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 فرهنگ کهن سال بدخشاني غنامند و کفییت ،نشان دادن کمیت  صیدهقمطلب از سرودن این 

 و نقش دانشمندان آن در تامین مثبت تحکیم وحدت ملی با فرهنگ تاریخی ماست.

 وعصر حاضران بدخشان باستانی گشعرا ونویسنده  بهدا ـــــاه

                                                     "جوشن" محمد دولت

                                                           ۱۹۳۱اشکاشم   

 ۱۹۳۱عقرب  ۳۹ :شغنان سیمایتاریخ نشردر

                              نگین لعل

 درخــــــشان  زندًه  رــــــــــــــدفت ای          ارانـگروز «دخشـــــب   » وه ــــــــای ک

 ــردانـــــــــــــــادمر  وملک درکــشور        رو  باب دانـشــــــوارًه شعــــــــــــــهگ

 ای رهســـپارانــــــــــــــــشــف داده هم آبت عسل وهـــــــــــــــــــــــوات بیغش        

 روم ویـونان چین ۀدیـــــــــــــــــــشده         و حـکمتریشم  تــــــــــــــــوز راه  ابـ

 انـــــــــــــــــــشــاهادپ  خـمدرگزینت          «الجـوردت»رـــــــــــــــــبراهـرم مص

 وزلعلت نگین  به خاتم جـــــــــــــــــان        «مــه آباد»ـور ــــد کشـــــــــــــای مسن

 «کـــیقـبادان»و   نکوی «  رایــــیم»       «ریدونــــــــــــــــــف»ای مامـن دولـت 

 انــــــــــــــکا بلسـت مــاه  و  «رودآبه»        «سام وذال ورستم» انهـــــــــــــــــــافس

 «میرانش» تا « الــــــــــــبدرجم»وز         «کـتالیون» هم ـایو ــــــــــبـپ« اسـپند»

 «انگشـن» رمانـــــــــقه« برزوی» یا        «سهراب»وچو«اشکش»و« شتاسپهگ»

 زابلســتان   «بلخ» ـورًه ــــــــــــــاسط«        ــخشانتــــــــــبلـ»ره به گورده ـای خ

 اي شعله  فروز  داد  و نیـــــــــــــــــكي       وز  دعوت  و نور " سپتمــــــــــــانان"

 ۀ  شوكت  " كنشـــــــــــــــكا "         اي منظر تاج " اخــــــــــــــــــشنوران"اي  قلع

 هـــمـــراز " تـراج "  و "شـاه فـوالد "         درشیب و فراز چرخ یكــــــــــــــــسان

 بـــا  خـوي  تو بـسته خوي " شمشاد "          وز مــشك تــو برده بوي" سلیــــــمان"
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 دیده  تنت  " رداي"   " بـــــــــودا"          اي خانۀ مهرو لطف و احســـــــــــــان  تا

 "باغور"   و  " قالت"  و  " بامیاني "         "مهـــــروز"وثــــاق هوشـــــــــــــیاران

 "سمــــــــــنگان"یا  دامن   پر غـــــــرور   " پنجشیر"         "هلمند" و "فــــراه" تا 

 پــیــوند   لـبت   شــــعـار  وحـــــــدت         از حنجره ی رســــــات اعـــــــــــــالن

 «سیستان»رفته ـــگ  لقب «ــتسیس»هـــــــــــــــــــر قریه نشان دهد" اوستا "      با 

 «یونانخ» تا «ا رــــبه» «یشتیوسپ»«       شـکیجـــت»اــــــــــی« جــــولی»ا نام ی

 «روشــان»تابه  «زپولو«»تداـــــخن»      «االشی»تا«ویرســــک»رــــــــــــاز شه

 رانــــــــــــــــــــیایفتــل وکشــم تابه شه       رـــــــــــودو ساحلش زپامی «اکسـوس»

 «خواهان»و «راغ»و«گشهربزر»هم«       درواز»اسـت و «دریم»و «انگـیـم»

 «منجان»که و یا  گقشن « انـــتشک«        »زیباک»تا به «وهــــشیـ»به «زردیو»

