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 بنام خداوند مهربان 

 محمد "جوشن"نویسنده دولت 

 وجه تسمیه ولسوالی های پامیر بدخشان
 

آمهههوی ع یههها ) پهههامیر بدخشهههان( از زبانههههای   دوسهههاح بهههه عهیهههده ن ارنهههده ایهههن اتروجهههه تسهههمیه تمهههام ولسهههوالی ههههای 

اشکاشههم  نخسههت پههامیر بدخشههان کههه زبههان اویسههتایی آریهها تبههاران بهها آن گههره خههورده مشههت  گردیههده اسههت. از جم ههه

نفهههر نفهههو   18600خهههانوار و  3000قریهههه  51ی شهههود. اشکاشهههم در حههها  حااهههر بهههه تعهههداد کهههه در  یههه  معرفهههی مههه

 می باشد.

 مروری  مختصربه گذشته های دور) آریانا تا اسالم(

بههها اسهههتخوان بنهههدی از زبهههان اویسهههتایی آریانهههای  زبانههههای پهههامیری و نههههس آن در تسهههمیه محهههالت بدخشهههان کنهههونی 

  کهن 

 رومن روالن ترجمه محمد قاای آمده است.در کتاب مهتما گاندی نوشته  

در پایههههان هههههزاره دوم قبهههه  از مههههیالد مسهههه  اقههههوام آریههههایی کههههه در حههههوالی وادی ههههها و فههههالت پامیرسههههکونت داشههههتند 

دسههته جمعههی بههه مهههاجرت پرداختنههد دسههته از آنهههان کههه ایرانیههان فع ههی از اعهههاب ایشههان انههد بههه غههالت ایههران آمدنههد 

 2ره سند سرازیر شدند بومیان آن جزیره را مغ وب ساختند. صـ بهیه یعنی هندیان فع ی به د

در کتههههاب  راه ابریشههههم بههههه نهههههر او شههههـ  ـههههه 1387همچنههههان نهههههر بههههه نوشههههته پوهانههههد عزیههههز احمههههد پنجشههههیری در 

ههههزار سههها  پهههیس شهههروو شهههده اسهههت. او در همهههین کتهههاب بنههها بهههه گفتههه  جهههان شهههتر  6000مههههاجرت آریهههایی هههها گویههها 

قوم و نژاد زندگی دارند.صـ  200در افغانستان 
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 17صـ  سنگ با انسان مسکون بوده  ورۀیا د   Paleolithicو افغانستان در دورۀ 

  ! افغانستان کنونی یا آریا تباران ساکن در کشوراز جم ه م ت 

از در سرتاسهههر افغانسهههتان  سهههکونت دارنهههد میتهههوان گفهههت کهههه :  اکنون نیهههزآریههها تبهههاران کشهههوربهههه عهیهههده ن ارنهههده 

اط  کشهههور بهههاقی مانهههده انهههد   کهههه در من ههههه و سهههایر منههه آریانهههای کههههن فرهنهههگ  نهههژاد و زبهههان    ین وارتهههجم هههه 

در پیونهههد تن اتنهههگ خهههونی   نهههژادی    نیزو بدخشهههان کنهههونی  کهههه بههها دی هههر سهههاکنان کشهههورمهههردم وادی ههههای پهههامیر 

کهههه گانهههدی در فهههو  از آن و مسهههکن شهههان  وادی هههها و فهههالت پهههامیر یهههاد میباشهههند   زبهههانی و فرهن هههی قهههرار دارنهههد

هههههم در چنانچههههه زبههههان و عنعنههههات بههههاقی مانههههده آن دوران را میتههههوان بشههههک  تهربیهههها زنههههده آن اکنههههون نمههههوده اسههههت. 

زبانههههای پهههامیری و پیونهههد آن بههها زبهههان  میهههان پامیریهههان بدخشهههانی )آمهههوی ع یههها( وغیهههره نیهههز تماشههها کهههرد.از جم هههه ! 

؛ افغانسهههتان کنهههونی  دیهههروز)پیکهههرۀ از آریانههها و خراسهههان اویسهههتاآی آریانهههای کههههن در دو سهههاح  "آمهههوی ع یههها " 

 .) 

کتهههاب اویسهههتا   توجهههه عمیههه  و همهههه جانبهههه صهههورت اگهههر در تح یههه  و معنهههی جمهههالت و لغهههات نوشهههته شهههده در       

گیههههرد و تشههههری  معنههههی آن بههههدون اغههههراو   تعصههههبات زبههههانی   قههههومی   سیاسههههی ومن هههههوی برتههههری جههههویی هههههای 

گونههههاگون بههههازگویی گههههردد. زبانهههههای مههههروش پههههامیری  واخههههانی   اشکاشههههمی   شههههغنانی   سههههن  یجی   منجههههانی   

 هه  بههه تعکههه همههه م  تهها دروازههها آمههو سههاح  چههر و راسههت دریههایروشههانی و غیههره زبانههها مههروش  دی ههر دره هههای 

کنهههونی انهههد بخههس از فرهنهههگ تابنهههاک کههههن  مردمههان سهههرزمین کههههن سهها  بدخشهههان تهههاریخی در کشهههور مهها افغانسهههتان

 ا تشکی  میدهد.ا رم



زبانههههای پهههامیری  د کهههرد .بهههان در کتهههاب اویسهههتا را بیهههان خواهنهههز و فههههم  ی هههی معنهههی در مجمهههوو آآینهههه حهیههههت تح

بخههاطر آن پههامیری ت هههی مههی شههوند کههه در چهههار اطههراف ب نههدای پههامیر تک ههم مههی شههوند. و نههام هههای اک ههر ولسههوالی 

هههای والیههت بدخشههان  و نههواحی آن را بههه آسههانی آنهاآیکههه در ایههن من هههه سههاکن انههد و بهها ایههن زبانههها صههحبت مههی 

 باره آن صحبت خواهیم کرد.نمایند  در کتاب اویستا درش می یابند. که بعدا در 

گهههاهی در  * فرهن یهههان آگهههاه مههها میداننهههد کهههه در بسههها مهههوارد عهههدۀ زبهههان دانهههان و تهههاری  نویسهههان فرهن هههی ایهههران     

رهن ههی آریههاآی بخصههو  زبههان . همههه ارزه هههای فهاغمهها  نمههود مهها برتههری جههویی هههای فرهن ههی خههود نسههبت بههه

–په هههوی ساسهههانی وجغرافیهههایی ایهههران ق مهههدادنموده  و حهههوزۀ فرهن هههی وفرهنهههگ  را فههههر مربهههوط بهههه خهههوداویسهههتا 

غهههازدعوت دینهههی ) ردشهههت(تامذه  ))مهههزد واصههه  جهههوهررایو شهههدن ومن ههههه کهههه آأت منبهههن ونشههه –عهیهههده ازظهور

 جنهههههههوب وشهههههههر  آن -ه((وزبان اوسهههههههتیایی رادربرگرفتهههههههه وازآن من ههههههههه بهههههههه دی رنههههههههاط غهههههههرب آریانهههههههایسهههههههن

نههههواحی اطههههراف )بدخشههههان ودره هههههای(آن در شههههما  هنههههدوکس و ان اوسههههتایی زبههههخاسههههت اه منتشههههرگردیده یعنههههی از

همهههین کوههایهههه ههههای پامیربدخشهههان  ازانکهههارنموده انهههد .وحاالنکهههه آریهههایی هههها بههها زبهههان وفرهنهههگ اوسهههتتایی خهههود 

نمودنههههد کههههه در تههههاری  باسههههتان و سههههروده هههههای اویسههههتاآی بههههه دی رنهههههاط جهههههان ازجم ههههه ایههههران هنههههد مهههههاجرت 

ما تعههههداد زیههههادی از دانشههههمندان بزرگههههوار ایرانههههی نیههههز بودنههههد کههههه آتههههار و تحهیهههههات ع مههههی   امشههههخب میباشههههد.

فرهن هههی   تهههاریخی خهههود را در نهایهههت صهههداقت و شهههفافیت عاشههههانه بهههرای تهههاری  و فرهنهههگ همهههه آریههها تبهههاران و 

بههههه  م ههههت هههههای مشههههر  زمههههین انجههههام داده انههههد و تجههههالی حهیهههههی فرهنههههگ نیاکههههان )آریانهههها( را در معرفههههت جهههههانی

هن هههی بهههه یادگهههار گذاشهههتن  تصهههویر کشهههیدند. آتهههار جاویدانهههه را در جههههت خهههود شناسهههی م هههی  بیهههداری تهههاریخی فر

ی سههههخن میههههان صههههدها دانشههههمند آن از دهخههههدا   محمههههد ع ههههی فروغههههی   احسههههان )طبههههری(    صههههاد  جهههههت کوتههههاه

"ههههدایت" وغیهههره شهههعرای چهههون سهههعدی  حهههاف   ع هههار نیشهههاپوری و فردوسهههی بهههزر  کهههه درمیهههان همهههه مشهههترک 

و مهههارخین از آن در کتهههاب ههههای گونهههاگون تهههاریخی و فرهن هههی تهههذکارهای موجهههه داده مهههی باشهههند  نیهههز یهههاد نمهههود. 

د. خوشهههبختانه مههها هنهههوز ههههم موسههیهی سهههرودهای ویهههداآی را بهههه شهههک  مههدای خهههوانی   در پرتهههو فرهنهههگ اسهههالمی انهه

یههها بهههه عبهههاره دی رب ونهههه اسهههالمی حفههه  کهههرده ایهههم کهههه درمیهههان مهههردم اسهههماعی ی  بدخشهههان تههها اکنهههون ههههم رواش دارد 

 **چندین هزار ساله فرهنگ مردم ما را نشان میدهد.این خود نشان قدامت 

همچنانیکههههه زبههههان اشههههکانی په ههههوی همههههان زبههههان مههههروش در درواز بدخشههههان اسههههت کههههه سرچشههههم  زبههههان دری     

ههههها از آن خبههههر ندارنههههد  و نههههاخود آگههههاه از اشههههکانی په ههههوی در  جیکی از آن تمههههر گرفتههههه اسههههت و عههههده بیرونههههی تهههها

 ایران سخن میزنند.

رۀ آمهههوی ع یههها همچهههون قبالهههه و  وتیههههه لهههذا میتهههوان ادعههها نمهههود کهههه زبهههان و فرهنهههگ مروجههه  کنهههونی در دوکنههها     

زنهههدۀ حفههه  شهههدۀ ایسهههت کهههه بهههه همهههه آریههها تبهههاران سهههاکن در کشهههور تع ههه  دارد . و تهههاری  زبهههان اویسهههتاآی آریانهههای 

تبهههاران تشهههری  نمهههود. و وجهههه تسهههمیه ونهههام ههههای منهههاط  کههههن را میتهههوان از طریههه  آن بهههرای نسههه  ههههای نهههوین آریا

کنهههونی در پهههامیر بدخشههان گهههره خهههورده اسهههت معنهههی نمهههود و ت بیهههت ع مهههی  را کههه بههها زبهههان اویسهههتایی و زبهههان مهههروش

 من هی نمود.

و اینهههرا هههههم بایهههد در نهرداشههههت کهههه معنههههی زبهههان کهههههن اویسهههتاآی را آن دانشههههمندان و تح یههه  گههههری میتوانههههد در     

عرصههه  فرهنهههگ شناسهههی بیهههان من ههههی نمایهههد کهههه خهههود نیهههز بهههر زبانههههای کنهههونی آریهههاآی از جم هههه زبهههان ههههای" 

پههامیری" مههروش در کنههاره هههای )اخشهها( یهها اکسههو  تسهه ر داشههته باشههد. یعنههی غیههر از شههیوه هههای اکادمیهه  زبههان 

 نماید. درست  شناسی بر گفتار و عم  زبان نیز ب دیت کام  داشته با آن سخن زده و لغت ها را تعبیر

یهههایی از جم هههه زبهههان اویسهههتایی چنانچهههه قهههبال ارقهههام گردیهههد بدخشهههان و نهههواحی پهههامیر آن نهههه تنهههها خاسهههت اه زبهههان آر

بدخشههههان   اشکاشههههم  شههههغنان    جغرافیههههای مههههی باشههههد ب کههههه میههههوان گفههههت کههههه شههههاید دولههههت پیشههههدادیان در همههههین

تشهههکی  شهههده باشهههد  و )فرفههها  ( کهههه همهههان فریهههدون پادشهههاه پیشدادیسهههت سهههنگ آن  واخهههان  بههههارک و دی هههر نهههواحی

 گذاشته باشد. .... ن و بهارک  واخا تهداب دولت خود را در همین ) اشکاشم   شغنان

هههای معابههد و آبههادی هاآیکههه بههه قههرون دوره گذشههته تع هه  دارنههد و از زیههر تهههه هههای  زیههرا موجودیههت قههالو   دیههوار

تسههمیه گههره خههورده بهها زبههان اویسههتاآی بهها من هههه هن ههام کههار زارعههین و یهها اعمههار تعمیههرات نمایههان می ردنههد یکجهها 
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ان و بهههاختر در زیبهههاک   اشکاشهههم و دی هههر نههههاط نهههمومیهههاآی شهههدۀ کهههه بعهههد از تمهههدن یومههه ال )اشکاشهههم ( جسهههد ههههای 

پهههامیر بدخشهههان بدسهههت قاچهههاقبران افتهههاده و افشههها گشهههته انهههد کهههه نشهههاندهنده ایهههن حهیههههت تهههاریخی و فرهن هههی بهههوده و 

ع مهههی صهههورت  خههود اسنادیسهههت کهههه تاحههها   در بهههارۀ شههان تحهیههههات همهههه جانبهههه   دلسهههوزانه را هههی  دانشهههمندی بهههه

آریههایی ههها بهها تسههمی  زبههانی اویسههتایی منههاط  مهها روشههن گردیههده باشههد. آنهههم دانشههمندی کههه  تمههدننکههرده اسههت. تهها 

از خهههود ایهههن نهههواحی باشهههد بهههه زبانههههای مهههروش در بدخشهههان تسههه ر داشهههته باشهههد تههها ت فههههات بههها صهههدا ههههای بی انهههه 

 جاد ننماید. مخ وط ن ردیده و تعبیر نامتوازن با اص  خود را در  هن خواننده ای

تهها اکنههون عههدۀ کمهههی دانشههمندان داخ ههی و خهههارجی هههم کههه در بههاره آتهههاری تحریرنمههوده انههد . از نههههر ههها بههه اتهههر     

عههدم توجههه ادارات فرهن ههی گذشههته بههه آن کههه چنههدان بههه نشههر نرسههیده انههد پنهههان مانههده بههه محافهه  کنفههران  هههای 

ایههههن مههههرز و بههههوم روشههههن گردیههههده باشههههد .  زبههههان   فرهنههههگ  تهههها حهههههای  تههههاریخی ع مههههی و تحهیهههههی راه نیافتههههه انههههد

 موخذات دقی  برای تحهیهات ع می در باره برای محههین آینده فراهم گردد.

از جم هههه  دانشههههمندان خههههارجی " پروفیسههههور پالخینههههه " روسههههی   داکتههههر " لیههههو دوپههههری " امریکههههاآی در بههههارۀ       

در آورده انههد کههه تهها جههاآی بههه فارسههی ترجمههه شههده  تحریههر االتی بهههسههتههاری  گذشههته زبههان هههای پههامیری و اویسههتا ر

یهههر داشهههته رانهههد و عهههدۀ از آن اسهههتفاده نمهههوده انهههد. گرچهههه دانشهههمندان هنهههد   چهههین و اروپهههایی ههههم آتهههاری در بهههاره تح

ولههو بهها زبههان و ت ف ههات مهها اگههر فارسههی ترجمههه نشههده انههد از نهههر ه پنهههان مانههده انههد تهها  بههه  کههه متاسههفانه چههون . انههد

غهههایرت ههههم داشهههته باشهههد بهههازهم مع ومهههاتی در بهههاره بدسهههت آیهههد تههها غنهههای فرهن هههی مههها جههههت خودشناسهههی م هههی چهههه م

تحهیههه  قهههرار گرفتهههه باشهههد. در داخههه  گرچهههه عهههدۀ مهههأرخین  و محهههههین کشهههوری از زبهههان دی هههران نیهههز در عرصههه  

زد همهههه دارنهههد. آتهههاری در بهههارۀ تهههاریو و فرهنهههگ عمهههومی کشهههور تهههالیا کهههرده انهههد کهههه جای هههاه ارزنهههدۀ خهههود را نههه

چهههون میهههرغالم محمهههد "غبهههار"   یوسههها "کههههزاد" عبهههدالحی " حبیبهههی"   بختهههانی   اسهههتاد خ ی هههی و غیهههره ولهههی 

از دانشههمندان بدخشههان تنههها مرحههوم شههاه عبههدهللا یم ههی فرزنههد وطههن خههواه کشههور در اواخیههر قههرن بیسههت رسههاالت 

یی در دو ج هههد ش او  لغهههات السهههنه پهههامیری و و کتهههاب ارمغهههان بدخشهههان   تهههاری  یفت هههی هههها و قهههامو  زبانههههای آریههها

شهههاید روی تعصهههبات  ش دو شهههری واهه ههههای شهههغنی   اشکاشهههمی   و واخهههی را بههها دی هههر آتهههار تهههالیا کهههرده انهههد کهههه

قههههومی   سیاسههههی و مههههذهبی تهربیهههها از انتشههههار آنههههها ج ههههوگیری بعمهههه  آمههههده چههههاب و نشههههر دلسههههوزانه نشههههده تهههها در 

همچنهههان اترههههای چهههون )اشکاشهههم در آآینههه  تهههاری  ( و)فرهنهههگ عامیانههه   ***اختیهههار فرزنهههدان وطهههن قهههرار گیرنهههد

 اتر ن ارنده میتواند مع ومات دهد .پامیر بدخشان( منتشره  سایت های  خاوران و سیمای شغنان 

در ایهههن اواخیهههر جنهههاب داکتهههر صهههاح  نههههر " مهههرادی " و داکتهههر خوشهههنهر پهههامیرزاد کتهههاب ههههای بدخشهههان در       

و رسهههاالت و مههههاالتی را ) مهههرادی ( و شهههغنان باسهههتانرا )پهههامیرزاد( بهههه چههها  رسهههانیده و خهههدمت  تهههاری  آریاتبهههاران

بهههه فرهنهههگ انجهههام داده انهههد و عهههدۀ جوانهههانن دی هههر نیهههز ق هههم بدسهههت گرفتهههه انهههد تههها در بهههارۀ چیهههزی  قابههه  قهههدری را 

ه عهههدۀ ههههم هسهههتند کهههه کهههه خداونهههد همهههه شهههان را مؤفههه  داشهههته باشهههد. و متاسهههفانبنویسهههند تههها خهههدمتی نمهههوده باشهههند. 

در مخالفهههت بههها ایهههن حهیههههت م هههی در بدخشهههان قهههرار گرفتهههه میخواهنهههد اههههداف خهههود را بههها قربهههانی کهههردن زبهههان و 

ی سههههمت یریان را از ایههههن وفرهنههههگ هموطنههههان شههههان کههههه بههههه همههههه بدخشههههانیان تع هههه  داردبدسههههت آورنههههد  و تههههراز

فرهنهههگ ف ک وریههه  پهههامیر ی "موالنههها" در نههههس و سهههیما چهههون در آتهههاریطریههه  وزمهههین نماینهههد.  ن ارنهههده ایهههن اتهههر

بدخشههان و غیهههره کههه اک هههرا درسههایت ههههای خههاوران و سهههیمای شهههغنان بههه نشهههر رسههیده انهههد را بهها تعهههدادی از مههههاالت 

دی هههر کهههه  کهههر شهههان بهههه طهههو  مهههی انجامهههد در جرایهههد و سهههایت ههههای انترنیتهههی بهههه نشهههر سههههرده ام   هنچنهههان رسهههال  

) نعههههره توحیههههد در خرقههههه و سههههتان  و رسههههال  دی ههههری بههههه عنههههوان هشههههتاد صههههفح  را تحههههت عنههههوان پیههههران کوه

نتوانسهههته ام بهههه نشهههر  را کهههه ههههردو را تههها کنهههون روی مشهههکالت اواهههاو سیاسهههی   اجتمهههاعی و اقتصهههادی  (کسهههوتها

بسهههارم نوشههته ام کههه همهه  شههان بازگوینههده تجههال و غنههای فرهن ههی تههاریخی ایههن سههرزمین متصهه  کننههدۀ تمههدن روم 

زبهههان اویسهههتاآی و تمهههدن آریهههاآی بدخشهههان مهههی باشهههد. و تعهههداد ازیهههن توسهههر صهههحفات انترنیتهههی در و چهههین و گنجینههه  

 اختیار خواننده گان میتوان قرار گیرد.

