه داخلي را نتوانستم ببينيم زيرا نگهبانانش به ما گفتند ديدن آن را شاه 
قدغن كرده است. آن شب نيز قلعه را چراغاني كردند. مردم اين شهر قوم 

ي قلمكاري شده و ند. بر سرهايشان دستاري رنگي، لباسرنگارنگي هست
هاي قلمكاري پوشند. از هنرهاي آنها پارچههايي سبز ميشلوارها و پاپوش

راسته هايش نيز بسيار آهاست. بازار و قهوه خانهو پرده شده و انواع چادرها
اي نديدم. آنها هيچ اطالعي از مستي و اين شهر هيچ ميخانه است. در

گ و مذموم است. شي ندارند. در نگاه آنها سرخوش بودن يك عيب بزرمدهو
ب جاري ندارند. ههاي آب در داخل شهر دارند. اما آها و چاها، حماماقامتگاه

باغ و باغاتشان بسيار است. هوايش بسيار عالي است. زيرا علي رغم دوري از 
و در دريا يك طرفش يك صحراي شني است. اكثريت مردمش در تابستان 

  روند. وههاي حرير و اشنويه به ييالق ميك
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  هاي دنبليزيارتگاه
هايي چون شوري بابا در كنار باغها، مزار شيبه دده و در دنبلي زيارتگاه

جيغالي سلطان را زيارت كرديم. بعد از ورود ما حاكم شهر مهماني ترتيب 
داد و سپس هدايايي به ما داد. سپس از آنجا به طرف غرب و شهر اروميه 

  حركت كرديم. 

  روستاي سوندوك خان
روستايي با هزار باب بعد از پنج ساعت به روستاي سوندك خان رسيديم. 

  خانه كه متعلق به خان معزول درگزين بود. 

  قصبه علي يار
از سوندوك خان گذشته بعد از شش ساعت به قصبه علي يار رسيديم. اين 

تش به مشهد امام (ع) است و هر ساله محصوال قصبه وقف آستان امام علي
است. هزار شود. اين شهر در زير يك كوه بلند واقع شده علي فرستاده مي

دهند. نگجويانشان آمده اهالي را خبر ميباب خانه داشت. از باالي كوه ج
. تمام هاي اين شهر مانند يك شطرنج راست و مستقيم استتمام راسته

اند. مساجد، هاي چنار و بيد آراسته شدهدوطرف مسيرهايشان با درخت
ازي رمضان پاشا روز در حال آباد شدن است. غ كاروانسرا، حمام و بازارش هر

  در اينجا مدفون است. است، كه در جنگ دنبلي شهيد شده 

  روستاي ميرزاخان
به روستاي ميرزاخان  يم واز آنجا نيز چهار ساعت در جهت غرب حركت كرد

رسيديم. متعلق به حاكم اروميه است. روستايي مسيحي با پانصد باب خانه 
  است. باغات بسيار زيادي دارند. 
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  شهر اروميه
 يمنيز گذشته بعد از شش ساعت به شهر اروميه رسيدروستاي ميرزاخان از 

و به نزد حاكم شتافتيم. حاكم ضيافتهاي بسياري در حق ما به جا آورد و به 
ما بسيار خوش گذشت. در روز موعود افرادي كه به وان رفته بودند 

ا هايي كه دائر بر دريافت گوسفندان دزدي شده بود ربازگشتند و نامه
آوردند. ما نيز از حاكم اجازه گرفتيم تا آماده رفتن به تبريز گرديم. حاكم 

هنگامي مرا تك و تنها صدا كرده گفت: اي عمر من تو برادر مني لطف كن 
كني از من به خوبي ياد كني. بعد از آن سيصد كه با حاكم تبريز صحبت مي

ك اسب قره عدد قطعه طال، دويست قروش، يك ساعت، يك غالم گرجي و ي
هايي براي حاكم تبريز ديه داد. سپس گفت صبر كن تا نامهچبوق به من ه

و خدمه را ديديم كه به  نوشته و به تو تحويل دهم. در همن لحظه نوكران
   .روندكناري مي

خان كه رنگ و رخش تغيير كرده بود خطاب به آنها گفت: آهاي چه       
اي خان از طرف ايشيك آقاسي شده اين هاي و هوي براي چيست؟ گفتند 

 :ير گفتچاپاري آمده است. در همان لحظه هوش از سر حاكم پريد به حق
روم مرا از دعاي خود شوم و به آخرت مياي اوليا من امشب كشته مي

من جان و سرم فداي  ،محروم نكن. حقير وي را تسلي دادم و گفتم اي خان
لحظه فردي باصالبت با شما حاال ببينيم اصل ماجرا چيست؟ در همان 

روپوشي از جنس سمور در ديوانخانه ظاهر شد، تمامي افراد به احترامش 
بلند شده تعظيم نمودند. ايشيك آقاسي زنجيري دراز كه بر رويش فلزات 
مختلفي منقش بود از آستينش درآورد و در همان درب ورودي ديوانخانه 

ذربايجان ايران بدان و آگاه بلند گفت: اي اهالي اروميه و اي خان تركستان آ
باش كه شاه شاهان شاه عباس ثاني دستور داده تا تو را بدون آنكه حتي 
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چشم بزني و حركتي كني در غل و زنجير كرده به بند بكشم. همگي افرادي 
كه در كاخ هستند نيز در قيد و بند شاهنشاه هستند. با شنيدن اين جمله 

فرياد زدند امر امر شاهنشاه است. همه اهل ديوان سر بر زمين نهاده و 
و او را به گوشه ديوانخانه  اسي زنجير را بر گردن خان انداختشيك آغيا

ي باشي نزديك شيك آغاسياين بنده حقير بلند شده و به ا برده نشاند. فوراً
ورديد خير مقدم و خوش آمد كنم اي سرورم صفا آشدم و گفتم تمنا مي

شيك آغاسي ياو نيز برخاسته من را در كنار خود نشاند. به ا .كنمعرض مي
گفتم اين چه وضعي است؟ وي گفت هر وضعي باشد از حاكم وان است كه 
به پادشاه ايران نامه نوشته كه خان اروميه اقداماتي مغاير با صلح انجام داده 
 و چهل هزار گوسفند اكراد پنيانيشي را دزديده و مردمانش را غارت كرده

به اروميه رفته آنجا را غارت  است. يا آنها را پس بدهيد و يا ما خود
  نماييم. مي

وده است. بنده شاه ايران نيز مرا مامور به دستگيري حاكم اروميه نم      
ان شوم من چهل هزار گوسفند را پس گرفته و بين آنها و ادامه دادم قربانت

الحه را به خان سناد و اوراق مصام و ااد پنيانيشي عقد صلح برقرار كردهاكر
ام كه به سمع و نظر شاهنشاه برسانند. وي ادامه داد بله تبريز ارسال كرده

ام. گرفته و از اصفهان به اينجا آمدهشاه آنها را ديده و بنده فرمان پادشاه را 
گناه حاضرم سر خود اي سرورم من به خاطر اين خان بي من نيز ادامه دادم

شيك آغاسي گفت تو فرد يبه خدمت پادشاه ايران بروم. ا را بدهم و حتي
خوب و محب آستان هستي. اگر اين كار را انجام بدهي آدم مومن و 

روم. در اين ميان خان گفت اولياء چهل درستكاري هستي. گفتم واهللا كه مي
روز است كه در اينجا مشغول زحمت كشيدن است اگر اجازه بدهي كه به 

من تمامي خرج راهش را پرداخت خواهم كرد. ايشك نزد پادشاه برود 
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آغاسي نيز قبول نمود. سپس تا حصول نتيجه خان و اهالي ديوان را دستگير 
  و زنداني نمود. 

  راهي شدن از اروميه و رفتن به تبريز و اصفهان نصف جهان 
از شهر  م،١٦٥٥اكتبر هـ.ق/ ١٠٦٥كه در غره ذي الحجه سال هنگامي 

شدم حاكم شهر را ديدم كه طوق لعنت از گردنش آويخته اروميه خارج مي
و به همراه چهل نفر از ديگر پاهايشان را با غل و زنجير به شكم اسب بسته 

شديم ه به طرف شمال از اروميه خارج ميبودند. در آن روز نحس هنگامي ك
و غبار فراواني را مشاهده كرديم. سپس متوجه شديم كه يك خان  گرد

. هل و ناي در حال ورود به اروميه استكه همراه با كوس و دايراني است 
و كمي گريه كردند.  وي به سمت خان در بند رفت و او را در بغل گرفت
بسياري به هاي ، توپسپس وارد توپراق قلعه شد. هنگام ورود آنها به اروميه

كردند. حقير پرسيدم اين خان چه كسي است؟ نشانه شادماني شليك 
باشد كه به جاي تند او تقي خان فرزند كل رستم ميمراه ما گفايرانيان ه
خان حاكم اروميه شده است. من گفتم شاه اين خان بدبخت را چه گنجعلي

زد شاه رسيد به خواهد كرد؟ آنها در جواب گفتند: او منافق است وقتي به ن
گذراند و بعد دل و كشند و بر سرش طاس گداخته ميدو چشمانش ميل مي

كنند. فقير دلم به حال خان سوخت اما چه را از بدنش خارج مي جگرش
  م.فايده با حالت پريشاني و ناراحتي از آنجا گذر كرد

  روستاي امام رضا
بعد از هفت ساعت حركت به روستاي امام رضا رسيديم. هنگامي كه اروميه 

 پاشا بوده است. بعد، اين روستا مسجد جعفرها بوددست عثماني و تبريز در
دوباره وقف آستانه امام رضا گرديده  ،ها افتاد به دست ايرانياز آنكه مجدداً
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است. در يك دشت وسيع سرسبز قرار گرفته و سه هزار خانه، كالنتر و 
  ها داشت. د متعدد، كاروانسرا، حمام و دكانمهماندار، مساج

  زيارتگاه مقام امام رضا
از آب و هواي اين روستا لذت  به هنگام گذر امام رضا از بغداد به خراسان،

هايي پردازد. حاال با عمارتبرده در آنجا مدتي ساكن شده و به عبادت مي
كه شاهان و خوانين در آن ايجاد كرده اند آباد شده است. تكيه بسيار بزرگي 

هشتاد انبار در مطبخ  .داخلش سيصد درويش بودند .در آنجا وجود داشت
كنند طعام م كساني كه از آنجا گذر ميخانه آنجا وجود داشت. به تما

دهند. خان را به آنجا بردند، با خود عهد كرد كه اگر از مكافاتي كه مي
قناديل طال را وقف آستان كند. در آستانه ديگ  ،گيرش افتاده نجات يابد

بزرگي كه متعلق به شاه طهماسب بود قرار داشت. آن قدر بزرگ بود كه 
دادند. در روز عاشورا سي گاو را كشته ان قرار ميي وارد شدن به آن نردببرا

اش به خاك ماليده و در اين و در آن پي پزند. اين حقير صورتم را در آستانه
  بين اين بيت به ذهنم رسيد كه بر روي ديوارش نوشتم. 

  يا رسولي رضايي حق ايچون ائت شفاع حق رضاسينه سن

  روستاي شاهسون
بعد از پنج ساعت به روستاي شاهسون رسيديم.  يم واز آنجا گذر كرد

روستايي با صد باب خانه، باغ و باغات، مهمانسرا، حمام و حدود پنجاه باب 
ز بودند. دكان كه در محدوده سلماس قرار داشت. مردمش شاهسون و كشاور

  اش جاري بود. آيد. آب رودخانهمحصوالت خوبي به عمل مي



١٧٩   
 

  سفر سوم اولياء چلبي به ايران

  روستاي بيجور
ن گذر كرده بعد از سه ساعت به روستاي بيجور رسيديم. از روستاي شاهسو

روستايي با هشتصد باب خانه كه در دشتي وسيع در محدوده سلماس قرار 
  داشت. 

  روستاي يزدان
از بيجور گذشته بعد از پنج ساعت به روستاي يزدان رسيديم. روستايي با 

ق هزار باب خانه كه در محدوه سلماس قرار داشت و مردمش گوك دوال
اش در اينجا توقف كرده بود. ان مراد چهارم به هنگام سفر جنگيبودند. سلط

ذشته بعد از پنج ساعت به سلماس يز گروستاي آبادي بود. از آنجا ن
  رسيديم. 

  اوصاف قلعه سلماس يعني شهر قديم دلماس
نخستين باني آن بزرجمهر بود. در منطقه محصول خيزي است. بزرجمهر 

گاوميش در آن اسم شهر را دل  از شير گوسفند و بخاطر وجود ماست
ماست گذارد. بعدها هالكوخان زماني كه با قوم مغول به سوي بغداد روان 

اين شهر را بر سر راه خود خراب كرد. بعد از آنها وزير جهانشاه موسوم  ،بود
از اين جهت، شهر نام سلماس را به خود گرفت.  و به سلماس آن را آباد كرد

و  ، حاكم شهر به استقبالمان شتافتي كه به نزديكي قلعه رسيديمبه هنگام
خدايش مرتضي برد. كد ايشيك آقاسي و حاكم سابق اروميه را به كاخش

اش سپس به تماشاي قلعه رفتيم. قلعه پاشا و ما را به مهمانداري خود برد.
در يك دشت وسيع قرار گرفته است. در چهار سوي سلماس، شهرهاي 

ر، خوي، مرند، بهستان و چورس قرار دارند. تسوج، قومله، قره باغالاروميه، 
نشان اي قرار دارد كه تيبهدر سمت راست قلعه نزديك دروازه شمالي شهر ك
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الدين عليشاه و توسط خواجه نقدي مقريزي دهد حصار آن در زمان تاجمي
ساخته شده است. مساحت ديوارهاي شهر هزار گام بود. هوايش به سردي 

هاي پينيانش اي است كه از كوهمتمايل است. در جانب غرب قلعه رودخانه
كردستان و آباغاي سرچشمه گرفته و پس از آبياري هزاران باغ و بوستان به 

اش بر روي پشته بلندي قرار با توجه به اينكه قلعه ١ريزد.درياچه اروميه مي

ارند. راواني دهاي آب فودخانه در آن جاري نيست بلكه چاهگرفته آب ر
بسياري از سربازان عثماني را در اين  ،با عثماني هاايرانيان در يكي از جنگ

  چاهها اسير نگه داشته بودند. 
درون قلعه سلماس سيصد باب خانه و يك مسجد هست. ديوارهاي       

قلعه از گِل و سنگ ساخته شده و داراي خندقي عميق است. كاخ حاكم هم 
بيرون قلعه وجود دارد. حاكم سلماس داراي دو هزار سرباز در قلعه و هم در 

و پانصد نفر غالم است و تحت حاكميت خان تبريز قرار دارد. مفتي، داروغه، 
منشي، كالنتر، يساول آغاسي، مهماندار و رييس تجار نيز دارد. اكثر 
مردمانش اسب سوار و تاجر هستند. مردم روستاهايش به طور مخفيانه سني 

شهر ديواري ندارد. در چهار طرف شهر خندق حفر شده است. سه  هستند.
هاي اروميه در جانب جنوب، دروازه تسوي در سمت غرب و دروازه به نام

دروازه تبريز در طرف شرق دارد. مساحتش هفت هزار گام است. در اين 
اش شهر سه هزار باب خانه، سه مسجد و نه محله وجود دارد. چهار محله

ها، باشند. اقامتگاهاش ارامنه گوك دوالق ساكن ميحلهني و پنج مايرانيان س
اش نيز بسيار هايش بسيار آراسته است. اهاليها و قهوه خانهها، مغازهحمام

تمييزند. انگورهايش بسيار آبدار و شيرين است. چهل نوع گالبي دارد و 

                                                 
  ز اين مطالب نيز از مستوفي كپي شده است (مترجمين).بسياري ا. ١
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ر ميان نباتات و حبوباتش نيز فراوان است. سلماس شهري متوسط است و د
هفت شهر قرار دارد. در طرف غرب شهر خوي قرار دارد كه ميانشان هفت 
فرسخ فاصله است. تبريز نيز ده فرسخي و در شرق آن قرار دارد. طالع 

  سلماس در برج اسد است به همين خاطر شيرصالبت است. 

  روستاي كج آباد
ساعت به روستاي كج آباد رسيديم.  بعد از دو يم واز سلماس حركت كرد

روستايي زيبا با هزار باب خانه كه هوايش بسيار لطيف و محصوالتش فراوان 
  بود. مهمانسرا، مسجد، حمام و بازار داشت. 

  روستاي سراو
از كج آباد به سمت شمال حركت كرده بعد از مدتي به روستاي سراو 

يانه تبريز و اردبيل قرار در مكه است نام شهر ديگري رسيديم. البته سراو 
گويند. سه ولها بدان سراي نيز ميدارد اما اينجا روستاست. ايرانيان و مغ

منزل تا تبريز فاصله دارد اما باغهايش با تبريز مشاع است. در منطقه سراو 
هشتاد پارچه روستاي آباد وجود دارد و در هر يك از آنها كاروانسرا، حمام و 

باشد. قبل از ي سراو آبادترين روستاي منطقه ميابازار وجود دارد. روست
اينكه به تبريز برويم به همراه ايشيك آغاسي به شهر تسوي و قمله حركت 
كرديم. ابتدا در سمت شرق و در يك دشت وسيع از ميان روستاهاي آباد 

  گذشته بعد از سه ساعت به قلعه تسوي رسيديم. 

  اوصاف قلعه تسوي (تسوج؟)
اگانه در ايالت تبريز و در حكم خان مرند است و حاكمش نشيني جدسلطان

، رييس دو هزار سرباز، قاضي، مفتي، رييس السادات، منشي، داروغه، كالنتر
خانه و توپخانه دارد. يكي از حرمسرايان غالمان، ششصد نوكر، اسلحه
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است به همين خاطر بدان نام ردشاه به نام تسوبان آن را بنا كرده يزدگ
سپس جهانشاه آن  و ه است. بعدها تيمورلنگ آن را خراب كردتمعروف گش

قرار دارد. سه هزار خانه گلي، هفت » اريز«اش در كنار رود را آباد نمود. قلعه
مسجد، سه حمام و شش اقامتگاه دارد. اين شهر كه در دوازده فرسخي مرند 

ده آب و هوايش خوب و ماكوالت و مشروباتش مرغوب است. دواز ،قرار دارد
نوع گالبي آبدار و خوشمزه دارد. توضيحات در خصوص اين شهر را در سفر 
قبليمان كه به ايروان، نخجوان و خوي بود ارائه كرديم. زياده الزم نيست. 

فرداي آن روز به جانب شرق به راه  .حاكم شهر ضيافتي براي ما ترتيب داد
  بعد از شش ساعت به قلعه قومله رسيديم.  يم وافتاد

  هقومل
مراد سوم، سردار معظم  و با فرمان سلطان م،١٥٨٩هـ.ق/ ٩٩٨در سال 

اي مستحكم و مربع الشكل در قوجه فرهادپاشا قلعه را تصرف نمودند. قلعه
كوه كه اوصاف آن را در سفر قبليمان به تبريز بيان نموديم. در  دامنه وليان

خدمت به شاه را ني بر اجازه هايي مبنامه ،اينجا مختصري نزد خان مانده
  به جانب شرق حركت كرديم.  گرفتيم و

  روستاي مزيدخان
بعد از آن از روستاي سونجه متعلق به دختر شاه يعني ورقه خانم گذر 

ه شيخ صفي نبه روستاي مزيدخان رسيديم. اين روستا وقف آستا يم وكرد
منطقه رودخانه قره سو كه از  جد اعالي شاهان صفوي است. در اين

كند. اين رود بعد از گيرد عبور ميي ياريق سرچشمه ميالباق و قارن هايكوه
  پيوندد. تاهاي اطراف به درياچه اروميه ميآبياري مزارع و روس
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  جانروستاي سوجه
جان توقف نموديم. ششصد يم و در روستاي سوجهاز مزيدخان حركت كرد

  باب خانه، مسجد و حمام داشت. 

  روستاي بندماهي
بعد از گذر از روستاي  يم ونيز به شرق ادامه مسير دادجان از سوجه

جعفرپاشا به روستاي بندماهي رسيديم. روستايي با هزار باب خانه كه در 
خاك تبريز قرار گرفته است. از اينجا به شام غازان رفته و قبرش را زيارت 

  زيارت كرده بوديم.  م،١٦٤٧هـ.ق/ ١٠٥٧همانطوري كه در سال  .ديمكر

  شبتريروستاي 
از شام غازان نيز به طرف شرق گذشته بعد از روستاي حاجي حرامي به 
روستاي شبتري رسيديم. روستايي با هزار باب خانه، مسجد و حمام است. 

بعد از چهار ساعت به شهر  حاكم تبريز به استقبالمان شتافت و در اينجا
  تبريز وارد شديم. 

  ورود به شهر تبريز
بريز حاكم اروميه به دست و پاي حاكم تبريز افتاد به هنگام ورود به شهر ت

اما او هيچ توجهي به وي نكرد. اما وقتي حقير وارد شدم از جا برخاسته 
سالم عليكم گفت. زيرا قانون قدماي ايران اينگونه بوده است كه صاحب 

دهد. حقير آن قانون را الم ميشود ساش ميخانه خانه به مسافري كه وارد
گفتم. بعد از  بلندمرتبهدر جوابش عليكم السالم اي خان عالي  دانستم ومي

  من مرتضي پاشا آمد، خان به وي نيز سالم داد. 
ياء آقا شما مگر اول :حاكم تبريز سپس نظري به من كرد سپس پرسيد      

گامي كه من حاكم گيالن بودم هن م،١٦٤٧هـ.ق/١٠٥٧نيستي كه به سال 
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سفر كردي؟ گفتم بلي اي سرور من بنده روان و شماخي و داغستان به ش
 روي مبارك شما را زيارت كمترين بودم. خداوند را سپاس كه مجدداً

كنم. خان ادامه داد خوش آمدي، صفا آوردي اي اولياء آقا. حقير ادامه مي
بينم. سپس اين بيت را شكر كه شما را سالم و تندرست مي دادم خدا را

  خواندم:
  ١سرو قامته شكرم بودور كه قالمدي حسرت قيامتهمنت خدايه ايرديم شو 

. زيرا او را فردي سپس تواضع و فروتني بسياري در حاكم به جا آوردم
دان، صاحب وقار، عالي تبار، مدبر ارسطو و صاحب انديشه قدرشناس، نكته
ن معزول شده بود. بعد از آن قبل از حكومت اصفها ييافتم. وي مدت

ا به وي تقديم نمودم. آنها را گرفته، بوسيد و بر پاشا رهاي ملك احمدنامه
ها رو به من بعد از خواندن نامهها كرد. ر نهاد. سپس شروع به خواندن نامهس

اولياء آقا، برادرمان وزير وان فرموده بودند اگر چهل هزار كرده و گفت: 
 گوسفندي را كه حاكم اروميه غارت كرده بود را تسليم اولياء آقا نكنيد نقض

كند. ارتش به حمله به ايران ميرا مجبور  عهدنامه از طرف ايرانيان بوده و ما
كند. پس اي مادر به خطا مملكت ايران را غارت و تاالن مي آيد وعثماني مي

پس با عثماني حسن رفتار داشته باش و براي خود نام نيك دست و پا كن. 
ماد پيامبر و قسم به حقير گفتم سرورم: قسم به روح اسداهللا علي كرار دا

روح دوازده امام رسول اهللا او را عفو كن. در نامه وزير وان آمده بوده كه اگر 
گوسفندان را تحصيل نكرديم در تحصيل آنها سعي بليغ كنيد. حمد خدا 

پنيانيشي داده آنها را راضي چهل هزار گوسفند را گرفته و آنها را به اكراد 
بر دريافت چهل هزار گوسفند را نيز بنده ايم. نامه وزير وان مبني كرده

و چند تن از اكراد  مها را به وي تقديم كردام. سپس نامهكرده دريافت
                                                 

  مترجمين).خدا را شكر كه كه رسيدم به اين سروقامتم. شكرم اين است كه حسرتم به روز قيامت نماند (. ١
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پنيانيشي را كه با خود آورده بودم شهادت دادن كه گوسفندهايمان را 
دريافت كرده و ديگر نزاعي مابين ما و شما نيست. خان سپس گفت خدا را 

ما اولياء آقا كار اين حاكم نادان اروميه اول شكر اين مشكل برطرف شد. ا
بر چشمانش  خداست بعد از آن به دست شاه ايران زمين است. البته احتماالً 

  ميل بكشند و بر سرش طاس گداخته قرار دهند. 
شاهللا او را آزاد خواهند ها را به نزد شاه ببريد انحقير گفتم شما اين نامه

ام. ها را عرض كردهآقاسي باشي ماجراي نامهبه ايشيك كرد. من قبل از اين 
حاكم گفت بله قبال به من اطالع داده است. حقير در ادامه گفتم سرور من 
حاال كه گوسفندان عودت داده شده اين خان ذليل را به عشق خدا آزاد كن 

براي خاطر شما  :شما كه سپهساالر و ابوالكالم هستيد. خان در ادامه گفت
چنين كنيم. همآغاسي بسته را از پاهايش باز مي ه ايشيكزنجيرهايي را ك

ايي به پادشاه هنويسم. شما هم نامههايي به شاه مبني بر عفو وي مينامه
دهند. با شنيدن اين سخن جمله گي ايران بنويسيد ببينم چه دستور مي

اهل ديوان و بنده و خان معزول به پاي حاكم تبريز افتاده و پابوسي نموديم. 
ها را تند. بعد از آن نامهپس زنجيرها را از پاهايش باز كرده به زندان انداخس

. در ادامه به خان گفتم ملك نوشته و با چاپار سريع به نزد شاه فرستاديم
پاشا اين خنجر جواهرنشان را پيشكش براي شما فرستاده است. خنجر احمد

يل اسب به را گرفته و با دقت به تماشاي آن پرداخت. همچنين چند خ
خدمتش تقديم كردم. عقل از سر خان پريد. گفت برادرمان كار بسيار خوبي 

ها شده يكي از اسبخداوند به مالش بركت بدهد. سپس سوار است. كرده 
ن اسب زيبا را به من اي :كمي جوالن داد. به هنگام بازگشت به بنده گفت

ده سپس به يافت عظيمي برپا شم. بعد از آن، ضفرستشاه عزيزمان مي
به هنگام استراحت هداياي بسياري از هاي محل استراحتمان رفتيم. اتاق
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هاي زردوز، شلوارهاي زير، ها و لحافها، رختخوابطرف خان چون بالش
  . ١عودهاي خوش بو برايمان آوردند

سط اي از طرف پادشاه صفوي تونامه، خدا را شكر بعد از دوازده روز
 شيك آغاسي در كاخييد. به هنگام شرفيابي اايشيك آغاسي به تبريز رس
و تپادشاه بعد از دريافت نامه از من درباره  :حاكم خطاب به بنده گفت

د خان زبان چن نام او را از پرسيد كه آيا اين اولياء ايراني است؟ زيرا من قبالً
ام خير ايشان فتهبينم. من نيز در جواب گاش را ميام. اينك نيز نامهشنيده
باشند. شاه پاشاي وزير مينزديكان ملك احمد  اي هستند و از كوتاهيهاصالتاً 

 اند و حاالرداندهدر ادامه گفتند ايشان چهل هزار گوسفند غارت شده را بازگ
ز شيك آغاسي باشي) نيي(يعني ا تقاضاي عفو حاكم اروميه را دارند. من

ي عفو سپس با تقاضا ادامه دادم بنده نيز تقاضاي عفو ايشان را دارم. شاه
امه حاكم معزول اروميه موافقت كرده يرليغ شاهي را صادر فرمودند. در ن
يش قيد شده بود كه حاكم سابق اروميه را به سبب اعمال و ارتكاب خطاها

 اني قلممعزول و در قيد و بند نموديم اما با توجه به تقاضاهاي بزرگان عثم
ذر كرديم و ضمن گرفتن عفو بر خطاهايش كشيده از گرفتن جانش ح

هار يوان اظاموالش تنها هزار تازيانه خواهد خورد. با شنيدن متن نامه ارباب د
ه از ل اروميخوشحالي كرد و بعد از هزار تازيانه او را آزاد نمودند. حاكم معزو

بريز تمن تشكر بسياري نمود و سپس او را نفي بلد كردند. ما نيز مدتي در 
ماشاي آن مشغول شديم. البته در جلد دوم و به گردش و ت يمماند

وصيف ايم لذا در اينجا از تبه تفصيل در مورد تبريز پرداخته سياحتنامه
  كنيم. مجدد آن صرف نظر مي

                                                 
دگي جه به افتادهد كه البته با تودر اينجا اولياء چلبي اخباري در خصوص اتفاقات وان و ارجيش ارائه مي. ١

 مين).هاي متن معنا و مفهوم آن براي ترجمه مشخص نشد. لذا از ترجمه آن گذشتيم (مترجتبعضي از قسم
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هجري به سمت  ١٠٦٥آذربايجان در ماه ذي الحجه و حركت از تبريز 
اصفهان و بيان مشاهدات خود از اصفهان نصف جهان، همدان، عراق 

  الكاي شهرزور، ايالت موصل و بغدادعرب و 
حاكم تبريز به اين حقير يك كيسه قروش خرج راه، يك دست لباس، 
دو راس اسب قره چبوق، دو راس اسب چاپار و يك غالم گرجي به همراه 

يرايي از ما در آن شهرها هفتاد نامه براي حكام سر راه مبني بر احترام و پذ
الم به عالوه يك كيسه قروش به علي آغا داد. سپس حاكم پنجاه غ هاو ايالت

داد. خدا ازش راضي باشد. فردي سبك روح و صبور، دوستي سليم، ياري 
صادق و همراهي موافق بود كه همواره به سياحت طالب و راغب بود. هيچ 
ترديد و اذيتي در طول راه در سفر و گشت و گذارمان در ايران نداشت. 

