
  

  

  

  

  

  از آلـپ تا كوير لـوت

  » اتريشيشناس شرح حال و آثار دكتر آلفونس گابريل محقق و ايران«

 

  دكتر خسرو خوانساري

 محقق و پژوهشگر

  
  

ي ها انداز شن شدن در چشمكشاند، غافلگير كرانگي مي اي كه نگاه را تا بي گشت و گذار در گستره
 ة باستاني، آشنايي با گياهان نادر و مشاهدزارهاي سوزان، ديدن بقاياي بناهاي روان و شوره

هايي است كه پيوسته بيگانگان دوستدار تحقيق و پژوهش را به  حيوانات عجيب، از جمله انگيزه
هايي كه از  مروري هر چند گذرا در سفرنامه. سازد سير و سياحت در كويرهاي ايران مشتاق مي

اي جهانگردي  آن است كه در هر دوره مانده، گوياي جاي بهاين مسافران جسور و كنجكاو 
 اين سياحان، ةاز ميان هم. هايي از كوير ايران را ببيند كم گوشه پژوهشگر كوشيده است تا دست

اي دارد و بهتر از همتايانش كويرهاي ايران را شناخته و به ديگران شناسانده  گابريل جايگاه ويژه
منظور كشف ه ناپذير، ب اي خستگي ا ارادهپردازد كه ب اين مقاله به شرح حال مردي مي. است

 .هاي كوير، راهي نواحي مركزي ايران شد ناشناخته

ده ساله بود كه .  اتريش متولد شد٢ در برائن١٨٩٤ ة فوري٤ در تاريخ ١آلفونس گابريل  
دنبال اقامت در وين تمايل به علوم طبيعي خيلي زود در ه ب. اش به وين مهاجرت نمودند خانواده

ي دور را در سر ها فا گرديد و در دورة دبيرستان رؤياي سفرهاي اكتشافي در سرزمينوي شكو
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آوري و  در پي آشنايي با يكي از اساتيد جانورشناسي دانشگاه وين مقدمات جمع. پروراند مي
اش   هنوز هجده سالش تمام نشده بود كه بدون همراهي خانواده.بندي علمي را فرا گرفت طبقه

نتايج اين سفر كه يك . ي مصر را زير پا نهادها او در اين سفر قاهره و بيابان. قا شدعازم شمال آفري
 ،اي از حشرات كويري بود بعدها نقشي اساسي در زندگي وي ايفا نمود  كوتاه و مجموعهةمقال
از . هاي جديد بود  گام نهادن به كوير و كشف مسيرة از آن به بعد همواره در انديشكه طوري هب

 در كويرهاي ايران نيز عامل مهم ديگري براي ترغيب ٣گر سفرهاي اكتشافي سون هدينطرف دي
 بدون شك اين دانشمند سوئدي سرمشق و ها رفت و در آن سال  ميشمار بهوي به ديدار از كوير 

 ٤.شد الگويي بزرگ براي گابريل جوان محسوب مي
اي براي  ر توانست وسيله در وين آغاز شد و همين ام١٩١٢تحصيالت پزشكي گابريل در   

جالب اينكه اولين ترم دانشگاه را بيشتر به حضور در سمينارهاي جغرافيا . سفرهاي آتي وي باشد
ي كاري جديد پس از اخذ ها عشق به سفر و فراهم شدن موقعيت. و علوم وابسته سپري نمود

 مختلف جهان از  در نقاطها ، سبب شد كه تا پيش از سفر به ايران سال١٩٢٠مدرك دكتري در 
  همة٥.ي انبوه ونزوئال اقامت گزيندها  درياي كارائيب و جنگلةقبيل هند غربي، جزاير دور افتاد

 زمين ةسوي كر اين سفرها براي اين بود كه بتواند به اهداف پژوهشي دور و دراز خود در آن
 ةقاالتي در زميننمود و م او در اين سفرهاي كاري خود، تمام مشاهداتش را ثبت مي. دست يابد

  ٦.آورد  تحرير درميةرشته شناسي و جانورشناسي آن مناطق ب شناسي، گياه مردم
شناسي وين نخستين سفر بزرگ   پس از يادگيري مقدمات زبان در انستيتو شرق١٩٢٧در   

ه در حقيقت گابريل در اين سفر ب.  آغاز كرد٧همراه همسرش اگنس فون كومره خود به ايران را ب
اين . خواست مسير وي را طي نمايد رد پا و نشاني از خط سير ماركوپولو در ايران بود و ميدنبال 

 در ابتدا تصميم داشت . روزه در كويرهاي سوريه آغاز شد١٤ كيلومتري ٦٠٠سفر با صحرانوردي 
هاي وي را  ي جنوب عربستان را نيز طي نمايد اما اوضاع سياسي اين نواحي تمام برنامهها بيابان

به اين . به همين دليل مسيرش را از بندر مطرح در عمان تغيير داد و وارد بندرعباس شد. ر هم زدب
در بدو ورود به سواحل جنوبي ايران با . ترتيب از طريق خليج فارس به فالت مركزي ايران آمد

ي ها اين جنگل.  آنها را در آثارش توصيف كرده بودخوبي به ٨يي مواجه شد كه استرابونها جنگل
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ا خوانده هاي حر تون داشتند و امروزه جنگلفام خود ظاهري شبيه درخت زي آبي با تأللو نقره
. شوند فراواني ديده ميه  قشم بةخصوص در حوالي جزير هشود كه در سواحل جنوبي ايران ب مي
 ٩.سينا هم تحقيقات وسيعي بر روي اين درختان انجام داده است  جالب توجه اينكه ابنةنكت
در اينجا از . هاي گنو عبور نمود  سفرش بندرعباس را پشت سر نهاد و از كوهةبريل در ادامگا

وي . كردند برد كه ماهيان كوچكي در آب داغ آنها زندگي مي هايي شفابخش نام مي چشمه
١٠.هايي از اين ماهيان آب شيرين را براي تحقيق با خود به اتريش برد نمونه

 

عنوان اولين اروپايي  هكند چرا كه ب  گابريل اهميت بيشتري پيدا ميپس از عبور از ميناب سفر  
كه اين منطقه همواره در معرض تاخت و  يياز آنجا.  شد١١ بشاگرد و مركز آن انگورانةوارد منطق

گاه از امنيت و آرامش الزم برخوردار نبود، بنابراين  تاز راهزنان و مهاجمان قرار داشت و هيچ
مون مردم آن منطقه و فرهنگ بومي ايشان كاري خطير و دشوار بوده و كمي تحقيق و پژوهش پيرا
به همين . توانست حوادث ناگواري به بار آورد خصوص براي يك بيگانه مي هغفلت در اين امر ب

 اما با وجود تمام خطرات پيش رو ١٢.دليل پاي هيچ اروپايي تا آن زمان به بشاگرد باز نشده بود
 اين امر برآمد و توانست تحت حمايت ةزم و به نحو احسن از عهدگابريل با درايت ال

 ناشناخته و كوهستاني بشاگرد ةخان فرمانرواي مقتدر و صاحب نفوذ آن زمان به منطق ميربركت
عمل آمده اين سفر چندان هم خالي از خطر نبود ولي  ههاي ب بيني رغم پيش  البته علي١٣.نفوذ كند

 آن از خود نشان دادند گابريل توانست تحقيقات ة سكن برخي از سرسختي و خصومتي كهةبا هم
 با هندي و سياه پوست دراويدي  فرهنگ مردم اين ديار و نيز نژاد اهالي كهدرخصوصزيادي 

 .عمل آورد هآميخته بودند بدر

 نيز تالش ١٦سايكس  و١٥، فليور١٤گفتني است كه در قرن نوزدهم نيز افرادي نظير گرانت  
يك از ايشان موفق نشدند سرزمين بشاگرد را كامالً   از بشاگرد عبور نمايند ولي هيچكرده بودند

 با توجه به عدم موفقيت اكثر غربيان ١٧.مورد مطالعه قرار دهند و تنها به حواشي آن دست يافتند
نكه يابند كما اي  توانند به بشاگرد راه ها مي در ورود به بشاگرد برخي معتقد بودند كه فقط آسيايي