ان   مهههذه  و فرهنهههگ کهههه اگهههر راجهههن امههها متاسهههفانه  چنانچهههه اشهههاره بهههه عمههه  آمهههده اک هههر آتهههار در بهههارۀ تمهههدن   زبههه

و نههههاط عمهههدۀ تهههاریخی   فرهن هههی بدخشهههان بواسههه ه دانشهههمندان تهههالیا شهههده باشهههد بهههه نسهههبت  " ابریشهههم ه را ب"

ادارۀ دولتهههی طهههی چنهههدین سههها  ادامهههه جنهههگ ههههای تحمی هههی  برمهههردم افغانسهههتان بهههه دسهههتر   یتمشهههکالت و اهههع
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 رفتهههه اسهههت.تا جوانهههان مههها از خهههود شناسهههی م هههی خهههود آگهههاهی حاصههه  نمهههوده از ارزه هههها نخواننهههده گهههان قهههرار 

بههههر  ن تمههههدن من هههههه و حهههه  آ ن فرهن ههههی و زبههههانی و سههههنن باافتخههههار نیاکههههان و نهههههس فرهنههههگ بدخشههههان در کههههاروا

 همه آریا نژادان افتخار نمایند. وآنرا با پژوهس های خود بر سرحد کما  سزاواره رسانده باشند.

مهههه  " مشههههاور قبهههه  از انتخابههههات ریاسههههت جمهههههوری بههههه اتههههر تههههاله هههههای زلمههههی " هیواد 1392تنههههها در آخرسهههها  

فرهن هههی رآهههی  جمهههههور "حامهههد کههههرزی " در اکهههادمی ع ههههوم افغانسهههتان کنفههههران  ع مهههی بهههها شهههرکت دانشههههمندان 

ع ههههوم  ینا  کشهههور و محهههههان آن ریاسهههت ع مهههی و اکادمیههه  آنهههههم فههههر بهههرای یکهههروز در سهههالون اکهههادیمشهههسر

 افغانستان در کاب  صورت گرفت .

  ع مههی را  راجههن بههه زبانهههای پههامیری   نهههس م بههت م ههی آن بههه یعنههی دولههت افغانسههتان بههرای اولههین بههار کنفههران

همههه آریهها تبههاران کههه صههفت وتیههه  تههاریخی و اویسههتایی آریانههای کهههن در پیونههد بهها دی ههر زبههان هههای م ههی  تههاریخی 

  ی همه ساکنان این سر زمین از آن بازتاب میابد براه انداخت.تجالی وحدت م

در کنفهههران  تأآیهههد گردیهههد کهههه نهههام ههههای کنهههونی اک هههر منهههاط  در والیهههت بدخشهههان نام هههذاری از همهههان زبهههان ههههای     

مهههروش گهههره خهههورده بههها زبهههان اویسهههتایی مهههی باشهههد. کهههه همهههین اکنهههون در زمهههان حااهههر ههههم بههها آن در اشکاشهههم   

و ک تهههور و فرهنهههگ آریهههایی  شهههغنان   واخهههان   زیبهههاک   منجهههان و تههها درواز مهههردم سهههخن میزننهههد و آداب و رسهههوم

 ما را با آن حف  کرده اند.

لهجههههه ه در فهرسههههت زبانهههههای م ههههی کشههههور بنههههام زبههههان هههههای پههههامیری معههههروف انههههد و شههههاخ  از زبههههان   یههههنا و 

لهههذا نام هههذاری ههههای نهههواحی و منهههاط   . اویسهههتایی در خانهههدان زبهههان ههههای هنهههد و اروپهههاآی محسهههوب  مهههی شهههوند

ا بههها ایهههن زبانهههها پیونهههد داشهههته و خواهنهههد داشهههت. زیهههرا مردمهههان نهههام من ههههه   آریهههاآی نشهههین دو کنهههارۀ آمهههوی ع یههه

شههههر و دههههات خهههود را بهههه همهههان زبهههان مهههروش کهههه بههها آن تک هههم مینماینهههد مسهههما میکننهههد و مهههردم بی انهههه بههها آنهههها 

نمیتواننهههد نهههام شههههر و دههههات و منهههاط  شهههانرا بهههر خهههالف و در مغهههایرت بههها زبهههان مهههروش و تسههه ر در میهههان آنهههها بهههه 

 با من هه ب دیت ندارند و زبان شانرا نمی فهمند.عم خود نام ذاری نمایند. چون ز

و اگهههر م تهههی ههههم بیایهههد و من ههههه م تهههی را اشهههغا  نمایهههد و ایهههن اشهههغا  مهههدتی ههههم بهههه طهههو  بیانجامهههد  گرچهههه      

م تههههای فرهن ههههای ههههردو م هههت بهههاهم مخ وطیهههت ههههاآی را چهههون تمهههدن یونهههان و بهههاختر و یههها تهههاتیر تمهههدن ه نسهههتی بر

مشهههر  زمهههین  بهههار مهههی آورد و لهههی بهههازهم فرهنهههگ مسههه ر و اساسهههی همهههان فرهنهههگ قب هههی م هههت تحهههت اشهههغا  بهههاقی 

 میماند که با این دی ری مخ وط و یا ممزوجیت هاآی دارا می گردد.

یعنهههی )آمهههو( را اگهههر اکسهههو  مسهههما گردنهههد  و یههها  " ویهههن  تهههاهی"دریهههای )اخشههها(  "ونانیهههان" یچنانچهههه اگهههر      

هههها جیجهههونس گفتنهههد همهههه الههههاب  یههها لهههه  محسهههوب مهههی شهههوند . ولهههی در میهههان مهههردم من ههههه بهههه همهههان نهههام عهههرب 

اصهه ی اولههی اه کههه بهها زبههان اویسههتاآی شههان در پیونههد عمیهه  قههرار داشههته یعنههی "اخشهها"   آمههو   ویههن  تههاهی یههاد 

اشکاشهههم  مربهههوط بهههه  دروی (غهههمی ردنهههد و تههها کنهههون ههههم بهههه همهههین نهههام قریههه  مسهههما بهههه "اخشهههاوا  " در ناحیههه  )ی

ریههه  دی هههری بنههههام وینهههگ   زونهههگ در واخهههان  و قشههههال  غهههدوری اشکاشههههم افغانسهههتان  و قتاجکسهههتان روبهههروی ی

)ونهههههی ( در زردیهههههو بدخشهههههان موجهههههود انهههههد کهههههه از همهههههان نهههههام اویسهههههتاآی  و یههههها زبانههههههای پهههههامیری ) شهههههغنانی   

ه بههههه زبههههان اشکاشههههم ی   و یهههها اخشههههوا    صههههاح  طوفههههان  و خههههرواشکاشههههمی ؛ واخههههانی   تفسههههیر می ردنههههد. 

وینههگ تههی ههها   تههرا مین ههرد و ک مهه  ویههن  هههم بههه شههغنانی  دیههدن را گوینههد . کههه ایههن مسههماها همههه در کتههاب اویسههتا 

 تذکر یافته و پیونده با این زبانهای تابت می باشد. 

ه ایهههم تهههاتیرات البتهههه طهههو  زمهههان تههها عصهههر مههها کهههه از ههههزاران نشهههی  و فهههراز تهههاری  در طهههی ههههزاران سههها  گذشهههت    

خهههود را در تغیهههرات ت فههههی و لهجهههی حتمههها داشهههته و دارد کهههه بهههه یههه  هرف ن هههری اکادمیههه  تحهیههههی نیهههاز دارد و 

 آن در این اتر اجتناب مینمایم. بحث ع حیدۀ را آیجاب مینماید که عجالتا از م ری کردن

کههردن اصهه  م  هه   ی مواههوو بههه م ههرهمههه صههحبت طویهه  در فههو  بههه خههاطر دانسههتن هرچههه بیشههتر ن و بعههد از آ

یعنههی وجهههه تسهههمی  اشکاشهههم کههه چ ونهههه و بهههه کهههدام زبههان و در کهههدام وقهههت تهههاریخی توسههر کهههدام قهههوم شههههرت یافتهههه 

 اشمی و اویستاآی تفیسر مینمایم .می پردازم  وآنرا از زبان اشک
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  اشکاشم در کتاب اویستا :

آی بههههه  عبههههارۀ دی ههههر پههههنو نیههههروی )مینههههوی( کههههه در فههههروردین یشههههت گفتههههه شههههده پههههنو نیههههروی اسههههاطیری اویسههههتا

غیرمهههادی و بیولهههوهیکی انهههد یهههاد میشهههود) جهههان   دیهههن   بهههوی   روان   فروشهههی ( هرگهههاه نخسهههتین آموزگهههاران و 

بههوده  نخسههتین پیههروان کههیس آن )آشههم و یهها آشههون مههردان و آشههم  یهها آشههون زنههان را کههه باعههث پیههروزی )اشههه کهها (

و ایههن را هههم بایههد گفههت کههه معنههی "اشههه کهها" همههان سهه  ان عههاد   و نیکههی و سههعادت میباشههد   وانههد را مههی سههتایم 

همههههان دعههههای همههههه گههههانی نیکویههههان "زردشههههتیان " اسههههت کههههه در مواقههههن مخت هههها آنههههرا و معنههههی آشههههم  یهههها آشههههون 

در کتهههاب (. بتهها بههر ایههن تههذکر  157صهههـ  اهمههه پیشههههدم تههر میباشههند. )خههرد اوسههیت زمیخواننههد و در نیکههی و عههدالت ا

میباشههد. ناگفتههه نبایههد گذاشههت کههه دیههن بههودا هههم بعههد از  مع ههوم و وااههن تا  وجههه تسههمی   " اشههه کاشههم "خههرد اویسهه

)میتهههرا( و )مههههر( کهههه آتهههار همههه  آنهههها در   ادیهههان و مهههذاه  قب هههی از کهههیس زردشهههتی چهههون مهههذه  عناصهههر پرسهههتی 

 (وخهههانیر  )ر کهههه اویسهههتا ایهههن دو نهههام رارسهههم و رواش من ههههه مشههههود اسهههت نیهههز دریهههن وادی ههههای پهههامی  یههها پهههامی

تههههذکار داده اسههههت سهههه    خههههود را در زمههههان کوشههههانی ههههها از جم ههههه هن ههههام امهراطههههوری "کنشههههکا" بههههر چههههار نیههههز 

اطههراف ب نههدای پههامیر چههون دی ههر منههاط  تحههت سههی رآ کوشههانی ههها داشههته اشههت. و مههدتی هههم ایههن منههاط  بههه قههرار 

کهههه جهههواهر لعههه  ادشهههاه مههههدر هنهههد نیهههز وابسهههت ی داشهههته اسهههت. پ  **** روایهههات تهههاری  بههها سههه  نت " آشهههوکا "

نههههرو از آن در اتهههر معهههروف تهههالیا کهههرده اه " تهههاری   جههههان"  صهههحبت کهههرده اسهههت. کهههه خواننهههد میتوانهههد بهههه آن 

همچنهههان بنههها بهههه گفتهههه پوهانهههد "پنچشهههیری " :از  مب غهههین بهههوداآی : "آشهههوکا " امهراطهههور  کتهههاب مراجعهههه نمایهههد.

شهههاه کوشهههانی  یهههاد آور شهههده ولهههی آآهههین بهههودا بعهههد هههها از دوطهههرف آمهههو " سهههغذ " و واخهههان بهههه هنهههد قبههه  از کنشهههکا 

بهههه نهههزد  5چهههین رفهههت. مب غهههین بهههوداآی کنشهههکا شهههاه کبیهههر کوشهههانی از جم هههه مب ههه  " کوبههههارا " یههها بههههارا کهههو" 

خاقهههان چهههین از راه پهههامیر رفهههت و او را  بهههودایی نمهههود کوبههههارا موفهانهههه بهههه وطهههن بازگشهههت.و دیهههن بهههوداآ  بنههها بهههه 

قبههه  از مهههیالد در من ههههه بدخشهههان  236 – 274فرمهههان خاقهههان دیهههن رسهههمی چهههین گردیهههد. جهههون نهههام " آشهههوکا"  در 

لهههذا روی ایهههن فاکهههت ههههای تهههاریخی ا بهههوده  م پادشهههاه آریانههه 120 – 160شههههرت داشهههته  و کنشهههکاه بعهههد از وی  در 

 کاشم" بی مورد نمی باشد.ومسما شدن اشکاشم امروزی به س  ان "اش

زبهههان اشکاشهههمی کهههه همچهههون پهههارۀ از زبهههان اویسهههتایی میباشهههد نیهههز وااهههن کننهههدۀ وجهههه تسهههمیه اشکاشهههم در عمههه  

تهههاری  و بهههه دانشهههمندان  لغهههوی ت فههه  خهههود مهههی باشهههد کهههه در بسههها مهههوارد عهههین م الههه  را افهههاده میکنهههد. چنانچهههه

ن پیشهههدادی و بعهههد ههههم کیهههانی ه بیشهههتر بهههه مههها  و گوسهههفند و رمههه  زیهههاد و اسهههر زبانشناسهههی مع هههوم اسهههت پادشهههاها

ری خهههود را بهههر دی هههران بههها ایهههن غنههها میدانسهههتند . همچنهههان کهههه فریهههدون را ههههای تیهههز رونهههده افتخهههار میکردنهههد و برتههه

وسههههتایی تهههها شهههههنامه او بیزبههههانرا کشهههتند  در روایههههات اگهههه گهههاوی شههههیر میههههداد و افههههراد اهههحاک " مههههاردوه " ایههههن

خهههاطر همهههین ه بههه فردوسهههی حکهههیم درش مهههی باشهههد. و یههها گشتاسههههه کهههه صهههاح  اسههههان تیهههز رونهههده می فتنهههده   بنههها  

افتخههههار داشههههتن پادشههههاهان پیشههههدادی وکیههههانی ت فهههه  " شکوشههههم " بههههه زبههههان اشکاشههههمی یعنههههی خانهههه  رمههههه هههههای 

رفههها  ) فریهههدون ( لهههه  یافتهههه اسهههت. کهههه بعهههدها از شکوشهههم بهههه اشکاشهههم پادشهههاهان و یههها چراگهههاه رمهههه سههه  ان ف

تخارسهههتان  در همردیههها بههها اشهههکمس کهههه آنههههم اسهههم از زبهههان اویسهههتاآی و زبهههان قهههدیمی پهههامیری کهههه در زمهههان قهههدیم

 زبان تک م مردم آریایی بوده شهرت یافته است. شاید هم

کی  واقعههها شهههک  ک یهههد را همچنهههان )اوشهههکزم( بهههه معنهههی ک یهههد نیهههز تعبیهههر می هههردد زیهههرا از ن هههاه جیوپولهههوتی      

وادی "واخههههانیرت" پههههامی  یهههها پههههامیر راه عبههههور کههههاروان ابریشههههم بهههها آن وصهههه  اسههههت و بهههها روازه چههههین دارد کههههه د

نان" بههه لهههه  مهههردم چهههین " )خبزنهههان(  یهها ) خبهههزنن( یعنهههی "شهههغبسههوی شهههما  ههههم بسهههوی آسههیای میانهههه از طریههه  

شهههی ههههی نهههان"   شهههغنان  و بسهههوی غهههرب بهههه وادی "وردیهههو " )آه بهههر ( بهههه زبهههان سهههن  یجی " وراغههها" بهههه 

زبهههان شهههغنان   دهههههان خانهههه   زمینهههی کهههه بههها جویههه  هههها زراعهههت شهههده باشهههد "را  " از طریههه  ) زیفهههوک ( یههها بهههه 

ی نمایهههد   لهههذا ایهههن "اوشهههکزم" بهههه زبهههان سهههن  یجی معنهههی زبهههان اکنهههون  زیبهههاک همردیههها اهههحاک را وصههه  مههه

 مروز و زمان شاید به اشکاشم مبد  شده باشدکه تعبیرسیت فکری و نمیتوان آنرا یهینی شمرد.  
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تهههر   –زنهههدگی و بهههاک  –در معنهههی " زیبهههاک " بعفهههی هههها فکهههر میکننهههد کهههه شهههاید بهههه فارسهههی "زی چنانچهههه      

باشههد کههه چنههین نیسههت و نههام زیبههاک از همههان زبههان سههن  یجی " زیفههوک " یعنههی ) زبههان( یهها " تک ههم " بعههدها بههه 

 صورت زیباک  که قشنگ هم معنی میدهد مسما گشته است. 

روایهههات و حکایهههات را از پهههدران خهههود شهههنیده بهههود و آنهههها سهههینه بهههه روزی یکهههی از کههههن سهههاالن اشکاشهههمی کهههه 

سههینه از پههدران پهههدران خههود شههنیده بودنهههد بههرایم حکایههاتی نمهههود کههه اک ههر داسهههتانهای شههاهنام   فردوسههی  از جم هههه 

حکایهههت اسههههند کهههوه اشکاشهههم و داسهههتان جنهههگ رسهههتم  و اسهههفندیار را کهههه بنابهههه حکایهههت او در همهههین اشکاشهههم در 

تیو" رخ داده در بهههر می رفهههت. ایهههن مهههرد کههههن سههها  کهههه نجهههار بهههود و اسهههتاد شهههیرین بیههه  نهههام داشهههت " آپسههه دشهههت

در میهههان ههههم کیشهههان خهههود مسهههتج  تک هههه ههههم بهههه شهههمار میرفهههت . او همچنهههان راجهههن بهههه تسهههمیه اشکاشهههم قصهههه 

م (  را میکهههرد گوآیههها ایهههن من ههههه نهههام اشکاشهههم را از نهههام په هههوان اسههه ورۀ آریانههها همرکهههاب جههههان په هههوان ) رسهههت

بخهههود گرفتهههه اسهههت. کهههه ایهههن پ ههههواان  و سهههردار من ههههه ) اشهههکس (  نهههام داشهههت و از ان رو اشکشهههم بهههه اشکاشهههم 

کهههه معنههی آن بزبههان اشکاشهههمی سههردار نکوکهههار و دلیههر بههوده باشهههد . البتههه ایههن تعبیهههر عامیانههه مهههردم معههروف شههده 

شههههنامه  بیهههزوا  فردوسهههی ههههم بارهههها  اسهههت . کهههه از حهیههههت شهههاید بهههه دور ههههم نباشهههد. و نهههام اشهههکس تیزچنهههگ در

 درش میباشد.

ناگفتهههه نبایهههد گذاشهههت کهههه متاسهههفانه عهههدۀ از محهیههههین چهههون بهههه زبهههان   فرهنهههگ و نهههام ههههای تسهههمیه وی محهههالت مههها 

آشههناآی ندارنههد بههه زعههم  هنههی خههویس نههام محههالت مههارا تفسههیر کههرده انههد کههه یهها بهها حهیهههت و واقعیههت منافههات دارد و 

 مناط  دی ری دلخواه خود بخشیده اند .یا افتخاراتس را به 

از جم هههه مههه ال اویسهههتا تولهههد فریهههدون را در " ورک " اکنهههون قریههه  در واخهههان  و خانهههه حفهههاظتس را "رن" گفتهههه 

  بههاالی قشههال  "رن"  روبههروی اشکاشههم مهها تع هه  بههه اشکاشههم تاجکسههتان  هنههوزهم بههه همههین نههام  عههکههه ق اسههت.

  در مرکهههز  اشکاشهههم میباشهههد کهههه بهههه همهههین نهههام یهههاد میشهههود. ولهههی ایهههن موجهههود اسهههت. و "سهههکاکند"  ههههم فعهههال قریههه

منههاط  در آتههار عههدۀ گههاه در تحههت عنههوان نههام دی ههری کههه بهها آنههها هههی  راب ههه ت فهههی و یهها هههم حروفههی ندارنههد بههه 

یههه  نههههه  دی هههر تعبیهههر شهههده انهههد کهههه بههها حهیههههت فاصههه    زیهههاد دارنهههد. در اینکهههه اک هههر نهههام ههههای منهههاط  بدخشهههان بههها 

وجهههود نهههدارد ولهههی نهههام ههههای فرهن هههی ایهههن منهههاط  را  شههه ده انهههد راویسهههتایی و یههها زبهههان پهههامیری گهههره خهههوزبهههان 

نبایهههد بههها دی هههر گهههدوود سهههاخت و یههها ههههم خهههالف واقعیهههت یکهههی را بهههه دی هههری تبهههدی  نمهههود بههههر صهههورت دوبهههاره بهههه 

 اص  مواوو این اترمی پردازم.

کاسههههم " هههههم موجههههود اسههههت . کههههه ایههههن هههههردو در در زبههههان اشکاشههههمی ک مهههه  " ایهههه  " وجههههود دارد و ک مهههه  "    

معنههی بیهها میههروم را معنههی میدهنههد. کههه میتههوان اشکاشههم را " ایسکاسههم   خوانههده کههه عههده هههم در آتههار خههود آنههرا 

بههه اشکاشههم مسههما کههرده انههد. کههه گویهها ابتههدا چنههین نههام گرفتههه میشههد کههه بههه بههاور ن ارنههده آنهههم شههاید تعبیههری باشههد 

یاحان چینههی هن ههام عبههود از من هههه کههه بههه لهجههه هههای خههود نههام هههای منههاط  را درش کههه شههاید از نوشههته هههای سهه

و غیهههره مهههی نمودنهههد گرفتهههه باشهههند.که بههها لهجهههه اصههه ی  )ایتالیهههایی( خهههاطرات چهههون " یاتهههگ تسهههه   و یههها مارگوپولو

 زبان من هه همسان نمیباشد زیرا لهجه گفتاری آنها با اص  فر  می کند.

