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 مقدمه

ه قرار داشته در ادوار مختلف تاریخ مورد توجّ با توجه به پوشش اقلیمی و مذهبی شهر طالقان

در اینکه چرا شهر طالقان را به  شده است ،است و در ادبیات دینی نیز به آن اهمیت خاص داده 

و ضعف می باشد که دو  که دارای نقاط قوت وجود دارداین نام می خوانند اقوال و نظرات مختلفی 

 قول از آن مورد توجه است :

در اصل تالکان یا تلکان بوده است به این منظور که تل به معنی مکان مرتفع می باشد  طالقان -

کثرت تلفظ یا به دلیل  دلیل یعنی سرزمین بر کوه که به 1که اشاره به ارتفاعات این شهر دارد

 معرّب شدن تبدیل به طالقان شده است

جالل آل احمد از مشاهیر طالقان در کتاب اورازان چنین نقل می کند که : یک روایت  مرحوم -

ها در این جزوه است که در آن اشاره به پناهنده شدن فرزندان علی  عوامانه بر سر زبان طالقانی

  به طالقان شده است و اینکه بعد ، بعلل خاصی معاویه یا یزید آن ناحیه را از مالیات طالق

 2)یعنی از خراج معاف داشته است(داده 

ی را بر این اسم عوامانه می داند امّا نقاط قوتی برای آن وجود دارد البته جالل آل احمد این مسمّ

مثل  چرا که در نقل تاریخ به این مطلب اشاره شده است که فرزندان حضرت امیرالمومنین 

رای دفن به کرکبود طالقان انتقال محمد حنفیه از برای در امان ماندن جنازه اش ، بدنش را ب

به طالقان برای درامان ماندن از قتل که این  و یا پناهنده شدن اوالد موسی بن جعفر  3دادند

 قول دوم می باشدتأیید ها قرینه به 

 امّا شهر طالقان از دو جهت قابل توجه است:

 اول تاریخ طالقان و قدمت آن از لحاظ تاریخ نگاری و حوادث و اتفاقاتی که به خود دیده است  

 نامشان و اعمال و آثارشان در تاریخ ماندگار مانده است دوم مشاهیر طالقان که 

                                 
 در گویش طالقان نیز از لفظ تَلی سر ، به معنی باالی تل نیز استفاده می شود 1
 7کتاب اورازان ، جالل آل احمد ص 2
 که این مطلب نیز خود محل بحث است 3



 

 

که الزم است هرکدام از این خصوصیات به صورت موردی به تحقیق و نگارش درآید امّا آنچه ما در 

رش آن هستیم سفر ناصرالدین شاه قاجار به خّطه طالقان است که گزارش روزانه سفر مقام گزا

ناصرالدین شاه حکایتی است از اوضاع و احوال آن زمان هرچند که تاریخ را فاتحان نوشته اند و 

ظرات و سلیقه ها گزارش های بی طرفانه دراین امّا جدای از نباید با نگاه نقّادانه به آن نگریست 

 سفرنامه حائز اهمیت است 

ه.ش( سال های  1275تا  1227هرچند به نگاه تاریخ نگاران از تاریخ ریاست ناصر الدین شاه )

و داستان ها و زیادی نمی گذرد امّا این خاک و این آفتاب اتفاقات مهمی را به خود دیده است 

 حکایات زیادی از فراز نشیب ها دارد که اهل عبرت به آن مشتاقند 

 چند نکته مهم الزم به ذکر است :قبل از ورود به گزارش سفرنامه ناصرالدین شاه 

* شخصیت ناصرالدین شاه با توجه به تصمیم های سیاسی و دینی که در دوران مسئولیت های 

آن چنان هم قابل مدح نیست و سیاستمداران به نوعی بیان اعتراضی  خود گرفته استلف مخت

 مشهود است نسبت اعمال سیاسی او دارند که در روابط او با انگلیس ها و حفظ حریم خاکی ایران 

ین موجب مورخّ تملقفلذا هم علمای دین نسبت به برخی اعمال او معترض بوده اند از طرفی  و

که این از عادت و  این نشود که یک شخصیت واال مقام و شاهانه بی بدیل برای او تصور گردد چرا

دور خود جمع می کردند و قلم بعضی از موّرخین را با سالطین بوده است که مریدان را بروش 

 تا برای آنها شخصیت سازی کندپول خود به تحریف می کشیده اند 

بوده است که  او * آنچه در سفرنامه از ناصرالدین شاه نقل شده است کتابت روزانه امور پادشاهی

علی الظاهر و یا به کمک نزدیکانش نوشته شده است که این نوشته ها برای  توسط خودش

 بسیار مفید است  او فهمیدن فضای فکری و نگاه دینی

گیالن ، خراسان  ، عتبات ،  و... داشته ، اروپا  ، فرانسه * ناصرالدین شاه سفرهای متعددی به 

سفرنامه ها هم که توسط وزرا و سفرنامه های او عمومًا به چاپ رسید است و بعضی است که 

، مرحوم آیت اهلل مرعشی  اه نوشته می شده در کتابخانه مجلسکاتبان مضاف بر ناصرالدین ش

 که قابل استفاده استو کتابخانه ملک و گلستان موجود می باشد  نجفی



 

 

یا برداشت یا عملی نقل شده باشد که باعث رنجش خاطر  * در متن سفرنامه ممکن است الفاظ

متأسفانه بیانگر شخصیت و فضای فکری دستگاه حکومت آن زمان که قوم یا فرهنگی خاص شود 

صدر  سعهخواننده  انتظار میرود که  وثاقت حفظ شودبوده است که چون در نقل تاریخ باید شرط 

 موجب رنجش خاطر نشود و بخرج داده 

 * مسیر حرکت ناصرالدین شاه قاجار و همراهانش 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 * همراهان در این سفر :

ت و توسط عباس آقا که در سیاست دارای آوازه بوده اس، : میرزا علی اصغر اتابک امین السلطان  -

 تبریزی در جریان مشروطه کشته و در قم دفن شد

 در هر سه سفر ناصرالدین شاه با او پسر دایی ناصرالدین شاه که ، : مهدی قلی خان  مـجد الدوله -

 : قهوه چی ناصرالدین شاه  امـین همایون  -

 همسر ناصرالدین شاه  :زبیده خانم ، اقدس هامین -

 که سابقه حکمرانی در شهر های مختلف ایران را دارد میرزا احمد ، : عالء الدوله -

 : میرزا محمد خان غفاری ، که سابقه حکمرانی مختلف را در ایران دارد اقبال الدوله -

 : حاج علی خان مراغه ای ، فراشباشی ناصرالدین شاه حـاجب الدوله -

 فرانسوی ناصرالدین شاه : پزشکحـکیم طولوزان  -

 : مرتضی قلی خان ، صنعت گر و اولین رئیس مجلس  صنیع الدوله -

 : علی رضا خان ، سابقه حکمرانی مختلف را در ایران دارد عضدالملک -

 : فاطمه همسر ناصرالدین شاه انیس الدوله -

 : خواهر عین الدوله همسر ناصرالدین شاهشمس الدوله  -

  جایگاه طبابت و ریاست رسید به : پیش خدمت ناصرالدین شاه که الممالک  حکیم -

 خدمه یا جزء حدود پنجاه نفری که اسمشان در این سفرنامه آمده است و یقینًا تعدادی نیز

کارگرانی بوده است که الزاماً اسمشان و یادشان در این سفرنامه نیامده است امّا اسامی باال مورد 

                         توجه ناصرالدین شاه بوده است 



 

 

و آنچه قبل از این تاریخ آن قسمت از سفرنامه که مد نظر ما است از دوّم ذی الحجه شروع میشود 

