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 پیشگفتار مترجم
 

 در سلسله گفتار پیش رو می خواهم کتابی را به شما معرفی کنم به نام «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 ١٩١١ یعنی کمی
 بیش از ١٠٠ سال پیش چاپ شده و حاوی خاطرات نویسنده از ٣۶ سال کار و زندگی به عنوان
 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» می شود.

 خاطرات پونافیدن اوضاع و احوال اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم را شرح می دهد که این
 در ایران با اواخر قاجار و کمی قبل از انقالب مشروطه همزمان است.

 این کتاب بیشتر مربوط به زندگی، آداب و رسوم، فرهنگ و جوانب مختلف زندگی مانند رسوم و
 باور های دینی، غذا و پخت و پز، بهداشت، وضع زنان، نظام عدلیه و طرز کار قوه قضائیه،

 مجازات و خون بها، شیعه و سنی و وهابی ها، سیاحتنامه مکه و مدینه، زیارت عتبات شیعه در
 عراق، عزاداری در ایران، عید های ملی و دینی، رشوه و فساد، مهمان نوازی، ورزش، تفریحات

 و یا استعمال فراگیر حشیش و تریاک می شود که خواندن هر کدام فوق العاده جالب است.

 بخش ایران عنوان «در سرزمین شیر و خورشید» را دارد. اما در بخش های دیگر نیز اشاره هایی
 به موضوع های مرتبط با ایران وجود دارد، از جمله وضع زنان ایران در چهارچوب شریعت و

 ُعرف و همچنین وضع کلی ُکرد ها که در آن دوره از نظر تابعیت دولتی در دو کشور ترکیه
 عثمانی و ایران زندگی میکردند. این اثر در ضمن حاوی عکس های بسیار جالبی است که نویسنده

 خود و همسرش از ایران، عثمانی و هندوستان گرفته اند.

 تا جایی که اطالع 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، مثال از مشاهداتش در مشهد
 سخن میگوید اوال این، مشاهدات مشخص آن فرد معین است که بسته به شخصیت و دانش و هویت

 و احساسات و تجربیات و یادمانده های اوست. این هم احتماال در مورد هر شخص فرق میکند.
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 ثانیا آنچه که شخصی در مشهد و یا فالن نقطه دیگر ایران مشاهده کرده، الزم نیست در باره
 سرتاسر ایران و ایرانیان معتبر باشد. نکته سوم اینکه باید دانست الزم نیست هرکس با این

 خاطره ها و گفته ها موافق باشد. الزم هم نیست شخص نویسنده را بپسندد. با این همه، بنظر من
 پونافیدن با وجود نگاه هایی 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
 اطالعاتی فوق العاده جالب به خواننده ایرانی امروز میدهد که جای دیگری به این صورت یافت

 نمیشود.

 مطالعه تمام کتاب یعنی از جمله بخش های 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 خالصه ای بسیار فشرده از فصل ها و بخش های 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 پی دی اف و یا چاپ شده بیابید:

Pierre Ponafidine: Life in the Muslim East, New York 1911 

 عکس هایی که در متن این کتاب می بینید 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 الزم به توضیح می دانم 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 بخش های

 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، خالصه و ترجمه کرده ام. در ترجمه

 متن نیز خود را آزادتر حس نموده ام تا کارم آسان تر 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،

 احتماًال این جمله را که معموًال همراه با یک حس افتخار بیان می شود، خواهید شنید. حق هم
 دارند؛ این کشور که بیش از یک میلیون و ششصد هزار کیلومتر مربع وسعت دارد، از نگاه آب و
 هوا بسیار رنگارنگ است. این اختالف را تنها بین ایاالت خنک شمال یعنی آذربایجان و خراسان

 از سویی و ایاالت گرم جنوب در کنار خلیج فارس نمی بینید.

 حتی در داخل یک والیت کوچک هم ممکن است نقطه ای گرم و چند کیلومتر آن طرف تر به
 خاطر نزدیکی به کوه ها سردتر باشد. برای نمونه تبریز، تهران و یا مشهد تابستان ها بسیار داغ و

 زمستان ها بسیار سرد هستند. اما پس از پیمودن یکی دو ساعت از این شهرها به سوی کوه ها،
 هوای خنک و دلپذیری خواهید یافت. این تغییر آب و هوا از آن ویژگی های مهم طبیعت ایران

 است.
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 تقریبًا در تمام دورادور فالت ایراِن امروز مرزهای طبیعی وجود دارند که عبارت از کوه ها،
 دریاها و رودخانه هایی هستند که این کشور را از همسایگانش جدا می کنند. کوه های مناطق مرزی

 به نوعی به همدیگر متصل هستند. این وضع تأثیر بالواسطه ای بر آب و هوای این فالت دارد.
 هوای مرطوبی که بادها از دریا می آورند، وقتی به ارتفاعات بلند می رسند، بخارشان را از دست

 می دهند و هنگامی که به نقاط مرکزی فالت رسیدند، تبدیل به هوای خشک و گرم می شوند.

 در تابستان سواحل دریای خزر مرطوب، سواحل خلیج فارس هم شرجی و داغ و هوای ایاالت
 مرکزی خشک و تقریبًا بی باران است. در تابستان بخش بزرگ ایران بی باران است. در پاییز

 باران مناطق کوهستانی تبدیل به برف می شود و در بهار برف کوه ها آب شده تبدیل به جویبارها و
 رودهایی می شود و مزارع دور و بر را آبیاری می کند.

 وابسته به همین وضع ّجوی و توپوگرافیک، جز یک استثنا، رودخانه ای در ایران یافت نمی شود
 که قابل کشتیرانی باشد. آن استثنا هم کارون است که به شط العرب می ریزد و تنها بخش سفالیش

 قابل استفاده کشتیرانی است. همه رودخانه های دیگر آب های کوهستانی هستند که حتی در بهار
 قابل کشتیرانی نیستند و در پاییز کامًال و یا تاحدی خشک می شوند.

 حتی تعداد این رودخانه ها مانند ارس، سفیدرود، اترک، مند و جراحی به نسبت پهنه کشور
 انگشت شمار است. باقیمانده رودخانه ها که راه به دریا نمی یابند، یا به حوضچه ها و دریاچه های

 نمک می ریزند و یا در شن و مرداب گم می شوند.

 نظر به کمبود باران در مناطق مرکزی ایران، چاره ای جز آبیاری مصنوعی نیست. در ایران، آب
 زندگی است. هر زمینی که چه به طور طبیعی و چه مصنوعی آبیاری شود، سرسبز می گردد و
 ایران به راستی تبدیل به همان باغ های سرسبزی می شود که موضوع آثار شاعران ایرانی شده

 است.

 برعکس، نبودن آبیاری، محل های سرسبز را تبدیل به صحرا می کند و همین است که می بینیم
 نقاطی که روزی، روزگاری مناطق حاصلخیزی بودند، امروزه (صد و بیست سال پیش، -م.)

 تبدیل به ویرانه های خشک و بی آب شده اند.
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 کندن قنات (و یاکاریز، کهریز) یک راه بسیار مفید و ایرانی تأمین آب است. در نقطه ای از کوه و
 یا دامنه های آن که احتمال آب در عمق آن می رود، چاهی به قطر ٨٠ تا ٩٠ سانتیمتر و طول ۵٠

 تا ۶٠ متر کنده می شود. اگر در ته چاه آب یافت شد، چاه دیگری به طول ٢٠ تا ٢۵ متر کنده
 می شود و به همین ترتیب چندین چاه در یک امتداد کنده می شود تا اینکه عمق آنها کمتر و کمتر

 شود و در نهایت به سطح زمین برسد.

 بعد این چاه ها در زیر زمین، یعنی از منبع اصلی چاه نخست از طریق آبراهی به ارتفاع یک متر
 که کنده می شود، به همدیگر وصل می شوند. از این طریق آب چاه های عمیق به تدریج به سطح

 زمین منتقل می شود و از آنجا به مزارع و خانوارهای دور و بر تقسیم می گردد. طول این قنات ها
 گاه حتی به چند کیلومتر می رسد.

 مقدار آبی که به هر مزرعه و یا خانوار داده می شود با واحد «سنگ» حساب می گردد. یک
 «سنگ» عبارت از مقداری از آب است که بتواند یک آسیای کوچک را به حرکت در آورد که

 این هم تقریبًا برابر با یک جویبار به پهنای ١٠ تا ١٢ سانتی متر می شود. حجم آبی که به هرکس
 داده می شود طبق «ساعت در هفته» محاسبه می شود. مثًال می گویند فالن کس «دو ساعت آب

 دارد»، یعنی در طول فصل آبیاری مزارع، هر هفته به طور منظم به آن فرد دو ساعت آب داده
 می شود.

 صاحبان قنات ها، آب را بر پایه ساعت می فروشند. بسیار مشکل است که قیمت متوسط آب ساعتی
 قنات ها را تخمین زد، چرا که این قیمت ها بستگی به کیفیت آب، تعداد قنات ها در آن قریه و دهکده

 و حجم آب در آن قنات دارد. مثًال ١٠ سال پیش در نزدیکی تهران، قیمت هفتگی یک سنگ آب
 در سال حدود صد دالر بود. طبق این حساب، قناتی که آب آن برای یک سال فروخته می شود و

 هر روز هم آب می دهد، ساالنه حدود دو هزار و ۴٨٠ دالر درآمد دارد.

 طبیعی است که کندن قنات کار هرکسی نیست و تنها افراد متخصص و با تجربه از عهده این کار
 بر می آیند. این افراد متخصص را در ایران «ُمّقنی» (یعنی «قنات کن» و یا «چاه کن») می نامند.
 اما کار مقنی ها فقط کندن قنات نیست. نگهداری و مدیریت قنات ها حتی از کندن چاه و قنات نیز

 مهم تر است و این کاری تمام وقت و پیچیده است.
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 آنها معموًال اسرار خود را به کسی نمی دهند و حتی بین همدیگر قواعدی را رعایت می کنند که
 می توان آن را «اخالق کار» مقنی ها نامید. با اینهمه بین آنها گاه حتی بگو مگوهای جدی هم

 می شود و کار به عربده و دعوا می انجامد. 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 عادالنه آب بین خریداران از همه مهم تر است.
 مالکین قنات ها، مسئولین و حتی روحانیون محلی سعی می کنند تقسیم آب به طور منصفانه تنظیم
 شود، چرا که در برخی محل ها، چندین قنات زده می شود که متعلق به افراد گوناگونی هستند و

 احتمال ایجاد اختالف بین آنها زیاد هم نباشد، وجود دارد.

 راه دوم آبیاری مصنوعی، کشیدن آبراه ها و جویبارها از رودخانه هاست. مثًال شالیزار های
 آذربایجان و خراسان در سواحل دریای خزر از این طریق آبیاری می شوند.

 راه سوم ساختن سد و انبار است که آب برف های زمستان وقتی در بهار ذوب شد، در آنجا جمع
 می شود. این سدها را «دربند» می نامند. امروزه بسیاری جاها نام «دربند» را دارند اگر چه دیگر
 در آنجا اثری از انبار بزرگ و یا سد نیست و این نشان می دهد که شاید هم ساختن انبار و سد در

  گذشته رایج تر از امروز (صد و بیست سال پیش، -م.) بوده است.
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 یک قصر شخصی در تهران (از کتاب پونافیدین)

 

 روستاها و شهرها
 

 روستاها، نقطه های سبز
 

 از دور که نگاه کنید، روستا های ایران مانند نقطه های سبز در یک متن زردرنگ و خشک جلوه
 می کنند. وقتی نزدیک شوید، می بینید که این رنگ سبز محدود به کنار رودخانه و یا جویباری

 است که معموال از وسط ده می گذرد. خانه های اکثر روستاها همانند شهرها در پشت دیوارهای
 بلند ِگلی پنهان هستند و این هم به روستا ها منظره ای خسته کننده می بخشد.
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 بارزترین مشخصه روستا رودخانه است، البته اگر آن روستا اصوًال دارای رودخانه ای باشد. در
 دو طرف رودخانه درخت های بید و یا تبریزی را می بینید که شاخه هایشان در زمستان ها برای
 گرم کردن خانه ها بریده می شود. اما منبع اصلی گرمای خانه ها در زمستان پِهن یعنی سرگین

 گاوهاست که جمع آوری می شوند، با آب و کمی  کاه مخلوط شده بصورت تکه هایی َپهن درآورده
 شده در زیر آفتاب خشکانده می شوند. بعد اینها را روی هم انبار کرده برای سوزاندن در زمستان

 نگهداری می کنند.

 خانه های روستایی معموًال تنها یک اتاق دارند که برای زن و شوهر و فرزندانشان هم نشیمن و هم
 اتاق خواب است. اما گاه این خانه ها دارای دو اتاق و یا دو بخش جداگانه در داخل خانه است:
 یکی برای مردان و دیگری برای زنان. طویله ها معموال در مرکز روستا قرار دارند. این هم

 باعث می شود که وقتی عصر گّله از صحرا برمیگردد، با همه سروصدا و گرد و خاکش از جلوی
 خانه ها و اتاق خواب روستاییان بگذرد. بام ها صاف و مسطح هستند و در وسط هر کدام سوراخی

 تعبیه شده تا دود اتاق ها از آنجا به بیرون برود.

 روستاهایی که در سینه و یا دامنه کوه ها ساخته شده اند، جالب تر و رنگین تر هستند. روستاهای
 بزرگ دارای دکان، مسجد و حتی حمام عمومی خود هم هستند. مزرعه ها بالفاصله در دور و بر

 روستاها قرار دارند.

 باید به طور خالصه بگویم که کشاورزی ایران در وضعی بسیار ابتدایی قرار دارد. اکثرا آنچه که
 انجام می شود عبارت از شخم زمین با یک خیش چوبی و سپس آبیاری زمین است. در بعضی

 جا ها کود طبیعی و یا حتی کود خاکستر به خاک داده می شود. مثال در دشت های ارومیه از تل های
 خاکستر که از آتشکده های قدیمی  زرتشتیان باقی مانده است، برای بارور کردن خاک استفاده

 می شود. در مناطق دیگر مانند تبریز، اصفهان و خراسان روستاییان برای تامین کود طبیعی به
 پرورش کبوتر می پردازند.

 غله معموًال در ماه مه و ژوئن می رسد. غله را که بیشتر عبارت از گندم و یا جو است با دست
 درو کرده به کمک اّرابه های دوچرخه و یا گاو و خر به مرکز ده می آورند. هر روستایی غله خود

 را در جای مستقل خود باز به کمک گاو و خر و با دستگاهی ابتدایی و چوبی که «چرخ» نامیده
 می شود می کوبد تا دانه از کاه جدا شود.

 چرخ که از سوی یک یا دو گاو کشیده می شود، چند چرخ با چاقو های تیز دارد که غله را خرد
 می کند. روستایی روی نیمکتی که باالی چرخ هاست می نشیند و گاو را هدایت می کند. چرخ مرتبا
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 در دایره ای می چرخد تا گندم کوبیده شود. کاه را به کمک شنه از دانه جدا می کنند و دانه ها را
 بصورت توده و یا قّبه که «خرمن» نامیده می شود در «خرمنگاه» یعنی همان مرکز ده که همه

 محصولشان را می اورند، جمع می کنند.

 کاه را در طول سال به گاو و گوسفند می دهند. در همان خرمنگاه است که محصول بین روستایی
 و مالک و یا «خرده مالک» آن روستا تقسیم می شود. «خرده مالک» به کسانی می گویند که مشترکًا

 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 می کند. سهم زارع از آن محصول، وابسته به آن محل و
 سنتی است که در گذشته رایج بوده و می تواند یک سوم یا کمی بیشتر و یا کمتر از مقدار محصول

 باشد.

 گوسفند در کنار گاو از مهم ترین حیوانات خانگی در روستاهای ایران به شمار می رود.
 گوسفند های ایران از جنس «ُدنبه دار» هستند. ُدم این گوسفندان بزرگ و چربی است. این ذخیره

 چربی باعث می شود 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 نمی توان از خر به عنوان یکی از حیوانات اصلی خانگی در ایران یاد نکرد. آنها از
 گوسفندان هم قانع تر و پرکارتر هستند. کار اصلی بارکشی در ایران به گردن خر و تا حدی هم

 قاطر است.

 من خودم در مشهد مرد فقیری را می شناختم که تنها سرمایه اش (به ترتیب اهمیتشان برای او) یک
 زن، یک خر و یک فرزند نوزاد بود. بعضًا ما از کنار مزرعه کوچک او می گذشتیم. در بهار
 می دیدیم که خر، خیش را می کشید، زن آن را ُهل می داد و مرد هم کّال خیش و خر را هدایت

 می کرد. وقتی محصول می رسید، خر استراحت می کرد، اما زن و مرد عرق ریزان محصول را
 درو می کردند. وقتی هم کار مزرعه تمام شد، خر ابتدا محصول، سپس وسایل کشت و شخم، و

 باالخره نوزاد آن خانواده را پشت خود حمل کرده به ده می برد و طبیعتا در آنجا کار در خرمنگاه
 آغاز می شد.

 آبیاری مصنوعی به خصوص 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 می آید و در سال چندین بار محصول چیده می شود. در این قبیل مناطق اگر ساالنه فقط
 چهار-پنج بار محصول جمع شود، ایرانیان با شکسته نفسی می گویند «محصول بد نیست.» در
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 مناطق حاصلخیزی مانند برامین (ورامین، -م.) در نزدیکی تهران ساالنه حتی ده-بیست بار
 محصول به دست می اید.

 باغ های میوه و سبزی با دقت آبیاری و نگهداری می شوند. این باغ ها با یک کلبه نگهبانی، یکی دو
 مترسک و حتی نوشته هایی مجهز هستند که با اشاره به آیات قرآن، دزدان احتمالی سبزی و میوه

 را از این کار بر حذر می دارند.