 ارانـــــــــــــآبش   مســـت  ًه گجـــوالن        «آریا و یج»بز ــــــــــس لشن گچـــون 

 ایران  «و ســـــند  هند»ر ــــــــپیک بر         زمتـه های عـــــــــــــــــــوثیقجا وید 

 شته خـندانگو  ام ــــــــــبک  «پرویز»         ر آمــیختــــــــشک« باربد منجی»وز 

 انــــــــــــساس  شاه  برفت  خویش  از         «راغا»گ و ن زخمــه بزد ببانـــــــچ

 زدانــــــــــــیــ لطف  ز وـــت  بر میهن        المــــــــــدا رسید و اســـــــــــــتادین خ

 ـزارانــــــــــــــهـ  ــندتمسـ  خـط دارد         ان او زدســــتــتـــــــــــــــجه گفرهن

«سامان»دور  به  راــــت ریست ـــــفخ         وهر شبچراغ اسالمـــــــــون گـــــــــچ  

انــــــــبدخش  از  داشت  سلسله   خود        انونـــــــــــــــــــــسینا که نوشت راز ق  

انــــــــــانب  و  عصا گرفت  که  آنکو         اد عجم به نظم رودکــــــــــــــــــــاست  

مرجان  هزار در  بیور  د ـــــــــــص           ارـــگفته بسی  پند  به  دـــــــــــــاز زه  

جانان  زایــــــــــــجانف  مژده   چون          ولیان شنفتیــــــــــــــــــــه مــــزو نغم  

نانینشه  کو  درـــــــــــــق   کرسی  شد        ازشـدای ســــــــــــــــــــــــسمفونی اقت  
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دانـــــــــــدن  زیر  است   فلک   کلک«        داسع»ز «روــــخس»ر ــــــــــوز ناص  

انـــچوگ و   گوی   نهاده  عرصه  در         ر و با افالطونـــــــــــــــبا طالس عص  

«انــــــــــــــبوتلم»  ذریه   به    پیوند«        دینــهم»و «رـــبشی»تا  «میسره»وز  

رآنـــــــــــــــــق  مغز   جهان   بگزیده        امــــــــــــــــــوت بایزید بسطــــــاز دع  

انـــــــــــــــــنمای  الناظرین   تحفه   با«        رابــــــــــــسه »رضوی که بود بنام  

وانــــــــــــــــاالخ  خان  شرح  نۀ   آی         «دـــــــــخوجه محم«»گیو»و «آفاقی»  

«دانــــــــــهم  سیدعلی»و    «ابدال»         «سادات»رآفتاب و ـــــــــــــــــشاه قمب  

اسکان  ودهـــــــــــــــنم   ترا   آغوش         ردامن پاک تو غنودندــــــــــــــــــــــــب  

راوانـــــــــــــــــــف    قانمحق      دانند        ه ها بارــــــــــــــــــــای بطن ترا عالم  

 چون چشم " سنایي " روح " عطـــار"         با  گنج   "نظامیها "  و  "  ریــــحان"

بشار برد"  و "فــــــاراب"         از   مدرسۀ    تو  فلیـــــــــــــــــسوفان هم وزن  "  

ایوان  فراز  «هری» رـــــــــــهش در          «اـــــــــــمعم»بود  «نوائی»همرا از   

انـــــــــــقصر نظم      سروش  آورد          «زادـــــــبه»باد  هرطــــبرکشتی و ش  

زانــــــــــــــــمشکبی    هند  قاره   در«          الچین»ز « هلویتد»رو ــــــــیاخس  

رجانــــــجوه   برده   «مولوی»  از          «هیگل»ر کاخ نبوغ ذهن ـــــــــــــــگ  

«وانــــــعن» به   «بیدلت» وزمکتب          دیده گنجی «الــــــــــــجم»و «اقبال»  

دانانــــــــــــــجاوی   جریده    لوح بر           «افظــــــــــح»راز «غیاثی»زد نقش   

رامانــــــــخ  گلشنت   به   کرده  خو           «لیال»ر بسانی ــــــــــــــــــطاوس هن  