کههههن سهههاالن روایهههت مینماینهههد کهههه آن هههاه کهههه حکهههیم ناصهههر  خسهههرو و حجهههت خراسهههان بهههه منهههاط  پهههامیر بدخشهههان 

لهههه  ههههای را بهههه منهههاط  گذاشهههته اسهههت . از جم هههه اشکاشهههم کنهههونی را کهههه در ت فههه  مهههردم بهههدون تشهههریا آورده 

  بهههه لغهههات میشهههد بهههه نسهههبت داشهههتن آرد سهههفید و گنهههدم خهههوب و اعهههالالههها بهههه شهههک  کسهههره "شکاشهههم " گفتهههه  حهههرف

زبهههان فارسهههی ب ههه  شکاشهههم خوانهههد کهههه در معنهههی ح واآسهههیت کهههه همهههرا آب سهههاخته شهههده و بعهههدهم شهههیرو روغهههن زرد 

را بهههاالیس انداختهههه در کاسهههه نهههزد مهمهههان مهههی آورنهههد   بخصهههو  هن هههام ق بهههه بهههراری در نهههوزوز جمشهههیدی ایهههن 

ا لههذت تنههاو  مینماینههد . مههردم ب هه  آنههرا نههوو لیهههی یهها ح ههوا را بههر سههرزمین نههو ق بههه شههده توسههر دههههان آورده آنههرا بهه

"شهه  آه " می وینههد و اشکاشههمی ههها آنههرا بنههام کههاچی  یههاد میکننههد   وایههن بههه بعههد اشههه کاشههم و یهها شکوشههم بههه 

چهههون گذشهههته سههه  ان  شکاشهههم یعنهههی سهههرزمین کهههاچی یههها دهههههان خانههه  پرحاصههه  شههههرت یافهههت. و گهههاهی ههههم آنهههرا

 شکاشم نیز میخواندند.
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  از تعبیهههر هههها راجهههن بهههه ایهههن من ههههه موجهههود اسهههت کهههه چهههون اک هههر دالیههه ههههای دی هههری ههههم  در په هههوی ایهههن تسهههمیه

از تههذکرات در بههاره آنههها صههرف نهههر مینمههاآیم و نههام هههای  کههر شههدۀ فههو  را در  یهه  بههه تههاریخی و فرهن ههی نههدارد 

 ترتی  درش می نماآیم .

 

 نام اویستاآی                  معنی 

  157خرد اویستا صـ  – او  س  ان عاد  و دعا گران نیکو برای پیروزی  اشه کاشم    

  م  236 -274)نیهههز فرمهههانرواآی داشهههته پادشهههاه مهتهههدر هندسهههتان کهههه بهههر منهههاط  شهههما  هنهههدوکس    آشهههوکا       

 ) 

 نام په وان اس ورۀ دورۀ پیشدادیان و کیانی ها     اشکشم     

 معنی  نام بزبان اشکاشمی و غیره         

 س  ان  چراگاه ویا خان  رم  س  ان فرفا  )فریدون ( یا قوتن گوسفندان و رم م           شکوش

 ک ید   دروازۀ راه ابریشم      اوشکزم       

 بیا که  میرویم    کاسم        ای 

بهههه زبهههان فارسهههی مهههروش در اشکاشهههم و یههها ح هههوا و لیههههی بهههه ت فههه  مهههردم ب ههه   از جم ههه  آن تسهههمیه هههها  " اچی"کههه   

میتهههوان نهههام اشهههه کاشهههم را از زبهههان اویسهههتاآی و شکوشهههم را از زبهههان اشکاشهههمی وجهههه تسهههمیه اصههه ی و حهیهههههی 

ی انهههه نیسهههتند اشکاشهههم کنهههونی دانسهههت. گرچهههه  آن مسهههماهای دی هههر ههههم کهههه در فهههو  ارقهههام یافتهههه بههها وجهههه تسهههمیه ب

 نونی را تشکی  و شهرت داده باشند.که شاید در ادوار مخت ا بصورت واقعی این وجه تسمیه اشکاشم ک

متاسهههفانه در بعفهههی جهههای هههها و نهههواحی من ههههه نهههام هههها بهههه  دلخهههواه دی هههران  از حالهههت اولهههی بهههه نهههام دی هههری      

بهههوده اکنهههون یخهههدرو خوانهههده میشهههود و  مسهههما گشهههته انهههد. چهههون یغهههدرو کهههه از زبهههان اویسهههتایی همردیههها یغنهههایی

وانهههد تعبیهههر تبهههدین عنهههوان مسهههما شهههده اسهههت و یههها گهههوان دره کهههه در شههههنام  فردوسهههی بهههه معنهههی په هههوان دره  می

 گردد.

 چنین گفت سهراب گو        که نی و شود کارها نو به نو                                      

یافتههه کههه بههرای محههههین تههاری  اویسههتاآی و اسهه ورۀ من هههه شههاید قابهه  بحههث و اکنههون ایههن نههام بههه گ ههدره تغیههر      

نباشهههد. زیهههرا در تحهیههههات آینهههدۀ محهههههین تسهههمیه هههها و واقعهههات تهههاریخی و فرهن هههی را بهههه مشهههک  شهههناختی از یههه  

 کتمان و مس  گردد. » ن من هه مواجه میسازد. چه بسا که حهیهت آ

کهههه یغهههدرو و یههها "اغهههدرو"  بهههه یخهههدرو مبهههد  گردیهههده اسهههت. و آگاههههان  همچنانیکهههه در خ هههوط فهههو  ارقهههام گردیهههد    

لغههات زبههان اویسههتاآی میداننههد کههه بههین اسههم و یهها ک مههات "یخههدرو " یهها اغههدرو تهها "یخههدرو" بسههیار فههر  اسههت. در 

فرهنهههگ عمیههههد ک مههههه )اغهههدرو( بههههه معنههههای شهههیون و نههههوای ب ههههبالن معنهههی شههههده و ک مهههه   "یغهههدرو" هههههم در زبههههان 

عنهههی ق عههه  سهههن ی مفههههوم میدههههد. کهههه ایهههن ق عهههه بههها دیهههواره ههههایس هنهههوزهم دریهههن من ههههه موجهههود اویسهههتاآی بهههه م

 است.

ههههـ بهههه اتهههر نام هههذاری  1342ع ومهههات ن ارنهههده ایهههن تغیهههر نهههام اغهههدرو یههها یغهههدرو بهههه یخهههدرو  در سههها  بنابهههه م       

صهههنفی در زمهههان آمهههر انکشهههاف دههههات  3مکتههه  کنهههونی ایهههن من ههههه کهههه انشهههکاف دههههات   آنهههرا بهههه شهههک  مکتههه  

اشکاشهههم جنهههاب فیروزکهههوهی بههها منتهیمهههی  مرحهههوم محمهههد نعهههیم "شههههی" بنیان هههذاری شهههد صهههورت گرفتهههه اسهههت. 

کههه تهها حهها  ایههن لههه  در نههام رسههمی محهه  یخههدرو بههه جههای یغههدرو ت فهه  می ههردد. و ایههن هههم قابهه  یههاد آوریسههت کههه آن 
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آمریهههت انکشهههاف دههههات در تحهههت رهبهههری مهههدیریت انکشهههاف دههههات بدخشهههان کهههه بهههه کمههه  یونیسههها کهههارمیکرد 

ن بههه مههردم محههروم خههدمات بسههیار نهادینهه  را در عرصههه هههای گونههاگون حیههات قریههه ههها تهها زمههان حکومههت داودخهها

غنان تههها واخهههان   زیبهههاک   اشکاشهههم   جهههرم و غیهههره محهههالت بدخشهههان انجهههام داد. کهههه اگهههر حکایهههت ایهههن منهههاط  از شههه

 شود از مواوو به دور خواهیم رفت.

 

  :یاد آوری

در آمریهههت انکشهههاف دههههات اشکاشهههم مهههردان شهههریا وطندوسهههت و خهههدمت گهههذاری چهههون جنهههاب فیروزکهههوهی       

عبدالسههالم خههان   سههید بهههرام خههان و س یمانشههاه خههان شههغنانی  مرحههوم سههیدکریم خههان   محمههد نعههیم عههارف خههان  

زا محمهههد خهههان " شههههی " بعهههد هههها وکیههه  در پارالمهههان داکتهههر نجیههه  شههههید   میهههرزا محمهههد ع هههی بیههه  خهههان   میهههر

ا ولسهههم  ههههـ همهههراه بههه 1355ن کهههه ن ارنهههده ههههم یکهههی از آنهههها بهههودم و در سههها  المسههه یم خهههان "انهههداجی " ولسههه

)تههههاش محمههههد وردک ( سههههرک بههههین اشکاشههههم و شههههغنان را در دی ههههری بنههههام نعمههههت هللا در زمههههان والههههی بدخشههههان 

کی هههو متهههر آنهههرا قابههه   20واحهههد کهههار کهههه مهههوتر در آن رفهههت و آمهههد نمایهههد زیرکهههار گهههرفتیم. بهههه تعهههداد  300چوکهههات 

توسهههر ولسهههمالن دی هههر  1358ا  تههها مهههاه اسهههد سههه  1357کی هههومتر آن از سههها   15عبهههور مهههوتر گردیهههد. باقیمانهههده 

چهههون خهههوه نهرخهههان شهههغنانی و عبهههدالعزیز خهههان دروازی و غیهههره افرادیکهههه  نهههام شهههان را فرامهههوه کهههرده ام تههها 

کهههه کفیههه  ولسهههوا  بهههود سهههرطبی  شهههفاخانه اشکاشهههم  " عهههرب"سهههاحه جن ههه  قشهههال  زیههه  بهههه همکهههاری داکتهههر 

د پرداختهههه میشهههد  کهههه در جوکهههات همهههان نهههه مهههزاد غهههذاآی بهههه مههههداری معهههین روزااعمارگردیهههد. بهههرای کارگرهههها مهههو

خوشههههبختانه ایههههن سههههرک بههههه کمهههه  پههههروهه هههههای همبسههههت ی م ههههی حههههاال مههههوتر روی را از واحههههد کههههار بههههود.  300

 بدین سو وص  نموده است.  1385روشان   شغنان الی اشکاشم از سا  

هههههـ ولسههههوالی بنههههام ) جههههان بازخههههان ( بواسهههه ه بی ههههاری بیهههه  و  1341مههههوتر در سهههها    قبهههه  از کههههار ایههههن سههههرک   

فیصهههد مسهههاعد سهههاخته  20ک نهههگ را ه بهههین شهههغنان اشکاشهههم را فههههر بهههرای عبهههور  اسهههر و مرکههه  آنههههم بهههه انهههدازۀ 

 ههها را از شههانه عههابرین برداشههتند. بهها ایههن حکایههت کهههبههود. و مههردم رای ههان یهه  انههدازۀ بههار مشههکالت بعفههی کوتهه  

حههرف بههرای یههاد آوری از خههدمات عههدۀ بههرای ایههن مهههردم بالکشههیده ارقههام گردیههد. بههازهم میخههواهم بههه معنههای اسهههمی 

 چند مح یکه درین اتر ارقام داشته ام بهردازم.

  اشکاشم :

ـــــههههـ والیههههت بدخشههههان بههههوده 2از ن ههههاه جغرافیههههای ارااههههی: اشکاشههههم یکههههی از ولسههههوالی هههههای مههههرزی درجههههه عــههههـ

کیهههو" می وینهههد کهههه معنهههی آن در زبهههان اشکاشهههمی " دلهههد  زار آب چکهههان " اسهههت. کهههود موقعیهههت مرکهههز آنهههرا " کنهههد 

کی ههههومتر مربههههن میباشههههد. ارتفههههاو اشکاشههههم از سهههه    298( ومسههههاعت آن 019( و کههههود دیهارتمنههههت آن )017آن )

( کی ههههومتر بههههوده من هههههه  سردسههههیر 154متههههر وفاصهههه ه اه از فههههیو آبههههاد مرکههههز والیههههت بدخشههههان ) 2665بحههههر 

وب میشهههود. بهههه نسهههبت ب نهههدی اه از سههه   بحهههر وقهههرار داشهههتن در دامنهههه  هنهههدوکس شهههرقی ومتصههه  بههها محسههه

" مههاه از ن ههاه سههرما بههه درازا میکشههد. بهها وجههود 5دریههای همیشههه پههرآب "آمههو" زمسههتان آن در بسهها مواقههن بههه "

 ت. این سرما موقعیت عالی جغرافیایی را در مسیر راه "ابریشم" قدیم وآینده  من هه دارا اس

دریهههای "آمهههو" آنهههرا از اشکاشهههم مربهههوط بهههه تاجکسهههتان جهههدا نمهههوده ولهههی در شهههر  حهههدود اربعهههه: از طهههرف شهههما  

 75وبهههه انهههدازه  –میانهههه بهههاالی دریهههای "آمهههو" پههه  تجهههارتی سهههاخته شهههده کهههه آنهههرا بههها آن کشهههور وصههه  مینمایهههد 

 کی ومتر با آن کشور هم مرز میباشد. 

شهههما  آن بههها ولسهههوالی شهههغنان متصههه  و در شهههما   –قهههرار داشهههته بهههه طهههرف غهههرب آن ولسهههوالی زیبهههاک و وردوش 

 غرب با کوه های ولسولی "شهدا" پیوسته است.

( کی هههومتر آنهههرا بههها پاکسهههتان 40جنهههوب شهههر  بههها وادی واخهههان ودر جنهههوب آن س سههه ه کهههوه هنهههدوکس بهههه انهههدازه )

 همسایه نموده است.
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ایههههن کههههوه ههههها از جنههههوب  –اشکاشههههم از ن ههههاه ارااههههی من هههههه  کوهسههههتانی بههههوده خههههاک آن نیمههههه ری ههههی میباشههههد 

 شما  وشما  غرب همچون دیوار بهم پیوسته آنرا در میانه گرفته اند.  –وجنوب شر  

 زیباک واخان را با دی ر مناط   کر شده در فو  از آن جدا نموده اند. –و اراای 

"درگههههاب" یهههها  –تعههههدادی از ق ههههه هههههای پربههههرفس در جنههههوب ایههههن ولسههههوالی قههههرار دارد از هنههههدوکس شههههرقی کههههه 

متههههر و  6000دریاچهههه  "گههههوان دره" از دامنهههه هههههای یخچههها  ق ههههه  موسههههوم بهههه "بههههرف تنهههاو" بهههها ب نهههدای شههههاید 

جهههوی  18"مهههرواری ایههه " مشههههور بهههه پیهههران "سهههرحوو" سرچشهههمه می یهههرد واشکاشهههم را سهههیرآب میکنهههد کهههه 

 کشیده شده است. کالن وخورد از آن

 –بیشهههترین ایههههن جهههوی ههههها از جم ههههه چنهههد نهههههر آن بنههههابر سهههواب  تههههاریخی بههههه دوره ههههای دور گذشههههته تع هههه  دارد 

خههههانواده  "اسهههههه"  –کیانیههههان  –پیشههههدادیان  –گههههوآی خههههدمت ایههههن نهرههههها واعمههههار آنههههها از زمههههان مههههه آبادیههههان 

سهههر )اسهههکندر( دریهههن سهههرزمین آتهههار خهههود را اشهههکانی هههها وتمهههدن یونهههان وبهههاختر را کهههه بعهههداز اشهههغا  یونانیهههان تو

اف نهههده وتمهههدن کوشهههانی هههها وحکومهههت یفت هههی هههها را تههها پهههذیره دیهههن مههههد  اسهههالم از سهههر گذرانیهههده اسهههت. کهههه بهههه 

 تحهیهات ع می وتاریخی نیاز دارد.

از جم ههه نهههر  موسههوم بههه )ده خوجههه( کههه در قههدیم شههاید نههام دی ههری داشههته از ن ههاه  نهشههه اعمههار وموادیکههه در 

بعفهههی نههههاط آن مههه الی در چههههوری قریهههه  " دارینهههد" یههها " دارونهههد" بکهههار رفتهههه ودشهههت " گهههن و آبهههاد" و در قهههدیم 

بنهههام )پ مهههاکیو( یهههاد میشهههده را آبیهههاری میکنهههد ایهههن حهیههههت را بیهههان میهههدارد کهههه توسهههر احهههدا  گهههران فهمیهههده یههها 

 ست. انجینران مس کی آگاه از مسای  زمین شناسی دوران آریاآی ها آباد شده ا

مهههره هههای مربههوط  –گههاهی از میههان زمههین هههای ایههن دشههت کههه زمههانی مم ههو از خانههه وآبههادی بههوده آتههار دیههواره ههها 

کهههوزه ههههای کاشهههی شکسهههته وسهههای  زیهههر خهههاک فرورفتهههه  یافهههت شهههده کهههه همهههه حکایهههت گهههر  –بهههه تمهههدن روم وچهههین 

 قدامت آبیاری این نهر در من هه میباشد.

ایههن دشههت از دریههای )اکسههو ( بواسهه ه  نهههر دی ههری هههم آبیههاری میشههده همچنههان نشههانه هههای موجههود اسههت کههه 

اسهههت هنهههوز ههههم دیهههواره ههههای صههها بهههه صههها گرفتهههه در دامنهههه  تههههه  اکنهههون بنهههام "شهههیرتاند" کهههه زمهههانی شهههاید 

 من هه سجده وعبادت برای "میرا" بوده که مع وم دار است. به تحهی  نیاز دارد.

وشههکوه وجههال  اشکاشههم قههدیم در زمههان دولههت هههای آریانهها حکایههت  وایههن همههه از عهمههت فرهنههگ کهههن آریههایی ههها

مینمایهههد. وایهههن عهیهههده نهههزد جوینهههده  از ن هههاه قهههدامت آتهههار پدیهههد میایهههد کهههه ایهههن ولسهههوالی پای هههاه اساسهههی  در راه 

ابریشهههم ههههم در عرصهههه  تجهههاری وههههم در عرصهههه  سیاسهههی واجتمهههاعی بهههرای حکومهههات نخسهههتین آریهههایی از جم هههه 

یههههان   کوشههههانی ههههها و غیههههره بههههوده و همچههههون پیکههههرۀ ب نههههدی از غنههههای فرهن ههههی از آریانهههها تهههها   کیانپیشههههدادیان 

 خراسان دیروز را حکایت میکند.

گنههههدم  جههههو   –زراعههههت ومالههههداری: در زمههههان حااههههر اسهههها  زنههههدگی مههههردم در اشکاشههههم زراعههههت ومالداریسههههت 

و  پیهههاز  گ ههههی  کههههدو  بهههاق ی  جهههودر   پتههه  گنهههدم  مشهههنگ  پتههه  خهههالب  غهههامو واک هههر سهههبزیجات چهههون کچهههال

شههه غم  بادرنهههگ  خربهههزه وتربهههز  زردک وغیهههره بههها میهههوه جهههات فواکهههه سهههی   زردآلهههو  گهههیال   آلوبهههالو  امهههروت  

چهههههارمغز حتههههی در منههههاط  گرمسههههیر آن چههههون غههههاران  –نههههاک  تههههوت  شههههفتالو  از قریههههه جههههات آن بدسههههت میایههههد 

 بازار یابی صورت گیرد. ان ور نیز موجود است که امید وارم در آیند برای این پیداوار

 صنعت:

جاکهههت وغیهههره بههها سهههاختن نمهههد  پوسهههتین  چمهههو  وغیهههره در سهههاب  زیهههاد رواش داشهههت  –جهههراب  –بهههافتن چکمهههن  

کهههه از جم هههه چکمهههن غهههاران در والیهههت بدخشهههان تههها دی هههر نههههاط کشهههور نهههام داشهههت ونهایهههت مرغهههوب بهههود متاسهههفانه 

وبههههازار فههههروه آن از طههههرف هههههی  نهههههاد رشههههد رفههههاه صههههناین دسههههتی اکنههههون روبههههه انح ههههاط اسههههت ومرجههههن رشههههد 

جوانههههان در مسههههتری گههههری تخنیهههه  مههههوتر ومبایهههه  روی آورده.  –اقتصههههادی تهویههههه نمیشههههود. امهههها بههههه جههههای آن 
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و کاسهههبان  –نجهههاری ومعمهههاری  آهن هههری وزرگهههری  سن تراشهههی وآسهههیاب سهههازی در حههها  رشهههد خهههوبی قهههرار دارد 

 تغییرات کمی وکیفی را ببار میاورند. آن در من هه هرروز زیادتر میشوند. وتا جاآی

متاسهههفانه طهههو  جن هههها باعهههث مشهههکالت گردیهههده بههها آنههههم در زنهههدگی مهههردم نسهههبت بهههه سهههاب  تحهههوالتی دیهههده میشهههود 

فیصههد تغییههرات کمههی تهها کیفههی رونمهها گردیههده اسههت. کههه آنهههم بیشههتر بههه اتههر کههار  1یعنههی در عمومیههت زنههدگی اهههالی 

سهههرک سهههازی وجهههوی وباغهههداری وتههها جهههاآی در عرصهههه  صهههحیه واز پهههروهه ههههای همبسهههت ی م هههی در عرصهههه  

 همه بیشتر در عرصه  معارف بوده است.