 هر روستا کدخدای خود را دارد که مسئول جمع آوری مالیات و حفظ آسایش مردم است. اکثر
 روستاها یک «میراب» هم دارند که مسئول توزیع عادالنه آب است. این کار هیچ هم آسان نیست،

 چرا که اختالف بر سر تقسیم آب می تواند به زد و خورد های خونین بیانجامد. اگر کمبود آب و
 نرخ ساعتی آبیاری را درنظر بگیریم، از چنین اتفاقاتی نمی توان زیاد شگفت زده شد. کافی است

 که با یک حرکت کوچک بیل، کمی  پیش از سررسیدن ساعت آبیاری مزرعه تان، آب را از
 مزرعه همسایه به باغ و یا مزرعه خودتان هدایت کنید.

 وقتی در مشهد زندگی می کردیم یک باغ بزرگ داشتیم. طبق قرارداد، می بایست تمام ساعات
 دوشنبه ها آب دریافت می کردیم، اما آب جویبار قبل از آنکه به باغ ما برسد از مزرعه های

 همسایه های ما می گذشت و باغبان ما هر ساعت شاهد قطع آب می شد. همسایه ها کوشش می کردند
 کمی  هم که شده از حق آب ما استفاده کرده، آن را به طرف باغ و مزرعه خویش هدایت کنند. این

 هم باعث بگومگو های جدی همراه با داد و فریاد بین باغبان ما و همسایه ها می شد که باالخره
 راضی می شدند که مانع آب ما نشوند.

 شهرها و حمام ها

 بگذارید از توصیف بازار ها و دیگر موضوع های آشنا برای اکثریت صرف نظر کرده به موضوع
 حمام های عمومی بپردازم که چیزی بسیار مهم در زندگی ایرانیان است. این حمام ها مکان های

 بزرگی هستند که زیر سطح زمین ساخته می شوند. سقف آنها گنبد مانند است و شیشه دارد تا نور
 خارج به داخل حمام نفوذ کند. از بیرون، در ورودی حمام را می توان با دیدن ُلنگ های رنگارنگی
 شناخت که آویخته شده اند تا خشک شوند. جالب است که سقف های گنبدی از داخل دارای نقش های

 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 شست وشو در نظر گرفته شده است. اما یکی از این
 اتاق ها 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 می شود. تصور عمومی آن است
 که حنا به مو قوت می بخشد، از مسکن نمودن شپش و دیگر حشرات در سر آدمی  جلوگیری

 می کند و به عالوه رنگش هم زیباست. هر پنج، شش هفته، یک بار موی سر، انگشتان دست و گاه
 پا را با حنا رنگ می کنند و حتی بعضی ها اگر این مدت سپری شود و موی سرشان را رنگ

 نکنند، می گویند که به همین جهت سر و یا چشمانشان درد می کند، چرا که به حنا عادت کرده اند.

 گیاه حنا در جنوب ایران می روید. برگ های گیاه خشکانده می شوند. با کوبیدن برگ های خشک
 در هاون، گرد حنا به دست می آید. بعد آن را در حمام با آب گرم مخلوط کرده بصورت خمیر در
 می آورند و به موی سر و انگشتان دست و پا می مالند. پس از چند ساعت آن را می شویند. رنگ
 حنا تا چند هفته باقی می ماند. پس از رنگرزی با حنا، بسیاری مردان و زنان که می خواهند موی
 سرشان به رنگ سیاه و براق در آید، خمیر دومی هم به سرشان می مالند که از گیاهی بنام «نیل»

 و به همان طریق خشک کردن و کوبیدن حاصل می شود. نیل در والیت کرمان به عمل می آید. این
 خمیر بعد از دو ساعت با آب شست وشو می شود، اما رنگ تیره و خوش آیندش برای چند ماه باقی
 می ماند. همین رنگ کردن دوگانه مو باعث شده که برخی سیاحان غربی در خاطراتشان نوشته اند

 که در ایران کسی موی سفید ندارد. بعضی مردان ریششان را فقط با حنا رنگ می کند. به همین
 جهت شما مردان بسیاری می بینید که ریششان سرخ حنایی است. بعضا سر و گردن گوسفندهای

 سفید رنگ و ُدم اسبان شاه را نیز با حنا سرخ می کنند. این مزیت تنها مخصوص اسب های دربار
 است.

 از آنجا که تمام کار رنگ کردن پوست و مو در حمام چندین ساعت طول می کشد، اتاق های حمام
 که مخصوص این کار هستند به نوعی «کلوب» مشتریان تبدیل شده است. مشتری ها در آنجا نهار
 می خورند، چای می نوشند و قلیان می کشند و از همه مهمتر صحبت می کنند و اخبار روز را بین

 همدیگر مبادله می کنند.

 این اتاق در ضمن محل اصالح موی سر هم هست. پیش از رنگ کردن موی سر و ریش،
 کارگرانی به نام «دّالک» که ضمنا بدن شما را شستشو می کنند، موی سر شما را کوتاه هم می کنند

 و بعد به کار رنگ کردن شروع می کنند. مردم معمولی موی سرشان را تا پهنای سه-چهار
 انگشت نگه می دارند، اما مالها و سید ها معموال سرشان را از ته می تراشند. رقاص ها و درویش ها
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 سرشان را هیچ نمی تراشند. ایرانیانی که به سبک اروپایی  ها فکر و زندگی می کنند نیز هرگز
 سرشان را ازته نمی تراشند.

 هر روز وقت معینی از حمام برای بانوان جدا می شود. صاحب حمام پشت بام حمام رفته با
 نوازش یک شیپور و یا بوق مخصوص آغاز وقت حمام زنانه را با صدای بلند اعالم می کند.

 در ایران غیر مسلمان را به حمام راه نمی دهند چرا که فکر می کنند 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 دالکان 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 باالخره به من اجازه ورود به مسجدی دادند که فرش معروفی دارد و بنظرم قطعه های
 مشابه آن در «موزه کنزینگتون» لندن هم است. زیبایی آن فرش مرا مسحور خود کرد. اگر

 می دانستم که سال ها بعد قیمت این فرش چقدر سرسام آور خواهد شد، شاید کوشش می کردم آن را
 بخرم. اما به هر حال من در آن سال ها جوان بودم و حقوق چندانی نمی گرفتم.

 نکته دیگری که نمی توان در توصیف ایران ناگفته گذاشت گورستان های آن است. پیش از همه
 بگویم که گورستان های شهر ها در جایی ساخته می شوند که اصال انتظارش را ندارید: مرکز

 شهرها. دیگر اینکه این گورستان ها دیوار و حصاری در گرداگرد خود ندارند.

 به این ترتیب گورستان ها عمًال تبدیل به محوطه بازی مانند یک میدان شده اند که مردم از وسط آن
 گذشته به کار و زندگی خود می روند، بچه های مردم فقیر در آنجا بازی می کنند و سگ های ولگرد
 شبانه قبر های نوساخته را که خاکشان هنوز سفت نشده به هم می ریزند. اگر باران ببارد، سوراخ ها
 و حفره هایی در خاک این قبرها باز می شود، طوری که گاه حتی کفن و گوشه ای از جسد مردگان

 ظاهر می گردد. شگفت انگیز نیست که محله های دور و بر این گورستان ها تبدیل به مراکز
 بیماری های مسری شده اند.

 در این گورستان ها، محل های مخصوصی هم هستند که مردم مرده هایشان را آورده موقتًا در آنجا
 جای می دهند تا به زودی به مکان های مقدسی مانند مشهد و کربال برده دفن شوند. حتی بعضی ها

 در این مدت موقت، مرده هایشان را در حیاط و یا زیرزمین خانه خود مدفون می کنند. کنسول ها و
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 نماینده های کشورهای خارجی به سختی می توانند به مسئوالن مربوطه بقبوالنند که این، کاری
 بسیار خطرناک است.

 میدان ها نیز محل مهمی از شهر های ایران هستند. میدان ها معموال در وسط شهر و روبه روی
 اقامتگاه والی (استاندار، -م.) و یا سربازخانه ها قرار دارند. رژه های نظامی  و اعدام ها در همین

 میدان ها اجرا می شوند. این میدان ها در عین حال عرصه پرسه زدن سگ های بیچاره ولگرد هستند
  که حتی از سگ های معروف ولگرد در قسطنطنیه (استانبول، -م.) هم بیچاره ترند.
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 در چهاردیواری ایرانیان
 

 ایرانیان خانه هایشان را طبق نیازهای مذهبی و عادات و رسومشان می سازند. اولین اصلی که آنها
 در این رهگذر رعایت می کنند، َمحرم بودن یعنی محیط خصوصی و شخصی ماندن خانه،

 بخصوص برای خانم هاست و به همین جهت دور تا دور خانه هایشان را با دیوار های بلند محصور
 می کنند. بعدا البته موضوع دسترسی به آب برای طهارت است که طبق اصول مذهبی شیعیان باید

 رعایت شود. از این جهت آب بیرون را به خانه شان منتقل، و آن را در حوض و یا
 «آب انبار» هایی که در زیرزمین ساخته شده، نگهداری می  کنند. به این آب انبار ها «سردابه» هم

 می گویند.

 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. نزدیک ترین اعضای خانواده مانند پدر، عمو، دایی و برادر
 «محرم» شمرده می شوند، یعنی زنان الزم 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
 علی االصول آنها می توانند 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 بیافتد. از این رو خانه دو قسمت دارد: «اندرون» برای خانم ها و افراد مرد اما َمحرم

 (مانند پدر و برادر و عمو و دایی) و «بیرون» برای مردان نامحرم که به خانه می آیند.

 چون چوب زیاد یافت نمی شود، خانه های افراد فقیر ِگـلی است اما کسانی که پول دارند
 خانه هایشان را با آجر می سازند. پشت بام هایشان صاف است و در تابستان رخت خوابشان را آنجا

 پهن کرده در هوای باز و خنک این پشت بام ها می خوابند.

 ایرانی ها بّنا های ماهری هستند که دیوار های ضخیم و بلندی می سازند. این بّنا ها روی دیوار ها
 می  ایستند و به تدریج که دیوار مرتفع تر می شود، آنها هم باال تر می روند. کارگرانی که روی زمین

 آجر ها را تک به تک به «اوستایشان» پرتاب می کنند، با زمزمه ترانه هایی یکنواخت اما خوشایند
 این کار را انجام می دهند و اوستا با مهارت آجر ها را در هوا می  قاپد و روی هم می  چیند. خاک

 الزم برای ساختمان خانه ها از همان محوطه ساختمان بدست می آید و به همین دلیل سطح اکثر
 خانه ها و حیاط های ایرانی از سطح کوچه ها پایین تر است.

 در حیاط درخت بید و تبریزی و یا درختان میوه و گل می کارند. هیچ کدام از پنجره ها به کوچه و
 خیابان باز نمی شوند. از در که وارد شدید، در دست راست و چپ، اطاق های نوکران و کلفت ها
 هست. بعدا از باریکه ای که دو طرفش درخت کاشته شده، می روید تا به یک حوض و گل های

 کاشته شده در دورو بر آن می رسید. ایرانی ها گل را خیلی دوست دارند.

 بعد می رسید به ساختمان اصلی خانه که معموال یک طبقه است. از در وارد یک دهلیز کوچک و
 از آنجا وارد یک تاالر می شوید و از آنجا شما را به  اتاق پذیرایی هدایت می کنند که بزرگترین

 اتاق خانه است. اطاق های خواب در عقب و کنار اتاق پذیرایی قرار دارند. از همان تاالر و مبل و
 فرش هایش مقام و ثروت مرد خانه را می توان حدس زد. در تابستان نگاه کردن به حیاط از این

 اتاق ها دلمشغولی جالبی است. آنچه که ما در غرب «مبل» می نامیم در خانه های معمولی ایرانیان
 یافت نمی شود، اما کسانی که با اروپایی ها رفت و آمد دارند، حتما در اتاق پذیرایی خود یکی دو

 میز و صندلی هم دارند.
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 زمین ها پوشیده از فرش های رنگارنگ است. در دورادور اتاق و کنار دیوار تشک ها و بالش های
 رنگارنگ چیده شده اند تا مهمانان بتوانند به راحتی روی زمین بنشینند. انواع چینی ها،

 شمعدان های ایرانی و کار های دستی و ظریف همراه با شیرینی های رنگارنگ در تاقچه ها چیده
 می شوند. اتاق خانم ها تقریبا مانند اتاق آقایان است، اما اثاث آن یعنی فرش ها و چینی ها و غیره

 گران تر هستند. یک دِر دیگر اندرون به حیاط پشت باز می شود که از حیاط آقایان، یعنی قسمت
 بیرون، بزرگتر است و گلهای بیشتری دارد.

 زیر طبقه هم کف خانه ها زیر زمین است که در بعضی نقاط ایران از آن به عنوان انبار استفاده
 می شود و در بعضی مناطق دیگر کشور در گرمای تابستان آنجا رفته استراحت می کنند، چونکه

 کم نور تر است و هوای خنک تری دارد.

 باید گفت که در سر تا سر ایران یافتن یک آپارتمان بسیار مشکل است. هر کس در یک خانه
 مستقل با حیاط زندگی می کند و بعید است مثال دو خانواده در یک خانه زندگی کنند، حتی اگر فقیر

 باشند.

 ایرانیان خوششان نمی آید که خانه شان را به مسیحیان به اجاره بدهند چرا که آنها را نجس
 می شمارند. از این جهت وقتی یک مسیحی به شهری می رود که تا آن وقت مهمان مسیحی نداشته،

 یافتن خانه برای او مشکلی جدی می شود. قیمتی که خارجیان مسیحی باید از بابت خانه بپردازند
 از آنچه که مسلمانان می پردازند بیشتر است.

 تعصب ایرانیان حتی شامل حال کارگرها و بنا ها هم می شود. مثال آسوری های ارومیه بّناهای
 خوبی هستند، اما یافتن کار برای آنها آسان نیست، چونکه مسلمانان خوششان نمی آید در خانه هایی

 که مسیحیان ساخته باشند، زندگی کنند، ولی این تعصب به تدریج از بین می رود.

 بعد از صرف شام معموال صحبت مهمانان و صاحبخانه در حول و حوش غذایی که صرف شده،
 می چرخد و اینکه فالن یا بهمان مامور دولتی چه خوراک هایی می خورد و چقدر زیاد غذا

 می خورد. هنگامی که تعارفات در مورد غذا ها و «دست شما درد نکند» ها و «فوق العاده لذیذ
 بود» ها تمام شد، می رسند به موضوعی که ایرانی ها معموال «بحث فلسفی» می  نامند. این بحث ها
 بعضا مبتنی بر فرضیات غیر محتمل است و آدم وقتی می  بیند که حضار با چه جدیتی این بحث ها

 را می کنند، نمی تواند جلوی تبسم خود را بگیرد؛ مثال بحث با این فرضیه شروع می شود که اگر
 دریای خزر تبدیل به کویر شد، چه باید کرد و یا اینکه اگر انسان بال می  داشت، چه ها می شد.
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 هنگام بحث اگر کسی نکته مهمی را به زبان آورد، حضار با تحسین و آفرین می گویند «واقعا
 ایشان فیلسوف هستند، پدر افالطون اند!» و یا می گویند «واقعا که افالطون سگ شما هم نیست!»

 زندگی روزمره

 ایرانیان صبح زود بلند می شوند تا نماز صبح را بخوانند. آنگاه چایی و یا قهوه می  نوشند و نان و
 پنیر می خورند. بعد، روز آنها شروع می شود. تاجر به بازار می رود، 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
 می رود و می  بیند که اربابش که معموال یک مامور دولتی است، بلند شده و به اتاق پذیرایی آمده
 است که در ضمن دفتر کار او هم هست. نظر به اینکه اداره های دولتی معموال دفتر بخصوصی
 ندارند، ماموران دولتی کار خود را در خانه های خود انجام می دهند. جناب مامور در صدر اتاق

 روی یک تشک و میرزا کنار او روی فرش می  نشیند. بایگانی ها اگر تعدادشان زیاد باشد، در چند
 قوطی و یا حتی چمدان نگهداری می شوند. اسنادی که به طور روزمره باید دم دست باشند، زیر

 مّخده ها گذاشته می شوند تا به راحتی در دسترس باشند.

 همه کارها در همین اتاق ساده پذیرایی انجام می شود. همین جاست که تلگرام ها ، اسناد مهم و
 دستور های دولتی نوشته می شوند، دعاوی مردم رسیدگی شده، حکم صادر و حتی اجرا می گردد،
 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 باالخره همین جاست که به طرزی آشکار «پیشکش» ها داده و گرفته
 می شوند، چیزی که بدون آن عمال کاری پیش نمی رود.

 در ایران پیشکش فرهنگ و سنتی برای خود شده است. پیشکش ممکن است شکل های 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.
 مثال باغبان شما می  آید و اولین میوه های باغ را به شما تقدیم می کند و شما هم به او انعامی 

 می دهید. در طبقه بندی دوم، پیشکش با هدفی داده و گرفته می شود که هیچ هم معصومانه نیست،
 مثال 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 می  شناسند. من در اینجا
 بدون دادن اسم کسی فقط مثال مشخصی خواهم داد، چرا که با هر دو طرف که این پیشکش ها را

 داده و گرفته بودند، آشنا بودم.

 والی جدیدی به والیتی 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 نمی شمرد، 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 درشکه ها مورد استفاده قرار می گیرند، جلوی پنجره والی نمایان شدند

 و او هم با تواضع استدعا کرد که جناب والی این پیشکش های «ناقابل» را قبول بفرمایند.

