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 بخش بیست و چهارم

 زبان، تحصیالت، دین و قوانین
 

های نند کامأل بدیهیست که زبان کمیاز آنجائیکه اقوام گوناگونی در ایران زندگی      

شور، دولت و دربار  ک می مختلفی در کشور گفتگو شود. گذشته از فارسی که زبان رس

نند که در کمیای هم صحبت عربی، کردی، ارمنی و کلدههای ترکی، است مردم به زبان 

ویژه در ایاالت  این میان ترکی گستردگی فراوانی دارد. مردم در گوشه و کنار کشور به 

دلیل پهناوری کشور، شرایط   دارند. زبان فارسی به  زبان ترکی آشنائی  شمالی فقط به 

د که نسبت به زبان فارسی اصیل  ای متنوعی دارهه سنن گوناگون، لهج  و متفاوت و آداب

 متفاوت است. 

های با زبان  که باشد آریائی یا هند و اروپائی می ای از زبان فارسی شاخه  زبان      

های اسالوی هم ریشه بوده و بیش از همه به  سانسکریت، التین، یونانی، آلمانی و زبان 

م داشته و لغات مشترک فراوانی ه  ه بندی شبیه ب. این دو زبان جمله استزبان آلمانی نزدیک  

ود، آهنگ بسیار شیرینی داشته و بسیار نرم و  شمیدارند. فارسی اصیل در شیراز تکلم 

ردد گمی باشد. اصوات زبان فارسی قوی و تمیز است و اکثرأ مانند آهنگ بیان دلنشین می

فارسی روزمره   به این دلیل این زبان برای شعر و موسیقی بسیار مناسب است. یک اروپائی

ای هه یرد اما برای کسب مهارت در شعر و مکالمه در محدودگمیراحتی فرا  را به

عربی    گرفتن زبان  دارد. یکی از مهمترین نکات آن فرا  تمرین فراوانی  تخصصی احتیاج به 

زیرا پس از حملۀ شوم و وحشیانۀ اعراب به ایران مقدار زیادی لغات عربی وارد  است

زبان عربی دارد.   ویژه زبان تحصیلکردگان شباهت زیادی به  زبان فارسی شده است. به

مراه آورده است. مردم در مکالمات ه  هارزشی را با خود بزبان عربی لغات و جمالت بی 

ن، جمالت قصار و اشعار شعرای قدیمی مانند سعدی و حافظ  با کمال میل از سخنا  هروزمر

ایرانیان من  های فارسی و انطباق آن با روش زندگیالمثلنند. در مورد ضربکمیاستفاده 

 نم. کمی نقل  ١قسمت زیر را به عنوان مثال از کتاب پرفسور بروش 

   است.بهترین عذرخواهی  ، اشتباهقبول اشکال و  ودشمی فقرا خارج  دزد باخجالت از منزل     
١ .Brugsch  ٩م در برلین، درگذشت  ١٨27فوریۀ  ١٨هنریک کارل بروش ملقب به بروش پاشا، تولد 

م در خدمت بارون مینولتی به ایران اعزام شد و به   ١٨۶٠شناس آلمانی که در سال م، مصر ١٨٩۴سپتامبر 

 ی سفیر پروس در ایران شد.مناطق مختلف ایران سفر کرد. او پس از مرگ مینولت
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 هرچه از دوست رسد نیکوست 

 رسیبه آرزوی خود می تبا پنهان کردن اسرار

 ای که سمی نباشد وجود نداردنوشابه 

 ادبان خاموشی است جواب بی

 صبر شاه کلید خوشبختی است 

 صبر تلخ اما ثمر آن شیرین است 

 توان دو هندوانه برداشتبا یک دست نمی

 آدم شدن مشکل مال شدن راحت 

 دشمن دانا به از نادان دوست 

 طال همواره خاموش است 

 دستور شاه، شاه دستورهاست 

آلمانی   آورم. دختر در زبانمی  های اروپائی چند مثالزبان   فارسی به   در مورد شباهت لغات 

برادر در التین  ، ۴، مادر در التین ماتر٣، پدر در التین پادر2، پسر در التین پوئر١توختر

 هایکلمات پنجاب و گرمابه در زبان   ،ود. گذشته از آنشمی گفته    ۶آب در فرانسه اوو    ۵فراتر

نند. قسمت آخر ریشۀ فعل به ن  کمی . در فارسی جمله را با نیست منفی استاروپائی رایج 

 مین گونه است.ه ه ود که در زبان آلمانی هم ب شمی ختم 

ای از گونه  ،ود و سه نوع خط دارد. نسخشمیعربی نوشته زبان فارسی با حروف      

رود. نستعلیق خطی  ای عربی به کار میهه برای نوشتن قرآن و نوشت  خط فارسی است که

نند. از این خط برای نوشتن شعر،  کمیهای موزونی حذف است که گوشۀ کلمات را با پیچ 

باشد و حروف به زیبائی  ای میود. خط شکسته خط پیچیده شمی نامه و خطوط هنری استفاده  

ند اما خواندن آن بسیار مشکل است مگر  کمی م مربوط شده و شکل زیبائی را حاصل ه ه ب

انیان یک هنر  نوشته شده است. خطاطی نزد ایرای جمله اینکه آدم از پیش بداند که چه 

باشد و شخصی که در این هنر سرآمد باشد ارج و قرب فراوانی دارد. ایرانیانی که  می

  هنر به   نند. فراگیری این کمی دانند در مقابل نام خود از لقب میرزا استفاده نویسی میخوش

  شد تا هنرمند سبک خاص کمی ها طول عالقه، پشتکار و تمرین زیادی احتیاج دارد و سال 

ف وحریک از هر  ،نویسیخود را پیدا کند. ایرانیان عقیده دارند برای فراگرفتن خوش 

نویسی، جمالت باید در یک خط صاف و  به یک سال تمرین احتیاج دارد. در خوش  فارسی

منظم نوشته شده و حروف در تمامی لغات به یک شکل و یک اندازه باشد. حروف با فرم  

متصل گشته و باید بدون گوشه باشند. هر کلمۀ آن مانند نقاشی زیبا  م  ه  هو زیبائی خاصی ب 

المثل، شعر یا آیاتی  بوده و ارزش فراوانی دارد. این آثار که اغلب جمالت قصار، ضرب 

دهند. گاهی  گذاری شده و دیوار منازل را زینت می از قرآن مجید است اکثرأ قاب و شیشه 

 نند.کمی استفاده هم از آنها به عنوان سرمشق در مدارس 

 نشیند و  خطی بنویسد مانند ما روی صندلی نمی  خواهدیک میرزا می هنگامیکه      

١ .Tochter 2 .Puer ٣ .Pater ۴  .Mater ۵ .Frater ۶ .Eau 



دین سون هه                                                          رودان و قفقازپرسیا، میان 

22٩ 
 

 دهد بلکه او به روی زمین نشسته و دست چپ اونمی  خود را به روی میز قرار هایدست

نویسد و با دست  آزاد است. او کاغذ را به روی زانوی خود قرار داده، با دست راست می

زاویۀ حروف را ایجاد کند. برای خواندن این هنر   دهد تا فرم بدون می   چپ کاغذ را حرکت 

ود.  شمیآدم باید به ادبیات فارسی آشنائی داشته باشد. خط فارسی از راست به چپ نوشته  

تر بزرگ شروع نشده و حرف اول قطعه را مانند ما با حروفی درشت  جمالت با حروف

ای نویسند. آنها نقطه سر خط را رعایت نکرده و بین حروف فاصله از سایر حروف نمی 

فارسی حروف صدادار  ود. زبانشمییرند و تمام جمله در یک سطر نوشته گمی در نظر ن

این شرایط بیهوده نیست که خواندن مطالب  ود. با توجه به شمی عراب گذاشته نندارد و ا  

برد برای ای که برای ما چند دقیقه وقت میآنها با مشکالتی همراه باشد. نوشتن نامه 

 شد. کمیها طول ایرانی ساعت  خطاطان 

افزار ما تفاوت دارد. کاغذ باید سالم، تمیز و براق باشد.  نویسی هم با نوشت لوازم خوش     

نند. گاهی به ویژه در مورد مدارک و اسناد به  کمی ود آن را با موم براق اگر کاغذ براق نب