الدين پس از  خان بهادر هندي با همكار خود جمال  يوسف شريف١٨٩٣ -١٨٩٤ هاي در سال
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عبور از جاسك با وجود مخالفت و مقاومت متنفذين محلي از قسمت بزرگي از بشاگرد 
١٨.برداري كرد نقشه

 

ن  قابل توجه در بشاگرد، وجود اختالف نژادي و طبقاتي بين بردگان تيره رنگ و ارباباةنكت  
گابريل نيز به اين تفاوت . ايراني يا بلوچ نژاد بود كه توجه فليور و بعدها سايكس را جلب نمود

گونه   شمال آنسوي بهپس از بشاگرد پيشروي . كند  كارگر اشاره مية حاكم و طبقةنژادي بين طبق
 ١٩بارطرف روده  غرب بسوي بهريزي شده بود ميسر نشد و گابريل مجبور شد راه را  كه برنامه

ي وحشي جنوب ها نويسد هنگام عبور وي از اين منطقه، راهزني در سرزمين وي مي. منحرف كند
 راهزنان افتاده و دست بهجيرفت و رودبار امري رايج بود و راجع به اينكه مردان و زنان جواني كه 

بسياري ي ها  گابريل در خالل اين سفر خود داستان،آمدند معرض فروش درميه عنوان برده ب هب
جازموريان نيز همچون بشاگرد .  رسيد٢١ مسير خود به باتالق جازموريانة وي در ادام٢٠.شنيده بود

رفت و تا آن زمان هيچ مسافري نتوانسته بود  شمار مي ههمواره از مناطق پر راز و رمز كوير ايران ب
ه آمده بودند ولي تنها به گرچه سياحان اروپايي ديگري نيز قبالً به اين ناحي. از داخل آن عبور كند

 و در واقع گابريل و همسرش اولين مغرب ٢٢ه بودنداطراف و حواشي جازموريان دست يافت
٢٣. موفق شدند به آن پاي نهند١٩٢٨ بودند كه در هايي زميني

 

.  كوير لوت در شمال بم حركت كردندسوي به ،پس از بازديد كوتاهي از باتالق جازموريان  
آميز  ثمر ماند زيرا گرماي بيش از حد منطقه مخاطره بيشتر در اين نواحي بيكوشش براي تحقيق 

 ٢٤با وجود بازديد ناموفقي كه از جنوب لوت داشتند در عوض موفق شدند ردپاي ماركوپولو. بود
 روز راهپيمايي بسيار ١٠سياح جسور ونيزي را از طريق كوير بهاباد تعقيب كنند و در عرض 

كوير، در امتداد مسيري كه از زمان ماركوپولو هيچ سفيدپوستي به آن قدم فرسا در  سخت و طاقت
را يكي از  به اين ترتيب گابريل موفق شد از لوت مركزي كه آن. نگذاشته بود به طبس رسيدند

سرانجام اين سفر . دانست عبور نمايد ي دنيا ميها  بيابانترين آب و علف ترين و بي خشك
فرساي كوير  ي بهاباد و عبور از طبس با صحرانوردي طاقتها ادن بيابانتحقيقاتي پس از زير پا نه

 .از جندق تا سمنان، يعني مسافتي بالغ بر دويست كيلومتر، پايان يافت
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.  انتشار يافت١٩٢٩در سال » در شرق دور از دنيا«گزارش جامع اين سفر در كتابي با عنوان   
 پزشكي را دوباره از سر گرفت و يك سال ةحرفهنوز اين كتاب به چاپ نرسيده بود كه گابريل 

 ةژاپن فعاليت نمود و بعد از آن در جزير -چين -عنوان پزشك كشتي در مسير جاوه هتمام ب
 در مناطق ها گونه فعاليت چه وي اين اگر٢٥.سوماتراي اندونزي مشغول مبارزه با بيماري ماالريا شد

ي ها مند بود، اما تمايل به ديدار از سرزمين هن عالقپسنديد و بدا حاره با پوشش گياهي انبوه را مي
 .گابريل به ايران فراهم شد خشك همچنان از رؤياهاي او بود تا اينكه مقدمات سفر بعدي

وي اين بار مسيري . د آغاز ش١٩٣٣دومين سفر بزرگ گابريل و همسرش به ايران اوايل   
آوري اطالعات  هدف اصلي اين سفر جمع. دمتفاوت از گذشته را برگزيد و از قفقاز وارد ايران ش

 پاي هيچ انساني به آن نرسيده آن زمان لوت و كشف مناطقي از كوير بود كه تا ةشناختي دربار بوم
امتداد ارتفاعات معروف به  وي پس از توقف كوتاهي در تهران عازم كوير ورامين شد و در. بود
ه ده راهي است پر رمز و راز كه از ميان كوير باين جا.  رسيد٢٦فرش كوه به بقاياي راه سنگ سياه

گابريل در . دارد اي را به شگفتي و حيرت وا مي راستي هر بينندهه يابد و ب طرف جنوب امتداد مي
ميان   دست انسان است، مانند نوار مستقيمي ازةفرش كه ساخت اين راه سنگ «:نويسد  ميباره اين

زند، به چه قدرت عمل  الب با كانال سوئز كوس برابري مي يك اثر جعنوان بهكند و  كوير عبور مي
جا خود يك سفر ي سختي كه آوردن آنها به اينها باور نكردني عظيمي نياز بوده تا جاده را با سنگ
آيا اين راه كه بجز از ميان كوير سخت از جاي . طوالني چند روزه را الزم داشته است، فرش كنند

اي  ين تالش را داشته است؟ اين جاده كه امروزه ديگر استفادهكرده، ارزش ا ديگري عبور نمي
 ٢٧». پشت سر گذاشته باشدها جنب و جوشي را از نظر رفت و آمد كاروان ندارد بايد زندگي پر

طول ه قول بسياري از سياحان از عجايب معماري عصر صفوي است به  كه بفرش سنگ ةاين جاد
٢٨.يابد ك ورامين تا كاروانسراي قصر بهرام امتداد مي متر از روستاي كه٦ كيلومتر و عرض ٣٠

 

جالل و شكوه مرقد مطهر .  نمك وارد قم شدة درياچةسرانجام پس از عبور از حاشي  
داد كه معتقد بود در  ، چنان وي را تحت تأثير قرار و گنبد طاليي آن) س(حضرت معصومه 

ين تزئينات رنگارنگي در اماكن ي اسالمي ديگر، يك چنها يك از مناطق كويري سرزمين هيچ
٢٩.شود كه يافت نمي متبر
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در . وي پس از يك هفته اقامت در قم و تهيه و تدارك امكانات سفر عازم كوير بزرگ شد  
.  را داشتجن ريگ مسيرش ضمن عبور از كوير مرنج آب قصد نفوذ به قلب كوير بزرگ و ةادام

هاي پراكنده،  ، كوهپايهها ، باتالقها ير، نوع نمكاو در اينجا شرح نسبتاً جامعي از جغرافياي كو
ي ويران و نيم ها اي آبادي هاي معدود آن، ريگزارها و نيز پاره  و پناهگاهها هاي آب، رباط چاه

به . كران ارائه نمايد تواند تصويري دقيق از اين درياي خشك بي دهد كه مي  ميدست بهويران 
 ٣٠»هدين سون«ر ترسيم كرده، مكمل تصويري است كه اي كه گابريل از كوي سخني ديگر چهره

وي ضمن عبور از اين منطقه اطالعات . بوده  از كوير ارائه داد١٩٠٦سوئدي پيش از او در سال 
 دست به ٣١جن ريگفراواني گردآوري نمود و در واقع نخستين كسي است كه تصويري علمي از 

  . زدايد ز آن مي كامل اطور به اوهام و خرافات را ةدهد و پرد مي
اي است در حوالي جندق به ابعاد صد كيلومتر در سي كيلومتر كه يكي از  جن ناحيه ريگ  
يي به ژرفاي ها گاه گودال. رود شمار مي ه ماسه روان ب بسيار بزرگ دنيا و از انبارهاي ديدنينقاط

 سياه و هاي شود كه پر از عقرب هاي آن ايجاد مي پنجاه تا شصت متر در بين تپه ماسه
انگيز   در نظر گابريل خوفناك و هراسقدري بهزار  اين ماسه.  سمي و خطرناك است٣٢شترمارهاي