 گردداست چون مربوط به موضوع نیست نقل نمی 

 روز یـکشنبه دوم ذیـقعده

 تا رویممـی مـردم حرفبلد نیستیم و به  در حقیقت خودمان که جایی باید برویم به طالقان

هیچ  شود.دیـشب بـه واسـطهء درد سر و تنگی نـفس و دل طـپش که داشتیم،می چه ببینیم

 هساعت ب زود دراز کـشیدم مثل حالت غش و بی هوشی،چند ساعتی خوابم برد.نیم نـخوابیدم

ال و بـنه قال ـرکت مـح برای جاده هم نزدیک به سـراپرده بـود دسته مـانده از خـواب برخاستم

 ذریمدارد تا ما و حرم بگ نگاه آدم فرستادم پیش امین السلطان کهژ جلو بارها راو مقال زیادی بـود

داشت،کار غلطی که شـده بـود ایـن بـود کـه فراش باشی بـه  امین السلطان جـلو بـنه را نگاه

رد  از پشت چادرها بنه معمول گرفته بودرا از جاده  بنه سراپرده پیدا بود جلو کهمـالحظه این

 .این بد بود شدجا داخـل جاده میها و از آنـرفت روی بـرفشد میمی

که ما و حرم بعد از این  را هم گفتیم زود سوار شوند حـرم بـا کـمال عـجله سـوار شـدیم خالصه

و بنه  الم شد روی آن برف ،معلومبودامین السلطان جلو بارها را ول کرده  ها رد شده بودیم،از بنه

قطر  محققاً  دنیا دنیا، بالفاصله رسیدیم به روی برف،چه برفی، رانـدیم،  ریختبود که روی هم می

شدیم،گاهی از روی می جاده هی راندیم از روی برف،گاهی داخل برف چهل پنجاه ذرع بود

سر و  راه هم سینه مال، ر دیـده نشده بودطوایـن اشت کههای عظیم و غریب و عجیب دبرف،کوه

 تیز و تیر نیست رودبال می

حصار چال جای وسعت  به تا رسیدیم گذشتیم، برف و جاده از ،هی راندیم خالصه هی راندیم،

ه آن های زیاد بی اندازه دارد که یک تکّبرف دارد ور بـه جور بلند در اطرافکوههای جـ داری است

توقف  گفت اردو در حصار چالچی باشی میقهوه های زیاد داردچشمه دماند نیست کوه تمام در

 در سرگیجه و طپش قلب اگـر مـانده بودیم که تمام مردم نماندیم، جاآنخـوب شد که  نـماید،

ا جان حرم را هم اینآفتابگرد تر و بهتر بوددره که قدری گودتر و هوایش گرمخرم باز شدندمی خفه

جا این آمده هم شبمـجد الدوله،جعفری،اکبری،ولی خان سـرتیپ و امـین همایون  بـودند زده

بنا بود مجد الدوله یا  آمدند جلو، تازه از خواب برخاسته بودند ما آمدیم، که حاال مانده بودند



 

 

در  نرفتم سرتیپ بروند آب گرم تنکابن عرض کرد تحقیق کردم راهـش دور بـود و شش فرسنگ،

آفتابگردان ناهار خوری امین اقدس را گفتم  ها تگه و بز برزگ زیاد استو قلهحصار چال  این

 جاها ـناقـدس بـگوید هیچ ای انداختند و بار کرده بیاورند.شاطر باشی را هم گذاردیم که به امین

 غامات گذاردیمبرای آوردن حرم و بعضی پی میرزا عبد اهلل را هم معطب نشده یکسر بیایند

هم راهی اسـت از  یکی ،شود یکی راهی است از قله تیز و بز و سختاز این حصار چال دو راه مـی

 ما راه برفی را انتخاب کرده، رفتاز راه قله می بودند هردو را ساخته رودرف میبـغله از روی بـ

حصار چال  چند دریاچه توی برفی بیاوردهـم حرم را از راه   اهلل میزرا عبد نیاید قدغن کردیم بنه

آب  سرما شدت از آب افتاده بود، های زیاد هم تویبرف د که از آب و برف جـمع شـده بـودهم بو

 )آذرماه(بود مثل هوای قوس کـرده یخ شب ها همشد.بعضی آبنمی

آن  است سرازیری اول جاآنکـه از الی قله  خالصه از روی آن تکه برف عمده بسیار بزرگ راندیم،

شد نمی شدیماها هم از روی برف پیاده میبعضی ج  شودهم می قاطی بـز با این راهراه تـیز و 

 ولی به قله که راه مالیده است، قله الی سابق نوشتیم از کالر دشت چنانچه سواره برویم،

 تر استزار ذرع از لب دریا مرتفعج هکـه چقدر مرتفع است به قدر پن شودرسیدیم معلوم میمی

 هاینسبتی به این کوه های ماه است،کوهه کره زمین ندارد مثل به دخلی ها هیچاین قله و کوه

 پیدا کندمی ن تا چشم کاراز این طرف هم صحرای قزوی از این قـله دریـا پیدا است ندارد نیزمی

و باال تپه واقع  دره توی که دهات و طالقان دره است،هم پیداست ولی تمام کوه و  طالقان است

فقیری  و مردم عملجات کردند. بسیارهای طـالقانی گـله به گله ایستاده بودند و کار میعمله است

 باید از دیوار راست برود پایین، آدم این است که کنی مثلاز این باال که به پائین نگاه می دارد

این گردنه اگرچه ثلث راه از قله البرز  صدمه است جاهای نحس نجسی ه بعضیردنپایین ایـن گـ

داخل جلگه  رسیدی، که از قله البرز که به منظریهاین برای خیلی زیادتر است الی منظریه نیست،

مثل این  شویم،صورتا وقتی کـه سـرازیر مـی نیست.اگرچه طورایـن گـردنه ولی ایـن شویم،می

ولی خیر باید یک قله البرز  رسیم،و بخش دهات طالقان می جلگه که گردنه تمام و حاال به است

  تـا بـه اصل بخش طالقان برسیم کـنیم طی دیگر را

 قدری که آمدیم، ها پیاده شدیمسنگ مالحظه به زیر شدیم،قـدری از راه سـنگ بوداز گردنه سرا

هایی که از راه غیر برفی بـنه جا پیـاده شـدیمآن سنگی، تخته سوار اسب شده راندیم رسیدیم به



 

 

 هایی کهآدم ما جمع شده توی هم ایستاده بودندسـر  باالی ،پشت آن سنگ آمده بودند تمام

گفتیم آمدند از  زیـادی بودند، جـمعیت کـه از عمله خلوت و غالم و غیره و غیره بودند، همراه ما

رد  بارها تا جا بمانیمهمین مـبادا سنگ پرت شود، کههم خیال داریم محض ایـن ما شدند ما رد

 جا قدر اینشود اینیدیدیم کـه خـیر نـم شودمی پرت هم متصل سنگ آن وقت برویم شود،

عالء الدوله را هم  ،سـوارها رستادیم بارها را نـگاه داشـتندف آمدحرم هم از عقب می توقف کرد

بـه تـاخت و یواش  گـردنه، این جا ازهمه نخورند و سوار شدیم، تکان که از جای خود ریاد کردیمف

 است،که پیچ پیـچ آخر راه هم به قـدری ،است چی باشی تازه ساختهاین راه که نبود، قهوه آمدیم

چی باشی را نـشده قهوه جا هـم مـعطلآن دو چشمه هم بود دارد دو هزار پیچ و خم ندارد حساب

مقابل این  که اهتختی الی آمـدیم، تاخت به که خراب شده است، بسازد هاراه گذاردیم که بعضی

ها روی آن تختی نصف دیـگرش خـاک و شـن است کوه سنگاین  نصف است کوه و راه

 گـذشته ساعت از دسـته دو ،شده سوار دشت سر دسته از خرم ناهار افتادیم به تابگردان زدهآف

 راحتی کمال در نـاهار افـتادیم اردو بـیافتد، جا که بهقاعده این بود که همین به این جا رسیدیم،

باشی در جوستان مـعین کـرده  چیقهوه هم را منزل ،چال پری جا برویم بهمنزل کنیم و از این

بـه  بودند، آمدهقبال الدوله،شاهزاده پیشخدمت که پیشا بـود،که باید از پری چال هم رد بشود.

