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ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﻣﺘﺮﺟﻢ
در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﭘﯿﺶرو ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻪﻧﺎم »زﻧﺪﮔﯽ در ﺷﺮق ﻣﺴﻠﻤﺎن«؛
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب »ﭘﯿﺮ ﭘﻮﻧﺎﻓﯿﺪن« اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ روﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻫﻤﺴﺮش »اﻣﺎ ﮐﻮﺷﺮان
ﭘﻮﻧﺎﻓﯿﺪن« ﻧﯿﺰ آن را ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﺳﺖ .ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﺘﺎب در ﺳﺎل  ١٩١١ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﯽ
ﺑﯿﺶ از  ١٠٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﺣﺎوی ﺧﺎﻃﺮات ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از  ٣۶ﺳﺎل ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﮐﻨﺴﻮل ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ روﺳﯿﻪ در اﯾﺮان و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،و ﺳﻔﺮﻫﺎی او ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان» ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺗﺮﮐﯽ« )ﺣﺠﺎز ،ﺑﻐﺪاد و ﺑﺼﺮه و ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮدی ﻋﺮاق ﻋﺮب( و »ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن« ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﺎﻃﺮات ﭘﻮﻧﺎﻓﯿﺪن اوﺿﺎع و اﺣﻮال اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ و اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ را ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
در اﯾﺮان ﺑﺎ اواﺧﺮ ﻗﺎﺟﺎر و ﮐﻤﯽ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،آداب و رﺳﻮم ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺳﻮم و
ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ ،ﻏﺬا و ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،وﺿﻊ زﻧﺎن ،ﻧﻈﺎم ﻋﺪﻟﯿﻪ و ﻃﺮز ﮐﺎر ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ،
ﻣﺠﺎزات و ﺧﻮنﺑﻬﺎ ،ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ و وﻫﺎﺑﯽﻫﺎ ،ﺳﯿﺎﺣﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ،زﯾﺎرت ﻋﺘﺒﺎت ﺷﯿﻌﻪ در
ﻋﺮاق ،ﻋﺰاداری در اﯾﺮان ،ﻋﯿﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ و دﯾﻨﯽ ،رﺷﻮه و ﻓﺴﺎد ،ﻣﻬﻤﺎنﻧﻮازی ،ورزش ،ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت
و ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺣﺸﯿﺶ و ﺗﺮﯾﺎک ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﺮ ﮐﺪام ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ اﯾﺮان ﻋﻨﻮان »در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ« را دارد .اﻣﺎ در ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺷﺎرهﻫﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﺮان وﺟﻮد دارد ،از ﺟﻤﻠﻪ وﺿﻊ زﻧﺎن اﯾﺮان در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺷﺮﯾﻌﺖ و
ُﻋﺮف و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺿﻊ ﮐﻠﯽ ُﮐﺮدﻫﺎ ﮐﻪ در آن دوره از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ دوﻟﺘﯽ در دو ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﺛﺮ در ﺿﻤﻦ ﺣﺎوی ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﺧﻮد و ﻫﻤﺴﺮش از اﯾﺮان ،ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻃﻼع دارم ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت واﻗﻌﺎ ﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎﺳﻒ
اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺟﺎی ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻓﺮدی ،ﭼﻪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﭼﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﺜﻼ از ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﺶ در ﻣﺸﻬﺪ
ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ اوﻻ اﯾﻦ ،ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﺸﺨﺺ آن ﻓﺮد ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ و داﻧﺶ و ﻫﻮﯾﺖ
و اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪهﻫﺎی اوﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻓﺮق ﻣﯿﮑﻨﺪ.
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ﺛﺎﻧﯿﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ در ﻣﺸﻬﺪ و ﯾﺎ ﻓﻼن ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ،ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ در ﺑﺎره
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎ و ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ .ﻻزم ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺨﺺ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه را ﺑﭙﺴﻨﺪد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ
ﭘﻮﻧﺎﻓﯿﺪن ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮔﺎه اﻧﺘﻘﺎدی ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ و ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺳﺖ،
در ﻣﺠﻤﻮع از زاوﯾﻪ ای ﻫﻢ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ وداﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ای ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻔﺎﻫﻢ )اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮاﻓﻖ( از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن و اﯾﺮاﻧﯽ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ و در اﯾﻦ رﻫﮕﺬر
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ اﻣﺮوز ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﯿﺸﻮد.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎب ﯾﻌﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ )ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻋﺮاق و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﮐﻨﻮﻧﯽ( و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺪون داﻧﺴﺘﻦ آن ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،درک وﺿﻊ ﺑﺨﺼﻮص ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ در آن دوره ﻣﻤﮑﻦ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮدن آن
ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﮐﺎر را ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ
در اﯾﻦ ﯾﺎزده ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﺧﻼﺻﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺸﺮده از ﻓﺼﻞﻫﺎ و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺮان اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮدﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را از
ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ زﯾﺮ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯽدیاف و ﯾﺎ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ:
Pierre Ponafidine: Life in the Muslim East, New York 1911

ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﯾﺎ از ﺧﻮد ﮐﺘﺎب ﻣﻮﻟﻒ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﮐﺎر ﺧﻮد او و
ﻫﻤﺴﺮش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻫﻢ در زﯾﺮ ﻫﺮ ﻋﮑﺲ داده ﺷﺪه ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪون
زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ و از وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎن آزاد اﺳﺖ.
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺘﺮﺟﻢ در داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ و ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ »-م« داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و آزاد« ﭼﯿﺴﺖ.
آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ »زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ« و ﯾﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺮان اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻦ از آن ﻣﯿﺎن ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه
اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ،ﺧﻼﺻﻪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده ام .در ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻣﺘﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را آزادﺗﺮ ﺣﺲ ﻧﻤﻮده ام ﺗﺎ ﮐﺎرم آﺳﺎنﺗﺮ و زﺑﺎﻧﻢ روان ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل از
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮔﻔﺘﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻋﺪول ﻧﮑﺮده ام .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺮ ﭘﻮﻧﺎﻓﯿﺪن ﺻﺪ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﺪه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻦ از ﺧﻮدم ﭼﯿﺰی
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اﺿﺎﻓﻪ ﻧﮑﺮده ام ،اﮔﺮﭼﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎب اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ،ﮐﺎر و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ.
ﻋﺒﺎس ﺟﻮادی
ﭘﺮاگ ،ﺑﻬﺎر 2017
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آب و ﻫﻮای اﯾﺮان
»اﯾﺮان ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﻔﺖ اﻗﻠﯿﻢ اﺳﺖ« .اﮔﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ درﺑﺎره آب و ﻫﻮای اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ،
ً
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺲ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪ .ﺣﻖ ﻫﻢ
اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﮐﻪ
دارﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺷﺸﺼﺪ ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ دارد ،از ﻧﮕﺎه آب و
ﻫﻮا ﺑﺴﯿﺎر رﻧﮕﺎرﻧﮓ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺧﺘﻼف را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﻦ اﯾﺎﻻت ﺧﻨﮏ ﺷﻤﺎل ﯾﻌﻨﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن
از ﺳﻮﯾﯽ و اﯾﺎﻻت ﮔﺮم ﺟﻨﻮب در ﮐﻨﺎر ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ.
ﺣﺘﯽ در داﺧﻞ ﯾﮏ وﻻﯾﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻘﻄﻪای ﮔﺮم و ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ آن ﻃﺮفﺗﺮ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﻮهﻫﺎ ﺳﺮدﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺗﻬﺮان و ﯾﺎ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر داغ و
زﻣﺴﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭘﯿﻤﻮدن ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎﻋﺖ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻮهﻫﺎ،
ﻫﻮای ﺧﻨﮏ و دﻟﭙﺬﯾﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ آب و ﻫﻮا از آن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﯾﺮان
اﺳﺖ.
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اﯾﺮان اﻣﺮوز ﻣﺮزﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ﮐﻮهﻫﺎ،
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺗﻤﺎم دور ﺗﺎ دور ﻓﻼت
ِ
درﯾﺎﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را از ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺶ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی
ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ وﺿﻊ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ آب و ﻫﻮای اﯾﻦ ﻓﻼت دارد .ﻫﻮای
ﻣﺮﻃﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎدﻫﺎ از درﯾﺎ ﻣﯽآورﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﺑﺨﺎرﺷﺎن را از دﺳﺖ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺮﮐﺰی ﻓﻼت رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﻮای ﺧﺸﮏ و ﮔﺮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی ﺧﺰر ﻣﺮﻃﻮب ،ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻫﻢ ﺷﺮﺟﯽ و داغ و ﻫﻮای اﯾﺎﻻت
ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺸﮏ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﯽﺑﺎران اﺳﺖ .در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ اﯾﺮان ﺑﯽﺑﺎران اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﯿﺰ
ﺑﺎران ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺮف ﻣﯽﺷﻮد و در ﺑﻬﺎر ﺑﺮف ﮐﻮهﻫﺎ آب ﺷﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﻮﯾﺒﺎرﻫﺎ و
رودﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺰارع دور و ﺑﺮ را آﺑﯿﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻊ ّﺟﻮی و ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ،ﺟﺰ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ ،رودﺧﺎﻧﻪای در اﯾﺮان ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .آن اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻫﻢ ﮐﺎرون اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻂ اﻟﻌﺮب ﻣﯽرﯾﺰد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﺳﻔﻼﯾﺶ
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ آبﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺑﻬﺎر
ً
ﮐﺎﻣﻼ و ﯾﺎ ﺗﺎﺣﺪی ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ﭘﺎﯾﯿﺰ
ﺣﺘﯽ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارس ،ﺳﻔﯿﺪرود ،اﺗﺮک ،ﻣﻨﺪ و ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻬﻨﻪ ﮐﺸﻮر
اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎر اﺳﺖ .ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﮐﻪ راه ﺑﻪ درﯾﺎ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎ و درﯾﺎﭼﻪﻫﺎی
ﻧﻤﮏ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ و ﯾﺎ در ﺷﻦ و ﻣﺮداب ﮔﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺎران در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ،ﭼﺎرهای ﺟﺰ آﺑﯿﺎری ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﺮان ،آب
زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ آﺑﯿﺎری ﺷﻮد ،ﺳﺮﺳﺒﺰ ﻣﯽﮔﺮدد و
اﯾﺮان ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﺎغﻫﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آﺛﺎر ﺷﺎﻋﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻧﺒﻮدن آﺑﯿﺎری ،ﻣﺤﻞﻫﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ
ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ روزی ،روزﮔﺎری ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺮوزه )ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ- ،م(.
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺧﺸﮏ و ﺑﯽآب ﺷﺪهاﻧﺪ.
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ﮐﻨﺪن ﻗﻨﺎت )و ﮐﺎرﯾﺰ ،ﮐﻬﺮﯾﺰ( ﯾﮏ راه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ و اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب اﺳﺖ .در ﻧﻘﻄﻪای از ﮐﻮه و ﯾﺎ
داﻣﻨﻪﻫﺎی آن ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل آب در ﻋﻤﻖ آن ﻣﯽرود ،ﭼﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  ٨٠ﺗﺎ  ٩٠ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و ﻋﻤﻖ ۵٠ﺗﺎ
 ۶٠ﻣﺘﺮ ﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ در ﺗﻪ ﭼﺎه آب ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ،ﭼﺎه دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻃﻮل  ٢٠ﺗﺎ  ٢۵ﻣﺘﺮ ﮐﻨﺪه
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭼﺎه در ﯾﮏ اﻣﺘﺪاد ﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻖ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ
ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﭼﺎهﻫﺎ در زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ از ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﭼﺎه ﻧﺨﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ آﺑﺮاﻫﯽ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﯾﮏ ﻣﺘﺮ
ﮐﻪ ﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ وﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ آب ﭼﺎهﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
زﻣﯿﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺰارع و ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی دور و ﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻃﻮل اﯾﻦ ﻗﻨﺎتﻫﺎ
ﮔﺎه ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻣﻘﺪار آﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮار داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ واﺣﺪ »ﺳﻨﮓ« ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮔﺮدد .ﯾﮏ
»ﺳﻨﮓ« ﻋﺒﺎرت از ﻣﻘﺪاری از آب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ آﺳﯿﺎی ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآورد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻫﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻮﯾﺒﺎر ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎی  ١٠ﺗﺎ  ١٢ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺠﻢ آﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺲ داده
ﻣﯽﺷﻮد ﻃﺒﻖ »ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ« ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮدً .
ﻣﺜﻼ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﻼن ﮐﺲ »دو ﺳﺎﻋﺖ آب دارد«،
ﯾﻌﻨﯽ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ آﺑﯿﺎری ﻣﺰارع ،ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ آن ﻓﺮد دو ﺳﺎﻋﺖ آب داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﻨﺎتﻫﺎ ،آب را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ آب ﺳﺎﻋﺘﯽ
ﻗﻨﺎتﻫﺎ را ﺗﺨﻤﯿﻦ زد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ،ﺗﻌﺪاد ﻗﻨﺎتﻫﺎ در آن ﻗﺮﯾﻪ و دﻫﮑﺪه
و ﺣﺠﻢ آب در آن ﻗﻨﺎت داردً .
ﻣﺜﻼ  ١٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺗﻬﺮان ،ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ آب
در ﺳﺎل ﺣﺪود ﺻﺪ دﻻر ﺑﻮد .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ،ﻗﻨﺎﺗﯽ ﮐﻪ آب آن ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎل ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻫﺮ روز ﻫﻢ آب ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود دو ﻫﺰار و  ۴٨٠دﻻر درآﻣﺪ دارد.
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺪن ﻗﻨﺎت ﮐﺎر ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ از ﻋﻬﺪه اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ را در اﯾﺮان » ُﻣ ّﻘﻨﯽ« )ﯾﻌﻨﯽ »ﻗﻨﺎتﮐﻦ« و ﯾﺎ »ﭼﺎهﮐﻦ«( ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
اﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﻘﻨﯽﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﮐﻨﺪن ﻗﻨﺎت ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﻨﺎتﻫﺎ ﺣﺘﯽ از ﮐﻨﺪن ﭼﺎه و ﻗﻨﺎت ﻧﯿﺰ
ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎری ﺗﻤﺎم وﻗﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ.
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ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺳﺮار ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻗﻮاﻋﺪی را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﺗﻮان آن را »اﺧﻼق ﮐﺎر« ﻣﻘﻨﯽﻫﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﮔﺎه ﺣﺘﯽ ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮﻫﺎی ﺟﺪی ﻫﻢ
ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺪه و دﻋﻮا ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﺣﺪس درﺳﺖ درﺑﺎره وﺟﻮد آب زﯾﺮ
زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ درﺳﺖ در ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻨﺎت را ﺑﺎ ﺿﺮری ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن آب ،ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ آن و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب ﺑﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪاران از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻗﻨﺎتﻫﺎ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﺣﺘﯽ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺤﻠﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ آب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻞﻫﺎ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﻨﺎت زده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
اﺣﺘﻤﺎل اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ زﯾﺎد ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،وﺟﻮد دارد.
راه دوم آﺑﯿﺎری ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﮐﺸﯿﺪن آﺑﺮاهﻫﺎ و ﺟﻮﯾﺒﺎرﻫﺎ از رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺳﺖً .
ﻣﺜﻼ ﺷﺎﻟﯿﺰارﻫﺎی
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی ﺧﺰر از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ آﺑﯿﺎری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
راه ﺳﻮم ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺪ و اﻧﺒﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ آب ﺑﺮفﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎن وﻗﺘﯽ در ﺑﻬﺎر ذوب ﺷﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﺟﻤﻊ
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﺪﻫﺎ را »درﺑﻨﺪ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری ﺟﺎﻫﺎ ﻧﺎم »درﺑﻨﺪ« را دارﻧﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ دﯾﮕﺮ
در آﻧﺠﺎ اﺛﺮی از اﻧﺒﺎر ﺑﺰرگ و ﯾﺎ ﺳﺪ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﺒﺎر و ﺳﺪ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ راﯾﺞﺗﺮ از اﻣﺮوز )ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ- ،م (.ﺑﻮده اﺳﺖ.
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ﯾﮏ ﻗﺼﺮ ﺷﺨﺼﯽ در ﺗﻬﺮان )از ﮐﺘﺎب ﭘﻮﻧﺎﻓﯿﺪن(

روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ
روﺳﺘﺎﻫﺎ ،ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎی ﺳﺒﺰ
از دور ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،روﺳﺘﺎﻫﺎی اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ﺳﺒﺰ در ﯾﮏ ﻣﺘﻦ زردرﻧﮓ و ﺧﺸﮏ ﺟﻠﻮه
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺟﻮﯾﺒﺎری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از وﺳﻂ ده ﻣﯽﮔﺬرد .ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﮐﺜﺮ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﭘﺸﺖ دﯾﻮارﻫﺎی
ﺑﻠﻨﺪ ِﮔﻠﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣﻨﻈﺮه ای ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
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ً
اﺻﻮﻻ دارای رودﺧﺎﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ .در
ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ روﺳﺘﺎ رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ آن روﺳﺘﺎ
دو ﻃﺮف رودﺧﺎﻧﻪ درﺧﺖﻫﺎی ﺑﯿﺪ و ﯾﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰی را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن در زﻣﺴﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮای
ﭘﻬﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﮔﯿﻦ
ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﮔﺮﻣﺎی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در زﻣﺴﺘﺎن ِ
ﮔﺎوﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ آب و ﮐﻤﯽ ﮐﺎه ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﺗﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﭘَﻬﻦ درآورده
ﺷﺪه در زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﺧﺸﮑﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﺪ اﯾﻨﻬﺎ را روی ﻫﻢ اﻧﺒﺎر ﮐﺮده ﺑﺮای ﺳﻮزاﻧﺪن در زﻣﺴﺘﺎن
ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﺗﺎق دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای زن و ﺷﻮﻫﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻫﻢ ﻧﺸﯿﻤﻦ و ﻫﻢ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ
اﺗﺎق ﺧﻮاب اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮔﺎه اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ دارای دو اﺗﺎق و ﯾﺎ دو ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ:
ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدان و دﯾﮕﺮی ﺑﺮای زﻧﺎن .ﻃﻮﯾﻠﻪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﺮﮐﺰ روﺳﺘﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﻢ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻋﺼﺮ ﮔﻠّﻪ از ﺻﺤﺮا ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدد ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺮوﺻﺪا و ﮔﺮد و ﺧﺎﮐﺶ از ﺟﻠﻮی
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و اﺗﺎق ﺧﻮاب روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﮕﺬرد .ﺑﺎمﻫﺎ ﺻﺎف و ﻣﺴﻄﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در وﺳﻂ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺳﻮراﺧﯽ
ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ دود اﺗﺎقﻫﺎ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮود.
روﺳﺘﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﻨﻪ و ﯾﺎ داﻣﻨﻪ ﮐﻮهﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ و رﻧﮕﯿﻦﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .روﺳﺘﺎﻫﺎی
ﺑﺰرگ دارای دﮐﺎن ،ﻣﺴﺠﺪ و ﺣﺘﯽ ﺣﻤﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در دور و ﺑﺮ
روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان در وﺿﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻗﺮار دارد .اﮐﺜﺮا آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﻋﺒﺎرت از ﺷﺨﻢ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﯿﺶ ﭼﻮﺑﯽ و ﺳﭙﺲ آﺑﯿﺎری زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .در ﺑﻌﻀﯽ
ﺟﺎﻫﺎ ﮐﻮد ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﻮد ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎک داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻼ در دﺷﺖﻫﺎی اروﻣﯿﻪ از ﺗﻞﻫﺎی
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮐﻪ از آﺗﺸﮑﺪهﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺑﺎرور ﮐﺮدن ﺧﺎک اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ،اﺻﻔﻬﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻮد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ
ﭘﺮورش ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﺎه ﻣﻪ و ژوﺋﻦ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻏﻠﻪ را ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺒﺎرت از ﮔﻨﺪم و ﯾﺎ ﺟﻮ اﺳﺖ ﺑﺎ دﺳﺖ
ﻏﻠﻪ
اراﺑﻪﻫﺎی دوﭼﺮﺧﻪ و ﯾﺎ ﮔﺎو و ﺧﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ده ﻣﯽآورﻧﺪ .ﻫﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻏﻠﻪ ﺧﻮد
درو ﮐﺮده ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ّ
را در ﺟﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد ﺑﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮔﺎو و ﺧﺮ و ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ »ﭼﺮخ« ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ ﺗﺎ داﻧﻪ از ﮐﺎه ﺟﺪا ﺷﻮد.
ﭼﺮخ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﮔﺎو ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻨﺪ ﭼﺮخ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮﻫﺎی ﺗﯿﺰ دارد ﮐﻪ ﻏﻠﻪ را ﺧﺮد
ﻣﯽﮐﻨﺪ .روﺳﺘﺎﯾﯽ روی ﻧﯿﻤﮑﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﭼﺮخﻫﺎﺳﺖ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و ﮔﺎو را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﺮخ ﻣﺮﺗﺒﺎ
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در داﯾﺮهای ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ ﺗﺎ ﮔﻨﺪم ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﻮد .ﮐﺎه را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﻨﻪ از داﻧﻪ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و داﻧﻪﻫﺎ را
ﺑﺼﻮرت ﺗﻮده و ﯾﺎ ﻗﺒّﻪ ﮐﻪ »ﺧﺮﻣﻦ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد در »ﺧﺮﻣﻨﮕﺎه« ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰ ده ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻟﺸﺎن را ﻣﯽاورﻧﺪ ،ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎه را در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﻫﻤﺎن ﺧﺮﻣﻨﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ
و ﻣﺎﻟﮏ و ﯾﺎ »ﺧﺮدهﻣﺎﻟﮏ« آن روﺳﺘﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد» .ﺧﺮدهﻣﺎﻟﮏ« ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ زﻣﯿﻦ و ﯾﺎ ده را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﻀﯽ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺨﺸﯽ از زﻣﯿﻦ
زراﻋﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮐﺜﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﯿﻦ زراﻋﯽ در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮا
ﻧﻪ در آن روﺳﺘﺎ ﺑﻠﮑﻪ در ﺷﻬﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻬﻢ زارع از آن ﻣﺤﺼﻮل ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺤﻞ و
ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ راﯾﺞ ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﻮم ﯾﺎ ﮐﻤﯽﺑﯿﺸﺘﺮ و ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ در ﮐﻨﺎر ﮔﺎو از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ در روﺳﺘﺎﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎی
اﯾﺮان از ﺟﻨﺲ » ُدﻧﺒﻪ دار« ﻫﺴﺘﻨﺪُ .دم اﯾﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﺰرگ و ﭼﺮﺑﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ذﺧﯿﺮه ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻔﺖ-ﻫﺸﺖ روز را ﺑﺪون ﭼﺮا ﺳﭙﺮی ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﻗﺎﻧﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﺎن آﺳﺎن ﺗﺮ از ﺑﺮﺧﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .در
اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﺧﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﺻﻠﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺮان ﯾﺎد ﻧﮑﺮد .آﻧﻬﺎ از
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻫﻢ ﻗﺎﻧﻊﺗﺮ و ﭘﺮﮐﺎر ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﺑﺎرﮐﺸﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺧﺮ و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻫﻢ
ﻗﺎﻃﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺧﻮدم در ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺮد ﻓﻘﯿﺮی را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاش )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻫﻤﯿﺘﺸﺎن ﺑﺮای او( ﯾﮏ
زن ،ﯾﮏ ﺧﺮ و ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻮزاد ﺑﻮد .ﺑﻌﻀﺎً ﻣﺎ از ﮐﻨﺎر ﻣﺰرﻋﻪ ﮐﻮﭼﮏ او ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﯿﻢ .در ﺑﻬﺎر
ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺮ ،ﺧﯿﺶ را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،زن آن را ُﻫﻞ ﻣﯽداد و ﻣﺮد ﻫﻢ ّ
ﮐﻼ ﺧﯿﺶ و ﺧﺮ را ﻫﺪاﯾﺖ
ﻣﯽﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺧﺮ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ زن و ﻣﺮد ﻋﺮقرﯾﺰان ﻣﺤﺼﻮل را
درو ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﺎر ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﺧﺮ اﺑﺘﺪا ﻣﺤﺼﻮل ،ﺳﭙﺲ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺸﺖ و ﺷﺨﻢ ،و
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﻮزاد آن ﺧﺎﻧﻮاده را ﭘﺸﺖ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻪ ده ﻣﯽﺑﺮد و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ در آﻧﺠﺎ ﮐﺎر در ﺧﺮﻣﻨﮕﺎه
آﻏﺎز ﻣﯽﺷﺪ.
آﺑﯿﺎری ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ و ﮐﻢ ﺑﺎران ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﻏﻠﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﻣﺎ در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ آب و ﺑﺎراﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،ﻏﻠﻪ ﺑﺪون آﺑﯿﺎری و ﯾﺎ ﮐﻮددﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺑﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و در ﺳﺎل ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺤﺼﻮل ﭼﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﮔﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﻘﻂ
ﭼﻬﺎر-ﭘﻨﺞ ﺑﺎر ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻤﻊ ﺷﻮد ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﻔﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ »ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ «.در
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ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮاﻣﯿﻦ )وراﻣﯿﻦ- ،م (.در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺗﻬﺮان ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺘﯽ ده-ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺎر
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽاﯾﺪ.
ﺑﺎغﻫﺎی ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی ﺑﺎ دﻗﺖ آﺑﯿﺎری و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎغﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﺒﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ،ﯾﮑﯽ دو
ﻣﺘﺮﺳﮏ و ﺣﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﺎت ﻗﺮآن ،دزدان اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺳﺒﺰی و ﻣﯿﻮه
را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﯽدارﻧﺪ.
ﻫﺮ روﺳﺘﺎ ﮐﺪﺧﺪای ﺧﻮد را دارد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻤﻊآوری ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺣﻔﻆ آﺳﺎﯾﺶ ﻣﺮدم اﺳﺖ .اﮐﺜﺮ
روﺳﺘﺎﻫﺎ ﯾﮏ »ﻣﯿﺮاب« ﻫﻢ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﯿﭻ ﻫﻢ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ،
ﭼﺮا ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ آب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زد و ﺧﻮردﻫﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .اﮔﺮ ﮐﻤﺒﻮد آب و
ﻧﺮخ ﺳﺎﻋﺘﯽ آﺑﯿﺎری را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،از ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان زﯾﺎد ﺷﮕﻔﺖزده ﺷﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﯿﻞ ،ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶ از ﺳﺮرﺳﯿﺪن ﺳﺎﻋﺖ آﺑﯿﺎری ﻣﺰرﻋﻪﺗﺎن ،آب را از
ﻣﺰرﻋﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﺎغ و ﯾﺎ ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
وﻗﺘﯽ در ﻣﺸﻬﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﯾﮏ ﺑﺎغ ﺑﺰرگ داﺷﺘﯿﻢ .ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺎت
دوﺷﻨﺒﻪﻫﺎ آب درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎ آب ﺟﻮﯾﺒﺎر ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺎغ ﻣﺎ ﺑﺮﺳﺪ از ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎی
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺎﻏﺒﺎن ﻣﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﻗﻄﻊ آب ﻣﯽﺷﺪ .ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه از ﺣﻖ آب ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ،آن را ﺑﻪﻃﺮف ﺑﺎغ و ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﮕﻮﻣﮕﻮﻫﺎی ﺟﺪی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ داد و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻏﺒﺎن ﻣﺎ و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه
راﺿﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ آب ﻣﺎ ﻧﺸﻮﻧﺪ.

ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺣﻤﺎمﻫﺎ
ﺑﮕﺬارﯾﺪ از ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﺎزارﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی آﺷﻨﺎ ﺑﺮای اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﺣﻤﺎمﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﭙﺮدازم ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻤﺎمﻫﺎ ﻣﮑﺎنﻫﺎی
ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﻘﻒ آﻧﻬﺎ ﮔﻨﺒﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ و ﺷﯿﺸﻪ دارد ﺗﺎ ﻧﻮر
ﺧﺎرج ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﻤﺎم ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ .از ﺑﯿﺮون ،در ورودی ﺣﻤﺎم را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ دﯾﺪن ﻟُﻨﮓﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﻮﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻘﻒﻫﺎی ﮔﻨﺒﺪی از داﺧﻞ دارای ﻧﻘﺶﻫﺎی
رﻧﮕﺎرﻧﮓ رﺳﺘﻢ و ﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﯿﻠﯽ ﭘﺮﭘﺸﺖ و دراز دارﻧﺪ و اﺑﺮواﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ
ﭼﺴﺒﯿﺪه اﺳﺖ.
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ﻫﺮ ﺣﻤﺎم دارای ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺗﺎق اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺴﺖوﺷﻮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
اﺗﺎقﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﺼﻮص رﻧﮓ ﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ ﺑﺎ ﺣﻨﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﺮد ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
رﻧﮓ ﮔﺮد آن در ﺑﺪن و ﻣﻮی ﺳﺮ اﻧﺴﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺮخ ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺼﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻮ ﻗﻮت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﻣﺎﻧﻊ ﺷﭙﺶ و دﯾﮕﺮ ﺣﺸﺮات در ﺳﺮ آدﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪﻋﻼوه رﻧﮕﺶ
ﻫﻢ زﯾﺒﺎﺳﺖ .ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ،ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ ،ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﻮی ﺳﺮ ،اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ و ﮔﺎه ﭘﺎ را ﺑﺎ ﺣﻨﺎ رﻧﮓ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺳﭙﺮی ﺷﻮد و ﻣﻮی ﺳﺮﺷﺎن را رﻧﮓ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺟﻬﺖ ﺳﺮ و ﯾﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن درد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻨﺎ ﻋﺎدت ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﮔﯿﺎه ﺣﻨﺎ در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ﻣﯽروﯾﺪ .ﺑﺮگﻫﺎی ﮔﯿﺎه ﺧﺸﮑﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺑﺮگﻫﺎی ﺧﺸﮏ
درﻫﺎون ،ﮔﺮد ﺣﻨﺎ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻌﺪ آن را در ﺣﻤﺎم ﺑﺎ آب ﮔﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده ﺑﺼﻮرت ﺧﻤﯿﺮ در
ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮی ﺳﺮ و اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽﻣﺎﻟﻨﺪ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ آن را ﻣﯽﺷﻮﯾﻨﺪ .رﻧﮓ
ﺣﻨﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﭘﺲ از رﻧﮕﺮزی ﺑﺎ ﺣﻨﺎ ،ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻮی
ﺳﺮﺷﺎن ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﯿﺎه و ﺑﺮاق در آﯾﺪ ،ﺧﻤﯿﺮ دوﻣﯽﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺎن ﻣﯽﻣﺎﻟﻨﺪ ﮐﻪ از ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻨﺎم »ﻧﯿﻞ«
و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن و ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﯿﻞ در وﻻﯾﺖ ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ
ﺧﻤﯿﺮ ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ آب ﺷﺴﺖوﺷﻮ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ رﻧﮓ ﺗﯿﺮه و ﺧﻮشآﯾﻨﺪش ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ رﻧﮓ ﮐﺮدن دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﯿﺎﺣﺎن ﻏﺮﺑﯽ در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺸﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ
ﮐﻪ در اﯾﺮان ﮐﺴﯽ ﻣﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺪارد .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺮدان رﯾﺸﺸﺎن را ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺣﻨﺎ رﻧﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدان ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ رﯾﺸﺸﺎن ﺳﺮخ ﺣﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﺎ ﺳﺮ و ﮔﺮدن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎی
ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ و ُدم اﺳﺒﺎن ﺷﺎه را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻨﺎ ﺳﺮخ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺐﻫﺎی درﺑﺎر
اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎر رﻧﮓ ﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ در ﺣﻤﺎم ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ،اﺗﺎقﻫﺎی ﺣﻤﺎم
ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ »ﮐﻠﻮب« ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ در آﻧﺠﺎ ﻧﺎﻫﺎر
ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﭼﺎی ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ و ﻗﻠﯿﺎن ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺧﺒﺎر روز را ﺑﯿﻦ
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺗﺎق در ﺿﻤﻦ ﻣﺤﻞ اﺻﻼح ﻣﻮی ﺳﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﭘﯿﺶ از رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﻮی ﺳﺮ و رﯾﺶ،
ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ّ
»دﻻک« ﮐﻪ ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ را ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮی ﺳﺮ ﺷﻤﺎ را ﮐﻮﺗﺎه ﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮدم ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﻮی ﺳﺮﺷﺎن را ﺗﺎ ﭘﻬﻨﺎی ﺳﻪ-ﭼﻬﺎر
اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻼﻫﺎ و ﺳﯿﺪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺮﺷﺎن را از ﺗﻪ ﻣﯽﺗﺮاﺷﻨﺪ .رﻗﺎصﻫﺎ و دروﯾﺶﻫﺎ
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ﺳﺮﺷﺎن را ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽ ﺗﺮاﺷﻨﺪ .اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻓﮑﺮ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﺮﮔﺰ
ﺳﺮﺷﺎن را ازﺗﻪ ﻧﻤﯽﺗﺮاﺷﻨﺪ.
ﻫﺮ روز وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺣﻤﺎم ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد .ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻤﺎم ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺣﻤﺎم رﻓﺘﻪ ﺑﺎ
ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﺷﯿﭙﻮر و ﯾﺎ ﺑﻮق ﻣﺨﺼﻮص آﻏﺎز وﻗﺖ ﺣﻤﺎم زﻧﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾﺮان ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﻪ ﺣﻤﺎم راه ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪن ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺠﺲ و ﺑﺪن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺎک اﺳﺖ .ﻣﻦ در ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻌﺪ از ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻤﺎم ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺣﻤﺎم ﺑﺮوم .اﯾﻦ ﻫﻢ ﭘﺲ از ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﮑﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و او آن ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮط ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪ
و آن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻﮐﺎن ﺣﻤﺎم ﻣﺮا ﮐﻮل ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ داﺧﻞ ﺣﻤﺎم ﺑﺒﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭘﺎی
ﺧﯿﺲ ﺧﻮد در ﺣﻤﺎم ،آن را ﻧﺠﺲ ﻧﮑﻨﻢ.
در اردﺑﯿﻞ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن درﺟﻪ ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ ﺑﻮد و آن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از ﮐﺸﺎﮐﺶ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪی دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮش ﻣﻌﺮوﻓﯽ دارد و ﺑﻨﻈﺮم ﻗﻄﻌﻪﻫﺎی
ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در »ﻣﻮزه ﮐﻨﺰﯾﻨﮕﺘﻮن« ﻟﻨﺪن ﻫﻢ اﺳﺖ .زﯾﺒﺎﯾﯽ آن ﻓﺮش ﻣﺮا ﻣﺴﺤﻮر ﺧﻮد ﮐﺮد .اﮔﺮ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻓﺮش ﭼﻘﺪر ﺳﺮﺳﺎم آور ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﺮدم آن را
ﺑﺨﺮم .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻦ در آن ﺳﺎلﻫﺎ ﺟﻮان ﺑﻮدم و ﺣﻘﻮق ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻢ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﺮان ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﮔﺬاﺷﺖ ﮔﻮرﺳﺘﺎنﻫﺎی آن اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻮرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﺟﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻼ اﻧﺘﻈﺎرش را ﻧﺪارﯾﺪ :ﻣﺮﮐﺰ
ﺷﻬﺮﻫﺎ .دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮرﺳﺘﺎنﻫﺎ دﯾﻮار و ﺣﺼﺎری در ﮔﺮداﮔﺮد ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.
ً
ﻋﻤﻼ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎزی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﯿﺪان ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم از وﺳﻂ آن
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﻮرﺳﺘﺎنﻫﺎ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﯽروﻧﺪ ،ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﮓﻫﺎی وﻟﮕﺮد
ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻗﺒﺮﻫﺎی ﺗﺎزه ﺳﺎز را ﮐﻪ ﺧﺎﮐﺸﺎن ﻫﻨﻮز ﺳﻔﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎران ﺑﺒﺎرد،
ﺳﻮراخﻫﺎ و ﺣﻔﺮهﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺎک اﯾﻦ ﻗﺒﺮﻫﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﺎه ﺣﺘﯽ ﮐﻔﻦ و ﮔﻮﺷﻪ ای از
ﺟﺴﺪ ﻣﺮدﮔﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی دور و ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻮرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺴﺮی ﺷﺪهاﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﮔﻮرﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺮدهﻫﺎﯾﺸﺎن را آورده ﻣﻮﻗﺘﺎً در آﻧﺠﺎ
ﺟﺎی ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪزودی ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﻘﺪﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﻬﺪ و ﮐﺮﺑﻼ ﺑﺮده دﻓﻦ ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ
در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﻮﻗﺖ ،ﻣﺮدهﻫﺎﯾﺸﺎن را در ﺣﯿﺎط و ﯾﺎ زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺪﻓﻮن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎ و
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ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ،ﮐﺎری
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ.
ﻣﯿﺪانﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻞ ﻣﻬﻤﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯿﺪانﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در وﺳﻂ ﺷﻬﺮ و روﺑﻪروی
اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه واﻟﯽ )اﺳﺘﺎﻧﺪار- ،م (.و ﯾﺎ ﺳﺮﺑﺎزﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ .رژهﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻋﺪامﻫﺎ در ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﯿﺪانﻫﺎ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﺪانﻫﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻋﺮﺻﻪ ﭘﺮﺳﻪزدن ﺳﮓﻫﺎی ﺑﯿﭽﺎره وﻟﮕﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از ﺳﮓﻫﺎی ﻣﻌﺮوف وﻟﮕﺮد در ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ )اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل- ،م (.ﻫﻢ ﺑﯿﭽﺎرهﺗﺮﻧﺪ.
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در ﭼﻬﺎردﯾﻮاری اﯾﺮاﻧﯿﺎن
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻃﺒﻖ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻋﺎدات و رﺳﻮﻣﺸﺎن ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
در اﯾﻦ رﻫﮕﺬر رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪَ ،ﻣﺤﺮم ﺑﻮدن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺧﺎﻧﻪ،
ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢﻫﺎﺳﺖ و ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ دور ﺗﺎ دور ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪا اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آب ﺑﺮای ﻃﻬﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﺻﻮل ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ
رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ آب ﺑﯿﺮون را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ،و آن را در ﺣﻮض و ﯾﺎ
»آباﻧﺒﺎر«ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ آباﻧﺒﺎرﻫﺎ »ﺳﺮداﺑﻪ« ﻫﻢ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮدان »ﻧﺎﻣﺤﺮم« و زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻫﺮ
ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح و ﯾﺎ ﺻﯿﻐﻪ ﺑﺎ او از ﻧﮕﺎه دﯾﻨﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای زﻧﺎن و
دﺧﺘﺮان ﺑﺎﻟﻎ »ﻧﺎﻣﺤﺮم« اﺳﺖ .ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر ،ﻋﻤﻮ ،داﯾﯽ و ﺑﺮادر
»ﻣﺤﺮم« ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺎن ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ از آﻧﻬﺎ »رو ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ« در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
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ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ ،ﭘﺴﺮﺧﺎﻟﻪ و ﭘﺴﺮ داﯾﯽ ،وﻗﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﻬﺎ رو ﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﻋﻠﯽاﻻﺻﻮل آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻪ و دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮی ﺧﻮد ازدواج ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﺸﻢ ﻣﺮد و ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﻟﻐﯽ ﮐﻪ »ﻧﺎﻣﺤﺮم« اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺻﻮرت ﺑﻪ روی زن و ﯾﺎ دﺧﺘﺮی از
اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻔﺘﺪ .از اﯾﻦ رو ﺧﺎﻧﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ دارد» :اﻧﺪرون« ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ و اﻓﺮاد ﻣﺮد اﻣﺎ َﻣﺤﺮم
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر و ﺑﺮادر و ﻋﻤﻮ و داﯾﯽ( و »ﺑﯿﺮون« ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻧﺎﻣﺤﺮم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
ﭼﻮن ﭼﻮب زﯾﺎد ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻓﺮاد ﻓﻘﯿﺮ ِﮔـﻠﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻮل دارﻧﺪ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎ آﺟﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﭘﺸﺖﺑﺎمﻫﺎﯾﺸﺎن ﺻﺎف اﺳﺖ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن رﺧﺖ ﺧﻮاﺑﺸﺎن را آﻧﺠﺎ
ﭘﻬﻦ ﮐﺮده در ﻫﻮای ﺑﺎز و ﺧﻨﮏ اﯾﻦ ﭘﺸﺖ ﺑﺎمﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺑﻨﺪ.
اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﻨّﺎﻫﺎی ﻣﺎﻫﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﻮارﻫﺎی ﺿﺨﯿﻢ و ﺑﻠﻨﺪی ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﻨّﺎﻫﺎ روی دﯾﻮارﻫﺎ
ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﮐﻪ دﯾﻮار ﻣﺮﺗﻔﻊﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﻣﯽروﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ روی زﻣﯿﻦ
آﺟﺮﻫﺎ را ﺗﮏﺑﻪﺗﮏ ﺑﻪ »اوﺳﺘﺎﯾﺸﺎن« ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ زﻣﺰﻣﻪ ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ
اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اوﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت آﺟﺮﻫﺎ را در ﻫﻮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و روی ﻫﻢ ﻣﯽ ﭼﯿﻨﺪ .ﺧﺎک
ﻻزم ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ از ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﻄﺢ اﮐﺜﺮ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺣﯿﺎطﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ از ﺳﻄﺢ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ.
در ﺣﯿﺎط درﺧﺖ ﺑﯿﺪ و ﺗﺒﺮﯾﺰی و ﯾﺎ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه و ﮔﻞ ﻣﯽﮐﺎرﻧﺪ .ﻫﯿﭻﮐﺪام از ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ و
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎز ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .از در ﮐﻪ وارد ﺷﺪﯾﺪ ،در دﺳﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ ،اﻃﺎقﻫﺎی ﻧﻮﮐﺮان و ﮐﻠﻔﺖﻫﺎ
ﻫﺴﺖ .ﺑﻌﺪا از ﺑﺎرﯾﮑﻪ ای ﮐﻪ دو ﻃﺮﻓﺶ درﺧﺖ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﯽروﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﻮض و ﮔﻞﻫﺎی
ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در دورو ﺑﺮ آن ﻣﯽرﺳﯿﺪ .اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﮔﻞ را ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ دارﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ .از در وارد ﯾﮏ دﻫﻠﯿﺰ ﮐﻮﭼﮏ و
از آﻧﺠﺎ وارد ﯾﮏ ﺗﺎﻻر ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﺗﺎق ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
اﺗﺎق ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ .اﻃﺎقﻫﺎی ﺧﻮاب در ﻋﻘﺐ و ﮐﻨﺎر اﺗﺎق ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .از ﻫﻤﺎن ﺗﺎﻻر و ﻣﺒﻞ و
ﻓﺮشﻫﺎﯾﺶ ﻣﻘﺎم و ﺛﺮوت ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪس زد .در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺣﯿﺎط از اﯾﻦ
اﺗﺎقﻫﺎ دﻟﻤﺸﻐﻮﻟﯽ ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻏﺮب »ﻣﺒﻞ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ دارﻧﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ در اﺗﺎق ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ دو
ﻣﯿﺰ و ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﻢ دارﻧﺪ.
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زﻣﯿﻦﻫﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﻓﺮشﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ اﺳﺖ .در دورادور اﺗﺎق و ﮐﻨﺎر دﯾﻮار ﺗﺸﮏﻫﺎ و ﺑﺎﻟﺶﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭼﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ روی زﻣﯿﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ .اﻧﻮاع ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ،ﺷﻤﻌﺪانﻫﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ و ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﯽ و ﻇﺮﯾﻒ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺎﻗﭽﻪﻫﺎ ﭼﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﺗﺎق
ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺎق آﻗﺎﯾﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺛﺎث آن ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮشﻫﺎ و ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ و ﻏﯿﺮه ﮔﺮان ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در دﯾﮕﺮ اﻧﺪرون ﺑﻪ ﺣﯿﺎط ﭘﺸﺖ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺣﯿﺎط آﻗﺎﯾﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺮون ،ﺑﺰرﮔﺘﺮ
ﯾﮏ ِ
اﺳﺖ و ﮔﻠﻬﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد.
زﯾﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻢﮐﻒ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ زﯾﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻧﺒﺎر اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر در ﮔﺮﻣﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﮐﻢﻧﻮر ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻫﻮای ﺧﻨﮏﺗﺮی دارد.
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ اﯾﺮان ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﺲ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﺣﯿﺎط زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﻣﺜﻼ دو ﺧﺎﻧﻮاده در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻓﻘﯿﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ اﺟﺎره ﺑﺪﻫﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺠﺲ
ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮی ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﻣﻬﻤﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ،
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای او ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺟﺪی ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرﺟﯿﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺗﻌﺼﺐ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺣﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﮐﺎرﮔﺮﻫﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻼ آﺳﻮریﻫﺎی اروﻣﯿﻪ ﺑﻨّﺎﻫﺎی
ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای آﻧﻬﺎ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻧﻤﯽآﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﺼﺐ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود.
ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﺷﺎم ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪ در ﺣﻮل و ﺣﻮش ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺮف ﺷﺪه،
ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻼن ﯾﺎ ﺑﻬﻤﺎن ﻣﺎﻣﻮر دوﻟﺘﯽ ﭼﻪ ﺧﻮراکﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮرد و ﭼﻘﺪر زﯾﺎد ﻏﺬا
ﻣﯽﺧﻮرد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺗﻌﺎرﻓﺎت در ﻣﻮرد ﻏﺬاﻫﺎ و »دﺳﺖ ﺷﻤﺎ درد ﻧﮑﻨﺪ«ﻫﺎ و »ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻟﺬﯾﺬ
ﺑﻮد«ﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ »ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻔﯽ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ
ﺑﻌﻀﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ و آدم وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺎر ﺑﺎ ﭼﻪ ﺟﺪﯾﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ
را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی ﺗﺒﺴﻢ ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮد؛ ﻣﺜﻼ ﺑﺤﺚ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ
درﯾﺎی ﺧﺰر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺮ ﺷﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎل ﻣﯽ داﺷﺖ ،ﭼﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷﺪ.

25

ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺤﺚ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽرا ﺑﻪ زﺑﺎن آورد ،ﺣﻀﺎر ﺑﺎ ﺗﺤﺴﯿﻦ و آﻓﺮﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ »واﻗﻌﺎ
اﯾﺸﺎن ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺪر اﻓﻼﻃﻮناﻧﺪ!« و ﯾﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ »واﻗﻌﺎ ﮐﻪ اﻓﻼﻃﻮن ﺳﮓ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ!«

زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺻﺒﺢ زود ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ﭼﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﻗﻬﻮه ﻣﯽ ﻧﻮﺷﻨﺪ و ﻧﺎن و
ﭘﻨﯿﺮ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ،روز آﻧﻬﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽرود ،دﮐﺎﻧﺪار ﺑﻪ دﮐﺎﻧﺶ ،ﮐﺎرﮔﺮ و
ﻋﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺎرش.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ »ﻣﯿﺮزا« و ﯾﺎ »ﮐﺎﺗﺐ« و دﻓﺘﺮدار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﺒﺢ زود ﭘﯿﺶ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ارﺑﺎﺑﺶ
ﻣﯽرود و ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ارﺑﺎﺑﺶ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ ﻣﺎﻣﻮر دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺗﺎق ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ آﻣﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ دﻓﺘﺮ ﮐﺎر او ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ادارهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ دﻓﺘﺮ ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﺎﻣﻮران دوﻟﺘﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺟﻨﺎب ﻣﺎﻣﻮر در ﺻﺪر اﺗﺎق
روی ﯾﮏ ﺗﺸﮏ و ﻣﯿﺮزا ﮐﻨﺎر او روی ﻓﺮش ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ .ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽﻫﺎ اﮔﺮ ﺗﻌﺪادﺷﺎن زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،در ﭼﻨﺪ
ﻗﻮﻃﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭼﻤﺪان ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر روزﻣﺮه ﺑﺎﯾﺪ دم دﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮ
ّ
ﻣﺨﺪهﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ در ﻫﻤﯿﻦ اﺗﺎق ﺳﺎده ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﮕﺮامﻫﺎ  ،اﺳﻨﺎد ﻣﻬﻢ و
دﺳﺘﻮرﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،دﻋﺎوی ﻣﺮدم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪه ،ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر و ﺣﺘﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﮔﺮدد،
ﺣﺎل ﯾﺎ در داﺧﻞ ﻫﻤﯿﻦ اﺗﺎق و ﯾﺎ ﺟﻠﻮی ﭘﻨﺠﺮه اﺗﺎق ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮر دوﻟﺖ ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺸﺴﺘﻪ و
ﺷﺎﻫﺪ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﺳﺖ .و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﺮزی آﺷﮑﺎر »ﭘﯿﺸﮑﺶ«ﻫﺎ داده و ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺪون آن ﻋﻤﻼ ﮐﺎری ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽرود.
در اﯾﺮان ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﮔﻞ ،ﯾﮏ ﺧﯿﺎر و ﯾﺎ ﯾﮏ اﺳﺐ ،ﺟﻮاﻫﺮات و ﯾﺎ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﺸﮑﺶ
ﮔﺎه ﭼﯿﺰی ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺪﻓﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ،اﻧﻌﺎﻣﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد.
ﻣﺜﻼ ﺑﺎﻏﺒﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﯽآﯾﺪ و اوﻟﯿﻦ ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﺑﺎغ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ او اﻧﻌﺎﻣﯽ
ﻣﯽدﻫﯿﺪ .در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی دوم ،ﭘﯿﺸﮑﺶ ﺑﺎ ﻫﺪﻓﯽ داده و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻫﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ،
ﻣﺜﻼ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ داد و ﺳﺘﺪ ﭘﯿﺸﮑﺶ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﺑﺮ روﻧﺪ ﯾﮏ دﻋﻮی دادﮔﺎﻫﯽ و
ﯾﺎ ﺣﻔﻆ و از دﺳﺖ دادن ﯾﮏ ﻣﻘﺎم اﺳﺖ.
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اﯾﻦ ﻧﻮع دوم و ﺑﯿﺸﺮﻣﺎﻧﻪ در دادن و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﺸﮑﺶ را ﺧﻮد اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﺪون دادن اﺳﻢ ﮐﺴﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﺜﺎل ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺧﻮاﻫﻢ داد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﮑﺶﻫﺎ را
داده و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،آﺷﻨﺎ ﺑﻮدم.
واﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ وﻻﯾﺘﯽ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه ﺑﻮد .رﺋﯿﺲ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺳﺨﺖ در ﻫﺮاس ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ
ﺳﺮ ﮐﺎرش ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﭼﻮن او ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد را زﯾﺎد ﻧﻤﯽﺷﻤﺮد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
درآﻣﺪش ﭘﯿﺸﮑﺸﯽ ﺑﻪ واﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺣﻀﻮر واﻟﯽ رﺳﯿﺪ ،دو راس
اﺳﺐ زﯾﺒﺎی روﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای درﺷﮑﻪﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺟﻠﻮی ﭘﻨﺠﺮه واﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪﻧﺪ
و او ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮاﺿﻊ اﺳﺘﺪﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﻨﺎب واﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﮑﺶﻫﺎی »ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ« را ﻗﺒﻮل ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
واﻟﯽ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﺳﺐﻫﺎ و ﺑﻌﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﻫﯿﺠﺎن زده ﮐﺮده ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﺗﺸﮑﺮ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آن اﺳﺐﻫﺎ
ﮐﻤﯽﻻﻏﺮﻧﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺻﺎﺣﺒﺸﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺻﻄﺒﻞ ﺧﻮد ﺑﺮده ﮐﻤﯽﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻮ و ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﺪﻫﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﯿﭽﺎره ﮐﻪ ﭘﯿﺎم اﺻﻠﯽ واﻟﯽ را ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮد ،از اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﻗﺮض ﮐﺮده دو راس اﺳﺐ دﯾﮕﺮ
ﺧﺮﯾﺪه اﯾﻦ ﺑﺎر دﺳﺘﻮر داد ﻧﻮﮐﺮاﻧﺶ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر اﺳﺐ را ﺟﻠﻮی ﭘﻨﺠﺮه واﻟﯽ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .واﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﺳﺐﻫﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﮔﻔﺖ اﯾﻨﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .دوﺳﺖ
ﺑﯿﭽﺎره ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر رﻓﺘﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﻓﺮوﺧﺖ و ﻫﺸﺖ اﺳﺐ را ﺑﻪ ﺟﻠﻮی ﭘﻨﺠﺮه واﻟﯽ
آورد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﺎب واﻟﯽ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻗﻠﯿﺎﻧﺶ را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻇﻬﺎر رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺮد.
و اﻣﺎ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ اﺗﺎق ﻣﺎﻣﻮر دوﻟﺖ ﮐﻪ داﺳﺘﺎﻧﺶ را در ﻧﯿﻤﻪ راه رﻫﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﺟﻨﺎب ﻣﺎﻣﻮر
در ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ارﺑﺎب رﺟﻮع ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزده و ﯾﺎ دوازده ﻣﺎﻣﻮر ﻣﺎ اﺣﺴﺎس
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﺳﺘﻮر ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﺎﻫﺎر را ﺑﯿﺎورﻧﺪ .اﺗﺎق ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﻏﺬاﺧﻮری ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﺎﻫﺎر در ﻫﻤﯿﻦ اﺗﺎق و ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺻﺮف ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﻧﺎﻣﺒﺮده
اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﻔﺮه ای روی ﻓﺮش ﭘﻬﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ﻏﺬا را در ﺳﯿﻨﯽ ﻣﯽ آورﻧﺪ و ﺳﯿﻨﯽ
را ﺟﻠﻮی ﻣﺎﻣﻮر دوﻟﺖ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .او ﻫﻢ »ﺑﺴﻢ اﷲ« ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ارﺑﺎب رﺟﻮع ﺧﻮد ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺧﻮردن ﻏﺬا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﮑﻪﻫﺎی ﻧﺎﻧﯽ ﺳﻔﯿﺪ و ﻧﺎزک ﺑﻨﺎم »ﻟﻮاش« ﻧﻘﺶ ﭼﻨﮕﺎل را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺎﺷﻖ
و اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﺑﯽ ﻣﺸﺘﺮک رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻓﺮو ﻣﯽرود  .دﺳﺘﯿﺎران و ﻧﻮﮐﺮان ﻣﻬﻢ
ﻣﺎﻣﻮر ﻫﻢ در ﺻﺮف ﻧﻬﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻮﮐﺮان دونﭘﺎﯾﻪﺗﺮ ،از ﺳﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮی در ﮔﻮﺷﻪ دﯾﮕﺮی
از اﺗﺎق و ﯾﺎ در ﯾﮑﯽ از اﺗﺎقﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎﻣﻮران دوﻟﺘﯽ ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از
ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ،ﻫﺮ روز ﻏﺬای ﺣﺪودا ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا ﻧﻮﺑﺖ ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎﻋﺖ ﭼﺮت و ﺧﻮاب ﺑﻌﺪ از ﻧﻬﺎر ﻣﯽرﺳﺪ .ﭘﺲ از آن ﺑﺎز ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎر اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻫﻢ در ﻫﻤﺎن اﺗﺎق ﺳﺎده روی ﻓﺮش اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﻏﺬای اﯾﺮاﻧﯽ
ﺧﻮراکﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮشﻃﻌﻢ و رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ اﻧﻮاع و اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
ﻣﻮاد اﺻﻠﯽ ﺧﻮراک اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﻣﺮغ و ﺳﺒﺰیﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﺳﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮردن ﯾﻌﻨﯽ »ﺣﻼل« و ﯾﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﺮای ﺧﻮردن ﯾﻌﻨﯽ »ﺣﺮام«
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺮآن ﺟﺰ ﻣﻨﻊ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی
درﺑﺎره ﺣﻼل و ﺣﺮام ﻧﮕﻔﺘﻪ ،اﻣﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی دﯾﻨﯽ از ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ
ﻓﺮقﻫﺎی زﯾﺎدی دارﻧﺪ و ﻧﻈﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﺮان ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .ﮔﺎوﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ از ﺟﻨﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻮﺷﺘﺸﺎن ﭼﻨﺪان
ﺧﻮش ﻃﻌﻢ ﻧﯿﺴﺖ .از ﮔﺎو ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺑﺎرﺑﺮی و ﮐﻤﯽ ﻫﻢ دوﺷﯿﺪن ﺷﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﻧﺞ و ﻫﺮ
ﻧﻮع ﺳﺒﺰی و ﻣﯿﻮه ﮐﻪ ﺳ ّﻤﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﻮرده ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ آب ﺑﺎ ﺷﮑﺮ و ﺷﺮﺑﺖ
ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﺤﺒﻮب و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮش ﻃﻌﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﻮد »ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ«
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون آن زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﯿﭻ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ و ﺷﺎدی ﺑﺪون ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ
ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع و ﺧﻮش ﻃﻌﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﺻﻮﻻ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﻣﻮرد ﻏﺬا ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺎده و ﻗﺎﻧﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺎه ﺷﮕﻔﺖ زده ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر
ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﻧﺎن و ﮐﻤﯽﭘﻨﯿﺮ و اﻧﮕﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ روزﺗﻤﺎم ،ﮐﺎری ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﺑﮑﻨﺪ.
ﺷﺮاب ﺣﺮام و ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن راه ﯾﺎﻓﺘﻦ آن را ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺷﺮاب را اﺻﻮﻻ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ و ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ آن ﺑﻪ ﻗﺪری اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان
آن را زﯾﺎد ﻧﮕﻪداری و ﯾﺎ ﺻﺎدر ﮐﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎغﻫﺎی اﻧﮕﻮر اﯾﺮان اﻋﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺻﻮﻻ ﺷﺮاب ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﻃﻌﻢ ﺷﺮاب
ﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﻣﺴﺖ ﺷﺪن ﺷﺮاب ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ دﯾﻦ اﺳﻼم در ﺑﯽ ﻣﯿﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ
ﺷﺮاﺑﺨﻮری ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آن ﻫﻢ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ در ﻣﺤﯿﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ و
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ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ در ﻣﻼء ﻋﺎم ﻫﺮﮐﺲ ﺷﺎﻫﺪ »ﻣﺴﺖ ﺑﺎزی«
آﻧﻬﺎ ﺷﻮد.

ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪﺗﺮ از »ﻣﺴﺖ ﺑﺎزی« اﺳﺖ ،ﺑﻼی ﺗﺮﯾﺎک اﺳﺖ .در ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺎ دﻧﺒﺎل
ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﻣﯽﮔﺸﺘﯿﻢ و ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ .دو ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد :ﺣﺸﯿﺶ و ﺗﺮﯾﺎک .از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﺸﯿﺶ
ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺣﺮام ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﺣﺸﯿﺶ و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﻌﺘﺎد را ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ اﻋﺘﯿﺎد ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ و روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻢ
»ﭼـﺮس« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ،از ﮔﻞ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽاﯾﺪ ﮐﻪ در
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺸﯿﺶ ﮐﻪ آن را در اﯾﺮان ِ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ آزاداﻧﻪ ﮐﺸﺖ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺸﯿﺶ اﺳﺎن اﺳﺖ .ﺣﺸﯿﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﻪﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ و ﯾﺎ ﻗﺮص ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ،اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﮔﺮدد .در اﯾﺮان ﯾﮏ
ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم »رﯾﺤﺎﻧﯽ« درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن ﮔﻞ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺮه و
روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ آن را اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ.
از اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮای دزدﯾﺪن زﻧﺎن ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﺳﻦ ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﺮﯾﺎک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺗﺮﯾﺎک را ﺑﺼﻮرت
ﺣﺒﻪ و ﯾﺎ ﻗﺮص ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺣﺪس زد ﮐﻪ ﻧﺼﻒ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﯿﻦ ﺳﻨﯿﻦ ﺳﯽ
و ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﯾﻦ ﻗﺮص را ﻫﺮ روز اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺼﻮر ﻋﻤﻮم آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﺮﯾﺎک ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﻋﺚ »ﺑﺎز ﺷﺪن ذﻫﻦ« ﻣﯽﺷﻮد و
»ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﯿﺮی« را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ﺣﺸﯿﺶ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد،
ﺗﺮﯾﺎک را ﺑﺼﻮرت ﺧﺎﻟﺺ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﯾﺎ ﻗﺮﺻﺶ را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﺮدو ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﮐﺸﻨﺪه
اﺳﺖ .در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻗﺪر از اﯾﻦ ﻣﺎده اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻮد ،ﻫﻮس ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮی در
اﻧﺴﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﯾﺎک اﮔﺮ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﺸﮏ روزاﻧﻪ دو ﺳﻪ ﺣﺒﻪ ﺗﺮﯾﺎک ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﻃﻮب ﻣﺎﻧﻨﻨﺪ ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی ﺧﺰر اﯾﻦ ﻣﻘﺪار دو ﺑﺮاﺑﺮ و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
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زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮ ﻃﻮر ﺑﻮده ،اﻣﺮوز ﻫﻢ )ﺻﺪو ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ- ،م(.
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪاﺳﺖ .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎدات و ﺳﻨﻦ در ﻃﻮل ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ رخ داده
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﻘﻂ در ﻇﺎﻫﺮ و ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﺳﺖ.
ﻗﺮآن ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺟﺰﯾﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ
ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ روح و ﺟﻮﻫﺮ اﺻﻠﯽ ﻗﺮآن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﻠﻤﻪ آن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﺬﯾﺮ
ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻗﺮنﻫﺎی ﻫﻔﺪﻫﻢ و ﻫﺠﺪﻫﻢ ﻣﺎﯾﻪ ﺷﮕﻔﺘﯽ
ﺳﯿﺎﺣﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻣﺮوز ﻫﻢ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ اﺳﺖ.
ﻣﺎ از ﻧﺒﻮدن ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮕﻔﺖزده ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﺧﻮدﺳﺮی ﺑﻪﺟﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺸﺴﺘﻪاﺳﺖ .ﻣﺎ از رﺷﻮه ﺧﻮاری و
ﻓﺴﺎد ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﮕﻔﺖ زده ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،از ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮه ﺷﮕﻔﺖزده ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ دﺳﺖﮐﻢ در اﯾﻦ ده ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ اﯾﺮان ﺟﺴﺪﻫﺎی
ﺳﺮﺑﺮﯾﺪه ،ﺑﻠﻪ! ﺟﺴﺪﻫﺎی ﺑﺪون ﺳﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را دﯾﺪهام ،ﮐﻠﻪﻫﺎی اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﺮ دروازهﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎ
آوﯾﺰان ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﯾﺎ ﻣﺮداﻧﯽ را ﮐﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎ از ﮔﻮشﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﯾﻮار ﻣﯿﺨﮑﻮب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﯾﺎ
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ﺟﻼدی را ﮐﻪ ﺑﺰﻫﮑﺎری را ﺑﺎ ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺑﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮐﻼﻫﺶ ﻫﻢ دﺳﺖ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه او را
ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ روزی ﻫﻤﺴﺮم ﻫﯿﺠﺎن زده ﺑﻪ اﺗﺎق ﮐﺎرم آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ روز ﺑﻌﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻗﺎﺗﻠﯽ
را در ﻣﯿﺪان ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ در ﻣﺸﻬﺪ دو ﺷﻘﻪ ﮐﻨﻨﺪ .زﻧﻢ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯽﮐﺮد ﮐﺎری ﺑﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ اﻋﺪام
ﺑﺎ ﻗﺴﺎوت ﮐﻤﺘﺮی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .آزادی او ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳﯿﺰده ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﺪهاﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﺻﻼﺣﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻞ ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﻢ .اﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﮑﻨﻢ .ﭘﯿﺶ او رﻓﺘﻢ .او ﺑﺮادر ﺷﺎه وﻗﺖ ﺑﻮد .اﺑﺘﺪا از
ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ ﺷﺪﯾﺪا دﻓﺎع ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ آدم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮده ،و ﮔﺮﻧﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺘﻠﺶ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻢدردﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،اﯾﻦ درس ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای آن ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮش ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺪارد .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﯿﭻﮐﺪام از ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﻦ در او اﺛﺮی ﻧﮑﺮد.
اﻣﺎ آﺧﺮﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺮدم ،ﻣﻮﺛﺮ ﺷﺪ و آن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ را
ﺑﺮآﺷﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و آنﻫﺎ ﺻﺪای اﻋﺘﺮاﺿﺸﺎن را ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺮای او ﻣﻬﻢﺗﺮ از
اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی اﻧﺴﺎندوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺠﺮم ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﯾﮏ ﺗﻮپ اﻋﺪام ﺷﻮد
ﮐﻪ آن وﻗﺖﻫﺎ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع اﻋﺪام ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.
اﻣﺎ ﻗﺎﺗﻞ ﺷﻮرﺑﺨﺖ واﻗﻌﺎ ﺷﻮرﺑﺨﺖ ﺑﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﻦ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاد .در ﺳﺎﻋﺖ
اﻋﺪام ،ﻗﺎﺗﻞ را آوردﻧﺪ و ﻃﺒﻖ ﻋﺎدت ،او را در ﯾﮏ ﺑﻠﻨﺪی ﻗﺮار دادﻧﺪ ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﮑﻤﺶ درﺳﺖ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻫﺎﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻮپ ﺑﻮد .او ﻫﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روﯾﺶ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻮپ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﻪ
ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻋﺪام ﺧﻮدش ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﮔﯽ ﻓﻮری و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﯽدرد اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ
ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دهﻫﺎ ﺗﮑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮ ﺗﮑﻪاش ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﮐﻪ
اﻋﺪام ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻮپ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻓﺘﺎدن ﺗﮑﻪﻫﺎی ﺑﺪن اﻋﺪاﻣﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .ﺣﺘﯽ
ﺳﺮ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﻔﺘﺪ .از ﺗﺼﺎدف روزﮔﺎر آن روز ﻇﺎﻫﺮا
ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﯾﮑﯽ از آن ﺗﮑﻪﻫﺎ روی ِ
دﺳﺖ و ﭘﺎی اﯾﻦ ﺟﺎﻧﯽ را ﻣﺤﮑﻢ ﻧﺒﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺎ او دﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻼد دﺳﺘﺶ را دراز ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺘﯿﻠﻪ ﺗﻮپ
را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮدش را ﻫﺮاﺳﻨﺎک ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﺤﻮﻃﻪ اﻋﺪام ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﯿﻤﻪ
ﺑﺎزوﯾﺶ ﮐﻨﺪه ﺷﺪ .ﺟﻼد ﻫﻢ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺗﻨﺒﻠﯽاش ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻮپ را دوﺑﺎره ﭘُـﺮﮐﻨﺪ ،رﻓﺘﻪ ﻗﺎﺗﻞ را
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﭘﺮت ﮐﺮد و ﺳﺮش را از ﺗﻨﺶ ﺟﺪا ﮐﺮد.
ﯾﺎدم ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در اروﻣﯿﻪ ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﭼﻨﺪ دزد ﮔﺮدﻧﻪﮔﯿﺮ را در ﯾﮏ ﭼﺎﻟﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ زﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻮر
ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺸﺘﻨﺪ.
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اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺣﻮادث را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ اﯾﻦ ﯾﺎ آن واﻟﯽ و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ رﯾﺸﻪ ﻣﻮﺿﻮع در اﺻﻞ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻗﺼﺎص اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﺳﺎﻣﯽ ﺑﺼﻮرت
»ﭼﺸﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ،دﻧﺪان در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻧﺪان« ﻣﻌﺮوف ﺷﺪهاﺳﺖ.
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺮﺟﻊ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه دﯾﮕﺮی ﺑﺮای
در اﯾﺮان ،ﺟﺰ ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮآن و دﯾﮕﺮ آﺛﺎر
ِ
ﻣﺠﺎزات ﺑﺰﻫﮑﺎران و ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﻮی
روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﻨﺪ .در
ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﯿﺎن اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ آدمﻫﺎ »ﻣﺠﺘﻬﺪ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ آنﻫﺎ را
ﻣﻮرد ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ در ﺻﺪور اﺣﮑﺎم ﻣﺠﺎزات،
ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮد ،اﻣﺎ در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺪﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ را
ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ،اﺣﮑﺎﻣﯽ را ﻫﻢ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ از
ﺳﻮی ﻣﺮاﺟﻊ ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺻﻮﻻ از ﻃﺮف ﻣﻘﺎمﻫﺎی دوﻟﺘﯽ داده و اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ را
»ﻋﺮف« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺻﻮل و روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ُ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻟﺰوﻣﺎ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺮف ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ،آﻣﺮاﻧﻪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺮف اﻧﻌﻄﺎف
ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﺮمﺗﺮ و دﻟﺮﺣﻢﺗﺮ و ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺑﯽﻣﻼﺣﻈﻪﺗﺮ و
ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ و ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ در ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮری اﯾﻦ ﺣﮑﻢ
را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در ﻋﻤﻞ ،ﻋﺮف ﮐﻪ ﻣﺠﺮی آن دوﻟﺖ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﺣﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﻫﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﯿﺎورد.
در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ )از  ١۶٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ- ،م (.ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ،زﻣﯿﻨﻪ
اﯾﺠﺎد ﻣﻮﺳﺴﻪای ﺑﻨﺎم »وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ« )دادﮔﺴﺘﺮی- ،م (.را ﻓﺮاﻫﻢ آورد .اﯾﻦ اﻗﺪام »اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ«
ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺟ ّﻮ آن دوره ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﻧﻪ ﺧﻮد وزﯾﺮ ﻋﺪﻟﯿﻪ و ﻧﻪ دﺳﺘﯿﺎران او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺿﯽ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ دﯾﻦ و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻧﮕﺎه دﯾﻨﯽ اﺻﻮﻻ
ﺣﻖ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﻀﺎوت را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ .ﭼﻪ ﺷﺪ؟
ﺑﻪ وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ ﻣﺸﺎوراﻧﯽ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ دﯾﻨﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺎﻧﻮن در اﯾﺮان وارد داﯾﺮه ﺑﺴﺘﻪای ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را از
درون آن رﻫﺎ ﮐﻨﺪ.
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اﻣﺮوزه )ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ- ،م (.وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهﻫﺎی ﺧﻮد را دارد ﮐﻪ
»دﯾﻮانﺑﯿﮓ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ و اﺟﺮای آن
در دﺳﺖ ارﮔﺎن دوﻟﺘﯽ ﻣﺤﻞ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺣﺎﮐﻢ و واﻟﯽ و ﭼﻪ ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺤﮑﻮﻣﻪ )ﺑﺨﺸﺪار- ،م (،.ﮐﺪﺧﺪا و
ﻏﯿﺮه .ﺷﺎه در ﺻﺪر ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﻗﺮار دارد .در روﺳﯿﻪ ،ﻣﺎ ﻣﺜﻠﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﺧﺪا در
آﺳﻤﺎن ﻫﺎﺳﺖ و ﺗﺰار در دوردﺳﺖﻫﺎ «.ﺑﻪﻧﻈﺮم اﯾﻦ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ در ﻣﻮرد اﯾﺮان ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
روﺳﯿﻪ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ و اراده ﺣﺎﮐﻤﺎن اﺳﺖ ،از ﺣﺎﮐﻤﺎن
ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﺰرگ ،و ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارد!

ﮐﺮﺑﻼﯾﯽ ﻋﻠﯽ و ﻣﺸﻬﺪی ﺣﺴﯿﻦ
ﺑﺮای درک واﻗﻌﯿﺖ و ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺤﮑﻤﻪ ،ﺷﮑﻞ ﻗﻀﺎوت و ﮐﻼ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺪاﻟﺖ در اﯾﺮان اﻣﺮوز )ﺻﺪ
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ- ،م (.ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺧﻮاﻫﻢ داد ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺴﯿﺎری ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﺗﮑﺮار ﺷﻮد.
ﮐﺮﺑﻼﯾﯽ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﻬﺪی ﺣﺴﯿﻦ اﺧﺘﻼﻓﯽ دارد .ﮐﺮﺑﻼﯾﯽ ﻋﻠﯽ ﮐﻪ از ﺣﻖ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺑﻮدن ﺧﻮد
ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻣﯽرود ،ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎﯾﺘﺶ را ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ ،دﻻﯾﻞاش را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و
ﺷﻮاﻫﺪ ﺧﻮد را ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﺨﺴﺖ ،ﻓﺮد ﻣﺘﻬﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﻬﺪی ﺣﺴﯿﻦ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺠﺘﻬﺪ »ﺧﻄﯽ« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﮐﺮﺑﻼﯾﯽ ﻋﻠﯽ ﺣﻖ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﺳﺖ .ﺷﺎﮐﯽ ﭘﺲ از ﻋﺮض
ﻣﻨﺖداری ﺧﻮد و ﺑﻮﺳﯿﺪن ﻋﺒﺎی ﺣﻀﺮت ﻣﺠﺘﻬﺪ ،ﭘﯿﺶ ﻣﺎﻣﻮری ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻢ ﻣﺠﺘﻬﺪ را اﺟﺮا
ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﮐﺮﺑﻼﯾﯽ ﻋﻠﯽ ﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻣﻮر اﺟﺮا ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﺎﻻﺟﺒﺎر ﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﮔﺮوه اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﻪ ،ﻣﻼزم )ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖ ﻣﺨﺼﻮص ،م (،.ﻣﺤﺼﻞ )ﺗﺤﺼﯿﻠﺪار ،ﻣﺎﻣﻮر وﺻﻮل،
م (،.ﮐﺎﺗﺐ و ﻏﯿﺮه ﻫﻢ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮﺑﻼﯾﯽ ﻋﻠﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎ»ﺣﻖ ﺣﺴﺎﺑﯽ« از ﮐﺮﺑﻼﯾﯽ ﻋﻠﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﮐﺮﺑﻼﯾﯽ ﻋﻠﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﯿﺒﺶ ﺳﺒﮏﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻣﻮر اﺟﺮا ﻣﯽرﺳﺪ و ﺣﮑﻢ ﺣﻀﺮت ﻣﺠﺘﻬﺪ را ﺑﻪ او ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎﻣﻮر اﺟﺮا ﺑﺎ
اﺣﺘﺮاﻣﺎت ﻻزﻣﻪ ﺧﻂ ﻣﺠﺘﻬﺪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ُﻣﻬﺮ او را ﮐﻪ روی ﻧﺎﻣﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ
اﻃﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش ﻣﯽﮔﺬارد و ﻓﺸﺎر ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ،ﻣﺎﻣﻮر اﺟﺮا دﺳﺘﻮر ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ »ﻣﺤﺼﻠﯽ« ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺮود.
»ﻣﺤﺼﻞ« در ﻓﺎرﺳﯽ )آن دوره- ،م (.ﯾﻌﻨﯽ »ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه« و ﯾﺎ »وﺻﻮل ﮐﻨﻨﺪه «.ﻣﺤﺼﻞ ﺑﻪ
ﭘﻠﯿﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺎﻣﻮران ارﮔﺎنﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺤﺼﻞﻫﺎ را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ
ﮐﺴﯽ را ﺑﺎزداﺷﺖ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪای را ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ را ﻣﺼﺎدره ﮐﺮده و ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
»ﻓﺮاش«ﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎرﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ آدمﻫﺎ در
ﻣﺤﺼﻞﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻣﯿﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ّ
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اﯾﺮان »زرﻧﮓ« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻫﻮش و ﭼﺎﻻک ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺤﺼﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﻬﺪی ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯽرﺳﺪ،
ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﻮال و ﺟﻮاب و ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪی ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﻣﺼﺎدره ﻣﯽﮐﻨﺪ .او
اﺗﺎﻗﯽ را ﺑﻌﻨﻮان »اﻧﺒﺎر« در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﻣﺮغ و ﻗﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮه ،ﻫﺮﭼﻪ در ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،در آن اﺗﺎق ﻗﻔﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ در ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ،ﻣﺸﻬﺪی ﺣﺴﯿﻦ از ﻫﻤﻪ داﺷﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد
ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺎره او »ﻧﺮم ﮐﺮدن« ﻣﺤﺼﻞ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﻬﺪی
ﺣﺴﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﭼﺮبزﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽاﻧﺪازد و ﻗﺮﺑﺎن و ﭼﺎﮐﺮ و ارادﺗﻤﻨﺪ »ﺟﻨﺎب ﻣﺴﺘﻄﺎب«
ﻣﺤﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻫﻢ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ ،ﻣﺸﻬﺪی ﺣﺴﯿﻦ درک ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ »ﭘﯿﺸﮑﺸﯽ« ﺑﻪ ﺟﻨﺎب ﻣﺤﺼﻞ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﯾﮏ اﺳﺐ و ﯾﺎ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﺼﻞ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﺮم ﺷﺪن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ارﺑﺎب او ﻫﻢ »ﭘﯿﺸﮑﺸﯽ«
ﻻزم اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪ ﭘﯿﺸﮑﺶ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﯾﻦ دﻋﻮی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺤﺼﻞ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﮑﻨﺪ ،ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻬﻢ را ﺗﺮک
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎﮔﺎه ﻫﻢ ﺧﻮد ﻣﺘﻬﻢ از ﺷﺎﮐﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﻣﻮرد اﺗﻬﺎم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ و ﺷﺎﮐﯽ اﯾﻦ
ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺘﻬﻢ اﻓﺘﺎده ﭘﯿﺶ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻣﯽرود و ﺗﻤﺎم آن ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ در ﺟﻬﺖ ﻣﻌﮑﻮس ﺧﻮد ﺗﮑﺮار
ﻣﯽﺷﻮد .در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺷﺪﯾﺪا ﻣﻐﺒﻮن و ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ وزارت
ﻋﺪﻟﯿﻪ ارﺟﺎع ﻣﯽﮔﺮدد و دور ﭘﯿﺸﮑﺶﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮف
ﮐﺎﻣﻼ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ… ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از آن دو ﯾﺎ از ﻫﻤﺎن اواﯾﻞ اﯾﻦ ﮐﺸﺎﮐﺶ و ﯾﺎ ﺑﻌﺪا آدم ﺑﺎ
ﻧﻔﻮذی را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮑﺶ ﮐﻼﻧﯽ او را »ﻧﺮم ﮐﻨﺪ« ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﻔﻊ او ﻓﯿﺼﻠﻪ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﮔﺮ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﯾﮑﯽ از دو ﻃﺮف دﻋﻮی آدم ﺑﺎ ﻧﻔﻮذی ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ زودﺗﺮ و راﺣﺖﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ او ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای رﻓﻊ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽﻫﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺤﺎﮐﻢ ،در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ در ﺑﺴﯿﺎری
ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ ﻣﺎ و ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺻﻨﺪوق ﻋﺪاﻟﺖ« اﯾﺠﺎد و در ﯾﮑﯽ دو ﻧﻘﻄﻪ
ﺷﻬﺮ ﻧﺼﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ از روﻧﺪ ﻣﺤﺎﮐﻢ و رﺷﻮه و ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ در آن ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ دارد ،ﻧﻮﺷﺘﻪ در
آن ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﺎﻧﺪازد .ﻗﺮار ﺑﻮد ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺸﺪ.
در اﮐﺜﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺎﻣﻮری در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﯽاﻻﺻﻮل ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ آن را
ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ دزدﯾﺪه ﺷﺪن و ﯾﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﮔﺮدد .اﻣﺎ ﺑﻌﺪا ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
از آن ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺷﮑﺎﯾﺘﻨﺎﻣﻪای ﺑﻪ آن ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
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ﺗﺎزه ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ اﻗﺪام »اﺻﻼﺣﯽ« ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ
ﺑﻪزودی ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
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ُﺧﻠﻖ و ﺧﻮی اﯾﺮاﻧﯿﺎن

اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﮐﻨﺴﺮت آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ورزش ﻫﻢ ﻫﻨﻮز
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ از ﻣﺮاﺳﻢ آﺗﺶ ﺑﺎزی و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺳﺐدواﻧﯽ ،ﮐﻪ ﺷﺎه و ﻃﺒﻘﻪ
اﺷﺮاف ﮔﺎه در ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،در درﺟﻪ اول ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری و ﺗﻤﺎﺷﺎی »ﺷﺒﯿﻪ« در ﻣﺎه ﻣﺤﺮم اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ و ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺻﺪای ﻃﺒﻞ و ﻫﻠﻬﻠﻪ ای ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﯿﺪ و
دﻋﻮﺗﯽ ﺑﻪ »ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ« در ﺟﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﻫﻤﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽروﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﺻﺪای ﺳﻮرﻧﺎ و دﻫﻞ ﯾﮏ ﻋﺮوﺳﯽ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﻓﻮرا ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽروﻧﺪ و ﯾﺎ از ﭘﺸﺖ ﺑﺎمﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ از ﮐﻮﭼﻪ ﺑﮕﺬرﻧﺪ و ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ و
روﺳﺘﺎ دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻧﺒﺎﻟﺸﺎن ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽزﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﺘﻠﮏﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽاﻧﺪازد ﮐﻪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
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ﻣﺮدم ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻮش دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ در ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻪ ّ
»ﻧﻘﺎل«ﻫﺎ و داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
»ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ« »اﺳﮑﻨﺪرﻧﺎﻣﻪ« و »رﺳﺘﻢ و ﺳﻬﺮاب«« ﮔﻮش دﻫﻨﺪ.
اﻣﺎ اﮐﺜﺮ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت اﯾﺮاﻧﯿﺎن در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻬﻤﺎنﻧﻮاز ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﺑﺪون ﺧﻮردن
ﻏﺬا و ﯾﺎ دﺳﺖﮐﻢ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﭼﯿﺰی ﺑﺮود .ﻣﻦ ﺑﺎرﻫﺎ دﯾﺪهام ﮐﻪ دروﯾﺸﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﺪون دﻋﻮت و ﻏﯿﺮه
وارد ﺧﺎﻧﻪای ﺷﺪه ،رﻓﺘﻪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮرده ،ﺷﺮﺑﺘﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪه و ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﻗﺒﻼ در ﺑﺎره ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم .ﺷﺮاب ،ﭼﻪ ﺷﺮاب واﻗﻌﯽ و ﭼﻪ »ﺷﺮاب ﻣﻌﻨﻮی«
ﻣﻘﺎم واﻻﯾﯽ در ﺷﻌﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏ و ّ
ﺗﻐﺰﻟﯽ ﻓﺎرﺳﯽ دارد ،ﻫﻤﻪ واﻟﻪ و ﺷﯿﺪای ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ
ﻗﺒﯿﻞ ﺷﻌﺮﻫﺎ را از ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن واﻗﻌﺎ ﺷﺮاب را ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻟﺬت از ﻃﻌﻢ آن و ﯾﺎ
آراﻣﺶ و ﺻﺤﺒﺖ و ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای »ﻣﺴﺖ ﺷﺪن« ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺷﺮابﻧﻮﺷﯽ و اﺣﺘﻤﺎﻻ »ﻣﺴﺖ ﺑﺎزی« را ﻧﻪ در ﻣﻼءﻋﺎم ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
و ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ورزش و ﯾﺎ ﺷﮑﺎر را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﯾﺮان ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ و اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم
ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﮑﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ارزش اﺳﺐ و ﺳﮓ )»ﺗﺎزی«( ،ﺑﺎز ،ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ و ﻏﯿﺮه ﺑﺮای ﺷﮑﺎر و ﯾﺎ
اﺳﺐدواﻧﯽ ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻢ ﻓﺮاوان ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﻢ ورزش را ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ دارﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ
دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد ورزش و راﺣﺘﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﺎﺷﺪ .در
واﻗﻊ ﻃﺒﻘﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ از ﺷﮑﺎر واﻗﻌﯽ زﯾﺎد ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ دردﺳﺮش زﯾﺎد اﺳﺖ و
آﻧﻬﺎ را ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و »ﺷﺌﻮﻧﺎت« ﺷﮑﺎر ﭼﯿﺰ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮی اﺳﺖ .ﻃﺒﻘﻪ
ﺑﯽﭘﻮل ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎر و دوﻧﺪﮔﯽﻫﺎی روزﻣﺮه ورزش را ﻋﻤﻼ ﻫﺮ روز
ﺑﻄﻮر ﻓﻌﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ!
ﻃﺒﻘﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﺎر ﻧﻤﯽرود .ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ دوﺟﯿﻦ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺑﺒﺮد .ﺷﺎه ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﭼﻬﺎرﺻﺪ ،ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮد .آدمﻫﺎی ﺑﺎﻧﻔﻮذ و »ﻣﺘﺸﺨﺺ« را دﺳﺘﮑﻢ
ﺑﯿﺴﺖ ،ﺳﯽ ﻧﻔﺮ در ﺷﮑﺎر ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺳﺐدواﻧﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺗﻬﺮان و ﻃﺒﻘﻪ اﻋﯿﺎن و اﺷﺮاف اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ در اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ؛ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻧﻮاع آن زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ .از اﯾﻦ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﻣﺜﻼ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﯾﯽ »ﭘﻬﻠﻮان«ﻫﺎ در ﻣﯿﺪانﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا زﻧﺠﯿﺮ ﭘﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ
ﺧﺮسﻫﺎی ﺑﯿﭽﺎرهای ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮی ﮐﻪ از ﺑﯿﻨﯽﺷﺎن ﻣﯽﮔﺬرد ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ رﻗﺺ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺟﻨﮓ
ﺧﺮوسﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺮطﺑﻨﺪی اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ارزش و ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻫﻨﺮی و ﯾﺎ ادﺑﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻏﻨﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﻮشآﯾﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ وﺟﻮد
ﻧﺪارد .اﯾﺮاﻧﯽ اﻣﺮوز )ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ- ،م (.آدﻣﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖﮔﺮا
ﻧﯿﺴﺖ .وﻗﺘﯽ ﺷﺎﻋﺮان ،ﮔﻞ و ﺑﻠﺒﻞ و ﺟﻮﯾﺒﺎر آب و ﮔﺬرا ﺑﻮدن ﻋﻤﺮ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻦ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﻌﺮای ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از »ﮐﯿﻒ« روزﻣﺮهاش ﻣﯽﺷﻤﺎرد .اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯽآﯾﺪ
در ﮐﻨﺎر ﺟﻮی آب ،زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﯾﮏ درﺧﺖ و روی ﺳﺒﺰهﻫﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﺒﺎب ﺑﮑﻨﺪ و
ﺑﺨﻮرد و ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﻮش دﻫﺪ .اﻣﺎ او ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺷﮑﻮه و ﺣﺸﻤﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ دور و ﺑﺮش ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
و ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی راﺳﺘﯿﻦ آن اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .او از رﻗﺺ ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در آن
ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺪن ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﺬت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺷﻬﻮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻟﺬت ﻣﻌﻨﻮی و ﯾﺎ
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺪن و ﻫﻤﻨﻮاﯾﯽ آن ﺑﺎ اﻧﺪام اﻧﺴﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ .از »ﻣﺪاﺣﺎن«،
داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﯾﺎن و ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻧﺎن ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻌﺎﻧﯽ آن اﺷﻌﺎرو درسﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮشآﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ اﺷﻌﺎر و رﯾﺘﻢ ﻣﻌﺮوف وزن و ﻗﺎﻓﯿﻪ ﺷﻌﺮ
ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺶ را ﻧﻮازش ﻣﯽدﻫﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ او از »ﺗﻤﺎﺷﺎ« ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﻓﻘﻂ ﺗﻤﺎﺷﺎی آن ،دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯽ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺨﺼﻮص دادن ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﻠﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎ
ﺑﺮاﯾﺶ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺳﯿﺮﮐﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪ .ﺗﺼﻮر اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ
اﺳﺐ را اﯾﻦ ﻫﻤﻪ دوﺳﺖ دارد )و اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ( ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺳﯿﺮک ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .اﻣﺎ
ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻧﻘﺪر ﮐﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪزودی ﺳﯿﺮک را ﺑﺎ ﺿﺮری ﺑﺰرگ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮده ،رﻓﺘﻨﺪ.
ﺷﻌﺒﺪهﺑﺎزان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ دﻋﻮت ﺷﺪﻧﺪ و آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎن را
اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دﺳﺘﻤﺰدﺷﺎن را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﻣﮑﺎنﻫﺎی
ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺮﻓﻪ ،ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن و رﻗﺎﺻﺎن و ﺷﻌﺒﺪهﺑﺎزان را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد دﻋﻮت
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻗﻮل ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ
ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺑﺎره دﺳﺘﻤﺰد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﻬﺎ ﮔﺎه دﺳﺘﻤﺰدی را ﮐﻪ وﻋﺪه داده ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﻧﺼﻒ آن را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﺿﻤﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن زﯾﺎد اﻫﻞ ﮔﺮدش و ﭘﯿﺎدهروی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،دﻟﯿﻠﺶ ﻫﻢ روﺷﻦ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﭘﯿﺎدهروی ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﻼف »ﻋﺎدت« اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻗﺪم
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زدن و ﮔﺮدش ﭘﯿﺎدهروی ﮐﻨﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .در ﻣﻮرد
اﺳﺐﺳﻮاری ﻫﻢ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ» :در ﺷﺄﻧﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺐ ﺳﻮاری ﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ اﺳﺐ
ﺳﻮاری ﮐﺮدن در ﻣﯿﺎن ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﻣﻬﺘﺮ و ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﻫﻢ ﻣﺴﺨﺮه اﺳﺖ«.
در ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﺣﮑﯿﻢ )ﭘﺰﺷﮏ( ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ورزش ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﺶ
»ﭘﻬﻠﻮان«ﻫﺎی ﮐﺸﺘﯽﮔﯿﺮ رﻓﺘﻪ ،ﺗﻤﺮﯾﻦ ورزش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را
واﻗﻌﺎ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﯾﺎ ورزش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ.
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ﯾﮏ زن اﯾﺮاﻧﯽ )از ﮐﺘﺎب ﭘﻮﻧﺎﻓﯿﺪن(

زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ اروﭘﺎﯾﯽ ﺳﺎلﻫﺎ در ﺷﺮق ﻣﺴﻠﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺘﯽ در
ﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﺷﻮﯾﺪ .دﻟﯿﻠﺶ ﻫﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در اﻧﺰوای
ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮدان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
زﻧﺎن و ﺧﻮاﻫﺮاﻧﺸﺎن ﺗﺤﺚ ﺗﺎﺛﯿﺮ دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد.
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اوﻟﯿﻦ ﭘﺮده اﺳﺮار زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﻪ روی ﯾﮏ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎز
ﮐﻨﺪ ،درک ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺮآن و ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﺑﺎره زﻧﺎن ،ازدواج ،ﻃﻼق ،وراﺛﺖ و ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ
ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎ و ُﻋﺮف راﯾﺞ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ،زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﯿﻦ و ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻣﯽﺷﻮد و در اﯾﻨﺠﺎ زﯾﺎد ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﺳﺮ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺻﺤﺮاﻫﺎی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﯾﺎ
ﻗﺼﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و ﯾﺎ »ﯾﻮرت«ﻫﺎی ﺗﺮﮐﻤﻦ و ﻗﺮﻗﯿﺰ .زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن اﯾﺮان ﻫﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺻﻮل ﮐﻠﯽ دﯾﻦ و ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم اﺳﺖ.
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ﭘﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﺮ ﺗﺮ از زن اﺳﺖ ،زن ﻣﻮﺟﻮدی از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﺿﻌﯿﻒ،
واﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻣﺮد اﺳﺖ و ﺣﻘﻮق و اﺧﺘﯿﺎراﺗﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎ از ﻣﺮد ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺰﯾﯿﺎت و ﺟﻨﺒﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺻﻮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻓﺮق ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع،
وﺿﻊ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن درﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻤﺎن اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﻼم
راﻫﻨﻤﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ اﯾﻦ اﻗﻮام و ﻣﻠﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ .در اﯾﺮان ﻫﻢ وﺿﻊ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ »ﺗﻌﺪد زوﺟﻪﻫﺎ« ﯾﻌﻨﯽ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪ زن
در اﯾﺮان ﭼﯿﺰ راﯾﺠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺮد از ﺟﻤﻠﻪ در ﻃﻼق دادن زن آﻧﻘﺪر زﯾﺎد
اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻧﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﯾﮏ ﺟ ّﻮ ﺗﺮس و ﻫﺮاس زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﺮدان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زن ﺧﻮد را ﻃﻼق داده ،زن دﯾﮕﺮی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
از ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺸﻤﻮل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﯾﮏ اروﭘﺎﯾﯽ وارد ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد ،اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دﻗﺘﺶ را ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﺷﮑﺎل ﺷﺒﺢ ﻣﺎﻧﻨﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﭼﺎدرﻫﺎی آﺑﯽ ﺗﯿﺮه ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ،زﯾﺮ آن ﭼﺎدرﻫﺎ ،ﭼﺎﻗﭽﻮر ﯾﻌﻨﯽ
ﭼﯿﺰ ﮔﺸﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻠﻮار آﺑﯽ و ﯾﺎ ﺳﯿﺎه ﺗﯿﺮه ﺑﻪ ﺗﻦ دارﻧﺪ و ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن ﻫﻢ ﭘﺸﺖ ﯾﮏ ﭘﯿﭽﻪ ﭘﻨﻬﺎن
ﺷﺪهاﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻔﺶﻫﺎی دﻣﭙﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻧﻮک ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ای راه ﻣﯽ روﻧﺪ .ﮐﻒ اﯾﻦ دﻣﭙﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻗﺪری ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﻧﺼﻒ ﮐﻒ ﭘﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽرﺳﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ راه
ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻠﻮﺗﻠﻮ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺼﻮر ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻧﺎراﺣﺖﺗﺮ از ﻟﺒﺎس ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﻟﺒﺎس ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﭼﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در
ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻻﯾﻪ روی
ﻻﯾﻪ ﻟﺒﺎس ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ» ،ﺷﯿﮏﺗﺮ« ﺟﻠﻮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ روی ﻟﺒﺎس اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﺎ زاﻧﻮی ﭘﺎ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﭘﯿﺮاﻫﻨﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻠﻮز ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ و
روی آن ﻫﻢ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ژاﮐﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﯾﺶ ﺑﺎز و آﺳﺘﯿﻦﻫﺎﯾﺶ ﺗﻨﮓ ،اﻣﺎ
دراز اﺳﺖ .اﯾﻦ ژاﮐﺖﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺛﺮوت و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺮﮐﺲ از ﺗﺎﻓﺘﻪ ،اﺑﺮﯾﺸﻢ و دﯾﮕﺮ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی
ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ اﺳﺖ و ﻣﻠﯿﻠﻪدوزی ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﮕﺸﺘﺮ و ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﻢ راﯾﺞ اﺳﺖ .در
ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﺎدت دﯾﮕﺮ از رواج اﻓﺘﺎدهاﺳﺖ.
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ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی ﭘﻮﻟﺪار اﮐﺜﺮ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﺷﺎن ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ .ﻟﺒﺎس ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎرج
از ﺧﺎﻧﻪ روی ﻟﺒﺎس ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ :اوﻻ ﻟﺒﺎس ﺑﯿﺮوﻧﯽ از ﺳﺮ
ﺗﺎ ﮐﻤﺮ اﺳﺖ و آن را ﺗﻮی ﯾﮏ ﭼﺎﻗﭽﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﭻ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺟﻮراﺑﯽ از ﻫﻤﺎن ﭘﺎرﭼﻪ
ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ .ﺛﺎﻧﯿﺎ ﭼﺎدر ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ آﺑﯽ ﺗﯿﺮه اﺳﺖ ،روی ﺳﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و درازای آن ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺖ .روی
اﯾﻦ ﭼﺎدر ،از ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﭘﺎرﭼﻪای ﻣﺮﺑﻌﯽ و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﺑﻨﺎم ﭘﯿﭽﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رو ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﭼﻬﺮه و ﺑﺨﺼﻮص ﭼﺸﻤﺎن ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .ﭘﯿﭽﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢﻫﺎ ﺗﻮری
دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان از آﻧﺠﺎ ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون را دﯾﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ در ﮔﺮﻣﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﯾﻦ ﻟﺒﺎس
ﻧﺎراﺣﺖ ﺗﺮ از دﯾﮕﺮ اوﻗﺎت اﺳﺖ.
ﺑﻨﻈﺮم اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد زن ﺧﻮدش را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس در ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل آداب و رﺳﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺸﻮق آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺮود.
ﺗﺎزه اﮔﺮ ﻫﻢ رﻓﺖ ،ﯾﺎ از ﺟﻠﻮ ﻣﯽرود و ﺧﺎﻧﻤﺶ از ﻋﻘﺐ ﻣﯽآﯾﺪ و ﯾﺎ دﻧﺒﺎل زﻧﺶ راه ﻣﯽرود.
ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ آراﯾﺶ ﻏﻠﯿﻆ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ ،ﭘﻠﮏﻫﺎ و ﺑﺨﺼﻮص اﺑﺮوان ﺷﺎن را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﯿﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﯿﺎه دو اﺑﺮوﯾﺸﺎن را ﺑﺎﻻی ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ زن و ﻣﺮد ،ﺟﺪا اﺳﺖ ،و ﯾﺎ اﺻﻮﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﻮﻃﻪای را ﮐﻪ
ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺎﻧﻢﻫﺎﺳﺖ »اﻧﺪرون« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدان »ﻧﺎ َﻣﺤﺮم« ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎس و »ﻧﺎﻣﺤﺮم« ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺮدان اﺳﺖ» ،ﺑﯿﺮون« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در
»ﺣﺮم« ﻫﻤﻪ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران ﺑﺠﺰ ﺧﻮاﺟﻪ ﺣﺮﻣﺴﺮا ،زن و دﺧﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل
»اﻧﺪرون« و ﯾﺎ
َ
ﻫﺮ ﻫﻤﺴﺮ زن ﺣﻖ دارد ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا
ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ از ﻋﻬﺪه ﺧﺮج آن ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ زﻧﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮﻫﺮﺷﺎن دارد .در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﮐﻢ ﺑﻀﺎﻋﺖ،
زﻧﺎن ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در دﻫﺎت ،ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﻫﻢ ﻣﯽدوﺷﻨﺪ و ﻧﺎن و ﻣﺎﺳﺖ ﺗﻬﯿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺼﺎﻓﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد اﯾﺮاﻧﯽ ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻮر ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ »زن ﺟﻨﺲ ﺿﻌﯿﻒ
اﺳﺖ« ،ﮐﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ زﻧﺶ ﺑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .زﻧﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ آراﯾﺶ ﺳﺮ و روی ﺧﻮد
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺑﻪ دﯾﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽروﻧﺪ ،ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺒﮏ دﺳﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻠﯿﻠﻪ دوزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ
ﺑﻌﻀﺎ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺘﺸﺎن را ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ و ﻏﯿﺒﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ،ﺧﻮردن ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ
ﺑﺎ ﭼﺎﯾﯽ ،ﮐﺸﯿﺪن ﭼﭙﻖ و ﻗﻠﯿﺎن ،ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺎز و آواز زﻧﺎن ﺣﺮﻓﻪای ﻧﻮازﻧﺪه و ﯾﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﻤﺎم
ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای دﯾﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪ و ﺗﻌﺰﯾﻪ و ﻣﺮﺛﯿﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽروﻧﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺳﻮار ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ و ﯾﺎ اﺳﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﯾﮏ ﻧﻮﮐﺮ و ﯾﺎ ﮐﻠﻔﺖ ﻫﻤﺮاﻫﺸﺎن ﻣﯽرود .زﻧﺎن ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ
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ﻣﯽروﻧﺪ .ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ،زﻧﺎن ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﮐﻪ
ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺧﻮد در ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،آزادی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻃﺒﻘﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣﺮﻓﻪ دارﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﻦ ادﻋﺎﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ دﺧﺘﺮﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﻪ
اﻣﺎﻣﺰادهﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽروﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﯾﺎ ﺑﺮادرﺷﺎن آﻧﻬﺎ را ﻫﻨﮕﺎم
ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی ﻣﺤﺠﺒﻪ اﮔﺮ در ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدی روﺑﻪرو
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺎد دﻏﺪﻏﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﭼﻬﺮه ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺗﺤﺼﯿﻞ دﺧﺘﺮان اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣﺮﻓﻪ
ﻣﺮدم دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ» ،ﺧﺮاﻓﺎت« اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻢ در ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ روزﻫﺎ ،اﻋﺪاد ،واژهﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﻧﮕﺎه و ﺻﺤﺒﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه »ﻧﺤﺲ« و »ﺧﻮش
ﯾُﻤﻦ« ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪهاﺳﺖ ،ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻋﺸﻖ ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد و
ﯾﺎ ﻧﯿﺖ ﻧﯿﮏ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ دﻋﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎ و ﻓﺎل ﺑﯿﻦﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺳﻨﮓ ﻃﻠﺴﻢﻫﺎی ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
»ﭼﻨﮕﺎل ﮐﻔﺘﺎر« ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺒﺎرات ﻗﺮآﻧﯽ را ﮐﻪ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ و ﻓﺎلﺑﯿﻦﻫﺎ
ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،در ﮐﯿﺴﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزوی ﺧﻮد ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ.

ازدواج
در اﯾﺮان ،ﻃﺒﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ دو ﻧﻮع ﻧﮑﺎح ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ :ﻧﮑﺎح داﺋﻤﯽ »ﻋﻘﺪ« ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﭼﻬﺎر زن اﺳﺖ و ﻧﮑﺎح ﻣﻮﻗﺘﯽ »ﺻﯿﻐﻪ« ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻋﺒﺎرت از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ
ﺗﺎ ﻧﻮد و ﻧُﻪ ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن ﺻﯿﻐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪارد.
ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر روزﻫﺎی ﻣﺒﺎرک دﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ و
ﻗﺮﺑﺎن و ﯾﺎ ﻣﻮﻟﻮد اﻣﺎمﻫﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﻋﮑﺲ در ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﮐﻪ دوره ﻋﺰاداری
ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺳﺖ و ﯾﺎ در »ﺑﺮج ﺳﺮﻃﺎن« ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺟﺎری ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح رﺿﺎﯾﺖ ﻫﺮ دو
ﻃﺮف ﺷﺮط اﺳﺖ .ﺣﻀﻮر دو ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻢ ﻻزم اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﺠﺎ آورده ﻧﺸﻮد ،وﻟﯽ ﺷﺮاﯾﻂ
دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان از ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻫﺪ و ﯾﺎ ﺷﺎﻫﺪﻫﺎ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪ .ﺷﺮط دﯾﮕﺮ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺗﻮاﻓﻖ
دو ﻃﺮف ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻨﺎم »ﻣﻬﺮﯾﻪ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎل و ﯾﺎ ﭘﻮل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و آن
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ﻋﺒﺎرت از ارزش ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ و ﻃﻼق ﮐﺸﯿﺪ ،ﻣﺮد آن را ﺑﻪ
زﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻼق ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﯽ ﭘﺮدازد .ﻣﻬﺮﯾﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح و ﺻﯿﻐﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ ﯾﮏ ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻋﻘﺪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ ﺻﻐﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،رﺿﺎﯾﺖ ﭘﺪر ،ﺑﺮادر و ﯾﺎ ﻗﯿّﻢ آﻧﺎن ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﻠﻮغ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﺪ آﻧﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻘﺪ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﮑﺎﯾﺖ آﻧﺎن ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .در ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ و ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﯿﺎن اﯾﻼت و
ﻋﺸﺎﯾﺮ ،ﮐﻮدﮐﺎن دﺧﺘﺮ و ﯾﺎ ﭘﺴﺮ در ﺳﻦ ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻏﻼم و ﮐﻨﯿﺰ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﻮارد
دﯾﮕﺮ واﻟﺪﯾﻦ دو ﻃﺮف ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮزادی ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن ﻋﻬﺪ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻻزم رﺳﯿﺪﻧﺪ،
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ در ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
وﺟﻮد ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﯿﻐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﭼﻬﺎر زن در ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح را ﻋﻤﻼ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد .از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ و
ﺷﺮﻋﯽ ،ﻓﺮق ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻧﮑﺎح وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺣﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﻧﮑﺎح ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻢ ﻓﺸﺎر ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﺎدی ﺑﺰرﮔﯽ روی زن »ﻋﻘﺪی« ﯾﮏ
ﻣﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ او را ﻃﻼق دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﺳﺖ ﻣﺮدان را در اﻧﺘﺨﺎب
ﻫﻤﺴﺮان ﺟﺪﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ،و ﯾﺎ ﺗﺮک آﻧﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺬارد.
ﺻﯿﻐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻢ ﻣﺸﺮوع و ﻫﻢ راﯾﺞ اﺳﺖ .در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻪ زاﺋﺮان
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم ﻫﺸﺘﻢ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری در »اﻧﺪرون« ﻣﻼﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
آﻣﺎده ﺻﯿﻐﻪﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺎدی ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ دارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻢ »ﻣﻬﺮﯾﻪ« آن
ﻧﮑﺎح ﺻﯿﻐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻢ آن ﻣﻼﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻧﻔﻘﻪ« آن زﻧﺎن ﭘﻮل ﻣﻌﯿﻨﯽ از »ﺷﻮﻫﺮان
ﻣﻮﻗﺘﯽ« ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﯾﮏ ﻓﺮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﭘﺴﺮش ﭘﺎﻧﺰده-ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﯾﮏ زن »ﺻﯿﻐﻪ« ﻣﯽﮔﯿﺮد و وﻗﺘﯽ
ﭘﺴﺮش ﺑﻪ ﻧﻮزده و ﯾﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺮای او زﻧﯽ ﺑﺎﺻﻄﻼح »درﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﯽ« ﯾﻌﻨﯽ
»ﻋﻘﺪی« ﻣﯽﮔﯿﺮد .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﯿﭻ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ زﻧﯽ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺮای ﭘﺴﺮی
ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺻﯿﻐﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺳﻨﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ داد  ٩ﺳﺎل اﺳﺖ.
در اﯾﺮان راه دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺮای ﻋﻘﺪ ازدواج اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ در ﻗﺮآن وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ در ﺷﺮﯾﻌﺖ .آن
ﻫﻢ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺮد َ
ﻋﺰب ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽ زن و زﻧﯽ »ﯾﺎﺋﺴﻪ« اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺎدر ﺷﺪن ﻧﺪارد .در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﻫﻢ
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ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺧﻮد آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻌﯿﻦ و ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺎره »ﻣﻬﺮﯾﻪ« ای ﮐﻪ ﺑﻪ زن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪت اﯾﻦ ﻧﮑﺎح ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪ.

زن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﺎدر )از ﮐﺘﺎب ﭘﻮﻧﺎﻓﺒﺪﯾﻦ(

ﺑﺮﺧﯽ دﺧﺘﺮان ﺟﻬﺖ دﻋﺎ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺰادهﻫﺎی اﻃﺮاف ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﯽروﻧﺪ .از اﯾﻦ
اﻣﺎﻣﺰادهﻫﺎ ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ﺧﻮاﻫﺮان اﻣﺎمﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ.
در ﻣﻮرد ازدواج ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻢ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻌﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﺮدان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﻖ ازدواج ﺑﺎ زﻧﺎن
ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻣﺎ »اﻫﻞ ﮐﺘﺎب« را دارﻧﺪ .ازدواج ﺑﺎ زﻧﺎن »ﮐﺎﻓﺮ« ﺣﺮام اﺳﺖ .اﻣﺎ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﻖ
ازدواج ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻧﺪارﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﺧﻼف ،ﺧﻮﻧﺸﺎن ﺣﻼل ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻃﻮری ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﯿﻢ» ،ﺗﻌﺪد زوﺟﻪﻫﺎ« در اﯾﺮان رواج ﻧﺪارد .اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدان ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ زن
دارﻧﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ ﮔﺮان ﺗﺮ ﺷﺪن ﺧﺮج زﻧﺪﮔﯽ  ،اﻣﮑﺎن ﻧﮕﻬﺪاری از ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده در ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺮای ﻣﺮدان ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺮدان ﻃﺒﻘﻪ ﮐﻢﺑﻀﺎﻋﺖ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﮐﺸﺎورزان،
ﭘﯿﺸﻪوران و ﺻﺎﺣﺒﺎن دﮐﺎنﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ زن دارﻧﺪ .ﻋﺸﺎﯾﺮ و اﯾﻼت ﻫﻢ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ )ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ- ،م (.در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺧﺎنﻫﺎ ،ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ،ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺑﺰرگ دﻫﺎت ،رﯾﯿﺴﺎن اﯾﻼت و ﻋﺸﺎﯾﺮ و ﺗﺎﺟﺮان ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﻏﻠﺐ
ﭼﻨﺪﯾﻦ زن را در ﻧﮑﺎح ﺧﻮد دارﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدان اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ زن دارﻧﺪ ،وﺿﻊ زﻧﺎن اﯾﺮان آن ﻗﺪرﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ از دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻗﺮار
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮﺷﺎن ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ آن از
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﻧﺪازد .در ﻣﻮرد دوم ،ﺷﻮﻫﺮان ﺑﺪ رﻓﺘﺎر آن ﻗﺪر زﻧﺎﻧﺸﺎن را اذﯾﺖ و آزار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ از ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺧﻮد ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﺮده ،داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻼق رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ زﻧﺎن از ﻃﺮﯾﻖ آراﯾﺶ و ﻏﯿﺮه ﺧﻮد را ﺟﻮان و ﭘﺮﺟﺎذﺑﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺮای
»روز ﻣﺒﺎدا« ﮐﻪ ﺑﯽ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون اﻃﻼع ﺷﻮﻫﺮﺷﺎن ﭘﻮل و ﺟﻮاﻫﺮات ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ آزادی ﻋﻤﻞ و راﺣﺘﯽ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺪری ﺧﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻫﺮﮐﺲ ﺗﺼﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺖ و ﭘﺎ و زﺑﺎن و
ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ ،ﮐﺎری از دﺳﺘﺸﺎن ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ و آﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .واﻗﻌﯿﺖ ﻃﻮر دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ١٨۶١ﻗﺤﻄﯽ ﺑﺰرﮔﯽ در اﯾﺮان ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ و ﻧﺮخ ﻫﻤﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮔﺰاﻓﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎن ده-دوازده ﺑﺎر ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺒﻮدن آرد ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﻮل ﮔﺰاف
ﻧﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪ .ﺟﺴﺪ اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر
ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺗﻬﺮان اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار زن ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﻋﺰم ﮐﺮده و روزی ﮐﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه از ﺷﮑﺎر ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ ،راه او را ﺑﺴﺘﻪ و از ﻗﺤﻄﯽ و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺳﺮﺳﺎم آور ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﺎه ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ را دﯾﺪ ،دﺳﺘﻮر داد ﺑﺎ ﺧﺮج اﺿﺎﻓﯽ از ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮدم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد و
ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ ﺷﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮔﺮاﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎن در ﻋﺮض ﯾﮏ روز ﻧﺼﻒ ﺷﺪ.
ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺗﻔﺎق ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ اﻓﺘﺎد .ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻪ
ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻞ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن وﺿﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﯾﮏﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﯿﺪ .اوﺿﺎع اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎت و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
46

ﻧﺎآراﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ دار روزی ﺧﻮد ﺣﺎﮐﻢ را در ﮐﻮﭼﻪ دﯾﺪه ،او را
ﻣﺤﺎﺻﺮه و ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﮔﻮش دﻫﺪ .ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﺣﺎﮐﻢ از ﺗﺮس ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و او
را در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﺗﺒﺮﯾﺰی ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ راه ﻓﺮار ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻮل رﺳﯿﺪﮔﯽ
دﻫﺪ و در واﻗﻊ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ دو روز ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻪ وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻟﻐﻮ
ﮔﺮدﯾﺪ.
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ﺣﺮم اﻣﺎم ﺳﻮم ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﮐﺮﺑﻼ )از ﮐﺘﺎب ﭘﻮﻧﺎ ﻓﯿﺪن(
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زﯾﺎرت ﻋﺘﺒﺎت و دﻓﻦ ُﻣﺮدﮔﺎن
ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎرت آراﻣﮕﺎهﻫﺎی اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯿﻌﻪ و دﻓﻦ ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﯾﻦ آراﻣﮕﺎهﻫﺎ
ﺑﭙﺮدازم ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون آن ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن را درک ﮐﺮد.
ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﻧﯿﺎ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ و ﺷﯿﻌﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ .از آن زﻣﺎن
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻖ و ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ را ﻧﺎﺣﻖ ﻣﯽﺷﻤﺎرد و ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻃﺮف
ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ﻫﻨﻮز اداﻣﻪ دارد .ﺳﻨﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺮو اﺳﻼم ﺳﻨﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرگ
ﻣﺠﻤﻮع ﯾﮑﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﻬﺎن )ﺻﺪ و اﻧﺪی ﺳﺎل ﭘﯿﺶ- ،م (.را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮐﻪ در اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ،ﺑﺠﺎی اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻋﻤﺮ،
ﻋﺜﻤﺎن و ﻋﻠﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از دﯾﮕﺮی ﺑﺠﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺧﻠﯿﻔﻪ دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻋﻠﯽ ،داﻣﺎد و ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ﻣﺤﻤﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﻮادﮔﺎن او ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﺻﻮل دﯾﻨﯽ ﺳﻨﯽﻫﺎ و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﺮ دو ﺑﺮ ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺘﻦ ﻗﺮآن ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮی و ﺑﺨﺼﻮص رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯿﻌﻪ
و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،اﺧﺘﻼف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه اﺳﺎﺳﺎ
ﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺧﻠﻔﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم ﺣﮑﻢ راﻧﺪهاﻧﺪ )ﺑﻪﺟﺰ دوره ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻠﯿﻔﻪ ﭼﻬﺎرم
ﻋﻠﯽ( ﻧﺎﺣﻖ ﺑﻮده و اﺳﻼم »واﻗﻌﯽ« را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ در ﺗﺮﮐﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ) .ﻣﻨﻈﻮر ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺻﺪو ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎﻟﮑﺎن ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻣﺼﺮ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻮد.
ﺿﻤﻨﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرگ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮوز ﺳﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ- ،م(.
ﻣﺮاﮐﺰ اﺻﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﺮان ،ﻗﻔﻘﺎز و ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺨﺎرا و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن )ﺻﺪ
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن- ،م(.
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ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪاﻧﺪ .اﮐﺜﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن ،ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ،ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻠﯽ و ﯾﺎزده ﻓﺮزﻧﺪ
و ﻧﻮادﮔﺎن او اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮد ﻋﻠﯽ دوازده ﻧﻔﺮ )ﻫﻤﺎن دوازده »اﻣﺎم«( ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از
اﯾﻦ ﺟﻬﺖ آﻧﺎن را »دوازده اﻣﺎﻣﯽ« ﻫﻢ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ آﺷﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ در اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﻮاﺳﺖ
آﻧﺎن ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن ،ﺗﺴﻠﺴﻞ اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ اﻣﺎم دوازدﻫﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻬﺪی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮ
آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﻣﺎم ﻓﻮت ﻧﮑﺮدهاﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم دوازدﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ اﻟﻬﯽ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه
و ﻫﻨﻮز زﻧﺪهاﺳﺖ و روزی ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﻋﺪاﻟﺖ دوﺑﺎره »ﻇﻬﻮر« ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﯾﺎد دوازده اﻣﺎم ﺑﺮای ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﻧﺪوﻫﯽ ﻋﻤﯿﻖ ،اﺣﺴﺎس ﻣﻮرد ﻇﻠﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﻮی
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺲ اﻧﺘﻘﺎﻣﺠﻮﯾﯽ ﻫﻤﺮاهاﺳﺖ .اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺨﺼﻮص از
آن ﺟﻬﺖ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ دوازده اﻣﺎم ﺷﯿﻌﯿﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮد ﻋﻠﯽ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮزﻧﺪان
و ﻧﻮادﮔﺎن او ﺑﺎ راهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺸﺎﮐﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ داران
آن دورهﻫﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﯾﮏ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﺧﺸﻢ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻫﻢ در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺰ اﻣﺎم
ﻫﺸﺘﻢ ،رﺿﺎ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﻮت ﮐﺮده ،دﯾﮕﺮ اﻣﺎمﻫﺎی ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺎک
ﺳﭙﺮده ﺷﺪهاﻧﺪ.

