پامیر ،مفهوم و چهره تاریخی آن
قسمت یکم :مشخصــات جغــرافیـــایی:
دکتور خوش نظر پامیرزاد
کراچی -پاکستان
 ۷۱جدی ۷۹۳۱
پامیر نام سرزمینی است که با داشتن ارتفاع بلند (حد اوسط  ۰۵۵۵متر) نام « بام دنیا » را به خوود ررتتوه اسوتز از دور تورین زمانوه روا تواری ایون
نام را به حاتظه داردز در جغراتیای طبیعی اتغانستان در مورد پامیر آمده است که وقتی از اصطالح پامیر و واخوان نوام موی بوریم ی بایسوت توککر داد
که در اتغانستان پامیر خورد عطف توجه می کندز در حالی که پامیر کالن سطح مرتفع بزرگ و بلندی است کوه از  ۰۵۵۵متور بیشوتر ارتفواع داشوته
و اصطالح بام دنیا را به آن داده که خارج از سرحدات اتغانستان می باشدز ()۱

برای بهتر نشاندادن پامیر مطالعه این سرزمین از چند بعد ضروری می باشد که این خطه را در طول تواری حیوات انسوانها در ایون موقعیوت نمایوان
می سازدز برای این مطلب ایون بررسوی از چنود زاویوه صوورت موی ریوردر از نظور جغراتیوای جغراتیوای تواریخیی اسوناد و شووارد تواریخی و از نظور
تررنگ و زبانز
در تررنگهای تارسی پامیر را به معنارای مختلف آورده و مشخصات ایون سورزمین را قیود کورده انودز در تررنوگ نفیسوی پوامیر را قسومت کورسوتانی
آسیای مرکزی و رامون آن می رویدز در تررنگ درخدا در باره پامیر آمده استر ناحیه کورستانی بسیار مرتفوع آسویای مرکوزی و در جغراتیوا بوه آن
« بام دنیا » داده اندز ررچند که در خورد این نام نیستز()۲
در این تررنگ تقسیمات پامیر را میان روسیهی اتغانستان و چین رفته استز مشخصات جغراتی و حدود اربعه آن را این تررنگ چنین معین می کنود
که قسمت اعظم این سرزمین متعلق به روسیه و مابقی جزء اتغانستان و در مشرق بوه دشوت روا و ریگزارروای ترکسوتان چوین منتهوی موی شوود و در
شمال به ترغانه و به مغرب در طول سیالب رایی که آمو دریا از آن را تشکیل می شود ی به پستی می رراید و در جنوب آن سلسله جبوال قوره قوروم
واقووع اسووتز نجوود پووامیر در حوودود  ۰۵۵۵۵کیلووومتر مربووع مسوواحت دارد بووا  ۲۵۵۵۵سووکنه چادرنشووین یووا شووبان توورر خرخیووز (قرغیووز)ز ارتفوواع ایوون
سرزمین که از سطح بحر در حدود  ۰۵۵۵رز است ی باعث سختی آب و روای آن شده استز چنانکه زمستان بدانجا رفت ماه طوول بکشود و تنهوا در
یک ماه شبها شبنم نباشدز حرارت روزرا راه به  ۰۵درجه رسودز پوامیر رووای خشوک دارد و بورف و بواران در آن بوه نودرت بواردز بادروای آن بسویار
سرد است ولی شدید نیستز لیکن با خشکی آب و روا دریاچه رای متعددی در آن جا است که برخی وسیع بووده و آب ایون دریاچوه روا رو بوه نقصوان
می باشدز چنانکه بعضی به کلی از میان رتته اندز از جمله دریاچه رای آن قره رول با  ۰۵۵رزار رز مساحت و ساری رول (زرقول) بوا  ۰۲۲۰روز
مساحتز ()۰
این توضیحات جغراتیای طبیعی اتغانستان و تررنوگ درخودا در موورد پوامیر صورتا سواحه محودود جغراتیوایی را احتووا میودارد و آن توالت پوامیر موی
باشدز برخالف این توضیحاتی پامیر چه در رکشته تاریخی و چه در عصر حاضر در آثار مورخین مفهوم وسویع جغراتیوایی را در بور موی ریورد کوه
ساحات تاشقرغان و سرقول در سیکیانگ چینی چترال و روجال در پاکستانی واخانی اشکاشمی زیباری منجوانی شوغنانی شویوهی روشوان در اتغانسوتان
و واخانی اشکاشمی مرغابی شاخدرهی شغنانی روشان و یزغالم در تاجکستان را احتوا نموده و به عنوان یک حوزه تررنگی پامیر در آثار موورخین
و مستشرقین مطرح بوده و نیز از نظر موجودیت دسته یی از زبان رای قدیم آریایی این نام مفهوم شده در مناطق یاد شده می باشدز
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زبان رای دسته پامیری شامل زبان رای واخانیی اشکاشمی (در برخی آثار به نام رینی یادشده که قریه یی در بدخشان تاجیکستان به رموین نوام اسوت
که آن را به این زبان تکلم می نمایند)ی سنگلیچیی منجانیی شغنانی و روشوانیی یزغالموی و سورقولی موی باشوند کوه تعودادی از ایون زبوان روا در حوال
نابودی رستندز چنانچه به زبان اشکاشمی تعدادی محدودی از خانواده را در یکی دو قریوه محودود در اشکاشوم اتغانسوتان تکلوم موی کننود و یوا بوه زبوان
سنگلیچی سه چهار قریه در روشه یی از ولسوالی زیبار تکلم می نمایندز این زبان را طی عصررای طوالنی از نعمت نوشتاری محوروم نگوه داشوته
شده بودندز ررچند برخی شوارد تاریخی رواری از آن دارند که در عصررای اولیه میالدی به این زبان را نوشوته موی شوده اسوتز تقوط بوا انفواک قوانون
اساسی جدید کشور بود که در جمله زبوان روای سووم زبوان پوامیری نیوز رسومیت پیودا کورد و از جملوه بوه دو زبوان آن روا ترصوت میسور شود توا الفبوای
خویش را ترتیب داده و در چوکات نصاب تعلیمی وزارت معارف به زبوان روای شوغنانی و واخوانی کتوب درسوی مکاتوب نوشوته شود و وعوده چوا آن
