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 �ظری �ر ان ا!ر

 

 را آ��� ، دروا� �� ���� ا�	�ب ��و���
 ا����د ھر�ط� ���� د��
 	���ده ��ن

��ز	'��ب  ارزش 	زرگ ! 
 و ا����
 ��ل 	�ر �راھم !
 آورد، 	 �� دارای

 !��رت ھ�ی ��ری، ذو�
 و ھ�ری���� د��
 و �و(�دات دا� 
، ز�را . !�رود

در�0 دورۀ !.�ن  �
 �ردی وا-�!�,
 آد!�زاده ��نوھ!+��ن، ���زھ�ی ھ�

 
                                                          .    !�.�س !���زدرا ��ر��

 ��ز��ون !�� ف ذو�
 و ھ�ری، ���� د��
 !��وع) ا���3���ن(در�2ور,ز�ز!� 

زرا,�
، در	����ی ز�ده �
 ��ری و دھ��
  و رو���ی ���!ل ����6 �و(�د

.                                 و���ر�رآورده ھ�ی �!د�
، ��	68 	���رطو�7
 دارد  

ھر��ه �رار 	��د از���� د��
 و!' 
 در�رز!�ن 	�����
 !� ��ن 	!��ن آور�م، 

���ز�ر�واھ�م 	ود از��.ت 92(
 و���� �ری و رو��ری ور��ر�زی، �� �و(�د 

+ر!�ری و 2=ش دوزی ��.ت ا�واع !�� ف 2ر	�س و َ	َرک و� �م و (ُ��
، و از  
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-!�� ��زی و���رر��� ���-
 و !��  و���ن دوزی و '-�ری و �2دن �2ریو <

�� ھ�ی ر�آن از�� 	.	�رۀ د��ر، . ھ�ی �	0 و ����ن !ورد ���ز-�!.� �ذ2ردھ�م

در�2ور!� رواج  !�� ف و !��وع <��� و��.ت 	�و��م �2 از �ده ھ�ی دراز

.                                                                                  دا��� ا�د  

رت از رو�ق 	���ر و �Bً !ورد �و-� �� 	'ث و	رر�
 �رار !���رد، ,	�آ�+� 	.

�� 
�در�-
 	ر�
 ازا�ن ����، دراDر �رود و �راز او�Bع ����
،  �� زوال آ�


 !�	��دادث �� ھ�-�رط	�ظ�!
 و ا-�!�,
 و�� 'و.� .                                


  ھو(��کِ  �	ل از د�رد��
 ھ�ی����– + 
، �0 �د دھ6 <��ن درا���3���ن�ظ�!

ر�
 از���زھ�ی -�!.� 	�ش 	ز و-ود دا���د �2 ر��� از���� !�� ف دا� 
 ھم 

                                                                   .    !��رد�د را !ر�وع 

�رور�زی 	���د ���� دا� 
 ا���3���ن و �� �8وط ,ر�B و��B�8ی آ��� 

، !��G د��ری ��زدا��� ا�ت و آن، ,	�رت از2م دا� 
 و��ر-
 در	�زارھ�ی

ر-�ِت ��و�ق و �و-� !�8م ھ�ی دو(�
 ا���3���ن د�2ری، 	
 ا,����
 و ,دم 

 ورده ھ�ی ��.�
 آ������� و ��ز، 	�زار��	
 	رای �رآ '!��ت ��'	�ن

(�دات ی �وو 	�ز�ذا��ن دروازه ھ�ی !! �ت Iرض ھ-وم ��ل آ�� ��طرف از

<س، 	���د ���� دا� 
 . 	ود ، از�وی د��ر��ر-
 	� 	�زارھ�ی ا���3���ن

واردات ,ظ�م :  6 ��ر��
، Bر	�ت �ورد ��2ده �وردا���3���ن ط
 دو !ر' 

  د��
 ھ�یدا� 
 �2 �	ل از د�ر !'دود �و(�دات ��ر-
 در!�8	ل �و(�دات
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را��3ل ا���3���ن �2 دراB Dر	�ت �����
 ھ!+��ن. ا��ر�ورت �ر�ت  +��ردھ6

�و�ط ��ون رو�
، ��ز���ی �را�ری و <��!د ھ�ی �� �وار آن !���د 	
 	ر��!� 

<�روزی ا�98ب " !�9دی 	��م �1992
 ھ�ی ��زه 	� دو(ت ر��ده ��ن در��ل 

 
��رو�د �2ور را �2 ! �و��� " ط�(	�ن "و � �3ر!� '��6 �روه !�'-ر" ا�9!

                                        .  �!ود ول و�� !8� �راری از2�ب و�2ر	�زار، 

	�ری -!�ل  ( !�9دی، دو�ت !'�رم 2017در��
 ازروزھ�ی !�ه ز!���ن ��ل 

�2 دردھ6 ���ون ا���
  ، B!ن �'	ت ھ�ی دو�����، از�2رھ��
 ��د �!ود)

 ���� �زار� ھ� "را<ور��ژ" �'ت ,�وان  )م1973�� 1963��(��ی (ا���3���ن 

� �	 !���رۀ �2	ل " �2روان"وز��!6  ر��� !�� ف دا� 
، 	� !�ظور��ر درا-

G��=�ود و ا!��! ����  
درآن  ھ�ی ��ر�ده"را<ور��ژ "+�د �!و�6 !���راز �2<

                                                                    . ز!�ن را 	��ود دا�ت

  
ا�ن ا'��س  ، 	رای !ناز�زارش ھ�ی +�پ �ده<س از !رور و !ط�(.6 	ر�

، 'دود <�-�ه ��ل �	ل، 	� ا!ور!�!
 <ردا��� وا�در�ن )-!�ل(د�ت داد �2 آ��ی 

ود  از روی آن 	� ��ده <س، '�ف �واھد 	. راه ز'!ت ز��دی را !�8	ل �ده ا�ت


 ,	ور2رد  و �2ر��زه �
 روی آن ا�-�م �داد ؛�  
   :         ا(	�� روی د�7ل آ�

 ،
اول ا���� +� 	�� ���� د��
 ود����ه ھ�ی �و(�دی �2 در-ر��ن 'وادث ����

 �ظ�!
 وا-�!�,
 ��م �رن �ذ���، ��	ود �ده 	���د �2 در+��ن �ور�
، �-د�د ��د 
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و '�ل ر��� ھ�ی ��
 و ھ�ری و ا����دی �2ور,ز�ز!� ھم Dواب ا�ت و ھم 

                                                .                                     �واب

�ی �و(�دی و و ارز��ا�ن ز!��� ھ�، دا��� ھ�ی ��	ق !. و!�ت در ، 	� �-د�ددوم

روز و �� ��ل �ردا 	� !.ر�
 	رای ��ل ا! !! �ت )!��ظر��( ���� ظر�=6

                                                                           .�ر��� �واھد �د

و�وم ا���� 	� وارد آوردن ا�9'�ت، ا�زودن ا���Bت و�2و���ی -د�د <�را!ون 

 
ھر��ه +�زی از+�M (!و-ود�ت، �و,�ت، ا����ف �� ,دم ا����ف ���� دا� 

، و 	��7ره �دو�ن و ��ر+��ن )د	9ی -�M و-�ون در��(��ی <��ن 	��
 !��ده 	��

                   .   �واھد 	ود �2ر ُ<ر��!�
ز -��ن، آ��م در ا�ن �و�� ا�0 اDر، 

و  ارزش ) 	�ری -!�ل(	ل دو�ت !'�رم <س، B!ن �دردا�
 از�2ر<�-�ه ��ل �

�2ر	���ر و ���رده �رروی ا�ن  �!ودم �� ، 	رای ا���ن، <�����ددا��ن آن �2رھ�

وا���ن ھم �و�	����� 	� ,��9 !�دی و <����ری �2 دار�د،  ل آورد<روژه را 	.!

	�ا(!�8	ل، !ن ھم و,ده �<ردم �2 ھر آ�+� . ازا�ن <�����د ا��8	�ل 	.!ل آورد

.        در�وان 	��د، 	رای 	� �را�-�م ر����دن �2را�ن <روژه، در�N ��واھم 2رد  

در ����ه ��ل ��ل ���� د��
 ا�������ن  " ا��0، اDر'�Bررا �2 �'ت ,�وان   

 درا����ردار�د، �� ���� '��ل ھ!�ن �'	ت و ��ن !��ن دو دو�ت ا�ت" 

) 	�ری -!�ل( ، 	 �� !�'�ل �2ر، �9ش و �<�دن !ؤ(ف !'�رم آن آ��ی ھ!دل

!ن ا!�د وارم !رور و !ط�(.6 ا�ن اDر، .  �2 �8د�م �وا��د ھ�ی ,ز�ز !��ردد ا�ت  
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                                                .  	رای <و���ران !� ��(
 از�ود �	��د

�ور��و -2ر�م <���ر <�!�ر  

!�9دی 2017��ل   
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 ���ی ��� در
رد 
	�� ا�� ا��

�ا��ن روز���� (��ر+*(ی ��1348ل  –�
�'"ۀ %�$� " %�روان"$"#"��! از � �� ,(                                           

 

                                   

    

 ��
�ن } دا�'1(ه{�0(ا/��ری �*�وری %
(ھ�ری ��.� ��ھ�
�ا�*�2 %! } دا�'�3ه{زرا20 در��ھ� �$�%
���
(#� �90! دا+�! �*8�اھ( �7 �6�6! آ�4ر اد$� در $�رۀ رو�(اد ھ�ی دورۀ ,�د $���اوی . د آرد$! �

$"ای �B*��8 $�ر و��� در�
A �@? /*�� ا<;( +�ه $�$�در %
(ھ�ر =�.*� �*1"د، ھ;�1ری �6;� اش را $� 
.                                                                                     روز���� ط6�ع ا���ن +"وع �;�د          

              

�*�وری �G/�H� ً����J�� . !6�6� 7 اد$� و ا��;��0 �0(ا/��ری در�	�6 %
(ھ�ر و �"�(ۀ ز�"ی $�Fپ ر�*(
ب %
(ھ�ری و �@�م .%
(ھ�ری،ل. را��ر=�ژھ�ی ,�د را در روز���� %�روان �*L �'" %"ده $! ��م ھ�ی ل


(ھ�ری% .}G/�H� {
(ه #�ن ذوق وی را ادراک �0(ا/��ری، $
�م ="�B و $�PJً $(ون ��م �Oپ +(ه %! ,�ا�
���TU� !J " اوط� �.�<�! ای $! ,�"��3ر�� # 2 . %"ده ا�("��

( #� در,(�2 �"دم و =����ن �O

)
�ان %�� ا�2 %! �2�8 "  �@;� دارد، ="�*W داده ا�B ر+�! را $�*V �7 +�� د���ل %�از�X"او، 
��0 دا+�! $�+(

�ت ��6 $�ده ا<��س ھ;J
��;�� از ="�;! اش  47ی # 2 در��ل و.   ��$
( ا,9ق و 0

�ان 
0 2�="[
�� درروز���� ط6�ع ا���ن %
(ھ�ر �Oپ +(ه و ��;2 ھ�ی " = W6�"1 در�*(ان �'� !$
)+��*� !;�.                                                                                                   د�3"ی ز�"="  

�/*2 ھ�ی ا,*"ش را =\/*G�% A را�� $! آ�4ر�
��� د��� ا�������ن ='1*� �*(ھ( %! او# 2 ��1 از ��'
�اھ( ا�(ا,2     , �
�ر رو+'% A6�8� ط�U�  د��� ���
� A6�8� 2 ھ�ی;��"$                              .

6���ت و اھ� ,�"ه، 260 ظ@�ر      J� �$ ا��ن���ده $! %;7 ;� �J� ب��% B*�وری درا��و ا�1'�ف 

� ارز��$� *+�� ���
�7O را در ا4" +*�ع �% ���
�ط �Uو� )
وو���� او/*� �
��� د��� را =�6*� %

���(اری �*(ا %"ده ا�2 . �;��( G/�H� "دا,�! و =�<�ل�ره $! %�وش �$ Bوری از �! ��ل ا�2 در ا��*�    .  
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�"�(ۀ  !% ��/�H� د�$ Bود �*? �"ن ��� از ا�"وز" %�روان"ا�)> !�+�در ��رد آ��ی $�ری �;�ل در%�$� �
�د$                                                                                                                            .    

L $! �*" %�روان" �"�(ۀ  دھ� ������ ا���� و�'" $��( $* Lا�*? %! آ��ی $�ری �;�ل در��/@�ی �_ از 
��J/*�@�ی �6;� ,��T در��<�ت �A6�8 <*�ت �"د�T ادا�! داد، ��U/! ھ� ��+2، %��$@�ی � *(ی را از 

�د و در��J/*2 ھ�ی ر���! �� ;� !;�$"ون ) =.��"ی و ��+��ری(ز$�ن ��6 �'�� $! ز$�ن ��6 ��ر�� ="
�ن %! در$Lر#'@"=�ر
% �= !���8�+�, �@�*/�J� Bر%"د و ا��% T��
%���دا $�"�*�"د،  ���ی�"زی ھ;�ط

��*` ��L( و =�ا�;
(ی ھ�ی ھ;*'! #� ,�اھ��*?= Tن ادا�! دارد %! $"ا��
F;ھ                                   .
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 �$د�#

 

 
در��ر��دھ�رد�دم، 'دود دوازده ��ل 	�راول �2 ���� د��
 را در�!�����ھ

��دم ا�ت، آ���ه �2 ���رد��ف +��رم !��ب 	ودم، 	� روان ��د <درم . ,!ردا��م

Iر�� ھ�ی  �ن در��ر��دھ�رر���م و در B!ن، از��-� 	� !�ط68 	ر�زاری -

 
آن و�ت ھ�، !.!و7ً 	.د از��,ت  .�2ور,ز�ز!� ��ز د�دن 2رد�م���� د��

دم 	� !�ط68 	ر�زاری -�ن �2 در ��ر�و ��دھ�ر، در!�8	ل +��ر�� <�P ,�ر، !ر

!را�م -�ن 	�ھ!6 (ذا�
 �2 دا�ت، . ا��!���ه وا(
 �.��ن �ده 	ود، !
 ������د

  .در,�ن '�ل، د�دن Iر�� ھ�ی ���� د��
 وطن ھم 	���ر -�(ب و د(+�ب 	ود�د

���Qت ا���، ھ!� Iر�� ھ� 	� �ور 	رِق ��ره ��2ده، رو�ن 	وده و د��ور��ن �� �ز

ھ�وز �وب ��د دارم �2 '�ن د�دن از Iر�6 . د�د�
 و ُ<ررو�ق - وه !��رد�د

 درا�ن Iر��، +���0، ��9س، <��(�،. 92(
، �وق ا(.�ده ذوق زده �ده 	ودم

ھ!� !�م �ر، ��وزھ�ی 	رق - ب �ظر �. 	�
، ��د�ل ھ�ی ر���ر�M و از

,ز�ز!� در ��دھ�ر	ود و !واد  ا���� �2 �=�م، ھ!� ���ت د�ت ھ!وط��ن. !��!ود�د  
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ا���� ھ!� 	رای !ن . ھ!�ن ��ر	زرگ ���� !��دآ��� ��ز از) ��ک +��
(�و(�دی 


 	���د�د! 
.                                                 ا'��س ,!�ق وط�دو��  

	�ری درIر�6 92(
، از��ص !�وول آن �2 '�-
 ��ر !'!د 92ل ��م دا�ت، 

	 !� : " � !واد��م ا���ی دا�ل Iر�� <ر��دم و 	� !�ر	��
 �!�م 	را�م �=ت را-

. "        در ��دھ�ر، ��ک !��وص �2 ظروف +��
 ازآن ����� !��ود، دار�م  

Iر��، دو دا�� +���0 ���ت ����ی ذوق زده �
، ھ���م �روج از!ن از!

�� از +���0 ھ�ی ردم و 	-�ی +���0 ھ�ی -�<��
، ھ!���دھ�ر�ر�ده آ�را 	���� 	ُ 

                                                                    .وط�
 ا��=�ده !��رد�م

�2 � � � �
 ازرا<ور��ژ ھ�ی !ر	وط 	� ا�واع  
از��B، ده ��ل <س ازآن، و��

�ر��ب !��!ودم، او(�ن را<ور " �2روان " ���� د��
 ا���3���ن را 	رای روز��!6 

. ���� 2ردم، !��'	� در!�زل ھ!�ن '�-
 ��ر!'!د 92ل در��دھ�ر 	ودرا �2 

. !�ز(ش 	� �	0 ,�(
 ��ھ��� ��!�ن ����� 	ود. وی ��ص 	���ر	� ذوق ھم 	ود

�8ف و د�وارھ�ی ���6 '�-
 ��ر!'!د 	� ��2
 ھ�ی ز�	� !ز�ن ���� ���+�، 

!���د �0 در	�د، . �ر��ق و در	�د، 	� ��ل '�رت آوری ر�زه �2ری �ده 	ود

ا(!�ری 2��ب، ُ�� ���� 	� ���ز	زرگ دا�ت، در ھر���6 آن، ��
 از ا���ی 

���ت د�ت �ودش -�	-� �ده 	ود !���د �را'
، ُ��M، <��(6 �ورد و92ن، 

�0 ��د�ل �وق ا(.�ده ظر�ف و �وش . +���0 ھ� 	� ر���� و د�زا���ی !�� ف

.         �ش ا��ق ���!ن 	ودر�M �2 از �ِل +��
 ��دھ�را��=�ده �ده 	ود، ز��ت 	  
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 <س ازآ��� ��!ل دا����ه �2	ل �دم، �وا��م در,�ن '�ل، در�+� �
 	� �وی �0 

	� د��رروز��!6 �2روان ر��� 	� روان ��د ,	دا('ق وا(� .  !�3و(�ت !D!ر	����م

ا���ن در�9ل �'	ت . 	ود، !��9ت �!ودم �ر��!�د !�وق و  �2 وا�.�ً ا���ن

 د��
 �2ور �روع 2ن، ا!� ���� �	 �=��د �2 	� ���6 را<ور��ژ �� �زارش را-

ا�ن را<ورھ� �	��د �ر��ً در+�د را<ور<���ن ��	د، 	 �� 	����
 ھ!���د �0 دا���ن 

.   � دادم!ن <ذ�ر��م و!دت درازی 	� ا����ر!=�د ادا!. د�	�(� دار، ادا!� دا��� 	��د  

 
ا��0، در��(��ی ا��ر، ��	�رد��ر!�و-� ارزش و اھ!�ت ���� د��

�2ور,ز�ز!� ا���3���ن �ده �وا��م 	��وص 	� در �ظر دا�ت -ر����ت �� 

2
 ھ� و ( ھ�-�ر+�د دھ6 ا��ر،�	 
و�را�
 ھ� و ��	ودی ھ��
 �2 دراDر-����، 	


 . � � را ��زه ��زم، ھ!�ن � )�رود و �رازا-�!�,
 در�2ور روی داده ا�ت �.�

	� ا��=�ده از!واد و !ط�(	
 �2 از��(��ی �	ل �زدم !و-ود 	ود و 	� ا���Bت، 

ا�9'�ت و!. و!�ت -د�د، روی I�2ذ ر���� 	� '�ث �0 ر��(� �8د�م ھ!وط��ن 

.                                                                     ,�9!�د �و�ش ��زم  

� ھ!�ن ا�2ون درد�ت دار�د، '��ل ھ!�ن ا�دام ا��ر!ن در را���ی <س آ�+

 از ���� د��
 !! �ت ,ز�ز !� ا���3���ن ا�ت �����	 
ا!�د وارم . !.ر�

.                                              !ورد د(+�	
 �وا��دۀ !'�رم �رار ��رد  

)-!�ل ( ,	دا(	�ری                                     
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 ھ�ر�%��ری درا�������ن

 

ل، �2ه  و +وب �ورت �ر���، ���، ��ت ��م، �ِ ھ�ر!.!�ری �2 �روع آن از <َ 

<���، �S، +و��، ر�M�� ،M، �!�ت، +وب  ��تِ �2ر 	ُرِد آھ��� آھ��� 	� 

از ��T  ا!روزی �ن !.!�ری ا���ت �2 درآن ���!ل. و���� ار��8 �!وده ا�ت

ا�ن . �� ا��=�ده 	.!ل !
 آ�د�ول، �!�ت، آھن +�در، ��ت <���، <9���0 و ��

.                                     �0 ���3ر و ���!ل 	
 ��	�8 درا�ن !ورد !�	��د  

 


 از �!و�� ھ�ی �وازه 	�دی در ��.ت !.!�ری ا���3���ن                                     �� 

درا���3���ن، �ن !.!�ری . ھ�ر!.!�ری دروا�، +راغ !د��ت �0 -�!.� !�	��د

 در<� وی ھ�رھ�ی د��راز�	�ل �-�ری، '��2
، ��M �را�
، زر�ری، !��ری، 
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در�2ور!�، �!و�� ھ�ی �ن . آھ��ری و �دھ� ھ�رد��ر، 	� !�8م 	 �د ر��ده ا�ت

، آرا!��ه �وھر��د، !9Dً . !.!�ری از ادوار��ر��
 را 	� D2رت !��وان ���ت

ھ!+��ن !��ر-�م . 	�7'��ر، !�9 ھ�، �. 6 ا����را(د�ن و!�-د -�! درھرات

درIور، !��ره ھ�ی Iز�
، آ�Dر��ر��
 ھده در-9ل آ	�د، آ�Dر��ر��
 	 T 	����ن، 

. ��ق ُ	�ت و د��رآ	دات ��ر��
 درIور، 	�!��ن، ��دھ�ر و �Iره را !��وان ��م ُ	رد  

رو�ت ا!<را�وری ا'!د ��ه 	�	�ی 2	�ر�ورت �ر�ت �2 !.!�ری ,�ری، د

" در��ر��دھ�ر، �ذری 	��م . ا	���ر ,!ل در ا�ن �ن، درد�ت !.!�ران ��دھ�ر 	ود

�2 ھ!�ن !=�وم !.!�ران را ا��ده !���د، !و-ود ا�ت �2 	���ده ھ�ی "  �ذر	����ن

             .       ا�ن !'ل، او7دۀ ھ!�ن !.!�ران !��ور ,�را'!د��ھ
 !�	���د

درا	�دای � ط�ت ا, �'Bرت ا'!د ��ه 	�	�، 	رای �ر!�م وا����ف 	�7'��ر�2	ل 

�2 !'ل ���!ن ��ھ�ن 	ود، ���.داد 	����ن �� !.!�ران ��دھ�ری 	� ��ر�2	ل 

از-! 6 �2رھ�ی ا�ن !.!�ران در�2	ل، ��
 ھم �.!�ردر	�ر��ھ
 .�وا��� �د�د

�	ق 	� �ن !.!�ری �ر�
، 	� ��Bی 	�ز و درا���ن در	�7'��ر�2	ل !�	��د �2 !ط

�و-� �ود 	� ,�س ا�ن 	�� در!�ن (د(<ذ�ر، در�ور�Gن و�و2ت ��ھ
 آ	�د �د 

)                                                                                     ر��(�  

ت، 	�7'��ر�2	ل �2 	� ذات �ودش، '��Dت �0 ��ر ,�ری آن و�ت را دا�  
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دارای ��رھ�ی ��ھ
، دوا�ر'�و!�
، !'9ت رھ���
 ا,��ن و 	زر��ن دو(�

	ود �2 از ز�	��
 ھ�ی ا�ن ��ر، در !�ون 2��	��ی ��ر��
 	� �=��ل ذ2ر�ده 

.                                                                                       ا�ت  

!ن ��ن، �.!�ر ارگ ��ھ
 در!'ل ده ا����3ن �2	ل در,�ر� ط�ت ا!�ر,	دا(ر'

. �2 	� ا!ر ا!�ر!ذ2ور�ورت �ر�ت، !'�ول ,ر�ر�زی !.!�ران ��دھ�ر !�	��د

ھ!+��ن، �.!�ر 	�غ -��ن �!� در و(�وا(
 ُ� م و�7ت 	 T 	� ا!ر ا!�ر!ذ 2ور، 

,�س را در!�ن 2��ب !��وان (�ن !.!�ری ��دھ�ر 	'��ب !�رود  �!و�6 د��ری از

                                                                                     )    دد�


(را- 	� ھ�ر!.!�ری درا���3���ن، از!�ن ر��(6 ا�-��ر!'!د'�ن !�.� ( �2

ا, �'Bرت " :  �ود ازا'=�د !.!�ران ��دھ�ر!�	��د، 	� طورآ�
 ا��=�ده !��ود


ا���3���ن �و�ن، 	رای <����ت -د�د در��ر ��دھ�ر،  ا'!د ��ه 	�	�، !ؤ�س و 	��

ا�ن ��ر . ھ-ری �!ری، 	� ا�دازۀ ���د -ر�ب ز!�ن را ���8 2رد1169در��ل 

�2 دورادور�ود � .6 !��'�!
 دا�ت،  دردا�ل آن، ارگ، در	�ر، �.!�رات 

  .                  '�و!�
، 	�زارو !'9ت رھ���
 	رای ا�وام و �	��ل آ	�د �رد�د


از!.!�ران  ورز�ده و �7ق ��را'!د ��ھ
 ��دھ�ر، ���
 	ود 	��م ا���د  ��

�2 	� ا!ر<�د��ه، ) ا���د <���ده !'!د و ا���د ,	دا(ر'!ن (!'!د ����ن 	� دو<�رش 

  ازآ�Dر !.!�ری ا���د !'!د ����ن و . 	� ���ت و ��ز ��ر ��دھ�ر�روع 2رد�د
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ز��دی 	� +�م !��ورد از �	�ل آرا!��ه ا'!د <�را�ش در��ر��دھ�ر، �!و�� ھ�ی 

��ه 	�	�2	�ر، !�-د -�! �ر�6 !	�رک، !�-د -�! ��ه در�زد��
 	�زارارگ، 

!�-د -�! !�رھزار، !�-د -�! �ردار !دد��ن �2 ھر�0 از ا�ن !��-د، 

ھ!+��ن، 	�زار . دارای رواق ھ� و�����ی 	���ر 	 �د و !'راب ھ�ی !�8وش !�	��د

��د !��ود و ) +�ر�وق( ر و ��	د 	زرگ و�ط 	�زار �2 	��م +��ر�و��ر ��دھ�

'�ل !�G�=��� از آن اDری 	-� �!��ده ا�ت ، از�!و�6 �2رھ�ی ا���د !'!د ����ن و 

��	د �	رزرIو�� ا�� !�درا'!د ��ه 	�	� در�ر�6 2وھ0 از�Iداب . <�را�ش !�	��د

                                                 . ا�ت -! 6 �2ر ھ�ی ھ!�ن ا���د��ز از

!.!�ران ,�را'!د��ھ
، ,9وه 	ر!��د�
 و ���8 �2
، در ر��6 ���8
 و 

!.!�ران !ذ2ور در���ت و ��ز ُ<ل، < +0، . !-�!� ��زی ��ز !��رت دا���د

��=ون آب، 'وض و 	�د ھ�ی آ	
 ��ز !�ھر	ود�د و در��!ت ���ت و ��ز 	�غ و 

.                                را2ز�=ر�'
 ��ز�2ر!��رد�د	�I+� و � ���� و د��ر!  