ود بلکه قلم از نی شمینویسند. برای نوشتن از قلم فلزی استفاده نروی پوست حیوانات می 

داری دارد. میرزا پیش از آغاز کار قلم خود را تراشیده  ردد و نوک ریز و شکاف گمیتهیه  

که قبأل مقداری مرکب غلیظ را داخل دواتی    ند.کمی ای امتحان  ه و آن را به روی کاغذ باطل

ود. شمیداری افزار نگه . این دوات هم در کنار نوشت ریزدمیست، پنبه در آن قرار داده ا

در  او دهد تا همه جای آن مرکبی شود. قلم را در داخل دوات فشار می  ،او پیش از نوشتن

ود و روی آن نقش و نگاری دارد شمیافزار که از مقوای ضخیمی تهیه داخل جعبۀ نوشت 

 ند. کمیتراشی و چند قلم حمل  دوات، موم، چاقوی کوچک قلم

نویسی در ایران یک شغل است زیرا اکثر ایرانیان سواد خواندن و نوشتن ندارند. نامه      

تمیز، مرتب و زیبا باشد  دهد تا نامه نویسنده نهایت سعی و کوشش خود را به خرج می 

ا همواره با جملۀ "به نام  هه داند که گیرنده آن را به دقت نگاه خواهد کرد. نام زیرا او می

خداوند بخشندۀ مهربان" آغاز شده و با چندین جمله با معانی زیبا و لغات شایسته ادامه پیدا  

ص نشود که نامه فقط  ود تا مشخشمیند. منظور فرستنده تقریبأ در اواخر نامه بیان کمی

مشخص   نامه برای یک شخص بدون تجربه  برای این تقاضا ارسال شده است. مضمون

ه،  نام  ۀنند. ارسال کنندکمی نیست زیرا آن را در میان جمالت نیکو و لغات زیبا استتار 

زند. مهر  مشکی پای نامه می  آورد و فقط مهر خود را با مرکب از خود در نامه نمی نامی

مواره آن را در شال کمر و یا به صورت  ه ه از اجزاء جدا نشدنی ایرانیان است ک یکی

ای بدون مهر اعتبار ندارد. اعیان و اشراف نند. هیچ نامه کمیانگشتری با خود حمل 

 .ستمراه آنهاه همواره با قلمدان خود ب ه ه میرزائی در استخدام دارند ک

که از این سطور برآمد چندان شایان توجه نیست. در  تحصیالت عمومی ایرانیان چنان     

ود بسیار  شمیشهرها و روستاها مدارسی وجود دارد اما معلوماتی که در آنها تدریس 

محدود بوده و فقط در حد خواندن و نوشتن، زبان عربی، خوشنویسی و خواندن اشعار  

تی ندارد. مدارج ایران خصوصی بوده و دولت در کار تحصیل دخال. مدارساستفارسی 
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  ود. در آنها مال و اشخاصی که به شمی ، مدرسه نامیده ١دارالفنون به جزباالتر آموزشی 

 ود. در مدارس، ترجمه و تفسیر قرآن، خداشمی زمین آشنائی دارند، تربیت علوم مشرق

شناسی، شیمی، پزشکی، تاریخ، جغرافیا، داروشناسی و چند علم دیگر  شناسی، ستاره 

شناسی در ایران از مشاغل پر درآمد است زیرا هیچکس کاری را  ردد. ستاره گمی تدریس 

ند مگر آنکه با منجم یا ستاره شناسی مشورت کند و او ساعت خوشی تقویم  کمی آغاز ن

 باشند. ایرانیان آگاهی چندانی از تاریخ  می  شیمی پیشرفتهپزشکی و   نماید. دراویش در علم

 

 
 

ود. از سابقۀ تاریخی  شمی اتفاقات شاهان اخیر کشور محدود    اطالعات آنها فقط به   نداشته و 

اطالع هستند. آنها آگاهی ندارند  ویژه در مورد ایام پیش از حملۀ اعراب بی کشور خود به 

دانند این زمینی  نمی  ووع حوادث تاریخی بزرگی بوده که این سرزمین روزگاری محل وق

آورد. آنها از عمل می فراوانی به نند روزگاری محصوالت کمی که در آن کشاورزی

خبرند  های شاهان باستانی خود مانند کوروش، داریوش، خشایارشا با یونانیان بی یریگدر

لم جغرافیا فقط به فراگیری نام چند  اما عالقۀ فراوانی به شاهنامۀ فردوسی دارند. از ع

وجه آشنائی ندارند اما معلومات  یچ ه  هنند. با نام و مردم اروپا ب کمی کشور و شهر عربی اکتفا  

 باشند. قبول بوده و اکثرأ از فاصلۀ شهرها باخبر می   جغرافیائی آنها در مورد کشور خود قابل 

ا قادر به چاپ خطوط  هه اروپا نیست زیرا چاپخانصنعت چاپ در ایران به پیشرفتگی      

  کنندخوشنویسانی که فقط با یک قلم و برگی کاغذ با پیچ و خم های زیبا هنری را خلق می

 فراوانی در ایران به چاپ رسیده که اکثرأ قرآن مجید، کتب دعا   هایب اباشند. البته کت نمی
پس از سفر او به روسیه برای آموزش علوم  ،شاه به ابتکار امیرکبیر ای که در زمان ناصرالدینمدرسه . ١

ه ق، سیزده روز پیش از کشته شدن  ١2۶٨االول در روز پنجم ربیعو  در تهران تأسیس شد ،و فنون جدید

 امیرکبیر و با حضور شاه شروع به کار کرد.
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  یده های هزار و یک شب و چند کتاب داستانی دیگر به چاپ رساشعار شعراست. داستان و  

ست. حتی چند کتاب اروپائی هم به فارسی ترجمه و چاپ شده است. چندی پیش کتاب  ا

های داستانی  کتاب  به چاپ رسید.  ١، ناپلئون، پتر کبیر و قیصر نیکوالئوس١2زندگی کارل  

باشند که آنها هم مانند سایر تصاویر خلق شده در ایران، در نظر  با تصاویری همراه می

های آنها بسیار تند بوده و  رسند. رنگ ارزش به نظر میفیف و بی یک اروپائی بسیار خ

ا نظیر یکدیگرند و نقاشی بعد و عمقی ندارد. به نظر ما اروپائیان، تصاویر  هه تمامی چهر

 ند. هستدهد اما تعدادی از آنها جدأ زیبا نقاشان ایرانی دید جامعی به بیننده نمی 

ود. شمی در تهران دو نشریه، یکی به زبان فارسی و دیگری به زبان فرانسه منتشر      

ند. سال و  کمید که روزهای نیک و بد سال را تقویم گردمی گذشته از آن تقویمی منتشر 

 باشد.ای این تقویم هجری قمری می هه ما

ود.  شمیقسیم همانگونه که اطالع دارید دین اسالم به دو شاخۀ اهل سنت و شیعه ت     

ها شیعه  ها و اهالی چند کشور دیگر سنی مذهب بوده اما فارس ها، اعراب، افغانترک

نند هم پیرو اهل تسنن  کمی. اقوام ایرانی که در مرزهای شرقی و غربی ایران زندگی  هستند

اما   است. احتماأل تفاوت و اختالفات این دو گروه برای اکثر خوانندگان مشخص باشندمی

 آورم.ر این قسمت پایه و اساس آن را به اختصار می من د

عمر سپس به ابوبکر و   به  صخالفت پس از پیامبر اسالم ،سنتمطابق اعتقادات اهل     

 خلیفۀ اول و همچنین عایشه همسر پیامبر را قبول ندارند. به  عثمان رسید. اما شیعیان سه 

او  فرزندان ویرسید و پس از داماد پیامبر می عحضرت علی نظر آنها خالفت باید به

ردند. امام دوازدهم هنوز کمی و سپس فرزندان آنها تا امام دوازدهم خالفت    ع و حسین  ع حسن

باشیم در  می  عظهور نکرده و شیعیان مانند ما مسیحیان که در انتظار ظهور عیسی مسیح

و آنها هم منتظر    انده عقیدیعیان هم سنت هم با ش  برند. در این مورد اهلانتظار او به سر می