 والی نگاهی به اسب ها و بعد نگاهی به مامور هیجان زده کرده با اظهار تشکر گفت که آن اسب ها
 کمی الغرند و بهتر است صاحبشان آنها را به اسطبل خود برده کمی به 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 اسب ها انداخته گفت اینها خیلی بهترند، اما هنوز می توانند 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 می کشید، باالخره 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 می کند. حوالی ساعت یازده و یا دوازده مامور ما احساس

 گرسنگی می کند و دستور می دهد ناهار را بیاورند. اتاق مخصوصی برای غذاخوری نیست.
 ساعت مخصوصی هم نیست. ناهار در همین اتاق و هر ساعتی صرف می شود که مامور نامبرده
 احساس گرسنگی کند. سفره ای روی فرش پهن می شود و بعد غذا را در سینی می  آورند و سینی

 را جلوی مامور دولت می گذارند. او هم «بسم اهللا» گفته همراه با ارباب رجوع خود شروع به
 خوردن غذا می کند. تکه های نانی سفید و نازک بنام «لواش» نقش چنگال را بازی می کنند و قاشق

 و انگشتان همه به غذایی که در قابی مشترک ریخته شده، فرو می رود . دستیاران و نوکران مهم
 مامور هم در صرف نهار شرکت می کنند. نوکران دون پایه تر، از سینی دیگری در گوشه دیگری

 از اتاق و یا در یکی از اتاق های مجاور غذا می خورند. بسیاری از ماموران دولتی، به غیر از
 خانواده خود، هر روز غذای حدودا پنجاه نفر را تامین می کنند.
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 بعد از غذا نوبت یکی دو ساعت چرت و خواب بعد از نهار می رسد. پس از آن باز نماز
 می خوانند و به کار ادامه می دهند. همه این کار ها هم در همان اتاق ساده روی فرش انجام

 می گیرد.

 غذای ایرانی

 خوراک های ایرانی خوش طعم و رنگارنگ هستند. برنج به انواع و اشکال گوناگون پخته می شد.
 مواد اصلی خوراک ایرانی گوشت گوسفند، مرغ و سبزی ها هستند.

 ایرانیان به آنچه که در اسالم قابل خوردن یعنی «حالل» و یا ممنوع برای خوردن یعنی «حرام»
 نامیده می شود، بسیار حساس هستند. قرآن جز منع گوشت خوک و نوشیدن شراب چیز زیادی

 درباره حالل و حرام نگفته، اما شریعت و تفسیر های دینی از گوشت حیوانات مختلف با همدیگر
 فرق های زیادی دارند و نظر مجتهد ها در هر مورد ممکن است با همدیگر اختالف داشته باشد.

 در ایران گونه های گوشت محدود است. گاو های ایرانی از جنس خوبی  نیستند و گوشتشان چندان
 خوش طعم نیست. از گاو بیشتر برای باربری و کمی  هم دوشیدن شیر استفاده می شود. برنج و هر
 نوع سبزی و میوه که سّمی نباشد خورده می شود. نوشیدنی های شیرین یعنی آب با شکر و شربت

 میوه های مختلف فوق العاده 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. شیرینی های ایرانی بسیار متنوع و خوش طعم هستند.

 اصوال ایرانیان در مورد غذا فوق العاده ساده و قانع هستند. گاه شگفت زده می شوید که چطور
 یک ایرانی با خوردن فقط یک تکه نان و کمی پنیر و انگور می تواند یک روزتمام، کاری سنگین

 بکند.

 شراب حرام و ممنوع است، اما ایرانیان راه یافتن آن را می دانند. شراب را اصوال ایرانیان
 مسیحی تولید می کنند، اما کیفیت آن خوب نیست و طرز تهیه آن به قدری ابتدایی است که نمی توان

 آن را زیاد نگه داری و یا صادر کرد، در حالی که باغ های انگور ایران اعال هستند.

 ایرانیان اصوال شراب نمی نوشند و وقتی که می  نوشند، مانند ما برای لذت بردن از طعم شراب
 نه، بلکه با نیت مست شدن شراب می  خورند. احتماال دین اسالم در بی میلی ایرانیان به

 شرابخوری نقش مهمی  دارد. اما به غیر از آن هم ایرانیان ترجیح می دهند در محیط دوستانه و
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 شخصی شراب بنوشند و احتماال مست کنند، بدون آنکه در مالء عام هرکس شاهد «مست بازی»
 آنها شود.

 مواد مخدر

 اما چیزی که به مراتب بدتر از «مست بازی» است، بالی تریاک است. در خراسان ما دنبال
 خدمتکار می گشتیم و مشکل ما این بود که یافتن کسی که هیچ آلودگی به مواد مخدر نداشته باشد،
 کار سختی است. دو نوع مواد مخدر مصرف می شود: حشیش و تریاک. از نظر شرعی حشیش

 مطلقا حرام شمرده می شود. با وجود آنکه معتادین حشیش و به خصوص سربازان معتاد را گرفته
 به فلک می  بندند، این اعتیاد کمتر نشده و به ویژه در میان طبقات پایین و روستاییان افزایش هم
 یافته است. حشیش که آن را در ایران «ِچـرس» می  نامند، از گل شاهدانه به عمل می اید که در

 تقریبا تمام آسیای میانه آزادانه کشت می گردد. تولید حشیش آسان است. حشیش به صورت تکه های
 کوچک و یا قرص تولید می شود و معموال با تنباکو مخلوط شده، استعمال می گردد. در ایران یک

 مخلوط بخصوصی هم به نام «ریحانی» درست می کنند 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 می خوابد.

 از این ماده برای دزدیدن زنان هم استفاده می کنند.

 بسیاری از ایرانیان از سن بخصوصی شروع به مصرف تریاک می کنند. آنها تریاک را بصورت
 حبه و یا قرص با خود حمل می  کنند. می توان به راحتی حدس زد که نصف ایرانیان بین سنین سی

 و پنج تا چهل سال این قرص را هر روز استعمال می کنند.

 تصور عموم آن است که استعمال تریاک به این صورت باعث «باز شدن ذهن» می شود و
 «مقاومت در مقابل پیری» را تقویت می کند. برخالف حشیش که همراه با تنباکو مصرف می شود،
 تریاک را بصورت خالص می کشند و یا قرصش را می خورند، اما تاثیر هردو دهشتناک و کشنده
 است. در هر دو مورد هر قدر از این ماده استعمال شود، هوس برای مصرف مقدار بیشتری در
 انسان تولید می شود. 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.
  مشکل بود.
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 زندگی اجتماعی ایرانیان

 زندگی اجتماعی ایرانیان عصر های پیش هر طور بوده، امروز هم (صدو بیست سال پیش، -م.)
 همانگونه است. مثل این است که عادات و سنن در طول صد ها سال لخته بسته، تغییراتی رخ داده

 اما این تغییرات فقط در ظاهر و سطح مانده است.

 قرآن کوچک ترین جزییات زندگی مسلمانان را تعریف و تعیین می کند 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 می دهد که چرا آنچه که در ایران قرن های هفدهم و هجدهم مایه شگفتی
 سیاحان خارجی شده بود، همچنان امروز هم پابرجا است.

 ما از نبودن قانون شگفت زده می شویم. خودسری به جای قانون نشسته است. ما از رشوه خواری و
 فساد فراگیر شگفت زده می شویم، از مجازات های وحشیانه و غیره شگفت زده می شویم. فکر

 می کنید من دست کم در این ده سال اخیر چند بار در میدان های شهر های بزرگ ایران جسد های
 سربریده، بله! جسد های بدون سر انسان ها را دیده ام، کله های انسان ها را که بر دروازه های شهر ها

 آویزان بودند، و یا مردانی را که در بازار ها از گوش هایشان به دیوار میخکوب شده بودند، و یا
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 جالدی را که بزهکاری را با خود کشیده می برد، در حالی که در کالهش هم دست قطع شده او را
 حمل می کرد.

 فراموش نمی کنم 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 می کرد کاری بکنم که شکل اعدام

 با قساوت کمتری همراه باشد. آزادی او ناممکن بود، چرا که می گفتند سیزده نفر را به قتل
 رسانده است. البته من هیچ صالحیتی نداشتم که به کار حاکم کل خراسان مداخله کنم. اما فکر کردم

 به عنوان یک انسان که می توانم 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
 می توانست کم درد تر باشد. از طرف دیگر، به گفته او، این درس خوبی برای آن طبقه اجتماعی

 خواهد بود که گوش شنوایی به قانون ندارد. باالخره هیچ کدام از حرف های من در او اثری نکرد.
 اما آخرین استداللی که کردم، موثر شد و آن این بود که گفتم این کار، کشور های اروپایی را
 خواهد شوراند و آن ها صدای اعتراضشان را بلند خواهند کرد. این سخن برای او مهم تر از

 استدالل های انسان دوستانه بود. باالخره قبول کرد که مجرم مزبور با شلیک یک توپ اعدام شود
 که آن وقت ها سریع ترین نوع اعدام به شمار می رفت.

 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 احتماال بی درد است. در یک لحظه

 بدن شما به ده ها تکه تقسیم می شود و هر تکه اش به جایی پرتاب می گردد. ما در گذشته هم که
 اعدام به وسیله توپ شده بود، چندین بار شاهد پایین افتادن تکه های بدن اعدامیان شده بودیم. حتی
 یک بار کم مانده بود یکی از آن تکه ها روی سِر ما هم بیافتد. از تصادف روزگار آن روز ظاهرا
 دست و پای این جانی را محکم نبسته بودند. تا او دید که جالد 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. جالد هم که احتماال دیگر تنبلی اش شده بود توپ را دوباره ُپـرکند، 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 گردنه گیر را در یک چاله انداخته زنده به گور
 کردند و کشتند.

31 



 اشتباه خواهد بود اگر همه این حوادث را به گردن خشونت این یا آن والی و حاکم بیاندازیم.
 احتماال ریشه موضوع در اصل باستانی قصاص است که در کتاب های مقدس سامی بصورت

 «چشم در مقابل چشم، دندان در مقابل دندان» معروف شده است.

 در ایران، جز شریعت، یعنی قرآن و دیگر آثار مذهبی مرجع، قانون نوشته شده دیگری برای
 مجازات بزهکاران و متهمین به جنایت وجود ندارد و تفسیر این قوانین نیز تنها می تواند از سوی
 روحانیون انجام گیرد. بنا بر این فقط کسانی که فقه اسالمی خوانده اند، می توانند قضاوت کنند. در
 میان شیعیان این قبیل آدم ها «مجتهد» نامیده می شوند و افراد غیر مجتهد نمی توانند حکم آن ها 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 صالحیت ها را
 به دست آوردند. این است که امروزه ما در کنار قوانین شریعت، احکامی را هم می یابیم که از

 سوی مراجع غیر دینی، یعنی اصوال از طرف مقام های دولتی داده و اجرا می شوند. این قواعد را
 مجموعا «ُعرف» می نامند، یعنی اصول و روش هایی که نوشته نشده اند، اما بین مردم معتبر

 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 نشده اند.
 برخالف قوانین شریعت که بسیار قاطعانه، آمرانه و خشونت آمیز هستند، قواعد عرف انعطاف

 پذیرند و می توانند نسبت به قوانین شریعت نرم تر و دلرحم تر و یا کامال برعکس، بی مالحظه تر و
 بیرحمانه تر باشند، بسته به اینکه چه کسی و یا گروهی در چه شرایطی و به چه منظوری این حکم
 را صادر می کند. یعنی در عمل، عرف که مجری آن دولت است، می تواند مورد سوء استفاده قرار

 گرفته زمینه خشونتی حتی شدید تر از شریعت را هم فراهم بیاورد.

 در نیمه دوم قرن نوزدهم (از ١۶٠ سال پیش به بعد، -م.) نیاز به قوانین ثابت و عادالنه، زمینه
 ایجاد موسسه ای بنام «وزارت عدلیه» (دادگستری، -م.) را فراهم آورد. این اقدام «اصالحاتی»

 همگام با جّو آن دوره بود. اما در عمل نه خود وزیر عدلیه و نه دستیاران او نمی توانستند به
 عنوان قاضی حکم صادر کنند، چرا که تحصیل دین و شریعت نکرده بودند و از نگاه دینی اصوال
 حق و صالحیت قضاوت را نداشتند. با این ترتیب ایرانیان به   همان نقطه پیشین بر گشتند. چه شد؟

 به وزارت عدلیه مشاورانی منتصب شدند که تحصیل دینی داشتند، روحانی بودند و می توانستند
 حکم شرعی بدهند. بدین ترتیب قانون در ایران وارد دایره بسته ای شد که نمی توانست خود را از

 درون آن   رها کند.
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 امروزه (صد و بیست سال پیش، -م.) وزارت عدلیه در بعضی شهر ها نماینده های خود را دارد که
 «دیوان بیگ» نامیده می شوند. در شهر های دیگر تمام قدرت و صالحیت 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 آن ها قرار دارد. در روسیه، ما مثلی قدیمی داریم که می گوید «خدا در
 آسمان هاست و تزار در دوردست ها.» به نظرم این ضرب المثل در مورد ایران حتی بیشتر از

 روسیه صدق می کند. سرنوشت مردم وابسته به شخصیت و اراده حاکمین است، از حاکمین
 کوچک تا حاکمین بزرگ، و کسی به آن ها دسترسی ندارد!

 کربالیی علی و مشهدی حسین

 برای درک واقعیت و جزییات محکمه، شکل قضاوت و کال موضوع عدالت در ایران امروز (صد
 سال پیش، -م.) نمونه ای خواهم داد که هر روز می تواند در بسیاری نقاط ایران تکرار شود.

 کربالیی علی محمد با مشهدی حسین اختالفی دارد. کربالیی علی که از حق بجانب بودن خود
 مطمئن است پیش یک مجتهد می رود، موضوع شکایتش را شرح می دهد، دالیل اش را می گوید و

 شواهد خود را عرض می کند. طبیعی است که در این جلسه نخست، فرد متهم یعنی مشهدی حسین
 حاضر نیست. مجتهد «خطی» می نویسد که کربالیی علی حق بجانب است. شاکی پس از عرض
 منت داری خود و بوسیدن عبای حضرت مجتهد، پیش ماموری می آید که باید حکم مجتهد را اجرا

 کند. اما کربالیی علی ما پیش از آنکه بتواند به حضور مامور اجرا برسد، باالجبار سالمی به یک
 گروه آدمانی مانند خدمه، مالزم (پیشخدمت مخصوص، م.،) محصل (تحصیلدار، مامور وصول،
 -م.،) کاتب و غیره هم می دهد. همه آن ها به شکایت کربالیی علی عالقه نشان می دهند و متناسبا

 «حق حسابی» از کربالیی علی می گیرند. کربالیی علی در حالی که جیبش سبک تر شده به
 حضور مامور اجرا می رسد و حکم حضرت مجتهد را به او تقدیم می کند. مامور اجرا با

 احترامات الزمه خط مجتهد را گرفته، قبل از همه ُمهر او را که روی نامه دیده می شود، به نشانه
 اطاعت به پیشانی اش می گذارد و فشار می دهد.

 بعد از مطالعه نامه مجتهد، مامور اجرا دستور می دهد که «محصلی» به خانه متهم برود.
 «محصل» در فارسی (آن دوره، -م.) یعنی «تحصیل کننده» و یا «وصول کننده.» محصل به

 پلیسی گفته می شود که در خدمت ماموران ارگان های اجرایی هستند. محصل ها را می فرستادند تا
 کسی را بازداشت یا خانه ای را تفتیش کنند، یا مالی را مصادره کرده و یا مالیات بگیرند.

 محصل ها معموال از میان بهترین «فّراش» ها یعنی خدمتکار ها انتخاب می شوند. به این آدم ها در
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 ایران «زرنگ» یعنی باهوش و چاالک می گویند. وقتی محصل به خانه مشهدی حسین می رسد،
 بدون هیچگونه سوال و جواب و شک و تردیدی هر چه را که در خانه می بیند مصادره می کند. او

 اتاقی را بعنوان «انبار» در نظر می گیرد و از گوسفند و مرغ و قالی و غیره، هرچه در خانه
 می یابد، در آن اتاق قفل می کند. یعنی در فقط چند لحظه، مشهدی حسین از همه داشته های خود
 محروم می شود. در چنین شرایطی تنها چاره او «نرم کردن» محصل است. بنا بر این مشهدی
 حسین تمام چرب زبانی خود را به کار می اندازد و قربان و چاکر و ارادتمند «جناب مستطاب»

 محصل می شود.

 چون این هم کارگر نمی افتد، مشهدی حسین درک می کند 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 می کند، اما می گوید که برای ارباب او هم «پیشکشی»
 الزم است. بعد گفتگویی شروع می شود که با تعیین حد پیشکش برای تمام اشخاصی که به نتیجه
 این دعوی تاثیر گذار هستند، خاتمه می یابد. محصل بدون اینکه اقدامی بکند، خانه متهم را ترک

 می کند و معموال کار با همین تمام می شود.

 اما گاه هم خود متهم از شاکی شکایت می کند که به ناحق مورد اتهام قرار گرفته است و شاکی این
 بار به مقام متهم افتاده پیش مجتهد می رود و تمام آن سرگذشت در جهت معکوس خود تکرار

 می شود. در پایان هر دو طرف شدیدا مغبون و متضرر می شوند، تا اینکه موضوع به وزارت
 عدلیه ارجاع می گردد و دور پیشکش ها این بار با کسان دیگر ادامه می یابد، تا اینکه هر دو طرف

 کامال 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 کالنی او را «نرم کند» که در آن صورت کار به نفع او فیصله

 می یابد. از سوی دیگر اگر از   همان ابتدا یکی از دو طرف دعوی آدم با نفوذی باشد، شکی نیست
 که موضوع به مراتب زود تر و راحت تر به نفع او تمام می شود.