خبطی که شده بود این بود که  اردو را در همین پری چال بزنید حـاجب الدوله گفته بودند که

 یتر چمن خوبقدری آن طرف جای خوبی هم بود نـاهار خـوردیم یک منزل نکردیمجا که این

 توانست توقف کنداردو هـم بـه خـوبی می دارد وبیچشمه خ است کـه اسمش پیاز چال بـود

با دوربین  بود نمایان لو مثل پرده نقاشیایـن کوه و راه در ج خالصه دوربین را دست گـرفته،

ـیشتر ای از این تماشا بهیچ پرده تماشاخانه کردیممردم و بار و بـنه را مـی متصل تماشای راه و

جـمله حـکیم طولوزان  آن از آمدنداز راه می جور، به ای جوره آدم  آمدندنـداشت،که مـردم مـی

کس هیچ تـنها، سوار اسـب آمد در کمال کمک خودش،صنیع الدوله می دندانساز، غریبی، به وضع

عضد الملک از  آمدکشید و میمی گـرفته و راجلو اسـب ا پیاده مگر یک آدمـش که عقبش نبود.

الملک  عضد مقصود از خان)ارج شده بود عبایی دوشش بود.ریش خانتـرس سـنگ از جاده خ

 و تـند تـند 4علی دیوانه و عبای خان بسیار شـبیه شـده بود به ،(است که رئیس ایل قـاجار بـود 

                                 
گفته است و به همین علی می فریاد شده است بااسـت،وقتی پیدا می کـرده ذکر هایشاز نوشته بسیاری نام او را درشاه  الدین شـخصی بوده است که ناصر 4

 نام معروف بوده است



 

 

چی باشی آدم قهوه اسحق خان تـنبل انـباری هیچ این راه را ندیده هـم عـقب خان، آمدمـی

 شده، راه طور آمد تـا لب چـشمه داخلخان همین خنده داشت آمد.خیلیمیرفته بود دستش را گ

 سـوار شد را آوردنـد خان اسب

یکی یکی  طورآیند، مردم همینآوردند یکی یـکی شهدا میتعزیه حـوض کوثر درمیکهمـثل ایـن

گ از قله الی چشمه خـطر سـن ،گذشتندمی ما آمدند و از جلواز خطر سنگ و راه فرار کرده می

شوند خطر ـچ پیـچی زیاد میراه پی داخلکه ثلث سـرازیری بـود، از آن چـشمه بـه بـعد که  بود،

را رها  ه بـگوییم جـلو بنهرسید کـدست ما هم نمی بودند داشته ا همان باال نگاهبنه ر متما ندارد

ـودند و به همین جهت بارها ایـستاده بو مـردم پشـت قـاطر  های مـاطور تمام بنههمین کنند

 حرم پیدا شد و کله خالصه سر منزل رسید، یعنی دیر به نرسید

جا از آن پیاده آمدند سـواره اول دسته انیس الدوله بود،تا لبه آن سنگی که ما نشسته بودیم،

چی باشی که قهوه لب چشمه زیادی آمدند پیاده خودشان پیاده آمدند کنیزها را سواره فرستادیم،

 آمدند سوار اسب شده ایستاده بود،

خیلی خـطر داشـت، سنگ تا نزدیک انیس الدوله  سنگ غریبی برای انیس الدوله پرت شده بود،

زرنگی کرده  نزدیک که شد ملتفت شده، نشده بود، ملتفت کرده بودند، داد هرچه مردم آمده بود،

 رد از جلو آفتابگردان ما آمدند بـه خـیر گذشته، رد شده بودسنگ  سر اسب را برگردانده، سر باال،

آن قله معطل  خیلی جی سرور دسته شمس الدوله پیدا شدبعد سر و کله حرم حا شدند

با  هاخانم خود شـمس الدوله و سـایر جلو فرستادند شدند،پیاده شدند،کـنیزها را سـوار کرده،

الی لب  آمدند،ها پیاده میخورده بود و سایر خواجه باوجودی که پایش لگد حاجی سرور خان،

 چـشمه لب آمده اسب خوب میکحـال آن آیند،خوردم که چرا پیاده می خیلی افسوس چشمه،

های حصار گفتند زهرا سلطان روی برف رفتند آفتابگردان گذشته، جلو از آنها هم سوار اسب شده،

 .است اما عیب نکرده بود، وردهچال پایش توی برف فرو رفته،زمین خ

ها و ابراهیم خان و این ملیجک ین اقدس و ملیجک کجا هستندانداخته بـبینم دسـته ام دوربین

 امین نکند له گذارده بودیم که فضولیچرتی را هم ق دسته امین اقدس هم پیدا شد دیدم قلهرادر

 خیلی از این فقره صدمه آمدند لب چشمه ور پیاده شـده تاطاقدس و سایر کنیزها هـم هـمین



 

 

ر دو نف راه توی افتادمی پیاده،گاهیآمد.گـاهی خورده بودند.حکیم ملیجک هم با کمال افتضاح می

گرفت و ،یـکی پایش را میداشتمـی را نـگاه عباش یکیپیاده مازندرانی همراهش بودند

 ه آمدندلب چشمه همه سوار شد دار بودخنده کشید،خیلی

 دست لخت دمقاطر او را هم دی اسـت او را ندیدم ملیجک کـجا  ببینم انداختم هرچه دوربین

 ملیجک عقب آنها هم آمدند از جـلو آفـتابگردان گـذشتند.در این بین که آوردشاطری است می

الدوله پرت  انیس چی باشی آمد گـفت که سنگی برایقهوه آمده است، گردم که از کدام راهمی

شد وقتی که  مـعلوم شـد پیدا ملیجک هم آمدگـفتم گردیدم ملیجک شد، خیلی خدا رحم کرد

سخت پیچیده آورده بودند با  را ملیجک دیدند راه معطلی زیاد دارد آقا مردک و هللء ملیجک،

نـاهار نخورده  رد،قدری بازی ک ما نشست، پهلوی بود ه پایین،خیلی هم خوب آمدهکمال عجله ب

ملیجک را  آن وقت مدتی امین اقدس آمد و رد شد از بعد ردقدری نان و پنیر و خیار دادیم خو بود

امین اقدس،امین اقدس که رد شد ما هم بالفاصله سوار شـدیم و از  پیش فرستادم سوار کرده

 آمدیم اقدس عـقب امین

توان از جاده خارج نمی ، ولیاندم خیلی خوب ساختهدر این مدت ک اندراه را خیلی خوب ساخته

از هـر دره هـم چند سنگ  متعدد عمیق جور به جور های بزرگدره طرف زیر، شد سمت باال کوه،

 یک گردنه به رسیدیم ،سه چهار دره را که طی کردیم شدمی ها جاری و داخل درهچشمهآب از 

 های پیـچ پیچ زیاد،راه بسیار مرتفع گردنه منزل یک روز است این خودمستقل عمده علیحده که 

 داشت نبود ولی پیچ پیچ زیاد بد اگرچه راهش

ما به واسطه )بواصیر(بواسیر این یکی .ما هم امروز سه عیب داشتیمگردنه باالی خالصه آمدیم

 این پایـم از زانـو به م دویکی هـ سوار اسب شویم شد، نـمیه بـوددرد گـرفت کالردشت، رطوبت