در��2رھر!.!�ر، د��ران ��ز !�روف �2ر	ود�د از�	�ل � ��ر، !زدور�2ر،  

�-�ر، ��M �راش و2را�� 2ش ِ'�وا��ت �2 درا���8ل !واد��م �� !'ل �2ر، 2ُ!0 

�وازه، . �	��د	��� 2ردن ��ز -ز�2ر!.!�ران �� 	����ن !) �وازه(�وازه . !��رد�د

	����ن 	رای <و�ش +ِت . �����ر+و	
 ا�ت �2 از �طV ز!�ن 	 �د 	��� !��ود

���� ھ� و 	��ن 2!�ن و رواق ھ�ی 	 �د از �	�ل رواق دروازۀ ��ر �� 2!�ن !�-د 

ھ!+��ن 2ورۀ ��ت َ<زی و+و�� َ<زی ��ز . -�! 	زرگ، از آن ا��=�ده !����د

                                                        .            در!'ل �2رآ!�ده !��د
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. ���ت !��ره ھ�ی ��د��ری ��ز ار �2ر2رد ھ�ی ا���د ����ن و <�را�ش !�	��د

!9Dً، در-�وب ��ر ��دھ�ر در�ر�6 �2ر�زک �ورد، ز��رت !رد رو'��
 	��م !�� 

. ه ا�ت��'ب !و-ود ا�ت �2 !��رۀ �ر �	راو �و�ط ا���د ����ن ����� �د

در��دھ�را�ط9ح . !.!�ر، !��دس و 	��، �� ��م !�رادق درھ�ر!.!�ری !�	��د



 ا�9ق !��ود �2 درا�دازه ��ری، 'و� 
، ����،  !.!�ر و !.!�ر	����� �	

!��رت دا��� ��!ت �ذاری ا�ن ��ص ��	ل ) !�ر�2ت(د�2ن و �2روان �رای 

!�ن، !ط�	ق 	� وB.�ت !��دس ���
 !�	��د �2 در�0 �و�� ز .ا,�	�ر !�	��د

ز!�ن و �واھش ��'ب ز!�ن، ���� و د�2ن و �2روان �رای ���8 و د�زا�ن �2د 

و � ��ر2�
 !�	��د �2 	.د از ���8 �2
 !��دس، 	رای �ط	�ق ���8 د�ت 	��ر 

	.د از ا���� ��داب از ز!�ن . �2دن �� '=ر��داب �.!�ر، �دم اول �2ر ا�ت. !��ود

� د���ن ُ<ر�وان �و�ش از ��M �2ری ��داب �� 	 �د 2ردن 	 �د �د، � ��ر �� 	��، 	

د�وار، <و�ش ����، <و�ش ز���، � ��ری و �S �2ری ا�����ی ����، �رش 2ردن 

�و� 
 ���� 	� ��M �� ��ت، َدور+�ه و 'وB+6 +�ه، آ�<ز����، د��دان، ��دور، 

!'ل ���ھداری !واد 	رای آ�ش 2ردن و ���ر Bرور��ت و ! '�8ت �ورد و 

.                                              ر�زه، 	��7ره، �.!�ررا 	� ا�!�م !�ر���د  

�0 � ��رورز�ده 	� اDر �-ر	6 �2ر، 	� !رورز!�ن !��وا�د �0 !.!�ر�وب �ود، 

!روز ھم در���ت و ��ز �.!�ر، . !�ر �0 !��دس �!��وا�د � 0	�G �وب �ود

!��دس �6�8 �.!�ر را !���د، 	�� �� � ��ر �.�
 . �8��م وظ��ف 	� ,�ن ��ل ا�ت  
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�.!�ر را ���ر !���د و !.!�ر �� د7ل �.!�رات، ��!ت �ر�د و �روش آ�را �.��ن 

درا���3���ن و !!�(0 ھ!-وار، ��ل، د�زا�ن و �6�8 �.!�رات 	�ھم �	�� و  .!���د

د ا'!د و ، ا���)��ج !'ل(در�2ِر �.!�ِر !�'�ر	� �رد و ھ�رآ�ر�ن . ����ن !�	��د

�	�ھت �2ری . <�رش ,ط�X در-! د��ر !.!�ران !��ور، د�ت 	� �2ر	ود�د

<رو���ور !�ر'��ن . ا�ن 	��ی ُ<ر��وه 	� ھ�ر!.!�ری ��دھ�ر 	���ر �زد�0 ا�ت

��ه ا���د اد	��ت و ��ر�T <وھ��ون �2	ل در�0 �و��6 �و�ش، ا���د ا'!د را از 

	� �ر�2ب !��(6 ) ��ج !'ل( .!�را�
 �ر�2ب !��(6 �. ��دھ�ر !.ر�
 �!وده ا�ت

�.!�را�
 �2ور!� ����ن !�	��د �2 ا�ن ھم و-� !��رک ھ�ر!.!�ری ا���3���ن 	� 

                                     .���ت و ��ز !.!�ری ��ج !'!ل 	� �!�ر !�رود

اD2راً . 	���ر ز��د ا��.!�ل !��د) � ��ر( در�2ور!� در��	ق، ��م !.!�ر 	� !=�وم 

ا�ر!.!�ر�وب �=�� !��د، ھدف از	��ی . ��م !.!�ر، !=�وم 	�� را ا��ده !��رد

!.!�ران ��دھ�ر درطرز (	�س <و��دن و آرا�ش +�رۀ . �وب، ھ!�ن � ��ر !
 	ود

��دھ�ری، (	�س �2ری ) 	��(، �0 !.!�ر!9Dً . ظ�ھری از د��ران !�!��ز !
 	ود�د

(	�س �2ری او 2!
 ���2 �ر !
 . اش 	� (	�س روز!ره و,�دی اش �رق دا�ت

	ود، ر�ش 2و��ه !�دا�ت، !��و��ً ر�ِش ز�T واطراف آن 2و��ه و 2و��ه �ر 

	رای ا�ن �2راز ��+
 �ورد -�	
 �2ر!��ر�ت و 	� ھ!�ن ��+
، 	روت . !�	ود

د، �0 ُ!�ر92ن �8ره �
 را در ا���ت !�دا�ت، ھ�ی �ود را ��ز2م !��ر

دروا��ت اش ز�-�ر�8ره �
 آو�زان !
 	ود، �0 +�ز!Dل �ِر �0 	و�ل درآن 	�د 

 	ود �2 در و�ت Bرورت، ���ھ
 ر�M را در	�ن ا�ن �ر<وش 	رای ��<6 ا�م 
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ھ!+��ن �0 ��6 �8ره �
 �2 2 !6 ط�	� درآن '0 �ده 	ود . �و�ش ا��=�ده !��رد

�0 +��وی . ��ز در�0 �و�6 ز�-�ر 	�د !
 	ود) �ت ا!�ر��ر, ���ن��6 و(

�ورد و �0 د�دان �9ل �8ره �
 ھم �و�ط �0 ' �8 	� ز�-�ر �8ره �
 آو�زان 

د���ر�ورد 	��� !��رد و -63 �ورد 	ر�0 �و�6 (ُ��
 !�زد، '�ن . !
 	ود

، ��!� �2ر2ردن، �! 6 (��
 را در د���ر �ود 	�د !��رد �� !�� �2رش ��ود

 
�Iر,�� +وب ( ھ�ی وا��ت �� 2ر�
 را ھ!���  	��� !��!ود، �0 +وب د��


 او��ت 	رای ا�دازه ��ری، ازا�ن +وب . را ��ز ھ!راه �ود !�دا�ت) B.	


 !وارد ازآن B.	ر و !زدور�2ر، در�� � 
ا��=�ده !��رد وھ!+��ن 	رای رھ�!��

�� �0 - د �رآن �ر�ف ا��=�ده 	.!ل !
 آورد، در-�ب وا��ت �� 2ر�
، ھ!�

�ورد، در �0 د��!�ل ا	ر��!
 	� �ود !�دا�ت، ��	V ا��ل ��ه !�8ودی در 

و در'�ن �2و(ت و <�ری، ,��0 را  د�ت اش !
 	ود ھ!�ش 	�زو 	�د 	��� !��رد

                                                                 .        	� +�م !��ذا�ت

,	�رت 	ود از �رازو، َ<ر�2ر، P2، ���8 و د��ر��!�ن �ورد و !�را�زار�2ر�0 !.

. ر�زه �2 ھ!� را در �0 �و	ره ا�دا���  <�ر�� ھ!��ر د��رش آ�را  ا���8ل !�داد


 از !.!�ران 	رای ���داری راز �2رش، <�ر و دو���ن �و�ش را 	� !'ل B.	

.!�ران <و(دار از ��!�ن آ7ت !. �2ر�ود !
 آورد واز 	������ن �ود داری !��رد

	رای ���8 �2
 �.!�ر از ر�M ���ه !��وص و I�2ذ ��ص . زر����� �ده 	ود

���8 را ا��طور ر�م !��رد �2 !.!�ردر روی ز!�ن +��رزا�و . ا��=�ده !��رد�د  
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ھ!وار !��!ود، ) 2م ار�=�ع(!
 ���ت، I�2ذ ���8 را روی �0 !�ز<�ش 

�	ل از �روع �2ر، وBو . !�زد +��رI�2 P�2ذ را 	�7ی �و�� ھ�ی !�ز�رش

 X م�	و  X ذ2ر��م �	.د 	ود، �!�ز را !��وا�د و 	 
!��ر�ت، ا�رو�ت �!�ز !

.                                                                    �2ر را �روع !��رد  

ص درو�ت ��داب �2دن �2 	� �ط ا�دازی +و�6 �=�د ����
 !��د، د,�ی !��و 

ھ!+��ن درو�ت 	��ن 2!�ن �� ��ق و درو�ت �روع 2ردن <و�ش ���� .!��وا�د�د


 	دون وBو . و �� آ!�ده 2ردن !��(6 �.!�را�
 ھم د,�ی ��ص �وا�ده !��د�.�

و��
 �2 �2ر �0 �.!�ر !�!ل !��د، �!�م . �ر��ن �2ر را �روع �!��رد�د

.  و ��رات ��ز �8��م !��د�2ر�ران 	� آواز 	 �د ��	�ر !��=��د و درB!ن، �ذرا��   

و " � ��ر" 	.د ازا���� !.!�راز���ه ���8 ود�زان ��رغ !��د، �و	ت 	� 	�� ��  

ا�زار �2ر	�� ,	�رت 	ود از ا���م  �ل !�(�، د�ت <��ه، ��ول، . ���ردا�ش !�ر��د

ا�ن . ، ����، M� 2 ، را�	�ل و �Iره)آب �رازو(��رر-�، ز�	�د، +�ش، �رازو 

.                         �� �و	ره �� !'ل �2ر !
 	رد�د) 	وری(	و-
  ��!�ن را در

طور��� 	� . 	رای ا�دازه ��ری وھ!وار 	ودن �طV د�وار، از��ول �2ر !��ر���د 

�0 +�م از	�7 	� طرف <���ن و �� از <���ن 	� 	�7 	� �طV  د�وار ���ه 2رده 

                                .ود�دآ���ه �را	
 �� �=�وت �طV د�وار را ا�9ح !��!
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داد، 	رای ا,!�ر��ر -د�د و��
 ��!ور��ه، <����ت را از ��دھ�ر 	� �2	ل ا���8( 

را ��ز 	� �ود 	�  )<���ده !'!د( !.!�ران ��دھ�ر !���د ا���د ����ن و <�رش�2	ل، 

از�2رھ�ی .  �2	ل آورد و آ��� �'ت �ظر ���
 	��م !راد��ن �روع 	��ر �!ود�د  

ا	�دا�
 <در و <�ر، �.!�ر ز��رت ,���8ن و ,�ر��ن و آرا!��ه �!�م ا���ر و -�	ر 


 از !��-د د��ر و �0 � � � از ُ<ل و . ا���ر !�	��دB.	 ،د �ورا7�9م-�!

	ر�
 از �.!�رات در ارگ ��ھ
 دا�ل 	�7 '��ر را  < +0 روی در��ی �2	ل و

	رای ��!ور��ه، !را2ز �=ر�'
 و 	��Iت و ��ز 	رای . ��ز �2ر ھ!�ن ا���د !�دا��د

اھل در	�ر، � .� ھ� و ���� ھ�ی !- ل در دور و �زد�0 �2	ل !���د 2و+6 


 ��ض X ��ن و �Iره B�� 6+غ �واب، 2و�	 ،
�ردار-�ن ��ن، !راد���

                                                                                    . �د����

ن و <�رش ا, �'Bرت ��!ور��ه و اھل در	�ر از�2رھ�ی ا���د ���� +ون

	رای �8د�ر، آ��� را ��!ل ا,�Bی در	�ر �!ود و  �و�'�ل 	ود�د، 	��	رآن،

ھ!+��ن !'ل رھ��ش در�زد��
 . ازطرف ��ه، !.�ش !�ھوار 	را���ن !8رر�د

ھ�ی !'ل ا��!ت ��ه 	رای آ��� �.��ن �رد�د وا�پ و !��ر و +�2رو�Iره ��ز 

           .                                                              	را�ش 	���ده �د

	.د از�وت ��!ور��ه، 	� اDر 	
 ا�=��
 و ���� -��
 ��زاده ��ن، �2ر �.!�ر و 

<���ده ( آ	�دا�
 ��ر�2	ل !�و�ف و ���� اDر!��د��ر !.!�ری ا���د ����ن و <�رش   
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. ، �.!�ر!8	رۀ ا, �'Bرت ��!ور��ه ا�ت �2 در+�ر	�غ �2	ل !و�.�ت دارد)!'!د

)                           ل ,!�رت !ذ2ور د�ن !�	��د��ه �-�ع درا�
 ��زدردا�(  

در�2	ل، دو �=ر ا���دان از ) م1793(درو�ت � ط�ت ا, �'Bرت ��ه ز!�ن ��ن    

ھ!�ن ���دان 	��م ھ�ی ا���د ��ران و ا���د ��	�ز��ن !
 ز����د �2 �� دوران 

.           � ط�ت ا!�ردو�ت !'!د ��ن و ا�!ر��ر , ���ن ��زز�ده و �.�ل 	ود�د  

	.د از��	�ز��ن، <�ران او ���واز��ن و !'!د 2ر�م ��ن 	� �=ت !.!�ران  

در��دھ�ر، ا���د ,	دا(ر'�م �2 از ا'=�د ا���د �د�ق و 	.داً . ��ر�2	ل �2ر!��رد�د

از �!و�6 �2رھ�ی ا�ن ,�ر، �.!�ر ��ر . ا���د ����ن !�	��د، !�روف �2ر 	ود

                                                              .  !�زل 	�غ در��دھ�ر!�	��د

را ) ���ت و ��ز ���� و 	�� و � ��ری(!.!�ران !��و��د�د �2 ھ�ر!.!�ری 

دردا�ل ���واده ھ�ی �و�ش !'�ور و !'=وظ ���دار�د و	رای ��د �ر��ن 	����� 


 �	ود�د، و(
 در ز!�ن � ط�ت درا�
 ھ�، !.!�ران ��دھ�رBداد ��ن، را.��� ،

آ��� 	.داً در�ن !.!�ری ا���د �ده و آ�Dر !��د��ر . !.!�ران �2	 
 را آ!وزش داد�د

ا!�د ,	دا(ر'!ن ��ن �2 	� �.!�ر و آ	�دی �2ور,6�9 !=رط . از�ود 	-� �ذا���د

دا�ت واز-��	
 ھم 	� <��ر�ت و اھ!�ت �ن !.!�ری در ��دھ�رآ��ه 	ود، ا���د (.ل 

�رھ�ی �.!�ر!�روف 	ود، 	� ��دھ�ر�ر���د �� از آ�-� 	� !'!د را�2 در�2	ل 	� 2

+����� 	� ا!ر ا!�ر، . �.داد +�ل �=ر!.!�ر را 	� ,زت �!�م 	� �2	ل آورد  

 




��� د��� ا�������ن در �
	�ه ��ل ���� 

 

22  

 

 

ھر�=ر!.!�ر، �� ھزار رو<�6 ُ<��� 	� �0 ا�پ داده �د وآ������ 	� اھل و ,��ل 

                   .              �و�ش 	ود�د، !'ل رھ���
 ��ز 	را���ن ا,ط� �رد�د

,�س در!�ن 2��ب (!.!�ران ��دھ�ری در�.!�ر ��ر	�غ 	�7، 	رج ��رآرا   

وازھ!� ) !'ل و�7ت �2	ل ا!روزی( ، ,!�(ت ����، �.!�ر	�غ !�!�ن ���� )ا�ت

�.!�ر!�������6 �2	ل ��ز از . !�م �ر، در �.!�ر ارگ ��ھ
 �2	ل '�� �ر���د

�ص آ�
 در-! 6 ھ!�ن +�ل �=ر !.!�ران ا��.  �2رھ�ی ھ!�ن !.!�ران !�	��د

:                                                                           ��دھ�ری 	ود�د   

ا���د �.8وب، ا���د 	�م  ا���د -9ل و	رادرش ا���د ��ر!'!د، ا���د و(
 !'!د،

 .�و و ا���د ر'�ما���د '	 X، ا���د ,	دX، ا���د دو�ت !'!د، ا���د'��م،

ا!�ر,	دا(ر'!ن ��ن ����ً از�2رھ�ی �.!�را�
 �ر<ر��
 !��رد و در��!ت 

وی از�2رھ�ی . ���ت و ��ز !��(6 �.!�رات، ھدا��ت و رھ�!��
 7زم !��!ود


 از . ارز�ده و !�م !.!�ران، 	� دادن ا�.�م و<ول �8د �وازش 	.!ل !
 آوردB.	

-��ن (!9Dً، 	�غ و ��ر . ��ن 	را���ز ا�تآ�Dرا�ن !.!�ران ھ�ر!�د ھ�وز ھم �'


 ازا�ن !.!�ری ھ�ی ,�را!�ر!و�وف ) �!��� T 	 م و�7ت �ُ 
درو(�وا(

)                               ا�ن ��ر در!�ن 2��ب درج �ده ا�ت ,�س. (!�	��د

	.داً (<س ازآ��� !.!�ران از�2ر ا!�ر��9
 �����د، 	� ا!ر��زاده '	�ب X ��ن 

، ازراه !�ھ�<ر	� -9ل آ	�د ر��� درآ�-� ��ز ��رز!����
 ���وادۀ )ا!�ر ا���3���ن

	�غ ��ھ
 -9ل آ	�د و��ر!- ل آن 	���ر ز�	� و 	� ��وه . ��ھ
 را 	�����د�د  
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ا�ن 	�غ، 'وض آب 	�زی، �واره ھ�ی 	 �د آب، +!ن ھ�ی �ر �	ز، . ����� �د

 � ��ی �و�	و و ر���ر�M، !'ل رھ��ش �د!� ھ�ی ��ر و �Iره 	� �0 د�زا�ن 

ا���!�، !'�ول �2ر!.!�ران . ,�(
 و �6�8 !�ھرا�� �ر��ب و 	� �رر����ده �د

زار رو<�6 �2	 
 �2 ورز�دۀ ��دھ�ر	ود �2 ا!�ر	رای ھر�0 ازآ��� !	 N �ش ھ

                  . درآن !و� <ول �زا�
 	ود، طورا�.�م 	رای ھر2دام آ��ن <ردا�ت

ا���د -9ل و ا���د و(
 !'!د '�ن �8��م �2ر، از-9ل آ	�د 	� (3!�ن ا,زام �د�د   

�� در آ�-� ��ز 	� �.!�ر � .6 �راج 	<رداز�د �2 در����ت،  	�غ و � .6 ز�	��
 را 

، !�راز 	�ت 	د �2 در ��(��ی 	.د، ا�ن � .6 ط.!6 'ر�ق �رد�د و ��'�ل، �����د

.                                          	� -ز ��2��ر ازآن +�زی 	��
 �!��ده ا�ت  

در��ر-9ل آ	�د، 	�غ '	�	�� و ھو�ل �<�ن Iر 	� د���ن ھ�ر<رور ا���د �.8وب 


 �راج ا(.!�ره، 	�غ ��ز. ����� �ده ا�تB.	 ،غ، '!�م�	9م '�در، ���م I اده

از ُ< ��ی !��ور��ر -9ل آ	�د، !��زل ر-�ل 	زرگ دو(�
 ��ز !'�ول �2ر 

ھ!+��ن ��ر 	�غ � ط�ن <ور�2 ھر��ل !� 6 و���ک  اھل . ھ!�ن دوره !�	��د

ھ�ود درآن 	ر�زار !��ردد، 	�غ �! � و 	�غ 	�را!
 ��ز از -! 6 �2رھ�ی ا�ن 

.                                                                   د�روپ از!.!�ران ا�  
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در,�ر � ط�ت ا!�ر'	�ب X ��ن �2ر�.!�را�
 ��ر-9ل آ	�د واطراف آن دوام 

ا�ن ��ر�2 <����ت ز!����
 ا!�ر	ود، در'دود ���د . دا�ت

���رد -وان ا���د !'!د �.8وب . �=ر!.!�ردرا!ور����!�ن آن !�روف 	ود�د

" ا 	��م ا!�ر ��'ب !� ر: "  ��دھ�ری �2 � �=� ,	دا(�8وم ��م دا�ت، +��ن !��و�د   

 


 از ,!�رت 	�غ 	�	ر در�2	ل��!� 

�ط�ب !��رد و ا�ن �2ر	�,ث ��و�ق !� !��د و ا!�راز�2رھ�ی " <�رم " و " 	+�م 


 	ودBل، ��ر . !� را	�2 
�!و�6 �2رھ�ی ا���د �.8وب، ��رد(���ی ارگ ��ھ  

 �� ,)
، ��ر��ور، 	�د 	رق -	ل ا)�راج، 	�د �Iزی و (,!�رت �دارت ,ظ!