ایجهههاد دفهههاتر خیریهههه در من ههههه باعهههث یههه  زنهههدگی مرفهههه تهههر بهههرای کارکنهههان دفهههاتر گردیهههده. در عرصهههه  اجتمهههاعی 

ههههـ ببهههار آورده  1395ههههـ تههها کنهههون  1376واقتصهههادی از یههه  فیصهههد تههها دو فیصهههد فایهههده را بهههرای مهههردم از سههها  

اسهههت. و اینکهههه چهههرا ایهههن واهههعیت در طهههی ایهههن مهههدت بیشهههتر از یههه  ونهههیم ده بههها کنهههدی در خهههدمات دفهههاتر خیریهههه 

وجههههود دارد سوالیسههههت کههههه بههههه رهبههههری موجههههوده  ایههههن دفههههاتر واداره  عمههههومی در کشههههور ارتبههههاط می یههههرد. تهههها 

   برنامه های م روحه شان با چ ونه مدیریتی عم  مینمایند؟ ی بتچ ونه در 

دلسهههوز و وطندوسهههت تحصهههی   –بهههه عهیهههده  ن ارنهههده اگهههر مهههدیریت ایهههن نهادهههها بدسهههت افهههراد آگهههاه از شهههرایر زمهههان 

کهههرده وعاشههه  بهههه عهههدالت در رفهههاه هم هههانی در ابتهههدای ایجهههاد سههههرده میشهههد واز جهههه  سهههاالری بهههه خهههاطر منهههافن 

فرهنهههگ ومنهههافن ع یهههای م هههی مهههردم من ههههه ج هههوگیری میشهههد شهههاید امهههروز مههها شهههاهد تحهههوالت  اشهههخا  بی انهههه بهههه

فیصههد از برکههت مههدیرت وخههدمات عههام المنفعههه ایههن دفههاتر خیریههه  50واقعههای نهادینههه  کمههی وکیفههی اقههالی بههه انههدازه  

 برای مردم محروم وجفا کشیده  خویس میبودیم.

و  پاکسهههتانی هههها در تبهههاآی بههها قهههدرت ههههای گونهههاگون داخ هههی تههها ولهههی در نههههاد گهههذاری ایهههن دفهههاتر خهههارجی ههههای بخههه

توانسههتند بههدون شایسههته گزینههی بههه خههانواده گزینههی هههای فهههر پههو  گیههز از دفههاتر بههه شههک  آقهها ب ههی بههرای خههود وبههه 

نفههن خههود بهها بههاال فریبههی ههها وعههوام فریبههی ههها عمهه  نمودنههد. از صههد  وصههفای مههردم و اواههاو بههه نفههن خههود چههون 

هههم لعهه  بکهها آورنههد وهههم یههار را نرنجاندنههد. کمهه  هههای ایههن نهههاد ههها فهههر  –و  اسههتفاده نمههوده " سههبی انههه ههها"

 ی زاآیدند.با تشدید تفاد خاموه طبهاتطبهات نوین پولدارتر را 

گرچههه تعههدادی از فرزنههدان مکتهه  خوانههده وقابهه  کههار وخههدمت گههذار هههم دریههن دفههاتر هسههتند کههه ازیههن امههر مسههت نی 

و وقههت خههدمت بههه آنههها جههز اینکههه فهههر در چوکههات مههدیریت ایههن بی انههه ههها م ههاب  بههه  حسههاب میشههوند. وصههالحیت

 خواست های آنها روز ب ذرانند عرصه  رشد داده نشده است تا خدمت نمایند. 

بنهههای روزگهههار اک هههر مهههردم همچنهههان کمهههافی السهههاب  بهههاقی مانهههده غهههذای بخهههور نمیهههر را بههها ب نهههد رفهههتن ههههر روز قیمهههت 

گنهههدم  بهههرنو  روغهههن  چهههای  صهههابون  شهههیرینی در طهههی راه بنهههدان ههههای جنهههگ میهههان  ههههای مهههواد اهههروری اولهههی

 دولت ومخالفان بدست آورده زندگی مینمایند.

 صحیه:

ههههـ شهههفاخانه  انکشهههاف دههههات در اشکاشهههم فعالیهههت میکهههرد کهههه داکتهههران آن اک هههرای تحصهههی  کهههرده  1342از سههها   -

شهههکی  آن از ن هههاه اداری بسهههیار کوچههه  بهههود وک ینههه  حسهههاب گهههان فاکولتهههه  طههه  کابههه  ونن رههههار بودنهههد. گرچهههه ت

هههـ در من ههههه کههارکرد ولههی متاسهههفانه در  1369ب نههد بههود. ایهههن کههانون صههحی تههها سهها   نسهههبتامیشههد وکیفیههت کههار آن 

ههههـ ایهههن ک ینیههه  تمهههام سهههامان ولهههوازمس را حتهههی تههها پهههن  وقیجهههی طبهههی را از دسهههت داد. و  1370سههها  بعهههده 

بهها آنهههم داکتههری  –از اطهها  هههای آن ربودنههد. وبههه هرکجههایی کههه رفتنههد بهها خههود بردنههد  تفن ههداران همههه لههوازمس را

از  بنهههام محمهههد اکبهههر "بهههیغس" وهمکهههارانس داکتهههر غریههه  محمهههد خهههان وداکتهههر سههههراب شهههغنانی ویکهههدو نفهههر نهههر 

 دوا وکمههه  از –ایهههن شهههفاخانه ومن ههههه  اشکاشهههم بیهههرون نرفتنهههد. بهههاوجود نبهههود لهههوازم  جم هههه خهههواهر سههه یمه از

مرکهههز صهههحی بدخشهههان در میهههان مهههردم خهههود بهههاقی ماندنهههد. موجودیهههت ایهههن داکتهههران در آن شهههرایر سهههخت ودشهههوار 

 ( در من هه همچون آب حیات برای مردم ومایه  امید نجات از چن ا  مر  محسوب می ردید.70دهه  )

مشههکالتی ایجههاد مههی شههد تهها مجبههور شههوند خههود را بههه جههای دی ههر یهها مرکههز تبههدی  نماینههد  آنههها نیههز ایمتاسههفانه بههر

ناچهههار شهههد بهههه فهههیو آبهههاد بهههرود ومهههدتی ک ینیههه  بهههدون داکتهههر ورزیهههده خهههالی داکتهههر محمهههد اکبهههر "بهههیغس"  چنانچهههه
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ت. ههههـ بهههه بعهههد واهههن تههها جهههاآی رو بهههه بهبهههود گذاشههه 1380بمانهههد. بهرصهههورت بعهههد از اسهههتهرار حکومهههت )کهههرزی( از 

بخصهههو  درمهههان در عرصهههه  نسهههاآی و والدی بههها گهههزینس داکتهههران تحصهههی  یافتهههه در ک ینیههه  مایهههه  امیهههدواری 

ولههی چهههون فسههاد اداری در من ههههه بههه عنعنهههه مبههد  شهههده بدبختانههه تفتهههیس از دواخانههه هههها کمیههت و کیفیهههت  .می ههردد

و هههم گههاهی مههواد غههذایی تههاری  ادویههه بههه چشههم دیههده نمههی شههود لههذا دواهههای بههی کیفیههت در بعفههی از دواخانههه ههها 

 تیرشده در بازار بدون هرا  به فروه میرسد.

اکنهههون ک ینیههه  جهههامن در اشکاشهههم فعالیهههت مینمایهههد کهههه اک هههر لهههوازم آن را دفتهههر صهههحیه  آقاخهههان پیشهههوای فرقهههه  

اسهههماعی یه  جههههان بههها دی هههر کمههه  ههههای قابههه  توجهههه اکمههها  مینمایهههد. و دارای چنهههد بسهههتر ههههم مهههردان وههههم زنانهههه 

بسهههتر وسهههاختمان آن آغهههاز یافتهههه کهههه تههها جهههاآی مایهههه  امیهههدواری در عرصهههه   30یباشهههد. ودریهههن اواخهههر شهههفاخانه م

 صحیه  گردیده است.

یههه  ک ینیههه  یههها درمان هههاه معتهههادین نیهههز موجهههود اسهههت کهههه نسهههبت مشهههکالت جنهههگ ونههها امنهههی وعهههدم ج هههوگیری     

کههههاره تهههها حهههها  نتیجههههه  م بههههت وقابهههه  صههههادقانه از ترافیهههه  عراههههه وتهااههههای مههههواد مخههههدره کههههار میکنههههد ولههههی 

مالحههههه را ببهههار نیهههاورده اسهههت. زیهههرا قاچهههاقبران از کمبهههودات پهههولی  ولهههوازم مجههههر اهههروی کهههه بتوانهههد دسهههت 

 آنها را از گریبان مردم ق ن نماید سو  استفاده نموده فعالیت مینمایند.

رات باعههههث عههههدم کنتههههرو  اساسههههی یکجهههها بهههها آن اههههعا اداره و موجودیههههت قههههدرتهای طرفههههدار آنههههها در درون ادا     

ایهههن مهههواد خانمهههان سهههوز و دشهههمن انسهههان گردیهههده هنهههوزهم فههههر ومهههرو اعتیهههاد بههها گذشهههت ههههر روز گسهههتره میابهههد 

 این مشکالت  یکجا با مشکالت دی ر دست بهم داده باعث بدبختی عده  از خانواده ها گردیده است. –

اداره  سههههالم ودر پرتههههو آن تربیههههه  خههههانواده آغههههاز  تربیههههه  خههههانواده: مبنههههای پیشههههرفت اساسههههی یهههه  جامعههههه از    

میشههود. گرچههه دریههن عرصههه تهها جههاآی حرکههات چههون حمایههه از کودکههان وطفهه  ومههادر گههاهی دیههده شههده ولههی بههرای 

فعهههالی عهههده  ازیهههن حرکهههت چهههون اطفههها  کسهههانیکه در مرکهههز اشکاشهههم توانهههاآی اقتصهههادی داشهههته وپهههدر ومهههادره در 

د. در عرصههههه   آگههههاهی  هنههههی بههههرای خههههانواده ههههها در جهههههت تربیههههه  م بههههت دفتههههری کههههار میکننههههد اسههههتفاده میبرنهههه

توجهههه بهههه  –اوالدشهههان ویههها کمههه  ههههای بموقهههن در هن هههام مشهههکالت صهههحی  اجتمهههاعی  اقتصهههادی  روانهههی  ورزشهههی 

فههراهم نمههودن شههرایر بههرای خههانواده هههای بههی چیههز بههه کمهه  یهه  نهههاد اساسههی  –احههوا  خههانواده هههای سههیرفرزند 

  دولهههت وچهههه نهادههههای خیریهههه بصهههورت مشههههود دیهههده نمیشهههود. دوام جنهههگ وخهههونریزی یکجههها چهههه از طریههه  اداره

اقتصهههادی متاسهههفانه بهههر روی وروان خهههانواده هههها تهههاتیر منفهههی نمهههوده اسهههت  –بههها بهههی عهههدالتی هههها در نههههام اجتمهههاعی 

 کهههه –کهههه گهههاهی اتهههرات آن در بهههروز خشهههونت ههههای گونهههاگون در جامعهههه  صههه   ط ههه  اشکاشهههم نیهههز دیهههده میشهههود 

اک هههر آن بهههه اهههعا تربیهههوی در من ههههه بخصهههو  خهههانواده هههها ارتبهههاط می هههرد. بهههرای تربیهههه  خهههانواده اشکاشهههم از 

ن هههاه فرهن هههی بهههرای نهادیکهههه در جههههت خهههدمت تربیهههوی خهههانواده ایجهههاد گهههردد میتوانهههد سههههولت هههها را در ت بیههه  

 برنامه فراهم نماید. زیرا!

   فرهنگ:

همچنانیکهههه ایههههن ودیعههههت را همههههه مههههردم بدخشههههان  –در میهههان مههههردم اشکاشههههم فرهنههههگ جههههای شایسههههته  دارد        

بخصهههو  مهههردم ولسهههوالی ههههای )آمهههوی ع یههها( بههها امانهههت داری حفههه  کهههرده انهههد. وقتیکهههه مههها راجهههن بهههه فرهنهههگ 

ن" اشکاشهههم صهههحبت مینمهههاآیم بایهههد ب هههویم کهههه در حهیههههت دربهههاره  فرهنهههگ بههههم پیوسهههته همهههه "پهههامیر بدخشههها

منتشههههره در سههههایت خههههاوران  –صههههحبت مینمههههایم. چههههون ایههههن تشههههریحات در فرهنههههگ عامیانههههه  پههههامیر بدخشههههان 

 و"سیمای شغنان" اتر ن ارنده ارقام گردیده درین جا بکوتاهی تذکراتی را ارقام میکنم تا شاهد مدعا باشد. 

 –فههه  کهههرده انهههد. واکنهههون ههههم شهههعرا مهههردم اشکاشهههم از قهههدیم فرهنهههگ نیاکهههانرا دوسهههت داشهههتند آنهههرا بههها شهههفافیت ح

 اه  ففی ت وخبره در میان شان بسیار دیده میشود. –نویسنده گان 

آنهاآیکههه آتههار معرفتههی بوجههود آورده انههد چنههدان در محههور توجههه دولههت قههرار ندارنههد. تهها بیشههتر تشههوی  شههوند واز 

بههههرای نسهههه  هههههای بعههههدی در لههههذا ایههههن احههههوا  نههههوعی از دلسههههردی  –اندیشههههه وافکههههار آنههههها اسههههتفاده صههههورت گیههههرد 

 11عراهههه  فرهنهههگ بوجهههود میهههاورد. چهههون مهههی بیننهههد کهههه یههه  دانشهههمند واهههه  خبهههره  شهههان توجهههه صهههورت نمی یهههرد 



چنهههدان جهههاده  رفهههت وآمهههدی نهههدارد. لهههذا بهههه دانهههس فرهن هههی کهههه یکهههی از  فرهن هههی وراه نهههان یهههافتن از طریههه  دانهههس

صهههادی وتهههامین عهههدالت دریههه  جامعهههه اسهههت ح ههههه ههههای پیشهههرفت تربیهههوی اخالقهههی  مهههدنی  سیاسهههی  اجتمهههاعی واقت

 وآنرا س حی وبی ارزه ت هی مینمایند. –عالقه  نمی یرند 

بههها آنههههم در اشکاشهههم کنهههونی شهههاعران وسهههخنوران ونویسهههنده گهههان فعهههالی سهههربرآورده انهههد کهههه چهههه در سههه   والیهههت 

( و وزیههههر وچهههه کشههههور از شههههرت خههههوب وبهههاالی برخههههوردار انهههد. اگههههر در زمهههان سهههه  نت سههه  ان حسههههین )بهههایهرا

دانشهههمنده امیرع هههی شهههیر "نهههواآی" بنههها بهههه گفتهههه میهههرغالم محمهههد "غبهههار" در رسهههاله  "شههههرهای خراسهههان"   

محسههههوب میشههههد ایههههن زمههههان هههههم  ی"معمههههایی"   "اشکاشههههمی" سههههرح هه  دبیههههران وشههههعرای دربههههار شههههاه تیمههههور

دیهههار فرهن هههی مردانهههی چهههون داکتهههر شهههم  ع هههی "شهههم " و غهههالم جیالنهههی "پهههژوه" ون ارنهههده  ایهههن اتهههر ازیهههن 

سههههربرآورده انههههد. چنانچههههه بارههههها در مجههههامن فرهن ههههی کشههههور خههههوه درخشههههیده وآتههههار شههههعری ونوشههههتاری شههههان 

جهههوایزی را ههههم بدسهههت آورده اسهههت. یکهههی از مههههاالت ن ارنهههده تحهههت عنهههوان )نههههس وسهههیمای موالنههها در فرهنهههگ 

یهی را از طهههههرف ف ک وریههههه  "پامیربدخشهههههان" در سههههها  موالنههههها در شههههههر مهههههزار شهههههریا وکابههههه  جهههههایزه  تشهههههو

هههههـ جههههایزه   1394در سهههها   –فرهن یههههان "ترکیههههه" یکجهههها بهههها اسههههتهبا  دانشههههمندان داخ ههههی در داخهههه  بدسههههت آورد 

عهههالی را در مشهههاعره صههه   کهههه ت ویزیهههون "سهههبا" بهههه شهههک  سرتاسهههری بهههراه انداختهههه بهههود از آن همهههایس فرهن هههی 

سههههههودا"   "فیفههههههی"   از آن خههههههود سههههههاخت. همچنههههههان شههههههعرای جههههههوان دی ههههههری میرسههههههعید  هههههههزاره بیهههههه  "

 "خوشوقت" و"قاب " نیز پا به عرصه  ادبیات گذاشته اند.

هنرمنههههدان آوازخههههوان اشکاشههههم حتههههی پههههای از مههههرز کشههههور بنهههها بههههه دعههههوت هههههای کشههههورهای دی ههههر گذاشههههته انههههد 

 وشهرت آنها تهریبای بین الم  ی شده است.

شهههاده کهههه از "ریهههتم" و "تههها   )مههههری مفتهههون( کهههه گهههاهی بهههه اتهههر راهنمهههایی ههههای ن ارنهههده آواز رسههها وآهنهههگ

وسهههههر" موسهههههیهی "دف بهههههزم" وعمههههه  راک ههههههای پهههههامیر وبدخشهههههان بههههههره گرفتهههههه بههههها نهههههواختن آالت موسهههههیهی 

"دمبههههوره"   آرمونیههههه  غجهههه  از کشههههورهای همسههههایه گرفتههههه تهههها غههههرب جههههوایزکالو  را بدسههههت آورده اکنههههون 

او معههروف گشههته انههد کههه از اشکاشههم  شهههرت جهههانی دارد. البتههه هنرمنههدان دی ههری نیههز بهها تههاتیر پههذیری از سههب 

 میباشند. چون سالم  عزیز احمد  ع ا محمد وبرادره  داوود پژمان وغیره!

ناگفتهههه نمانهههد کهههه موسهههیهی بدخشهههان وق غهههن را در عصهههر کنهههونی موسهههیهی نهههاب و او  من ههههه محسهههوب داشهههته انهههد 

از وی مرحهههوم بازگههه  یههها آدینهههه گرچهههه قبههه   –درمحمهههد "کشهههمی" بهههه اوش رسهههید  –کهههه اصههه  تکامههه  آن از اسهههتعداد 

وبعهههدها فهههیو محمهههد "من ههه " شهههاعر آوازخهههوان وآهن سهههاز دریهههن عرصهههه باعهههث الههههام ومعرفهههی  –محمهههد بدخشهههی 

موسهههیهی اینهههدیار گردیدنهههد. شههههید عزیهههزهللا و بهههرادره فهههت  هللا دروازی خهههوب درخشهههیدند ولهههی شههه  اندیشهههه هههها 

ر بههه درازا میکشههد لههذا بهها ایههن قههدرت صههحبت دربههاره  آنههها را جههوان شهههید کردنههد. اگههر دریههن بههار حههرف بههزنیم گهه

  فرهنگ اکتفا مینمایم.

نهههوت ن ارنهههه در موسهههیهی اکادمیههه  تحصهههی  داشهههته و بهههرای موسهههیهی کههههن پهههامیری و راک ههههای آن زیهههاد کهههار 

 کرده ام.

 معارف: 

 خههههوب اشکاشههههم از ن ههههاه کمیههههت وهمههههراه بهههها آن تهههها جههههاآی از ن ههههاه کیفیههههت در عرصههههه  معههههارف طههههی ایههههن سههههالها 

پیشههرفته اسههت. زیههرا مههردمس هههم بههه معههارف عالقههه  خهها  دارنههد.و آمریههت معههارف اشکاشههم نیههز تهها جههای تههوان 

ت تع هههیم و تربیهههه و امکانهههاتس البتهههه طهههی ایهههن سهههالها از تهههاله سهههعی دریههه  نهههه ورزیهههده اسهههت. در په هههوی آن خهههدما

ولهههی متاسهههفانه در مرکهههز بدخشهههان در رهبهههری ریاسهههت معهههارف ح ههههه آقاخهههان نیهههز در رشهههد معهههارف کهههار میکنهههد. 

ههههای فسهههاد اداری بیهههداد میکنهههد بهههه اتهههر رشهههوت خهههوری ههههای ایهههن ح ههههه مع مهههان خهههوب و کهههادر شایسهههته برگزیهههده 

 نمی شود.

بهههاب  – 1) –بهههاب( تربیهههه مع هههم  -1بهههاب الحاقیهههه ) 2 –بهههاب ابتداآیهههه  5 –بهههاب متوسههه ه  13بهههاب لیسهههه  9بهههه تعهههداد 

سههههرمع مین  –( 14( آمههههرین مکاتهههه  )75( نهههها  )119از جم ههههه  کههههور ) 265تخنیکههههی( بهههها پرسههههون  معههههارف تعههههداد  12 



( نفههههر انهههها  را 2816پسههههر( و ) 3041نفههههر از جم ههههه ) 5857( تعههههداد شههههاگردان 32( مالزمههههین )4( اجراآیههههه )19)

 گردان هرسا  تغییر میابد.دارا میباشد. البته تعداد شا

بهههاب جماعتخانهههه مهههذهبی  41در عرصههه ههههای دی هههر چهههون اک ریهههت مهههردم پیهههرو مهههذه  اسههماعی یه انهههد بنهههای بهههه تعهههداد 

 دارند. که اک ر مراسم مذهبی خود را در آن بجا میاورند.

وتعهههداد  بهههاب( مسهههجد دارنهههد 2بهههرادران اهههه  سهههنت نیهههز در اشکاشهههم حصوصهههای در مرکهههز آن زنهههدگی مینماینهههد کهههه )

عهههدالت اجتمهههاعی در من ههههه اهههعیا اسهههت زیهههادی از آنهههها بعهههد از حکومهههت مجاههههدین در اشکاشهههم اسهههکان یافتند.