آمده كه معتقد است از ميان تمام تصاويري كه تاكنون از كويرها داشته اين تصوير از همه 
سه را  بومي منطقه نيز ترس از درياي ماةاي بود كه سكن خوف و هراس به اندازه. وحشتناكتر بود

٣٣.كرد يك از آنان شب را در اين منطقه سپري نمي گرفتند و هيچ جدي مي
 

وي در سفر قبلي خود نيز از اين منطقه .  مسيرش به خور و جندق رسيدةگابريل در ادام  
نوازي اهالي جندق  وي از مهمان. نظرش همه چيز مثل پنج سال پيش بود هبازديد كرده بود و ب

 يغماي جندقي شاعر ة نواد،هنر  ورودش ميرزا اسمائيلةاي كه در آستان گونه هب. كند  ياد ميخوبي به
پذيرايي . رفت با همراهان به استقبال وي آمد شمار مي ه كه از بزرگان اين ناحيه ب، هجري١٣قرن 
پيشه و استفاده از ميز و صندلي در آن برهوت براي گابريل بسيار   اين مرد اديب و سياستةدر خان

در  «:نويسد  شركت در مراسم محرم در خور چنين ميدرخصوصوي . انگيز بود خاطرهجالب و 
نوعي مراسم مذهبي كه در ماه . آخرين شب اقامت بدون اينكه كسي متوجه شود به روضه رفتيم
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شد و تا پاسي از نيمه شب در ميدان شهر جريان داشت و قسمت اعظم مردم خور  محرم به پا مي
٣٤».كردند در آن شركت مي

 

 كه طوري ههاي جديد جانوري نيز گرديد ب گابريل در خالل اين سفر موفق به شناسايي گونه  
را  هاي روان نوعي مارمولك جديد يافت كه آن در حوالي حلوان در ميان تپه ماسه

وي ضمن اينكه اين منطقه . نامگذاري كرد (Gymnodactylus Gabrieli) گابريلي گيمنوداكتيلوس
ي نادر از جهان ها اين اراضي كويري از جمله بخش «:دانست معتقد بود  كويرها ميينتر را هولناك
يزرع يخبندان در  اگر از دو سرزمين لم. روند كه از هرگونه زندگي خالي است شمار مي هخاكي ب
در اين . شناسيم ترين كويري است كه مي ترين و كامل  صرفنظر كنيم، كوير خراسان بزرگها قطب

اي از زندگي  ، يعني به وسعت خاك اتريش، نشانه  كيلومتر مربع٥٥٠٠ساحتي حدود كوير در م
 ٣٥».خورد نه گياهي چشم مي   روزهاي متمادي در طول سفر نه حيواني بهكه طوري هب. وجود ندارد

رو هيچ اروپايي تا قبل از بوهزه كوير بزرگ خراسان را نديده بود و پس از وي نيز  از اين
هايي   از آن عبور كرده و گزارش٣٧وگان، هدين و نيدرماير، ٣٦ودي نظير گاليندوپژوهشگران معد

هاي تحقيق و جستجو در كوير بزرگ خراسان، گابريل معتقد  علت دشواري  هب. اند منتشر نموده
تواند مورد  برداري هوايي مي  عكسةوسيل هشود كه فقط ب بود اين كوير از آن مناطقي محسوب مي

   ٣٨.صورت به كلي متروك و مجهول باقي خواهد ماند يي قرار گيرد، و در غير اينبررسي و شناسا
در .  به مشهد رسيدند١٩٣٣ ةفرسا، در ژوئي  ماه سفر طاقت٥سرانجام او و همسرش پس از   

 اين دو مسافر اتريشي را مجذوب )ع (مشهد نيز همانند قم درخشش و عظمت بارگاه امام هشتم
 اوت اين شهر را به مقصد جنوب خراسان ترك ١٦ه توقف در روز  هفت٦پس از . خود ساخت

 .گفتند

 به تايباد رسيدند و ، شيخ جامةپس از عبور از فريمان و تربت جام و بازديد از مقبر  
ه سپس گابريل عازم خواف شد كه ب. ي بادي قديمي اين شهر توجه ايشان را جلب نمودها آسياب

حدي بود كه   هبيست روزه خواف ب و شدت بادهاي صد.  استقول وي از پربادترين مناطق ايران
 وي سرانجام به بيرجند رسيد و ضمن توصيف اوضاع اين شهر، گزارشي. شد مانع رشد گندم مي

٣٩.از اجساد موميايي موجود در غار چنشت واقع در جنوب بيرجند ارائه داد
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 كوير خراسان شد تا از آنجا ة منطقترين كوه عازم شهداد يعني جنوبي نهايتاً در امتداد مرغاب  
جالب . لوت را زير پاي نهاده بود او در سفر پنج سال پيش خود نيز كوير. وارد كوير لوت گردد

هاي خود را دارد و گابريل بيشتر دقايق و ظرايف آن را ثبت  لوت با آنكه ويژگي توجه اينكه كوير
اسان را ندارد و عبور از كوير لوت براي او  وي هيجان و التهاب كوير خرنظر بهو ضبط كرده، اما 

به همين دليل بخش كوچكي از گزارش سفر دومش به لوت . تر از كوير خراسان بود بسيار آسان
  . اختصاص يافته است

 دوباره ناكام ماند و علت آن ، سال پيش٥ همچون ، آبگير شهدادةتالش براي عبور از حوض  
گفتني است در مشرق و جنوب چاله . رسيد دويست متر ميهم طوفان شني بود كه ارتفاع آن به 

 گابريل از نظر بههاي روان قرار دارد كه  ترين قسمت لوت دريايي از ماسه شهداد يعني در جنوبي
 وي سرانجام به شهداد رسيد و پس از چهار ٤٠.رود شمار مي ههاي ماسة ايران ب  تودهترين بزرگ

.  حركت كرد٤١طرف نهبندانه نوازي اهالي آن ب ي از مهمانمند روز استراحت در اين شهر و بهره
در اين مسير . كرد  عبور مي٤٢بايست از دو روستاي ده سيف و ده سلم براي رسيدن به نهبندان مي

 خود را خوبي بهروح و عاري از زندگي  زمين يكسره عاري از گياه بود و در اينجا بود كه لوت بي
هاي سفال و ردپاي گور   و عالئم راه، خرده٤٤انبارها وه بر قبرها و آب در بين راه عال٤٣.نماياند مي

 .شد كه البته از خود حيوان اثري نبود ايراني نيز ديده مي

 برخورد نمود كه به ٤٥لوت هايي موسوم به شهر همچنين در مسير شهداد به ده سلم به مكان  
ولي او آنها . شده و مسكون بوده است انسان ساخته دست بههاي دور  اعتقاد مردم كوير در گذشته

دانست كه   فرسايش طبيعي و عملكرد بادهاي كويري بر روي رسوبات آهكي و رسي ميةرا نتيج
 وي اين ٤٦.رم شده بود  موجب تشكيل بناهايي تا ارتفاع صد متر در طبقاتي منظم و شبيه كلوزيوم

تواند به اشكالي برخورد  اضي ميانسان در اين ار «:عوارض طبيعي را چنين توصيف نموده است
اي در اثر  ديوارهاي صخره. رسد  مصنوعي مينظر بهكند كه كامالً غريب است و ساخت آنها 

ي ستوندار تغيير شكل ها هاي سنگي و داالن هوازدگي شيميايي به صورتي غيرعادي به نرده
ي ريزي با ها  سوراخها را صيقل داده و ماسه باد در آنها توفان، خاك سطح صخره. اند يافته

يي ها گل و خاك رس مجتمع شده، به گنبدها، حصارها و داالن. شيارهاي طويل ايجاد كرده است
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 وجود بههاي يك شهر مرده كه فقط ارواح ميتوانندآن را  شباهت به ويرانه تقسيم گرديده كه بي
  ٤٧.»نيست آورده باشند

 از سكنه به نهبندان كه آبادي نسبتاً سرانجام پس از چهار روز راهپيمايي در اراضي خالي  
اين آبادي كه حدود دو هزار نفر سكنه داشت در مسير بيرجند به زاهدان قرار . بزرگي بود رسيدند