داده شده که رنوز سرنوشت چا این کتب نامعلوم استز
قانون اساسی کشور که در جمله زبان روای سووم کشوور زبوانی را بوه نوام پوامیری بوه رسومیت شوناخته خوالی عظیموی را در شوناخت ایون زبوان روا بوه
وجود آورده که در ریچ نقطه یی از کشور زبانی به نام زبان پامیری تکلم نمی شود ی در حالیکه این دسته زبان رای پامیری می باشد نوه یوک زبوانز
از این رو در تطبیق برخی از ماده رای قانون اساسی مشکالتی برای متکلمین این زبان را به وجود می آوردز
پامیر رره راه سلسله کوه رای بزرگ آسیا می باشد که دریارای بزرگ از آن را سرچشومه موی ریرنودز از یخچوال روای ایون سلسوله کووه روا رودروا بوه
چهووار جانووب آسوویا در جریووان رسووتندز در جغراتیووای طبیعووی اتغانسووتان نوشووته شووده کووه ایوون حصووه سووطوح مرتفووع آسوویای مرکووزی رووره یووا عقووده بووزرگ
جیولوژیکی است که سلسله رای بزرگ قراقرومی ریمالیای رندوکش و سایر را یکجا می سازدز ()۰
این سرزمین نقطه یی بوده در طول تاری رکشته که کشور چین و سایر اطراف آن را با آسیای مرکزی وصل می ساختز از آن جا به جانوب جنووب
نیز معبری برای نفوک قبایول آریوایی داشوته اسوتز تررنوگ درخودا روره سلسوله کووه روا و رودروای جواری از آن را شورح داده و آورده اسوت کوه غالوب
روده رای پامیر به طرف مغرب یعنی آمو دریا که به بحیره خوارزم می ریزد ی جاری است و بقیه بوه طورف شورق یعنوی رود تواریم متوجوه اسوت و
کوه مرتفع پامیر موسوم به تغارمه که  ۰۹۷۷رز ارتفاع دارد و ظاررا سکنه تعلی آن رندوایرانی از این معبر رکشته و در این مملکت سوکنی رزیوده
اندز از جبال مهمی که از این عقده کورستانی آغاز می شود در شمال رشته کوه روای تیوان شوان اسوت کوه از حووالی سومرقند توا داخلوه ترکسوتان چوین
امتداد دارد و در جنوب کوه رای کوئن لن و قراقروم و ریمالیا که جملگی به موازات یکدیگر از شمال غربی به جنوب شرقی امتداد دارنود و از دره
رای مابین آن رر یک رودی جاری استز جانب غربی این نجد دو رشته جبال از پامیر آغاز شده ی به طرف غرب سلسله رندوکش و دنبالوه روای آن
یعنی کوه بابا و سپیدکوه و کوه رای شمال خراسانی دیگر سلسله کوه سلیمان که در امتداد رود سند به جهت جنووب ممتود موی شوود و بوه بلوچسوتان و
سواحل اوقیانوس رند می انجامد و راه رای اصلی کشوررای مجاور نجد پامیر یعنی اتغانستان و پنجواب و ترکسوتان و کاشوغر و ایوران رموه از میوان
رمین سلسله کوه را استز ()۰
این توضیح تررنگ درخدا را که از روره رواه پوامیر سلسوله کووه روا از شومال غربوی بوه جنووب شورقی و نیوز از شورق بوه جانوب غورب امتوداد دارنود ی
ارسطالیس مورخ قدیم یونان نیز شرح داده استز او از کوری به نام « مون پرنواس » یواد موی کنود کوه بزررتورین رموه کووه روا بووده کوه در اسوتقامت
شرق بلند رردیده و از آن یوک تعوداد رودخانوه روایی از قبیول انودوسی بواکتری سوآسو ی آراکوس و دیگور رودخانوه روای وسویعی سرچشومه ررتتوه و بوه
استقامت جهات اربعه جاری می شوندز ()۲
در مقالووه ککرشووده در مووورد کوووه رووای پووامیر کووه ایوون سلسووله رووا یکوودیگر خووود را قطووع مووی کننوود ی آمووده اسووت منطقووه پووامیر کووه جغراتیووانویس از حیووث
تشکالت ارضی به جز سلسله کوه رای مجزا شبیه به اضالع طویلی که یکدیگر خود را مانند توریوسی پاروپوامیزوسی قفقوازی ایموایوسی ریمودیووس
و غیره به زاویه قایمه قطع می نمایند ی چیز دیگری نمی بیند و دارای کدام عالیم مشخصه نمی باشندز
از توضیح دانشمندان در مورد کوه رای پامیر استنباط می شود که این کوه را و دریارا رستند که وسیله شناخت پامیر شوده انودز چوه از ایون کووه روا و
دریاروای سرچشومه ررتتووه از آن روا در طووول تواری جهوان رشووایان و جهوانگردان نووام بورده و نووام آن روا را بوه اوراق توواری سوپرده انوود کوه امووروز از
موجودیت این نام را قودامت تواریخی پوامیر را معوین موی کننودز ایون جهانگشوایان و جهوانگردان چوه از شورق پوامیر از کشوور چوین و چوه از غورب از
سرزمین رای قدیم یونان و روم و سایر کشوررا پامیر را عبور نموده و در مورد آن یادداشت رایی به جا رکاشته اندز در یادداشوت روای جهانگشوایان
و جهانگردان که با نام پامیر ارتباط پیدا می کند ی نام کوه رای « پاروپامیزوس » و « ایمایوس » و نام رود اکسوس بیشتر جلب توجه می کندز
از قدیمترین زمان رای تاریخی نام پاروپامیزوس برای جهانیان نوام آشونا بووده اسوتز موورخین و جغراتیانویسوان از ایون کووه بوه نوام روای مختلفوی یواد
کرده اندز تعدادی آن را به نام « پاروپامیزوس »ی تعداد دیگری به نوام « پاراپوامیزاس » و حتوی تعودادی بوه نوام « پوانی زوس » نوشوته انودز ایون نوام