ها گرفته بودم را به وان شهرها و ايالتدايايي كه از حكام حقير تمام ه
  به راه افتاديم.  .يمفرستادم تا سبكبار گردم سپس با حاكم تبريز وداع كرد

  ناحيه مهرانرود 
در پنج فرسخي شرق تبريز در ناحيه مهران رود منزل گرفتيم. روستايي بود 

ر ناحيه مهرانرود كه مسجد اقامتگاه و حمام داشت. شصت پارچه روستا د
از روستاهاي كندرود،  يم ودادمسير نجا نيز به شرق ادامه وجود دارد. از آ

  آباد گذشتيم.  كنداسفاح و سعيد

  آباد روستاي سعيد
آباد معروف  سعيد لذا به است وزير شاه طهماسب اين روستا را آباد كرده

خان به هنگام رفتن به بغداد آن را خراب نموده است. شده است. سليمان
زار باب خانه، مسجد، حمام و بازار دارد. در طرف راست آن قلعه اينك دو ه

  قومله قرار داشت كه البته در مسافت خيلي دوري بود. 



 ١٨٨ 
 

  سفرنامه اولياء چلبي به ايران عصر صفوي
 

  روستاي جوالن دورق 
 تبريز خاك در دورق والنبعد از آن به روستاي جوالن دورق رسيديم. ج

  است.  خانه، مهمانسرا و حمام باب هزار داراي و دارد قرار
بعد از گذر از روستاي آالق  يم وجوالن دورق عبور كردروستاي از 

و  خانه باب هزار با خاني رسيديم. روستايي سرجمبوالق به روستاي 
داشت. باغ و باغاتش فراوان  قرار مراغه مهمانسرا كه صحراي سرجم الكاي

 اغاسي يساول از ديد. استخوان از هايياز اين صحرا تپه نقطه هفت بود. در

 در فرزندم اي داد جواب چيست؟ هااستخوان اين پرسيدم بود ما همراه كه

 ابراهيم گزيد، اقامت اوجان در خانسليمان كه م،١٥٣٣هـ.ق/ ٩٤٠ تاريخ

 اردبيل، مراغه و غارت به سرباز هزار هشتاد همراه به كرد و سردار را پاشا

 سرداري به را سرباز هزار هفتاد و شد مطلع آن از ايران فرستاد. شاه كهران

 هم مقابل در سرجم صحراي اين در سپاه دو فرستاد. او مقابله به الدينخلف

 سه همراه به ،بود قويونلو آق بزرگ زادگان از كه بيگ مراد گرفتند. قرار

 ،زدن اردو از بعد بيگ د. مرادآم هاعثماني كمك به خراسان از سرباز هزار
 پاشا ورد، ابراهيمآ پاشا ابراهيم نزد به و كرد اسير را ايراني نگهبانان از يكي

 ديوان است. در آن زمان حركت حال در آنها سمت به شاه كه دش متوجه

  د:مآ بيت اين كرد و باز را حافظ

 اسارت عسرت سليمان حضرت وز /مدآ بشارت پيك اصف جناب از دوش

 مدآ

اتفاق  هاعثماني و هانهايت در اين صحراي سرجم جنگي ميان ايراني
د و اين سرهاي ايرانيان كشته شده يگرد هاايراني شكست به منجر كه داافت

يم كرد حركت جنوب ها از آنجا به جانباست. سپس ما بعد از ديدن آن تپه
  رسيديم. سلطانيه قلعه به الكدرح و دليسنالقاب بعد از روستاهاي و
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 سلطانيه قلعه يعني ذوالقدريه شهر اوصاف

 هب كه ذوالقدر خانمحمدشاه بيگ فرزند شاهرخ م،١٥١٤هـ.ق/ ٩٢٠تاريخ در
 ديگر اما ،خورد شكست چالدران جنگ در ،بود آمده اسماعيل شاه كمك

 اهد. شپناهنده ش اسماعيل شاه به و نكرد پيدا را مرعش به برگشتن جرات

د. كرزي بازسا را سلطانيه قلعه محمدبيگ نيز .وي بخشيد به را الكاء اين نيز
و  تهگرف شيبدار قرار صخره يك روي بر و نهروان نشينخان نزديكي در قلعه

است.  تنگ بسيار قلعه درون هايدارد. خانه شرق در سمت ايدروازه
 نهخا باب هزار پايينش هستند. رباط ذوالقدريه كماكان از سران حاكمانش

  اند. خراب اما دارد تيمچه و دارد، مسجد، بازار

  روستاي علمدن
 نهخا باب رسيديم. هزار علمدن روستاي به رفته جنوب سمت از سلطانيه به

  داشت.  زيبايي هايعمارت و

  ١سيادهن

انه، خ باب هزار رسيديم. دو سيادهن روستاي به يم وكرد گذر نيز علمدن از
ان قهاي قزوين و قره داشت. اين روستاها به شهر حمام مسجد، مهمانسرا و

  اند. بسيار نزديك

  روستاي كج آباد
 از نآرسيديم. بعد از  آباد كج روستاي به گذشته ساعت پنج سيادهن نيزاز 

قان  رهق قلعه به بعد از دودقات يم وو با مشقت گذر كرد سنگالخ منطقه يك
  رسيديم. (خرقان)

                                                 
  تاكستان امروزي (مترجمين).. ١
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 قان (خرقان)قره قلعه

 ار عباسيان نيروهاي از هزار هفتاد مغول ركلش به خاطر اينكه را صحرا اين
 از است. بعدها گشته معروف سياه) قان (خونقره دشت به ،كردند عام قتل

 گذارده قانقره را قلعه اسم و كرد اينجا بنا در ياقلعه فردي تيمور اوالد

 ياست. قلعه شده آبادمجدداً  اما كرد خراب پاشا سنان بعدها را است. قلعه
 كه دارد وجود ديگري روايت خصوص بناي قلعه دراست.  مستحكمي

 كرده در زمان شاه اسماعيل بنا را خان آنقره با نام فردي چون گويندمي

 كهروان ناحيه در مستقل نشينيسلطان گويند. اينكمي خان نيزقره بدانجا

مسجد، مهمانسرا،  باشد. در آنجاسرباز مي هزار داراي است كه صاحبش
مانندش بازار وجود دارد. دربندي نيز در نزديكي آن وجود دارد كه  و حمام

 در مانندش كه دارد وجود آبگرمي شهر اين خارج در اين اطراف نيست. در
بسيار  است كه بسيار بورسه شهر ندارد. اين آبگرم مانند گرماب وجود ايران

  ١رسيديم. مراغه به شهر يم وكرد نيز گذر اينجا آبش گرم و مفيد است. از

  مراغه شهر اوصاف
 ايالت در مستقل نشينيسلطان و است الحمار محمد بن مروان آن باني

 قبله انبج به شهر از اين ايم. اگركه قبالً درباره آن توضيح داده است تبريز

  رسيم. مي كركوك و شهرزور ايالت در دو منزل به برويم

  روستاي طورناچايري
 به كرده حركت جنوب جانب به زود صبح يم وماند مراغه در روز يك

است. از اينجا نيز  كهروان منطقه در ارمني روستاييطورناچايري رسيديم. 
 در طرف جنوب و از ميان روستاهاي ستكبزي و مانماه گذشتيم. روستاهايي

                                                 
  ديده است.نكند كه او اين مناطق را سفر به يكباره چلبي از خرقان به مراغه، اين ذهنيت را تقويت مي. ١
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 قلعه به بودند. از اين روستاها گذشته و بازار مسجد، حمام داراي آباد كه

    توصيف كافي اندازه قبليمان به سفر نيز در را اينجا رسيديم. كهروان
  م. ايكرده

  روستاي شاه بندر
 در رسيديم. روستايي بندر شاه روستاي به يم واز قلعه كهروان گذر كرد

 اينجا بازار بود. از و حمام، مهمانسرا، مسجد داراي كه بلند كوه يك دامنه

باشد. از مي اردبيل خاك رسيديم. اين منطقه جزء بيات ناحيه به گذشته نيز
  اردبيل وارد شديم.  شهر به يم وگذر كرد آن نيز

  اوصاف شهر اردبيل (هرزبيل)
هاي كوه اردالن بوده است. حاال آثاري از آن شهري معظم در نزديكي دامنه

ان و وزير سلطان مراد باقي است. هوالكوخان، تيمورخان، سلطان سليمان خ
شده است. اينك در منطقه اش را خراب و البته مجدد تعمير چهارم قلعه

حدود  باشد. درنشين است. از از شهرهاي ارمنيه آذربايجان ميداروغهاردبيل 
ها باشد. بخاطر وجود همين سيمرغمي هفتاد هشتاد هزار سيمرغ در آن

گويند باني آمده است. ميهر پادشاهي به غارت اين منطقه ميبوده كه 
شهر روان عادل آن را بسيار آباد كرد. در يباشد اما انوشنخستش منوچهر مي

كليساي بزرگي مانند كليساي قمامه قدس وجود دارد كه در داخل آن بيش 
اي قزلباش كه ادعاي كشيش وجود دارد. در داخل شهر عدهاز پانصد 

هستند. اما مسلماني دارند ساكن اند كه داراي مسجد، اقامتگاه، حمام و بازار 
از پنجاه  هاي آن از حد افزون است بطوريكه در هر سال بيشتعداد كنيسه

ها و ن نيز فراوان است. محبوبهپردازند. باغ و باغات آهزار سكه طال خراج مي
جوانان زيباروي چون آهوي كوهستاني و چشماني نرگس مانند در شهر 
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ها اند. هفت هزار خانه باغ و باغچه دار در شهر وجود دارد اما تمامي آنبسيار
ر بلد و سر به آسمان كشيده هايشان بسيااند. دودكش خانهكج ساخته شده

است. در سه منزلي اين شهر و در جهت قبله قصبه ماسوله وجود دارد كه 
در آن معدن آهن قرار دارد. بعد از آن قصبه شاه يش قرار دارد. بيش از هزار 

هايش م دارد. به خاطر آب و هوايش ميوهباب خانه، مسجد، اقامتگاه و حما
و در جهت جنوب به قلعه سراه  يمكرد رسد. از رود قندي عبوردير مي

گويند. اما گويند. اكراد آن را سه او ميي سراد ميرسيديم. در زبان مغول
باشد. به خاطر اينكه تمامي مردمانش به هنگام ذكر يا اصل كلمه سراه مي

گويند. طالع شهر عقرب و مريخ است. به همين قهار آه كشيده و سر آه مي
  اند. منحوس، عثمانيان چندين بار شكست خوردهطر در اين شهر خا

  اوصاف شهر سراو
اي هموار و چمنزار در خاك آذربايجان قرار شهري متوسط و در منطقه

گرفته است. اين شهر منحوس چندين بار از پادشاهي به پادشاه ديگر منتقل 
ساجد، باشد. همچنين داراي مهزار خانه گلي مي شده و داراي چهار

باشد. اين شهر در پنج فرسخي شرق كوه سبالن حمام و بازار مي مهمانسرا،
رفته و به درياچه اروميه قرار گرفته و تمامي آبش از كوه سبالن سرچشمه گ

اي ندارد. مردمانش نيز رچه حبوباتش فراوان است اما ميوهشود. اگوارد مي
  اند. سفيد چهره

  زيارتگاه شهداء و وزراي آل عثمان
قبور پرانوار بيقلي حسن پاشا، ارسالن پاشا،  ،سنگ مزارهااز روي تاريخ 

مصطفي پاشا و سجاه پاشا مشخص بود. اين زيارتگاه در فاصله يك منزلي 
  جنوب شهر اردبيل قرار دارد. 
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همچنين در دو منزلي اين شهر قصبه منجيل حرزبيل قرار دارد كه در 
خانه است. زيتون اين دامنه يك كوه بلند قرار گرفته و داراي سه هزار باب 

حمام و بازار دارد. از اينجا  شهر در دنيا معروف است. مسجد، مهمانسرا،
توان در سه منزل به قزوين رسيد. در طرف جنوب اين شهر نيز شهر مي

  اردبيل قرار دارد. 

  اوصاف پايتخت قديم ايران شهر اردبيل عظيم
ه بغداد قرار دارد. شهر اگرچه از شهرهاي ارمنيه آذربايجان است اما نزديك ب

تبريز در شش منزلي شمال اردبيل قرار دارد. باني نخستش فردي از ملوك 
خصوص بناي  نام اردبيل بن اردمني بوده است. به اندازه كافي در ارمني با

از ترس عمر اين شهر را بنا اي كه بعد از فتح نهاوند و اين شهر توسط ارامنه
شاهان صفوي مدفون در اردبيل و آثار و عمارات اند و همچنين اجداد نموده

اين شهر در جلد دوم پرداخته شده است. در اين مدت و در اردبيل نزد 
و بسيار بر ما خوش گذشت. بعد  يمحاكم شهر ابوالفتح خان افشار به سر برد

از چندي اقامت در اردبيل از اعيان شهر اردبيل، شيخ واحد متولي آستان 
و بعد از دريافت دو بار شتر  يمردبيل خداحافظي كردشيخ صفي و حاكم ا

ماكوالت و غذا از حاكم شهر به سمت جنوب و كوه اردبيل به راه افتاديم. 
شود. اما به بدخشان است از اينجا استخراج مي سنگ سبالن كه مانند لعل

دهد از زمان شاه عباس به هايش را نميمدش كفاف هزينهه درآخاطر اينك
هايي كه از كوه سبالن خارج ون استفاده مانده است. چشمهرف بداين ط

ها نيز به درياچه اروميه كند. اضافه آبشود شهر اردبيل را آبياري ميمي
ريزد. از كوههاي سبالن گذشته سپس از جنوب دامنه كوههاي عماديه مي

  نيز گذر كرده به معدن آهن يعني قصبه موصله رسيديم. 
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  اوصاف قصبه موصله
نشيني مستقل در خاك اردبيل است كه حاكمش صاحب هزار نوكر خان

است. شهري آباد با دو هزار باب خانه كه در دامنه كوه قرار گرفته است. آب 
گذرد خيلي گوارا نيست. شهر داراي آهن ميشهر به خاطر اينكه از معادن 

ت از آهن اس هاي شهر تماماً انسرا، حمام و بازار است. دروازهمساجد، مهم
زيرا در هفت نقطه از كوهي كه در كنار شهر قرار دارد معادن آهن وجود 
دارد كه مانندش در هيچ جايي وجود ندارد. آهنش از فوالد نخجوان بهتر 
است. در نزديكي شهر كوه بلندي وجود دارد كه سر به آسمان كشيده است. 

از افتادن بر روي قله كوه، صخره بزرگي وجود دارد كه اهالي براي جلوگيري 
اند تا هن آن را به كوه ديگري متصل كردهآن بر روي شهر، با زنجيرهايي از آ

باشد. بعد از خطر نجات دهند. منظره تماشايي ميمال و جانشان را از 
  به قلعه سهند رسيديم.  يم تاچندي از اينجا نيز گذر كرد

  اوصاف شهراوند يعني قلعه سهند
ث است. در زمان عباسيان بسيار معروف باني نخست آن اوند فرزند كيومر

بوده است. در زمان حمله مغوالن يكي از وزيران المستنصرباهللا يا نام سهند 
حاكم قلعه بوده است. به دستور خليفه، سهند در اينجا قلعه استواري ساخته 

كو خراب و نامش را سهند گذاشته بود. اما مدتي بعد اين قلعه توسط هال
آباد گرديد اما با توجه به اينكه طالعش برج  ا مجددگرديد. اگرچه بعده

. بطوريكه هيچ گاه از جنگ و جدال خالصي پيدا نخواهد كرد ،عقرب است
خان اين شهر سهند را ، حاكم عماديه حسينخانبه فرمان سلطان سليمان

ال د. حاه سنگ نيز در آنجا سالم نمانآنچنان تخريب كرد كه حتي يك تخت
هاي اينجا بسيار ثروتمندند. همچنين با مال و غنيمتكردهاي عماديه 

حاكم عماديه به ديگر شهرها از جمله كهران، مراغه، اوجان، تبريز، قومله، 
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ه غنايم داروميه، خوي، تسوي، سلماس، اردو، بايبرت و نخجوان نيز حمله كر
د. آنها را به خدمت سلطان سليمان فرستابسيار زيادي را به دست آورده و 

حمزه  ،غليونين در زماني كه نيروهاي ايراني به فرماندهي خميس اهمچ
سلطان، كرتباي سلطان، حمي جان سلطان بيات و... به محاصره بغداد رفته 

حاكم عماديه به كمك امراي جزيره، عقره، كارني، هيرون، اسعرد،  ،بودند
بسياري از كسان، شروي، مكس و حسن كيف به جنگ آنها شتافته و 

. بعدها دادند رساند و اينگونه بغداد را از محاصره نجاتن را به قتل ايرانيا
سلطان سليمان ايالت موصل را نيز به او بخشيد. او بعدها با شاه ايران صلح 

. حاال شهر سهند شهري ارم ر سهند رو به آباداني گذاشتشه و مجدد كرد
ش خراب اباشد. قلعهه كوههاي عماديه و صحراي سهند ميمانند در دامن
باشد. حاكمش صاحب دو نشيني مستقل در خاك اردبيل مياست و سلطان

هزار نوكر، قاضي، مفتي، داروغه و كالنتر است. سه هزار باب خانه در شهر 
پيربداق خان بسيار آباد و  وجود دارد. از مساجد متعدد آن مسجد

ست. قهوه را، حمام و بازار اهايش بسيار عالي است. شهر داراي مهمانسمناره
هايش بسيار آراسته است. آبهاي جاريش از كوههاي سهند سرچشمه خانه

ريزد. از ه رود سيالن به درياچه اروميه ميگرفته سپس با اتصال ب
ار ممدوح است. انگورش از عقره اش بسيدم، جو و پنبهمحصوالتش گن

 باشد. سهند، شهرزور وآيد. شهر مراغه در سه منزل شمال سهند ميمي
  از يكديگر قرار دارند.  ماديه هر يك به فاصله سه منزلع

  نهاوند
ساره «نامند. در زبان مغولي نامش مي» نهراوند«سخندانان عجم اين شهر را 

هاي كيومرث، باشد. اين شهر در زمانمي» ساره«يعني قلعه » سوري
انوشيروان، عمر و هارون الرشيد معمور و آباد گرديده است. بعد از دست به 
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هاي هوالكو، تيمور، ، سرانجام در زماندست شدن ميان چندين پادشاه
م، سلطان عثمان دوم و سلطان خان، سلطان مراد سوسلطان سليمان

ر عراق خان چهارم اين شهر غارت و تخريب شده است. شهري بزرگ دمراد
هاي پادشاهان عجم كه بر روي كوهي بلند در جنوب همدان از پايتخت

اش بر روي يك تپه بلند قرار دارد. مساحتش نه قرار گرفته است. قلعهقديم 
د دارد اما خيلي عميق هزار گام است. اگرچه خندقي در اطراف شهر وجو

نگيز است. اي بلند بنا شده كه حصاري عبرت ابر روي تپهاش نيست. قلعه
در مجموع مساحت آن نه هزار گام است. اطرافش خندقي هست كه چندان 
وسيع نيست. درون قلعه حدود يك هزار خانه بدون باغ و باغچه وجود دارد. 
چهار مسجد دارد كه مشهورترين آنها مسجد عمر، ساريه و هارون الرشيد 

، هفتصد نفر نيرو، باشد. صد و پنجاه برج و بارو، دو دروازه، برج نگهبانيمي
نشيني خانقوللرآغاسي، يساوول آغاسي، داروغه، كالنتر و منشي دارد. 

باشد كه حاكمش خاني گرجي با نام بوره خان بود. وي مالك سه مستقل مي
هزار خدم وحشم برگزيده بود. من و مرتضي پاشا سه روز در كاخ حاكم 

  صاحب كرم مهمان شديم. 

  رباط شهر
اراي ديوارهاي چنداليه و خندق ر پايين قلعه است. درباطي مربع شكل د

هاي معاصر خود محكم نيست. در جانب قبله و در باشد. اما مانند قلعهمي
آن زمان سمت دروازه عراق، بنايي وجود دارد كه كتيبه بر روي 

همدان  دهد. دروازه اردبيل به طرف شمال و دروازهالرشيد را نشان ميهارون
باشد. اين رباط بزرگ مساحتش سيزده هزار طرف غرب ميو سهند نيز در 

گام است؛ داخلش هفتاد محراب، هفت مدرسه، شش تكيه، چهل مكتب، 
ا و بازار چهل چشمه، بيست سقاخانه، هفتاد مهمانسرا، هفت كاروانسر
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هاي بزرگ دارد. البته تيمچه ندارند. اگرچه آب و سرپوشيده شاهي با دكان
است. آبش  بخاطر قرارگيري در ارتفاع رو به سرديهوايش لطيف است اما 

ني دارد. انگور، هاي فراواها، باغات و بوستانشود. ميوهاز كوه الوند تامين مي
  اش در دنيا معروف است. دار و گالبيسيب، گلنار دانه

اند. مردمش و. . معروف از ميان حبوباتش نيز گندم، جو، لوبيا، پنبه
اعيان و اشراف، جراح و طبيبان بسياري دارند. شاعران كرد و شيعه هستند. 

 ،نها هم كالم شديمزياد است. از جمله كساني كه با آ و نويسندگانش نيز
 ،قاآ شهباز ،شهراب افندي ،خداداد ،حسن مسمندي ،گنج اورلو، علي يار

از جنس چيت هاي رنگي تولنكي باي و ميركالم بودند. بيشتر مردانش جامه
گذارند، صورتهاي هاي سيم و زردار بر سر ميزنانشان نيز تاجپوشند، مي

هاي زنها نامپوشند. ميهاي سبز آسماني پوشانند و كفشخود را با نقاب مي
بدينگونه بود: گل دميده، گل دمدم، گل اندام، گلچين، گل شاخ، گل بوي، 

يكر. عطرشاه، نومه خان، نوميكه خان، هما خان، النجه خان، گل رخ و پري پ
 هاي، واي واي،د، جان بوالد، هاياسم خدمتكاران به اين صورت است: ترم

هاي قلي، واي قلي، قرجفا، حرم، كنديرلي، قره قاي، باي اوالن، سنده ي، 
جان، برخي كنيزان آزادشده چنين است: جكه سوندل، غالم شاد، شادي. نام

يمانه، پيمانه، كنديده، جدارلي، زنبقه، سنبله، ، سنبله، فدنه، خناسه، سنّته، 
مجموع هفت  خرّمه، سراه بان، سروقد، درخشان، شهناز و جان جهان. در

خان، سنان پاشا و منشي آقا هاي پير بوداقحمام دارد كه حمام
د كه اهاليش بسيار ترينشان است. يكصد و سي حمام خصوصي دارنمعروف

يند. مردمش افراد گودانم كه آنها دروغ نميكردند. من ميبه آن فخر مي
متعادلي بودند. واليت نهاوند يكصد و پنجاه روستاي آباد دارد كه هر كدام 

  اند. به مانند يك شهر داراي مسجد، مهمانسرا، حمام و بازار
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  روستاي سيدلر
به روستاي سيدلر رسيديم. تمام  يم واز اينجا به جانب جنوب حركت كرد

ه راهمان در سمت جنوب و راهي اهالي اين روستا از سادات سني هستند. ب
به روستاي سعدوقاص رسيديم.  يم تاغال اغلو رفته بود ادامه دادچكه 

روستايي با هزار باب خانه و داراي مسجد، حمام و بازار كه در خاك نهاوند 
سعدوقاص كه مجروح شده بود به اين  قرار دارد. در جنگ نهاوند حضرت

گويند عمار بر وي دعا كرد و و سالمتي خود را باز يافت. ميمكان آورده شد 
ي بزرگي گرديده  مقام سعد وقاص تبديل به آستانهبهبودي يافته است. حاال

روستا در جاهايي  هاي سني در آنجا وجود دارد اما اهالياست. تعدادي تكيه
جمله: قبرستان بقيع در مدينه  اند ازيد مدفون شدهاديگري كه شنيده

  منوره، قلعه اسكندريه مصر داخل باب اخضر و در شام. 

  اوصاف قلعه كنگور
اش يم و به قلعه كنگاور رسيديم. بانياز روستاي سعدوقاص عبور كرد

اش خاك نهاوند است. قلعهنشيني در انوشيروان بوده است. حاال داروغه
اي بلند قرار داشت. مساحتش بر باشكوه و پنج ضلعي و بر روي تپه حصاري

ر و من معلوم نگشت. در بيرون قلعه هزار باب خانه، مسجد، خان، گرمابه، بازا
اش از كردهاي شهرزور و شيعه هستند. از باغ وجود داشت. اكثريت اهالي

 هـ.ق/ ٩٩٥اشد. اين قلعه را در سال براه مي منزلاينجا تا نهاوند يك 
ن بر آن مسلط شدند و غلي فتح كرد اما مجدد ايرانياوغال اچ م،١٥٨٧

در  يم وهاست. از پل شاه در دامنه كوه بيستون عبور كرداكنون دست آن
  يد رسيديم. بجانب جنوب به قلعه سرخ 
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  اوصاف قلعه سرخ بيد
است. در زبان  بوده اش يكي از نديمان هارون الرشيد بنام قزل اوغالنباني

اي كوچك بر روي تپه ايگويند. قلعهارسي به قزل سوگودلي، سرخ بيد ميف
اي در جانب در خاك نهاوند قرار دارد. دروازهبلند و در ميان درختان بيد و 

در شمال و در جهت نهاوند دارد. وارد آن نشدم، در قسمت پايين قلعه و 
ش صد و چهل سال سن دارد. گفتند حاكمميان باغ حاكم مهمان شديم. مي

مالك هزار سرباز است. قاضي، كالنتر و دوازده نايب دارد كه طبق قانون شاه 
كنند. در رباط پايين باغ، باغچه، آب روان و سه ايران زمين اجراي حكم مي

هزار باب خانه قرار داشت. اينجا اگرچه با شهرزور همسايه است اما جزء 
وجود داشت. اينجا وع عمارتي در اين شهر شود. هر نعراق عجم محسوب مي

غال زاده فتح كرد و آن را تبديل به يك سنجاق (شهرستان) نمود چرا قبال 
. وي به هنگام استيالي مجدد ش را به علي بك عقره لي سپردو حكومت

  ايرانيان شهيد شد و مزارش هم اكنون بر سر راه معلوم است. 

  قلعه كوه بيستون
گر وستانمان حركت كرديم. مدتي نظارهراه تني چند از داز سرخ بيد و به هم

ها بوديم تا اينكه به قلعه كوه بيستون رسيديم. اين قلعه را راها و دشتصح
غلي سنان پاشا وزير سلطان وغال اچسردار م، ١٥٩٠هـ.ق/  ٩٩٩در سال 

مراد براي امنيت و كنترل بهتر بغداد، همدان، درگزين، نهاوند و تبريز در 
بنا كرده هاي تراشيده اي بلند و با سنگن و بر روي تپهكوه بيستو دامن

اي مانند آن در اين حوالي وجود ندارد. اين قلعه جوابي است به است. قلعه
توانند قلعه بسازند. اين قلعه ديدني و ها نميگويند عثمانيكساني كه مي

است. عبرت انگيز بسيار رنگارنگ است و ديوارهايش از سنگ سرخ خار
مساحت قلعه حدود سه هزار گام است. قلعه بخاطر اينكه بر روي يك صخره 
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اطرافش خندقي وجود ندارد. در جانب شمال قلعه  ،بلند و تيز قرار دارد
ام. هيچ جاي ايران مانند آن را نديدهاي پوالدي وجود دارد كه در دروازه

خان سوم و دانه، سراي حاكم، مسجد سلطان مرادرون قلعه صد و پنجاه خ
هايش در و ساير عمارت انبار آب وجود دارد. سلطان صاحب هزار خدمه بود

غال زاده وجود داشت. در چهاي لعه وجود داشت. در داخل قلعه توپپايين ق
پايين قلعه شهري در دامن كوه بيستون و با سه هزار خانه قرار داشت، شهر 

اش از اكراد بودند. بازارهاي حصاري در اطراف خود بود و اهالي فاقد ديوار و
شهر بسيار پاكيزه بودند. زيرا به واسطه قرار گرفتن در دامن كوه بيستون 

ات و نباتات شهر فراوان شود. حبوبش از سيصد نهر كوچك بدان وارد ميبي
  اش اندك است. اما ميوه

  اوصاف كوه بيستون
اي ديگران در دنيا اين كوه آن قدر بلند نيست. اما به واسطه عبرتنما بودن بر

اند. قسمت ن اين كوه را تراشيدهبسيار مشهور است. قوم عاد و ثمود پايي
تراشيده بسيار بزرگ است بطوريكه اگر در آن چندين هزار سرباز با ادوات 

شود. داخلش حوضي بزرگ و چندين خود جاي گيرند باز هم جا تنگ نمي
ي پايين اين كوه فرياد بزند نوع از حيوانات و پرندگان وجود دارد. اگر فرد

شود. بر دهد كه انسان از ترس زهره ترك ميكوه مانند رعد و برق صدا مي
روي آن كوه بلند بيستون سايه افكنده است. وجه تسميه اين كوه بخاطر 

گويند اين نداشتن ستون است لذا به بيستون معروف شده است. برخي مي
ست زيرا كار بشر نيست. به نظر كار فرهاد عاشق پيشه است كه اشتباه ا

حقير اين حفره با وقوع طوفان نوح و تحت تاثير امواج دريا بدين شكل 
. در داخل آب روان باشده كوه مكان مناسبي براي ييالق ميدرآمده است. قل
هاي رنگارنگ وجود دارد. آثار بناها و قصرهاي خلفاي بغداد آن انواع ماهي
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هاي هاي اوشار و تركمانتركمنات آن كردها، در آن نمايان است. در ييالق
 يقه به همراه حيوانات خود شش ماه در سال در آنجا به سر برده و قشالق

لي، سهند، اروميه و سلماس به سر ، دنبخود را در صحراهاي دومدوم
  اند:كوه بيستون اين قطعه را سراييده برند. در حقمي

  اد داردـليلي و مجنون يبسي     والد دارد ــدا دل پــلك شيـف
  اد داردــرهـه فــر زخمــذفي  ز كوه بيستون هر گل كه رويد 

و در جانب قبله و از ميان دشتي آباد و  يماز كوه بيستون حركت كرد
  به شهر همدان رسيديم.  يم تاروستاهايي معمور و آباد گذر كرد

  اوصاف شهر همدان
صاحب كتاب تاريخ  براساس نوشته مورخان عجم و هندوستان خصوصاً  

باني اين شهر جمشيد بن شداد بوده است. وي به وسيله گنج  ،ينوان
همدان شهري  عظيمي كه در كوه بيستون يافته بود شهر همدان را بنا نمود.

