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بسم هللا الرحمن الرحیم

نویسنده :دولت محمد "جوشن"
تاریخ نشر در سیمای شغنان20 :اکتوبر3102

اهداف نویسنده در جهت ارقام این اثر:
 )0بدخشان عزیز وباستتان بماابت ی ی ت از ینجینت "تای "تمتدن و ر"نتا" "جریتا ویجت
وخراسان" ا غانستان کنون میباشد .ک با موقعیت"جیوپولییتی "و"جیواستتراتییی "
اش "میش در شیب و راز تاریخ کشور کهن سال ما در منطق جایگاه ویتیهی ختود را
داشت است .وخوا"د داشت.
ک خوشبختان درین دوران عدهی از محققان -مأرخان و ر"نگیان وطن بخصتو دانشتمندان
برخاست از دامان این جین ی تجلت "بدخشتان" تمتدن و ر"نتا "جریتا" " و "است"م " در جیت
دیگر دانشمندان کشور با "متت عتال قلتر برداشتت در جهتت معر ت تتاریخ ر"نتا وستیمای
اجتماع  -اقتصادی وغیتره جن یتار "تای عالمانت  -پیو"شتگران استتوار برداشتت انتد .کت ایتن
خدمات جنها ن تنها در معر جغرا یای بل در جهت خود شناس ملت  -تح تیر پیونتد "تای
مل  -تقرب اس"م  -رشد جیا" در "م عرص "ای حیات واتحاد وی پارچگ چ در میان
خود وبدخشان وساکنان "اقوار" دیگر در کشور میتواند نقش ختود را ایاتا نمایتد .کت راجت بت
کمیت وکیایت وتأایر معر ت این خود شناس "ای مل در الب"ی اوراق ایتن ااتر تت کر "تای
ارقار یردیده است.
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 )3بتتا وجتتود یتتاد جوری از ختتدمات جن دانشتتمندان عزیتتز کت در تتوق تت کر یا تتت بتتاز"ر بتتا
جر"ت میتوان یات ک برای روشن کتردن نقتش "تمتدن و ر"نتا" کهتن ستال بدخشتان
واکار زوایای جن -ویا ""ویتت" ر"نگت منتاطق جن "متراه بتا ستیمای مشتخ غنامنتد
وکایرالعباد جن "نوز راه درازی در پیش است.
زیتترا تتتا حتتال از میتتان تعتتدادی وحتت در مجمتتون "مت بدخشتتانیان دانشتتمندان کت در عرصت
تمدن و ر"نا معر ت وبیان حقیقت "ای تاریخ سر برجورده دست یابنتد تتا تصتویر حقیقت
این ینجین ی متج"ی کشور ما را "م جانب عادالن  -بدون بیگانگ "ا معر نماینتد کمبتود
میباشد .تا حال دیگران در بارهی تمدن و ر"نا ما "ویتت "تای تتاریخ  -اجتمتاع اقتصتادی
ما جاار وکتاب را مطابق شناخت "ا -دیدیاه "ا تحت تأایر زبان وادبیتات ختود نوشتت انتد کت
در بسا موارد بازیویندهی حقیقت ما نم باشد ویا ب نا جنها مغایر بتا تلااتات ویتا در تنتاق
ر"نگ  -قوم ونقش وجایگاه وییهی ما در تاریخ بوده است.
با سیمای مشخ
ویا داشت "ا وارزش "ای والی مربوط ب دست جورد"ای تاریخ ما را متعلق بخود ویا یتروه
دیگر قلمداد نموده بر چهترهی متا حقیقتت یتا پترده انداختت ویتا "تر بختاطر مقاصتد یونتایون از
جمل برای یر تن قدرت وا"داف دیگر ....از حقیقت ما ان ار نموده اند .ل ا این احوال باعث
بتتروز مشت "ت در عمتتق شتتناخت "تتای مربتتوط بت خودشناست ملت  -منتتا وجتتو"ر ی تتدیگر
هم وی دیگر پ یری اتحاد ووحدت ما در منطق ب صات یک سرزمین متحد وپاستدار "مت
جانب ی ر"نا غنت ختود بتاق بمانتد میگتردد .کت ازیتن احتوال میتواننتد دستت "تای خوا"تان
تارقت بتترخ"ف منتا ملت متتا ست استتتااده نمتتوده مناعتت ختتود را تتتأمین نماینتد .وج تتتاب را بتتا
انگشتتت بپوشتتانند .پ ت بتترای این ت از صتتدمات جنگون ت دستتت "تتا در امتتان ومعر ت کننتتدهی
حقیقت واقع مردر خود بتا "ویتت "تای شتان باشتیر بایتد جامعت ی ختود را بتا اصتل حقیقتت جن
معر نما"یر وبشناسانیر وبا تأمین حقوق -اشتراک در ر"بری امور احترار ب عقیتدهی -زبتان
وکلتور ساکنان منطق وحدت اختوت را از طریتق ملتت ستازی درمیتان بدخشتانیان وبعتد"ر بتا
"م اقوار وساکنان (وحدت واقعت ملت ) در کشتور تنتمین نمتا"یر .واز روح وحتدت طلبانت ی
ر"نگ خویش استاادهی الزر نموده از "مدیگر د ان نما"یر.
 )2در کشوری حق اشتراک در ادارهی دولت از جدر ملیت -زبان وقور "مچنانی ت در
قتانون اساست ا غانستتان تابیتتت شتتده باشتد -ونتتار تمتار اقتتوار حتت کمتترین قتتور از نگتتاه
ناو ماأل برادران عزیز "قرغز" ما ک تعداد شان کمت بتاالتر از " 3111تزار ناتر
است ول در قانون اساس "ویت شان تابیت میباشد وشخص بنار "توردی" جخوند از
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طرف جنها با پیشنهاد حامد کرزی ر"ی جمهتور است"م ا غانستتان بت صتات ستناتور
وبعد"ر وزیر مشاور در دولت عز تقرر یا ت .
اما خود ر کنید ک برای ولسوال "تای متت کره توق کت کتادر "تای تحصتیل کتردهی
جنها در رشت "ای یونایون معلور ومشهود میباشتد از اداره والیتت تتا ولستوال "تا در
پست "ای مدیریت "ای اساست اجرا"یت وپارلمتان وقنتا"ی بت "تین عنتوان تتا کنتون
حق اشتراک عادالن مطابق معیار"ای قانون اساست از جملت یصتدی ناتو "تر داده
نشده ومعنای عنوان را خود میدانید حاالن این مردر دارای زبان مشتخ و ر"نتا
خویش اند.
 )4بدخشتتتان عزیتتتز را قتتتط بتتتا حتتتق عادالنتتت اشتتتتراک کتتتادر "تتتای شا"ستتتت ودلستتتوز و
وطندوستت "مت اقتوار در اداره میتتتوان بت یتک والیتت متحتتد وشا"ستت متدیریت مبتتدل
ساخت .وازین طریق ب تح یر پیوند "ای مل "مت بدخشتانیان و وحتدت ملت واختوت
اس"م در میان "م ساکنان کشور کمک نمود.
 )5ایر در جم"ت این اار کلمات ت راری را در مونوعات نهادین میخوانید "مانا تأکید
بر مش "ت اساس میباشد ک نگارنده در اکار اار "ایر جنرا یادجوری کرده ار.
از نویستتنده یتتان محققتتین و ر"نگیتتان وطتتنر بخصتتو بدخشتتانیان خوا"شتتمندر کت در
ادای رسالت خویش حقیقت "ای تتاریخ و ر"نگت منطقت را در ناتر داشتت در راه
روشتتن کتتردن تتتاریخ ایتتن ستتر زمتتین از "یچگونتت ستتع وتتت"ش وطندوستتتان دریتت
نورزند.
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نویسنده :دولت محمد "جوشن"
 2932/4/2هجری شمسی
جماده ی برای سیمنار ک وعدهی دایر شدنش داده شده

بسم هللا الرحمن الرحیم
بنار خداوند جان وخرد

فرهنگ عامیانهء پامیر بدخشان وثیقهء سنتهای
بجا ماندهء آریانای کهن وامانت تاریخی نیاکان ما ()0

ابتدای سخن را بنار خالق کون وم ان پدید جرندهی نارو نور دانای جش ار ونهان جغاز مینمایر ک پ مور
بر "ست او یواه وبرگ درختان سبز د تر قدرت وصنعت او را ب نمایش میگ ارد.
درود وصلوات ب پایان خویش را بر روح پر توح خواج ی لوالک حنرت ختر المرسلین جل واصحاب
او ناار مینمایر ک ر"گشای رنوان حقیقیت برای امتان صالح خویش است.
اما بعد! ب اجازهی حنار یرام بزریان دولت دانشمندان عالیقدر دوستداران نیلت بخصو
جن جونمردان جیا" ک حیتات ختود را وقتف ادای رستالت عشتق بتوطن وختدمت بت انستان وعتدالت کترده
ودرین راه از "یچگون سع وت"ش دری نم ورزند .تا باشد جن قدر "ای جیا"ان در جهت رشد بیتداری
ا تتار عام ت زدودن ااتترات تحمیل ت بیشتتتر از س ت د" ت جنتتا و ختتونریزی تتتامین وحتتدت مل ت واختتوت
اس"م استق"ل حاکمیت مل صلح ودیموکراس تح یر پیوند "تای ملت وتقترب است"م میتان پیتروان
"م م ا"ب و اقوار ا غانستان عمل یشت ملت ما بر اونان نابسامان کشور ختویش مستلط یردیتده باشتد.
بر مش "ت اداری اقتصادی اجتماع خ"ص "م عرص "تای حیتات ملت وبتین المللت نقطت ی پایتان
ی ارند.
میخوا"ر اار عاجزان ی خویشرا دریتن محاتل باشت وه ر"نگت قرا"تت نمتایر کت ختال از نقصتان "تای
پیو"ش واکادمیک نم باشد وامیدوارر ر"نگیتان بزریتوار وطتنر بتا دیتدهی عاتو بترجن نگریستت وجهتت
ر کوتا" مرا یاری رسانند.
چ ت از ی ستتو ب ت نستتبت س ت ونتر در محتت"ت دور ا تتتادهی بدخشتتان ک ت از نگتتاهی کتابخان ت "تتا ومراکتتز
ر"نگ دچار مش "ت میباشد و نویسنده نمیتواند مأخ ات کارجمد را درجهتت تهیت ااتر دستت یتاب نمایتد
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واز سوی دیگر ب نسبت مش "ت تلاون ودیر جیاه شدن از بری اری محا ل مهر بخصتو چنتین محاتل
ک برای تهی ی اار اکادمیک راج ب ر"نا باید نویسنده وقت کا داشت باشد تا اقأل اار خواندن وقابل
شنیدن بنویسد .نقصان "ای اار من "ر ناش از "مان مش "ت وق است ک عر نمودر.

اما با وجود جن "م مش "ت عشق ب ر"نا تابناک سرزمین کهن سال نیاکانر مرا وا میدارد تا در
"مبستگ صدای وحدت وی پارچگ مل را از طریق زبان یویای ر"نتا ومعر ت ختدمات جن و عمتق
معر ت تاریخ علم جاار با سنن با ا تخار مل ما عاشقان شرکت ورزیده باشیر.

روح وحدت طلبانه فرهنگی و به هم پیوستهء ملت ما!
وبا تونیح این ر"نا غن پامیر بدخشان از جمل ر"نا عامیان جن ک با ر"نا سراستر کشتور
عزیتز متتا یتتره ختتورده متعلتتق بت "مت کشتتور استتت .ایتتن پدیتتدهی "ویتت "مچتتون وایقت وجینت ی قتتدنما -زنتتده
ر"نا  -تمدن جریانای کهن و زبان اوستای در لاا ی زبانهای پامیری و بازتابیست از ی شت ی پرا تخار
ما در الب"ی قرون .ک جوانب کایراالبعادی را دارا است .ل ا از خداوند یتاری میجتویر تتا بتا تونتیحات
مختصر از چ یده "ای یونایون ر"نا عامیان ی جن ب ندای حب الوطن متن االیمتان لبیتک یاتت ستیرت
مادی ومعنوی مردر وطنر این پاسداران چراغ معر ت اس"م وانساندوستان ح یر حجت جزایر خراسان
را با امانت "ای سنن جریای و اوستای شان در پرتو شعار( پندار نیک یاتار وکردار نیک) ( زردشت)
پیغمبر ح یر جریانا را ب معر بنشانر زیرا تجل جن "میش بر تارک مشرق زمین میدرخشد وجاویتدان
خوا"تد درخشتید .و بتا استتااده از جن در جهتت جیتا" جوانتتان ومتردر ختویش بتا جر"تت وطندوستتان ابتتراز
میدارر ک  :روح وحدت طلبانت وبیگانت ستتیز "مت اقتوار ستاکن درکشتور کهتن ستال تتاریخ متا چنتان در
ر"نا عال اش با "ر یره خورده است ک "میش درنشیب و راز تاریخ در "نگام "ای سرنوشت ساز
دست بهر داده ن تنها ب ستلط ی تجاوزکتاران غاصتبان استتعماریران وا"تداف غتر جلتود شتان جتواب
دندان ش ن داده بل اورنا زیبای بزر تاریخ "زاران سال ی بخدی وسیستانرا بامیتان ونورستتان "تری
وبدخشان پ تیش وغور غزن وقند"ار کابل وزابل خ"ص شرق وغرب شمال تا جنتوب کشتور متا را
نگهداشت تاج وتخت ( ریدون ویمرا) را در قلب جسیا بنار ا غانستان کنون حاا نموده است .وب برکت
جن ر"نا این قلب "میش طپیده ومسمومیت "ای ز"ری دشمنان جریانای کهن نتوانست این قلب ج"نین را
از طپش باز دارد چت بستا جن ز"تر مستمومیت کت نقتاق وتجتاوزش ختوانیر بت"ی جتان جن دشتمنان نتامرد
وعواقب ناسنجیده یردیده خودشانرا ب ورط ی ""کت ا گنده اما این دل طو ان دیتده وایتن پیگتر جب ویتل
پاکیزهی مشرق زمین در نشیب و راز جوالنگاهی تاریخ شاا یا ت وب نوع زندی را از ستریر ت استت.
و"مچون سپر مط"ن جزادی برای "مجواران باق مانده است.
بنأ بگات ی ع"م اقبال ال"وری جسیا یک پی ر جب ویل است+ملت ا غتان درجن "مچتو دل استت .از
ابات او ابات جسیا از ممات او ممات جسیا.
www.shughnan.com

فرهنگ عامیانهء پامیر بدخشان

دولت محمد ( جوشن)

6

و واقعأ چنین بوده ملت ما در "نگام "ای تلخ تاریخ طوالن خود "مواره از استتق"ل وحاکمیتت ملت
خویش د ان جانان کرده وب برکت جن روح وحدت طلبان ر"نگ در"نگار مش "ت پیروز و سرخروی
از حوادث بیرون بتدر جمتده استت .ولت متأستاان اکاتر بعتداز جن ت ایتن میتوه بت امتر نشستت ازایتن روح
وحدت طلبان ی ر"نگ درجهت ترق وپیشر ت تأمین حق وعدالت وتقوی ی "رچ بیشترپیوند"ای ملت
م "ب اجتماع اقتصادی ورشد معر ت روانت شایستت ستاالری دربطتن متردر ستاالری وغیتره بختش
"ای حیات جامع استااده نشده است .ویا" عمأل توسط دست "ای ب قتدرت رستیده ایتن طلیعت ی ما"یتتأ
پرنتتور و تتا و صتتاا ایمتتان ومردانگ ت در تتتاق نستتیان راموش ت ر ت ت وحاکمتتان در جهتتت بقتتای حاکمیتتت
جااکاران ی خویش معامل با دشمنان وب و ای ب مردر با و ا ودالور خویش را بریزیده انتد .وازیتن راه
عقب ماندی را با ستی ولویی بت اعتنتای در قنتایای حقتوق بتر متردر متا تحمیتل کترده انتد .میتر غت"ر
محمد غبار مأ رخ ومبارز راه حق وعدالت ترق و وحدت درکتاب وزین خویش ( ا غانستان در مسیر

تاریخ ) مینویسد " متاساان ا غانستان بعد از غسل درحمار خون دوباره "مان لبا چترکین وکهنت را بت
تن م پوشد ک بار"ا او را از کاروان ترق ب عقتب رانتده استت" یعنت اکاتر در قنتایای تتأمین حقتوق
وایجاد عدالت وترق چشر درچشر ارباب وخان جا"ل میدوزد واو "ر زنجیتر استارت تری ختود را در
پایش مح ر تر مینماید .بنأ ب شوا"د تاریخ "ریا" ک ر"بری کشور از روح وحدت طلبان ی ر"نگت
ملت خود چ قبل از است"ر وچت یتا" بعتد از است"ر توانستت استتااده نمایتد .نت تنهتا بتر حتوادث ودشتمن
پیروز یشت بل صاحب تش یل امپراطوری "ای قوی ونیرومند تر از "مسایگان ترق وپیشر ت در بر
اعاتر "جستیا" و مستند نشتتین اتوریتت ی بلنتد بتین المللت یردیتده استت – از دولتت "تتای " مت جبادیتان" تتتا "
پیشدادیان" " کیانیان" خاندان اسپ " اش انیان" بعتد"ا " کوشتانیان" وغیتره ....و دورهی ر"نتا عناصتر
پرست  -دین کهن میزدایت  -مهرپرستت یتا میتترا– زروانیتزر وزردشتت " یتا متزد یستن " اوستتای  -تمتدن
یونتتان و بتتاختر -بتتودای وغیتتره ...ویتتا بعتتد از پ ت یرش دیتتن مقتتد استت"ر ستتلطنت طا"ریتتان -صتتااریان-
سامانیان -غزنویان -سلجوقیان -غوریان ویا امپراطوری احمدشاه ابدال "م و"م یویای ابوت جن حقیقت
وق است .ک جن مطالب وق مارا ب این پدیدهی تجرب می شاند .کت  -:کایرالملتت بتودن باعتث نتعف متا
نیست بل مارا قوی ونیرومند میسازد بشر طی "م اقتوار بت حقتوق "متدیگر بت دیتدهی احتترار بنگرنتد
ومشارکت واقع کدر"ای جیاه وا"ل کتار -وطندوستت -صتادق بت وحتدت وی پتارچگ ملت را در ادارهی
کشور سهیر نمایند .یعن منا علیای مل را نباید قربان ا"داف ایدیالویی  -قدرت طلب یروپت قتوم
یا سمت نماییر.
نایات نباید ی اشت ک با مشارکت دروغین عدهی از ا راد مناعت طلب -معامل یر ونوکر بیگان نمتوان
وحدت ی پارچگ وادارهی نیرومند ستالر جوابگتوی خواستت "تای نهادینت ی تمتار اقتوار ستاکن در کشتور و
صاحب قانون را بمیان جورد .یرچ ما باید اابت نماییر ک چگون با عقاید مختلف میتوانیر متحدان زندی
نماییر .ودر راستای این "دف مقد و واال جیا" ر"نگ ب رشد کم وکیا شعور سیاس ما میتوانتد
کمک شایان نماید واز طریق جن بیداری اجتماع میتوان ادارهی سالر مل را پدید جورد ودر عرص "ای
حیات بواسط ی جن ادارهی سالر مل اقتصاد را ک زیربنای تحوالت یک جامع متدن میباشتد .سروستامان
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بخشید وپای "ای اقتصاد مل  -ر تاه اجتمتاع  -عتدالت -وحتدت -استتق"ل وحاکمیتت ملت ختود را چت در
سیاستت داخلت وچت ختارج ملت وبتین المللت تقویت نمتوده بتا کتاروان تمتدن بشتری و استتاادهی مابتتت
در"مگرای این تمدن مطابق ب نروریات عموم عصرو زمان "ر یار یردیتد .ودستت مداخلت ی اجانتب
را از یریبان منا علیای مل کوتاه ساخت.
ر"نا ک بنا ب تعریف خود مجمون "ست مادی و معنوی یک قور -جامع یا ملت را دربر میگیرد
عبارت از مجمون پدیده "ای "ویت ملت  -تتاریخ  -تعلتیر وتربیتت -معر تت وجاتار علمت جوامت انستان -
ملتها یا اقوار میباشد .عناصر عمدهی ر"نا از جهت مادی نمون "ای معمتاری -کاشت کتاری -نقاشت -
خوشنویس  -ح اک  -خاتر کاری" -ی ل تراش  -دوزندی  -زریری -انتوان با نتدی وازینگونت "نر"تای
اریتف بتتوده ودر جهتت معنتتوی باور"تا -اعتقتتادات متتردر -استطوره "تتا -ا ستان "تتا -شتگون "تتا -روایتتات-
نرب المال "ا -ا"یات -طنز"ا -اشعار رزم واماال جن ک "م محصول تخیل -جرزو -تعقل -ابت ار-
ادراک جمع مردر است ک معر کنندهی معیار"ای زیباشناس  -عادات -مهارت "ای میباشد ک ب قسر

میراث وسرمای "ای مادی ومعنوی از نیاکان ب نسل "تای بعتدی منتقتل میگتردد .یتا بت عبتارهی دیگتر از
اس"ف ب اخ"ف میرسد.
از جمل ر"نا ل لور ک بخش عمدهی جن محسوب میگردد .از وایهی انگلیس ( یرمانیک) یعنت "
ولک" مردر و" لور " بمعن خرد وح مت ودانش بیان واستخراج یردیده است.
ل لور ک جزی عمدهی ر"نا باستان ما را تش یل مید"د -درحقیقت ر"نتا جمعت متردر را مطالعت
می ند -وشامل ابعاد یونایون میباشد -ی از ابعاد جن سنن وعنعنات مردر است کت بایتد جنچنانی ت "ستت
جم جوری وابت یردد.
پامیر بدخشان ک ر"نا جن از تمدن جریای  -ممزوجیت تمدن رور وچین" -ندو ایران -یونان وباختر-
میترا پرست یا مزدای  -مزدسین  -بودای  -بخصو زبان اوستای با بخش "ای یونایون ر"نگ جن تا
تمتتدن ""لنیستتت " امتتر یر ت ت از دیتتن مقتتد استت"ر بخصتتو تشتتی استتماعیلی ودر میتتان جن از تصتتوف
وعر ان یر ت تا بحث "ای ک"م  -وانوان کوچ "ا و روعات رق مت ا"ب وطریقت "تای است"م چتون
قدری وجبری  -تناسخی وغیر تناسخی ق جعاتری -لستا و راستیونالیزر بزریتان ادبیتات و ر"نتا دری
اس"م  -م تب تعلمی حجت خراسان ناصرخسرو بلخ  -حت از طریق ی شاه نعمت اله نیز در بعنت
امورات لسا متأار است با کوشش "ای ر"نگ حسب نرورت "ای تاریخ تقی وانوان دعوت "ا در
سلستتل پیتتری ومریتتدی -چتتون رستتور طتتوغ بتترجوردن ویشتتتاندن جن بتتا ترانت "تتای مت "ب  -چتتراغ روشتتن-
دعوت بقا -نا -یردش پیران سال ی مرتب جهت ( دعوت داعیان ) جماعتت -دعتوت رنتا -دعتوت خاتا
شایون -سده -نوح  -طوی -سپورت با رسور بازی "تای یونتایون اطاتال وجوانتان کت ریشت در ر"نتا
کهن جریای دارند با غیره "مگون "ای ر"نگ وپیوند"ای عمیق با ر"نا عموم مشرقزمین وتمدن
جن چتتون ختتوانش راک "تتای کهتتن بتتا موستتیق کت ریشت در ستترود"ای "ویتتدای " دارنتتد واکنتتون بتتا شتتعرو
www.shughnan.com

فرهنگ عامیانهء پامیر بدخشان

دولت محمد ( جوشن)

8

قصاید شاعران نامدار مسلمان توسط رباب -تنبور -دف -سیتار -غچک وغیره جالت موستیق تتاری بتادی
و نرب اجرا میگردند ح ایت "تای تراوان داشتت کت روشتن نمتودن "مت ی بختش ر"نگت جن کاریستت
بس دشوار ک ب وقت مطالع  -بررس خ"ص یک مرکز ر"نگ تحقیق نیاز دارد ک متأساان تا حال
ب جن توج واقعت ونهادینت صتورت نگر تت  -بتاوجود رستمیت زبتان "تای پتامیری در قتانون اساست بت
صات زبان "ای درج  3مل کشور توج برای تجم ر"نگیان وایجاد د تر ر"نگ در ختود منطقت کت
بتوانند راجت بت ر"نتا -زبتان -تتاریخ وی شتت تمتدن دریتن بنتدر شتا"راه ابریشتر قتدیر بدخشتان وکشتور
تحقیقات علم ومایدی را در جهت تقوی ی سنن با ا تخار وارزشهای تاریخ و ر"نگ انجار د"نتد وجتود
نداردتا این وایق ی زندهی اوستای وجریای با تمار جاار تاریخ جن ک ط دورانها حاا یردیده .تجل خود
را نشان د"د .وسویواران این ط این سالها از " 0230جری تتاکنون غتارت وتبتا" جاتار مربتوط بت
تاریخ و ر"نا کهن سال پامیر بدخشان ک متعلق ب سرمای ی عموم ر"نتا ملت وتتاریخ متا میباشتد
بیرحمان جریان دارد .بگات ی عدهی محققان تمدن در کشور ما از حدود 0411 -ق ر – بنیان ی اری شتده
ک از جمل سروده "ای "ویدای " جن با ریش ی امروزین.
تران "ای قصاید از "مان اصل را تش یل مید"د -جاار مادی ر"نگ ما نیز با جن تمدن یره خورده است.
ک با نا یردیدن جن و بعن ارزش "ای دیگر چون جنگ"ت -حیوانات -چپاول مناب اقتصادی وطبعیت
وغیره وب اعتنای ب جن از اار نعف اداره باعث خودسری "ای عدهی از مناعتت جویتان -قاچتاق بتران
جاتار تتتاریخ ومتتواد مختتدره یردیتتده کت خستتارهی جن بتتر ملتتت جزادهی متتا وداشتت "تتای پتتر ا تختتار تتتاریخ -
ر"نگت  -اقتصتتادی خ"صت منتتا علیتتای ملت متتا نهایتتت درد جور وزیتتان بتتار استتت .زیتترا "تتر چقدری ت
دامنت ی دانتتش وجمتوزش وستتی تتر شتتود احتیتاج بت ایتن شتتناخت "تای ر"نگت بیشتتر میشتتود .در جلتتد اول
صاح ی  02ر"نا ناار تالیف سیدمحمد داع االس"ر جمده است.
" ترق "ر ملک ترق زبان و ر"نا جن است "  – 0-3صتاح  02حقیقتتأ چنانچت تت کر یا تت .بتا جن ت
اقتصاد زیر بنای حیات جامع را تش یل مید"د ول رشد وطرح مابت جن بواسط ی تا ر اقتصاد دان "ا
وبلندی شعور سیاس مردر صورت میگیترد کت حستب نترورت "تای نهادینت جامعت در پرتتو ر"نتا
ت امل یا ت احیا عمل وتعمیر میگردد.
یعن اقتصاد و ر"نا ورشد متقابل جنها الزر وملزور ی تدیگر میباشتند .در مناطقی ت از ر"نتا عامیانت
یر ت تا ر"نا عموم جن میتوانتد رکتود -عقتب یرایت  -پستماندی  -جمتود شتعور سیاست را بتا تحجتر؛
وتعصب از میان بتردارد وبت ااتر جن تربیت ی عمتوم ستالر یتردد طبعأشترایط عینت و "نت بترای ترقت
پیشر ت بواسط ی انتخاب جیا"ان مردر جماده یشت ملت در زیتر چتتر ادارهی ستالر ملت  -عتدالت اجتمتاع
واقتصادی -صلح وبرادری با کاروان تمدن بشری "مگار میگردد.
پت بتتر ادارهی دولتتت "استتت کت از روح ترقت خوا"انت  -وحتتدت طلبانت ی ر"نتتا عمتتوم وبعتتد "تتای
یونتتایون جن منجمل ت ( ر"نتتا عامیان ت ) ک ت میتوانتتد جامع ت را برایپ ت یرش تحتتوالت اقتصتتادی -اجتمتتاع
وغیره بسیج نمایتد استتاادهی الزر را مر عت دارد وبترای رشتد جن کتار نماید.ا غانستتان بت ماابت ی دروازهی
اتصال تمتدن مشترق ومغترب ختود محتور ابت تار ر"نتا وتمدنیستت کت بتا"ر یتره ختورده و توستط "مت
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ساکنان جن حاا یردیده .در ر"نا عامیان پامیر کت از ی شتت ی تتاریخ جریانتای کهتن تمتدن جن -ادیتان
وم ا"ب جن -بخصو زبان ورسر ورواج اوستای وبعد"ر تشی اس"م ح ایت می ند میتوان اکت "ا
وماال "ای زیادی را دریا ت نمود ک جیین بسا حقیقت "ای زندی را بیان می نتد .متاأل مقتوالت ونترب
المال "ای عامیانت را کت در میتان متردر رایتج استت ومتن جنترا از زبانهتای واختان وشتغنان ومنطقت بت
ارس ترجم کرده ار را قبل از دیگر بعد "ای وکلور بیان میدارر تا مصداق بیان وق ما یردیده باشد.
ک"ن ینده ملک ینده– یعن مردمی
ملک را خراب خوا"د کرد.