.                                                                              �Iره !�	��د  
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	��د ,9وه �ود �2 در �.!�ر 	�د 	رق و +�د ����!�ن د��ر، !.!�ران �2	 
 !���د 

ا���د . X ��ن ��ز ��!ل 	ود�دا���د ,	دا(��3ث و <�را���د ط�!�س و ا���د 	�م 

�.8وب، ���ردان ورز�ده را �ر	��  2رد !���د ا���د <���ده، � �=� ,	دا(�8وم، 	�ز 

. !'!د، ا���د 	��
 و ا���د - �ل �2 	.داً ھر �0 ازآ���، !.!�ر ورز�ده 	�رآ!د�د

  .    ھ!+��ن � �=� '�دری، ا2	ر و ��8ر-�ن در -! 6 !.!�ران ������ �ده 	ود�د

از���ردان ا���د و(
 !'!د، � �=� ,	دا(وھ�ب �2	 
 و � �=� �د�دل ر�!�ً 	�  

.                                                          �=ت !.!�ر	��
 �	ول �د�د  

����� !.!�ری 	ود �2 ) ا���د 9Iم !'
 ا(د�ن(در,�را!��
، 	رادر ا���د �.8وب 

���ردا�
 را �ر	�� �!ود �2 از -! �، !��وان از  	� ��ر ھرات ا,زام و درآ�-�

ا���د ,	دX درا�ن ,�ر از �2ر2رد �ود در و�7ت . ا���د � -�ن ھرا�
 ��م 	رد

در و�ت � ط�ت ا!�ن X ��ن، ھر �0 از . �2	ل، (و�ر و <���� آ�Dری 	-� !��د

. ت دا���دا���دان !���د 	�م X ��ن، ��ج ا(د�ن و ا���د 2ر�م در �2	ل �.�(�

!.!�ران و !��د��ن . !���را��98ل و , م و -�ل از -! 6 �2رھ�ی آ��� !�	��د

	� ھ!راھ
 ���.داد !.!�ران ��دھ�ری " ھ�ر�
 " -ر!�
 	� �ر 2رده �
 !��ر   

. و�2	 
 !�روف ����ن �.!�رات در <3!�ن و دارا7!�ن و �<6 ��ج 	�M �د�د

ا!��
 	ود�د �2 درو�ت <�د��ھ
 ,�ر '!د '�در و!'!د ا2	ر!.!�ران��8ر!'!د، !

�2ری   �ر!�م درو�ت ��در��ن، ا���د 	�م X 	�. ��در��ه ��ز !�روف �2ر 	ود�د

 	�7'��ر !�!ور�د، �.!�روزارت د��ع ! 
 ��	ق و � .6 -��
 �!و�6 �2رھ�ی او 
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��!	رده 	رای !د�
 !د�ر �.!�رات �وای !ر2ز و 	.داً �� و�ت و��ت، . !�	��د

                                                             .   !.!�ر �ر�6 ر���ور 	ود

��و�ت � ط�ت ا!��
 ��ز !.!�ران !��ور در��دھ�ر �.�ل 	ود�د، از-! �، !��وان 

ھ!+��ن ا���د د7ور، ا���د . !د و ا��ر-�ن ��م 	رددو 	رادر را 	� ��!��ی ��ر !'

دردوران � ط�ت !'!د ظ�ھر . , 
 و '�-
 <�ر !'!د 92ن را ��ز	��د ��د 2رد

 

 	��م �.�م )ر���ت 	 د�� ( ��ه، در��دھ�ر !.!�ر	��
 ر�!
 در ��روا(��� ،

	� -�ن ��د !��د �2 	��م �.�م -�ن !.!�ر	��
 !��ور	ود و در�ن !.!�ری ��ص 

از-! 6 �2رھ�ی !�م �.�م -�ن . �-ر	� و دارای �9'�ت !� �
 ������ !��د

ا�ن 	��ی !�	رک، !���د . !.!�ر	��
، �.!�ر !8	رۀ !�رو�س ���� در ��دھ�ر !�	��د

!8	رۀ ا'!د ��ه 	�	� !�	��د، !���� در�0 !��8س 2و+��ر، �.!�ر��ق دروازۀ ,�د��ه 

، !���ر ��د��ر ��دای !�و�د در و(�وا(
 در��دھ�ر، ��	د+وک ��دا در��ر ��دھ�ر

 !�و�د، �.!�ر !زار و ��	د ا'!د !�و�دی در و(�وا(
 !�و�د، �.!�ر !�-د -�!

و ازھ!� !�م �ر و ) !�8م و�7ت ��دھ�ر(درو(�وا(
 دور ا���دۀ 2د�
 و �.!�ر ارگ 

!��ل �ر، �.!�ر ��	د !زار ا, �'Bرت ا'!د ��ه 	�	� !�	��د �2 	� اDرا��	ت 

�.�م -�ن . !
 �وپ درو�ت �8وی درز <�دا 2رد و �طر ا��دا!ش !�ر�ت!ر  

!.!�ر	��
 	� !��رت ��ص �وا��ت 92ه �0 ��	د را دور ����� و ,وض آن 

 92ه �0 �و 	��زد ودر!' ش ��ب �!��د �2 �0 �2ر 	���ر ا���دا�� و !�ھرا�� 
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!'!د �د�ق و  �.�م -�ن !.!�ر	��
، <�را���د ,	دا(ر'�م، �وا�6 ا���د. 	ود

        .                            !��وب 	� ���دان ا���د !'!د ����ن !.!�ر !�	��د

 


 ازآرا!��ه ا'!د ��ه 	�	� در ��دھ�ر��!� 

�ذ2را�ن ���� ��ز!�م ا�ت �2  ا���د �.�م !.!�ر	��
 در�2رھ�ی �ود از �	0 

زا�ن، ��'ب � �68 ��ص در���8 و د�. ھ�ری 	��را !�DGر 	ود و آ�را !
 <��د�د

� �=� �.�م -�ن  . ��وع �2ری اش !ورد <��د ھ!� 2س 	ود.و !��رت 	
 �ظ�ر 	ود

اودر���8 و . ھ-ری �!ری 	� ,!ر ھ���د ��(� �
 و��ت �!ود 1350در��ل 

	رای <و(داران ��ر، . �.!�ر���� ھ�ی ��ر �و ��دھ�ر رول ارز�ده دا�ت

,ط�-�ن و ( �، ��ر دو 	رادر�و�
 ��رھ�ی �ورد و 	زرگ �.!�ر�!ود، از -! 

از-! 6 �2ر ھ�ی ارز�دۀ د��ر�.�م -�ن . را !��وان ��م 	رد) !و�
 ��ن

,�س آن درج 2��ب (-�! در ��ر �و ��دھ�ر !�	��د  !.!�ر	��
، �.!�ر �ره  
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�ره -�! �!	ول ارز�ده ای از !.!�ری 92��0 در ��ر ��دھ�ر 	'��ب ). ا�ت

�ر!�م و ��2
 �2ری 	�رو�
 �.!�ر�ر�6 !	�رک ��ز ز�ر �ظر                .!�رود  

. !'ل !�	رک�.�م -�ن  �ورت �ر�ت �2 �د!ت 	زر�
 	ود 	رای �ز��ن ا�ن 

" ���م ا(!.!�ران " !- 6 (!ر در�0 �!�رۀ �و�ش، و��ت �.�م -�ن را ز�ر ,�وان 

                                                                           . 	� ��ر ر�� ��د

	رادر د��ر�.�م -�ن !.!�ر	��
 	��م (.ل !'!د��ن ھم !.!�ر ورز�ده 	ود�2 از 

-! 6 �2رھ�ی ��!	رده در�ن !.!�ری، �.!�ر��	68 (��6 ا'!د ��ه 	�	� در��دھ�ر 

���8 و د�زا�ن ا�ن (��� را داوود��ن درذھن �و�ش از دوران �'��ل . !�	��د

داوود ��ن . ود دا�ت �� �2 در ��دھ�ر آ�را -�!6 ,!ل <و����ددر�2ور�را��� 	� �  

��ررھ���
 وا(
 ��دھ�ر، �.!�ر��	68 ھو�ل . وا(
 ��دھ�ر	ود 1314در��ل 

��دھ�ر، �.!�ر �=����6 ! �
 ��دھ�ر، �.!�ر (��6 !�رو�س ���� �2 '�ل 

�و �راه، دارا(!. !�ن ,�(
 درآ�-� !�	��د، �.!�ر ��ر 	�غ <ل ��دھ�ر، �.!�ر ��ر 

 
و��ر��ھ
 +����ور از -! 6 �2ر ھ�ی ��د��ری (.ل !'!د ��ن !.!�ر 	��

                                                                                    . !�	��د
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 ھ�ر �دن  �ری در(وب

 

ری آ�Dر !����و. ا���3���ن �0 و�ت !ر2ز ��ذ�ب، ھ�ر و !د��ت -���
 	ود


 و �2ور���ی ارو<��
 ����8ن 	��!�ری ��!D, وری�ھرات در ا!<را 
و�ط�ط

!-!�� ھ�ی 	ودا در+�ن . دا�ت و در 2 ��و��� '=ظ و -! آوری !��د

����ی ھ�ری ا���3���ن ھ�ی ا�9!
 ��زه �0 ��!ت از دا��!��ور	ود، ��6 ھ�ر

                                                                           .	� �!�ر !�رو�د

!رد!�ن 2و+
 و �	��ل �زد�0 	� آ��� در اطراف و ا��2ف �2ور، ز�ورآ7ت ز�	�، 

از� ُ��ی ز�	� . ��(�ن ھ�ی !رIوب و !��و-�ت !�'�ر 	� �رد را 	� و-ود آورد�د

و �و�	و ی ا���3���ن، ,طرھ�ی دل ا���ز �����د، از �	���ت آن روIن !=�د 

و ز�	��
 ����، !�-د،  ا��'��ل �!ود�د، از ��M ھ�ی ��!�
 آن در �ز��ن

.                                     ,	�د���ه و���رآ�Dر��ر��
 ا��=�دۀ �����
 �!ود�د  
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دروادی ھ�ی �!�ل �رق ا���3���ن، 	���ده ��ن آن �2 در�ن �2دن �2ری 	�7ی 

، ازدر���ن )�2دن �2ری(+وب !��رت 	� �زا�
 دا���د، در� 8ت آ�Dر ھ�ری   

، ��ون ھ� و دروازه ھ� و )2وه ھ�ی �ور���ن( �ی ھ!�(�� درا���3���ن � � 6 2وه ھ

+و2
 و !-�!� ھ� را !ز�ن �!ود�د �2 !���دش در د��ر ��8ط آ��� د�ده ��ده 

در!ر2ز ��ر�2	ل، ا,��ن، 	زر��ن و Dرو�!�دان، ���� ھ� و !��زل ��ن را . ا�ت

�دی، ارو<��
 و 	�7�ر 	� ا�واع �2دن �2ری ھ�ی +وب �2 در آن از ھ�ر 	ودا�
، ھ

.                                                  ازھ!�،  از ھ�را�9!
، !ز�ن �!ود�د  

ی ���وارت !ؤ�س و ر��س !ؤ��6 ھ�ری ��روز 2وه در �ر-!6 �=��ر از راور(

         )                                                                      �2	ل !�	��د 

م در�2	ل 2006 	���د ��روز2وه، !ؤ��6 آ!وز�
 و ا��=�,
 !�	��د �2 در ��ل

ھدف ��ر�واھ��� و 	�ر دو����6 ا�ن !ؤ���، ھ!��� ا'�� و ز�ده . �G��س �د

���دا��ن ھ�ر�2دن �2ری +وب �2 -ز�
 ازھ�رھ�ی ز�	�ی ا���3���ن !�	��د، 

	.د از ا���!� ���ب و -�M ( �ن در�روع �2را���دان ا�ن ھ�ر �2 درا���3�� .	ود

 

 !��ده 	ود، �وا�ت !ؤ��6 ��روز2وه ا�ن 	ود �2 ا�ن ھ�ر ز�	� و ) و و�را���	

!8	ول 	� ��ل ھ�ی آ��دۀ ا��3ن !��8ل �ود �� !	�دا 	� !رگ ا�ن ا���دان ا�دک �!�ر، 

               .                                                      ا�ن ھ�ر��ز د�ن �ردد
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�و�ط ا���دان ) د��ر و <�ر( از�روع �2ر �� ا!روز، ���.داد -وا��ن ا��3ن 

.  ورز�ده در�ق �2دن �2ری +وب 	� !��رت ھ�ی �وق ا(.�ده ز�	� �ر	�� �ده ا�د


 �2دن �2ری +و	
 از روی �!و�� ھ�ی ��Qز�ز �2ر ا�ن !ؤ���، �ط.�ت �Iدرآ 

�ور���ن و �2	ل ���� و �و(�د !��د، و(
 در ا�ن اوا�ر در�2ر ھ�ی �2دن �2ری 

.         +وب، آ�Dر ھ�ری ا�9!
 �رق !���� و آ���ی !ر2زی ��ز ا��=�ده !��ود  


 	� ا���ل و د�زا�ن ��Qز�ون، <رده ھ�ی �ر، �	در!ؤ��6 ��روز2وه، دروازه، !�

ھ�ی ا���دان ا�ن ھ�ر، در��رھ�ی ھ�ی !�� ف در�2دن �2ری از روی �!و�6 �2ر 

ا�ن، �0 ھ�ر ز�ده و �.�ل . !�� ف !�ط�8 و �2ور!�، ���8 	رداری و �و(�د !��ود

!�	��د �2 �2ر�ران و !�ھر�ن �ن ، 	� ا(��م �ر��ن از �2ر ھ�ی ا���دان ��	�8 و 

.     '�(��، �و(�دات �و�ش را !ط�	ق 	� ا�-�	�ت ,�ر �8د�م ,��9 !�دان !��!���د  

-! 6 �2رھ�ی �!و�� وی !ؤ��6 ��روز2وه در��!ت �2دن �2ری +و	
، !��وان از


 	رای ادارۀ ا����ف ��Qز� 
از دروازۀ 2��	���6 	زرگ �و�2و در-�<�ن، <ردۀ -و	

���2دا، �0 ��!ت از �ر��+ر ھو�ل 	زرگ ���2ت در��ر (�دن، �=�رت ا���3���ن 

�ون ا!ر����
 در�2	ل، ��ون در�و�2و، 2��	���6 <وھ��ون �2	ل و 2��	���6 <وھ�

+و	
 !ز�ن  	� �2دن �2ری 	رای وزارت د��ع ���2دا در ا��وا، (و'6 !8	ول �2د 

�2ری �ده در �ط 2و�
 	رای وزارت ��ر-6 ���2دا در ا��وا و ���.داد <رده ھ�ی 

 

 	رای ���� ھ� در ارو<� و ازھ!� 	�7�ر، 	�ز ��زی +�د ���6 �د�!��Qز� 
+و	


	� �8ش و ���ر ) <�� ھ�ی اُر�
( �2	ل �2 دروازه ھ� و <�� ھ�ی آن  در !راد ���  
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 �2ر ھ�ی �!و�� وی 	رای �=�رت ا!ر��� ( �2دن �2ری +و	
 ����� �ده B.	

��ز از -! 6 �2ر ) در �2	ل و ��ر �<�دار �� د���رر��س ا-را6�Q دو(ت ا���3���ن

                                  .                  ھ�ی �!و�6 !ؤ��6 ��روز2وه !�	��د

!'�و7ت �2ر ا�ن !ؤ��� در�!�����ه ھ�ی 	�ن ا(!  
 ��ز 	� �!��ش �ذا��� 

 
 !��ود و در !�دان ر��	ت آزاد 	'�ث �0 !ؤ��6 <��8دم در�2رھ�ی ھ�را�9!

!�ھر�ن و �2ر�ران ھ�ری . در ��!ت �و(�دات ھ�ری !�!��ز و !�8م 	ر-��� دارد

ه 	� ا��=�دۀ 	�ش از ���د ھزار �!و�6 �2دن �2ری در+وب در!ؤ��6 ��روز2و

. را، از !را2ش �ر��� �� !�(ز�� درطول ��(��ن !�!�دی -! آوری �!وده ا�د

.  !ط�	ق 	� ذوق و � �68 ���
 	رای !��ر��ن، �ر!����ت ��ن را ���� !��!���د  

 در!ؤ��6 ��روز2وه، از+وب ھ�ی !��ور و �!و�� وی ا���3���ن از �	�ل

!ردم ا���3���ن . +��ر!3ز، 	�دام، �وت، ����ر، ���م، 	 وط و �Iره ا��=�ده !��ود

<�� �� . از ��	ق 	� �2ر +وب و �2دن �2ری ز�	� 	رای <�� ھ�ی اُر�
 آ��� ا�د

اُر�
 در�0 +و�2ت -�	-� !�	��د �2 	رای رو����
 و ھوای ��زه در دا�ل ���� 

0 !�ر در ھ���د ����
 ا�ت و �� دا�� <�� ھر<�� �8ر�	�ً �. از آن ا��=�ده !��ود

در �0 +و�2ت +و	
 �ر	� �ر �رار !���رد و !.!و7ً دو �� �� +و�2ت <� وی 

ھم �رار !���ر�د �2 در ���� ھ�ی �ورد و 	زرگ در ��رھ� از آن ا��=�ده 


 از!��-د ��ز ازآن ا��=�ده !����دB.	 در 
<��، 	���ر �2رآ!د و .  !��ود؛ '�

<�� درز!���ن <���ن 2ش !��ود �2 ھوای �رد . !�	��د ھ� ���� !ؤDر و ز�ب  
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از	�رون 	� دا�ل ���� �را�ت ���د، و(
 در��	���ن !.!و7ً در�!�م و�ت آ�را 	�7 

!����د �� ھوای ��زه دا�ل ���� �ردد، �8ط درو�ت +��ت و�دت آ���ب �� ,�ر، 

� دا�ل ���� !��ود و ا!� 	� ا�ن �ر��ب !�� 'رارت 	�رو�
 	. آ�را <���ن !����د  

ازطرف ,�ر، �ب و �	V، <�� ھ� را 	�7 !����د و 	� ا�ن �ر��ب، ھوای دا�ل 

.                                                ���� 	���ر !ط	وع و �وش آ��د !��ود  

 


 از�0 ھ�ر�2دن �2ری درا���3���ن��!� 

�2دن �2ری ��و���ی +و	
 �ور���ن از �!و�6 ��و���ی �و���
 !�	��د �2 �و�ط 

,��2ر�و���
 	� ا���3��ن آورده �ده ا�ت و 	� !رور ز!�ن ھ�را�9!
 ��ز در 

در,�رIز�وی، Iوری، ��!وری، . ا�ن �وع �2دن �2ری -�ی �ود را  ����� ا�ت

!د �2 �	ب �8و�� و �=وی و !3ل، در��!ت �2دن �2ری +وب، ��و,
 	� و-ود آ

.                                                                          دوام ا�ن ھ�ر�د  
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در!د��ت ا�9!
، �2ر ھ�ری �2دن �2ری +وب، !��و��ً در دروازه ھ� 	���ر 

ارز�ده ا�ت، و(
 �ز�Qن �2ری، د�زا�ن، ���8
 و �2دن �2ری +وب در دروازه 


 !�	��دھ�ی ,�ر ��!وQ��D��ر !��ور و ا���	آ!�زی و . ر��ن ھرات  Mر�  

. در��ر�2	ل، �!و�� �
 ازھ�رھرات !�	��د) <�P �ن( !����وری دروازۀ ز��رت 

��8
 دروازه ھ� 	� ا���ل ھ�د�
 در دوررا دور +و�2ت و 	� �2دن �2ری در�� �

) ھرات !���د �2دن �2ری ��M ھ=ت � م �وا-� ,	دX ا���ری در(�طV !�� ف 

	�ھم 	���� �ده !Dل �0 � د��6 	���ر !8	ول ظ�ھر !��ود و ا�ن، �0 �!و�6 �وق 

!.!و7ً . ا(.�ده -�(ب و �د�!
 ا�ت  �2 در�ر���ر ا���3���ن 	� �ظر !�ر�د


 او��ت B.	 ن و �2دن �2ری !��ود و�Qز� 
دروازه و +و�2ت 	� آ��ت �رآ�

ن �2ری +وب ھم 	�ورت !�=رد � د��6 �2د.ا�!�ی ا���ص ��ز درآن د�ده !��ود

���� ا��.!�ل ) �8ف(و �� ھم +�د �� ��-��
 	ر د�وار و ا��2ف ���� و �� در+ت 

                                                                                  .!��ردد
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 ��درا�������ن *��ری و *  

 

�����ی !.د�
 �2 از ا�ن �2ور 	�����
 	د�ت !
 . ا���3���ن ز!�ن �وھر!�	��د

(.ل <��زی، �و<�ز، ��M ��ه !�8ود در ��دھ�ر، . آ�د، اD2راً ��در و2!��ب ا�ت

��M ر��م در وادی ھ !�د، ��I�- Mوری؛ ��M ��م، 7-ورد در	د���ن، 


 ا�د �2 در��رج ازا���3���ن و-ود �دا!���I ر�داز-! 6 آن .                        

��M � !��ر 	� ر�M ��ر+��
 ��ره و ��ز از -! 6 �����ی !��ور و �2رآ!د  

��.ت د��
 '-�ری و '��2
 از ز!��� ھ�ی �د�م در !! �ت !� . ا�ن �2ورا�ت

.                                  را�P 	وده �در و ��!ت ا�ن ����� را 	 �د 	رده ا�ت  

وا� در ��ر �2	ل، در 	�رۀ ) -!�ل(��'ب !ؤ��6 '-�ری و '��2
  ،,	دا('ق

��رده ��(� !ن �8ر�	�ً +: " �ور��دی +��ن �=ت 1348ا�ن ��.ت ز�	� در��ل 

او از '-�رھ� و !ُ�ر2ن ھ�ی در-� . �دم ���رد) -!�ل ا(د�ن (	ودم �2 �زد !�!��م 

�2 	�ر اول از  <��زی (.لِ  .اول �2	ل 	ود �2 در 2و+6 �2ه �رو�
 د�2ن دا�ت  
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��دھ�ر	د�ت آ!ده 	ود، طور �!و�� از طرف وزارت  �-�رت 	� !�!��م ار��ل �د 

!�!��م ا�ن �2ر را 2رد و ��M !ذ2ور . �� آ�را �راش �!وده �و,�ت آ�را !. وم �2د  

	.د ازآن ازطرف وزارت �-�رت 	رای �2ر در  .را (.ل <��زی ����ص داد

!ن ��زدرآن ��	ر��� 	� او . ��3
 !.�ش !8رر�دا� ��150	ر��6 '-�ری !�ھ��� 	� 

��زدرا�ن ��	ر��� ��!ل ) د'��م '-�ری !ؤ��� ( '��م، !�(0 . �2ر !��ردم

.                                                                                    �2ر�د  

آ�ز!�ن، 	���ر ��ده  و���ل �2رآ!د: " ,	دا('ق 	� ����ن �ود ادا!� داده �=ت �2 

	رای <��ر�ت ا�ن ��.ت، وزارت �-�رت ���=ر آ(!��
 را 	�  و���ل . 	ود

,�ری 	رای ا�ن ��	ر��� ا���دام �!ود �2 وی ��ز ز�رد�ت او �2ر !��رد و 

وی 	.د از�ش ��ل �2ر در ��	ر���، . 	ر�دن و �را��دن ��M را !
 آ!و�ت

 ��ن د�2ن 	�ز 2رد و ھ�وزدرھ!�ن در� .� 6�X V 1321	رای  	�ر اول در ��ل 

.                                                                د�2ن !�3ول �2ر !�	��د  

��M 7-ورد �2 ��ر-��ن 	���ر 	� آن ,�9!�د !�	���د، از	د���ن 	د�ت !
 آ�د 

�.!�را�
  7-ورد 	� <�P �وع در-� 	�دی �ده و �وع د��ر آن،: و +�د ��م !�	��د

7-ورد در-� . !�	��د �2 	رای �ز�Qن روی ,!�رات 	� ��وه 	��ر 	رده !��ود

اول ��ف 	وده دارای ر�M ��ز، <�ک و-9دار !�	��د �2 �0 �رام آن �� �د 

���وت �2 در !�ط68 -�د(0 <�دا !��ود ��ز از �����ی ُ<ر . ا���3
 ��!ت دارد

��طرف در��دھ�ر <�دا �ده در +�د ��M �و<�ز �2 از �� ��ل 	�. ��!ت �2ورا�ت  
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ر�M 	د�ت !
 آ�د؛ از �	�ل زرد، ��واری 2م ر�M و �� 
 �� دودی �2 ��م 