اختالف میان این دو گروه را از میان  ، باشند تا پس از ظهورظهور امام دوازدهم می

باشند و به اعتقاد آنها به تصویر کشیدن  پردازی انسان میبردارد. اهل سنت مخالف چهره

چهره، طبق فرامین قرآن ممنوع است. اما ایرانیان که مطابق خصایص درونی خود همواره 

نند این فرمان قرآن را به نحو دیگری تفسیر  کمی رؤیاهای خود را با شعر و نقاشی بیان 

یچ دستی یارای  ه  ه جائیک شند اما از آنکمی را هم به تصویر    عنند. آنها حتی حضرت علیکمی

پوشانند. مذهب شیعه در می ایوی را با پرده کشیدن خطوط چهرۀ او را ندارد صورت

اعتراض   و آنها علیه سنت و رسوم اسالم  استمسیحیت  در عالم    2اسالم مانند مذهب پرتستان

 کنند. می
١. Nikolaus  ،شاهزاده نیکوالس نیکوالئوویچ فرزند تزار نیکوالس اول روسیه و الکساندرا فئودوروونا

م، فرمانده نظامی که در جنگ های متعددی از جمله  ١٨٩١آوریل  ١٣، درگذشت ١٨٣١ژوئیۀ  27تولد 

 .داشتنبرد پلونا شرکت 

میالدی مطرح شد.   ١۶در قرن ای از مسیحیت است که مبانی آن نخستین بار توسط مارتین لوتر  شاخه. 2

ها که در مقابل شماری از قوانین کلیسای کاتولیک روم ایستادند امروزه بیشتر در شمال اروپا و پروتستان

 آمریکای شمالی سکونت دارند.



                                                                2۴بخش  زبان، تحصیالت، دین و قوانین

2٣2 
 

آورند. برای شیعیان حضرت  حساب می  دینی جدی به شیعیان را یک بی تسنن اعمال  اهل     

سنت  نند. اهلکمی ستایش  پیامبر تصویر خدا در زمین بوده و او را گاهی بیشتر از  ععلی

هنگام دعا کردن فقط "هیچ خدائی به جز خدای واحد وجود ندارد" و "پیامبر فرستادۀ خدا 

نند. شیعیان  کمی  ولی خداست" را هم به آن اضافه   عویند اما شیعیان جملۀ "علیگمی باشد"  می

نند  کمی را بیان ن  عباالتر بودن حضرت علی  ام صحبت کردن، اعتقاد خود بهدر ظاهر و هنگ

اما در عمل و زندگی روزمره برداشت آنها چنین است. ورد زبان دراویش ایران "یا علی،  

ود. گذشته از شمی ا نام او بیشتر از نام پیامبر برده ههباشد. در اشعار و تران" میعیا علی

که در نبرد کربال شکست خورد    ع در مورد فرزند او امام حسینشیعیان تعصب خاصی    ،او

 .دارند، باشدو در آنجا مدفون می 

ایرانیان برای آنکه یک مسلمان واقعی باشند باید به اصول نماز، نظافت، حج، روزه      

ود اما  شمی نوبت ادا  ۵و کمک به زیردستان و فقرا عمل کنند. فریضۀ نماز روزانه در 

دهند. زمان انجام این فریضه  نوبت صبح، ظهر و غروب انجام می   ٣را فقط در  گروهی آن  

ا اعالم کرده و مؤمنین را برای هه را مؤذن با صدای بلند خود از منارۀ مساجد یا بام خان

ند. برای انجام نماز باید با آب تمیز و زالل وضو گرفت. ایرانیان بدون  کمی ادای آن دعوت  

زیرا یک بدن ناپاک اجازۀ نزدیکی به خدا را ندارد. برای این کار خوانند وضو نماز نمی 

ها و ساعد را از آرنج تا سر انگشتان و پاها را ریزد و دست او آب به سر و روی خود می 

های فاخر را از خود دور کرده و در کمال سادگی و آالت و لباسوید. سپس زینت شمی

ای تمرکز ایستد و هیچ نکته ام نماز رو به مکه می آورد. او هنگافتادگی نماز را به جای می 

ای با خود دارند که شبیه  زند. برای یافتن جهت مکه اکثر ایرانیان وسیله م نمی ه هوی را ب

 دهد.نمای ماست اما قبله را نشان می قطب

باشد. امام جمعۀ اصفهان  درجات روحانیون امام جمعه، شیخ االسالم، مجتهد و مال می     

دهد. م در مقابل او فروتنی به خرج میه ه مقام بسیار واالئی برخوردار است. حتی شااز 

باشند که به خاطر تحصیالتشان احترام زیادی بین  ای میمجتهدین خداشناسان تحصیلکرده

سیرتی نیستند. آنها بسیار خرافاتی    های خوب و نیکمردم دارند اما گروهی از مالیان انسان 

از رسم و رسوم ایرانیان   آنها باشند. گروهی از فکر منافع شخصی خود می بهبوده و فقط 

مردم هم نند. گروهی کمی استفاده کرده و فرامین قرآن را به نفع خود تفسیر و قانون، سوء 

 نمایند. را به طرز وحشتناکی برای همراهی با خود اغفال می

ای هه معادل یکشنب  روزهای جمعه که مهمترین اعیاد مذهبی ایرانیان عبارت است از      

نوروز   .عو حضرت علی صماست، نوروز، عید قربان، عید فطر، روز تولد پیامبر اسالم

ود. این  شمیکه در اولین روز سال خورشیدی برگزار  است جشن آغاز سال نو ایرانیان 

آن معادل  ترین جشن آنهاست. زمانهای باستان به یادگار مانده بزرگ جشن که از زمان

باشد. مردم چندین  قوچ می   برج فلکی  اواسط ماه مارس بوده و همزمان با ورود خورشید به 

های میوه و شیرینی  بینند. کاروان هفته پیش از آغاز سال نو مراسم نوروز را تدارک می

روند. گرمابه می   نند. مردم در آخرین روز سال به کمی سمت پایتخت حرکت    از اصفهان به 
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روز اول سال هیچکس کار   ١٣نند. کمی های نو و تمیز خود را به تن سال نو لباس روز 

باشند. دوستان هنگام مالقات یکدیگر در کوچه و بازار توقف  ا تعطیل می هه ند و مغازکمین

دایائی از قبیل ه هویند. والیان و رجال درباری برای شاگمیم "عید مبارک" ه ه کرده و ب

  ه نمایند. حتی شاهای اصیل عربی، شیر نر و نظایر این ارسال میجواهرات، شال، اسب 

عام مراسم   دهد. شاه در تاالر بارم هدایائی مانند خلعت و پول نقد به بزرگان کشور میه

های فاخر و گرانبهای دارد. روحانیون، سیدها، مالها و رجل کشوری با لباسسالم برپا می

ای پیش از تحویل سال شاه ملبس به لباس رسمی و  ه نند. لحظکمیخود در آن شرکت 

ود. میهمانان سالم  شمی درخشد، وارد تاالر می  در حالیکه جواهرات او بر سینه  ، شاهانه

با   الوزرارئیسوید.  گمینشیند و چند کلمه با صدراعظم سخن  کرده و شاه بر تخت خود می

ود پاسخ شاه را داده، سالی شمیاده بیان جمالت زیبا که با کلمات شاد و نوروزی زینت د

صلح طوالنی با همسایگان و خوشبختی و سعادت کشور را زیر سایۀ شاه   با پرمحصول

اشی دربار وارد ب  منجمود. آنگاه سر شمیسال، تیر توپی شلیک    ند. لحظۀ تحویلکمیآرزو  

باشی  منجم فت سرگمینت به دهد. دکتر هیشاه اطالع می تاالر شده و تحویل سال را به

رد که تو گوئی پر افتخار  کمیاندازه مفتخر بود که او مأمور این کار شده و چنان رفتار  بی

ویند. وزیر مالیه کیسۀ  گمیتقویم اوست. آنگاه حضار مبارک باد    بودن کشور جدأ در سایۀ 

  ای ریخته وقره دهد، شاه کیسه را باز کرده، محتوای آن را درون سینی نای به شاه می سکه 

نند و  کمی خود را دراز   دهد. حضار از مقابل شاه عبور کرده، دست در کنار خود قرار می

ذارد. شاه با برخی از آنها چند  گمیا کف دست آنها هه شاه متناسب با مقام آنها از این سک

ود. او شمی نت هم به ند. این افتخار نصیب همشهری ما دکتر هیکمیای صحبت کلمه 

فت هنگامیکه نوبت به او رسید شاه لبخند ملیحی بر گوشۀ لب داشت و یک مشت سکه  گمی

شاه عالقۀ کمتری دارد او هنگام دست دادن طوری عمل   به او داد. در مورد اشخاصی که 

افتد. سپس شاه از تاالر خارج  ند تا سکه از بین انگشتان او مجددأ به داخل سینی بیکمی