زﯾﺎرت ﻋﺘﺒﺎت ﻣﻘﺪس ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺑﺨﺼﻮص ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﺧﻮد و آراﻣﮕﺎهﻫﺎی آﻧﺎن ﻓﻮقاﻟﻌﺎده
اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .زﯾﺎرت ﻣﮑﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮوط اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﺟﺰو اﺻﻮل ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﻣﻮرد اﺷﺘﺮاک
ﺳﻨﯽ و ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺴﺖ .ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ و اﮐﺜﺮ اﻋﺮاب و ﺗﺮکﻫﺎ ﻫﻢ ﺳﻨﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ آراﻣﮕﺎهﻫﺎی اﮐﺜﺮ اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯿﻌﻪ و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ درﺟﻪ اول آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ در ﻋﺮاق ﻋﺮب و ﺑﺨﺸﯽ
ﻫﻢ در ﺷﺎم )ﺳﻮرﯾﻪ( و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ ﻫﻢ ﻗﺮنﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺗﺮکﻫﺎی ﺳﻨﯽ
اداره ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ) .ﺗﺎ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻋﺮاق ،ﺳﻮرﯾﻪ ،اردن ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﺰو دوﻟﺖ
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد- ،م (.ﺑﻪ ﺟﺰ آراﻣﮕﺎه اﻣﺎم ﻫﺸﺘﻢ ،رﺿﺎ ،ﮐﻪ در ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺖ ،ﻣﻘﺪس ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰارﻫﺎی
اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ »ﻋﺘﺒﺎت« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻧﺠﻒ ،ﮐﺮﺑﻼ ،ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ و
ﺳﺎﻣﺮا در ﺗﺮﮐﯿﻪ )اﻣﺮوزه در ﺟﻤﻬﻮری ﻋﺮاق- ،م (.ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
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زﯾﺎرت ﻋﺘﺒﺎت ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ آﻧﻘﺪر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﭘﺲ از زﯾﺎرت آراﻣﮕﺎﻫﯽ در ﯾﮑﯽ
از اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻟﻘﺐ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ آن ﺷﻬﺮ را ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻼﻣﺖ اﺣﺘﺮام ﭘﯿﺶ از اﺳﻢ اوﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺜﻼ ﻣﺸﻬﺪی ﺣﺴﻦ ،ﮐﺮﺑﻼﯾﯽ ﻣﺤﻤﺪ و ﯾﺎ ﺣﺎﺟﯽ ﺣﺴﯿﻦ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ »ﺣﺎﺟﯽ« ﻣﻘﺎم
ﺑﺰرﮔﺘﺮی در اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دارد و ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ اﺑﺘﺪا »ﻣﺸﻬﺪی ﺣﺴﻦ« و ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻣﮑﻪ رﻓﺖ» ،ﺣﺎﺟﯽ ﺣﺴﻦ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻋﻨﻮانﻫﺎ ﻧﻮﻋﯽ اﻋﺘﺒﺎر و ﺗﺸﺨﺺ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
زﯾﺎرت ﻋﺘﺒﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ »ﻓﺮض« ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺛﻮاب ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎن زاﺋﺮ را ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﺑﻪ دﻋﺎﻫﺎی او
ﮔﻮش ﻓﺮاداده و آﻧﻬﺎ را ﻋﻤﻠﯽ )و ﯾﺎ »ﻣﺴﺘﺠﺎب«- ،م( ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﻣﯿﺪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺎ دﻋﺎ و اﻟﺘﻤﺎس در ﻣﺰار اﻣﺎﻣﺎن ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی اﯾﻦ اﻣﺎمﻫﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺣﺘﯽ
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼج آﻧﺎن را ﻣﺪاوا ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﮕﺎه ﺷﯿﻌﯿﺎن ،زﯾﺎرت ﻋﺘﺒﺎت،
ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺷﺨﺺ ،ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺟﻬﻨﻢ و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورد.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ روز ﻣﻌﺎد و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﻣﻌﻨﻮی ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ،دوﺑﺎره ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن زﻧﺪه ﺷﺪه ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد در
اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ،ﺑﻌﺪ از ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺨﯽ اﻟﻬﯽ ،در »آن دﻧﯿﺎ« ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﭘﺮ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی
دﻧﯿﻮی و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺳﻮزان و ﺧﻮﻓﻨﺎک ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ.
درﺑﺎره ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮﯾﺒﺎرﻫﺎی ﺷﯿﺮ و ﻣﯿﻮهﻫﺎ و درﺧﺘﺎن ﻓﺮاوان و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﻔﺘﺎد
ﺣﻮری ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﮐﺮه ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع آﺗﺶ و ﺷﮑﻨﺠﻪ و اذﯾﺖ در ﺟﻬﻨﻢ،
ِ
ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻒﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺣﺘﯽ ﻋﻠﻤﺎی روﺣﺎﻧﯽ راﯾﺞ اﺳﺖ.
ﺷﯿﻌﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و ﻗﻔﻘﺎزی ﺑﺎ ﮐﺎروانﻫﺎی اﺳﺐ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻋﺘﺒﺎت ﻣﯽروﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﺎروان ﻋﺒﺎرت از
دوﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ .آﻧﻬﺎ در راه
ﮐﺮﺑﻼ از ﺧﺎﻧﻘﯿﻦ وارد ﺧﺎک ﺗﺮﮐﯿﻪ )ﻋﺮاق ﮐﻨﻮﻧﯽ- ،م (.ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ از راه ﺑﻐﺪاد،
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ ،از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻼ و از ﮐﺮﺑﻼ ﺑﻪ ﻧﺠﻒ ﻣﯽروﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻧﺠﻒ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺑﺎ
ﮐﺎروان ﻫﺎی ﺷﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽروﻧﺪ .اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﮐﺮﺑﻼﯾﯽ«
ﺑﻪ وﻃﻦ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
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راه ﻧﺠﻒ ﺗﺎ ﻣﮑﻪ ﮐﻪ از ﺻﺤﺮای ﺳﻮزان ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﮔﺬرد ،ﻓﻮقاﻟﻌﺎده دراز و ﭘﺮ ﻣﺸﻘﺖ اﺳﺖ و
ﻣﺮگ ﻣﺴﺎﻓﺮان در اﯾﻦ راه دور از اﺣﺘﻤﺎل ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻣﺮگ در راه ﻣﮑﻪ را ﭼﯿﺰی
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ »ﺷﻬﺎدت« ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰه و ﯾﺎ »اَﺟﺮش« رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ.

ﺣﻤﻞ ﺟﺴﺪ ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﺘﺒﺎت
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺮگ در راه ﻣﮑﻪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺮﺑﻼ و ﻧﺠﻒ را ﺛﻮاﺑﯽ ﺑﺰرگ ،ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای
ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ و وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺟﺎﯾﯽ راﺣﺖ در »آن دﻧﯿﺎ« ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﺎم ﭘﯿﺮی و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺪی ،ﺧﻮد را در »ﻟﺐ ﮔﻮر« ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺎری
ﮐﺮده ،ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ »ﻋﺰراﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎن آﻧﻬﺎ
ﻣﯽآﯾﺪ« ﻣﺤﻞ ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ دارﻧﺪ ،وﺻﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ،در ﯾﮑﯽ ازﮔﻮرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻋﺘﺒﺎت ،ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن
در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺰارﻫﺎی اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﻮﻧﺪ.
از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﻞ و دﻓﻦ ﻣﺮدﮔﺎن ﺷﯿﻌﻪ درﮔﻮرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﺗﺸﯿﻊ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﻮزه
ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪهاﺳﺖ.
ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺎهﻫﺎی ﺧﻨﮏﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎروانﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ از اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻋﺘﺒﺎت در ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺎروانﻫﺎ ﭘﺸﺖ ﻫﺮ اﺳﺐ ﭼﻬﺎر ﺗﺎﺑﻮت ،در ﻫﺮ ﻃﺮف اﺳﺐ دو
ﺗﺎﺑﻮت ،ﺑﺎر ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﺎدت ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻣﺮگ و دﻓﻦ اﺷﺨﺎص ،ﻗﺒﺮ آﻧﻬﺎ
ﻧﺒﺶ و ﺟﺴﺪﺷﺎن در آورده ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﺘﺒﺎت ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ رﺳﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻨﺪان رﻋﺎﯾﺖ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﺎه ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ،ﺟﺴﺪی ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺸﮏ ﻧﺸﺪه ،از ﻗﺒﺮ
درآورده ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﺘﺒﺎت ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد و ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ده-ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ،اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی
ﻣﺮدﮔﺎن را از ﻗﺒﺮ درآورده ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻼ و ﻧﺠﻒ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻀﺎ ﻧﻮه ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی ﭘﺪر و
ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ را در آورده و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﺘﺒﺎت ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را در آﻧﺠﺎ از ﻧﻮ دﻓﻦ ﮐﻨﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮای واردات اﺟﺴﺎد و ﯾﺎ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی آﻧﺎن از اﯾﺮان ،ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ وﺿﻊ
ﮐﺮده و درآﻣﺪ ﺗﺮکﻫﺎ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﻮب اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻗﻼ ده ﻫﺰار ﺟﺴﺪ از
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ )ﻋﺮاق ﮐﻨﻮﻧﯽ- ،م (.ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﻫﯿﭻ ﻫﻢ ﺑﺮآﺷﻔﺘﻪ
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ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ را »ﻧﺮخ راﯾﺞ« دﻓﻦ ﻣﺮدﮔﺎن ﺧﻮد در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪس ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ.
اﺻﻮﻻ واردات ُﻣﺮدﮔﺎن ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای درآﻣﺪ ﻣﺮدم ﮐﺮﺑﻼ و ﻧﺠﻒ اﺳﺖ.
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ رﺳﻢ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ را ﺑﻬﺘﺮ در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻣﺠﺴﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺎﻃﺮه
ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ اروﭘﺎﯾﯽ را ﻧﻘﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ
وﻇﯿﻔﻪ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ راهﻫﺎی ﮐﺎروانﻫﺎی زﯾﺎرت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺮده ،ﮔﺰارﺷﯽ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ .او از راه ﺗﺒﺮﯾﺰ وارد اﯾﺮان ﺷﺪه و در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ دو اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻌﺘﻤﺪی را ﮐﻪ
ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮز اﯾﺮان
ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻋﺮاق ﻋﺮب ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺰﺷﮏ اروﭘﺎﯾﯽ ،در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮزی ﺧﺎﻧﻘﯿﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺗﻔﺘﯿﺶﻫﺎی
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻣﻮران ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺤﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﻢ ﭘﺰﺷﮏ اروﭘﺎﯾﯽ
و ﻫﻢ ﻫﻤﮑﺎر ﺗﺮک او در ﺳﺮﺣﺪات ،ﺣﻤﻞ ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ آنﻫﻤﻪ ﺟﺴﺪ را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ راه دور و
دراز و از ﻣﯿﺎن آن ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻗﺼﺒﻪﻫﺎ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻣﯽ دادﻧﺪ ،ﻣﺎﻣﻮران ﮔﻤﺮک ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺗﻔﺘﯿﺶ ﭼﻤﺪانﻫﺎی ﭘﺰﺷﮏ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺎﻣﻮران ﮔﻤﺮک از داﺧﻞ
ﭼﻤﺪانﻫﺎی ﭘﺰﺷﮏ اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از وﺳﺎﯾﻞ ﻋﺎدی ﺳﻔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آرد و ﺑﺮﻧﺞ ،ﺗﻌﺪادی اﺳﺘﺨﻮان ﻧﯿﺰ
در آوردﻧﺪ .ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ ،دﻫﺎن ﭘﺰﺷﮏ ﺣﯿﺮتزده اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن
دو ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر اﯾﺮاﻧﯽ او ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﺗﻤﺎم ﻣﺸﻐﻮل ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران
ﮔﻤﺮک ﺑﺮای ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﺟﺴﺪﻫﺎ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ از ﭼﻤﺪان ﭘﺰﺷﮏ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآوردﻧﺪ ،آن دو ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ »اﯾﻦ اﺳﺘﺨﻮان ﭘﺪر ﻣﻦ اﺳﺖ« و ﯾﺎ »آن ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ،
اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﻣﻦ اﺳﺖ« .ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ آن دو ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﺑﺎ ﺣﺴﺎب اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻣﻮران ﮔﻤﺮک
ﭼﻤﺪانﻫﺎی ﭘﺰﺷﮏ اروﭘﺎﯾﯽ را ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﻤﻞ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی ﭘﺪر
و ﻣﺎدر و اﺟﺪاد ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
در راه ﮐﺮﺑﻼ و ﻧﺠﻒ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺮﺑﻌﯽ دارﻧﺪ
ﮐﻪ در اﻃﺮاﻓﺶ اﺗﺎقﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ وﺟﻮد دارد .ﺷﻤﺎر اﯾﻦ اﺗﺎﻗﮏﻫﺎ ﮔﺎه ﺗﺎ
ﻫﺸﺘﺎد ﻋﺪد ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺟﺎی اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺎﻧﻮان ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ .در وﺳﻂ ﺑﻨﺎی ﮐﺎرواﻧﺴﺮا ﻣﺤﻮﻃﻪای
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر ﮐﺎروانﻫﺎ ﻣﻮﻗﺘﺎ در آﻧﺠﺎ از اﺳﺐﻫﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده ﺷﺪه ،ﭼﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد
ﺗﺎ اﺳﺐﻫﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﺻﻄﺒﻞ اﺳﺐﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﺳﺖ.

53

ﮐﺎروانﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺴﺪﻫﺎی ﻣﺮدﮔﺎن ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎﺑﻮتﻫﺎی ﻣﺮدﮔﺎن
را ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﯾﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﺠﺎری در ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺪان وﺳﻂ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ ﭘﯿﺎده
ﮐﺮده ،روی ﻫﻢ ﻣﯽ ﭼﯿﻨﻨﺪ .ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻼ ﻣﯽ رﻓﺘﯿﻢ و در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎروان دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ اﺟﺴﺎد ﺑﻮد ،آﻣﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ﮐﺎروان ،ﺗﺎﺑﻮتﻫﺎی ﺧﻮد را وﺳﻂ ﮐﺎرواﻧﺴﺮا روی ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﭼﯿﺪﻧﺪ .ﺑﻮی ﺗﻌﻔﻨﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﺴﺪ
در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﮐﺎرواﻧﺴﺮا ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺎ را ﻧﺎﭼﺎر ﮐﺮد ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ،ﻫﻤﺎن روز
آن ﮐﺎرواﻧﺴﺮا را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ.

ﮐﺮﺑﻼ و ﻧﺠﻒ
دور ﺗﺎ دور ﮐﺮﺑﻼ ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ آﺑﯿﺎری دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﺮوزه دﯾﮕﺮ وﯾﺮان
ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ آب راﮐﺪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از ﺑﺎرانﻫﺎ در آﻧﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺮوﺑﻪ
را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﭘﺮ از اﻧﮕﯿﺰﻧﺪهﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ُﻣﺴﺮی و ُﮐﺸﻨﺪه ﮐﺮدهاﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻫﻤﻪ ،در ﮔﺮداﮔﺮد ﮐﺮﺑﻼ ﺑﺎغﻫﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰی ﻫﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
ﮐﺮﺑﻼ در ﻃﺮف راﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮات ﻗﺮار دارد .از ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺮﺑﻼ ﺗﺨﻤﯿﻨﺎ
ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻬﺮ و اﻃﺮاف آن آدﻣﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻦ و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ و ﮔﺮوه ﻃﺮﻓﺪاران او ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﯽ اﻧﺪازد .ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﮐﺮﺑﻼ و ﻫﺮﭼﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ،در ﻧﮕﺎه ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺟﻠﻮهای ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻣﻘﺪس ﺑﯿﺎﺑﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﺗﺎ ﺳﺪه ﻧﻮزدﻫﻢ از ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ درﯾﻎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ ﮐﺮﺑﻼ را از دﺳﺖ ﺗﺮکﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل  ١٨۴٢ﺑﻮد ﮐﻪ از
ﺳﻮی ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در ﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪ .از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻮرﺗﯽ
ﺟﺪی ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻬﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎﯾﯽ ﮔﺬرا ﺑﺮوز ﮐﺮد ،ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﻋﻮاﻗﺒﯽ ﺟﺪی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮐﺜﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮐﺮﺑﻼ اﺻﺎﻟﺘﺎ از اﯾﺮان و ﯾﺎ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﻮزه ﺗﺠﺎرت ﮐﺎﻣﻼ در دﺳﺖ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﺷﻬﺮ ﻣﺪام ﺑﺰرگﺗﺮ و ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺮوزه )در دوره ﺗﺎﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات- ،م(
در ﮐﺮﺑﻼ ﻫﺸﺖ ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد .در ﻓﺼﻞ زﯾﺎرت ﻋﺘﺒﺎت اﻣﮑﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎرواﻧﺴﺮا و
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ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ زاﺋﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ را در ﭼﺎدرﻫﺎ ﺟﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ ﭘﻮل و وﺟﻮﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ زاﺋﺮان ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺧﺮج ﻣﮑﺘﺐﻫﺎ و ﺣﻮزهﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﮐﺮﺑﻼ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﮐﺮﺑﻼ ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﯿﺮی »ﺳﯿﺪ« ﻧﯿﺰ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﺣﺘﺮام ﻣﺬﻫﺒﯽ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﺮا
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮد را ﻧﻮادﮔﺎن و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ .ﻋﻼﻣﺖ ﻇﺎﻫﺮی آﻧﻬﺎ
ﻋﻤﺎﻣﻪای ﺳﺒﺰ رﻧﮓ و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻫﻤﺎن رﻧﮓ اﺳﺖ.
ﮐﺮﺑﻼ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﮏ دﯾﻦ و ﯾﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،از زاﺋﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای زﯾﺎرت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،ﭘﻮل زﯾﺎدی در ﻣﯽ آورد .اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﺻﻠﯽ درآﻣﺪ
ﮐﺮﺑﻼ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﯾﺎرت زاﺋﺮان و ﺣﻤﻞ و دﻓﻦ ُﻣﺮدﮔﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ در درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ وﺟﻮﻫﺎت ،ﻫﺪاﯾﺎ ،ﻣﺎل
اﻣﺎم ،ﻧﺬر و ﺧﻤﺲ و زﮐﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺷﯿﻌﻪ در ﮐﺮﺑﻼ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد :ﯾﮑﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﻼ ،ﻧﻘﺮه و ﯾﺎ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ و دوم
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﻣﯿﻦ )»ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت«( ﯾﻌﻨﯽ اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻫﺪا ﻣﯽﺷﻮد و درآﻣﺪ ﻣﺎﻟﯽ آن
ﺑﺮای ﻣﺪارس و دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺧﺮج ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﺜﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎدات ﺑﯽﺑﻀﺎﻋﺖ ،ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺣﺪود دوازده ﻫﺰار دﻻر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﻼک
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﺮان ،در ﺗﺮﮐﯿﻪ )ﻋﺮاق- ،م (،.ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و
ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻃﻼ ،ﻧﻘﺮه و ﺳﻨﮓﻫﺎ و اﺷﯿﺎی ﭘﺮﻗﯿﻤﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی
ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪهاﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری »ﺧﺰاﻧﻪداری« اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت را
»ﮐﻠﯿﺪدار« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺛﺮوت ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪدارﻫﺎ را ﺗﺎ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار دﻻر ﺗﺨﻤﯿﻦ
ﻣﯽزﻧﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺎدت ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ زاﺋﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪدار اﻫﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اوﻻ اﯾﻦ،
ﭼﯿﺰی اﺟﺒﺎری ﻧﯿﺴﺖ و ﺛﺎﻧﯿﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺒﺎﺷﺖ آن ﻫﻤﻪ ﺛﺮوت ﻫﻨﮕﻔﺖ در
دﺳﺖ ﺧﻮد ﮐﻠﯿﺪ دارﻫﺎ ﺷﻮد.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه در ﺳﺎلﻫﺎی ﻫﻔﺘﺎد ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ )ﺣﺪود ﺻﺪ و ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،م(.
ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ دارﻫﺎ ،ﻫﺮ ﭘﯿﺸﮑﺸﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺘﺒﺎت داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه دﻻر
ارزش دارد ،ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ آن وﻗﺖ اﯾﻦ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﺑﺮای ﺗﺠﺴﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻘﺪار ﺛﺮوت اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه
در ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﻋﺘﺒﺎت ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﻢ؛ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه از ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ وﻗﺖ،
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ،اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﺪ .آن وﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﻮﺟﻮدی
اﯾﻦ ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺣﺪود ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﻔﺖ ﺗُﻦ اﺷﯿﺎء و اﺟﻨﺎس ﭘﺮﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه و
ﻋﺎﯾﺪات آن ﺑﺮای اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺻﺮف ﺷﺪهاﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﺮﻗﯿﻤﺖﺗﺮﯾﻦ اﺷﯿﺎء ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﻧﻮﺳﯽ ﻣﺰﯾﻦ ﺑﺎ
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زﻣﺮدی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﻓﺮﺷﯽ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺮوارﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﺪاﯾﺎی ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪﻫﺎی ﻫﻨﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
ﺛﺮوتﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺣﺮمﻫﺎی ﮐﺮﺑﻼ و ﻧﺠﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺳﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ ﺗﺮﮐﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ و ارزش اﻣﻼک اﻫﺪاﯾﯽ در اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪهاﺳﺖ .ﮐﻨﺘﺮل اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺛﺮوت
ﻫﻨﮕﻔﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﻠﯿﺪ دارﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺠﺘﻬﺪﻫﺎﺳﺖ .اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺠﺘﻬﺪ« ﻧﺪارﻧﺪ،
اﻣﺎ ﻣﺠﺘﻬﺪﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﻧﻔﻮذﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ
)ﻋﺮاق ﮐﻨﻮﻧﯽ- ،م (.و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺮﺑﻼ ،ﻧﺠﻒ ،ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ و ﺳﺎﻣﺮا زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
زﻧﺪﮔﯽ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان و ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﮐﺜﺮا ﺳﻨﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻔﻮذ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﯾﻦ
ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ در داﺧﻞ اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﻮد.
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ در واﻗﻊ ﮔﻮرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﭘﻬﻨﺎوری ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
در ﺗﻤﺎس روزﻣﺮه ﺑﺎ آن ﻣﺮدﮔﺎناﻧﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺣﺮم و ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯿﻌﻪ ،ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ
را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در واﻗﻊ در ﮐﺮﺑﻼ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺣﺮم اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﭼﯿﺰ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ
ﮔﻨﺒﺪی ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪود ﺻﺪ ﻫﺰار ﭘﻮﻧﺪ ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ را ﻣﯽﺗﻮان درﺑﺎره ﺷﻬﺮ
ﻧﺠﻒ و ﺣﺮم ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽﺗﺮ از ﮐﺮﺑﻼ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﺤﺮای ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺖ.
ﮔﻨﺒﺪ و ﻣﻨﺎرهﻫﺎی ﺣﺮم ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺰ روﮐﺶﺷﺪه ﺑﺎ ﻃﻼی ﻧﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻧﯿﻢ
دﻻر )ﺻﺪ و اﻧﺪی ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،م (.اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﺪاﯾﯽ ﻧﺎدر ﺷﺎه اﻓﺸﺎر ﺑﻮد .ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻣﺮا در ﺷﻤﺎل ﺑﻐﺪاد
ﺣﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺣﺪود دو ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﭼﻨﺪان ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺟﺰ ﻣﺪﻓﻦ دو اﻣﺎم
ﺷﯿﻌﻪ و اﯾﻦ ﺑﺎور ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ اﻣﺎم دوازدﻫﻢ ،ﻣﻬﺪی ،در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪهاﺳﺖ.
از ﻧﻈﺮ داراﯾﯽ ﻫﻢ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺎﻣﺮا ﺛﺮوﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﺮﺑﻼ و ﻧﺠﻒ دارد .اﻣﺎ از ﻧﮕﺎه ﻣﻦ ،ﻣﺠﺘﻬﺪ
ﻣﻌﺮوف و ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﺎﻧﻔﻮذ ﺳﺎﻣﺮا ،ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ ﺷﯿﺮازی ،ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و داﻧﺸﻤﻨﺪی
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺑﺎﻧﻔﻮذ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺟﻮاد ﺗﺒﺮﯾﺰی،
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮی ﮐﻨﻨﺪه در ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﻨﺎم »ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ« در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان را ﺑﺎزی
ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ.
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ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ
در ﮔﻔﺘﺎر ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﻣﻮرد اﻫﻤﯿﺖ ﻋﺘﺒﺎت ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺎﻣﺮا ﻫﻢ اﺷﺎره ای ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮدم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ و ﻣﺴﺠﺪ آن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺮﺑﻼ و ﻧﺠﻒ ﺻﺎﺣﺐ اﻫﻤﯿﺖ و ﺣﺘﯽ ﺛﺮوت ﮐﻤﺘﺮی
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ ﺷﯿﺮازی ،ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺑﺰرگ ﺳﺎﮐﻦ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﭼﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻔﻮذ ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪی
در ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﯿﺎن اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ دارد.
ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ زﻣﺎﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﺶ ﺑﻮد و ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪی ﮐﻪ
اﮐﺜﺮ اوﻗﺎﺗﺶ را در آن ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺼﺎ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ .ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ و ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻬﺪ از ﭼﻬﺎر
ﮔﻮﺷﻪ اﯾﺮان ،روﺳﯿﻪ ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﺑﺨﺎرا ﺑﺮای دﯾﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮا ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﮐﻪ در
ﺳﺮ راه او ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮد ،ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﺻﻒ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻼﻣﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ و دﺳﺘﺶ را ﺑﺒﻮﺳﻨﺪ.
ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻫﻢ اﻧﮕﺎر ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ از دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻮد .او ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻫﺰاران دﻻر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
وﺟﻮﻫﺎت و ﺧﯿﺮات درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ را ﺑﺮای اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺤﺘﺎج ﺧﺮج ﻣﯽﮐﺮد و
ﺧﻮد در ﻣﻨﺘﻬﺎی ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽزﯾﺴﺖ .اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ،ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ و
ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ از ﻣﻼﻗﺎت او ﺑﺎزﮔﺮدد .ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻣﻮﻣﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﻘﯿﻪ
زﻣﺎﻧﻪاش ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺗﻌﺼﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ادﯾﺎن دﯾﮕﺮ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺎ ﻣﺪﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ای داﺷﺘﯿﻢ.
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ،ﺻﻤﯿﻤﯽ و دور از ﺟﻤﻼت ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﻣﻌﻤﻮل در دﻧﯿﺎی ﺷﺮق
ﻣﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻫﻢ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮآﻏﺎز ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی »ﻣﯿﺮزا« ﺑﻪ ِ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد» :ﺳﻼم ﺑﺮ
ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮو راه ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ در ﮐﻨﺎر درس و ﻣﻮﻋﻈﻪﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺧﻮد در ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺎﻣﺮا ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ داﺧﻞ اﯾﺮان ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ داﺷﺖ و اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد ﺣﺎج
ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ از ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی »ﻣﯿﺮزا« ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد
ﮐﻪ ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ در ﺗﺮﮐﯿﻪ )ﻋﺮاق اﻣﺮوز ،م (.و ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ در داﺧﻞ اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﻋﻠﻤﯽ »ﻣﯿﺮزا« آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻣﻨﺶ او ،زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎده ،ﺗﻮاﺿﻊ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ
ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺗﻔﺎﻫﻢ او ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ او ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم

58

ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ ﺳﺮﺷﻨﺎس اﯾﺮان ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ را ﺑﯽ ﺑﺮو ﺑﺮﮔﺮد ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .او ﺣﺘﯽ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر و درﺑﺎر از ﺑﯿﺎن ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮد و ﯾﺎ دﻓﺎع از ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ ﻣﻘﯿﻢ اﯾﺮان اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻧﻔﻮذ ﮔﺴﺘﺮده ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ
اﯾﺮان ﺑﺎ دﻋﻮت او ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﻔﺖ ﻫﻔﺘﻪ از ﮐﺸﯿﺪن ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری
ِ
ﺧﺎﻃﺮات اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ در اﯾﺮان را ﺧﻮب درک ﻧﮑﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ
ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در آن ﮐﺸﯿﺪن ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﻫﻢ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدان و ﻫﻢ زﻧﺎن ﺗﺎ اﯾﻦ درﺟﻪ ﺷﺎﯾﻊ و راﯾﺞ
ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﺮان دو ﻧﻮع ﺗﻮﺗﻮن ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﻢ ﺗﻮﺗﻮن ﻋﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﮕﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽرود و دوم ﺗﻮﺗﻮن ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ »ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ« ﻧﺎم دارد و ﺑﺮای ﮐﺸﯿﺪن ﻗﻠﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺸﯿﺪن
ﻗﻠﯿﺎن در ﺗﻤﺎم ﺷﺮق راﯾﺞ اﺳﺖ و ﺗﻨﺒﺎﮐﻮی ﻗﻠﯿﺎن ﺟﺰو ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود .ﻫﯿﭻ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ،ﻫﯿﭻ دﯾﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺬاﮐﺮهای ،ﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﭼﻪ رﺳﻤﯽ ،ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ در آن ﻗﻠﯿﺎن ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ آدمﻫﺎی ﻣﺘﻤﻮل ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ و ﯾﺎ وﯾﮋﮔﯽ آب
ﻗﻠﯿﺎن ﺧﻮد اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻫﻨﮕﺎم رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ،ﻧﻮﮐﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﻗﻠﯿﺎن و ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ و ﺣﺘﯽ ذﻏﺎل ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﻓﻄﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ »ﭘُﻔﯽ« ﺑﻪ ﻗﻠﯿﺎن آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻗﻠﯿﺎن در زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺳﺎل  ١٨٨٠ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ
اﻣﻀﺎی ﻗﺮاردادی ،اﻧﺤﺼﺎر ﺗﺠﺎرت ﺗﻮﺗﻮن و ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ داد .وﻗﺘﯽ اوﻟﯿﻦ
ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد در اﯾﺮان ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮج ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺮدم
درک ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻫﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺠﺎر ﺗﻮﺗﻮن در اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ و ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ
ﮔﺮوه ﮐﺜﯿﺮی از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﺮوش اﻧﺤﺼﺎری ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﮐﻨﻨﺪ.
آﻣﺪن ﺧﺎرﺟﯿﺎن و ﻓﺮوش اﻧﺤﺼﺎری ﺗﻨﺒﺎﮐﻮی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻦ آﺗﺶ اﻋﺘﺮاضﻫﺎ
ﺷﺪ .اﺑﺘﺪا ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﯽاﻣﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎه و ﻧﺰدﯾﮑﺎن و ﻣﺸﺎوران او ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﺤﻨﺸﺎن رﻓﺘﻪ
رﻓﺘﻪ ﺗﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ اﻧﺤﺼﺎر ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان را
ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯿﺎن ﻣﯽﺳﭙﺎرد ،اﺗﻬﺎﻣﯽﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﺟﻠﻮه ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد.
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روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﭼﺎپ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و ﻗﺎﻫﺮه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻟﺤﻦ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻧﺤﺼﺎر
ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﻨﺪ ﺗﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼش اداره ﮔﻤﺮک ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ورود اﯾﻦ
روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎز ﻫﻢ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت را ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﯽآوردﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎریﻫﺎ
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻨﺶ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﺎﻻﺧﺮه روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻫﻢ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﺮدم ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ .در اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
روﺣﺎﻧﯿﻮن در ﺷﯿﺮاز اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﮕﺎه
ﺗﺒﺮﯾﺰ اﻋﺘﺮاﺿﺎت را اداﻣﻪ داد و ﻧﺎ آراﻣﯽ ﺣﺘﯽ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺖ .روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺒﻮب و ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺟﻮاد ﻣﺠﺘﻬﺪ در ﻣﻮﻋﻈﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺧﺎرﺟﯿﺎن ﮐﺮد )ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺟﻮاد ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺗﺒﺮﯾﺰی ﺟﺪ ﭘﺪری ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات ،ﻋﺒﺎس
ﺟﻮادی اﺳﺖ- ،م (.ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮر آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﻧﺤﺼﺎر ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ
در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻗﯿﺎم ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮ ﺿﺪ
اﻧﺤﺼﺎر ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﭼﻨﺎن ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ اﯾﺎﻟﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را از ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺤﺼﺎر
ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﻣﻌﺎف ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻫﻢ زﯾﺎد ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺎآراﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺎزﻧﺪران و
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺑﺎﻻﺧﺮه در  ٢١ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ١٨٩١ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺮده ﺿﻤﻦ ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﺼﺮف ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﮐﺸﻮر دﻋﻮت ﮐﺮد .ﺑﺮاﺳﺘﯽ
ﻫﻢ ﻣﺮدم در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ اﯾﺮان و از ﺟﻤﻠﻪ ارﺗﺶ و ﺣﺘﯽ درﺑﺎر ﺷﺎه ،ﮐﺸﯿﺪن ﺳﯿﮕﺎر و ﻗﻠﯿﺎن را ﻗﻄﻊ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ در ﻓﺘﻮای ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﺧﻼف روح ﻗﺮآن اﺳﺖ
و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻧﺤﺼﺎر ﺣﺮام و ﻣﺼﺮف ﺗﻨﺒﺎﮐﻮی آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻓﺘﻮا ،اوﺿﺎع ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺷﺪ .اﯾﺮان ﺑﺎ ﺧﻄﺮ اﻧﻘﻼب روﺑﺮو ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽدﯾﮕﺮی ﮐﺮده و اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮی ﺻﺎدراﺗﯽ اﻋﻤﺎل
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮی ﻣﺼﺮﻓﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻫﻢ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار
ﻧﮕﺮﻓﺖ .در  ٢٣دﺳﺎﻣﺒﺮ در ﺧﻮد ﺗﻬﺮان ﮔﺮوهﻫﺎی ﺷﻮرﺷﯽ ﻗﺼﺮ ﺷﺎه را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﻮای ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺻﺮه در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ و
ﯾﺎ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
اوﺿﺎع ﮐﺸﻮر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺷﻮرای ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ از وزﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮری ﺑﻪ
ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ آرام ﺷﺪن اوﺿﺎع ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
دوﻟﺖ ﺟﻮاب ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻨﻔﯽ دادﻧﺪ .ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ درﺑﺎر و ﺣﺮم ﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد .دوﻟﺖ ﮐﻪ
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دﯾﮕﺮ از ﻫﯿﭻ ﮔﻮﺷﻪ ﮐﺸﻮر ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻧﻤﯽدﯾﺪ ،ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ .در ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﺳﺎل  ١٨٩٢در ﻫﻤﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان رﺳﻤﺎ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺤﺼﺎر ﺗﺠﺎرت ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﮐﺎﻣﻼ و ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﻟﻐﻮ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺧﺒﺮ ﻟﻐﻮ ﻗﻄﻌﯽ اﻧﺤﺼﺎر ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﺑﻪ ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ در ﺳﺎﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ و او ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ از ﻟﻐﻮ ﻗﺎﻧﻮن و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ دوﻟﺖ ،ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ را ﻟﻐﻮ ﮐﺮده ،اﺟﺎزه ﮐﺸﯿﺪن دوﺑﺎره
ﻗﻠﯿﺎن و ﺳﯿﮕﺎر را داد .ﻣﺮدم ﭘﺲ از ﻫﻔﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺮک ﻣﺼﺮف ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ،اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﺎ ﺷﺎدی و ﺷﻌﻒ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺎهﻫﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم ،ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ و ﺗﺤﻤﻞ زﯾﺎنﻫﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ،ﻧﻔﺴﯽ راﺣﺖ ﮐﺸﯿﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۵٠٠ﻫﺰار
ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ  ١٩۴ﻫﺰار ﭘﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ  ١٣٩ﻫﺰار ﭘﻮﻧﺪ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﭘﯿﺸﮑﺶ« )اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮران ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
اﻧﺤﺼﺎر- ،م (.داده ﺷﺪه ﺑﻮد.
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ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺮدان ﻣﺴﻠﺢ ُﮐﺮد )از ﮐﺘﺎب ﭘﻮﻧﺎﻓﯿﺪن(

در ﻣﯿﺎن ُﮐﺮدﻫﺎ
ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی ﺗﻤﺪن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﺑﻞ در ﺟﻨﻮب ﺑﻐﺪاد ،دوﺑﺎره رو ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻧﻬﺎدﯾﻢ ،ﺑﻪ
ﺳﻮی ﮐﻮهﻫﺎی »ﺣﻤﺮﯾﻦ« ﮐﻪ ﺣﺪودا  ۵۶٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در اﻣﺘﺪاد ﻣﺮز اﯾﺮان اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ
ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ رودﺧﺎﻧﻪ »زاب ﮐﻮﭼﮏ« ﺑﻪ دﺟﻠﻪ ﻣﯽرﯾﺰد .روی ﺗﭙﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺪودا  ١۵٠ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع
داﺷﺘﻨﺪُ ،ﮐﺮدﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ  ،ﯾﻌﻨﯽ از ﻫﻤﺎن ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در اﯾﺮان ﻫﻢ آﺷﻨﺎ
ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ.
)رﺷﺘﻪﮐﻮهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ »ﺣﻤﺮﯾﻦ« ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻮهﻫﺎی زاﮔﺮس اﺳﺖ ،در ﻧﻘﺎط ﺷﻤﺎل
ﺷﺮﻗﯽ ﻋﺮاق ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ از ﻣﺮز اﯾﺮان ﺷﺮوع ﺷﺪه ،اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ و
ﮐﺮﮐﻮک را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻋﺮاب در ﺟﻨﻮب اﯾﻦ ﮐﻮهﻫﺎ و
ﮐﺮدﻫﺎ در ﺷﻤﺎل آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪﮐﻮهﻫﺎ ﻣﺮزی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺑﻞ در
ﺟﻨﻮب و آﺷﻮر در ﺷﻤﺎل ﺑﻮد- ،م(.
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در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﮐﻮهﻫﺎی ﺣﻤﺮﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،وارد وﻻﯾﺎت ﺗﺮﮐﯽ-ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﻪ،
ﮐﺮﮐﻮک و »ﻃﺎووق« ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﻫﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐـُﺮدﻫﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﻬﻨﺎوری ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٣٩٠٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از
ﮐﻮه آرارات و ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ در ﺷﻤﺎل آﻏﺎز ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪﻫﺎی رود دﺟﻠﻪ ﯾﻌﻨﯽ درهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی زاب ﮐﻮﭼﮏ و زاب ﺑﺰرگ ﺑﻪ دﺟﻠﻪ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ ،داﻣﻦ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ) .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺳﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از ﮐﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ ﺑﻪدﺳﺖ داده ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .م(.
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﮐﺮدﻫﺎ در آن ﻣﺴﮑﻮن ﺷﺪهاﻧﺪ» ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن« ﻧﺎم دارد و ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ
وﺻﻌﺐاﻟﻌﺒﻮر اﺳﺖ .ﮔﺴﺘﺮه اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﻣﺮز روﺳﯿﻪ ﻣﯽرﺳﺪ و در ﺷﺮق در اﻣﺘﺪاد
ﻣﺮز اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ رو ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ آﺑﯿﺎری ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و
ﺟﻮﯾﺒﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن دارای دﺷﺖﻫﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰی ﺑﺮای ﭼﺮاﻧﺪن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان اﺳﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ
ﮐـُﺮدﻫﺎ داﻣﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن را در دﻫﮑﺪهﻫﺎ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﻠﻪﻫﺎی ﺧﻮد از ﭼﺮاﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ
ﭼﺮاﮔﺎه دﯾﮕﺮ ﻣﯽروﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻤﻪ ﮐﻮﭼﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺮدﺳﺘﺎن در اﯾﺮان
و ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ در ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺒﻮر اﺳﺖ ،ﻣﺮدم آن ﻋﻤﻼ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮی ﻣﺮز
ﺑﻪ ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آن ﻣﯽروﻧﺪ .ﮐـُﺮدﻫﺎ از ﺑﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،دوام آوردن و
زﻧﺪﮔﯽ ﺛﺎﺑﺖ در ﯾﮏ ﺳﻮی ﻣﺮز ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ ﮐـُﺮدﻫﺎ در ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺑﺨﺶ
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ آﻧﻬﺎ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
)ﺗﺎ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺨﺴﺖ و ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،دوﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮاق ،ﺳﻮرﯾﻪ،
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺗﺮﮐﯿﻪ-ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ-م(.
ﮐﺮدﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮه ﻫﺎی »ﺳﻨﺠﺎر« زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ از ﻧﮕﺎه زﺑﺎن و ﻋﺎدات و رﺳﻮﻣﺸﺎن از ﮐﺮدﻫﺎی
ﺷﻤﺎل ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎور ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﯾﺰﯾﺪی ﻫﺎ« و ﯾﺎ »اﯾﺰدی ﻫﺎ« ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
اﮔﺮﭼﻪ آﺛﺎر روﺷﻨﯽ از ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻫﺎ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﯾﺰﯾﺪﯾﺎن ﺑﺪﺷﺎن ﻣﯿﺎﯾﺪ ،ﭼﻮن ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺮوان ﯾﺰﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ را ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻫﺎ ﯾﺰﯾﺪی ﻫﺎ را »ﺷﯿﻄﺎن ﭘﺮﺳﺖ« ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر
ﺧﻮد دﻻﯾﻠﯽ ﻫﻢ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﺰﯾﺪی ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ و دوﻟﺖ
ﺗﺮک ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﯾﺰﯾﺪی ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .ﯾﺰﯾﺪی ﻫﺎ ﮔﻬﮕﺎه از
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺬﻫﺐ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮط
آﻧﮑﻪ در اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮد آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﯾﺰﯾﺪی ﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻧﺰدﯾﮏ
ﺗﺮ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮک آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ را ﻫﻤﭽﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ.
ﯾﺰﯾﺪی ﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻗﺒﯿﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻨﺴﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻧﺎم دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻧﻤﯿﺪﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﺎم »ﯾﺰﯾﺪی« و ﯾﺎ »اﯾﺰدی« ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯿﺸﻮد ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
اﺳﺮارآﻣﯿﺰ اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺮوان دوﻣﯿﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻣﻮی ،ﯾﺰﯾﺪ ،ﻗﺎﺗﻞ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻋﺪه دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ را از ﯾﺰد ﻣﯿﺸﻤﺎرﻧﺪ و ﻧﺎم آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﯾﺮان ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ،و ﮔﺮوه
ﺳﻮم ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ اﺻﻞ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ »اﯾﺰدی« ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ از ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﯽ »اﯾﺰد« و »ﯾﺰدان« ﻣﯿﺎﯾﺪ.
ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ درک ﮐﺮده ام ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﯾﺰﯾﺪی ﻫﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﺘﺪا از ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻬﯽ ﺧﻮد آﻓﺘﺎب ،ﻣﺎه،
ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ را ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻮد .ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻪ او ﻫﻢ آﻓﺮﯾﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ،ﺷﻮرش ﮐﺮد و ﻃﺮد ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﺳﺎل رﻧﺞ و اذﯾﺖ و رﯾﺨﺘﻦ ﻫﻔﺖ اﻧﺒﺎر اﺷﮏ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ،ﺷﯿﻄﺎن ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮد و
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﯿﻄﺎن را ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﻣﻘﺎم او را در ﻣﯿﺎن ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ او ﺑﺎز ﭘﺲ داد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﯾﺰﯾﺪﯾﺎن ،آن اﺷﮏ ﻫﺎی ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﺷﯿﻄﺎن در روز رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻫﻔﺖ آﺗﺶ ﻋﻈﯿﻢ را ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﺪ.
ﯾﺰﯾﺪﯾﺎن ،ﻃﺒﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎور ،ﺧﺪا ،آﻓﺘﺎب ،ﻣﺎه ،ﺳﺘﺎرﮔﺎن ،ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﻄﺎن را ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﭘﺮﺳﺘﺶ آﻓﺘﺎب ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﻄﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻨﺒﻊ ﻫﻤﻪ ﺑﺪی ﻫﺎ
از آﺋﯿﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن اﯾﺮاﻧﯽ رﯾﺸﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﺑﻪ ﺑﺎور آﻧﻬﺎ ،ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﻤﺎﻟﺖ و
ﺧﻮﺷﺮﻓﺘﺎری ﮐﺴﯽ ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﯿﻄﺎن و ﯾﺎ اﻫﺮﯾﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺸﻤﺶ را ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪ .از اﯾﻦ
ﺟﻬﺖ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ درﺑﺎره ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺎﻋﺚ دل آزردﮔﯽ ﯾﺰﯾﺪﯾﺎن ﻣﯿﺸﻮد .آﻧﻬﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻧﺎم »ﺷﯿﻄﺎن«
را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﻤﯽ آورﻧﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ از او ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
»آن ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﯿﺴﺖ« ،ﯾﺎ »آن ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻟﻌﻦ ﺟﺎﻫﻼن اﺳﺖ «.و ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ از ﺷﯿﻄﺎن،
او را »ﻣﻠﮏ ﻃﺎووس« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﻃﺎووس ﻫﺎ ،ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﺰﯾﺪﯾﺎن آن را ارج ﻣﯽ ﻧﻬﻨﺪ
و ﻧﻤﺎد ﺷﯿﻄﺎن ﻣﯿﺸﻤﺎرﻧﺪ.
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ﻣﺮز ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و اﯾﺮان در ﺳﺎل  ١۶٣٩ﻃﯽ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪای ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺳﻠﻄﺎن
ﻣﺮاد ﭼﻬﺎرم ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و ﺷﺎه ﺻﻔﯽ اﯾﺮان اﻣﻀﺎء ﺷﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ از ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
روﺳﯿﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺒﻮل ﻗﺮارداد ارﺿﺮوم در ﺳﺎل  ١٨۵١ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،دﻗﯿﻖﺗﺮ
ﮔﺮدﯾﺪ.
ﮐـُﺮدﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺎﺳﺎ در وﻻﯾﺎت دﯾﺎرﺑﮑﺮ ،ارزروم )ارضروم( ،ﻣﻮﺻﻞ و ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از وﻻﯾﺖ
ﺑﻐﺪاد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﺮان اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﻮج ﺑُﻼغ ،اﺷﻨﻮﯾﻪ و ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ُﮐﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد
ﮐـُﺮدﻫﺎ در ﺗﺮﮐﯿﻪ )ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ اﻣﺮوز -م (.ﺣﺪود ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ و در اﯾﺮان
ﺣﺪود  ۶٠٠ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭼﻪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﭼﻪ در اﯾﺮان ،ﮐﺮدﻫﺎ ﺑﻪ دو ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :ﯾﮏﺟﺎﻧﺸﯿﻦﻫﺎ و ﻋﺸﺎﯾﺮ .ﻋﺸﺎﯾﺮ
ﮐﺮد زﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری دارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ دارای »ﺑﯿﮓ«ﻫﺎ و ﺷﯿﺦﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت
ﻣﺤﻠﯽ آﻧﻬﺎ از ﺷﯿﻮخ ﻋﺮب ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﮐﺮد اﺳﺐﺳﻮاراﻧﯽ ﻣﺎدرزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ و
از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺎرت آﻧﻬﺎ از ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻋﺮب ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .اﺳﺒﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﯽﺷﮏ از ﻧﮋاد اﺳﺐ ﻋﺮﺑﯽ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺐﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺟﺜﻪ آﻧﻬﺎ
راﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺰ ﮐﻮﻫﯽ از ﺑﻠﻨﺪیﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽروﻧﺪ .از زﻣﺎن ﺟﻨﮓ روﺳﯿﻪ و
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺷﺪه و ﻫﻢ ﺑﻪ
ِ
ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﮐﺮدﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺗﻔﻨﮓﻫﺎی ﻣﺎرﺗﯿﻨﯽ-ﻫﺎﻧﺮی ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻠﯿﮏ ﺣﯿﻦ
ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺐ ﺗﺎزیﻫﺎ ،ﮐﻤﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺪﻓﺸﺎن را ﺑﺰﻧﻨﺪ .راﻫﺰﻧﯽ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده و ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﮐﻪ از ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﯽﮔﺬرد ،اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺣﻤﻠﻪ و ﭼﭙﺎول آﻧﻬﺎ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺧﻮشﺷﺎﻧﺲ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺳﺮﻗﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ راﻫﺰﻧﺎن ُﮐﺮد اورا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺴﻨﺪه
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﺸﺎﯾﺮ ﮐﺮد اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ در ﺣﺎل ﺟﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻠﺖ آن ﻫﻢ اﮐﺜﺮا »ﻧﺰاع ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ« ) و ﯾﺎ
»ﺧﻮنﺑﺲ«( اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎه ﻣﺪتﻫﺎ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺘﻞﻫﺎی »ﺷﺮاﻓﺘﯽ« و ﯾﺎ »ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ« ﺑﯿﻦ
ﻃﺎﯾﻔﻪﻫﺎ و ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐـُﺮدﻫﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﻬﻤﺎنﻧﻮاز ﻫﺴﺘﻨﺪ و آزادی ﺧﻮد را دوﺳﺖ دارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﻋﺪه ﺧﻮد وﻓﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ »ﻧﺎن و ﻧﻤﮑﯽ« ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺻﺎدق ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﻧﺎن ﮐﺮد در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن
دﯾﮕﺮ اﻗﻮام ﻣﺴﻠﻤﺎن آزادیﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺣﻀﻮر ﻣﻬﻤﺎن ﻫﻢ ﭼﺎدر و ﯾﺎ روﺳﺮی ﺑﻪ
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ﺳﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﮐﺎر و زﺣﻤﺖ زﻧﺎن ﮐﺮد ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ.