و  ا��ر ا(ذ2ر 	���ر 	=روش !�ر�د و �0 �رام آن ، ���د ا���3
 ��!ت دارد

.             ازآن ���ن 27ت �ردن و ���ن ا����ر !ردا�� و ز���� ����� !��ود  

���، �وب و �راب دارد �2 �راب آن  ,!و!�ً در !وزا0�Q ھر�0 از ا�ن ��


 +�زھ�ی د��ر ا��.!�ل !��ود و از 7-ورد B.	 و 
	رای ُ<ر�2ری ��2��ردا�


 +�ز B.	 د و�	ر، 27ت، د�ت �ن ا������ ،
ا, 
 ,!و!�ً ز�ر�و�
، ِ<ن ِ �����

                        . "                                        ھ�ی د��ر ����� !��ود

ا���دان !��ور �د�م �2	ل ,	�رت 	ود�د از : "  ,	دا('ق در-واب �0 �ؤال �=ت 

-!�ل ا(د�ن، ,	دا(.ز�ز و !'!د ا!�ن '��ک و ا���دان ��
 ا!روز ,	�رت ا�د از 

                                                            ".,	دا(��ور، '��م و �ودش


 از��M ر��م را در ده روز  84در 58!� !�وا��م �I 0وری : " وی ا�زود����


 را ��ز در ھ!�ن  !دت �و(�د  39	��ز�م و ھ!+��ن Iوری ِ�رد 	� !'�ط ����

."                                                                           2رده !��وا��م  

در�2ر��ه ,	دا('ق ھ�ت �=ر !�روف �2ر ا�د �2 !.�ش آ��� از ���زارو<�-�د 

آ7ت !وردBرورت ا�ن ��.ت، ,	�رت ا�ت از . ا���3
 �� دوھزار ا���3
 !�	��د

!���ن ُ	رش، �راش، (�م �!ودن، <�(ش ا(!�س �راش ُرخ 2ش �2 !��وص 	رای 


 +�ز ھ�ی د��رB.	 و<. 7-ورد ا�ت، � م �2دن، �وھ�ن و�ز و (.ل <��زی �

.                                                  ,!و!�ً �و�ط ا(!�س �راش �2ر !��ود  
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 ،
+�زھ��
 �2 ا!روز ا�ن <��� وران !���ز�د، ,	�رت  از ��رت دا�

��2��ردا�
، �ط
 ھ�ی �رد 	رای !-�!� ھ�ی 2و+0، ا���ی !وزا0�Q، !�وه 

از ا	���رات . ��8ب، �2�� وا���ی ُ<ر�2ریدا�
، Iوری ھ�ی !�� ف، <��(�، 	  

 

 


 از�و(�دات '-�ری ا���3���ن��!� 

 

,	دا('ق ��
 ھم ����ن د����ه  �2رش !�	��د �2 ھ!� !���ن آ7ت �2ر آ!د �ود 

,	دا('ق 	� <�س و . را �ودش ����� ود��ر '-�ران از د����ه او �8 �د �!وده ا�د

او !�!
 2رده ا�ت و �.9ً در +��ر  ا'�رام ا���د �ود، !ؤ��6 �ود را 	��م

                                                         .  راھ
 طره 	�ز��ن د�2ن دارد
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�و��ن دوزی درا�������ن��%ت   

 

<و���ن دوزی 2�ب و �2ر ��ر��
 !ردم ��ر 	�����
 Iز�
 !�	��د �2 درا�ن 

 
ھ� را 	�ود - ب �!وده و در ��رج اوا�ر رو�ق �و	
 ����� و �و-� ��ر-

                                               .!! �ت 	�زار �و	
 ��ز <�دا 2رده ا�ت

در<و���ن دوزی ا!روزه، <و�ت 	��3َ، 	ره 2
، �و�=�دی، رو	�ه، �=0، �ر��ق، 


 '�وا��ت د��ر 	�را B.	 و 
!ر��وس، �9�ون، �!��+�، < �M، <�0 2وھ

.                                                                               د	رده !��و  

�ور��دی، 1348�ردار!'!د ��
 از<و���ن دوز ھ�ی ��ر �2	ل در��ل 

!� از<و�ت �و�=�دی، -�2���ی �ورد و 92ن 	� : "  در-واب �ؤا(
 �=�� 	ود

ھ�ی <و��
 ) !وزه( !و��2 د�زا�ن ھ�ی !�� ف، از<و�ت <�-� �0 (��� و ُ<ر�ل، 

از<و�ت رو	�ه، �=0 و �ر��ق، ('�ف، -�2ت، . ��ده و � دار ود���ش !���ز�م  
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+<� <وش ود��� <وش و ھ!+��ن از�9�ون و �!��+�، ��7ن و != ر ز���� 

                                                                                  ". !���ز�م

 


 از دو����2ی <و���ن �رو�
 در ��ر �2	ل                                           �� 


 <و�ت را در �2ر�ز!�را�-�م !�دھ�م و " �ردار!'!د ,9وه �!ود �2 I�	د

<در !ن '�-
 �دا !'!د ا���د ا�ن �ن و �ر 2ردۀ . �2ر���6 !� درآ�-� �ت

�=�دی را از !زار �ر�ف، <و�ت 	��3، 	ره �
 و �و... �2ر���� !�	��د

 

 '�ص د��ر !! �ت 	د�ت !B.	 رک، �ِر ُ<ل، !�!��، ھرات و�+���

<و�ت ھ�ی �ر��ق، �9�ون و �!��+� را از !زار�ر�ف، 	د���ن، !�!�� . آور�م


 -� ھ�ی د��ر <�دا !����مB.	 آ�د . و 
<و�ت < �M از !�!�� و 	د���ن !


 او��ت درھرات ��ز <و�ت 	.. و<و�ت < �M 	د��
 	���ر �وب !�	��دB

."           	ره 2
 ,!و!�ً در Iز�
 و 92ت ا��'��ل !��ردد. < �M <�دا !��ود  
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!ن 	�7<وش �ر���
 ����� ام �2 : " وی در 	�رۀ ا	���ر���
 �ودش �=ت 

. روی آن از<و�ت �و�=�د و� دوزی �ده ا�ت و ا��رش <و�ت �ر��ق !�	��د

در ��.ت ا!روزه، در <و���ن . ��!ت ا�ن 	�7<وش !	 N <�-�زارا���3
 ا�ت

� ف، ��ل دوزی +�زھ�ی ز��دی ����� !��ود، از�	�ل 92ه رو	�ه 	� ا���ل !�

�ر���� از<و�ت رو	�ه و != ر 	� د��!�ل دراز 	ری �رم 2ردن د�ت، د���ش و 

<و���ن . !وزۀ ز���� و !ردا��، 	�7<وش ھ�ی ز���� و !ردا�� و <و����<� � دوزی

 
دوزی ,!و!�ً 	د�ت ز����ت، �0 <و����+6 <ر�2ر ,!و!�ً 	� �� �د ا���

ا-وره داده ( ��3
 � دوزی !��ردد �دوزی �ده ��-وره !وزه از +�ل �� ھ���د ا�

) "                                                                                   !��ود

ا���د اول !� : "  �ردار!'!د در	�رۀ ��ر�T و�� �دا!ت <و���ن دوزی �=ت  

!روز -.=ری ا. <و���ن دوزھ�، ا!�م -.=ر��دق !�	��د �2 -.=ری را ����� 	ود

ھ!+��ن 	�7<وش دو <و��� ����� �2 <و�ت . ��ز را�P ا�ت و��ل ('�ف دارد

. "       آ�را از <و�ت ا��ر �2 ر�M �د�!
 <و���ن دوزی ا�ت ، ر�M 2رده 	ود

ر�M � دوزی را �ود ��ر-
 ھ� ا����ب !����د : "  وی در-واب �ؤا(
 �=ت  


، ���ه �و��! ،
7دی را 	���ر ا����ب ��ر-
 ھ� ر����ی ��واری، ��وه �

!��ل �ر�ن �2ر در��.ت <و���ن دوزی، ����ن 	�7<وش �ر��ق . !��!���د

!�	��د �2 !��وان از آن ده دا�� در�0 ھ=�� ���ت �2 �
 دا�6 آن از <�-�زار �� ده 

در�2ر���6 !� +��رده �=ر !�روف �2ر!�	���د و +�ل . ھزار ا���3
 !�	��د

<و����+� ��ز دارای ا���م !�� ف . م �!وده ا�م�=رزن را 	رای � دوزی ا���دا  
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، <�ی !و�2 ��!ت �0 دا�� <و����+�، ازھ���د �� �� ھزارا���3
 !�ر�د. !�	��د

د���ش <و�ت !ر��وس �2 ��	ت . و !وزه از <�-�ه �� ���د ا���3
 ��!ت دارد 

 	� <و�ت �و�=�د ھ�ی  ,�دی �ر!�ر !�	��د، �
 -وره دو�د ا���3
 ��!ت دارد،


 -وره 	� �روش !�ر�د� 
."     در'�(��� د���ش <و�ت �و�=�دی، <�-�ه ا���3

!'�و7ت ��.ت <و���ن دوزی !� ا!روز در��رج،  	�زارو �ر�دار �وب   

<�دا 2رده و در اD2ر 	�زارھ�ی 	زرگ -��ن !���د �را���، آ(!�ن، ا�� ���ن و 

                                                                .ا!ر��� �روش �وب دارد
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 درا�������ن��� 
 ��%ت �ُ�-

 



 �2ور 	� �!�ر !�رود �2 در  )د���ر( ��.ت (ُ�������	 
 از ������ 
��	

	��ن -ز,!دۀ (	�س ! 
 ا�����3 !�	��د �2  (ُ��
 . ادوار !�� ف رواج دا��� ا�ت

                                                              .   	دون آن، ���ص !
 !��د

�ور��دی، ��
 از(ُ��
 	���ن و ��ل 	���ن !' 6 +�داول �2	ل،  1348در��ل 

در	��ت (ُ��
، از ا	ر��م، ��د و �T : " را- 	� ا�ن <��6 �ود +��ن �=ت 

��د از-�<�ن !
 آ�د �2 �0 	�دل آن، ھ���د و<�-�ه . !��وص �2ر !���ر�م

. و ���و�ز 	���� !��وددر�2ر��ه !� (ُ��
، د��!�ل +�ر���� ... ا���3
 ��!ت دارد

در��	ق در�2	ل از���و�ز ('�ف !������د، . از���و�ز ز���ی 2و+
 (	�س !
 ��ز�د

 
در	�زار، ا�ن !'�ول وطن )  -د�د و (�9!
(ا!� ورود ��� ھ�ی !�� ف ��ر-

                                ."                                    را 2��د ����� ا�ت
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 درا���3���ن��	 

 از د����ه ھ�ی (ُ���� 

��ل �ر���� �
 !ردا�� در D!ر��ل 	���� : "  �ورا(د�ن درآن ز!�ن ,9وه 2رد �2 

!��ود �2 درآن از ا	ر��م و ��د �2ر !���ر�د و�ط ھ�ی �رخ آن از ا	ر��م 

 ��دا�� (ُ��
 !ردا�6 دو��م  در ����م !�ر، در'دود دو�د و <�-�ه �� ��. !�	��د

ا�ر�0 (ُ��
 �2 ����� و ��+6 آن از ا	ر��م 	��د، �8ر�	�ً ... �د ا���3
 ��!ت دارد

ا�ر <� � ��2ن از<� 6 ��ر ��زک 	��ر�د، . ��م <�و ا	ر��م !�رف دارد

"                       .2!�ر!�رف !��ود و ا	ر��م ,!و!�ً ازھرات 	د�ت !
 آ�د  

�=� ر-ب , 
 آ�<ز، '�-
 	رات , 
، ا���دان �د�م ا�ن 2�ب ,	�رت 	ود�د از � 

,	�رت ) �ور��دی  1348����ل (ا���د �.8وب و !'!د , 
 و ا���دان ا!روزه 

.                                              ا�د از ا���د �ر�ف، !�را'!د و �ورا(د�ن  
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در��	ق در�2	ل، �� �د و ��ت  د����ه 	��ت (ُ��
 در!' 6 +�داول، !راد 

�� 

 و � .+6 �2	ل !و-ود 	ود، !�ر'�7 !. وم ���ت دراDر-����ی دا� �

 و�رود و �رازا-�!�,
، اDری از آ��� 	��
 !��ده �� ��ر؟                             

ا�ن ��.ت رو 	� زوال !�رود، " (ُ��
 	���ن ��ر�2	ل درآن ��(�� !��=��د �2  

ُ��
 92ه 	� �ر !����د و �� 	دون  ز�را از ��طرف !ردم آھ��� آھ��� �� 	-�ی)

 
92ه و (ُ��
 ز�ده �
 !����د و از�وی د��ر، (ُ��
 ھ�ی <�2����
 طور ��+�ق !


 	� ��دا�� (ُ��
 +�داو(
 	را	ر�ده �!��وا�د���2��> 
. آ�د، در'�(��� �د دا�� (ُ��

آ��م ���ص !� از !ردم �ود � � دار�م �2 +را (ُ��
 ��ر-
 و " آ��� !��=��د �2 "  

ا	ر��م روز �� "اھل ا�ن �ن ,9وه !��رد�د �2 ." را	ر (ُ��
 وط�
 �ر-�V !�دھ�د

. "                روز ��!ت �ده !�رود �2 ا�ن ھم 	رای �8وط ا�ن �ن !ؤDر!�	��د  

  

 	�ت و �� ھ�وز ھم !
 	�دد، !�ر	��ن (ُ��! 
ھ!� 2س درا���3���ن (ُ��


 !�Dل !�	��د؛ ز�را از �0 طرف !ردم ��دھ�ر  ��دھ�ری در�!�م �2ور !!��ز و	

.                    ��0 <وش ھ���د و از -��ب د��ر، +�ره وا�دام !����ب دار�د  

ھ!�ن ��.��ران (ُ��
 	�ف درھ!�ن ��(��، از	
 �رو��!��
 و 	�زار 2��د ا�ن 

�س ��.ت ����ت ھ� دا��� و !��=��د �2 ا���ش دو(ت �2ر��ه ھ�  و��� ھ�ی �=

)     <���ن.   (	��طر رو�ق ا�ن <��� ���� �2د �� !� ��.��ران ازآن ا��=�ده �!���م
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 ��%ت آھ�-ری درا�������ن

 

آھ��ری �2 �0 ��.ت �د�!
 در�2ور!� !�	��د، در ز�ده �
 	�ر��ز ��	68 

طو�7
 دارد B �2رور��ت ,!دۀ ا���ن، !��و��ً در ا!ور زرا,ت از ا�ن 

در��.ت آھ��ری ا!روزه �2 در !! �ت !� ز��د . ����و �رد�ده ا�ت ��.ت 

آھ�
 �2 در ا�ن �ن 	رای ����ن . را�P ا�ت، �د ھ� و�� 6 �2رآ!د ����� !��ود

ا��� ا��.!�ل !��ردد، ,	�رت ا�ت از آھن ھ�ی ا��9رن، <�
، آھن �ط وا�ون، 

ار+�پ، 2!��
 ��T �ول از�ش �� 	��ت !� 
 !�ری، آھن �ل، آھن ���� �
 2 د

 
!و�ر، ا2�ل، �ر�م ا2�ل <�2����
، آھن ���� �
 رو�
 از ھ�ت �� دوازده !� 

    .!�ری، آھن ��B �، �ر�م 	�رل 	���ره �2 در ����ن 	� +� ازآن ا��=�ده !��ود
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 از آھ��ران ا���3���ن                                                                 ��  

 

�ور��دی 	�  '�-
 '	�ب X ���ن از آھ��ران  �1348'	�
 �2 در��ل 

آھ��ری 2�ب <دری !� !�	��د و از آوان : " !��ور�2	ل �ورت �ر�ت، �=ت 

در��.ت آھ��ری 	���ر +�زھ� ����� !��ود !���د . 2ود2
 	� ا����ر�روع 2ردم

ی، ��!�ن دروازۀ �2ر�ز�2
، ���6 �-�ر) M� 2(	�ل ���
، ���� 	و�� �2
، 2 �د 

آھ�
، �	ر	رای ������دن +وب، ا�<�ر 	رای � 	�، را2ول 	رای !�(� 2ردن، ا�-� 

	رای -و�� ��2دن ��(�زھ�، ا���م ��دان، +��0 ���	
 و�دا�
، � م ) ��(�ش(


، ا�	ور، ���
 	رای 	�د 2ردن ��دم و -و، داس ��� M��و 
+وب ���

"       واره و �د ھ� +�ز د��ر، <�-� 	رای 2ش �درو�ری، !�ر�ول ��M ��ن  
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2�ب !� ا��س ھر 2�ب د��ر!�	��د ، : "  '�-
 '	�ب X درآن و�ت �=ت 

."                   !��و��ً درزرا,ت 	دون و���ل آھ�
 �2ر2ردن !!�ن ���ت  


 '	�ب X دراDر ا	���ر�ودش، � 	6 ,�ری ���ت �2 �و�ط ا�پ 2ش -�'

ا	���ر�و�ش، !	 N <�-�زار ا���3
 و �0 ر!� از طرف !��ود و در !�8	ل ا�ن 

�2 " 0�2 !ن" وی ھ!+��ن 	� �.داد <�-�د دا�� . �0 ا!ر����
 ا�.�م �ر�ت

                             .  ����� ا�ت ،	رای �2دن ز!�ن زرا,�
 	��ر !
 رود

ز ���ه !�� �ر�ن +�ز درآھ��ری ا: " '�-
 '	�ب X ا�ن ���� را ��ز �=ت �2 

. ����ن ���6 �-�ری !�	��د �2 � �=� ���در درآن ��رت �و	
 2�ب �!وده ا�ت

ا���دان �ذ��� در ا�ن �ن،  ,	�رت . !�ر ا���د اول ���� ��ز، � �=� رووف 	ود  

 

 ا(د�ن، ا���د د(و و ا���د ��ور �2 ھ!� در ��	ر��6 'ر	'! 
	ود�د از '�-

                                                      .                        �2ر !��رد�د


 روا��ت . آھ��ری در د�ن ا�9م ��ز ��ر��+6 در����
 داردB.	 �+���+

در!��ن ا�ت �2 !��و��د او(�ن ا���د ا�ن �ن �ر�ف، 'Bرت داوود <�3!	ر !�	��د 

             .            �2 آھن در د��ش 	� !وم �	د�ل !��د و از آن زره  !����ت

�وم  رد    �� �1��ن داد �01 �روری                در ف داوود آ�را  

� �=� ���در در����ن ���6 �-�ری و � �=� !�ر زا!'!د در ����ن دروازه ھ�ی 

آ7�
 �2 آ��� !������د، ,!د��ً . آھ�
 ,�ری ��رت �و	
 2�ب 2رده 	ود�د

آھ��ر، 	� ودان 	�7ی آھ�
 �2 از ,	�رت 	ود از ��دان و ودان �2 دو�=ر���رد   
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�و�0 �2 ا���د . وزن ھر ودان، دوازده <�و!�	��د. 2وره ��2ده !��ود، !��و	�د�د

� م 	ر�دن ، ُ�!	�، ���ف . آ�را در,�ن '�ل �2 ودان زده !��ود، 	�7ی آھن !�ز�د  

���6 �-�ری �2 آ!�ده !��ود، 	� ��!ت �0 <�و ��ت . 2ردن �ش ��م ا�	ور

 
	�ل �2 ,!و!�ً از دو �� . �رو��� !��د و �0 ���� ,!و!�ً دو <�و وزن داردا���3

!�ر �0 <�و  	�ل �ر!���
، . +��ر<�و !�	��د، �
 <�و ��زده ا���3
 ��!ت دا�ت

                                                             .	��ت ا���3
 �رو��� !��د
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درا�������ن��%ت (��و ��زی   

 

+��و . ��ر+��ر���ر !ر2ز و�7ت <روان در�ن +��و��زی ��رت ز��دی دارد

��زان ا�ن ��ر، !واد !ورد Bرورت ��ن را 	� �ول ��
 از+��و��زان !�ھر	��م 

د��6 +��و . ��را'!د، از 2!��
 !و�ر، �وھ�ن، 	و(	ر�M و �Iره 	د�ت !
 آور�د

<�ی ��ر !���ز�د و -9 �� ��8ل را را از��خ آھو، ��و، 	ز و ا���وان <�(6 

ا�ن +��ر,��ر . �و�ط ر�M دا��، 7ک دا��، ر�M ���و�
 و 2رون ا�-�م !�دھ�د

.                                 	� ھم !� وط �رد�ده و ��م !�� 	� ���م آورده !��ود  

 


 ازد����2ی +��و ��زی در��ر +��ر���ر !ر2ز و�7ت <روان            ��                      
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+��و��زان +��ر���ر، ,9وه از+��و، ا���ی د��ری ��ز !���ز�د !���د �2رد، 


 ھ�ی �ورد و 92ن و�Iره+�� ،
��! � 
+�� ،
	��د �=ت �2 +��و . ��+
 ���ط

��ز ا�واع !�� ف دارد و �=�� �ده �2  �8ر�	�ً <�-�ه �وع +��و در+��ر���ر����� 

ی ��دی، ا�و!�ت، ھزار<��� و ��ری �2 +��وی ھزار<��� !9Dً، +��و. !��ود

.                          دارای ��+
، ��T +��و، �2رد، ���ق و<�-� و �Iره !�	��د  

+��و��زان !��=��د �2  ����ن +��وی ھزار<��� و�ت ز��د را !���رد واز ا�ن 

و <�-�ه ا���3
 �ور��دی، از دو�د �� دو�د  1348('�ظ ، �0 ازآ��� در��(��ی 

                                                                          .      ��!ت دا�ت

او !��وا�د از روی �0 <رزۀ !و�ر، : "  ��را'!د +��و��ز درھ!�ن ��ل �=ت 

,�ن <رزه را  	��زد، !�ر ا��وس �2 <ول �دارد و �2ر��ه او 	���ر 2و+0 ا�ت، 

وی ھر روز �2ر . �
 !�دا�ت، 	���ر +�ز ھ� ����� !��وا��تا�ر�ر!��6 �2

 
!���د، و(
 ,��د �2رش 	� !�رف روزا�6 ز�ده �
 !�ر�د؛ ز�را ���6 ���


 �2 اD2ر<��� وران ."  ( �دارد و <ول ز��د 	رای 2را�6 ���� !
 <ردازد�����

                             )                                                          دار�د

ازا���دان ا�ن �ن در��ر +��ر���ر !��وان از�وا-� !�ر�.�د، ,ط� !'!د و��ه 

�ور��دی، در ��ر +��ر���ر، ھ=��د  1352��  1348�� ��(��ی . و(
 ��م 	رد

+��و��زان ھ!+��ن +��و ھ�ی �� ��P�> ،�3 ���3 و . د�2ن +��و ��زی !و-ود 	ود

.                                      و +��و ھ�ی ��ری !������دده ���8، <�ش �	ض   
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ا	زار ا� 
 +��و ��زی ,	�رت ا�د از +�ش، ��دان، +رخ، ا�	ور، �وھ�ن، 

. ا�واع � م 	رش، +رخ 2وزه، +رخ ��ز2ردن، ��<6 ا�م، � م �� �ون و +رخ <�(ش  
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45 3�ط
 درا�������ن�                     

                

. ھر,�ر و ز!�ن !�	��دا������ در���ط
 �0 <��6 	ر-��� و !ورد Bرورت 

ھر+�د ��ر��+6 ا� 
 ا�ن <��6 �ر�ف ���2ون !. وم ���ت ، ا!� ��
 از ���ط 

	� ,�8دۀ !� !ردم !� !�ن، او(�ن ���ط در : " ھ�ی ��دھ�ر 	��م !'!د ,!ر �=ت 

!ن . ت ادر�س <�3!	ر 	ود و ����� و 	��ت ازا��را,�ت او�ت,�(م ا�9م 'Bر

��زده ��(� 	ودم �2 ���رد ���ط �دم و او(�ن ا���دم ,	دا(ر��د 	ود �2 در ��دھ�ر 

در ا	�دا ا���دم د�ت ھ�ی !را 	� 2وک زدن و 	��� . در ���6 �ود �2ر !��رد

. دو��� !��ددر��	ق !���ن ���ط
 �	ود و ھ!� +�ز 	� د�ت . 2ردن �!ر�ن داد

) 	� �=س(در ا	�دا، ا�وی آ��
 را 	� دھن . ا�ن �2ر ھ� 	رای ���رد Bروری 	ود

ل، ا-رت ھ=�� �
، �� ا��
 	ود �2 �0 �ران ، �
 ا��
 .Qرت... ��زه !��ردم 

�0 . درآ�ز!�ن �0 ��ر آرد و �� �0 +�رک �و�ت �0 �ران ��!ت دا�ت. !��د

ھ�وز ���د . 	� �0 �2	 
 دو��� !��د وا��ت ��دۀ ��دھ�ری و �� �0 -وره (	�س

در�ن ُ�� ��(� �
 �0 !���ن ���ط
 . 	ودم �2 !���ن ���ط
 در ��دھ�ر را�P �د  




��� د��� ا�������ن در �
	�ه ��ل ���� 

 

54  

 

 

را در�0 د�2ن در ��دھ�رد�ده 	ودم و ھر و�ت از �زد�0 آن !��ذ��م، �0 

."��,ت 	� �!���ی آن !
 <ردا��م  

 

 

 