حتی در شعر شعرای قودیم یونوان راه یاتتوه اسوتز روینود کوه دنویس لووپری اژت بورای ربوط قاتیوه شوعر خوویش از آن بوه نوام « پرپوامیزوس » نوام موی
ریردز ()۰
برخی از صاحب نظران تلفظ آن را که در باال تککر یاتته ی نادرست دانسته و تحلیل دیگری از آن می درندز محمد رضاخان مولوف مقالوه « پوامیر »
در یادآوری از این کوه که به نام رای مختلف یاد شده ی می نویسډ که قدما بهتر از این پامیر را نشان نداده اند و در تلفظ پاروپوامیزوس تحریوف آموده
و « پرنوواس » یووا « پرنسوویوس » را در موقعیووت خیلووی شوومالی انتقووال داده انوود و بنووابر قرابتووی کووه ایوون نووام بووا اسووم « پووانس » یونووانی داشووته بووه حیووث
بزررترین توده کهستانی مشرق ترض شدز در زمان اسکندر پاروپامیزوس را « کوکازوس » نامیدندز ()۹
قراری که دانشمندان ابراز عقیده نموده اند کوکازوس از « کوکازیم سیتی » ررتتوه شوده و بوه معنوی برتگیور اسوت کوه ایون کلموه « کوکوازیم » رموان
قفقوواز مووی باشوودز بوورای آن کووه تفکیووک کوکووازیم یووا قفقوواز از قفقوواز آسوویای صووغیر شووده بتوانوودی آن را یونووانی رووا « کوکووازوس انوودیکوس » مووی رفتنوودز
استرابون این نام را چنین تعبیر می کند که رویا اسکندر از بزررترین کوری که در دنیوا از نظور بلنودی و سوختی و عقوبوت بوه « پرومتوه » معوروف
بوده ی عبور نموده استز ()۷
رمین معنی در اکثر آثار علما و دانشمندان دیگر نیز از این کلمه آمده استز سنت کروا معنی « سیت کروکازیم » را «پوشویده از بورف » موی دانودز
او ایوون کلمووه را مشووتق از آن مووی رویوودز پلووین آنسوون طبیعووت شووناس برجسووته روم و مولووف توواری طبیعووی ایوون اشووتقاق را تاییوود نموووده اسووتز تنیقووی رووا
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پاروپامیزوس را به « کورستانات برتگیر » تعبیر کرده اندز پلین که معلومات مفصلی در باب کوه رای آسیای مرکزی ارائه داشوته ی نوشوته کوه کووه
رای رمودوس بوه کورپایوه یوی دامنوه موی کشود کوه ایموایوس نوام دارد و ایموایوس در زبوان بوومی آن جوا معنوی « برتگیور » را اتواده موی کنودز بوه علوت
شبارتی که بین قله رای کوه ایمایوس و کووه قفقواز ایالوت پوون واقوع در شومال شورقی آسویای صوغیر موجوود اسوت ی مقودونی روا پاروپوامیزوس را کووه
قفقاز نامیدند که پس از چندی مورخین از روی تصورات و عقاید خود صخره پرومتوه و سوایر اتسوانه روای مربووط قفقواز پوون را بوه ایون کووه نسوبت
دادندز ()۱۵
نام پامیر به ارتباط یکی از کوه رای دیگری در آثار قدیم آمده که در دامان خود آن را داردز این کوه ایمایوس می باشودز نوام ایون کووه در آثوار یونوانی
را و آثار مورخین چینایی ظارر می ررددز در مقاله یوی در موورد نوشوته روای بطلیمووس آموده ی موی رویود کوه مملکوت ساسوها از طورف شومال توسوط
سیتی از طرف غرب کریعه سغدیان و از جانب جنوب توسط ایمایوس محدود بودز ()۱۱
مقاله متککره در ادامه پرسشی را مطرح کرده که آیا بطلیموس از این کوه ایمایوس واقع در جنووب « سواکی توا » چوه منظووری داشوته بوه پاسو آن
عالوه کرده که ممکن این کلمه را که ما مالحظه نمودیم « برتدار » معنی بدرد که به تمام تووده کورسوتانی پوامیر اموروز اطوالق شوودز زیورا در بوین
قبایوول عمووده « سوواس رووا » پلینووی « کومیوودورا » و « بیلتورووا » را تشووخیم مووی دروودز بیلتورووا کووه در وسووط کوووه رووای ایمووایوس قوورار داشووتند ارووالی
کورستانی اکسوس علیا بودندز ()۱۲
زوار و سیاحان چینی که در قرن رای نخستین میالدی از این منطقه رکشته ی به عزم زیارت به سورزمین روای ایون طورف پوامیر آموده انودز یادداشوت
رایی در مورد پامیر و باالخصوم جغراتیای این منطقه و رسوم آن نکات جالب توجهی از خود به جا رکاشته و نیز امپراتووران چینوی کوه تمایول بوه
این سرزمین داشته اندی از راه را و خطوط بین ممالک که از آن را عبور نموده ی ترسیم داشته اندز
رمزمان و رمقدم با زوار و سیاحان چینی مبلغین دیون بوودایی بورای تبلیود و دعووت ایون دیون از سورزمین روای پوامیر رکشوته و وارد چوین رردیوده کوه
معلومات مفید و ارزشمندی به جا مانده اندز این را ایمایوس را بوه نوام « تسوونگ لینوگ » یواد کورده و آن را بوه جانوب شورق و شومال شورق توا ایالوت
بدخشان (در برخی از این آثار بدخشان به ایالت یاد رردیده) و تخارسوتان بعود از اتصوال آن بوه سوومرو قورار موی درنودز در یادداشوت روای « سوونگ
یونگ » که در سال  ۰۵۲م به مساترت پرداخته ی راجع به تسونگ لینگ رفته اسوت کوه قلوه تسوونگ لینوگ در نصوف آسومان بوه نظور موی رسودز آب
