استفاده از انواع چراغها در زمان قدیم در ولسوالی شغنان و دیگر مناطق پامیر
نوشته :رستم "لشکری"

 ۷۱حوت ۷۹۳۷
وقتی انسان اولین بار توسط خداوند (ج) خلق شقدب بقو  ،بسقیار بقه کشقکن هنقدب قی
کیکر و اه هیچ نوع سهولت هندب ی برخور ار نبو  .همیشه با کشقکتت سقت و
پنجه نقر کیکقر  .اکقا ههسقته ههسقته امقن کشقکتت روه بقه روه توسقط رقاررر ن و
تجربه رفتن اه روه ار ،راهش کییافت و کقر هقر روه اه خقو چیق هقای یدمقد
اختراع کیکر ند تا با کشکتت روهکرب کبارهب نمو ب هندب ی خو را پیش ببرند.
به همین کنوال انسانها ر تما نقاط رقر هکقین یقای ق من شقدند و شقروع بقه هنقدب
قی اققا ی شققان نمو نققد .بآلخققرب کققا اه کناققه ای نققا کیبققرمم رققه هققر رق نققاکش را
بشنو ر ل و ذهنش کحبت یای کی یر و کشتاق مقدار کقی قر رقه نقا هن
پاکیر همبا و همبا پسند کیباشد .ر پاکیر انسانهائی هندب ی کیکنند ره رگ رگ هنها
با احساس ،کحبقت و ااطهقه هکیهتقه شقدب رقه اه هقر ققد و سقهن هنهقا بقوی وسقتی
انعکاس کیابقد .ناحیق شقننان هقم کناققه ای اسقت ر پقاکیر کوقعیقت ار  ،کقر هن
کانند مگر افرا یاکعه اه ند روه ار تلخ ر اکان نبو ب و همقوارب بقا کشقکتت
هندب ی کبارهب رر ب اند .کقر امقن کناققه ر هکانهقای بسقیار پقیش بهقاطر بهتقر
همستن؛ اه فکر و ذهن خو هر نوع وسیله را اختقراع کینمو نقد ،تقا کشقکتت شقان
رققاهش مابققد .مکققی اه امققن اخترااققات کققر امققن کناقققه" ،چققرا " کیباشققد رققه بققدون
چرا سپری رر ن شب تارمک بسیار سهت است ،معنی پیش اه امن اختراع ،کر
کجبور بو ند ره نان و خوراک شبان شان را پیش اه رسیدن شب نو یان رننقد و
استراحت نمامند .اکا وقتی چرا اختراع شد خو شان را کور استها ب قرار ا ند،
مک قسمت کشکتت شان رم شد و اولین چقرا اختقراع شقد امقن کقر "لوښقکک"
( )...بو .
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لوښقکک چراغیسققت رققه ر روشقن رققر ن هن اه "چلیَققک" (پوسققت رخقت) و توتققه
های چوب استها ب کیکر ند ،و باالی مک نقاه می یای بلند امن اشیا را هتش ه ب و
اه روشنی هن کستهید کیگر مدند .بقا امقن نقوع چقرا رمقی تنییقرات ر هنقد ی شقان
بویو هکد تا نان و خوراک خو را شا ما خهتن صرف نمامند .اکا با ویو امن هم،
قناات کر فراهم نشد و هموارب سعی و تت نمو ند تا مک چرا بهتقر و خقوبتر
اختققراع رننققد رققه اه نگققاب رمیققت ،ریهیققت و ظرفیققت خققوبتر و سققهولت بیشققتر اشققته
باشد .بآلخرب مک نوع مگر اه چرا را هکا ب ساختند ره ابارت اه "سهید څقراو"
(چرا سقهید) کیباشقد .سقهید څقراو؛ چراغیسقت رقه ورا ور مقک چقوب بارمقک مقا
خمچه ره طول هن مک کتر باشقد ،تکق سقهید پیچانقدب کیشقو و ر "سقارنَک" (یقای
نصب همین چرا ره اه چوب ساخته شدب) ره یای خاصش کیباشد ،ذاشته کیشو
و اه روشنی هن کسقتهید کیشقدند .بعقد اه کقدت نقه چنقدان ور ،کقر بقا همقین طقره
فکر خو باه ست بقه رقار شقدند و مقک نقوع چقرا مگقری را بویقو هور نقد رقه
ابارت اه "تیر څراو" (چرا سقیا) کقی باشقد .تیرڅقراو؛ چراغیسقت رقه سقاخت هن
اه "لهتققاک" ( یققاب هققره روغنققدار) و "ښققینچ" ( )...معنققی نبققات بلنققدی اسققت رققه
راهی هن تقرمبققا ر حققدو  2کتققر اسققت و ر رشققت ارها کققی رومققد ،کیباشققد .امققن
لهتاک توسط و سقن ؛ مکقی همقر رقه شقکن کسقتوی ،مگقر شقکن رلولقه را ارا
کیباشد ره ر باالمش قرار کیگیر  ،هما شکیدب و نر کیشقو  ،تقا هکقانی رقه روغقن
امن یا بیرون شو  ،و بعدا بمقدار الهکش ورا ور ښینچ چسپاندب کیشو .