در يك دشت فراخ ايجاد شده است. باشد كه بزرگ در عراق عجم مي
ن مغولي به بونكا نامد. در زباتاريخ خود اين شهر را مردجواز ميسي در مقد

همدان يكي يعني شهر ماندگار و در زبان يوناني به دارينه معروف است زيرا 
ز هم اوودان به معني شهر پرآب هاي داراشاه بوده است. اكراد نياز پايتخت

اش مثلثي شكل و چهار اش همدان است. قلعهگويند و فقط نام فارسيمي
ن عميق خندق اطرافش چندا هزار قدم است. هفتاد برج نگهباني دارد،

هاي دروازه قم، دروازه بيستون، دروازه درگزين و نيست. چهار دروازه با نام
گاه، دروازه بغداد دارد. درون قلعه دو هزار حجره كوچك، حمام، مسجد، اقامت

خانه و توپهاي به درد بخور دارد. در قلعه هزار دكان و به مقدار كافي اسلحه
ايالت همدان عبارت است از پانصد پارچه آبادي  نفر خدمه وجود داشت.

نشيني عجم قرار داشته و خان معمور است كه در انتهاي سرحد عراق
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باشد كه مالك ود. حاكم همدان، جان آپاي خان ميرمستقل به شمار مي
سه هزار غالم، آدم خور و اوباش است. همچنين مالك سه هزار نفر سواره 

(مسئول  ل آغاسيولسادات، قوللرآغاسي، يسانظام جنگاور، مال، رييس ا
. شهر داراي مساجد، تشريفات)، كالنتر، منشي، داروغه و ملك التجار است

خانه كودكان است. خرم آباد، شاه جهان، گنج يار و هماوران مدارس و مكتب
توان به تكيه پنج باز در ميان ين آنهاست. يازده باب تكيه كه مياز مشهورتر

امام تقي، تكيه عرب جباري و تكيه شاهرخ در سمت دروازه باغها، تكيه 
هاي و پنجاه چشمه است كه البته چشمه بغداد اشاره كرد. شهر داراي صد

ت. فرهادپاشا و چشمه علي اسن پاشا از دوران عثماني داراي بناهاي عاليس
هاي بسياري آيد. در ميان بازار سقاخانهآب شرب اهالي از كوه الوند مي

  دارد و در فصل تابستان نيز آبي گوارا و خنك دارند. وجود 
دارد. از ميان  هشت هزار باب خانه تحتاني و فوقاني در همدان وجود

خان از  خان، حمزه سلطان، پيربوداق سلطان و الم شاهآنها كاخ خداوردي
اند. در سه منطقه ها از خاك ساخته شدههمه مشهورترند. همه خانه

پاشا و مهمانخانه دارند. مهمانخانه و كاروانسراي فرهادمهمانسراهاي عالي 
باشد. در همدان هيچ بنايي كه با سرب درست ه ميتر از بقيلوندخان باشكوه

شده باشد وجود ندارد. يازده باب كاروانسراي تيمچه دار وجود دارد كه 
 و اند و انواع كاالسند، روم، عرب و عجم در آن ساكن بازرگاناني از هند،

ها از فوالد نخجواني است. هاي تمامي تيمچهقمشه در آن فراوان است. دربا
وجود دارد. اگرچه به مانند  در بازار بيش از دو هزار باب دكان تميز و مزين

ف راسته بازارها با چوب مسقف هاي حلب، شام و بورسه نيستند. سقدكان
در شهر وجود  دويست باب خانه اعياني حمام دار ،اند. هفت باب حمامشده

  دارد. 
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 اعيان و اشرافي كه ما به خدمتشان مشرف شديم: هبااوغلي، قشار
ق كه همگي آنها صاحب غلي، گنجعلي، مهمان قولي، پيريار و شاخ بوداوا

  دان بودند. كالم و اديب
خان شيرازي، يارعلي افرادي چون جان قولي طبيب و جراحان شهر:

ن ميمندي و جناروت همداني كه بدخشاني، خواجه نقي ترمذي، خوي حس
گي آنها طبيبان حاذقي بودند. در اين شهر جراح وجود ندارد بطوريكه هم

وقتي يكي از غالمانم از اسب افتاد و جراحت برداشت به دشواري يك جراح 
  اهل عماديه بود.  پيدا كردم كه او نيز اصالتاً

ي كه بيدمشايخ شهر همدان: مال برزنجي، مالخرامي و شيخ سرخي 
  گير بودند. افرادي عزلت نشين و گوشه

د چونكه از ديار فارس به مصنفين و شعراي همدان حد و اندازه اي ندار
اند حتي در حق حت و بالغت و كالم عربي نيز ماهرآيد، در فصاشمار مي

  همدان نيز اين شعر سراييده شده:
  دانـالبلح ــه اقبـه النـر فيـالخي    بلدا قول في فضل و صفه و صفاته

  انـالصبيـل كـو شيوخه في العق    ل شيوخهـح مثـانه في القبـصبي
البسه و پوشش مردم همدان: مردان همدان پيراهن چند رنگ چيت 

كنند. شلوارهايشان نمدين و پوشند و سربند و تاج چند رنگ بر سر ميمي
هاي نارنجي به پا سبز رنگ است. همچنين جامه سبز و يا چند رنگ و كفش

كنند و كنند. زنانش روسري سيمين يا زرين و عرق چين ديبا بر سر مييم
چهره خود را با برقع حرير و پيكر خود را با چادر و شلواري سفيد رنگ از 

  كنند. پوشانند و به اين طرز در كوچه و بازار رفت و آمد ميكتان مرغوب مي
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قره يبره، سيف خان، جان، قره قولخان، قرهاسامي چون قره نام مردان:
و  ي، كيجه باي، الوندآقاالدين، شمسي، خرمقاي، صنقورقاي، شاه لوندقا

  باشد. غيره مي
هاي زنان همدان: مرجنه خانم، هنگوله خانم، شادباد خانم، برخي از نام

و  مرحبا خانم، گلبن خانم، انزله، تنزيله، گلچهره، ملك روح، جاندالن
  شاهبان. 

لي، قاست:  اينچنينهايشان امگرجي هستند و ن غالمانش اكثراً :غالمان
هره رويز، بياشار، كندي بال، شاه بنده، خدابنده، گل گيت، چاراپار، االتلي، پ

  ماز، يارعلي، قوتلي، قلندر، صيامي و غيره. 
اند هايي هستند كه از گيالن آمدهها و روسها و كنيزانش گرجيجاريه

بال، هنسه، سودايه، مهريه، جه، كنديهجه، كلو نامهايشان چون: شلغه، هله
  باشد. ميه چين، كنسه، امته و غيرتابنده، گلچين، مه

 كنند مثالً مدانيان همانند تركمانان صحبت ميزبان مردم همدان: ه
، هله ٣، من ديله ديگيم ائدرمن٢، پس من نئيلرم١گويند هاردايدينگمي

و علي مرتضي حقي . قسمهايشان گوزلچه شاه باشي ايچون ٤تلسمه ين

باشد. كردي و ارمني هم و غيره مي ٥ايچون و دوازده امام ارواح ايچون

  دانند. مي
جمله مردمانش گندم گون، بلند قد و توانا : رنگ و رخسار مردم همدان

 شيعي و رافضي و معتزلي مذهبند ولي در هستند. مردمانش گرچه اكثراً
                                                 

  كجا بودي؟ (مترجمين).. ١

  (مترجمين).پس من چه كنم؟ . ٢

  كنم (مترجمين).من هرچه بخواهم مي. ٣

  حاال عجله نكنيد (مترجمين).. ٤

  امام (مترجمين). دوازده ارواح مرتضي، به علي حق عزيز، به شاه حق به. ٥
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باشند. در شهر هفت ميي سني ميانشان كساني هم هستند كه به طور پنهان
انوشيروان كه از همه خوش  يا عدد كنيسه وجود دارد از جمله كنيسه بهتك

ظور مسيحي) تر است. در همدان رومي و فرنگي و قبطي و فالن (منساخت
  اش بسيار است و هم مشهور. وجود ندارد اما يهودي

غايت موافق صحت بدن بوده و آب و هواي شهر سرد است ولي ب
هاي جاري در شوند. تمامي چشمهق و چله مياش از پير و جوان چااهالي

رند و سپس گيشهر از كوه الوند كه در جانب غرب شهر است سرچشمه مي
گفتند تعداد نه هزار و شصت عدد اش مياهاليشود. ها تقسيم ميميان خانه

 استحلقه چاه آب در شهر وجود دارد. علت اين همه حلقه چاه بدان سبب 
ده و كه در هنگام جنگ و محاصره زن و فرزندان را در آنجا پنهان كر

  پردازند. خودشان با دشمنان به جنگ مي
ده نوع انگور در همدان وجود دارد كه : محصوالت و حبوبات همدان

ن آيگر در همه آنها شيرين و آبدار هستند. انواع لوبيا، جو، برنج و حبوبات د
  شود. كشت مي
 ١نان در اينجا با من: هاي شهر همدانها و خوراكنوشيدنيها، ميوه

رسد. هر يك من نان دويست و شصت شيخ صفي سنجيده و به فروش مي
ارزد. فقط نانش كمي سياه است. باغ و مي ٢درهم است و هر يك نان دو اوق

چهل نوع سيب، زردآلو، آلوي بخارا و گالبي آن معروف  .باغاتش فراوان است
گورش كمي تلخ است و اگرچه انار و ليمو و ترنج و انجير نيز دارند هستند. ان

اما چندان تعريفي ندارند. شربت الوند معروف است ولي باده و مي ندارد. 
هايي فقاع (ماع الشعير) برنج آن هم عالي است. در سه جاي شهر عمارت

                                                 
  واحد شمارش در دوره صفوي (مترجمين).. ١

  واحد شمارش در عثماني (مترجمين).. ٢
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پزند. افران كشك و هريسه و پلوي خشك ميهست كه براي تمامي مس
  شاه خدابنده و شاه جهان از بهترين آنها هستند.  عمارت

بر روي هم رفته چهل و شش هزار باغ در همدان : باغات شهر همدان
اند. در همدان بيستون در جانب غرب امتداد يافتهوجود دارد كه تا كوه 

افرادي از ديگر شهرها نيز باغاتي براي خود دارند. وقتي به باغهايشان 
كه بسيار دقيق و ي همه پر از اشجار و پر از بناهايي شوروي حيران ميمي

  اند. هندسي طراحي شده

  كليات شهر همدان
در خاك عراق عجم قرار گرفته و جزيي از بالد جبال است. يعني از 
شهرهايي است كه در جانب شرقي كوههاي كردستان واقع شده است. شهر 

است  منزلچهار  قم نيز در جانب شرقي شهر همدان است. فاصله بينشان
كه بر روي هم بيست و چهار هزار قدم است. شهرهاي قصراللصوص كنگاور، 

اند و قلمرويشان با يكديگر مشاع ن و همدان در كنار هم قرار گرفتهقزوي
  است و هيچ شهر ديگري بين آنها واقع نيست. 

باشد و ييالقاتش در ميان عرب و عجم كوه الوند در اطراف اين شهر مي
است. قبايل اكراد و تركمان هر سال در فصل گرما صدها هزار از  مشهور

كنند. حتي در اين باره هاي خود را به آنجا برده ييالق ميگوسفندان و گله
  گويد:شعري كردي نيز هست كه مي

  الوند ما، لوند ما پاداش يار غار ما
  يك جام بده اين باده را فرزند كوه الوند ما

هاي محكم قلعهطراف آن غارهاي عظيمي چون هاي الوند و ادر كوه
ورند اهالي در اين غارها پناه وجود دارند هرگاه دشمنان بر همدان هجوم آ

  راه است.  منزلگيرند. از اينجا تا صحراي ظالم علي يك مي
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  فتوحات قديم همدان
تصرف در زمان خالفت حضرت عمر تحت  و م٦٤٨هـ.ق/ ٢٨در سنه 

به تصرف هارون الرشيد درآمد. م، ٩٥٥هـ.ق/ ٣٤٤ مسلمانان درآمد. در سال
هـ.ق/ ٩٤٠ال بوده تا اينكه در سال خالصه دچار چندين هزار درد و ب

و  ابراهيم پاشا از فرماندهان سلطان سليمان شهر را تصرف كرد م،١٥٣٣
ن يكي از د. بدين گونه ايالت همداافرستكليدهاي شهر را به استانبول 

تحت تصرف پادشاهان صفوي درآمد.  يد. اما مجدددگرها عثماني بيگلربيگي
. نمودغلي از بغداد عزم تصرف همدان ودر زمان سلطان مراد سوم، چغال ا

حاكم كردستان شاهوردي خان را شال و شمشير  و شاه عباس مطلع شد
خان به اد. شاهورديفرستها او را به مقابله با عثمانيسپس  .شاهي اعطا كرد

. زدندفر نيرو در نزديكي همدان اردو و چهل هزار نهمراه چند سلطان 
  . نمودندطرف همدان خيمه و خرگاه برپا  عساكر عثماني نيز در آن

در اين حين چند نفر از خدمه ايشان كه براي چراي اسبان رفته بودند       
ند. سنان پاشا به همراه چند تن از فتار بند و بالي سپاهيان صفوي شدگر

اما وي و  رفتندها به عنوان قراول و چرخچي به جلو بيگيها و بيگلربيگ
بدين . گشتندشده هر دو شهيد  هالي فقي پاشا مواجهه با حمله صفويع

ها) اهللا اهللا (منظور عثمانير اسالم كد. از يك سوي لشگونه جنگ آغاز ش
، لشكر عجم شاه شاه گويان از گويان بر ايرانيان تاختند و از آن سوي

و در صحراي همدان به هم  ندكمينگاهيشان خارج شد ها ودخمه
درآميختند. آن چنان جنگي درگرفت كه در عرض هفت ساعت خونها چون 

رياني با علمهاي سبز نمايان كنهر روان شدند. ناگهان از سمت نهاوند لش
كريان آل عثمان شدند. يكي از سربازان عثماني آمده و وارد لششدند كه 

نه سربازاني هستيد كه نه حرفي كيستيد و چگوپرسد سلطانم شما مي
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دهد ما ارواح برگزيده غزاي اسبي داريد؟ يكي از آنها جواب ميزنيد و نه مي
گ گرسنه به ر اسالم هجومي ديگر نمود و چون گركنهاونديم. همان دم لش

د و در همان ساعت سر چهل هزار سوار ايراني را اافتجان لشكر ايرانيان 
ان قورخمازخان را به اسارت گرفتند و به حضور دار ايشو سر قطع كردند

ن . بقيه سپاهياكردآوردند. اما شاهوردي خان به كهروان فرار سردار عثماني 
ند. حمد خداي كه در اين غزا كه در روز عيد ايراني نيز به كوهها متواري شد

به جاي خون قرباني، خون ايرانيان جاري شد. سپس  ،اضحي واقع شد
اهالي همدان  ند وعثماني فاتحانه به نزديك قلعه همدان رسيد نيروهاي

كليدهاي شهر همدان را با صلح  ،گويان» امان امان اي گزيدگان آل عثمان«
 و بدينگونه همدان مجدد ندغلي تسليم نمودوو سازش به خدمت چغال ا

ايالتي از عثماني گرديد. بعدها در زمان خالفت مصطفي خان عثماني، 
  شهرهاي همدان، درگزين و بغداد را به تصرف خود درآوردند.  مجدد هاايراني

 م،١٦٢٤هـ.ق/ ١٠٣٣به سال  چهارمان مرادخان سلطهنگامي كه 
حافظ احمدپاشا را به فرماندهي  م،١٦٢٦هـ.ق/١٠٣٥جلوس نمود، در سال 

به امداد  چون شاه ايران .تعيين نمود و هفت ماه تمام بغداد را محاصره كرد
پاشا مابين سپاهيان ايران گير افتاد. چون ذخاير افت حافظ احمدبغداد شت

ريان يكدل و يك جهت به سوي كسپاه عثماني تمام شد ناگزير جمله لش
شاه صفويه حمله ور شدند اما هيچ يك بر ديگري غالب نشدند.  نيروهاي

ايرانيان از درون سپاه  .سرانجام دو فوج آماده باش در برابر هم قرار گرفتند
 و كمبود مهماتقحطي، ، از جنگهاي متوالي هاعثماني .غداد هجوم آوردندب

ميان سپاه شاه صدمات بسياري ديده بودند و از طرف ديگر،  گرمي هوا،
با اين وجود نه ماه تمام محاصره بغداد ند. و قلعه بغداد گير كرده بودصفوي 

ها آمدند و . آخراالمر شاه به صلح و سازش رضايت داد و ايلچيندرا ادامه داد
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پاشا كه بكر عقب نشيني نمودند. حافظ احمدعثماني به ديار همه نيروهاي
خائب و خاسر بازگشته بود از مهر و منصب معزول شد و خليل پاشا در سنه 

 ،ريبراي بار دوم صدراعظم شد. گويند با اين تغي م،١٦٢٧هـ.ق/ ١٠٣٦
پاشا نيز به جاي ابازه پاشا سردار فرستاده شد ولي ابازه پاشا، حسين حسين 

هـ.ق/ ١٠٣٨خسرو پاشا در سال  بعداً پاشا را با دست خويش شهيد نمود.
روم و از ايرانيان، زبه سوي آبخاز فرستاده شد و از آبخازيان ار م،١٦٢٩
 نيزدرگزين و بغداد  را بازستاند. براي حاكمان همدان،و قارص  هآخسق
 چهارمفرستاد و آبازه پاشا را به بند كشيده و به حضور سلطان مراد  اخطار

خان نيز ابازه پاشا را آزاد نموده و به سرحد بوسني فرستاد. سلطان مراد
وزيراعظم خسروپاشا  م،١٦٣٠هـ.ق/ ١٠٣٩بعد در اوايل بهار سال  فرستاد.

اسالم به اين سردار معظم بغداد شد و به موصل آمد. با ديدن لشكريان 
شود نگه داشت همه لشكريان را به بهانه عبث نمينتيجه رسيد كه اين 

ور شد و غنايم بسيار حاصل كرد و كريان به هر سوي حملهبدينگونه با لش
روز دوم به همدان آمد و شهر و اطرف و اكنافش را غارت نمود و ايرانياني 

 ندخسروپاشا تقديم نمود كه ساكن قلعه بودند امان خواستند و كليدها را به
و مال و غنايم بسيار به دست آمد. سپس برادر حاكم عماديه يعني زينل 

شاهللا در مود و خود عزم بغداد نمود كه انبيگ را محافظ قلعه موصل تعيين ن
  جايش تحرير خواهد شد. 

  هاي همدانزيارتگاه
(ص) وجود دارد. حضرت جعفر  در همدان مزار بسياري از صحابه پيامبر

انصاري، خليل بن حسان شاعر، ناصرالدين بن ايوب شيخاني، شهاب بن 
ايراني در اين شهر  انديشمندانذالنون المصري و همچنين مزار بسياري از 

وجود دارد. در كنار رودخانه شهر مزار علي فقي پاشا، دلي دوروملي بيگ و 
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غلي سنان ودر نبرد چغال ا، م١٥٨٦هـ.ق/ ٩٩٥باحي پاشا كه در سال ص
  هنوز معلوم است.  ،پاشا شهيد شدند

  روستاي اوه
روي در يم و بعد از هفت ساعت پيادهبعد از چندي از همدان حركت كرد

جهت قبله به روستاي اوه رسيديم. روستايي چون شهر در خاك درگزين كه 
حمام بود. داراي سه هزار باب خانه، بازارهاي متعدد، مساجد، كاروانسرا و 

  هايش بسيار است. ردمانش باغبان اند و نعمت و ميوهداروغه نشين است و م

  كرمانشاه
و از ميان مناطق آباد  يماز اوه نيز در جهت قبله به حركت خود ادامه داد

گذشته بعد از دو روز به كرمانشاه رسيديم. قلعه آن را شاه اسماعيل بنا 
اي گلي و پنج ظلعي در ه است. قلعهه كرمانشاه معروف گشتلذا ب است كرده

خاك همدان است. دو دروازه و هزار نوكر دارد و سلطان نشيني مستقل 
است و  خانفرمان وزير شاه صفوي يعني شيخعلياست. هم اكنون تحت 

 كند. اين شهر در اصل در حدود لرستانحاكمش از طرف وي حكومت مي
و آراسته هستند. چون نه هايش مزين است و همه عمارات و باغ و باغچه

از تنگه درگزين گذر  ،(قلعه كرمانشاه) به سمت مشرق رانديم ساعت از اينجا
تنگ و تاريك است و  كوهستاني است كه هر دو طرفش .كرديم. اللهم عافنا

ه يك مناره هستند. در هاي بسيار دارد كه هر كدام به اندازسنگها و صخره
اند. در ميان اين و كركس آشيان گرفتهآنها عقاب، شاهين، زغنوس، بلبان 

كه به مانند قلعه وان  ها چنان غارهاي عظيمي هستندسنگ و صخره
عظم خسروپاشا از كه سردار م م،١٦٣٠هـ.ق/  ١٠٣٩باشند، حتي در سنه مي

چند هزار تن از سپاهان دشمن كه در اينجا متحصن  ،كرداين محل عبور 
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و جلوتر  يمم نمودند. از آنجا گذر كردشده بودند تعرضاتي به سپاهيان اسال
  رانديم تا به شهر درگزين رسيديم. 

  اوصاف قلعه درگزين 
اند بايد ست. سبب آنكه بدينجا درگزين گفتهشاه اباني نخستين آن يزدگرد

از هر طرف محصور بوده و چون آن باشد كه در مكاني قرار گرفته كه 
كاهگل و مخمسي  مستحكم،اي گزين قلعهاي دربسته است. قلعه درقلعه

روي يك  شكل كه در جانب شرقي دهانه درگزين و در خاك عراق عجم و بر
ن اي هموار كه ناظر بر دشت همدان است قرار گرفته است. هر سنگ آتپه

كتر قلعه همدان كوچ اش ازبل اصفهان و كوس بغداد است. قلعهبه بزرگي ط
باني است. سه و پنج برج ديدهگام و داراي چهل  اش پنج هزاراست و اندازه

ي فش خندقدروازه دارد: دروازه همدان، دروازه بغداد و دروازه موصل. در اطرا
به طوره دايره وار وجود دارد و داخلش چندين مسجد است. مهمانسرا، 

ر داند. مشخص نشد چه تعداد خانه ام، بازار و تيمچه در بيرون قلعهحم
  درون قلعه وجود دارد. 

درگزين در زمان شاه پردازم. به ذكر حاكمان درگزين مي ر اينجاد
بعدها شاه صفي هماني كه در زمان  ١نشين بوده است.طهماسب سلطان

بغداد را از دست داد به شكرانه آنكه شهرهاي درگزين، همدان،  ،سلطان مراد
نشين نمود. شاه صفي ، درگزين را خاناردبيل و قزوين را از دست نداد

بغداد را تحويل  ،با امان سلطان مراد به برادر خلف خان كه قبالً درگزين را 
و يك آدم شياد بود و دائم قسم داده و از آنجا خارج شده بود سپرد. ا

خورد كه واهللا و باهللا به حق مرتضي علي من سني هستم. صاحب سه مي

                                                 
د ين مقام بوگرفتند. خان نشين باالترس سلطان و سرانجام خان ميدر زمان صفويه امرا ابتدا لقب بيگ سپ. ١

  (مترجمين).
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هزار سرباز، هزار نفر خدمه قلعه، قوللر آغاسي، كالنتر، داروغه، منشي، 
اول آغاسي، قورچي باشي، قاضي، خواجه انام و اشرف الشرفا بوده است. يس

  خانه نيز داشته است. هاي مناسب و اسلحهتوپ درون قلعه همچنين

 اشكال رباط بيروني

ي عميقي احاطه بارويي عظيم دارد كه توسط خندقهادر چهار طرف شهر 
منزل، هفت باب هفت هزار باب  ،شده است. بنابرگفته كالنترش قيرچيغه آقا

مسجد، پنج مدرسه، ده مكتب، هفت مهمانسرا، چهار حمام، هفت هزار باغ و 
ها و فرين بر تزئين بازار و قهوه خانهبوستان و ششصد باب دكان دارد. آ

هايش. آب و هوايش لطيف و شهريست كه مزين به باغچه و سلماني
تات محتاج سي به حبوبات و نباقصرهاي متعدد است. شهريست ارزان و ك

د و خودشان براي خودشان زراعت اناش دهقانباشد. تمامي اهالينمي
. از هر بذر هشتاد بار به عمل آورندو خرج خودشان را در مي كنندمي
مات عمراني آيد. در گذشته روستايي كوچك بوده اما بعد از اقدامي

. هاي آبادي گرديدم، صاحب عمارت١٣٣٩هـ.ق/ ٧٤٠يزدگردشاه در سال 
ستند ارسطو تدبير. اما اهالي درگزين در علم اصطرالب و حساب عالماني ه

هايش ده روز به عيش و نوش و باغچهاند. در اين شهر و در شيعي مذهب
صفا گذرانديم. هر دممان چون دم عيسي و مجلسمان چون مجلس سلطان 

و نوش  حسين بايقرا بود. اما به ياران باصفا مخفي نماند كه مراد ما از عيش
عجم و فرنگ با خدمتكارانم به  نبود و اين بنده حقير كه در عرب،فعل حرام 

سير و سياحت مشغولم نه در پيش پادشاهان فرنگ و نه نزد حاكمان عجم 
باري تعالي از ام. حمد خدا و با كمك جناب حتي يك قطره شراب ننوشيده

ن بوده است. ام به سير و سياحت و گشت و گذار جهادوران جواني عالقه
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همان خداي عالم كه سالمتي دهد در اين شهر درگزين نيز سير و صفا 
  خواهم كرد. 

  در بيان روز عاشورا و خواندن مقتل امام حسين (رضي اهللا عنه)
خان درگزين اعالم  م،١٦٥٥هـ.ق/ اكتبر ١٠٦٦در روز عاشوراي سال 

همگاني نمود و مناديان ندا دادند. سپس جمعيت بسياري براي غذاي نذري 
روز عاشورا جمع شدند. خان درگزين در بيرون شهر صدها چادر و سراپرده 
رنگارنگ برپا كرد و اعيان و اشراف شهر نيز با بارگاههايشان در آنجا حاضر 

ن دشت الله زاري گشته بود. شدند. آن صحرا با آن چادرهاي گوناگون چو
حاليكه  يانش درآشپزهاي شهر مشغول پخت و پز بودند. خان با تمامي اطراف

نواختند به سراپرده خود وارد شد و جمله بزرگان همگي بوق و سور مي
و همگي زانو به زانو و فشرده در  نددرگزين نيز در خيمه خان حاضر شد

مقتل الحسين گرديدند. در  محضر وي نشستند. سپس همگي آماده شنيدن
آن بين در ميان ميدان اصلي يك تخت باشكوه كه صدف كاري شده بود 
آوردند و پنج قدم آن طرفتر نردباني نهادند. بعد از آن از پشت سراپرده، 

هاي شتري و چشماني قبيح المنظر ده با ريش و گوش دراز و لبماليي ژولي
ه مردم از پير و جوان بلند شده به كه نام شيخ برخود نهاد بود وارد شد. هم

و بر روي كرسي نشست. وي سالم دادند. شيخ جواب سالم را پاسخ داده 
اي خوانده و سپس شاه و حضار مجلس را دعا نمود و سپس ابتدا فاتحه

شروع به خواندن مقتل الحسين تاليف فضولي بغدادي نمود. هنگامي كه به 
چنان غريو و شيوني در  ،يدقرائت بخش شهادت شهداي دشت كربال رس

نمودند گريه و شيون ميد. جملگي ميان شيعيان افتاد كه گويا روز محشر ش
اي ياران شاه حسين و اي مجاهدان بدر و حنين و رفيقان «زدند: و فرياد مي
ء هفتصد گويي همگي به صرع دچار شده بودند. در اين اثنا. »جدالحسين
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ن دست شروع به چرخيدن در مياهايي در هشتصد نفر سلماني با قمه
اي براي جلوگيري ي پنبهها موم و فتيلهجمعيت نمودند. در دستان سلماني

يكي «از خونريزي آماده بود. در اين هنگام جميع حضار هنگامي كه به بيت 
علي  يا ،رسيدند» سر برهنه يكي سينه چاك/ يكي زخمه گشا يكي دردناك

هايشان چون كاسه پرخون گشت و حسين گويان به وجد آمده چشم و يا
همگي حاضرباش به نوبت ايستادند. در اين هنگام خان درگزين رو به من 
نمود و گفت اي اولياء آقا برخيز و ببين كه چه تماشايي است. چون چنين 
گفت حقير نيز به تماشا نشستم. هنگامي كه شيخ به فصل شهادت امام 

پرده پشت كرسي گشوده شد و فردي با شكل  ،حسين از مقتل خواني رسيد
و شمايل امام حسين و با عمامه سبز ظاهر شد. همه مردم مشاهده نمودند 
كه از گردن امام حسين خون جاري است و سر مباركش از بدن جدا گشت. 
با يك هنر ظريف طوري طراحي نموده بودند كه از گردن امام حسين خون 

ن ترتيب اوالد و انساب و ياران امام حسين نيز فواره وار جريان يافت. به همي
واي حسين «وارد ميدان شدند. همه مردم با ديدن اهل بيت با فغان و ناله 

سپردند و ها ميه و بازوانشان را به سلمانيحسين گويان سين ،»شاه
كشيدند و خونها به ها و بازوان آنها را تيغ ميهايشان سينهها با قمهيسلمان

گرديد. برخي نيز به خاطر دندانهاي حضرت رسول روان ميعشق حسين 
اكرم كه در غزوه احد شكسته بودند چندين دندان از دهان خود را 

  شكستند. مي
نتيجه كالم آنكه در آن روز عاشورا قصبه درگزين از خون انسانها الله 

جمله عاشقان و صادقان داغها بر روي داغهايشان نهادند و از  .رنگ گرديد
هاي و هوي و روان  خون سرخ روان گرديد. بعد از اين نه و بازوهايشانسي

شدن خون محبان و دوستان يك روضه سلطاني قرّاء قرائت شد كه جملگي 
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ها در ميان ميدان گسترده سفره ،ان شدند. بعد از روضه خوانيمست و حير
 هاي روز عاشورا وها و خوراكبق و سيني پر از نذريشد و چند هزار ط

پلوي زعفراني و بريان زرد به سفره آوردند و در حق شهيدان كربال دعا 
كردند. آن روز در آن صحرا چندين هزار نذري عاشورا و نعمات نفيسه تناول 
گرديد و بعد از غروب به شهر درگزين بازگشتند. اين نيز يكي از رسوم اين 

  تماشايي است.  روز است كه واقعاً

  تتمه شهر درگزين
هاي دياربكر و بيگ پازاري و بهتان بسيار هاي اين شهر از خربزهخربزه

  لذيذتر، آبدارتر و بزرگتر است. 