رایی که در قسمت جنوب غرب از آن سرازیر موی شوود ی در بحور غربوی موی ریزنودز قلوه تسوونگ لینوک وسوط آسومان و زموین کوه بیشوتر بوه طورف
غرب سلسله کوه را به جانب جلگه را ترود می آیندز ()۱۰
طوری که پیشتر یادآوری رردید ی نام پامیر از یک طرف بوا نوام کووه روای پاروپوامیزوس و ایموایوس وابسوته بووده و از طورف دیگور ایون نوام بوا رود
اکسوس بستگی داردز زیرا پامیر سرچشمه این رود می باشدز اکسوس در آثار مورخین و جغراتیانویسان به نام جیحون یواد رردیوده اسوتز ابون حوقول
که کتاب « صورة االرض » جغراتیای سرزمین رای اسالمی را در قرن چهوارم رجوری (۰۲۰رو)) توالیف نمووده ی از ایون رود یوادآور شوده کوه ختول
میان رود وخشاب و رود بدخشان که در قواکیان (قبادیان) ررد می آیند و آن راه رمه به جیحون می ریزندز ()۱۰
این مورخ جیحون را بعد از اتصال رود خرباب با رود وخش بوه ایون نوام مسومی سواخته کوه بوه ایون صوورت رود جیحوون از سرچشومه آن کوه جهیول
زرقول می باشد الی نقطه اتصال با رود وخوش بوه نوام خربواب یوا جریواب یواد نمووده و از ایون نقطوه توا پیوسوتن آن بوه جهیول اورال را بوه نوام جیحوون
شناخته استز او در تشریح رود جیحوون و معواونین آن نوشوته کوه رشوته اصولی رود جیحوون رود خربواب اسوت کوه از بوالد وخوان در حودود بدخشوان
بیرون می آید و در حدود ختل و وخش رودرایی به آن می پیوندد و رود بزرگ مککور تشکیل می شودز
اکسوس نام رودی است که در رکشته رای دورتر راه رتت و آمد کاروانهوا بووده کوه در قورن روای اولیوه مویالدی و پویش از آن تنهوا راروی بوود کوه از
سرزمین رای غرب به چین می رتته استز این راه در آثار رکشتگان به نام « اواکاردس » یاد رردیده و وجه تسمیه آن به این نوام از ایون سوبب بووده
است که اکسوس از دو دریاچه سرچشمه می ررتت که در تاالق «ایمایوس» واقع بودندز
اکسوس بعد از آمدن قوای عرب به سرزمین رای آسیای مرکزی نام جیحون را به خود ررتته و سپس این رود به نام آمو مسمی رردید کوه توا اموروز
به این نام شهرت داردز ولی قبل از آن این رود به نام « وانگوری دائیتا یا دائیتا » یاد می شده کوه در اوسوتا و سوایر اسوناد قودیمی بوه ایون نوام شوناخته
شده استز بند  ۱۰کرده  ۰آبان یشت رودخانه دائیتوا را در جووار آریاناوئجوه قورار موی درود کوه در آن آموده اسوتر اروورامزدا در آریانواوئ در کرانوه
رود وانگوری دائیتا با روم آمیخته به شیری با زبان خردی با اندیشه و رفتار و کردار نیک با زور و سخن رسا اناریتا را ستایش کردز ()۱۰
موقعیت آریاناوئجه را نظر به توضیح بندرشون موی تووان در پوامیر (بوه مفهووم وسویع آن) دریاتوتز در تصول  ۲۵تقوره  ۱۰بندرشون آموده اسوت کوه آب
رود دائیتیک از ایرانوئ آید و به کوه کوتستان شودز ()۱۲
ارر چه تعودادی از مستشورقین کوتسوتان را در موقعیوت روای مختلفوی قورار داده انود ولوی مسولما کوتسوتان یادشوده در بندرشون بوه ارتبواط رود دائیتیوک
رمان کوتآب درواز در بدخشان است که تا آن جا دریای آمو از تراز و نشویب سلسوله کووه روا رکشوته و پوس از آن بوه منواطق رمووار تخوار داخول موی
ررددز (برای معلومات بیشتر به تاری باستان شغنان مراجعه شود)
سرپرسی سایکس در تاری اتغانستان آریاناوئجه خانه اصلی آریایی را معین کرده و می نویسد که این قطعه زمین بین دو رودخانه « واروه دائیتیوا »
و « ارنگ » واقع بوده و این نام رای قدیمی رودخانه اکسوس (آمو دریا) و ایگزارت (سیردریا) می باشدز ()۱۰
با درنظر ررتتن نتای تحقیقات و نظریات دانشمندان و پژورشگران و متن رای اوستا استنباط موی روردد کوه آریاناوئجوه بوه مفهووم جوامع قطعوه زموین
مرتفعه و خوش و روایی بود قریب سرچشمه اکسوس یا آمو دریا که امروز به نام پامیر یاد می ررددز موجودیت آریانوا وئجوه در موقعیوت پوامیر ایون
منطقه را از نقطه نظر اتصال شرق با غرب پرارمیت می ساخت که راه اکسوس از رمان سالهای نخست حیات آریایی را موورد اسوتفاده قورار داشوته
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انکشاف و رونق ررتتن این راه در قرون اولیه میالدی و پیش از آن به این مرزو بوم ارزش بیشتری داد و آن خاصتا که تجارت چوین بوا کشووررای
آسیای مرکزیی یونان و روم قوت می یابدز محققین این ارتباط را از قرن سوم پیش از میالد ارزیابی می نمایند که بعودرا در سوده روای پونجم مویالدی
بوه اوج خووود رسوویده و از بزررتوورین شووارراه رووای جهووان بووه حسوواب مووی آموودز کاروانهووای بووزرگ تجووار از یونووان و روم از آسوویای مرکووزی از طریووق
اکسوس به چین می رتتندز به ویژه زمانی که ابریشم چین به بازار رای جهان راه یاتتز تجار یونانی در موورد ایون شوارراه یادداشوت روایی را بوه جوا
رکاشته اند که در برخی جارا یادداشت رای آن را آثار مورخین آن زمان را تکمیل می نمایندز