 هر سا  قت  یا حادتات تکان دهندۀ اد حهو  بشری صورت می یرد که از مواوو  این اتر خارش است. 

 شغنان :

انهههد. قراریکهههه جنهههاب عبهههدالغفورخان محهههه  نهههان ( درش کهههرده  –ههههی  –چینهههایی هههها نهههام آنهههرا در آتهههار خهههود ) شهههی  -

ههههـ در مج ههه  کابههه  اتهههر تهههاریخی یکهههی از محهههههان ان  هههی  را تحهههت عنهههوان  1342 – 1340افغهههانی طهههی سهههالهای 

قع ههه هههها در آمهههوی ع یههها ترجمهه  و بهههه نشهههر سههههرده اسههت. شهههغنان بنابهههه گفتههه  آن  مههارخ ان  یسهههی در اتهههره ) شهههی 

دۀ ایهههن اتههههر شهههده   ایههههن محهههه  ان  یسهههی کهههه نهههامس ازیهههاد ن ارنههه نهههان ( از سهههوی چینهههاآی هههها خوانهههده –ههههی  –

فرامهههوه گشهههته گهههوآی قبههه  از اسهههتهرار  حکومهههت ب شهههوی  هههها بهههه پهههامیر بدخشهههان آمهههده و چهههار اطهههراف ب نهههدای 

احت کههرده و بعههد هههم تحههت عنههوان ق عههه ههها در آمههوی ع یههای  کتههابی نوشههته اسههت. و یپههامیر را بهها ق عههه هههای آن سهه

واحی روشههههان در دوسههههاح  آمههههو یعنههههی از سههههرق  مربههههوط بههههه ایالههههت )سههههکیانگ( تهههها جنههههوب من هههههه را تهههها آخههههر نهههه

هنهههدوکس واخهههانی ههههای گ  هههت و چتهههرا  و شهههما  آن از واخهههان  الهههی آخهههر نهههواحی روشهههان ناحیههه  )برتنهههگ(  اکنهههون 

مربهههوط تاجکسهههتان بنهههام نهههواحی پهههامیر مسهههما نمهههوده اسهههت. . درایهههن کتهههاب پادشهههاهان چهههین از پادشهههاه ) شهههی ههههی 

مشهههکالت سیاسهههی کمههه  خواسهههته انهههد و شهههاه )شهههی ههههی نهههان ( بهههه آنهههها کهههه همهههان پادشهههاهان س سههه     ن ( هن هههامنههها

این مههههورخ ایههههن حکایههههت را یههههاد کههههرده اسههههت. خههههوه نهههههر میباشههههد کمهههه  نهههههامی کههههرده اسههههت. " تانههههگ شههههو "

گ پهههههامیرزاد در شهههههغنان باسهههههتان راجهههههن بهههههه مسهههههای  تهههههاریخی شهههههغنان مع ومهههههات داده اسهههههت . همچنهههههان در فرهنههههه

عامیانههههه پههههامیر بدخشههههان اتههههر ن ارنههههده منتشههههره در سههههایت سههههیمای شههههغنان نیههههز میتههههوان مع ومههههات بدسههههت آورد. 

ههههزار نفهههر تخمهههین شهههده در شهههمالس درواز بهههاال در شهههر  دریهههایی آمهههو در غهههرب  40ههههزار تههها  35نفهههو  شهههغنان از 

موقعیهههت دارد. شههههغنان را  و ارغنجخهههواه و در جنهههوب آن اشکاشهههم و هههههم حصهههه از سهههرغیالن و زردیههههو  فرمهههرا  

از ن هههاه جیوپهههولیتیکی در راه ابریشهههم قهههدیم واقهههن بهههود. کهههه از طریههه  شهههاخ دره بهههه چهههین میرفهههت. تههها زمهههان ایجهههاد 

حکومهههت عبهههدالرحمن خهههان بههها اشهههکا  گونهههاگون حاکمیهههت امیهههران و شهههه ههههارا از سهههرگذرانیده اسهههت. پیهههداوار آن 

نهههاک کههههه شهههههرت دارد بهههوده و ت هههههان غههههذای  ات چههههون مرغههههابیبیشهههتر میههههوه تههههوت  چههههارمغز و دی ههههر میههههوه جههه

همیشههه گههی شههغنانیان اسههت. غ ههه جههات و سههبزیجات در آن کماکههان کشههت مههی شههود امهها زمههین زراعههت کههم دارد. از 

ن هههاه مهههذهبی اک رشهههان پیهههرو شهههعیه امهههامی اسهههماعی یه انهههد و عهههده کمهههی از بهههرادران شهههعیه اتناعشهههری نیهههز در میهههان 

 شان زندگی میکنند. 

فیصهههد مهههردم آن بههها سهههواد مهههی باشهههد. راجهههن  90ن سراسهههری سهههواب  خهههود را دارد. و میتهههوان گفهههت معهههارف در شهههغنا

از سههههایت سههههیمای شههههغنان بدسههههت آورد. روشههههان آن از ن ههههاه زبههههان بهههها بههههه معههههارف شههههغنان میتههههوان مع ومههههات را 

سهههکندر شههغنان تفههاوت هههای دارد ایههن من هههه در شههما  شههغنان واقههن اسههت. بنهها بههه گفتههه تههاری  یکههی از همسههران ا

مههههدونی بنهههام روشهههانه یههها رخشهههانه از همهههین روشهههان بهههوده اسهههت. صهههاح  نههههر مهههرادی و دی هههران در آتهههار خهههود از 

 اشاره کرده اند.گذشتن اسکندر مهدونی از طری  این مناط  بسوی هند 

وخواننههده گرامههی میتوانههد بههه اصهه  ایههن اتههر در ک کسههیون مج هه  کابهه  کههه در کتابخانهه  عامهه  کابهه  موجههود اسههت     

یهههاد داشهههت گهههرفتم کهههه بعهههدا آن  ههههـ بارهههها بهههه ایهههن کتابخانهههه مراجعهههه کهههرده  1364مراجعهههه نمایهههد. ن ارنهههده در سههها  

. وجنهههاب داکتهههر ههههم خهههدمات باشهههم  ردهسهههه شهههاید ت هههها را بهههه محتهههرم داکتهههر صهههاح  خوشهههنهر "پهههامیرزاد"یادشههه

و کتهههاب  زیههادی را در عرصهه  فرهنههگ وطههنس انجههام داده کههه هههر انسههان آگههاهی آنههرا بدیههدۀ قههدر و سههها  مین ههرد.

شهههغنان باسهههتان میتوانهههد مع ومهههات مفیهههدی را در جههههت شهههناخت فرهن هههی مهههردم پهههامیر بدخشهههان از جم هههه شهههغنان بهههه 

را کهههه در فارسهههی )مهههادر شهههیرین( معنهههی زنهههان" خسهههی همهههان "خواننهههده بدههههد ن ارنهههدۀ ایهههن اتهههر بهههه صهههورت اسا
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میدهههههد را وجههههه تسههههیمه شههههغنان عزیههههز میشههههمارم. گرچههههه ک مههههات "شههههوغن"  و "شههههوغنان" کههههه اولههههی در مفههههرد 

معنههی غههار را میدهههد و دومههی جمههن غارههها را میدهههد   بعفههی ههها در مههورد تسههمیه شههغنان گفتههه انههد کههه  بهها دی ههر 

زیهههرا نهههام ههههر من ههههه را میتهههوان از زبهههان تک هههم همهههان من ههههه بهههه شهههک  حهیههههی آن تعبیهههرات موجهههه ج هههوه نمیکننهههد  

 یافت.

قسههمیکه در قبهه  راجههن بههه پیونههد زبانهههای پههامیری بدخشههان بهها زبههان اویسههتاآی تههذکرات بههه عمهه  آمههد موجودیههت    

ایهههن زبانهههها بههها فرهنهههگ موجهههود رایهههو در من ههههه خهههود مأخهههذات آشهههکارا و ت بیهههت شهههده بهههرای ن ارنهههدۀ ایهههن اتهههر 

هیههههت نهههد. و ههههر صهههحفه آن حمیباشهههند کهههه بهههه شهههک  میراتهههی همچهههون کتهههاب در عرصههه  تحهیههههات ع مهههی بههها قیمانهههده ا

 ن میکنند.ایمان بیاهای تاری  آریاتباران را بر

میباشهههم و در کهههنو کوهسهههتان در میهههان زبهههان و فرهنهههگ زنهههدۀ  بهههدورچهههون ن ارنهههده از کتابخانهههه ههههای عمهههومی      

ر زنههههدگی مینمههههایم لههههذا بهههها تحهیهههههات سههههمبولی  سههههرو کههههاردارم و ازیههههن طریهههه  اک ههههاویسههههتاآی باقیمانههههده از نیاکههههانم 

 آتارم را  نوشته ام.

بهههازهم  همچنانیکهههه در اتهههرم " فرهنهههگ عامیانهههه پامیربدخشهههان" ارقهههام یافتهههه  ارقهههام میهههدارم کهههه زبانههههای پهههامیری 

اتههههر مشههههکالت بعههههد ههههها بههههه در ابتههههدا یهههه  جههههوهر ت فهههههی و یهههه  تس سهههه  را در میههههان خههههود داشههههته انههههد   کههههه 

تهههه انهههد و بههها زبانههههای آریهههاآی اویسهههتاآی دی هههر فرقیهههت شهههی  تهههاری  از ههههم تفاوتههههای را یافجیوپهههولتیکی و فهههراز ون

ههههاآی را پذیرفتهههه انهههد   حاالنکهههه الفبهههای ت فههههی آنهههها مههه ال بههها زبهههان پشهههتو و نورسهههتانی تهریبههها یکهههی بهههوده کهههه آقهههای 

 و عبههههدهللا " حبیهههه  هللا رفیههههن دانشههههمند افغههههانی در بههههارۀ آن مهههههاالتی را نوشههههته اسههههت. شههههاه عبههههدهللا "یم ههههی "

و دی هههر محهههههین و زبهههان دان ههههای کشهههور راجهههن بهههه آن جهههوهر ی انهههه و بههههم پیوسهههته شهههان آتهههار نوشهههته  " بختهههانی

همچنانیکه زبهههان در دری یههها فارسهههی بههها زبهههان ههههای پهههامیری گهههره خهههورده اسهههت. انهههد. کهههه بهههه آنهههها مراجعهههه شهههود.

 زبانهای اک ر آریاتباران در کشور با آن کم و زیاد پیوند دارد.

نورسههههتانی و غیههههره منجههههانی   زبههههان اشکاشههههمی   شههههغنانی   پشههههتو  واخههههانی   سههههن  یجی  از جم ههههه اگههههر در     

 ب دیت کام  داشته باشیم در اک ر لغات گفتاری پیوست ی ها و هم ونی ها را درخواهیم یافت.

مهههن میهههروم   بهههه پشهههتو ک مهههه ازم    –وزم تویهههد  –بهههه شهههغنانی  –مهههن میهههروم  -ازم توغهههد -مههه ال بهههه اشکاشهههمی      

م اشکاشهههمی و شهههغنی بهههه زه تبهههدی  گردیهههده همچنهههان توغهههد و تویهههد زبهههان پهههامیری بهههه الرم) اللهههم( مبهههد  شهههده . وز

( گههوه  بههه اشکاشههمی ویههن  غههوز )غههو –شههونده   بههه شههغنانی شههند خههون بههه پشههتو وینههه  -ویهها ک مههه لهه    پشههتو

افتهههه تههها پیونهههد زبانههههای بهههه اشکاشهههمی غههها  بهههه شهههغنانی غهههوه بهههه واخهههانی   گهههیس. ایهههن م الهههها بهههرای آن ارقهههام ی

نهههرا دریکهههی ازیهههن زبانهههها یافهههت نشهههان داده ریهههاآی کهههه عینهههأ در اویسهههتا نیهههز چنهههین  اسهههت و میتهههوان معنهههی هرک مههه  آآ

 شود.

ن ارنههده همچنههان بههه ایههن عهیههده ام کههه شههاهان آریههایی قب ههی کوشههانی ههها   یفت ههی ههها بهها همههین زبههان هههای تحههت       

بحههث مهها صههحبت مینمههوده انههد. وسهههی رۀ ایههن زبانههها یعنههی عمومیههت ت فههههی آنههها اک ههر منههاط  شههما  افغانسهههتان را 

یفت هههی هههها و مهههدتی ههههم بعهههد از قهههرن او  ت تههها نههههاط دی هههر همجهههوار مهههاورالهنر کرفتهههه شهههده و تههها زمهههان خهههتم حکومههها

در من هههههه رواش داشههههته اسههههت. زیههههرا در بعفههههی نهههههاط والیههههات شههههما  کشههههور  کههههم و بههههیس پههههذیره دیههههن اسههههالم

نی ک مههه  چهههی بهههر وزن بخصهههو  تخارسهههتان قهههدیم هنهههوزهم نهههام ههههاآی چهههون )چهههی یهههاب ( چهههاه آب   کهههه بهههه شهههغنا

از شههغنانی  تههه خیههر یعنههی آفتههاب تههو و یهها آفتههاب پههاین  ک مهه  یههاب یکجهها شههده اسههت  و یهها تخههار  کههه "مههی" کههه    بهها

یفت هههی هههها بههها حکومهههت کوشهههانی و دیهههن بهههودایی نمهههود موجهههود انهههد کهههه گهههواه م  ههه  مههها میباشهههد.  معنهههیآنهههرا مینهههوان 

 6مخالفت نموده خود قدرت گرفتند ولی دین و زبان اجدادی خود را حف  نمودند. 

آسههون از زبههان شههغنانی بههه خراسههان کههه عههرب ههها آن را بههه تمههام من هههه منسههوب کههرده انههد مبههد   –مههه خیههر  ک     

شهههده باشهههد از حهیههههت بهههدور نمهههی باشهههد. چنانچهههه در زبهههان شهههغنی خیهههر د بهههه آفتهههاب آسهههون د آسهههان معنهههی میدههههد 

آریانهههای کههههن قبههه   یعنهههی آفتهههاب از مشهههر  آسهههان ط هههوو مهههی کنهههد. و ایهههن خهههود عمومیهههت زبهههان شهههغنانی را در پهنهههه

 از اسالم نشان میدهد. 
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گرچههه راجههن بههه قههدامت زبههان کوشههانی ههها ویفت ههی ههها داکتههر خوشههنهر پههامیرزاد در شههغنان    باسههتان و داکتهههر       

صهههههاح  نههههههر "مهههههرادی " در) آریاتبهههههاران ( محهههههههین نهههههوین بدخشهههههانی   مع ومهههههات داده انهههههد  و از هم ههههههونی 

 زبانهای آریایی صحبت نموده اند.

و ایههن هههم یههه  حهیهههت اسهههت کههه قبهه  از تعمهههیم یههافتن زبهههان دری تههاجیکی بدخشههانی در بدخشهههان و عمومیههت یهههافتن 

زبههههان و ادب دری نوشهههههتاری کنهههههونی در صهههههفحات شهههههما  کشهههههور کهههههه بیشهههههتر از زمهههههان " صهههههفاریان " و بعهههههده 

دیهههد و آنهههرا در "سهههامانیان " بهههه صهههفت زبهههان حهههاکم پادشهههاهی در میهههان اک هههر باشهههنده گهههان ایهههن سهههرزمین مهههروش گر

دری میخهههوانیم  زبانههههای آریهههایی کههههن اویسهههتاآی از جم هههه زبانههههای پهههامیری چنانچهههه قهههب  ارقهههام نمهههودیم نهههواحی 

شهههان   بهههد   شهههون   خهههاه خم در نام هههذاری ههههای قهههدیمی چهههون بادزیهههادی من ههههه را احتهههوا مینمودنهههد. کهههه هنهههوزه

هنهههوزهم در فارسهههی همهههان شهههما  تیهههز  –وغیهههره کهههه ابتهههدا ک مهههه  بهههاد  لعههه ب خهههس د –وب خشهههان  .د مجمهههوو خهههس

ودر معنهههی  –وزیهههدن را گوینهههد در حالیکهههه در اشکاشهههمی من ههههه  معتهههد  را گوینهههد آن اهیکهههه گرمهههی زیهههاد باشهههد 

دی هههر همهههان بهههاد فارسهههی یعنهههی شهههما  تیهههز را بهههاد خواننهههد. ومعنهههی ههههای دی هههر ههههم دارد کهههه از آن صهههرف نههههر 

 مینماآیم.

ههههس( بههههروزن ) –ان د بدخشههههان بادخشهههه-  –س یعنههههی کشههههیدن لههههذا در زبههههان اشکاشههههمی ( بدخشههههان کههههوک مههههه  )خی

شهههان بزبهههان واخهههانی –وبهههد   –یعنهههی ههههم سردسهههیر وههههم در گرمهههی معتدلهههه  –من ههههه  کهههه شهههما  تیهههز را میکشهههد 

عفههمت صههفت زیبهها  –وک مههه  شههان  –بههد  د پههری ویهها دختههر زیبههاآی کههه ماننههد پههری باشههد  –پههری زیبهها را گوینههد 

در  7مهههدهس زلزلههه ب خهههس بزبهههان شهههغنانی لعههه  را گوینهههد کهههه قهههرار روایهههات تهههاریخی بهههه اتهههر  –واقتهههدار را گوینهههد 

زمهههان قهههدرت  شهههاه خماربیههه  شهههغنانی وخالفهههت عباسهههیان در بدخشهههان بوقهههوو پیوسهههت. کهههوه  ه   در  123سههها  

ویههها خهههاهد بزبهههان اشکاشهههمی غهههاران  شهههکافته شهههد ولعههه  از آن نمهههودار گردیهههد. و بهههه لعههه  بدخشهههان شههههرت یافهههت. 

جمهههن خهههس د کشهههیدن د همچنانیکهههه بعفهههی لغهههات از زبهههان ههههای پهههامیری تههها کنهههون ههههم در ادبیهههات فارسهههی حفههه  

شهههده اسهههت چنانچهههه در شهههاهنامه ک مهههه  )سهههور( کهههه بزبهههان شهههغنانی طهههوی وبهههزم را گوینهههد ودر پشهههتو سهههرخ معنهههی 

   از جنگ تن به تن میخواهد.میدهد درش است. فردوسی در داستان نشست رستم با اسفندیار قب

 مباه از پرسنده  خویس دورگرامی کنی خانه ما به سور       

 بیاساید از رنو مردو ستور     دلی دشمنان گردد از رش  کور

ر( کهههه در ادبیهههات حکهههیم تویههها ک مهههه  )سههه  –و ودی هههران درش اشهههعار وخ هههوط اسهههت "  کیمیهههای سهههعادتغزالهههی :و 

ر  –قناعهههت کهههردن  همچهههون سهههتوران بهههه برگهههی وگنهههاهی  –حیوانهههات چهارپهههای از جم هههه گهههاو را گوینهههد. لهههذا  –سهههتو 

ک مهههاتی از زبهههان پهههامیری اشکاشهههمی انهههد کهههه تهههاکنون ههههم در زبهههان دری حفههه  شهههده  –ک مهههات خهههس ویههها خشهههخاه 

دربههاره شههغنان صههنعت در شههغنان م هه  ولسههوالی هههای دی ههر همجههوار مههی باشههد امهها انههدکی پیشههرفته تههر اسههت  انههد.

زیههههرا دربههههاره جغرافیهههها  صههههنعت و پیههههداوار آن مع ومههههات را میتههههوان از سههههایت سههههیمای همههههین قههههدر اکتفهههها نمههههوده 

راجههههن بههههه فرهنههههگ   معرفههههت و عنعنههههات آریههههایی بههههاقی مانههههده تهههها اکنههههون در ایههههن سههههرزمین شههههغنان بدسههههت آورد. 

مواههههوو م ههههری در ایههههن اتههههر جههههدا  ن ارنههههده در آتههههار  کههههر شههههده چههههون فرهنههههگ آمیانههههه مع ومههههات داده ام کههههه از

شهههغنان خانهههه معرفهههت و سهههخنوران نامهههداری چهههون شهههاه اهههیایی )سهههنه تسهههعه مهههه تسهههعین  تالتهههه( ) الچهههین میباشهههد. 