آ�+� در�د�م ����� !��د، ,	�رت 	ود از <�رھن و ��	�ن، وا��ت ��دھ�ری ��ده، 

ا(	�� 	�را�
 و . وا��ت � دار +ر!� دوزی �ده ، وا��ت ا��ر�زی ��ده و � دا

. 	�7<وش 2!�ر����� !��د، ز�را !ردم �I(	�ً �و�
، +<ن و 2!<ل !
 <و��د�د

,��2رھم 	� <�رھن و ��	�ن �. �م در��(��ی �د�م ازدر��
 ��م ن ����
 �	ود، '�� 

  .                                                                                 !��رد�د
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7<وش 	� �	0 �را��وی از ����ن 	�: "  !'!د �ر�ن ��
 از���ط�ن ��دھ�ر�=ت 

ا�و -ز,!دۀ آ7ت !ورد Bرورت ���ط
، . ھ!� +�زد��ر 2رده !��ل �ر!�	��د  

ا�ت �2 در ���ط
 �8ش !�!
 دارد و ھ!� +�ز 	.د ازدو�ت 	� ا�و Bرورت 

. ا�را�و دھن !�دا�ت و ��ن !��=ت، ��ف ا-رت را از ���ط ھ� !��ر�ت. دارد

                                                                                     )<���ن(
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�����ن��%ت زر6ری درا��  

 

 
زر�ری �0 ��.ت 	�����
 �2ور!��ت �2 در ادوار !�� ف ��ر�T ��	68 طو�7


 از ا���دان ا�ن �ن، او(�ن زر�ر در,�(م، 'Bرت داوود B.	 6�=� �	 دارد و

.                                                                                 <�3!	ر	ود  

. ا���� ��<ذ�را�ت ، 	د�ن !.�� �2 �ر'دی �!
 ����د ��.ت زر�ری، �0 ��.ت

ھر+�زی �2 در د!�غ زر�ر �طور�!��ت، آ�را ����� !��وا�د و (و �2 	���ر 


 از ا���دان !��ور در!��ن زر�ران ��ر �2	ل، . 2و+0 و �� 92ن 	��د��

وی درو�ت '��ت �و�
 ,	دا('!�د . '�-
 !'!د ,D!�ن 	ود �2 �ش <�ردا�ت

ی �2 ر��س ��وک و Bرا	���� 	ود، ������ی (!را, 
 و (!ر,�(
 ��ن ��دھ�ر

ھ!+��ن . را �2 	رای ر-�ل !!��ز دا� 
 و ��ر-
 !�ظور !��د، !����ت

������ی د��ری !���د ���ن ھ�واد، ر���ن، ور���، ��وری و !��� <�ل را ��ز 

                                      .      '�ب �ر!��ش و �6�8 �دارت ���� !��رد
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���ن (!ر ا, 
 ,	�رت 	ود از �0 ز�-�ر92ن �2 از �8ره ����� �ده و در�ردن 

ھ!+��ن �0 !'راب و !�	ر 2و+0 �2 از ط9 	ود، در'�6 ِ�ره . ا�دا��� !��د

.           ا�ن ���ن در آن ز!�ن، ���ن در-� اول ا���3���ن 	ود. �����
 زده !��د  


 !�	��دQ� 0� ن ا�دام�ر�ن �2ر درزر�ری، ����ل �د . !���	ز!ط وب �+ 
�.�

��8
، �ورت �2ری و ظر�ف �2ری از �8وق 	ر-��6 . دارای ا�دام !���ب 	��د�

.                     ا�ن �ن !�	��د و ھر �0 از ا�ن �2رھ�، ا���د !��و�
 دارد  

�د از ا���م 27���، ا����رھ�ی آ�+� ا!روز در زر�ری ھ� ����� !��ود، ,	�رت ا

ز���� و !ردا��، د�ت 	�د ز����، �.و�ذ �ردن ز����، +!� 
، د2!� ھ�ی آ���ن 

 ،
(	�س ز���6 ا���3
، 2!ر 	�د ھ�ی ز���� �2 از � �ت ����� !��ود، <ن �����

                                    .�ط
 ھ�ی ��وار 	��
 و دھن و �د ھ� +�ز د��ر

 

 

و�� �
 از �2ر زر�ری در�2ور�!  
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 د��ر ازا���دان !�ھر�� 
درا�ن �ن، ا���د '�!ت 	ود �2 در !زار�ر�ف !

 
ز��ت و در ���8
 و�وات �2ری و����ن ا�دام ا���ی 7زم در ,�ر �ود 	

                                                                        .�ظ�ر <�دا��� !��د

 
) �ور��دی1352��  1343('�-
 !'!د ,D!�ن زر�ر �2 دردھ6 ���ون ا���

!ن 	� +�زھ�ی �د�!
 	���ر,��9 دارم واز : " در�2	ل د�2ن زر�ری دا�ت �=ت

ا�ن �	ب !��وا�م از روی �0 +�ز 	� !و��8ت �8 �د �2م و ��ز ���ن !��� را �2 

                           ."                ر�M !��وص �رخ دارد، ����� !��وا�م

درآن ��(��، 	� �ول '�-
 !'!د ,D!�ن، ��8D! 0ل ط9ی در-� اول !	 N <�-�د 

وھ=��د ا���3
 	ود �2 از ��ت <��� -دا !��د و ط9ی در-� دوم ,	�رت 	ود از 

. ط9ی ��زا	
 �2 ��!ت ��8D! 0ل آن !	 N <�-�د ا���3
 !.�! � !��رد�د

!س �2 درآن !� وط !��د، 	�ورت د��ق ��=�� ��ده  درط9ی در-� دوم، !8دار

ط9ی رو�
 �� 	��را�
 ��	ت 	� ط9ی ا�را�
 �وب �ر 	ود؛ ز�را ا�ن ط9  .	ود

ط9ی ا�را�
 ,!و!�ً ��زا	
 	ود �2 ,!د��ً از . در,وض !س، �� ��ود �8ره دا�ت

              .                          	رادۀ �و���ن �2ری ا���ی ط�9
 ����� !��د


 ,	�رت ا�ت از ��زاب ��دک �2 : زر�رھ� دو ��م ��زاب را ا��.!�ر!����د��

�0 ا�دازه �!0 	� آن ,9وه �ر�ده و ا��� را در آن <�ک !����د و در!��ن 2وره، 

��زاب د��ر,	�رت ا�ت از ��زاب ��رو�
 �2 ا���ی ����� �ده، . (�� دار!��ود

.                 ا� 
 �ود را 	د�ت !
 آورددراDر��ت و�و در!��ن آن، -9ی   
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 ,D!�ن ا�ن ���� را درھ!�ن ��(�� ,9وه �!ود �2 +ون ��.ت زر�ری -�'

	���ر و�� و دارای 	�ر��
 ھ�ی ز��دی !�	��د، از ا��رو، �0 ���رد �2 ذ2
 و 

ا�	�ب ,!دۀ ا�ن �2ر . ھ���ر 	��د، !��وا�د ظرف دوازده ��ل، ا���د �7ق 	�رآ�د

ھ!+��ن ا�	�	
 !���د ��دان، . ��+
، ا���م ��(ب ھ�، � !��ی �راش: � +�ز ا�ت�

+�ش و ��را، ا�	ور+� و �2ده �2ری، <و<0، آ����ر، 2ورۀ آ�ش، 2!�ن اره و 


 +�زھ�ی د��رB.	.                                                                     
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درا�������ن��%ت �زار دوزی   

 

<��6 <�زاردوزی از�د�م درا���3���ن !روج 	وده و از-! 6 ���� ��ر��
 �2ور 

. و ��و ا��=�ده !��وددر<�زار دوزی از +رم ��ری، ��و!�ش . 	� �!�ر !�رود

. ، +ون !�8وم ھ���د،  	رای رو�� و � 
 <�زار 	� �2ر �ر��� !��و�دا�ن +رم ھ�

    .و�ت ��و و �ل آن از <و�ت ��و !�ش 	��د	��ر�ن <�زارآن ا�ت �2 رو�ش از<

�2 ���رد � �=� ��ر ) '	�ب X(ز <�زار دوز ھ�ی ��ر �2	ل 	��م �راراظ��ر��
 ا


، : ا'!د !�	��د، �� �وع <�زار در �2ر��ه ھ�ی <�زار دوزی ����� !��ود��!+

<�زار +�!�
 دو �وع ا�ت ؛ ��
 ��زک 	��م <�-�	
 و د��ری . ا���3
 و <س ��ت 


 2ُ ُ=ت ا�ت �2 2وری �� : <�زارا���3
 ��ز دو �وع !�	��د. َدَ	ل 	��م ا�<ره��

.   ��د و د��ر <س ��ت ��م دارد �2 2وری �� <���6 آن <�ت ا�ت<���6 آن 	 �د !�	  

X ب�	=ر{+��ر�=ر: "  ھ!+��ن �=ت �2 '��د و�� ���وا��د } ���رد�=را���!

�0 ���رد ِ�ِرش �2ری !���د، �.�
 �ل و . در��روز �ش -وره <�زار را 	��ز�د  
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��رد �و!
 <�زار 2وری را !���زد، ���رد دو!
 �ل و رو�� را 	�ھم !�دوزد، �

               ." ھ� را ��(ب !���د و ا���د، +رم را 	� ا�دازه ھ�ی !.�ن ُ	رش !���د

!�� ,!ر��'ب " ���.داد <�زاردوزان را- 	� ��ر�T ا�ن ��.ت ا,��8د دار�د �2 

�2 درھ�د !�ز��ت، 	�ر اول در ! ��ن <�زار���ت و 	� ا�ن �ر��ب، ا���د اول 

               . "                                     ��ص !�	��د<�زار دوزان، ھ!�ن 

!�!� ,D!�ن و <�ر ر�M ر�ز، ا���دان �د�!
 ا�ن ��.ت : "  � �=� '	�ب X �=ت 

+���+� 	رای . 	ود�د و ھ!+��ن ��ر !�ر��ر ھم ا���د در-� اول 	� �!�ر !�ر�ت

�2 در !�8	ل آن، ��دا��  ا, �'Bرت ا!�ن X ��ن �0 -وره <�زار ����� 	ود

."                                                            <و�د ط9 ا�.�م در���ت �!ود  

+رم ھ�ی !ورد Bرورت <�زار دوزی ,!و!�ً از�2	ل، ��دھ�ر، ھرات، !زار، 

�ظر<�زاردوزان ا���ت �2  . ا���(ف، +��ر���ر، !�!�� و <�2���ن  وارد !��و�د

دھ�ری و �2	 
 	��ر !�	��د؛ ز�را <�زاری �2 ازا�ن +رم ھ� ����� !��ود، +رم ��


 از <�زاردوزان ��ر �2	ل در ��(��ی �	ل �=�� 	ود . ر��دار و ُ	راق !�	��د��

 �2 " N 	! در-� اول ا�ت و �0 ��ر آن 
ا���3
 ��!ت دارد و  650+رم <�2����

                      .روش !��ودا���3
 �ر�د و � 450+رم وط�
 !� ,!و!�ً �� ��ر
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در�2	ل ��
 ازدو����2ی 	وت و <�زار دوزی  

ا	زار و��!�ن <�زاردوزی ,	�رت ا�د از دَروش 2و+0 آھ�
 	رای �ورا�ت 

2ردن +رم، دَروش 92ن آھ�
 	رای دوره دو��ن، 2	�رۀ آھ�
 	رای ھ!وار 2ردن 

+رم، دور!�ل +و	
 	رای ��3ل دورۀ <�زار، 2و	6 +و	
 	رای  �پ 2ردن رو��، 


، <��� و 2و	6 آھ�
  	رای � 
، ��(ب +��ر��� �2 ,	�رت ا�ت از <�-��> ،
� �

 
�ر+�ل و ھ!+��ن ادا��ن +و	
 �2 +رم را 	رای دو��ن آ!�ده !���زد، 2ل آھ�

�2 <�زار را P2 و �T !���د،  <�(�
 +و	
 	رای دو��ن، ��M 	رای �پ 2ردن، 

 
�2ُدۀ +و	
 	رای ُ	رش، ��
 �2 دو ��م ا�ت ؛ ��
 	�T 	رای �ل و د��ر �و2

                                                          . 	رای �وک و �T 	رای دو��ن
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 ��%ت  ��
 در �دھ�ر

 

��.ت 92(
 از ���� �د�!
 و !روج ا���3���ن ,ز�زا�ت �2 ��(�� در��8ط 

.!�� ف !! �ت، 	��وص در و�7ت ��دھ�ر��رت دا��� ا�ت  

 

 �!و�� �
 از2وزه �ری درا���3���ن

 

، 	� ا��=�ده از ر����ی )+�ل و<�P ��ل �	ل ازا�ن(ا�ن ��.ت در��(��ی ا��ر

.                                                         <���، رو�ق �و	
 ����� ا�ت   
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در+�ل و ) '�-
 ��ر!'!د 92ل( ��
 از��.���ران !�ھر و ��	�8 دار 92(

<�P ��ل �	ل در��دھ�ر	ود �2 دو 	رادر، <�P 	رادر زاده، �0 <�ر و +�د �2ر 

.                                      �را-ر�
 را در �2ر��ه �و�ش 	��ر ا�دا��� 	ود  

درا�ن �2ر��ه، ا����
 !���د 2وزه، آب �وره، + م، ��3ره، � دان، 	 ول و �Iره 

��.ت 92(
 از ,�ر ا'!د : " '�-
 ��ر !'!د درآن ز!�ن �=ت . ��� !��د��

��ه 2	�ر 	� ا��طرف در ��دھ�ر !و-ود 	وده و ا��=�ده از ر�M <��� در�و(�دات 


، از �
 و <�P ��ل �	ل را�P �ده ا�ت )92                                        .  

آورده در �2ر��ه <��� !���د �2 " ز 2ر" ��ک را از!�ط68 " اوا���B �!ود �2 

!��ل �ر�ن +�زھ��
 �2 ). <��� !��ود( ظرف 	��ت و +��ر ��,ت !�ر�د

                                       ".درا�ن �2ر��ه ����� !��ود، + م و 2وزه ا�ت 

	� ا�دازه �
 	� <��6 �ود ,�9!�د ا�ت �2 : " '�-
 ��ر!'!د درآ�ز!�ن �=ت �2 

�ر��� و ا��ور را در " 	�	� و(
" از �ش ��ل 	���طرف، Iرض !� � 	� طرف 

��ک �د�ده ا�ت ، در'�(��� ��دھ�ر��ن در ھر <�-��	� !� � !�رو�د و !ردم 	���ر 

                                             . "                        ز�ده دل !�	���د
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 �!و�� �
 از �و(�دات ��.ت 92(
 در ا���3���ن

 

 ا����B.	 �2 ود	و آن  ��رد��ری ھم در �2ر�ود دا����	ر!'!د ا�� 
-�'

!9Dً، وال ��2ت، ھو(در، ��وز، . را �و(�د �!وده �2 92ل ھ�  �	ل ازآن �!������د

��د ھ�، ��ردا�
، +���0، -0 آب، �را'
، �2�6 ا���م ��د�ل ھ� و

.                                        �ور	��وری، � دان ��	دی !��وص و �Iره  

) ودر��دھ�ر(ا���دان 92(
 در ��	ق : "  از ز	�ن ھ!�ن ا���د ���دم �2 �=ت 


 '	�ب X و '�-
 ذ2ر��-�' ، X ض�� 
ھ�ر، در��د. ,	�رت 	ود�د از '�-

+��ر �وع 2وره 	رای <��ن ا���ی 92(
 !و-ود 	ود �2 در ھر2دام آ���، �� 

Iرض <��� �دن !دت !-!و,
 . ���زار ��� ا���ی !�� ف ا(�وع <��� !��د

ا���ی !ورد �ظر در 2وره، �ش �� دوازده ��,ت 	ود و ط
 ھ!�ن !دت، �8ر�	�ً 

                             .                      �0 �روار +وب 	� !�رف !�ر��د
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	� ,�8دۀ او، در��دھ�ر، ��ک +��
 ���ت !��ود : " ا���د ��ر!'!د ,9وه �!ود �2 

ھر��ه در . و او، وال ��2ت و ���ر (وازم 	ر�
 را از ھ!�ن ��ک ����� ا�ت

��دھ�ر �2ر���6 +��
 ��زی �G��س �ود، وی او(�ن داوط ب �واھد 	ود �� درآن 

                                                                                    . �2ر�2د
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 د�ت دوزی درا�������ن

 


 ا�ن !ؤ��� در ��ل . <�-�ه ��ل �	ل در��دھ�ر، !ؤ��6 ��وان و-ود دا�ت�.�

ا�ن . �ور��دی ا�-�د �رد�د �2 د رآن  �0 �.	6 ���ط
 ��زو-ود دا�ت1336

���ط
، �ر!����ت و���زھ�ی ا���ص و دوا�ر دو(�
 را �'ت �را�ط آ��ن  �.	6

" ، !���ب از-! 6 !��ر��ن ,!دۀ ا�ن !ؤ���. !
 <ذ�ر�ت و ا-را !��رد


 ��دھ�ر 	ود، �����
 و �=����6 !ُ "�2د��ر� .                                         

 

 �0 �!و�� از د�ت دوزی ھ�ی ا���3���ن
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ؤ��� ھ!+��ن ھ�رھ�ی ,�.�وی ��دھ�ر !���د 92	��ون دوزی، ُ!�ره درا�ن !

ا�ن د�ت . دوزی، ��!0 دوزی، آ���� دوزی و �راف دوزی ��ز ا�-�م داده !��د

دوز���، از �د�م ا��7م در ��دھ�ر !.!ول 	وده و�و(�دات آن ��رت 	� �زا دا��� 

                                                                                .      ا�ت

�2ر��2ن !ؤ��� : " ���م ,�	ده ��ر��دل !.�و�6 !ؤ��6 !ذ2ور درآن ز!�ن � ت 

ط	ق �رار داد دو��(� ا���دام �ده ا�د و !�ھ��� از!	 N <�-�د و ده �� <�-�د و 

�ر+� ا�ن !.�ش ��+�زا�ت ، ا!� 	� در�ظر�ر��ن ... ھ=��د ا���3
 !.�ش ا�ذ !����د  

ا���� ,!وم ز��� در��دھ�ر ,�طل 	وده از �ود 2دام !درک ,��دا�
 �دار�د، 	�زھم 

.                                      ھ!�ن !	 N 	رای ��ن ���I 0!ت �!رده !��ود  

	���س اظ��رات ���م !ذ2ور، !��ر��ن ا�=رادی دا� 
 و ��ر-
، 	���رازھ!�، 

	� �ش �ر!�زی 2و+0 و �ش دا�� �0 �ر!�زی 92ن (�ر!�زی ��زده ��� 

!��ر�د و از �2	ل، <�راھن �واب ز���� �� در��
 ط=��9 	� آ��� �ر!��ش ) د��!�ل

	رای ����ن �ر !�زی ھ� ) !واد ��م(��� : "  او ,9وه �!ود �2 ."  داده !��د

����ن �ر!�زی ھ�ی �ش �� دوازده �=ری، 'د اD2ر �� !�ه و�ت . ازآ(!�ن !
 آ!د

                                     ."ازدو �� �� ھزارا���3
 ��!ت دا�ت!���ر�ت و 

 

 




��� د��� ا�������ن در �
	�ه ��ل ���� 

 

69  

 

  


 ا�ت �2 ھر2���� 	� ا�ن !ؤ��� در ��دھ�ر �ر!�زد، !'�و7ت د�ت ��=�

ا�ن !ؤ���، �0 2ورس ز	�ن : " ���م �ر��دل �=ت �2  .دوزی آ�را !
 <��د�د

    . ����ل دوام 2رد<��و و �0 2ورس  ز	�ن ا�� ��
 ھم �G��س �!ود �2 !دت 

ادارۀ !ؤ��6 !ذ2ور 	� �2	ل <�����د 2رده 	ود �2 �0 آرا����ه !وی ز���� و �0 

2ورس آ�<زی ��ز در+��ر+وب ا�ن !ؤ��� ��-���ده �ود �2 �� !د��� ,! 
 ��ده 

���م ��ر��دل ا�ن ���� را ��زاظ��ردا�ت �2 !ؤ��6 ��وان ��دھ�رھر��ل . 	ود

�����ه !��وص !'�و7ت را !
 ����د و �2ر��2ن در ا��م -�ن ا��98ل، �!

آن، �ب و روز 	دون 'ق ا(ز'!� ز'!ت !����د �� 	رای !ؤ��� ��رت 

ھ!+��ن در ھر��ل 	� �.داد 	��ت � م !'�ول �2ر را 	� �2	ل ... 	��ر	د�ت آور�د

                                . !�=ر���د �� در ��دار�ون در!.رض �!��ش �رار��ر�د

�2ر��2ن " .�و�6 ا�ن !ؤ��� در'�(��� از!��9ت ��ن !��=ت، ,9وه 2رد �2 !

�!���ده �
 از ��,ت ھ=ت و ��م �	V �� ��,ت ھ=ت و ��م ��م �2ر!����د و 

!�8م (وی ��8ن دارد �2 !ر2ز . در�	��ی -�ن ����,ت ُ�� �	م !�روف !�	���د

اط9ع ��2
 �دارد،  از�را�ط �2ر و ز�ده �
 �2ر��2ن !ؤ���) ھ�ی ر�!
 در�2	ل

	��د �2ر���2
 �2 از . ور�� �� '�ل ا���ص !��'ق را 	� !����ت �وازش !��رد

دور د���� !
 آ��د، از 	�!6 �'
 !��=�د �و�د و ����ص !.���ت ��ن از 

�!���د �
 !ؤ��6 ��وان در ��دھ�ر از �ود 2دام . !ر2ز در ھر!�ه !�ظم 	ر�د

ؤ���ً 	� آ��� -�ی داده �ده �2 	رای ، !,!�رت �دارد و از طرف !د�ر�ت !.�رف

                                                      .�.�(�ت ھ�ی !ؤ���  	��ده �!���د
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 ��%ت ���ن ���

 

ا�ر�رار	��د . ��.ت ��(�ن 	��
 دروا�، �ر��ج ���� د��
 ا���3���ن !�	��د

را- 	� ��ر�T ��(�ن ھ�ی !�� ف ا���3
 	�ورت !ؤDر و , !
 �2وش �ورت 

��رد، ا����ر !�� زم �'�8ق +�د�ن ��(� 	� دا��ن !. و!�ت ��2
 از!��طق !�� ف 

.                       واھد 	ود�2ور و از ز�ده �
 ��(�ن 	���ن �را�ر ا���3���ن �  

��.ت ��(�ن 	��
، ��.ت +�دھزار ��(� !�	��د �2 	� !رور ز!�ن از 'ر2ت 

! �و��� ا���ت . ا	�دا�
 	��ت �� 	� !را'ل ��و���
 ھ�ری ا!روز ر��ده ا�ت 

ُ<رھ�ر درا�ن راه ��ک �د�د �� !� D!ر ھ�رآ�ر��
 آن ا�����ن را در�را�ر د��� 

                                                                             . ��ھد !�	���م

�-�رت ��(�ن . ��(�ن ا���3
 از���ه ر�M، د�زا�ن، -���ت و دوام، !!��ز ا�ت 

 ا���3
 از راه �د�!
 ا	ر��م �2 از �!�ل ا���3���ن !��ذ�ت، راھش را 	� ارو<� 

��3
 در در	�ر ھ�ی ��ھ�ن و  ا!<را�وران +����� �!و�6 ��(�ن ھ�ی ا. 	�ز �!ود�

��(�ن ھ�ی ا���3
 . ۀ ا!ر��� ��ز	� !��ھده ر��ده ا�تارو<� و '�� �!�ل ��ر  
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�8ط در!��طق �ر'دی �2ور، . �!�ل وIرب ا���3���ن �و(�د !��وددر�='�ت 

 
 ��.ت ��(�ن 	��
،  	� �2رو �و(�د ��(�ن در�2ورھ�ی ھ!-وار، ���	��ت و�زد��

رد، در�Iرآن، ��(�ن ا���3
 درز�M و �8ش و 	��ت �ود، دارای !!�زۀ ھ��
 دا

                                                                             .��ص  !�	��د

!را2ز �و(�د ��(�ن ا���3
 در دا!�� ھ�ی 2وه ھ�دو2ش و در ��!ت ھ�ی �!�(
 آن، 

ھ�ی ا���3���ن 	� �ر2!ن ھ�ی  ن�ر2!. �و�ط !رد!�ن �ر2!ن �ورت !
 ��رد

ھرات درIرب ا���3���ن، !ر2ز  .از	����ن و �ر2!����ن، ھم �ون و ھم �ژاد ا�د

. �و(�د �وع د��ری از ��(�ن !�	��د �2 	��م ��(�ن 	 وچ و ��(�ن َ!وری ��رت دار�د

�	��ل 	 وچ �2 درIرب ا���3���ن ز�ده �
 !����د، 	� آن �	��ل 	 وچ �2 در�رق 

 ان 	�ر!�	ر�د و ھ!+��ن �	��ل 	 و+
 �2 در��ک <�2���ن ا!روزه -�	-� �ده ا�ر

                                                 .ا�د، ا��را�2ت �و�
 و �ژادی دار�د
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در روز��ران �د�م، ھرات �و�ط (��ر ا���در!8دو�
 ��رف �د، 	�ز در 

، ,ظ!ت  ھ�ری آن 	� ��ک ��وران ُ!3لروز��ر د��ر، ا�ن �ط6 ز�	�، ز�ر ُ�ِم   

ا(N "و(
 دردوران '�!روا�
 . ����ن �رد�د و�<س، ��!ور(�M 	را�ن ��ر ���ت

 M�	 " ، "وھ�ری از "  �وھر��د 
و � ط�ن '��ن 	��8را 	ود �2 ,ظ!ت �رھ��

. د�ت ر��6 آن ا'���رد�د و دورۀ ر����س ھ�ری ا�ن ��ر 	�����
 آ�Iز���ت

ت ��(�ن 	��
 ��ز از �ود، دورۀ ���! 
 را ط
 !��رد و درھ!�ن ��(��، ��.