ر"بر ناالیق وینتده "ختراب" را بترای ر"بتری ختود انتختاب ب ننتد-

ست ل دریتتده یت "وشتتش بت پتتاری – در زبتتان عامیانت ی غتتاران -زیبتتاک واش اشتتر تلاتتا ست ل بت معن ت
"چمو " کهن و رنا ورو ر ت را یویند -وپاری  -پاره یت یتا دریتده رایوینتد -یعنت کستی چموستش
پاره باشد "وشش ب طرف ی پاره پوست است تا بیابد ودر چمو پین کند.
باال طوی پایان طوی -یاو نوبت ازما مطلب از یاونوبت جن میباشد ک مردر قری چوپتان یاو"تای ختود
را ب نوبت بدوش یر ت یعن نار "رخانواده در صورتی چوپان عموم در مقابل مزد نداشت باشند ب
نوبت جهت چوپان یاو"ای خود ومردر قری ر ت نوبت ختود را میگ رانتد .تاصتیل جن ت  -یویتا شخصت
باید در طوی "مسای "ای بتاال وپتایین بتا بتردن طویانت واشتتراک درجن حتق "مستای داری را ادا کنتد "تر
مش ل نوبت چوپان را ک جنهر در "مین روز مصادف یردیده حل نماید -واین شخ مرد یا زن ک تنها
وب دست یار ویا مشت "ت دیگتر ختانواده یت دارد حیتران استت چگونت بتا ایتن حالتت برختورد نمایتد تتا
مطابق این مقول ک "ر لعل ب کف جیدو "ر یار نرنجد .را برای حل مش ل بدست جورد.
بز در جب دمبش سیخ– یعن بز درجب ر ت با خطر غرق شدن روبروست واحتیاج ب کمتک دارد ودمتب
خود را جنقدر بلند یر ت ک یویا ب کمک نرورت ندارد -ومعن دیگر جن ت بر است کت یویتا شخصت
در حالت تبا" "ر از ت بر والف دست بر نمیدارد مانند جن بز است ک در جب ر ت اما دمبش سیخ است.
تل ل سیتار -جسوده سربیمار– یعن مردی در بستر بیماری با درد دست وپنجت نترر می نتد -امتا دیگتری
او را جسوده پنداشت باالی سرش سیتار مینوازد وتل ل میگوید -ودر ر مست ختود استت .بعتداز متدت
میبیند ک بیمار مرده -واالش "ر نایر ت مانده.
موش در سوراخ جای نمیشود غربال ب دمبش– تاصیل -برای موش سوراخ جنقدر تنا است ک ختود را
درجن جای کرده نمیتواند ولت ایتن متوش بتدون این ت مشت ل تنگت جتای را در ناتر داشتت باشتد غربتال
ک"ن را ب دنبال خود می شد تا ب جن سوراخ داخل ب ند ک ام ان ندارد.
از خر کرده توبره اش ک"نتر :تاصیل -مرکب جو وکاهی خود را جایی جخر نباشد قطدر توبره میخورد.
اما مرکب توبره اش از اندازهی قدوقامت خودش "ر ک"نتر است یعن برای مرکب توبرهی را ک معمول
است میتوان از کاه وجو پر نمود وباالی پتوزش کشتید -امتا تتوبرهی را کت از قتدو قوارهیمرکتب کت"ن تتر
است را نمیتوان از نگاه مصرف کاه وجو پوره کرد .مطلب از مصارف اقتصادی است ک تتوان دادن جن
کمرش ن است.
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یرسن نان خواب میبیند :مقول وانح است .اول زن جخرزن وجنگتاه زن ومترد -یعنت بیشتتر جبتادی خانت
جبرو وعزت مرد تربی ی اوالد" -مسای داری وروابط خوب یک خانواده ب خانر وابست میباشد.
حاکر ی روزه خان ی صد سال را خراب می ند :ویا قصاب ک بسیار شد یتاو حترار میشتود-بتور در خانت ی
ب سر میدراید ک صد سر دارد.
دریتتن مقتتوالت ونتترب الماتتل "تتای تتوق حقتتایق زیتتادی راج ت ب ت زنتتدی سیاس ت  -اجتمتتاع  -اقتصتتادی-
وچگون زیستن جدم نهات است ک انسان با اندرز تجرب جموز جن میتوانتد از مشت "ت راه بیترون ر تت
حاصل نمتوده یتار "تای مابتت را در جهتت زنتدی "د مندانت وتعمیتری بتردارد واعمتال منات تخریبت را
خنا نماید.
ما"" معن این نترب الماتل کت بتور در خانت ی بت ستر مت درایتد کت صتد ستردارد -بت تعبیتر عامیانت ی
پامیریان چنین است :بور ماال بتدبخت و ویرانت میباشتد -کت بت اتا"ر "متان مترغ استت کت در شتب "تا
پرواز می ند وغ ای خود را ش ار کرده بدست میتاورد وروزانت یتا در ویرانت "تا جتای دارد یتا در مقتار
"تای تاریتک جتنگ"ت وستوراخ "تای کتوه پنهتان میشتود بتا وجتود کت چشتر "تای کت"ن دارد از نتور ج تتاد
وروشن میگریزد در مقابل جن حساسیت دارد.
خان ی "ر ک بزرگ خردمند خود را از دست مید"د وبجای جن صد بزرگ نتادان ویتا خودختواه -جتا طلتب
مناعتتت وقتتدرت شخص ت وغیتتره ا عمتتال منا ت "ریتتک دعتتوای بزری ت را علی ت ی تتدیگر بتتراه
وحتتری
میاندازند ودرین خان سرداری یا بزرگ نمای مینمایند -بدبخت ونااق ک تعبیر "مان بور است ب جسان
درین خان مقار یر ت جنرا ویران میسازد .و ویران بسیار ب جسان صتورت میگیترد حاالن ت جبتادی بت
بسیار ت"ش ومبارزه علی مش "ت بدست میاید.
"مچنانی تربی وجیا" علم واخ"قت یتک انستان نترورت بت تعلتیر معر تت مطتابق عصترو زمتان دارد
واین کاریست تو ر با مش "ت ک با ت"ش ومبارزهی متداور نسل "ا بدست میاید -در جهالت نگ داشتن او یا
ویرانت او میتوانتتد بت ستتهولت در ااتتر ناتتاق انتتدازی وبت اعتنتتای بت جامعت صتتورت پت یرد .وح تتیر ستتنای
میگوید:
سالها باید ک تا یک سنا اصل زج تاب

لعل یردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن

سالها باید ک از دامان رحر مادری

شاعری زاید ادیب وعار شیرین سخن

لذا سربزرگی هم که با نور دانایی روشن است اگر درمیان نباشد وبجاای
زند خانه جای بوم ویرانی میگردد -زیرا دانایی بهشت است ونادانی دوزخ.

ددسار ناادان بز بزرگای

حکیم فردوسی درشهنامه در داستان بهارام گاور ایان بجرباه را راجاق باه کریاه کاه باه تادشااک احتارام نکردناد
باوجودیکه از عدالت تادشاک ورهباری بازرق کریاه دبااد شادک بودناد .دنهاا دارایای ماادی داشاتند ولای از دارایای
معنوی که همان بربیه علمی واخالق است بی بهرک بودند ،تس بهرام به وزیرش (روز باه مییاد) وفی اه داد باا
دن کریه را طوری ویران کند که مسیلیت ویرانی هم در عمل بادوش خودشاان باشاد .باا ازیان ویرانای بجرباه
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علمی واخالکی را بدست د رند ودوبارک وکتیکاه دبااد شادند از کرکتار اخالکای احتارام وددان انساانی برخاوردار
باشند ( .روزبه میید) بنا به فرمان بهرام گور به نزد اهالی دک رفت واهالی را در مجلسی دعوت کرد ودنهاا را
با هم نشاند بعداز اینکه روحیه غرور وخودخواهی اکثریت شان راکه از علم وبربیه اخالکی بی بهارک بودناد
بحریک نمود -چنین فرمود شما همه مردم دانشمند -بیق بزرگی -دباد از معیشت زندگی هستید -تادشاک بهارام
گور ،از شما بزرگان وشخصیت های عالیقدر بسیار بمجید کرد وفرمود .این ها همه لیاکت بزرگای وکالنای را
دارند -لذا-
بدین ده زن وکــــــــــــودکان مهترید
ازین ده چــــــ مزدور چ کد خدای
زن ومرد و کـــــــودک سراسرمهید
خــــــــــــــروش برجمد زپرمای ده
چوناپاک شد مــــــــــــرد برنا ب ده
"مـــــــــــــ یک بدیگر بر جویختند
چو برخواست زان روستا رستخ
"مـــــــــ ده ب ویران جورد روی

کـس را نباید ک رمان برید
بیک راه باید ک دارید جـــای
ی ا یک "مــــــ کدخدای د"ید
زشادی ک یشتند "مــواره م
بریدند نای سر مـــــــــرد مـ
ب "ــر جای بیراه خون ریختند
یـــــــــر تند نای ازان ده یریز
درختان شده خشک ب جب جوی
(ج3

 621شا"نام )

حاالن پنج انگشت دست برادر "ست وبرابر نیست .مطلب ازین سخن مس"ل حقوق نبوده یعن استتعداد"ا
قدوقامت جنها رق دارد .پیش از پاده خاکدود(-مقول عامیان ) یعن  :کسانی پیش از کتار وعمتل غلغلت برپتا
می نند اما کارعمل نمیگردد "مان پیش از پاده خاکتدود استت (پتاده یلت ی حیوانتات ا"لت  -خاکتدود خاکبتاد).
کلوش کهن در بیابان نعمت است.
از دیوار کج پر"یز.
رنا زرد یویای احوال درون است.
از چشر ب اسرار دل "مراه را"یست.
چیزی جسیاب کند چیزی دان تر.
"ر از توبره میخورد و"ر از جخر.
سگ ن روی خاوندش.
از کمان ش ست دونار م ترسد.
کمپیر ک درپایگ نتواند برقصد میگوید پای تنا است.
شف شف ن شاتالو رهی راست.
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صیاد را از دل ج"و چ خبر -شیننده برای رونده.
از مار بد یار بد بدتر.
خر "مان خر پاالنش نو شده.
چشر وطن بما چشر ما ب او.
دشمن وطن دشمن جان.
ایمان در راست است.
نی

بجا میماند وبدی میگ رد.

مرد را"مت ب ار ن ک خنجر درمیان.
ک در "م مقوالت نرب المال "تای توق نمتایش زنتدی متا درطت قترون بتا عقایتد وکلتتور -طترز زنتدی
جامع بیان میگردد .ر"نا خا یا معیتاری در حقیقتت وابستت بت جن ر"نتا عامیانت میباشتد کت قبتل از
تحریتر پدیتد جمتده زیترا ختتط کت از 2211الت  2511ق ر بنتا بت شتتوا"د تتاریخ پدیتدار یردیتده در تابیتتت
ر"نا معیاری و خا نقتش ختود را داشتت استت -لت ا بختش "تای جن توستط قلتر چتون خطتوط وکتابتت در
دست خوا بود درقید تحریر درامده محاوا مانده است.
اما ر"نا عامیان  :این ی سین ب سین توسط مردر حاا یردیده ومیگردد .یعن از طریق باق ماندن در
"ن توده "ا از یک نسل ب نسل دیگتر انتقتال یا تت تجلت بختش "تای از رونتد زنتدی انستانرا طت "تزازان
ستتالبیان میتتدارد .ر"نا عامیان ت یتتا متتردر بتترای نخستتتین بتتار درستتال –  0441ر – توستتط "تتتام " متتورخ
انگلیس در روزنان ی (اتینیور) لندن ل لور یاد یردید.
یا بنا ب قول دیگر "امبروارزتن" در – 0445ر  -جاار باستان وادبیات عام را ل لور نامیتد – مطالعت در
طرز تا ر توده "ا ک شامل تحقیقات در اساطیر -قص "ا -نرب المال "ا ومقوالت -تران "ا -وسایر شیوه
"ای تا ر انسان از مهر ترین جن در ر "ر قرار دارد.
"رابرت یلد" مختصر میگوید :ر"نا تاا"م قراردادی است ک در عمال وساخت "ا تجل می ند وجوام
را از "ر متمایز میسازد.
التاات ب ل لور ب تتدریج جهتان مشتمول یشتت انجمتن "تای ل لتور در اکاتر کشتور"ای پیشتر ت جهتان از
جمل ابتدا در – 0443ر رانس – و 0444-ر امری ا – بوجود جمد.
در کشور ما بعداز سراج االخبار دربارهی ادبیات عام انجمن ادبت کابتل کار"تای قابتل تتوجه را در متورد
ل لور در تاریخ ادبیات معاصر ادبیات کشور کرده ک قابل قدر میباشد.
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"مجل ت ی لمتتر" درستتال " 0241-جتتری شمس ت  -ب ت ل لتتور توج ت نمتتوده "مچنتتان درچوکتتات اکتتادم علتتور
ا غانستتتان نیتتز شتتعبات موجتتود استتت ک ت در قستتمت ر"نتتا کار"تتای ارزنتتدهی را انجتتار داده انتتد .دانشتتمندان
و نویسنده یان زیادی "ر از مرکز و والیات کشور راج بت ادبیتات عامت کار"تای کترده انتد ماننتد جنتاب -
عبدالغاور برشنا -داکتر جاوید  -شهرستان  -قیور قتویر" -متار -رحتیر الهتار وغیتره کت قابتل ستتایش میباشتند.
کتتتاب ار زشتتمندی کتت متتألف جن "بختتتان " میباشتتد راجتت بتت پیونتتد زبتتان "تتای پتتامیری :شتتغنان  -واختتان -
اش اشم  -سنگلیچ  -منجان وغیره با زبان پشتو نوشت وبا اابات این زبان پشتتو منشتعب شتدهی از "متان
اصل جریای مشترک زبان در دو ساحل "اکسو " – پامیر است -وختانیرث -میباشتد را روشتن کترده استت.
وب دانشمندان معلور است ک زبان "ای جریای ب نسبت مهاجرت بخصو مش "ت جیوپولیتی از اصل
ب روعات در ط "زاران سال مبدل یشت است.
نگارنده ب این عقیده است ک زبان اوستای ک دانشمندان ایران بیشتر زبان پهلوی را رزنتدک"ن جن قلمتداد
نموده وبعد "ر زبان ارس را درجن پیچیده اند ایر تحقیقات "م جانب ودلسوزان بدون برتری جوی "ای
منطقوی صورت ییرد موجودیت خود را در"مین زبانهای "پامیری" ک ریش ی زبانهای اصیل دیگر جریای
"جریا ویج " با جن یره خورده ابوت مینماید .یعن زبان دری ارس – پشتو ودیگر زبانهتای کنتون مربتوط
ب جریا ویج در کشور از "مین زبانهای (پامیری یا اوستای ) منشعب یردیده -ت امل کرده وب کمال رستیده
اند .وام ان دارد ک زبانهای پامیری کنون تا زمان ختر سلطنت یاتل "ا ی بوده وبعد"ا ب نسبت عوامل
تتتاریخ "جیوپتتولیتی " ب ت لهج ت "تتای کنتتون شتتغنان  -واختتان  -منجتتان  -اش اشتتم  -ستتنگلیج  -روشتتان
ولهج ت ی دروازی مبتتدل شتتده باشتتد .وشتتا"د ایتتن قتتول "مانتتا نامهتتای محتت"ت موجتتود ب ت زبانهتتای پتتامیری در
سرتاسر بدخشتان وحتت تخارستتان میباشتد کت بت تحقیتق نیتاز دارد .وایتن وایقت ی زنتدهی اوستتای راحتت در
ادبیات و ر"نا عامیان با تمار پیوند"ای دانش جامع شناس در مقط زمتان (دیاکرونیتک) (ستن رونیک)
ک برای شناخت پدیده "ا قانون "ا و اابط "ا را بدست مید"د میتوان شناخت ماأل چتون یتیش بت لهجت ی
واخانیدر ارس " یوش" و یوپک "جب" ارس و"مچنان در زبان پشتو شونده "لب" ب لهج ی شغنان "شند"
یا غوږ ب پشتو "یوش" ب شغنان "غوږ " وب اش اشم "غال" وغیره اابت نمود ک روعات از یک اصل
میباشد .لت ا باجر"تت میتتوان ااهتار نمتود کت توجت بت زبانهتای پتامیری ورشتد تمتار بعتد"ای ر"نگت جن در
شرایط کنون کشور باعث تقوی ی جو"ر سمبولیک وحدت مل  -محبت وبترادری میتان "مت اقتوار میگتردد.
زیرا درین جیین ی ر"نگ "م جریاتباران واقوار عزیتز ایتن سترزمین جلتوهی پیونتد"ای عمیتق ختود را تماشتا
مینمایند.
"مچنانی در اوراق قبل راج ب ل لور ک بخش عمدهی ر"نا باستان متا محستوب میگتردد تونتیحات
مختصری بیان نموده ونرب المال "ا ومقوالت چندی را ک یویای -سیاست -تربی  -معر ت -شیوهی زندی
اجتماع  -نی وبتدی -شتجاعت و"متت وغیتره برشتمردیر -اکنتون بت تونتیحات دیگتر ل لتور در ر"نتا
عامیان ی پامیریان وپیوند"ای جن با ر"نا عامیان ی عموم میپردازیر.
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قص "ای اساطیری و ا سان "ا :داستانهای اساطیری وا سان "ای موجود در میان پامیریان بدخشان را ب
س یون در چوکات داستان دراز -کوتاه" -اوچرک" با محتوای اسطورهی تاریخ و ر"نگ حماست قبتل از
اس"ر -و"مچنان تاریخ ر"نگ  -حماس بعداز اس"ر وح ایات عاشقان ی غنای با بیت "ای عامیان میتوان
ارزیاب نمود .ح ایات اسطورهی ک با غلو واوصتاف بیترون از تتوان انستان یتا" دربعنت متوارد ی جتا
میباشند وب ی شت "ای قبل از اس"ر تعلق دارند اکنون با پوشش عقاید اس"م "مراه یشت اند ول در پشت
ایتتن ح ایتتت واقعتتات تتتاریخ  -جنگ ت پادشتتا"ان ک ت پهلوانتتان استتطورهی یردیتتده قتترار دارنتتد -ک ت ب ت تحقیتتق
موشگا ان نرورت دارند -ونیز درجریان جن تحقیقات ب عقاید لسا  -نبرد -خیروشر -نور والمت -نی ت
وبدی وخ"ص کیش "ای مروج در "جریاویج " غترور و"متت ملت وبعتد"ای دیگتر مربتوط بت جن پت بترد.
چون در مناطق پامیر رد پای ادیان کهن چون مزدا" وبعد مزدیسن وکتیش "تای منشتعب ویتا وابستت بت جن
مانند مهرپرست (میترسیر) زروان نیسر -عناصر پرست  -بتودای  -یریتک بودایتک حتت قربتان بت شتیوهی
م ا"ب یونان ک از تمدن یونان وباختر وپیوند"ای از ادیان کشور"ای "مسای از جمل چین وغیره باقیمانده
است درح ایات اسطوره وا سان "ا -عقاید -رسر ورواج "ای منطق با اش ال یونایون میتوان یا ت واز جن
برای روشن کردن واقعات تاریخ  -عقیدهی ومعر ت و ر"نگ استااده نمتود .دریتن ح ایتات نبترد خیروشتر
وانیح میباشتد( .پنتدار یاتتار وکتردار نیتک) بتا شتجاعت وشمشتیر پهلوانتان ویتا بزریتان بتر اید"تا -دیتو یتا
ا"ریمن غلب مینماید -یا" حیوانات ب کمک انسانها م شتابند -طوط ومینا او را از خطر"تا جیتاه می ننتد
ل ا باید انسان جنها را دوست بدارد -یا" در"ر سنا زیبا نقش پای دلدل "شاه مردان" -ویا جب ک از جستین
ب ب اطمة الز"را بیرون میشود وقابل زیارت وتبرک میباشد -یا زیارت "ا وح ایت مربوط ب "ر زیارت
ک تعداد جن در "رقری یا" ب چندین زیارت میرسد .حت چوب درختت جن -چشتم ی جن -ستنا وختاک جن
با مبارک بودن نور خورشید درایار زمستان وجواز بهار وغیره ک احترار "م ی جن با پوشش عقایتد است"م -
تصوف وعر ان وغیره در ر"نا عامیان یمنطق وانیح میباشد .بدوار وبقای این ح ایت از ینجین ی تمدن
غن وکهنسال ما کمک مینماید .ماأل از جمل چندین ح ایت اسطورهی در البت"ی جن واقعت تتاریخ از قترن
پتنجر متی"دی نهاتت ودر منطقت ی "بتتازییر" ولستوال اش اشتتر بوقتون پیوستتت ح تایت را بیتتان نمتوده وبعتتد"ر
حقیقت تاریخ جنرا بیان میداریر.
زی وموقعیت جیوپولیتی این قریت
ساختمان وموقعیت جیوپولیتی این قری  :ابتدا با معر عوار
باید جشنا شویر زیرا هر موقعیتت زی ت بخصتو ی شتتن سرچشتم ی دریتای کت از پهلتویش بستوی جنتوب
غرب با جب شوال دره "قری ی "مجوار" جن ی جا میشود وبا زیباک میرود سرچشم ی دریای کوکچ محسوب
میگتردد .ایتن دریتا وایتن قریت درمستیر سترک کنتون وقتدیم راه ابریشتر قترار دارد کت بت طترف شتترق جن
شهرقدیم جریای "کویرشا" یا "س ل ند" " اش اشر کنون " واق ب طرف شمال جن درهی "شتوالدره" یتا کتوه
یاغورده -جوشن کوه -با کوه "ای "نیچر" اش اشر "مچو دیوار بلندی با کوه "ای جنوب جن "کوه "نتدوکش"
ا تتتاده -ب ت طتترف غتترب جن دشتتت کوچتتک "ویجلینتتا" یتتا "ایدلینتتا" قری ت ی "ستترخ دره" وبعتتد"ر قصتتبات-
زرخان -ویرث وغاریب ولسوال زیباک واق یردیده درپایان این قری ب طرف غرب جن چمن زاریست ک
از نت پوشتتیده میباشتتد ودر میتتان جن جهیل ت بت مستتاحت  51متتتر مربت وشتتاید بعمتتق  05متتتر کت "رچهتتار
طر ش ازن پوشیده بوده وجب دریاچت ی کت کتر شتد نیتز از "متین "جهیلتک" میگت رد -یعنت ایتن حتو از
"مان جب لبالب استت کت بت پایتان میترود .درقتدیر راه کتاروان رو ابریشتر ازمیتان دره "تای بدخشتان لبستوی
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زیباک -اش اشر -واخا ن جمده واز کوتل جخر واخان متصل با سرقول ایالت س یانا یا شهر یارقند ب چتین
میر ت است .وجن کوتتل جختر واختان "پتامیر" نامیتده میشتد کت اقتوار جریتا" در دامنت "تای ایتن بتار جهتان بت
زراعت ومالداری وای"ق نشین  -پرداختت بعتد بت نستبت ازدیتاد ناتو از "متین دامنت "تای پتامیر -واختان-
اش اشتر -شتتغنان -درواز -زیبتتاک -منجتتان -شتتیوه وختتنج (کت قبیلت ی خیتتون) درجنجتتا ستتاکن بتتود وشتتمال شتترق
"نتدوکش -بدخشتان (جرر(مازنتدر -یتی"ن) (-بهتتارک "ای"شت )" (-کشتر کنون ککشتمون) شتهر بتتزرگ -راغ
وغیره اکناف بدخشان ب سوی جنوب غرب "ندوکش" -ند وایران وغیره مهاجرت کردند.
بنا ب نوشت ی داکتر صاحب ناتر مترادی درکتتاب بدخشتان در تتاریخ " :این ت چترا مستیر کاروانهتا ازیتن
موقعیت "ای پیچیده باوجود اینهم سنگستنهای صعب العبور میگ شت سوالیست ک پاسخ جنرا با م"حا بت
زی وجغرا یا" پامیر بدخشان دریا ت .ب قول مناب ک"سیک ومعاصر جریانتا در مراکتز جستیا
عوار
و وخانیرث در مرکز جریاویج قرار دارد" ج ا 41 -ک تونیح جن از مونون این اار خارج است -ل ا بر
میگردیر ب اصل مطلب:
در کنار "مین جهیل ک قول بازییر نامیده میشود دو تپ ی خاک وجود دارد ک رنا خاک جن سرخ ب رنا
خون میماند -واین سرخ خاک در موجودیت شوره وتابش ج تاب ونر جب دریاچت درطت "تزاران ستال پدیتد
جمده ومناطق زیادی از قری ومنطق را را یر ت است.
راه وسرک قدیر از پهلو متصل با "مین تپ "ا میگ شت بر باالی تپ درقرن پنجر می"دی اطاق بوده ک بعد
در بارهی جن تونیحات وچشر دید"ای خود را درسال  0213بیان میدارر.
وح ایت اسطورهی ما "ر از"مین جای جغاز میشود -مردر بازییر اش اشر وزیبتاک حتت تتا واختان وشتغنان
"ر با این ح ایت معروف درمنطق "اید"ای "ات سربازییر" را میدانند وح ایتت مینماینتد(.حتت در "نتزای
والیت یلگت کشتور پاکستت ان "تر ایتن ح ایتت بتا تاتاوت "تای کمت موجتود استت کت روابتط دو طترف را از
نگا" روابط ر"نگ نشان مید"د) .در زمتان "تای بستیار قتدیر در "متین حتو "بتازییر" اید"تای زنتدی
می رد ک "ات سر داشت وشبها از جب بیرون جمده از جدر تا حیوان "رچ بگیرش میامد را رو میبترد وبتاز
در"مان حو پنهان میشد .این اید"تا از نتور خیتره کننتدهی ج تتاب ختود را نهتان میداشتت و قتط در تتاری
وشب "ای سیاه ومهتاب ب قری "تا حملت مت بترد سترک"نش در میانت وستر"ای دیگترش کوتتاه ودراز بت
دوطرف شان ی عری ودحشتناکش قرار داشتند او قتط دو چشتر ختونین چتون دوکاست ی برجمتده داشتت ولت
سر"ای دیگرش چشر نداشتند کور بودند وبا ایتن دوچشتر درشتب توستط "مت ستر"ایش طعمت ی ختود را مت
بلعید .یو"یا چشر "ایش درمقابل نور حساسیت داشتند.
مردر اطراف جهیل -قرا وقصبات از وحشت ودحشت او میلرزیدند ناچتار درپت چتاره شتدند جنهتا در"تر
س ماه چهل تقز نان -چهتل بترهی بریتان -ویتا" یتک جدر عمومتأ از جتن دخترانترا در روز بت لتب حتو
برده میگ اشتند چون زمان یرسنگ اورا میدانستند وخود میگریختند اید"ا "ر در حو بوی طعار رایشت
را یا ت شب از حو خارج میشد و"م را رو میبرد ودوباره ب جهیل ک م انش بود اس ان میورزید.