ود. پس از دیدار شاه با اروپائیان مقیم تهران در تاالر تخت و تاج، مراسم سالم به  شمی

 نند. کمیرسد. صدراعظم و وزیر جنگ هم مراسم سالم خود را برگزار پایان می 

االر بسیار  ام اما باید اضافه کنم که این تمن در مورد تاالر تاج و تخت قبأل سخن گفته      

بزرگی از شاهان    دهد. تابلوهایو احساس غریبی به بیننده دست می   است بزرگ و باشکوه  

  ، کاری شدۀ آن نصب شده است. یک ضلع تاالر رو به باغسابق ایران به دیوارهای آینه 

خان  محمد مرمرین بلند دارد. این دو ستون را آغا  روی دو ستون   کامأل باز بوده و سقفی به

ها و کویرها به تهران حمل کرده است. تخت  از با زحمت فراوان از میان بیابان از شیر

شاهی به نام تخت سالم در میان این تاالر قرار دارد. هنگام ورود شاه تیر توپی شلیک شده  

د. شاه در این نوازای مینواخت و خسته کننده خانه آهنگ یک و دستۀ موسیقی از نقاره 

نشیند. با اشارۀ او خدمتکاری با یک فنجان  بر تخت شاهی می ای مراسم به روی تشکچه 

ود. پس از مکالمۀ کوتاهی با صدراعظم، شاعر دربار وارد  شمی قهوه و یک قلیان وارد 

ود که شامل  شمیخواند. سپس نمایشی برگزار تاالر شده و اشعاری به افتخار شاه می 
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سال    یکی از آخرین روزهای جشن . در  ست موسیقی، رقص، کشتی، آوردن شیرها و ببرها

 ود.شمینو مراسم سوارکاری ترتیب داده 

ای بزرگ گوسفند  هه . گلاست ععید قربان یادبودی از قربانی کردن حضرت ابراهیم     

خرند و گوشت آن را بین  گوسفند می  2٠د. ثروتمندان دوجین و حتی نوشمیوارد شهرها 

می مستحقین برسد. هنگامیکه عید قربان مصادف با  نند به تماکمیفقرا تقسیم کرده و سعی  

 توانند تمامی  های ولگرد نمیآید. سگود مشکل بزرگی در شهرها پدید می شمی تابستان  

 

 
 

باعث آلودگی شهر  ،آنها زیر نور آفتاب فاسد شده و ای گوسفندان را بخورندهه بازماند

اهالی تهران   . شاه شتر بزرگی بهاستوند. نقطۀ اوج عید قربان قربانی کردن شتر شمی

ای از آالت طالئی و نقرهکرده و زینت  ای الوانی تزئین هه ند. این شتر را با پارچکمی هدیه 

های شهر عبور داده شده، به محوطۀ بازی که  آویزند. شتر از میان خیابان گردن آن می 

نشانند و یکی  روی زمین می  رسد. حیوان را به اند، میانتظار ایستاده  مردم گروه گروه در

کرده   ها به الشه حمله ند. آنگاه مردم مانند وحشی کمیای بر قلب حیوان فرو  از نحارها نیزه

برند. مردم اعتقاد دارند ای از گوشت حیوان را بریده با خود میای خود تکههه با چاقو و قم 

آورد. چند دقیقه بعد چیزی از شتر  برک است و گوشت آن خوشبختی میت که این حیوان 

باشد که بر زمین ریخته شده  ای کوچک خون می هه ماند و تنها اثر شتر، حوضچ باقی نمی 

بسیار خوشحال  د آورنوند. اشخاصی که گوشتی به دست می شمی مه متفرق ه ه است. آنگا

 رسند.به نظر می 
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ام. ایام رمضان برای ای به قلم آوردهمراسم آن من قبأل خالصه در مورد رمضان و      

. از لحظۀ طلوع آفتاب تا غروب آن  استمسلمانان متدین، روزهای خودداری از اصراف 

از ادای   داران پس مسلمانان حق خوردن، آشامیدن و حتی استفاده از تنباکو را ندارند. روزه 

ا فقط پس از  ههخوابند. بازار و مغازروز می  نماز صبح به بستر رفته، تا اواخر ساعات 

ردد که عالمت پایان روزه است.  گمیود. لحظۀ غروب تیر توپی شلیک شمی غروب باز 

قل وند. صدای قلشمیمردم به جنب و جوش افتاده و با اشتهای فراوان مشغول خوردن 

ای مشغول کسب  نند. عده ماب را بیدار میش  مییرد. مردم تماگمیا را فرا هه قلیان، چایخان 

پردازند. اشخاص متدین و  و کار شده و گروهی به بازی و شوخی در کوچه و بازار می

رسانند. با طلوع آفتاب این اعمال  شب را با خواندن قرآن به صبح می مذهبی تمام طول

ن ماه  ردد. در آخرین روز ایگمیمجددأ تکرار شده و تمام ایام این ماه به این ترتیب سپری  

ای پس از غروب آفتاب به ایوان خانه رفته، گروهی به  رسد. عده انتظارها به پایان می

روند تا هرچه زودتر ماه را ای حتی به ارتفاعات البرز میهای بلند و مرتفع و دسته مکان 

رؤیت کنند. اگر اشخاص موفق به دیدن ماه شوند ماه رمضان به پایان می رسد. آخرین تیر  

 یرند. گمیود و مردم زندگی عادی خود را از سر شمیتوپ شلیک  

که توسط دین اسالم ایجاد شده است. این ماه برای   است رمضان یکی از رسوم عجیبی       

ای ای نجاری، آهنگران و سایر مشاغل حرفه هه های فراوانی دارد. کارگادولت ایران ضرر

بافی بدون  ماه دارهای قالینند. در اینکمی ای خود را تخته  هه است و تجار درب حجرتعطیل 

ا، تجارت و صنایع به طور کل از حرکت هه ا، کارگاهه افتند. کارخانای میاستفاده در گوشه 

دم با روزه گرفتن در روز و خوردن در شب به طور جدی تهدید  ایستند. سالمت مرباز می 

بیند. اگر کسی علت آن را سؤال کند  فراوانی می هایود. با توقف صنایع، دولت زیان شمی

باشد و هیچ قدرتی توان منسوخ کردن آن  ود که این یک نماد مذهبی میشمیدر پاسخ گفته  

نند الغر و  کمی پایبند روزه گرفتن نیستند اما سعی را ندارد. البته تعداد زیادی از ایرانیان 

خورند اما در ظاهر از باشند. با آنکه در خفا غذا میشوند تا ظاهر را حفظ کردهنحیف دیده

 نگرند.نند. مسلمانان متدین به این افراد به دیدۀ حقارت می کمی گرسنگی و تشنگی شکایت 

  میبه جادو، جنبل و نظر خوردن در تما . اعتقاد هستندایرانیان بسیار خرافاتی      

ود. این اعتقاد حتی در صحبت کردن و اعمال آنها هم  شمیای زندگی آنها دیده هه وشگ

گرد با  بازان دورهدخالت دارد. جادوگران و دعانویسان در لباس دراویش و مار و عقرب 

قدرت عجیبی در زندگی روزمرۀ مردم شهر و  ، های خود و حرکات جسورانهبندیچشم

مشورت با منجمین انجام   وجه کارهای بزرگ را بدونیچ ه ه روستا دارند. ایرانیان ب

مراه دارند یا ه ه مواره به ه دهند. اگر منجمی در دسترس نباشد آنها با تسبیح خود ک نمی

ادی از اعداد تاس مبارک و  نند. تعدکمیقرآن مجید یا کتاب حافظ و حتی با تاس استخاره 

دانند، اندازند، اگر عدد نحس آمد آن را بد می. آنها تاس را میاستتعدادی از آنها نامیمون  

نند. هنگام تصمیم به سفر از کتاب حافظ فال  کمی کار را آغاز نکرده و به آینده موکول 

ور اتفاقی سوزنی بین  ط  یرند تا روز مناسبی را انتخاب کنند. کتاب او را برداشته و بهگمی
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خوانند و اگر پیام شعر مثبت  صفحات آن فرو کرده، آن صفحه را باز نموده و شعر را می

