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  در د�ر��� د��ر �ردو��، ط�ر و ���م
  )�ور��دی ��1387ر ��ل (

�	�د ��	�� در ��رک ا�م ���� 	� �رو��� آدم �ق �� زد. 	�د از ��ر �م. "رو!� 	� ��رک دا �رون ا�ران ر
�� آ��ن �ذ�����د� �وی ���د 	� ت. از آ�!� 	"و�	"���� �� ��ر ��ر د"و$� و ��ن در �و م. راهراه ا�)� و ر

	رد. 	��د �0رھ�ی �ذ���، "�.� ا��م  دم از �-رار "�طرات +���ن $ذت ��"��	�ن ���د 	را�م ��زه �	ود؛ ا�� ��ھ� آ
    ���!رت 	�رد�2ر در ��ر و ���طق �0ر�1� ���د )-ر زدم.

�وی � ��ری طب 	 30"ور��دی  از  �1387�زان  10.	7 روز اول 3�د ر��5ن �� �.�دف 	ود 	�  3��10ت 

ا��2ه �ردو�� در ��ر طوس رھ�+�ر �دم. 	�غ آرا��2ه ����1 �رای 	زرگ "را���� +ر از ����ر 	ود. �9ل ا�ن آر
���ن !�ن �� 	���ر ��ن زوار 	ود�د. �ردم ا�ران 	� 3�دھ�ی روزه و �ر	�ن 3�� )�دا�� �دار�د. !�ن 	زرگ ا�را

�� 	ود�د. 	��د. �ردم 	� ا���0ده از ر".�� 3�د �وروز و �� 3�د �ورز ���  روزه 	� ���� و ���2ت ر

  

  

      
در .1ن 	�غ ��"���ن 	��د آرا��2ه �را 	��د ����ری �"ت !���د ��راز �� ��د��ر دورۀ ھ"������ن ا�ت، ا�دا"ت. 

�ر  30در  30"ور��دی ��"�� �ده ا�ت. ��"���ن 	� روی �"ت ���ط�ل �-ل �1347و��د �� 	��ی �ز	ور در ��ل �
�� ا�ت. در 	د�� �ر�0< 	�� ا���ری از �ردو�� 	�� از )��ر ��ت ز�روی ��? �ر�ر 	� "ط � ار��� دارد، �رار �ر

����ق �	��� �ده ا�ت. 	ر ��رک آن ���ن �روھر و اھورا�زدا از دور �����ن ا�ت. در +��وی 1وض آب �!��� ��
�� ��ر �-� از �!��� �ـ�زان �0��د �� ا�ن ��د�س �ر�ر�ن �ردو "ورد. �� � )�م ���ردو�� در دا"ل 	� )� �� 	

    ���.ر ا�را�� ا�ت.
�م.  از آ�!� 	����د  �د. و��� آدم 	� د�وارھ� ��2ه �� د�ده ��ا��ق 	ز�� �ور �ردو�� در و�ط ا��ق 	زرگ دا"�� ر

  ب، +�-�رو ��را  	� اژدھ� و د�و �0�د، �	رد ر��م  ر��م  !�? و ا�B	وس،  1-����� از ������ �9ل: (+��Bر ر��م
�ن�در	�ر �����  	� و���نھ�د  ��ه  آوردن  ، +��ه دار�وش و �ورا���ن،  ا�را���ن�	�   ر��م  �زد B��Bووس، !�?  	�  ر��م  ، ر

1-�م ا	وا$��Gم �ردو�� طو�� در  �����د. !�ب �ظر ��  ���2  �	ر!��  و �Gش  ی1!�ر  .ورت  ، 	�)��ز�دران  +���ن
  )�م از !��ن +و��د. 397"ور��دی زاده �د و در  ��319ل 

�م. )����م را 	��م و در ا����وس 	�-ران ��ر�I و �د��ت "را��ن ز��ن  رق ���? �!�$� در �و�� �-� آرام �ر
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�م ر �G�1 ��3ران و ھ�ر��دان "را��ن�دم. دھ�2ن زادۀ "را���� را در 	�ر��ه ��ط�ن ��1ود  ز�وی، د�. ز��ن ��
د�ت ��د���� � �رد و ������ 	 "را�����ن را ز�ز�� ��و ����1 د�ر��� د��ر 	رد�د. ا 	� او ر�J �� ��3ران در	�ری