  تاريخ و فتوحات شهر درگزين
و در زمان خالفت حضرت عمر به دست حضرت  م،٦٥٨هـ.ق/ ٣٨در سال 

و در زمان  م١٥٣٤هـ.ق/ ٩٤١فتح شده است. سپس در سال ساريه الجبل 
 م،١٥٤٨هـ.ق/ ٩٥٥تم پاشا فتح شد. در سال ان سليمان توسط رسسلط

چغال اوغلي سنان پاشا سردار سلطان مراد خان سوم درگزين را تصرف كرد. 
خسروپاشا وزير سلطان مراد چهارم  م،١٦٢٩هـ.ق/ ١٠٣٩ در سال مجدداً

ه گرفت و در بعد از فتح همدان، درگزين را نيز به مدت ده روز در محاصر
هاي نظامي برافراشته شد. در طي اين مدت از غارها چهار طرف قلعه خيمه

ن و زنان دخترا درگزين چندين هزار بار شتر كاال،و روستاهاي چهار طرف 
هاي زيرزمين دخمه ها وآوردند. همچنين از زيرزمينغنيمت گرفته به اردو 

 ند وهاي منقش فراوان درآوردزربافت و جامه ا، خارا،هاي ديبشهر نيز پارچه
دادند. سپس روستاهاي ميان صحرا و زات موحد سپاه اسالم به غنيمت به غ

 و لطمات بسياري به ايرانيان وارد نمودند كه قابل وصف ندكوهها را آتش زد
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امان اي امان اي «و گفتن نيست. ايرانيان كه اين وضع را اينگونه ديدند 
پاشا،  گويان جملگي از در اطاعت برآمدند. خسرو »غازيان سنّي عثمانيان

سهران خان را با هفت هزار سرباز اسالم به عنوان محافظ قلعه انتخاب كرد 
  . بغداد بهشت آباد مراجعت كرد و خود به

  ورقلعه پيله
به سمت شرق ادامه  يم وبعد از چندي اقامت در درگزين از آنجا خارج شد

اش حاكم شهرزور و پيله ور خان ور رسيديم. بانييم تا به قلعه پيلهمسير داد
است كه از قوم مغول است. قلعه مربع شكل كوچكي است بر روي يك پشته 

العبور است. يكي از داروغه  صعب ه شدتولي ب ساخته شده استعالي 
هاي خاك درگزين است. چهارصد نفر خدمه دارد. به قدر كفايت انبار نشين

دارد كه به سمت شرق است. اين سالح و توپ و توپخانه دارد و يك دروازه 
قلعه در شمال بغداد و بر سر راه قلعه چمچمال واقع گرديده است. در پايين 

  قلعه هزار باب خانه، مسجد و حمام قرار داشت. 

  قلعه دناور
به قلعه دناور رسيديم. اينجا نيز  يم وور به جانب شرق حركت كرداز پيله

اي است درگزين است. قلعهو تحت نظر حاكم داخل در خاك عراق عجم 
اي با ار گرفته است. در پايين آن، قصبهرعنا كه بر روي پشته اي بلند قر

 پانصد باب خانه، مسجد، كاروانسرا، حمام و بازار وجود داشت. اينجا
 سومخان وزير سلطان مرادم، ١٥٨٦ هـ.ق/٩٩٤كالنترنشين است. در سال 

ور را فتح نمود. از اينجا قلعه پيلهن پاشا اين قلعه و غلي سناوغال ايعني چ
  به قلعه جم رسيديم.  يم تادر جهت قبله حركت نمود
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  ستايش ديار كوه بات يعني قلعه جم
است زيبا و مسما به اي جم يكي از اكاسره بوده است. قلعهاش پرويز باني

اي بلند است. مساحت آن سه اي شش ضلعي و بر روي پشتهاسم وي. قلعه
اي به سمت بغداد وجود رون قلعه سيصد باب خانه و دروازهت. دهزار گام اس
رچه آبادي متعلق به آن نشيني مستقل است. صد و هشتاد پاداشت. خان
اي آباد با باغ و باغچه، آب روان، مسجد، كاروانسرا و حمام كه در است. قصبه

  حدود هزار باب خانه در آن وجود داشت. بازارش آبادتر بود. 

  پولقلعه دست 
به قلعه دست پول رسيديم. باني بنا  يم واز آنجا به جانب شرق حركت كرد

ر گويند. دن مغولي به فرد چالق، دست پول ميمشخص نيست. اما در زبا
اي در خاك عراق عجم قرار گرفته است. وسط يك جنگل و در كنار رودخانه

دروازه و خندق، بر گرداگردش ديوار سنگي وجود داشت. همچنين داراي 
نشيني تحت حاكم خان هايشان بسيار تنگ است. و كالنترنگهبان بود. خانه

جم است. در پايين قلعه هزار و پانصد باب خانه، حمام، مسجد، بازار و حومه 
م، ١٥٨٦هـ.ق/ ٩٩٤ميان فتوحات سال مزيني وجود داشت. اين قلعه در 

به قصر  يم وگرديد. از اينجا به سمت شرق رفت غلي فتحوتوسط چغال ا
  شيرين رسيديم. 

  آثار قصر شيرين
ويز است. بعدها شيرين دختر خسرو پر ،ينرباني نخستين قصر شي

الرشيد در اين منطقه قصري بنا نمود و لذا بنام آن صاحب كريمه به هارون
خ قديمي با نام قصر پرويز قصر شيرين مسمي شده است. همچنين در تواري

گردد. هم اكنون كاخ مخروبه اي در عراق عجم و در نزديكي بغداد ياد مي
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است. اين شهر در زمان هارون الرشيد آن قدر آباد بود كه باغ و باغات آن 
هايي از آن بناها باقي است. بعدها زل امتداد داشته است. حاال نشانهيك من

د. حاال تيمور آن را خراب نمود. در جانب شرق قصرشيرين، قزوين قرار دار
ه هزار گام روبه ويراني است. در گذشته حصار مستحكمي به درازاي دوازد

هايي ار باقي است. در بيست نقطه نشانههايي از آن آثبوده است. حاال نشانه
مرتضي پاشا  ،از وجود دروازه موجود است. در اين مكان به همراه والي بغداد

ديم كه در ذيل نقاطي را از قصرشيرين به جانب شرق به صيد و شكار درآم
  كنم. ام را بيان ميه مشاهده كردهك

با اسب  ،ابتدا و در جانب شرق از آب زاللي كه طقوز اوالم نام داشت
ياله يكي و با رود داست عبور كرديم. اين نهر از طرف الوند سرچشمه گرفته 

به طرف شرق ادامه  ريزد. از آنجا گذشته مجددشده سپس به شط العرب مي
به شهر حلوان رسيديم. باني اين شهر سليمان خان عثماني است.  يمادد

سپس تيمور آن را خراب نموده است. هم اكنون در اطراف منطقه بغداد 
به شهر قزوين  يم،جايي آباد است. از اينجا نيز به طرف شرق ادامه داد

  رسيديم. 

  اوصاف شهر قزوين
 نويسندگانچنين در دان روم و هممورخان بسياري چون محققين نكته

اند. اسم اصلي آن از قزوين نام برده» تقويم البلدان«و  »تاريخ خلكان«
كنند. اوباش ايران از ايرانيان آن را قزبين تلفظ ميقزوين است اما بعضي 

كاظمين قزمين، فصحاي عرب غازمين، مردم خراسان قارمين، هنديان كان 
گويند. خالصه به خاطر قديمي بودن شهر در هر و در زبان مغولي قزمون مي

  قومي يك نام دارد. 
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باني نخستين آن بنابرگفته مورخان ايراني حضرت نوح است. يافث 
اسمش به يافث مشهور گشت و  و فرزند حضرت نوح اين شهر را آباد نمود

گويند. بخت النصر از اينجا برخاسته در زبان عبري نيز بدان يافيث مي حاال
ي و تمام ضرت يحيي به سمت بني اسراييل رفتاي طلب خون حو بر

زغره عسقالن و ارض فلسطين را خراب  كنعان، طبرستان،شهرهاي شام، بني
، اسير كرده و وي را در قيد و بند نمود و نمود. در آنجا حضرت دانيال را ديد

م آن . مقدار غنايبه قزوين آوردحد و حسابي را از آنجا هاي بيغنايم و ثروت
گويند. آباداني و وان بود كه شهر قزوين را مقام حضرت يافث مياقدر فر

، درگزين و وسعت شهر قزوين آنچنان بود كه هر يك از شهرهاي همدان
ند. العده علي الراوي. بعدها ااي از قزوين بودهحلوان به اندازه محله

رت ، حضيهوديان النصر بعد از ستاندن خون بهاي حضرت يحيي ازبخت
. حاال به قضاوت گماشتد. سپس به وي ايمان آورد و او را دانيال را آزاد كر
 قزوينگويند كه زيارتگاه حضرت دانيال در آن اساس مي اهالي قزوين بر

گويند. اما اين بنده حقير قرار دارد. به شهر همدان نيز مقام پيغمبران مي
قلعه طرسوس كه از مقبره حضرت دانيال را در نزديكي شهر آدانا و داخل 

دانم كه كه حاال نيز زيارتگاه اهل دل است. هالكو است ميبناهاي آل عباس 
 انشهر قزوين را خراب نمود. سپس اردشير بابك ،به هنگام حركت به بغداد

هـ.ق/ ٧٩١د. بعدها تيمور آن را در سال از پادشاهان عراق آن را آباد نمو
 ،شاه عمادالدين شيرازي مجدداً .و مالك بغداد گرديد خراب نمودم، ١٣٨٩

د. سرانجام اهالي قزوين و آن را پايتخت شاهان عراق نمو قزوين را آباد نمود
 م،١٥٣٤هـ.ق/ ٩٤١خان در سال از فتح بغداد توسط سلطان سليمان بعد

بدينگونه قزوين يكي از قلعه قزوين را تسليم وي نمودند.  و دورانديشي نمود
ها آن را م، ايراني١٥٨٤هـ.ق/ ٩٩٢ديد. در سال اي عثماني گرهبيگلربيگي
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طان مراد سوم و به فرماندهي در زمان سل ها مجددد اما عثمانيبازپس گرفتن
  زاده آن را تصرف نمودند. چغال

قزوين را پس گرفتند.  ها مجددم، ايراني١٦٢٣هـ.ق/ ١٠٣٢در سال 
، قزوين، ارمو در زمان سلطان مراد چه م١٦٢٩هـ.ق/ ١٠٣٩سرانجام در سال 
اهالي  ،توسط خسروپاشا تصرف گرديد. به هنگام فتح آن همدان و درگزين

مطيع و منقاد گرديدند. خسروپاشا سپس پاشاي  ند ويايي آورداقزوين هد
د. به حكمت را به عنوان حاكم بر آنها گماشت و خود به بغداد روانه ش آدانا

قات بازگشت. بعدها به به توو خدا خسروپاشا نتوانست بغداد را تصرف كند 
فوت  دستور احمدپاشا و هنگامي كه در خواب بود به شهادت رسيد. بعد از

ها م، شهر قزوين به دست ايراني١٦٣٨هـ.ق/ ١٠٤٨سلطان مراد در سال 
  افتاد. امروزه چنان آباد و معمور گرديده كه گويي شام جنت مكان است. 

نشيني مستقل در عراق عجم و در مرز بغداد قرار قزوين خان ،در حال حاضر
كه  اهل هرمز و فردي است صاحب كالم دارد. حاكمش علي خان اصالتاً

شود. دوازده حاكم زيردست او هستند كه آنها نيز به كمتر مانند او يافت مي
كنند. قانون ايران زمين چنين است. نوبه خود در جايي حكومت مي

سيصد و چهل و پنج روستاي بزرگ است كه هر يك چون  همچنين صاحب
. قزوين داراي مال، مفتي و نقيب االشراف است هستندشهري بندري بزرگ 

  و دويست مسجد دارد. 
خط گلسه نوله ابروي پرتاب يرنده «گويد: شعري وجود دارد كه مي

ه جاي اما بنابر مضمون شعر فوق ب». مسجد ييقيليرسه نوله محراب يرينده
وزد و كسي نيست كه نماز جماعت اقامه كند. جماعت نمازخوان فقط باد مي

باي تيمور است. در داخل آن  از ميان مساجد اول از همه مسجد قديمي
گيرند. مسجد اي در جريان است كه تمامي نمازگزاران از آن وضو ميچشمه
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ن شهرستان كه يادگار مقتدر باهللا از خلفاي عباسي است. مسجد ساوه خا
يك مسجد بدون مناره است و محراب و منبر آن بسيار زيباست. مسجد 
دهك كه توسط شيخ دهك در قلعه دهك ساخته شده است. به نسبت ديگر 

اين مسجد علي رغم آن كه مسجد مساجد اين مسجد بسيار معنوي است. 
هاست اما شيعيان نيز بدان معتقدند. ديگر مسجد مشبك كه مسجد سني

ر قزوين قرار دارد. درب ست و در نزديكي حصار قديمي شهبسيار بزرگي ا
امي روم و ايران اش بسيار زيبا و ديدني است. بنده حقير در تمسوي قبله

م. بر روي آن هزاران اشكال هندسي زيبا وجود دارد. باني اچنين دري نديده
شهر باني چهارم  ،اين مسجد پرنور حماياس نامي از غالمان عمادالدين شاه

گويند كه يك بار شتر طال براي اين مسجد زوين است. مورخان ايراني ميق
هزينه شده است. هم اكنون اين مسجد جنت نشان نيز از جماعت غريب و 
محروم مانده است. گنبد مسجد سر به آسمان كشيده است. جميع 
گنبدهاي اين منطقه مانند يك تنگ بنا شده است اما گنبد اين مسجد 

ها و ها و صدفكاريو مدور است و با انواع زيباكاري زمين گردمانند كره 
بطوريكه چشم انسان بدان خيره است.  سنگهاي ذي قيمت هنرنمايي شده

ام هيچ ي مناطقي كه به سياحت پرداختهماند. اين بنده حقير در تماممي
ون و همين گنبد مسجد قزوين جايي را به مانند مسجد قزل الما در استرگ

  ام. نديده
را در » راينا جامع الدنيا جميعا ولكن ماراينا مثل هذا«ا اين بيت گوي

اند. در شهر قزوين مساجد ديگري نيز وجود دارد اما آبروي حق اين بنا گفته
ن قاصر امع است كه انسان در توصيف بناي آتمامي مساجد همين مسجد ج

  و عاجز است. 
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  توصيف قلعه قزوين
شكل بنا  يع و پرمحصول و به صورت مربعقلعه قزوين در يك دشت وس

بنا نمود و سپس غياث الدين شاه  انتدا اردشير بابكگرديده است. آن را در اب
ان و سالهاي آن در كنار درب نموده است. نام تمامي اسامي بانيتعمير 

ذكر شده است. در روبروي اين درب  ،مسجد مشبك كه در باال توصيف شد
ار تن از علماي سابق در كه چند هزاست رفته يك قبرستان بزرگي قرار گ

هاي قلعه است. همچنين تعدادي اند. درب بغداد از ديگر دروازهآن مدفون
  مدرسه و مكتب در آن نيز وجود دارد. 

  هاسقاخانه
به كمك اسب و گاو از  اكثراًهاي بسياري در شهر وجود دارد اما مردم چشمه

هاي شهر سقاخانه يساول آقا، قولي خان، از سقاخانهكشند. چاه آب مي
هاي چشمهدر داخل شهر واعظ، خواجه حسام از همه بيشتر مشهورترند. 

 ايچشمهمورخان تياما در نزديكي بازار و مسجد باي آب موجود نيست، 
كفاف معجزه دانيال نبي است و نشان از آب كوثر دارد، اگرچه وجود دارد. 

وين حدود سيصد قصر وجود دارد كه دهد. در قزاهالي شهر را نمي
مشهورترينشان عبارتند از قصر مخصوص حاكمان، قصر مالجاء، قصر منشي، 

  شاه بندر و سراي آقا. 

  بازار
شصت باب دكان دارد. چند باب آن بسيار و دو هزار  ،براساس گفته كالنتر

تميز و هايش بسيار ها و آرايشگاهت. اما بازارهاي مسقف، قهوه خانهعالي اس
ها هفد هزار عدد حفره چاه در باغ و بوستانش وجود مزين است. بغير از اين

  گيرند. ها آب ميهاي شهر از همين چاهكه همه عمارتدارد 



٢٢٣   
 

  سفر سوم اولياء چلبي به ايران

  جراحانو علما، طبيبان 
ها شهر است و از هر دياري اساتيد كامل و جراحان شهر قزوين آبروي ده

بديل جعلي حقا كه جراحي بياز ميان آنان گنحاذق در آن وجود دارند. 
، بيست و دو شاعر صاحب مكه حقير از اين شهر ديدن كرداست. هنگامي

ي كشاني ياري، فرضي، پنجاهي، نديوان در شهر بود، از جمله همايي، كاشا
  توان نام برد. واعظي خطايي را مي و صبايي

  البسه و پوشاك
هاي پيچند. لباسميو سربندهاي رنگي  هاي سفيدمردان بر سر خود پارچه

قع و روبند بر روي صورتهايشان ها برباشد. خانممردان نيز بيشتر از چيت مي
هاي رنگارنگ نگ پوشيده و چكمهبندند. همچنين چادرهاي سفيدرمي
  پوشند. مي

  اسامي مردان و زنان
علي بشنو، قولي سنجه، ميرزاجلي، حيدرقولي، عجزآقا و  ،لقب اكثريت مردم

مانند آنهاست. بانوان نيز ثمه خانم، هويدا، ماهيه، هما و مانند آن است. 
اسامي نوكران و كنيزكان چون فراج غالم، سرند غالم، الوندغالم، بوداق 
 غالم، زبيده، دمساز، چاره ساز، مه پاره، عشوه باز، شهناز و مانند آن است.

كنند. اما عربي نيز اهالي آن بسيار ظريف و بليغ و نازكانه فارسي صحبت مي
راي بدنهاي دانند. رنگ و رخسارشان به خاطر اعتدال هوا سفيد چهره، دامي

اند. نعمتهايش فراوان است. پسران شهر قزوين در قوي و قد و قامت خوبي
ون آهوي ختن زيبايي جمال و اعتدال در عراق عجم و كاشغر و خراسان چ

زيبا هستند. هوايش بسيار لطيف است و هنگام وزش نسيم سحرگاهي به 
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ب سحرگاهي هستند را بر انسان حياتي دوباره بخشيده كساني كه در خوا
  آورد. سر حال مي

  هاي شهر قزوينو نوشيدنيها محصوالت، خوردني
 مخصوص سفيددار و لوبياي دانه دار دارد. نان روغنهفت گونه گندم، جوي 

است. نان  »چاغل«باشد و نامش نان رنگي دارند كه مانند گل پنبه مي
در جاي ديگري پيدا و آشوره اش ١لواش، كعك همداني، سوپ، بورك

ي خوشخوار، بادام، هلو و چهل نوع گالبي دارد، انگور آبدار، آلوشود. نمي
  هايش بسيار معروف است. هندوانه

  تفرجگاهها 
هر طرف قزوين تفرجگاهي است كه هريك چون روضه رضوان است. 

ن و باغ شاهان، خيابامشهورترين آنها: هزارباغ، چهارباغ شاهان، قوياخ باغ 
  باشند. مندي ماه مي

  باغات 
به  به گفته خواجه بالي هفده هزار باغ و باغات در قزوين وجود دارد كه

  شوند. ها آبياري ميطريق چاهخاطر كمبود آب، بوسيله باران و يا از 

  زبان مردم قزوين
اما  دانند.تركماني، فارسي، عربي و پهلوي ميهاي كردي، مردمانش زبان

قتش شاهللا به وكنند. درباره زبان مغولي اننوكرانشان به مغولي صحبت مي
  صحبت خواهد شد. 

                                                 
  نام غذايي محلي در تركيه امروزي (مترجمين). ١
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  عجايب شهر قزوين
كه داخلش هيچ  تدر اين شهر يك گورستان چندهزار ساله يهوديان اس

اگر بخواهند يك يهودي را دفن كنند حتي  ماند. مثالً بنايي پايدار نمي
ها را به سنگ ي سنگ ديگر قرار بدهند. فوراً توانند يك سنگ را بر باالنمي

 يك وادي ماند. واقعاًقعر زمين كشيده و هيچ نشانه اي از آن باقي نمي
ست كه وقتي حيوانات اين زايي است. از ديگر عجايب قزوين اين اوحشت

به اطراف اين آنها را ، شونديره دچار بيماري ميشهر اعم از اسب و غ
چرخانند. به امر خدا درد و چند بار به دور آن مي آورندميان گورست

كنند. همچنين در يك باغ قديمي و بهبود پيدا مي كندميحيوانات فروكش 
شوند آنها را در ه مظنون ميچاه آبي وجود دارد كه حاكمان به افرادي ك

دوده سياهي خارج  كنند. سپس اگر از داخل چاهكنار چاه قيد و بند مي
كنند. ديگر كشند اگر چيزي خارج نگردد وي را آزاد ميگرديد وي را مي

دارد كه  اينكه در كنار مزار حضرت دانيال چاه آبي در يك باغ قديمي وجود
 اگر سارق حقيقتاً  .آورندكنار اين چاه مي اند را بهافرادي را كه سرقت كرده

صدايي خارج نگردد  گردد و اگرخارج ميي از داخل چاه صداي ،متهم باشد
  كنند. وي را آزاد مي

  تتمه شهر قزوين
شهر ديلم در نزديكي شهر قزوين قرار دارد. بغداد در سمت جنوب آن قرار 
دارد. در جانب شرق قزوين و در فاصله ده منزلي شهر اصفهان قرار دارد. بر 
سر راه آن شهرهاي ساوه و قم وجود دارد. قزوين در گذشته پايتخت بوده 

نت لذا امروزه وقتي پادشاه جديد صفوي بخواهد بر تخت سلطاست و 
نشيند. تا وقتي و در اينجا بر تخت ميمي آيد قزوين ابتدا به  ،جلوس كند

شد شاه مستقلي به حساب كه شاه جديد بر تخت قزوين جلوس نكرده با
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ود شمشير ضمن زيارت تمام اجداد خ رود وميآيد. سپس به اردبيل نمي
  بندد. اين از قوانين ايران زمين است. سلطنت را بر كمر خود مي

  هاي شهر قزوينارتگاهزي
اگرچه گنبدي ندارد اما بر روي قبرش سنگ بزرگ  زيارتگاه حضرت دانيال

وي آن به خط رام. بر تاكنون مانندش را نديده رنگارنگي وجود دارد كه
اي وجود دارد. زيارتگاه خاميث بن يافث بن نوح عليه عبري و يوناني نوشته

باشد. زيارتگاه شاه غياث الدين يالسالم كه مورد احترام بسيار مسيحيان م
باني قزوين، زيارتگاه امير زاهد خماباش كه داراي مسجد معتبري است. 

مدفون زيارتگاه جاندماه خانم دختر هارون الرشيد كه در زير يك گنبد 
در اينجا مرحوم و  بن فرخ زاد حاكم بغداد بوداست. زيارتگاه افكنده شاه 

بري در نزديكي دروازه مشبك در كنار حصار گرديده است. زيارتگاه قرافه ك
هاي شهر قرار دارد. اين زيارتگاه آنچنان بزرگ است كه فقط خواندن نوشته

كشد. همچنين در قبرستان اين سنگ قبرها بيش از يك سال طول مي روي
صد اولياء كرام و مشايخ عظام و چند هزار مولّف، مصنّف، مفسّر و  شهر، چند

سه  ،نام دارد »كان صحبا«محدّث مدفون است. در يك قسمت قبرستان كه 
ه و تا هزار صحابه مدفون است. در هر شب جمعه چند صد زاهد بدانجا رفت

شوند. نور منوري از آنجا قابل مشاهده است كه صبح به عبادت مشغول مي
د نفر شاهد آن نور بودند. قدسنااهللا سرهم العزيز رضوان اهللا تعالي چن

  اجمعين. 
بعد از چندي از حاكم شهر هدايايي  يم وشهر قزوين را تماشا كرد

  گرفته و به سمت شمال به راه افتاديم. بعد از شش فرسخ به الموت رسيديم. 
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  ستايش شهر الموت قلعه موت
اش مربعي شكل و در زوين است. قلعهتحت حاكميت حاكم قنشيني كالنتر

به همين خاطر يك نقطه تماشايي است. باني آن حضرت موت سلطان بوده 
اش بر من مشخص نگرديد. در اطرافش اند. اندازهبدان قلعه موت گفته

خندقي وجود داشت. سيصد نفر سرباز و تعداد مكفي اسلحه خانه و توپ در 
  آنجا وجود داشت. 

  يتوصيف رباط بيرون
حسن بن زيدالباقر بنا نموده است.  م، ٨٦٠هـ.ق/ ٢٤٦اين رباط را در سال 

اي پنج ضلعي و مستحكم مركزي را در بر گرفته است. قلعه اين رباط قلعه
به مانند توپراق قلعه اروميه است. مساحتش شش هزار ذراع و ده هزار گام 

زوين و در است. چند خندق عميق و دو دروازه دارد. در سمت قبله درب ق
جانب شرق دروازه ديلم واقع شده و در داخل قلعه شش هزار خانه وجود 
دارد. مساجد متعدد، حمام و بازار دارد. در اطراف آن پنجاه و هفت پارچه 

هايي نيز وجود دارند اما دارد و در بعضي از روستاها قلعه روستاي آباد وجود
سرزمين  دي بنويسم. واقعاً توانم چيز زيا، نميچون بدانجا نتوانستم بروم

گردد. قه به خاطر انبوهي گندمش تيره ميپرنعمتي است. نان اين منط
  اش نيز بسيار است. ميوه

  توصيف شهر قديم معظم و دارالعالمان ديلم
به شهر ديلم  يم وبعد از چندي از قلعه الموت به جانب شرق حركت كرد

رسيديم. ديلم، سلطان نشيني در منطقه عراق عجم و تحت حاكم قزوين 
است. حاكمش پيريار سلطان صاحب هزار نفر خدمتكار است. باني قلعه 

المستكفي باهللا خليفه عباسي است. وي كه بسيار فردي خشمگين بود  ،ديلم
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نگهداري فرزندش  اي برايو در اينجا قلعه فرزندش را به اين ديار تبعيد كرد
گري در عراق عرب بنا نمود. اينجا ديلم عراق عجم است و قلعه ديلم دي

هاي ديگري مانند قلعه ديلم وجود دارند اما ديلم از همه وجود دارد. قلعه
آنها وهمناك تر است. قلعه در دامن كوه ديلم و بر روي يك پشته سنگي 

ار باب خانه قرار دارد كه بزرگ قرار گرفته است. در محوطه پايين آن دوهز
همواره به اطاعت  البته بناهايش بسيار قديمي هستند. زيرا مردمانش

آيند. به همين خاطر شهر از غارت و تخريب در امان مانده پادشاهان در مي
هاي قديمي بسياري نيز برجاي مانده است. همچنين است و ساختمان

ست. به خاطر لطافت آب و داراي مسجد، كاروانسرا، حمام و بازار شاهي ا
اند. مسقط د، ارسطو مثال و تابع مذهب شافعيهوايش مردانش بسيار رشي

الراس صاحب تفسير ديلمي از اين شهر بوده است. به همين خاطر بدان 
دار و غاتش نيز فراوان است. گندمش دانهگويند. باغ و باتفسير ديلمي مي

ت كه گويي نان همدان است. خوش رنگ است. لذا نانش نيز بسيار لذيذ اس
  آيد. وع گندم منطقه ديلم از رودبار ميبهترين ن

  قلعه خسرو پرويز (قصراللصوص)
شهري بزرگ بود كه در زمان پرويز آباد شده است. به خاطر اينكه توسط 

، بدان قلعه اللصوص يا قلعه پادشاهان به طريق دزدي به تصرف درآمده است
. قبل از تخريب آن استآباد  م اصلي آن پرويزگويند. اما اسدزدان نيز مي

هاي اند. حاال نشانهايراني بسيار آن را توصيف نموده توسط تيمور، مورخان
آن بناي قديمي آشكار است. اين قلعه امروزه سلطان نشيني در منطقه عراق 
عجم و در ناحيه قزوين است. حاكمش صاحب هزار خدمتكار است. در 

د. لذا مناطق آبادي نيستند. انت كيسي و موال ساكنشيراطراف اين قلعه ع
اش نيز خيلي آباد نيست. داخل قلعه مسجدي مانند مسجد قلعه دمشق قلعه
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خواند و اينگونه در ميان ت اما كسي بدانجا نرفته نماز نميوجود داش
باد، همدان و قزوين نزديك است. ان غريب مانده است. اينجا به اسدآشيعي

شود. مردمش اله پنبه و حبوبات فراوان كشت ميا نهر ديدر دشت آنجا ت
نفر از آنها از شيعه و دزد هستند. آنچنان جسور و قلدر هستند كه يك  تماماً

هستند  اش مانند مردم چركس چنان دزدانيگرداند. اهاليده نفر رو بر نمي
توان به زيارتگاه هاي اينجا ميبايند. از زيارتگاهركه سرمه را نيز از چشم مي

  شيخ شجاع الدين قزويني، شاه منصور بعروري و علي ترمذي اشاره كرد. 