در مورد این شارراه که به نام جاده ابریشم شهرت یاتته ی یک نفر تاجر مقدونی موسوم به موائس توی تیوانوس سوفرنامه پور ارزشوی بوه جوا رکاشوته کوه
این سفرنامه راجع به کشوررای آسیای مرکزی آن زمان معلومات میدردز و نیز شرح مفصلی در باره راری که تاجران به سوریک (چوین) موی رونود
ی ارائووه مووی داردز یادداشووت رووای ایوون توواجر نقوواط مبهمووی کووه در آثووار بطلیموووس جغراتیانگووار یونووانی در ایوون راه وجووود داشووته ی روشوون سوواخته اسووتز
مارتین دوتیر جغراتیانویس رومن جاده متککره را به کمک مساتات مربوط به نقاط و مواضع مهوم ترسویم نمووده و بطلیمووس خطووط اساسوی ایون راه
را از این نقشه ما رتین دوتیر برداشته کوه توا ایون زموان باقیمانوده اسوتز در سوفرنامه تواجر مقودونی سوه موضوع کوه توقفگواه روای تواجران در آن زموان
بودند ی یادداشت رردیده و این سه موضع در تشخیم خط السیر جاده ابریشم از سوغدیان الوی چوین کموک زیوادی نمووده انود کوه بوه نوام روای « والویس
کومیدارم »ی « توریس الپیدا» (برج سنگی) و « ستاتیومرکاتورم » یاد شده اندز
قسمت اول این جاده از اروپا به بل یا باکتر می رسد که در تعیین خط السیر آن جغراتیانویسان تواتق نظر دارندز اما در قسمت دوم ایون جواده کوه از
بل یا باکتر به چین یا سریک می رسد ی در تعیین خط السیر اختالف نظررایی وجود داردز تعدادی این جاده را از طریوق دره ایگوزارت یوا سویردریا
می رویندز تعداد دیگری آن را از طریق اکسوس یا آمودریا می نویسند که محققین در تثبیت خط السیر آن به سه موضعی که در یادداشوت روای تواجر
مقدونی آمده ی اتگا می نمایندز این سه موضع در خطوط جاده یی که مارتین دوتیر ترسیم نموده ی چنین نام برده شده اندی راری که از بلو بوه سوریک
می رتت از بین سغدیان رکشته ی داخل دره کومیدورا می شود و از میان صحاری مملکت سواس روا رکشوته بوه نقطوه یوی موی رسود کوه بوه نوام « بورج
سنگی » یاد می ررددز از برج سنگی به بعد این راه در بین کوه رای ایمایوس اداموه یاتتوه از نشویب شورقی ایون سلسوله کووه موی روکرد و از جلگوه لوم
یزرع « سیتی » رکشته به « سرامتروپولیس » که آخرین شهر معروف واقع در شرق اقصی بوود ی موی رسویدز بورای طوی مسواتت ایون قسومت اخیور
جاده یی که طول آن به  ۰۲۲۵۵ستاد (ستاد مقیاس مساتت یونانی بوده و رر سوتاد  ۲۵۵قودم و رور قودم  ۰۵سوانتی متور ررتتوه انود) بوالد موی رردیود ی
مدت رفت ماه به کار بودز ()۱۹
در تعیین این سه موضع در دو خط السیر از سغدیان بوه سوریک یکوی آن از طریوق خوط السویر سویردریا یوا سویحون و دیگور آن از طریوق اکسووس یوا
جیحون مورخین و جغراتیانگاران عقیده رای متفاوتی ارائه داشته اندز رروری بر این نظر اند که ایون سوه نقطوه در خوط السویر سویردریا قورار دارنودز
بنابر تشابه نام « برج سنگی » با برخی از نقاط این خط السیر این نظر پیودا شوده اسوتز اموا بیشوتر جغراتیانویسوان ایون نظور را رد نمووده و بوا ارائوه
دالیلی این سه موضع را در خط السیر اکسوس قرار می درندز مولف کتاب « پوامیرات و منبوع دریوای آموو » نظریوه دانشومندان مختلوف را در تعیوین
این سه نقطه به طور مفصل بررسی نموده و نتیجه را ابالغ داشته که باالخره امیانوس مارسلینوس به ایون معلوموات اتوزوده و رفتوه کوه بعود از خوار
باختری را ساس را در مواضع باطالقی که تنها برای تربیه مواشی مساعد است ی زنده ری می کنندز در این منطقه کوه رای اسوکایی میوا کومیودیوس
را حاکمیت دارندز در پای این کوه را محلی است که از آن جا راه پررتت و آمدی می رکرد و تجار بعد از یک سلسله مساترت طووالنی بوه کشوور «
سیررا » می رسندز
او تفاو تی را که در نوشته رای مارن دوتیر و امیانوس مارسلینوس به وجود آمده ی انگشت رکاشته که امیانوس مارسلینوس برج سنگی را بوه عووض
آن که در انتهای شرقی به پای کوه رای ایمایوس که از آن اسمی نمی بردی قورار موی درود و موقعیوت آن را پویش از کشوور سواس روا تعیوین موی کنودز
پلین مساته بین « والیس کومیودارم » و « تووریس الپیودا» را  ۰۵شوم کوه مسواوی بوه  ۱۰۵۵سوتاد موی شوود ی موی خوانود و عوالوه موی کنود کوه بوه آن
طرف ایمایوس یعنی در دامنه رایی کوه بور سویتی شورقی حاکمیوت دارد ی یوک توقفگواه مربووط بوه طبقوه تجوار واقوع اسوت کوه موا آن را در روی نقشوه
جغراتیوایی بطلیمووس مالحظووه موی نموواییمز پوس بوورای تشوخیم و شناسووایی ایون راه سووه نقطوه عمووده « والویس کومیووداروم »ی « تووریس الپیوودا » و «
ستاتیومرکاتورم » به صورت نشانه در دسترس داریم که مارن دو تیر « والیس کومیداروم » را در موقعیت قریب مجرای علیای رودخانوه اکسووس