شد چتر سر بگیریم،آفتاب هم به واسطه بادهای مختلف نمی یکی کردهایش درد میطرف پا، قلم

 .خوردیممی

جا از همه را راه به سـره، رسیدیم تا ،بودند باال رفتیم ساخته ،کـهراه پر پیچ تـیز بـز این خالصه از

های گود و دره است کوهستان جادست چپ همه رفط ی از سر راندیم،خیل قله کوه ساخته بودند

تا  .از سره راندیمشداما دیده نمی است هانزدیکی همین ه تـاریاند ،گفتندمـی عمیق ناقال داشـت



 

 

 اقدس هم گذشتند، امین دسته وقتی رو به جنوب، شد،رسـیدیم به جایی که راه سرازیری می

یلی هم خ ر گرد و خاک بودتمام پ و لباسش سـر و ریـش و کاله شـد ،پیدادیدم را السلطانن امی

 خیلی خسته بود و خیلی زحمت کشیده، آمدمی بارها که جلو از این کج خلق و اوقـات تـلخ بود

از شـدت  آمدعقب سر من که می زیاد از حد بد حال بود بود خـورده پایـش بـه هم گسن یک

آمدیم و این سرازیری  توانست حرف بزند سرازیر شدیم آن سر باالی تیز بز کهکـج خـلقی نمی

 آمدیم باید برویم و ما همه این راه را یک روز رویم،اینها هرکدام را یک روز بود کهکـه حـاال مـی

 باالی را تا نمارستان سرازیری نمارستاق است که آدم از قدر این سـرازیری کـه امروز آمدیم به

یدیم رس هی راندیم، هی راندیم، سرازیر شدیم، یدیمرسراندیم بـه منزل نمیهـرچه مـی رود،می

ده دقیقه  باید پنجاه قدم پیاده برویم، کردپایم خیلی درد می هـردو به یک راه بدی،پیاده شـدیم

از راندیم تا ب شده، سوار بعد ردکصحبت می جا بـا ما بود،هـمه مجد الدوله هـم طول کشید

راه  رسیدین به تنگه، راندیم رفت،رودخـانه کوچکی از توی دره می ای بـوددره شد تمام سرازیری

از راه  پا درد پیاده شده، این ال بد باز با بود سـرازیری هم خیلی بـد بـود را قدری آب شسته بود

ا بسازند برای گـفتم زود راه رده پانزده نفر عـمله بـودند گذاشتیم، دایی انیس الدوله را گذشتیم

جا از آن افتادمی در هـمین یک خرده راه ساختند تمام بـنهنمی را اگر این راه عقب بودند بنه که

ده  رسـیدیم به ده پری چال پایین آمـدیم از از سرازیری بدیب دیمهی آمدیم هی آم هم گذشتیم

های دهات خـانواده رعیت فقیری دارد و خانوار کـم، واقع است بلندی در راست، دست طرف

 نان شودده هـیچ چیز پیدا نمی آندر  اسـت)اراک امروزی(های دهات عـراقخانه جا هم مثلاین

اهل ده د حرمخانه بدهن رسیده بود به بعضیچون بنه ن کنند کـباب خواستیممـی جوجه نیست

مرغ و جـوجه و بـه این واسـطه تـخم داریم،نـمی نگاه ،داریمد مـا مـرغ و جوجه توبه گفته بودن

 دارند چه چیز استمرغ نگاه نمی ،اندکرده تـوبه کهجهت ایـن دانمنمی شودمرغ پیدا نمی

سر باز از یک  گذشتیم، از رودخـانه که اندده زده اردو را آن طرفخالصه از ده هم گذشتیم 

نهر کوچکی  اندسرا پرده را در زمین زراعـتی زده منزل تـا رسـیدیم به رفتیم، بـاالیی بدی باال

 سرا پرده را چون پیش خانه همین امروز از آن منزل راه افـتاده، آیدآب گل آلودی می اند،کنده

در  آورده است،یـک قـاطر دیوانی هم کـه پیـشخانه را می گم کرده بـودند را هبـعضی هم را

آمدیم خودم وقتی می را هم قاطر اما نمرده بود های زیـاد گـیاه چال کمرش شکسته بود،برف

 پوش زده بـودندا یـک قلندری بـیها سرا پرده را دیر زده بودند، برای مـواسطه ایـن بـه دیدم



 

 

 در اردو هم کشیدندمی ،تا ساعت سه مشغول بودند نکشیده بـودند ور حرمخانه را همهای دبـندی

بـعضی  نـیامد، بعضی بعضی بارشان آمد آمدندرها همه تا صبح کـم کـم میبا چادر داتند بعضی

قاطر  تا امروز هفت هشت ده وحـشت غـریبی در اردو بودد بـعضی چراغ نداشتن شـام نـداشتند،

از مال اردو و چادر وادار و غیره  بعضی مردند بعضی سه لنـگ شـده بـودند، دیوان عیب کرده بود،

 هم هفت هشت، ده عـدد عـیب کـرده اسـت

پرت شده به کمرش خورده  باال از سنگ آمده است،طور که میهمین شکار میر یـک نـفر قاطرچی

سرش  خانه آبـدارسنگ هم خورده است به روی مشرف یک گویند مرده استاز قراری که می است،

 است شکسته

قاطرش از بار افتاده رم  باالی راه پیچ پیچ آمده است،که می راه در بین قا غالمحسین تارچی،آ

بـیخود خـودش را از  ترسد،است می بوده گیج است ین تریاک زیادی خورده بودهغالمحس کند،می

دی زیا شکند.خونخورده،می غلتدتا سرش به سنگروی زمین می کند و بیخودقاطر پرت می

جا بگذارید همین ام،مرده گفته است بابا منمی هی ،کنند مردم که رفته بودند بلندشد آیمی

 به هزار معرکه بلندش کرده بودند آخربریدمرا کجا می ام،من که مرده دارید کار بـا من چه بـاشم

 هلا از بـار مردمی که نرسیده بـودآخـر یک طوری شام پخته بـودند هم ما)آشپزخانه( بار کارخانه

،نه فرش داشت،نه داشت چادر اما بار عضد الملک هیچ نیامده بود.نه اردو نیامده بود که معین است

مانده بود.میرزا اسحق خان  خشک طور توی صحراچراغ نـه شـام هیچ،هیچ چیز نـداشت.هـمین

ر و بی چراغ و بی همه چیز وسط بی چاد ،مهمان با پیشخدمت هم،این سفر مهمان خان است.خان

در ناهارگاه هم که با  کردندمی به هم نگاه ،بودند مـات و مـتحیر نشسته روی همدیگر،بیایان روبه

خان با  ودندآفتابگردانش را زده ب آمد رسید به ناهارگاه،پایین می کوه از آن تفصیلی که نوشتیم

 باز بود ناهارش باالی کوه مانده امـا ناهار نـداشت بـود، نشسته آفتابگردان توی مهمان آمده بود،

 مجد شب هم که بار نداشت آخر بـودند روی هم نشستهر مات روبهبی ناها مهمان بیچاره، با خان

و زنگ  آدم شب تا صبح متصل صدای بـرای خـان فرستاده بود، چادر و چراغ و اسـباب ،الدوله

 مردم که عـلی،محمد،تقی،تا صبح ،که حسن،حسین،جعفر،تـقی،آمدقاطر و قاطرچی می

 صبح کردند قال و قـیل بـود الیا میهای خودشان را صد،آدمآمدندمی

 



 

 

 

 []شهر ذیقعده سوم دوشنبه روز

جا اگر امروز این شد اطـراق ی بارها در پری چالو نرسیدن بعض دیروز خستگی امروز به علت