 نند. کمی بود سفر را آغاز 

نند. اگر  کمی برای پیشگیری از نظر بد، ایرانیان همواره با خود طلسم و جادو حمل      

مانند. از مراسم و  ناگواری می کرده و در انتظار اتفاق  آن را گم کنند از نظر بد وحشت 

 هایای را در یکی از مکانباشد. آنها نوار پارچه هم نذر می اعتقادات دیگر ایرانیان یکی 

بزرگ هم دیدم. در آنجا   بندند. من از این نذورات حتی در آرامگاه کوروشمقدس می

قرآن، اشیاء فلزی و میخ ائی از ههای الوان و جوراب را گره زده و ورقنوارهای پارچه 

های آن قرار داده بودند. اعتقاد به موجودات بد یا دیوها و ارواح خوب و نیکوکار  در دیوار

آنجا   ها در تمام ایران ریشه دارد. دیوها اکثرأ در نقاطی که دست هیچ انسانی به یا جن 

جمشید  ای تخت هه عجم و خراسان، خرابکویر نمک در عراق  دلرسد مانند کوه دماوند،  نمی

نند. ایرانیان توضیحی در مورد این مسئله ندارند کمیو سایر نقاط دست نایافتنی زندگی 

 دانند.ها را محل زندگی آنها می ولی آن مکان 

مان ترتیبی که از مسیحیان متنفرند از اهل تسنن هم دل خونی دارند. اغلب ه  هایرانیان ب      

اند. این اعتقادات دروغین و گمراه کننده  ی خود بیرون نهاده آنها پا را از فرامین کتاب آسمان

تا جائی در جامعه پیشرفته که آن را مضحک کرده است. من در فصل پیش در مورد آداب 

و سنن ایرانیان در رفتار آنها با دیگران صحبت کردم و بیان نمودم که تا چه حد ظاهرساز  

ود برای تو، دادن دارائی خود در راه تو و . یک ایرانی همزمان با فدا کردن جان خهستند

یرد تا هست و نیست تو را گمییافتن سالمتی خود با دیدن تو نهایت سعی خود را به کار 

ند اما در خفا  کمیاز چنگت خارج کند. او در ماه رمضان شکایت از گرسنگی و تشنگی 

ند و هر دو  کمییب رفتار  مین ترتههپردازد. البته مخاطب او هم ب به خوردن و آشامیدن می 

. هرگاه  استترین رفتار ایرانیان تقیه  هستند. یکی از زشت  در حال فریب دیگریدانند که می

ند مذهب خود را کتمان کرده و خود  ک مییک ایرانی شیعه در کشورهای سنی مذهب سفر 

انی که به سفر حج می روند نمازهای خود را در حرم کعبه  نینماید. ایرارا سنی معرفی می

 نند. کمیمانند اهل تسنن خوانده، از اعمال آنها تقلید کرده و خود را پیرو اهل سنت قلمداد 

در کربال    عروز اول ماه محرم، سالروز شکست آل علی  ١٠تعصب شیعیان ایرانی در       

ود. دیوارهای شمی بی به نام تعزیه انجام های مذهرسد. در تکایا نمایش به اوج خود می 

ود.  شمی بندی  های کشمیری بسیار زیبائی آذین سالن تأتر سلطنتی برای نمایش تعزیه با شال 

دهند. مردم  ای اتفاقات روز را نمایش می هنرمندان مذهبی به روی سن به طرز ماهرانه 

تر، تعدادی سوارکار با نند. یک کاروان واقعی از شکمی ها شرکت زیادی در این نمایش 

وند. هنگام  شمیهای اصیل وارد صحنه های رزمی، کاله خود و زره، سوار بر اسبلباس

صدای بلند  آوری باطرز خنده حضار به  ععلی پس از شکست آل عحسین نمایش قتل امام

زنند. آنها دست خود را مقابل چهرۀ خود گرفته، تنۀ خود را جلو و  خود را به گریه می 

گان با ندای "یا حسین، یا  نند. هنرپیشه کمی عقب برده و صدای دلخراشی از ته گلو خارج 

وبند تا سینۀ  کمی ای چاک داده شده هه " دست های خود را به سینع" و "حسن، حسنعحسین
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تأثیر این صحنه را چند   ،نج با موسیقی عزاآنها سرخ و خونین شود. صدای گوشخراش س

خوانی با صدای بلند نوحه  عزاداران متعصب که  ایهه ند. هنگام غروب، دست کمیبرابر 

وبند و  کمیآیند. گروهی با زنجیرهائی به پشت خود  ها به حرکت در مینند در خیابان کمی

ها ها در خیابان وجود خارجی ود در این ایام شمی نند. گفته کمیدست حرکت    ای قمه به عده

تواند خطرناک باشد زیرا تعصب مذهبی در این روزها بیشتر از سایر ایام سال است.  می

ر کسی  ه  ه باعث طغیان تعصب و غضب مذهبی آنها شده و ب   ع سرنوشت خونین امام حسین

 نند. کمی که سر راه آنها قرار گیرد حمله  

نام "شاخسی،   که به استمشابه این اعمال در این ایام سال بین تاتارها هم متداول      

ایام مصادف با فصل پائیز و چند روز   میالدی این  ١٨٨۵ود. سال شمیواخسی" خوانده 

تنفرآور باشم. از آنجائیکه    باکو بود و من فرصت یافتم شاهد این مراسم  پس از ورود من به

های شهر مدرن باالخانی  ها نداشتند مراسم در خیابان انجام این نمایش ها مکانی برای تاتار 

ها بودند. مردان در حالیکه موی وسط سر  زیادی در خیابان   د. در باالخانی مردمشمیانجام  

سر   ای تیز به هه دویدن و با فریادهای بلند ضرباتی با قمخود را تراشیده بودند در حال نیمه

ردند که با چه قدرتی  کمی ن عمل به قدری شدید بود که آنها احساس نردند. ایکمیخود وارد  

ا هه . پلیس روس از هفت ند حال شده و افتادنفر از آنها بی   ٣نند.  کمی به سر خود ضربه وارد  

پیش انجام این عمل را ممنوع کرده بود. اما از آنجائیکه مردم به این محدودیت عمل نکرده  

گرفت برای یک بار هم که شده از انجام اینگونه اعمال خشن و  بودند رئیس پلیس تصمیم 

های غیرانسانی استفاده کرد. سربازان  ترسناک جلوگیری کند. او برای این کار از روش

روس وارد مسجد شدند و اقدام به شلیک هوائی کردند. صدای شلیک گلوله در داخل مسجد  

دند و پلیس موفق شد مسجد را  شیمنفر از تاتارها زخ  2٠انعکاس شدیدی داشت. حدود 

برای این حمله آمادگی نداشتند موفق نشدند از خود دفاع کنند اما رئیس    تخلیه کند. مردم که 

پلیس که خود در مسجد حاضر بود با یک چشم زخمی از مسجد خارج شد. دوست من  

شید  کیمفت که تیرها از کنار گوش او سفیر  گمی خانوف که خود در درون مسجد بود باکی 

های آبادی مانند  د. پس از این واقعه شب شمی و جای تعدادی از آنها بر دیوار مسجد دیده 

 روزهای دیگر آرام شد.

نند صرف کمی از قوانین کتاب آسمانی مسلمانان که اکثر مردم ایران به آن عمل نیکی      

بح نشده،  باشد. گذشته از آن مصرف گوشتی که به طرز اسالمی ذ مشروبات الکلی می

رفت و آمد با غیرمسلمانان که از    و  قمار انجام  گوشت خوک، گوشت حیوان مرده،  خوردن  

  باشند، ممنوع است. من در توقف خود در شیراز در مورد مشروبات نظر اسالمی نجس می

نوشند و این کار  الکلی نمی  الکلی صحبت کردم. اکثر مسلمانان در انظار عمومی مشروبات

مقدار زیادی   شرایط در مصرف آن قناعت نکرده و به  دهند. در این می  مرا در خفا انجا

نند. اما ایرانیان در مورد گوشت بسیار حساس هستند  کمی شراب و عرق شیراز مصرف 

نند. گوشت خوک و حیوان مرده در غذای ایرانیان جائی  کمی و از فرامین قرآن اطاعت 

حیوان نباید از جانوران نجس باشد و باید    ندارد. برای خوردن گوشت، بدون عذاب درونی،
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رو به قبله طوری ذبح و شقه شود که خون حیوان به طور کامل از بدن خارج گردد.  