www.shughnan.com

فرهنگ عامیانهء پامیر بدخشان

دولت محمد ( جوشن)

16

ب این ترتیب این اید"ا از حمل ب قصبات صرف ناتر کترده ختری میختورد ودر حتو مت خوابیتد متردر
دخترانتترا بت نوبتتت از "رناتتر یر تت بت اید"تتا میبردنتتد -وایتتن کتتار ستتخت تتتر از"مت بتتود -زیتترا جن اید"تتای
ا"ریمن ت ب ت یوشتتت وختتون جدم ت وختتوردن جن در"متتان اوایتتل پیداشتتدنش درمنطق ت وحمل ت ب ت جتتان انستتانها
وحیوانات عادت کرده بود تا یوشتت جدمت نمت ختورد از حملت بتر قریت "تا ختود داری نمی ترد .بعنت "تا
میگاتند این اید"ا نیستت ا"تریمن دیویستت کت ختود را در قالتب اید"تا درجورده وعتدهی میگاتنتد ایتن اید"تای
ا"ریمن است .خ"ص مردر از خداوند نجات م طلبیدند تا ازوطن خود کت دوستتش میداشتند ترار ننماینتد.
روزی "مان شب اید"ا باید طعم اش را صاحب میگشت نوبت بردن جدم "ر جهت طعم اید"ا جمده بود
ل ا از مرد بینوای ک تنها یک دخترک داشت دخترش را ا"تال یر تنتد و"مترای چهتل تقتز نتان -چهتل بترهی
بریان نزدیک عصر ب لب حو بردنتد دستت وپتای دختتر را مح تر بستت درپهلتوی نتان وبتره "تای بریتان
ی اشت خود بریشتند -دختر حیران وب پناه م نالید وامید نجات برای ر"ا" از د"ان وش ر پلیتد اید"تا را
نداشت -در"مین "نگار ک او مینالید نایاه سواری با اسب یلگون وشمشیر دوپی تر ک"نت بت کمتر داشتت بتر
لب حو رسید واز اسب رود جمد وجن حالت را دید از دخترک بپرسید دخترر تورا ب چ یناه بست واینجا
ی اشت اند دختر ح ایت را برای سوار بیان کرد ودلسوزان یات برو ک تورا "ر جن اید"ا رو خوا"د برد.
مرد سوار خندیده ب او یات من برای نجات دادن تو واین ا"ال جمده ار اید"ا را می شر وبند از دست وپتای
جن دختر ر"ا کرد وخود منتار ماند -ول خوابش در ربود ودر"مان نزدی مدت بت ختواب ر تت دختترک
حیران ایستاده ماند ودر نزدیک وی باالی سنگ نشستت -تتاری شتار ترا رستیده بتود کت اید"تا از حتو
غرش کنان جهت خوردن طمع اش سراز جهیل بیرون کشید -دختترک از تتر بت یریت ا تتاد جب دیتده اش
"مچو باران رو میریخت -از وحشت او سوار بیدار یردید واز او پرسید چ یپ است دختر اید"ا را ب جن
پی ر وحشت جورش ک نیم ی بدنش را از جب کشیده بود ودرسیا" شار سیا"تر مینمتود بت او نشتان داد مترد
شمشیر دو در یا دوسر از غ"ف کمربندش بیرون جورد وب سوی اید"تا حملت بترد وبتا شمشتیر ستر"ایش را
نشان یر ت "رسری راک میبرید خون واره میزد کوه وزمین را سرخ م نمود .ول صدای بتر میامتد کت
این سر از من نیست باالخره مرد بعتداز جتدال وکوشتش وتت"ش زیتاد در حالی ت اید"تا کتامأل از جب بیترون
جمده بود سرجخرینش "مان ک دو چشر جتش یتون وختونین چتون دو کاست در وی قترار داشتت را نیمت بریتد
ول اید"ای نیر جان ک دیگر رمق بترایش نمانتده بتود جستد ختون جلتود و دحشتت بتار ختود را در میتان جب
حو پرتاب کرد وصدای برجمد ک "روقت جخر زمان شد من زنده میشور وم برایر ودیگر پی رش درجب
غرق یردید وخاموش یشت -مترد شمشتیر ختون جلتودش را در ستنگ کت از حتو بت اصتل ی دوصتد متتر
باالتر است پاک نمود ( مردر قری ی بازییر "نوز"ر سنگ دوپاره شده را نشان مید"ند ومیگویند ک این "مان
ش ا است ک ب اارپاک کردن شمشیر بوجود جمتده استت) و"ریتاه صتدا" از جب حتو درااتر عتوار
زی درون جب تولید شود جن صدا را غرش نیم جان جن اید"ا م شمارند( .-)3دختر بعدازین "م کمک
بسوی ناج خود ومردر ر ت دست وپتایش را میبوستد ومیپرستد شتما چت نتار داریتد -تدای شتما شتور وستوار
میگوید من "شاه مردان" "ستر وبا اسب خود ور غایب میشود -دخترک بتا حیترت وشتادی بت خانت مت جیتد
ومردر را از احوال خبر مید"د جنها با ناباوری ب او مینگرند وتا ردا منتار احوال میشوند -با روشن روز
وطلون خورشید م بینند ک "م اطراف جن جهیل از خون سرخ جن اید"تا یلگتون شتده -نتان "تا وبتره "تای
بریان درکنار جهیل باقیمانده از اید"ا جز چند سر بریده ک درمیان ن "ا ا تاده خبری نیست از شادی جشن
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میگیرند ودر اطراف حو ک بت "ای زیادی داشت جتش درمید"نتد واز بتاالی جن جتتش بت دویتدن میگ رنتد
یعن خیز میزنند وخود را با نور تطهیر مینمایند -ک این رسور جتش بازی جنها در زمستان ک "نگار وروز
معین دارد "نوز "ر رواج دارد -درتابستان نیز در ای"ق "ا عدهی از جوانان بت ی را جتش زده دور سر چرخ
داده ساعت تیری نموده خصوصأ از طرف شب این بازی را انجار مید"ند.
اما تاصیل دیگر ک نگارنده راج ب این ح ایت مینمایر این است!
زیرا درسال " 0210جری شمس عساکر سرحدی اش اشر جهت ا راز پوست ی امنیت بتاالی ایتن تپت دستت
ب اعمار اطاق جهت اس ان شان زدند .درجریان کار دیوار"ای خشت ساید کترده بتا یتن ایتن اطتاق یمبت ی
قدیم "ویدا یردیده ک داخل جن ب ش ل مرب ول پوشش جن بتا خشتت بصتورت یمبت کت "تر خشتت جن بت
طتتول  35وعتتر  31وقطتتر  01ستتانت متتتر بودنتتد" .مچنانی ت اکنتتون "تتر مشتتاب ب ت جن دربعن ت نقتتاط
اش اشر واخان و ولسوال "ده دادی" والیت بلخ نمون اینگون تعمیر موجود است اعمار یشت بود.
از داخل جن جاار عبادت بودا" چون یاوک "ای پخت شده از یل -غتال -کتوزه "تای ستاالین ختورد وکت"ن
پیدا شده ک متأساان عساکری ب ماهور تاریخ جن نم همیدند "مت را نتابود کترده ش ستتانده بودنتد -ولت
نگارنده ک جن وقت "ا ا سر در"مان قطع ی مربوط بودر از کندن دیوار"ای جن توانستر جلوییری نمتایر کت
اکنون "ر شاید باق مانده باشند .درپهلوی متصل ب این اطاق قبر دستت جمعت تقریبتأ از جستد "اتت ناتر کت
استخوانهای شان پوسیده بود ول جمجم "ای شان حساب کرده میشتد در ااتر کنتدن کتاری جن عستاکر جهتت
مونی یا سنگر این جمجم "ا نیز ش ست بودند.
ول از میان استخوانها یک حلق ی لزی داسروی ویک حلق ی لز دیگر ک از جن حلقت ی داستروی بزریتتر
بود ودر میانش نقش مانند اسپ از لز داشت دیتده میشتد -شت ل ایتن حلقت تقریبتأ ماننتد نعتل مرکتب و لتز جن
برنج بود ک زنا وی شت زمان سیا"ش ساخت بود ب دست جمد -ک نگارنده جنرا ب مش "ت از عساکر

بدست جوردر وتاکنون "تر نگتا"ش داشتت ار .امتا ایتن حلقت ی لتزی چت بتوده از قنتار روزی درستال 0212
"جری شمس ب موزیر کابل جهت دیدن جاار تاریخ ر تر در داخل موزیر بعداز دیدن جاار یونایون تاریخ
وطنر (ا غانستان) نایاه چشمر ب خشت پخت یا خار ا تاد ک بر روی جن نقش "مین حلق ی نعل مانند با "متان
نقش اسپ یون درمیانش حک شده بود .دقیق اورا ارزیاب کردر نقش "مان است ک از تپت ی بتازییر بدستت
جمده ونزدر میباشد -در زیر جن خشت ک باالیش تحقیقات مأرخان وقت صورت یر تت بتود درکاغت ی نوشتت
بودندک این نشان مهریست ک ازقرن3ال  5می"دی جهت عبور کاروانهتا بترای تحویتل یتر تن محصتوالت
یمرک ودادن رسید"ای تجارت  -یر تن مالیات وغیره از جن استااده میشد.
بعد وقتی بعداز  2سال " 0311جری دوبتاره بت بدخشتان جمتدر بت مطالعت دراطتراف مونتون پترداختر
وانح یردید ک درقرن پنج می"دی درمسیر راه ابریشر یمرکات وجود داشت ک از زمان یشایش جن برسر
راه "ا اعمار میگردیده واز تجار حق عبور ومرور برای دولت کوشان ویا بعد"ا امیران ملتک الطوایتف تتا
اهور یاتل "ا اخ مینمود ک با "مین (مهر) اجازه عبور م یا تند .وباالی "مین تپ "تر قومانتدان یمترک
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وجود داشت وشخص بودا" م "ب بنار ایدیهاک ویا ایداک با "ات نارش مستقر بتوده استت -وبنابت حتدث
قرین ب حقیقت چهل نار نان "چهل برهی بریان" مالی ی جنها از متردر محت"ت بتوده استت .کت شتاید بواستط ی
عساکر یاتل "ا ویا"ر امرای محل دیگر ویا مردر محل کشت شده انتد .زیترا کلمت تقتز لغتت ترکت استت کت
بعد"ا در زمان سلط ی مغوالن وترکتباران بر بدخشان درادبیات عام ی منطق داخل یردیده مانند دیگر کلمت
"ا چون حشر -جری  -ول وغیره در زبان یاتاری مردر رواج پیداکرده است و"مچنان برهی بریان "ر شاید
بعد"ا ب جای چهل تاستان روغتن استتعمال شتده باشتد زیترا بودا"یتان یوشتت حیوانتات نمت خوردنتد .لت ا ایتن
پوست ی یمرک با استااده از قدرت برمردر محت"ت التر کترده باشتد کت بعتداز کشتت شتدن او بتا "اتت ناترش
توسط کدار قدرت دیگر ح ایت او با ی شت قرنها درمیان مردر بت رنتا ح ایتت توق "اید"تای "اتت ستر"
بازییر جمده است.
وام تتان دارد کهقتتات"ن (ایدیهتتاک یتتا ایداک) ختتود اورا زخم ت نمتتوده درجهیتتل انداخت ت باشتتند -درقتترن پتتنج
می"دی اخت" ات م "ب میان بودا"یان ک دولت کوشان از جنها حمایت می ترده وپیتروان مت ا"ب مربتوط بت
"مزدیسن " بر"من وشاخ "ای وابست ب جن ک کرشان ی شت درمنطق موجود بتوده -عتدهی کت بت مت "ب
بودا" وابست نبودند توسط حاکمان بودا" تحت شار قرار داشتند ل ا التر ایتن قومانتدان بتودا" مت "ب بتر
مردمان مح"ت از جمل "بازییر" ک تاعصر متا "تر جاتار جتتش بتازی را زمستتانها بت صتات رواج عامیانت
حاا نموده اند با ع"مات دیگری ک "زردشتت " بتودن جنهتا رانیتز در قترن پتنج متی"دی نشتان مید"تد باعتث
یردیده تا از وی و"ات نارش با نارت "اید"ای "ات سربسازند" وبعد"ا ب جن شاخ وبرگ خارق العاده داده
دشمن اش را ب صات ا"ریمن با نور خورشتید ونی ت مواجت نماینتد .امتا بعتداز پت یر تن دیتن مقتد است"ر
ومربوط شدن ب م ا"ب اسماعیل نزاری ک شاخ ی از تشی امام میباشد این ح ایت را ب شاه مردان عل
ابن ابوطالب (ن) پیوند داده او را قاتل جن اید"تای "اتت ستر بتازییر کت ختونش دوطترف محتل را تتاکنون "تر
سرخ کرده وشمشیرش را درسنگ پاک نموده معر نمایند -وب این ح ایت رنا وپوشش است"م داده تتا
ازی سو عقیده ب شاه مردان درمیان عوار مستح ر باشد واز ستوی دیگتر عقایتد قتدیم دینت ومت "ب نیاکتان
"جریا" " جنها بصات جو"ر بازیوینده نبرد المت ونور -نی وبدی -ط صد"ا قرن با واقعیت تاریخ اش
ک قالب این ح ایت اسطورهی را بخود یر ت باق بمانتد .وپتر وانتیح استت کت درمیتان متردر متا محبوبیتت
موالنا عل (ن) ب صات مش ل شتای ختود باعتث چنتدین "تا ح ایتت بتزرگ استطورهی وا ستان ی راجت بت او
بصات یتار ودامتاد پیغمبتر پهلتوان صتاحب والاقتار و ولت هللا یردیتده -وانتختاب او در قنتی پوشتش استت
کامأل پ یر تن !
نایات نباید ی اشت ک تپ ی ک ایتن اطتاق درجن از زیتر ختاک نمایتان شتده بنتار تپت ی "ایدک" ودشتت کت در
نزدی ت جن قتترار یر تت وجب "شتتوالدره" وجب بتتازییر "سرچشتتم "تتای دریتتای زیبتتاک" از میتتان وپهلتتوی جن
میگ رد نیز بنار دشت "ایدلنا" نامیده میشود وبطرف شرق ایتن تپت ی "ایدک" کنتار سترک متوتررو کنتون
غاری وجود دارد ک بنار "کر غ"ر ییر" نامیده میشود .ک بنا ب یاتت ی ا"تال محتل "سترخدره" و "بتازییر"
درین کر ک جای کمین است از مستا ران وکتاروان "تا بتا زور ا ترادی بت برد"گت بت شت ل "غت"ر" یر تت
میشده است.ک بعد تر درباره اش معلومات خوا"ر داد.
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ل ا جمجم "ای "ات نار -حلق ی مهر موجودهی یمرک جنزمان -با چشر دیدار"ا از جاار ش ست شدهی چون
" یاوک" "ای مقد  -ودر پهلوی "ر جسد کوزه چ "ای خورد متعلق ب دین بودا"  -ونامیده شدن تپ تحت
نار "ایدک " ودشت "ایدلنا" ک "مت بتا ح ایتت استطورهی "اید"تای "اتت ستر" یتره ختورده انتد یویتای جن
حقیقت تاریخ میباشد .ک تا قرن پنجر می"دی درین منطق جریان داشت وجن واقعیت را طت ی شتت زمتان
ب این ح ایت اسطوره مبدل کرده است .قترار شتوا"د ادیتان بتودا" یونتان " -یریتک و بودیتک" وزردشتت
"مزدسین " بر"من  -میترا پرست یا "مهرپرست " – عقیده ب نا"ید وستاره "ا -مهتاب وعقیده ب عناصترات
طبعیت" -مچنان دین کهن مزدا"  -زروانیسر -عقیده بت بزکتو" بت ماابت ی حیتوان مقتد در دوطترف رود
جمو ودره "ای بدخشان کنون یا" ممزوج با"ر عقیدهی مردر مح"ت بوده ویا" "ر جدا از "تر درمخالاتت
ب پیروان جنها بری دیگر جاا روا میداشتند البت این جاا"ا بری تدیگر جنگتا" صتورت میگر تت کت بت جتای
ح ومتات مرکتزی شتیوهی ادارهی ملتک الطتتوایا بتر منطقت ح ومتت یا تت وعلیت ی تدیگر دستت بت اقتتدامات
جنگ  -تخریب میزدند.
ب قرار ت کرات محققان ومأرخان بعداز ختتر دولتت وقتدرت خانتدان بتا اقتتدار و ر"نتا پترور کوشتان "تای
بزرگ در  331می"دی تتا زمتان قتدرت وح ومتت یاتلت "تا  435متی"دی از اواختر قترن ستور ختانواده "تا
"امرای محل " اران شمال جیحون را یر تند -یاتل "ا در زمان پادشا" وقتدرت ختود ایتن امترای محلت
را تحتتت اقت ت دار ختتویش درجورده دوبتتاره مرکزیتتت دولت ت را تقوی ت کردنتتد بخصتتو ک ت در  441متتی"دی
"اخشنور" پادشاه یاتل ساسانیان را ش ست داد وراه ابریشتر را کت توستط جنهتا  311از کمتر قطت شتده بتود
ودوباره ب عالیت تجتاران مشترق ومغترب تتا جتای در منطقت مستاعد یردانیتد وایتن مرکزیتت دولتت تقویتت
دولت کل یا ت وب اار جن ا غانستان وچین از انزوای تجارت برجمده مسیر کاروان "ا وبازار امتع ی مشرق
ومغرب -وتبادل کنندهی تمدن جن دوران یردیدند.
ول راه ابریشر دیگر ش وه مندی دوران کوشان "ای بزرگ را باز نیا ت زیترا جنهتا "کوشتان "تا" حمایتت
وشت و ان جن را بتتد وش یر تت بودنتتد .ومتتدا عین نیرومنتتد دیتتن و ر"نتتا "بتتودای " وانتشتتار جن در قتترن دور
می"دی خصوصأ زمان پادشا" "کنش ا"  011متی"دی بتوده در ترقت وپیشتر ت ختدمات زیتادی انجتار داده
اند .مسایل وق را شما میتوانید در کتاب راه "ابریشر" نوشت ی دکتور عزیتز احمتد پنجشتیری مطالعت نما"یتد.
صاحات  045تا - 041

"مچنان او راج ب سار زایر چین "سونا ین" ب ا غانستان در زمان یاتل "تا کت بت دیتن بتودا" احتترار
نداشتند مینویستد" :ستونا یتن در یتاد داشتت "تای ختود نوشتت استت یاتالیتان بتودا را پرستتش نمی ننتد ایشتان
ختتدایان باطتتل دارنتتد حیوانتتات را می شتتند ویوشتتت جنهتتا را میخورنتتد ستتونا یتتن درستتال  531متتی"دی از
"یند"ا " را دیدن از سارنام اش چنین استنباط میشود ک یاتل "ا از سواحل جمو تا ارغنداب ونواح شترق
جریانا با داشتن یک ادارهی قوی ح ومت نمی ردند" .مچنان او در اارش از پادشاه یاتل در "یند "ا را" بنار
نتتار میبتترد کت بقتتول او بستتیار اتتالر وبت امتتاکن مقدست ی بودا"یتتان احتتترار نداشتتتصتتاح " 044راه ابریشتتر" ایتتن
ت کرات وق میرساندک درقرن پنجر بودا"یان در اار اخت" ات وبتدبین "تای امترای محلت وابستت بت دولتت
یاتل وپادشا"ان یاتل قدرت بودا"یان زیر شار قرار داشت است.
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مقصداز جوردن مطالب تاریخ وق جن است "مچنانی در صاحات قبل ت کتر بت عمتل جمتد -وام تان دارد
"ایداک" اید -وید ویا( ایدیهاک ) مورد بحث ما با کیش بودا" یونان در قرن پنجر می"دی ب واستط ی جن
امرای محل مخالف خود ویا سرداران یاتل ویا"ر مردر محل ب کمک یاتل "ا از میان ر ت باشتد -وبعتداز
مریش واقعیت او ب این ح ایت اسطورهی مبدل یردیده است .زیر تپ ی کنون ک ت کر جن قبأل ااهار یردید
بنتتار کلبتتق ایدار ودشتتت پهلتتویش رید ویتتا "ایدلینتتا" نامیتتده میشتتوند -مطلتتب متتا ایتتن بتتود کت در عقتتب "تتر
ح ایت اسطورهی وبسا "ر ب اا"ر ا سان ی عامیان ی ما حقیقت "ای تاریخ تمدن وتاریخ کهتن ستال جریتا"
نهات میباشد -ک ب تحقیقات علم  -ب غرنان و وطندوستان نیاز دارد .و ر"نا عامیان ی ما باید برمبنای
تحقیقات علم جن روشن یردد.
واما کرر غ"ر ییر! ک درپهلوی سرک ب اصل ی  351متر از تپ یا کلبق "ایداک" دورتر واق یردیده "ر
از تتتاریخ کهتتن جریانتتا بتتازیو" مینمایتتد.زیرا قتتدامت ح ایتتت – منطق ت  -زبتتان و جاتتار ختتود اسنادیستتت ک ت از
پیو"ش در درون جن میتوان ب حقایق تاریخ دست یا ت .
زیرا! احسان طبری درصاح ی " 30جهان بینت "تا" کتتاب تحقیقت ختود مینگتارد " بردیت در تمتدن بتوم
ایران -قبل از جریا" "ا وجود داشت! ومتوقع کت در تمتدن مختتلط جریتا" بتوم شت ل یر تت بردیت بتاق
ماند وحت بسط یا ت".
واین ن ات وق این عقیده را تقویت مینماید ک بردی وغت"ر ییتری در منتاطق تحتت ستیطرهی جریتا" "تا"ر
موجودیتتت داشتتت  -ک ت غتت"ر را میخریدنتتد -میگر تنتتد ومیاروختنتتد وخواج ت یتتان را خ تدمت می ردنتتد -ول ت
برخورد با جنها مانند برده داری رور -یونان وممالتک غربت کت بترده یتان را حیتوان یونت ویتا ا تزار نتاطق
محسوب میداشتتند شتدید نبتود -زیترا در شتا"نام ی ابوالقاستر ردوست  -ابیتات میتابیر کت سترداران وپادشتا"ان
جریا" یا" با کنیزان خانوادهی خود ازدواج کترده انتد -چناچت ستار وزال "تردو پتدر وپستر بتا کنیتزان ختود
ازدوج کرده اند -ک از کنیز "سار" زال واز زال وکنیزش "شغاد" پسری رستر برادر اندر جهان پهلوان را
در چاه با "م اری شاه کابل ب قتل رسانید تولد یردیدند.
نبود "ین ـــــــــرزند مـــــــــر سار را