 ،برخاستیم صبح کـه از خـواب ماندیم بود ال بد هر طـور گذشتمردم خیلی بد میماندم به ینم

شد این جا در سرا پرده نبود،نمی هم درختی چیزی بود، پوش هم نداشت گرم خیلی اقلندری م

 دا کندپی خوبی با صـفای جای جا،این به آقادایی بگو برود باالتر از برو بمانیم به آغا محمد گفتم

آمدیم  که سوار شدیم از راه دیروز هم حاضر بود اسب رفت خبر کرد جا آن آفتابگردان بزنند برویم

 مردم پختندمی نـان ،را آتش کرده بـودند تنور تازه یک گذشتیم، بازار و اردو از رودخانه باز رفتیم،

سرباز و غیره گرسنه  تمام است نشده هنوز هم نان پخته اند،اردو از دیشب الی حال همه گرسنه

 هستند

بد راهـی اسـت ملیجک را  بغله است، برویم، راهی که فردا باید از ،راندیم توی جاده از خالصه

 از هم رمو ح ما ،رودخانه درست کند که فردا و کناره ترپایین از گذاشتیم که عمله زیاد جمع کند،

 به قدر سه میدان اسب که رانـدیم رسـیدیم کنار رودخانه به راندیم، خالصه برویم این راه خوب

 با خیلی خوب خلوت جای فای بسیار بسیار خوبی زده بودندبا ص جای را آفتابگردان ما آفتابگردان،

 وارد آفتابگردان شدیم ناهار خوردیم صفایی بود

رحیم خان پیـشخدمت  ـا شـکور،پسر حاجی،آق)آقاسی( اقبال الدوله،امین خلوت،آقا مـسیح

از  در همین ده پری چال مانده بودند همین راه آمده بودند ای ایـنها سه روز پیشتر ازآبـله

بـعد از نـاهار  ردند که چه جور کوه گرفته بودشانکمی سرگذشت آمدن خودشان تعریف

 مجد الدوله ندیم و جـواب نوشتیمهمه را خـوا شهر آمده بود از و غیره اعظم کـاغذهای صدر

چای و  غروب مانده در آفتابگردان ماندیمتا عصر یک ساعت به  ها بودند،جعفری سایر پیشخدمت

امشب از راه  جعفری مرخصی گرفت، آمدیم منزل غروب مانده بـه عتیـک سـا عصرانه خوردیم،

 بید است و سفیدار ،شودمی دیده رود به شهر.در این دره درختی کهرود به کرج و میولیان مـی
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خواستم حمام سر  برخاستم، صبح زود از خواب سه فرسنگ راه است امـروز بـاید بـرویم جوستان،

حاجی حیدرهم  گرمی بود کردند. رفتیم حمام کثیف خبر حاجی حیدر را تـن شـوری بروم،

دم و حرم و بار و بنه و مر لیفی زده از حمام بیرون آمدیم حـاضر نـداشتشـوری  باب سر و تناس

به  دره قشنگ با صفایی بود رفتیممی جا با رودخانههمه سـوار شـده راندیم مردم همه رفته بـودند

 ده پانزده خانوار دارد ده کوچکی است، رسیدیم به ده خیکان، قدر سه میدان اسـب کـه رانـدیم

به ده دیزان  قدر نیم فرسنگ راندیم،بعد رسیدیم گـذشتیم به کـه از خیکان با صفا است اما خیلی

 دو سه میدان که از دیزان گذشتیم به ده معتبری اس رف دست چـپ در دامـنه واقـع استکه ط

 های تبریزی و بید زیاد داشتدرخت خـانوار زیادی داشت که بسیار ده مـعتبری، مهران ده

قدر مفرح و با آن و دره و سـنگ و رودخـانه و درخـت و ده، کوه گذشتمی رودخانه از پهلوی ده

 زیـاد از حـد با روح و مفرح بود بسیار بسیار با صفا آمدنمی و وصف گ بود که تعریفصفا و قشن

مهران افتادیم  هم در ـام تر از نـاهارگاه حـرم،پایین در مهران زده بودند.ما هم ناهارگاه حرم را هم

 عد از نـاهار سـوار شـدهامین السلطان و سایرین بودند،ب روزنامه خواند د الدوله بو صنیع به ناهار

مـا هم  جـوستان رود بهپیچید مینگی میاز توی دره ت رودخانه افتاد به دست راست راندیم

زراعـت  خیلی نرم و آسان و خوب بود ی کهرسیدیم به گردنه خاکی نرم بغله راندیم، جا ازهمه

قـدری بـاال سر  نرم و کوچک بود بلند و سخت نبودخیلی  اش همگردنه دیـمی خیلی داشت

سـختان  دست راست کوه شود به جوستان،رود تـا سـرازیر میاین گردنه مـی طور همین راندیم

گنبد سفیدی دارد مثل  ای است در قله این کوه امامزاده بـلندی بود خیلی سخت و سنگالخ،

این  گویند،اهـل ایـنجا می بـتواند زیارت بـرود ـسیمشکل ک از سختی کوه اما چـادر قـلندری

 شاید یک امامزاده اما مشکل است راست باشد است امامزاده محمد حنیفه پسـر مـرتضی علی

 بـاشد دیگر

اد تبریزی و بـید و وسیعی واقع اسـت، درخت زیده جوستان در دره  خـالصه وارد جوستان شدیم،

در  اردو دارد به قدر دویست خانوار ده بـسیار مـعتبری است بسیار جای با صفایی، سـفیدار دارد

ما را هم در سرا پرده  چادرهای سـیاه سـرشان بود همه جااین هایزن جوستان افتاده است



 

 

 اند.امـا چادر حرم،زده رودخانه کنار در ما را درچـا دلبـازخیلی مفرح و  اند،بـیدستان قـشنگی زده

اسم این  اما خیلی با وسعت و قـشنگ اسـت گذردوسط سرا پرده می از کوچکینهر  دخانه نداردرو

منبع این رودخانه از کـوه شیر  زن اسـت عـالی رودخـانه گذرداز پهلوی چـادر مـا می رودخانه که

این رودخـانه  سنگ آب دارد، به قدر ده پانزده ن سمت کوه آب گرم تنکابن است،که آ بشم است

 ریزدچال می پری رودخانه بـه

احمد  یک گله جا نشستم اشهـمه مـن خالصه پنـج سـاعت بـه غـروب مـانده وارد منزل شدیم

م آمـد.سه ساعت و نیم تمالسـلطان ا امـین هم خان،جوجه،ابو الحسن خان، نایب ناظر بودند.آخرها

ود همه را خواندیم و جواب شـهر آمده ب از کـه کاغذهای صدر اعـظم،ظـل السـلطان و غـیره

د محمد حنیفه است،کوه گویناست و می امامزاده آن قله اسم این کوه سخت که در نوشتیم

 با او صحبت کردیم خیلی خوب پیرمردی بود آورده بود اقدس یک پیرمردی،امین گرکبود است

 گوران است تر دهز جوستان پایینا نشینممی فشندک در گفتمی پیر خوش صحبتی است

دک است کـه خـانه این تر ده فشنپایین از گوران است ده معتبری گویند پانصد خانوار داردمی

)معلم دوران بچگیآخوند  پنج تومان انعامش دادیم کردیم صحبت خیلی با پیرمرد پیرمرد است

 الممالک و فسوة الممالک را مهمان حکیم دیشب در دیزان دیزانی است فسوة الممالککودکی( 

 کرده بود

 میان هشت عدد من زدم، از این و ده عدد قرقاول شکار شد، صد جهت در کالر دشـت بـه همه

 زنده مـرال و یک بچه شوکای هم یک بچه مـاده در کالر دشت گرفت و قوش زدند باقی را مردم