نویسههههنده   طالهههه  درمههههارختی     غههههالم ع ههههی شههههاه "نصههههیری "   مسهههه م   عههههدیم شههههغنانی معههههروف در عصههههر مهههها ؛

ع هههی سهههال    داکتهههر نهههورع ی نهههور و غیهههره   شهههاعر  داکتهههر پهههامیرزاد   شهههاعر معههههم روسهههتا   منوربیههه  روشهههن  

حسهههینی روشهههانی و امهههان الهههدین روشهههان   نصهههرالدین پیکههههار و غیهههره را نهههام بهههرد. و جهههوانی چهههون صهههفر محمههههد 

 فایو قدم به عرصه ادبیات گذاشته است. اگر حکایت کنیم به طو  می انجامد

 زیباک: 

اگهههر ک مهههه  "زیبهههاک" کهههه قبههه  از عمومیهههت زبهههان فارسهههی در من ههههه همهههان ک مهههه )زیف هههوک( یعنهههی )زبهههان وتک هههم(  

بهههه زبهههان سهههن  یجی واشکاشهههمی بهههوده باشهههد وبعهههد ههههم در زمهههان عمومیهههت زبهههان فارسهههی ت فههه  زیبهههاک را بخهههود 

ر  بههها اشکاشهههم و زیبهههاک مهبهههو  نیهههز ت ههههی می هههردد. زیبهههاک از شهههما  شهههقهههرین بهههه حهیههههت اسهههت.  –گرفتهههه باشهههد 
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کهههوه ههههای هنهههدوکس و از غهههرب بهههه  وردوش  سهههراب  جخهههان مربهههوط جهههرم و حصهههه ههههم جنهههوب غهههرب بهههه منجهههان و 

 کی ومتر هم مرز می باشد.( 182)به پاکستان  متص  است.جنوب آن با شاه س یم و قالت پاکستان 

وکیهههه  قنهههدهاری و"جویهههها"  زبهههان فارسهههی زیبههههاکی: قراریکهههه از آتهههار کتابخانههههه مجهههاوران زیههههارت )خ خهههان( خانهههه

ه   وفهههات یافتهههه وجسهههتجو کهههرده ام  بهههه اتهههرا  1102مربهههوط بهههه )دیوانهههه شهههاه( داعهههی اسهههماعی یان کهههه در سهههنه  

کهههوچرانی ههههای کهههه حکومهههت میرههههای بدخشهههان سهههکنه  ایهههن منهههاط  را بهههه اتهههر تعصهههبات از دوره  میرسههه  ان شهههاه 

ومحمهههد یهههار تخهههاری داده انهههد  مراد میهههر محمهههد – میهههر کهههوهکن بیههه  –تههها افسهههها  بههههادر قرلههه  ارگهههوچی  –گرفتهههه 

ه   زبهههان فارسهههی  1000ونفهههو  بدخشهههان در اتهههر اعمههها  آنهههها صهههدمات زیهههادی را متحمههه  گردیهههده بعهههد از سهههنه  

لهجهههه  زیبههههاکی در زیبههههاک بهههه جههههای زبههههان سههههن  یجی رواش یافهههت. چههههون من هههههه از نفهههو  خههههالی گشههههت ومههههردم 

ت هههای من هههه وی  آهسههته آهسههته بههه زبههان فارسههی صههحبت نمودنههد. دی ههری کههه بههه من هههه آمدنههد در اتههر مخ وطیهه

همچنانیکهههه در اشکاشهههم امهههروزی بهههه اتهههر مخ وطیهههت هههها بخصهههو  ازدواش هههها بههها زنهههان قشهههالقهای پارسهههی گهههوی 

ه  1395تههها کنهههون  1360زبهههان اشکاشهههمی کهههه در اک هههر قریهههه ههههای آن رواش داشهههت در طهههی همهههین چنهههد سههها  در 

ننهههد ولهههی حهههرف نمیزننهههد. طبعهههای ههههـ آنهههرا میدا 1360ن قبههه  از سهههنه  اک هههر متولهههدی متهههروک گردیهههده اسهههت. حاالنکهههه

ان قهههدیم تهههها غههههارب ههههور م ههها  اوالد جهههوان شهههده  کنههههونی آنهههها دی ههههر بههها زبههههان پهههدری اه کامههه ی بی انههههه میباشهههد. 

درو"  مربهههوط اشکاشهههم قبههه  از حکومهههت میرهههها شهههغنانی صهههحبت مینمودنهههد ولهههی بعهههدای من ههههه  " سرشههه "   " یغههه

  میرههههای بدخشهههان وق غهههن بارهههها کهههو  ران شهههده من ههههه از سهههکنه بهههرای تهریبهههای دو دههههه  اتهههر جن ههههای ظالمانهههبهههه 

امههههها نسههههه ی کهههههه بعهههههدای در زمهههههان اسهههههتهرار حکومهههههت  –ههههههـ   خهههههالی مانهههههده  1245ههههههـ    تههههها  1230از سههههها  

بههههه م هههه   سههههرغیالن وغیههههره -منجههههان   –فرغانههههه  –امیرعبههههدالرحمن خههههان دوبههههاره حتههههی از )ورتههههه بههههز( تخههههار 

آمدنهههد دی هههر زبهههان پهههدری شهههان کهههه همهههان زبهههان شهههغنانی بهههود را  و و غیهههره () غهههاران و سرشههه   اجهههدادی خهههویس

فرامههوه کههرده بههه لهجههه  پارسههی سههرغیالنی صههحبت نمودنههد. واکنههون هههم نههام تمههام منههاط  شههان مسههما بههه همههان 

 زبان شغنانی میباشد که حاجت به تذکر ندارد.

یههههن صههههدمات تههههاریخی وفرهن ههههی آن اهیکههههه "دیوانههههه شههههاه" داعههههی اسههههماعی یه در ا در جریههههانامهههها مههههردم زیبههههاک 

زمهههان حفهههرت شهههاه خ یههه  هللا دوم بنههها بهههه فرمهههان او از )انجهههدان( ایهههران بهههه سهههراندی  هندوسهههتان رفتهههه وبعهههد از 

آنجهها بههرای دعههوت زیههر پوشههس "فهههه جعفههری" م ههاب  بههه سیاسههت صههفوی هههای حههاکم در ایههران کههه تهها بدخشهههان 

د. و زیهههر پوشهههس بهههه ظهههاهر تب یغهههات "اتناعشهههری" بههها عهههده  از ق نهههدران ادیههه  چهههون د بهههه زیبهههاک می یهههتنتسهه ر داشههه

پهههروازی "شهههاه  –خنجهههری واخهههانی و خهههانواده  " شهههاه لن هههر"  –دیوانهههه مجنهههون شهههاعر  –بابههها سههههای "کزدانهههی" 

و  1020سهههنه یعنی بعهههد از ابوالحسهههن" وغیهههره در خ خهههان زیبهههاک مکهههان گرفتهههه دعهههوت ق نهههدران را آغهههاز میکنهههد.

در آنجهههها متههههوطن گردیههههه لن ههههر دعههههوت مههههی سههههازد. دعههههوت خانههههه دی ههههره بنههههام تکیههههه خوبههههان در دره  1030یهههها 

ده کی هههومتر ب هههرف غهههرب زیبهههاک دعهههوت خانهههه شهههامحمود) چ هههتن ( موقعیهههت دارد. کهههه اکنهههون سهههن  یو میباشهههد. 

میههان مههردم خهههویس  شههیرمحمد شههی  آنههرا حفاظهههت مههی نمایههد. شهههیرمحمد شههی  یهه  مهههرد مههومن و وطههن دوسهههت در

 است.

ری النکههههایی" ویهههها "سههههراندیبی" کههههه آنوقههههت ههههها در بههههه زبههههان فارسههههی "سهههه چههههون )دیوانههههه شههههاه و یههههارانس (

هندوسهههتان بهههه صهههورت قهههوی مهههروش بهههود صهههحبت مینمهههود همهههین لهجهههه در زیبهههاک نیهههز مهههروش گردیهههد. وبهههه جهههای 

زیبهههاکی کهههه در سهههالهای )زبهههان سهههابهه بهههه جهههز از دره  سهههن  یو کهههه بههها مرکهههز زیبهههاک فاصههه ه دارد زبهههان فارسهههی 

یههاران او کهههه در .ه اسههتجانشههین گردیهههد (تهریبههای کهههاب ی تغییههر یافتههه کنههونی هویههت لهجههه  سهههاب  او بههه لهجههه  دری

 فو  تذکر یافت مردان ادی  و قصیده سرای مذهبی بودند که اک ر شان قصیده ها باقی مانده است. 

بههرای تبههوت نههام زیبههاک طههور نمونهههه نههام چنههد قریههه  دی ههر را کههه بزبهههان سههن  یجی مسههما انههد  کههر مینمههایم "ف ههه  

 –کههههههال "  –"خ خههههههان"  –  بههههههر وزن خههههههار " ر"پهههههها –"اسههههههکتو "  –شههههههن وک"  –"دی ههههههو "  –مههههههدی" 

دروازه  زبههههان کنههههونی مههههروش در سههههن  یو مسههههما میباشههههند. "جغههههدوی " وغیههههره کههههه همههههه بهههها زبههههان اویسههههتاآی و

تازیهههان کهههه بهههه عباسهههی هههها در راه ابریشهههم خهههراش می رفهههت شهههاید در من ههههه تیهههزاب زیبهههاک بهههوده باشهههد  کهههه بهههه 

 یاز دارد و امکان دارد از تیزاب به تازیان معروف شده باشد زیرا عرب را تازی هم می ویند. تحهی  ن
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پههه  اگهههر از تعبیهههر ههههای بهههی مهههورد وشهههاعرانه  سهههاخته شهههده از خیههها   هنهههی ب هههذریم و وجهههه تسهههمیه  منهههاط  

حهیههههی من ههههه نهههام  –موجهههود را کهههه نام هههذاری آن بههها زبهههان وتک هههم مهههروش من ههههه پیونهههد دارد را حهیههههت بشهههماریم 

شهههته اسهههت. ولهههی بعهههدها بهههه اتهههر تغییهههرات رنهههگ و روغهههن دی هههری یافتهههه وههههرک  اهمهههان اسهههت کهههه زبهههان مهههردم گذ

زی بهههاک  و بهههه دری زبهههان وتک هههم  –بهههه سهههن  یجی زیفیهههاک     آن ق مهههداد نمهههوده اسهههت. سهههتیآنهههرا خهههالف حهیههههت ریال

 –بههان بدخشههان گههاهی اسههتعما  میشهههود مهبههو  کههه ک مههه کههاف در پسهههوند ز –زیبهههاک  –تههر   بهها –زنههده  ههی کههن  –

  تههههرادف شهههههالک وغیههههره. م –ماننههههد رعنههههاک    پشههههت سههههر بههههه )شههههغنانی و سههههن  یجی( بههههه معنههههی  زبههههاک و یهههها 

   . تغیر یافته باشد "احاک" پادشاه پیشدادی وعرب نژاد به قو  فردوسی

 یاد آوری از فرهنگ ادبی در میان زیباکیان:

عصهههههر کنهههههونی نیهههههز مهههههردان ادیههههه  و دانشهههههوری را پهههههرورده اسهههههت بابهههههاگ زار زیبهههههاک از ن هههههاه فرهن هههههی در     

سههههن  یجی کههههه تازمههههان داودخههههان زنههههده بههههود غزلیههههات غنههههایی و اجتمههههاعی نیههههز مههههی سههههرود. قربههههان ع ههههی همههههزی 

غزلیات فریههههاد هورنالیسهههت و صههههاح  تالیفهههات میباشههههد. او شهههاعر شهههههرت یافتههههه در بدخشهههان محسههههوب مهههی شههههود.

آدینهههه حسههههرو زیباکیهههان نیههههز یکهههی از ادبههههای نهههامور زیبههههاک اسهههت. کههههه  انیده اسههههت.از  و غیهههره را بهههه چهههها  رسههه

چهههون کهههاوو  وکی هههی و عهههده ای روشهههنفکران دی هههر آن نیهههز معهههروف خراسهههان پهههور  خهههدمات فرهن هههی مهههی نمایهههد. 

 وغیره در عرصه ادبیات قدم برداشته اند. 

 صنعت: 

داشههههت. گ ههههم بههههافی چکمههههن   کاللههههی  در زیبههههاک صههههناین دسههههتی همچههههون دی ههههر ولسههههوالی هههههای همجههههوار رواش

  آهن ری را با مهارت در میان خویس داشتند. 

آن نیزبهههه حالهههت نورمههها  در تربیهههه اوالد زیبهههاکی هههها بههها چنهههد لسهههیه و متوسههه ه فعههها  اسهههت. تاحههها  از برکهههت  معهههارف

رد آن زیبهههاک انجنیهههر و داکتهههر را نیهههز دارد. بنهههدر شهههاه سههه یم یههها توپخانهههه آن همسهههایه پاکسهههتان اسهههت و سهههنگ الجهههو

یهههرود. ناگفتهههه نمانهههد کهههه آتهههار از منجهههان از طریههه  ایهههن بنهههدر توسهههر سهههنگ فروشهههان بیشهههتر قاچهههاقی بهههه پاکسهههتان م

زیبهههاک تهههاریخی و فرهن هههی زیبهههاک چهههون دی هههر ولسهههوالی ههههای همجهههوار طهههی ایهههن سهههالها اک هههرا غهههارت گردیهههده انهههد. 

مهههاهی خالهههدار در دریههها و قهههرار گفتهههار معهههدن شناسهههان دارای المههها  نیهههز مهههی باشهههد. زبهههان سهههن  یجی کهههه شهههاخه از 

ت . درمیهههان مهههردم سهههن  یو میتهههوان رواش ههههای آریهههایی از زبهههان اشکاشهههمی اسهههت در دره سهههن  یو زبهههان مهههردم اسههه

وغیهههره را بههها دف بهههزم عارفانهههه اشهههعار موالنههها و سهههماو آن دیهههد و تماشههها نمهههود. جیهههه   قبیههه  )برسهههم (یههها )کشهههه (

حیوانهههات   دنباتهههات و زراعهههت آن م ههه  ولسهههوالی توپخانهههه آن میتوانهههد فهههردا بههههره ههههای اقتصهههادی را بدسهههت دههههد. 

 د. کم و زیاد میوه جات هم در آن موجود است. های همجوار می باش

 :واخان 

در زبهههههان )واخهههههانی خهههههون( و )اشکاشهههههمی ( خانهههههه را خهههههان  می وینهههههد. همچنهههههان در آریانههههها و خراسهههههان یکهههههی از 

. حهههدهای انهههدازه را کهههه کهههاروان در یههه  روز طهههی نمایهههد تههها شههه  را در آن آبهههادی سههههری نمایهههد خهههان می فتنهههد وا

متهههر بههها کهههاروان  2000میههه  د  میههه  و  3( متهههر 6000ههههر فرسهههنگ ) ههههزار متهههر و 24در ههههر   مسهههیر راه ابریشهههم 

سهههه امهراتهههوری "ههههان" چهههین "کوشهههانی" سهههرا یعنهههی " خهههان" هههها از مسهههافران و کهههاروان هههها پهههذیراآی میکهههرد. 

 آریانا  روم  اروپا و شر  میانه باهم در ص   کار میکردند.

اسهههالمی )ابهههن حوقههه  ( در مسهههیر راه ابریشهههم افزونتهههر از ده ههههزار خهههان  یههها  گفتهههه جغرافیهههه دانهههان مشههههوربنابهههه 

چهههین  و روم" وغیهههره موجهههود اسهههت. از جم هههه بنهههابر حکایهههات  –اریانههها  –"ربهههاط" از ابتهههدا تههها انتهههها "مهههاورالنهر 

 4راه ابریشهههم بعهههد از دومیهههه  دگفتههههه  رفتهههه   ( کهههه بهههه چههههین تههها دربهههار قههههوبالی خهههان م 1270"مهههارکوپولو" در )

ربهههاط "خهههان" را  450پوهانهههد پنجشهههیری و او  73هههها آبهههاد اسهههت.)کتاب راه ابریشهههم ( صهههـ کی هههومتر بههها مهمانخانهههه 

یههها مرح ههه یههها منههز    قبهههه یهها سهههکه   بریههد سهههرای  ناگفته نبایههد گذاشهههت کههه روزدر ایههن مسههیر حسهههاب نمههوده اسهههت.

کهههه بهههدین نامهههها یهههاد میشهههد. همچنهههان واحهههد ههههای انهههدازه گیهههری در  جای هههاه یههه  روز راه مسهههافر مهههی بهههودیههها ربهههاط 

سهههانتی در اویسهههتا بنهههام وی تسهههتی یهههاد مهههی  22آریانههها و خراسهههان وجههه    اره یههها گهههز  میههه   فرسهههنگ  بهههود. وجههه  

اره یههها گهههز کههه بهههه عربهههی  را  گوینههد از ان شهههت میانهههه تهها آرنهههو گهههز گفتههه میشهههد کهههه شههس قبفهههه مهههی شهههود  شههد.
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متههههر   6000متههههر فرسههههنگ  2000یسههههتا فههههرا بههههازو خوانههههده مههههی شههههود. ااههههعاف آن میهههه  د سههههانتی ( در او 50)

 متر بود . 48000متر روز   مرح ه و منز   24000سرای یا رباط 

 13080/ 24متهههر در هنهههد قهههدیم دیوجانهههه یهههاد میشهههد معهههاد  بهههه 327بهههود. معهههاد    LI در چهههین مسهههافت بههها لهههی

در روم قهههدیم نیهههز نیهههز اسهههتعما  مهههی شهههد. متهههر  1833/ 94مترمهههی شهههد و واحهههد ههههای دی هههری بنهههام کروسههها معهههاد  

متهههر سههنجس شهههده اسههت. یکهههی از وسههای  دلچسهههر انهههدازه  310واحههد مسهههافت بنههام سهههتادیا وجههود داشهههت کههه معهههاد  

لههذا کههاروان مسههافه  راه  سههانتی سههنجس شههده اسههت  50م قههدم شههتر یهها کشههتی صههحرا بههود کههه یهه  قههدم آن گیههری قههدی

 را تا ی  خان با همین اندازه ها طی می کرد. 

د. موجودیهههت "خهههان" هههها در مسهههیر راه ابریشهههم  بههها یهههطریههه  "واخهههان " بههها چهههین وصههه  می رده ابریشهههم از را      

گههه  هنهههوزهم در دو سهههاح  )دریهههای اکسهههو  ( وادی واخهههان همچهههون  دیهههوار ههههای ب نهههد سهههن ی و پ سهههتر شهههده بههها

کههه مرکههز  "پولههو"  مسههما بههودن بههه  ق عههه هههای بههزر  بههه شههک  مخروبههه بههاقی مانههده اسههت. تسههمیه واخههان بعههد از

آن "خنهههداتا" یعنهههی " خنهههدوت " در زمهههان کوشهههانی هههها کهههه حهههاف  شهههکوه منهههدی تمهههدن  فرهنهههگ آریهههایی و شهههاهراه 

بهها ترجمههه عبههدالغفور خههان زمههان ظاهرشههاه ده چههه   ههه کابهه  مجاخههانیر " شهههرت یافههت. در بههه "وبودنههد ابریشههم 

کهههه در زمهههان روسهههیه تهههزاری از وادی واخهههان دیهههدن کهههرده و راجهههن بهههه قهههالو یههها  از تحهیههه  یههه  مهههورخ ان  یسهههی 

 م بوده اند .  3این ق عه ها قب  از قرن )خان( ها آن تحهیهات نموده گفته است که 

از قههههرن او  مسههههما بههههوده اسههههت. امهههها آغههههاز راه ابریشههههم  "پههههامی" تاسههههر وادی هههههای پههههامیر بنههههام سرگرچههههه قههههبال 

مهههیالدی بواسههه ه یکهههی از تجهههاران بهههزر  "یونهههانی" )مهههای ی  تیتیهههانو  (کهههه کهههاروانس در مسهههیر بهههاختر گذشهههتن 

سهههیر ق عهههه ههههای کهههاروان سهههرا در ایهههن م از طریههه  وادی هنهههدوکس را انتخهههاب کهههرد باعهههث اعمهههار خهههان هههها و یههها 

در زبههان واخههانی پههام عههه  ونههور را گوینههد کههه در زبههان پشههتو هههم پههام فکههر یهها عههه  گفتههه مههی شههود. و مهههر گردیههد. 

محبههت یهها پرتههو آسههمانی راگوینههد بنهها وقتههی کههه کههاروان از پههام مهههر بههه چههین داخهه  مههی شههد گویهها از سههرزمین نههور   

 گرچه قبال آنرا پامی نیز گفته اند.عه  و مهر گذشته است که بعد ها به پامیر نیز مشهور گردید.

حاالنکهههه "فنههههی هههها " سهههه ههههزار سههها  قبههه  از آن ع ر عهههاش و میمهههون را از طریههه  راههههای افغانسهههتان از جم هههه 

 (  146الی  106وادی واخان از چین و هند ترانزیت مینمودند. ) راه ابریشم صـ 

ورد   بیجههههاده   سههههیم و زر آن شهههههرت عباسههههی ههههها در دوره مههههامون در شههههما  شههههر  بدخشههههان کنههههونی کههههه الجهههه   

 جهانی داشت دو دروازه ساختن تا محصوالت تجارتی به طرف چین را بدست آورند . 

دروازه )تازیهههان( بهههین دو کهههوه و درواز )تبهههت( بهههه آنهههها بهههاش جمهههن آوری میکهههرد و کهههاروان غیهههر از همههههین راه    

 راه ابریشم.   129های تن ی راه دی ری نداشت تا بسوی چین عبور کند. صـ 

ایههن تن ههی کههه بنههام سههربند خههتن هههم یههاد میشههد  همههان بنههدر )تیههزاب( زیبههاک و )سههرگز کنههونی یهها بابهها تن ههی  واخههان( 

بهههوده اسهههت کهههه دارای آتهههار دیهههوار ههههای قهههدیمی ق عهههه گمرکهههی  بهههوده و چشهههمه ههههای گهههرم شهههفابخس آن در واخهههان 

بهههدا  بهههین بههههارک و تن هههی موسهههم بهههه خواجهههه ایهههد. شهههاید در توجهههه تهههوریزم را در زمهههان حههها  بخهههود ج ههه  مهههی نما

فهههیو آبهههاد نیهههز کمرکهههی وجهههود داشهههته اسهههت. زیهههرا شههههر )ایالشهههی( "بههههاراکوا "   بهیهههرک یعنهههی بههههارک کنهههونی 

 یکی از مراکز مهم تجارتی اداری دولت های آریایی بخصو  کوشانیان محسوب می گردید.