دهد باید به نام خدا بگوید. خرید  گردن حیوان قرار می  سالخ چاقوی خود را به   ای که لحظه

وان با تماس مرد  گوشت از یک مسیحی ممنوع است حتی اگر ذاتأ پاک باشد زیرا حی

مسیحی نجس شده است. خوردن غذا از ظرفی که یک مسیحی از آن خورده ممنوع است  

ردم کمیخوردم مشاهده  زیرا غذا نجس و ناپاک شده است. هنگامیکه من با ایرانیان غذا می 

داشتند. زدند و مرا دائمأ زیر نظر که آنها به دیسی که من از آن برداشته بودم دست نمی

در یکی از روستاهای جنوبی ایران من یک شیرینی خرمائی خریدم. هنگام پرداخت پول،  

اندازم. او فروشنده کاسۀ فلزی دخل را به سمت من گرفت تا من سکه را در داخل آن بی

ای درون کاسه را با ریختن آبی شست تا مطمئن  هه حتی به این هم قناعت نکرد و تمامی سک

ها و مسائل کوچک باعث  اند. در طول سفر بارها چنین پیش داوریشود که پاک شده 

اخل مساجد شیعیان ممنوع  به دد. ورود یک مسیحی با پاهای نجس خود  شمی عصبانیت من  

داد. تعداد اروپائیانی که از داخل مساجد شیعیان دیدن کرده  است و این مرا بسیار آزار می

راهی که یک اروپائی بدون جلب توجه اطرافیان  اند زیاد نیست. تنها و آن را شرح داده

باشد که خود را به  تواند از داخل مساجد ایرانیان دیدن کند روش پرفسور وامبری میمی

لباس درویشان ملبس کرده بود. ولی اگر آدم به زبان فارسی و آداب و رسوم درون مسجد 

خانوف تا درب  مراه باکیه هآشنائی نداشته باشد، کار خطرناکی است. در قزوین من ب 

ورودی تاالر مسجدی رسیدم اما تا چشم مال به من افتاد موعظه را متوقف کرد و مرا به 

 سرعت از آنجا دور کردند. 

ورود مسلمانان    استهمانگونه که ورود غیرمسلمانان به درون مساجد ایرانیان ممنوع       

ست. البته مسیحیان از این بابت  به کلیساهای مسیحیان در تهران و اصفهان هم ممنوع ا

به   ١های آنها از این مردم به عنوان نومسیحی که در کتاب بنیامینشکایتی ندارند و کشیش

السلطان تصمیم گرفت در نند. روزی شاهزاده ظلکمی این موضوع اشاره شده، استقبال 

بود    2دکتر بروسربانی یکی از کلیساهای پروتستان اصفهان که تحت اختیار مراسم عشای 

شرکت کند. چند روز بعد دو مسلمان دیگر در کلیسا حاضر شدند. هنگامیکه خبر آن به  

گوش شاهزاده رسید آن دو نفر را خواست و دستور داد گردن هر دو را در جا بزنند. دکتر  

"من آزادم هر کجا که   دیدار شاهزاده را از کلیسا به او گوشزد کرد. شاهزاده پاسخ داد

در اهم بروم. من برای این از کلیسای شما دیدن کردم که ببینم آیا هیچ فرد مسلمانی خومی

کند یا نه؟ اگر مسلمانی چنین کرده باشد مسلمأ تصمیم دارد دین خود مراسم شما شرکت می

 زادههاش شود اینگفته می  .دهد"او نمیای بهاسالم چنین اجازه را عوض کند و قوانین 

 آزادی اعتقاد دارد. در ایران او تنها فردی از این قماش نیست و تعدادو به  روشنفکر بوده

م، جهانگرد، ماجراجو، بازرگان و خاخام  ١١7٣بنیامین  تُطْیلی یا بنیامین تودالیی، درگذشت پس از  .١

نخستین  براییهودی که در سدهٔ دوازدهم میالدی به اروپا، آسیا و آفریقا سفر کرد. متن عبری سیاحتنامهٔ او 

 م منتشر شد. ١۵7۵م در قسطنطنیه به چاپ رسید و ترجمهٔ التین آن در  ١۵۴٣بار در 

2 .Bruce 
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قوانین اسالم اعتقاد   گونه افراد بسیار است. از ایرانیان واالمقام تنها عدۀ معدودی به  این

مشهد، کربال    به یرند. یک سفر زیارتی گمی نند و نه روزه کمیدارند و سایرین نه نماز ادا 

باشد. این سفر برای زیارت مکه و قبر  و مکه تنها عالمت دینداری و شریعتمداری آنها می

باشد که در انظار  ود بلکه برای گرفتن لقب مشهدی، کربالئی و حاجی می شمی پیامبر انجام ن

 عمومی بسیار مهم و بااهمیت است. 

ای تغییر دین مسلمانان ایرانی شده تا کنون نتیجه سعی فراوانی که برای  با توجه به      

های آمریکائی و انگلیسی فعالیت شدیدی در کشور دارند اما تنها  است. راهب  حاصل نشده

باشد.  در ارومیه و کرمانشاه و ارامنه در اصفهان می  ١مذهب نستوریان موفقیت آنها تغییر

خطراتی   بدون در نظر گرفتن   ند. حتی کی ماینرو آدم از فعالیت مسیحیان در ایران تعجب  از

که بر سر راه مسیحی شدن یک شیعه وجود دارد تغییر دین در کشوری که دین و سیاست  

آمدهائی دارد. بسیار  م گره خورده بیشتر از کار دینی یک عمل سیاسی است و پیه ه ب

 نند. کمی تحمل مسیحی را  متعصب فعالیت راهبان   رسد که ایرانیانظر میبه نعجیب 

هیچ ارتباطی به دین اسالم ندارد اما آنها تبعۀ کشور   یا ارمنی با اینکه یک نستوری      

باشند. اگر مسیحیت در ایران پیشرفت کند اولین کسی که از این تغییر ضرر  ایران می

دولت این دلیل    یرد. بهگمیدر معرض خطراتی قرار    ند دربار و دولت ایران است که کمی

ای مذهبی قدیم و  ههوشش خود را برای حفظ گروک  میبا توجه خاص به اعمال راهبان، تما 

های خوب نظر دولت قرار دارند و با روشدهد. راهبان با شدت تمام زیرخرج میجدید به 

ود. من قبأل بیان کردم که بر سر هواداران باب چه  شمیو بد از موفقیت آنها جلوگیری 

 بالئی آمد. 

سر تا ای مذهبی ایران باید از یکی از بزرگترین آنها که در سر هه اما در مورد گرو     

ایران هوادارانی دارد جمالتی به قلم آورم. از آذربایجان و کردستان تا سواحل دریای  

فارس و همچنین سر تا سر مرز شرقی کشور پیروان اهل تسنن زندگی  مازندران و خلیج 

باشند و من در فصول پیش در مورد اعتقادات  ها و اعراب می کثریت آنها ترک که انند  کمی

 ام.مذهبی آنها مطالبی نوشته 

 عقرآن اعتقادی ندارند و تجلی خدا را در وجود حضرت علی به 2اللهیفرقۀ علی     

خورند.  خوک هم می یرند و حتی گوشت گمیآورند، روزه نجای نمی بینند. آنها نماز به می

 . استدر کرمانشاه مرکز آنها 

به زبان عربی   ام. پایه گذار و پیامبر این فرقه کتابیها مطالبی نوشته در مورد بابی      

 نویسم. مهمترین آنها را می  و منهای اعتقادی خود را بیان نمود نوشت و پایه 
ای از مسیحیت که مبانی آن نخستین بار توسط نستوریوس در قرن چهارم و پنجم میالدی مطرح شاخه. ١

و  عدو شخص و دو طبیعت یکی طبیعت آدمی عیسى عها بر این باورند که در عیسى مسیحشد. نستوری 

 پسر خدا یا لوگوس وجود داشت.  ٬دیگری طبیعت الهی

هفتم هجری توسط سلطان اسحاق بنیان گذاشته شد. کیش   یا یارسان نام مسلکی است عرفانی که در سده. 2

تناسخ باور دارند. مناطق به های زرتشتی و بودایی و اسالم. آنها مانند بوداییانای است از دینیارسان آمیزه

 کرمانشاه، گوران و لرستان مرکز اصلی پیدایش آئین یارسان یا اهل حق است.