های باالی سر خانه یک کوه سنگی سختی است دبـرای مـا پیشکش آوردند و هردو همراه هستن

 سلطان :گفتمـی ولی خان سـرتیپ سختان کوه یک نشانه و عالمتی استدر وسط جوستان ده

 رعیت باالییک بچه  است این جا بوده آمده ک وقتیسنجر یا سـلطان مـلکشاه سلجوقی ی

خیال  به ،خوردسلطان سنجر دیده بود باالی سختان یک چیزی تکان می کوه بوده است سختان

سختان کوه  وسط جا زده بود،به آن طفلاین از کمان ،با تیر،استکه جـانوری، شـکاری،چیزیاین

 که همچه تیری ازنجر برای اینس سلطان دیده بودند بچه است وقتی رفته بودند، خورده مرده بود

 همان مکان بگذارند که نشان باشد در بود عالمتی از مرمر ،گفتهبـود جا تـا سـختان انداختهاین



 

 

 گفت:باملیجک می رفتند و آمدند ،بـیاندازند چی باشی و ملیجک را فرستادیم بروند دوربینقهوه

معلوم است که از این  است بلندتر رع از زمـینشـش ذ قـدر ستون مرمری به ،دیدم دوربین

غروب  به تـا دو ساعت طالقان روزهـا  بود ،پیدا، دور برش ریختهخراب شده تر بوده است،بزرگ

مانده هیچ باد  اما از یـک سـاعت و نـیم به غروب است، باد خنک خوبی آید،می بادی یک مانده

 ما کنداشک نمی ابدا بگذارند آسـمان را بی الله توی صحرا زیر اغچر طوری که اگربه آید،نمی

 گذارند،چـراغ مـی طور است کـه چراغ را توی صحرا،هوایش این بودیم ییالقات کرمان شنیده

عجب  به به آیدنمی تعریف به ش هوا استاز بس خو ندیده بودیم اما ،بودیم شنیده کندنمی اشک

 عجب هوایی است است، هوایی

ایم شش ذرع اسـت، شش ذرع نیست یک چیز جا نوشتهستونی که باالی جوستان است و این

گویند بعضی می گویندذرعی است تفصیل آن را به اختالف می ی است.حاال به قدر نیممختصر

 اه طـهماسبگویند نشانه تیر شـبعضی می است انداختهه به آن گلوله مینشاه شاه عباس است، ک

 گویند که نوشتیممی را بعضی هم همان تفصیل بوده،

 []شهر ذیقعدهچهار شنبه پنجم

ولی  حرم جلو ما بود، برخاستیم صبح چهار فرسنگ و نیم سنگین راه است باید برویم به کته ده

از تنگه شود و از این منزل مرخص می ایستاده بود بود،سر راه همراه جاخان سرتیپ کـه ایـن

 راهی است که ریزد،عالیزن می و رودخانه اردو را زده بودند و سرا پرده بود باالی همین جایی که

ه عالی زن از این رودخان ه خـواهد رفت به آب گرم و تنکابنرود و ولی خان از ایـن راتنکابن می به

 شوده آب گرم و تنکابن سرازیر میب جاآن و از به شیر بشم رودمی ولی خان آیدکوه شیر بشم می

ولی خان مرخص شـد  گـردنه طـوالنی کـه آمدیم ندارد و دخلی به آن این راه خیلی نزدیک است

جای غریبی باالی سختان کوه است نگاه کردیم. خیلی  که ایبعد آمدیم از اردو امامزاده بـرود کـه

گویند یک سنگ آب هم آن باال قـراری کـه می از با دوربین هم دیـدیم است و میانه سختان است

گویند جاهای خوب طالقان نظر آمد که اسمش گوران است و می تر بـهپایـین قدری جااز این دارد

خیلی از  ود به حـسن جـان و شـهرک و فشندکرکه می دره رودخانه پی به پایین است همین

از  از منزل راندیم بـعد از ای باید بیاییم و ببینیماهلل  انشاء کنندتعریف می جاها آن و هوایصفا 

لو کشیده بـا ج یم و علمای طالقان ایستاده بودندرسید به میدانگاهی گذشتهتوی ده و رودخانه 



 

 

 مال اسماعیل شیخ االسـالم مـرجانی، آنها از این قرار است: اسامی تفصیل آنـها صـحبت کردیم

مال  مال محمد حسین نائی، آقا شیخ مرجانی، رشید گرکبودی، مال ی،حاجی محمد هادی جوستان

مال حبیب اهلل  مال عبد اهلل گورانی، ،حسنجانی آقا سید محمد جوستانی، مـال صـادق مـرجانی،

شیخ مقبل  آقا سید علی حسنجانی، مال باقر پری چالی، پری چـالی، مـال حـسینعلی گرکبودی،

مال علی اصغر  آقا خان جوستانی، میرزا سـید حـسن حـسنجانی، ی چالی،گرکبودی، میرزا علی پر

 آقا سـید مـهدی اورازانی، میرزا ابو الحسن مرجانی آقا سید آقای گیالرودی، جوستانی،

اسمش  خانوار جمعیت دارد، چند یک امامزاده سر راه دیـده شـد،کـه بعد از دیدن آخوندها راندیم

شود.از آنـجا گـذشته،پایین در حقیقت جزو محالت جوستان محسوب میامامزاده هارون است و 

 هـستن چیعـرضه کردیم اول خیال تقریبا دو هزار نفر بودند جمعیت غریبی ایستاده، آمدیم،دیدم

مع کرده بود و راه را آمده از دهات طالقان ج بـعد معلوم شد عمله هستند،که ناظم خلوت پیش

اما پیرهای ایـنجا بـا  پیر بودند هم نهای خوب و بیشترهستند و جوا نها جواناغـلب ای اندسـاخته

اینجا کامل مرد  باشد و گویند که چهل سالهفرق دارد.تهران کامل مرد کسی را می تهران پیـرهای

هشتاد ساله  آدم و اینجا شصت سال دارد میان سن آدم تهران همچنین در شـصت سـاله اسـت

 اش صد و پنجپیر از کار افتاده و این جاها پیر تهران هفتاد ساله بیشتر نیستسـن است. مـیان

و عیبی به  ناخوشی گویند هیچاین جاها میکندکـمال خوبی کار می در ـالهس آدم نود است ساله

 شودکـور و معیوبی دیده نمی رسد،هم نـمی

پل چوبی  آیدمی ده کته یمی که از سمتعـظرسیدیم بـه رودخـانه  ها رد شدیم، از عمله

رم را ح آدم هم گذاشتیم، پیاده شدیم و از پل گذشتیم ،امـا چون خالی از احتیاط نبود اندبـسته

 ها که دو هـزار نـفر بـودند،بـه عـمله آنجا گذاشتیم امین السلطان را جا عـبور دهـدپیاده از آن

طرف پل  این تواند از عهده برآید،امین السـلطان دیـده بود نمی بدهد صاحبقران پول نفری یک

 امـا گذشتیم افتادیم به تنگه، از پل که از پل گـذرانده بـود داده پول ها راایستاده یکی یکی عمله

 بغله جاه راهه است و همهکـو طرف و آن طـرف این وسـط رودخانه است تنگ بـود آنقدرها نه

 اسـت شود و خیلی خیلی سخت بـودهعـبور مـمکن نمی ساخته نشده بود، پیشتر که این راه ستا

 دست راست است سمت از خـط راهجا هـمه یـا مـالی بتواند از آن عبور کندو مـحال بود و بار 

 ی داردبزرگ)گودال( هایو گال است که باالی سـر راه بـوده یک جایی هم جاده قدیم داشته،

باالی  کرده،مـی عبور هرکس های بـزرگ بـیرون آمـده کهزمینش خالی و پسـت اسـت و سنگ



 

 