دلش بــــــــــــود جــــــــــــویا دل جرار را

وهمچنااان ساایاوش کااه از بزاان کنیزکاای مربااوط بااه خاناادان زگرساایوزز باارادر زافراساایانز شاااک بااوران و
زکیکاوسز یا زکی اورشنز تادشاک کیانی زدریاناز بولد گردید .ولی گاهی کنیزان وغالمان باه واسازه رباودن
ها به اسارت میرفتند .بهر دورت درهمان کر غالم گیر کشالق زسارخدرکز وباازگیر زاشکاشامز نیاز کااروان
که بوان دفاع از خود نداشت ویا افرادی نا بلدی که ازیان گوناه راک میگذشاتند در همینگوناه کماین گااک دساتگیر
شدک یا ب روش میرسیدند یا به غالمی وادار میگشتند -واین احاوا بیشاتر هنگاامی رخ میاداد کاه حکومات هاای
نیرومند مرکازی دریاا ی ضاعی گشاته وامارای محلای کادرت یافتناد حتای در کارن هاای  71و 71کاه میرهاای
کزغن وبدخشان برمنز قه هاای محاالت حکومات داشاتند ایان واکعاات باه کارار کصاه موسا یدان محاالت تاامیر
درهمینگونه کمین گاک -واکق گردیدک -ازجمله رساله های میر ازبکیه بنام زمحمد یارزکه ازکزغن دمادک باکماک
عادک اشاخاظ فاالم و خااود فاروش –کادرت طلااا وابساته باه میرهاای سااتمگر وشکسات خاوردک بدخشااان در
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سرح دات(دموی علیا )بارمحالت بحات سایزرک میرهاای فاراری بخشاان مساله گردیادک ت باه غاارت چ ااو –
حکومت کردن -حتی کوچرانی اهالی ازمحالت شان ترداخته است.
اهالی را با خود بردک و همچون اجناس بجااربی در فاروش دنهاا بصا ت غاالم و کنیاز اکادام نماودک کاه دربااری
های نوین (داکتر مرادی)(بدخشان درباری )و بااری میرهاای بدخشاان نویشاته (میارزا سانگی محماد وسارخ
افسر)وغیرک بذکاریافته است .احوابت باریخی دنها ار بافجاایق و اعماا دیگار میرهاا چاون (محماد مرادبیاک)
افسقا بهادر -شاک ونجی-سلزان شاک ملقا به اژدها وغیرک را میتوان درکتان های متذکرک مزالعه نمود.کاه از
شرح عموم دن دراین اثر معذوریم  .ولی از جمله به کرارحکایت از ری س یدان کهن سا ناحیه (درمارخت
مربوط به شغنان) مرحوم (کریه دار سلیمان بیک خان و اشخاظ با معرفت دیگر دن ناحیه خلی ه وجه الادین-
سیدحسن –محمد سلیم بیک خان –مالکربان نظر وغیرک که دریکی از طوی ها به نگارنادک حساا ساوالم راجاق
به ابیات و دهنگ محلی (ژرنی مه جان ژرنی) و دهنگ (اکرم جان) از دنها گردید.کصه را بیان میدارم .
که بعد از واکق شدن
گشته است .

به ابیات فلکلوریک و دهنگ زیبا در موسیقی (بزم دز) برای دواز خوانان منزقه مباد

حکایاات ژرناای و اکاارم جااان -هنگااام حم االت دزدانااه و غااارت گرانااه افااراد میاار ازبااک (محماادیار) ویااا شاااید
(یارمحمد) کزغنی به ایالق ها و کشالق های این ناحیاه (درمارخات) کاه دریکای از بابساتان هاا باه عمال دمادکت
افااراد او دوتساار نوجااوان را بااه نااام هااای -ژرناای و اکاارم جااان – ازمنزقااه ربااودک بااا خااود بااردک دنهااا را بااه
(فرغانه)در دسیای میانه به غالمی می روشند.
مادران این دو جوان در فراق تسران خاود باه زباان شاغنانی وفارسای ابیاات ساوزناا مای سارایند.که اکثار دن
درطو مدت زمان ازیاد ها رفته و بجای ابیات دیگری از گ تاار دواز خواناان بعادی درکالاا هماین عناوان و
دهنگ جا گرفته است.
ابیات که باکی ماندک زای ژرنی مه جان ژرنی  -ای ژرنای ماه جاان ژرنای ز کاه بخااطر کوباای کاالم از او
ابیات با دخر دن را به فارسی برجمه مینمایم .زای ژرنی جان من – ای ژرنای جاان مان – فرزنادم ژرنای جاان
ازایالق بردمدی – و ناگهان گم شدی -نق های تاهای برا با خاون درمیاان سابزک زارهاا یاافتم -وحشای هاا بارا
بردک اند -زیرا نق سم اس ان وجای تاهای گرق مانند دنها برسبزک های بر گال گرفتاه معلاوم اسات -ای ژرنای
جان من ای ژرنی جان من.
و مادر دیگر از گم شدن تسرش ابیات را به فارسی سرودک است.
زاکرم جانم سیتاری – مثل بلبال میناالم – ماارا کشاتی بازاری – وای ناازنین جاان اکارم جاان – ناوری چشامان
یارجان – لعل بدخشانمز اکرم جان دربه بید – بازک رخسارش س ید – مادر گشته است نا امیاد – وای ناازنین
جان اکرم جان – نورچشمان یارجان – لعل بدخشانم.
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مزابق حکایت یاد شدک بزرگان فوق این دو نوجوان بعد از مدت ها اسارت بردک گی از زفرغاناهز فارار نماودک
دوبارک بوطن می دیند .ولی مادر (اکرم جان) یاد شدک دیگر در کید حیات نبودک است .لذا (اکرم جان) با سیتارش
این رباعی مشهور میان مردم بدخشان را به فارسی در فراق مادر می سراید.
مادر مادر چرا کالنم کردی – شیرم دادی کصد جانم کردی -شیرم بو مدک وکصد جانم بو مکن – دوارک به شاهر
مردمانم بو مکن.
مزلبم از حکایت فوق که با ابیات مختصر دن ارکام گردید دربارک گرفتن غالمی و بردک گی باود کاه در جامعاه
ما با زمان کرن  71م ادامه یافت .لذا (کارغالم گیار) در تهلاوی (کلباق اژداا) (باازگیر) هام گوینادک دن احاوا
است .که در فرهنگ عامیانه ما با همه زشتی ها – زیبای ها شیرینی ها و بلخی های زندک گی در طو بااری
کهاان سااا مااا بصااویر یافتااه  ،ساایما ی حقیقاای دریا یااان را بیااان ماای کنااد .همااین گونااه افسااانه هااای دیگاار رنااگ
اساطیری گرفته مانند حکایات (بدرجما ت باج الملوا) راجاق باه حاوش (شایوک) شاغنان ت ویاا افساانه بشاکیل
حااوش (شاایوک) (نجااات کم یاار) نیکااو کااار کااه کباال از روز بشااکیل دن بااه درویا شاایربزش را داد و مهمااان
ناوازی نمااود درنتیجااه دن نیکای خااودش بااا ماارو و غرباال از غاارق شاادن در دن حااوش کاه نیمااه شااا واکااق
گر دیدنجات یافت  .حابنکه دیگران که به دن دروی کمک غذا و دادن جاای شاا را بجاا نیااوردک بودناد هماه
در دن نیمه شا در حوش غارق شادند .و دن مارو و غرباا بااکنون هام گو یاا بصا ت سانگ رساون شادک در
حوش (شیوک) باکی ماندک اند .و بمثیلی از نکوکاری دن زن را در اذهان مردم بیان میدارناد .در حقیقات افساانه
های اساطیری با حکایات کوباک دراز درتامیرات و در مجموع بدخشان دنقدر زیاد است که میتواند مثنوی داد
ماان را بدساات دهااد .ولاای بسااا از دنهااا کااه غنااای فرهنگاای مااا را بااه نمااای میگذارنااد اگاار بوجااه نشااود فرامااوش
میگردند .نگارندک باجایکه بوان داشته در جمق دوری دنها کوشیدک اند.
نوت  -بعضی اشخاظ با است ادک از مشکالت فل های ثبت بعداد از این نویشته هارا به سرکت بردک بدون یاد
کردن نویسندک دن در عرده انترنیتی ویا ایجاد اثر همچون سارق فرهنگی اکدام کردک اناد .کاه از خواننادک گاان
امید وارم که این شکایت را بوجه دیگری ننمایند .و از نویسندک گان با رسالت وطان خواهشامندم کاه در دوران
ما به این سرکت های فرهنگی که از زحمابم دورت گرفته دگاک باشند .وسالم.
امااا نویشااتن دن همااه حکایااات بااا دن انبااوک حکااایتی وکاات وزمااان زیااادی را بکااار دارد -بعاادادی ازیاان حکایااات
درکتااان زتیااران کوهسااتانز و رساااله نعاارک زبوحیاادز نگارناادک ارکااام یافتااه کااه بااا کنااون بااه نساابت مشااکالت
گوناگون وتی دمد های روزگارم اکبا چاپ شدن را نیافته است .ولی از ببالی دن اثرها دیگران که فوبوکااتی
ها یم را گاهی از اثر بدست دوردک اند حکایات ومقابت فرهنگی وبحقیقی ودنچه را که من نوشته ام گرفته وبنام
خود در سایت هاای انترنیتای ،کتاا یاا روزناماه باه نشار رساانیدک ویاادی هام ازیان زحماتک سارگردان بارای
مزالعه وکتان ،جستجوگر با تای تیادک درکوچه ها وکریه های فقیر درجهت بدسات دوردن ارزش هاا ومعرفات
فرهنگ کهن سا وغنامند ماا از گوشاه نه تاه در زوایاای فراموشای گنجیاه هاای تاامیرات نکاردک اناد -مان از
اساات ادک دنهااا گلااه ناادارم امااا ازیاان کااار دنهااا کااه باادون یااادکردن از ارکااام وزحمااات فکااری وباادنی -اکتصااادی
وبرانس وربی وغیرک این عاشق سرگردان برای روشن کاردن ارزش هاای فرهنگای وطانم حادال زحماتم را
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بصاحا مینمایند -حق دارم گله مند باشم .واز دنها میخاواهم وجادان نویساندک دگااک ورساالت مناد را در خاوی
بقویت نمایند.

جشننسدهننر درهدگ پاننردان :ننن همچنانیکااه در اوراق کبلاای راجااق بااه فلکلااور کااه بخا عماادک فرهنااگ مااا
محسااون میگااردد اشااارت مختصااری نمااودیم .در فرهنااگ عامیانااه تامیریااان بعاادهای دیگااری نیااز بااه غیاار از
مزالا ارکام شدک درد حات کبلی با کوت بمام موجود است ،که فاروو دن عنعناات -جشان هاا -معرفات وبمادن
کدیمی ودر مجموع سیمای همه دست دوردهای باریخی -فرهنگ ما را مشخص میسازد .از جمله –خیرچازان-
وشاگون دیوانه شاک به مثابه جشن سدک یاد نامه یست از فرهنگ تربار دریانای کهن یا سنن ترافتخار نیاکاان
ما که در دو ولسوالی تامیر بدخشان -شغنان وزیباا همه ساله برگزار میشود.
بنا به کو حکیم ابوالقاسم زفردوسیز در ج  7ظ  62شاهنامه چاپ بیهقی -زهوشنگز تادشااک مقتادر تیشادادی
زدریاناز دنگاهیکه میفق به کشتن سیاک دیاو کابال زسایامکز وکشا دبا میگاردد جشان سادک در روز دهام مااک
بهمن بر تای مینماید.
زیرا دیگر با تربو نور وچاراو -گرماای دبا
شود.
شا دمــد بر افروخت دب

میتواناد براهریمناان -حیواناات درنادک ودیگار چاال

چــــــو کوک

همـــــــان شاک در گــــــــرد او با گروک

یکی جشن کـــرد دن شا وبادک خــورد

سدک نام دن جشن فــــــرخندک کـــــــرد

هاای غالاا

زفردوسیز
همچنان بنا به روایات مردمای زدر هماین روز ز فریادونز برضاحاا تیاروز گشات وایان تادشااک ساتمگر کابال
دشمن جمشید یا زیمراز را با یک ضربه گرزگاوسر از اریکه کدرت بار اناداخت .وباه زنادان ابادی باا دخارین
زمان زفگنادز ودهان غاار را باا حکمات چناان بهام تیوسات کاه بااهم ودال گردیاد .عادک ایان کاوک را در کوبال
ززااز تهلوی زیاغوردکز مربوط به کریه زیشتیوسپز مربوط اشکاشم وعدک هم در کوک بین روشان شاغنان
زدولت شاهیز روا یت کردک اند .بعضی ها این کوک را در زشاخ درک ز تامیر مربوط به باجکساتان دانساته اناد.
در اشکاشم روایت هام وجاود دارد کاه زضاحااز را فرفاا زفریادونز در کوهساتان داروناد وغااران زنادانی
کردک است .بهر دورت روایات درین بارک در تامیرات دوطرز دریای زاکسوسز از واخان گرفته باا درواز
حتی سرغیالن و زردیو هم گاهی بوسه عدک نقل میشاود .اماا همگاومی حکایاات زنادک شادن ضاحاا در دخار
زمان مزابق حکایت شاهنامه با حکایت زندک شدن اژدهای ه ت سر باازگیر در دخار زماان کابال بعماق وبوجاه
برای دنعدک محققان میباشد که میخواهناد حقاایق بااریخی را از بباالی ایان حکایاات اسازورک وافساانه بدسات
دورند .چنانچه کبأل گ تیم جشن سدک در ولسوالی شغنان وزیباا با کنون هم با کوت بمام برگذار میگردد ،که در
شغنان دنرا ز خیر چه زانز ودر زیباا دنرا بنام شاگون زشاگون دیوانه شاکز مشهور است .شغنانی ها مزاابق
رسوم نیاکان ز خیرچزانز را با تختن دلیه یا زباژز که غذای این جشن میباشد دغاز نماودک دابحگاهان کبال از
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دمدن مردم زخاکسترز زچلکز یا بنورچه را برداشته به حسان شگون نیک از خانه بیرون بردک حساا هادایت
نجوم دان های کشالق شاان در جاا ی مای اندازناد -وبعاد باه خاناه دمادک غاذای دماادک شادک یعنای زدلادکز را کاه باا
گوشت یکجا تخته شدک نوش جان مینمایند -کار دن بوسه زکی باانویز خاناه وباردن خاکساتر باه بیارون بوساه
ر یس خانوادک اجرا میگردد .ناگ ته نباید گذاشت که غذای زدلادکز باا گوشات در ناوروز یاا زشااگون بهاارز هام
تخته میشود وبمثابه رسوم اساسی نوروز وجشن سدک یا زخیرچزانز محسون میگردد(.)3
ایاان رواج زدلاادکز تاازی را در شاااگون بهااار وزخیرچاازانز بااه د ا ت رسااوم اجااداد بیشااتر زشااغنانی هاااز –
زروشانی هاز اجارا مینمایناد -حابنکاه در زیبااا فقاه روز شااگون زدیواناه شااکز ایان غاذا دماادک میشاود .در
شاگون بهار دلدک نمی باشد -غذا های دیگاری ناوروزی چاون کماا  -سامنک یاا شاشاپ -کااچی وغیارک ماروج
میباشد -خانم ها در شغنان در زخیرچزانز هم بابی بام ها رفته دز مینوازند .در بعضی کشاالق هاای شاغنان
کبل از زخیرچزانز در روزهای نخستین زماک دلوز مراسام دیگاری هام بناام زخیار تچاارز موجاود اسات .یعنای
دنگاهیکه دفتان در چهارخانه روزن که نشان نجومی دن بثبیت میباشد میتابد خیرتچار باا بساتن ناان در چهاار
ستون خانه به د ت شگون این مراسم اجرا میگردد .درین روز هم درکریه های که ایان مراسام اجارا میگاردد
مردم شادی مینمایند -حابنکه در دیگر مناطق تامیرات زخیرتچارز را اجرا نمیکنناد -نگارنادک نمیتاوانم دریان
اثر مراسم مذکور را با بمام جزیاب ارکام نمایم زیارا هرکادام دنهاا تهناای فرهنگای وبحقیقای در جهات روشان
کردن باری زندگی گذشته گان ونیاکان ما دارند که کتان کزوری را بکمیل خواهد کرد لذا با اشاارت مختصار
دنها را یاد دوری مینمایم .با بخشی از غنای فرهنگی دریابباران را در تامیرات اختصارأ منعکس نماید.
کبل ازدگاهی راجق به موضوع جشن سدک درزیباا دیوانه شاک را باید بشناسیم.
:ع گیدر وانهدشن دیوانه شاک یکی از داعیان یا زتیرز بشیق مذها است که مردم زیباا نام را با احتارام
زداحا دیوانه شاکز یاد نمودک و حکایات زیادی را راجق به وی در ذهن دارند .این حکایات ومعلومات ماردم
بیشااتر روایتاای میباشااد کااه بااا جزیااات باااریخی زناادگی زدیوانااه شاااکز در منزقااه گاارک خااوردک وشااایق گردیاادک
وباگذشت بقریبأ بیشتر از سه کرن شاخ وبرق های افسانوی بخود گرفته است .کراریکه نگارندک راجاق باه ایان
شخصایت مااذهبی کاه اکنااون مقبارک اش در کریااه زخلخااانز ولساوالی زیباااا موجاود وبااه شاکل هندساای مربااق
زبازگویندک مشرن کلندریز ساخته شدک معلومات حادل نمودم .دیوانه شاک که شجرک او بر سق مرکادش باا
خه سیاک خوانا ارکام گردیدک در زماان امامات نورالادین وشااک خلیال دوم (اماماان نازاری) بعاداز نیماه کارن
دوازدهم هجری  -7711به زیباا دمدک است .وبه ن اق اماماان کاسام شااهی در زیار توشا فقاه جع اری بیشاتر
مذها اثناعشری به دعوت ترداخته است .زیارا اماماان کاسام شااهی باه داعیاان خاود دریان دوران دساتور دادک
بودند که در مناطق بدخشان که مشرن بصوز -کلندری با سلسله تیاری ومریادی همارا و در اوج دعاوت چاه
در میان اهل بسنن وچه اهل بشیق کرار دارد به همین طریقه دعوت نمایند .با باشد از یک ساو باه ساوابت فقاه
حاکم بر جامعه بدخشان جوان داشته واز سوی دیگر د ویان را کاه اکناون ام رطاوری دنهاا هماراک باا انتشاار
بشیق اثناعشری بر منزقه ایاران وافغانساتان دنزماان زخراساانز میباشاد بخاود جاذن نماودک باا ایان توشا باه
دعوت می ردازند -زیرا امامان کاسام شااهی درزانجادانز ایاران مرکزیات داشاتند .ومشاکالت سیاسای -ماذهبی-
فرهنگی خود را ازین طریق رفق نمودک نزد شااهان دا وی باه دا ت ساادات د رساو ودعاوت گاذار بشایق-
طریقه های گون اگون داوفیه ازجملاه بصاوز شااک نعمات الهای وغیارک کلماداد میگشاتند .وهام باخانادان دا وی
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رشته های کرابتی را برکرار نمودک بودند .به کرار نوشته فرهاد دفتری درباری اسماعیلیه فضاای باازبر جهات
دعااوت بشاایق در ایااران از نیمااه کاارن نهاام – تااانزدهم ماایالدی فااراهم گردیااد .زظ 163باااری اسااماعیلیهز باارای
معلومات بیشتر دربارک تیوند وتوشا ماذهبی تیاروان واماماان کاسام شااهی باا طریقاه هاای بصاوفی بشایق از
جمله شاک نعمت الهی ونوربخشیه به کتان باری وعقاید اساماعیلیه نوشاته فرهااد دفتاری دردا حات  163باه
بعد مراجعه شود ،که دربارک کربت هاای کاومی ماثأل ازدواج اماام باوذرعلی باا دختار یااخواهر شااک طهماساا
د وی معلومات میدهد .مزلا از گ تار فوق دنست که امامان کاسم شاهی این توشا را باه دا ت اساترابی ی
وبکتیک دعوت برای داعیان خاود جهات رهباری وح اا جماعات خاوی درمنااطق ایاران -افغانساتان ازجملاه
زبدخشانز وهند کراردادک بودند گرچه اوضاع دش ته نبرد هوبکیان با د ویان شاک حساین دا وی را از میاان
برد و با زمان نادر افشار دوام کرد .لذا دیوانه شاک با شیوک توش مذهبی فاوق هماراک باا عادک از درویشاان
اززسراندیاز هندوستان به زیباا دمدک میر زیباا که علای ماردان ناام داشاته را باا خاود مریاد نماودک باا بوفاق
واست ادک از بزرگان منزقه -در کریه زخلخانز سکونت اختیار نمود وفات وی روی یکی از چون های ساق
مرکدش در سا  – 7776-هجری کمری ثبت گردیادک اسات .او بازباان دری ماروج (ساراند یبای) داحبت مای
نمود.کااه لهجااه کنااونی زیباااکی بااه جااای زبااان ساانگلیجی بعااد از دوران دماادن او بااه منزقااه رواج یافتااه اساات
.که(تاخالینه) دانشمند زبان شناس روسی در کتان خود (زبان های تامیری) لهجه زیباکی تامیری معرفی کردک
اساات.چند ن اار از یاااران (دیوانااه شاااک) را مااردم هنااوزهم نااام میبرنااد -از جملااه زشاااک لنگاار تااروازیز و زشاااک
ابوالحسنز بودک که اوبدک شان با همین اواخر به د ت تیران در منزقه ساکونت دارناد -واز ن اوذ زیاادی در
میاان مااردم برخاوردار بودنااد .از شاااک لنگار تااروازی شااک کاضاایدک واخااان بناام زشاااک لنگارز واز شاااک ابوالحساان
زسیدکریمز وغازی جان اوبدک زشاک زیبااز در منزقه معروفند وباکنون هم حیات بسرمی برند.
که از تداران نخستین شان در همراهی با زدیوانه شاکز حکایات بقریبأ افسانوی نزد مردم باکی مانادک است.ساه
بن از شاعران کصیدک سرای مذهبی نیز با زدیوانه شاکز طنزنه کلندری را با کالک وکجکو  -چراو وعرفان
مربوط به دن ببلیغ مینمودند .واشعارشان در بیاش ها باکنون باکیماندک در تامیرات معروز اند -زخنجریز از
واخان – بابا سقا از زکزدانز ودیوانه مجنون از زیباا فاضل مردانی اند که کصایدشانرا با ربان -دز -بنبور
ودر عصر حاضر هم هنرمندان زکصاید خوانز زمداحز در معرکه های مذهبی اسماعیلیان ز تاامیر بدخشاانز
میخوانند از معرفت گ تارشان مردم بهرک بعالی روحی میبرند .مثأل از زخنجریز این مخمس مشهور است.
درخیالم جز هـــــوای بو سرو بابی بو نیست
بر زبانم روز وشا جز مدح اعالی بو نیست
دیدک را کحل بصـر خاا ک