  آباد داد قلعه اسدتوصيف بلده بي
باد رسيديم. آ يم تا به قلعه اسداز قصراللصوص به طرف جنوب حركت كرد

سلطان نشيني در قلمرو همدان و در خاك عراق عجم است. حاكمش 
آباد در دو منزلي راه همدان به عراق قرار گرفته  صاحب هزار غالم است. اسد

آباد  است بدان قلعه اسداست. بنابر اينكه اسدالدين كرماني آن را بنا نموده 
  اش چهار ضلعي و مستحكم است. گويند. قلعهمي

  اوصاف بلده خوبان قلعه باغ جنان
اي در ميان موصل و همدان است كه بر روي يك پشته سنگي شيبدار قلعه

ون خليفه بود. اما و در ميان جنگلزار قرار گرفته است. باني نخستين آن مام
 شاه شاهان شاه"اي كه به سمت عتبات است نوشته بر روي دروازه

توسط رستم پاشا وزير سلطان  م،١٥٣٤هـ.ق/ ٩٤١. اينجا در سال "اسماعيل
 ها آن رام، ايراني١٦٢٤هـ.ق/ ١٠٣٣خان فتح گرديد. سپس در  سليمان

م و در زمان سلطان ١٥٨٥هـ.ق/ ٩٩٣بازپس گرفتند. بعدها در سال 
 اگرچه مجددآن را فتح نمود.  سنان پاشا مجدداًاوغلي  چغال ،ومخان سمراد

و در  م١٦٢٩هـ.ق/ ١٠٣٩رديدند. تا آنكه در سال ها بر آن مستولي گايراني
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ن و ه هنگام تصرف درگزيزمان وزارت خسروپاشا وزير سلطان مراد چهارم ب
د. سپس علي بيگ حاكم پالو را ورور اينجا را نيز به تصرف خود درآقلعه پيله

اهده نمود كه قلعه به به حكومت آنجا گمارد اما بعد از بازگشت از بغداد مش
ه آباداني است. درحال ها افتاده است. بعد از آن و به مرور رو بدست ايراني

سه هزار غالم است.  نشيني مستقل است كه حاكمش صاحبحاضر سلطان
به روستاي يساول رسيديم كه  يم واز اينجا نيز به سمت جنوب حركت كرد

داراي پانصد باب خانه بود. از آنجا نيز حركت كرده به قلعه چيك احمد در 
ور بوده است زدشت بادانليجه رسيديم. در گذشته تحت حاكميت حاكم شهر

. داراي هشتصد باب اما در حال حاضر تحت حاكميت حاكم مهربان است
  خانه بود. 

  اوصاف قلعه مهربان
به قلعه مهربان رسيديم. اين  يم واز چيك احمد به طرف جنوب حركت كرد

قلعه را خسروپاشا به هنگام فتح همدان به همراه هفده قلعه ديگر به تصرف 
خود درآورد. در حال حاضر خان نشيني مستقل در خاك عراق است. 

باشد كه غالم است. حاكم قلعه طبلرخان مي حاكمش صاحب چهار هزار
اهل كهروان است. خان مهربان دوازده حاكم تابع، مال، شريف الشرفا،  اصالتاً

داروغه، يساول آغاسي و قوللر آغاسي است. مهربان در دو  ،كالنتر، منشي
  منزلي باغ جنان قرار گرفته است. 

  اوصاف شهر عتيق سنه
رسيديم. اينجا را در سال از مهربان حركت كرده بعد از چندي به شهر سنه 

امير غياث الدين حاكم كردستان بنا نموده است. بعد از  م،١٢٤٩هـ.ق/ ٦٤٧
آن از پادشاهي به پادشاه ديگر دست به دست شده است. سنه در عراق و در 
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دارد. و ديواري از خاك  است شرق بغداد در يك دشت وسيع قرار گرفته
اش به خاطر باشد. قلعهيني مستقل و تحت حاكميت ايران ميسلطان نش

قرار گرفتن در مرز با موصل، بغداد و شهرزور آباد شده است. در داخل قلعه 
سيصد باب خانه كوچك وجود داشت. همچنين يك باب مسجد و سه انبار 

  غله نيز بود. ساير بناها در بيرون شهر قرار داشت. 

  سنهبيرون شهر 
در اطراف آن ديواري گلي قرار داشت كه شانزده هزار گام مساحتش بود. 
داراي خندقي عميق و دو دروازه بود. دروازه بغداد به سمت قبله و دروازه 
موصل به سمت شمال است. در داخل شهر ششصد باب خانه وجود داشت. 

شهر بود. همچنين داراي  روحانيبهترين عمارت شهر خانه حاكم و 
وانسرا، حمام و تعدادي دكان بود. در اطرافش باغ چنداني وجود ندارد. به كار

هايي بدان راه خاك درست شده به مرور زمان خرابيخاطر اينكه اين قلعه از 
هـ.ق/ ١٠٣٩خان چهارم در سال مراد يافته است. خسروپاشا وزير سلطان

ازان و به هنگام تصرف بغداد به محاصره اين شهر پرداخت. سرب م١٦٢٩
كردند. خسرو پاشا متوجه رار ف اني درون قلعه طاقت مبارزه نداشتند واير
اش تن بغداد الزم است. اما چون قلعهد كه حفظ اين قلعه براي نگه داشش

اي مستحكم در آنجا بنا نمايند. لذا بنّاهاي داد كه قلعهخراب بود دستور 
د. ماه بنا كرقلعه بزرگي در عرض يك ماهر را آورد و با آجر و خشت 

د. بعد قلعه را پر از سالح كرهمچنين در اطراف آن خندق عميقي حفر كرد 
گمارد. شاه ايران بعد از لفقار پاشا را به محافظت قلعه از خليل پاشا و ذوا

به طرف اين قلعه و  ،آنكه موفق نشد روستاييان را به طرف بغداد كوچ دهد
ار رداران داخل قلعه نيز فرد. سو موفق به تصرف آنها ش احمد آمد قلعه
. خسروپاشا آنها و ديگر سرداران را رفتندبه موصل نزد خسروپاشا  ند وكرد
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اي چنان مستحكم را كه داراي و خطاب قرار داد كه چگونه قلعه مورد عتاب
آن همه سالح بود و الاقل تحمل يك ماه محاصره را داشت رها كرديد. 

ت بريد. از آن زمان قلعه سنه در دس سپس صد و پانزده نفر از آنها را سر
هنگامي كه سردار  شابيرام پا م،١٦٣٧هـ.ق/ ١٠٤٧ايرانيان است. در سال 

ر سرباز قصد به همراه وزير شام احمدپاشا و چهل هزا ،بغداد گرديده بود
پاشا از شصت هزار نيروي ايراني شكست تصرف قلعه سنه نمود. اما احمد

هاي شهداي عثماني در سه استخوانو كشته شد. در حال حاضر  خورد
  قسمت قلعه سنه قابل مشاهده است. 

  توصيف شهر قم
روان يبه شهر قم رسيديم. باني نخستينش انوش يم بهاز سنه حركت كرد

است. به اين شهر قمرالقم نيز  عادل است كه بر روي يك ستون نوشته شده
ن نيز همچنين گويند. به هنگام سياحت در كريمه و در نزديكي آق كرمامي

هللا به وقتش در اشاها بوده است. انل در تصرف اجنّهنامي مشاهده نمودم. اواي
 م،٨٦٨هـ.ق/ ٢٥٤يروان در سال آن مورد توضيح خواهم داد. بعد از انوش

و يعقوب شاه . سپس شاه غياث الدين خليفه عباسي آن را آباد نمودمامون 
سليمان و سلطان مرادخان  . بعد از آن به دست سلطانآن را آباد نمودند

گرفتند. در سال  ها آن را بازپسايراني . اگرچه مجدداًگرديد چهارم فتح
و در زمان سلطان سليمان، القاص ميرزا بن شاه  م١٥٤٧هـ.ق/ ٩٥٤

اسماعيل آن را تخريب نمود. علت تخريبش اين بود كه بعد از به قدرت 
روان منصوب حكومت شبه رسيدن شاه طهماسب به سلطنت، وي القاص را 

نمود اما القاص كه مدعي سلطنت بود بعد از مدتي از راه واليت قبچاق و 
. سلطان سليمان بعد از رفتكريمه و با كشتي به نزد سلطان سليمان خان 

. القاص دادو كردستان را به القاص ميرزا  مدتي هشتاد هزار سرباز از تركمان
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ن، درگزين و تمام آذربايجان را نيز بسياري از شهرها از جمله قم، همدا
در حلب برد. القاص آنها را و خزاين بسياري را با خود  خراب و تخريب نمود

. شهر قم از آن زمان ديگر آباد نشده است. به سلطان سليمان پيشكش كرد
در حال حاضر هزار و ششصد چاه آب دارد. به خاطر اينكه اطرافش 

اي شهر به وسيله . تمام بناهاي در آن جاري نيست، رودخانهصحراست
شود. مردمش تمام شيعه هستند. به گفته بطلميوس شهر دوالب آبياري مي

ها، قم در عرض نهم واقع شده و هوايش به شدت گرم است. خوردني
آورند. اما حلوايش بسيار عالي  از حله ميحبوبات و گندمش كم است و اكثراً

اش هاي لذيذ و خوشمزهوشيدنيناست. فندق و پسته نيز بسيار دارد. از 
توان به شربت شيرازي و طوقنارش اشاره نمود. شهر قم باغ و باغات مي

اند. باغ سرجم از همه ر گذشته هر يك بسيار آراسته بودهبسياري دارد كه د
شرق همدان قرار گرفته است. در  منزليآنها مشهورتر است. شهر قم در پنج 

صوص نيز نزديك للته است. به شهر قصرامستحكمي داش زمان گذشته ديوار
  است. 

  اوصاف شهر كاشان
اش ه شهر كاشان رسيديم. مقدسي مورخ در سفرنامهب يماز قم حركت كرد

ده اين منطقه را بسيار عالي توصيف نموده است. باني نخستينش منوچهر بو
ها عدد متروكه و جوالنگاه عقربهاي متاست. چندين سال به خاطر زلزله

است. اما بخاطر آب و هواي مطلوبش، مخروبه ماندن آن عاقالنه نبوده بوده 
نين مزبيده خاتون همسر اميرالمو م، ٨٥٧هـ.ق/ ٢٤٣لذا در سال  است

. وي آنچنان به ي براي آباداني اين شهر نمودهارون الرشيد هزينه بسيار
آباداني آن پرداخت كه گويي الرستان ديگري است. بعد از آن كاشان در 

ان حاكمان متعدد دست به دست شد تا در زمان خليفه المستنصرباهللا، مي
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حاكم شهر آقاجاي نام به آبادني آنجا همت گمارد. شهر آنچنان آباد گرديد 
آن  و ن آمدكه گويي دمشق شام است. بعد از آن اينجوشاه از بغداد به كاشا

د. آل اينجو گوينكرد. در زبان مغول به شاه، اينجو ميرا پايتخت آل اينجو 
و در بيرون شهر در  ندي آنها در كاشان به قتل رسيدسه نفر بودند و هر سه

  اند. ، دفن شدهزير يك گنبد كه به مشهد اينجوييان مشهور است
گويند. كردها بدان كشاو، هنديان بدان مغوالن به اين شهر قسوات مي

گويند. در ميبها بدان كاسبان يعني كاركنان گردمان يعني ديار عقرب، عر
زيرا قاف و  گويند.در زبان فارسي كاشان يا قاشان ميزبان جغتايي كشان و 

اند. اما صحيحش قاشان است. در اصل نام قديمي آن كاف قريب المخرج
 ٤٥٢قيل مان بوده است اما در زمان زبيده خاتون و بعد از اتمام آن در 

گرديد. بعدها در  ّميشود مسمي ٤٥٢به قاشان كه در حروف ابجد هفته 
ا تيمورخان به هنگام تسلط بر عراق اين شهر ر م،١٣٨٩هـ.ق/ ٧٩١سال 

شاه بخشيد. وي نيز آن را پايتخت خود خراب نكرد و آن را به پسرش يعقوب
نمود. بعد از آن القاص ميرزا به فرمان سلطان سليمان خان اين شهر را 

. در ذيل به اندازه شتد از آن رو به آباداني گذاتخريب نمود. كاشان بع
  پردازيم. اي از دريا به توصيف كاشان ميرهقط

  توصيف قلعه فين كاشان
قلعه فين از بناهاي منوچهر است. در بيرون شهر كاشان و در يك دشت قرار 

ان كشيده فين واقع شده است. گرفته است. سمت جنوبش كوه سر به آسم
سبز قرار گرفته است. محلي سراي مستحكم كه در دامن كوه و در قلعه
اش مانند قلعه ماغوت در جزيره قبرس است. مساحت قلعه سيزده هزار قلعه

و هفتصد قدم است كه از طريق قدم زدن بر روي ديوار قلعه به دست آمده 
ه را است. خندق بسيار عميق و تميز در اطراف خود دارد. روي ديوارهاي قلع
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 ،ش آفتاب و بارش باران و برفاند تا تاببا گچ خراسان گل اندود كرده
ديوارهاي آن را از بين نبرد. ارتفاع ديوار هشتاد ذراع و عرض آن بيست ذراع 

توانند چوگان بازي كنند. اين وي ديوارهاي قلعه چند سواركار مياست. بر ر
از كوه فين سرچشمه گرفته  شهر كمي از قم كوچكتر است. آبش تماماً 

هاي مارتو بعد از آن تمامي باغ و باغات و عسپس با رود دوماتيز يكي شده 
اند و آالت  اهل كار و كوششكنند. مردمانش تماماًبياري ميشهر را با آن آ
مردم اين  شود. حقيقتاًين شهر در هيچ جاي ديگر يافت نميحربيه ساخته ا

شهر در اين فن، مهارت بسيار زيادي دارند. آلوي بخارا و تخم قازش نيز 
هايش بسيار آبدار و لذيذ است. اين هايش گالبيبسيار معروف است. از ميوه

شهر در عرض نوزدهم واقع شده به همين خاطر عقرب در اين شهر بسيار 
هايش اند. عقربردهكزياد است. حتي بعضي از اينجا با نام شهر عقرب ياد 

هاي درياي روم است. اين حيوان دم خود را كج كرده و مانند خرچنگ
كند. حتي قاطر و شتر را نيز له ادرارش تمام حشرات را شكار ميبوسي
هارون الرشيد اين تواند هالك كند. از حكمت الهي هنگامي كه همسر مي

محلي  و آن را در د كاهني براي اين شهر طلسمي نوشتنموشهر را آباد مي
. بر روي طلسم جمله مسافرم مسافرم نوشته شده به نام ناوان دفن نمود

اي به هنگام ورود به شهر سه هرگاه فردي از اهل شهر يا غريبه است. حاال
رسد. به ه امر خداوند هيچ ضرري به وي نميبار كلمه مسافرم را تكرار كند ب

خراساني كه از شهر بالكسري  همين خاطر رفيق همراه ما يعني باباعبدي
  هاي كاشان سروده است. اي درباره عقربمنظومه ،اطولي استآن

  ابيات برغوثيه
نه پيره هر بري بر يردن ايدر ايسه هجوم نه پيره بيمز امان ويرمز امان جانه 

  قيار 
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پيره بر هيئت ايله خلقه هجوم ايلركه ديوي ده باغالرسه لر ايليه مز بونده 
  قرار

جه بير پيره يي ك. ررسه ايدي بي شك اهل كاشان دير ايدي عقربه  بويله
  رحمت هربار

بالكسريده خداعبدي يه قيلمزسه مدد پيره لر آني شهيد ايليه جك زار و 
  نزار

  اوصاف زيارتگاه ملوك و سلف سالطين
ليد را براي حضرت عمر بعد از خارج كردن بصره از دست خوارج، خالد بن و

 تيجه جنگي كه در اين محل صورت گرفت،. در نكرد تصرف كاشان اعزام
نجام . فتح كاشان سرارسيدنداز صحابه پيامبر(ص) به شهادت  چند تن

صحابه پيامبر شهر  د. در طي حكومتيگردتوسط اسود بن مقداد ميسر 
به در محلي بنام د. در حال حاضر چند تن از اوالد صحايگردكاشان آباد 

به جانب  يم وشهر را به بهترين وجه تماشا كرداند. اين قرانه عرب مدفون
ليزن شرق به راه افتاديم. از ميان روستاهاي آباد گذشته به روستاي ز

دار داشت. سپس در جهت شرق ادامه داده به رسيديم. دو هزار خانه باغچه
  گلپايگان رسيديم. 

  اوصاف شهر گلپايگان
طايي يعني اميرجربان آن را روان عادل و از برادران حاتم ييكي از امراي انوش

گويند. . مغوالن بدان قان ميروف شداز اين رو به جربان خان مع و بنا نمود
باشد. گلپايگان سلطان غولي و چيني قان به معني حاكم ميدر زبان م

نشيني مستقل در ايالت كاشان در خاك عراق است و حاكمش صاحب هزار 
اند اما شهر آباد است. چهار ست. اگرچه ديوارهاي شهر خراب شدهغالم ا
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هاي مهربان، اصفهان، قاشان، نام طرف شهر خندق است. چهارده دروازه با
ساوه، دماوند، بغداد، ديلم، درتنگ، الموت و غيره دارد. هفت هزار باب خانه 

 شيعه آباد، مسجد، حمام، كاروانسرا و بازارهاي متعدد دارد. مردمش تماماً 
دان هستند. كودكانشان دان و فارسيسخن، نكتههستند. همگي آنها ظريف 

هايشان اينگونه بدانها آموزش جيب و رشيد هستند و در مكتب خانهبسيار ن
دهند. الف با زير ئه با زير ئي با پيش ئو، ب با زبر به با زير بي با پيش بو، مي

ا زبر ت با زبر ته با زير تي با پيش تو، ث با زبر ثه با زير ثي با پيش ثو، ت ب
  ته با زير تي با پيش تو، ج با زبر جه با زير جي با پيش جو، و الخ. 

يز اند. همچنين در تشيع نشهر گلپايگان در چندين علوم واقفاهالي 
 هايشان اغلب قلمكاري شده است و تاج در سرر غالي هستند. لباسبسيا
د. پوشنهاي سبز و شلوارهاي سبزرنگ ميفشگذارند. همچنين كمي

يني كه هر محله يكي را ميب اند بطوريكه دراكثريت مردم گلپايگان خواننده
 اي در دست گرفته و دوازده مقام و چهل و هشت تركيب و بيست ودايره

اعي ني و ربخواند. بعضي از اين اشعار كه به طرز خراسامي چهار اصول را
  اند:سروده شد است اينگونه

      انمـي گوزل اي جـن باغـتبريزي
  باغچه سي داغي گوزل اي جانم 
      دون ايشيتديم كه رقيبم اولمش 

  ١انمـوزل اي جـي گـر دخـبوخب

  شعري در مقام عراقي و طرز الرستاني
  نه هواي باغ و نه ساز نه كنار كشت مارا 

                                                 
ر رده اين خبمباغ تبريز زيباست اي جانم، باغ و كوهسارانش زيباست اي جانم، ديروز شنيدم كه كه رقيبم . ١

  نيز زيباست اي جانم (مترجمين).
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  همه حيرتم به دهقان همدان بهشت مارا
  درگزين بهشت مارا، شهربان بهشت مارا

  تللره تللره تاني تاني، تاني تاني دير، دير تن، تن، تانا درني
پردازند. از گلپايگان صحراها اينگونه به سوز و ساز مي در گوشه گوشه

راه است. در ابتداي راه خروجي شهر قبرستاني وجود دارد  منزلتا قم يك 
هايي چون مقام ان و خاقان است. همچنين زيارتگاهكه مدفن چندين سلط

م حسين، مقام رجال الغيب، مقام امنا و چهل تنان، مقام حضرت خضر، مقا
  مقام نجبا وجود دارد. 

  اوصاف شهر ساوه
از گلپايگان به سمت شرق به راه افتاده به شهر ساوه رسيديم. مورخان بناي 

گويند. دانند و آن را قعد ساوه نيز ميياين شهر را در زمان حضرت نوح م
وده چنان اين شهر وسيع بباشد. گويا آنقعد در زبان عربي به معني شهر مي

ل ببايست سه روز راه بروي. ششصد سال قكه براي طي كردن تمامي آن مي
النصر براي طلب حمد و در زمان حضرت عيسي(ع)، بختاز والدت حضرت م

د. او در اين شهر دويست و به اين سمت آم يحيي خروج كرد خون حضرت
ردشاه اينجا را آباد گعدها يزدد. بيهودي را كشت و شهر را متصرف شهزار 

نشيني در خاك عراق و تحت حاكميت خان د. در حال حاضر سلطانكر
اش بخاطر قرار گرفتن حاكمش صاحب هزار غالم است. قلعه كاشان است و

باب اش خراب است. در داخل شهر پنج هزار مرز و همچنين بناي خاكي در
ها و بناهايش شبيه قم است. اين شهر از خانه گلي وجود دارد. ساختمان

لحاظ آب و هوا، تندرستي و زببايي اهاليش بعد از همدان بر ديگر شهرها 
ارجحيت دارد. در داخل شهر سنّيان بسياري وجود دارد. براساس يرليغ 

شوند. اگر شاهي كه دارند كساني كه سّب خلفاي راشدين كنند نفي بلد مي
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شود. اما دو كار يان كنيم بسياري طوالني مير را ببخواهيم وصف اين شه
آنها بسيار عالي است يكي آنكه اهالي اين شهر به چيزي محتاج نيستند 

ست و هايشان باز ابسيار منظم است. هر شب درب دكان ديگر آنكه شهرشان
پاسبانها تا صبح نگهباني خوابد و اش بدون ترس و واهمه ميهركس در خانه

هر منظمي است كه كسي به مشروبات و ماكوالت در دهند. آن قدر شمي
زند. مردمانش بسيار دقيق و حسابگر هستند و كاسبانشان ها دست نميباغ

شيخ صفي  دانند. آنها اين را قانونحتي حساب يك دانه برنج را نيز مي
  دانند.مي

  نرخ و اوزان شهر 
ل و هشت هزار و هشتصد درهم است. معادل هفتصد و چه »گز«هر يك 

معادل  »ققيز«دو هزار و چهار صد درهم است. هر معادل شصت و » شق«
قفيز معادل دوازده صاع  دوازده هزار چهارصد و هشتاد درهم است. و هر

» صاع«شصت درهم است. هر معادل هزار و پانصد و  »مكوك«است. هر 
صد و سي درهم است.  دلمعا »رطل«معادل هزار و چهل درهم است. هر 

معادل چهار  »ميل«معادل دوازده هزار گام است. هر » فرسخ«همچنين هر 
يك پا نيز باشد. هر صد گام است. هر گام نيز چهار برابر درازي يك پا مي

ها مردمان ساوه در علم كتابباشد. با اين حساب و برابر بيست و يك جو مي
به  سمت شرق حركت كرديم و ند. از ساوه بهاعداد مانند هنديان هست

روستاي حيدرقان رسيديم. اين روستا صد باب خانه، مسجد و كاروانسرا 
داشت. از اينجا نيز به طرف جنوب حركت كرده به روستاي سلطان دوزع 
رسيديم. متعلق به حاكم كاشان بود. روستايي آباد با هزار باب خانه بود. از 

  ري رسيديم.  آن نيز عبور كرده در سمت جنوب به شهر



 ٢٤٠ 
 

  سفرنامه اولياء چلبي به ايران عصر صفوي
 

 اوصاف شهر شهير ري

پادشاهان مورخان ايراني نخستين باني اين شهر كيومرث يكي از بنابر گفته 
باشد. شهر ري چندين مرتبه توسط متجاوزين قديمي ايران و توران مي

 هخراب شد. اما هوشنگ شاه آن را تجديد بنا نمود. اين شهر آنگونه آباد بود
آمده است. حكومتش چندين آن به حساب مي روستايي در برابر كه بغداد

بار دست به دست شده است. در حال حاضر شهري آباد و بزرگ در سرزمين 
عراق و در جانب غربي كوه دماوند است. به مانند بورسه شهري است در 
دشتي فراخ و چمنزار كه باغهاي فراوان آن را احاطه كرده است. طول اين 

فرسخ يعني بيست و چهار هزار گام است و شهر آباد از شرق به غرب دو 
عرضش تنها نيم فرسخ است. شهر ري به مانند شهرهاي تيره و مغنيسا به 

غرب ري كوه اقرع كه در حدود  منزليدرازا ساخته شده است. در در دو 
  كردستان است قرار دارد. 

با آن فاصله دارد. اما ما به آرامي  منزلشهر ساوه در جانب شرقي و سه       
در دو منزل بدانجا رسيديم. حاكم شهر ري مالك هفت هزار غالم است. ملّا، 

شيك آغاسي، مهماندار و غيره نيز دارد. اين يخواجه انامي، شيخ السادات، ا
مانند ديگر اش اگرچه به پردازند. قلعهاد به اجراي عدل و داد در شهر ميافر

نه هزار و هشتصد در شهر نهايت آباد است. نيست اما شهرش بي ها آبادقلعه
هايشان از آجر ساخته شده است. وجود دارد. تمام ساختمانباب خانه باغدار 

در چهار سمت شهر خندقي عظيم كنده شده و از اين جهت مصون از 
از چوب ساخته  تجاوزات است. هشت دروازه در شهر وجود دارد كه تماماً

. علت تنگ بودن هستنداندازه تنگ هاي داخل شهر بيشاهراهاند. شده
د است كه همواره شهر را تهديد ها به خاطر ترس از ياغيان عرب و كرشاهراه

دشمنان هايشان ها و خانهم حمله ياغيان، اهالي شهر از بامكنند. به هنگامي
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يره ا تير و تفنگ و سنگ و غبهاي تنگ گير افتاده اند، را كه در كوچه
هاي جزيره ساكيز و حلب قلعه مانند هاي شهر به مانند خانهخانهزنند. مي

توانند از هستند. در شهر صد و ده چشمه آب وجود دارد كه تمامي افراد مي
آب آن بنوشند. همچنين به ياد شهداي كربال در هفتاد و دو نقطه از شهر 

ر آباد است. در جانب سقّاخانه وجود دارد. در اين ميان سّقاخانه شاه بسيا
اند در جريان است و د كه از كوه دماوند سرچشمه گرفتهغربي شهر دو رو

كند. آب اين رودخانه به خاطر گذر از مي باغ و باغات شهر را آبياري ميتما
معادن آهن خوش طعم نيست. به همين خاطر در داخل شهر نهصد هزار 

هرها خيلي خوب نيست و چاه آب وجود دارد. هواي شهر به مانند ديگر ش
ستان و زمستان بر روي پشت بام بسيار گرم است. مردمانش در تمامي تاب

هاي اين شهر بسيار خنك و لطيف است. همچنين در اطراف خوابند. شبمي
  اين شهر معادن ذي قيمت لعل و ياقوت وجود دارد. 

  ري هاي شهرزيارگاه
مهاجر و انصار در شهرري به از زمان خالفت حضرت عمر چند تن از صحا

اند. اينك مزار آنها در جانب جنوب شهر زيارتگاه بزرگي است. مدفون
همچنين زيارتگاه شاهرخ قاي كه داراي يك گنبد بزرگ است. زيارتگاه 
سلمان كوفي در بيرون شهر و در زير گنبد مدفون است. وي پير سّقاها بوده 

گي فوت نموده است. بعد و حضرت علي كمرش را بسته و در صد و سي سال
بعد از چندي به  يم واز تماشاي شهر ري به طرف كوه دماوند حركت كرد

ز روستاي شيرعلي رسيديم. اين روستا كالنترنشيني در خاك ري است. ا
به قلعه دماوند  يم تاهاي دلگشا عبور كردآنجا نيز گذر كرده از ميان باغ

  رسيديم. 
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  قلعه دماوند
اند. اما به خاطر اي در اينجا بنا نمودهخلفاي عباسي قلعهدا و در زمان در ابت

. در اين اواخر و در اينكه از آجر ساخته شده بود به مرور ايام از بين رفت
وزير سلطان مرادخان يعني چغال پاشا بعد از فتح  م،١٥٨٧هـ.ق/ ٩٩٥سال 

و غارت شهرهاي آذربايجان، ري، قم، كاشان، درگزين، همدان، مهربان، 
اي د قلعهدر آنجا متوجه شد. يرس، قزوين و غيره به كوه دماوند راللصوصشه

مرا ا وجود ندارد لذا بعد از مشاورت با كه ميان تبريز و همدان و بغداد باشد
آن  د. بعد ازكر من دماوند را صادراي در داو فرماندهان دستور بناي قلعه

د. بعد از شرا متصرفداد ديگري قلعه و تع چغال پاشا به جانب بغداد رفت
با سعي و تالش وي ، مجدد به قلعه دماوند بازگشت و بازگشت از بغداد
د. چغال پاشا يرسم، قلعه دماوند به اتمام ١٥٨٧هـ.ق/ ٩٩٥سرانجام در سال 

  د. و خود راهي بغداد ش سه هزار سرباز در آن گمارد

  اوصاف قلعه دماوند
اي مستحكم در دامن دماوند و بر روي يك پشته بلند قرار گرفته است. قلعه

هاي دروازه ري و فاقد خندق است. دو دروازه با نامديوارهاي بزرگي دارد و 
دروازه بغداد دارد. داخل قلعه سيصد باب خانه، مسجد، كاروانسرا، حمام و 

قه ري دكان دارد. مساحت آن دو هزار گام است. سلطان نشيني در منط
هاي ست. باغ و باغاتش آراسته چون باغاست. حاكمش صاحب هزار غالم ا

  اند.  شيعه مذهباند. مردمانش تماماًبهشتي

  كوه دماوند
اين كوه به مانند كوه بيستون و كوه الوند يك كوه بلند است. چندين هزار 

هاي اين كوه، پردازند. در دامنهمي يهاي آن به چرادامنه حيوان و دام در
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كوچ نشينان عرب، عجم و تركمان به ييالق و قشالق پرداخته و به حاكم 
  پردازند. مي يري و بغداد حق چرا

  هاي كوه دماوندييالق
و آباد بوده اش با نام دماوند از گذشته مشهور دماوند كوه بلندي است و قلعه

زير سلطان غال پاشا وچو در زمان وزارت  م١٥٨٧هـ.ق/ ٩٩٥است. در سال 
مراد سوم قلعه كوه دماوند را در هفت روز فتح نمود و آن را با خاك يكسان 
كرد. چغال پاشا پنج هزار گوسفند به غارت برده بود. در حال حاضر در اين 

اند. در جانب شرق ييالق دماوند ا صدها هزار حيوان و دام پراكندهكوهه
ي خود را از شاه ايران چرا حق افشار، كهراني و تركمانان دنبلي ايالت
اند. همچنين در سمت غرب و جنوب كوه دماوند قبايل عرب و كرد گرفته

اند. كوه دماوند كوه بسيار را از حاكم عقره و عماديه گرفته حق چراي خود
هاي آن سياري وجود دارد. به همين جهت آببزرگي است و در آن معادن ب

  سود چنداني ندارد. در شمال آن كوه عقره وجود دارد. 