منهههز  بهههه روی کهههاروان هویهههدا و مبهههرهن مهههی  لهههذا وجهههه تسهههمیه واخهههان )واخهههانیر ( یعنهههی مهمهههان سهههرای کشهههاده

 .باشد

ک مهههه کهههس در زبهههان واخهههانی پسهههر)بچه ( جهههوان را گوینهههد همچنانکهههه در فهههو  وی تسهههتی)وج ( در اویسهههتا ک مهههه 

 واخانی  و شغنانی زبان های پامیری می باشد.

نیهههز گفتهههه انهههد. چنانچهههه و خرگهههاه زمهههین کشهههانی از ک مهههه واخهههانی اویسهههتایی بهههوده  بنههها واخهههان را م ههه  )کشهههان(

 فردوسی بزر  در شاهنامه بیزوالس آورده است.

18 



 به کشتن دهی تن به یکباره گی     کشانی بدوگفت بی باره گی  

 تهمتن  چنین گفت پاس  بدوی     که ای بیهوده مرد پرخاه جوی

 و      که تا اسر بستانم از )اش  بو (پیاده مرا زان فرستاد ط

 ی زین      نبینی تو م   کشانی و چینچنانت بکوبم به باال

 شاهنامه فردوسی 

چهههون ههههدف مههها دریهههن اتهههر همانههها معرفهههی تسهههمیه واخهههان بهههوده بنههها مواهههوو معرفهههی تسهههمیه واخهههان را بههها شهههری 

 اه ادامه میدهیم.کنونی  جغرافیای آن و داشته های اقتصادی و اجتماعی   فرهن ی 

 : جغرافیا یا موقعیت )جیوپولتیتکی (

نهههه تنهههها از ن هههاه جغرافیهههای طبیعهههی ب کهههه موقعیهههت جیهههو اسهههتراتیژیکی نیهههز یکهههی از نههههاط مههههم کشهههور در واخهههان 

نهههونی  مهههی باشهههد. سهههه کشهههور همسهههایه کهههه ب هههرف جنهههوبس پاکسهههتان   شهههر  چهههین   و شهههما  والیهههت بدخشهههان ک

خهههود از  کهههه ایهههندر سهههه طهههرف آن قهههرار دارنهههد. تاجکسهههتان کهههه بههها قرغزسهههتان و آسهههیای میانهههه منتههههی مهههی گهههردد. 

در داخههه  ب هههرف  موقعیهههت مههههم آن بخصهههو  از ن هههاه جیوپهههولیتکی و جیهههو اسهههتراتیژیکی .... آن حکایهههت میکنهههد. 

 غرب آن اشکاشم می باشد که دشت اپستیو آنرا از قریه )پتور واخان( جدا مینماید.

( 340)تهریبههها  کی هههومتر بههها پاکسهههتان 100ین بههها چههه طهههو  مرزههههایس بههها کشهههورهای همسهههایه قهههرار آتهههی مهههی باشهههد

کی هههومتر در دامنهههه  336 کی هههومتر مهههی باشهههد. واخهههان در یههه  باریکهههه ای بهههه طهههو  (350)کی هههو متهههر و بههها تاجکسهههتان

واخهههان کنهههونی   ههههای هنهههدوکس شهههرقی و سهههاح  دریهههای اکسهههو  کهههه از پهههامیر آن سرچشهههمه می یهههرد افتهههاده اسهههت.

 19در قههههرن راسههههت سههههاح  آمههههو اکنههههون م ههههاب  بههههه بههههازی بههههزر  سیاسههههی اسههههتعمار ان  ههههی  و رو  تههههزاری 

 همچون دی ر نهاط ق عه شده از بدخشان کهن سا  به کشور تاجکستان تع   دارد. 

نفههههر رسههههیده و پههههارک درجههههه دوم تههههوریزم بهههها داشههههتن چشههههمه هههههای گههههرم و  19000نفههههو  واخههههان تهربیهههها بههههه 

خس و آهههههوی قشهههههار مشههههور بههههه مههههارکوپولو در بهههام جهههههان را دارا مههههی باشهههد. حیوانههههات وحشههههی دی ههههر از شهههفاب

جم ههههه پ نههههگ برفههههی   خههههر    گههههر    سههههیه گههههوه   قشههههه دا  و دلههههه خفهههه    روبههههاه   خرگههههوه   رنههههگ   بههههز 

هین  گوسهههفند کهههوهی )میشههه  و قشههههار( و پرنهههده ههههای کمیهههاب کهههه در ایهههن سهههاحه دیهههده شهههده )گنجشههه  ( بهههاز   شههها

  عهاب   چر    باشه   بادخرک   چرده   کب  دری    کبوتر و غیره در آن زندگی مینمایند. 

گفتهههه شهههده تههها کهههوه ههههای ب نهههد س سههه ه کهههوه ههههای هنهههدوکس )خرگهههاه زمهههین ( در اویسهههتا بنهههام  )خهههرف ههههای وزگنهههد( 

ه آن نوشهههاخ بههها ارتفهههاو ق ههه د. ایهههن من ههههه را احاطهههه کهههرده اسهههت. ب نهههدترین افغانسهههتان مرکهههزی سهههالنگ ادامهههه میابههه

متههههر در هنههههدوکس شههههرقی ب نههههدترین کههههوه افغانسههههتان شههههمرده میشههههود. معههههدنیات و نباتههههات طبههههی از جم ههههه  7495

کههههور  شهههیرین بویهههه   جمی ههه   شکسهههته بنهههد   انهههواو پودینهههه   قرقهههات   آرتهههی   گ  تههه  و غیهههره در واخهههان وافهههر 

 است. 

بهههاالی کهههوه ورگنهههد  1346-1345لهای هنهههدوکس کهههه درسهههاقهههرار نوشهههته کوهنهههوردان سویسهههی در کتهههاب سهههفرنامه 

عود کههرده بودنههد. معههدن طههال را در ق ههه کههوه مههذکور دیههده و از آن نمونههه بههرداری کههرده انههد. جای ههاه پختههه کههردن صهه

در میههههان دره درگههههاب اورگنههههد کههههار میکههههرده اسههههت کههههه آتههههار آن بشههههک  )کههههوره ( آن تهههها زمههههان حم ههههه چن یزخههههان 

 هویدا است.هم  سرب آن در کوه )قزدی( اکنون هنوزهم موجود است. معدن 

تمهههر میدههههد. جهههو  گنهههدم   مشهههنگ  بهههاق ی  پتههه   آن  میهههوه جهههات چهههون زردالهههو سهههی  تههها بعفهههی از حصهههه ههههای 

ی  حصههههه آن از خههههاک ریههههگ سههههیا تشههههکی  شههههده کههههه بهههها آب فههههراوان نیههههاز دارد و ارزن از پیههههداوار آن مههههی باشههههد.

 ای مخروبه )خان ( های قدیم هنوزم دیده می شوند. حاص  کم میدهد  دیوار های قع ه ه
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حیهههوات اه هههی آن شهههام  بهههز  گوسهههفند گاو  اشهههتر  خهههس گهههاو وغیهههره مهههی باشهههد کهههه بیشهههتر آن در پهههامیر خهههورد و 

 کالن  درمیان برادران قرغز ما ن هداری می شود که بعدا بصورت مختصر در باره آن صحبت خواهد شد.

واخهههان سهههرزمین افسهههانه ههههای مشهههر  زمهههین اسهههت مهههردم شهههریا و مهربهههان آن تههها کنهههون سهههیمای جهههوان مردانهههه 

نیکهههوی خههویس چنهههان حفههه  کهههرده انهههد کههه حاجهههت بهههه تفصهههی  نهههدارد. جوانهههان آن کهههردار گفتهههارو نیکههان را در پنهههدار  

ن اسهههت ق هههه ب نهههد خهههارجی زیهههر سهههرگروپی م نهههگ دریههها کهههه از قریهههه قهههزده واخههها دچنهههد سههها  پهههیس بههها یههه  کهههوه نهههور

 نوشاخ را فت  کردند. برای کشور خویس روی سرخی را در میان جهانیان کمایی کردند. 

 معارف

واخهههان داری هفهههت لیسهههه و هفهههت متوسههه ه بهههوده و از ن هههاه کیفیهههت تع یمهههی چهههون دی هههر ولسهههوالی ههههای همجهههوار  

ن هههاه حههههوقی   بهداشهههتی و  واهههن زنهههان ازدختهههران و پسهههران یکجههها در آن  مکاتههه  تحصهههی  مهههی کننهههد.  مهههی باشهههد.

 زندگی اجتماعی اقتصادی همچون دی ر مناط  همجوار می باشد.

 صحیه : 

دارای دو ک ینههه  فرعهههی مهههی باشهههد کهههه یکهههی آن در خنهههدود و دی هههر آن در پتهههوخ کمههه  ههههای اولهههی را بهههه واخهههانی 

 ها عراه میدارند.

چههههون نجههههاری و گ کههههاری   صههههنعت: بههههافتن گ ههههم و چکمههههن   سههههاختن نمههههد و بههههافتن جاکههههت و سههههایر صههههنعتی نیههههز 

 آهن ری و غیره  در میان شان مروش بود. 

 فرهنگ:

واخهههههان هههههها در معرفهههههت و خودشناسهههههی و رسهههههم و رواش ف ک هههههور همچهههههون اههههههالی اشکاشهههههم و شهههههغنان   زیبهههههاک  

 د. ن منجان  شیوه  خنو و غیره می باش

و کمهههها  الههههدین هههههـ  (  1102هههههم عصههههر دیوانههههه شههههاه ولههههی  وفههههات ) 1080شههههعرا ی قههههدیمی آن چههههون خنجههههری  

حسههن بههوده    واخههانی هههای کهههن سهها  می وینههد کههه مرقههد خنجههری در قریههه اوسههت یهها سسههت واخههان موجههود اسههت 

ن مههههردم در میهههها. و بههههرادران دی ههههره نیههههز بنههههام خ هههههی و عبههههدی نیههههز شههههاعر بودنههههد. کههههه اشههههعار خنجههههری هنههههوزم 

نیهههز حیهههات داشهههته  کتههه   ههههـ   ( 1290خوانهههده مهههی شهههود. بعهههدا صهههوفی مبهههارک قهههدم مبهههارک کهههه در سههها  ههههای )

در زمههههان  مههههال نهرشههههاه شمشههههیر واخههههانی وخههههانواده سههههید فیههههروز نیههههز معههههروف انههههد.  زیههههادی تههههالیا کههههرده اسههههت.

ز جم ههه میتههوان از تههازه گهه  حااههر جوانههان واخههان در شههعر و نوشههتن ع ههم دانههس افههراد نخبههه خههود را داشههته انههد. ا

پیههروان مسهه مان تشهههیعه  چههون مههردم واخههان اک هههراسههازگار   عبدالصههبور   غههالم ع هههی صههادقی و دی ههران نههام بهههرد. 

. بهههرادران اهههه  سهههنت عبهههادت مهههذهبی خهههویس را اجهههرا مهههی نماینهههد جماعهههت خانهههه هههها دراسهههماعی ی میباشهههند  امهههامی 

جهههای گرفتهههه انهههد. در من ههههه زنهههدگی مهههی آن در مرکهههز خنهههدود  نیهههز عهههده کمهههی کهههه بعهههد از قهههدرت مجاههههدین و قبههه  از

تهها زمههان عبههدالرحمن خهههان کههه حاکمیههت میههر هههای خههود را کهههه مرکههز شههان بعههدا ق عههه پنجههه بهههود  واخانی هههانماینههد.

داشههتند. از جم ههه میههر) جهههان خههان ( توانسههت میههر )کههوه ن بیهه  ( پسههری افصههها  بهههادر غههارت گههر را کههه چههون 

م ههههاب  نوشههههته تههههاری  بدخشههههان  1207را غههههارت کنههههد بههههه جههههزای اعمههههالس در تههههاری  پههههدر میخواسههههت واخههههان 

 رسانید.

    قرغز ها :

بههرادران قرغهههز مهها در پهههامیر )یهها سهههرزمین عهههه  و نههور و محبهههت و پرتههو آسهههمانی ( پهههام یعنههی عهههه  ونههور بهههه زبهههان 

 مهر )پرتو آسمانی و محبت( . –واخانی و پشتو 

متهههر از سههه   بحهههر کهههه بهههه بهههام جههههان مشههههور  3500تههها در سهههرخر مهههرزی آخهههرین مشهههر  واخهههان در ارتفهههاو       

اسهههت  یعنهههی پهههامیر خهههورد و کهههالن بهههرادران شهههریا   مهمهههان نهههواز و مسههه مان قرغهههز مههها زنهههدگی مهههی نماینهههد. کهههه 

نمردی بههههه پیهههرو مهههذه  حنفههههی سهههنت و الجماعهههت میباشههههند. و میتهههوان گفههههت کهههه در بدخشهههان در مهربههههانی و جهههوا

 ما همتا کم دارند. مسافران و هموطنان برادران قرغز
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رسهههههم و رواش ایهههههن بهههههرادران همهههههوطن محنهههههتکس و محهههههروم از  –اگهههههر بخهههههواهیم دربهههههارۀ تهههههاری  و هویهههههت       

بیشهههترین مزایهههای زنهههدگی عصهههر کنهههونی موشهههکافی نمهههاآیم قصهههه چنهههان بهههه درازا رفتهههه کهههه کتهههابی را تکمیههه  خواههههد 

نهههده شهههرایر کنهههونی اجهههازه نهههداده تههها بهههه من ههههه سهههفر نمهههوده و ایهههن مهههامو  را کهههه آرزوی نمهههود. کهههه بهههرای ن ار

همیشههه ی مهههن اسهههت بهههرآورده گهههردد. و ههههیچک  ههههم تههها اکنهههون در جمهههن بهههرادران تهههرک تبهههار بدخشهههانی راجهههن بهههه 

ات بههرادران قرغههز تحهیهه  ع مههی را انجههام نههداده اسههت کههه محهیهههین بدخشههانی بایههد توجههه داشههته باشههند. اگههر مع ومهه

 کمی هم از ت ویزیون و دفاتر صورت گرفته بیشتر گذارشی میباشد.

"پنچشههنبه دههههان" بهها آنهههم مختصههرا خ ههوطی چنههدی را در بههارۀ آنههها ارقههام مههی نمههایم  زیههرا قههرار گفتهه  بههرادر    

کههه مههدت ههها بهها ایههن مههردم محشههور بههوده آنههها بهها مههردم اشکاشههم و واخههان ماننههد قههوم دریهه  فامیهه  برخههورد نمههوده  

 در خرگاه خویس همچون عفو خانواده از واخانی ها و اشکاشمی ها استهبا  مینمایند.

هرگههاه از پههامیر بههه واخههان و اشکاشههم بیاینههد مههردم اینجهها نیههز بهها همههین روحیههه آنهههارا در میههان خانهه  خههود بههرده و 

 عزت و حرمت می نمایند.

قرغزههههارا بارهههها در قریهههه خرمنهههی اشکاشهههم ن ارنهههده در زمهههان ظهههاهر شهههاه وداود خهههان رحمهههن قههه  خهههان بهههزر        

از نزدیههه  دیهههده ام و گفتهههار و قصهههه ههههای اورا اسهههتعماو نمهههوده ام. زیهههرا در خانههه  مهههی آمهههد کهههه مهههن ههههم در آن خانهههه 

بههودم. خانههه بابهها عههاد  بیهه  خرمنههی در اشکاشههم باشهه اه سههفری او بههود. پسههر کالنههس کههه وکیهه  خههان نههام داشههت و 

 ن تع یم یافته   بادانس   بیدار   هوشیار و صمیمی با دوستان خویس بود. به ن ارنده آشنا بود  او انسا

قهههرار حکایهههات او پهههدره در دوران قبههه  از قهههدرت )ماآوتسهههه دون( هن هههام انههههالب چهههین از سهههرق  یارکنهههد  مربهههوط 

بهههه کشهههور چهههین همهههرای عهههدۀ از اقهههوامس یکهههی از پوسهههته ههههای سهههرحیدی کشهههور چهههین را غهههارت نمهههوده بهههه پهههامیر 

دد. کهههه بعهههدها بههها پادشهههاه ههههزار را  آمهههده متهههوطن می هههر 15بههها سهههالی  رمهههه   اشهههتر   غژگهههاو بهههه تعهههداد افغانسهههتان 

افغانسهههتان محمهههد ظاهرشهههاه دوسهههت شهههده همهههه سهههاله یکبهههار نهههزد شهههاه افغهههان رفتهههه بهههه اوتحفهههه هههها میبهههرد و بهههاز بهههه 

پهههامیر )خهههورد( مهههی آمهههد  قرغهههز هههها زیهههر فرمهههان او بودنهههد. و نهههزد دولهههت افغانسهههتان ههههم چهههون سهههرحدار افغهههانی در 

دۀ مههها قبههه  از مههههاجرت بهههه کوهسهههتان یارقنهههد چهههین در پهههامیر محسهههوب می ردیهههد. او همچنهههان می فهههت کهههه خهههانوا

فرغانههههه و قرغزسههههتان بودنههههد و آن اهیکههههه انهههههالب ب شههههوی   ههههها برهبههههری )لیههههنن( رویسههههه تههههزاری را دی رگههههون 

سههاخت بههه چههین مهههاجر شههدیم و آخههرهم هن ههام انهههالب چههین بههه افغانسههتان آمههده در پههامیر کههه قبهه  از مهها نیههز عههدۀ 

بودنههد مسههکن گرفههت. قرغزهههای قبهه   از مهها  پههیس از ایجههاد دولههت مرکههزی امیههر  از قرغههز هههای کههوچی سههاکن شههده

شهههاید زمهههان امهههارت میرجهاندارشهههاه در بدخشهههان ...)ن ارنهههده( بهههه مالهههداری در پهههامیر خهههورد و عبهههدالرحمن خهههان 

 کالن اشتغا  داشته متوطن بودند. )حکایات وکی  خان پسر رحمن ق  برای ن ارنده(.

در کنهههارۀ جهیههه  "چهمهتهههین" یههها وکتوریههها  پهههامیر هنهههوز ههههم دیهههواره ههههای ق عهههه "خهههان" از بهایهههای کاروانسهههراهای 

راه ابریشههم باقیمانههده اسههت کههه حکایههت گههر دوران هههای مربههوط بههه آریانهها   کوشههانی ههها یفت ههی ههها و بعههد از اسههالم 

 عباسی ها و راه ابرایشم از قرن او  میالدی به بعد است. 

تهها    و فههراز تههاری  پههامیر خههورد و کههالن را سههالها غیههر سههکنه سههاخته بههود تنههها مههردم واخههان بههه آنجهها  رفتنهههشههی

کهههه در زمهههان آریهههایی هههها قهههرار تهههذکرات تهههاری  نهههژاد سهههاکن مهههی شهههده مالهههداری مهههی نمودنهههد  حالنکهههه  )تیهههره مهههاه(

جرت ازیهههن من ههههه و وادی آریهههایی بهههه صهههورت دایمهههی در آن مسهههکون بودنهههد. کهههه در اویسهههتا بهههرودت ههههوا و مهههها

 19هههای مربههوط بههه آن تههذکر یافتههه اسههت. قرغههز هههای اولههی شههاید از زمههان امیههر محمههد یعهههوب خههان در کابهه  قههرن 

مهههیالدی کهههه معاههههدۀ شهههرم آور گنهههدم  را ان  یسهههی هههها بهههر وی تحمیههه  کردنهههد  و میهههر ههههای بدخشهههان آخهههرین شهههان 

ن  بهههه من ههههه آمهههده وایهههن عهههدۀ قرغزههههای کهههوچی )جهاندارشهههاه و محمودشهههاه پهههدر مخفهههی شهههاعرۀ معهههروف بدخشههها

مالهههداراو  بهههه مرغهههاب و بعهههد بهههه پهههامیر سهههاکن شهههده و در ایهههن من ههههه سهههیرآب و ع ههها ولهههی سهههرد و پربهههرف از 

مکهههان زنهههدگی را یافتنهههد. زمسهههتان هههها را در یکجههها و تابسهههتان هههها را در عههههرب تههها تهههور و جهههوزا و خهههالی از نفهههو  

فند  بههههز  گههههاو   غژگههههاو   اشههههتر و اسههههر را پههههروره داده از شههههیر و دی ههههر دره هههههای آن سهههههری نمههههوده   گوسهههه

لبنیهههات   پوسهههت و گوشهههت   پشهههم و  آنهههها اسهههتفاده نمهههوده بههها خریهههدن آرد و گنهههدم  از واخهههان و اشکاشهههم نهههان خهههود 

 را نیز تهیه می نمایند.
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ن در پهههامیر خهههورد نفهههو  شهههان بعهههد هههها در اتهههر انههههالب ههههای روسهههیه و چهههین در پهههامیرات افهههزوده شهههد  اکنهههو        

بهههه  1386( زن و مهههرد زنهههدگی نمهههوده  دارای مکتههه  ههههم هسهههتند کهههه طهههی ایهههن سهههالها از  1200  عهههداد )وکهههالن بهههه ت

هن هههام وزارت نورمحمهههد قهههرقین در معهههارف پیشهههنهاد  1383ایهههن سهههو ایجهههاد گردیهههده انهههد   ن ارنهههده در بههههار سههها  

ایجههاد مکتهه  بههرای قرغههز ههها را نمههودم کههه منهههور گردیههد و معههارف بدخشههان آنههرا بعههدا ایجههاد کههرد. و آقههای زلمههی 

مکتههه  قرغزهههها مشهههک  ایجهههاد گردیهههده بهههرای  1395"مجهههددی" نیهههز در بهههاره تهههاله ههههایی انجهههام داده اسهههت. درسههها  

 که خدا کند ح  شود. فرزندان این مردم شریا از نور سواد بهره ورباشند. 