تای بو نیست

ای مرا در د به جز مهر و بمنای بو نیست
غیر کلا مومنان هـــم جای و میای بو نیست
زخنجریز
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کصاید خزی دنها را باری در یکی از بیاش ها نزدیکی از هموطنان از زیباا دیدک ام سرگذشت مختصار ایان
شاعران بوسه نگارندک در کتان زتیران کوهستانز ازکام گردیدک است.
کبل از دعوت کلندری زدیوانه شاکز در کرن دهم هجری کمری دخرین امام محمد شاهی زشاک رضی الدینز در
بدخشان به کتل رسیدک وعرده برای دعوت امامان کاسم شاهی محیا گردیدک بود.
کتل زشاک رضی الادینز کاه اماام جماعات بدخشاان وامیار دنهاا محساون میگردیاد بواسازه حاکماان وابساته باه
مغوبن هند زسلزنت سالله بابرشاک -همایونز از کلعه زف رز که دران وکت مرکز بدخشان بود طرح ریزی
گردیدک بود .وبه اثر اختالز میان تیروان شاک رضی الدین عملی گردید .اجرا کنندک گان این نقشه زمیرزاخاانز
حاکم کلعه ف ار ززبیرراغایز وعادک دیگاری از میرهاای محاالت بدخشاان بوانساتند اماام محمدشااهی نازاری
زشاک رضی الدینز را در سا  161هجری کمری از میان بردارند .واین احوا مدت هاای درازی اساماعیلیان
بدخشان را از نگاک رهبری مذهبی مرکزی تریشان کردک وکدرت هر زتیارز جماعات زیار بعلایم اورا باه دساته
های بدون مرکز مبد ساخت.
موجودیت این اوضاع به امامان کاسم شاهی نزاری این امکانیت را برابر کرد با بعدها بتوانند با تذیرفتن تیرها
در رهبری هر دسته جماعت بدخشان را به بیعت خود دردورند .واز طریق ماذون اکبر وادغر ب کار حدودیاه
را برمنزقااه برکاارار نماینااد .چنانچااه در دا حات کبلاای بااذکر یافاات دیوانااه شاااک کااه تاادران در بدخشااان کباال از
مهاجرت باه ساراندیا هندوساتان وطان دار وباه دا ت ساادات در منزقاه معرفای بودناد را باه تاامیرات اعازام
داشتند با دعوت دنها را کا م نماید.
درین دوران بدخشان به نسبت هرج ومرج ملک الزوای ی یا حکومات زمیرهااز بقریباأ باه ویراناه مباد گردیاد
ومردم مظلوم دن باا فقار وبیناوا ی -فلام وساتم جانکااک -حتای کاو رانای هاا بوساه زمیرهاایز بای رحام دسات
بگریبان بودک -ن وس دن رو به کاه نهادک -دنعت -هنر -اکتصاد -تیوندهای ملی ومذهبی وبقارن اساالمی از
اثر ادارک هزارتا وهزارسر ستمگران از شگوفایی باز مانادک باود .میرهاا معاامالت گونااگونی داشاتند از میار
عمومی با میر هزارک وددک مردم را غارت میکردند .در نتیجه این احوا شرایه برای رشد بصوز وعرفان
ومکتا های مربوط به دن در بدخشان کامأل بیشتر از گذشته مساعد گردیدک -خصوداأ طریقاه کلنادری وعقایاد
دنها که بسلی دهندک وگاهی در مقابله با ساتمگران از ماردم دفااع کاردک واجتمااعی بار از کاوانین غیار عادبناه
کشریون مذهبی وابسته به میرها محسون میگردید .در ادبیات فلکورا وفرهنگ عامیانه لقا دیوانه به معنی
مست از بادک عشق خداوند برای دن عدک از عارفان کی کلنادری اطاالق میشاد کاه در حاد دخار جاذن وجناون
زسکرو دهوز کرار میگرفتند.
دیوانه شاک هم با این اوداز در زیباا وغیرک نقاط تامیر زیر توش زفقه جع ریز دست به ایجاد بکیه خانه
های دعوت زدک در زخلخاانز و زبکیاه خوباانز لنگار وبکیاه را اعماار نماودک مکاان هاای گلخان وباه دور دن
سااماع کلناادری را رواج بخشااید کااه بااا کنااون هاام دثااار دن در کریااه زبکیااه خوبااانز موجااود اساات .بخاات شاااک
وحوش دن را اکنون هم مردم در زیارت بکیه نشان میدهند .کبال از اعماار بکیاه خاناه دریان محال هام زیاارت
حکیم نادرخسرو بلخی که( حکایت دن در کتان تیران کوهستان نگارنادک ارکاام یافتاه) موجاود باودک کاه ماردم
روایت دنرا هنوز هم حکایت مینمایند .ناگ ته نباید گذاشت که زدیوانه شااکز باا شایوک باذکر یافتاه درفاوق اکثار
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دعاها -ثنا ها را با ذکر امامان اثناعشری چه در خزبه های چراغنامه وچه مراسم کربانی -دعوت های دیگار
به جای امامان اساماعیلی توشا دادک وباعاذ تاذیرفتن عقایاد بناساخیه از مکتاا هاای عرفاانی هناد در منزقاه
گردیدک که بعدأ باعذ اختالز میان روحانیون شغنان واشکاشم -زیباا -واخان در بحذ هاای فلسا ی راجاق باه
رفتن روح به عالم باب وتا ین گردید وهمچنان در فروعات بعضی رسوم فرکیت ها را تدید دورد کاه در گذشاته
نبااود حتاای از کااراین باار میشیااد کوشا کااردک بااا خااود را بیشااتر از ساانگ و وزن حضاارت حجاات خراسااان ناازد
جماعت معرفی ومحبون نماید -ولی با دن هم نتوانسته در جوهر وادلیت دعوت های که همه شان نزد مردم
طریقه ودعوت زنادرخسرو بلخیز یا حجت بزرگوار خراسان محسون میگردند .بغیری ریشوی تدید بیاورد
او حتی در شجرک نامه اش که در سق مرکدش ارکام یافته خاود را باه محماد بان شااک اساماعیل مرباوط داشاته
ولی حجت خراسان را فرزند امام موسی علی رضا کلمداد کردک کاه هاردو شاجرک بار ساق مرکاد موجاود اناد.
برای اکثر محققان معلوم است که حکیم بزرگوار بل از ببار دزادک گان بودک ولی سید باودن ثباوت نمای باشاد
او را اگر ملقاا باه ساید شااک نادار نماودک اناد روی ادالیت ببااری نمیباشاد بلکاه روی جاوهر معناوی اش باه
د ت فرزند روحی امام میباشد .که از فیض کربت دن به کما ولای باودن ومربباه زتیاریز وحجات جزیارک
خراسان رسیدک است .لذا هدز از نوشتن شجرک او درتهلوی شجرک دیوانه شاک با دن ب اوت ها معلوم است که
زدیوانه شاکز کوش میکردک با ادالیت ببااری خاود را زیار توشا باه فااهر اثناعشاری نازد اساماعیلیان بار
حجت خراسان رحجان دهد .که بحذ روی دن از حودله این مقا بیرون است.
ر وانهدشن دوجشسدهر کبل از دمدن دیوانه شاک کلندر باه منزقاه تاامیرات بدخشاان از جملاه زیبااا هام جشان
سدک در میان مردم برگزار میگردید .دیوانه شاک این جشن سدک را بناام خاود بناام شااگون زدااحا دیواناه شااکز
مسمی گردانید ،که با کنون هم در تانزدهم زماک حوتز با بازی های کلندراناه درشاا هنگاام بیاار کاردن غاذای
دلیه زباگوشتز درمیان لنگر زداحا دیوانه شاکز دغاز یافته ودر روز ماذکور زبزکشایز زبیرزنایز زتیگاه
دویدنز جوانان یا رکابت دنهاا در دوش باا دیگار رساوم برگازار میشاود .متاوالی زیاارت ولنگار دیواناه شااک کاه
چراغدان -کالک وکجکو کلنادری او را نیاز از کادیم حساا هادایت -و ودایت شاان باه شاکل میراثای در دسات
دارند خانوادک زوکیل کندهاریز وتسران مرحوم زعرن شااکز ودلبرشااک از هماین کریاه خلخاان میباشاند .ایان
خانوادک کبال از برگازاری شااگون از بماام کریاه هاای تاامیرات اگار رفتاه بتوانناد ،ناذورات را جهات برگازاری
جشن سدک یا شاگون دیوانه شاک جمق دوری نماودک بعادأ روز شااگون باه مصارز اشاتراا کننادک گاان دن جشان
میرسانند .هماه زخلخانیاانز وزیباکیاان دریان روز باه خادمت گاذاری حاضار گردیادک عادک گوسا ند -باز -گااو
برای ذبح کردن روغن وگندم طوری نذورات دوردک بر درگاک لنگر یا بکیه خانه باه متاوالی بسالیم مینمایناد باا
ازان درشاگون بگونه که بزم است است ادک میشود.
روز جشن سدک یا شاگون دیوانه شاک برای بزکشان میفق -دوندک های جوان که او میشوند -بیرزنان کاه هادز
را میزنند بحای از طرز بزرگان ،متوالی ومسیبن برگذاری مح ل دادک میشود.
سرود وموسیقی -کصیدک خوانی هم با رکص های کلندراناه جشان را رنگاین میساازد -روز کبال از جشان هنگاام
ذبح گاو بازی کلندرانه که جوهر معنی دن بر عقاید کلندران استوار است با بزکشی شاکمبه گااو -رودک -تاچاه
بوسه بچاه هاای نوجاوان باه شاکل تیاادک اجارا میشاود -حتای در لنگار دیواناه شااک عارز ورساومات وحکایاات
موجود است که مردم دنرا اجرا وحکایت میکنند -از جمله جای گرز دیوانه شاک بار یکای از ساتون هاای لنگار-
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دمدن شاک لنگر تروازی هنگام موت دیوانه شاک بر بالین او از طریاق روزن لنگار باا ایان ربااعی باه کاه دیواناه
شاک منسوب میدارند که گویا در وکت نزع سرودک.
بر خیزم وشـــــــــور در جهـــان اندازم

بیر غـــــــم عشق در کمان اندازم

بشکافــــــم سینه را بر دریم جگـــــــــر

سگان اندازیم

خونان جگــر تی

نگارندک نمیدانم که این رباعی را دیوانه شاک سرودک ویا شعرای ندیم چون خنجاری -باباا ساقا ویاا کاس دیگار
اما جوهر بصوز وعرفان -ومکتا کلندران که زندگی مادی افراطی را درجهان همیشاه باه یااد انتقااد میگیارد
از دن هویدا است .زیرا کلندران عاشق تیشه که عشق را مدار ب کر واندیشه خوی میدانند زندگی معنوی خاود
را باار مبنااای دن جااوهر وارسااته از هااوای ن ااس امااارک ودنیااای دناای کاارار میدهنااد -از جملااه زغیاااثیز یکاای از
مشاهیر عرفان وبصوز بدخشان نیز بر همین اندیشه عرفانی عشاق کلنادری را بربار شامردک سارودک اسات-
دیاادک د گشااا ببااین طنزنااه کلناادری تای بااه نااه فلااک نهااد مرببااه کلناادری بااا دخاار غااز و باار دنیااا ترسااتان
میتازد -د اگر ذاکر نباشد سبحه گردانی چه سود گر به د ذوکی نداری کله جنبانی چه ساود -از هاوای ن اس
داری ددیت اندر دستین نزد مردم میزنی بز مسلمانی چه سود ---با دخر غز او هم دنیا ترستانرا که ن اس
امارک بر ایشا ن حاکم وغالاا اسات بشابه باه غاو وگااهی ساگ نیاز نماودک اسات .کاه راجاق باه او جناان داکتار
حصاریان کتان وزین نوشته زغیاث عارز وارساتهز کاه باه دن مراجعاه شاود -زماان حیاات دیواناه شااک کلنادر
ومیر غیاث الدین غیاثی ب اوبی زیادی دارد ولی هردو در زمان اوج دعوت زتیری ومریدیز بصوز وعرفان
در بدخشان حیات بسر بردک اند.
لاگ د ندتک هدخننهءدر وانهدشن به شکل چهار ضلعی که درون دن با تنج ستون زیار ساق  -دکانهاای کاالن-
دوچپ ن  -بنورچه ودیکدان -دوتیچه دروازک -مند ها که یکی دن لا دیکدان غذا تزی را از دکانها با هردو
چپ ن که از دکانها خوردبر اند وجای نشستن وخوابیدن اهل خانه ومهمان خودی میباشند جدا میساازد سااخته
شدک -در یکی از کنج های لا دیکدان زتسکیز کنجینه خانوادک کرار دارد که اشیا ولوازم ودارا ی اکتصاادی
خانوادک در دن جابجا مینمایند .نزدیک دیکدان متصل با دیوار زمند ز بزبان غارانی ویخدرو زچاوشز دیاوار
در مربق به تهنای یکمتر جا گرفته که زبازترانز نامیدک میشود .وهر وکت که دفتاان دردن برساد کساانیکه دنارا
نشان کردک باشند به احترام رسیدن دفتان درین نشان دن نقزه را درد میزنند وازین طریاق احتارام زمیتاراز نیاز
از کی دریا یان باکنون ح اا گردیادک اسات .کاه غناای فرهناگ عامیاناه باا معیااری ماا را نشاان میدهاد .یعنای
ساختمان دن که همرنگ همه خانه های تامیریان است.
در دیکدان کالن داخل لنگرزبکیه خانهز روز شاگون دیوانه شاک غذای شاگون به لهجه تامیری زیباا زدیلهز
با گوشت -حلوا تخته میشود .ودر همین خاناه باه ماردم بوزیاق میگاردد -ودر ساربکیه دکاانی کاه دعاهاا از دن
بوسه خلی اه هاای ماذهبی خوانادک میشاود کسای حساا رواج نمای نشایند زیارا میگویناد دنجاایی اسات کاه داعای
داحا دیوانه شاک می نشسته وبه مردم ارشاد وبعلیم میکردک است .کدام وکتی بعداز وی کسی خواسته با دردن
جای بنشیند به مجرد باب شدن سانج باین تاگاه ودکاان تاای شکساته ومکافاات ایان بای ادبای دگاهاناه ویاا غیار
دگاهانه خون بدست دوردک است -بنأ کس حق ندارد با دردنجا بنشیند -واین خود میرساند کاه احتارام وعقیادک باه
کرامات دن مرد کلندر وداعی مذهبی با چه اندازک نزد مردم بعداز وفاب اهمیت داشاته اسات .اکناون کاه راجاق
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به بکیه خانه یا لنگر دیوانه شاک معلومات مختصر گونه را ارکام داشتم برمیگردیم به بقیه موضوعات مربوط
بااه جشاان ساادک در زیباااا کااه بنااام زشاااگون دیوانااه شاااکز برگاازار میشااود .نگارناادک بعااداز جسااتجوهای فرهنگاای
خوی به این عقیدک رسیدم که حضرت دیوانه شااک رح ویاا رانا در تهلاوی بعلایم ودعاوت کلندراناه خاود در
جهت بقویه سلساله تیاری ومریادی ودعاوت هاا باا بیعات باه اماماان کاسام شااهی همچاون داعای کاه بعاداز وی
یادگار تای برجا ی درمیان جماعت باکیماندک باشد از جشن سدک که یادگار هوشنگ تادشاهی تیشدادی به دا ت
میراث زندک وبجا ماندک دریانای کهن بودک میراث گرفته .با از یک سو این سنن باارزش ملی را زندک نگهادارد.
واز سوی دیگار رساوم دنارا در ل افاه ترتاا نماودن زشااگون دیواناه شااکز در لنگار خاود بجاا دوردک چناان عملای
نماید .با درمیان جماعت ومردم تامیرات ابوریته ونام او همراک با این سنت کهن سا بص ت رهبار ماذهبی کاه
از وی میراث جاودانه باکیماندک وح ا گردد .البته به نسبت بزرگی جاا ک ومقاام در میاان جماعات دریان کاار
موفق بودک است .هم به این یادگار نیاکان رنگ وبوی بیشتر مزابق به رسومات فقه اسالمی دادک وهم ناام خاود
را با این طنزنه باشکوک در باری فرهنگ عامیانه ومعیاری ما رکم زدک اسات .باأثیر دن در دوران ماا دنچناان
با کوت در منزقه باکی ماندک که دهقاناان زیبااا بعضای کارهاای دهقاانی خاود را باا ایان شااگون وابساته نماودک
دغاز مینمایند .اما باوجود این ابتکارات نتوانسته محبوبیت اجتماعی وعلمای خاود را در میاان حتای بدخشاانیان
برابر با حجت جزایار خراساان درجاه بنادی نمایاد .زیارا باوان علمای ،شاهرت بلناد فضایلتی ،خادمات فرهنگای
زحکیم بلخیز یا حجت خراسان برای مشرق زمین ومبارزات عادبنه او علیه استعمار عرن وکلیه ستمگران
وابسته به دن در کلا دسیا او را همچون غو اندیشه وب کر ساز چنان در اوج افتخار میان بشریت رسانیدک کاه
هر انسان شری ی نه بنها با دثار ونام جاودانه اش احترام میگذارد بلکه از دن بهارک میبارد وافتخاار مینمایاد ولاو
اینکه حتی در عصر حاضر هم هستند گروک های درمیان اسماعیلیان که با است ادک بردن از امکاناات اکتصاادی
در مرکز ادارک امامت خارج از کشور میخواهند با فرهنگ ستیزی علیه فرهنگ ترباار اساماعیلی دریاببااران
عقاید بسلیم طلبانه وسوداگرانه خوی را با بکتیک ها وسیاست های مذهبی گوناگون برای دنکه اکدار ومن عت
خود را بیشتر براسماعیلیان جهان بحمیل نمایند گاهی مستقیم وگااهی غیار مساتقیم بارای بضاعی اندیشاه هاای
واب وطریقه انسان دوست اسالمی نادر خسرو تا در رکان بوسن رکابت میگذارند ولی معلاوم دار اسات کاه
در عرده مقابله ناکام وبه ناچاار از اساا فارود میایناد .زیارا مکتاا انساندوساتانه واساالمی حجات خراساان
میاموزد که یک تیرو مومن باید او فرهنگ خود شناسی را محاراق خارد خاود کارار دهاد باا از دن طریاق باه
خداشناسی برسد این خودشناسی از شناخت جسم ودفرین ددمی گرفته با خودشناسی ملی -وحدت واخوت ملی
وسالمی برمبنای معرفت خالق بضمین کنندک حریات انساان از کیاد جهال وخرافاات وهرچاه بای عادالتی اسات
گشااته رهنمااای بااأمین منااافق علیااای ملاای کتلااه عظاایم از بشااریت میگااردد کااه در شااهری ویااا کشااوری حیااات
بساارمیبرند و وطاان حااق مادرانااه باار دنهااا داشااته ودارد کااه بایااد دن حااق را ادا نماینااد -چنانچااه در دعااوت بقااای
طریقه حجت خراسان دمدک است
راهبری

که بعد مرق بماند زنام بـــــــو اثری

بیا تدید کــــن از بهر خــوی

به روزگــار حیابت ز فلـــم دوری کن

اگر بو مرد خدا ی به حق بکن عملی

ایــــن دیار واین دیار این مـــزار و این مزاز
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نوت دن چند جمالت که در باارک رکابات عادک در عصار حاضاردر جهات بضای نماودن فرهناگ وطریقاه
نادرخسرو در فوق ارکام یافت با دعوت دیوانه شاک کلندر رح وابتکارات او که برای کساا ابوریتاه ماذهبی
اش در میان جماعت بص ت داعی انجام دادک اربباط ندارد -درز برای دگاهی جواناان از رکابات هاای ناساالم
وفرهناگ سااالم زدایانااه عاادک از افااراد من عاات جااوی کااه دردوران مااا علیااه ارزش هااای ملاای و فرهنگاای خااود
برخواسته به ن ق بیگانه ها دن را خیات نماودک مااهی میگیرناد نوشاته شادک .باا باا بعماق درباارک بعضای اماور
فرهنگی که بر ماا بحمیال میشاوند ب کار نمایناد .دیواناه شااک کلنادر رح از طریاق برتاا نماودن جشان سادک بحات
عنوان برگزاری شاگون دیوانه شاک خدمات زیادی را هم درجهت ح ا سنن با افتخار نیاکان انجام دادک است که
کابل احترام وبمجید میباشد او نظریه زمان خودش سیزرک د ویان ومیرهاا حااکم در محاالت باودک کارهاای
خوبی را هم انجاام دادک کاه کابال بقادیر میباشاد .از جملاه یکای هام دوردن عادک از مردماان غااران واشکاشام و
واخان از سر کل یارکند دوبارک به اوطان شان که از جور وفلم وچ او میرها به ناچار وطن خوی را بارا
گ ته راهی دیار غربت شدک بودند میباشد -که در نتیجه این مهاجرت وکو رانی ها ن اوس ماردم ماا در منزقاه
بسیار ناچیز گردیدک باود -ولای دیواناه شااک کلنادر ایان مشاکالت را از سار راک شاان برداشات .ریشسا یدان کریاه
زواردرک غاااران ایاان حکایاات را بارهااا باارای نگارناادک نقاال کااردک وکسااانی را کااه ایاان داعاای کلناادر مشاارن در
غاران -اشکاشم وغیرک به دیار خوی دوردک وجابجا نمودک بود نام میبرند که درین دوران خانوادک های زیاادی
ازاین شجرک ها ن وس منزقه را بشکیل دادک اند.
هم چنان دیوانه شاک کلندر رح خود مشوق تهلوانی -جوانمردی -دبوری وکرامات انسانی باودک کاه در جشان
سدک او یا شاگون دیوانه شاک بجلی یاکته -چون بیرزنی -دویدن تیگه -اساا ساواری -گارز زنای وغیارک کاه در
جریان از دن حکایت گردید میباشد .که درد حات بعدی راجق به بیر زنی وکباق زدن حکایت خواهم کرد.
جشن سدک یا زخیرچزانز مردم شغنان باا شااگون دیواناه شااک در زیبااا از نگااک گوناه اجارای مراسام فرکیات
های را دارا میباشد که این فرکیت ها در اجرای مراسم بودک ودر ادل ونهاد یکی میباشد -شاید ایان فرکیات هاا
به نسابت عاوارش ومشاکالت جیوتاولیتیکی -جیاوفیزیکی وشایا وفاراز بااری تدیاد دمادک باشاد زیارا راک هاای
دعا العبور کوهستانی که کوک ها در دوطرز ساحل اکسوس باعاذ دن گردیادک بعاداز حماالت مغاو  -بیماور
وحکومت میرها بیشتر مردمان منزقه را از رفت ودمد واشتراا در مراسم یکدیگر به مشاکل مواجاه سااخت.
ازینرو این فرکیت های فرهنگی -تدید دمد نگارندک به این عقیدک میباشم که زبان های تامیری با زمان حکومات
ی تلی ها یکی بودک با کوت در منزقه با بخارستان حصه از جنون هندوک وشاما دن بکلام میشادک واز جملاه
زبان های متداو عصر دریا ی شرق کشور بودک است .راک ابریشم با زمان موجودیات شااهان دریاا ی وکادرت
ودولت مرکزی از طرز حاکمان جهت رفات ودماد کاروانهاای بجااربی بحات بوجاه کارار داشاته ،ب ااوت هاای
لهجه در زبانهای تامیر در دو طرز سااحل اکساوس ومسایر راک ابریشام بعاداز دوران ی تلای هاا کاه کشاور راک
ابریشم را با جا ی از دست داد وجادک ها ویران شد با طالبم لشکرکشی هاای داخلای وخاارجی ساردچار گردیاد
بمیان دمد .که نمونه این ب اوت ها وهمگونی ها را در زبان( اشکاشمی -شغنانی -واخانی -سنگلیجی-منجانی)
تشتو وزبان فارسی کدیمی بدخشان هماین اکناون هام میتاوان دیاد وبااز یافات .کاه دریان باارک مأرخاان ومحققاان
زیادی نظرات شان را ابراز کردک اند .ولی در خود منزقه با حا بحقیقات همه جانبه دورت نگرفتاه اسات باا
حقیقت احوا را ثابت نماید.
www.shughnan.com

فرهنگ عامیانهء پامیر بدخشان

دولت محمد ( جوشن)