  اوصاف كوه عقره
جانب شمال غرب شهر  منزلينام صحيح آن كوه اقرع است. اين كوه در سه 

نشين ريان و بدون درخت كه در ميان بيگري واقع شده است. كوهستاني ع
دامنه اين كوه عقره و ايران قرار گرفته است. به هنگام رفتن به عماديه در 

توقف كرده بوديم. اگرچه معادن طال در دامن اين كوه قرار دارد اما به خاطر 
اي ندارد. اين حقير به ر سرزمين كردان استخراج آن فايدهواقع شدن د

هنگام اقامت در شهر ري شاهد بودم كه هفت بار قاطر طال را كه از كوه 
لص نمودند. در شهر ري اگر اقرع آورده بودند را آهنگران تبديل به زر خا

قطعات ذي قيمت لعل و ياقوت  ،بخواهند بن يك ساختماني را حفر كنند
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هاي چندي پيدا اله در داخل و خارج شهر ري دفينهشود. هر سخارج مي
لي شهر شب و روز به شود. به همين خاطر تعداد بسيار زيادي از اهامي

  گردند. دنبال گنج مي

  ومنزل شاه كوپر
از ميان روستاهاي آباد دشت دماوند  يم وه دماوند حركت كرداز قلع

گذر كرده به منزل شاه كوپرو رسيديم. اين پل در ميان ايرانيان به بل شاهي 
معروف است. اين پل بسيار بزرگ داراي نه عدد طاق است. تمام رودهاي 

از اين پل جالب كنند. ميان كوه دماوند و بيستون از زير اين پل عبور مي
عبور كرده از دامنه كوه بيستون و از ميان صحراي قلعه سرخ بيد سه منزل 
رفته در چهارمين روز به قلعه كرمانشاه رسيديم. اين قلعه از بناهاي شاه 
اسماعيل است. اوصافش قبل از اين توصيف گرديده است. از اينجا بود كه به 

رمانشاه بازگشته نهاوند، قم و كاشان رفته و بعد از سياحت آنها مجدد به ك
  بوديم. زيرا كرمانشاه تا همدان سه منزل و بر سر راه بغداد واقع شده است.

  روستاي فجارخان
بعد از سه ساعت به روستاي  يم واز كرمانشاه به جانب جنوب حركت كرد

فجارخان رسيديم. روستايي با هزار باب خانه، مسجد، كاروانسرا و حمام بود. 
سپس به سمت جنوب ادامه داده بعد از هفت ساعت به روستاي سهرابه 
رسيديم. اين روستا جزء خاك كرمانشاه و داراي پانصد باب خانه و يك 

مه داده به روستاي سرخله مسجد بود. از آنجا نيز به سمت جنوب ادا
رسيديم. داراي سيصد باب خانه بود. سپس به طرف جنوب رفته بعد از 
هشت ساعت به قصبه طاق گراي رسيديم. در زمان هالكوخان كه بغداد را 

پرداخت. از ار فرزندش كراي خان در اين محل به صيد و شك ،تصرف كرد
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طاق كراي خان نهاد. حاال  نام آن را و اين رو در اين محل شهري را بنا نمود
آن قدر آباد نيست. خسروپاشا سپهساالر سلطان مراد چهارم بعد از تصرف و 

ينجا آمده طاق را تخريب نمود. در تخريب همدان و درگزين گذرش به ا
اي است در حدود قلعه درتنگ كه داراي هزار باب خانه، حال حاضر قصبه

ده به سمت جنوب رفته بعد از دو كاروانسرا و حمام است. از اينجا حركت كر
ساعت به تنگه درتنگ رسيديم. نعوذباهللا جاي بسيار پرمخاطره و مخوفي 

روند و انسانها است. بسياري از شتران و قاطران تجّار در اين محل از بين مي
هاي نند. در دو طرف ديوارهاي آن النهكعبور مي به سختي از آن راه باريك
است. بعد از فتح بغداد و مراجعت سلطان مراد پرندگان شاهين و قرقي 

چهارم به استانبول، قره مصطفي پاشا والي دياربكر و احمدپاشا والي بغداد 
د. در حال به تعيين حدود و مرزها پرداختندر اين محل با پادشاه ايران 

اي سنگي وجود دارد كه با خط هانه ورودي اين تنگه كتيبهحاضر در د
جزء  ،آن نوشته شده است. از داخل تنگه به آن طرفدرشت حدودنامه بر 

سرحدات بغداد و متعلق به دولت عثماني است. طرف بيروني آن نيز متعلق 
به شاه ايران است. در اين تنگه و در گردنه شاه غارهايي وجود دارد كه 

كردند. تنگه را به سالمتي گذر را در اثناي جنگ پر از ذخاير مي ايرانيان آنها
  بعد از پنج ساعت به درتنگ رسيديم. كرده 

  اوصاف قلعه درتنگ 
روان عادل بود كه براي محافظت عراق از مغول، يباني نخستين آن انوش

ازبك و تاتارهاي هند اين قلعه را در دهانه اين تنگه بنا نموده است. در حال 
حاضر و بر اساس قوانين سلطان سليمان سنجاق نشيني مستقل در منطقه 

لصه آن چهارصد و ست. حاكمش مالك صد سرباز است. درآمد خابغداد ا
باشد. آالي بيگي، چري باشي، محتسب، شهبندر و قاضي سي هزار آقچه مي
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بعد از نه ساعت به قلعه  يم ودارد. از اين محل به سمت جنوب حركت كرد
  درنه رسيديم. 

  اوصاف قلعه درنه 
عظيمي بوده كه بعدها توسط رد شاه است. در گذشته شهر از بناهاي يزدگ

 م،١٦٢٩هـ.ق/ ١٠٣٩آباد شده اما در سنه  داًتيمور خراب گرديد. مجد
بسيار آباد ست و هاخراب گرديد. حاال در دست عثماني توسط خسروپاشا

درنه سنجاق نشيني در ايالت  ،شده است. براساس قانون سلطان سليمان
مدش چهارصد صه درآصاحب هزار سرباز است و خال بغداد گرديد. حاكمش

باشد. قاضي، قلعه بان، محتسب و آقچه مي و شش هزار و نهصد و سي و يك
گمرك خانه دارد. از درنه به سمت جنوب حركت كرده به روستاي خانقاه 
كبير رسيديم. تحت حاكميت خان درنه است. در ابتدا خانقاهي بوده براي 

جد، كاروانسرا، حمام و ها، مسانندگان اما بعدها در اطرافش خانهعبادت ك
بازار ساخته شد. از آنجا نيز حركت كرده بعد از شش ساعت به خانقاه صغير 
رسيديم. روستاي آبادي بود كه پانصد باب خانه داشت. از اينجا نيز هشت 

رسيديم. بخاطر بناي  ١ساعت به سمت جنوب حركت كرده به قصبه هارونيه

بدان اسم مسمي  م، ٨٥٤ق/ هـ.٢٤٠هارون الرشيد در در سال  آن توسط
رسيديم. مركز سنجاق  ٢گرديده است. از آنجا نيز عبور كرده به قصبه گيالن

ه درآمد آنجا دويست هزار آقچه نشيني مستقل در ايالت بغداد است. خاص
باشد. درگذشته روستايي بوده است. به خاطر آنكه وطن شيخ عبدالقادر مي

  شود. ميني بوده به نام وي نيز خوانده گيال

                                                 
 غرب امروزي (مترجمين). اسالم آباد. ١

 گيالن غرب امروزي (مترجمين). ٢
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  : تصوير خيالي از اولياء چلبي١تصوير شماره 

(Ovliya Celebi Atlasi, 2005: 571)  
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  : شهر تبريز از نگاه سياحان عثماني٢تصوير شماره 

(Ovliya Celebi Atlasi, 2005: 139)  
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در  بي به ايرانسفر چهارم اولياء چل
  م١٦٦٥-١٦٦٦هـ.ق/١٠٧٦-١٠٧٧ سال
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ين اصورت نگرفت و بيشتر سياحت مد نظر سفر چهارم اولياء براي ماموريت 
و، از طريق شمال درياي سياه به مناطق داغستان، باكوي  سياح ترك بود.

، نمناطقي چون بلگراد، وي گذشت ازبعد از  سپس. كردشروان و غيره سفر 
 فقازبودين، افالق و بوغدان در روماني امروزي، به كريمه، داغـستان و ق

 د.در داغستان به طرف دربند حركت كر. بعد از مدتي اقامت شمالي رسيد
  نويسد:اولياء مي

يم. از شهر ايدر پايتخت پادشاهان داغستان به طرف شرق به راه افتاد
سال  ن را در سفر قبلي بهكه اوصاف كامل آرسيديم بعد از چندي به دربند 

كم ام. سپس به نزد حاو در جلد دوم كتاب تحرير كرده م١٦٤٧هـ.ق/ ١٠٥٧
هاي سلطان محمود شمخال پادشاه داغستان را شهر رفتيم. در آنجا نامه

ا در رتقديم خان دربند نموديم. حاكم در حق ما احترام بسياري نمود و ما 
ها ل با آنيم. با دوستاني كه در سفر قبكاخ مهمان كرد و سه روز در آنجا ماند

د آشنا شده بوديم و همچنين با حاكم دربند به صحبت نشستيم. شهر دربن
   ي است.سرزمين بزرگ به نسبت سفر قبليمان بسيار آبادتر گرديده بود. واقعاً 

  در بيان قالع و شهرهاي اطراف دربند
و در شرق دربند بان سراي كه متعلق به پادشاه داغستان است  ابتدا شهر

قرار دارد. همچنين شهر قره بوداق كه در يك منزلي شرق دربند قرار دارد. 
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شهر شابوران كه از توابع دربند است و هفتاد مسجد دارد. در سفر قبلي  

توضيحات كاملي از آن ارائه كرديم. در يك منزلي آن شهر نيازآباد قرار دارد. 
ت پاشا در دسريبش توسط فرهادده اما بعد از تخدرگذشته شهر عظيمي بو

د. قلعه ها باقي مانده و بيش از شش هزار خانه و چهل مسجد ندارايراني
دربند شمال  منزليهاست. قلعه باكو در پنج شماخي نيز در دست ايراني
هاست. باكو در كنار درياي خزر قرار دارد و قرار دارد و در دست ايراني

شرق دربند واقع و در  ه ارش نيز دررعاهايش از قوم تراكمه هستند. قلع
الالن هاست. شهر سرير هاست. گنجه نيز در دست ايرانيدست ايراني

متعلق به حكام  هاست. شهر كاخت قبالًداغستان نيز در دست ايراني
داغستان بود اينك در دست حاكم گرجي شوشاد قرار دارد. قلعه ترك در 

تعلق به پادشاه مسكو است. غرب دربند و شمال داغستان قرار دارد و م
قرار دارند و خالصه اينكه نواحي كه در باال ذكر كردم در چهار طرف دربند 

وم و در هاست. اوصاف تمامي آن مناطق را در جلد داينك در دست ايراني
  ام. نوشته ،امداشته م١٦٤٧هـ.ق/ ١٠٥٧سفري كه به سال 

م هدايايي از حاك ،بعد از آنكه چند روزي مهمان حاكم دربند بوديم
ي دريافت نموده و قصد عزيمت به قلعه ترك نموديم. اما به خاطر طوالن

 به راه واسباب و اشياهايمان را در يك كشتي ايراني گزارده  ،بودن و از ترس
پيدا وق به جانب ديگري سطر باد و طوفان دريا، كشتي ما افتاديم. اما به خا

  به بندر باكو درآمديم.  كرد تا

  قلعه باكو اوصاف
حمد خدا به سالمتي در اسكله پياده شديم. دو روز مهمان ميرحيدر حاكم 

به تماشاي شهر پرداخته و با تراكمه و ارامنه و اعراب  باكو بوديم. مجدداً
آنجا دوستي نموديم. اوصاف كامل اين منطقه اعم از قلعه، ساحل، معادن 
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م تحرير ١٦٤٧ /هـ.ق١٠٥٧قبلي خود به سال نفت و غيره را در سفر 
ام. همچنين مزار شيخ شريمي يكي از خلفاي شيخ صفي را زيارت نموده

هاي باغ آن تناول كرديم. در باكو درويشان و صوفيان يم و از سيبكرد
پردازند. از شدت عرفان و مجاهدت بسيار بسياري هستند كه به رياضت مي

شود. گروهي مي نوراني هستند. اگر به انسان نگاه كنند انسان دچار خوف
د. به هنگام فتح باكو توسط موحد و پيرو امام حنفي و شافعي هستن

پاشا موقوفات بسياري براي درويشان وقف نمود. هركس كه از آن فرهاد
گردد. سپس از آنها و حاكم باكو محل بگذرد مشمول نعمات آنها مي

درياي سوار بر كشتي شديم. بعد از يك روز سياحت در  يم وخداحافظي كرد
ها و رزمين ايران است. چندباري تركمانخزر به گيالن رسيديم. ابتداي س

اند. در حال حاضر هاي خود آن را تصرف كردههاي مسكو با كشتيقزاق
نشيني مستقل است و حاكمش صفي قلي خان صاحب هفت هزار سرباز نخا

ود است. در اين سرزمين اقوام قوموق، هندي، قيتاق، لزگي و قحطاني وج
ندارد اما اقوام مغول و قره طاق و بغه جاق بسيار است. شهر گيالن در جانب 
شرق درياي خزر و در انتهاي يك خليج ساخته شده است. شهري بزرگ كه 
در كنارش دشتي فراخ است. يازده هزار باب خانه، داروغه، قاضي، يساول 

الن را آغاسي، تجارتخانه و هفتاد باب مسجد داشت. چند شهر اطراف گي
تماشا كرده سپس سوار بر كشتي شديم. اگرچه قصدمان رفتن به طرف 

خان و بالوخان بود اما باد و طوفان ما را به جانب جنوب درياي خزر هشتر
سوق داد و بعد از سه روز به منزل نهر قلي سوينچ در خاك داغستان 

 رسيديم. 
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  : شهر تبريز از نگاه سياحان عثماني٣تصوير شماره 

(Ovliya Celebi Atlasi, 2005: 143)  

 

  از نگاه سياحان عثماني : استانبول٤تصوير شماره 

(Ovliya Celebi Atlasi, 2005: 57)  
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  اعالم

  اعالم
  ا

  ٢٠٩ابازه پاشا: 
  ٥١ابجدخان: 

  ١٣٩ر: ابدال ل
  ٢٠٧، ١٨٨ابراهيم پاشا: 
  ١٢٦ابراهيم خان: 
  ١٢٠ابن اسحاق: 
  ١ابن بطوطه: 
  ١٢٤ابن حوقل: 

  ١٩٣ابوالفتح خان: 
  ١٢ابوبكر قزويني: 

  ١٦٦، ٤٥ابوبكر: 
  ٧٩ابوحامد اندلسي: 

  ٦٤ابوحنيفه نعمان بن ثابت: 
  ٢٠٤: االتلي

  ١٩احمد آقا آونيكي: 
  ٩٤احمد آقا: 

  ٢٩احمد بيگ: 
، ٢٧، ١٩، ١٨، ٨، ٣احمد پاشا: 

١٤٣، ١٠٢، ٩٤، ٤٩، ٣٣، ٢٩ ،
١٨٥، ١٨٤، ١٧٢، ١٦٠، ١٤٤ ،
٢٣٢، ٢٢٠، ١٨٦  

  ١١، ١٠احمد جودت: 
  ٦اخالط: 
  ١٠٨ادرنه: 

  ،٥٥ادهمي: 
  ١٨٦، ٦ارجيش: 

  ١٩٣اردبيل بن اردمني: 
، ٨١، ٨٠، ٧٩، ٧٨، ٦٧، ٨اردبيل: 

١٩١ ،١٨١، ١٧٣، ٨٣، ٨٢ ،
١٩٦، ١٩٥، ١٩٤، ١٩٣، ١٩٢ ،
٢٢٦  

  ٢١٩اردشير بابكان: 
، ١٧٠، ١٥٥، ١٥٣، ١٥٠اردالن: 

١٩١  
  ٧٩اردمني: 

  ١٩٥دو: ار
  ١٣٢، ٩٤، ٩٣اردهان: 
، ٢١، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٥ارزروم: 

٩٤، ٩٣، ٩٢، ٦٤، ٤٩، ٤٣، ٢٣ ،
١٣٩، ١٣٦، ١٣١، ١١٦، ١١٣ ،
٢٠٩، ١٦٢، ١٦٠  

  ١٣٩: ارزنجان
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، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٢٨، ٢١،٢٣ارس: 
١٠٠، ٩٩، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٧، ٤٠  

  ٢١٢ارسطو: 
  ١٩٢ارسالن پاشا: 

، ١٠٣، ١٠٢، ١٠٠، ٩٩ارش: 
٢٤٩، ١٢٩، ١٢٧  

  ٧٩ارمنستان: 
، ١٤٣، ٨١، ٨٠، ٦٠، ٨اروميه: 

١٥٢، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٧، ١٤٤ ،
١٥٩، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٣ ،
١٦٥، ١٦٤، ١٦٣، ١٦٢، ١٦١ ،
١٧٣، ١٧٢، ١٧١، ١٧٠، ١٦٩ ،
١٧٧، ١٧٧، ١٧٦، ١٧٥، ١٧٤ ،
١٨٦، ١٨٥، ١٨٤، ١٨٠، ١٧٩، 
٢٢٧، ٢٠١، ١٩٥  

  ٦٣ارونق: 
  ١١٨ازبك: 

  ١١٦ازبكستان: 
  ١٤٤: ازدميت وان

، ٦، ٥، ٤، ٢استانبول / استانبولي: 
٤٨، ٣٣، ٢٩، ٢٧، ٢٤، ١٠، ٧ ،

١٣١، ١٢٥، ١٠٨، ٩٥، ٩٣، ٧١ ،
٢٤٥، ٢٠٧، ١٦٤، ١٣٩  

  ٢٢٩اسد آباد: 
  ٢٢٩اسدالدين كرماني: 

  ١٩٥اسعرد: 
  ٦٢اسفج: 

  ١٧٣اسكندر پاشا: 
، ١٢٩، ١٢٣، ١٢١، ١٢٠اسكندر: 

١٣٣  
  ٩٩اسكندربيگ منشي: 

  ١٩٨اسكندريه: 
  ٩٤اسكودار: 

  ٢٤٦اسالم آباد: 
  ٢٣٦اسود بن مقداد: 

  ١١٦اشرف خان: 
  ١٧٣، ١٧٠اشنويه: 

، ١٤٤، ٨٨، ٦٧، ٦٣، ٨اصفهان: 
١٨٧، ١٨٤، ١٧٧، ١٧٦، ١٥٢ ،
٢٣٧، ٢٢٥، ٢١١  

  ١٢٥االطر: 
  ٣١اعتمادالدوله: 

  ١١٢، ٧١، ٣١افراسياب: 
  ١١٩افشار خان: 

  ٩١، ٩٠افشار كندي: 
  ٩٠افشارلي: 
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  ٢٢٦افكنده شاه بن فرخ زاد: 
  ٢٤٨، ٦افالق: 
  ١٠٦البرز: 

  ١٠الصفصافي احمد المرسي: 
  ١٨٨، ٧٤، ٦٣القابندليس: 

، ١٠٩، ١٠٨، ٤٧القاص ميرزا: 
٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣٢  

  ١٣٣الكساندر غور: 
  ١٠١الكساندر: 

  ٥٣اهللا وردي خان: 
  ٢٠٢، ١٧١الم شاه خان: 

  ٢٢٧المستكفي باهللا: 
  ٢٣٣، ١٩٤المستنصرباهللا: 

  ٢٣٧، ٢٢٧، ٢٢٦الموت: 
  ٢٠٤، ٩٢، ٥٥وند آقا: ال

  ٢٢٣: غالم الوند
، ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٢، ١٩٧الوند: 

٢٤٢  
  ١٦٨امام بوغاباي: 

، ٨٦، ٦٢، ٦١امام حسين (ع): 
٢١٥، ٢١٤، ٢١٣  

  ٦٩امام حفرانه: 
  ١١١، ٢٨امام رضا (ع): 

  ١٣١امامقلي خان: 
  ٢٠٤: امته

  ٨٨امير بوغاي: 
  ٢٣٦امير جربان خان: 

  ٢٢٦امير زاهد خماباش: 
  ٢٣٠اث الدين: امير غي

  ١٢٨امير يوسف بيگ: 
  ٩٩اميرخان: 
  ٥٣اميرقيز: 

  ٩٦، ٩٤اميرگونه خان: 
  ٧٠اميه بن عمر به اميه: 

  ٢٠٤: انزله
  ١٥٤انزلي سلطان: 

  ١٥٥انزلي: 
  ٨٨انطاكيه: 
  ٧٦: انگوران
  ٧٠: انوري

، ١٢٢، ٢٦، ٢٥، ١٨انوشيروان: 
١٩١، ١٧٢، ١٣٦، ١٣٣، ١٢٨ ،
٢٣٦، ٢٣٢، ٢٠٥، ١٩٨، ١٩٥ ،
٢٤٥  

  ١٩٤، ١٨٨، ٧٧، ٧٦اوجان: 
  ١٣٩، ٢٧، ٢٦، ٢٥اوچ كليسا: 
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  ١٢٨اود: 
، ٥٢، ٤٧ پاشا:عثمانزادهاوزدمير

١٠٢، ١٠١، ١٠٠، ٩٩ ،٨٩ ،
١٢١، ١١٩، ١١٤، ١١٢، ١٠٩ ،
١٢٤، ١٢٢  

، ١١٩، ٨٩، ٥٠، ٢٢اوزون حسن: 
١٧٠، ١٦٨، ١٦٣، ١٣٦  

  ٥اوزي: 
  ١٠٥اوشار بابا / افشار بابا: 

  ٦اوكراين: 
  ١٠٧: اوالمه پاشا

  ١٦٨اولو سلطان: 
  ١٦٦، ١٦١اولياء اهللا: 

  اولياء چلبي: در اكثر صفحات
  ٢اون قاپي: 

  ٢٠١اوودان: 
  ٢١٠اوه: 

  ٨١اياصوفيه: 
  ٢٤٨ايدر: 

  ١١٤ايديل: 
  ايران: در اكثر صفحات

، ٢٣، ٢٢، ٢٠، ١٩، ١٧، ٧ايروان: 
٩٠، ٨٥، ٨٤، ٤٨، ٣٨، ٣٠، ٢٥ ،

٩٧، ٩٦، ٩٥، ٩٤، ٩٣، ٩٢، ٩١ ،
١٠٨، ١٦٠، ١٥٢، ١٤٥، ١٣٩ ،
١٢٢، ١١٦، ١١٣، ١١٢، ١١٠، 
١٨٢  

  ٢٠ايليجه لر (آالجاالر): 
  ٢٣٤اينجو شاه: 
  ٨٩ايوب خان: 

  آ
  ١٠٦، ١٨، ٢آبازه: 

  ١٨٠آباغاي: 
  ٢٠٩آبخاز: 

  ١٠٦آبخازي: 
  ١٧٢، ١٣٥، ١٣٤آچيق باش: 
  ١٣٥آخرقسقه: 

، ١٣٢، ٩٤، ٩٣، ٢٣ه: قآخس
١٦٠، ١٣٩، ١٣٦، ١٣٥، ١٣٣ ،
٢١٩  
  ٢٢٠، ٢١٩آدانا: 

، ٢٢، ٨آذربايجان / آذربايجاني: 
٤٦، ٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣١، ٢٤، ٢٣ ،
٨٩، ٨٧، ٧٩، ٧٧، ٤٩، ٤٨، ٤٧ ،
١٥٢، ١٣٦، ١٢٩، ١٠٨، ٩٦، ٩٢، 
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١٩٢، ١٨٧، ١٧٥، ١٧٠ ،١٥٦ ،
٢٤٢، ٢٣٣، ١٩٣  

  ٨٤آرامشاه: 
  ١٢٥، ١٢١آزاق: 

  ١٣٢آزغوزه: 
  ،٥آزوق: 

  ١٨٨آق قويونلو: 
  ٢٣٤آقا جاي: 

  ١٣٦آقصقه: 
  ٧١آل رسول: 
  ٢١٩آل عباس: 

، ١٩٢، ١٠٨، ٩٥، ٦٣آل عثمان: 
٢٠٨، ٢٠٧  

  ١٨٨آالق بوالق: 
  ١٨٢، ١٤٨، ١٤٧، ١٤٦آلباق: 
  ٧آلباني: 

  ١١٢آلتي آغاچ: 
  ٩٤، ٦، ٣آناطولي: 

  ١٣٩: آنكارا
  ١٢٧آوار: 

  ب
  ١٩٨باب اخضر: 

  ٧٠: باباحسن ميمندي

  ٢٣٥باباعبدي خراساني: 
  ٧٠: بابافرج

  ٢٣٠بادانليجه: 
  ١٣٩: بادلجوانلي

  ١٣، ١٢بارتولد: 
  ١٣٩: باردوز

  ٤٥بارقوي: 
  ٦بارگيري: 
  ٢٢، ٢١باروتخانه: 
  ١٤٧باش قلعه: 
  ٢٢٩باغ جنان: 

، ٢٠، ١٩، ١٧باقي پاشا افندي: 
٢١  

، ١١٢، ١١٠، ٩٧، ٩٢، ٩، ٦باكو: 
١١٧، ١١٦، ١١٥، ١١٤، ١١٣ ،
٢٤٨، ١٣٢، ١٢٣، ١٢٢، ١١٨ ،
٢٥٠، ٢٤٩  

  ٩بالكان: 
  ٢٣٥بالكسري آناطولي: 

  ٢٥٠خان: بالو 
  ٢٤٨بان سراي: 

  ١٩٧: باي اوالن
  ٢٢٢، ٢٢٠باي تيمور: 
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  ١٩٥بايبرت: 
  ٤٩بايبرس: 

  ١٣٦بايزيد خان: 
  ٩٥بايزيد: 

  ١٤٦، ١٣١، ١٢٩، ٦بتليس: 
  ٢٣٨، ٢١٩، ٢٦بخت النصر: 

  ١٦٥، ١٥٠، ١٤٩بردوك: 
  ٢٣٥برغوثيه: 

  ٣بروسه لي: 
  ١٧٩بزرجمهر: 

  ٢٣٦بصره: 
  ٢٣٣بطلميوس: 

، ٧٨، ٧٧، ٦٧، ١٨، ٩، ٨بغداد: 
١٧٨، ١٥٨، ١٤٥، ١٤٣، ٩٥ ،

٢٠١، ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٥، ١٨٧ ،
٢١١، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٢ ،
٢٢٢، ٢٢٠، ٢١٩، ٢١٨، ٢١٧ ،
٢٣٧، ٢٣٤، ٢٣١، ٢٣٠، ٢٢٦ ،
٢٤٥، ٢٤٤، ٢٤٣، ٢٤٢، ٢٤٠ ،
٢٤٦  

  ٢٤٤بل شاهي: 
  ١١٨بلغار: 

  ٦بلغارستان: 

  ٢٤٨، ٦بلگراد: 
  ٧٦: بناچون

  ١٨٣بند ماهي: 
  ١٢٠البواب: بندر باب/ باب ا

  ٢١٩بني اسرائيل: 
  ١٢٠بني اصفر: 

  ١٦٢، ١٢بني عباس: 
  ٢١٩بني كنعان: 
  ٢٢٣: بوداق غالم

  ١٩٧: خانبوداق
  ٢٤٨، ٦بودين: 
  ٢٤٠، ٢٠٢، ١٩٠، ٤بورسه: 

  ١٩٦بوره خان: 
  ١٦٤بوزجه آدا: 

، ٣بوسني / بوسني و هرزگوين: 
٢٠٩، ١٨، ٦  

  ١٧٣، ١٦٨بوغاباي: 
  ٢٤٨، ٦بوغدان: 

  ٥٢: بولدوق خان
  ٢٠١بونكا: 

  ٢٠٥بهتك: 
  ٢٠٤: بهره ماز
  ٧٦: بهساند
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  ١٧٩، ٨٨، ٨٤بهستان: 
  ٢٢٩بي داد: 

  ٧٠بديل: بي
  ،١٧٩بيجور: 

  ٢٣٢، ٩٤بيرام پاشا: 
  ٧٦بيژن بن كيومرث بن گودرز: 

، ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٨، ١١بيستون: 
٢٤٤، ٢٤٢، ٢٠١  

  پ
  ١٥٣پاشا افندي: 

  ٢٣٠پالو: 
  ١٥٠پخوالن خان: 

  ١٩٢سن پاشا: پرانوار بيقلي ح
  ١٠٨پرتو پاشا: 
  ٢٢٨پرويز آباد: 
  ٢١٧پرويز جم: 

  ٢٠٤، ٦٥پرويز: 
  ١٠٠پلونا: 

  ٢٢٣: پنجاهي
  ٩٤پوالدزاده مصطفي پاشا: 

  ١١٠پير دركوه: 
  ١١٠پير مريزات سلطان: 

  ٥٥پيرباش آقا: 

  ٢٠٢، ١٩٥، ٥٣پيربوداق خان: 
  ١٥٨، ١٥٤پيره دوس سلطان: 

  ١٥٤پيره دوس: 
  ١٠٨، ١٠٧پيري پاشا: 

  ٢٢٧، ٢٠٣پيريار سلطان: 
  ٢١٦پيله ور خان: 

  ٢٣٠، ٢١٦پيله ور: 
  ١٩٧: پيمانه

، ١٥١، ١٤٩، ١٤٥پينيانش: 
١٧٦، ١٥٩، ١٥٨، ١٥٥، ١٥٣ ،
١٨٤، ١٨٠  

  ت
  ٢٠٤: تابنده

  ١٨٠تاج الدين عليشاه: 
  ٢٤تاج الدين منشي: 