ي مواصالتي ها گابريل معتقد بود وجود بارگاه امام هشتم در مشهد تأثير زيادي بر راه. گرفته بود
اكثر آنها  شود و ير به مركز خراسان ختم مي كويها  بيشتر راهكه طوري هلوت گذاشته است ب

. زوار هستندةهاي قديمي مورد استفاد راه
٤٨  

هاي  تا از آنجا به دره  اين سفر پس از ترك نهبندان رهسپار بلوچستان شدةگابريل در ادام  
تري نمايان  تدريج حيات جانوري و گياهي متنوع هدر اين مسير ب. عميق سرحد عزيمت نمايد

يي صورتي رنگ ها  وي در مسيرش به گياه جديدي نيز برخورد نمود كه گلكه طوري هب. شد مي
  (Statice Gabrieli Born) روئيد و آن را استاتيس گابريلي بورن ها مي داشت و در كف دره

اولين روستاي قلمرو ،  بلوچستان به چاه انجيركةوي پس از ورود به منطق. نامگذاري كرد
. ديگر مانند گذشته خطرناك نبودها ار اقامت در ميان بلوچاين ب. رسيد، ها بلوچ

٤٩
 

با اين حال براي اطمينان خاطر بيشتر، گابريل و همراهانش در اين مسير تحت حمايت   
 وجود ، جالب توجه در اين منطقهةنكت. خان كه از حكام بلوچ منطقه بود قرار گرفتند ملكشاه

پس از ترك مناطق . كردند  به ايشان خدمت مي بود كهها غالمان سياهپوست در ميان بلوچ
 آرزوي رسيدن به آن را داشتند روانه ها  سرحد كه مدتةنشين به سمت كوه تفتان و منطق بلوچ

 ٥٠.گشتند و در آنجا با بقايايي از يك فرهنگ و تمدن كهن مواجه شدند

يق ميرجاوه سرانجام پس از ترك سرحد و پيمودن سه روز راه، به زاهدان رسيد و از طر  
نتايج علمي .  پاكستان شد و به اين ترتيب به سفر دوم خود به اعماق كويرهاي ايران پايان دادةروان

اين سفر در گزارشي به انجمن جغرافيايي وين ارائه شد و شرح مفصل آن تحت عنوان كتاب 
 . انتشار يافت٥١»عبور از صحاري ايران«

اينك او به .  تأمين معاش برايش مطرح شدةئلپس از بازگشت گابريل به وين دوباره مس  
چهل سالگي رسيده بود و در نظر داشت از اين پس در اتريش رحل اقامت افكند اما همچنان 
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رغم تمامي  تا اينكه به. داشت  ايران ذهن او را به خود مشغول ميةمسائل حل نشده بسياري دربار
 بدان مبادرت ١٩٣٧هم سازد و در مشكالت موجود موفق شد مقدمات سفر سومش را نيز فرا

 سفر وي را تقبل ةانجمن جغرافيايي وين بخشي از هزين اين بار آكادمي علوم اتريش و. ورزد
 .نمودند

وي . وي بود كه قسمت اعظم آن هنوز ناشناخته مانده بود در اين سفر جنوب لوت مد نظر  
س از عبور از تهران و اصفهان و اش از قفقاز وارد ايران شد و پ اين بار نيز همچون سفر قبلي

 .سپس نائين به يزد رسيد

.كند  پرورش كرم ابريشم ياد ميةواسط هجالب اينكه وي از شهرت اين شهر ب  
گابريل در  ٥٢

خالف ديگر كويرها، فرهنگي بسيار غني شود كه كويرهاي ايران بر خالل بازديد از يزد متذكر مي
  .يكي از زيباترين شهرهاي ايران يعني يزد قرار دارد در ميان كوير مركزي كه طوري هدارند ب
از يزد به  «:نويسد  مسير يزد به كرمان ميدرخصوص. وي پس از تَرك يزد عازم كرمان شد  

 فعلي از انار ة عمدةجاد. باشد  كيلومتر مي٣٥٠ هر كدام  طولكرمان دو راه وجود دارد كه
گذرد و امروزه خيلي كم مورد  را كه از بافق ميتر   شماليةولي ماركوپولو مسلماً جاد. گذرد مي

زيرا درخت خرما فقط در اين منطقه كه داراي سطح . گيرد را انتخاب كرده بود استفاده قرار مي
آيد كه زاد و بوم   مينظر بههمچنين در اينجا نمكزارهاي وسيعي . شود باشد يافت مي تري مي پست

كردند و فقط موقعي كه شاه   بافق را انتخاب ميةادتا قرن دهم مسافران غالباً ج. گورخر است
  ٥٣.»عباس بين يزد و انار كاروانسراهاي بزرگ ايجاد كرد راه شمال خلوت گرديد

دانان  آباد از اطالعات جغرافي بم شد و براي طي مسير بم به نصرتپس از كرمان عازم   
آرزويي كه هميشه انتظارش را  اين سفر موفق شد به ةوي در ادام ٥٤. فراوان بردةمسلمان بهر

اين بيابان .  آبگير شهداد بودةكشيد دست يابد و آن دسترسي به لوت جنوبي يعني حوض مي
اين  باري ظرف مدت شش روز و با هشت بار اتراق پيمود و انتها را طي صحرانوردي هالكت بي

 عمل ةر جامنظير وي و با همراهي پنج بلوچ و هشت شت امر به كمك استقامت و شجاعت بي
هايي به ارتفاع  هاي روان بود و به تپه شن  حركت شنترين در اين ناحيه شاهد بزرگ. پوشيد

 ٥٥.باشند زمين مي ة ترين نوع خود در روي كر دويست متر برخورد كرد كه به اعتقاد گابريل مرتفع
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داد يا  شهةعنوان اولين اروپايي توانست به قسمت داخلي حوضچ هبه اين وسيله گابريل ب  
وي براي . دانست راه يابد ترين مناطق ايران مي ترين و مجهول قلب لوت كه آن را يكي از خشك

ترين و ناسازگارترين قسمت تمامي صحاري مركزي ايران، از مسيري بين خط  عبور از اين پست
دان د و از كوه سفيد نزديك نهبنكرجنوب عبور  آباد در نصرت - بمةسير گاليندو در شمال و جاد

در اين منطقه ضمن اينكه . غربي يعني كشيت رسيد اي در جنوب سمت نقطهه طور مورب ب هب
 شهداد شناسايي شد، وضعيت ةترين گودال تمام كويرهاي ايران در حوضچ ترين و عميق گرم

.جريان آبهاي سطحي اين منطقه نيز روشن گشت
٥٦ 

دانان مسلمان را كه از ميان  جغرافي ة مسيرش توانست كوره راه از بين رفتةگابريل در ادام  
 آنچه ٥٧.طور صحيح تعيين نمايد هگذشت دنبال كند و اين خط سير محو شده را ب لوت جنوبي مي

آور  دارد تصويري واقعي و حيرت هايش عرضه مي  تمام تالشةعنوان نتيج هكه وي در اين مسير ب
 .ير كوير آن كشف شده بود آبگة تنها بخش شمالي حوضآن زماناي است كه تا  از منطقه
 و ٥٨تر يعني هوديان آباد شد تا از آنجا راهي نواحي جنوبي وي سپس دوباره عازم نصرت  

اي است كه تا آن زمان هرگونه تالشي براي دسترسي به آن به خاطر  هوديان منطقه. بزمان شود
 كشف نشده مانده ممانعت بوميان منطقه با مشكل مواجه شده بود و تا سفر سوم گابريل همچنان

.بود
٥٩ 

جاي مانده از فرهنگ و  ه كوهستاني رسيد و در آنجا آثار بة گابريل به اين منطق،اواخر آوريل  
وديان از  ه٦٠.تمدني كهن كه محتمالً مربوط به زرتشتيان باستان بوده است را مورد بررسي قرار داد

 كارگر از حيث ة حاكم با طبقةقاز جمله اينكه طب. بسياري جهات با بشاگرد شباهت كامل داشت
 ، جازموريان قرار داردةين منطقه كه در غرب بزمان و شمال حوضچ ا٦١.نژاد كامالً متفاوت بودند

 متر ٢٠٠٠نخورده بود كه بلندترين نقاط آن  دست  گابريل يك سرزمين كوهستاني بكر ونظر به
 .ارتفاع داشت