ﺷﻮرش ﺷﯿﺦ ﻋﺒﯿﺪاﷲ ﻧﻬﺮی
ﮐﺮدﻫﺎ ﻣﯿﺎن ﺳﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦﻫﻤﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﺸﺎﯾﺮ
ﮐﺮد ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻓﺮﺻﺘﯽ دﺳﺖ داد ،در راه اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد ﺟﺪ و ﺟﻬﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ در ﺳﺎل ) ١٨٨٠ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ- ،م (.ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ و
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮز ﻗﯿﺎم ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
در ﺟﺮﯾﺎن آن ،ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮخ و ﺑﺰرﮔﺎن ﻃﻮاﯾﻒ ﮐﺮد در ﻃﺮف
ِ
ﻗﯿﺎم ﺷﺮوع ﺷﺪ و آن ﺷﯿﺦ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد ،ﻣﻦ در اﯾﺮان ﺑﻮدم.
ﺟﻨﮓ روس و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ُﮐﺮدﻫﺎ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺗﻔﻨﮓ ﺑﺪﺳﺖ آورده
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ اﺳﻠﺤﻪﻫﺎ را ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮک ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐـُﺮدﻫﺎ در ﺟﻨﮓ ،ﻣﺘﺤﺪ
ﺗﺮکﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﺗﻔﻨﮓﻫﺎ را ﻫﻢ آﻧﻬﺎ ﺧﻮدﺷﺎن در ﺟﻨﮓ دﺳﺘﺮس ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ
زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﯾﮏ ﺷﯿﺦ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ و ﻣﺤﺒﻮب ُﮐﺮد ﺑﻨﺎم ﻋﺒﯿﺪاﷲ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﮐﻪ آرزوی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ُﮐﺮدی را داﺷﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪای ﻃﺒﻌﺎ ﭘﺮ از ﺧﻄﺮ و رﯾﺴﮏ ﺑﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ،
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎﯾﻪ دردﺳﺮ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺑﺨﺼﻮص اﯾﺮان ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﻮرش
ﺑﺎﻋﺚ وﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر و ﻣﺮگ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﺷﺪ.
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﯿﺪاﷲ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮد .او در دﻫﮑﺪهای درﺳﺖ در آن ﺳﻮی ﻣﺮز اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ،در
ﻃﺮف ﺗﺮﮐﯿﻪ )ﻋﺮاق اﻣﺮوز- ،م (.ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .او ،ﻫﻢ ﺷﯿﺦ ﺑﻮد ،ﻫﻢ ﺳﯿﺪ و ﻫﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ و
ﺧﻄﺎﺑﺖ ﺧﻮد ﻧﻔﻮذ زﯾﺎدی در ﻣﯿﺎن ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻃﺎﯾﻔﻪﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﮐﺮدﺳﺘﺎن داﺷﺖ .او ﻫﺮ
روز در »ﻗﺼﺮ« ﺧﻮد در اﯾﻦ دﻫﮑﺪه ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻫﺎ ﺟﻠﻮی ﭘﻨﺠﺮه اﺗﺎق
ﻧﺸﯿﻤﻦ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ و ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﻮالﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن
ﺳﺨﻨﺎن ﺷﯿﺦ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽاﻣﺪﻧﺪ ،ﺟﻮاب ﻣﯽداد .ﺑﻌﻀﺎ ﺗﺎ  ۶٠٠ﻧﻔﺮ از دهﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﺒﯿﺪاﷲ ﺑﻪ دﻫﮑﺪه او ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .او ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮدم ﮔﻮش ﻣﯽداد و
اﺧﺘﻼﻓﺎت را رﻓﻊ ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﯿﺦ در اﯾﻦ ﻗﻀﺎوتﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﭼﻨﺎن رﻓﺘﺎر ﺑﯿﻄﺮﻓﺎﻧﻪ ای ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﺮد
ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺮق ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻣﻬﻤﺎنﻧﻮازی و ﺳﺨﺎوت او ﻧﯿﺰ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﺶ
ﺑﯽﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮد .او ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎری ﭘﯿﺸﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ﻏﺬا ﻣﯽداد ،ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﭘﺎ اﻓﺘﺎده و ﻣﺘﻮاری ﺑﻮد ،ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻣﯽداد .وﻗﺘﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﯿﻤﺎری و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮی
ﺧﻮد ﺷﯿﺦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺴﺮش اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد.
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ﺷﯿﺦ ﻋﺒﯿﺪاﷲ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﭼﯿﺪ ،ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺷﯿﻮخ ُﮐﺮد ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﯾﺮان را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﻪ او ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺷﯿﺦ ﺣﻤﺰه آﻗﺎﺑﯿﮓ ﻧﺎم داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺴﺎوت و ﺑﯿﺮﺣﻤﯽ ﺧﻮد ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮد و ﮐﯿﻨﻪ ﮐﻬﻨﻪ ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان داﺷﺖ .ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﺻﺤﻨﻪ وﻗﻮع اﯾﻦ ﺷﻮرش در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﻓﻼت اروﻣﯿﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻢ ﻣﺮز ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺘﺶ اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﯿﻌﻪ )آذری- ،م (.ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﺴﻄﻮری و ﯾﺎ آﺳﻮری ﺑﻮدﻧﺪ.
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﺴﻄﻮرﯾﺎن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻫﻤﺎن ﻃﺮﻓﺪاران اﺳﻘﻒ »ﻧﺴﻄﻮرﯾﻮس« ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺷﻮرای ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮ »اِ ِﻓﺲ« )در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ- ،م (.در ﺳﺎل  ۴٣١ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ارﺗﺪاد ﺷﺪﻧﺪ.
ﺗﺼﺎدف ﻋﺠﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﻄﻮریﻫﺎ ﻫﻢ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﮐـُﺮدﻫﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪهاﻧﺪ و در ﻫﺮ دو ﻃﺮف
ﻣﺮز اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻤﺎﻋﺖﻫﺎی ﻧﺴﻄﻮری را ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﺴﻄﻮرﯾﺎن اﯾﺮان ﮐﻪ ﺣﺪود ۴٠
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در وﻻﯾﺎت اروﻣﯿﻪ ،ﺳﻠﻤﺎس ،ﺳﻮﻟﺪوز ،ﺑﺮادوﺳﺖ ،ﺗﺮﮔﻮر و ﻣﺮﮔﻮر زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ وﻻﯾﺖﻫﺎ ارﻣﻨﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن
ﺣﺪودا ﭼﻬﺎرده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﺒﺎرت از ﺷﯿﻌﻪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ )آذری- ،م (.و
ﺳﻨﯽﻫﺎی ﮐﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ُ ١٨٨٠ﮐﺮدﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ از ﻣﺮز ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺷﻨﻮﯾﻪ ،ﺳﺎوج ﺑﻮﻻق و
ﻣﯿﺎﻧﺪوآب را ﺗﺼﺮف ﮐﺮده ،در ﺳﺮ راه وﯾﺮاﻧﮕﺮاﻧﻪ ﺧﻮد ،دهﻫﺎ روﺳﺘﺎ را ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﮑﺴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﺷﯿﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺧﻮد ﺷﯿﺦ ﻋﺒﯿﺪاﷲ ﮐﻪ در راس ﯾﮏ دﺳﺘﻪ
ﺑﺰرگ ﻫﺸﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮه ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ُﮐﺮد ﺑﻮد ،اورﻣﯿﻪ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد ،اﻣﺎ اروﻣﯿﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﺛﺮ
ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ و ﻣﯿﺴﯿﻮﻧﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻨﺎم دﮐﺘﺮ »ﮐﻮﺷﺮان« از ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﮐﻮﺷﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﯿﺪاﷲ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ اروﻣﯿﻪ را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ از ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ اﻋﺰام ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ
اروﻣﯿﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺧﻄﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺴﻠﺤﺎن ﺷﯿﺦ ﻋﺒﯿﺪاﷲ را دﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ.
)دﮐﺘﺮ ﮐﻮﺷﺮان ﭘﺪر زن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات ،ﭘﯿﺮ ﭘﻮﻧﺎﻓﯿﺪن ﺑﻮد .دﺧﺘﺮ دﮐﺘﺮ ﮐﻮﺷﺮان و
ﻫﻤﺴﺮﺑﻌﺪی ﭘﻮﻧﺎﻓﯿﺪن »اِﻣﺎ ﮐﻮﺷﺮان« زﻣﺎﻧﯽ در اروﻣﯿﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﮐﻮﺷﺮان در
آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد -م(.
ﺧﻮد ﺷﯿﺦ ﺑﺨﺎﻃﺮ دوﺳﺘﯽاش ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﮐﻮﺷﺮان ﻫﺮﭼﻪ از دﺳﺘﺶ ﻣﯽآﻣﺪ اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن را ﺣﻔﻆ
ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﺷﯿﺦ آن دﺳﺘﻪ از ﺗﻔﻨﮕﭽﯿﺎن ﺑﯽ رﺣﻢ ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن دﯾﺪه ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻋﺪام ﮐﺮد .اﻣﺎ او دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﻫﻤﻪ و ﺗﻤﺎم ﻗﺴﺎوتﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر
ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ را ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ از ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،اﻧﺘﻘﺎﻣﺠﻮﯾﯽ و ﯾﺎ ﺣﺮص ﻏﺎرت و ﭼﭙﺎول ﺳﺮﻣﺴﺖ ﺷﺪه
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ﺑﻮدﻧﺪ .دﺳﺘﻪ ﺗﺠﺎوزﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎری اﯾﺎﻟﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه وﻟﯿﻌﻬﺪ اﯾﺮان
ﺑﻮد ،ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﺒﺮﯾﺰﯾﺎن دﭼﺎر ﻫﺮاس و ﻫﯿﺠﺎن ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺷﻬﺮ ﻓﺮار
ﮐﺮد .در ﺗﻬﺮان ﺣﻘﯿﻘﺖ را از ﺷﺎه ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن روﺳﯿﻪ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﺑﻌﺎد
ﺟﺪی اﯾﻦ ﺧﻄﺮ را ﺑﻪ او ﺷﺮح دادﻧﺪ .ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮه از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ اﻋﺰام ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه آن ،وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺟﻨﮓ» ،ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر« ﺑﻮد .در آن روزﻫﺎ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎه ﮐﻨﺎر ﻧﻤﯽ
آﻣﺪ ،وﻇﯿﻔﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻗﺰوﯾﻦ را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺗﯿﻤﻮر ﭘﺎﺷﺎ ،ﺧﺎن ﻣﺎﮐﻮ ﮐﻪ ﺷﻬﺮی ﻫﻢ ﻣﺮز
ﺑﺎ روﺳﯿﻪ اﺳﺖ ،در راس ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻗﻮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺮدم اروﻣﯿﻪ ﺷﺘﺎﻓﺖ .ﻫﻤﺰﻣﺎن،
ﻗﻮای روس ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺶ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﺮز اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺨﺶ ﺧﺒﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﻗﻮای روس ،ﮐـُﺮدﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻣﺮز ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﮐﺮد ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺷﯿﻌﻪ )آذریﻫﺎ- ،م (.ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﯾﯽ از ﮐـُﺮدﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻫﻤﺸﻬﺮی و ﻫﻢروﺳﺘﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﯿﺪاﷲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﯿﻤﻮر ﭘﺎﺷﺎ و ﻗﻮای دوﻟﺘﯽ
اﯾﺮان ﮐﻪ اﻋﺰام ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ وﯾﺮاﻧﯽ و ﮐﺸﺘﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﺮان را ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻧﺪ .ﻗﻮای دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان در ﻣﻘﺮ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮز اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
و اﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎی دول اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮ درﺑﺎر ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،ﺷﯿﺦ ﻋﺒﯿﺪاﷲ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل آﻣﺪ.
دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت و اﺣﺘﺮاﻣﺎت ﺧﺎﺻﯽ از ﺷﯿﺦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮده ،ﻗﺼﺮی ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ او در
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎص داد .اﻣﺎ ﺷﯿﺦ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد در ﺷﻬﺮ رﻓﺘﻪ
در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮد و در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﺎز از ﻣﻮﻃﻦ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺳﺮ در آورد!
اﯾﻦ ﺑﺎر دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎر او را ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮد .ﺷﯿﺦ ﻋﺒﯿﺪاﷲ در ﺳﺎل
 ١٨٨٣در ﻣﮑﻪ درﮔﺬﺷﺖ .اﮐﺜﺮ رﻫﺒﺮان دﯾﮕﺮ ﺷﻮرش ﺷﯿﺦ ﻋﺒﯿﺪاﷲ و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻤﺰه آﻗﺎ ﺑﯿﮓ از
ﺳﻮی اﯾﺮاﻧﯿﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ و اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ.
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ﻃﺎق ﮐﺴﺮی )از ﮐﺘﺎب ﭘﻮﻧﺎﻓﯿﺪن(

ﺗﯿﺴﻔﻮن و ﻃﺎق ﮐﺴﺮی
در ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺨﺎری ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﺧﻠﯿﻔﻪ« از ﺑﻐﺪاد ﻋﺎزم ﺑﺼﺮه ﺷﺪﯾﻢ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از
آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﭘﯿﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﻣﺴﻘﻂ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻣﯿﺮ ﻧﺸﯿﻦ ﻋﻤﺎن و
از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺮوﯾﻢ .ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺨﺎری »ﺧﻠﯿﻔﻪ« ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ »ﻟﯿﻨﭻ« ﺑﻮد.
ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ،آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ ،ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻦ و ﺧﻮد ﻣﻦ .در ﻣﺎهﻫﺎی
ﺑﻬﺎر دﺟﻠﻪ ﭘُﺮ از آب اﺳﺖ ،ﻃﻮری ﮐﻪ اﻧﮕﺎر روی ﯾﮏ درﯾﺎﭼﻪ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ .اﻣﺎ در آن ﻣﺎه
اﮐﺘﺒﺮ آب دﺟﻠﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدی ﮐﻪ ﮐﻒ ﮐﺸﺘﯽ ﮔﻬﮕﺎﻫﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻣﯽﺧﻮرد.
ﻣﻨﻈﺮه ﺧﺸﮑﯽ در دو ﺳﻮی دﺟﻠﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ اﺳﺖ :زﻣﯿﻨﯽ ﺻﺎف ،ﮔﺎه ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎ ﻋﻠﻒ ﻫﺮز،
ﮔﻠﻪﻫﺎی ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﺎ ﭼﺎدرﻫﺎی اﻋﺮاب ﺑﺪوی و ﮔﺎه آﺑﺎدیﻫﺎﯾﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ
ﻧﺨﻞﻫﺎی ﺧﺮﻣﺎ.
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اﻣﺎ از ﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﻔﺮ ﺑﻐﺪاد ﺗﺎ ﺑﺼﺮه ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ و ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ و ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی
ﻫﯿﺠﺎنآوری از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺳﺘﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد .دﺟﻠﻪ ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ اﺳﺖ
و در ﻫﺮ ﭘﯿﭻ ﻣﺴﯿﺮ آن ،ﺑﻠﻨﺪیﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﭙﻪﻫﺎﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
اﻣﺎ در واﻗﻊ ﺷﺎﻫﺪان ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﻮب ،ﭘﯿﭻﻫﺎی دﺟﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ از ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮی از رودﺧﺎﻧﻪ دو ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ وﻗﺖ ﻻزم اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﭘﺎی ﭘﯿﺎده از ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮوﯾﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ.
وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﯿﺴﻔﻮن در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم اﻇﻬﺎر
ﻋﻼﻗﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﺎﺧﺪای ﮐﺸﺘﯽ ﻟﻄﻒ ﮐﺮده ،ﮐﺸﺘﯽ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد
ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ دﯾﺪن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮان اﺷﮑﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮوﯾﻢ .زﻣﯿﻦ ،ﺧﺸﮏ و
ﺗﺮک ﺧﻮرده ﺑﻮد .در ﻓﺼﻞ
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺑﻮﺗﻪﻫﺎی ﻫﺮز ﺑﻮد .ﺧﺎک ،زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﺧﺸﮏ ﺷﺪه و َ
ﺑﻬﺎر اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﺮودان ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎ ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﭘﺮ از ﺟﺎﻧﻮران ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺳﻔﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ دهﻫﺎ ﻧﻮع
ﮔﯿﺎه و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮏ ﮐﻔﺘﺎر و ﯾﮏ ﮔﺮﺑﻪ وﺣﺸﯽ دﯾﺪﯾﻢ و ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ ﭘﺎ روی ﯾﮏ
ﺑﻮﺗﻪ ﭘﺮﭘﺸﺖ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﮔﺮاز ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﯿﺮون ﺟﻬﯿﺪ .ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاﺑﺶ را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ.
از ﺗﻤﺎم آن ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﺷﮑﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﺗﭙﻪ ﺧﺎﮐﯽ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهﻫﺎی
ﻃﺎق ﻣﻌﺮوف ﮐﺴﺮی )»اﯾﻮان ﺧﺴﺮو« و ﯾﺎ »اﯾﻮان ﻣﺪاﺋﻦ- «،م (.ﺑﺠﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺎﻻر
ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ از ﺳﻮی ﺧﺴﺮوان اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻠﻨﺪی اﯾﻦ ﻃﺎق ﻋﻈﯿﻢ ﺣﺪودا  ٢۴ﻣﺘﺮ
)رﻗﻢ دﻗﯿﻖ ﺗﺮش  ٣٧ﻣﺘﺮ اﺳﺖ- ،م (.و ﻃﻮل ﺗﺎﻻر ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻃﺎق ﺣﺪودا  ۵٠ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
)اﯾﻦ ﮐﺎخ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻤﻠﻪ اﻋﺮاب ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان در ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ م .ﯾﮏ ﺑﺎر ﻏﺎرت و ﯾﮏ ﺑﺎر
ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻋﻤﺪا ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺘﺮوﮐﻪ درآﻣﺪ.
ﻇﺎﻫﺮا ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺧﺎﻃﺮات ،ﭘﻮﻧﺎﻓﯿﺪن ،ﭘﺲ از ﺳﯿﻞ ﻣﻌﺮوف ﺳﺎل  ١٨٨٨از ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪهﻫﺎی
ﺗﯿﺴﻔﻮن دﯾﺪن ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﺳﻮم ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻨﺎی ﻃﺎق ﮐﺴﺮی را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده اﺳﺖ- ،م(.
دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﺎخ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﻣﺘﺮ و از آﺟﺮ اﺳﺖ .ﺑﯿﻦ آﺟﺮﻫﺎ ﭼﻮب ﺑﺨﺼﻮص
درﺧﺖ ﺳﺮو ﻟﺒﻨﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ دﯾﻮار ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ .ﻣﺎ ﺧﻮد دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗﮑﻪ
ﭼﻮبﻫﺎی ﺳﺮو در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻫﻦ ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﺮاﺑﯽ ﺧﻮد ﮐﺎخ ،ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﺛﺮی از ﭘﻮﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﺗﮑﻪ ﭼﻮبﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ .در ﻫﺮ ﺳﻮی ﺗﺎﻻر اﺻﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ،ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
70

ﺑﺴﯿﺎری اﺗﺎقﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ .ﻃﻮل ﻧﻤﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از ﮐﻞ اﯾﻦ ﮐﺎخ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﯿﺶ از  ٨٠ﻣﺘﺮ و ﭘﻬﻨﺎی ﺧﻮد ﻃﺎق ﺣﺪود  ٢۵ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﮐﺎخ ﺑﻪ
دﺳﺖ اﻋﺮاب اﻓﺘﺎد ،آﻧﻬﺎ ﺗﺎج ﻣﻌﺮوف ﺧﺴﺮوان اﯾﺮاﻧﯽ را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن »ﺗﺎج ﮐﯿﺎﻧﯽ« ﮐﻪ در
ﺳﺮودهﻫﺎی »ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ« ﻓﺮدوﺳﯽ از آن ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ و »درﻓﺶ
ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ« ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﺎرت رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در دﻧﯿﺎ ﻃﺎق دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آن را در ﺑﻠﻨﺪی ،ﭘﻬﻨﺎ ،ﻋﻈﻤﺖ و اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
اﺻﻠﯽ ﻃﺎق ﮐﺴﺮی ﺷﻤﺮد .ﺑﺎ آﻧﻬﻤﻪ ﻏﺎرت و ﭼﭙﺎول و ﺟﻨﮓ و زﻣﯿﻦﻟﺮزه و ﺳﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ
ﻃﺎق آﻣﺪه ،وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از اﯾﻦ ﻃﺎق ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﻨﻮز ﮔﻮاﻫﯽ ﺧﺎﻣﻮش اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ از ﺗﻤﺪﻧﯽ
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪﺟﺎ آورده و ﻧﻮﺑﺖ را ﺑﻪ ﺗﻤﺪنﻫﺎی دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺳﭙﺮده ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
ﻧﯿﺰ روزی رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪﺟﺎ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و از ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺪهﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺗﯿﺴﻔﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از ﺑﻼﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺳﺮ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﺮودان و ﯾﺎ ﻋﺮاق ﮐﻨﻮﻧﯽ آﻣﺪ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ  ٣٢ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ
ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺷﮑﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،در ﺳﺎل  ١١۶ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺗﺼﺮف اﻣﭙﺮاﺗﻮر روم
»ﺗﺮاﯾﺎن« )ﺗﺮاژان( درآﻣﺪ .ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﻣﭙﺮاﺗﻮر دﯾﮕﺮ روم» ،ﺳﭙﺘﯿﻤﻮس ﺳﻮروس «،ﺗﯿﺴﻔﻮن را
اﺷﻐﺎل ﮐﺮد و در ﺳﺎل  ٢۶٣م» .اودﻧﺎﺗﻮس« ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻠﮑﻪ »ﭘﺎﻟﻤﯿﺮا« )در ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ- ،م(.
ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪﻫﺎ ،در ﺳﺎل  ٣۶٢م ،.در زﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ،اﻣﭙﺮاﺗﻮر روم ژوﻟﯿﺎن،
اﯾﺮاﻧﯿﺎن را درﺳﺖ در ﺟﻠﻮی دﯾﻮارﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﮑﺴﺖ داد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ زﯾﺎد ﻃﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ و
ﺷﻬﺮ دوﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻓﻌﺎل ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ را ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻠﻪ اﻋﺮاب در ﺳﺎل ،۶٣٧
آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﯾﺰدﮔﺮد ،ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و ﺗﯿﺴﻔﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﺮف اﻋﺮاب ﻣﺴﻠﻤﺎن درآﻣﺪه،
ﻏﺎرت و وﯾﺮان ﮔﺮدﯾﺪ.
درﺳﺖ روﺑﻪروی ﺗﯿﺴﻔﻮن ،در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ دﺟﻠﻪ ،ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﺗﭙﻪﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ را ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺸﻬﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﻨﺎم »ﺳﻠﻮﮐﯿﺎ« )و ﯾﺎ ﺳﻠﻮﮐﯿﻪ- ،م (.اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ ،ﺑﻨﺎم ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن او ،ﺳﻠﻮﮐﻮس ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ٣٠٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از
ﻣﯿﻼد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
)ﭘﺲ از ﻣﺮگ اﺳﮑﻨﺪر ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺑﺰرگ او اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﺳﮑﻨﺪر را ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﺮان ،آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ و ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﻬﻢ ﺳﻠﻮﮐﻮس ﮔﺮدﯾﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ
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دودﻣﺎن ﻣﺰﺑﻮر را »ﺳﻠﻮﮐﯿﺎن« ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ .اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن ﮐﻪ در اﺻﻞ از ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ
ﺧﺰر ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﻠﻮﮐﯿﺎن را ﺷﮑﺴﺖ داده ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮ اﯾﺮان ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪﻧﺪ- ،م(.
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﻠﻮﮐﯿﺎ ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰﺗﺮ از ﺗﯿﺴﻔﻮن ﺑﻮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮر روم »ﺗﺮاﯾﺎن« در ﺳﺎل  ١١۶م.
ﻫﺮ دو ﺷﻬﺮ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮد ،ﺳﻠﻮﮐﯿﺎ را ﺳﺮﺗﺎﭘﺎ آﺗﺶ زد و ﺳﻮزاﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدم آن ﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﺿﺪ
او ﺷﻮرش ﮐﺮده ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﭙﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺑﻌﺪی روم ﻧﯿﺰ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ ﺳﻠﻮﮐﯿﺎ داﺷﺘﻨﺪ،
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ وﻗﺘﯽ ژوﻟﯿﺎن ﻣﯿﺎﻧﺮودان را ﮔﺮﻓﺖ ،از ﺳﻠﻮﮐﯿﺎ اﺛﺮی ﺟﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺗﭙﻪ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد.
از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺟﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﺣﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﻪﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮان ﺗﭙﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ
ﯾﺎدﮔﺎر ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺼﺮه ﺑﺮوﯾﺪ ،ﺗﭙﻪﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻋﺼﺮ ﻫﻤﺎن روز ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺨﺎری ﻣﺎ از ﺟﻠﻮی آراﻣﮕﺎه »ﺳﻠﻤﺎن ﭘﺎک« )ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ( ﻫﻢ
ﮔﺬﺷﺖ .اﻣﺮوزه آراﻣﮕﺎه »ﺳﻠﻤﺎن ﭘﺎک« زﯾﺎرﺗﮕﺎه اﮐﺜﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻣﺬﻫﺐ و ﻃﺮﯾﻘﺖ آﻧﺎن
اﺳﺖ.
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ﺷﮑﺎر ﺷﯿﺮ
دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ روز دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺼﺮه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد در ﻋﺮﺷﻪ ﮐﺸﺘﯽ و ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮات و
داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﺧﺪای ﮐﺸﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺜﻼ رای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯽﺷﮏ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﯿﺎﻧﺮودان ﺑﻮد ﮐﻪ از ﮐﺒﻮﺗﺮان ﺑﺮای ﻧﺎﻣﻪرﺳﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و
اﺗﻔﺎﻗﺎ اﯾﻦ رﺳﻢ ﺗﺎ اﺧﺘﺮاع ﺗﻠﮕﺮاف در ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر رواج داﺷﺖ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ  ٢۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ )ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﭘﯿﺶ- ،م (.در ﻣﯿﺎﻧﺮودان و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﻧﺪه و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺷﯿﺮ ﻓﺮاوان ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ده ،ﺑﯿﺴﺖ
)ﯾﮑﺼﺪ و اﻧﺪی- ،م (.ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﻌﺪاد ﺷﯿﺮﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﮑﺎر
و ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺷﮑﺎر ﺷﯿﺮ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻨﺘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد و در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺧﺎﻃﺮات و رواﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮدﯾﻢ ،اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﯾﻢ
ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ ﺻﺤﻨﻪ ﺷﮑﺎر ﺷﯿﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﺗﻤﺎم ﺑﻪ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮔﻮش ﻓﺮادادﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﺪا در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد.
او ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺷﯿﺮی ﻧﺪﯾﺪهام .ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ روز اول ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﻏﺮش ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ و ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﺑﯿﺪار ﺷﺪم .اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﮐﻪ ﮐﻨﺴﻮل آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﻐﺪاد اﺳﺖ ،روزی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
در ﺻﺤﺮا اﺳﺐ ﺳﻮاری ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﯿﺮ روﺑﺮو ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯽ ﺧﯿﺎل در ﮔﻮﺷﻪ ای اﺳﺘﺮاﺣﺖ
ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﯿﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ دوﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻦ و اﺳﺐ او ﺧﯿﺮه ﺷﺪه ،ﺳﭙﺲ آرام آرام از آﻧﺠﺎ
دور ﺷﺪه ﺑﻮد .راه و روش ﺷﮑﺎر ﺷﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ
دﯾﺪم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﻋﺮب اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﻔﺖ را دور ﺑﺎزوی ﭼﭗ ﺧﻮد ﭘﯿﭽﯿﺪ و
ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﻧﯿﺰه دو ﺳﺮ ﺗﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﺳﺖ ﭼﭙﺶ و ﯾﮏ ﺧﻨﺠﺮ ﻧﻮک ﺧﻤﯿﺪه و ﺗﯿﺰ ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺘﺶ
ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻌﺪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﯿﺮ ﻧﺸﺴﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ روﺑﻪرو ﺷﺪ ،او را ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮد ،ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺷﯿﺮ آﮐﻨﺪه از ﺧﺸﻢ و ﺣﺮص دﻫﺎﻧﺶ را ﺑﺎز
ﻃﺮف ﻣﺮد ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﺧﯿﺰ ﺑﺮدارد .در ﻟﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ ِ
ﮐﺮده ﺑﻪ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﻋﺮب ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد ،ﺷﮑﺎرﭼﯽ دﺳﺖ ﭼﭙﺶ را ﺗﺎ آرﻧﺞ ﺑﻪ دﻫﺎن و ﺳﭙﺲ ﮔﻠﻮی ﺷﯿﺮ
ﻓﺮوﺑﺮد و ﺑﺎ ﺧﻨﺠﺮی ﮐﻪ در دﺳﺖ راﺳﺘﺶ داﺷﺖ ،ﮔﻠﻮی ﺷﯿﺮ را ﺑﺮﯾﺪ.
اﯾﻦ روش ﺷﮑﺎر ﺷﯿﺮ را ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺘﯽ در آﺛﺎر ﺳﻨﮕﯽ دورهﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ دﯾﺪ .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن ﻋﺮب از اﯾﻦ روش ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺣﺘﯽ ﺑﺎ رﺟﺰ ﺧﻮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻧﻈﯿﺮ »ای دزد ﺷﺒﮕﺮد ،ای ﺣﺮاﻣﺰاده ،ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدی ﮐﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺴﺎرت ﮐﺮدی ﺑﺎ ﻣﻦ،
ﻓﻼﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﻼﻧﯽ و از ﻓﻼن ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻣﻌﺮوف )ﺷﺠﺮهاش را ﻣﯽﺷﻤﺎرد( روﺑﻪرو ﺷﻮی!«
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ﻧﺎﺧﺪای ﮐﺸﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ اداﻣﻪ داد :اﯾﺮاﻧﯿﺎن روش دﯾﮕﺮی در ﺷﮑﺎر ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﯿﺮاز ،ﺷﻮﺷﺘﺮ و ﯾﺎ دزﻓﻮل ﮔﻪﮔﺎه ﺷﯿﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺮ ﺗﻨﻬﺎ
ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻏﺮش ﺷﯿﺮ
ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮﯾﺎد »ﯾﺎ ﻋﻠﯽ« را ﺷﻨﯿﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﮑﺎرﭼﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻨﮕﺎم روﺑﻪرو ﺷﺪن ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ،اﺑﺘﺪا
ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ او را آرام ﮐﻨﺪ و »ﺳﺮ ﻋﻘﻞ« ﺑﯿﺎورد .او ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ای ﭘﺎدﺷﺎه درﻧﺪﮔﺎن ،ای
ﺷﯿﺮ ،ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﯾﮏ دوﺳﺘﺪار ﺧﺪا و ﻋﻠﯽ ﻫﺴﺘﯽ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﺪا و ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺎری
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش و ﺑﮕﺬار ﭘﯿﺶ زن و ﻓﺮزﻧﺪم ﺑﺮوم!« اﻣﺎ ﺷﮑﺎرﭼﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﻋﺮب ﺑﺎ
وﺟﻮد ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﯿﺮ را ﻣﯽ ُﮐﺸﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺷﮑﺎرﭼﯽ رﺟﺰ ﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﺷﯿﺮ را ﻣﯽ ُﮐﺸﺪ و دﯾﮕﺮی اﺑﺘﺪا ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﯿﻮان درﻧﺪه را ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن آرام ﻧﺮم ﮐﺮده ،ﺳﭙﺲ
ُ
ﺑﮑﺸﺪ .اﻣﺎ ﻫﺪف و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ دو ﯾﮑﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻨﻬﺎ رواﯾﺖ ﻧﺎﺧﺪای ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺨﺎری ﻣﺎ ﺑﻮد.

ﺻﺎﺑﺌﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﺮودان ﺟﻨﻮﺑﯽ
در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ در ﻧﯽ زارﻫﺎی ﺟﻨﻮب رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮات ﺷﯿﺮﻫﺎی زﯾﺎدی دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﻗﻮﻣﯽﺑﻨﺎم »ﺻﺎﺑﺌﯿﻦ« زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر اﺻﻠﯽﺷﺎن ﻣﺎﻫﯽﮔﯿﺮی
و ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮔﻪﮔﺎه ﺷﯿﺮ ﻫﻢ ﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﺷﯿﻮخ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﺮای
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﺮط ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﺷﯿﺮ را ُ
ﺑﮑﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ازدواج ﺑﺎ
آﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
)»ﺻﺎﺑﺌﯿﻦ« ﻗﻮﻣﯽ ﺳﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻓﺮات ،در اﻣﺘﺪاد »ﺷﻂ اﻟﻌﺮب« و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﯾﯿﻦ » َﻣﻨﺪاﯾﯽ« ﺧﻮد ﮐﻪ آﯾﯿﻨﯽ
ﭘﯿﺸﺎاﺳﻼم و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺛﻨﻮﯾﺖ ﻗﺮون ﻣﯿﺎﻧﻪ در روم و اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ
»ﺻﺎﺑﺌﯿﻦ ﻣﻨﺪاﯾﯽ« ﻫﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ .زﺑﺎن ﺻﺎﺑﺌﯿﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهای از زﺑﺎن آراﻣﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه اﮐﺜﺮ ﺻﺎﺑﺌﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻋﺮاﻗﯽ و ﯾﺎ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از زﺑﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ
آﻧﺎن اﺛﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ- .م(.
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ﺻﺎﺑﺌﯿﻦ ﭘﯿﺮوان ﯾﺤﯿﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و او را »ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﯾﺤﯿﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .زﺑﺎن آﻧﻬﺎ آﺳﻮری ﻫﺴﺖ.
آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ُﺟﺪا از اﻗﻮام و ﻗﺒﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﺎدات و ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد را
ﺑﻄﻮر ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ اﺟﺮا ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﺧﻮد ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ دﻟﯿﻞ
ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﻣﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﮔﺮوه دﯾﻨﯽ و ﻗﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺻﺎﺑﺌﯿﻦ ﻣﯽداﻧﯿﻢ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎک ﺷﺪن
ﮔﻨﺎﻫﺎن اﻧﺴﺎن ﻣﯽﮔﺮدد .آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺮاﺳﻢ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب روان اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از
ﻧﮕﺎه آﻧﻬﺎ آب ﭼﯿﺰی ﻣﻘﺪس اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﯽ را در آب اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ آﻧﻬﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در آب زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻮﺿﻮع »ﭘﺎک« و »ﻧﺠﺲ« اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﺻﺎﺑﺌﯿﻦ ﻣﻨﺪاﯾﯽ دارد.
آﻧﻬﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﺎو از ﻧﮕﺎه آﻧﻬﺎ »ﻧﺠﺲ« اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ
ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎص در آب ُﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد .ﻫﻤﻪ ﺧﻮراکﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از آﻣﺎده ﺷﺪن در
آب »ﭘﺎک« ﮐﺮده ﺷﻮﻧﺪ .ﺟﺴﺪ اﻧﺴﺎن ُﻣﺮده از ﻧﮕﺎه آﻧﻬﺎ »ﻧﺠﺲ« اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ،آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮده دﺳﺖ ﻧﻤﯽزﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را »ﻧﺠﺲ« ﻧﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎور در ذﻫﻦ ﺻﺎﺑﺌﯿﻦ ﭼﻨﺎن رﺳﻮخ ﮐﺮده ﮐﻪ
وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﺷﻮد ،او را ﮐﻨﺎر ﮔﻮری ﺧﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ
ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر اوﻟﯿﻦ آﺛﺎر ﻣﺮگ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ،او را ﺑﺪون ﺗﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ.
ﺻﺎﺑﺌﯿﻦ ﺑﻪ »آﺧﺮت« و زﻧﺪﮔﯽ در »دﻧﯿﺎی ﺑﻌﺪی« ﺑﺎور دارﻧﺪ و ﭼﻬﻞ روز ﺑﺮای ﻣﺮدﮔﺎن ﺧﻮد دﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺧﻮد را »ﻣﻼ« و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﺧﻮد را »ﺷﯿﺦ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﺒﻨﺪﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ اﺳﻼم ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻨﺪ،
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺴﯿﻮﻧﺮﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ در ﻣﯿﺎن ﺻﺎﺑﺌﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاده اﺳﺖ.

ﺑﺼﺮه ،ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺑﺼﺮه ،ﺷﻂ اﻟﻌﺮب ﺧﻂ ﻣﺮزی ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ )ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ- ،م (.را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﻤﯽ آﻧﻄﺮف ﺗﺮ ،رود ﮐﺎرون ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ،در
ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﻂ اﻟﻌﺮب ﻣﯽرﯾﺰد .در دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﮐﺎرون ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺷﻂ اﻟﻌﺮب ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
ﻣﯽرﯾﺨﺖ و ورودی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ از
داﺧﻞ اﯾﺮان ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺎرون اﻣﺮوزه ﮐﻢﻋﻤﻖﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
رﻓﺖوآﻣﺪ ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﯾﻖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮐﻮﺳﻪﻣﺎﻫﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎرون را ﻣﯽﺗﻮان
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ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎز ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد .ﮐﺎرون ﮐﻪ از ﺷﻮش و ﻟﺮﺳﺘﺎن
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺗﺎ اﻫﻮاز ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﺣﺪودا ﻃﻮﻟﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺣﺪود ﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ
در آﻧﺠﺎ ﮐﺎرون ﭼﻨﺪ آﺑﺸﺎر دارد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎﺳﺖ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ آﺑﺮاهﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهای
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺮوزه از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ.
ﯾﮏ روز و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ .ﭼﺮا ﻓﻘﻂ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ؟ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ از ﺧﻮد
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﮐﺮاﭼﯽ ﺑﻨﺪری درﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ اﮐﺜﺮا ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ
ﺳﺎﺣﻞ ،در درﯾﺎی ﺑﺎز ﻟﻨﮕﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢ ﻫﻮا ﺗﻮﻓﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎدﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻮزد ،ﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن
ﻧﺪارد ﻗﺎﯾﻖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ و ﺳﺎﺣﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ و ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ
روز ﺗﺎﺧﯿﺮ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﺮدم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻫﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دو ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ دو ﻣﺎﯾﻞ و
دﯾﮕﺮی ﭘﻨﺞ ﻣﺎﯾﻞ ﺗﺎ ﺳﺎﺣﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻮا و ﻋﻤﻖ ﻓﺼﻠﯽ آب از اوﻟﯽ و ﯾﺎ
دوﻣﯽاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺎم »ﺑﻮﺷﻬﺮ« ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه »اﺑﻮﺷﻬﺮ« اﺳﺖ ،ﻧﺎﻣﯽﮐﻪ ﻣﻮﺳﺲ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ،ﻧﺎدر
ﺷﺎه اﻓﺸﺎر ﺑﻪ آن داده اﺳﺖ .ﺷﻬﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﻦ ﭘﺎﻧﺰده ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻐﺪاد ﺳﺮداﺑﻪ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻨﺎم »ﺑﺎدﮔﯿﺮ« ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻮای ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﺧﻨﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﺑﻮﺷﻬﺮ را دﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ و در ﺷﻬﺮ ﻫﻢ ﭼﯿﺰ ﻣﻬﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،از ﮐﺸﺘﯽ ﺑﯿﺮون
ﻧﺮﻓﺘﯿﻢ .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﮐﺸﺘﯽ ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ،ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی آب ﺷﻨﺎ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﻮردن آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ .ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﮐﻮﺳﻪﻫﺎی زﯾﺎدی دارد و
ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ دﺟﻠﻪ ﺗﺎ ﺑﻐﺪاد ﻫﻢ رﺳﻮخ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻌﺪی ﻣﺎ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ای ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺎم »ﮔﻤﺒﺮون« را داﺷﺖ و ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮﺗﺮ
در زﻣﺎن ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺻﻔﻮی ﻧﺎم آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ راهﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺑﻮﺷﻬﺮ و راﺑﻄﻪ آﺑﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﻮﺷﻬﺮ و دﺟﻠﻪ ،ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﺑﻮﺷﻬﺮ از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎروانﻫﺎی ﯾﺰد و ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﻬﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺜﯿﻒ و در ﻣﺎهﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻠﯽ داغ اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﺎهﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ دورﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﻮهﻫﺎ ﺑﺮوﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻫﻮای ﺧﻨﮏﺗﺮی دارﻧﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ از ﻣﺨﺰنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﺎران ﭘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻬﺮ ﭼﻨﺪ اﻧﺒﺎر ﺑﺰرگ
آب دارد ﮐﻪ ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﺎهﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آب آﻧﻬﺎ ﮐﺜﯿﻒ و ﺑﺪ ﺑﻮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد
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ﻣﺨﺰن آب ﺧﻮد را ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .واﺣﻪ ای ﺑﻨﺎم »ﻣﯿﻨﺎب« ﮐﻪ ﺣﺪود ﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺷﺮق ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس
ﻗﺮار دارد ،زﻣﯿﻨﯽ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ دارد و ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی زﯾﺎد آب ،در اﯾﻨﺠﺎ ،ﻫﻢ ﺧﺮﻣﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮب و ﻫﻢ ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ آب و ﻫﻮا ﻣﯿﺘﻮان ﯾﺎﻓﺖ.
در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪی و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮔﻔﺘﺎر ،از ﺷﺮح ﺧﺎﻃﺮات ﭘﯿﺮ ﭘﻮﻧﺎ ﻓﯿﺪن از ﻣﺴﻘﻂ )ﻋﻤﺎن( ﭼﺸﻢ
ﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات او از ﺑﻤﺒﺌﯽ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﯽاش ﺑﺎ ﭘﺎرﺳﯿﺎن آن دﯾﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ،
ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﺎدات و رﺳﻮم زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
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ﮔﺮوﻫﯽ از ﭘﺎرﺳﯿﺎن زرﺗﺸﺘﯽ در ﺑﻤﺒﺌﯽ ﻫﻨﺪ )از ﮐﺘﺎب ﭘﻮﻧﺎﻓﯿﺪن(

ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻫﻨﺪ و زرﺗﺸﺘﯿﺎن اﯾﺮان
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻤﺒﺌﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻨﺪ ﭘﺲ از ﮐﻠﮑﺘﻪ .اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ ﺛﺮوتﻫﺎی دﻧﯿﺎ را ،از اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮ و ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻫﻦ رﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻨﻈﺮهﻫﺎﯾﯽ در ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﺷﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻮرا ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ دهﻫﺎ زﺑﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﮔﻮش ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮرد .واژهﻫﺎی آﺷﻨﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ،ﻟﻐﺎت
ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻈﯽ ﺣﻠﻘﻮﻣﯽ ،ﮐﻠﻤﻪﻫﺎﯾﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻈﯽ روان و ﯾﺎ واژهﻫﺎﯾﯽ از زﺑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻧﺎ آﺷﻨﺎ
ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ از ﺧﺎرﺟﯿﺎن و اروﭘﺎﯾﯿﺎن و ﺳﯿﺎﺣﺎن و ﺗﺠﺎر ﻫﻢ
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺧﻮد ﻫﻨﺪﯾﺎن ﺑﻪ  ١۵٠زﺑﺎن و ﻟﻬﺠﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و اﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ و ﻟﻬﺠﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ
ﮔﺮوه ﺑﺰرگ ﻫﻨﺪ-و-اﯾﺮاﻧﯽ ) ٢٢١ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ (،دراوﯾﺪی ) ۵۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ( و ﺗﺒﺘﯽ-ﺑﺮﻣﻪای )ﺣﺪود
 ١٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ ﯾﮏ آﻗﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻫﻤﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﺎی دﯾﮕﺮی
ﯾﮏ ﻣﺮد ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮد ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮرش را ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺎرﺳﯽ ﻣﻮﻗﺮ
ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ .در ﮔﻮﺷﻪای دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﺑﺮﻫﻤﺎﯾﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﯿﮕﺎر ﺑﺮﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد
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دﺳﺘﺎر ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﻔﺖوﮔﻮﺳﺖ و در ﮔﻮﺷﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﻫﻨﺪی ﻧﯿﻤﻪ ﻟﺨﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺠﺴﻤﻪ روی
زﻣﯿﻦ ﭼﻤﺒﺎﺗﻪ زده ،ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﮑﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ
اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﻣﻦ روس ﻫﺴﺘﻢ ،ﺑﺎ ﻣﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﻪ روﺳﯽ ﻓﺼﯿﺤﯽ ﮐﺮد .ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺣﻮادث روزﮔﺎر او را از »ﺑﺎزار اﺳﻼوﯾﺎن« ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ »واﺗﺴﻮن« در ﺑﻤﺒﺌﯽ ﻫﻨﺪ ﭘﺮت ﮐﺮده
اﺳﺖ! )در اﯾﻨﺠﺎ از ﺷﺮح وﺿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻨﺪ ،ﮐﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ
ﻣﯽﺷﻮد- ،م(.
از آنﻫﻤﻪ دﯾﺪﻧﯽ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﺒﺌﯽ دارد ،ﯾﮑﯽ ﻫﻢ »ﺑﺮج ﺧﺎﻣﻮﺷﺎن« و ﯾﺎ »دﺧﻤﻪ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن
زرﺗﺸﺘﯽ در آﻧﺠﺎ ﺟﺴﺪ ﻣﺮدﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺮﮐﺲﻫﺎ ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ .ﻣﺎ ﺳﺮ راه ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ،از
ﮔﻮرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻫﻨﺪوﻫﺎ ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ و دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﻫﻨﺪوﻫﺎ ﻣﺮاﺳﻢ
ﺳﻮزاﻧﺪن اﺟﺴﺎد ﭘﯿﺮوان آﯾﯿﻦ ﻫﻨﺪو در ﺣﺎل ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺳﺖ.
ﺑﺮج ﺧﺎﻣﻮﺷﺎن ﺑﻤﺒﺌﯽ ﻋﺒﺎرت از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻋﻈﯿﻢِ ،ﮔﺮد و ﺳﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﻗﺮار دارد.
اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ در ورودی دارد ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن زرﺗﺸﺘﯽ ﮐﻪ
»ﻣﻮﺑﺪ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﺴﺪ ﻓﺮد ُﻣﺮده را ﺑﻪ درون ﺑﺮج ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﭘﺸﺖ ﺑﺎمﻫﺎی ﺑﺮج ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
ﺑﺰرگ و ﺧﻮﻓﻨﺎﮐﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻣﺪن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮواز در ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﻣﺎ
آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ! ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ
ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪادﻧﺪ وارد ﻣﺤﻮﻃﻪ »ﻣﺮده ﺳﻮزان« ﺷﻮﯾﻢ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ.
ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻈﺮه ﮐﺮﮐﺲﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺸﻤﺌﺰﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد!
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن زرﺗﺸﺘﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دﻗﺖ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ادﯾﺎن دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﭘﺎرﺳﯿﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدم ،اﺑﺘﺪا
در روﺳﯿﻪ ،ﺳﭙﺲ در اﯾﺮان و ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﻫﻨﺪ.
اوﻟﯿﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﺎرﺳﯿﺎن در ﺳﺎلﻫﺎی ﻫﻔﺘﺎد )ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ،ﯾﮑﺼﺪ و ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ- ،م (.در
ﺑﺎﮐﻮ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ ﻣﺎ در آﻧﺠﺎ ﺗﺎزه راه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﻮ
ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻮس دﯾﺪن ﭼﺎهﻫﺎی ﻧﻔﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ »آﺗﺶ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ روﺷﻦ«
و ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »آﺗﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎن« ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ »آﺗﺸﮑﺪه« ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻮﭼﮏ
ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ روﯾﺶ ﯾﮏ ﮔﻨﺒﺪ و در ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪاش ﺑﺮﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از
اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺑﺮج ﻇﺎﻫﺮا در ﻋﻤﻖ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺎه ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﯾﺎ ﻧﻔﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز
ﺷﻌﻠﻪاش ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽزد .در داﺧﻞ آﺗﺸﮑﺪه ﻫﻢ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ »ﻣﺤﺮاب« وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺑﺸﻘﺎبﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻗﻨﺪ در آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﺿﻤﻦ در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺮاب ﻫﻢ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی
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ﮐﻮﭼﮑﯽ روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﯽﺷﺪ .دو ﻣﻮﺑﺪ ﮐﻪ از ﺑﻤﺒﺌﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در آن
آﺗﺸﮑﺪه ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻮل ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺳﺮودﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺳﭙﺲ از آن ﻗﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ
دادﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺸﺪن اﯾﻦ »آﺗﺶ اﺑﺪی« ،ﺑﺎﮐﻮ را ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪس ﺑﺮای
زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﺷﻤﺮده ،آن را »ﺷﻬﺮ ﮔﻞﻫﺎ« )»ﮔﻠﺸﻬﺮ«( ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.
دوﻣﯿﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﺎرﺳﯿﺎن زرﺗﺸﺘﯽ ،در ﺗﻬﺮان ﺑﻮد .ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﻮﻗﺮ ﭘﺎرﺳﯽ از ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم
» َﻣﻨﻮﮐﭽﯽ ﻟِﻤﺠﯽ ﺻﺎﺣﺐ« ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻫﻢ ﮐﯿﺸﺎن ﺧﻮد در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم داده
ﺑﻮد ،در ﺑﺎره ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ زرﺗﺸﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار آﯾﯿﻦ زرﺗﺸﺘﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺎدات و رﺳﻮم زرﺗﺸﺘﯿﺎن
اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺑﻮد .و ﺑﺎﻻﺧﺮه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺳﺎل  ١٨٩١در ﻣﺸﻬﺪ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ از ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل دوﻟﺘﯽ اﺟﺎزه ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﺠﺎر
زرﺗﺸﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎن از ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ آن
ﺳﻮی درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﺮوﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻮرای رﯾﺶﺳﻔﯿﺪان زرﺗﺸﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪرداﻧﯽ از
ﮐﻤﮏ ﻣﻦ ،ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎل ﻧﻮ اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ »ﻧﻮروز« ﻧﻮﺷﺘﻪ روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪای درﺑﺎره زرﺗﺸﺘﯿﺎن و ﭘﺎرﺳﯿﺎن
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﭼﮑﯿﺪه ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل
ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ زرﺗﺸﺖ ﺣﺪود ٨٠٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ در اروﻣﯿﻪ و ﯾﺎ
ﻧﺰدﯾﮑﯽ آن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ) .ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﻣﺘﻮن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اوﺳﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺘﺎﺛﺮ از زﺑﺎن ﻣﺎدی ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ زرﺗﺸﺖ ﻫﻨﻮز دﻗﯿﻘﺎ روﺷﻦ
ﻧﯿﺴﺖ- ،م (.ﭘﺎﯾﻪ آﻣﻮزه زرﺗﺸﺖ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ »ﭼﻨﺪ ﺧﺪاﯾﯽ« و »ﺷﺮک« و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ
ﭘﺮوردﮔﺎری ﺗﻮاﻧﺎ و ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ .ﻫﻤﺰﻣﺎن ،زرﺗﺸﺖ ﺑﻪ دوﮔﺎﻧﮕﯽ )ﺛﻨﻮﯾﺖ( ﻗﺪرتﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
»ﻧﯿﮏ« )»اﻫﻮراﻣﺰدا«( و »ﺑﺪ« )»اﻫﺮﯾﻤﻦ«( ﻧﯿﺰ ﺑﺎور دارد .در آﯾﯿﻦ او آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﯿﮑﯽ و
اﻫﻮراﻣﺰدا و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺪی و اﻫﺮﯾﻤﻦ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦ زرﺗﺸﺖ ،وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ
اﻧﺴﺎن ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ،ﻣﻬﻤﺎنﻧﻮازی و ﮐﻮﺷﺶ در راه ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ اﺳﺖ .آﻣﻮزهﻫﺎی زرﺗﺸﺖ
در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ»زﻧﺪ اوﺳﺘﺎ« و از ﺟﻤﻠﻪ »وﻧﺪﯾﺪاد« و »ﯾﺴﻨﺎ« ﺛﺒﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
در ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد اﮐﺜﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﭘﯿﺮو آﯾﯿﻦ زرﺗﺸﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ اﻣﭙﺮاﺗﻮری
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن و ﻏﻠﺒﻪ اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ و آﻧﮕﺎه در دوره اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن ،ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎب دﯾﻦ ﺧﻮد آزاد
ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﻋﺒﺎرت از  ٢٢٧ﺗﺎ  ۶٣۶ﻣﯿﻼدی دوره اوج آﯾﯿﻦ زرﺗﺸﺘﯽ
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ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ اﻋﺮاب ﺑﺮ اﯾﺮان ،دﯾﻦ ﻧﻮ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻼم ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ و آﯾﯿﻦ زرﺗﺸﺖ
ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺷﻤﺎر ﭘﯿﺮوان زرﺗﺸﺖ در دوره اﺳﻼم ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ در
اﯾﺮان ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻨﺪ و ﺑﻮﯾﮋه ﺑﻤﺒﺌﯽ ﮐﻮﭼﯿﺪﻧﺪ .در ﻫﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ای ﻓﻌﺎل ،ﻣﺮﻓﻪ و
روﺷﻨﻔﮑﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺗﺠﺎری ﺑﻤﺒﺌﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻫﻤﮑﯿﺸﺎن آﻧﺎن در اﯾﺮان ،ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ را در اﯾﺮان »ﮔﺒﺮ«
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ و ﻣﻦ اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺑﺘﺪا ﻓﻘﻂ »زرﺗﺸﺘﯽ« ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯿﺪاد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ و ﺗﻮﻫﯿﻦ آﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻃﻼق ﺷﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮم .زرﺗﺸﺘﯿﺎن
ﺧﻮدﺷﺎن را »زرﺗﺸﺘﯽ« و ﯾﺎ »ﻓﺎرﺳﯽ« و »ﭘﺎرﺳﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .اﻣﺮوزه )ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ،
م (.ﭼﯿﺰی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﺎزده ﻫﺰار زرﺗﺸﺘﯽ در اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺸﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﯾﻌﻨﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖﺑﺰرگ آﻧﺎن در ﯾﺰد ،دو ﻫﺰار ﻧﻔﺮﺷﺎن در ﮐﺮﻣﺎن و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮﺷﺎن در ﺗﻬﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ﺷﯿﺮاز ،ﮐﺎﺷﺎن و ﻗﻢ ﭘﺮاﮐﻨﺪهاﻧﺪ.
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن اﻗﻠﯿﺘﯽ در ﺣﺎل زوال در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ و ﺗﻨﮓ دﯾﻨﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ،ﺑﻪ آﯾﯿﻦ و آداب و رﺳﻮﻣﺸﺎن ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ،
اﺣﺴﺎس اﺣﺘﺮام ﻧﮑﺮد .آن دوره ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ﭘﺎرﺳﯿﺎن زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﺪون ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﯾﺎ دﺧﺘﺮان
ﺣﺮم اﯾﻦ و آن ﺣﺒﺲ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺎد ﻫﻢ دور ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎ ﻣﯿﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺮن
زرﺗﺸﺘﯽ را دزدﯾﺪه در َ
ﻧﻮزدﻫﻢ )ﯾﮑﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ- ،م (.ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زرﺗﺸﺘﯿﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﺪ ،ﻓﻮق
اﻟﻌﺎده زﯾﺎد ﺑﻮد .در ﺑﺎزارﻫﺎ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﺑﻪ ﭼﯿﺰی دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
»ﻧﺠﺲ« ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ زرﺗﺸﺘﯿﺎن اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی دو ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﻧﺎﭼﺎر
ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺷﺘﺒﺎﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ »ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺠﺲ« دﺳﺖ
ﻧﺰﻧﻨﺪ.
ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺿﺎﻓﯽ )»ﺟﺰﯾﻪ«( ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻫﻞ ﮐﺘﺎب اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،از زرﺗﺸﺘﯽﻫﺎ ﻫﻢ
اﺧﺬ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زرﺗﺸﺘﯽﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻮار اﺳﺐ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺳﻮار ﺧﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺎزه ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺳﻮار ﺧﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،اﮔﺮ ﻣﻼ و ﯾﺎ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮی را دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام از
ﺧﺮ ﭘﯿﺎده ﺷﻮﻧﺪ.
در دورهﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ،اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ
)دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﭘﯿﺶ- ،م (.ﺑﻮد ﮐﻪ وﺿﻊ زرﺗﺸﺘﯽﻫﺎی اﯾﺮان ﮐﻤﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ آن
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ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﻣﺘﻤﻮل ﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺳﺨﺎوت ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﯿﺸﮑﺶ ﺑﻪ
ﻣﺎﻣﻮران اﯾﺮاﻧﯽ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ زرﺗﺸﺘﯿﺎن اﯾﺮان را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪتﻫﺎی
ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻫﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﺎلﻫﺎی  ١٧٨٠ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺿﺎﻓﯽ و ﯾﺎ »ﺟﺰﯾﻪ« از دوش »ﮔﺒﺮ«ﻫﺎی اﯾﺮان ﯾﻌﻨﯽ زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮﺧﯽ
آزادیﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﻄﺎ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺣﺪود ده ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻫﻢ اﺟﺎزه دادﻧﺪ زرﺗﺸﺘﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ
ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺎدات و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺮ ﻟﺒﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﻫﺮ رﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ آزادیﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ،زرﺗﺸﺘﯽﻫﺎی اﯾﺮان دوره ای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری
را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺪاﺷﺪن ﺗﺠﺎر و ﭘﯿﺸﻪوران ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ زرﺗﺸﺘﯽ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ،
اﮔﺮ ﭼﻪ ،ﻃﻮری ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ زرﺗﺸﺘﯿﺎن اﯾﺮان اﺟﺎزه داده ﻧﻤﯽﺷﻮد وارد
ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای دارﻧﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﭘﯿﺶ- ،م (.ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد را در
ﺗﻬﺮان ﻫﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان ،ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺪارس زرﺗﺸﺘﯽ ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ.
در ﺑﺎره »ﺑﺮجﻫﺎی ﺧﺎﻣﻮﺷﺎن« زرﺗﺸﺘﯿﺎن اﯾﺮان اﯾﻦ را ﻫﻢ ﻋﻼوه ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ را در
ﺷﺮق ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ری )در ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان اﻣﺮوز- ،م (.دﯾﺪه ام .ری اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻧﺎم
»راﮔﺎ« ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺎد ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮج ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن »ﺑﺮج ری« ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮوف
ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮج ﺧﺎﻣﻮﺷﺎن ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮج ری ﺑﻪ ﺑﺮج ﺧﺎﻣﻮﺷﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در
ﺑﻤﺒﺌﯽ دﯾﺪم ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ آن ﺑﺮج ،در ورودی ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﮐﻪ زرﺗﺸﺘﯿﺎن از ﻫﺠﻮم و ﯾﺎ
ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﯿﻢ دارﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﺴﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺮدﺑﺎن
و ﻃﻨﺎبﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص از ﺑﺎﻻی دﯾﻮار ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺮج ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در اﺗﺎﻗﮏﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﯾﮏ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﭘﻨﺞ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ،اﺑﺘﺪا ﻟﺨﺖ ﮐﺮده و ﻣﯽﺷﻮﯾﻨﺪ و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ
و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺮوزه )ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ- ،م (.ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهﻫﺎی آﺗﺸﮑﺪهﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ را در وﻻﯾﺎت
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﻧﻘﺶ رﺳﺘﻢ ،و ﺗﭙﻪﻫﺎی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ اروﻣﯿﻪ )»ﮐﻮل ﺗﭙﻪ«( در
ﮐﻨﺎرهﻫﺎی درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﯾﺎﻓﺖ .زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﯿﺎﯾﺶﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺮودﻫﺎﯾﯽ از اوﺳﺘﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ.
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ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻦ
ﯾﺎزده ﮔﻔﺘﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎﯾﯽ آزاد و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ از ﺧﺎﻃﺮات ﭘﯿﺮ ﭘﻮﻧﺎ ﻓﯿﺪن ،ﮐﻨﺴﻮل ﺳﺎﺑﻖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
روﺳﯿﻪ در اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎ اواﯾﻞ ﺳﺎلﻫﺎی  ١٩١٠ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ ﺳﺎل در اﯾﺮان و
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﮐﺮد .ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮ ﮐﻠﯽ »زﻧﺪﮔﯽ در ﺷﺮق ﻣﺴﻠﻤﺎن« در
ﺳﺎل  ١٩١١در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﺑﯿﺶ از
 ۵٠٠ﺻﻔﺤﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺮ ﭘﻮﻧﺎ ﻓﯿﺪن» ،اِﻣﺎ ﮐﻮﺷﺮان« )و ﯾﺎ ﮐﺎﮐﺮان( دﺧﺘﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﺴﯿﻮﻧﺮ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اروﻣﯿﻪ زاده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭼﺎپ اﺻﻠﯽ و اوﻟﯿﻪ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ روﺳﯽ
آن ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﮔﻔﺘﺎر ﭘﻮﻧﺎﻓﯿﺪن ﺧﺎﻃﺮات ﺧﺪﻣﺖ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺧﻮد در ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و اﯾﺮان
و ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻫﻨﺪ را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ و
در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪای
ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﻬﻤﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﻋﻼوه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آن ﻓﺼﻞ وﯾﮋه ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺪو ﭘﻨﺠﺎه ﺗﺎ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﺳﺖ» ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ« ﻧﺎم دارد .اﻣﺎ در ﻓﺼﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮح
ﻣﯿﺎﻧﺮودان و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﯾﺎ ﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ و اﺣﻮال ُﮐﺮدﻫﺎ ،وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺗﯿﺴﻔﻮن و ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ و آداب و رﺳﻮم ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻫﻨﺪ ﺧﺎﻃﺮات و ﺷﺮحﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺪ ﺣﺪاﻻﻣﮑﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ ﻋﻼوه ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺧﺎﻃﺮات ﭘﻮﻧﺎ ﻓﯿﺪن ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﻤﺘﯽ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و
آزاد ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﮑﯿﺪهای از ﺧﺎﻃﺮات اﯾﻦ دﯾﭙﻠﻤﺎت ﺳﺎﺑﻖ روﺳﯿﻪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
)ﭘﺎﯾﺎن(
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