    �	�ت.  د��ت ا!دادی را 	ر ���	� ز��ن ���رھ�? و �
	��د  رق �ده 	ود؛ ا�� �وان درک ژر��ی �-ر و ا�د���  �ھر)�د در 	1ر �واج �رھ�? و ��دن "را��� �	�ر��ط�ن �ر�

	� راز !�ودا�2� آن +� 	رد. +�داش �ردو�� را 	� "�و�ت زور��دا�� داد. �وا��ت  را �دا�ت و ����ردو�� 	زرگ 
. ����1 �رای �رزا�� 	� !��ب ��ب "را��ن ھرات 	����ن 	ر��ت �� از ��ر �1ودان و "�م ��ط�ن در ا��ن 	��د

ھ� و  ����1ه 	ود. 	� د�دن !��زۀ ��3ر �1ل آ�د و از �رده +����ن �د، د�2ر د�ر �د� ز���� �� ��ھ���ه  ز�� 	
 ��روان ��م و زر ��ط�ن ��1ود ا�J آ���ن از )����م !�ری �د و از �ر��ی �وزان آن از "واب رو��ھ� +ر�دم.

    

  

 

�م. در ز�ر در"��ن و ���ر "��	�ن�ھ�ی ���دی و  ھ� 	��ط )�ی ����ل ���زد�2ر 	��د ا��م ���!رت 	� و��ل آ	�د ر
ھ� ��دران و +دران  روی 	�5� از �رش� روی �J �0ره ����� 	ود�د. 	 �زواران +�ن 	ود. زن و �وھر 	� اوLدھ� 	

 ھ�ی ا�را�� 01ظ �ده ا�ت. د�د. ��ھ�وز ��"��ر ���� "��واده� ���ر ز��ن و �وھران !وان د�ده ���ن ��ل ھم در 
    ا�د. ھ� ��� +وش �ده �رد�د. آدم �-ر �� �رد �� "��	�ن ز��ن و د"�ران 1!�ب را ر�3�ت ��

"واھد ��"��ر ���� و ���3وی را ��2دارد؛ 	� ا�ن روش 	رای ا�ران 9	�ت �رھ�2� و  ��1�ظ� ��ر ا�ران ��دو$ت 
M و وL�ت �G�� را ��5�ن ��د. ا�ن ����ت ا��را��ژ�J ا�ر)�  و �داوم �ظ�م ����� و 1-و��� 1زبا!���3� 	دھد 

�-��ف ذھ�� �ردم و +��ر�ت ا��.�دی، ����� و ط� )�د دھ� �ظ�م را در ا�ران 01ظ �رده ا�ت؛ ا�� !�و ر�د و ا
�� و ا�ران را 	� ر�ود، �-ون و ا�زوا �����ده ا�ت. 	� �ظر �ن 1را�ت از ارزش�ھ�ی �ز�ده  �رھ�2� !���� را �ر

ر !��� ا�را�� را ر�د و �-��ل ��ر�"�، �رھ�2� و ��د�� در ��5ی 	�ز و +ر����ش ����� و �رھ�2�، ��و
�د و ار�	�ط�ت و��< ��طGوی +ر �را"�� ا�ت �� ز���� 	رای ر�د و �و��� �3م و �-�و$و!� !د دھد؛ در ا�ن 	��ر ��

�وا�د ��$ودۀ �ظ�م �وی و ���د��ر �����، ا��.�دی و  ��رد و �� � در ا�ران �و�ن �-ل و ��رازه ��ا$��� و 	�ن
�+ Jر�� Jد،  �ر���	آن  �"�ر���رھ�? و �د��ت  ��    ر�زی ��د. ا!���3� ا�ران را �� ����

د�	�ل آن �رھ�? �و�وارا�� ���< و ���و��$�زم ا�را�� � ر��� ھ�ی �ظ�م �ذھ	� ا�ران در �3د .0و��ن ���ده �د؛ 	
ش ورز�د �� ا�ران را 	ر�1ور ����و��$�زم�از �ذھب دور ��زد؛ ا�� ا�د��  »��ط���ا��	داد «�-ل �ر�ت. ��ه 