 برای رفع و یا کاهش این بی عدالتی ها در جریان محاکم، در اواخر قرن نوزدهم در بسیاری
 شهر های 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 بی عدالتی در آن شکایتی دارد، نوشته در
 آن صندوق بیاندازد. قرار بود شکایت ها برای رسیدگی به تهران فرستاده شوند. اما این کار نشد.
 در اکثر شهر ها ماموری در کنار این صندوق ها گماشته شده بود که علی االصول می بایست آن را
 نگهبانی کند و مانع دزدیده شدن و یا سوء استفاده از صندوق ها گردد. اما بعدا معلوم شد که برخی

 از آن مامورین کسانی را که می خواستند شکایتنامه ای به آن صندوق بیاندازند توقیف می کنند و
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 تازه نامه ها هم به ندرت به تهران فرستاده می شوند. با این ترتیب این اقدام «اصالحاتی» جدید هم
  به زودی 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 اسب دوانی، که شاه و طبقه
 اشراف گاه در تهران برگزار می کنند صرف نظر کنیم، تفریحات عمومی و به اصطالح مردمی که

 شامل همه می شود، 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 می روند تا ببینند چه خبر است. اگر

 صدای سورنا و دهل یک عروسی را شنیدند، فورا به آنجا می روند و یا از پشت بام هایشان به
 تماشا شروع می کنند و اگر اروپایی ها از کوچه بگذرند و به خصوص در یک شهر کوچک و
 روستا دیده شوند، جمعیت دنبالشان می افتد و حرف هایی می زند و یا متلک هایی می اندازد که

 همیشه خوشایند نیستند.
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 مردم طبقه پایین خوش دارند که ساعت ها در قهوه خانه نشسته به «نّقال» ها و داستان هایی مانند
 «شاهنامه» «اسکندرنامه» و «رستم و سهراب»» گوش دهند.

 اما اکثر تفریحات ایرانیان در داخل خانه هایشان صورت می گیرد.

 ایرانیان بیش از حد مهمان نواز هستند. هر کس که به خانه آنها بیاید، امکان ندارد بدون خوردن
 غذا و یا دست کم نوشیدن چیزی برود. من بارها دیده ام که درویشی ناشناس بدون دعوت و غیره
 وارد خانه ای شده، رفته، جایی نشسته و غذایی خورده، شربتی نوشیده و بعد خانه را ترک کرده

 است.

 قبال در باره شراب نوشی ایرانیان گفته بودم. شراب، چه شراب واقعی و چه «شراب معنوی»
 مقام واالیی در شعر کالسیک و تغّزلی فارسی دارد، همه واله و شیدای شعر فارسی هستند و این
 قبیل شعر ها را از بر می خوانند. 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» می نوشند، اگرچه
 ترجیح می دهند شراب نوشی و احتماال «مست بازی» را نه در مالءعام، بلکه در محیط خصوصی

 با دوستان و آشنایان نزدیک خود انجام دهند.

 و یا مثال ورزش و یا شکار را در نظر بگیرید. ایران سرزمین نسبتا بزرگی است و انواع و اقسام
 حیوانات وحشی، پرندگان و ماهی ها در این کشور یافت می شود که برای شکار بسیار مناسب

 هستند. انواع مختلف و با ارزش اسب و سگ («تازی»)، باز، بلدرچین و غیره برای شکار و یا
 اسب دوانی هم مناسب و هم فراوان هستند. ایرانیان هم ورزش را خیلی دوست دارند. اما این

 دوست داشتن چیزی نیست که به خاطر خود ورزش و راحتی و سالمتی حاصل از آن باشد. در
 واقع طبقه ثروتمند شاید هم از شکار واقعی زیاد خوشش نمی آید، چونکه اذیتش زیاد است و آنها

 را خسته می کند. اما برای آنها جنبه تفریحی و «تشّخص» شکار چیز جالب تری است. طبقه
 بی پول هم که خواهی نخواهی از طریق کار و دوندگی های روزمره ورزش را عمال هر روز

 بطور فعال انجام می دهد!

 طبقه ثروتمند تنها به شکار نمی رود. حتما باید یک دوجین خدمتکار با خودش ببرد. شاه همیشه
 چهارصد، پانصد نفر را همراه خود به شکار می برد. آدم های بانفوذ و «متشخص» را دستکم

 بیست، سی نفر در شکار همراهی می کنند.
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 مسابقات اسب دوانی محدود به تهران و طبقه اعیان و اشراف است. این نیست که فعالیت های
 تفریحی در ایران وجود ندارند؛ وجود دارند، اما انواع آن زیاد نیست. از این تفریحات مثال
 می توان به هنرنمایی «پهلوان» ها در میدان ها اشاره کرد که ظاهرا زنجیر پاره می کنند و یا

 خرس های بیچاره ای که با زنجیری که از بینی شان می گذرد، مجبور به رقص می شوند و یا جنگ
 خروس ها که همراه با شرط بندی 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 خوش آیند هم باشد، تقریبا وجود

 ندارد. تازه ایرانیان هایرانی امروز (صد و بیست سال پیش، -م.) آدمی ماتریالیست است، یعنی
 معنویت گرا نیست. وقتی شاعران، گل و بلبل و جویبار آب و گذرا بودن عمر را توصیف می کنند،

 ایرانی این توصیف شعرای گذشته را مانند بخشی از «کیف» روزمره اش می شمارد. ایرانی
 خوشش می آید در کنار جوی آب، زیر سایه یک درخت و روی سبزه ها 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 نمی کند و به زیبایی های راستین آن اهمیتی نمی دهد. او از رقص خوشش می آید، اما آنچه که
 در آن حرکت های بدن جست وجو می کند، بیشتر لذت جسمانی و شهوانی است و نه لذت معنوی و
 یا زیبایی حرکت بدن و همنوایی آن با اندام انسان های دیگر و شکل های طبیعت. از «مداحان»،

 داستان سرایان و شاهنامه خوانان خوشش می آید، اما نه چندان بخاطر معانی آن اشعارو درس هایی
 که می توان از آنها گرفت، بلکه به جهت خوش آهنگی این اشعار و ریتم معروف وزن و قافیه شعر
 فارسی که گوشش را نوازش می دهد. درست است که او از «تماشا» خوشش می آید، اما بیشتر از
 فقط تماشای آن، دیگر چیزی برای ایرانی الزم 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 شرکت کنندگان آنقدر کم بود که به زودی سیرک را با ضرری بزرگ تعطیل کرده، رفتند.

 شعبده بازان 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 سالن های تئاتر و مکان های

 تفریحات سالم نیست، ایرانیان مرفه، نوازندگان و رقاصان و شعبده بازان را به خانه خود دعوت
 می کنند و قول می دهند مبلغ معینی برای این برنامه ها پرداخت کنند. اما این قبیل برنامه ها اغلب با

 بحث های طوالنی در باره دستمزد هنرمندان تمام می شود و آنها گاه دستمزدی را که وعده داده شده
 بود، نمی توانند دریافت کنند و یا نصف آن را دریافت می کنند.

 در ضمن ایرانیان زیاد اهل گردش و پیاده روی نیستند، دلیلش هم روشن است. اگر شما به تنهایی
 پیاده روی کنید، خالف «عادت» است. از طرف دیگر هم معنایی ندارد که شما صرفا برای قدم
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 زدن و گردش پیاده روی کنید، در حالی که یک دسته خدمتکار از پشت سر شما می آیند. در مورد
 اسب سواری هم مالحظات مشابهی می شنوید: «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 بعضی ها که حکیم (پزشک) توصیه کرده که حتما باید ورزش کنند، پیش
 «پهلوان» های کشتی گیر رفته، تمرین ورزش می کنند، اما از میان آنها تعداد کسانی که این کار را

 واقعا به خاطر عشق به تمرین و یا ورزش می کنند، زیاد نیست.
 م در شرایط فعلی اصال خواهان چنین چیزی نیستند.
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 یک زن ایرانی (از کتاب پونافیدین)

 

 

 زنان ایرانی
 

 بعید نیست شما بعنوان یک اروپایی سال ها 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 می کنند و مردان مسلمان کوشش می کنند زندگی خانوادگی
 زنان و خواهرانشان تحث تاثیر دنیای خارج از خانه قرار نگیرد.

 مهم ترین وسیله ای که می تواند اولین پرده اسرار زندگی زنان مسلمان را به روی یک اروپایی باز
 کند، درک قوانین قرآن و شریعت در باره زنان، ازدواج، طالق، وراثت و حق مالکیت است. طبق
 همین قانون ها و ُعرف رایج در کشورهای مسلمان، زندگی زنان مسلمان با دقت تمام معین و تنظیم
 می شود و در اینجا زیاد مهم نیست که موضوع بر سر زنان مسلمان صحراهای عربستان است یا

 قصر های استانبول و یا «یورت» های ترکمن و قرقیز. زندگی زنان ایران هم مبتنی بر همان
 قوانین و اصول کلی دین و شریعت اسالم 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 می تواند در هر کشور فرق کند، اما در مجموع،
 وضع زنان مسلمان درهمه کشور های اسالمی تابع همان اصول و قوانینی است که از طریق اسالم

 راهنمای اندیشه و عمل این اقوام و ملل قرار گرفته است. در ایران هم وضع زنان مسلمان نسبت
 به برخی کشور های اسالمی دیگر نسبتا فرق می کند. مثال «تعدد زوجه ها» یعنی داشتن چند زن
 در ایران چیز رایجی نیست، اما در عمل اختیارات مرد از جمله در طالق دادن زن آن قدر زیاد
 است که زنان، به خصوص زنان طبقه پایین پیوسته در یک جّو ترس و هراس زندگی می کنند و

 مردان به راحتی می توانند زن خود را طالق داده، زن دیگری بگیرند. در این باره بیشتر صحبت
 خواهیم کرد.

 از مشترکات دیگری که همه زنان مسلمان مشمول آن هستند، حجاب اسالمی است.

 وقتی یک اروپایی وارد یکی از شهر های ایران می شود، اولین چیزی که دقتش را جلب می کند
 اشکال شبح مانندی هستند که در چادرهای آبی تیره پیچیده شده اند، زیر آن چادرها، چاقچور یعنی

 چیز گشادی مانند شلوار آبی و یا سیاه تیره به تن دارند و چشمانشان هم پشت یک پیچه پنهان
 شده است. آنها با آن کفش های راحتی مانند پاشنه دراز و بینی برگشته که حتی تا نصف کف پایشان
 هم نمی رسد، با چنان عدم اطمینانی راه می روند که مثل اینکه تلوتلو می خورند. اینها زنان ایرانی

 هستند.

 تصور لباسی ناراحت تر از لباس خانم های ایرانی مشکل است، چه لباس خانگی و چه آنچه که در
 کوچه و بازار به تن می کنند. بنظر می رسد که خانم ها تصور می کنند هرچه بیشتر و الیه روی

 الیه لباس بپوشند، «شیک تر» جلوه خواهند نمود.

 در داخل خانه روی لباس اصلی که به سختی تا زانوی پا می رسد، پیراهنی شبیه بلوز می پوشند و
 روی آن هم چیزی شبیه یک ژاکت کوتاه به تن می کنند که جلویش باز و آستین هایش تنگ، اما

 دراز است. این ژاکت ها وابسته به ثروت و موقعیت هرکس از تافته، ابریشم و دیگر پارچه های
 گرانقیمت است و ملیله دوزی می شود. انگشتر و گردنبند، همچنین حلقه بینی هم رایج است. در

 گذشته زنان ایرانی خالکوبی هم می کردند. اما این عادت دیگر از رواج افتاده است.
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 خانم های پولدار اکثر سنگ های گرانبهایشان را به کمربندشان می  بندند. لباس برای رفتن به خارج
 از خانه روی لباس خانگی پوشیده می شود و از سه بخش عبارت است: اوال لباس بیرونی از سر

 تا کمر است و آن را توی یک چاقچور می کنند که در ناحیه مچ پا به جورابی از همان پارچه
 متصل  است. ثانیا چادر که معموال آبی تیره  است، روی سر می  افتد و درازای آن تا پاست. روی

 این چادر، از قسمت پیشانی پارچه ای مربعی و یا مستطیلی بنام پیچه با بند بسته می شود که رو به
 پایین می افتد و چهره و بخصوص چشمان خانم ها را می پوشاند. پیچه در ناحیه جلوی چشم ها 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 می رود و خانمش از عقب می آید و یا دنبال زنش راه می رود.

 خانم ها آرایش غلیظ را دوست دارند، پلک ها و بخصوص ابروان شان را به شدت سیاه می کنند و
 با رنگ سیاه دو ابرویشان را روی بینی شان به همدیگر وصل می کنند.

 در خانه، محل زندگی زن و مرد، جدا است، و یا اصوال باید جدا باشد. محوطه ای را که
 مخصوص خانم هاست «اندرون» می نامند که برای مردان «ناَمحرم» ممنوع است. جایی که

 مهمانان ناشناس و «نامحرم» هم می آیند و مخصوص مردان است، «بیرون» خوانده می شود. در
 «اندرون» و یا «حَرم» همه خدمتکاران بجز خواجه حرمسرا، زن و دختر هستند. علی االصول
 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 نمی آید.

 کار و یا مشغولیت زنان بستگی به موقعیت اجتماعی شوهرشان دارد. در خانواده های کم بضاعت،
 زنان کارهای خانه را می کنند. در ده ها، گاو و گوسفند را هم می دوشند و نان و ماست تهیه

 می کنند. انصافا باید گفت که مرد ایرانی طبق تصور حاکم مبنی بر اینکه «زن جنس ضعیف
 است»، کار سنگین بدنی به زنش بار نمی کند. زنان طبقه ثروتمند به آرایش سر و روی خود

 می  پردازند، به دید و بازدید می روند، کارهای سبک دستی مانند ملیله دوزی می کنند و شاید هم
 بعضا چیزی می خوانند. آنها بیشتر وقتشان را با صحبت و غیبت با دیگر خانم ها، خوردن شیرینی

 با چایی، کشیدن چپق و قلیان، شنیدن ساز و آواز زنان حرفه ای نوازنده و یا رفتن به حمام
 می گذرانند. وقتی خانم های طبقه باال برای دید و بازدید و تعزیه و مرثیه بیرون می روند، همیشه

 سوار کالسکه و یا اسب می شوند و یک نوکر و یا کلفت همراهشان می رود. زنان طبقات پایین تنها
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 می روند. 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 می گویند دخترخانم ها برای آشنایی با جنس مقابل، به
 امامزاده ها هم می روند، چرا که در کوچه و بازار می ترسند که پدر و یا برادرشان آنها را هنگام

 صحبت با مردان بشناسند. اما من متوجه شدم که خانم های محجبه اگر در کوچه با مردی روبه رو
 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 می شود.

 نقطه اشتراک بسیاری از زنان ایرانی، «خرافات» است. این هم در کشوری مانند ایران که همه
 چیز مانند روزها، اعداد، واژه ها و حتی نگاه و صحبت انسان ها به دو گروه «نحس» و «خوش
 ُیمن» تقسیم شده است، شگفت انگیز نیست. از این جهت خانم ها برای جلب عشق شوهران خود و
 یا نیت نیک دیگران به دعانویس ها و فال بین ها مراجعه می کنند، یا سنگ طلسم های عجیبی مانند

 «چنگال کفتار» با خود حمل می  کنند و یا اینکه برخی آیه های قران را که آخوند ها و فال بین ها
 نوشته اند، در کیسه کوچکی گذاشته به بازوی خود می  بندند.

 ازدواج

 در ایران، طبق شریعت اسالمی دو نوع نکاح ممکن است: نکاح دائمی «عقد» که از نظر تعداد
 محدود به چهار زن است و نکاح موقتی «صیغه» که می تواند برای مدتی عبارت از یک ساعت

 تا نود و ُنه سال باشد. تعداد زنان صیغه محدودیتی ندارد.

 عقد نکاح به زبان عربی انجام می گیرد. برای این کار روزهای مبارک دینی مانند عید فطر و
 قربان و یا مولود امام های شیعه ترجیح داده می شود. برعکس در ماه محرم که دوره عزاداری

 شیعیان است و یا در «برج سرطان» عقد نکاح جاری نمی شود. برای عقد نکاح رضایت هر دو
 طرف شرط است. حضور دو شاهد هم الزم است، اما اگر این شرط بجا آورده نشود، ولی شرایط
 دیگر کامل باشند، می توان از حضور شاهد و یا شاهد ها منصرف شد. شرط دیگر عقد نکاح توافق
 دو طرف بر سر چیزی بنام «مهریه» است که معموال بصورت مال و یا پول تعیین می شود و آن
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 عبارت از ارزش نقدینه ای است که اگر کار به هر دلیلی به جدایی و طالق کشید، مرد آن را به
 زنی که طالق می گیرد، می  پردازد. مهریه در هر دو مورد عقد نکاح و صیغه معین می شود.

 اگر یک یا هر دو طرف عقد از نگاه سن صغیر باشند، رضایت پدر، برادر و یا قّیم 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 حالت ها و بخصوص در میان ایالت و
 عشایر، کودکان دختر و یا پسر در سن خردسالی همچون غالم و کنیز فروخته می شوند. در موارد

 دیگر والدین دو طرف هنگام نوزادی کودکانشان عهد می  بندند که وقتی آنها به سن الزم 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 عمال از بین می برد. 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 طالق دهد. این قوانین دست مردان را در انتخاب

 همسران جدید، حتی برای یک ساعت، و یا ترک آنان باز می گذارد.

 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» مالها هستند که

 آماده صیغه های کوتاه مدت هستند. این کار، منفعت مادی خوبی نیز دارد، چرا که هم «مهریه» آن
 نکاح صیغه پرداخت می شود و هم آن مال ها به عنوان «نفقه» آن زنان پول معینی از «شوهران

 موقتی» می گیرند.