عـوض  را اما ناظم خلوت خط راه ریخته،توانسته است نگاه کند و متصل سنگ مینمی را سرش

وان تمی و خوب اسـت ادهکه این جـای خـطرناک زیـر پا افـت کـرده و باالدست برده است،

به قدر نیم  شدند رد جابارها و اهل اردو هم از این مـا از همین راه تازه گذشتیم و تمام گـذشت

و  گذریمگاهی از رودخانه می کنیم،می حرکت جا رو بـه مـشرقفرسخ از منزل دور شدیم و هـمه

. بعضی جاها هم سختان است های کـشیده سختانجا دو طـرف راه کـوههـمه افتیمباز بـه راه مـی

 رسدبه هم میاورس ها هم که بروند درختباالی کوه نیست

 ریزدو به این رودخانه می آیدیمـ دست راست دیدیم از میان دره رودی سمت از خالصه راندیم تا

 به دارد اهیاینجا ر از اما خود ده معلوم نبود  5خچیره  معلوم بود باالی آن دهی است موسوم به

اما یـکی دو مـرتبه  افتادیمست چپ دره میبه د شدمی گاهی از رودخانه رد برقان و ساوجبالغ

که رد  اسب قدر دو سه میدان به کردیممی سمت دست راست حرکت انو هم بیشتر اتفاق نیفتاد

 آیدمی از نیکان رود و این آب شودراست، آبی است که از دره سرازیر می دست شدیم باز طرف

از  ناهارگاه حرم به رسیدیم جا هم راندیم،این از رودیبه برقان م که است ایـن جـا هم یک راهی

 کـه طرف رسیدیم به سـه آب تا آمدیم جایی نبود که به نـاهار بـیافتیم ناهارگاه حرم رد شدیم

شود و در یک نقطه به هم ه یکدیگر قاطی میطرف ب از سه سه آب و این است چپ جاده دست

 تاشینو، آب راسـت طـرف و از اسـت کـه آب معتبر خوبی است ناریان از دست چپ آب خوردمی

و  جای خوب خورندآب در یک جا به همدیگر می رودخانه کته ده است که این سه هم از باال

 بودند هاپیشخدمت سایر ،ملیجک ،الدوله بودمجد  گلهای بومادران و غیره داشت بود چمنی

خواند.امین السلطان هم از عقب رسید.بعد از ناهار امین السلطان و می الدوله روزنـامه صـنیع

و  جواب نوشتیم و بستیم مطول وزیر خارجه را خوانده های مفصل،حکیم الممالک نشسته،پاکت

 .فرستادیم

ها طور سنگ و کوهرودخـانه همان جا عرضبـاز هـمه خوردیم و راندیمعصرانه  بعد نمازی خوانده،

 آب اما درخت اورس کم آب بود بعضی جاها نرمان و درخت اورس بودبعضی جاها سختان و 

 آبـهای دیـگر به که پایین که آمـدیم،به جهت این تر از پایین است،جاها کم این رودخـانه

که پایین  طورهمان اما رودخانه جا کم استپایین مانده بو آب اینآبها حاال آن  ریخت،رودخانه می

                                 
ه برایشان نامفهوم بوده است لذا جای خایل گذاشته اند 5  در نسخ مختلفی که از سفرنامه ها چاپ شده است کلمه خچیر



 

 

های ی طرفین سختانهاشود.کوهشود که آبش کم میهیچ معلوم نمی بـاز هم آب زیاد دارد د بـو

های درخت درخت بید دارد جاهمه ،لب رودخانه امـا زیاد نبود اورس دارد درخـت تـماشایی دارد

گاهی هم بزرگ  کـوچک است جا بیدها اغلباین دارد)کلمه نامفهوم( هی هم درختخاردار گا

د دسـت چـپ بو طرف ند و واشدی کهیک دربـ به رسیدیم رفتیمطور که میهمین شودده میدی

 گفتند دهی است اسمش ده در است، پرسیدیم کجایی هستید؟ چند نفر زن و مرد ایستاده بودند

آمدیم تا رسیدیم به  طور، همینباز از آنها گذشته ایم تماشاآمده اهل آن جاییم،این پشت ما از 

جا نارزن ای اما حاال ارزن پر است کارند، جو و گندم استان ارزن میاغلب دهات طـالق کته ده،

 یک وجب است جا منتهااین شودمی کالر دشت یک ذرع کندنمی مثل کالر دشت ترقی

آب رودخانه کته ده از  اغلب سمت جنوب آن کوه کـهار اسـت که ن دره واقع استکته ده در میا

بسیار جای پر  کردمبا دوربین نگاه می است و سبز و خرمی صفا با کوهخیلی  ریزدکهار می همین

چادر ما را  اما خـیلی دور بـودند چریدندمی)کلمه نامفهوم( خودم دیدم چند تا قوچ شکاری است

از دم  گوار سردی جلو هم که آب بسیار خوش اندزده است کهار روی کوهوبهکه ر ایدر درههم 

 ،جای آن است و انشاء اهلل من بـعد بـیاییم این محل آب خوبی است بسیار بسیار گذشتچادر می

ف هست،معرو ایقلعهگویند در آن باال می انشاء اهلل، کهار یا دهش برویم کوه به یک هفته بمانیم

شبیه بـه  است هایستاد پیر مردی در جوستان سر راه دیدیم، قلعه دختر و جای دیدنی است به

در ده  یـقنا اسمش محمد فاضل است، آقاسی مرحوم صد و سی سـال داشـت، حـاجی مـیرزا

که،آقا محمد،آقا عبد زار معرشب با ه آورده بودند اینجا بودم، گفته نشیند،ساتناب پایین طالقان می

اما حاال هم زرنگ  بی حـال شـده بود قدری صحبت کرد، توی چادر نشست، آوردنـد بـیرون از اهلل

 در وقت آقا محمد شاه مرحوم سی ساله بوده است است

چند نفر  گشتیم توی دره قدری رفـتیم بـیرون سرا پرده، و مـلیجک هاعصری با زن

ملیجک  امین اقدس،آقا بهرام آوردند دیدم بد نبودندمرخص شدند ودمـطالقانی خواسته ب(____)

 امین السلطان، صـنیع الدوله روزنـامه خواند را بیرون شام خـوردم شب کردماشاء اهلل بازی می

 هم از راه از راه سـاوجبالغ به تهران.میرزا عبد اهلل بودند.نایب ناظر امروز رفته اسـت، عضد الملک

 .تهران رفت طرف شهرستانک



 

 

این  د به تهران هردو ناخوش شده بودند،از کـالر دشـت رفتنکـاشی خان ابراهیم خان و مهدی

آقا شکور،فتح  ناخوش است است مدتی آیی بردند دشـت تـشریف بـه مازندرانهم از کالر  سرلته

 شد باالی کوهی است،که دهته امـامزاده گرکبود که نوش نـاخوش هـستند هردو شیبانی اهلل خان

وکر صاحب اختیار است،کته بزرگ نامی ن .آقااست جا خیلی سـردتر از جـوستانهوای این است

 .مجد الدوله او را شناخت جـلو آمـده بـود امروز دهی است

 []شهر ذیقعدهروز پنجشنبه ششم

داشتم بروم از همین راه  یالصـبح زود بـرخاستیم،خ است راه باید برویم به آنطوب،چهار فرسخ

 بی امـا الحمد اهلل که نرفتیم، راه بـرویم آزاد بـر و از همان پیداست برویم قلعه دختر که کوه کهار

، زود گفتند صـبح خیلیمـی وله و میر شکار گفته بودیم بروندمجد الد شدیم بهمی خسته ،جهت

 دیروز امروز بـه راه دره الصه سوار شده افتادیمخ رفته بود الدوله از پهلوی سرا پرده گذشته، مجد