در تهههاری  بدخشهههان نوشهههته میهههرزا سهههنگ محمهههد و ع هههی بیههه  سهههرخ افسهههر راجهههن بهههه بهههرادران قرغهههز هیچ ونهههه     

و آغهههاز  19نهههها در میانهههه  قهههرن چهههون آنهههها سهههابهه طهههوالنی در پهههامیر نداشهههته انهههد. یعنهههی آتهههذکری بهههه عمههه  نیامهههده 

 در پامیر ساکن شده اند. 20قرن 

ت هللا بیههه  از رفهههت و آی قرغهههز ههههای مالهههدار در پهههامیر و کهههوه ههههای مربهههوط درتنهههها در تهههاری  ههههونزا نوشهههته قههه    

 – 1870بهههه گ  هههت در جنهههوب هنهههدوکس همسهههایه پهههامیر در زمهههان آخهههرین میهههر یههها حهههاکم ههههونزا )میرصهههفدرخان ( 

 به عم  آمده است .  تذکراتی 1880

بهههرادران قزغهههز در خرگهههاه ههههای نمهههدی کهههه درمیانهههه روزن دارد زنهههدگی مینماینهههد. رمهههه و حیوانهههات اه هههی تهههروت      

آنهاسهههت  در صهههناین دسهههتی بافهههت گ هههیم و نمهههد   زیهههن سهههازی و مهههوزه گ هههدوزی و زرگهههری مههههارت بهههاالیی دارنهههد. 

ا بکهههار میبرنهههد در سهههر کهههال ههههای پوسهههتی چهارگوشهههه سهههاختن پوسهههتین و لبههها  بخم هههی را بهههرای اسهههتفاده در سهههرم

دارنهههد. زبهههان آنهههها ترکهههی قرغزیسهههت کهههه تههها کنهههون درمیهههان شهههان حفههه  شهههده اسهههت. هنهههر آواز خهههوانی در عروسهههی 

ههههههای شهههههان را بایههههه  سهههههیتارچه در قهههههدیم اجهههههرا میکردنهههههد. بزکشهههههی در میهههههان شهههههان رواش خهههههوبی دارد یعنهههههی در 

 سوارکاری مهارت ب ند دارند.

( در پههههامیر کههههالن  میباشههههد. بههههرای شههههیتوت  ) بههههزی گمبههههذ ( تهریبهههها قریههههه محههههوری آنههههها در پههههامیر خههههورد و )   

زمسههههتان مصههههرف نمههههوده از فههههروه حیوانههههات   نمههههد   گ ههههم  قههههروت و ههههها ع هههها درویههههده در تیرمههههاه مواشههههی در 

ههههـ ه 1358یهههان آنهههها در  روغههن  گنهههدم آرد را تهیهههه مینماینهههد. رحمهههن قههه  خهههان کهههه در بهههاال بهههه آن اشهههاره شهههده از م

ههههزار را  بهههه پاکسهههتان رفهههت. همچنانکهههه در انههههالب ههههای  50بههها عهههدۀ اقهههوام و رمهههه و حیوانهههاتس بهههه می فتنهههد 

روسهههیه و چهههین از یههه  کشهههور بهههه کشهههور دی هههری میرفهههت امههها در پاکسهههتان ههههم نمانهههده و بهههه ترکیهههه مههههاجر شهههد. و 

ره بهههه پهههامیر آمهههده بهههه صهههفت وطنهههدار افغهههانی بهههاقی ههههم در آنجههها وفهههات یافهههت ولهههی عهههدۀ اقهههوامس از پاکسهههتان دوبههها

ماندنهههد. ناگفتهههه نبایهههد گذاشهههت کهههه در بهههارۀ رفهههتن رحمهههن قههه  از پهههامیر عهههدۀ از افهههراد افسهههانه ههههای دروغهههین سهههاختند 

رفتههه والههی  تهدیههد کههرده و او کههه  1357کههه گویهها فرزنههده اکههه نههزد والههی خ هههی بدخشههان "عزیههز عههازم" در سهها  

. کهههه ایهههن درو  محهههو اسهههت وکیههه  پسهههر رحمهههن قههه  ه بههها پهههدره از تهههر  مههههاجر شهههددوبهههاره بهههه پهههامیر برگشهههت

درفههیو آبههاد ازسههوی کسههی تهدیههد نشههده چههون ن ارنههده از احههوا  او در جریههان بههود. ب کههه بههه او عههزت هههم کردنههد 

تهها بهههارک مههوتر بههرایس دادنههد. رحمهههن قهه  میدانسههت کههه اگههر افغانسهههتان چههون چههین و شههوروی سوسیالسههتی شهههود 

ولهههداری و نهههوکری قرغهههز ههههای کهههم بفهههاعت و فهیهههر را کهههه چوپهههانس بودنهههد را از دسهههت خواههههد داد. لهههذا خهههانی و پ

روی منهههافعس چهههون )دی هههر هههها ..... (رفهههت تههها بههها ظاهرشهههاه کهههه در روم بهههود یکجههها روزی بهههه افغانسهههتان بیایهههد و 

. کههه حاجههت بههه دوبههاره در قههدرت شههری  شههود کههه نشههد. حیوانههات وحشههی پههامیر در بخههس واخههان تههذکر یافتههه اسههت

یهههاد آوری دی هههر نهههدارد بسهههوی جنهههوب آن کشهههمیر و گ  هههت پاکسهههتان   شهههر  سهههرقو  یارکنهههد چهههین )کهههه بهههه زبهههان 

شهههغنانی صهههحبت مهههی کننهههد(   شهههما  تاجکسهههتان درغهههرب آن بنهههدر بروغیههه  واخهههان اسهههت . شهههرقی تهههرین من ههههه 

   کشور دره "یولی" در پامیر میباشد.

 ن.دیدگاه کوتاهی بر تسمیه منجان و کرا

پوهاند )عزیزی( در کتاب ) راه ابریشم ( از روی سیاحت نامه  )هیوان تسینگ ( مینویسد: )) هیوان تسینگ       

 وداکنون قریه )ت ی(  نامیده می ش( میالدی از )منجان( که در آن وقت )همتاله  644سومین زایر چینایی بود که در 

 644سهتامبر  3. در  148 – 149( نامید. صـ   Po-totoationداخ  بهی  نواحی بدخشان گردید. و بدخشان را بنام) 

م من هه  644سهتامبر  10سهتامبر نواحی مناط  بدخشان و در  8تا    از همتاله .. به عهیده ن ارنه ) ت ی منجان(
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این ماه از )کوی النگ ( یا  13)بهاراکوا( یا بهارک کنونی و در  )کیوپوکیان ( شاید )کیو و کتیو( جرم و هم مناط  از

 پامیر به چین رفته است. (( –)یولند( قریه ای در اشکاشم گذشته به سوی واخان 

چنانچه میخوانیم نام های بعفی از مناط  در این سیاحت نامه البته با ت فهات ی  خارجی که به لهجه خود آنجا را نام 

ه است   که با لهجه اص ی مح  طبعا فرقیت های هجایی و آوازی را خواهد داشت. لذا تا زمان مروش برده  کر گردید

بوده که بعد ا به منجان تغییر یافته چنانچه  قبال اشاره شد  لهاهمت شاید شدن زبان فارسی دری بدخشانی نام محالت

 . میباشداکنون هم قری  بنام ت ی در منجان 

 در فرهنگ عمید   معین و دهخدا لغت منجان به معنی  ی  است 

منجان ) منو( زنبور عس  من هه نشه آور چون بهشت یا جای که سراسره پوشیده از گ زار )گ  خیرو( باشد.  

و نیز قصبه های در  تاج  نص  می کنند.یا  آنچه بر باالی ع م یا بیر  مبارزه ی  کشور به شک  ک وله  -منجوقان

یران  ن ارنده: فکر میکنم این نامها از محالت فو  آن اهی که آریایی ها  مهاجرت کردند و به ایران رفته اند. آنجا ا

 . گردیدندنیز حف  

و معنی لغوی آن من هه ای که اسر اعال برنگ  141کران: شهریست در ایران نزهت  اله وب حمد هللا مستوفی صـ 

ت آید. و به فارسی آنرا اسر کرنگ گویند می باشد. در لغت نامه دهخدا کران من ه  زرد و بور از آنجا تربیه شده بدس

که آواز خوانان و سرود گران نامی از آن برخیزند. این معنی ها نشان دهنده آن است که لغات و نام های اویستایی 

وت کنندۀ آن تذکر داکتر صاح  نهر بعدا در زبان فارسی نیز جای گرفته محفوظ مانده اند . و این خود نشان دهنده و تب

))باربد مشهور به مروزی سرایندۀ دربار خسرو "پرویز" شاه ساسانی . که می گوید. مرادی در کتاب آریا تباران

اصال از منجان بوده است.(( سی پرده باربد هنوز هم شهرت داشته که در شهنامه فردوسی حکایت آن  کر گردیده 

زبانهای پامیری اویستایی آریایی از ی  خانواده می باشد و این را پروفیسور )پاالخینه  است. در زبان منجانی که با

روسی ( در کتاب زبان های پامیری و شاه عبدهللا یم ی در کتاب آتار لهجه پامیری خود آورده اند. منجانی ها منجان 

هن ام دفاو از این سن ر ها استفاده  را جانان من گویند. و هر نه ه آن سن ر رزم است که مردم شیرد  و شجاو آن

 میکنند. 

موقعیت جغرافیایی : به طرف شما  منجان جرم ویم ان و در جنوب آن کوه های هندوکس  نورستان و کمی متص  با 

ان  پنجشیر و غربس به ورسو فرخاروالیت تخار مشر  آن به ولسوالی زیباک سراب و جخان وص  نورستان پاکست

سا   3500در میان کوه ها احاطه شده است. منجان با داشتن سنگ الجورد حتی بیشتر از  رعباره دی  گردیده . به

قدامت شهرت خود را در جهان قدیم میان کشور های آسیایی و افریهایی چون مصر روم و چین داشته چنانچه سنگ 

را کاروان تجار از طری  راه ابریشیم به الجورد آن در مهبره )فراعنه مصر( هنوز هم موجود می باشد. الجورد منجان 

کشور های دی ر برده اند. عدۀ از محههین استعما  آنرا حتی از دوره صیف  سنگ یاد آور گردیده اند. سرزمین کران و 

جان چون دی ر ولسوالی های بدخشان و سایر مناط  باستانی کشور سرزمین عنعنه و حکایات و فرهنگ اویستایی نم

یره دین مهد  اسالم بوده که تعدادی از آن عنعنات را در زیر پوشس رواش های اسالمی از جم ه ذپ آریانا قب  از

اجرا  یکجا با دی ر مناس  اسالمی مراسم جشن نوروز احترام به مهر که آنرا در عره می ویند و زیارات و غیره

تا قریه   که و در دره دی ر آناع یه استند. ( نفر میرسد. پیروان مذه  اسم4000میکنند. تعداد از ساکنان منجان به  )

بت به س)انجمن( در زیر کوت  متص  به پریان پنجشیر میباشد. برادران اه  سنت زندگی میکنند. که تعداد نفو  شان ن

اسماع یان زیاد است . در میان اسماع یان فرهنگ حجت خراسان ) ناصرخسرو ب خی( و حکایات زندگی او گویا 

نس  به نس  حف  گردیده است. لن ر و مسجدی به هدایت حکیم اعمار گشته هنوز هم موجود و این همچون ود یعت 

ه ه که بجای ص   و محبت خشونت در من هه رواش گردید از خشم  1358مسجد چه  ستون حکیم را تا سالهای 

گفته نباید گذاشت که در روزگاران یعنی قدرت جه  و ستیزه و تعص  مردم شریا و دالور منجان حفاظت نمودند. نا

شهامت و مردان ی منجانی ها سرامد روزگار اند. می ویند سها و پوشس این مسجد بر چه  ستون استوار گردیده 

چنان هندسی ساخته شده که مایه تحسین بیننده می ردد. حکایت بهادران منجانی چون )گجه بهادر( و کشته شدن ظالم 

جوان منجانی که تاری  بدخشان نوشته میرزا سنگ محمد و سرخ افسر نام دوبدست  ) افسها  بهادر( ترین شخب

این دوجوان آن خون آشام را که بدخشان آنها را تبت نکرده و لی تذکر داده است نمونه شهامت بهادران منجان است. 
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کشیده بود  را سراسری با غارت و قساوت و سو  استفاده از کم  های "شاه ونجی" میر و حاکم شغنان به ویرانی

ه   اتفا  افتاد. و مردم را  1207در تاری   ج غر فیو آباد به جزای اعمالس رسانیدند که این قفیه باالی کوه 

 که قفیه ده ها عم  بهادرانه منجانی ها در حکایات مردم محفوظ است. تاجایی  رهایی بخشیدند. 

ن بر من هه شان دشمن شکن بودند. با پذیرفتن قربانی مردم منجان بارها در دفاو از خویس و مهاب ه با تجاوز دی را

با هرنوو حواد  و مشکالت مهاب ه کرده اند. زیرا دشمنان بار ها با سو  استفاده از فرقیت های مذهبی دامن زدن 

 تعصبات سنی و شیعه آنها را به جان هم انداخته به برادر کشی وا داشته اند. که قصه ایست در گذشته.

جه بهادر منجانی در زمان حکومات میرهای بدخشان قب  از عبدالرحمن خان هنوزهم در  هن مردم حکایت های گ

بنام  1979دالور منجان نهس بوده حکایت می شود. همچنان قهرمانی های دلیر مردان منجانی در اوآخیر قرن بیست 

حسین افسر دفاو خودی در خاطره های دولت جان   خ یفه قدم شاه   دوست محمد قومندان   جوهربی  فرزند محمد 

ها باقیست آنها شهید راه عدالت خواهی و استادگی در مهاب  ظ م گردیدند چون نمیخواستند برجان و ما  هی  ک  و 

مناط  کسی تجاوز نمایند و از هموطنان خویس همین خواست انسانی را داشتند تا در ص   و صفا و برادری زندگی 

  ر شهدای مه وم این وطن صدر نشین راوان باد.نمایند. روی شان همچون دی

 مناهللا توفی 

 رباعی

 هرنکته  او نسیم ادراک من است    -----هر س ر ق م راز د  پاک من است    

 گ  های وفا دمیده از خاک من است    -----درعش  وطن همانکه فردا ن ری   

                                                                                   

 کمهوتر و همکار تخنیکی عبدالروف "رویس"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جوشن
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 :خذات ؤمتکرار از 

امههها عهههدۀ دانشهههمندان دی هههر ایرانهههی نیهههز موجهههود انهههد کهههه در آتهههار و تحهیههههات خهههود ع مهههی   فرهن هههی و  -1

نهایهههت شهههفافیت بهههرای همهههه آریههها تبهههاران و م تههههای مشهههر  زمهههین انجهههام داده انهههد وآتهههار تهههاریخی را در 

جاویدانهههه را در جههههت بیهههداری خودشناسهههی م هههی   تهههاریخی   فرهن هههی و عفهههمت تمهههدن آریهههایی بیادگهههار 

گذاشهههته انهههد. کهههه " دهخهههدا "   " عمیهههد "  محمهههد ع هههی فروغهههی   احسهههان طبهههری و ... را از جم هههه ک یهههر 

 یدهیم.آنها م ا  م

سهههیاحت "هیوانهههگ تسهههه " در  19در کتهههاب راه ابریشهههم تهههالیا پوهانهههد عزیهههز احمهههد "پنجشهههیری " صهههـ  -2

>ت هههی در منجهههان  م از منجهههان داخههه  بدخشهههان گردیهههده و نهههام بعفهههی قریهههه جهههات )همتالهههه(  644سههههتامبر 

 کیود در جرم کنونی "کوی النگ" >یولنگ   در اشکاشم کنونی را نام برده است.

پوهانههههد "پنجشههههیری " در کتههههاب راه ابریشههههم دانشههههمندان غربههههی از جم ههههه "جمههههزدار"    قههههرار نوشههههته -3

راه  3"مسهههترکای ر"   امیههه  بنومسهههت   مهههارگن سهههترون و غیهههره در بهههارۀ  آن تحهیههههات کهههرده انهههد صهههـ 

ابریشهههههم   همچنهههههان بنههههها بهههههه گفتهههههه پوهانهههههد "پنجشهههههیری" در کتهههههاب راه ابریشهههههم : از مب یغهههههین بهههههوداآی 

ر هنهههد قبههه  از آشهههکوکا شهههاه کوشهههانی یهههاد آورشهههده  ولهههی آیههه ن بهههودا بعهههد هههها از دو "آشهههوکا" امهراطهههو

 طرف آمو سغد و واخان به چین رفت و اورا بوداآی نمود و "کوبهارا " موفهانه به وطن برگشت.

بهههههارا مب هههه  بهههوداآی امهراطههههور "کنشههههکا" و یهههها بهههههاراکو   همههههراه بهههها بهههه عهیههههده ن ارنههههده شههههاید نههههام کو -4

ی مسههه ر آنوقهههت در من ههههه از جم هههه زبهههان شهههغنانی "بیهههرک" اکنهههون چهههون بههههارک کهههه ت فههههات زبهههان هههها

بهارسههههتان معههههروف شههههده و "بهههههار" کههههه در اشکاشههههم قریههههه میباشههههد  از نههههام همههههان مب هههه  بههههوداآی " 

 کنشکا" گشته باشد.

"سهههونگ یهههن " سهههیای چینهههی بهههه امهههر م کهههه "تهههای ههههو"  نهههزد  149و صهههـ  147پوهانهههد "پنجشهههیری صهههـ  -5

در گنههدهارا رفتههه   ایههن سههیای شههاه یفت ههی را بسههیار ظههالم و دشههمن دیههن بههوداآی   Lealihی  پادشههاه یفت هه

 دیده که خدایان باط  دارند و گوشت حیوانات مرده را میخورند. توصیا نموده است.

 تذکر یافته است. 123در کتاب آریاتباران داکتر صاح  نهر "مرادی "  نیز این زلزله در سا   -6

نی در پههههامیر بدخشههههان از جم ههههه مهههههام هههههای چههههون سههههتایس   رپههههای   روپهههه    راک هههههای مههههدای خههههوا -7

همچنهههان آهنهههگ ره پهههای ترانهههه کهههه بههها دف و نهههی و چنهههگ بهههرای  –تهههارچینی   راسهههتاو  مناجهههات و غیهههره 

رقهههب اجهههرا مهههی شهههود گهههوآی همهههان آهنهههگ میباشهههد کهههه در شههههنامه هن هههام بهههه تخهههت نشهههینی کیهبهههاد آریانههها 

  کر و حکایات شده است.

 نده این غز  ساز کرد ... دف و چنگ ونی را هم آواز کردسرای

 که امروز روزیست بافروداد ... که رستم نشسته است با کیهباد

زبههان دروازی کهههه ههههم اکنههون ههههم در درواز بهههاآن سههخن می وینهههد خهههود ایههن زبهههان سندیسهههت کههه حاجهههت بهههه  -8

 تفصی  ندارد.

اویسههتایی گههره خههورده و گههاهی محهیهههین نههام کهههن نههام بهههارت اکنههون بهارسههتان اصههال بهها زبههان شههغنانی و  -9

 آریهههایی آنهههرا ایالشهههی گفتهههه انهههد کههههن سهههاالن  ردیهههو آنهههرا گهههاهی بیهههرک می فتنهههد کهههه ک مهههه شهههغنان میباشهههد.

شهههاید از همهههین ک مهههه بیهههرک یههها شههههر پایهههان از عمومیهههت زبهههان فارسهههی در من ههههه بهههه بههههارک یههها پسهههاوند 

در شهههغنان ههههم بههههار ت فههه  مینماینهههد  و نهههام یکهههی از  کهههاف شهههغنانی بهههه بههههارک بهههد  شهههده باشهههد بههههار را

 مب غین مشهور کنشکا بهار است.

  159خرد اویستا صـ -10

 338مزدیسنا صـ  -11

  6ک مات و لغات های اویستا در کتاب هفت پیکر داکتر معین صـ -12

 .گشتر  دین بودا یا بودیزم زمان کنشکا در کتاب افغانستان در مسیر تاری  میرغالم محمد غبار -13

فرفههها  ؛کههههن سهههاالن اشکاشهههم وپتهههو  قریههه  در واخهههان فریهههدون  را فرفههها  می فتنهههد و گهههاهی ههههم فریهههدون  -14

  آبتن حکایت مینمودند که آبتین همان پدر فریدون است .
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ن میدادنههههد ؛ خانههههه فریههههدون را در ق عههههه رن  روبههههروی اشکاشههههم افغههههانی اکنههههون اشکاشههههم تاجکسههههتان نشهههها -15

 ب شغنان باستان " پامیرزاد.نان  در کتا شاه چین و شاه شی هی
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