خاقان  همچون  «راغ  مصرع»   یا           «یبربا»و « رـعبه»ون اظهرو ــــچ  

واخان  مست    نوای د  رداـــــــــــس          «چین»دـــــــــزسرح کو« خنجری»یا  

«وانــــــبه دی  تمن تمن   اشک  یکــــــــــــــا            ک موی رسن رسن بدلهی»  

رانــــــــــــاق   جمع   سهیر   سیمرغ           «شاهین»ون ــــــــــــر نقره گـــهپشیا  
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ارانـــــــــــبه  را     غنائی   اورنگ           «مغموم»ون و ــــجوز گ «رحمت»با  

«کزدان  ایـسق»   تا و  «نظمی» وز         «ارکـــمب» ضیایی تا  زمــــــــــــورب  

زانـــــــــــاح   کنج   به  اگر  بنشسته           ای یوسف عدلــــــــلق  به «محزون»  

 «دالرحمانـــعب»و «   غبار»  همتای«          یگـــــــــیمــ» ادیب   شـــــاه عبدهللا

 انــــــــــــــــنام  زنده  ذوق  افســــانًه         ـــرانراــــــــــــشاعـــ  اشت گن  تذکره 

 قربان رــــــــــزه  جفای به   لگچون         ور نامــیــــــــــــــکفآن  که  ای وای 

 «دونان  وه  دیر» زانــــــــــخ  وزباد        «ندوــــــــــــخل» مثل جوانی  دراوج 

 در حین  شبـــــــــــــاب  زوق  آرمان          شدد وخفضل  شهید  گـــــــــــــــــویند

 چون   " رابعۀ "    زمانه   "مخفي "           سر قافلۀ   " وطن "   چو   "دهقان "

 همسان «راقـــــــف» یا «حسرت»با«            ـرتــساشک ح»و «زعدیم »مانده 

 خوش الحان« منگل» و«  ضمنییا»            «ـری ــــــیونص»«شربت باقر ی»یا

 وپانــــــــــــچ ادیب   چون  خاسته بر          ـــحرومـــــــــــلیج مــگزسن  «لزازگ»

 وانـــــــــــــرض باغ  دخیل   خیل آن           ـــــندـــــــــرفـتـ  ارگروز   صفحه از 

 چو "سروكشمر"           زان ریشه  برست  شــــــــــاخ سارانر کنون ـــــــدر عص

 انــــــــــــــزمان  درین   سخن رباب ا           «فردوس »ــرزآب ـــــــــــثمـ آورده 

 ــارانــــــــــــــتبــ  « آریا» ًه لجح در          کــردند  ــروســــارنوین عـــــــــاشـع

 پهلـــوانان عر ـــشــ  رتـــــــــــشه با«           نیـما»و« نادرند»و «شاملو»ونـــچ

 انـــــــــــــازک سفته  لعل  جوهر چون          ارمـــــــــــبرشم جمـلًه کی هاکه  زان 

 لــستانگ این   چــنار  رزانه ــــــــــــف           «آذرخــش» «ـونادریـــــــــپرتـ»آن 

 انــــــــــــتاب   وشهگب  چوسحا   رگبن           «راــــــحصا ریان»و «شیوای شرق»

 ارانــــــــــسگغم  مست    محفل  در          روش نی کــشیدهــــــــــخ«الجوردی»

 ایانـــــــنم  «واصفی» و« یگبرزن»          «پیــغام»و ا ــــــــــــــآشن «م غیذ» آن
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 «انراــــــــــعی»و  «بهمن»به   پدرام          ار مـــلک مـــــعنیـــــــــــــــیاتازه به

 دوران  د وــــــــــــعه  کتاب  شایسته          رالـــــــــــجن « قدوس خان»بنوشــته 

 تاوان رده ـــــــــــب  حقکه باطل و وز           ر کابلـــــــــــــــــــــتصویرنبـــرد شه

 زرافشان سخنوری   رـــــــــــــشه در          رو حدیث قندشـــــــــــشک «ونحسی»

 ه دانانـــــــــــبنکت  آن  در رازیست            وانیدــــــــــــــــرا بخ «مرادی»تاریخ 