�ر��� �ده، ��رت -���
  ��(�ن َ!وری �2 ا�ن ��م ا�9ً از ��م ��ر !رو در 	��را

  .                                                                                ����� ا�ت

!رد!�ن ��(�ن 	�ف، . از<�م ا�ت او(�ن ,��رBروری 	رای ����ن ��(�ن ,	�رت  


 از�	��ل ��(�ن 	�ف از !وھ�ی . <�م رااز�و�=�دان �و�ش 	د�ت !
 آور�دB.	

ُ	ز ��ز ا��=�ده !����د و 	رای 	��ت ��(�ن ھ�ی -��!�زی، <�م ��ر 	��ر	رده !��ود 

<�م �و�=�د �	ل از��+
 2ردن، ���� !��ود، �.�
 . �2 !�8و!ت 	���ر دارد

	� در�� و �� -وی ھ� ی 92ن !�	ر�د و آ��� را در آ�-� �وب �و�=�دان را 

<س ازآ��� <�م درو-ود �و�=�د ��0 �د، آ�را ��+
 و�ورت . !��و��د

	.داز ���� 2ردن <�م ھ�، . <�م ازروی ر�M و -���ت ازھم -دا !��ود. !��!���د

اده دادن �T �ورت !
 ��رد و در!ر' 6 	.دی، ر�M آ!�ز��رھ� ا�-�م د) ��ب(��و

.                                                                                     !��ود  
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�ذ2را�ن ���� ��ز7زم ا�ت �2 ���=ر در �0 روز، �8ر�	�ً �0 �2 و �رام �T �و(�د 

. 	� !�ظورر�M آ!�زی �T ھ�ی ��(�ن، از ر�M ھ�ی ط	�.
 ا��=�ده !��ود. !���د

!�9دی، �T ھ�ی ر�M �ده و آ!�دۀ ��ر-
 	� 	�زار آ!د �2  1950و(
 در��ل   

�=�� �ده �2 از�T . �2ر��(�ن 	���ن را آ��ن ���ت، !�ر�2=�ت ��(�ن را <���ن آورد

ھ�ی ��ر-
 و �T ھ��
 �2 	� ر�M ط	�.
 	د�ت !
 آ�د، 	�و�6 !� وط ا��=�ده 

                                                                                      .!����د

���د ؟	رای ر�M 2ردن �T ھ�ی ��(�ن، ���ت آ���  �9 را(-و�# ر�8 آ�زی �

را در د�M ھ�ی 92ن �2 '�وی !واد ��زا	
 ا�د، 	� !دت +�د روز���!�دار�د 

و�<س از د���� ��2ده �ده درد����ی 	زر��رد��ر �2 ر�M درآ��� آ!�ده �رد�ده، 

�T ھ� را درا�ن د����، 	� +وب ھ�ی دراز، �وب !� وط !����د �� . !��ودا�دا��� 

 �2 ھ!T� 6 ھ� �وب ر�M 	��ر�د، �<س آ��� را ازد���� ��2ده !
 �و��د و 

ا�ن ,! �� را !.!و7ً !رد ھ� ا�-�م . درھوای آزاد !
 آو�ز�د �2 ��0 �ود

، �	ز و ��واری در	��ت ��(�ن ازر����ی �رخ، �9	
،آ	
، ���ه، زرد. !�دھ�د

  .                                                                            ا��=�ده !��ود

!رد!�ن !و+
 �	��ل از	0، �ر2!ن و 	 وچ، ��(�ن ھ� را در�2ر��ه ھ��
 �2 روی 

 و . ز!�ن ھ!واز 	��� �ده، !
 	���د!- 
ا�ن �وع �2ر��ه �� د����ه، 	� آ���

	��	رآن، ��(�ن ھ��
 . -ور�ده 	� ��و(ت از��-� 	� -�ی د��ر��	ل ا���8ل !�	���د

���	 
د، 	��طر �8ل و ا���8ل د����ه را�2 2و+
 ھ�ی �Iر��2ن در�0 !'ل !  
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��ن، ��(�ن د�ت 	��ت آ��� در!وا� ز��د ��ب �ورده �
 دا��� ھردو �رآن �2!9ً 

در�2ر	��ت ��(�ن ,!و!�ً ز���ی �ر2!ن .  ����ن �	وده �=�وت ھ��
 !�دا��� 	��د  

	��ت �0 ��(�ن 	� ا�دازۀ +��رُ�ت در �ش ُ�ت ، !دت ��!�ه را . !�3ول ھ���د

.                                                                               ا'�وا !���د  

��(�ن �ر2!�
 و ��(�ن : !'�و7ت ��(�ن ا���3
 ,!و!�ً 	� دود��� �8��م !��و�د


�ن ھ� از���ه 	��ت، �ل، ر�M و د�زا�ن، ازھم !�=�وت ھر2دام ا�ن ��(. 	 و+

��(�ن ا���3
 از-! 6 !'دود ��(����ی -��ن ا�ت  �2 ھ�وز 	� د�ت و  .!�	���د

��(�ن ھ�ی �ر2!�
، ,!و!�ً 	�ن �0 ��'6 و�� . در!��ن �ر�� ھ� 	���� !��ود

" !رو+�ق " ���� در!�ط68 " ��رو�
 " �و(�د !��ردد، ا!� ��(�ن ) !�!��  �� ��دوز(

.  درھرات ا���3���ن 	� و-ود !
 آ�د" َ!وری " ����� !��ود، ھ!��طور�2 ��(�ن   


 و !�8وت �و�ش، !��ور !�	���د��	 T� از ���ه 
ز�را <�!
 . ��(�ن ھ�ی �ر2!�

�2 در�ر�2ب ا�ن ��(�ن ھ� ا��=�ده !��ود، از-�س �و�=�د �ره �ل ا�ت �2 �2=�ت 


 دارد)�, .                                                                                 

. در	�7 �=�� آ!د �2 در	��ت ��(�ن ھ�ی ا���3
 ازر�M ھ�ی ط	�.
 ا��=�ده !����د

 �	 ً9D! �2 د داد��	ذ2ر�؟   �+ 
�.� 
<س ���د �ؤال !طرح �ود �2 ر�M ط	�.

+��ر!3ز، 	رای 	د�ت  !�ظور����ن ر�M ��واری ��ره 	رای ��(�ن، از<و�ت

آوردن ر�M ��واری رو�ن از<وس ا��ر، 	رای '�ول ر�M زرد از �0 �وع 

 �ُل 2وھ
 ، 	رای ر�M �رخ از ر��6 ���وع 	و�6 2وھ
 �2 �زد�0 !��طق ��(�ن 
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 از�ود ��ل �2ر�ر���  �� Mرای ر�	آ�د و  
	���ن <�دا !��ود، ا��=�ده 	.!ل !

خ !��و,
 از��رج 	� دا�ل ا���3���ن در��(��ی �	ل، ر����ی �ر. !��ود

��در�د، ا!� !�8م ھ�ی '�و!�
 �2ور، Iرض - و��ری از�را	
 ر�M و 

                                 .-���ت  ��(�ن ا���3
، - و واردات 	���ر آ�را �ر���د

در�2ر��ه ��(�ن 	��
، ,9وه از��(�ن،  ا-��س د��ری !���د <�ی <�ک، -�ی �!�ز، 

         .��(��+�، �ور-�ن ا�پ، <��
 ھ�ی ��(��
 و �Iره ��ز 	���� !��و�د <رده،

در��(�ن �ر2!�
 " �����" �=�وت در-��	ت ��(�ن از ا��-� ��Gت !���د 9D! �2ً،  ��ر

�ر��� !��ود، و(
 در 	��ت ��(�ن ھ�ی َ!وری، ھ!�ن ��ری �2 ) د	ل(دو7 

�(�ن 	���ن !�، ھ!��� �8ش ھ� را در �. !�	��د) �0 ��ره( 	��ر	رده !��ود، �0 7

 ذھن �ود '=ظ !����د، �.�
 از2دام ر�م و�� ��ل ��ص وارد �ده  <�روی 

ازھ!�ن رو، ��(�ن ھ�ی ا���3
 از �ر��� 	� ا���و درد�زا�ن و �8ش ھ�ی . �!����د

در!��ن ����8ی 	��ر ر��� در ��(�ن ھ�ی �ر2!�
، �8ش .  �ود، !�'�ر 	� �رد ا�د

" +�پ 	��را" �� " ���� �ل" 	���ر!��ورا�ت و �8ش د��ری 	��م " ��ل <�" 

                                                .                            ��ز��رت دارد


 از�	��ل ��(�ن 	�ف �ر2!ن در-�ھ��
 	��م B.	 " د" �ر��ه����! 
�ر��ه . ز�ده �

+��ر+و�2�
 ا�ت �2 از+وب ����� �ده، و(
 	.وض آ��� +��رP�2 	��د، 

	رای <و�ش �ر��ه از درون و 	�رون ، -�ت - و��ری از �ردی . !دورا�ت

.       ��د !��ود، �2ر!���ر�د" <رده " ز�0 �وع ����B 6م <�!
 �2 	��م ھوا،  ا  
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از-! 6 ا����
 �2 �ر2!ن ھ� در��2ر 	��ت ��(�ن، !
 ��ز�د و �� !
 	���د، ا���� 

-وال !���د �ر�ط6 	زر�
  .-وال، �ور-�ن، �و	ره، -�(ر و ز�ن ا�پ:  ھ���د

 
ن، ��!�ن ���� !Dل د�M و �2�6 	���� !��ود و درآ) دو ��ره( ا�ت �2 دو ���  

�ور-�ن ھم دو���
 	���� !��ود �2 . 92ن  !�
 و �Iر!�
 را ���داری !����د

در و�ت Bرورت، 	� دوطرف ا�پ �� !ر2ب آو���� �ده ا���ی !وردBرورت 


 او��ت، �ور-�ن را 	� �ر . را !9Dً از��ر 	� �ر�� �و�ط آن ا���8ل !�دھ�دB.	

 
�و	ره ھم ھ!���د �ر�ط� . ا�داز�د �� ا��� را ا���8ل دھ�د���� ھ�ی �و�ش ھم !

!�	��د �2 �0 ��ره 	���� !��ود و 	رای !��8د !�� ف و 	� ا�دازه ھ�ی !�� ف 

ا�ت �2 <�ر+� ھ�ی �!0 در آن " �!�دان " �0 �وع آن 	��م . ����� !��ود

د و -�(ر �0 �وع �ر�ط6 ز���
  ا�ت �2 '���� ھ�ی دراز دار. ���داری !��ود

 دردا�ل �ر��ه در�زد��
 ھ�ی دروازۀ درآ!د از +ت آو���� !��ود و ز�ن ا�پ 

ھم  از!واد و ,���ر ��(�ن ا�ت �2 !رد!�ن �ر2!ن 	�7ی ا�پ �� ��ر، Iرض 

.                                                                       �واری !
 �ذار�د  

ن 	��
 درا���3���ن، 	�ھ!� ���ب و �راز روز��ر، 	��د ,9وه �!ود �2 ��.ت ��(�

�وا���� �ود را در!��ن �و��ن ���� �رن 	��ت و ��م، ز�ده ���دا��� -����ه 

در-ر��ن ا��3ل ده ��(6 �وای رو�
 �2 	� �	�ھ
 . ��ر��
 اش را !'=وظ 	!��د

	�  �2ور!� ا�-�!�د، �ودۀ 	زر�
 از ��(�ن 	���ن �='�ت �!�ل ا���3���ن، او7ً 

+ون �2ر��ه ھ�ی . <�2���ن !��-ر�رد�ده در ��رھ�ی 2و��� و <��ور-�	-��د�د  
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��(�ن 	��
 در�!�ل �2ور�و�ط 	!	�ران �وای ا��3(�ررو�
 از!��ن ر�ت، 

	��	رآن، ��.ت �2ران !��-ر�� آ�-��2 !��وا����د و 	را���ن !8دور	ود، ا�دام 	� 

�!ود�د و !�8م ھ�ی <�2����
 ھم 	� �G��س �2ر��ه ھ�ی ��(�ن 	��
 در��ک <�2���ن 


 ��و(ت ھ�را 	� !��-ر�ن ��(�ن 	�ف !��� B.	 ،=�ده ازھ!�ن �ر�ت�ؤا�� 

����� آھ��� آھ���، �و(�دات ��(�ن ا���3
 را 	��م �و(�د دا� 
 <�2���ن 	� ��رج 

         .                                                                     ��رد �!ود�د

!�9دی، ر��س -!�ورو�ت �ر��2 	� اI���م 1990 -1985در��(��ی. ا�ن ���� �	ود

�ر�ت، B!ن �=ری �� ����
 	� <�2���ن، در'دود <�-�رار ��(�ن 	�ف 

�!وده آ��� را 	� �ر��2 ا���8ل داد و در�0 !�ط68 !.�ن ) � +�ن(ا���3���ن را 

.                     �ر��2 	���د!��ن �ز�ن ���ت �� !�روف ��(�ن 	��
 	� �ود   

ا�ن ���� را ��ز 	��د ��ددھ��
 �!ود �2 !ر2ز,!دۀ �-�رت ��(�ن ا���3
 در ارو<�، 

در��ر ھ�!	ورگ آ(!�ن �رار دارد �2 از !دت ���د ��ل 	� ا���و، 	�در�� !ر2ز 

���د -�(ب 	��د . �ر�د و �روش و ���داری ��(�ن ھ�ی ا���3
 ������ !��ود

�ن !وBوع را ��ز	�=زا��م �2  ��-ر	زرگ ��(�ن ا���3
 در��رھ�!	ورگ، ھر��ه ا

از !رد!�ن �ر2!ن و از	�0 	ود �2 از�زد��
 و "  ,�ق !راد	�ی" ���
 	��م 

) !'!د��ن -9(ر('!��ت ھ�ی وز�راز	�0 �	�ر�2	��6 �ردار!'!د داوود ��ن 	��م 

ی 	زرگ و ُ<ر!�=.ت '�� و��
 <�ی ,8د �رارداد ھ�. ا��=�ده ھ�ی 	���ری �!ود

,�ق " ا���3���ن 	� ا�'�د �وروی د�روز 	� !��ن !
 آ!د، 	�زھم 	�ت 	� ھ!�ن   
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او ھ!+��ن �-�رت �ور�د و �روش !و�رھ�ی وا(��ی رو�
 	� . 	ود" !راد 	�ی 

.                                             ا���3���ن را ��زدر ا�'��ر�ودش دا�ت  

، !ر2ز �و(�د ��(�ن، � �م و ھرات درIرب ا���3���ن :	 و+
 ا�واع ��(����ی 


 ازا�ن . ��(�ن ا�ن !�ط�8 	��م ��(�ن 	 وچ ��د !��ود. �ر����ی !��وع !�	��دB.	

 ��(���� �و�ط �	��ل 2و+
 و ��!� 2و+
 	���� !��و�د �2 در!-!وع،  ا�ن �و(�دات، 

ا�ر+� ا�ن !رد!�ن ��(�ن 	�ف، ذا��ً از�ژاد 	 وچ . 	��م ��(�ن ھ�ی 	 و+
 ��د !��ود

�����د، و(
 درطول �ر��� از ر�M و د�زا�ن 	 و+
 در	��ت ��(�ن ا��=�ده 	.!ل 

آورده  د�زا�ن 	 و+
 را 	� د�زان ھ�ی !' 
 �ود ��-� �!وده 	� آ���، ��ل و 

                                                   .            �ورت ز�	��
 	���ده ا�د

درھ!+و �0 ��'6 و�� ط	�.
 ا�ت �2 د�زا�ن ھ�ی !�� =
 از��(�ن 	و-ود آ!ده 


 درا�ن ��.ت از ا���م !�� ف <�م��- I وص از<�م �و�=�دان !ردم��	 ،


 . ا��=�ده !����د��� 
ز�را<�م ا�ن �و�=�دان از �0 �وع �ر!ش و در���ده �  

ا�ن ��(�ن ھ� در��رج از��!� و �ر��ه، �.�
 درھوای آزاد . 	ر�وردار!�	��د

وز�ر �0 +�ر	زرگ �2 از��	ش آ���ب �وزان - و��ری �!��د، �و�ط ز��ن و 

	 وچ ھ� ��ز !���د �ر2!ن ھ�، ,9وه از��(�ن، ���رBرور��ت . د��ران 	���� !��ود

ن ��ر وا�پ، ز�ن ھ�ی ��ر ���� را ھم !
 	���د !���د -�ل 	رای 	��� 2ردن دھ

	رای !ردم 	 وچ، درا�ن !�ط�8،  	���ن -�ی �!�ز از اھ!�ت . و ا�پ و �Iره  
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 و ا�	�ب 	رای آ��� !'�وب Q� ر�ن�وده در,�ن '�ل، �ران 	ر�وردار	 
���

.                                                                                     !��ود  

�ت و�ر�2ب � �م، 	���ر��ده و ھ!وار!�	��د �2 ��	ت 	� ��(�ن از���ه 	��ت، 	�

از � �م ھ�ی ��دۀ <�� دار . د�زا�ن ، ر�M و �2ر2ردن، 	� ��ل ا���
 �رق دارد

� �م ھ�ی �8ش دار	 و+
 �2 اD2راً از  �2 ز�	��
 و �2ش ��ص  �ود را دارد، ��

ا��=�دۀ  !رد!�ن 2و+
 <��ون د،�8ش و���ر ُ<ر	�ر�ر و ز��د �ر 	ر�وردار!�	��  

و -وال 	رای ) 	رای -و، -واری و ��دم(-وال ھ�ی I � . �راوان !��!���د


 از آ��� را 	� �ُل B.	 �2 د��	و+�� !� 	ت ��	داری آرد ��زاز-! 6 ��.ت ���

                                                 . �2ری و آ��� 	�دان ��ز ھ!راه !���ز�د
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 ��%ت  ��
 درا����ف

 

و دردا!�� ھ�ی 2وه  �ر�6 ا���(ف در +�ل �� <�-�ه �2 و!�ری �!�ل ��ر�2	ل

�ر�6 !ذ2ور و اطراف آن 	� . �0 �<6 ز�	� وا� �رد�ده ا�ت  ھ�دو2ش، 	رز	رِ 

ز�	��
 ط	�.
 �ر�6 ا���(ف 	� ا�دازه  .!��ظر	���رز�	�ی ط	�.
 ا'�ط� �ده ا�ت


 !�	��د �2 !رد!�ن !' 
 !��و��د � " �- S�2 ھ� 
 D! ،
ا�را���(ف را �د�ده 	��

 
                                                                             !".را �د�ده �

و��
 در���ن : "  �ت �2 	�ُ	ر��ه ُ!3 
، <�P �رن �	ل در ��ددا����ی �ود �د��� ا

ا���(ف �	ز و � �� !
 ��=��د، ھ�S -�ی -��ن 	� ا�ن ز�	��
 	را	ری 2رده 

. "                                                                                 �!��وا�د  


در!��ردر��ی 	�ُ	ر �ر�6 ا���(ف را 	���ر ز�	� و د(�ش ���ت و ازھ!�ن رو، ! 	 

<�د��ه . !�!� ���ت" 	�غ 92ن " �رو��ن ا�ن !�ط�8، 	�غ �ر�د وآ�را 	��م 

�ر�6 . !ذ2ور و���ً �و�ت در ا�ن 	�غ !� � و	زم !و��8
 و طرب 	ر<� !��رد

    !��ور !
ا���(ف ,9وه از��رت وز�	��
 ط	�.
، ��.ت 92(
 آن ��ز 	���ر
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�ن، ��روزه �
 و �	ز، ا!���ز ظروف 92(
 	� ر����ی ,�.�وی رو. 	��د

                                                  .     	��وص ظروف ا���(=
 !�	��د

ر�M ��روزه . 	��د �=ت �2 ��.ت 92(
 ا���(ف، 7ا�ل ��	68 +��ر�د ��(� دارد

. 	د�ت !
 آ�د، 	�,ث ��رت 92(
 ا���(ف �ده ا�ت" ا�-�ر"�
 -9دار�2 از 


 ھ�B.	  +��ر�رز�د �	ل، 	ود �2 �� �د ��ل �	 
!��و��د �2 ��د !�ر92ل 2�

�ود از 	��را 	� ا���(ف آ!د و درا�ن -� !��ن �ز�ن �د و <��6 92(
 را رو�ق 

 ظر�68 ا���3���ن 	� ���� �2ورھ�ی ھ!-وار، و-وه !��رک دارد. داد���� .


 ا���(ف 	� ��.ت 92(
 از	�����ن ھ!�وا�)9�9ً،  2D! ،د���! 
���8، د�زا�ن 

وا��.!�ل ر�M رو�ن ا���ی 92(
 ا���(ف 	� ا���ی 92(
 آن �2وردر�!�ل  

ا��.!�ل ر�M ��روزه �
 -9دار �2 �	ل ازا�9م ��ز . ا���3���ن، ھ!�وا�
 دارد

آن رواج دا�ت، در ز!�ن �������ن و <�ر���ن  ور و 	ردر!�ط68 ا���3���ن و دَ 

+��ن، �ز�Qن و �ذھ�ب �2ری در92(
 ا���(ف ھ!. 	���ر !��ور	وده ا�ت

        .  ا!روزی، از ��DGرات ھ�ری �!�ل وIرب ا���3���ن د�روز	'��ب !�رود

  
ا!���ز��.ت 92(
 ا���(ف درا���ت �2 !واد او(�� !���د ��ک �� ِ�ل در�زد��

�� ��M �=�د �2 " 2وار�ز" ھ!+��ن !8دار	زرگ .ھ�ی �ر�6 !ذ2ور!��ر !��ردد

            .در-9 داد ر�M از آن ا��=�ده !��ود، ��ز درھ!�ن ��'� !و-ود!�	��د
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 از�ر�6 ز�	�ی ا���(ف ��!� 

!�3ول  	���س �0 ا'����Q، ھ!�ن ا�2ون درا���(ف، 	� �.داد <�-�ه ���وا�دۀ 92ل

�ر�6 ا���(ف ��	ت �زد��
 	� ��ر �2	ل، از���ه . �و(�د ا���ی 92(
 !�	���د

�و(�دات �ود، د+�ر!��ل ���ت، و(
 	� ��	ت ا���� درطول ��ر�T  �روش

 
!.��ر�2ور، �8ر�	�ً �� !ر�	� �د!� د�ده ا�ت، اDرات !�=
 آ�را 	رز�ده �

 B1843ر	6 ���ت را ا�� ���� در��ل . !ردم آ�-� �!��وان �� د�ده �ر�ت

 M�- (ف وارد 2رد�د" ا��3ن و ا�� �س" !�9دی، '�ن��را�	6 دو!. 	رB 


م 	د�ت ��ون ا��3(�ررو�
 وارد آ!د و Bر	6 1989��  1979در��(��ی 

 
	را�ن �ر�6 " ط�(	�ن " 	زر��ر�و!
 ھم �و�ط �روه !�'-ر و �رون و�ط��

.                                             ز�	� و ����2ن ز'!��ش آن �'!�ل �رد�د  
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ا��ر، ازر����ی �=�د و زرد  	��د ,9وه �!ود �2 92ل ھ�ی ا���(ف در��(��ی

!'!د ,�رف �و�=
 92ل ��	�8 . ��(ص ��ز در�و(�دات �ود ا��=�ده !����د

ا�ن ر���� از!واد . دارآ�-� ھ�وزھم از ر����ی ���ت د�ت �ودش ا��=�ده !��!��د

درا�ن اوا�ر، ر����ی . ��زا	
 ا�-�ر 	� �ر�2ب !واد !�
 و �	��
 	د�ت !
 آ�د

!��ردد �2 ھر+�د �2ر را آ��ن !���زد، و(
 +ون ازُ<���  ���ت ��رج ��ز وارد

 

 و -���ت ,�(
 	ر�وردار���ت، 	��	رآن ، ا�ردر2و��ه !دت �ود دارد، و(�

.                         در دراز !دت 	� ��.ت 92(
 ا���(ف ز��ن 	�ر�واھد 	ود

�	���د �2 دارای در�ر�6 ا���(ف ھ!�ن ا�2ون 	� �.داد ��ت �2ر��ه 92(
 �.�ل ! 