 یک فرد ثروتمند وقتی پسرش پانزده-شانزده ساله شد، برایش یک زن «صیغه» می گیرد و وقتی
 پسرش به نوزده و یا بیست سالگی رسید، برای او زنی باصطالح «درست و حسابی» یعنی

 «عقدی» می گیرد. از این جهت هیچ جای تعجب نیست که بشنوید زنی سی ساله را برای پسری
 شانزده ساله صیغه کرده اند. سنی که دختران را می توان به شوهر داد ٩ سال 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 عَزب یعنی بی زن و زنی «یائسه» است که دیگر عادت ماهانه

 نمی شود 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 می شود و همچنین مدت این نکاح توافق کنند.

 

 زن ایرانی با چادر (از کتاب پونافبدین)

 برخی دختران جهت دعا برای یافتن شوهر به امامزاده های اطراف شهر ها می روند. از این
 امامزاده ها که اکثرا خواهران امام ها 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 خالف، خونشان حالل می شود.
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 طوری که در پیش هم گفتیم، «تعدد زوجه ها» 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 می شود. از این جهت مردان طبقه کم بضاعت و متوسط، کشاورزان،
 پیشه وران و صاحبان دکان های کوچک و متوسط غالبا فقط یک زن دارند. عشایر و ایالت هم که
 یک چهارم جمعیت ایران را تشکیل می دهند (صد و بیست سال پیش، -م.) در این گروه هستنند.
 اما خان ها، شاهزادگان، مالکین بزرگ دهات، رییسان ایالت 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 قدر ها هم بهتر از دیگر
 کشور های مسلمان نیست، زیرا آنها پیوسته زیر فشار و تهدید خانوادگی، مادی و معنوی قرار
 دارند که شوهرشان هر لحظه می نواند 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 می کنند که
 آنها از مهریه خود صرف نظر کرده، داوطلبانه به طالق رضایت می دهند. این هم باعث می شود

 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 می توانند بدون اطالع 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 نمی آید و آنها مطلقا نمی توانند در زندگی اجتماعی و سیاسی ایران

 شرکت کنند. واقعیت طور دیگری است.

 در سال ١٨۶١ قحطی بزرگی در ایران پدیدار شد و نرخ همه مواد مصرفی و غذایی بطوری
 افراطی افزایش یافت. قیمت نان ده-دوازده بار باال رفت و بخاطر نبودن آرد، حتی با پول گزاف

 نیز خرید نان بسیار مشکل شد. جسد انسان هایی که از گرسنگی مرده بودند، در گوشه و کنار
 خیابان های تهران افتاده بود. در چنین شرایطی چند هزار زن تهرانی عزم کرده روزی که پادشاه
 از شکار برمی گشت، راه او را بسته و از قحطی و قیمت های 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 قیمت ها 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، یک باره به باال جهید. اوضاع ابتدا به شایعات و سپس به
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 ناآرامی کشید، تا اینکه گروهی از زنان خانه دار روزی خود حاکم را در کوچه دیده، او را
 محاصره و مجبور کردند به شکایت های 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

 شد.
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 حرم امام سوم شیعیان در کربال  (از کتاب پونافیدین)
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 زیارت عتبات و دفن ُمردگان

 پیش از آنکه به اهمیت زیارت آرامگاه های امامان شیعه و دفن شیعیان در نزدیکی این آرامگاه ها
 بپردازم، می خواهم اطالعاتی بدهم که بدون آن به سختی می توان تحوالت 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 می شمارد و خصومت بین این دو طرف
 بعد از گذشت صد ها سال هنوز ادامه دارد. سنی ها که پیرو اسالم سنتی هستند، اکثریت بزرگ

 مجموع یکصد و شصت میلیون مسلمان جهان (صد و اندی سال پیش، -م.) را تشکیل می دهند، اما
 شیعیان که در اقلیت هستند، بر این باورند که بعد از وفات پیامبر اسالم، بجای ابوبکر، عمر،

 عثمان و علی که یکی بعد از دیگری بجای محمد نشسته و خلیفه دنیای اسالم شدند، باید بالفاصله
 علی، داماد و پسر عموی محمد، و سپس فرزندان و نوادگان او خالفت را بر عهده می  گرفتند.

 اصول دینی سنی ها و شیعیان تا حد زیادی همانند 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 اختالف است. با این همه، اختالف اصلی این دو گروه اساسا
 نه بر سر دین و مذهب، بلکه سیاست و حاکمیت است. شیعیان همیشه این احساس را داشته اند که
 خلفا و حکومت هایی که بعد از محمد بر عالم اسالم حکم رانده اند (به جز دوره کوتاه خلیفه چهارم

 علی) ناحق بوده و اسالم «واقعی» را نمایندگی نکرده اند.

 اکثریت اهل تسنن در ترکیه زندگی می  کنند. (منظور، ترکیه عثمانی است که تا صدو بیست سال
 پیش شامل ترکیه کنونی، بخشی از بالکان، کشور های 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 شاخه اند. اکثر شیعیان، بعد از پیامبر اسالم، به حقانیت خالفت علی و یازده فرزند
 و نوادگان او اعتقاد دارند که همراه با خود علی دوازه  نفر (و یا دوازده «امام») می شوند. از این

 جهت آنان را «دوازده امامی» هم می  نامند. اما شیعیان نتوانسته اند با این واقعیت آشتی کنند و
 بسازند که به هر حال اهل تسنن در اکثریت بزرگی هستند و روند تاریخ هم مطابق خواست آنان

 جریان یافته است.

 به نظر شیعیان، تسلسل امامان شیعه با امام دوازدهم یعنی مهدی به پایان می رسد، چرا که بنظر
 آنها این امام فوت نکرده است. آنها صمیمانه باور دارند که امام دوازدهم با خواست الهی ناپدید شده

 و هنوز زنده است 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 همراه است. 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 راه های گوناگون در جریان کشاکش های سیاسی حاکمیت از سوی حکومت داران

 آن دوره ها کشته شده اند. یک دلیل دیگر ناراحتی و خشم شیعیان هم در آن است که به جز امام
 هشتم، رضا، که با مرگ طبیعی فوت کرده، دیگر  امام های شیعیان در سرزمین های سنی به خاک

 سپرده شده اند.

 زیارت عتبات مقدس شیعیان در ترکیه

 عموما مسلمانان و بخصوص شیعیان به شخصیت های مقدس خود و آرامگاه های آنان فوق العاده
 اهمیت می دهند. زیارت مکه که یکی از شروط اسالم است، جزو اصول نخستین و مورد اشتراک
 سنی و شیعه هست. مکه و مدینه در عربستان ترکی قرار دارند و اکثر اعراب و ترک ها هم سنی
 هستند. اما آرامگاه های اکثر امامان شیعه و اهل بیت درجه اول آنها نیز در عراق عرب و بخشی

 هم در شام (سوریه) و عربستان هستند و این سرزمین ها هم قرن هاست که از سوی ترک های 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 مزار های
 امامان شیعه که مجموعا به آنها «عتبات» گفته می شود، در شهر های نجف، کربال، کاظمین و

 سامرا در ترکیه (امروزه در جمهوری عراق، -م.) جای گرفته اند.
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 زیارت عتبات برای ایرانیان شیعه آنقدر مهم است که هر کس پس از زیارت آرامگاهی در یکی
 از این شهر ها لقب وابستگی به آن شهر را می گیرد که همچون عالمت احترام پیش از اسم اوبه
 کار برده می شود، مثال مشهدی حسن، کربالیی 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 عنوان ها 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 می بخشد و به دعاهای او

 گوش فراداده آنها را عملی (و یا «مستجاب») می کند. حتی امید شیعیان بر آن است که شاید با دعا
 و التماس در مزار امامان، خداوند با میانجی گری این امام ها بیماری های خطرناک و حتی غیر

 قابل عالج آنان را مداوا کند. اما مهم تر از همه این است که از نگاه شیعیان، زیارت عتبات، پس
 از مرگ شخص، شاید پرهیز از جهنم و رفتن به بهشت را تامین کند.

 مسلمانان ایمان دارند که روز معاد و رستاخیر نه تنها چیزی معنوی، بلکه حتی کامال فیزیکی
 است و همه انسان ها 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 نعمت های
 دنیوی و یا به جهنم سوزان و خوفناک خواهند رفت.

 درباره شرایط بهشت مانند جویبارهای شیر و میوه ها و درختان فراوان و در عین حال هفتاد
 حورِی همیشه باکره برای هر مرد و از سوی دیگر انواع آتش و شکنجه و اذیت در جهنم،
 تصویر ها و توصیف های عجیب و غریبی بین مسلمانان و حتی علمای روحانی رایج است.

 شیعیان ایرانی و قفقازی با کاروان های اسب به زیارت عتبات می روند. هر کاروان عبارت از
 دویست تا سیصد نفر است. این سفر به طور میانگین پنج تا شش هفته طول می کشد. آنها در راه
 کربال از خانقین وارد خاک ترکیه (عراق کنونی، -م.) می شوند و از آنجا با پرهیز از راه بغداد،

 مستقیما به کاظمین، از آنجا به کربال و از کربال به نجف می روند. پس از نجف بعضی ها با
 کاروان  های  شتر به مکه هم می روند. اما آنها که نمی توانند به مکه بروند، همچون «کربالیی»

 به وطن باز می گردند.
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 راه نجف تا مکه که از صحرای سوزان عربستان می  گذرد، فوق العاده 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 «َاجرش» رفتن به بهشت است.

 حمل جسد مردگان به عتبات

 شیعیان نیز مرگ در راه مکه و در عین حال کربال و نجف را ثوابی بزرگ، کلیدی برای
 بخشایش گناهانشان از سوی خداوند و وسیله ای برای تامین جایی راحت در «آن دنیا» می  شمارند.

 کسانی که در ایام پیری و یا به خاطر بیماری جدی، خود را در «لب گور» حس می کنند، کاری
 کرده خود را به این مکان های مقدس می  رسانند، تا زمانی که «عزرائیل برای گرفتن جان آنها
 می آید» محل مرگ آنها در یکی از این مکان های مقدس باشد. در عین حال کسانی که امکانات

 مالی کافی دارند، وصیت می  کنند که پس از مرگ، در یکی ازگورستان های عتبات، حداالمکان
 در نزدیکی یکی از مزارهای امامان شیعه به خاک سپرده شوند.

 از اینجاست که حمل و دفن مردگان شیعه درگورستان های شهرهای مقدس تشیع، تبدیل به حوزه
 گسترده ای از فعالیت های دینی، اجتماعی و طبیعتا اقتصادی و مالی شده است.

 بخصوص در ماه های خنک تر می توان کاروان های بسیاری را مشاهده کرد که از ایران به سوی
 عتبات در حرکت هستند. در این کاروان ها پشت هر اسب چهار تابوت، در هر طرف اسب دو

 تابوت، بار می شود. عادت بر آن است که چهار تا پنج سال پس از مرگ و دفن اشخاص، قبر آنها
 نبش و جسدشان در آورده شده به عتبات فرستاده شود. اما این رسم معموال چندان رعایت

 نمی شود، طوری که گاه مدت کوتاهی پس از مرگ، جسدی که هنوز کامال خشک نشده، از قبر
 درآورده شده و به عتبات ارسال می گردد و یا برعکس، ده-بیست سال بعد از مرگ، استخوان های

 مردگان را از قبر درآورده به کربال و نجف می  فرستند. بعضا نوه شخصی استخوان های پدر و
 پدربزرگش را در آورده با خود به عتبات می  برد تا آنها را در آنجا از نو دفن کند.

 حکومت ترکیه برای واردات اجساد و یا استخوان های آنان از ایران، مالیات های سنگینی وضع
 کرده و درآمد ترک ها از این بابت خوب است، چرا که گفته می شود ساالنه اقال ده هزار جسد از
 ایران به ترکیه (عراق کنونی، -م.) صادر می شود. اما این موضوع ایرانیان را هیچ هم برآشفته
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 نمی کند، چرا که آنها این را «نرخ رایج» دفن مردگان خود در سرزمین مقدس شیعیان می شمارند.
 اصوال واردات ُمردگان شیعیان منبع مهمی برای درآمد مردم کربال 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 راه های کاروان های 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، تفتیش های
 معمولی گمرکی با حضور ماموران بهداشتی محل صورت گرفت. در حالیکه هم پزشک اروپایی

 و هم همکار ترک او در سرحدات، حمل غیر بهداشتی آن همه جسد را از طریق این راه دور و
 دراز و از میان آن همه شهرها و قصبه ها تنقید می کردند، ماموران گمرک مشغول بازرسی و

 تفتیش چمدان های پزشک اروپایی بودند. در این لحظه  ماموران گمرک از داخل چمدان های
 پزشک اروپایی، به غیر از وسایل عادی سفر مانند آرد و برنج، تعدادی استخوان نیز در آوردند.

 با دیدن این استخوان ها، دهان پزشک حیرت زده اروپایی باز مانده بود، در حالی که آن دو
 خدمتکار ایرانی او با خونسردی تمام مشغول گفت وگو با همدیگر بودند و هر بار که ماموران

 گمرک برای شمارش تعداد جسد ها استخوانی از چمدان پزشک بیرون می  آوردند، 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 می شد که آن دو خدمتکار با حساب اینکه ماموران گمرک
 چمدان های پزشک اروپایی را تفتیش نخواهند کرد، به طور پنهانی، اقدام به حمل استخوان های پدر

 و مادر و اجداد خود کرده بودند.

 در راه کربال و نجف کاروانسراهای زیادی هستند که مسافران می  توانند در آن استراحت کنند.
 کاروانسراهای ایران و ترکیه شباهت زیادی به همدیگر دارند. تقریبا همه آنها شکلی مربعی دارند

 که در اطرافش اتاق های کوچکی برای استراحت مسافرین وجود دارد. شمار این اتاقک ها گاه تا
 هشتاد عدد هم می رسد. جای استراحت بانوان جداگانه  است. در وسط بنای کاروانسرا محوطه ای

 مانند میدانی بزرگ است که بار کاروان ها موقتا در آنجا از اسب ها پایین آورده شده، چیده می شود
 تا اسب ها استراحت کنند. اسطبل اسب ها در کنار کاروانسراست.
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 کاروان های حامل جسد های مردگان نیز در همین کاروانسرا ها توقف می  کنند. تابوت های مردگان
 را نیز مانند بار شخصی مسافران و یا کاالهای تجاری در همان میدان وسط کاروانسرا ها پیاده

 کرده، روی هم می  چینند. یک بار هم که من و همسرم به کربال می  رفتیم و در یکی از این
 کاروانسرا ها استراحت می  کردیم، دیدیم که کاروان دیگری که حامل اجساد بود، آمد و مسئولین

 کاروان، تابوت های 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.

 کربال و نجف

 دور تا دور کربال خرابه های کانال های باستانی آبیاری دیده می  شود که امروزه دیگر ویران
 شده اند، اما آب راکد باقیمانده از باران ها در آنجا جمع می شود و هر گوشه این کانال های مخروبه

 را تبدیل به حوضی خطرناک پر از انگیزنده های بیماری های ُمسری و ُکشنده کرده است. با این
 همه، در گرداگرد کربال باغ های سرسبزی هم وجود دارند.

 کربال در طرف راست رودخانه فرات قرار دارد. از شصت و پنج هزار نفر جمعیت کربال (صد
 و اندی سال پیش، -م.) تخمینا پنجاه و چهار هزار نفر شیعه هستند. شهر و اطراف آن درست

 عبارت از صحنه ای هست که بیش از هزار سال پیش امام حسین و اهل بیت و گروه طرفداران او
 کشته شده اند. همین باعث می شود که کربال و هرچه در نزدیکی این شهر است، در نگاه شیعیان

 جلوه ای عمیقا مقدس بیابد. احتماال به همین جهت هم هست که ایرانیان شیعه تا سده نوزدهم از هیچ
 کوششی دریغ نکردند تا شاید حاکمیت بر کربال را از دست ترک های سنی بگیرند. آخرین کوشش

 آنها در سال ١٨۴٢ بود 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 ناآرامی هایی گذرا

 بروز کرد، بی آنکه عواقبی جدی داشته باشد.

 اکثر شیعیان کربال اصالتا از ایران و یا هندوستان هستند که یا با مالحظات مذهبی در این شهر
 ساکن شده اند و یا با تجارت مشغول هستند. حوزه تجارت کامال در دست آنهاست.

 شهر مدام بزرگ تر و بزرگ تر می شود. گفته می شود امروزه (صد و اندی سال پیش، -م.) در
 کربال هشت هزار خانه وجود دارد. در فصل زیارت عتبات امکان تامین کاروانسرا و مسافرخانه
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 برای همه زائران وجود ندارد و بدین جهت بسیاری از آنها را در چادر ها جا می دهند. با پول و
 وجوهاتی که زائران می  پردازند، خرج مکتب ها و حوزه های دینی کربال تامین می شود.

 در کربال تعداد کثیری «سید» نیز زندگی می کنند که باالترین احترام مذهبی را دارا هستند، چرا
 که آنها خود را نوادگان و بازماندگان بالواسطه پیامبر اسالم می  شمارند. عالمت ظاهری آنها

 عمامه ای سبز رنگ و کمربندی به همان رنگ است.