 ایانـــــــــــش   آشنامست  نغمهً   خوش          ـــتانشـــو نـشر باس «رزادــــــــپامی»

 ار انـــــکوهس  عقیق   نج گ  د ـــــص«          شـمس»تا «پــژوه »تا «همزی»وز

 انــــــــــشغن  « روســـتای»   لدستهً گ         «راـــــــــــــــطغ»از صبغت خاکسارو

 غزلخوان  خوش غناُی  رــــــــشع در          «وگــــــار»ز «بدانـشی «»یحــونج»

 ــانـــــــنیس  نــسیم    سخن   زلف  با«          زیـــعج»«ارگساز»و «روشن»از

 بدامان ل گ ر ــــــــــــعـص  دانش  از«          سالک»و « نورعلی»و «میرزاده»

 ال نانگـرـــــــــــســـ ســبز  درهُ   وز          ــــیم استنعو   ـوکلــــــــــــمتـ یادی 

 االنـــــــــــــنه  نو    بـباغ   بشکــفته«           ش  سعـــید»"سوداي"    شكاشم    

 انیـوجـــــــــــ  شتهگ  عشق  جادهُ  در«          نــوشاخ» کــوه  «ورـصب»یا اینکه 

 نــــیاکان  از   ـرفـتهگ  راثـــــــــــمی          کف بــر وان خامـه ــــــــــوین نسل ج

 ـــهانـــــپن  راز   شــیدهگ  ده ـــــزمیر         ــاراـــــــــــخـ گسن به   صفت پوالد 

 هنگام      شفق       ستارۀ       روز           باشند     به      شام    بینــــــــــوایان

 عریان دهــــــــــقصی   این   درکسوت           مرمله آـــــــــــــجــــ  نام که  نتــوانم 

 ـزانــــــــــعـزیـــ  آن     بکنند  عفوم           باشند معنی این ســروده   ودــــــــــخ

 ـــایانـــــــــــشـ نــج گ  شعاع  ماننده دل            ه به  خان  ر شماستـــــــــــچو مه

 ر شهسوارانـــــــــــشعــ دل  در  ای            ــشیدـــــــبخـــ من   یفعنظم ض رـــب

 بحر عــــــمان فضل   زمــــــــــــقل باگ            رهنــف  دار چـو طلیعه   «بلخشُ »
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 دانـــــــــــــسخن استبر سخن  روشن             ودجایـــــش  کی  کوزه بحر به  وان

 انــــــپریش را  دیـــــــــچن نامه  یاد            ــــتمـــــــــفـگ  عـظـــیم    قافلهُ   زان 

 دوران  اد ثــاتــــــــــــح شـــوریدهُ             ـتـمــــدشــــــــ  دار  داغ   الله چون 

 ـــویانـــــخـــ  « کاوه» نور  بالشکر             برده وم ــــــــــهج شب  ظلــمت  بر

 وزانــــــــــعشقس  رنجو   کورهً   جز             دارم  چــــه «آرشی» دــــــسرح در

 انـــــــــــپر ست حق    بوفای  سم در               آموخـت  مکتب  به  ازل اد ـــــــاست

 ــــمانانـــــــــــــهـ زیستن    آموزش              خود شناســی و  جام  و  هـــــــمیخان

 ـــوانـــــــــــالــ بساط  مرا  سینه  در             نـــــــباشد  ردگ  مهر وطن زــــــــج

 ـراسانــــه بی  پیچ  رخم وــــــه در             ـــراهـــــــــهم چرخ   و فراز باشیب 

 اذهـــان شاده گ  قلم ر وـــــــــــشع با            ـــقـینـــــــــتلــــ   بابر   نی  گبابان

 وفانــــط  دماغ  انــــــــمک کوکرده            ــهاـــــــارغــوانــــ   شایگ    جشن با

 بسر ثبات پیـمان  برده ود ـــــــــــــخگ             ــی باـــروزبــــ اه ـــــــخشم سپ با 

 دانــــــــــــــزورمن  خاربچشم   چون           کوالک وارــــــــــسودخ دشمن  چون 