                                                                  : 	�ش ھ�ی ذ�ل ھ���د 

+رخ 92(
 	رای ����ن ا���) اول   

�8ش 92(
 	ر روی ا���) دوم  

ر�M آ!�زی ا���ی �و(�د �ده ) �وم  

ا���ی ����� �ده 2ورۀ آ�ش 	رای <��ن) +��رم  

2ردن ِ�ل 	رای ����ن ا���<��ن و آ!�ده ) <�-م  


ور 	� �طر ��ت دَ ' 68 �'���
 !ُ :  دروا�، از �� 	�ش ����ل �ده  +رخ 92(


 !�ر، +وب د��0 	� ا�دازۀ �0 !�ر و ��تِ ����  
�و���
 	� �طر+�ل ����

ا(	�� �0 �ِر +وب د��0 در	�7 	� ��ت �و���
 و �ر ِ د��را�ن +وب . !�ر  
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92ل <�ت . +رخ 92ل !Dل !�ز �'ر�را�ت. و�ل !��وددر<��Qن  	� '68 �'���


  !���ن �2ر��ه 92(
 را 	�  !�ز !
 ����د، 	���Q�> 68 ' ی +پ �� را�ت �ود�>

ِ�ل �ر�ده را روی ��ت ِ �و���
 �رارداده  92ل 	�ھردو د�ت. 'ر2ت در!
 آورد

 	� +رخ دادن +رخ �و�ط 'ر�2ت د�ت، از ِ�ل �2 +ون !وم در2ف د�ت و 7ل

ا������ش در'ر2ت ا�ت، ا����
 !���د <��(�، 	��8ب، � دان، + م، �را'
، 2وزه 

   .                                                                    و ا!�D(�م را !���زد

 

  �و(�دات 92(
 ر��6 ا���(ف �!و�� �
 از

ب �رو !�	رد ��  ��ص 92ل درھر�0 �� ��م د���8، د���ن �ودش را درظرف آ

92ل در-ر��ن ���ت و . و !�'رک 	��
 	!��د" (�م " 2ف د�ت و ا������ش 


 . ��ز، از ��+
، �2رد و +وِب �ط 2ش 	.�وان ا	زارا��=�ده !��!��دQ� 
و��

 !ورد �ظر�2!9ً آ!�ده �د، 92ل 	� ا��=�ده از �T� 0 و 	�ورت !�ھرا��، 
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 ����� �ده را ازد����ه -دا Q� ،+رخ ھ�وزھم در'�ل �ردش ا�ت ��در'�(�

�رار!. وم، �0 ا���د �2ر !��وا�د . �!وده آ�را 	� دو�ت در-�ی !.�ن !��ذارد

در�2ر��ه ھ�ی ا���(ف، ,9وه . ظرف ����,ت، 	� �.داد <�-�ه دا�� �2�� را 	��زد

M��ُ ،
،  �!.دان و !-�!� ھ�ی !��وع از���را���، +���0، ��9س، <��(�، �. 	�

.                                                       �ورد و 	زرگ ��ز����� !��ود  

!ر' 6 د��را�ن ���ت و ��ز,	�رت از��0 2ردن و ���8
 2ردن ا��� �ت �2 

�رو !
 	رد �� 	.د ازآن  "+�!د" 92ل �<س آ�را در���وع !�� �=�د ر�M 	��م 

و��
 ا���ی ����� �ده در<ر�و �.�ع . 	� داش و ُ<��� 2ردن �را 	ر�د �2ر!ر	وط

آ���ب ��0 �د، آ��� را دردا�ل داش �� 2ورۀ آ�ش !
 +���د و +�دن ا��� 

دردا�ل داش ھم !��رت ��ص �2ردارد �� !8دارز��د �و(�د در-�ی ��	��ً 2و+0 

از �ش �� ھ�ت ��,ت 	.داً دِر داش 	� ِ�ل و ��ِت ُ<��� 	��� �ده . ��-���ده �ود

�!�م 	��د داش رو�ن 	!��د �2 �رار!. وم، ازا	�دا �� آ�ر �8ر�	�ً ده ھ� �2 و �رام 

.                                                          !واد �و�ت 	��ر ُ	رده !��ود  
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 ��%ت �وت دوزی

 

ر��ن �-�رت ��.ت 	وت دوزی، ����� ��.ت !روج �2ور!� !�	��د �2 از -

!�9دی 1970ا�ن ��.ت �� اوا�ر دھ6  .آزاد -��ن 	� ا�دازۀ ��2
 Bررد�ده ا�ت

درا���3���ن 	���ر ُ<ررو�ق 	وده و �.داد ز��دی ازاھل 2�	� !�روف ا�ن 

ط	�.
 ا�ت . 	وت �� <�<وش از-! B 6رور��ت روز!رۀ ا������ !�	��د .�2ر	ود�د

ز�د �ردی ھوا و �� ز�!
 �دن �2 	رای !'��ظت <�ھ� و -�ت - و��ری از�

<�ھ�، '�ن راه ر��ن و �!�س <� 	� ��M و ���ر�زه و ��ر و ���را���ی ��ر�ش 

��2ده، ا������ از �رون !�!�دی 	� ا���و، درا�-�د و ا��راع 	وت �� 2=ش، د�ت 

      .                                                                          	��ر�ده ا�د

	� �!�ن �I(ب، �	ل از���!ل 2=ش 	�و�6 ا!روز، آ������ی او(�� �2 ز�ده �
 	دوی 

و -�� 
 دا���د، <�ھ�ی ��ن را 	� 	رگ در���ن !
 <�+�د�د �� آ��� از �ز�د 

	.داً �2 !��رت ھ�ی 7زم را <�دا 2رد�د، <�ھ�ی ��ن را 	� . '�رات درا!�ن 	!���د

	��7ره ����!�ن 2=ش 	� ��ل و �ورت �2و�
  �و�� ای از +رم !
 <و����د�د ��

.                                                                                     درآ!د  
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�رح !�!ل ��.ت 	وت دوزی درا���3���ن، !�� زم !ط�(.� و �2وش ز��د 


 ازو��7ت !���د . !�	��دB.	 دھ�ر، ا�ن ��.ت در �را�ر�2ور �.�ل و در��

�و(�دات 	وت دوزی، �0 � م در�ت ��درات 	� ���ر��8ط ا���3���ن را ����ل 

	وت . 	دون ��ل �2	ل 	'�ث !ر2ز �2ور در ا�ن راه <�ش �دم �ر 	ود. !�داد

'�و!ت ا���3���ن  م1960در��ل ھ�ی . 	�زار�و	
 دا�تدوزی در�2	ل رو�ق و 

	رای �8و�� وز�ده ���دا��ن و '!��ت از��.ت 	وت دوزی، د�ت 	� ا	���رزد 

!���ن آ7ت ا�ن . را در�2	ل <��� �زاری �!ود) 	وت آھو(و��	ر��6 	وت دوزی 

در��2ر " ُ<ل !'!ود��ن " ��	ر��� از دو(ت آ(!�ن �ر�داری و در �زد��
 ھ�ی 

" T �! "� ����� ری ��ب و �.�ل�ا�دازه ای . د,� �	 ��ر�	و(�دات ���ر+� �

2ِل -�!.� را !ر�وع ��زد، و(
 و-ود آن 	'�ث �!و�� و �	ود B �2رور��ت 

.                                    �!	ول ��.ت 	وت دوزی ا���3���ن، ��I!ت 	ود  

 


 از�!و�� ھ�ی ��.ت 	وت دوزی ا���3���ن�� 
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در�!�م ��ر!��ر	ود و !ردم ��ز 	� ا��=�ده از آن Iر�� ھ�ی �روش 	وت آھو�8ر�	�ً 


 	ود�دBود، ا!� از رھ�ذر  .را	 
	وت آھو از���ه ا��'��م و را'�
، 	���ر,�(

در��(��ی . د�زا�ن، �!��وا��ت 	� 	وت ھ�ی �وع �را��وی و ا���(وی ر��	ت �2د

 .!ود��زدر�2	ل �روع 	� �2ر�" 	وت ,�8ب " 	.د، ��	ر��6 د��ر�و(�د 	وت 	��م 

��-����� 	را�م رو�ن ا�ت، ا�ن �0 ��	ث ���
 	ود�2 ,��9 !�دی ا�����3 را 

.                                                     	� <��ر�ت ا�ن ��.ت ���ن !�داد  


 از و��7ت  1970درا��ردھ6 B.	وت ,�8ب در	وت آھو و 	 
م، �!���ده �

	� و-ود ��!ت 	 �د آن، �ر�دار و !��ری . �د�2ور، از-! � در��دھ�ر ا����ح �رد  

-�دۀ !�دوی �2	ل، دروا�، !'ل ُ<ر�-! 	رای !�3زه ھ�ی 	وت . ز��دی دا���د

!�3زۀ 	زرگ د��ر��ر ,	�رت 	ود از �رو���ه . �رو�
 دا� 
 و ��ر-
 	ود

'!�دی در +��رراھ
 �<�ھ
 �!��م �� !�3زۀ ��ری ا!�ن �وا�
 در-�دۀ ��در <��ون 

ھو�ل " اً 	��م �رو���ه 	زرگ ا��3ن ��د !��د و در <� وی ھو�ل �2	ل �� �2 	.د

.                                                     ی ا!روزی !و�.�ت دا�ت" �ر���  

�و(�دات . م، دو!�ن ��ر ��.�
 �2ور 	� �!�ر !�ر�ت��1980ر��دھ�ر �� ��ل 

	� و��7ت ھ!-وار و دورد�ت 	وت دوزی، 92ه دوزی ووا��ت دوزی ا�ن ��ر

!�9دی، ���� در��ر��دھ�ر�8ر�	�ً دو�د  1970�� ��ل . ��ز ار��ل !��رد�د

!ر2ز,!دۀ ��.ت �2ران 	وت دوزی در  . د����ه 	وت دوزی �.�(�ت دا���د

 �زد��
 +وک ���دان  وا� دروازۀ ھرات، در��!ت !و�.�ت دا�ت �2 �8ر�	�ً 
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. �.�ل 	ود�د) �� �ط�ر(رت �0 ر��� �
 د����ه 	وت دوزی درآ�-� 	�و

در�رای '�-
 ا!�ر-�ن �و�
 �2 در+وک ��دا، در�2ر�ز 	�زار ,8ب (��6 

�راردا�ت و +�د�ن د����ه د��ر  درآ�-� زرIو�� �2 'دود ده د����ه 	وت دوزی

، ده د����ه د��ر در	�زار درا�
 و در� .6 ���ل !�8	ل ���!�ی ��	ق ��ر ��دھ�ر


 ھ�ی !�-د -�! !و�
 ��ن ��دھ�ری و�Iره-�دۀ ,�د��ه و �زد��              .  


 9Iم !و�.�ت Bل در�زد�0 �ذر��	زار�2�	ه ھ� ھ!+��ن در���ا�ن د�

. �راردا���د �2 -!.�ً 'دود ���زار و <�-�د �=ردرآ��� !�3ول 	��ر 	ود�د

	ود�2 ا�ن ) ا���د �ظر-�ن( از-! 6 	وت دوزان !��ور��ر ��دھ�ر، ��
 ھم 

	وت دوزی . را در ھ�د 	ر���وی �را �ر��� و در 	�زار �2	ل د�2ن دا�ت2�ب   

��م دا�ت �2 در 	�زارھرات و ) '�-
 از	0(د��ر، ,	�رت از !'ل  !��ور


 از	0 ,!د��ً 	وت ھ�ی �ر!���
 . �زد��
 ھ�ی �ذر,!ران وا� �ده 	ود-�'

0 آدرس !��ر��ن را !����ت و �ودش 	� دو ���ردش، ��(��ی دراز در ھ!�ن �

 	وت دوز د��ر��ر.  �2ر!��رد و ,��	ت، درھ!�ن د�2ن +�م از-��ن �رو	�ت

��!	رده 	رای ��ه ا!�ن X ��ن ��ز !وزه . ��دھ�ر'�-
 9Iم ��روق ��م دا�ت

����� 	ود �2 درآن !'ل ���داری �=��+� را د�زا�ن 2رده 	ود و ��ه از ا�ن 


 9Iم ��روق �ر�'6 . وا�تا	���راو �و�ش آ!د و او را 	� !����ت �8دی �-�'

�.ری ��ز دا�ت و از-! 6 �.!ت �وا���ی �وش �دای ��ر ��دھ�ر 	ود و 

ھ!+��ن !'!د '�ن و ��8ر!'!د ��ز دو . د��2ش در 	�زار �2	ل !و�.�ت دا�ت  
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	وت دوزی 	ود�د �2 در<� وی �2ر و<��6 �و�ش؛ 	� آواز ��رای ��ن 	�ورت 

.                                                               �و�
 آواز ��ز !��وا�د�د  

� ط�ن  و ا��ر!'!د ھم دو 	رادر	وت دوز در��ر ��دھ�ر	ود�د �2 د�2ن ��ن در 

آ��� ��ل  .و �2ر�و�ش 	���ر !�ھر	ود�ددروازۀ ھرات !و�.�ت دا�ت و در2�ب 

� ط�ن 	�دام ر��ن 	ود، �.�
 . ��-وره 	وت 	�د دار �� � �<ر 	رای !ؤ(ف !������د

. 	وت را !�دو�ت ،ا�دازۀ 	وت را 	ر روی +رم ا��ل ��+
 !��رد و ا��ر!'!د

 
�ل و ,��
 !'!د ��ز دو 	رادرد��ر از�ذر �رو�
 ��دھ�ر	ود�د �2 در '�-

.ت د�2ن دا���د و از -! 6 ��.ت �2ران 	��م ا�ن ��ر 	'��ب !�ر���ددروازۀ ھرا  

2روم �� 2ُرم ��م !�ط�8 . ��د !��د" +رم 2روم" +رم 	وت از ھ�د وارد !��د و 	��م 

 ای ا�ت  در 	�ش �	��ل �
 !�	�ن ا���3���ن و <�2���ن و ھ!�ن !'ل و ��م 

و 	� -���ت �وب درآ�-�  درھ�دو���ن ھم د�ده و ���ده !��ود �2 +رم ھ�ی ا,9

+ر!
 �2 	رای 2ف 	وت 	��ر!�رود، از <و�ت ُ	ز و �و�=�د 	د�ت . ���� !��ود

ا�ن <و�ت ھ� را در �زد��
 ھ�ی دروازۀ ���ر<ور��دھ�ر �و�ط ,! �6 . !
 آ�د

دادن <و�ت " آش " �� " ا���ر" 2!��وی ���� !��رد�د �2 !ردم ,وام آ�را 	��م 

ا �	د�ل 	� +رم !��رد�د �2 	وی 	���ر ز��ده ھم دا�ت و ا�ن <و���� ر. !�������د

) د	�غ ( ا����
 �2 در ا�ن 	�ش !�روف �2ر و <��� 	ود�د، آ��� را 

.                                                                                 !��وا�د�د  
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��م " !��د �2 آ�را 	��م  ھ!+��ن در��دھ�ر، ���وع +رم د��ر از<و�ت ��و �����


 " و " 	ت Qرد�د" �و�ی !ردا��، . ��د !� ���و	وت دوزی ��دھ�ر، 	در��.ت 

 ، 
ز���� ، 	+� ����، 	وت ھ�ی �وع � �<ر، <س ��ت، 	وت ھ�ی 	�د دار، +< 

در ا�ن . +< 0، +< 
 ��!� دار، +< 
 و 	وت 2وری 	 �د و �Iره  �و(�د !��رد�د

اوج ��رت �ود 	ود، از د�زا�ن ھ�ی !8	ول ��ر-
 ��ز  ، آ���ه �2 در��.تا�ن 

!ن �ود ��ھد ھ��م �2 . �2<
 �ورت !��ر�ت و 	وت ھ�ی ����
 ����� !��د


 از ا���دان ��دھ�ری، 	� ا�دازه �
 در�2ر�ود !��رت و ظرا�ت 	��ر !
 	رد ��

 
�2 ��و�ت 	و�
 را ���ت �2 آ�را ��ت !��رد و در -�ب وا��ت �و�ش !

� ا�ن �!و�� ای از<��� �
 و <��ر�ت ��.ت 	وت دوزی در�2ور!� را �ذا�ت 2

                                                                    .   	� �!��ش !��ذا�ت

در<� وی ��.ت 	وت دوزی در ��دھ�ر، ��.ت <�زار دوزی ھم 	��!�م و 2!�ل و 

<�زار �و+�، <�زار<س ��ت و <�زار <�زار دو	� 
 ، . ز�	��
 ��ص آن رواج دا�ت  

ھ!+��ن در��دھ�ر، ���.داد !رد!�ن از	�0 	� . '���� دار درا�ن ��ر ����� !��د

���ت و ��ِز ز�ن ا�پ، ���B و ا���را�پ، <وش �=�M، �=��+�، �ط�روز�6 

. !ر!
، �!+�ن ؛ ر�2ب ا�پ، د!+
 و �Iره ا��� 	رای �وار�2ری �و(�د !��رد�د

د����2 و . ��د !��رد�د" �راچ " �2 از+ر!����� !��د�د، 	��م ا�ن �و(�دات را 

. �2ر��ه ھ�ی �را+�� در !�دا�
 ارگ، <� و���روا(
 ��دھ�ر !و�.�ت دا���د

!�9دی در��دھ�ر!�3ول 1975آ�ر�ن 	�ز!��ده ھ�ی ا�ن ��.ت، �� 'وا(
 ��(��ی 

                                .                                                  �2ر 	ود�د
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	وت دوزی، 92ه دوزی، وا��ت طور��� �	9ً ��ز 	.رض ر����دم، �و(�دات 

<�زاردوزی ��دھ�ر در و��7ت !زار، ��دوز، ���ر، -وز-�ن، ��ر��ب،  دوزی و

ا!� 2�ب و �2ر!ر	وط 	� ��.ت 	وت . !�!��، ھرات و�راه !��ری ز��د دا�ت

رود 	و���ی (�9!
 ا!ر����
، �د!6 -	ران �� <ذ�ری را دوزی درا���3���ن، 	� و

	� ھ!�ن د(�ل، . !�'!ل �د و 	� �ر,ت ز��د در�را��	
 �8وط �رار �ر�ت

��	ر��� ھ�ی 	وت آھو و 	وت ,�8ب �2 از آ��� �	9ً ��م 	رد�م،  	� ��	ودی ����2ده 

                              .                                                          �د�د

	وت ھ�ی . '�ل 	��د ورود �و(�دات 	
 �2=�ت �2ور+�ن را ��ز	ر!وBوع 	�=زا��م


 دوام +����
 ��ز در�8وط ��.ت 	وت دوزی ا���3���ن �8ش 	زرگ دا��� 	

!�9دی، 	��طرورود ��ل آ��ی 	وت ھ�ی  1998	���س �زار���، در��ل . ا�ت

�و(�د 	و���ی ا���(وی �2 ��	68 +��ر�د ��(� دا�ت،  �و(�د +�ن 	� ارو<�، ��.ت

.                                                                              	� زا�ودرآ!د  

!�9دی، 	� �.داد ھ-ده 	 �ون  �2013رار �0 ا'��6�Q ��ز!�ن ! ل، در��ل 

ت دوزی درا���3���ن <س ھر��ه ��.ت 	و. -وره 	وت در-��ن �رو��� �ده ا�ت

ز�ده !
 	ود، در�ور���� �0 �طره از ا�ن 	'ر! ��ردی 	� �2ور!�ر��ت، 

.                                              2!0 	زر�
 	ود 	رای 	وت دوزھ�ی !�  
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 ��%ت 55# ��زی درھرات

 

 
��.ت ���� �ری از-! 6 ���� !��ظر�� 	� �!�ر!
 آ�د، !���د ��.ت ��2


، زر�ری، ���8
 )درا!�2ن و �.!�رات 	ر-��6 �د�!
(�2ری، �S ُ	ری !��' ،

.                                                    و �2دن �2ری روی +وب و ا!�D(�م  

ن ا�ت �2 ��.ت �2ران ا�ن 	ر-��� �
 در�ور�و-� ا�ن ��.ت ظر�ف در ا�

در�!�م ا���3���ن ) ھرات(ر��� 	���ر!'دود و'�� -����ه �و(�د آن �8ط �0 و�7ت 

.                                                                                    !�	��د  

 
���� ��زی ��
 از���� د��
 و �د�!
 -��ن ا�ت �2 <����6 	���رطو�7

. ا�ن <��� ���� درھرات، �� ھزارو +��ر�د ��ل �دا!ت ��ر��
 دارد. دارد

ھر+�د ا�ن ��.ت، !�G�=��� رو�ق و ���رده �
 اش را در��(��ی ا��ر 

در�2ور!� از د�ت داده، و(
 �و�	����� در,�ن ز!�ن، ھ�وزھم آ�ش +�د 2ورۀ 

ا�ن ���� �ری در��رھرات رو�ن ا�ت و ا���دان ُ<ر�9ش آن �.
 دار�د 

.                                        ��.ت ��!� -�ن را ز�ده و �ر دو<� ���دار�د  
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�2ر��ه ھ�ی 2و+0 ���
 ���� ��زی و ا���0 �رو�
 ھ� ھ�وز ھم دراطراف 

+����� �رو���ه ھ�ی ���� ھ�ی . !�-د -�! !.روف ��رھرات !و�.�ت دار�د

رات، -�ذ	� ھ�ی �ور���0 را 	� 7-ور�ن و ر����ی د��رآن درد����2ی ��رھ

.                                                                          �!��ش !��ذار�د  

ا���د !'!د �ُل ��
 از+�د ا���د ورز�دۀ ا�ن ��.ت !�	��د �2 	� -�م B.�ف 

وذھن �.�ل، ھ�وزھم در<�ت 2ورۀ آ�ش 	� د����ی ھ�رآ�ر�ن �ود از ���� ھ�ی 

���2 و ا���9ک �ده، آ��م 	� �0 !� 6 آھ�
 !��وص، +�زھ��
 را !���زد �2 

ا�ن ا���د، در��2ر2ورۀ ِ� 
  �2 	�'رارت . 	رای 	����ده، !��6 �.-ب !�	��د

���زارو ���د در-6 ����
 �راد �2ر!���د، ����� از���� ھ�ی ا���9ک �ده، 

�6 ظر�ف را از<در�و�ش ا���د !'!د �ل ا�ن <�. ��9س ھ�ی 7-ورد�ن !���زد

.        	� ارث ُ	رده و 	�,�9!�دی �!�م درز�ده ���دا��ن ا�ن ر��� در�9ش ا�ت  
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در��(��ی �	ل �2 و���ل وا�	�ب ���� 	� ا�دازۀ ا!روز ز��د و !��وع �	ود، اھ�(

��ر و�ر�� 	رای �و��دن آب و �وردن ��ن از��!�ن آ7ت �و(�دی ھرات ا��=�ده 

دروا�، 	�,ث رو�ق �2ر و ازد��د �2ر��ه ھ�ی ���� ��زی �ده 	ود، !��رد�د �2 

��ر-
 	� 	�زارھ�ی ا���3���ن ) +��
 و���� �
(و(
 	� !-ردی �2 (وازم 

�ذ2را�ن ���� ��زBرور . �راز�ر�د، ��.ت ���� ��زی ھرات را �B.�ف �!ود

�وآوری و ا�ت �2 د�ت ا�در�2ران ا�ن ��.ت ھم ��وا����د 	� 	��ر��ری ا	���ر، 


 ���دا��� و از�8وط ا�ن ��.ت Bری را را�و(�د ��ن، !����9ت ھ� در��وۀ �

.                                                                   - و ��ری 	.!ل آور�د  

�ش 2ورۀ د��ر��ز  '�-
 � ط�ن ا'!د، ���� ��زی درھرات، ,9وه از 2ورۀ

ھم ا�2ون ا�9م ���� . و-ود دارد �2 !ر	وط 	� �0 �ن از ��-ران ھرا�
 !�	��د


 ا�ن ��.ت �2ران در	�زارھ�ی ُد	
، <�2���ن و ا�ران 	=روش ��Qز�ھ�ی 

.                                                                                   !�ر��د  
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��زان در��	ق، از �����ی �و���ون +ون ��M 2وار�ز، +8!�ق و �Iره ���� 

در����ن (وازم ���� ای ا��=�ده !��رد�د و 	� آن ����D ھ�ی � ���
 	� ��م 

ا!� '�ل 	� آ!دن ���� ھ�ی ��.�
، !واد او(�6 �2ر��ه ھ� را  .!������د) �را�ت(

� 6 ��!ور��ن، ��.ت درز!�ن � . ��ز ���� ھ� و 	و�ل ھ�ی ����� ����ل !�دھد

+ون . ���� ��زی درھرات رو�ق ز��دی ���ت و 	� د��ر��ر ھ� ��ز ���رده �د

ظروف ���� �
 زود !
 ���د، 	-�ی '!ل و �8ل ا�ن ظروف، �ود ا���دان 

���� �راز ��ری 	� ��ر د��ر �=ر!��رد�د و �� 	رای ���ت ظروف !ورد 

.                  ت !
 <ردا���د���ز<�د��ھ�ن ز!�ن 	� ��رھ� ی !�� ف 	� !���ر  

�2ر��ه ھ�،  ا�ن. ا!روز در ھرات، ���� ��زی 	� ��ل ���
 آن �.�ل !�	��د


 از ا�ن �2ر��ه ھ� 	� �و(�د . (وازم و ا��� 	� ر�M ھ�ی آ	
 را �و(�د !����د��

 
(وازم ���� ای !���د ��9س، <��(�، 	��8ب، 2وزه، � دان، �!.دان و�Iره !