د كه كرديكي آن به بقاياي بناهايي برخورد و در نز  سفرش عازم بزمان شدةگابريل در ادام  
 شايد بتوان گفت ٦٢. معروف بودها دين  بيةيعني قلع) گيوران( گوران ةنزد اهالي منطقه به قلع

هاي آب گرم آن   كوه بزمان را ديده و از چشمه١٨١٠پوتينگر نخستين اروپايي بود كه به سال 
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 در اواخر قرن نوزدهم ٦٣راهش بريزركريگسايكس نيز به اتفاق هم. ذكري به ميان آورده است
عنوان اولين اروپايي از كوه بزمان باال رفته و در سمت شمال با ديدن صحراي برهوت لوت  هب

 سال بعد گابريل و همسرش هم در اثر ديدن همين منظره ٤٣مقدر چنين بود كه . زده شد بهت
   ٦٤.شدت تحت تأثير قرار گيرند هب

علت ه  سال پيش كه ب٤وشيد كه به سرحد گام نهد و برخالف سفر وي در پايان اين سفر ك  
سرحد . فرا رسيدن فصل سرما از ورود به سرحد صرفنظر نموده بود، اين بار موفق به اين امر شد

رود و  شمار مي هاي است دور افتاده كه به قول گابريل همچون بشاگرد از مناطق ممنوعه ب ناحيه
شود و مرز آن را  ال به كوهستان و از جنوب به هوديان منتهي مي كه از شم٦٥فالت مرتفعي است

اين منطقه موطن ايالت منزوي و گريزان بود . دهد ي هموار تشكيل ميها در شرق و غرب بيابان
٦٦.گرفت و به علت عدم وجود امنيت، چندان مورد بررسي كاوشگران قرار نمي

 

 ؛نتيجه مانده بود ن در ورود به اين منطقه بيدر واقع تا اواخر قرن نوزدهم تمام تالش مسافرا  
مسافران قبلي . هايي از آن تهيه نمود  وارد سرحد شد و گزارش٦٧ جنينگز١٨٨٥تا اينكه در سال 

اين . غربي آن سرزمين پاي گذاشته بودند  ديده بودند به قسمت شمال و شمالكه سرحد را
هاي زيادي از آثار  ت و در آن نشانهقسمت توسط گابريل و همسرش نيز مورد بررسي قرار گرف

كه  سواران بود از نكات جالب توجه ديگر در سرحد، كوه شاه. ي كهن كشف نمودندها تمدن
هاي قديمي و باورهاي مذهبي اين  مورد احترام اهالي بلوچ منطقه قرار داشت و از طريق افسانه

 ٦٨. مقدس و زيارتگاه به خود گرفته بودةخورد و جنب پيوند مي) ع(مردم، به حضرت علي 

برداري، تمام سرحد را در يك  مشاهدات گابريل از اين منطقه باعث شد كه از لحاظ نقشه  
شد فراواني و تنوع گياهان در  مطلبي كه باعث شگفتي گابريل مي.  واضح نمايان سازدةنقش

اي گسترده شده  چادر يكپارچهها مانند  ي ماليم و قعر درهها صحراي بلوچستان بود كه در شيب
 .بودند

 ها در بين سكنة سرحد عالوه بر بلوچ «:نويسد  اقوام ساكن در اين منطقه ميدرخصوصوي   
ترين قسمت اهالي را  توجه  شهرت دارد قابلكه طوري هشود و ب بقاياي ايالت كُرد هم يافت مي

٦٩».دهند ن منطقه تشكيل مي ايرانيان قديمند يعني صاحبان سابق ايةماند باقيگبرهايي كه 
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 ٧٠سپس زابل شد و در مسير خود از كوه خواجه  اين سفر راهي زاهدان وةگابريل در ادام  
 .در پايان نيز وارد افغانستان شد و به سفر خود در ايران خاتمه داد. ديدن نمود

مجموع با وجود سختي و مرارت بسياري كه گابريل و همسرش به علت نداشتن  در  
ات كافي متحمل شدند، اين سفر دستاوردهاي ارزشمندي به همراه داشت و شايد بتوان آن تجهيز

نتايج اين سفر طي يك سخنراني در انجمن سلطنتي . ترين سفر او به ايران دانست را موفق
هاي تهيه شده توسط گابريل را منتشر نمود و سرانجام در  انجمن نقشه. جغرافيايي لندن ارائه شد

 .انتشار يافت» هاي ايران از تنهائي «نام بهامل اين سفر در كتابي  شرح ك١٩٣٩
اي كه به دنبال ديدارهايش از ايران منتشر كرد آثار ديگري نيز  وي عالوه بر سه سفرنامه  

لوت جنوبي و بلوچستان :  كويرهاي ايران تأليف نمود كه برخي از آنها عبارتند ازدرخصوص
و ) ١٩٤٢( جنوبي ايران ةي خالي از سكنها ، سرزمين)١٩٤٠ (، ايران بزرگ بدوي)١٩٣٨(ايران 

 ٧١).١٩٤٢(لوت و مسيرهايش 

 پزشكي به ةگابريل در خالل جنگ جهاني دوم و پس از آن در كنار اشتغال به حرف  
 اثر خويش با عنوان ترين وي در اين دوره موفق شد مهم. گردآوري و انتشار آثارش همت گمارد

 ١٩٤٠اين اثر ارزشمند كه در .  تحرير درآوردةجع به ايران را به رشتتحقيقات جغرافيايي را
.  به چاپ رسيد١٩٥٢نگارش آن را آغاز كرده بود پس از دوازده سال كوشش مداوم سرانجام در 

ترين آثار در  گمان يكي از برجسته رود بي  ميشمار به تأليف آلفونس گابريل ترين اين كتاب كه مهم
بها اكتشافات جغرافيايي كاشفان اروپايي كه   در اين اثر گران٧٢.شود محسوب ميشناسي   ايرانةزمين
اند شرح داده شده و حاوي اطالعات دقيق و مفصلي پيرامون اين   اخير به ايران سفر كردهةهزار در

دانان مسلمان را بر تحقيقات   تأثير دانش جغرافيخوبي بهگابريل در اين اثر . باشد سرزمين مي
 .مورد بررسي قرار داده استغربيان 
اي  اين كتاب نمود كه در دهكده وي در حالي دوازده سال از عمر خود را صرف تأليف  

دورافتاده در اتريش به طبابت اشتغال داشت و مطالب و منابع مورد نياز براي تدوين آن را با 
بنا به . شيدآورد، ولي با وجود همه اين مشكالت دست از كار نك  ميدست بهزحمت فراوان 
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اثر » شرح حال ايران« منبعي كه وي را در اين تأليف ياري نمود كتاب ترين اظهارات خودش مهم
 .دهد  ارائه مي١٩٢٩بود كه مطالب پرارزش و كاملي از ايران تا حدود سال  ٧٣ويلسون
با وجود تمام نواقصي كه اين  «:نويسد  تأليف اين كتاب چنين مية انگيزدرخصوصوي   
 ارد خدا كند كاشفان و محققان آينده متوجه شوند كه چه كارهاي ديگري هنوز در ايرانكتاب د
 و به ياد متقدمان خود بيفتند و بدانند قبل از آنان هم چه زحماتي صورت گرفته است مانده باقي

دست  هتر را ب باشند كه در اقدامات خود منابع قديمي زيرا مسافران امروز ما بسيار مستعد مي
٧٤».وشي بسپارندفرام

 

اي در مدرسه  عنوان استاد افتخاري بهداشت مناطق حاره هپس از جنگ جهاني دوم گابريل ب  
وي عالوه بر تدريس موضوعاتي همچون جغرافياي . عالي تجارت جهاني كار خود را آغاز نمود

اختيار ي بسيار خشك جهان را در ها تغذيه و جغرافياي ماالريا، تجارب ارزنده خود از سرزمين
اي   گابريل در محافل علمي اتريش از جايگاه ويژهها در اين سال. داد پژوهشگران قرار مي

 صدمين سالگرد تأسيس انجمن جغرافياي ت به مناسب١٩٥٧ در سال كه طوري هبرخوردار بود ب
ه اين ترتيب  ب٧٥.عمل آمد ه يك سخنراني راجع به ماهيت كوير از وي دعوت بةاتريش براي ارائ