 کربال هم مانند هر شهر دیگری که مرکز یک دین و یا مذهب شمرده می شود، از زائرانی که
 برای زیارت به این شهر می  آیند، پول زیادی در می  آورد. اما ظاهرا سرچشمه اصلی درآمد

 کربال نه تنها زیارت زائران و حمل و دفن ُمردگان، بلکه در درجه نخست وجوهات، هدایا، مال
 امام، نذر و خمس و ذکاتی است که به مساجد و روحانیون شیعه در کربال پرداخت می شود. این

 کمک های مالی به دو شکل صورت می  گیرد: یکم به شکل طال، نقره و یا سنگ های قیمتی و دوم
 به شکل زمین («موقوفات») یعنی اموال غیر منقولی که به مساجد اهدا می  شود و درآمد مالی آن
 برای مدارس و دیگر موسسه های خیریه خرج می  گردد. مثال گفته می  شود که کمک های ماهانه به

 سادات بی بضاعت، ماهانه مجموعا مبلغی حدود دوازده هزار دالر را تشکیل می  دهد. امالک
 متعلق به این مساجد و موقوفات را می توان به غیر از ایران، در ترکیه (عراق، -م.،) هندوستان و

 چین نیز یافت. برای نگهداری اینهمه طال، نقره و سنگ ها و اشیای پرقیمت، ساختمان های
 مخصوصی تاسیس شده است و مسئول سرپرستی و نگهداری «خزانه داری» این موقوفات را

 «کلیددار» می  نامند. ثروت برخی از این کلیددار ها را تا دو میلیون و پانصد هزار دالر تخمین
 می  زنند. البته عادت بر آن است که هر زائر معموال چیزی به کلیددار اهدا می کند. اما اوال 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 سال های هفتاد قرن نوزدهم (حدود صد و چهل سال پیش، م.)
 قرار شد که کلید دارها، هر پیشکشی را که به عتبات داده می  شود و بیش از یکصد و پنجاه دالر

 ارزش دارد، ثبت کنند. تا آن وقت این هم انجام نمی شد. برای تجسم بهتر مقدار ثروت انباشته شده
 در خزانه های عتبات، بهتر است یک مثال بزنم؛ ناصرالدین شاه از سلطان عثمانی وقت،

 عبدالعزیز، اجازه گرفته بود که از این خزانه ها بازدید کند. آن وقت معلوم شده بود که از موجودی
 این خزانه ها مجموعا حدود هفتاد و هفت ُتن اشیاء و اجناس پرقیمت برداشته و فروخته شده و

 عایدات آن برای امور خیریه صرف شده است، اما پرقیمت ترین اشیاء مانند فانوسی مزین با
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 زمردی بسیار بزرگ و فرشی بافته شده با صدها مروارید که همه هدایای نایب السلطنه های هند
 بودند، همچنان دست نخورده باقی مانده اند.

 ثروت های انباشته شده در حرم های کربال و نجف مجموعا سی میلیون پوند ترکی تخمین زده
 می شود که پول نقد و ارزش امالک اهدایی در این حساب شامل نشده است. کنترل اصلی این ثروت

 هنگفت و نظارت بر کلید دارها بر عهده مجتهد هاست. اهل تسنن چیزی به نام «مجتهد» ندارند،
 اما مجتهد ها نقش مهمی در زندگی شیعیان بازی می  کنند. بانفوذترین مجتهدین ایرانی در ترکیه

 (عراق کنونی، -م.) و به ویژه شهر های کربال، نجف، کاظمین و سامرا زندگی می  کنند. اما
 زندگی در خارج از ایران و بخصوص در سرزمین های اکثرا سنی نتوانسته مانع نفوذ قدرتمند این

 مجتهدین در داخل ایران و همچنین بین شیعیان کشور های دیگر شود.

 همه این شهرها در واقع گورستان های پهناوری هستند. مردمی که در این شهر ها زندگی می  کنند،
 در تماس روزمره با آن مردگان اند و طبیعتا حرم و مسجد امامان شیعه، نقطه مرکزی این شهر ها
 را تشکیل می  دهند. در واقع در کربال به جز حرم امام حسین چیز مهم دیگری نیست. این مسجد

 گنبدی پوشیده با طالیی به قیمت حدود صد هزار پوند ترکی و حرم حضرت عباس است. همین را
 می  توان درباره شهر نجف و حرم حضرت علی نیز گفت که جنوبی تر از کربال و نزدیک به

 صحرای سوریه  است. گنبد و مناره های حرم حضرت علی نیز روکش شده با طالی نابی به قیمت
 حدود یک میلیون و نیم دالر (صد و اندی سال پیش، م.) است که اهدایی نادر شاه افشار بود. شهر
 سامرا در شمال بغداد حتی کوچک تر 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
 آمده است.

 از نظر دارایی هم مسجد جامع سامرا ثروتی کمتر از کربال و نجف دارد. اما از نگاه من، مجتهد
 معروف و فوق العاده 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،
 مهم ترین نقش رهبری کننده در جنبشی بنام «جریان تحریم تنباکو» در تاریخ ایران را بازی

  کرده اند. 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 کربال 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 می گذراند، به عصا نیاز داشت. مقلدین و طرفداران این مجتهد از چهار

 گوشه ایران، روسیه، هندوستان و بخارا برای دیدنش به سامرا می آمدند. در کوچه های شهر که در
 سر راه او به مسجد بود، می دیدم که هزاران نفر صف بسته اند تا سالمی  بکنند و دستش را ببوسند.

 براستی هم انگار حاج میرزا حسن از دنیای دیگری بود. او به طور منظم هزاران دالر به عنوان
 وجوهات و خیرات دریافت می کرد، اما همه را برای انسان های فقیر و محتاج خرج می کرد و

 خود در منتهای سادگی می زیست. امکان نداشت که کسی با دست خالی، بدون دریافت مصلحت و
 یا کمک مالی از مالقات او بازگردد. حاج میرزا حسن اگرچه مسلمانی عمیقا مومن و بهترین فقیه

 زمانه اش بود، اما تعصبی نداشت و نسبت به ادیان دیگر و غیر مسلمین همیشه با تفاهم و تعامل
 می اندیشید و رفتار می کرد. ما مدتی در مورد موضوعات مورد عالقه خود مکاتبه ای داشتیم.

 نامه های حاج میرزا حسن بسیار ساده، صمیمی  و دور از جمالت تشریفاتی معمول در دنیای شرق
 بود. این هم جالب است که سرآغاز نامه های «میرزا» به مِن مسیحی اگرچه مانند نامه هایی که به
 مسلمانان نوشته می شد، نبود، اما با عباراتی به عربی آغاز می شد که معنایش این بود: «سالم بر

 همه کسانی که پیرو راه خدا هستند.» ( متن اصلی و احتماال عربی این عبارت در اصل کتاب
 ذکر نشده است. با وجود برخی گمانه زنی ها، از نوشتن اصل عربی این عبارت پرهیز شد، تا

 اشتباهی رخ ندهد. -م.)

 حاج میرزا حسن در کنار درس و موعظه های 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 تصمیم ها و توصیه های «میرزا» پیروی می کردند. فرقی نمی کرد
 که حاج میرزا حسن در ترکیه (عراق امروز، م.) و مجتهدین ایرانی در داخل ایران زندگی

 می کردند. 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 می بخشید، تا جایی که تمام
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 مجتهدین سرشناس ایران تصمیم های حاج میرزا حسن را بی برو برگرد قبول می کردند. 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
 ایران با دعوت او به مدت هفت هفته از کشیدن تنباکو پرهیز کردند. شاید بسیاری خوانندگاِن این
 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 می شود. یکم توتون عادی است که برای تولید سیگار به کار
 می رود و دوم توتون خاصی که «تنباکو» نام دارد و برای کشیدن قلیان استفاده می شود. کشیدن

 قلیان در تمام شرق رایج است و تنباکوی قلیان جزو مهم ترین محصوالت صادراتی ایران به
 شمار می رود. هیچ مهمانی، هیچ دید و بازدید و یا حتی مذاکره ای، چه خصوصی و چه رسمی،

 نیست که در آن قلیان حضور نداشته باشد. حتی بعضی آدم های متمول که به نوع تنباکو و یا
 ویژگی آب قلیان خود اهمیت زیادی می دهند، 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
 می برد. بسیاری از مسلمانان در ماه رمضان افطار خود را با «ُپفی» به قلیان آغاز می کنند.

 با وجود این همه محبوبیت قلیان در زندگی ایرانیان، در ماه مارس سال ١٨٨٠ حکومت 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 نارضایتی ها مشاهده گردید. مردم
 درک می کردند که این کار، هم نتیجه های 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 شهر های بزرگ مستقر شدند، تا

 شروع به فروش انحصاری تنباکو کنند.

 آمدن خارجیان و فروش انحصاری تنباکوی ایرانی به ایرانیان باعث برافروختن آتش اعتراض ها
 شد. ابتدا نامه های بی امضایی به عنوان شاه و نزدیکان و مشاوران او فرستاده شد که لحنشان رفته
 رفته تندتر می شد. در این نامه ها گفته می شد که حکومت با این حق انحصار، منافع ملی ایران را

 به خارجیان می سپارد، اتهامی که چندان هم بی دلیل جلوه نمی نمود.
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 روزنامه های فارسی چاپ استانبول و قاهره نیز به نوبه خود لحن مقاالت را که بر ضد انحصار
 تنباکو می نوشتند، شدید تر کرند. با وجود تالش اداره گمرک برای پیشگیری از ورود این

 روزنامه ها به ایران، مسافرین باز هم این گونه مطبوعات را به داخل کشور می آوردند. بسیاری ها
 بازداشت شدند، اما تنش میان مردم بیشتر و بیشتر می شد.

 باالخره روحانیون هم به دفاع از خواست های 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 موعظه های 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 حمله ور 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 عقب نشینی هم زیاد فایده ای نداشت، چرا که ناآرامی  دیگر به مازندران و

 خوزستان نیز سرایت کرده بود.

 باالخره در ٢١ نوامبر ١٨٩١ حاج 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 خالف روح قرآن است
 و از این جهت محصوالت کمپانی انحصار حرام و مصرف تنباکوی آنها منع است.

 بعد از این فتوا، اوضاع خطرناک شد. ایران با خطر انقالب روبرو شده بود. در ماه دسامبر
 حکومت عقب نشینی دیگری کرده اعالم کرد 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 ٢٣ دسامبر در خود تهران گروه های 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 انقالبی 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 نمی دید، ناچار به تسلیم شد. در ماه ژوئن سال ١٨٩٢ در همه
 شهر های ایران رسما اعالم شد که قانون انحصار تجارت تنباکو کامال 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 ماه ها نارضایتی مردم، تضعیف قدرت دولتی و تحمل زیان های

 انسانی و مالی، نفسی راحت کشید، اگر چه مکلف شده بود که خسارت هنگفتی به مبلغ ۵٠٠ هزار
 پوند بریتانیا به کمپانی خارجی پرداخت کند. البته دولت ایران تنها ١٩۴ هزار پوند این مبلغ را

 پرداخت کرد که ١٣٩ هزار پوند آن هم به عنوان «پیشکش» (احتماال به ماموران کمپانی
  انحصار، -م.) داده شده بود.
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 گروهی از مردان مسلح ُکرد (از کتاب پونافیدین)

 در میان ُکردها

 پس از بازدید از خرابه های تمدن باستانی بابل در جنوب بغداد، دوباره رو به شمال نهادیم، به
 سوی کوه های «حمرین» که حدودا ۵۶٠ کیلومتر در امتداد مرز ایران ادامه می  یابد، یعنی تا

 محلی که رودخانه «زاب کوچک» به دجله می ریزد. روی تپه هایی که حدودا ١۵٠ متر ارتفاع
 داشتند، ُکردها زندگی می کردند ، یعنی از همان قومی که من و همسرم با آنها در ایران هم آشنا

 شده بودیم.

 (رشته کوه های کوچک «حمرین» که یک شاخه غربی کوه های زاگرس است، در نقاط شمال
 شرقی عراق کنونی قرار دارد که از مرز ایران شروع شده، ایالت های صالح الدین و

 کرکوک را قطع می کند و نوعی خط طبیعی و جغرافیایی بین اعراب در جنوب این کوه ها و
 کرد ها در شمال آن به شمار می رود. در گذشته این رشته کوه ها مرزی طبیعی بین بابل در

 جنوب و آشور در شمال بود، -م.)

62 



 در حالیکه به رشته کوه های حمرین نزدیک می شویم، وارد والیات ترکی-عثمانی سلیمانیه،
 کرکوک و «طاوق» می گردیم که اهالی آنها کرد هستند.

 کـُردها در سرزمین پهناوری به مساحت نزدیک به ٣٩٠٠ کیلومتر مربع زندگی می کنند که از
 کوه آرارات و شهر ارومیه در شمال آغاز شده تا نیمه های رود دجله یعنی دره هایی که

 رودخانه های زاب کوچک و زاب بزرگ به دجله می ریزند، دامن گسترده است. (با در نظر
 گرفتن وسعتی که نویسنده از کل مناطق کردنشین به دست داده مساحتی که در اینجا قید شده بسیار

 کم به نظر می رسد. م.)

 این منطقه که کرد ها در آن مسکون شده اند، «کردستان» نام دارد و سرزمینی کوهستانی
 وصعب العبور است. گستره این سرزمین در شمال تا مرز روسیه می رسد و در شرق در امتداد
 مرز ایران و ترکیه رو به جنوب می  گذارد. نظر به آبیاری طبیعی و کافی توسط رودخانه ها و

 جویبار های کوچک، کردستان دارای دشت های سرسبزی برای چراندن گوسفندان است. تقریبا همه
 کـُردها دامداری می کنند.

 آنها فصل زمستان را در دهکده ها سپری می کنند، پیوسته دنبال گله های خود از چراگاهی به
 چراگاه دیگر می روند و از این جهت نیمه کوچنده محسوب می  شوند. 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 عمال صاحب نوعی استقالل شده اند و به راحتی از یک سوی مرز
 به سوی دیگر آن می روند. کـُردها از بس که به این حالت غیر قانونی خو گرفته اند، 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 می  برند.

 (تا جنگ جهانی نخست و تقسیم امپراتوری عثمانی، دولت هایی مانند عراق، سوریه،
 اسرائیل و عربستان موجود نبودند و این سرزمین ها بخشی از امپراتوری ترکیه-عثمانی

 محسوب می شدند-م.)

 کردهائی که در کوه های «سنجار» زندگی میکنند از نگاه زبان و عادات و رسومشان از کردهای
 شمال نسبتا متفاوت هستند. عالوه بر این، آنها از نگاه 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 می گویند آنها پیروان یزید هستند که امام حسین را به
 قتل رسانید. مسیحی ها یزیدی ها را «شیطان پرستان» تصور میکنند و برای توجیه این تصور
 خود دالیلی هم نشان میدهند. 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 اصال 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

 باالخره 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 اندیشه 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 بد گوئی 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 جاهالن 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 ١۶٣٩ طی عهدنامه ای معین شد که از سوی سلطان
 مراد چهارم عثمانی و شاه صفی ایران امضاء شد و بعد ها از سوی کمیسیونی شامل نمایندگان
 روسیه و انگلیس که هنگام قبول قرارداد ارضروم در سال ١٨۵١ تاسیس گشته بود، دقیق تر

 گردید.

 کـُردهای ترکیه اساسا در والیات دیاربکر، ارزروم (ارض روم)، موصل و بخش هایی از والیت
 بغداد زندگی می  کنند. در ایران اکثریت ساکنان سوج بوالق، 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 ۶٠٠ هزار نفر گمانه زنی می  شود.

 چه در ترکیه و چه در ایران کرد ها به دو طبقه تقسیم می شوند: یک جا نشین ها و عشایر. عشایر
 کرد زیر گروه های بسیاری دارند. آنها دارای «بیگ» ها و شیخ های خود هستند که نفوذ و قدرت
 محلی آنها از شیوخ عرب به مراتب بیشتر است. جنگجویان کرد اسب سوارانی مادرزاد هستند و
 از این جهت مهارت آنها از جنگجویان عرب بیشتر است. اسبان آنها بی شک از نژاد اسب عربی

 است اما این اسب ها خود را با شرایط کوهستانی منطبق کرده اند و برای نمونه هم جثه آنها
 کوچکتر شده و هم به راحتِی یک بز کوهی از بلندی ها باال می روند. از زمان جنگ روسیه و
 ترکیه، کرد ها با تعداد زیادی تفنگ های مارتینی-هانری مسلح شده اند و حتی هنگام شلیک حین

 سریع ترین اسب تازی ها، کمتر اتفاق می  افتد که نتوانند هدفشان را بزنند. راهزنی میان آنان بسیار
 پیشرفت کرده و هر مسافری که از کردستان می گذرد، اگر فقط یک بار قربانی حمله و چپاول آنها
 شده باشد، باید خود را خوش شانس حساب کند. اگر فردی که مورد سرقت قرار می گیرد، مقاومت
 نکند، بعید است که راهزنان ُکرد اورا به قتل رسانند، چرا که اکثرا به غنیمتی که می گیرند، بسنده

 می  کنند.

 عشایر کرد اغلب با همدیگر در حال جنگ هستند و علت آن هم اکثرا «نزاع ناموسی» ( و یا
 «خون بس») است که گاه مدت ها طول می کشد و باعث قتل های «شرافتی» و یا «ناموسی» بین

 طایفه ها و عشایر می شود.

 کـُردها مردمی مستقل و مهمان نواز هستند و آزادی خود را دوست دارند. آنها به وعده خود وفا
 می کنند و به «نان و نمکی» که با کسی خورده باشند، صادق هستند. زنان کرد در مقایسه با زنان

 دیگر اقوام مسلمان آزادی های بیشتری دارند و حتی در حضور مهمان هم چادر و یا روسری به
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 سر نمی کنند. اما متقابال کار و زحمت زنان کرد نیز نسبت به زنان دیگر کشور های مسلمان بیشتر
 است.