31

برای اثبات موضوع همین جمالت رفتن ودمدن باه اشکاشامی بوغاد -دغاد -باه شاغنانی بویاد -یااژد را میتاوان
مثا داد که چگونه از یک ادل با این ب اوبها شکل گرفته اند .ومانند دن در مراسم جشن سدک هم فرکیت هاا ی
تدید دمد اگر در دیگر منااطق کشاور باه نسابت حاوادث بااریخی -فرهنگای ویاا کوبااک اندیشای هاای متحجراناه
کدرت ها این مراسم اجرا نمیگردد ،در تامیرات با همان -بجلی کهن ولی مزابق به شاریعت دیان مقادس اساالم
اجرا میگردد.
خالده کالم اینکه جشن سدک که در زیباا وشغنان با مراسم خود برتا میگردد -بااز گوینادک هویات بااریخی
وغنای فرهنگی مردمان این سرزمین است که در فوق بیان گردید.
پا دت زنیدب دقبنق هنرمندی دریا یان هنگاام نبارد هاا ونشاان زدن هاا باا بیار وکماان در شاهنامه بای زوا
فردوسی بواری فرهنگ ما عیان وبیان میباشد .ازجمله این هنر در تامیرات نیز با اکنون ح ا گردیادک دارز
نظر از جناگ سای وچهاار سااله بحمیلای وخانماان براناداز کاه حاکمیات ب ناگ برکاانون وبعقال رحجاان یافات
جوانان ما از نگاک هنر س وربی رزمی به دن عالکه دارند .در طوی ها وجشن ها به نشان زنی مسابقه ورکابت
میکنند .در تامیر بدخشان باکنون هم بابی سر کودا نو بولد که تسر باشد ازچون بیارو کماان سااخته دویازان
میکنند با در بزرگی همچون زدرشز و رستم کماندار معرکه های زندگی باشد.
در ولسوالی زیباا کوزک را روز شاگون دیوانه شاک زجشن سدکز در همان جای معین هرسااله باه فاداله ساه
الی چهاردد متر نشانه ماندک وجوانان با ب نگ های دست داشته نشانه میزدند هرکسایکه میفاق باه هادز کارار
دادن نشان میگردید بیرزن کابل محساون وبح اه دریافات میداشات ایان کاار در اکثار نقااط دیگار بدخشاان هام
رواج دارد .از جمله در منجان جوانان با بیر وکمان کهن که بیر دن  1سانتی متر است وتردار اسات باه شاکار
ترندک گان میروند -وخون هدز را به بیر میبندند .نشان زنی با فالخن نیز رواج دارد.
اما در کدیم برها خصودأ در کریه غاران این مسابقه انداخت با کمان تلته با سواری اسا اجارا میگردیاد
که بنام زکباق زنیز شهرت داشات .ایان باازی در طاوی هاا وعیادها وشااگون زناوروزز برتاا میشاد وباه بسایار
هیجان انگیزی اجرا میگشت .ودن طوری بود که زکدویز کالنی را تار از خاکساتر کاردک بار باابی چاوبی باه
اندازک سه متر د رازی در میادان میبساتند ودن چاون را در زماین محکام نماودک یعنای کمای از دن را در زماین
فرو نمودک با کدو را در بابی به اندازک سه متر از زمین بلند نگهدارد .ویاا گااهی بزغالاه را بار سار بلنادی
به همان اندازک که مشرز به میدان مسابقه باشد نشانه میگذاشتند .سواران اشتراا کنندک دریان مساابقه باا اساپ
های بیز لگام وسارک باه میادان دمادک دا درا ای خویشارا طاوری دریان میادان وسایق کاه بارای دوش -خیاز
وسرعت جه اسپ ومه ارت سوار مشکلی ایجاد ننمایناد مزابقات میدادناد کاه از کاانون هاای بثبیات شادک ایان
مسابقه فو و بخل دورت نگرفته باشد.
نوعدبنزی در دست هر سوار ویا شاانه او کماان هاای چقمااکی ویاا ب ناگ معاروز باه تلتاه مجهاز باه بیارو
باروت سیاک کرار داشت .هر سوار با دوانیادن اسا ودر جریاان ایان سارعت مکلا باه زدن هادز باود باا از
فادله اکأل تنجاک متری هنگام عبور از روبروی هدز با لیاکت ومهارت خود بتواند هدز را باه بیار بزناد .او
کبل از جهانیدن اسپ بسوی هدز زتلته تخته ز کمان را دب میزد وبا این تلته که باابی ماشاه دوشااخه
کمان محکم کردک میشد باروت داخل دیکک کمان را بعاداز گارفتن زکلاورز یاا نشاان دبا میاداد -بااروت داخال
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دیکک جرکه میزد وجرکه های از سوراخکی متصل با دیکک داخال کماان کاه تاراز بااروت البتاه باه انادازک
معینی بود وبر سر دن بیر دربابی باروت جاسازی میشد کمان دب میکرد وبیر از خاناه کماان بساوی هادز
تربان میگشت .ناگ ته نبایاد گذاشات کاه بیار بواسازه سامبه چاوبی کاه یاک سارش باا توشا ماس ویاا بارنج
توشانیدک شدک باود از طریاق دهان کماان باداخل دن باابی بااروت باا ضاربه محکام میشاد -چاین وانادازک محکام
باروت برای ترکردن کمان بوسه دبت مخصوظ کمان برای سوار کبل از مسابقه معلوم ودمادک بود لاذا بارای
ترکردن دوبارک کمان برای مشکل وجود نمیداشت .هرکس که میفق به زدن هدز میشد ودر بکتیک انداخت
استاد میبود از مح ل گاو ویا چ ن ولنگی را خلعت میگرفت .وبنام کباق زن ماهر معروز میگردید .کبااق -در
ادبیات عامیانه معیاری زبان فارسی دار ویا اعدام را گویند.
بازیها در ناحیاه روشاان کاه یکای از منزقاه هاای شاادان شاغنان میباشاد وباا زباان ماادری مشاحون از لغات
وکلمات روستا ی واجزای مربوط به دن دحبت مینمایند -در جشن های زشاگونیز خاوی بازیهاای سا وربی
کدیمی دریایی از جمله تهلوانی -زکشتی گیریز – گوی بازی بوسه اسپ چابک ودوند را با همه مهاارت هاای
چوگان زنی دن با ساالهای اخیار ح اا نماودک وتهلواناان دن در میادان هاای منزقاه شاغنان میفاق بارین تهلواناان
محسون میگردند .و این گوی بازی با اسپ در سرحد واخان هم رواج دارد.
روشانیان بازیهای هیجان انگیز دیگری نیز دارند که طوری نمونه به طور مختصر یاددور میشویم.
 .7گوی زدن جوانان در میدانهای کشالق ها بدون سواری بر اسپ کاه باا دویادن رکابات داورت میگیارد
هر گروتی که کویتر مهارت خود را در فنون چوگان زچکاانز وباردن باوپ زتاوتز باه جایگاای زد ز
هنرمندانه انجام دهد -نام در منزقه مشهور گشته شهرت عالی کمایی مینماید .واین باعذ میگردد با
اط اا از خااوردی بااه تهلاوانی و ورزش د ببندنااد وبشااویق شااوند باا تهلااوان بااا ناام ونشااان ملااک خااود
باشند.درشغنان نیز جوانان تیادک گوی بازی مینمایند.
 .6بزکشی درمیان دن ویا جهیلکی که برای این مسابقه در کشالق های شاان طبعای یاا غیار طبعای وجاود
دارد -ودن دن از میان باببر نباشد جوانان توست گاو محکم را از زیر شرشارک کاه زدن جاوی از دن
به تایین میریزدز با رکابت زورمندی در مقابل هم برداشته وباا دوش بسایار ساریق باه جهیال میکشاانند
وبعد در میان جهیل هرکس به ن ق خود رکابت نماودک دنکسایکه از هماه باا مهاارت وزورمنادبر میباشاد
دوبارک دنرا به همان شرشرک دن دوردک ومی اندازد از کالن یا کریه دار ودیگر بزرگان بح اه دریافات
میدارد -درین بازی هرکدرکه بعداد بازی کنندک زیااد باشاد باه هماان انادازک هیجاان انگیاز اسات وبارای
بازی کنندک زور وبازو ومهارت زیاد بزم است با برهمه رکبای تهلوانی او ثباوت گشاته واز میاان دن
میفق بدر دید.
 .3زدندان گیراز گرددو روشانیان در جشن های شاگونی درین بازی به کسی که میفق میشود بح اه ویاا
جایزک کالنی میدهند -از جمله -چ ن -یا جوانه گاو وغیرک اجناس.
بازی طوریست که دیک چوینی کالن را که در خیرات ها -طوی ها وجشن ها جهت تخات وتاز اسات ادک دوردک
در یک د ه بلند وهموار جابجا میکنند -وبعد دنرا لبالا تر از دن تاکیزک جویبار نمودک همرای دن داخل دن
بقریبأ به مقدار یک سیر درد جو ویا گنادم را مخلاوط کاردک زکسامیکه درد باا دن خاون حال شاودز ودنارا گارداو
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مینامند ویک سکه تنج افغانیگی یا دو افغانیگی فلزی را به داخل این زگرداوز می اندازند با در عمق دیک به
زیر دن دن ودرد حل شدک دن تنهان شود .دنگاک از جوانان حاضر به مسابقه دعوت میکنند با دست های خاود را
تشت سر گرفته وبسته نمایند -بزرگان وبماشاچیان به فادله معین از دحنه مسابقه جا گرفته وکسیکه بازی
را کنترو میکند زرفریز از طرز مجلس بعین شدک تهلاوی دیاک ایساادک شادک باه کنتارو رکابات باازی کناان
دمادک میگردد .دنگاک افراد بازی کن که دست هایشان در تشات سار بساته میباشاند سارهای خاود را در زگارداوز
دیک فرو میبرند بعضی ها سر خود را با شانه وبعضی ها باگردن یعنی به اندازک بلندی وکوباهی کد یا گردن
دردن دیک با دندانها ولا هایشان به جستجوی سکه فلزی می ردازند -هرجوانیکه بوانسات باا دهان دن ساکه
فلزی را از میان زگارداوز بیارون کشاید جاایزک بدسات میااورد .البتاه در جریاان باازی های کاس حاق نادارد باه
دیگری مشکل ایجاد کند اگر افراد بازیگر زیاد از انادازک محایه دیاک باشاند -دردنصاورت باازیگران باه چناد
گروپ بقسیم شادک هرگاروپ باه نوبات باازی را اجارا مینمایناد بارای باازی از دک الای تاانزدک دکیقاه وکات بعیاین
میشود -کسانیکه ن س شان به سر میرسد میتوانند سر خود را از دیک کشیدک ن س باازک کاردک و دوباارک سار در
دیک فرو نمایند با میفق گشته یا گاو را به د ت جایزک از دن خود سازد .برای بررسی بماام بعادهای فرهناگ
عامیانه تامیریان وتیوند دن با گذشته باری وبمدن دریانا وکت وزمان ومحیا گردیدن شرایه کاری مجهاز باه
کار است با محققاین بتوانناد -غناای کمای وکی ای دنارا در تیوناد باا فرهناگ ملای ماا روشان وباا نسال هاای دینادک
معرفی نمایند مثأل در فرهنگ عامیانه ماردم شاغنان -واخاان -زیبااا -منجاان -اشکاشام -شایوک وخانج بارای
هریااک از اجاازای برگااذاری ایاان مراساام نامگااذاری هااا ی مشااخص میباشااد کااه اکثرشااان در زبااان اوسااتایی
وکتا بهای مربوط به دن بذکر یافته و رابزه این نامگذاری ها ودر مجموع زبانهای تامیری را باا تیوناد محکام
دن با زبان اوستایی بازگویی مینماید .مثأل کلمات -شگون -تتچلوم -که زشااگونز زوتتچلاومز میشاود اکناون هام
در فرهنگ عامیانه تامیر شاگون به معنی زنوروزز یا شگون نیک که این روز دارد وفرخندک گی وسعادت باه
بار میاورد یعنی زفعا نیکز زوتتچلومز دنگاهی که بابه دهقان کبل از همه در روز مراسم ناوروزی زشااگون
بعداز س ید کردن خانه با درد باکلی ویا زمشنگز که در زبان عامیانه دنها هم ز بااکالز زما از نامیادک میشاود
وبوسه خانم های خانه زکی بانوزدروازک خانه بروی بازگشته دهقان داخل خاناه شادک غاذای را کاه زکماا ز
از درد گندم با سمنک وروغن زرد است را با خوانادن دعاا دارز مینمایاد البتاه بعاد از ورود وی راک مباارا
باد همه همساایه گاان کاه در جریاان روز باه خاناه هاای یکادیگر میروناد -وشااخچه هاا از درخات بیاد زنموناه
سرسابزی وشااادابیز بدساات گرفتاه زشاااگون بهااار مبااراز میگوینااد غااذای سامنک بااا کمااا یاا دیلیااه زباااجز را
میخورنااد ودعااای زشاااگون بهااار -مبااارکتی کااار -یااک دانااه مااا هاازار -هاازار مااا بیشاامار -بحااق خوجااه عبااد
انصارز کردک و دمین میگویند -واز خاناه او بردمادک باه دیگار همساایه میروناد .یاا باه عباارک دیگار ایان باباه
دهقان -تتچلوم را خوردک دمدن همسایه ها را جهت مبارا بادی چنانی کاه در فاوق باذکر یافات افتتااح مینمایاد.
در فرهنگ عامیانه دهقانان تامیر خواجه عبد انصار تیر دهقان محسون گشته -درکارها از ناام وی ببارا
میجویند .گرچه در همین مراسم ط لی را به مرکا سوار کردک به دروازک خانه زشاگون کردکز با بابه دهقان
ر یس خانوادک -یکجا همرایی نمودک از دهن دروازک خانه ددا میزند که مان دولات شااگونی را باه شاما دوردک
هم و سه بار دنرا بکرار میکند ودنگااک زکای باانوز باا خاانم بازرق خاناه در حالیکاه درد سا ید را در کا دسات
دارد ودروازک را باز مینماید وبا داخل شدن دنها این درد را مبارکباد گویان بر شانه راست ط ل وبابه دهقاان
میچس اند -ودنها هم خمچه درخت یا شاخچه درخت را به وی اهدا مینمایند واین خاانم ایان شااخچه هاا را کاه
بعضی نمونه گندم وبعضی نمونه بااکلی اناد ورناگ هار شااخچه بااهم فارق میکناد را از دنهاا باا احتارام زیااد
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گرفته استوار مینماید ماا بارای انکاه دوباارک ایان کلماه اوساتایی وح اا دن در فرهناگ تامیریاان مثالهاای گ تاه
باشیم با شرح مختصر باب ترداختیم -اگر در بارک شاگون بهار با رسم ورواج های در تامیرات که اکثرشاان
همان بکرار رواج های کهن دریایی در عصر ما میباشد م صل وکامل دحبت نماییم ناچاریم کتان بزرگی را
بااألی نماااییم کااه ماان امیاادوارم ایاان عردااه باارای ت وهشااگران دانشاامند خااود منزقااه بااا اثاار کمااک هااای منااابق
فرهنگ دوست وطن خواک وعدالت تسند ملی وبین المللی کاه خواهاان برکای علام ودانا وهمگرایای ویکادیگر
فهمی بمدن بشری اند روزی میسر گردد.اکنون که کلمات زشگونز و( تتچلوم) اویستا ی را شرح کردیم راجق
به بقیه مراسم دن دحبت مینمایم.
شنگو دبهنه -که اکنون بنام نوروز عالم که از طرز جامعه بین المللی به مثابه نوروز جهاانی شاناخته شادک
با بمام وی ک گی هاای بازگوینادک بااری  -وبمادن ترافتخاار نیاکاان ماسات -وچاه خاون اسات کاه هماه سااله باا
درخش تربو میترا وبجالی زرین شعاع تربرکت او بر نشانی های نجمومی عامیاناه تامیریاان کاه بناام کاالت
هااای شاااگونی برفااراز کااوک هااای متصاال بااا کشااالق هااای شااان میتابااد در فضااای داالح ودیموکراساای -داا ا
ودمیمیت  -وحدت ملی وعادالت اساتقال وحاکمیات ملای وساعادت هماه ملات عزیاز افغانساتان عزیاز برگاذار
گردد وبا این سردک زیبای نوروزی از روزن خانه ها به داخل خانه س ید دیدک با درد شاگون راک سا ید شاادی
وسعادت میباشد با دالبت بمام بوسه نوجوانان ندا سردهند.
نوروز شدو بله خشرنگ بردمـــد

بلبل به بماشای دز وچنگ بردمـــد

مـــرغان هوا نعرک مستانه کشیدند

مـــــرو د من از ک س بنگ بردمد

شاگون بهاار اولاین باار بوساه جمشاید تادشااک تیشادادی کاه باه فرکیاانی بخات سااخت -باوی هاای خاوش دفریاد-
طبابت وبندرستی دورد کشتی ساخت واز دن گذشت وبر تا گردید چون بربخت نشست بنا به گ ته فردوسی-
سرسا نو هرمز فرودین بر دسودک از رنج بن د زکاین -باه ناوروز ناو شااک گیتای فروز باران بخات نشسات
فیااااروز روز -بزرگااااان بااااه شااااادی بیاراسااااتند می و رود رامشااااگران خواسااااتند چنین جشاااان فاااارخ از دن
روزگار بماندک ازدن خسروان یادگار
در نوروز نامه منسون به حکیم عمرخیام دمدک است زگویند ایزد ببارا وبعالی بدان هنگاام کاه فرماان فرساتاد
که خورشید ثبات برگیرد باا بااب ومن عات او باه هماه چیزهاا برسادز دفتاان از سار حمال برفات ودسامان او را
بگردانید باریکی از روشنایی جدا گشت وشا و روز تدیادار گشات ودن دغاازی شاد مار ایان جهاان رازنوروزناماه
ظ -3در فرهنگ کنونی تامیریان بدخشان نور وروشنی یکی از عقاید نهادینه فلس ی در مذها و رسم ورواج
هاای دینای وفرهناگ عامیانااه مرباوط باه دن میباشااد -کاه در باارک بوضایحات مختصااری مینمااییم .کاه چگونااه
مقدسیت نوروز در فرهنگ کنونی اسالمی دنها تابرجا ماندک است.
خانه سکونت تامیریان که در اوراق کبلی راجق به دن حارز هاای داشاتیم دارای روزن کالنای میباشاد کاه ناور
وروشنی از دن به داخل خانه میتابد -عرفه نوروز یا زشااگونز بناا باه ثباوت هاای مروجاه عامیاناه دنگاهیکاه
نور دفتان از روزن بابی نشان نوروزی در داخل خاناه وهام بار زکاالت هاای نجاومیز کوهساتان مزقاه بتاباد
یعنی یکروز کبل از شاگون گرفته میشود .اعضای فامیل نور دفتان را بابی نشانی همیشگی خود میبینند فاورأ
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مشتی از درد را گرفته بر مقدم بابی نشانی نثار مینمایند وس یدی درد از عالمات جامه س یدی فریدون بجا
ماندک که با دن به جنگ ضحاا رفت.و (فردوسی)میگوید -ب وشید تس جاماه ناو سا ید نیای کناان رفات د
تر امید فریدون به خورشید بربرد سر میان بنگ بسته به کین تدر( .شهنامه)
ودرخانه بوی خوش را منتشر نمودک دختران خوردسا زل تک هاز که نوعی از اسبان های بازی دنهاا میباشاد
را با بار وسوزن یک چمچه شیر در تربو نور خورشید که بر نشانی نوروزی داخل خانه بابیدک میگذارند -واز
دن شگون نیکو را برای دیندک خوی درزو مینمایند -ومیگویند فردا زشاگونز است.
بوی خوش که عبارت از مالیدک درد با س ند -وگال هاای کاوهی وگیاهیکاه در میاان ماردم زعارق رساو ظز
نامگذاری ومخلوط با روغن زرد نمودک بر دیوارک تی روی زدیکدان ز یا بنور نان تازی داخال خاناه باابی
یک بیلچاه دبا گرفتاه شادک از بناور زدیکادانز گذاشاته میشاود وباوی لاذت بخا دن باه بماام گوشاه هاای خاناه
انتشار میابد وخانه را فرا میگیرد -در شاهنامه حکیم فردوسی ساختن بوی خوش به جمشید نسبت دادک شادک
دیگر بوی های خوش دورد باز که دارند مردم ببوی نیاز -چه عود وچه عنبر چو روشن گالن چه بان چاو
کافور چون مشک نان.دــ( 66شهنامه تادشاهی جمشید)
(ل تک) که کلمه است از لغت عامیانه مردم بدخشان زگودی -دخترا چوبی کوچاک کاه رویا باا ریسامان
های رنگه ساخته شدک و لباس با درای دیگر معرز لباس محلی دخترانه منزقاه میباشادز ودر زباان شاغنانی
تامیری دنرا (ژینج )ودر اشکاشمی زل تکز وبه واخانی دنرا ز کیسکنز میگویند که همه کلمات اوستایی اناد
چون مزالا ما از مقدسیت نور در فرهنگ تامیریاان اسات لاذا از موضاوع خاارج نگشاته در باارک بوضایحات
خااوی را ارا ااه میااداریم –نااور -در مااذاها وادیااان کهاان دریااا ی از مااذها مزدا اای -زروانیساام -مزدسااینه
ززردشتیز که وابسته با یکدیگر میباشند جایگای اساسی خود را دارد .احسان طبری در کتان جهان بینی های
خااوی از کااو دانا منااد معااروز گرشاامن مینویسااد بااه عقیاادک گرشاامن در مااذها مزدا اای کهاان زاور ماازد
زخداوند خیرز -مهر زمیتراز -ناهید -ززهرکز در مرکز کرار دارد نه بقابل زاورامزدزو اهاریمنز .دا حه 26
مزدسینه(.جهان بینی ها)
اوه:زردرهدزبن دپنیدکاونیدان :ی د
به زباان اشکاشامی -اور معنای بااران و مازد بمعناای فایادک را گویناد -وباه زباان شاغنانی( -مازداو) را میتاوان
داحا سازندگی معنا نمود -چون خداوند خیر زاور مزدز باا (-میذ)باه شاغنانی یعنای روز -زمیتاراز دفتاان-
ناهید -ستارک زهرک زنورسعادتز همه منتشر کنندک نور میباشد با کلمه زمهرز که بازبان دن گاهی در دسمان
اگار داورت میگیارد تامیریااان دنارا بااز شادن دروازک عاارش وبجلای عقال کال میشاامارند وباه حرمات دن مااراد
کامیابی ها بر مشکالت را از خداوند یکتا میخواهند.
یعنی از فلس ه عقیادب ی نیاکاان ماا کبال از دیان مقادس اساالم وتاذیرش دن در چوکاات زباان وب کارات عماومی
مردمان تامیر بدخشان کنونی چنان بازبان یافته که میتوان به مسایل موشاگافانه بحقیقاات علمای وبااریخی دن
وچگونگی بوافق وبقویه فرهنگ دن در خدمت فرهنگ اسالمی وملی ،سود جست وبا شعار به تی باه ساوی
نور در مقابله با فلمت برخاست.چنانچه گ تیم از مذاها کهن مزدا ی وزروان -که به معنی بیکران وزمان یاد
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هراست با مزدسینه ززردشاتیز وبعاد هاا ماذها ماانی کاه خیار وشار -اوهاورا مازدا واهاریمن را چاون گاوهر
فلمت با ب اوت های فکری نهاد عقیدک دینی کرار دادک اند را میتوان در عقایاد ماذهبی اساالمی بشایق تامیریاان
که شکل عنعنات اسالمی را بخود گرفته باز یافت ونگارندک فکر میکنم که بوحید در مذاها دریا ی کهان ماا باا
بخ های دیگر عقیدبی اش در تذیرش دین اسالم وغنامندی فرهنگ دن در منزقه نق به سزا ی داشته است-
زیرا اسالم که دین کامل از طرز خداوند برای همه بشریت اسات عقیادک ناور وخارد را بار جهال یاا تیاروزی
خیر را بر شر واهریمن -نیکی را بر بدی با ترست یگانه بشریک باه ارمغاان دوردک لاذا مسااعدت وشارایه
ذهنی وعینی برای تذیرش وبقویه دن بواسازه دن فرهناگ ماتجال وغنای مشارکزمین زدریانااز زتنادار ،گ تاار
وکردار نیاکز وغیارک کماک کاردک اسات .واینکاه در بعضای نقااط ایاران وتادشااهان دریاا ی در مقابلاه باا سا اک
عرن کرار مگرفتند شاید بیشتر بخاطر ح ا کدرت وحاکمیت ملی شان بودک باشد.
در فرهنااگ عامیانااه تامیریااان دن رسااوم وعقایااد مثباات دریااا ی بجااال یافتااه کااه در بزااابق وبقویااه عقیاادک وی
اسااالمی از جملااه جااان وخاارد وطبیعاات -وحاادت واخااوت -دزادک گاای وجااوانمردی -دااله رحاام ونیکاای وح ااا
ارزش ها وسنن با افتخار ملی -برکی خواهی بأمین وعدالت میان همه مسلمانان وبشریت عالم نق مثبت بازی
مینماید .مثأل این رباعیات را که در یکی از کتابهای مذهبی اسماعیلیان زمراة التحقیقنز نوشته شدک که منسون
به نصیرالدین طوسی میباشد میخوانیم.
او زمکونات عقل وجـــان اســــــــــت

اندر تی او نه فلک گــردان اســـــت

زین راز چو بگذاری چهار ارکان است

تس معدن تس نبات تس حیوان است
د حه  61بان سوم

ویا
بیست ونه گردش دادند برا ددم ساختند

سیزدک کـــــــردار دیگر اندرم انداختند

گر بو انسانی بیان گردش خود را بدان

ورنه جانرا در بن هر زندک هم انداختند
زشبستریز

در بیان فاوق عاالم خودشناسای راک باه ساوی خداشناسای میبارد وخارد وجاانرا کاه ترباو از ناور ذات امربااری
میباشد بذکار میدهد -ورابزه فرهنگ کهن ما را با بزابق کامل به اسالم بیان میدارد.
یعنی عقال وجاان یا(عقال ن اس) باه امار حاق بعاالی کاه ناور عاالم علاوی اوسات .ناه فلاک هماان نظاام زشمسای
وسیارات نه گاناه دنز باه چهاار ارکاان -دن -خااا -دبا وبااد باودک-باا موالیاد ثالثیاه زمعادن -نباات -حیاوان-
ساختمان اولی مکونات با حیوان را معرفی میگردد که از میان حیاوان انساان کاه دارنادک شاعور خاود شناسای
وخداشناسی میباشد ویا به عبارک دیگر اشرز مخلوکات گردیادک اسات وتاا باه میادان بنادگی -طاعات وعباادت-
میگذارد .بخم از تشت تدر به رحم مادر انتقاا یافتاه در طای ناه مااک وچناد روز تاای تارورش از جناین باا دخار
ه ت اعضای بدن را بکمیل نمودک بعداز بولد در مدت یکسا که دوازدک ماک اسات باه مرحلاه بشاخیص وبمیاز
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کاادم میگااذارد -دریاان دوران بیسات ونااه گااردش را بکمیاال مینمایااد -تاانج حااواظ فاااهری تاانج باااطنی بااا خااوان
وبیااداری وبااالش وبعقاال کرداریساات کااه او را بااه تایااه اشاارز المخلااوکی میرساااند.تنج حااواس فاااهری چشاام-
گوش-دهن-بینی-دست ها و تنج در باطن بخل-شاهوت –کبار-خشام –حساد باا ساه ضارورت عمادک حیاات یعنای
خوان وخور-بیداری و بالش برای ادامه یا ضرورت بقا یا بسلسال حیاات باا -فهام جازی (عقال جز ای) مبادا
میعاد می باشد.
در مقایسه این گ تار ها چه باا م رفات ماذاها کهان دریاا ی کبال از اساالم وچاه در بصاوز وعرفاان اساالمی
همگونی های زیادی موجود است .ویامثآل در رباعی ذیال مقایساه -زتنادار نیاک -گ تاار وکاردار نیاکز را کاه
اساس -بربیاه انساان وکرامات او دریان مزدساینه زردشاتی میباشاد باه وضااحت میتاوان باا اساالم در فرهناگ
کنونی ما مقایسه نمود
میگ ت نبی که اهــــــــــــل جنت چـــــــار است
تندار خـــــوش و زبان خـــــوش گ تار است
ســـــــــــــــــوم د نرم چـــــارمین دست سخــا
رحمت به کــسی که این چهــــارش یار است
زخواجه عبد