پژوهان فراهم شد كه از نتايج تحقيقات گابريل در نواحي  ر ديگر فرصت مناسبي براي دانشبا
در كنار اين . مند گردند  كويرها بهرهدرخصوصخشك مركزي ايران و نيز مطالعات تطبيقي وي 

او در اين كتاب توصيف جامعي از .  تأليف نمود١٩٥٨را در سال » تصوير كويرها« كتاب ها فعاليت
توان از  از آثار ديگر گابريل مي. دهد كه برگرفته از تجارب شخصي وي بوده است رائه ميكوير ا
 . انتشار يافت١٩٦٣نام برد كه در سال » ايران ماركوپولو در«كتاب 
فسور گابريل زماني به اوج خود رسيد كه انجمن جغرافيايي وقدرشناسي مجامع علمي از پر  

 ةي علمي ايشان دربارها س خدمات برجسته و پژوهشبه پا، ٧٦اتريش به رياست هانس بوبك
 مصادف با هفتادمين سالگرد تولد وي مراسم ١٩٦٤كويرهاي ايران در روز چهارم فوريه 

به همين .  را به ايشان اعطا نمود٧٧ هائور بزرگداشتي برگزار نمود و طي مراسمي مدال فرانتس فون
 .ر وي توسط آن انجمن انتشار يافتاي نيز مشتمل بر شرح حال و آثا مناسبت يادنامه
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 درخصوص تحقيق و مطالعه ها  آلفونس گابريل پس از سال١٩٧٦ مه ٢٨سرانجام در   
 . سالگي چشم از جهان فرو بست٨٢كويرهاي ايران در سن 

ه توان ب ي علمي گابريل را ميها ي مهم سفرها و فعاليتها در مجموع به زعم نگارنده ويژگي  
 :شرح زير برشمرد

 وي براي اولين بار به مناطقي از كوير دست يافت كه تا قبل از آن پاي هيچ بشري به آن -١
 .نرسيده بود

چيز، پيش روي پژوهشگران  اي از جزئيات هر هاي دقيق و عالمانه هايش ارزيابي  در گزارش-٢
 .دهد قرار مي

هاي  ري نيز از زيبائي تصويري هن،نمايد هاي علمي كه از مشاهداتش ارائه مي  عالوه بر تحليل-٣
هاي  ها و شگفتي ييدارد و با عبارات جالب و شاعرانه به بهترين شكل ممكن زيبا كوير عرضه مي

 .كوير را توصيف نموده است
 به اندازه دكتر  يك اند هيچ  از ميان سياحان فراواني كه طي قرون متمادي از ايران ديدن نموده-٤

 و از اين نظر وي يكي از پركارترين سياحان ٧٨ نكرده استگابريل در صحراهاي داخلي ايران سفر
 .رود شمار مي به
رو شد و  هد و حتي بارها با خطر مرگ روبكرفرسايي را تجربه   وي سفرهاي پرخطر و طاقت-٥

 .شد ناپذير ممكن نمي اي خلل همه جز با اراده اين
و همسرش در مواجهه با  ٧٩ وي از جمله سياحاني بود كه با همسرش به ايران سفر نمود-٦

 .شد خطرهاي گوناگون همواره يار و ياوري وفادار و صبور براي او محسوب مي
ه آنها بسيار دشوار  تحقيقات وي همه در دل طبيعت و در مناطقي انجام گرفت كه دسترسي ب-٧

 .وجه براي زندگي انسان مناسب نبود بود و به هيچ
هاي گوناگون مورد بررسي قرار  رهاي ايران را از جنبه گابريل از معدود سياحاني بود كه كوي-٨
شناسي و جانورشناسي  شناسي و گياه شناسي گرفته تا كاني وي در جغرافيا و تاريخ و مردم. داد

 خوبي بهتأليفات متعدد گابريل نيز . عمل آورد ها به تبحر داشت و تحقيقات جامعي در اين زمينه
 .ي مختلف بودها  وي در حوزهةبيانگر دانش گسترد
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از اين جهت شايد بتوان . سفرهاي اكتشافي قرون و اعصار گذشته را داشت  سفرهايش ويژگي -٩
 .شمار آورد هوي را آخرين سياح از اين دست ب

 سفرهاي اكتشافي وي ،شدند ي مالي فراوان حمايت ميها  برخالف سياحان ديگر كه با كمك-١٠
رغم تجهيزات محدود سفر،  گرفت و علي ي انجام ميجوي با حداقل امكانات و در نهايت صرفه

 .نتايج حاصله عموماً بسيار ارزشمند و پربار بوده است
گشته و در پي  شود كه به راستي وي در كوير به دنبال چه مي حال اين پرسش مطرح مي  

ا ي طوالني از عمرش رها اي بوده كه چنين رنج سفر را بر خود هموار نمود و سال كدام گمگشته
آب و علف، در سرزميني كه هزاران كيلومتر دورتر از زادگاهش قرار دارد،  در كويرها و مناطق بي

هاي   گابريل از سفر به كويرهاي ايران، آنچه كه از آثار و نوشته٨٠ة انگيزدرخصوص .سپري كرد
 آيد اين است كه از سر ميل و اشتياق شخصي راهي چنين سفرهاي دور و درازي شد و وي برمي

وي .  جهان به تحقيق و مطالعه پرداخت خشكي طوالني از عمرش را در يكي از مناطقها سال
گرفت  ورزيد كه نه تنها خود در معرض خطر قرار مي چنان به اين سفرهاي اكتشافي عشق مي

البته بر كسي پوشيده نيست كه ساكنان . بلكه همسرش را نيز در تمام مراحل همراه خود داشت
اي به سير و سياحت در كوير از خود نشان  اندازه حد و  كوهستاني اروپا اشتياق بيمناطق سردسير

. آيد شمار بهتواند عامل محرك ديگري براي سفرهاي اكتشافي گابريل  دهند كه اين امر نيز مي مي
 وافري به آن مناطقي از كوير داشت كه پاي هيچ بشري به آنجا نرسيده ةجالب اينكه وي عالق

ناپذيِر   خستگيةهراً هرچه در توان داشت در اين راه صرف نموده و سرانجام همين ارادباشد و ظا
هايش منجر  كه پژوهش نحوي  هوي، عامل مهمي در پيگيري و به نتيجه رساندن مطالعاتش بود، ب

 . اين سرزمين شدةبه كشف بسياري از اسرار ناشناخت
 ايران و تحقيق راجع به اين مرز و بوم در ميان سفرهاي او به نقاط مختلف جهان ديدار از  

ناميد و ديدار   ايران بود كه آن را قلب مشرق زمين ميةوي چنان شيفت. اي است حائز اهميت ويژه
كويرهاي ايران وي را . دانست ترين خاطراتش مي از كويرهاي ايران را پرغرورترين و باارزش

بار گرفتار افسونش شده  را كه يككوير كسي «: گويد چنان مجذوب خويش ساخته بود كه مي
 .» ديگر رها نخواهد كرد،باشد
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 تحقيق و پژوهش را زنده ة اين مردان بزرگ عرصةاميد است بيش از پيش بتوان ياد و خاطر  
 .نگه داشت
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، كويرهاي ايران، سون،  هدين. درگذشت در استكهلم ۱۹۵۲ گذرانيد سرانجام در بيست و ششم نوامبر ،آسياي مركزي
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رويند كه  فارس در داخل عمق آب درختاني مي در امتداد تمام سواحل خليج «:نويسد باره مي گزارش نموده و در اين
كلي   هشوند و در موقع مِد ب  از آب بيرون آمده نمايان ميها در هنگام جزر، جنگل. خرزهره يا زيتون دارندشباهت به 
فونس، آل گابريل، ».روند و اين از نوادر است زيرا در جاهاي ديگر خشكي اصالً درخت وجود ندارد زير آب مي

 .۳۷، ص۱۳۴۸سينا،   انتشارات ابن،هراننوري، ت  فتحعلي خواجهة ترجمتحقيقات جغرافيايي راجع به ايران،
سينا بر روي اين درختان و اينكه براي نخستين بار كشف نمود كه اين گياهان، آب  به پاس تحقيقات وسيع ابن. ۹