ا�دNو$وژی �ذھ	� در !ر��ن !�? �رد !��ن دو �ط	� "�.� +س از �وی � ا$���� و )ر"ش �وی ��ط�G 	 �را�ط 	�ن
��ن 	� او �ر.ت �داد.���O����!م �وروی 	� ا    

�ت. در ��$��ن �"�ت ����و��$�زم �ورد ���1 ��? �وی �Gو�ت �ظ�م � +س از �Gوط رژ�م ��ھ�، ا�ران 	���ذھ	� �
� ا3����� �رد�د. در 	�ز��زی و �و��زی آ�9ر �ذھ	� ھ�ی ��� و �رھ�2� 	 ون وا�< �د. 	� ��ر�I ��ن و )�رهرو��1�

ش ا�زون �د. 1رم ا��م ر�5(ع) در �1ور �و!� �رار �ر�ت. �دھد ��  ��ر�I ا�ران از ز��ن .0و��ن ���ن ��
را در 	�ن 3وام "��� 	���ر از  ھ�ی اوLد 51رت �3� !�ذ	� و ��ش ز��رتھ�ی ا�ران !د�د ھ��ره  1-و�ت
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��، "��م، �1�ظ، 3ط�ر، ��دی و  �ره �	��S و �رو�R ����د: �ردوا�ن �رز��ن 2� و 3ر���� ھ�ی ���، �رھ� )�ره
� ا�ت. ا�ن 	 ��� 	رای !�ب �ظر 3وام 	�� ا�زون 	ودهدر )�د دھ� ا"�ر 1!م 3ظ�م �	��S و �رو�R ر �رده ا�د.

�رھ�? ����ری و ��دن ��ر�"� ا�ران را ��5�ف �رده و �درت وا��� �رھ�? و � ��د��ت �"��ط ا�ران را در را�
    ��ھش داده ا�ت.  و ا3راب 	را	ر ھ!وم �رھ�2�  رب

���ن آ�د. ا�ن ����ت دول � ر�د ���د 	ر�1ور 1رم ا��م ر�5 در ��G	ل ھرات 	����ن، در �3د ��ه 3	�س .0وی 	
�-� در ا��.�د ا�ران �Gش �3ده .0وی ھ��ره د�	�ل �ده ا�ت. L�1 آ���ن �دس ر5وی �� ���� اھ��ت �ذھ	� دارد، 	

ر ا�ن د���2ه 	��د. ��داد ز��دی د دی در ا"���ر رو��1�ون و دو$ت ��ا��.�-دا��� 	��د. ا�ن ���د 	زرگ �ذھ	� ��
ھ�ی آ���ن �دس +را��ده ا�ت؛ در ا�ن د���2ه 	رو�را��،  ���د؛ در ھ�� !�ی ا�ران �ر���� 3ر�ض و طو�ل ��ر ��

    ر���ت. ر�ود و ��	�� �0رط� 0�-1
�رھ�?  >��رو�R، )�پ و ��ر آ�9ر �ذھ	�، ���� و �رھ�2� �Gش ا���� دار�د. ا�ن ���د �دا ،S��	��ران ا�ن ���د در 

��ھ�ی !د�د و �در��زه ��زی ا�ران ا����ده ا�ت. �ران دول ا�ران  )ون �وه در 	را	ر ا�-�ر و +د�ده �ذھ	� و ��
3وه 	ر !�	� �ذھ	� و ا��.�دی، �	�رز ��ر�"�، �رھ�2� و ھ�ری "�.� در )�د دھ� ا"�ر 	� 1رم ا��م ر�5(ع) 

ا��� را 	� ����ش �ذا��� - ھ�ر ����ری، ����، �����وری و "و��و��� "را���� ،داده ا�د و 	� �.�رف ھ�02ت
ھ�ی  ا�د. 1رم L�1 �ر�ز 	زرگ �ذھ	�، �رھ�2�، ا��.�دی، ����ری و ھ�ری ا�ران ا�ت؛ 	زر��ر�ن �ر�ز +ژوھش