 شورش شیخ عبیداهللا نهری

 کرد ها میان سه امپراتوری عثمانی، ایران و روسیه پراکنده اند، اما با این همه رابطه میان عشایر
 کرد پیوسته برقرار است و آنها هر وقت فرصتی دست داد، در راه استقالل خود جد و جهد

 می کنند. یک نمونه از این فرصت ها در سال ١٨٨٠ (یکصد و سی سال پیش، -م.) دست داد و در
 جریان آن، یکی از شیوخ و بزرگان طوایف کرد در طرف عثمانِی مرز قیام کرد. وقتی که قیام

 شروع شد و آن شیخ به ایران حمله کرد، من در ایران بودم.

 جنگ روس و عثمانی به تازگی پایان یافته بود و ُکرد ها مقدار قابل توجهی تفنگ بدست آورده
 بودند. بخشی از این اسلحه ها را حکومت ترک به آنها داده بود، چرا که کـُردها در جنگ، متحد
 ترک ها بودند. بخش دیگر تفنگ ها را هم آنها خودشان در جنگ دسترس کرده بودند. در چنین

 لحظه مناسبی یک شیخ بانفوذ و محبوب ُکرد بنام عبیداهللا پیدا شد که آرزوی تاسیس یک پادشاهی
 مستقل ُکردی را داشت. این چنین نقشه ای 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 عبیداهللا شخصیت جالبی بود. او در دهکده ای 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 طایفه های خود، بلکه همه عشایر کردستان داشت. او هر
 روز در «قصر» خود در این دهکده مجلسی برپا می کرد. مخصوصا تابستان ها جلوی پنجره اتاق
 نشیمن این خانه روی زمین می  نشست و صحبت می کرد و به سوال های مردمی که برای شنیدن
 سخنان شیخ به آنجا می امدند، جواب می داد. بعضا تا ۶٠٠ نفر از ده ها و مناطق مختلف کردستان

 برای شرکت در مجالس عبیداهللا به دهکده او می آمدند. او به شکایات مردم گوش می داد و
 اختالفات را رفع می کرد. شیخ در این قضاوت های خود، با چنان رفتار بیطرفانه ای حکم می کرد

 که در عالم شرق نمونه نداشت. طبیعتا مهمان نوازی و سخاوت او نیز در افزایش محبوبیتش
 بی تاثیر نبود. او به هرکسی که برای کاری پیشش می آمد غذا می داد، به فقرا کمک می کرد و به

 هر کسی که از پا افتاده و در حال پیگرد بود سرپناه می داد. وقتی بخاطر بیماری و یا به علت
 دیگری خود شیخ نمی توانست در این مجالس شرکت کند، پسرش این وظیفه را انجام می داد.
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 شیخ عبیداهللا که برنامه خود را می  چید، به تدریج 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، فالت 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 «ِاِفسوس» (در ترکیه کنونی، -م.) در سال ۴٣١ محکوم به ارتداد شدند.
 تصادف عجیبی است که نسطوری ها هم درست مانند خود کـُردها پراکنده اند و در هر دو طرف

 مرز ایران و ترکیه می توان جماعت های نسطوری را یافت. نسطوریان ایران که حدود ۴٠ هزار
 نفر هستند، در والیات ارومیه، سلماس، سولدوز، برادوست، ترگور و مرگور زندگی می کنند. در

 برخی از این والیت ها ارمنی ها هم بصورت پراکنده زندگی می کنند که تعدادشان حدودا چهارده
 هزار نفر است. باقیمانده جمعیت عبارت از شیعه های ایرانی (آذری، -م.) و سنی های کرد هستند.

 در ماه سپتامبر ١٨٨٠ ُکرد های ترکیه از مرز گذشته و شهرستان های اشنویه، سوج بوالق و
 میاندوآب را تصرف کرده، در سر راه ویرانگرانه خود، ده ها روستا را با خاک یکسان نمودند و
 هزاران نفر مسیحی و شیعه ایرانی را به قتل رساندند. خود شیخ عبیداهللا 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 عبیداهللا 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 عبیداهللا را دفع کنند.

 (دکتر کوشران پدر زن نویسنده این خاطرات، پیر پونافیدن بود. دختر دکتر کوشران و
 همسربعدی پونافیدن «ِاما کوشران» زمانی در ارومیه متولد شده بود که دکتر کوشران در

 آنجا زندگی می کرد -م.)

 خود شیخ بخاطر دوستی اش با دکتر کوشران هرچه از دستش می آمد انجام داد تا مسیحیان را حفظ
 کند. مثال 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 قساوت های غیر قابل تصور
 طرفدارانش را بگیرد که از تعصب مذهبی، انتقامجویی و یا حرص غارت و چپاول سرمست شده
 بودند. دسته تجاوزگر به تدریج به تبریز که مرکز تجاری ایالت آذربایجان و اقامتگاه ولیعهد ایران
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 بود، نزدیک می شد. تبریزیان دچار هراس و هیجان شدند و هر کسی که می توانست از شهر فرار
 کرد. در تهران حقیقت را از شاه پنهان کردند تا اینکه باالخره 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، «سپهساالر» بود. در آن روزها سپهساالر 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 می  کردند، ایرانیان
 شیعه (آذری ها، -م.) شروع به انتقام جویی از کـُردهای سنی همشهری و هم روستایی خود کردند

 که به حمایت مهاجمین شیخ عبیداهللا 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 عبیداهللا 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 آپارتمان های 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 مشکالت بسیار او را بازداشت و به مکه تبعید کرد. شیخ عبیداهللا در سال
 ١٨٨٣ در مکه درگذشت. اکثر رهبران دیگر شورش شیخ عبیداهللا و از آن جمله حمزه آقا بیگ از

 سوی ایرانیان دستگیر و اعدام شدند.
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 طاق کسری (از کتاب پونافیدین)

 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 انگلیسی ها، آلمانی ها، فرانسوی ها، همسر من و خود من. در ماه های
 بهار دجله ُپر از آب است، طوری که انگار روی یک دریاچه کشتیرانی می کنی. اما در آن ماه

 اکتبر آب دجله خیلی کم بود و همیشه فکر می کردی که کف کشتی گهگاهی حتی به بستر رودخانه
 می خورد.

 منظره خشکی در دو سوی دجله معموال یکنواخت است: زمینی صاف، گاه پوشیده با علف هرزه،
 گله های گاو و گوسفند، بعضا چادرهای اعراب بـدوی و گاه آبادی ها یی در نزدیکی رودخانه با

 نخل های خرما.
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 اما از نگاه تاریخی سفر بغداد تا بصره فوق العاده جالب است و صحنه ها و خاطره های
 هیجان آوری از تاریخ باستان را در مقابل چشمان شما به نمایش می گذارد. دجله پر پیچ و خم است
 و در هر پیچ مسیر آن، بلندی ها یی را می توان دید که به ظاهر مانند تپه ها یی طبیعی جلوه می کنند،

 اما در واقع شاهدان خاموش شهرهای باستانی هستند که دیگر از بین رفته اند.

 سی و پنج کیلومتر از بغداد به سوی جنوب، پیچ های دجله بیشتر می شود تا جا یی که برای
 کشتیرانی از یک نقطه به نقطه دیگری از رودخانه دو سه ساعت وقت الزم است، در حالیکه اگر

 پای پیاده از همان نقطه به همان نقطه بروید، بیشتر از نیم ساعت طول نمی کشد.

 ویرانه های شهر بزرگ و باستانی تیسفون در همین جا قرارگرفته است. من و همسرم اظهار
 عالقه کردیم که از این آثار باستانی دیدن کنیم و ناخدای کشتی لطف کرده کشتی را متوقف کرد تا

 ما به دیدن بازمانده های این پایتخت باستانی ایران اشکانی و ساسانی برویم. زمین، خشک و
 جابه جا پوشیده از بوته های هرزه بود. خاک، زیر آفتاب خشک شده و شکاف خورده بود. در فصل
 بهار این گونه زمین های میانرودان سرسبز و پوشیده با گیاهان و پر از جانوران گوناگون می شود.
 ما یک بار که در فصل بهار در این منطقه مشغول سفر بودیم، تنها در طول یک ساعت ده ها 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 باقیمانده های
 طاق معروف کسری («ایوان خسرو» و یا «ایوان مدائن،» -م.) بجا نمانده که متعلق به تاالر

 پذیرا یی مهمانان و مراجعین از سوی خسروان ایرانی است. بلندی این طاق عظیم حدودا ٢۴ متر
 (رقم دقیق ترش ٣٧ متر است، -م.) و طول تاالر پذیرا یی متصل به طاق حدودا ۵٠ متر 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 قصدا تخریب شد و به تدریج به حال متروکه درآمد.
 ظاهرا نویسنده خاطرات، پونافیدین، پس از سیل معروف سال ١٨٨٨ از باقی مانده های

 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 ازاین تکه

 چوب های سرو در طول زمان مانند آهن سفت و سخت شده اند و با وجود خرابی خود کاخ، هنوز
 هم نمی توان اثری از پوسیدن این تکه چوب ها یافت. در هر سوی تاالر اصلی پذیرا یی، باقیمانده
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 بسیاری اتاق های کوچک را می توان دید. طول نمای بیرونی آنچه که هنوز از کل این کاخ باقی
 مانده، بیش از ٨٠ متر و پهنای خود طاق حدود ٢۵ متر است. گفته می شود هنگامی که کاخ به

 دست اعراب افتاد، آنها تاج معروف خسروان ایرانی را یافتند، همان «تاج کیانی» که در
 سروده های «شاهنامه» فردوسی از آن یاد می شود. همچنین روایت شده است که کمربند و «درفش

 کاویانی» پادشاهان ساسانی نیز در همین حمله ها 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 زمین لرزه و سیل ها یی که بر سر این

 طاق آمده، ویرانه های باقیمانده از این طاق باستانی هنوز گواهی خاموش اما توانمند از تمدنی
 گذشته است که رسالت خود را به جا آورده و نوبت را به تمدن های دوره های بعدی سپرده که آنها

 نیز روزی رسالت خود را به جا بیاورند و از صحنه تاریخ ناپدید شوند.

 در طول این سده های طوالنی تاریخ، تیسفون نتوانست از بالهای گوناگونی مصون بماند که بر
 سر همه شهر های میانرودان و یا عراق کنونی آمد. این شهر که ٣٢ سال پیش از میالد مسیح
 همچون پایتخت پادشاهان اشکانی ساخته شد، در سال ١١۶ میالدی به تصرف امپراتور روم

 «ترایان» (تراژان) درآمد. سه سال بعد امپراتور دیگر روم، «سپتیموس سوروس،» تیسفون را
 اشغال کرد و در سال ٢۶٣ م. «اودناتوس» که شوهر ملکه «پالمیرا» (در سوریه کنونی، -م.)

 بود، این شهر را تسخیر کرد. دیرتر، در سال ٣۶٢ م.، 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 روبه روی تیسفون، در سمت چپ دجله، شمار زیادی از تپه های نامنظم را می توان دید که
 آنها هم باقیمانده های 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 ٣٠٠ سال پیش از
 میالد 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

71 



 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 غم انگیز تر از تیسفون بود. هنگامی که امپراتور روم «ترایان» در سال ١١۶ م.
 هر دو شهر را تصرف کرد، سلوکیا را سرتاپا آتش زد و سوزاند، چرا که مردم آن شهر برضد او
 شورش کرده، مقاومت کرده بودند. امپراتور های بعدی روم نیز رفتار مشابهی با سلوکیا داشتند، تا

 جا یی که 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 گه گاه می توان تپه های کوچکی را مشاهده کرد که
 یادگار شهرهای گذشته هستند. اما هرچه به جنوب، به سوی بصره بروید، تپه ها کمتر و کمتر

 می شوند. 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

 دستکم یک روز دیگری که تا بصره باقی مانده بود در عرشه کشتی و با خاطرات و داستان ها یی
 گذشت که مسافرین و همچنین ناخدای کشتی تعریف می کردند. مثال رای عمومی  بر این بود که
 بی شک اولین بار در میانرودان بود که از کبوتران برای نامه رسانی استفاده کردند و اتفاقا این

 رسم تا اختراع تلگراف در همه دنیا بسیار رواج داشت.

 از طرف دیگر معروف است که تا ٢۵ سال پیش (یکصد و پنجاه سال پیش، -م.) در میانرودان و
 همچنین جنوب ایران حیوانات درنده و مخصوصا شیر فراوان یافت می شد، 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 طوالنی دارد و در این مورد
 خاطرات و روایات بسیاری تعریف می کنند. 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 ندیده ام. تنها یک روز اول صبح با غرش سهمگین و طوالنی
 یک شیر بیدار شدم. اما یکی از دوستان من که کنسول آمریکا در بغداد است، روزی در حالی که
 در صحرا اسب سواری می کرد، با یک شیر روبرو شده بود که بی خیال در گوشه ای استراحت
 می کرد. شیر مزبور مدتی به دوست آمریکا یی من و اسب او خیره شده، سپس آرام آرام از آنجا
 دور شده بود. راه و روش شکار شیر بسیار ابتدا یی، اما با اینهمه موفقیت آمیز 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 روبه رو شد، او را مرتبا تحریک کرد، تا به

 طرف مرد شکارچی خیز بردارد. در لحظه ای که شیِر آکنده از خشم و حرص دهانش را باز
 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 می توان حتی در آثار سنگی دوره های باستان نیز دید. هنوز هم
 شکارچیان عرب از این روش کار می گیرند. آنها این کار را حتی با رجز خوانی ها یی انجام

 می دهند نظیر «ای دزد شبگرد، ای حرامزاده، تو فکر کردی کی هستی که جسارت کردی با من،
 فالنی فرزند فالنی و از فالن طایفه معروف (شجره اش را می شمارد) روبه رو شوی!»
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 ناخدای کشتی چنین ادامه داد: ایرانیان روش دیگری در شکار شیر به کار می گیرند. هنوز هم در
 مناطق شیراز، شوشتر و یا دزفول گه گاه شیر دیده می شود. ایرانیان باور دارند که شیر تنها

 حیوانی است که خدا و حضرت علی را می شناسد. حتی بعضی ها تصور می کنند که در غرش شیر
 می توان فریاد «یا علی» را شنید. از این جهت شکارچی ایرانی هنگام روبه رو شدن با شیر، ابتدا
 کوشش می کند او را آرام کند و «سر عقل» بیاورد. او به شیر می گوید: «ای پادشاه درندگان، ای

 شیر، تو هم مانند من یک دوستدار خدا و علی هستی. بنا براین، به حرمت خدا و علی با من کاری
 نداشته باش و بگذار پیش زن و فرزندم بروم!» اما شکارچی ایرانی هم  همانند شکارچی عرب با
 وجود همه این حرف ها در نهایت شیر را می ُکشد. یعنی در واقع یک شکارچی رجز خوانی می کند

 و شیر را می ُکشد و دیگری ابتدا سعی می کند این حیوان درنده را با سخنان آرام نرم کرده، سپس
 بُکشد. اما هدف و نتیجه هر دو یکی است.

 اینها روایت ناخدای کشتی بخاری ما بود.

 صابئین میانرودان جنوبی

 در سال های پایانی قرن هجدهم در نیزارهای جنوب رودخانه فرات شیر های زیادی دیده می شدند.
 در این منطقه گروهی قومی بنام «صابئین» زندگی می کنند که کار اصلی شان ماهی گیری و

 کشاورزی است، اما گه گاه شیر هم شکار می کنند. روایت است که دختران شیوخ این قبیله برای
 خواستگارهای خود شرط می گذارند که ابتدا یک شیر را بُکشند 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 می کنند. آنها به خاطر آ یین «َمندا یی» خود که آ یینی
 پیشااسالم و متعلق به جریان های ثنویت قرون میانه در روم و ایران است، معروف به

 «صابئین مندا یی» هم شده اند. زبان صابئین بازمانده ای از زبان آرامی  جنوبی باستان است.
 امروزه اکثر صابئین به عربی عراقی و یا فارسی ایران صحبت می کنند 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» می نامند. زبان آنها آسوری هست.
 آنها تماما ُجدا از اقوام و قبایل دیگر زندگی می کنند، عادات و مراسم دینی و فرهنگی خود را

 بطور پنهانی اجرا کرده، به پرسش های مربوط به آ یین خود جوابی نمی دهند. شاید همین هم دلیل
 ناآشنا ماندن آنها همچون یک گروه دینی و قومی  است. تنها چیزی که در مورد صابئین می دانیم
 این است که آنها به غسل تعمید بسیار اهمیت می دهند و باور دارند که این کار باعث پاک شدن

 گناهان انسان می گردد. آنها در سال چندین بار مراسم غسل تعمید در آب روان اجرا می کنند. از
 نگاه آنها آب چیزی مقدس است. تا جایی که می شود هر فعالیت مهم زندگی را در آب انجام

 می دهند تا جا یی که می توان گفت آنها خود به اندازه ماهی ها یی که صید می کنند، در آب زندگی
 می کنند. به نظر می رسد موضوع «پاک» و «نجس» اهمیتی کلیدی برای صابئین مندا یی دارد.

 آنها گوشت گاو نمی خورند، چرا که گاو از نگاه آنها «نجس» است، اما گوشت گوسفند می خورند
 به شرط آنکه گوسفند با مراسم خاص در آب ُکشته شود. همه خوراک ها 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 نمی زنند تا خود را «نجس» نکنند. این باور در ذهن صابئین چنان رسوخ کرده که

 وقتی کسی به طور جدی بیمار می شود، او را کنار گوری خالی قرار می دهند و به محض اینکه
 فرد بیمار اولین آثار مرگ احتمالی را از خود نشان داد، او را بدون تامل به خاک می سپارند.