کهار داخـل ایـن  دره که آبرودخانه به واسطه این آب های ده گذشتیماز خانه تر استوسیع

اسـت، هـنوز  سنبه ششم که پنجمجا باوجود اینتر است حاصل اینحاال کم شد،رودخـانه می

اما دره  و کنند و از زمین بردارنددر را تا حاصل روز دیگر کار دارد، ده دوازده نصفش زمین است،

 بسیار با صفا بود

به قدر نیم فـرسنگ کـه راندیم  سختان و بلند با تماشا، و دست چپ، راست دست هایبـاز کـوه

 آمـد نـزند جا گذاشته،کسی شکاراین شکار کـه مـیر شـکار او را سر قورق میر آدم مردی است،

آید و من می بـا هـی باز دیدم مردکه بعد راندیم سر راه با او قدری صحبت از قورق و شکار کردیم،

این مردکه جر آمـدم  از فضولی بس آخـر از شودم بـه ایـن فضولی دیـگر نـمیآد کندفضولی می

 رفت او برو سرش که مردکهکه دستم بود،زدم توی ایهبـا تازیان

قدر هـفت،هـشت خانوار  به طرف دست چپ،کوچک و قـشنگی که بعد نیم فـرسنگی کـه آمدیم،

طرف دست راست  ده روی اینهای قرمز قشنگ داشت.روبهبود،کوه و قـشنگ صـفا بسیار با بودند،

 آب به قـدر یـک سنگ ریختمی از شـصت ذرع راه یک آبـشار بـسیار بسیار قشنگ خوبی بود،

برویم زیـر  خیلی میل کردم نیست جاهیچ بشار به این قشنگیبا صفایی و آ این بـه جـای داشت

شاید تا منزل  جا نـاهار بـخوریمآمـدیم اگر ایـن فـرسنگ نیم دیدم بیش از آبـشار ناهار بخوریم



 

 

که صبح پیـش از آنـ کمال تأسف از آبشار گذشته راندیمبا  معنی بی به این خیال ودبش دیر بـرویم

ایشان هو آدمـ و قاطر مال بـرپا اسـت، هـنوز آفـتابگردان آخر اردو دیدم دو سـه ،آبشار به برسیم

امین خلوت،و شیخ  پلو بار بود سرا راه برپا و دیگهم  شانآشپزخانه اندطور ایستادههـم همین

امین خلوت  ید؟کنمی چه جااند. پرسیدم اینسـر راه پیـاده ایستاده جـاده االطباء هم دم

چند روز است ناخوش است.چون خیلی ضعف  اسـت کـه خـان شـیبانی اهلل :فـتحگفت

 جااین دارد بت را بیاوریم.آقا شکور پیشخدمت هم او ایم تا عصرشود حرکت داد.ماندهدارد،نمی

نگاهش  شد حرکتش دادنمی گفت بله مشعول مداوا بودیمم مـیشیخ ه کردم تبخودم هم  است

 .و غریب محرقه و فالن دارد عجیب هایناخوشی گفتمی دهیمعصر حرکتش می داشتیم،

امین السـلطان را  ه بودندایستاد سواره سر راههم الدوله و اقبال شاهزاده راندیم گذشته خالصه از او

رویش آبشار داشت ده دره روبهاسم این ده که  بعد راندیم حوال پرسی فرستادیم رفت و آمدم اهـ

سـنگ  اکی قرمزی بود کـهجا گذشتیم طرف دست چپ کوه خفرسنگ که از این قدر یک به بود

 کردیمی بعضی جاهایش را خیال کوه غریب عجیب تماشایی قشنگی بودخیلی،خیلی  هم داشت

طوری که خـیلی قـشنگ و غریب بود،به کوه گذاشته است سنگ آورده،رویهکه دیو دستی،تخت

آخر  کوه ندیده بودم همچه ا به حالمن ت روز بنشیند،این کوه را تماشا کندخواهد پنـج آدم مـی

و  خـانوارش ده است هـم مثل کتهده گـر آب  که آخر خاک طالقان است این کوه ده گر آب بود،

م و جوشان را هم بعضی چیده حاصل گند دارد ارزن حاصل طور استبعینه همان وضـع و طورش

 به رود آن طرف گردنهبود و راهی هست که می ایبعضی سبز بودند طرف دست چپ دره بودند

رود زیر انگوران راست می این راه از و دست ساعد الدوله است است تاقکه جـزء کـالرس انگوران

هزار چم  زیر از این دره تا راه جادهء دولتی که است ر پلی که زیر گردنه هزار چمراه هزار چم کنا

از کته ده هم سردتر است.  راب خیلی سرد است و ییالقیت داردده گـ است است پنج فـرسنگ راه

 شودیرسی دره و خاک طالقان تمام مجا که میبه این

 جایی دیگر می نویسد

است ییالق  ده کته رودخانه هایی که منبعسرچشمه خالصه ایالت قـره چـادری زیادی دیدم،

و های هـیو گفتند رعـیت کـجا هستند؟ پرسیدم ایل  م آمدندگفت گوسفند زیادی دارند اندافتاده

حسین  محمد خود خـانم مادر بزرگ میر آخور بوده مال عمّه میر آخور است خور هستند که ده



 

 

مـرتع جزو گرآب است که اینها  آیندمـی مه ساله اینجا یـیالقاینها ه کردخنکی می میرزا هم بود،

خالصه راندیم از  دارند گوسفند هزار آیند به قدر دهدهند و اینجا یـیالق مـیمیبه گرآبی باج 

ما بین طالقان و آزادبر   اسطلک... بـه مـوسوم این گـردنه گردنه رسیدی ارگاه حرم گذشته بهناه

ای بلکه خیلی گردنه کوچک نیست چـندان هـم پایین این گـردنه از گردنه سرازیر شدیم است

در  هـرگاه راه ساخته نبود، بـاز عـبور از آن، ولی ندارد سنگ  است سر باال و سرازیر طوالنی دارد...

 شدنهایت مشکل می

 فرق امنه و دره همه چیزد مـالیده،گویا وضع آزادبر هچ دخل به آن طرف نـدارد، گردنه طرف این

بهتر  کردممی تصور همچه و تـا آزادبـرآمده بودم، من آن وقت که طالقان را ندیده بـودم... ندکمی

که ر فراموش شده و امروز همینآزادب  ها و کوهها را دیدم...و دره آبها ه طالقان و آنکاز بـعد از آنـ

 شدایـن تفاوت محسوس  شـدیم ازیرسـر از گردنه

 در جایی دیگر مینویسد: 

 با عبد القادر خان قدری صحبت شد را دیدم منزل شجاع السلطنه و عبد القادر خان، به در ورود

یک ناخوشی میان  رداز شترهای دیوان هم م مرد چند شترم امچـم آمده هـزار من از راه گفت:می

 و مـحقق شهرستانک، گفت رفتند محقق و سیف الملک را پرسیدم والاح شترها افتاده بود

قد چاق سرخ رویی  مرد کوتاه محمد علی است اسـمش مـیرزا قانطال این حاکم نـاخوش است

پسر  ردهای صدیق الدوله شباهت کمی داجوانی به تراشدیل کمی دارد و ریشش را میبس است

 خواهرمیرزا تقی مادرش از نـوریه است گویا حاکم طالقان بـوده وقـتی یـک اسکندر خان... است

مردم از او خیلی  جا حاکم استاین است ساله هفده شانزده، پریشان و میرزا حسینعلی باب است

 ....رفته مرد کثیف نجس بدی اسـت هم روی است مرد تلخی ناراضی هستند

 پایان 

 تهیه شده توسط شیخ روح اهلل آهنگری

  e/sheikhrohalahhttps://t.mکانال تلگرام 

https://t.me/sheikhrohalah