                                                                2۴بخش  زبان، تحصیالت، دین و قوانین

24٠ 
 

ها همه چیز حتی  ها قرآن را رد کرده، در مورد مالکیت خصوصی مانند کمونیست بابی     

دانند. آنها اعتقاد دارند اشخاصی که در راه این مذهب شهید  مه می ه ه زنان را متعلق ب 

ها کتاب مقدس،  جاوید بوده و در مکانی دیگر به دنیا خواهند آمد. به این ترتیب بابی وند  شمی

 مبر و شهدای مخصوص به خود دارند.پیا

گروهیست که در مورد وجود و شخصیت امام دوازدهم جستجو کرده و   ١فرقۀ شیخی     

 معتقدند او در روز قیامت ظهور کرده و تمامی ادیان را یکی خواهد نمود. 

ود، یکی قوانین دینی و دیگری قوانین مدنی.  شمی قوانین کشور ایران به دو دسته تقسیم       

وانخانه تصویب شده، شخص شاه آنها را  ای به نام دی قوانین مدنی به نام عرف در محکمه 

باشد. این  به والیان والیات ابالغ گشته و اجرای آنها ضروری می . آنگاهدنکمی امضاء 

مانند قوانین کشور    ،ردد. عرفگمیها و کدخداها ابالغ  احکام در شهرها و روستاها به نایب 

قوانین در مورد امور  ن ود. ایشمیقانون نوشته و چاپ ن صورت کتاب ما نیست زیرا به

  منافع  باشد و از روی خودخواهی وآداب و رسوم مربوط می  مختلف کشور نبوده و فقط به

میزان  گذاری شده است. قوانین عرف کوچکترین دخالتی در مورد مجرم، شخصی پایه 

نکات  باشد در مورد ائی می هه گناه، ترتیب و اندازۀ مجازات گناهکاران ندارد بلکه نوشت 

دهد پرونده را سبک و سنگین کنند. اگر متهم  ا اجازه میههدادگا  مثبت و منفی جامعه که به 

تواند با پرداخت مبلغی رضایت قاضی دادگاه را جلب کرده و  مرد ثروتمندی باشد او می 

رأی و حکم دادگاه بستگی به   ،نفع خود تغییر دهد. اما اگر متهم فقیر باشد رأی وی را به 

سرشناس و   ایههایالت یا خانواد قاضی دارد. در این موارد وابستگی متهم به نصافا

  ،داشتن اشخاص با نفوذ در دایرۀ دوستان خود در رأی قاضی تأثیر به سزائی دارد. اغلب

ند.  کمی گونۀ دیگری صادر    رأی را به  ،خاطر ترس از قصاص ایل یا خانوادۀ متهمبه   قاضی

ود. تمامی  شمی ورزی صادر نتوان گفت در ایران هیچ حکم بدون غرضمی به طور کل 

مانند اهانت به  تواند  می . این تخلفات  استای عرف  ههنظر دادگاکشور تحت   تخلفات سیاسی

ها و دولت، شورش، عدم اطاعت از پلیس، شخص شاه، مخالفت با او، توهین به شخصیت 

ای  هه ای جنائی و پرونده  ه مدنی باشد. تمامی پروند  بر هم زدن نظم عمومی و سایر تخلفات

قاضی منافعی نداشته یا از قصاص وابستگان متهم واهمه دارد برای صدور حکم   مشکل که 

نشان دهد کدام  ود. البته قانونی وجود ندارد که شمی نام شریعت ارسال  دادگاه دینی به  به 

. قاضی دادگاه عرف هر  استگاه شریعت مربوط داد دادگاه عرف و کدام یک به اتهام به

تمامی   ، کند. اما مطابق قانوندادگاه شریعت ارسال  تواند بهای را که بخواهد می پرونده

  هایپایه  شود.جرائم جنائی به دادگاه عرف و جرائم غیرجنائی به شریعت مربوط می 

ها و االسالمکه توسط مالیان، مجتهدین، شیخ  استای شریعت، قوانین قرآن مجید ههدادگا

 ای شریعت را با قوانینی که ه هیک کالم روحانیون، دادگا  ردد. بهگمی امامان جمعه تفسیر 
شود. پس از شیخ احمد احسائی مؤسس این مذهب، شاگرد میبه مکتب و هواداران شیخ احمد احسائی گفته  .  ١

خان کرمانی جانشین او شدند. شیخیه اصول دین را منحصر او سید کاظم رشتی و پس از وی حاج محمد کریم

 دانند.در چهار اصل شناخت خدا، نبوت، امامت و رکن رابع می
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نمایند. حکم دادگاه عرف باید انجام شود اگر چه روحانیون آنها  نند اداره میکمی خود تفسیر  

باشد. شریعت واالترین نشانۀ دخالت دین  سته و از نظر آنها غیرقانونی میرا شرعی ندان

ای هه تواند در آن دخالتی داشته باشد. در احکام دادگام نمی ه  ه که حتی شا  استدر امور مردم  

تری تواند درخواست فرجام کند یا پرونده را به دادگاه اصلح کس حتی شاه نمی شریعت هیچ 

شخص بسیار   و ای شریعت ههترین روحانی دادگاواالمقام  ،یرجوع دهد. حاجی مالعل

. تمامی مردم، حتی شاه باید در مقابل فرامین او سر تعظیم فرود آورند زیرا استقدرتمندی  

استبداد  ند ا وجود نداشتههندازی کند. اگر این دادگاسنگ اتواند در کار دولت دادگاه او می 

أل بدیهی است که دست اندرکاران این دو دادگاه با هم رسید. کامشاهان ایران به نهایت می 

نند تا با احکام  کمیروابط خوبی نداشته باشند. روحانیون با لجاجت تمام نهایت سعی خود را  

ا به کار خود ادامه دهند از قدرت ههای عرف مخالفت کنند زیرا اگر این دادگاههدادگا

مردم پائین آمده و به درآمد آنها صدمه و زیان  روحانیون کاسته شده، درجۀ احترام آنها بین  

ای شریعت  ههرسد. از طرف دیگر دولت هم تمام قدرت خود را برای محدود کردن دادگامی

یرد تا از نفوذ بیشتر روحانیون در میان مردم جلوگیری کرده و درآمد آنها را گمیبه کار 

 چنان که در فصل پیش گفتم محدودتر کند. 

ای شریعت فرامین قرآن مجید و روایات امامان  ههای دادگاهه همانگونه که گفته شد پای      

ترین کارهای روزمرۀ مردم گانه است. البته مقداری اسناد و کاغذ در مورد جزئیدوازده

رفته با گذشت زمان به مقدار این اسناد اضافه شده و روایات  وجود دارد. از آنجائیکه رفته 

  ۴است. این کتاب  کتاب قطوری شده آن افزوده گشته این اوراق تبدیل به  ه امامان هم ب 

های مذهبی  ود. کتاب اول در مورد سنت شمی ر کدام به چندین فصل تقسیم ه ه بخش دارد ک

ا، کتاب سوم در مورد حقوق  هه نام و فرایض دینی، کتاب دوم در مورد قرارداد و موافقت

ا، جزا و این قبیل  ههها، مراسم دادگاار، غذا، نوشیدنی افراد و کتاب چهارم در مورد شک

فصل   نویسم کهکتاب تا چه حدی وسعت دارد فقط می  . در مورد اینکه این است موضوعات  

قانون دارد. بخش زیر ترجمۀ قسمتی از فصل مربوط به   ١۴١2ازدواج و طالق آن حدود  

و دقت آن در امور، اطالعات   و مثالی است تا خواننده از محتوا بودهازدواج این کتاب 

 به دست آورد.  مختصری

"ازدواج عملی است که اشخاصی که قادر به جلوگیری از تمایالت جنسی خود نیستند       

باید به آن تن در دهند. در مورد اشخاصی که از شخصیت قوی برای مهار آمال و امیال  

عقاید مختلفی وجود دارد. ازدواج جنسی خود برخوردارند و قدرت مقابله با آن را دارند 

ود. از پیامبر اکرم روایت شمیبسته  آنهاباشد که بین یک معاملۀ توافقی بین دو نفر می 

تنهائی    دهند و به ازدواج نمی  "ازدواج کن و تشکیل خانواده بده. اشخاصی که تن به   نند کمی

هیچ   ،ه فرامین پیامبر خداپس از اعتقاد ب  ."هستندخداترین اشخاص نند بی کمی زندگی 

تر از یافتن یک همسر مؤمن نیست تا از او پیروی کرده و در فراغ او از  عبادتی بزرگ

 ثروت و شخصیت او به طرز پاکی مراقبت کند. مخالفین این نظریه اعتقادات خود را بر 
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به او اعتقاد  اند. آنهائی که گذاری کردهپایه  ١دهندهتعمید عمبنای زندگی مجرد پیامبر یحیی

نند که  کمی پذیرند. اگر اشخاص مشکوک فکر دارند این عمل وی را به عنوان مدرکی می 

ود یا در کتاب آسمانی ما مرجعی برای آن وجود ندارد، شمیدر سایر ادیان با آن مخالفت 

 باید بپذیرند ازدواج عملی است که باید انجام گیرد. 