 صابئین به «آخرت» و زندگی در «دنیای بعدی» باور دارند و چهل روز برای مردگان خود دعا
 می کنند. آنها روحانیون خود را «مال» و روحانیون بلند پایه خود را «شیخ» می نامند. آنها به
 باورهای خود بسیار پایبندند و در مقابل مسلمانانی که می خواهند آنان را به اسالم فراخوانند،
 مقاومت نشان می دهند. از سوی دیگر میسیونرهای مسیحی در میان صابئین فعالیت چندانی

 نکرده اند و یا اینکه اینگونه کوشش ها تاکنون نتیجه چندانی نداده است.

 بصره، بوشهر و بندرعباس

 پا یین تر از بصره، شط العرب خط مرزی بین ایران و ترکیه (یکصد و بیست سال پیش، -م.) را
 تشکیل می دهد. کمی  آنطرف تر، رود کارون که تنها رودخانه قابل کشتیرانی ایران است، در

 همانجا به شط العرب می ریزد. در دوران باستان، کارون به موازات شط العرب به خلیج فارس
 می ریخت و ورودی مستقل خودش را به خلیج فارس داشت که به اندازه کافی برای کشتیرانی از

 داخل ایران عمیق بود. این بخش کارون امروزه کم عمق تر از آن است که کشتی ها بتوانند
 رفت وآمد کنند. از این جهت در این بخش رودخانه تنها قایق های کوچک ایرانی و همچنین

 کوسه ماهی ها یی که از خلیج فارس می آیند، رفت و آمد می کنند. اما این قسمت کارون را می توان
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 به راحتی عمیق تر کرد تا باز مستقال به خلیج فارس متصل شود. کارون که از شوش و لرستان
 سرچشمه می گیرد، تا اهواز می آید که این هم حدودا طولی برابر با حدود صد کیلومتر می شود. اما

 در آنجا کارون چند آبشار دارد که مانع رفت و آمد کشتی هاست. در گذشته آبراه های پیچیده ای
 ایجاد شده بود که امروزه از کار افتاده اند.

 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. کشتی ها اکثرا ناچارند چند مایل مانده به

 ساحل، در دریای باز لنگر بیاندازند. اگر هم هوا توفانی باشد و بادهای شدیدی بوزد، حتی امکان
 ندارد قایق های کوچک بین کشتی ها و ساحل رفت و آمد کنند و این، باعث ساعت ها و شاید چند

  روز تاخیر و ناراحتی مردم می شود.

 بوشهر هم در این زمینه استثنا یی تشکیل نمی دهد. 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

 دومی استفاده می شود. نام «بوشهر» کوتاه شده «ابوشهر» است، نامی که 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 گمانه زنی می شود. در بوشهر مانند بغداد سردابه
 وجود ندارد، اما در هر خانه چیزی بنام «بادگیر» ساخته شده که هوای خانه را تا اندازه ای خنک

 می کند.

 از آنجا یی که قبال هم بوشهر را دیده بودیم و در شهر هم چیز مهمی  وجود ندارد، از کشتی بیرون
 نرفتیم. تنها چیزی که از کشتی می دیدیم، کوسه ماهی ها یی بودند که در سطح باالی آب شنا

 می کردند تا شاید انسان ها چیزی برای خوردن آنها بیاندازند. خلیج فارس کوسه های زیادی دارد و
 برخی از آنها حتی از طریق دجله تا بغداد هم رسوخ می کنند.

 ایستگاه بعدی ما بندرعباس بود که در گذشته ای طوالنی نام «گمبرون» را داشت و خیلی دیرتر
 در زمان شاه عباس صفوی نام آن تغییر یافت. با در نظر گرفتن راه های کوتاه تر 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 کاروان های یزد و کرمان به بندر عباس منتهی می شوند.
 شهر بسیار کثیف و در ماه های تابستان بطور غیر قابل تحملی داغ است. مردم بندر عباس سعی
 می کنند در این ماه ها چند کیلومتر دورتر به میان کوه ها بروند که طبیعتا هوای خنک تری دارند.

 تنها منبع آب آشامیدنی از مخزن ها یی است که در فصل باران پر می شوند. شهر چند انبار بزرگ
 آب دارد که بویژه در ماه های تابستان آب آنها کثیف و بد بو می شود. بسیاری در خانه های خود
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 مخزن آب خود را ساخته اند. واحه ای بنام «میناب» که حدود صد کیلومتر در شرق بندر عباس
 قرار دارد، زمینی حاصلخیز دارد و به برکت چشمه های زیاد آب، در اینجا، هم خرمای بسیار

 خوب و هم میوه های مخصوص این آب و هوا میتوان یافت.

 در فصل بعدی و پایانی این سلسله گفتار، از شرح خاطرات پیر پونافیدین از مسقط (عمان) چشم
 پوشی کرده به خاطرات او از بمبئی هندوستان و آشنا یی اش 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 پونافیدین)

 پارسیان هند و زرتشتیان ایران

 باالخره کشتی ما به بمبئی نزدیک شد؛ به مهم ترین شهر هند پس از کلکته. اینجا شهری است که
 همه ثروت های دنیا را، از اروپا و آمریکا گرفته تا مصر و ترکیه و ایران مانند آهن ربا به خود

 جذب می کند. همه جا و هر لحظه منظره هایی در پیش چشم شما ظاهر می شوند که فورا تغییر
 می یابند، هر لحظه ده ها زبان گوناگون به گوش شما می خورد. واژه های آشنای اروپایی، لغات
 عربی با تلفظی حلقومی، کلمه هایی فارسی با تلفظی روان و یا واژه هایی از زبان هایی نا آشنا

 مخلوط می شوند. فراموش نکنیم که حتی اگر از خارجیان و اروپاییان و سیاحان و تجار هم
 صرفنظر کنیم، خود هندیان به ١۵٠ زبان و لهجه سخن می گویند و این زبان ها و لهجه ها به سه

 گروه بزرگ هند-و-ایرانی (٢٢١ میلیون نفر،) دراویدی (۵۶ میلیون نفر) و تبتی-برمه ای (حدود
 ١٠ میلیون نفر) تقسیم می شوند.

 در یک گوشه یک آقای انگلیسی را می توان دید که با یک براهمایی گفت وگو می کند. جای دیگری
 یک مرد فرانسوی با انگلیسی شکسته بسته خود سعی می کند منظورش را به یک پارسی موقر
 توضیح دهد. در گوشه ای دیگر یک براهمایی همزمان با سیگار برگی که می کشد، با یک مرد
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 دستار به سر مشغول گفت وگوست 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 گفت وگو به روسی فصیحی کرد. معلوم شد که
 حوادث روزگار او را از «بازار اسالویان» مسکو به هتل «واتسون» در بمبئی هند پرت کرده

 است! (در اینجا از شرح وضع اجتماعی هند، کاست ها و طبقات اجتماعی دیگر چشم پوشی
 می شود، -م.)

 از آن همه دیدنی جالبی که بمبئی دارد، یکی هم «برج خاموشان» و یا «دخمه» است که پارسیان
 زرتشتی در آنجا جسد مردگان خود را به کرکس ها می سپارند. ما سر راه که به آنجا می رفتیم، از

 گورستان های 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 عظیم، ِگرد و سنگی است که خارج از شهر قرار دارد.
 این ساختمان تنها یک در ورودی دارد که آن هم فقط زمانی باز می شود که روحانیون زرتشتی که

 «موبد» خوانده می شوند، جسد فرد ُمرده را به درون برج می برند. پشت بام های برج، پرندگان
 بزرگ و خوفناکی نشسته بودند که با آمدن ما به جنب و جوش آمدند و به پرواز در باالی سر ما
 آغاز کردند. احتماال گمان کرده بودند که برای آنها مهمانی جدیدی برنامه ریزی شده است! طبیعتا
 به ما اجازه ندادند وارد محوطه «مرده سوزان» شویم. ما هم که به هر حال چنین تمایلی نداشتیم.

 همان منظره کرکس ها برای ما به اندازه کافی مشمئزکننده بود!

 جامعه پارسیان زرتشتی پیوسته دقت و عالقه مرا به خود جلب کرده است، چرا که آنها باقیمانده
 یکی از باستانی ترین ادیان دنیا هستند. قبل از این هم من چندین بار با پارسیان آشنا شده بودم، ابتدا

 در روسیه، سپس در ایران و باالخره در هند.

 اولین آشنایی من با پارسیان در سال های 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 می کردند، نه با هوس دیدن چاه های نفت، بلکه برای بازدید منبع اصلی «آتش پیوسته روشن»
 و پرستشگاه به اصطالح «آتش پرستان» به آنجا می رفتند. این «آتشکده» یک ساختمان کوچک
 مربعی بود که رویش یک گنبد و در هر یکی از چهار گوشه اش 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

 شعله اش به بیرون می زد. در داخل آتشکده هم چیزی شبیه «محراب» وجود داشت و بشقاب های
 کوچکی با تکه های کوچک قند در آنها چیده شده بود. در ضمن در همان محراب هم مشعل های
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 کوچکی روشن بود که هیچ خاموش نمی شد. دو موبد که از بمبئی فرستاده شده بودند، در آن
 آتشکده خدمت می کردند. آنها در مقابل پول ناچیزی سرودهایی خوانده، سپس از آن قند ها به ما

 دادند. آنها با ایمان به معجزه خاموش نشدن این «آتش ابدی»، باکو را مکانی مقدس برای
 زرتشتیان شمرده، آن را «شهر گل ها» («گلشهر») می نامیدند.

 دومین آشنایی من با پارسیان زرتشتی، در تهران بود. یک مرد موقر پارسی از هند به نام
 «َمنوکچی ِلمجی صاحب» که کارهای خیریه زیادی به نفع همکیشان خود در ایران انجام داده

 بود، در باره پیامبر زرتشت که بنیانگذار آیین زرتشتی است و همچنین عادات و رسوم زرتشتیان
 اطالعات گسترده ای به من داده بود. و باالخره زمانی که من در سال ١٨٩١ در مشهد زندگی

 می کردم، بعد از مشکالت بسیار توانستم از مقام های 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 ریش سفیدان زرتشتی کرمان به عنوان قدردانی از
 کمک من، هنگام سال نو ایرانی یعنی «نوروز» نوشته روشنگرانه ای در باره زرتشتیان و

 پارسیان به من فرستاد که به فارسی نوشته شده بود.

 چکیده گذشته و حال

 بسیاری از دانشمندان برآنند که زرتشت حدود٨٠٠ سال پیش از میالد مسیح در ارومیه و یا
 نزدیکی آن به دنیا آمده است. (برپایه تحلیل های زبانشناختی تاریخی از متون نخستین اوستا که به

 فارسی باستان و احتماال متاثر از زبان مادی باستان است، محل تولد زرتشت هنوزدقیقا 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) قدرت ها 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، مهمان نوازی و کوشش در راه خوشبختی است. آموزه های زرتشت

 در مجموعه باستانی«زند اوستا» و از جمله «وندیداد» و «یسنا» ثبت شده اند.

 در قرن ششم پیش از میالد 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 ٢٢٧ تا ۶٣۶ میالدی دوره اوج آیین زرتشتی
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 بود. اما همزمان با تسلط اعراب بر ایران، دین نو یعنی اسالم بر کشور حاکم شد و آیین زرتشت
 سرکوب گردید.

 شمار پیروان زرتشت در دوره اسالم کمتر و کمتر شد. باالخره 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»
 می نامند 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 اطالق شد، مخصوصا به کار می برم. زرتشتیان
 خودشان را «زرتشتی» و یا «فارسی» و «پارسی» می نامند. امروزه (یکصد و بیست سال پیش،
 -م.) چیزی نزدیک به یازده هزار زرتشتی در ایران زندگی می کنند. هشت هزار نفر یعنی اکثریت

 بزرگ آنان در یزد، دو هزار نفرشان در کرمان و تنها سیصد نفرشان در تهران هستند و بقیه به
 صورت گروه های کوچک در شیراز، کاشان و قم پراکنده اند.

 نمی توان به این گروه کوچک که همچون اقلیتی در حال زوال در یک محیط نامساعد و تنگ دینی
 زندگی کرده و با وجود همه محدودیت ها و مشکالت، به آیین و آداب و رسومشان پایدار مانده اند،

 احساس احترام نکرد. آن دوره که قتل پارسیان زرتشتی بدون مجازات می ماند و یا دختران
 زرتشتی را دزدیده در حَرم این و آن حبس می کردند، زیاد هم دور نیست. تا میانه های قرن

 نوزدهم (یکصد و شصت سال پیش، -م.) محدودیت هایی که نسبت به زرتشتیان اعمال می شد، فوق
 العاده زیاد بود. در بازار ها اجازه نمی دادند که زرتشتیان به چیزی دست بزنند چرا که آنها

 «نجس» شمرده می شدند، به زرتشتیان اجازه نمی دادند خانه های دو طبقه بسازند و آنها ناچار
 بودند لباس های متفاوتی از مسلمانان بپوشند تا مسلمانان اشتباها به این «موجودات نجس» دست

 نزنند.

 مالیات اضافی («جزیه») که به همه غیر مسلمانان اهل کتاب اعمال می شود، از زرتشتی ها هم
 اخذ می گردد. همچنین زرتشتی ها نمی توانند سوار اسب شوند، بلکه فقط حق دارند سوار خر شوند.
 تازه هنگامی  هم که سوار خر شدند، اگر مال و یا فرد مسلمان معتبری را دیدند، باید به احترام از

 خر پیاده شوند.

 در دوره های قدیمی تر، این محدودیت ها حتی بیشتر از این هم بودند. تنها در نیمه دوم قرن هجدهم
 (دویست و پنجاه سال پیش، -م.) بود که وضع زرتشتی های ایران کمی  بهتر شد. این هم به آن
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 خاطر بود که بسیاری از زرتشتیان متمول هند با کمال سخاوت مبالغ هنگفتی همچون پیشکش به
 ماموران ایرانی دادند تا محدودیت زندگی زرتشتیان ایران را کاهش دهند. با همین مساعدت های
 پارسیان هند و همچنین مداخله های نمایندگان بریتانیا در ایران بود که از سال های ١٧٨٠ به بعد

 بار مالیات اضافی و یا «جزیه» از دوش «گبر» های ایران یعنی زرتشتیان برداشته شد و برخی
 آزادی های دینی به آنها اعطا گردید. حدود ده سال بعد هم اجازه دادند زرتشتی ها به جز رنگ سبز

 که مخصوص سادات و مسلمین شمرده می شود، هر لباسی را به هر رنگی که خواستند، بپوشند.

 با همین آزادی های بیشتر، زرتشتی های ایران دوره ای از فعالیت موفقیت آمیز اقتصادی و تجاری
 را شروع کردند. هم اکنون شاهد پیداشدن تجار و پیشه وران بسیار موفق زرتشتی در ایران هستیم،

 اگر چه، طوری که در پیش هم گفتم، هنوز هم به زرتشتیان ایران اجازه داده نمی شود وارد
 شهرهایی مانند مشهد بشوند که برای مسلمانان اهمیت ویژه ای دارند. باالخره 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 «برج های خاموشان» زرتشتیان ایران این را هم عالوه کنم که من تنها یکی از آنها را در
 شرق خرابه های شهر باستانی ری (در جنوب تهران امروز، -م.) دیده ام. ری امروز با نام

 «راگا» یکی از پایتخت های دولت باستانی ماد بود. این برج که همچون «برج ری» نیز معروف
 شده بود، احتماال باستانی ترین 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 طناب های مخصوص از باالی دیوار به داخل برج منتقل می کنند و در اتاقک هایی مربعی که هر
 یک برابر با حدود چهار پنج متر مربع است، ابتدا لخت کرده و می شویند و سپس آن را به طبیعت

 و پرندگان واگذار می کنند.

 امروزه (یکصد و بیست سال پیش، -م.) می توان باقیمانده های آتشکده های باستانی را در والیات
 گوناگون ایران مانند تخت سلیمان، نقش رستم، و تپه های خاکستر ارومیه («کول تپه») در

 کناره های دریاچه ارومیه یافت. زرتشتیان معاصر نیایش های خود را بیشتر در خانه های مسکونی
 انجام می دهند و در این مراسم سرودهایی از اوستا می خوانند.
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 پایان سخن

 یازده گفتار گذشته، ترجمه هایی آزاد و انتخابی از خاطرات پیر پونافیدین، کنسول سابق پادشاهی
 روسیه در ایران و ترکیه عثمانی تا اوایل سال های ١٩١٠ بود 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 ١٩١١ در نیویورک به چاپ رسیده است. در واقع ترجمه انگلیسی این خاطرات بیش از
 ۵٠٠ صفحه ای که توسط همسر پونافیدین، «ِاما 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 سفر های خود به سرزمین های گوناگون و از جمله عربستان و هند را به تفصیل شرح می دهد و
 در هرمورد به خصوص برای خوانندگان اروپایی که با خاور میانه آشنا نیستند، اطالعات پایه ای

 جالب و مهمی  را نیز به این خاطرات عالوه می کند.

 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 فصل های دیگر مانند شرح

 میانرودان و عربستان و یا هند نیز مطالبی مانند زندگی و احوال ُکرد ها، ویرانه های شهر باستانی
 تیسفون و یا زندگی و آداب و رسوم پارسیان هند خاطرات و شرح های بسیار جالبی وجود دارند

 که کوشش شد حداالمکان به این گفتار ها عالوه شوند، چرا که احتماال مورد توجه خوانندگان
 ایرانی قرار خواهند گرفت.

 همچنانکه در پیشگفتار این نوشته ها نیز ذکر شده بود، خاطرات پونافیدین 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 چکیده ای از خاطرات این دیپلمات سابق روسیه مورد پسند عالقمندان تاریخ

 نزدیک ایران و منطقه قرار گیرد.

 (پایان)

 این نسخه پی دی اف در تاریخ زیر به روز شده است:
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