  ١٨٩تاكستان: 
  ١٣٥تامار: 

  ٣٠تاورنيه: 
  ١٢٦تبرسران: 

، ٢١، ٢٠ ،١٧، ١٢، ٨، ٧تبريز: 
٤٦، ٤٥، ٤٣، ٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٧ ،
٦٠، ٥٨، ٥٧، ٥٦، ٥١، ٤٨، ٤٧، 
٦٨، ٦٧، ٦٦، ٦٤، ٦٣، ٦٢، ٦١ ،
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٧٧، ٧٦، ٧٥، ٧٤، ٧٣، ٧١، ٧٠ ،
١٠٨، ١٠٢، ٨٨، ٨٧، ٨٥، ٨٤ ،

١٥٠، ١٤٤، ١٣٥، ١١٩، ١١٣ ،
١٦٦، ١٦٥، ١٦٢، ١٥٨، ١٥٥ ،
١٨٢، ١٨١، ١٨٠، ١٧٧، ١٧٥ ،
١٨٨، ١٨٧، ١٨٦، ١٨٥، ١٨٣ ،
٢٣٧، ١٩٩، ١٩٤ ،١٩٣، ١٩٠ ،
٢٤٢  

  ٤٩ترجان: 
  ١٦١تركستان ايران: 

  ١٧٥تركستان: 
  ٢٢٤، ١٤٩، ١٤٧، ٩، ٥تركيه: 

  ١٩٧: ترمد
، ١٤٩، ١٤٨، ٤٠تسوي / تسوج: 

١٩٥، ١٨١، ١٧٩  
، ١٢٩، ١٠٦، ٦٧، ٤٨تفليس: 

١٣٩، ١٣٣، ١٣٢، ١٣١، ١٣٠ ،
١٧٢  
  ١١٠، ٥١، ٢١، ٢٠خان: تقي 

  ١١٦تقي علي خان: 
  ٩١تل فراق: 
  ٥٣ان: تمديح خ

  ٩٣تمرس خان اوغلي: 

  ٢٠٤: تنزيله
  ١٥٦توپراق حصار غازان: 

  ٢٢٧، ١٧٧، ١٦١توپراق قلعه: 
  ١١، ١٠، ٢توپقاپي: 

  ٩٠توت الوسي: 
  ٩٣توخماق خان: 

  ٢٤٠، ١٢٠، ٨٣، ٦٤توران: 
  ٢٢٠توقات: 

  ٩٦، ٩٣توقماق خان: 
  ١٩٧: تولنكي باي
  ٤٨تومانيس: 

  ١٠٦تيل چايي: 
، ٥٧، ٣٨، ٣٠تيمور گوركاني: 

١٩٦، ١٩٠، ١٨٢، ١٣٦، ٩٢ ،
٢٤٦، ٢١٨  

  ٢٣٤، ١٩١تيمورخان: 
  ث

  ٢٠٠ثمود: 
  ٢٢٣: ثمه خانم

  ج
  ٢٠٢جان آپاي خان: 

  ١٩٧: جان بوالد
  ١٩٧: جان جهان
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  ٢٠٣: خان شيرازيجان قولي
  ٢٠٤ جاندالن:

  ٢٢٦جاندماه خانم: 
  ٥٥جايي: 
  ٢٠٦جبال: 
  ١٥٥جبنه: 

  ١٩٧: جدارلي
  ١٦٨جرجيس نبي: 

  ١٦٥جزيره حرسك: 
  ١٦٥جزيره كبوتر: 

  ١٩٥، ٦جزيره: 
  ٢٠٩جعفر انصاري: 

، ٧٣، ٥٦، ٥٣، ٤٨، ٤٧جعفرپاشا: 
١٧٧، ١٦٣، ٧٨، ٧٧  

  ١٩٧: جان جكه
  ٦جاللي: 

  ١٣٣جم علي افندي: 
  ٢١٧جم: 

  ٢٠١جمشيد بن شداد: 
  ٣٧جمهوري آذربايجان: 

  ٩٩جنابادي: 
  ٢٠٣: جناروت همداني

  ٢٠جنوا: 

  ١٠جوادي: 
  ٤٥جوان آرا: 

  ١٨٨، ٧٤، ٦٢دوروق:  جوالن
  ١٨٢، ٥٧، ٥٦جهانشاه: 

  چ
  ٢٠٤: چاراپار

  ١٢١چارغ سلطان استاجلو: 
  ٢٢٣: چاره ساز

  ٢٢چاغله غورنه: 
  ٥٥چاكري: 
  ١٨٩، ١٢٩چالدران: 

  ١١٩چرض: 
  ١٢٣، ١٢٢چركسستان: 

  ٦٩چرنداب: 
، ٣٣، ١٨چغال اوغلي سنان پاشا: 

١٦١ ،١٥٢، ١٤٥، ٧٨، ٥٣، ٤٧ ،
١٩٩، ١٩٧، ١٩٥، ١٩٠، ١٧٠ ،
٢١٥، ٢١٠، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٠ ،
٢٤٢، ٢٢٩، ٢٢٠، ٢١٧، ٢١٦ ،
٢٤٣  

  ١٥٦، ٥٧چنگيز: 
  ١٧٩، ٨٩، ٨٨، ٨٤چورس: 

  ١٣٩: چوروم
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  ٢٣٥، ١٦٢، ١٦١، ١٥٧چوگان: 
  ١٥٨، ١٥٣ ،١٥٢چوالن خان: 
  ١٢٦چهل مقام: 

  ١٧٤چيغالي سلطان: 
  ٢٣٠چيك احمد: 

  ٣١يين آغاسي: چيگ
  ١٣٦، ١٣٢، ١٣٠، ٩٤چيلدير: 

   ١٢٥، ١١٨ ،١١٥چين: 
  ح

  ٢٣٦حاتم طاليي: 
  ،٣٤حاجي بكتاش: 
  ١٨٣، ٨٥حاجي حرامي: 
  ١٥٨حاجي قربان: 

  ٣٨حافظ ابرو: 
  ٢٠٩، ٢٠٨حافظ احمدپاشا: 

  ١٢٥حانيه: 
  ٧حبشه: 
  ١٦٩حجاج: 

  ١٩٣حرزبيل: 
  ١٦٥حرسك: 

  ١٩٧: حرم 
  ١٥٥حرير سلطاني: 

، ١٧٠، ١٥٥، ١٥٣، ١٥١حرير: 
١٧٣  

  ١٣٣حسام افندي: 
  ٥٥حسام آقا: 

  ٢٧حسام زاده: 
  ٣٤حسان بن ثابت: 

  ١٠٩حسرخان: 
، ٢١، ٢٠حسن آغا آالجه آتلي: 

٣٥، ٢٢  
  ٢٢٧حسن بن زيدالباقر: 

  ٩٢حسن بيگ: 
  ٦حسن پاشا اباضه: 

  ٨٩حسن پاشا: 
  ١٣٩، ٩٤حسن قلعه: 
  ١٩٥حسن كيف: 

  ١٩٧: حسن مسمندي 
  ٥١حسن ميمندي: 

  ١٣١حسني پاشا: 
  ٢٠٩حسين پاشا: 

  ٤١حسين تفتازاني: 
  ١٩٤سين خان: ح

  ٩حسين نخجواني: 
  ١٥١حسينه: 
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  ١٦١حصار طاليي غازان: 
  ١٠٣، ٧٠حضرت حمزه: 
  ٢٣٨حضرت خضر: 

  ٢٢٦، ٢٢٥، ٢١٩حضرت دانيال: 
  ١٣٥حضرت داود: 

  ١٢٧حضرت سليمان: 
، ٦٥، ٦٤، ٥١حضرت علي (ع): 

٢٤١، ١٧٤، ٧١، ٦٧  
  ٢٣٨، ٤١، ٢٦حضرت عيسي: 

حضرت محمد / پيامبر / رسول 
، ٤٣، ٣٦، ٤ت رسول: اهللا / حضر

١٨٤، ١٥٧، ١٢١، ٧٠، ٦٧، ٦١ ،
٢٣٨، ٢٣٦، ٢١٤  

  ٢٢٧حضرت موت سلطان: 
  ٢٣٨، ٢١٩حضرت نوح: 

  ٢٣٨، ٢١٩حضرت يحيي: 
  ١٥٠حكاري: 
، ٢٠٢، ١٣٦، ١٠٢، ٥٤حلب: 

٢٤١، ٢٣٣  
  ٢١٩، ٢١٨حلوان: 

  ٢٢١حماياس: 

، ٥٤، ٣٤، ١٢حمداهللا مستوفي: 
٨٢، ٧٧، ٧٥، ٦٩، ٦٦، ٦٢، ٥٩ ،

١٨٠  
  ٢٠٢، ١٩٥سلطان: حمزه 

  ١٩٥حمي جان سلطان بيات: 
  ١٤٨حناصون: 

  ٤٧حيدر شاه اردبيلي: 
  ٢٢٣: قولي حيدر

  ٩٨حيدر ميرزا: 
  ١١٤، ٨٧حيدرشاه: 
  ٢٣٩حيدرقان: 

  خ
  ١٦١، ٣٣خادم جعفر پاشا: 

  ٢٨خاران: 
  ٢٣٦خالد بن وليد: 

  ٢٢٦خاميث بن يافث بن نوح: 
  ١٧٠، ١٦٩، ٨خان دنبلي: 
  ٧٧خانداندبيل: 

  ٦٣رود: خانم
  ٢٢٣، ١٢٨، ١١٨، ١١٥ختن: 

  ٢٠٦، ٢٠٤، ١١١، ٥٢خدابنده: 
  ١٩٧: خداداد

  ٢٠٢خداوردي خان: 
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  ٢٣٥، ٢٢٣، ١٨٨، ١٧٨خراسان: 
  ٢٠٤: خرمقاي

  ١٥٦خرمن شاهي: 
  ١٩٧: خرّمه

  ١٢٣خزر شاه: 
، ٢١٠، ٢٠٩، ٧٩خسرو پاشا: 

٢٤٦، ٢٣١، ٢٣٠، ٢٢٠، ٢١٦  
  ٢٢٨، ٢١٧خسرو پرويز: 

  ١٢٥، ١١٨، ١١٥خطاي: 
  ٧٧خلخال: 

  ٦٥خلخالي: 
  ١٨٨خلف الدين: 
  ٢١١خلف خان: 

  ٢٠٩خليل بن حسان: 
  ٢٣١، ٢٠٩، ٩٤خليل پاشا: 

  ١٩٥خميس اوغلي: 
  ١٩٧: خناسه

  ١٤٨خناوين: 
  ١٠٥، ٦٤، ٢خواجه احمد يسوي: 

  ٩٧خواجه باغي: 
  ٢٢٢خواجه حسام: 

  ٩٢خواجه خان الهيجاني: 

خواجه رشيدالدين فضل اهللا 
  ٧٢همداني: 

  ٥٢ه: خواجه شا
  ١١٧خواجه صارمي خان: 
  ١١١خواجه صالح الدين: 

  ٧٠ :خواجه محمد كجيجاني
، ١٥٨، ٥٥خواجه نقدي مقريزي: 

١٨٠، ١٦٠  
  ٢٠٣: خواجه نقي ترمذي

  ١٤٩، ١٤٨خوپاش: 
  ١٢٩خودراي خان: 

  ١٤٤: خوشاب
  ٢٠٣: خوي حسن ميمندي

، ١٨١، ١٧٩، ٨٨، ٨٧، ٨٤خوي: 
١٩٥، ١٨٢  

  د
  ١٣٥، ١٣٤داديان: 
  ٢٠١، ١١٣ه: دارا شا

  ،١٢٠داريال: 
  ،٢٠١دارينه: 

، ١٠١، ١٠٠، ٩، ٦داغستان: 
١١٨، ١١٦، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٣ ،
١٢٥، ١٢٤، ١٢٣، ١٢٢، ١١٩ ،
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١٨٤، ١٣٦، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٦ ،
٢٥٠، ٢٤٩، ٢٤٨  

  ١٢٥دال محمد افندي: 
  ١٦٨داودان سلطان: 

  ١٥٠، ١٤٩داودان: 
  ١٣٠، ١٢٩داودخان: 

  ٥٥دده شريمي: 
  ١٢٦دده قوقورت: 

  ٢٨ده نعمت: د
، ١١٧، ١١٢، ٤٨، ٩، ٦دربند: 

١٢٦، ١٢٢، ١٢١، ١٢٠، ١١٩ ،
٢٤٩، ٢٤٨، ١٢٧  

  ٢٤٥، ٢٣٧، ١٨، ٩درتنگ: 
  ،٧٦: درجروت
  ١٩٧: درخشان
، ١٩٩، ١٧٤، ٧٩، ١١، ٨درگزين: 

٢١١، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠١ ،
٢١٦، ٢١٥، ٢١٤، ٢١٣، ٢١٢ ،
٢٤٢، ٢٣٣، ٢٣٠، ٢٢٠، ٢١٩  

  ٢٤٦، ١٨، ٩درنه: 
  ٢ظلي: درويش محمد 

  ١٥٢دره قوپاخ: 
  ١٤٤: درياچه ارچك

، ١٦٩، ١٦٥، ١٦٤درياچه اروميه: 
١٩٥، ١٩٣، ١٩٢، ١٨٢  

  ١٦٥درياچه وان: 
، ١١٣، ١١٢، ١٠٦درياي خزر: 

١٢٢، ١٢١، ١٢٠، ١١٨، ١١٧ ،
٢٥٠، ٢٤٩، ١٣٢  

  ١٦٥درياي دنبلي: 
  ٢٣٥درياي روم: 

، ١١٨، ١٠٦، ٩، ٥درياي سياه: 
١٢٠  

  ٢٨درياي گيالن: 
  ١٢٦ديترانه: درياي م

  ٢١٧دست پول: 
  ١٥٢: دفتردار پاشا
  ١٧٩دل ماست: 

  ١٧دلي دالور پاشا: 
  ٢٠٩دلي دوروملي بيگ: 

، ٢٤١، ٢٤٠، ٢٣٧، ٩دماوند: 
٢٤٤، ٢٤٣، ٢٤٢  

  ٢٢٣: دمساز
  ٢٣٤، ٢٢٨دمشق: 

  ٩٧دميرجي حسن: 
  ١٢٢، ١٢١دميرقاپو: 
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  ٢١٦دناور: 
، ١٧٣، ١٧٢، ١٧١، ١٧٠دنبلي: 

٢٠١، ١٧٤  
  ١٩٠ ،١٨٩دودقات: 
  ٦٢دوشت: 

  ١٤٧دوشوان: 
  ٢٢دوشي قايا: 

  ٢٣٥دوماتيز: 
  ٢٠١، ١٦٩دومدوم: 

  ٢٢١دهك: 
، ١٦٠، ١٣٦، ١٨، ٦دياربكر: 

٢٤٥، ٢٠٩  
  ٢٢٩دياله: 
  ٦٣ديده: 

  ٨٤ديدهرود: 
  ١١٠ديري بابا: 

  ٢٣٧، ٢٢٨، ٢٢٧، ١١ديلم: 
  ٨دينور: 

  ١٨٨ديوان حافظ: 
  ١٠٩ديوعلي: 

  ذ
  ٢٣١، ٣١ذوالفقارخان: 

  ١٨٩ ذوالقدريه:

 ١٢٩، ١٢١، ١٢٠ذوالقرنين: 

  ر
  ٥٥رازي: 

  ٤٥رامش: 
  ١٩٦رباط شهر: 

  ٢٥رخ خان: 
  ٢٢٩، ٢١٥، ٣٣رستم پاشا: 
  ٥٣، ٥٢رستم خان: 

  ١٠رسول جعفريان: 
  ١٣، ٩، ٣، ٢رسول عربخاني: 

  ٣٥رضاءالدين: 
  ٥٥رضاباي: 

  ١٣٣رضوان آغا: 
  ١١٢ركال: 

  ٩٣روان قلي خان: 
  ١٨٢رود اريز: 

  ١٠٥، ١٠٢رود آقسو: 
  ٢١٨رود دياله: 

، ٣٨، ٢٨رود زنگي / زنگي چاي: 
٩٧، ٩٦، ٩٤، ٩٣  

  ٣٩رود ژان: 
  ١٦٥رود سپالمه: 

  ١٢١، ١٢٠رود فاشه: 
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  ٧٤، ٦٣رود قات: 
  ١٩٢رود قندي: 
  ١٠٦رود قوبان: 

، ١٢٩، ١١٥، ١٠٧، ١٠٦رود كور: 
١٣٢، ١٣١  

  ١٠٤رود گيالن: 
  ٣٩رود مرند: 

  ١٢٠روس: 
  ١٧٨، ١٧٧روستاي امام رضا: 

  ١٨٣روستاي جعفر پاشا: 
  ١٧٩، ١٧٨روستاي شاهسون: 
  ٣٧روستاي گلستان: 

  ١٧٩روستاي يزدان: 
  ١١٨، ٣روسيه: 

  ٩٤روم ايلي: 
  ٢٠٢، ٩٨، ٦٥، ٥٠روم: 

   ٢٤٨: روماني
  ١٨، ٧، ٦، ٥روملي: 

  ١٦١روميه كبري: 
  ز

  ١٤٧زاب علي: 
  ١٢٨زاخور: 
  ١٣٩: زارشد

  ٣٣زال پاشا: 
، ٥٩، ٥٧، ٤٩، ٤٥زبيده خاتون: 

٢٣٤، ٢٣٣  
  ٢٢٣، ٥٣زبيده: 

  ٢١٩زغره عسقالن: 
  ١٦٦زكريا قزويني: 

  ١٣٠زكم: 
  ٢٣٦زليزن: 

  ١٩٧: زنبقه
  ٤٠زنوز: 

  ٦٥زواليز: 
  ١٢٨زوخوريه: 
  ٧١زين علي: 

  ٥٢زينب: 
  ٢٠٩زينل بيگ: 

  س
  ١٩٥ساره سوري: 

  ١٩٥ساره: 
  ٩٧ساري احمد پاشا: 

  ١٤٤، ٨ساري علي آغا: 
  ٢٤١ساكيز: 

  ٢٢١ساوه خان: 
  ٢٤٠، ٢٣٨، ٢٣٧، ٢٢٥، ٩ه: ساو
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  ١٩٣، ١٩٢، ٨٠، ٧٩، ١٢سبالن: 
  ١٩٢سجاه پاشا: 

  ٣٠، ٢٩، ٢٨سدرك: 
  ١٩٢سر آه: 
  ١٤٥سراب: 

  ٧٦: سراچون
  ١٩٢سراد: 
  ١٩٢، ١٨١سراو: 

  ١٩٧: سراه بان
  ١٩٢سراه: 

  ٢٢٢سراي آقا: 
  ١١٣سراي: 

  ١٨٨سرجم خاني: 
  ٢٣٣سرجم: 

  ٢٤٤، ١٩٩، ١٩٨سرخ بيد: 
  ٧٤ ،٧١، ٦٩، ٥٣سرخاب: 
  ٢٤٤سرخله: 
  ٥٣سرداب: 
  ٧٤، ٦٣، ٦٢سردرود: 

  ٧١سرده: 
  ٢٢٣: سرند غالم

  ١٩٧: سروقد
  ١٢٧سريرالالن: 

  ١٩٨سعدوقاص: 
  ١٨٧، ٧٠، ٦٢سعيد آباد: 

  ٢٧سكون: 
  ٢٠٧سلطام مراد سوم: 

  ١٤٥، ٥سلطان ابراهيم: 
  ٢سلطان احمد اول: 

  ١٥٤، ١٥٣سلطان افشار: 
، ٥٣، ٥١، ٥٠، ٤٩سلطان حسن: 

٥٩، ٥٧، ٥٦  
، ٣٨، ٣٥سلطان حسين بايقرا: 

٢١٢، ٨٩، ٥٩  
  ٢٣٩سلطان دوزع: 
  ١٣٦، ١٢٩سلطان سليم: 

، ٣٠، ٢٧، ١٨سلطان سليمان: 
١٧٣، ١٠٨، ١٠٧، ٩٣، ٧٧، ٤٧ ،

٢١٥، ٢٠٧، ١٩٦، ١٩٥، ١٩١ ،
٢٤٥، ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٢٩، ٢١٩ ،
٢٤٦   

  ٧٠: شكرخوانسلطان 
  ١٩٦سلطان عثمان دوم: 

  ١٨، ٦سلطان محمد چهارم: 
  ٧١، ٣٨محمد خان: سلطان 
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، ٦٢، ٤٦سلطان محمد خدابنده: 
١٦٨، ١٦٧، ١٢٧، ١٠٥  

  ٩٨، ٣٠سلطان محمد سوم: 
  ١٦٣، ٤٩، ٢سلطان محمد فاتح: 

، ١٠٠، ٩٤، ٨٩، ١٨سلطان مراد: 
٢١١، ١٩٩، ١٥٥، ١٤٨  

، ٢٣، ٣سلطان مرادخان چهارم: 
٦٠، ٥٧، ٤٨، ٤١، ٣٨، ٣٢، ٣٠ ،
٩١، ٨٧، ٨٥، ٧٩، ٧٨، ٧٥، ٦٢ ،
١٥٨، ١٤٥، ١١٩، ٩٥، ٩٤ ،

٢٠٩، ٢٠٨، ١٩٦، ١٩١، ١٧٩ ،
٢٤٥، ٢٣٢، ٢٣١، ٢٣٠، ٢٢٠  

، ٧٢، ٤٧سلطان مرادخان سوم: 
١٠١، ٩٩، ٩٦، ٩٥، ٩٣، ٧٨ ،

١١٩، ١٣١، ١٢١، ١٠٥، ١٠٢ ،
٢١٦، ٢١٥، ٢٠٠، ١٩٦، ١٨٢ ،
٢٤٥، ٢٤٣، ٢٤٢، ٢٢٩، ٢٢٠  

  ١٣١سلطان مصطفي: 
  ١٠٠سلطانجيق: 

  ١٨٩، ١٨٨سلطانيه: 
، ١٦٥، ١٥٨، ١٤٨، ٨٧سلماس: 

١٩٥، ١٨١، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٨ ،
٢٠١  

  ٢٤١سلمان كوفي: 
  ١٦١سليمان پاشا: 

  ٢١٨سليمان خان عثماني: 
، ١٨٨، ١٨٧، ٦٢سليمان خان: 

٢٣٤، ١٩٤  
  ١٩٧: سنبله
  ١٩٧: سنّته

  ٦سنجار: 
  ١٤٤سنجاق هرسك: 

  ١٩٩، ١٥٣، ١٤٥سنجاق: 
  ١١سنندج: 

  ٢٣١سنه: 
  ١٨٣سوجه جان: 

  ٧، ٣سودان: 
  ٢٠٤: سودايه

  ١٣٣ان: سور
  ١٤٧سوراوا: 
  ١٨٢سونجه: 
  ١٩٧: سوندل

  ١٧٤سوندوك خان: 
  ١٩٢سه او: 

  ٤٥سهراب: 
  ٢٤٤سهرابه: 
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  ٤٢سهالن: 
، ١٩٤، ٩٠، ٧٥، ١٢، ١١سهند، 

٢٠١، ١٩٦، ١٩٥  
  ١٨٩سيادهن: 

  ٧٠سيد ممي جان: 
  ٥٥سيد واحدي: 

  ١٩٨سيدلر: 
  ٢٠٤، ٩١سيف الدين: 

  ٧٧، ٦٥سيف قلي خان: 
  ٢١، ٢٠سيفعلي خان: 

  ٩١ي قلي خان: سيف
  ١٩٥سيالن: 

  ٥سيليستره: 
  ١٣٥سيمون: 
  ١٦٤، ١٣٦سيواس: 

  ش
، ١١٨، ١١٥، ١١٢، ١٠٩شابوران: 

٢٤٩، ١١٩  
  ٢٠٣: شاخ بوداق

  ٢٠٤: شادباد خانم
  ١٩٧: شادي

  ١شاردن: 
  ١٠٧شام اقي: 

، ٧١، ٥٦، ٤٧، ٤٢شام غازان: 
١٨٣، ٨٥، ٧٢  

، ١٠٧، ٤٧، ٣٨، ١٨، ٥، ٣شام: 
٢٣٤، ٢١٩، ٢٠٢، ١٩٨، ١٦٤  
  ١٢، ٥، ٣، ٢شاو: 

، ٥٣، ٥٢، ٥٠، ٣١شاه اسماعيل: 
١١٢، ١٠٧، ٩٢، ٨٨، ٨٠، ٥٦ ،

١٨٩، ١٥٥، ١٣٦، ١٢٩، ١٢٢ ،
٢٤٤، ٢٢٩، ٢١٠، ١٩٠  

  ٢٢٢، ١٩١، ٧٨شاه بند: 
  ٢٠٤، ٥٣شاه بنده خان: 

  ١٧٣، ٥٣، ٥١شاه جهان: 
، ٧٤، ٦٠، ٣٥، ١٣، ٧شاه صفي: 

٢١١، ١٥٩، ١٥٨، ١٠٩، ٨٨  
، ٩٧، ٧٧شاه طهماسب صفوي: 

١٦١، ١٥٦، ١٠٩، ١٠٨، ٩٨ ،
٢٣٢، ٢١١، ١٧٨، ١٧٠  

  ٦٢شاه طهمورث: 
، ٨١، ٥٠، ٤٨شاه عباس اول: 

٢٠٧، ١٩٣، ١٧٠، ٨٤  
، ١٠٧، ١٣، ٨، ٧شاه عباس دوم: 

١٧٥ ،١٥٤، ١٤٤، ١٤٣  
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شاه قلي خليفه مهردار ذوالقدر: 
٩٩  

  ١٨شاه گديگي: 
  ٢٠٤: شاه لوندقاي

  ٢٢٩شاه منصور بعروري: 
  ١٢٦شاه ميخائيل: 

  ٢٠٤: شاهبان
، ٢٢شاهرخ بن امير تيمورخان: 

٤١  
  ١٨٩شاهرخ خان ذوالقدر: 

  ٢٤١شاهرخ قاي: 
  ٢٠٢شاهرخ: 

  ١٣٥شاهزاده سليم: 
  ٢٠٨، ٢٠٧شاهوردي خان: 

  ١٨٣شبتري: 
  ١٣٩: شبين قره حصار

  ١٤٨شجاع الدين كرماني: 
  ٩١شرابخانه: 
، ١٠٠، ٩٩، ٩٣، ٤٨، ٨شروان: 

١٠٨، ١٠٧، ١٠٥، ١٠٤،١٠١ ،
١١٩، ١١٤، ١١٣، ١١٠ ،١٠٩ ،
١٣٠، ١٢٦، ١٢٥، ١٢٢، ١٢١ ،
٢٤٨، ١٨٣  

  ١٩٥شروي: 
  ٢١٨شط العرب: 

  ١٠٣، ١٠٠شكي: 
  ٢٠٤: شلغه

، ١٠٥، ١٠٤، ٩٣، ٤٨شماخي: 
١١٢، ١١٠، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٧ ،
١٢٧، ١٢٦، ١٢٣، ١١٧، ١١٥ ،
٢٤٩، ١٨٣ ،  

  ١٠٧شمخي: 
  ٦١شمر: 

  ١٤٧شمس الدين خويي: 
  ٧٠: شمس الدين سبحاني

  ٨٨، ٥٢زي: شمس تبري
  ١٧٣شمس خان: 

  ٢٠٤: شمسي
  ٩٣، ٩١شورگل: 
  ٢٤٩، ١٣٥، ١٣٤شوشاد: 

، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ٧شوشيك: 
٢٢، ٢١  

  ٦٥شه لوند: 
  ٢٠٩شهاب بن ذالنون المصري: 

  ١٩٧: قاآ شهباز
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، ٢٤١، ٢٤٠، ٢٣٩، ٩شهر ري: 
٢٤٤، ٢٤٣، ٢٤٢  

  ١٩٧: شهراب افندي
  ٢٤٢شهراللصوص: 

، ١٥٥ ،١٥٣، ٧٧، ١٨شهرزور: 
١٩٥، ١٩٠، ١٨٧ ،١٧٠، ١٦٥ ،
٢٣١، ٢٣٠، ٢١٦، ١٩٩، ١٩٨  

  ٢٢٣، ١٩٧: شهناز
  ١١١شيخ ابراهيم شرواني: 
  ٦٩شيخ ابراهيم كوانان: 

  ٨٤، ٨٣شيخ ابراهيم: 
  ١٢٨شيخ امير سلطان: 

  ٧٠: كرمانيشيخ بدرالدين
  ١٧٠شيخ ترمذي: 

  ٧٠شيخ تقي: 
  ٧٠: شيخ حسن بلغاري

  ٨٣شيخ حيدر: 
  ٢٢١شيخ دهك: 

  ٧٠: شيخ ساغوسي
  ٢٠٣: شيخ سرخي بيدي

  ٧٠شيخ سالمي: 
  ٤١شيخ سوسماري: 

  ٧٠شيخ سيدجان ممي: 

  ٢٢٩شيخ شجاالدين قزويني: 
  ٧٠: شيخ شجاع وكالين

  ٢٥٠شيخ شريمي: 
، ٨٣، ٨٢، ٧٩، ٥١شيخ صفي: 

١٩٣، ١٨٢، ١٦٤، ١٣٦، ٨٤ ،
٢٥٠، ٢٣٩، ٢٠٥  

  ١٧٠شيخ عرب جباري: 
  ٧٠: شيخ مالين تبريزي

  ١١٠شيخ مرضا: 
راهللا آق شمس الدين شيخ نص

  ٧١اوغلي: 
  ٧٠: شيخ نورالدين بيمارستاني

  ١٩٣شيخ واحد: 
  ٢١٠شيخعلي خان: 

  ٢٤١شير علي: 
  ص

  ٤٥صادق خان: 
  ١٥٢صاري علي آغا: 

  ١٦٨صالح افندي: 
  ٢١٠صباحي پاشا: 

  ٦صربستان: 
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، ٣١، ٣٠، ١٠، ٧صفوي / صفويه: 
٢٠٧، ٢٠٥، ١٩٣، ١٨٦، ٩٩، ٧٩ ،