در امتداد یکی از معاونین مهم ساحل راست قرار می درد و این موقعیت را موقعیت ثابت میشماردز بوه دلیول اینکوه قبایول مختلفوی را کوه در « سواکی
تای » سابق یعنی پامیر وجود داشتهی شناخته و بنابر این قراردادن والیس کومیداروم را در حوضه ایگزارت یا سیردریا اشتباه بزرری میداندز
پلین در مورد کومیدورا که یکی از قبایل آریایی باشنده ران قسمت علیای آمودریا بوده انود ی نوشوته کوه آن روا در دره روای عمیقوی مسوکن داشوتند کوه
از کنار ماورای اکسوس راری بدانجا منتهی می شد و این معواونین دره روای قریوب وادی بوزرگ رودخانوه اکسووس را شواداب موی سواختندز موقعیوت
کومیدورای پیشین در مقایسه با روابط چینی را و با تحقیقات «میجر جنرال کینگهام » روشن رردیده اسوتز کینگهوام ایون دره طویول و کوم عورض «
کیو – می – تو » را از « والیس کومیداروم » بطلیموس تشخیم داده استز طوری که موقعیت آن به محل روشان امروزی مطابقت می نمایدز
توضیحی را که مارن دوتیر در باره والیس کومیداروم می درد و آن را قریب مجرای علیای رود اکسووس در امتوداد یکوی از معواونین سواحل راسوت
آن می روید ی به روشان امروزی برابر استز زیرا روشوان در قسومت علیوای رود آموو و در امتوداد دریوای وامهور (یوومهر) یکوی از معواونین سواحل
راسوت آن رود قورار داردز و نیوز شورحی را کوه کرنیول یوول در اثور جغراتیوایی خوود راجوع بوه مجورای علیوای اکسووس نوشوتهی موی رویود کوه شووبارت
سرزمین کومیدورا یا سرزمین « کیو – می – تو » که زایر چینایی آن را به عنوان یک ایالت کورستانی واقع در شرق تخارسوتان توضویح موی کنود
ی واضح و آشکار بوده و کریعه کینگهام ثابت رردیده استز و نیز تشریحات جغراتیایی که چینی را در بواره ایون منطقوه موی درنودی رررونوه اشوتباه را
رتع میسازدز چینی را میگویند که این منطقه در شرق ختل واقع بوده و توسط کوه رای تسونگ لینگ (پامیر) احاطه شوده اسوتز جانوب جنووب غورب
آن اکسوس و جنوب آن را شغنان ترا ررتته استز
ارر مشخصه رای رفته شده در مورد کومیدورا در نظر ررتته شود ی این منطقه در موقعیت روشان امروزی قرار خوارود ررتوتز ولوی مشخصوه یوی
که در مقاله « پامیر در قرون وسوطی» از ایون سورزمین دادهی سواحه وسویعتری را در بور میگیوردز در ایون مقالوه آموده کوه از جملوه حکوموات مختلفوه
تخارستان تنها یکی آن یعنی «کیو – می – تو» که آن را «خومیدو» نیز می نامند ی موورد دلچسوپی ماسوتز وسوط ایون ایالوت از شورق بوه غورب ۲۵
روزه راه و از جنوب به شمال  ۲روزه می باشدز ایالت مزبور در امتداد کوه رای تسونگ لینگ اتتاده و به جانوب جنووب غورب بوه دریوای آموو و از
طرف جنوب به مملکت « شیک – نی » (شغنان) منتهی می ررددز ()۱۷
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ساحه سرزمین کیو – می – تو که از شرق به غرب  ۲۵روزه و از جنوب به شمال  ۲روزه راه مساتت رفته شدهی اندکی قابل دقوت موی باشودز زیورا
مساته تعیین شده موی توانود از جنووب بوه شومال  ۲۵روزه باشود و از شورق بوه غورب  ۲روزهز بوه ایون دلیول کوه ایون سورزمین در امتوداد طوول دریوای
اکسوس یا آمو واقع رردیده است که جریان این دریا در این منطقه از جنوب به طرف شمال صورت می ریردز و تاصوله اموروزی روشوان از سورحد
شغنان تا آخر روشان  ۲روزه راه مساتت داردز بنابرین این سرزمین تعیین شده در آن زمان ممکون شوامل روشوان و درواز بووده اسوتز ایون نکتوه را
نوشته کرنیل یول نیز تایید میداردز به نظر او کیو – می – تو در موقعیت درواز می باشدز
در ارتباط به موقعیت برج سنگی یا توریس الپیدا نیز نظریات جغراتیانگاران مختلف بوده که برخی از آن را این برج را در موقعیوت شوهر حاضوره
تاش کند قرار داده اندز و علت آن را بنابر مشابهت نام این شهر با برج سنگی استز از این که کلمه تاشکند در زبان ترکی به معنوی « شوهر سونگی »
می آیدز مگر تعدادی از جغراتیانویسان این موقعیت را برای توریس الپیدا نمی پکیرند و دلیل می آورند کوه ایون نقطوه در موقعیوت شوهر تاشوکند نموی
تواند ی باشدز دوسن مارتین یکوی از ایون دانشومندان اسوت کوه در رد ایون موقعیوت اسوتدالل موی کنود و موی رویود کوه تاشوکند از قودیمترین زمانوه روا در
تواری چینی را به نام « چاش » ککر شده و این اسم به جز از تحریف کلمه تاش ترکی که به معنی سنگ می آیودی چیوز دیگوری نیسوتز او ایون دلیول
را دلیل قاطع حساب نمی کند و ادعا دارد که در نقشه پتولموه در حقیقوت از یوک قلعوه و یوک بورج حورف موی زنود نوه از ایون بورج سونگی کوه در دره
ایگزارت که زیاد تغییر یاتته و آن را راری در تاشکندی راری در اوش و راری اوقات در مدخل معبر کاشغر در محلوی موسووم بوه تواج سولیمان قورار
میدرندز ()۲۵
در تعیین موقعیت این برج به اساس ریشه کلمه تواش (سونگ) تحقیقوات صوورت ررتتوه کوه مشوکالت جودی بورای جغراتیانویسوان بوه بوار آورده و ایون