 .نامگذاري شده است Avicena Officinalis  وينام بهكنند، نام علمي اين گياه  شور دريا را به آب شيرين تبديل مي
 .۱۶۴ ص ان،هم گابريل،. ۱۰

 .ها آمده است انگهران و انقوران نيز در كتب و نقشه صورت هاين نام ب. ۱۱
ستيزي اهالي نيز مانع از ورود خارجيان به اين  العبور بشاگرد، بيگانه  عالوه بر موانع طبيعي و ارتفاعات صعب.۱۲

 از بيگانگان چيزي جز خصومت شايد اين امر از اين جهت قابل توجيه باشد كه حتماً اين مردم. شد منطقه مي
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عمل آمده توسط غربيان تنها در جهت  هاز طرف ديگر تحقيقات ب. اند اي با آنان داشته اند كه چنين رفتار خصمانه نديده
هاي ارتباطي بين   شناخت راهي متبوع آنها بوده است و در راستاي اهدافي چون يافتن معادن،ها تأمين منافع دولت

 .تان و غيره صورت پذيرفته و پرواضح است كه سودي از آن عايد مردم منطقه نشده استفارس و هندوس خليج
، ۱۳۶۹ انتشارات دانشگاه اصفهان، ،، اصفهانبشاگرد گذري بر جهات محروميت منطقهابري، سيدحسن،  حسيني

 .۱۲۷ص
و از يك خودمختاري نسبي  تقريباً خارج از دسترس مأموران دولتي ايران قرار داشت ها اين منطقه در آن سال. ۱۳

  .برخوردار بود
 براي يافتن امكان برقراري خطوط ارتباطي بين ايران و هند از خليج گواتر به ۱۸۰۹در  (W. P. Grant) گرانت. ۱۴

ي ساحلي ميان جاسك و ميناب را ها وي نواحي بلوچستان را درنورديد و اولين غربي بود كه تمام سرزمين. ايران آمد
 .ها وارد نمود نين براي اولين بار سرزمين بشاگرد را در نقشهطي كرد و همچ

انگليس به ايران آمد و در  پنجاه سال قبل از گابريل از طرف شركت تلگراف هند و (E. A. Flavor)  فليور.۱۵
 تنها از براي اولين بار بشاگرد را تشريح نمود ولي نتوانسته بود وارد آن شود و» بلوچستان كشف نشده «نام بهكتابش 

 .كنارش عبور نمود

 ضمن عبور از اين منطقه، نژاد سياه اهالي را مورد بررسي قرار داد و معتقد بود كه با ۱۸۹۳در  (Sykes)  سايكس.۱۶
 . شباهتي ندارندها بلوچ
 بود ولي راجع به آن سفر چيزي انتشار (Harison)  تنها خلف راستين گابريل تا به امروز در بشاگرد هاريسون.۱۷

.  بلوچستان ايران را درنورديده است،گابريل معتقد است كه هاريسون بيش از تمام كاشفان ديگر اروپايي. نيافته است
 وارد ايران ۱۹۱۸نمود اولين بار در   ايران به ايران مسافرت مي- وي كه به نمايندگي از طرف شركت نفت انگليس

البته وي به داخل جازموريان . عمل آورد ه جازموريان بةحوضچ نيز اكتشافاتي در ۱۹۳۵ -۱۹۳۶عالوه بر آن در . شد
قدم نگذاشت بلكه از امتداد حواشي آن عبور نمود و در نواحي شمال، غرب و شرق جازموريان با رفتار خصمانه 

 .۳۵۹، ص همان گابريل،. رو شد هاهالي منطقه روب
 .۲۹۹ن، ص هما گابريل، .۱۸

 سال تقريباً ۴۰۰ كهنوج و جيرفت است كه به قول گابريل شاهزادگان آن متجاوز از اي بين  منظور از رودبار منطقه.۱۹
 .كردند طور مستقل از كرمان حكومت مي هب

 .۶۱، ص  همان گابريل،.۲۰

. از جازموريان نام برده شده است (K. Abot)  كيت آبوتة براي اولين بار در تاريخ اكتشافات ايران در سفرنام.۲۱
 جازموريان نيز آمده ة جازموريان و حوضچةي هامون جازموريان، چالها اين مكان به نام. ۲۵۴ ، صهمانگابريل، 
از ماهان دريا گشت، محمد رسول، . جازموريان يا جازمورياب يعني باتالق پست و شور كه عمق آن كم است. است

 .۱۱۳، ص ۱۳۷۰شناسي،   مركز كرمان، كرمان،) بلوچستانةسفرنام(تا چابهار 
 ةايكس در يكي از سفرهايش به ايران اشتباهاً تصور كرده بود كه از زمان اسكندر هيچ سفيدپوستي به حاشي س.۲۲

به .  قبل از وي به اينجا آمده بود(A. Gastaiger)كه گاستايگر  وريان مسافرت نكرده است در صورتيشمالي جازم
در در مسير سفرش در شمال جازموريان توقف اتريشي اولين كسي بود كه بعد از زمان اسكن اين ترتيب اين افسر

 .۳۰۰، صهمانگابريل، . كرد ولي ذكري از آن به ميان نياورده است
 .۴۱۵، ص همان گابريل، .۲۳

24. Marco Polo.  
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 از مناطق تخمگذاري انواع  راهايي بايست ابتدا نقشه  تنگاتنگي با جغرافيا داشت چرا كه او ميةاين فعاليت رابط. ۲۵
هاي زندگي و خطرات انواع مختلف آن آگاه  چه بيشتر از ويژگينمود تا از طريق آن هر ل تهيه مي آنوفةشمختلف پ

 .گردد
در قرن هفدهم آن را ديده بودند و در سال  (Thomas Herbert) و هربرت (Pietro della Valle)  دالواله.۲۶

 پس از اين سه نفر، گابريل و همسرش در سال . روسي از آن عبور كردشناس گياه (F. A. Buhse)  نيز بوهزه۱۸۴۹
 . اولين كساني بودند كه اين راه را پيمودند۱۹۳۳
 مؤسسه چاپ و انتشارات آستان ،، ترجمة فرامرز نجد سميعي، مشهدعبور از صحاري ايران گابريل، آلفونس، .۲۷

 .۳۱ ، ص۱۳۷۱قدس رضوي، 

توانستند پهلوي  اي بود كه ده نفر سواره مي  راه به اندازهنويسد كه پهناي اين  هربرت در توصيف اين جاده مي.۲۸
العاده در يك قسمت از صحراي بزرگ كه تا  اين جاده را با مشكالت فراوان و مخارج فوق. يكديگر از آن عبور كنند

 .۱۰۵  صتحقيقات جغرافيايي راجع به ايران،گابريل، . باشد ساخته بودند كند صاف و مسطح مي چشم كار مي
 .۶۱، ص عبور از صحاري ايران گابريل، .۲۹

.  از آن عبور نمود۱۹۰۶ تا پيش از گابريل متعلق به سون هدين سوئدي بود كه در جن ريگ گزارش از ترين  مهم.۳۰
 . از اين منطقه بازديد كرده بود۱۸۹۰انگليسي نيز در  (H. B. Wogan) البته وگان

. هاي روان و كوير ماسه و ارواح نيز آمده است زار ارواح، درياي ماسه ي ماسهها  در منابع مختلف به نامجن ريگ .۳۱
هاي مهم در اين منطقه  برخي از ريگ. شود زار، ريگ گفته مي به مناطق شن) دشت كوير(اصوالً در كوير بزرگ 

ريبرز بيات، حميدرضا و هنريك مجنونيان و ف. جن ريگريگ چاه قرقره، ريگ طلحه، ريگ ميش مست و : عبارتند از
  .۲۵ -۲۶، ص ۱۳۷۰ دفتر آموزش زيست محيطي سازمان حفاظت محيط زيست، ،، تهران پارك ملي كويرشكرايي،

وجه تسميه شتر مار به اين دليل است كه اگر شتر را بگزد، شتر نگون بخت دقايقي بعد ورم كرده و تلف . ۳۲
 .شود مي
 .۱۱۴ ص ،همان گابريل،. ۳۳