�� و ���	"��� در آن !��ت.ا�  

ش د�2ر !�ذ	�������� ��� 	� ا�ن ھ��  �	 ���وا��د �ظ�م �ذھ	� وL�ت �G�� را در ا�ران روی +�  ھ�ی �ذھ	� و ��
��2دار�د. �ران 1-و�ت رو��1�ون +��I ���< ���ده �� 	رای ا�ران �و�ن و��ل !وان و �و!وان ا�را�� �دار�د. ا�ران 

+س از �Gوط ��ه وارد �ر��1 دوم ا�واج �ذھ	� �د، در ��G��� 	� ھ�د، �ر��� و �.ر 	�� از 	�د از .0وی �� 
ھ�ی �ذھ	� و ا�-�ر ��1� و  و در Lک 3.	�ت هG3ب ���دا$����  �-�و$وژی و �1وLت ��طGوی و 	�ن ��روان �3م و

�و���ت ا��را��ژ�J  در �و)�  . ��!��� �� 	� ا�ن ھ�� ���	< �0��، آب و "�ک "وب وه ا�ت���� "ود  رق �رد�د
    ��د. � �"�� 1ر�ت ��	ن 	�ت �0س ز��ن و $��2ن $��2ن 	

ز��ن را  �3ق و +���ی �رھ�? و �د��ت ا�ران��ور!��� ا�را���ن ��ھ�وز �وا���دی ��3� و ��ور�J آن را �دارد �� 
!���� رھ	ری ��د؛ از ھ��ن  ھ�ی ا��را��ژ�J ��طGوی و ھ�ی 	زرگ ����ت درک ��وده و !���� ا�ران را در )ر"ش

��رد.  د و !�و 1ر�ت و !�	ش !���� را ��	ر ه 	� دا�ن 	�ورھ�ی �ذھ	� +��ه ��!��ت �� در ��Gط< ��م ��ر�"� ھ��ر
�ور ���ردم ا�ران د��ھ� را رھ	ری ��د. ا�ن ر��،   "واھ�د �� آن �رد�د. ��� را �� ر +� +�د��ه، رھ	ر و د�-

�ر�د. در دورۀ ا"�ر �ردم ا�ران �J 	�ر د�2ر ���ن داد�د �� از ��-�ل ����م و  م ��ی +ر ا	��)و+�ن در .�1ر 	�
���ده و 	�$�ده �3!ز ا�د. !�	ش ا.�1ت از درون �ظ�م �و!ود �و$د �د؛ +�ش از 	�$S �دن در ���Gل، �ظ�م آزاد، 

    ��G	ل �1وLت 	�رو�� و �	دLت دا"�� !� "�$� �رد.
�1وLت  	� +س ��1وب �� �ژاد ����دو$ت ��1ود ا�1دی  �	 I��+ در �را��+را��ده و ����ظم  ا �د. ��ور !���

��ن و +�ش روی  رب در  	� �ر�رد�� ا�ر�-� 	� 3راق، 51ور آن دراز !��� �ورش !��ن  رب (��طGوی ���O�ا
ا�راط2را و  � �3و�� !�ت�	� �ذ��� ���و�ق �����ل �د؛ در ا9ر �را���2� و +را��د )"�ور����� و آ���ی �ر�زی

    دارای ��.	�ت �ذھ	� ��د �ظ�م 	�Gی ����� +�دا�رد. 
�� �دۀ !�	ش ا.�1ت 	� �را�ط و �و���ت ��زه 	� !�	ش �	ز 	"+�� I��+ �	�9� � ر�وب� �راط�زور ��0? !��ح ا

را �-ن  �ظ�مھ�ی !���� و ��طGوی ھ�وز �O��ر و �1وLت  �رد�د. 	� ��2ه ژرف و ��وش ��زھو���� +�دا�ت �� �درت
�وا�د. 	� "��2� از ��1�ل و  ا�ران ا�ن G1�Gت را درک �رده ���دا��د. �����0�V ��ور !���  �ران 	� �0< "ود ���در ا

��دم.�    	رر�� ھ�ی ����� 	�ز 	��د "��م و 3ط�ر ا
  

روی 	� �و�ر +�-�ن �-� از آ�����ن 	� طرف ����+ور 1ر�ت �ردم. د�2ر��ھ�ن در �را  :و ���م ط�رد�� �� 