کلمه در تحقیقات آن را برای تعیین این موقعیت کمک ننموده بلکه بعضی اوقات آن را را منحرف نیز سواخته اسوتز زیورا ایون اسوم را در موورد یوک
تعداد زیواد مواضوع و حصواررای سونگی موی تووان دریاتوتز چنانچوه در نوام تاشوقرغان کلموه تواش موجوود اسوت و تاشوقرغان را در بسویاری جاروا در
ترکستان خامی شمال اتغانستانی حصاری قندوزی بدخشان و در نقاطی که در آن جوا معبور مهموی وجوود دارد ی پیودا موی شوودز و در آن طورف پوامیر
نیوز تاشوقرغان کوه مرکوز سورقول اسوت ی وجوود دارد کوه بعضوا بورج سونگی را در آن موقعیوت قورار موی درنودز از آن جملوه سوررانری راولنسون ایوون
نظریه را تاکید می داردز
مسیو رنود در مقدمه یی کوه بور جغراتیوای ابوالفوداء نوشوته ی بورج سونگی را بوه حوالوه ضومیمه نقشوه بطلیمووس بوه موقعیوت دره تنگوی در بوین چشومه
ساررای منبع رود آمو و رود یارکند قرار داده استز و در رمین یادداشتها به نقطه دیگوری نیوز اشواره کورده و احتموال داده اسوت کوه ایون محول رموان
موضعی باشد که جغراتیانویسان عرب از آن یاد کرده اند که به مساته چهار روزه راه به آن طرف « واشجرد » محلوی بووده موسووم بوه « رشوت »
یا « پورت » که آخرترین سرحد خراسان را در این استقامت تشکیل میدادهی این موضع را در دره تنگ در بین کورستانات رفته استز
ابن حوقل در کتاب « صورة االرض » حین حدبندی حدود اربعه ماوراءالنهر مشرق آن را به « تامر » (پامیر) و «راشت » و بخشی از سورزمین
رند به خط مستقیم که مجاور ختل است ی می رویدز ()۲۱
این موضع را که رنود آن را « رشت » یا « پورت » نوشته ی کرنیل یول در باره آن رفته که ریچگاه تصور کرده نمی توانم که این شوهر « رشوت
» یا « رازق » اسم خود را به دره روشان موجود داده باشدز و مولف مقاله « پامیر در قرون وسطی » استدالل نموده که آیا نمی توان عوالوه نموود
که « قلعه سنگی » یحتمل برتراز این دره چنان موقعیتی داشت که از آن جا می توانست روابط خود را با اکسوس محاتظه نمایدز زیورا ایون راهی راه
بزرری بود که قبایول چوادر نشوین تورر در مووقعی کوه در قورن رشوتم بوه حووزه اکسووس بورای یغموا و چپواول سورازیر رردیدنود ی آن را تعقیوب نمووده
بودندز ()۲۲
یکی دیگر از احتماالت موقعیت توریس الپیدا قرار نقشه بطلیموس در موضع « راشت قلعوه » اسوتز ایون محول کوه در وسوط راه شوغنان – پوامیر از
طریق شاخدره و مرغاب می باشد که از شهر خارق مرکز والیت خود مختار بدخشان کورستانی تاجیکستان می رکردز ررچند از نظور تشوابه لفوظ «
راشت » با « تاش » این احتمال را ضعیف می سازدز زیرا کلموه راشوت ترکوی نبووده و یکوی از کلموه روای زبوان روای آریوایی اسوت کوه بوه معنوی «
سرخ » می آید ی در صورتی که تاش در ترکی به معنی سنگ استز « راشت قلعه » در زبان شغنانی که این محل در شغنان قرار دارد ی بوه معنوی
« قلعه سرخ » می باشدز
نویسنده این سطور این محل را از نزدیک مشارده کرده که رنوز دیواررای سنگی قلعه به شوکل مخروبوه در ناحیوه راشوت قلعوه کوه آن ناحیوه نیوز بوه
این نام مسمی رردیده ی وجود دارندز این قلعه بر باالی کوه پایه یی اعمار شده که از آن جا به دو طرف دره تنگ شاخدره دیده بوان بواز داردز راشوت
قلعه در آثار جغراتیانویسان عرب با انودر غلطوی امالیوی آموده اسوتز آن روایی کوه بوه سورزمین مواوراءالنهر تمواس ررتتوه انود ی ایون نوام را در تعیوین
حدود ماوراءالنهر ککر می کنندز زیرا این نقطهی نقطه سرحد خراسان بوده که در زموان تضول بون یحیوی برمکوی زموانی کوه حکموران خراسوان بوود ی
تصرف رردیده استز
در برخی از این آثار این نام به شکل « رشت »ی « رازق »ی « پورت » و امثال آن نوشته اند که در تعدادی از این کلموات حتوی در مفهووم آن نیوز
تغییر آمده است و ای ن تغییرات باعث رردیوده توا دانشومندان و پژورشوگران در تحلیول از ایون محوالت دچوار انحراتوی شووندز چنانچوه یوول خواسوته ایون
محل را روشان تصور کند و نیز رنود آن را پورت بنویسدز
ارر از این اشتبارات لفظی که صورت ررتته ی بگکریمز از چند نقطه نظر این محل را می توان توریس الپیدا تعیوین شوده در نقشوه بطلیمووس کوه خوط
السیر جاده ابریشم را مشخم می کند ی بپکیریمر
نخست اینکه قرار دادن توریس الپیدا در مساتت چهار روزه راه به آن طرف « واشجرد » رمین محل را باید پکیرتتز زیرا از سورزمین کومیودورا
که « والیس کومیداروم » در نقشه بطلیموس به روشان حاضره قبول شده ی طی چهار روز مسواته بوه منطقوه شواخدره کوه مرکوز آن «راشوت قلعوه »
می باشد ی می رسندز
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دو دیگر این که توضیح ابن حوقل از منطقه راشت قلعه مسئله را وضاحت کامل می بخشدز به این ترتیب که راشت یوا راشوت قلعوه را بوا ترکوان غوز