همچنان اه "رنجارب" هم تیرڅراو تهیه کیشو  .رنجارب ابارت اه کوا شقکیدب شقدب
خسققت تلققخ اسققت رققه روغققن هن رشققیدب کیشققو و بققرای خققور ن اسققتها ب کیگققر و
باقیمانقققدب کقققوا بیکقققارب را تیرڅقققراو کیسقققاختند .امقققن چقققرا هقققم ،ر سقققارنَک یقققای
کیگرفققت و اه روشققنی هن اسققتها ب کیشققد .همچنققان کققر کحققن رک رر نققد و امققن
چرا را ترییح ا ند ره بسیار کهید است .بعد اه سال های سال ،کر باه هم مقک
تصمیم یدمد رفتند و مقک فکقر تقاهب ر ذهقن شقان خاقور نمقو رقه بامقد مقک نقوع
چرا یدمد را بویو بیاورند تا اهلحقاظ انقداهب خقور تر و انتققال هن اه مقک یقا بقه
یای مگقر هسقانتر باشقد .امقن نقوع چقرا هقم اختقرا شقد و نقا هن را "پلَقک" ()...
ذاشتند .پلک چراغیست ره ر هن اه روغن و پهته استها ب کیشو ره اه پهته مک
پلت روچک کیساختند و ر اخن روغن ره ر مک ظرف خاص رقه بقرامش اه قن
کیسققاختند ذاشققته کیشققو و امققن پلتققه را روشققن کیسققاختند و اه روشققنی هن اسققتها ب
کیکر ند .امن چرا برای صحت بسیار کهید بو .
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همچنان بعد اه کدت نه چنقدان ور وقتقی رقه راب تیقن بقاه شقد و تجقارت تیقن ههسقته
ههسته شروع ر مد ،بار مگر کر امن کحن ر فکر هکا ب ساختن چراغی اه نقوع
مگر شدند ،ره ر هن بامد اه تین اسقتها ب شقو  ،امقن چقرا را "شقیاانَک" (شقیاان
چرا ) نا ذاری رر ند .شیاانک؛ چراغیست ره ر شکن هی هن اه پهته ،تین و
بوتن شیشه می استها ب کیشو  ،ره هن را امناور کیساختند :اه پهته پلته کیساختند بقه
انداه مک کتر و امن پلته ر اخن تین بوتن یابجقا کیشقد و سقرپو ههنقی بوتقن را
سوراخ کیکر ند و نوک پلته را اه اخن بوتن به انداهب مک سانیمتر ما رمتر اه هن،
اه سوراخ سرپو بوتن بیرون کیکشیدند و رب کحکم کی ند ،امن انداه رب شقد
بیرون سرپو را ،روشن نمو ب و کور استها ب قرار کیدا ند .ر هن هکانها اولقین
نوع بوتلی ره ر سترس کر قرار اشت ،بوتن رن بقوت پارسقتانی بقو و بعقدا
بوتلهای شربت ره برای شیاانک اه هن رار کیگرفتند.
به امن ترتیب کر امن کحن باالی کشکلتتی رقه اه ناحیق فققدان چقرا روشقن رقن
خانه اشتند ههسته ههسته رو به بهبو نها و بر کشکتتی اه امن ناحیه غالب شقدند.
راهای تجارت باه شد و مک تعدا کر ره اقتصا شان نسبتا خقوبتر بقو بقه بقاهار
و شهر راب پیدا رر ب بو ند و اولین بار کتویه الکقین شقدند ،و فکقر رر نقد امقن نقوع
چرا کیتوانقد کشقکن کقر را خقوبتر حقن نمامقد و امناقور هقم شقد ،چقون همقراب بقا
روشققنی الکققین هریققا رفتققه کیتوانسققتند و اه هن اسققتها ب کیکر نققد ،اکققا بققا چراغهققای
اختراع شد خو شان نتوانستند بیرون اه خانه هریا بروند ،همرا شمال و با هن را
خاکو کیکر .
بآلخققرب اریرمققت کققر بققه الکققین سترسققی پیققدا نمو نققد و کققور اسققتها شققان قققرار
رفت .بعد اه کقدت نقه چنقدان طقوالنی ،هن تعقدا افقرا ی رقه اه اقتصقا خقوبتر بقر
خققور ار بو نققد بققه چراغققی رققه ر هکانهققای اخیققر ،اصققرمترمن و یدمققدترمن نققوع
چقرا ر افنانسققتان بققو  ،سترسققی پیققدا رر نققد هن ابققارت اه ققی کیباشققد .اه امققن
چرا اریرا ر اروسیها ره اه طرف شب بر ذار کیگر مد اه هن استها ب کیکر ند.
برای هر فقر ی رقه کراسقم اروسقی کیداشقت ،امقن چقرا ( قی ) را بقرامش بشقکن
همکاری رمک رر ند تا اه هن ر روشن ساختن کحهن اروسی خومش رار بگیرند.
ر سال های اخیر اریرمت کر کحن ر خانه هقای خقومش شقبانه اه روشقنی قی
کستهید کیشدند .اکروه خوشبهتانه ر امن ولسوالی همبا ( شقننان ) ،کقر سترسقی
به انرژی بقرق  ۴۲سقااته ارنقد رقه ر هقر خانق غرمبانقه امقن سقرهکین ،روشقنی
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برق نور افشانی کیکند ،ر هر قرمه و هکد امن ولسوالی ،روشنی انرژی برق ر
یتمش است .ارنقون کقر اه نعمقت روشقنی رقاکت برخقور ار کیباشقند .اه خداونقد
(ج) بسیار سپاسگذار هستم ره تما شقرامط هنقد ی خقالی اه کشقکتت روهکقرب را،
برای کر ا م ارهانی اشته است.
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