�������� ��3ر و �3رف 	��د ��Gم ����	وری را در آ وش � ،آرا��2ه 3ط�ر از �و�ر +��ده �دم. ��5ی �-وت و �ر
��? ��ور!��� ا�ران 	� �1�ظ، ��دی،  	ود؛ ��-� ا��1س 	�2��2� �� �G�1 ش�رای �-�ت �-وت و ���	رد. �

�ردو�� و �و��Lی 	�I �ر�رم ��وره 	ود.    
ر���� 3ط�ر 	ودم، 	� ا"���ر 	ر �ر �ور ا�ن +�ر وار���  رق در 	1ر �0-ر �دم. دوران �ن �� ��ت از 	�دۀ 3
"وا�دم. 	� د$م �0�م ا�ر آرا��2ه 3ط�ر در �و�� ا�زوا  ر ��!د "��2� +�د���� 3ط�ر را ���ود�� ام 	��د آ�د �� د
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��ده، ���    ده ا�ت. ��ھ�وز ز� 	زرگ ھ�ی �ردم "را��ن م و آوازه و ا�درزھ�ی او در ����ا
 618ھ!ری ��ری در د��ر ����	ور زاده �د و در ��ل  540�ر�دا$د�ن ا	و��1د ��1د 3ط�ر ����+وری در ��ل 

��وا�د در ���� ��ر در"��ن د�� 	�����د و در 	1ر ژرف  �5ی �	ز 	�غ 3ط�ر 	د���ت. آدم ��دار���� را وداع �0ت. 
  3ر��ن و ا�درزھ�ی 3ط�ر �رو رود. 

     

  

  

  

را��� در ز�ر �ور � م در �و�� ������ 	� �-وت و �-ون �رھ�? و ��دن ا�ران �وش �را داده 	ود. �ور او 	"��م ھ
ن ا$��J، �1 �ن ��!و�� و وز�ر �رزا�� آن �ظ�م��ر�? ����2ھ�ن  رق در ������ 	ود. د�2ر از ھ��ھوی �ط

ی ھ�ی �ور  ھ�ی �ذھ	� ا9ری �	ود. ���O .	�ح دو�ت د	����� "��م و �ر��	L ز در�� ����"ش "	ز و ���ط �ا�2
    �رد�د.  ھ�ی ا"�ر ا�ران ��$ش �� ط	ل �را�م 3زا و �و�1 "وا�� �ده ��ز م و

دا��ت �� L�1 	�زار ا����ن 3رب �ژاد �رم ا�ت. �ردم 3وام از درک و ���"ت �وھر  �ر��، ���دۀ ز	�ن + +�ر��
ا$��س را ��W  �3دت �رده و 3وامود��� و 	����2 +ر��� درو�� �د��ت ��ر�"� "ود  ��ل ا�د؛ �ران ����� 	� "

ھ� ا�-�ر و  �د 	زرگ "را���� ا�ن 	ود ��  ر	���"�� ا�د. درد ����وف، ر��5� دان، ��3ر، ���ره ���س و دا���
     	���د. ھ� ��ھ�وز  رق در ا	��م �� ھ� و ا�را�� ک ��وده و �3ل �رده ا�د. "را����ھ�ی او را 	���ر در ا�د���
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	� ا���رم �3ل ���د. "وا�ش  	زرگ �و�م ر��د؛ �ردم +را��ده و +ر���ن "را��ن� 	ر �ر�ور "��م ا�ن ز�ز�� 	
����� 427ا$د�ن ا	وا0$�7 �3ر 	ن "��م  ����	وری در ��ل  � ���� ���ت. 	�ر �1ل، 1-�م  ��ث"�J و "�$� آن 	� 

. از ر	�3��ت "��م آدم �� �وا�د !وھر وا��� ��0وم "ور��دی و��ت �رد 510"ور��دی در ����+ور 	� د��� آ�د و در 

  را در��	د.   ز�د�� ا����� و طرز  ا���0ده از $1ظ�ت آن



www.goftaman.com 

6 

 

 

 

 