 انانـوــــــــــــــبه نا تــــ توان  تشویق            رهاـــگــــبذر   صنف  نغمهُ   ونـــــچ

 ــوانـــــــــــدیـ گ زچن  رها   اندیشه            رو از کثری هاـــــــــــــس  چو  دهاآز

 انگـــــــــــــروگ  خود  حیات داده   تا          ــــورــــــــــــکـشـ صادقان  جمبش  با 

 ر زمـــانانــــــــــــــه بدعاش  وید گ            پامـــــــــیر کوهسار   هً ــــــــــــاز قلع

 راه به کیهان ورـــــــــــــشع  ای داده             رد خــــدای داناـــــــــــو خ  ای جان

 ارانگـــــــــــــــــرست  یار  ناجی ای            ــریــنشـــــــــــآفـ  هست  نیروی ای 

 انانـــــــــــبکهکش زمین    کرده ای             ــــوالـهیـ و عرض، رــــــــــای جوه

 دانــــــــــچنـ دو صفایـخود عرش  با            ـــــدارـــگنه  خرد ا ـــــــــم درکشور

 انانسو عشق   انـــــــــــــجه با د تا            ــهاـــــــــجانـــــ چراغ  بمان   پرنور
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 ـادانـــــــــشــ  خلق  و جا  همه یردگ             ما محبت  سرخاک رتاــــــــــــــــــس

 انو عمـــــــــــــــــر  سعادتی   یدنیا             ـدــــــــخــــواهـ هرانکه   نما پیروز 

 نادان و خشــــــــــــم  جهل یمن اهر             دادـــــــــــــــــــــبی جنون  بود  نابود 

 ـشانــــــکیــــ  ظلم ظلم  ُه ــــــپنج  با            هــــــــــــــــتسبریو و گ رن دروازًه 

 ــرانـــــــــــبحــ میان   شود   پرکنده             رده خوارچاالکـــــــــس مگکر  وآن

 رمانـــــــــــفـ کاله و  دهد  از دست             رــــــــــــــکـیف  به نار خجل  رسوا و

 انگـرگــــــــــــ  شوم  وان بستر نفع              ـغالــــــــــقصـــوراشــــ زبنا  ریزد 

 ــاالنـــــــــــچــ معامالت   کیش  در             احـــتمســـــ ربان وــــــعق  النه وان 

 دربان  و  ــــیــــــــــاجنبـــ  باداری              ابیجـداخالت ــــــــــــمــ  گچن وان 

 رانــــــــــاسی  خود  صال و  باشوق             و متـــحد کن دل بیا ـــــــــــــای عـــ

 ــانـــــــــآســـ   آور   حقیقت الماس               «ضحاک» پوچمید ا رشیشه ــــــــب

 ربه پایانـــــــــــس ز  بخوان  پرونده            کــــــــن داوری  و بیا   افـــــــانص

 ـابانـــــــــــــــعـق  خانُه     غارت در          ـــرــــــــآخـــ دانه   و دام   دستهً  بین 

 دزدان قمــــار   وطن ز  دــــــــــــچین          وق حالـتذ ه ــــک   بیا  «شمس»ای 

 مـروان زهد     ریبــــــــــــف  زنجیربشکن            و ـیا ـــــــبـــــ نو  « بومسلم»

 ــراسانـــــــــــخ  موسفید  مادر  این            است ـند ــــدرد مـــ  بیاکه  «یعقوب»

 عشـقــبازان  رزم  ـزه ــــــــــنیــ سر           ـــیدــــــــخورشـــ  آبدار   خنجر  ای 

 انــــــــــآرم   و راه  عــقل  فرمانده            ـــیاورـــــــبــ   کشان جــفا  نسل   بر

 دانــــــــــوجــ   و  عموم محکمُه  در            آدم  ــــهانــــــــجـــــ  ر گدی  بار  تا

 ـنا هــــــــانگـــــــــــ   کیف    ذوالنهُ            ببـــیـند   ـهانــــــــروبــــ   ردن گ بر

 «جوشن»وای ـــــــــــوین راقــــمـًه ن

 ذار نــشان به هـــمد یارانگـــــــــــــب