انصاریز

دله رحم که یکی از مکارم اخالکی در اسالم است با دن سه نکتاه اخالکای کهان -تنادار -گ تاار -کاردار نیاک
یکجا شدک – اندرز فرهنگی را در بربیه انسان مسلمان واضیح مینماید .همچنان در یسانایی 61کزعاه  6کتاان
اوستا دمدک است .زدن دو گوهرکه دن گوهر خرد مقدس به دن گاوهر خارد خبیاذ گ اتد اندیشاه -دماوزش -خارد
ودرزوی گ تار وکردار -زندک گی وروان ما باهم یگانه ویکسان نیست (.احسان طبری جهاان بینای هاا داـ)67
در فرهنگ مذهبی خودشناسی تامیریان همین مزلا چناین اباالو گردیادک  -دو شاهرند در وجاود بنادک تیادا بود
دفاق وان س نام دنها تس دنها ضدیت دارند باهم که بی فکری نبایاد کارد ددم داـ 37کتاان جاللای شااک بخااری
یعنی شهر دفاق دن گوهر خرد مقدس وشاهر ان اوس دن گاوهر خارد خبیاذ را بمثیال مینمایناد .در نوروزناماه
خیام همچنان دمدک که در روز نوروز خداوناد بباارا وبعاالی دوازدک فرشاته را میفا گردانیاد باا چاار دن بار
دسمان اهریمنان را نگذراند -چهار دن بر چهاار گوشاه جهاان باا اهریمناان را گاذر ندهناد باا از کاوی کااز در
گذرند چار دیگر بر دسمانها وزمین ها میگردند واهریمنان را از خالیق دور میدارند .نورزونامه دـ3
بأویل این بیان فوق در عقاید تامیریان وروز نوروز فاهری وباطنی دنها بجلای یافتاه اسات -مزلاا از ناوروز
باطنی دن است که اگر خانه ها را با رسوم زجمشیدیز -زدریا یز -زاوستا یز با درد س ید مینماید واز چاروا
ودودک سیاک تاا میسازند باید خانه وجود معنوی خود را نیز شاگونی نمایند .یعنی بدی هاا وافعاا ذمیماه را باه
افعا حمیدک ونیکو ی مبد سازند با روز بر ایشان نو شدک باشد .چنانچه در کتان مذهبی ه ات باان ابواساحاق
دمدک است.
نوروز فاهری بود اندر بغیر سا
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نوروز اهل دــــدق بود بغیر فعل

نوروز اهل کـذن بود زیا جسم وما

نــوروز دن بود که بـــــود ایمــــن از زوا
(د حه 31کتان کلمی)

خوراا نوروزی تامیریان( )6روز شاگون در ورق هاای کبلای باا جاا ی ذکار گردیادک -بنهاا در شاغنان دلیاه باا
گوشت وشیرتیرک از بلقان وچهار مغز نیز غذای نوروزی محسون میگردد -بقیه رسم ورواج هاای مرباوط باه
این روز -در تامیر بدخشان زاشکاشم -شغنان -واخان -زیباا -منجان -شایوک -روشاانز وغیارک نقااط دن دنقادر
انبوک است که برای نوشتن دن همه کتابی باید ارکام نمود -از جمله گاو براری -بخم براری -باکالی کاکراخ -سه
روز از کما نوروزی برای خوشاوندان امید ارسا داشتن که دغاز دن در جاارو بساتن -ترسایدن سااعت ساعد
را از مال وس ید کردن خانه با درد درامدن در خانه وغیرک در بر میگیرد در چوکاات رواج هاای اجارا میشاوند
که همه به فرهنگ کهن سا دریا ی ما اکنون با شیوک فرهنگ اسالمی اربباط محکم داشته و وثیقه زندک بجا
ماندک دن محسون میگردد.
درین روز در زواخانز اسپ ها را جهت دواندن و رکابت س وربی به زتیگهز می برند -داحبان اس ان بقریباأ
یک ما ک زحمت میکشند با اسپ خود را برای رکابت در زتیگهز دمادک نمایند -این اسپ ها را دنقدر برای دویدن
عیار ودمادک میسازند که فادله  1-1کیلو متر ویا بیشاتر از دنارا در مادت بقریباأ  67-71دکیقاه طای نماودک باه
خه دخر میرسند -سوار بر تشت برهنه اسپ با مهارت او را کنترو نمودک به تای میتاازد -اساپ دوناد -او
میایااد وبح ااه خااوبی دریافاات میاادارد بااا اسااپ سااوم جااایزک نصاایا میشااود .ایاان تایگااه دواناای اسااپ هااا در روز
شاگون بهار یا نوروز در اشکاشم -زیباا نیز رواج داشات -بزکشای نیاز در روز هاای ناوروز باا بخام جنگای
ودیگر بازی بوسه تهلوانان چاپ انداز وجوانان اجرا میگردد .خالده فرهناگ عامیاناه ماا ناوروز جاویادان
را در دغوش تاکیزک نسل های دیگری که بعد از ماا میایناد ح اا خواهناد نماود .بارای اینکاه راجاق باه ناوروز
عالم در تاامیرات معلوماات م صالتری دیگاری داشاته باشایم .بقیاه حکایات اجارای ناوروز را کاه هازارک بیاک
(سودا)نمودک است با گ تار فوق ضمیمه مینما یم.
البته رواج های مراسم نوروزی در تامیرات بقریبأ یکسان میباشاد -کاه جاوهر دنارا در نظار بایاد داشات کاه از
یک سرچشمه دن میخورد وبا عنعنات دیگر جاهای تامیر مختله وعمومیت دارد.
در بیستم ماک حوت ددای دمد دمد نوروز در منزقه طنین انداز میشود -زن ها مقدار ضرورت گندم را در سبد
انداخته با دن بر میکنند که بانوی هرروز مقدار درد را شیرک ساخته باابی گنادم ماذکور میریازد باا سابز شاود-
وبعااد دناارا بوبااه بوبااه نمااودک در دیااک انداختااه زیاارش دبا کااردک دناارا خشااک میکننااد -کااه بعاادها از دن ساامنک
وشاشپ بیار میکنند که هردو غاذای ناوروزی میباشاند .از جملاه غاذایز شاشاپز در شکاشام -واخاان -زیبااا
وکلمه باج در شغنان مروج است.
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بچه ها را با ساعت نیک که مالها دنرا هدایت میدهند به دنبا چ یا زکلکز بزبان عامیاناه باه دشات گانج دبااد
ودیگر جاها که این بته سخت در دنجا زیاد است اعزام میدارند -بعد از دوردن در روز ناوروز از دن جهات
تاا سازی زدودک ز که در خانه وچت دن جای گرفته به د ت جارون تاا کاری است ادک مینمایند.
روز نوروز با بقویم که نزد عدک از مالهاای مجارن کریاه جاات از حرکات دفتاان باه خاناه حمال در کاوک هاا
نشانی شدک موجود است بعیین میگردد .یعنی وکتیکه دفتان در همان نشان غرون کرد میگویند که فردا ناوروز
است .در زواخانز این نشانی نوروزی را به حجات خراساان منساون میدارناد کاه گو یاا او دن نشاانی را کاردک
وبه مردم هدایت دادک که با غرون دفتان بابی دن نشان نوروزی را برگزار نمایند.
غذای زشاشپز از درد سمنک که در فوق ذکر گردید با بوبه های ی در دیک جوشاندک میشود وشیرین گردیدک
بابی روغن زرد انداخته روز نوروز است ادک میشود.
این غذا از کدیم بر س رک نوروزی میاراث دوران کهان دریاناا باه دا ت غاذا را بمثیال کاردک باا کماا سانمک-
وکلمه باج غذای اساسی نوروز است.
با زچ ز یا زکلکز خانه ها را در سااعت ساعد کاه مانجم کریاه زماالز هادایت دادک در روز ناوروز تااا کااری
نمودک زدودک ز دنرا هم طبق هدایت در جا ی مشخص به طرز شما یا جنون میاندازناد بعاد از اناداختن دن باا
درد زجوز ویا زمشنگز سراتای خانه را به بسیار فرافت س ید کردک وخانه را بارای مبارکبااد یاا شااگون بهاار
مبارا -اعضای فامیل وهمساایه هاا دماادک مینمایناد .اولاین شخصای کاه باه خاناه میشیاد و زتتچلاومز کاه لغات دن
کلمه اویستا ی میباشد ودر اوراق کبلی بذکر دادک شدک را باز مینمایاد .یعنای مارد کاالن باا تساربچه کاه باابی
یک مرکا سوار داخل خانه میشود ودر دست دنها شاخچه بازک بید با اشکا گندم وجاو وبااکلی در دوردک شادک
کرار دارد شاگون بهار مبارا میگویناد .وخاانم بازرق خاانوادک باه شاانه دنهاا درد میزناد وغاذای ناوروزی را
تی دنها میگذارد با نوش جان کنند -به مرکا جو وبه گاوهای کلبه زبریدز کاک س ید همرای درد جاو ویاا دیگار
غله ها را دادک بر تشت دنها هم کمی درد میزند.
وبعد از دمدن وخوردن غذای سمنک -کما وزشاشپز نوروزی دعا میکنند -کاه ناوروز بهاار -مباارکتی کاار-
یکدانه ما هزار -هزار ما بیشمار -بحق خواجه عبد انصار اکبر -واهل خانه دمین میگیرند .درین جا نام
حضرت خواجه عبدهلل انصار هم به د ت توش اسالمی وهم به د ت تیردهقانان بر عنعنه ناوروز دریاا ی
بجلی غنای فرهنگی را نمایان میسازد.
بمااام خااانوادک هااا عااین رواج را در زتتچلااومز گشااا ی مرعاای داشااته عماال ماای نماینااد .وبعااد همااه بااه خانااه هااای
یکدیگر با شاخچه های بازک بید رفته غذا میخورند ودعا مینمایند -جوانان اعم از تسران ودختاران در جریاان
روز بازی های بخم جنگای -تهلاوانی -اناواع سارگرمی هاا را دارناد -کاه دختاران باا بناان هاای بساته بار شااخ
درختان خود را گاز میدهند ویا با بوپ ساخته شادک بوساه خودشاان در خارمن هاای هماوار باازی چرخاک را
اجرا میکنند یعنی بوپ را با ضرن باه زماین زدک وکتیکاه بلناد شاد چارخ زدک دوباارک باه دن ضاربه وارد نماودک
همین طور ادامه میدهند.
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وکتیکه تیشین یا دفتان نزدیک کوک ها رسید کلبه گاو را دوردک به سااعت ساعد طباق هادایت زماالز چناد خاه در
زمین کلبه مینمایند ومقداری کم از بخم را از جورابی کاه تشامی میباشاد باه زماین طاور شاگون نیاک می اشاند-
وبقیه را با جوران همرای یک کبضه زگل خارز از راک روزن خانه به خانه میاندازند.
هنگام چند خه شدگار کردن یک ن ر خانم با توستین به روی خاا خود را لو میدهد – که معنی اش دن است
که خاا تدر ومادر انسان -ونعمت دک زندگی او است – از زندگی باا مارق در دغاوش او خاواهیم باود .بعاد از
دنکاه دهقاان دن بخام را باا جاوران در خاناه اناداخت خاانم خاناه چمچاه چاوبی را از طریاق روزن باه باام ماای
ترباود -ودهقاان در بااب منتظار ایان چمچاه چاوبی باه تشات زد دنارا شاگون خاوبی ساا تربهارک وحادال خیاز
حسان میکنند واگر به روی افتید برعکس سا زنو کانز وکم حادلی وگرسنگی خواهد بود – چون انساان در
کدیم به نسبت نداشتن وسایل در مبارزک با حوادث طبیعی نابوان بود لذا این فا هاا را باه نسابت عجاز خاود در
مقابل طبعیت حسان میکرد .ودر معنی باید دش دهقان ودود غذای دن از روزن همیشاه ترمن عات وبلناد باشاد
که چمچه چوبی دش خوری مثل دن است .واین چمچه اندازی ساه باار از روزن بخاناه واز خاناه باه روزن یاا
بام بکرار میشود بعد هام دهقاان باه خاناه دمادک دن بخام غلاه در جاوران را باه ساتون مای بنادد وباا ساا دینادک و
نوروز دن باکی میماند .زکاچیز یا نوعی زلی یز همارای شایردن وروغان هام غاذای سارکلبه ناوروز میباشاد-
کاباال بااذکر اساات کااه دریاان رساام ورواج هااای کااه کالناای وخااوردی خااانوادک در دن مااوج میزنااد بصااویر نظااام
دودمانی زمهس تانیز زمه دبادیانز نیز بجال یافتاه اسات .همچناان روز ناوروز غیار از گذشاته کهان خاود کاه باه
بمدن وفرهنگ همه مشرکزمین بعلق دارد – همه تاذیری خاود را در عاالم بشاریت باا رساا ی بماام ثباوت کاردک
است .نزد اهل بشایق وبسانن وهماه مسالمانان عزیاز وگرامای میباشاد اهال بشایق میگویناد -دریان زوز زعلایعز
خلی ه چهارم عالم اسالم به خالفت انتخان شد و بزرگان عالم انسان بجلیل این روز را گرامی داشته اند.
علمااای اهاال بساانن هاام اکثرشااان ایاان روز را روز دوسااتی واخااوت -کااار وتیشاارفت ابحاااد و هماادلی در میااان
مسلمانان میشامارند .و ازیان جهات اسات کاه ناام خوجاه عباد انصاار باه دا ت تیار دهقاان در دعاهاا خوانادک
میشود از جمله علمای اسالمی حکیم خیام در نوروز نامه دوردک اسات دوازدک فرشاته دریان روز چهاار فرشاته
بر دسمان با اهریمنان را نگذارند – چار دن بر چار گوشه جهان با اهریمنان را گذر ندهند باا از کاوک کااز در
گذرند وچار دیگر در دسمانها وزمین ها میگردند واهریمنان را از خالیق دور میدارند .نوروزنامه دـ 3دغااز
کتان که هدز از دن گ تار دفاع از بزرگی وبجالی باریخی فرهنگی این روز ترافتخار درسنن با افتخار وطن
ما همه مشرفزمین میباشند -که حاجت به شرح ندارند.

برچهرک گــــــل نسیم نوروز خـــوش است

در دحن چمن روی د افروز خوش است

از دمی که گذشت هرچه گو ی خوش نیست

خوشباش زدی مگو که امــروز خوش است
رباعیات عمر خیام

www.shughnan.com

فرهنگ عامیانهء پامیر بدخشان

دولت محمد ( جوشن)

41

ه ور دپندوارب نتدعن :ننه فرهنگ عامیانه کنونی تامیریان بدخشان از نگاک ادبیات نیز غنی میباشد که در کالا
چهار بیتی -رباعی سرودک شدک ودر کالاا دهناگ بلبلای واخاانی -فلاک شاغنانی ونوحاه هنگاام ساوگواری ماداح
خوانی اجرا میگردند .عالوک بر این سه کالاا دهناگ هاای بزمای چاه در کالاا غاز وچاه در کالاا هاای دیگار
موساایقی چااون شااهنات -بوسااه لیاک -بااارک وغیاارک زیاااد میباشااند .مااثأل -خوانناادک بااا دز وناای در طااوی هااا بااا
همراهی چند بن دیگر به شکل زکورسز مستانه وشاد چهار بیتی ها را میخواند وشااک مارد باا وزیاران واهال
خانه واشتراا کنندک گان او را با نثار کردن تو ویا چیزی از دنایق دستی وطنی بافت خودشان چون جران
تشمی -ویا چند متر بکاه بشاویق وس اساگذاری مینمایناد -اینارا هام بایاد باذکر داد کاه باافتن دانایق دساتی چاون
جاکت -گردن بند -چکمن -جوران -دست ک  -گلم -دوختن توستین -چماوس -ک ا چاوبی -باا مسای دانعت-
وبافت کرباس ساختن کوزک -بغارک -چینی کاشی گرفتاه از گال -دهنگاری سااختن دبت دهقاانی وکاار -نجااری-
رنگ دوات ساختن باروت سیاک – کاغذ وغیارک از کادیم بارین دورانهاای بااری بمادن دریاناا در تاامیر بدخشاان
وجود داشته وبا دوران عصر جاضرهم دیدک میشود -که متأسا انه دریان ساالها بارای بکامال دن بوجاه داورت
گرفته نمی گیرد .بهر دورتد بر میگردیم به ادل مزلا خوانندک که با دز ونی در طوی ها گاهی شعر را
از شاعران زبان دری وگاهی از ادبیات عامیانه که در طی کارون بوساه افاراد جامعاه سارودک شاد وساینه باه
سینه به یادگار ماندک اسات ادک مینمایاد .در اشکاشام وزیبااا -واخاان -منجاان خواننادک دهناگ خاود را در تایگاه
خانه با رکص خود همراک نمودک اجرا میکند وچند هنرمند دیگر برای دز ونی میزنند وهم دوزی مینمایند.
طرز اجرای دهنگ ها گونان است که با ضربه های دز بغیر میکند -وبناام هاای 6و 2باا هشات ضاربه -روان
وکشا  -به زبان موسیقی هند بین وبا وزروتکز وغیرک اجرا میشود.
دهنگ های دز ونی اکثرأ بگوش مردم محالت تامیر مشخص ودشنا اند -وچنان با کی یت اند که لاذت باردن از
بکارار دن باا شاعر وچهااربیتی دیگاری بیشاتر میگاردد -درشااهنامه فردوسای بازرق دن گاهیکاه رساتم جهاات
دوردن کیقباد به کوک البرز میرود -او را مای یاباد -و ما دک شااهی را باه وی میدهاد راجاق باه سارود دز ونای-
چنااگ دماادک اساات .ساارایندک ایاان غااز ساااز کاارد -دز چنااگ وناای را هاام دواز کرد کااه امااروز روزیساات بااا
فروداد که رستم نشسته است با کیقباد زشاهنامهز دـ 26این دنعت با موسیقی عصر ما هم در تامیر با کاوت
وجود دارد با دنکه دوازخوانی با دبت موسیقی نو هم رواج یافته است.در فرهنگ عامیانه دهنگ های دز-
گلــــــــــــــه با یار بــــــــــــــدک

جـــــــــــــــوان دزار نــــــــــــــــــدک

گــــــــــــــــل ســــــــرخ بته دار

تاشنه بلند مـــــــــــــــــــــــــوزک دار

کوگک سرسنگ میکند کقرک بناز

یارجان به روا رواست جــانم به گداز

ای بار خـــدا در دسمان ابر انداز

این یار روندک را به من معزل ســــاز

گلــــــــــــــــه با یار بــــــــــــدک

جـــــــــــــــوانه دزار نــــــــــــــــــدک

به زبانهای تامیری شغنانی -واخانی -اشکاشامی وسانگلیجی نیاز سارودک هاای عامیاناه زیااد اسات .از جملاه باه
زبان واخانی.
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وزشه گــــــــــــل ار گیرمی

شه بلبل ار گیـــــــــــــرمی

وزشه جــــــــــان ار گیرمی

یوبت خان ار گیـــــــــــرمی

معنا -مین یک گل نازنین میگیرم زبان بلبل داشته باشد زبان بلبلی خاوانی کاه دهناگ زیباای در واخاان میباشاد
ودناارا زنااان هنگامیکااه بزرگااان محااالت بااه ایااالق هااا جهاات ب ااریح میرونااد ویااا عایلااه خااود را در ایااالق خباار
میگیرند به اسقبا دنها باهم دوازی چند ن ر زن یکجا اجرا میشود زناان باا دهناگ فلاک مانناد کاه در هماه جاای
بدخشان مرسوم است بعد از گ تن چهاربیتی میخوانند زبلبلی برنالماز زبلبلی برایت میخوانمز مان یاک جاناناه
خون میگیرم وز کدخداها میگیرم.
وزی رچم با کرت کرت ترچادت ژغت -من میخواهم به کریه کرت نزد یاار خاود میاروم کاه دختار زیباا
است ولی افسوس به کهر است
وز به کرت نه رچم – وزشه گل در گیرمی -لذا از دست کهرش به کرت رفتاه نمیتاوانم -ولای میخاواهم گلای
خون بگیرم .دهنگ نام بلبلی در شهنامه بذکر یافته است.
باه لسااان شااغنانی هاام ایاان خواناادن بااا دز وچنااد ونای رواج دارد -کااه بااه نامهااای شاااعری یاااد میشااود مااثأل بااه
درگاندیریی رگوز کمند جناوبه فروق یکبا مه نالن نغوق -ژیوجم مه تهلنادی فیاد معناا در دروازک خاناه
شما شرشرک دن است وابروان یارجان که به خزان میشود مانند کمند است -یکبار ای نازنین ناله مرا گوش
کن دوست میدارم که در تهلویم باشی
به زبان اشکاشمی
بوغدم ته رن یک کمی شما فد
جاناجانی منبانه کسی

مشنا مقصد اوجرج جان جما فد

بی میل شدوا تزین ته هر خارو خسی

هر رم رم ستی سرسبیل بوبا هرځه غ ی

زینهار ته زینهار به ای گپ نه نسی

برجمه
به کریه زرنز رفتم یک کمی شما زباد بودز مقصد از رفتن به دنجا دیدن کبک نازنیم جماا باود .مزلاا از
کبک محبون که بنام جما یا دختری بنام بودک میباشد .بقیه این محبذ را در دا حات بعادی بیاان میاداریم .در
جمالت فوق این اشعار عامیانه ادبی کلمات اوستایی مدغم است ماثآل کلماه زرنزهماان کشالکیسات کاه فریادون
زفرفا ز در کلعه دن بزرق شدک-
نگارندک معتقدم که دولت تیشدادیان بحت رهبری زفریدونز که در روایت اشکاشمیان زفرفا ز نامیدک میشدک در
همین کنارک های اکسوس که نام های اوستایی دن با کنون ح ا شادک شااید بشاکیل شادک باشاد کاه باه بحقیاق نیااز
دارد نام های کلعه رن یا زورنز -کریه ساام جیاد -ه ات خان -گانج دبااد ماه دبااد زخرنادژز -زمهاروزز شاکیج-
غریج -ارویج -سکیکند -داروند -دهنگردک -یغدرو -اندج -زی  -ورجاوند -تستیو -خندوت -کشنی خاان -ویشات
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کیو -ورگندو ویرث وغیرک همه ناام هاای منااطق اناد کاه در اوساتا وبااری باذکر یافتاه اناد اکناون هام در تاامیر
بدخشان با نام کادیمی وکهان خاود یااد میگردناد باا دثااری کاه از منااطق ذکار شادک گااهی دیادک شادک چناین معلاوم
میگردد که دغاز وبشکل دولت به دبادیان وتیشدادیان با کیانیان از همین مناطق دریایی تامیر وبدخشان دورت
گرفته وبعدأ به بل وهری وایران جنون هندوک وسعت یافته است .محققان ایرانی که عمومأ زبان تهلاوی را
فرزند کالن زبان اوستایی میشامارند گاویی از موجودیات زباان هاای تاامیری -فارسای دروازی -کاه نسابت باه
اوستا از تهلوی کردک نزدیکتر اند بی خبر ماندک اند .و نمی دانند که زبان های تامیری با زبان فارسای  -تشاتو
و -نورستانی وتشه بخصوظ تشتو وفارسی بل ظات مشترکی را دارا میباشد که از تیوناد عمیاق دنهاا حکایات
میکند -وبه اثبات میرسااند کاه زباان هاای تاامیر گنجیناه اوساتایی دریاناای کهان میباشاند .زباان تهلاوی بعاد از
مهاجرت دریا یاان در منااطق دوربار از (وخاانیرث) بمیاان دمادک اسات کاه اجازای از زباان اوساتای را درخاود
دارد.
خننهدهنزی خانه های تامیریان که در اوراق کبلی راجق به سااختمان هندسای دن باذکرابی دادک شاد -از نگاای
فرهنگی بازبان دهندک سنن اوستا ی ودریا ی  -باودا ی را در خاود جاذن داشاته بازباان میدهاد ونیاز فرهناگ
اسماعیلی بشیق اسالمی را جلوک میدهد چناچه دب دان ودیکدان دن که به دب ونور اربباط میگیرد از فرهنگ
کهند ما حکایت میکند -هرگاک ددمی ازین خانه به س ر برود کمی خاکستر را در ساق باوت -چماوس یاا ماوزک
خود انداخته وسر دب داد را که مایه تاکی ونور است باا دسات لماس میکناد تانج ساتون عالماه تانج بان تااا
محمدظ– علی رش– فاطمه -حسن وحسین خانه را در زیر سق که روزن در اوسه دن کرار دارد استوار نگه
میدارند -وکنج دن جای عبادت خانوادک میباشد که چون بابی دن را بیر میگویند وبه طرز کبله روی دیوار ها
جای گرفته است روزن بمثیل کنندک روشنی وخرد وتوش ن س را بیان میکند در کی زردشاتی نیاز -هماین
تنج بن که عبارت از اهل بیت زردشت میباشند با عذ احترام زردشتیان میباشد وبا فرش گلیم از موی بز -نمد
ودیک وببق که همه ساخت خود منزقه بودند مجهز بود درین سالها -فرش کامأل بغیر کردک جای کالین افغانی-
وگلیم ونمد را فرشیات وارد شدک ایران ی وتاکستانی وخارجی گرفته زیرا بارای ساهولت باافتن در منزقاه بوجاه
نمیشود -دنعت بیگانه و واردات دن بقویه میگردد.
خننوهامد:ن ر از باارنج بااا گوشاات -ابالااه -حلااوای شاایر -شاایر فتیاار بااا روغاان زرد ونبااابی زدلیااهز شااورچای-
شیروغن -دش تتک وم ا -گندم وغیرک میباشد که نظر به بوان اکتصادی هرکس محیا میگردد.
لباس چکمن توشی -توستین -شوالک تشمی -باکی دوزی -با چموس اکنون بقریبأ از میان رفته ومردم با کابی
واردابی بخصوظ لیالمی کربه وایزار خود را عادت میدهند.
بنزیدپن تهلوانی -زل ز بازی -تیگه -بوپ بازی با چون که زکلتکز گ ته میشود -در طوی ها زشالمبکز –
خرخر جو -انجن ک ک  -چلغز -جرماجخیک -زبلتا سقنز – تش و زبازی زنانهز -بلک زنی وغیرک که برای
بشریح دنها کتان علحیدک باید نوشت هنوزهم در محالت اجرا میشود.
در طوی ها مغل بازی از داستان دمدن مغل ها حکایت میکند کالا اربان رعیتی ورسااله دار یاا حوالاه دار را
بمثیل میکند با خواندن دهنگ دن مغل دمد مغل دمد مغل -مغل از رک دور دمد هی هی مغلی ودر شغنان دنرا باا
تیرا مینامناد -کاه باا بمثیال دیگار اجارا میشاود در طاوی هاا وجشان اسا ک باازی – بازا باازی کاه هاردو باا
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موسیقی اجرا میشوند هنوز هم مروج میباشد -شمشیر بازی وچون بازی -وغیرک نیز با دادای دز وموسایقی
موجودیت خود را ح ا نمودک است.
کصیدک خوانی که شاخه از سرودک های ویدا ی اند و راا های دن به نامهاای باارچینی -ساتای  -مناجاات -رک
تای -در وزن راق های هندی چون بلنگ -بهرود -وبیرمی نیز در محافل مذهبی اجرا میگردد که لذت وکیا
ذهنی دن نهایت عالی و از مقام وابی برخوردار اند متأس انه بوجه به این هماه ارزش هاای باساتانی بصاورت
اکادمیک ودلسوزانه بوجه دورت نگرفته است.