 .۱۵۱ همان، ص .۳۴

 و فيلبي (B. Thomas) ان كه قلب آن را فقط توماســمعتقد بود كه حتي كوير بزرگ جنوب عربستگابريل . ۳۵

(H. philby)  هاي روان   ماسههآب و علف شيلي و همچنين درياي تپ اند و يا منطقة كويري خشك و بي ديده
يمايي جسورانه يك راهپن را سون هدين در آكه نيمة غربي  (Tarim) در پهنة تريم (Taklamakan) تاكالماكان

 با كوير بزرگ خراسان قابل قياس باشند، زيرا حتي ،توانند از نظر عاري بودن از حيات كدام نمي درنورديده بود هيچ
رسد كه زندگي كامالً از بين   مينظر به آمده است، عمل بهدر كويرهاي نام برده شده براساس تحقيقات جديدي كه 

اما اين امكان در باتالق كوير غير قابل . نان را باد پيوند داده، در آنها مشاهده شده استنرفته و موجوداتي كه اجزاي آ
 .۳۷، ص همان گابريل،. تصور است و پهنة كوير بزرگ فاقد هرگونه زندگي است

36. R. E. Galindo. 
37. O. Van Niedermayer. 

 .۳۹۱ ص همان، گابريل،. ۳۸
 گابريل،. به اين منطقه اجساد موميايي موجود در اين غار را ديده بودسايكس هم در سفرش . ۲۵۱ همان، ص .۳۹

 .۳۲۶ ص همان،
 .۲۵۹، ص عبور از صحاري ايران گابريل، .۴۰

 .نيز آمده است» نه «نام بهها   اين مكان در برخي كتب و نقشه.۴۱
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 .ترياك اعتياد پيدا كرده بودنداي كوچك و كثيف بود و ساكنان آن رفتاري خشن داشتند و اكثراً به   ده سلم واحه.۴۲
ي كوهستاني ها در سرزمين  گاليندو شايد اولين اروپايي باشد كه مسير بين شهداد و نهبندان را از لوت عبور كرد و.۴۳

 .روند  ميشمار بهترين نقاط ايران  هايي گذشت كه حتي تا امروز هم از مجهول جنوب ايران از راه

اند  ي گلي يا سنگي مسقف شدهها ي آب كه با سقفها اين گودال«: نويسد رها مي اين آب انبادرخصوص گابريل .۴۴
ي زيرزميني در ها ها يا سفرة آب آنها با چشمه. شوند در فصل باران پس از ريزش باران شديد و طوالني از آب پر مي

كنند تا اجر   زيارتي بنا ميغالباً مسلمانان متدين ثروتمند چنين آب انبارهايي را در طول مسيرهاي. ارتباط نيستند
در ايران براساس ) آب انباري(توان گفت كه پيدايش تقريباً هر حوضي  بدين ترتيب مي.  آورنددست بهاخروي را 

 .۲۶۸ صهمان، گابريل،» .يك حركت مذهبي بوده است
هرخ تيموري در باشد كه سفير شا ترين گزارشي كه از شهر لوت در دست است مربوط به عبدالرزاق مي  قديمي.۴۵

در وسط .  از هرات عازم خليج فارس شد تا از آنجا رهسپار هند گردد۱۴۴۲وي در سال . دربار پادشاه هندوستان بود
هاي شهري برخورد كرد كه حصارها و بازارهاي آن هنوز از بين  به خرابه) در محل فعلي شهر لوت(صحراي كرمان 

 .۷۵، ص  تحقيقات جغرافيايي راجع به ايرانگابريل،. شد نرفته بود ولي در اطراف آن احدي ديده نمي
وي كه از اعضاي هيئت نيدرماير بود در سال . است (F. Seiler)  يكي از افرادي كه شهر لوت را ديده زايلر.۴۶

اي را توصيف  در مسير شهداد به ده سلم در نزديكي كال گوش شهر عظيم مرده.  جنوب لوت را درنورديد۱۹۱۶
هاي عظيم خاك رس تشكيل شده بود و باد در طي هزاران سال آن را مانند شهر بزرگي كه داراي  از تودهكند كه  مي
كند كه داراي هيبتي عظيم بود  وي آن را به يك شهر ارواح تشبيه مي. آورده بودار و كنگره و برج و گنبد باشد درحص
قبل از وي گاليندو نيز در اين محل شرحي . ۳۵۳ص، ... تحقيقات جغرافيايي گابريل، . شد از سه طبقه تشكيل مي و

، خرابه شهرهاي  هاي گل رس عجيبي كه به شكل مكعب تراشيده شده بيان كرده است كه به تصور اهالي از تخته
 .۲۶۱همان، ص . اند اي بوده افسانه
 .۹۷، ص عبور از صحاري ايران گابريل، .۴۷

 .۲۷۱ همان، ص .۴۸

 .وايف مختلف بلوچ نظير ناروئي، ريگي و اسمائيل زهي برخورد نمود گابريل در اين سفر با ط.۴۹
 .۳۴۵ ص همان،  گابريل،.۵۰

 آقاي فرامرز نجد سميعي به فارسي ترجمه شد و توسط انتشارات آستان قدس توسط ۱۳۶۸اين كتاب در سال . ۵۱
 .رضوي انتشار يافت

شود كه در آن انواع   دستگاه ريسندگي يافت مي۷۰۰در اين شهر قريب به «: نويسد گابريل در اين خصوص مي. ۵۲
تحقيقات گابريل، (» .ي اخير در يزد تمايل به ايجاد كارخانه پيدا شده استها در سال. رسد ابريشم به مصرف مي

 .)۵۹ ص ،... جغرافيايي 
 .۶۰ ، ص همان گابريل،.۵۳

  كه اطالعاتي راجع به صحراي بين بم ودان اسالمي بود خردادبه اولين عالم جغرافي ابن به اعتقاد گابريل .۵۴
  .۴۲ص همان،  گابريل،. آباد در دسترس گذاشته است نصرت

55. H. Slaby, Bindenschid und Sonnenlowe, Akademische Druck-u, Verlagsanstalt, 
Graz/Austria, 1982, p. 324. 

  .۳۹۵ ص همان، گابريل، .۵۶
 .۳۹۷ همان، ص .۵۷

 .۲۳۷ ص همان، گابريل،. ناميده است» اوديان«بدالنبي از هوديان نام برده و آن را  براي اولين بار ع.۵۸
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ي خود در جنوب ايران از نزديكي اين ها و سايكس در ضمن مسافرت  بعضي از كاشفان مانند فليور، گاستايگر.۵۹
 .۳۶۱، ص  همانگابريل،. منطقه عبور كرده بودند

 .۳۶۱ ص همان،. ۶۰

 .۳۲۴ همان، ص .۶۱

 .۱۹۲ همان، ص .۶۲

63. Brazier Creagh. 
. اين كوه در سابق آتشفشان بوده، چندين چشمه در اطراف دارد و هوايش معتدل است. ۳۲۳، ص همان  گابريل،.۶۴

  . ۱۰۹ ، ص...  از ماهان تا چابهار دريا گشت،
د آن را فالت مرتفع  به سرحد سفر كرده بو۱۹۲۸ و ۱۹۲۱ي ها كه در سال (C. P. Skrine) اسكرين. پي . سي.۶۵

وي با توجه به آثار يافت شده در اين منطقه معتقد .  و از گيرايي خاص آن سخن رانده استهبلوچستان ايران ناميد
 .۳۴۴ -۳۴۵ ص همان، گابريل،. اند زيسته بود كه در گذشته اقوامي متمدن در سرحد مي

رود به سرحد تالش كردند موفق نشده بود در سرحد  كه براي وهايي يي اروپابين قابل ذكر است كه پوتينگر در .۶۶
گاستايگر .  كوهستاني قدم بگذاردةعبدالنبي هم فقط تا خواش آمد و نتوانسته بود به اين منطق. يك نفر راهنما پيدا كند
 سمت اين افسر اتريشي كه در سپاه ايران. نرفته بود و فقط از دور توانسته بود آن را ببيند هم از عبدالنبي جلوتر

وي . شرقي ايران عزيمت نمود  به جنوب۱۸۸۰ -۱۸۸۱ براي انجام مأموريتي از طرف دولت در سال ،سرتيپي داشت
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