٢٢٥، ٢١١، ٢٠٨  
  ١٧١ صفي خان:

  ٢٥٠صفي قلي خان: 
  ٢٠٤: صنقورقاي
  ١٣١صوباشي: 
  ٨٦صوفيان: 

  ٩٤صوالق پاشا: 
  ١٤٩صوماي برادوست: 

  ٢٠٤: صيامي
  ط

  ٢٤٥، ٢٤٤طاق گراي: 
  ١٣٩: طالش

  ٢١٩طبرستان: 
  ٢٣٠طبلرخان: 

  ١٠٦طحان: 
  ٤٧طرابلس: 
  ١٣٥، ٤طرابوزان: 
  ٢١٩طرسوس: 

  ٢١٨طقوز اوالم: 
  ١٩٠، ٧٦: طورناچايري
  ١٦٨، ١٦٧، ١١٩ن: طوقماق خا

، ١٢٤طهمورث خان گرجي: 
١٢٨  

  ١٨طهمورث خان: 
  ظ

  ١٨ظالم احمد: 
  ٧٠: ظهيرالدين فاريابي
  ع

  ٢٠٠عاد: 
  ٦عادلجواز: 

  ٢٨عارف باهللا: 
  ٢١٥، ٢١٤عاشورا: 

  ٥٣عالم شاه بيگم: 
  ٢٤٦عبدالقادر گيالني: 

  ٢٣٠عتيق سنه: 
  ٤٥عثمان بن عفان: 

  ١٣٠، ١٢١عثمان پاشا: 
  اكثر صفحات  عثماني: در

  ٢٢٣ آقا: عجز
، ١٨٧، ١٧٠، ٧٩عراق عجم: 

٢١١، ٢٠٦، ٢٠١، ١٩٩، ١٩٦ ،
٢٢٧، ٢٢٣، ٢٢٠، ٢١٧، ٢١٦ ،
٢٢٩، ٢٢٨  
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، ٢١٩، ١٩٦، ١١٦، ٦، ٣عراق: 
٢٤٠، ٢٣٨، ٢٣٤، ٢٣٠، ٢٢٩  

  ٥٠عربستان: 
  ٢٢٣: عشوه باز

  ٢٤٣، ١٩٥عقره: 
  ٥٢عقيل: 

  ٤١عالمه تفتازاني: 
  ١٨٩علمدن: 

  ٢٠٢علي اسن پاشا: 
  ٤١علي الدين مرقدي: 

  ١٨٧، ١٥٧علي آغا: 
  ١٤٧علي باقي: 
  ٢٢٣: علي بشنو

  ١٩٩علي بك عقره لي: 
  ٢٣٠علي بيگ: 

  ١٥٢: علي پاشا
  ٢٢٩علي ترمذي: 

  ١٦٣علي خان روشن: 
  ٢٢٠، ١٧٠علي خان: 

  ٤١علي خاندي: 
  ٩٩علي سلطان ارشي: 

  ٢٠٩، ٢٠٧علي فقي پاشا: 
  ١١٠علي قوچ دده: 

  ١٩٧ ،١٧٤، ٦٥علي يار: 
  ٥٦عليشاه: 

  ٩٩عمادالدين بيك شرواني: 
  ٢٢١عمادالدين شاه: 

  ٢١٩عمادالدين شيرازي: 
، ١٩٥، ١٩٤، ١٩٣، ١٢عماديه: 

٢٤٣، ٢٠٩  
  ١٩٨عمار: 

، ٨٠، ٤٥، ٤٢عمر بن خطاب: 
٢٣٦، ٢١٥، ٢٠٧، ١٩٣  

  ٤عمر پاشا: 
  ١٣٦عين تاب: 
  ٨٥، ٧١عين علي: 

  غ
  ١٢٥غازان: 

  ١٥، ١٥٢غازي قيران: 
  ٢١٤ غزوه احد:
  ١٩٧: غالم شاد

  ٢٢٢غياث الدين شاه: 
  ١٧٢غياث الدين كياني: 

  ٢٣٢، ٢٢٦غياث الدين: 
  ف

  ٢٠٣فارس: 
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  ٩فاروق كيخسروي: 
  ٢٤٤فجارخان: 

  ١٩٧: فدنه
  ٢٢٣: فراج غالم
  ١٠٩فرج خان: 

  ١٥٢: فرخ بيگ پاشا
  ٨٩فرخ شاه بن تيمورخان: 

  ٢٢٣: فرضي كشاني صبايي
  ١١فرقان: 
  ٢٠١، ٢٠٠، ٦٠فرهاد: 

، ٧٣، ٧٢، ٣٨، ٣٣فرهادپاشا: 
١٠٠، ٩٧، ٩٦، ٩٣، ٨٧، ٧٧ ،

١٤٥، ١٣٠، ١٢٩، ١٠٩، ١٠٥ ،
٢٠٢، ١٨٢، ١٦٣، ١٦١، ١٥٦ ،
٢٥٠، ٢٤٩  

  ١٥٢: فضلي پاشا
  ٢١٣فضولي بغدادي: 

  ١٢٥، ١١٨فغفور: 
  ٢١٩فلسطين: 

  ٧٠: فلكي شرواني
  ٥، ٢، ١فون هامر پورگشتال: 

  ،٥٣فيروزخان: 
  ٢٣٤فين كاشان: 

  ق
، ١٣٩، ٩٥، ٩٤، ٩٣، ٢٣قارص: 

٢٠٩  
  ٢١٨قارمين: 

  ١٨٢، ١٤٨قارني ياريق: 
  ٢٢، ٢٠قاسم خان ايلچي: 

  ٢٣٧، ٢٣٤قاشان: 
  ١٣٩، ٩٤قاغيزمان: 

  ١٠٦قاف: 
  ١٢٤، ١١٥، ١١٨قالماق: 

  ٢٧قايا سلطان: 
  ١١٤قباد پاشا: 

  ٢٣٢، ١٢٥، ١٢٣، ١٢٢قبچاق: 
  ٢٣٤، ٢٧قبرس: 
  ١٠٢، ٣٨، ٨قراباغ: 

  ٢٢٦قرافه كبري: 
  ١٠٢قراق: 

  ١٠٧قرامان: 
  ١٨قرامصطفي: 
  ٢٣٦قرانه عرب: 
  ٥٥، ٤٥قربان باي: 

  ١٩٧: قرجفا
  ٢٤، ٢٣قرشي: 
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  ٣٨قره باغالر كوچك: 
، ٤٨، ٣١، ٣٠، ٢٩قره باغالر: 

١٧٩  
  ٢٤٨قره بوداق: 

  ٢٠٤: جان قره
  ١٤٤: قره حصار وان

  ٢٠٤: خان قره
  ١٠٠قره سنان پاشا: 

  ١٨٢قره سو: 
  ١٣٩: قره طيبي

  ١٩٧، ١٨٩قان: قره قان / خر
  ٢٠٤: خانقره قول
  ٢٠٤: قره يبره

  ١٣٦قره يوسف قراقويونلو: 
  ١٠٩قزاق خان: 

  ١٠٢قزان: 
  ٢١٨قزبين: 

  ٢٢١قزل الما: 
  ١٩٩قزل اوغالن: 

  ١٩٩قزل سوگودلي: 
  ٢١٨قزمون: 
  ٢١٨قزمين: 

، ٢١٨، ١٩٣، ١٨٩، ٩قزوين: 
٢٢٣، ٢٢٢، ٢٢١، ٢٢٠، ٢١٩ ،
٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٤ ،
٢٤٢، ٢٢٩  

  ٧٩قزويني: 
  ٢٠٣: غليوا قشار

  ١٢٩قشه: 
  ٢٣٣، ٢٢٩، ٢٢٨قصر اللصوص: 
، ٢١٧، ١٧، ١١، ٩قصرشيرين: 

٢١٨  
  ١٦٠، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٤قطور: 

  ٩٠قفاج / قاغاج: 
  ٢٤٨، ٩، ٦قفقاز شمالي: 

  ٣٥، ١٠، ٣قفقاز: 
  ٢٣١قلعه احمد: 
  ١٤٤: قلعه آباقاي

  ٢١قلعه آونيك: 
  ١٩قلعه خنس: 
  ٢٢٨قلعه دزدان: 

  ٣٧سران:  قلعه
  ٣٧قلعه سوس مروان: 

  ٢٢قلعه قرشي: 
  ١٨قلعه قطور: 
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  ١٣٠قلعه كريم: 
  ٧١قلعه گاالتا: 
  ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ٧قلعه ماكو: 

  ٢٠٤: قلندر
  ٢٥٠قلي سوينچ: 

  ٢٠٤: قلي
، ٢٢٥، ٢٠٦، ٢٠١، ١١، ٩قم: 
٢٤٢، ٢٣٨، ٢٣٥، ٢٣٣، ٢٣٢ ،
٢٤٤  

  ١٩١قمامه: 
  ١٨١، ٧٢قمله: 
  ٢٠٤: قوتلي

  ١٧١قوچ آغابابا: 
  ١٦٨، ١٦٧، ١٦٦قوچ آقا سلطان: 
  ١٦٣قوچقا سلطان: 
  ٢٠٨قورخمازخان: 

  ١١١قوزلي: 
  ٩٩قوشلونجه: 

  ٣١قوللرآغاسي: 
  ٢٢٢قولي خان: 
  ٢٢٣: قولي سنجه

  ١٩٤، ١٨٧، ١٨٢، ١٧٩قومله: 
  ١٢٠قوموق: 

  ٢١٢قيزچيغه آقا: 
  ٧٦: قيزيل اوزن

  ١٠٠قيطاسي بيك: 
  ك

  ٢٤٩، ١٣٣، ١٣٠، ١٢٨كاخت: 
  ١٣٤، ١٠٦كارتيل: 
  ٧٦: كاردول
  ١٩٥كارني: 

، ٢٣٤، ٢٣٣، ٨٥، ٩كاشان: 
٢٤٤، ٢٤٢، ٢٣٩، ٢٣٦، ٢٣٥  

  ٢٢٣: كاشاني
  ٢٢٣كاشغر: 
  ٤٥كاكونج: 

  ١٠كتابخانه بشيرآغا: 
  ١٠كتابخانه پرتوپاشا: 
  ١٠كتابخانه توپقاپي: 
  ١٠كتابخانه حميديه: 

  ١٠كتابخانه خالص افندي: 
  ١٠كتابخانه سليمانيه: 

  ١٠كتابخانه ملت: 
  ١٠كتابخانه ييلديز: 

  ١٧كتغاچ پاشا: 
  ١٨١كج آباد: 
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  ٧٤، ٦٣كجاباد: 
  ٧٠: كجيجان

  ٢٤٤كراي خان: 
  ٢٤١، ٦١كربال: 
  ٥كرت: 

  ١٩٥كرتباي سلطان: 
، ١٨٠، ١٧٣، ١١٦كردستان: 

٢٣٢، ٢٣٠، ٢٠٧، ٢٠٥  
  ٣٩كركنه: 

  ١٩٠كركوك: 
  ٢٣٢كرمان: 

  ٢٤٤، ٢١٠، ١١كرمانشاه: 
  ٨٦كره مش: 
، ١٢٢، ١٢٠، ٩، ٧، ٦كريمه: 

٢٤٨، ٢٣٢، ١٢٥، ١٢٤، ١٢٣  
  ١٩٥كسان: 

  ٣٧كسيك گنبد: 
  ١٠٨كفه: 

  ٥٥كلبعلي: 
  ٦٤، ٤٣خان: كلبعلي

  ٢٠٤: جهكله
  ١٤٤: كليساي ونك

  ٣٥كمال پاشازاده: 

  ١٨٧كنداسفاج: 
  ٦٢كندرود: 
  ٩٩كندره: 
  ٢٠٤: بالكندي

  ١٩٧: كنديده
  ١٩٧: كنديرلي 

  ٢٠٤: كنسه
  ٢٠٦، ١٩٨، ٨كنگاور: 
  ١٩٨كنگور: 

  ٢٤٤، ٢١كوپروكوي: 
  ٢كوتاهيه: 

  ١٣٥كوتاييس: 
  ١٢٦كوره: 

  ١٢٥كوكملي: 
  ٢١٧كوه بات: 

، ١٥٤، ٨١، ٧٧كهروان / كهران: 
١٩٤، ١٩١، ١٩٠، ١٨٨، ١٦٥ ،
٢٣٠، ٢٠٨  

  ٤١كهريز (كهرين): 
  ٢٠٤: كيجه باي
  ١٣٥كيطاوس: 
  ٢٤٠، ١٩٥، ١٩٤، ٩٩كيومرث: 

  گ
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  ٨٥گجرات: 
  ٦٩گجيالب: 

، ١٠١، ١٠٠، ٩٤گرجستان: 
١٣٠، ١٢٩، ١٢٨، ١١٦، ١٠٦ ،
١٣٦، ١٣٥، ١٣٤، ١٣٣، ١٣١  

  ٢١گزل حصار: 
  ٢٠٤: گل گيت

  ٢٠٤: گلبن خانم
  ٢٣٨، ٢٣٧، ٢٣٦گلپايگان: 

  ٢٠٤: گلچهره
  ٢٠٤: گلچين

  ١٨گنبد طهورث: 
  ١٩٧: گنج اورلو

  ،٢٢٣: گنجعلي حقا
  ٢٠٣، ١٧٧، ١٤٣گنجعلي خان: 

، ٩٩، ٩٨، ٩٧، ٩٣، ٤٨گنجه: 
١٣٣، ١١٢، ١٠٨، ١٠١، ١٠٠  

  ٣٣گوزل علي پاشا: 
  ١٠٧، ١٠٦گوگسو: 

  ٢٠گيالرجي: 
  ١٠٤، ١٠٢گيالن چاي: 
  ٢٤٦گيالن غرب: 

، ١١٤، ١١٢، ١٠٤، ٩، ٦گيالن: 
١٢٦، ١٢٣، ١٢٢، ١١٨، ١١٥ ،
٢٥٠، ٢٠٤، ١٨٣، ١٧٣، ١٣٢  

  ل
  ١٠١الغوش اوغلي احمدبيگ: 

  ١٨٨الكدرح: 
  ٧٤، ٦٣الكديزج: 

، ١٠١، ٩٩الال قره مصطفي پاشا: 
٢٤٥، ١٤٥، ١٠٨، ١٠٢  

  ٢١٠لرستان: 
  ١٠لندن: 

  ١٣٣، ١١٢، ١٠٢لور / لوري: 
  ١٠٠لوند: 

  ١٠١لوندخان: 
  ٦لهستان: 

  ٢٠١ليلي: 
  م

  ١٠٢، ٦ماردين: 
، ٩٥، ٢٤، ١٨، ١٩مازندراني: 

١٤٦، ١٠١  
  ١٩٢ماسوله: 
  ٢٣٤ماغوت: 

  ١٦٠، ١٤٥ماكو: 
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  ٥مالت: 
  ٢٣٢، ٢٢٩، ٤٥مامون: 
  ١٠٤ماهان: 
  ٢٢٣: ماهيه

  ٥٩، ٤٩، ٤٦ ،٤٥متوكل: 
  ١٢٩، ٦مجارستان: 

  ٢٠١مجنون: 
  ٢٠، ١٧محمد بيگ: 

، ٤٤، ٣٢، ١٩، ٥محمد پاشا: 
١٣٠، ١١٣، ١٠٢  

  ١٤٦محمد دره: 
  ١١٦محمدپاشا افندي: 

  ٤٣، ٨محمدپاشا دفترزاده: 
  ٩٩محمدحسين سلطان: 

  ٣١محمدخان سوم: 
  ١٨٩محمدشاه بيگ: 

  ١١محمدظلي بن درويش: 
  ١٠٩، ١٠٤، ١٠٢محمود آباد: 

  ٢٤٨حمود شمخال: م
، ٤٩، ٤٨، ٤٦محمود غازان خان: 

١٤٧، ١٤٤، ٧٦، ٧٢، ٧١، ٥٦ ،
١٦١، ١٥٦  

  ١٩٨، ٧مدينه: 

  ١٨٨مراد بيگ: 
  ١٤٣مراد پاشا: 
  ١٤٧، ٢٧مرادخان: 

، ٧٦، ٧٥، ٧٤، ١٢، ١١مراغه: 
١٩٥، ١٩٤، ١٩٠، ١٨٨  

، ٨، ٥مرتضي پاشا بيگلربيگي: 
١٥٧، ١٥٦، ١٤٤، ١٤٣  

، ١٦١، ٩٥، ٩٤مرتضي پاشا: 
٢١٨، ١٩٦، ١٨٣، ١٧٩، ١٧٢  

  ٢٠٤: مرجنه خانم
  ٢٠٤: مرحبا خانم

  ٥٥مردان آقاخان: 
  ٤٥مردان علي: 

  ١٣٦، ١٠٢مرعش: 
، ١٧٩، ٨٧، ٤٨، ٤١، ٤٠مرند: 

١٨١  
  ١٩٠مروان بن محمد الحمار: 

  ١٨٣، ١٨٢، ٨٦، ٤٥مزيدخان: 
  ١٣٩: مژنكرد

  ٣مسجد اياصوفيه: 
  ٢٤مسجد سلطان اوحدالدين: 

، ١١٧، ١١٦ ،١١٥، ١١٢مسكر: 
١١٩  
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، ١١٨، ١١٥، ١١٤، ١١٣مسكو: 
٢٤٩، ١٣٥، ١٢٥، ١٢٤، ١٢٣ ،
٢٥٠  

  ٥٠، ٤٩، ٣مصر: 
  ٢٠مصطفي بيگ: 

  ٩٤مصطفي پاشا سلحدار: 
، ١٢٥، ١٠٢مصطفي پاشا گرجي: 

١٣١  
  ١٩٢مصطفي پاشا: 

  ٢٠٨مصطفي خان عثماني: 
  ١٠مصطفي دهقان: 

  ٢٥، ٢٤مصيركند: 
  ٧٠معدن معاني: 

  ١٣٩: مغازبرد
  ١١٢، ١٠٢مغان: 

  ٧٠مفتي اسرار سبحاني: 
  ٢٢١مقتدر باهللا: 

  ٢٣٣، ٢٠١مقدسي: 
  ٥٠مقصود بن اوزون حسن: 

  ١٩٥مكس: 
  ١٢٩مكلنه خان: 

  ٨١، ٧مكه: 
  ٢٠٣: مال برزنجي

  ١٧٠مال دهاقاني: 
  ،٣٧مال قطب الدين: 

  ١٧٠مال ناصر شرواني: 
  ٢٠٣: مالخرامي
  ٢٠، ١٨، ١٧مالزگرد: 

  ١٣٦، ٦ملطيه: 
  ٢٠٤: ملك روح

  ٩٠مللي: 
  ١٩٣منجيل: 

  ١٩٧: منشي آقا
  ٩٩منشي قمي: 

  ٩٩منكوچرود / مينگه چوير: 
  ١٣٤منگرلي: 
  ٢٣٤، ٢٣٣، ١٩١منوچهر: 

  ١٠منيژه صدري: 
  ٩٤موسي پاشا سلحدار: 

، ٢٠٩، ١٩٥، ١٨٧، ٦موصل: 
٢٣١، ٢٢٩، ٢١١  

  ١٩٤، ١٩٣، ١٢موصله: 
  ٢٢٣: مه پاره

  ٢٠٤: چينمه
  ١٨٧، ٦٢مهرانرود: 
  ٢٤٢، ٢٣٧ ،٢٣٠مهربان: 
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  ٢٠٤: مهريه
  ٢٠٣: مهمان قولي
  ٦ميافارقين: 

  ١١٩ميخاييل شاه: 
  ١٥٠، ١٤٩مير عزيزبيگ چالق: 

  ٢٤٩، ٥٢ميرحيدر: 
  ٥٥ميرزا باي: 

  ٢٢٣: جلي ميرزا
، ١٧٤، ١١٤، ٤٥، ٣٥ميرزا خان: 

١٧٥  
  ٨٤ميرزا عماد: 

  ٦٥ميرزا شاه فيروز: 
  ١٠١ميرزا علي: 
  ٨٤ميرزا عماد: 

  ١٩٧: ميركالم
  ٣٦يل: ميكائ

  ٧٧ميمندي خان افشار: 
  ن

ناصرالدين بن ايوب شيخاني: 
٢٠٩  

  ٢٣٥ناوان: 
  ١١، ١٠نجيب عاصم: 

، ٢٧، ٢٥، ٢٢، ٢١، ٢٠نخجوان: 
٣٧، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨ ،
١٠٢، ٩٣، ٨٨، ٨٧، ٨٦، ٤٨ ،

١٩٥، ١٩٤، ١٨٢، ١١٣، ١٠٨   
  ٣١نخشوان: 

  ٩٤نشنانجي پاشا: 
  ٣١نقش جهان: 

  ٢٠٠نوح: 
  ١٠ميجي: نورالدين ق

  ١٤٤نووه: 
، ١٩٥، ١٩٣، ٧٠، ٦٧نهاوند: 

٢٤٤، ٢٠٧، ١٩٩، ١٩٨، ١٩٧  
  ١٩٥نهراوند: 
  ١٨٩نهروان: 

  ٢٤٩، ١٢٧، ١٠٥، ١٠٤نياز آباد: 
  ١٣٩: نيكسار

  ٧نيل: 
  و

  ٥وارنا: 
  ٢٢٢واعظ: 

  ٢٢٣: واعظي خطايي
، ٤٨، ٢٣،٣٨، ١٨، ٨، ٦، ٥وان: 

١٤٤، ١٤٣، ١٢٩، ١٠٨، ٨١ ،



٢٨٥   
 

  اعالم

١٦٠، ١٥٨، ١٥٠، ١٤٧، ١٤٥، 
٢١٠، ١٨٧ ،١٨٦، ١٨٤، ١٧٣  

  ١٩٧: واي قلي
  ١٩٧: واي واي

  ١٨٢ورقه خانم: 
  ٨٧وشله: 

  ٢٢ولي آغا گيالرجي نيكسارلي: 
  ١٨٢، ١٨١، ٧٢، ٦٩وليان: 
  ١٤٥، ٢٠ونيز: 
  ٢٤٨، ١٠، ٦، ٣وين: 

  ه
، ١٧٠، ١٦٢، ٤٥هارون الرشيد: 

٢١٧، ٢٠٧، ١٩٩، ١٩٦، ١٩٥ ،
٢٤٦، ٢٣٥، ٢٣٣، ٢٢٦، ٢١٨  

  ٢٤٦هارونيه: 
  ١٩٧: هاي قلي

  ١٩٧: هايهاي
  ٢٠٣: اوغلي هبا

  ١٩١هرزبيل: 
  ١٢٧هرمز تاجدار بن انوشيروان: 

  ٢٢٠هرمز: 
  ٩٨هزار احمدي: 

  ١٣٦هشام بن عبدالملك اموي: 

  ٢٥٠، ١١٣هشترخان: 
  ٧٦: هشترود

  ٣هلند: 
  ٢٠٤: جههله

  ٢٢٣: همايي
، ١٨٧، ٧٩، ٦٧، ١١، ٨همدان: 

٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠١، ١٩٩، ١٩٦ ،
٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٥ ،
٢٢٠، ٢١٩، ٢١٥، ٢١١، ٢١٠ ،
٢٤٢، ٢٣٣، ٢٣٠، ٢٢٩، ٢٢٨ ،
٢٤٤  

، ١١٦، ٧١هند / هندوستان: 
٢٤٥، ٢٠٢، ٢٠١  

  ٦٥هندي: 
  ٢٠٤: هنسه

  ٢٠٤: هنگوله خانم
  ٢٤٠هوشنگ: 

، ٧٦، ٧٥، ٤٦هوالكو / هالكو: 
١٩٤، ١٩١، ١٧٩، ١١٩، ٨٨ ،

٢٤٤، ٢١٩، ١٩٦  
  ٢٢٣: هويدا

  ١٩٥هيرون: 
  ي
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  ٢٠٣: دخشانييارعلي ب
  ٢٠٤، ٨٤، ٥٢يارعلي: 

  ٢٢٣: ياري
  ٢٠٤: ياشار

  ٢١٩يافث: 
  ٢ياووز ار: 

  ١٣٩: يدي كليسا
  ٥٥يزدان آقا: 

  ٦٥يزدان شير: 
  ٣٠يزدان قلي: 

، ١٢٢، ١٠٧، ١٠٥يزدگرد شاه: 
٢٤٦، ٢٣٨، ٢١٢، ١٦٩، ١٢٣  

، ١٢١يزيد بن عبدالملك اموي: 
١٢٦  

  ٢٢٢يساول آقا: 
، ٥٩، ٥٦، ٥١يعقوب آق قويونلو: 

٢٣٢، ١٦٣  
  ١٩٧: يمانه

  ١٣٠يني چري آقاسي: 
  ٩٣يوسف پاشا چغال زاده: 

  ٢٠١يوناني: 
  ٢١ييالجيق: 

، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٠، ١٠٦ييلبيز: 
١٢٩  
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  فهرست منابع

  كتابنامه
 ــ قرآن كريم

 تصحيح محمد اسماعيل تاريخ عالم آراي عباسي،)، ١٣٧٧ــ اسكندربيك منشي (
  ب.رضواني، جلد سوم، تهران: دنياي كتا

علي  ترجمه فرهنگ و تمدن مسلمانان،)، ١٣٣٧ــ بارتولد، واسيلي والديميروويچ (
  اكبر ديانت، تبريز: ابن سينا.

  .استانبول ،مؤلفلري عثمانلى). ١٣٤٢(، محمدطاهر، لىــ بروسه

لي ترجمه ميرزا زكي ع تاريخ امپراطوري عثماني،)، ١٣٨٧ــ پورگشتال، هامر (
  شيد كيان فر، تهران: اساطير.آبادي، به اهتمام جم

يراني، ترجمه حميد ارباب ش سفرنامه تاورنيه،). ١٣٨٣ــ تاورنيه، ژان باتيست، (
 تهران: نيلوفر. 

به كوشش  روضه الصفويه،)، ١٣٧٨ــ جنابدي، ميرزا بيگ حسين بن حسيني (
  غالمرضا طباطبايي مجد، تهران: بنياد موقوفات دكتر محمود افشار.

  تصحيح نجيب عاصم، استانبول. سياحتنامه،). ١٣١٤ياء (ــ چلبي، اول
 چلپي محمدظلي بن درويش، اوليا سياحتنامه سي،ق)، ١٣١٤ــ چلبي، اولياء (

طابعي احمد جودت، معارف نظارت جليله سنك رخصتله ايلك طبعي، چاپ اول 
 درسعاده اقدام مطبعه سي.

ح و مقدمه، تصحي تواريخ،زبده ال)، ١٣٨٠ــ حافظ ابرو، عبداهللا بن لطف اهللا (
  تعليقات سيد كمال حاج سيد جوادي، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.

ان: با كوشش پناهي سمناني، تهر ظفرنامه شامي،)، ١٣٧٩ــ شامي، نظام الدين (
  مهر آئين.

، زادهترجمة رمضان و تركية جديد، عثمانى امپراطوري تاريخ). ١٣٧٠( ــ شاو، ا. ج
  : آستان قدس. مشهد

حمد مراد ترجمه م آثار البالد و اخبار العباد،)، ١٣٩٥ــ قزويني، زكريا بن محمد (
  بن عبدالرحمن، تصحيح سيد محمد شاهمرادي، تهران: دانشگاه تهران.
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 ؛ ترجمه فاروقسياحتنامه اولياء چلبي)، ١٣٦٤ــ كرد در تاريخ همسايگان (

  ايوبي كيخسروي، اروميه: انتشارات صالح الدين

ران: به كوشش محمد دبير سياقي، ته نزهه القلوب،)، ١٣٣٦ــ مستوفي، حمداهللا (
  طهوري.

تصحيح و اهتمام احمد  گلستان هنر،)، ١٣٥٢ــ منشي قمي، احمد بن حسين (
  سهيلي خوانساري، تهران: بنياد فرهنگ ايران.

و نشر  ترجمه تهران: بنگاه دانشنامه ايران و اسالم،)، ١٣٥٤ــ يارشاطر، احسان (
  كتاب طهران.

  :مقاالت
گزارش سفر اولياء چلبي به حرمين «)، ١٣٨٤ــ الصفصافي، احمد المرسي (

، تابستان ٥٢مجموعه ميقات حج، ترجمه رسول جعفريان، شماره ، »شريفين
١٣٨٤. 

اء چند اصطالح كردي در متن تركي سياحتنامه اولي«)، ١٣٨٥ــ دهقان، مصطفي (
  .١٣٨٥اسي، سال بيست و يكم، شماره اول و دوم، مجله زبانشن، »چلبي

ي ابن بطوطه و اولياي ايران و ايراني در سفرنامه«)، ١٣٩٣منيژه (ــ صدري، 
 .١٣٩٣، پاييز ٢٣تاريخ اسالم و ايران، شماره ، »چلبي

، »انمالحظاتي درباره ي گزارش اوليا چلبي از اير«)، ١٣٩٤ــ عربخاني، رسول (
 .١٣٩٤، پاييز و زمستان ٢، شماره ٥سال  ي،پژوهش هاي ايرانشناس

ترجمه منيژه ، »زن در سفرنامه اولياء چلبي«)، ١٣٨٨ــ قميجي، نورالدين (
 اصر.صدري، سمينار بين المللي زن در تاريخ اسالم از سقوط بغداد تا تاريخ مع

 ،»ترجمه و تلخيص سياحتنامه اولياء چلبي«)، ١٣٣٨ــ نخجواني، حسين (
 .٣٠١-٢٦١، صص ٥٠ات و علوم انساني دانشگاه تبريز، شماره دانشكده ادبي

__ Karliga, Bekir (2005), Ovliya Celebi Atlasi, Medam, Istanbul.  
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  فهرست منابع

 

  

  از نگاه سياحان عثمانيشهر ارزروم : ٥تصوير شماره 

(Ovliya Celebi Atlasi, 2005: 188)  
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مت راست بر زمين نشسته اند و نفر ستصوير مينياتوري كه در آن دو نفر : ٥تصوير شماره 
  تصوير، منسوب به تصوير اولياء چلبي است.
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