رم مرز می روید که این منطقه نیز د ر مرز قرغزستان یا ترکان غز بوده و آخرین سرحد مواوراءالنهر را تشوکیل موی داده اسوتز او رموین « راشوت
» (راشت قلعه) را در منطقه شقنیه (شغنان) معین می کندز به ایون طوور کوه سراسور حودود مواوراءالنهر را بوه جنوگ رواه روا نزدیوک موی بینودز از آن
جمله می روید که خوارزم تا ناحیه اسپیجاب است که بوا ترکوان غوز روم مورز موی باشودز اموا اسوپیجاب توا اقصوای ترغانوه مورز خرلخیوه اسوتز آن رواه
شقنیه و سرزمین رنود از پشوت ختول توا حود تورر واقوع در پشوت ترغانوه مواوراءالنهر را احاطوه کورده اسوتز ( )۲۲بنوا بوراین ادعوا راشوت قلعوه رموان
توریس الپیدا خوارد بودز
سه دیگر اینکه مسیو رنود توریس الپیدا را بر اساس نقشه بطلیموس به موقعیت دره تنگی در بین چشمه ساررای رود آموو و یارکنود قورار داده اسوت
که راشت قلعه در مرکز شاخدره نزدیک به سرچشمه رود آمو از یک طرف و از جانب دیگر قریب یارکنود بووده و چشومه سواررای شواخدره دریوای
بزرگ خارغ را تشکیل داده که از ساحل راست به رود پن یا آمو دریا وصل می ررددز این نشانه را نیوز موقعیوت تووریس الپیودا را در راشوت قلعوه
صحه می رکارندز
و رمچنان راه رتت و آمد از شغنان به پامیر از دو طریق صورت می ررتت که یکوی از طریوق راه شوغنان ) اشکاشوم و واخوان بوه پوامیر و دیگور از
راه شغنان – شاخدره و مرغاب به پامیر که راه دوم رم سهل العبور بوده و رم مساتت آن بوه تناسوب راه اولوی خیلوی کوتواه موی باشود کوه راشوت قلعوه
در وسط این راه قرار داشته و محل ترود آمدن کاروان رای تاجران بوده استز
بنا به دالیل باال در آن زمان راه رتت و آمد به پامیر و به چین از رمین راه شاخدره بوده اسوت کوه ایون نیوز روواری بور آن دارد کوه تووریس الپیودا در
محل راشت قلعه قرار داشته استز
جغراتیانویسان عرب تعمیر این قلعه را در سال  ۰۷۰میالدی توسط تضل بن یحیی برمکی نوشته اندز و این نیز شارد بر ایون خوارود بوود کوه قبول از
آن نیز این محلی محل مطمئنی بوده است برای کاروان رای تجار که از آن جا عبور می نموده اندز
در مورد موقعیت موضع سومی نقشه بطلیموس ستاتیومرکارتورم که تجار در آن جا توقف می نموده اند ی اشاره مشخصی از طورف جغراتیانویسوان
صورت نگرتته و چیزی نه رفته اندز دانشمندان و پژورشگران به طوور عمووم چنوین قیواس موی کننود کوه ایون محول بایود در یکوی از دره روای سورقول
قریب مرکز آن تاشقرغان باشدز ارر این قیاس آن را در تعیین محول سوتاتیومرکارتورم دقیوق باشود ی تووریس الپیودا نیوز در موقعیوت راشوت قلعوه دقیوق
خوارد بودز
تثبیت این سه نقطه در خط السیر آمو دریا ثابت می شود که راه ابریشم یا راه تجارت قدیمی از این راه بوده نه از راه ایگزارت یا سیر دریاز
آن چه تا کنون در مورد پوامیر تحلیول شود یمشخصوات جغراتیوایی آن را معوین موی نموودز و ایون مشخصوات نمایوانگر آن انود کوه پوامیر از رکشوته روای
بسیار دوری جای زنده ری برای انسان را بوده و خاطرات زیادی را به نمایش می رکاردز مگر ایون کوه پوامیر بوه چوه معنوی و مفهووم بوودهی نظریوات
پژورشگران در بحث بعدی مطرح خوارد شدز
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منابع و مأخک این بخشر
 -۱جغراتیای طبیعی اتغانستانی پوراند غالم جیالنی عارضی انتشارات پورنتون کابلی ۱۰۲۵ز
 -۲تررنگ درخدای تهرانی  ۱۰۰۱ر)ی ردیف ز
 – ۰تررنگ درخدای ردیف ز
 – ۰جغراتیای طبیعی اتغانستانز
 – ۰تررنگ درخدا
 - ۰ – ۲مجله آریانای شماره ۱۱ی عقرب  ۱۰۲۰ر)ز مقاله « پامیر در نظر قدما » ترجمه نبی کهزادز
 -۱۵ -۷ – ۹مجله کابلی شماره ۲ی قوس  ۱۰۱۰ر)ز مقاله « پامیر »ی محمد رضا ترجمانز
 – ۱۲ -۱۱مجلووه آریانووای شووماره ۱۵ی عقوورب  ۱۰۲۲روو)ز ترجمووه بخووش « وجووه تسوومیه پووامیر » از کتوواب « پووامیرات و منبووع دریووای آمووو »ی کوورزنی
ترجمه عز اصغر شعاعز
 – ۱۰مجله کابلی شماره ۲ی قوس  ۱۰۱۰ر)ز مقاله « پامیر »ی محمد رضا ترجمانز
 – ۱۰صورة االرضی ابن حوقلی تهرانی  ۱۰۰۰ر)ز ترجمه دکتر جعفر شعاری م ۱۹۲ز
 – ۱۰اوستای نامه مینوی آئین زردشتی جلیل دوستخواهی تهران  ۱۰۰۰ر)ز م ۰۵۰ز
 – ۱۲ادبیات مزد یسنای یشت رای ابراریم پور داودی بمبئیی ۱۰۱۵ر)ز م ۰۷۱ز
 – ۱۹ – ۱۰مجله آریانای اعالم تاریخیز
 – ۱۷مجله اریانای شماره ۰ی حمل  ۱۰۲۰ر)ز مقاله « پامیر در قرون وسطی »ز
 – ۲۵مجله کابلی شماره ۲ی سال  ۱۰۱۰ر)ز مقاله « پامیر »ز
 ) ۲۱صورة االرضی م ۱۷۱ز
 - ۲۲مجله اریانای شماره ۰ی حمل  ۱۰۲۰ر)ز مقاله « پامیر در قرون وسطی »ز
 – ۲۰صورة االرضی م ۱۷۲ز
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