مشخصۀ زیر را داشته    ۴باید زنی جستجو کنند که    باشند کسانی که در صدد ازدواج می     

  باشد. ریشۀ خانوادگی قوی و محترم، بکارت، آوردن اوالد متعدد و قدرت مبارزه با تمایالت 

ازدواج مردان  اندیشد.زیبائی و دارائی زن بی جنسی خارج از زناشوئی. مرد نباید فقط به 

 شد. بابا زنان فقط به خاطر این دو نکته ممنوع می 

هنگامیکه قمر در عقرب است، زمان خسوف و کسوف، هنگام ظهر و غروب، در سه       

ود، هنگام طلوع و باال آمدن آفتاب،  شمیا که ماه زیر خط افق بوده و دیده نههروز آخر ما

ها، هنگام طوفان و زلزله نباید ازدواج های میانی ماه ها به جز ماه رمضان، شب شب اول ماه 

باشد اما وجود آنها ضروری نیست.   است دو شاهد هنگام ازدواج حضور داشته  بهتر کرد.

نگام  ه هحتی اگر ازدواجی در خفا صورت بگیرد رسمی و قابل قبول است. اگر دوشیز

خواندن خطبه و سؤال مال سکوت کرد به معنی رضایت اوست اما زن مطلقه یا بیوه باید  

یا آزاد اجازه دارد تعدادی زن غیرعقدی بگیرد.  نظر خود را اعالم کند. هر مردی برده 

اگر مرد مسافری در نظر داشت یکی از زنان خود را با خود همراه کند این انتخاب باید  

 کشی صورت بگیرد".به وسیلۀ قرعه 

مانده، حتی شدیدترین مجازات   های باستان باقی مجازات در ایران از زمان  هایروش     

تر شود. اما شاه کنونی ایران تعدادی از د زمان مرگ مجرم طوالنیوشمیاعدام که باعث  

 پرداخت جزای ای را ممنوع کرده است. متخلفین جرائم کوچکتر به های شکنجه این اعدام

وند. انواع تنبیه اشخاص متفاوت است. مجرم را به پشت  شمینقدی، تنبیه یا تبعید محکوم 

نند. پاهای او را بین دو قطعه  کمی را از پا خارج های او خوابانند و کفش روی زمین می 

ای هه ه در آن هست ک  میدارند. آنگاه میرغضب با ترکه یا شالق چرمی  چوب بسته و باال نگه 

ا بستگی به جرم او و شدت  هه زند. تعداد ضربمیوه کارگذاری شده به پاهای او ضربه می 

ند با دادن رشوه  کمیضربات بستگی به انصاف میرغضب دارد. مجرم هنگام عمل سعی 

ا هه ضرب  ا زیاد نباشد و در صورت موفقیت شدتهه ضرب  میرغضب را راضی کند تا شدت

حتی    ضعیف دردآور باشد.  تر از صد ضربۀ تواند بیشضربۀ قوی می  ١٠دهنده نیست.  آزار

مجازات دزدی   تواند او را فلج کرده یا درد و زخم، روزها مجرم را آزار دهد.ضربات می

  . در مواردی حتی تمامی دستاستانسانی بریدن گوش یا تعدادی از انگشتان حکم غیر 

 افتد. اگر کسی در مورد شاه یا دولت  ود اما این عمل جدیدأ به ندرت اتفاق می شمی قطع

١ .John the Baptist  یحیی فرزند زکریا، واعظ و تارک دنیای یهودی در نخستین قرن میالدی بود که

 ذکرچهارگانه  های  تعمید دهنده، در قرآن و انجیل  عمسیحیان و مسلمانان معتقد به پیامبری او هستند. نام یحیی

م مانند حضرت بود و او را غسل تعمید داد. او ه  عخویشاوند عیسی عاست. بر اساس انجیل لوقا، یحییده ش

 هرگز ازدواج نکرد. عمسیح
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بسیار   برند. اعدام در ایرانمیبا خشونت تمام  سخنان ناشایست یا کذب بگوید زبان وی را  

  نند. خطاهایکمی خفه زنند یا او را ود. معموأل مجرم را با شمشیر گردن می شمی انجام 

ند.  کمی تر طوالنی  زمان اعدام را ،شخص شاه  بزرگ دینی یا توهین بسیار ناشایست به 

شیراز چاه نسبتأ عمیقی   جنسی خارج از ازدواج سنگسار است. در مجازات داشتن رابطۀ

در زمان  اندازند. کور کردن  ود که خطاکاران را زنده درون آن میشمیوجود دارد و گفته  

ناصرالدین شاه ممنوع شده است. شاه حتی شکنجه را ممنوع کرده ولی والیان هنوز هم  

ود که محل گنجی  شمی زنند. این عمل در مورد اشخاصی انجام دست به چنین اعمالی می 

نند. شکنجۀ معمول در ایران سوزاندن زیر بغل متهمین  کمیرا یافته و آن را از والی کتمان  

هند. در بعضی  دمیهای داغی روی پای متهم قرار . گاهی سنگ استخته با زغال گدا

نند و یا او را وادار به نشستن به روی  کمیموارد متهم را از یک دست از درختی آویزان  

 نمایند. قطعه یخی می 

وند. این زندان شبیه  شمی محکومین سیاسی در زندان تهران برای مدت طوالنی حبس       

سیاهچال است که شرایط بسیار بدی دارد. میزان رطوبت آن باال بوده و تاریک  یک 

روید. دست و پای مجرم را بسته و فقط مقدار کمی  باشد، به طوریکه در آن قارچ می می

ها  ا در این سیاهچال هه دهند. شرایط روحی و جسمی این بیچارغذا به خرج خود او به وی می 

ماند. تنها  مین ترتیب میه ه ند و جنازۀ آنها روزها بکمیداد بسیار بد است. تب و وبا بی

نواها ورود جالد و انتخاب یکی از آنها برای اعدام نواخت روزمرۀ این بی تغییر زندگی یک 

ند  کمی ود شاه از این شرایط اطالعی ندارد و هرگاه در مورد آنها سؤال  شمی باشد. گفته  می

ها خوب است. در روز تولد  امن و امان بوده و حال زندانیمه چیز  ه  ه ود کشمی به او گفته  

توان مالی  ند. کسانی که کمییا ازدواج شاه و یا سایر اعیاد، شاه تعدادی از آنها را آزاد 

 وند. شمیداشته و بیشترین مبلغ را به رئیس زندان پرداخت کنند پیش از سایرین آزاد 

بردن به شرایط  نفوذ غیرقانونی والیان و پی  شاه برای جلوگیری از خشونت و اعمال     

ای در والیات نصب شود تا مردم  ای ویژههه زندگی اهالی والیات مختلف دستور داد جعب 

اندازند. اما والیان که این عمل را سدی برای های خود را در آن بیشکایات یا درخواست 

دیدند از دستورهای مستبدانۀ خود می پیشرفت خود و مانعی برای فرمانبرداری مردم از 

ها انجام این ابتکار شاه جلوگیری کردند. آنها مأمورانی با شالق در اطراف این صندوق 

دند مجازات کنند. الزم به ذکر نیست که  شمی گذاشتند تا اشخاصی را که به آنها نزدیک 

ته بار عام می دهد ها پیش یک روز در هفشاه از مدت ها بسیار کوتاه شد.عمر این صندوق 

 یرد.گمی و با آغوش باز و بسیار عادالنه به سخنان مردم گوش کرده و اغلب جانب آنها را  