و(�دات �ود را در �0 !�3زۀ,���8 �رو�
 در ��2ر !�-د -�! <ردازد و �

                                                        .��ر��
 ھرات 	� �روش !�ر���د


 ) '!�دی(� ط�ن ا'!د Bرا 
!�وول ا�ن �2ر��ه ���� ��زی، ازوB.�ت �. 

. ا�ت، در�طر!
 	��داو، آ��دۀ ا�ن 2�ب را �2 از+�د ��ل 	� او ر��ده . ���ت

	�زد�د ��2ده ��ن (وی !��و�د �2 در��	ق، <�ش از-�M ھ�ی دا� 
، �ور��ت ھ� 


، �ر�داران ,!دۀ ���� د��
 و 	��وص ظروف ���� ای ���ت ) ��ر-

ھرات 	ود�د، ا!� 	� �راب �دن وB.�ت ا!���
 �2ور، �!�ر ا�ن �ور����� 	� 

د��
، �ر�داران 2!�ری دا���  �دت �2ھش ���ت و ا�ن 	�,ث �رد�د �� ����  
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ھم ا�2ون 	�ش از �د ھزار ظروف ���� ای د��
 را در " وی �=ت �2 . 	���د

. "                      ا�	�رھ�ی �ود ذ��ره دارم، ا!� 	رای آ��� �ر�دارو-ود �دارد  

، اووھ!��را�ش در +�د�ن -��وارۀ 	�ن ا(!  
 در�2ورھ�ی )'!�دی(	� �ول آ��ی 

، ا�ران و ا!�رات !�'دۀ ,ر	
 �ر2ت 2رده ا�د و ھر 	�ر 	� !�8م ,�(
 در <�2���ن

 P�> درطول +�ل و 
ر��6 �و�ش ���ل �رد�ده و !ورد ��و�ق �رار �ر��� ا�د، و(

��ل ��	68 �2ری �ود، از �وی دو(ت ھ�ی !�� ف درا���3���ن، !ورد ھ�S �و�� 

                                    .                  ��و�ق و د(�ر!
 �رار ��ر��� ا�د

�رار دارد " 	���د �رھ��
 آ���Iن" �2ر���6 د��ر���� ��زی، �'ت �ظر و'!��ت 

و دروازه ھ�ی ا!�2ن ��ر��
 ) 2 ��ن(�2 	���ر 	� �و(�د ���� ھ�ی <�-ره 

.                     !�<ردازد �2 �و�ط 	���د !ذ2ور در د�ت 	�ز ��زی �رار دار�د  

: " !�وول د��ر 	���د �رھ��
 آ�I ��ن در ھرات !��و�د ) 	و����
(آرش  آ��ی

,ده ای د��ر . �!�ری از ا���دان ا�ن 'ر�� 	� �2ر ھ�ی د��ری روی آورده 	ود�د

از ا���دان �2ن ��ل ��ز +�م از-��ن �رو 	��� ا�د و ا�ن 'ر��، 2م 2م 	� 

ا�دا!��
 را -�ت ا'��ی ا!� ا�ن 	���د از !د�
 ا�ت �2  ."�را!و�
 �<رده !��د

 
��.ت ���� �ری رو�د�ت �ر��� ا�ت �� از �8وط �2!ل ا�ن ��.ت 	�����

.                                                                     - و��ری �ده 	�وا�د  

از ��
 از ا���دان ���
 ���� ��زی �وا�ت �� دو	�ره �روع " 	���د آ���Iن "

�0 2ورۀ ���� ��زی را 	� ��م �د�!
 	را�ش !��� ���ت و�.دادی 	��ر �2د و   
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ا(	�� ا�ن ��.ت، ز'!�ت . از -وا��ن را ��زدر ا�ن 	�ش �'ت �ر	�� �رار داد

	� 'رارت (روی 2ورۀ آ�ش ز��دی دارد و 2!�ر 2�
 <�دا !��ود �2 رو 	� 

	����د و 	� ���ت ظروف ���� ای ) ���زار و �� �د در-6 ����
 �راد

.               �.9ً �8ط +��ر �=ر 	� طور���رد �'ت آ!وزش �رار دار�د. 	<ردازد  


 ازد�7ل �2 ا�ن 'ر�� ��وا���� -����ه !��وص �ود را در!��ن !ردم ��

���دارد، ورود ���� ھ�ی ��.�
 	� �2=�ت  و ارزان ��!ت از ��رج 	� دا�ل 


 2!�ر2�
 	� . 	��ذ�ت ز!�ن، � �68 ا���ص ��ز ���3ر !���د. �2ورا�ت�.�

,�ری و !درن  �و(�دات ���
 و�د�!
 ,��9 !���رد و 	���ر از ا��� و (وازم

ا(	�� '=ظ ��.ت ���� �ری در ھرات، !رھون . �ر�داری و ا��=�ده !���د

 
�د!�ت و !د�ون <�ت �2ر 2���
 !�	��د �2  ط
 +�د�ن ��ل -�M و �را�

در�2ور و, 
 رIم �طV <���ن �رو��ت، 	�زھم �وا���� ا�د ر!ق در'��ت ا�ن 

                                     . ��.ت د�ر��6 وطن 	د!���د وآ�را ز�ده ���دار�د

 

  

 

 

 




��� د��� ا�������ن در �
	�ه ��ل ���� 

 

99  

 

 

 

 

در ا�������ن) �ره �ل(��%ت  �ه   

 

<����6 <و��دن 92ه �ره �ُل در ا���3���ن !��ص ���ت؛  ا!� �واھد و ���و�ر 

 X ب�	-� !��ده ���ن !�دھد �2 در ز!�ن � ط�ت  ا!�ر'	م1919-1901( ( Pرا�

��و�ر 	زر�
 از ا!�ر '	�ب X د�ده  در د�وارآر��ف ! 
 ا���3���ن،. 	وده ا�ت

. و 92ه �ره ُ�ل 	� �ر دارد )�����
( ، 2روات) <ط ون(!��ود �2 2ت و � وار

,����ی ���ر ��ھ�ن و ��	��ن ا��3ن ��ز در آر��ف ! 
 	� 92ه �ره �ل و-ود 

                                                                                    .   دارد

. 	���س �واھد ��ر��
، <و��دن 92ه �ره �ُل درآن ز!�ن، �!�دی از ا�را��ت 	ود

�ور��دی، 	� �ر2ردن �1375روه ط�(	�ن در ز!�ن '�2!�ت �ود در��ل ھ�ی 

.                                           ا�ن 92ه را 'رام دا���� و !!�وع 2رده 	ود  


 ,	دا(وا� �2 ده ھ� ��ل ا�ت 92ه �ره �ُل 	� �ر2رده !��و�د �2  -�'

روز��ری 	ود �2 	� �ر 2ردن 92ه �ره �ل ا-	�ری 	ود، 	��وص در !را�م 


او !��و�د �2 'دود �� دھ� �	ل در 	ر�
 از !��طق ا���3���ن و . ,رو�

�ره �ُل  	��وص در�2	ل، رواج 	ود �� ز!����� ���وادۀ ,روس 	� دا!�د 92ه  
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.                                     �'=� �!�داد، دا!�د 	ر�ر �=رۀ ,8د '�Bر �!��د  

!رد ��2��(
 �2 !��ظر �ر!�م 92ھش در ��
 از !�3ره ھ� 	ود، ���3ر ر�م و 

رواج ھ� را ,�!ل ر2ود <��6 92ه دوزی و 2م �دن ا�رادی �2 92ه 	� �ر 

	� �ذ�ت ز!�ن، ر�م و رواج ھ� و �رھ�M  او !��و�د �2. !����د، !�دا�د

�رھ�I Mر	
 ھ�، �رھ�M ا�����3 را �'ت ا(�.�ع . درا���3���ن ���3ر 2رده ا�ت

.                                 �رارداده و '�7 2!�ر 2�
 92ه �ره �ُل 	� �ر!���د  

	َره ھ� �2ھش �وان �ر�د !ردم و ا���8د ���د ھ�ی !دا� '8وق '�وا��ت از �2�ن 

	رای ���ت 92ه، ,�!ل د��ر 2م رو�ق �دن ا�ن 	رای ا��=�ده از <و�ت آ��ن 

َ	َرۀ �و�=�د �ره �ُل ز!��
 �2 !�و(د !��ود 	��د �	ل از . <��� �وا�ده �ده ا�ت

ا���� !�درش او را (�س 	ز�د، �2�� و از<و�ت او 	رای ���ت 92ه �ره �ُل 

                                                                    . ا��=�ده �ود
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: او !��و�د. ,	دا(!��ن ,ط� از-وا�
 �� 	� '�ل 92ه �ره �ُل 	� �ر2رده ا�ت

!ن " او !
 ا�زا�د �2 . ز!��
 92ه �ره �ُل �8ر�	�ً 	��
 از (	�س ر�!
 	ود

از !در�� ��رغ ا(�'��ل �دم، درآن ز!�ن �2ر!�دان دو(ت، 2ت،  1340در��ل 

. "                               و 92ه �ره �ُل !
 <و��د�د) �����
(� وار، 2روات   

در'�ل '�Bر، ا�راد !.دودی در��ر�2	ل و ���ر!��طق ا���3���ن 92ه �ره �ُل 


 <و��د و ھ!+��ن، �!�ر 92ه دوزان ��ز از �د ھ� �=ر، 	� �!�ر ا�����ن !

    .                                                               د�ت �2ھش ����� ا�ت

 
ز2ر�� ھ=��د ��(�، از-! 6 !.دود 92ه دوزان ا��3ن ا�ت �2 در 	�ش 2و+�

او . از!�3زۀ 	زر�ش در!�ط 68	�I	�ن 2و+6 �2	ل، ھ�وز 92ه �ره �ُل !
 دوزد

	� د(�ل ر2ود <��6 92ه . ا!���ران �رو��� �دن !'�و(
 ا�ت �2 �و(�د !���د

ا�ن 92ه دوز ���2 . اده ا�تدوزی، او 	�ش ز��دی از !�3زه اش را 	� 2را�� د

او �=ت ."  ز!��
 92ِه �2ِر د�ت او 	ر �ِر اI ب ��	��ن ا��3ن 	ود: " �2ر !��و�د

آن و�ت �0 92ه . از2ود2
 92ه دوزی را در 	�زار ارگ �2	ل �روع 2ردم: " 

!زد ���ت �0 92ه، . ا���3
 ��ت و �و !��رد�م �30ره �ُل را در 	دل 

2م از2م . ا���3
 ��!ت دا�ت 1000ا���3
 ا(
  200ه از �0 92. ا���3
 	ود50

!��ر��ن !� ھ!� ��	��ن . 92ه را ��ت و �و !��رد�م 20در�0 روز 'دود 

. "                                                                                   	ود�د  
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ره �� !�ط68 ��!ور��ھ
، دوطرف رود ���6 �2	ل، از�زد��
 !�-د ��ه دو�!��

	���راز���د د����ه . !�ر، ز!��
 	� !' 6 92 ه دوزان !��ور	ود 200'دود

'�7 �.داد ا���ت �!�ر از ا�ن د����ه ھ�ی 92ه . 92ه دوزی ���� درا�ن !' � 	ود

+�د دھ� �	ل از ا�ن، <و�ت �ره �ُل از ا���3���ن 	� ��رج . دوزی 	��
 !��ده ا�ت

.                                             د و 	�زار�و	
 ����� 	ود��ز ��در!��رد�  
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 ��%ت ��-ری درا�������ن

 

. <��6 !��ری �2 درا���3���ن �ر��� <����� دارد، در'�ل ا���دن از رو�ق ا�ت

	�زار!��ران 	� ا�ن د(�ل �رد ا�ت �2 ا���ی �� 
 و +��
 از 	�رون وارد 

ظروف !�
 �2 . !��ود و 	� �رخ ارزان در 	�زارھ� ��	ل د��ر�
 ا�ت 

دھ�دۀ <�و�د ا�ن  در!��طق !�� ف ا���3���ن �و�ط 	����ن �����ن ���ت �ده ���ن

.                                 <��� 	� �رھ�M و ��ر�T ُ<ر�َم و <�S ا�ن �2ورا�ت  

'دود �
 ��ل <�ش، ���� در�2	ل، 	�ش از�� �د !��ر در	�زار و�ژه  ای �8ر�	�ً 

 �� �� ،7�' 
�!�م و���ل !ورد ���ز <�ت و <ز وIدا �وری را �و(�د !��رد�د، و(

.                                                !��ری 	��
 !��ده ا�ت +��ر �2ر��ه   

,	دا(ر'�م ھ���د و�� ��(�، ��
 از !��را�
 ا�ت �2 در �2ر��ه ���2 اش در 

او !��و�د . ��
 از <س 2و+� ھ�ی !ر2ز �2	ل ظروف !�
 ���2 را !ر!ت !���د

. ن 2�ب را ��د �ر��مر��� ر��� ا�. ازھ=ت ��(�
 	� !��ری �روع 2ردم: " 

، -0، <��(�، ظروف <�ت و <ز و ظروف '!�م )��
(، <��وس )2�ری(+��-وش 

. "                                                                          �و(�د !��رد�م  
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 �ر�ف در�0 !�ط68 د��ر�2	ل ��ز از روز ھ�ی �وش ز�ده �
 اش �=ت-�' :

 "�2 
��	ق ادارات . 	ر ,9وۀ !ردم، ادارات دو(�
 ��ز !��ری اش 	ود�د ز!��  

و<و(�س �!�م ظروف !ورد ���ز <�ت و<ز��ن )  ار�ش( دو(�
 و	� ��وص اردو

	� . را از !��ران !
 �ر�د�د، '�7 ھ!� ,�9!�د ظروف �� 
 و <9����
 ا�د

                         . "                     ا�ن د(�ل !��ری از رو�ق ا���ده ا�ت 

	� �=�6 . 	����3رز!�ن، !��ر��ن و ا��=�ده از ظروف !�
 ��ز,وض �ده ا�ت 

ا�ن !��ر�د�!
، '�7 	ر�
 از ا������3ی !�8م ��رج، ا�ن ظرف ھ� را 	.�وان 

                                                  .  ا���ی �د�!
 و ا���0 �ر�د !����د
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�َرک ���
 در���طق �ر زی��%ت   

 

��.ت َ	َرک 	��
 در!��طق !ر2زی �2ور,ز�ز!�، از��(��ی دراز�� �2ون !روج 

ا�ن <��� را ز��ن و دو��زه ��ن !��طق ھزاره -�ت 	.�ده دا��� و �� . 	وده ا�ت

دار�د و ھر زن �� د��ری �2 	� ا�ن �2ر وارد 	��د، در وا�، ا!���ز���
 را 

دارای ا�ن ھ�ر	ود�د و  دو��زه ھ��
 �2. در!��ن اھ�(
 !�ط�8 2�ب !���د

.                              ��ھ���د، در!��ن <�ران -وان !ورد <��د �رار !��ر�د  

در��(��ی �	ل، <��6 َ	َرک 	��
 !���د � �م 	��
، ��ل 	��
، ��(�ن 	��
 و ����ن 

!ردان ھزاره . �ور-�ن و �!د و �Iره در!��طق ھزاره -�ت رواج و�� دا�ت

ا 	� �ن !��رد�د �2 �و�ط ز��ن و د��ران !'ل 	���� !��د و ا!� ھ!�ن (	��
 ر


�ظ�!
 ��(��ی <��ن، 	��وص -ر��ن !��-رت ھ�ی د��-!.
  - 'وادث ����

.                                           	��رج از�2ور، ا�ن <��� را �B.�ف �!ود  

!��د و 	���ده ھ�، آ�را 	�  	��د �=ت �2 در	���ن َ	َرک ا�9ً از<�م �و�=�د ا��=�ده 

در!��ن اھ�(
 ھر!'ل، '�� دو	��
  .� �� و د�زا�ن ھ�ی !رIوب !ز�ن !������د  
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: ھ��
 درو�ف َ	َرک و د��ران َ	َرک 	�ف �روده !��د �2 ��
 از آ��� +��ن 	ود 

 >�ب �����# ���# د��ر �ن     �ری ی  وه ���# د��ر �ن              


در��(��ی ا��ر	� �8وط !وا-� �رد�ده ا�ت، 	� آ��م، ز��ن   ھر+�د �2رَ	َرک 	��

ود��ران در!��طق دا�ز��
، �ر�6 (���ن، و(�وا(
 ورس و -� ھ�ی د��ر، ا�ن 

+ون ا�ن �و(�د 	��	رد�7 
 �2 در 	�7 �=��م، 2!�ر�ورت . !�3و(�ت ھ� را دار�د

!�ر ��6 َ	َرک !9Dً �0 . !���رد، (�ذا ��!ت ھ�ی آن ��ز 	���ر 	�7 ر��� ا�ت

ا���3
 و �0 +<ن آن �� �
 ھزار ا���3
 	=روش  3500در!��طق ذ2ر�ده �� 


 از 	���ده ھ�ی و�7ت 	�!��ن !��و�د؛ , ت �ران �دن ��!ت َ	َرک . !�ر�د��

و !�(داری رو 	� �2ھش ر���  ا���ت �2 +ون �����(
 ھ�ی !�وا�ر�ورت �ر���

<�م !ورد Bرورت َ	َرک ��ز�� 2م  ا�ت، 	��	رآن، و��
 !�(داری 	���ر�	��د،

.                                                                 !�	��د و �� ����ب !��ود  

. ��6 َ	َرک ازاو(�ن �ُل <�م �و�=�د�2 درھزاره -�ت <رورده !��ود، ����� !��ود

�ه  ا� � ر�M �	ل ازآ��� <�م 	� �T !	دل �ود، �T ھ� 	� <و�ت +��ر!3ز، ر��6 ��

�<س �و�ط د�ت د��ران -وان و 	� �-ر	� . و 	�T �ل ���رن  ر�M !��و�د

ر���ده �ده روی �M�� 0 داغ �� ��	6 �رم ، 	رای !دت 	��ت ��,ت �و�ط !رد 

آ���ه 	� دور �0 +وب !Dل �وپ ر�ت <�S داده . ھ� !�(�ده !��ود �� <ت 	��د

�رود �2 از آن +<ن، 	�7<وش، !��ود �2 ��0 �ود، درا��رھم ز�ر ��+
 ���ط !

.                                         2ر�
، <� ون، وا��ت و در��
 ���� !��ردد  




��� د��� ا�������ن در �
	�ه ��ل ���� 

 

107  

 

 

 

(	����ی َ	َر2
 ���ت ھزاره -�ت �� ���� !رIوب و ,�!� <��د ا�ت ، 	 �� Bد 

.                      رطو	ت ھم 	وده 	��وص در��ل ز!���ن 	���ر�رم !�	��د
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 ھ�ر3ط�ط
 درا�������ن

 

در�2ور,ز�ز!�  .ھ�ر�ط�ط
 در!!�(0 ا�9!
 �وا	ق طو�7
 و در���ن دارد

ا���3���ن ��ز 	.د از ظ�ورا�9م، �ن �=�س �ط�ط
 رواج ����� و �وأم  	� , وم 

+����� 	��ر�ن  آ�Dر, !
 و اد	
 در . د��ردرا�ن �رز!�ن �ر�
 و <رورش ���ت

2�وت �ط 	� -� !��ده ا�ت و در ھر,�ر، ا���دان 	زرگ �ن �ط �و��
 �ر 

.         ت �را�	�� �8و�ت ����� ا�ت	رآورده و در ھردورۀ ��ر��
، ا�ن ��.  

+��ر�� <�P (از-! 6 ا���دان !��ور و !8�درا�ن ھ�ر	�����
 �2 در,�ر '�Bر  


 ( ، ھ=ت �ط !.روف ا�9!
 را 	� +�د�ن ��وه !��و��د)دھ� �	ل ازا!روز!

	� �	0 !��وص ��رت دا�ت، ا���د و�2 
  و ھم در �ن ���8
 )�و�ت


 �0 �=ت و ���د اظ��ر دا�ت �2 در�2ورھ�ی �و� زا�
 ط. �و� زا�
 	ود

ا�9!
 ھ=ت �وع �ط !و-ود و !روج ا�ت �2 آ�را 	� (��ن ,رب، �طوط �	.� 

و 	� ز	�ن ��ر�
 �طوط ھ=ت ����  !���!�د و �رح آن در �وار�T و �ذ2ره ھ� 

ھر�ط�ط
 �2 ھ=ت �وع �ط ا�9!
 را 	� ا���دی 	�و��د، �����6 . !. وم ا�ت

.        وی �ود را از�ظر آ�Dر�و�ش !��'ق ا�ن (8ب !�دا�د. 	��د(8ب ا���دی !�  
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ھ�ر�ط " �ور��دی 	.د از ا2!�ل �='�ت 2��ب 1342ا���د �و� زا�
 در��ل 

، 	� ا�ذ ���ن !.�رف !و�ق �رد�د و �ط�ب ھ=ت "درا���3���ن در دو �رن ا��ر


�ط    : �=ت � !
 �	ل ازوی 	� 2�
 ا,ط� �� �ده ا�ت و ا���د و�2 
 �و� زا�  

2و�
 	�  �0 ��م ������ !��ود و ا!� ھ=ت �وع !�� ف دارد و وی 	� ھرھ=ت 

+����� از او 	'�ث �ط�ط اول ا�ن ,�ر، ر�!�ً ا,�راف . �وع آن د��ر�
 دارد

	� ا�ن وا�.�ت ���دت " رھ�!�ی 2��ب و �ذ2رۀ �ط�ط�ن" اDر . و����ش 2رده ا�د

                                             .                                          !�دھد

 

��8د، B!ن ار��ل !��و	
 	� ا���3���ن، از او �وا�ت " -�ن اف ��2دی" �واھر

ھ!+��ن ذا2ر'��ن ر��س . �ط 	را�ش 	�و��د و او آ�را �و�ت و�ر���د�� ده �وع 

 �وا�ت  و) ا���د و�2 
 �و� زا�
( -!�ور<���ن ھ�د ��ز +�د �ط.� �ط از او

.   �<س ���ر ��!� اش، از طر�ق وزارت ا!ور��ر-� 	رای ا���د �=و�ض �رد�د  
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�ط �وش را !���د �ط ,�دی !��و��د و در " ا���د و�2 
 �و� زا�
 !��و�د 

( ��.ت ���8
 و �ز���Qت 	� آن ا�دازه �2 آ�Dرش �
 ا('�ل در<�ش �ظر ,!وم   

و-ود ا�ت، د�ت دارد !) در�!�����ه �� ��دار�ون !'ل -�ن ا��98ل در�2	ل

َ, َم . و���ن ھ�ی !'راب و !�	ر را در!ط	.6 دو(�
، ھ!��� �ودش �ر��م !��!��د

�ور��دی 	� �1331ور��دی و 	�ر دوم در��ل  1318!	�رک را ��	�ر در��ل 

 
!'!د ظ�ھر��ه (د�ت �ود �ر��م �!ود و َ, َم !و-ود 'Bورا, �'Bرت ھ!��و�

.                                             او �ت ، اDر د�ت) <�د��ه و�ت ا���3���ن  

وا� در ارI���ن ��دھ�ر و " !.روف " !��ن آ	��
 !� : "�و� زا�
 درا��ر�=ت 

ق 	� �ذر د�وان 	��
 ��ر�2	ل و � .6 د�وان  ��1778ر ��دھ�ر ا�ت و از ��ل 


 +��ر دھ
 �2	ل ��2ن �ده ا�د��	    ".                                               

 

 

 

�ن (��(  