بنزدپمدتقنبلدکلمنتداو ستنئیدرهدارب نتدعن:هدان :دبرخشن د

نگارناادک دریاان د ا حات بوضاایح اکادمیااک ومعیاااری ادبیااات عامااه در تااامیر بدخشااان را مزاارح نماای نمااایمد
وبوضیح دنرا به دانشامندان بحصایل کاردک بخا ادبیاات وزباان شناسای محاو مای نماایم -کاه باا جاا ی کتاان
(تاخالینه) دانشمند زبان شناس روسی بحت عنوان ززبان های تامیریز وزبختانیز محقق افغانی راجاق باه دن
معلومات دادک اند .لذا به کتان های دنها مراجعه شود .اما از خداوند میخواهم با از میان جوانان بحصیل کردک
کشور بخصوظ وبیت بدخشان یا به عبارک دیگر از خود منزقه درین رشته محققینی به حد کما برسد با باا
شناخت عمیق خود به دا ت خاودی راز هاای خاودی را در ترباو بیان دگاهاناه و بلادیت هماه جانباه باه خاوی
وبوی زبان مادری خوی درین عرده روشن سازند -با دیگر (دنچه را خود داریم از بیگاناه بمناا کنایم) .کبال
از همه باید بذکر داد که در شارایه کناونی لهجاه زباان عامیاناه دری دری زباناان کابال مرکاز افغانساتان باه
نسبت بماس دوامدار مردم بدخشان با کابل بر لهجه های دری عامیانه کدیمی مردم بدخشان از جمله بار زباان
مردم زیباا -بهارا وغیرک که در دن لغات عامیانه مشخص خود وبود سایه افگندک است .کاه از بحاذ راجاق
به دن درین اثر میگزرم .زیرا به ت وه علحیدک نیاز دارد.
من درین بحذ کلمات اوستا ی چند گونه ابیات فلکلوریک زشااعریز از گ تارهاای شااگون اشکاشامی را بیاان
میدارم .با مصداق اهداز بحقیقی این اثر را بوضیح نماید.
ومبرهن است اینکه زبان هم مثال جامعاه دااحا زباان دارای زنادگانی اسات -اجازای دن رشاد میکناد ،بولیاد
نسل میکند فرسودک میشود ،می میرد ویا ج ای خود را باه اجازای باازک بار میدهاد .لغاات عامیاناه ویاا نوشاتاری
متداو هم برای خودشان حکومت دارند -تاارک عمرشاان کوبااک اسات ودنقادر کوبااک کاه طای یاک نسال از میاان
میاارود ولاای همچااون لغاات مااردک وجامااد بعنااوان کلیااد درا معااانی -اشااعار -دثااار -همزمااان خااود میتوانااد مااورد
است ادک کرار گیرد.
وتارک هم از لغات هست که عمر دوبارک تیادا میکناد -ماثأل زفارسز باا کناون هام در منزقاه یااد دوری میگاردد
ودر معنا به اسپ هوشیار وبوانا از اسپ های دیگر -خوشقدم وخوش نصیا -وکامیان در معرکه هاای جناگ
وبازی را گویند .ویا این کلمات اوستا ی -ویزتد -زنساوتد -ودهیوتاد -کاه باه زباان شاغنانی تاد شاوهر همشایرک-
بزرق کوم ویا یکی از اکوام خانوادک را گویند -ویز -باز وتزنت به اشکاشمی فهمیدن -دهیاو -دادن ساخاوت را
گویند کلمه اوستا ی ز وس به اشکاشامی -زأس یاا تسار -اور -بااران رحمات باه تشاتو دبا  -میازدا باه شاغنانی
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واشکاشمی دفریدن وساختن ویا زاور مزداز زباران رحمت دفرین ز زدروینز به شغنانی -نبابی میباشاد کاه باه
فارسی غارانی دنرا روین گویند واین نبات کوهی دوای جان بخ در مقابل گزیدک گی کنه -مار وگا دم اسات،
در خانه ها دنرا در لباس و گهوارک اط ا محکم مینمایناد ومیگویناد کاه هام دوا اسات وهام شاگون نیاک بارای
اط ا وخانه داشته دیو وجن از وی میگریزد .زداروندز به زبان اشکاشمی کریه میباشد که در شما اشکاشام
واکق شدک که در د حات کبلی هم به دن اشارک شد.
زیشتیوسپز کریه است در شما اشکاشم کاه بناباه افهاارات ماأرخین ناام شخصای میباشاد کاه زردشاتی باودک
است وبه گماان اغلاا هماین شاخص با ه وبیات بلا کوچیادک وبار معباد نوبهاار بلا ر ایس انتخاان گشاته بعادها
اوبدک او به برمکیان شهرت یافتاه در زماان فهاور ابومسالم خراساانی خالاد برماک ازایان خاانوادک باا وی باه
سرداری س اک رسایدک باا خاانوادک عباسای بمااس حادال مای نمایاد -باا اینکاه اعضاای ایان خاانوادک باه وزارت
عباسیان مقرر شوند -یحی برمک -جع ر برمک در زمان هارون الرشید بعداز خادمات زیااد اداری وفرهنگای
وسیاسی همچون ابومسلم خراسانی به عوش مزد بقدیر همه از طرز خانوادک ساتمگر -عاوام فریاا وخدعاه
گر وفاشیست عباسی در رأس هارون الرشید خلی ه عباسی کتل وباراج گردیدک شهید میشوند.
اروانکلمه اوساتا ی هام باه واخاانی -منجاانی وروشاانی معناا هاای بااهم یکساانی را دارا اسات .کاه از جملاه باه
روشانی شاخ تیچیدک جاویدان سبز را گویند وغیرک.
دیواژی ،یعنی مار دسمانی -به شغنانی کلمه زدفوسکز که در بل اا افاراد گونااگون از دیگار اکاوام در اوساتا
دیواژی دمدک همان مار -وبد را گویند.
کلمه اوستا ی خشا یا شیه به اشکاشمی از کشیدن وچس یدن معنی میدهد -نگارندک معتقدم که ناام دریاای دماو در
میان بل ظات خود مردم دریا ویجه منزقه اخشا گ ته میشدک که همین اکنون هم کریه با این بل ا بنام اخشااوا
ویا اخشاشیه در کنار دریای مذکور در ناحیه زیغدروز مربوط به باجکستان کنونی روبروی ناحیه یغادروی
افغانی موجود میباشد -که همین نام را یونانی ها زاکسوسز بل ا کردک اند -ونام زوینگ داهی دیشتهز دریاچه
میباشااد کااه از درک زساارگیالنز -زساارغیالنز سرچشاامه گرفتااه از مناااطق ززاردی ا ز یااا ززردکز -ززردیااوز
کنونی گذ شته به دریای عمومی زخیرنانز یا زکوکچهز معاون اکسوس یاا زاخشاشایهز در منزقاه زایالشایز یاا
بهارا کنونی میریزد.
ززأردینز به زبان شغنانی کلبها ودلها را میگویند -کاه اکناون ززردیاوز در بل ظاات ماردم باه حاد شاهرت یافتاه
زیرا از بابی کوک های زیاغوردکز که حد فادل میان غاران ودرک سرگیالن -زردیو است الی ولسوالی کشام
کنونی نامهای منزقه وی به زبان های تامیری یا به عبارک دیگر زاوستا یز نامگذاری کهن خود را دارند کاه
از بحذ راجق به دن درین اثر می ترهیزم زیرا بحقیقات اکادمیک درین بارک ضرور است که به وکت ومحققان
ومرکز -فرهنگی بحقیقات نوین نیاز است که کبأل راجق به دن اشارک کردک ام.
کریه زوینجز هم یکی از کریه های زردیو ودیته هم کشالکی در مشرق ولسوالی بهارا میباشد کاه میتواناد باه
دن دریایز دموز مسمی گردد -وسیاحان چینا ی که نابلد بودند شاید هم در نوشتارهای بعدی راویان وناکالن دن
دریاچه را رود اخشا -اکسوس -جیحون -دمو شماریدک باشند برای محققان میثق بارین مأخاذ بحقیاق هماناا خاود
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منزقه است که میتوان دنرا شرح وکتان گذشته سرگذشت نیاکاان ماا از دریاا ویجاه گرفتاه باا کتاان اوساتا ی دن
محسون نمود -بنا به گ ته جواهر لعل نهرو -درکتان نامه های -تدری به دخترش -کتان طبیعات منزقاه -کاه
باید خوان حروز دنرا دموخت -حابنکه همراک با این کتان طبیعت ماا نامهاای زنادک اوساتا ی را باا بل ظاات
زبان دن بدست داریم تس میتوانیم باه دساانی حقاایق بااریخی علمای را باا هماه ابعااد فرهنگای دن وغیارک بحقیاق
وروشن نما یم .با این بذکرات برمیگردیم باز هم بسوی مزلاد
کلمات اوستا ی رشنی به زباان اشکاشامی دبا را گویناد -وکلماه سنیشاته باه واخاانی چمان زار دفتاابی را گ تاه
همین اکنون هم کشالکی در واخان بنام ز سنیشت خورز نام دارد .کلمات وزند در اوستا -به معنی من وگارفتن-
تت وفر -دبرو عزت درزبان تامیر میباشد .ناگ ته نماند که کلماات اوساتا ی فاوق در کتاان جهاان بینای احساان
طبری -دریا ودریابباران -باری بدخشان مرادی -راک ابریشم عزیز تنجشیری باری باجکان بابا جان غ وراز-
فرهنگ های دیگر درج یافته اند که نگارندک دنها را با زبان های کناونی تاامیری کاه باه عقیادک نگارنادک هماان
زبان اوستا ی کهن با گرفتن مختله شدن فرهنگ عصرها با دوران ما در کالا ب اوبهای زبانی میباشد مقایساه
نمودک ارکام نمودم -واین بر محققان وطندوسات باا رساالت وطان اسات باا درباارک ثباوت حقاایق کاار علمای را
انجام دهند .وامشاس ندان -در اوستا به معنی فرشته ها بودک که کلمات دن در زبان شغنانی -اشکاشمی -واخاانی
وغیرک زبانهای تامیری که جوهر دنها یکی میباشد .همان معنی را میدهد.
چنانچه کلمه امشاوس -باه اشکاشامی روشانی در حالات رفاتن یاا ایان میارود وتنادان جاویاد معنای مشاود -یعنای
روشنی که به سوی جاوید شدن میرود.
دهنگ یا هنرزشاعریز که ادأل بوسه هنرمندان دوازخوان با دز ونی در عروسی ها به تا میشود بخا هام
از فرهنااگ عامیانااه مااا در بخ ا ادبیااات وهناار عامیانااه میباشااد -کااه در تااامیر بدخشااان سرباسااری رواج دارد
ضرن دز دن نیز چهار الی ش ضرن بواسزه ک دست وتنجه هاای دسات از نگاای ضارن یاا مقاام هاای
ببله نوازی زروتکز نامیدک میشود -ودر هنار زیباا شناسای موسایقی دهناگ دن بسایار زیباا وگیارا شایوا وروان
بودک همچون فلک زیاا شا مقاامز چوتاانی -و راق هاای متعلاق باه سارودک هاای ویادا ی -کاه در تاامیر زماداح
خوانیز نامیدک میشوند همیشه دل ذیر بودک یعنای انساان بارهاا از شانیدن دهناگ دن احسااس خساته گای نمای کناد
بلکه هرکدر دوام دار هم که باشد از دن لذت میبرد -که راجق به این تدیادک جاویادان هناری میتوانیاد باه مقالاه
نگارناادک بحاات عنااوان نق ا وساایمای موبنااا در فرهنااگ فولکوریااک تااامیر بدخشااان منتشاارک در سااایت وزیاان
خاوران مراجعه ومعلومات حادل نما ید .راق های هند که با این فرهنگ کرابات ومشاابهت رشاوی دارناد از
دن جهت همیشه دل ذیر اند کاه بماام روح وروان واحساساات ددمای را باه حرکات دورد باه ساوی دنیاای معناوی
کشانیدک ودر هرحرکت زیروبم خوی کی یت های لذت بخ طبیعت را که انسان جز دن وبه دن احتیااج دارد
در روح وروان واعصان ددمی را بجوش در میاورد -موجودیت نوا وسرودهای همیشه تذیر برای شنوندک در
طی کرون بواسزه هنرمندان در موسیقی مشارق زماین گاواک عقال ودرایات -بمادن وفرهناگ عاالی دن منزقاه
میباشد .وازنگاهی میتوانیم این دهنگ های را دهنگ های همیشه تذیر وماندگار زمانه ها بناامیم -دادای روان
ومستانه دز با دهنگ مشخص دن زشاعریز هم از دن جمله میباشد .که با سرودک های چهااربیتی خاود زینات
درای محافل شادیانه میگردد  .زبدرالدینز ز شاگونز یکی از سرودک سرایان بزم زشاعریز با سرودک های از
دن هنرمندان زشاعریز گوی و زشاعریز خوان اشکاشم است با اکناون هام سارودک هاای در بازم زشااعریز
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دز خواندک میشود وی در منزقاه باشاند اشکاشام بولاد یافتاه وباا ساالهای تادشااهی زمحمدفاهرشااکز زنادک گای
کردک است .وبا است ادک از شیوک هنری زشاعریز گذشته گان در وزن زفعالبان-فعالبان-فعالبانز سارودک هاای
خود را سرودک است وبه دهقانی اشتغا داشاته اسات .خاانوادک وی از ساا بولاد ومارق او میتوانناد معلوماات
بدهند که ما فعأل به همین کدر شناخت اکت ا میکنیم .خانوادک زشاگونز با شعر ونوشته نساخه بارداری از روی
کتان های مذهبی کدیمی در اشکاشم معروفند -دنها با فرهنگ ومعرفت -کتان وکلم کتابخانه ،کصیدک خاوانی از
راق های کدیمی زمداحز سروکار داشته ودرین راستا دانشامندان محلای خاوبی را از خاانوادک خاود باه جامعاه
بقدیم نمودک اند -ودر عرده فرهنگ محالت تامیر خود کانون فرهنگی محسون وخدمات زیاادی را نسال در
نسل برای ماردم خاوی در عرداه معرفات -فولکوریاک وشاناخت هاای ماذهبی وفرهنگای انجاام دادک اناد باا
اکنون هم این عنعنه فرهنگی دنها بواسزه جوانان ومردان این خانوادک بنام زکندکز جال الدین -هازارک بیاک
خان با کوت بمام جریان دارد -دوبن از شاعران همین اکنون که نگارندک زندک گی مینماید از میاان ایان خاانوادک
به نامهای هزارک بیک زسوداز اس ندکوهی -وشامیرزشاتورز اس ندکوهی با فرهنگ وادبیات سروکار دارند کاه
در محالت تامیر از شهرت خوبی برخوردار میباشند -اکنون چند سرودک زشاعریز شاگون را که بازگویندک
ادبیات فلکوریک وهنرزشاعریز را در بزم زروتکز دز بزبان اشکاشمی بیان میدارد ارکام مینما یم.

فــــــــــــــد شـاگونک بی کــــس

اوا دــــــــــنم جــــان ایبابس

نــــــــواس

اوا گللــــــت از ای بلبــــــــل

ای کـــــــــد رورفی
برجمه

بس

بـــــــــود شاگونک بی کــــــــس

یک دـنم جــــــــان برای

کــــــــد او جــــــــــو سبز نورس

او سرگـــــل است ومـــــن بلبل

چون در سرودک ها کلمات فارسی مانند بی کس -دنم جان -بس -کد -نورس -گل وبلبال واضایح اناد .کاه بارای
خوانندک داحا معلومات در ادبیات فعلی کشور ما معلوم است کاه شااید ایان کلماات بعاداز فراگیار شادن زباان
فارسی در منزقه در زبان اشکاشمی هما کلمه زفادز یاا باود باین بل اا شاغنانی -اشکاشامی -واخاانی -سانگلیجی
کلمه مشترا است کاه باود را هماه دنهاا فاد میگویناد اماا کلماه زاورفا ز یاا زوربا ز زجاوز در میاان زباان
اشکاشمی وزبان تشتو کلمه مشترا میباشد که هردو دن زا باا انادا فارق باا حارز زز ونز بل اا نماود کاه
معنای نبات جو میباشد وکامت یار بشبه به جو سبز نورس گشته روابه جوهری واشتراا زبان های تامیری
را با زبان تشتو وفارسی بخوبی نمایان میسازد که این هردو زبان با جوهر اوستا ی زبان های تامیری وابسته
میباشد ویا این سرودک فارسی زشاگونز
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زنک ســـــــــــــــــرخ خشــــــــرو
دارد هـــــــــــــــال ابــــــــــــــرو

گلها رک میــــــــــکند بــــــــــو
شـــــــــاگون داو مــــــــــیزنه

در اینجا کلمه داو درهمه جا میان فارسی زبانان به معنی دشنام بلقی میگردد که واضیح است.
رسیــــــــــــــــــدم در زس ه سنگز

زنک ســـــــــــرخ ه ت رنگ

ریشامه میزند چنــــــــــــــــــــــــگ

شـــــــــــاگونه داو مــــــــیزند

زس ه سنگز نام جایست در زکزدکز واخان -و کلمه زس هز در گوی محالت تامیر به زبوله غلهز در خرمن
را گویند -دنگاهیکه دهقان گندم یا دیگر غله جات (باکلی -مشنگ -جودر-جو) وغیرک را از کاک جدا مینماید دنرا
یکجا جماق نماودک باا رساومات دهقاانی زسا ه مای بناددز باا زفایز یاا اسابابیکه از چاون سااخته شادک زراش بیال
چوبیز براین غله جمق شدک نق ها ی را خه میکشد -وبابی یک دانه سیا ویا چیزی دیگاری را گذاشاته-
در تهلوی نزدیک به این زس هز بوی خوش را بابی دبشی که روی سانگی ویاا فرفای میگذارناد انداختاه باا از
طریق سوختن در دب بوی عزردگین دن خرمن را فرا گیرد وبعد هم با تیمانه زچوبیز غلاه را از خارمن در
جوا ها انداخته حسان میگیرد وبه خانه انتقا میدهد وبه چااک غلاه یاا کنادوی غلاه میبارد -بواسازه دن تیماناه
همه ساله خرمن را بوسه دن میگیرد اندازک محصو غله خود را در مقایسه با سا گذشته یافتاه وهام انادازک
مصرز خانوادک خود را که در هرسا معلوم است که چه مقدار غله به خانوادک بکافو کردک ویا داشته باشد را
معلوم مینماید -اگار درباارک رواج زسا هز بارداری بصاورت م صال داحبت شاود ساخن باه درازا میکشاد کاه
ضرورت به نوشتن یاک رسااله چنادین دا حه را خواهاد داشات -لاذا باه هماان معلوماات مختصار فاوق ک ایات
مینماییم.
کلمه زریشامهز در بل ا فارسی بدخشان ری

هایم را معنی میدهد که واضیح میباشد.

هرگاک با فارسی محل زیباکی وغارانی -یغدرو وبخشی از اشکاشم در میان دو ن ر که هردو از همان مناطق با
شند دحبت مشود وبه لهجه مروج خودشان دحبت نمایناد فارسای گویاان دیگار نقااط افغانساتان چاون کابال-
تروان -مزارشری  -هرات وغیرک بسیار هم کام داحبت دنهاا را مای فهمناد-گرچاه دریان ساالها زباان معیااری
فارسی از طریق معارز ورفت دمدها به شهرها درمیان مردم گوی هاای کادیمی ایان محاالت را زیار توشا
گرفته کم رنگ ساخته است اما با دنهام هناوز دن گاوی هاای محلای -لهجاه کادیمی را ماردم اساتعما مینمایناد
مثأل یک اشکاشمی اگر بگوید که زننایم یاک ویارا را باه فاراش بارد و فارغم سایه را از تلار باه بگااو نشایو
کردز فهم دن برای فارسای زباان هاای باذکر یافتاه در فاوق بسایار مشاکل حتای بیگاناه اسات حابنکاه شااید ایان
کلمات وهام زباان محلای و باومی زدروازیاانز را میتاوان دروازک محلای نخساتین گاوی زباان زدریز یاا زدر
دریز که دیگر به زبان علمی وملی همه کشورهای کلاا دسایا جاای زباان نوشاتاری عارن را کاه باه ماردم ماا
بواسزه استعمار زامویز -زعباسیز بحمیل شدک بود گرفته ومبد شدک است بودک باشد .معنای دن جماالت بااب
یا گوی اشکاشمی زدریز این است زننیم -مادرم یک ویرا -می نازا را به فراش -کوبن یا جای نگاک داشت
گوس ندان وبزها در ایالق بردک وفرغم  -بورتی مادک نازا سایه را باه بگااو -کریاه کاه از ایاالق تاا ین اسات-

www.shughnan.com

فرهنگ عامیانهء پامیر بدخشان

دولت محمد ( جوشن)

49

زبگاو یعنی تا ینز نشیو -نشیا کرد یابه تایان روان کرد .اگار باه لهجاه دری دروازی بگاویم زهمازک شاریکان
درکابیز همچنان است که مردم کابل دنرا نمی فهمند حابنکه معنی دن این است (.اندیوابن من درکجا هستند.
واین خود نشان دهندک فرکیت لهجه های زدریز تامیری وهمچناان زباان باومی دری زدروازیاانز بدخشاان باا
دیگاار نقاااط کشااور میباشااد -گرچااه جااوهر دریااا ویجااه دیااروز وامااروز بااه همااه دریابباااران بعلااق دارد وهمااه
دریابباران در هر کجا ی که ساکن هستند همه فرزندان ایان خاانوادک شاماریدک میشاوند -اماا در میاان دریاا ویجاه
هویت های مشخص زبانی -هرهنگی بخصوظ اویستا ی با عصر حاضر به شکل اکوام ببارز نمودک است کاه
از دن نباید انکار نمود.
وبا این ببارز مختل باریخی -فرهنگی هویت مذهبی نیز در جریان حرکات بااریخی ملات هاا بساوی بصااحا
کدرت ویا مقابله با کدرت ها از طریق ایجاد تدیدک نوبر فرهنگی همرا گشته که با ساختارهای کاومی وزباانی-
منزقااوی فرهنگاای واجتماااعی -سیاساای -اکتصااادی وغیاارک هویاات مشااخص عاادک از اکااوام را مااثأل در بدخشااان
مشخص مینماید-
بعقیاادک نگارناادک وحاادت میااان اکااوام ساااکن در کشااور را میتااوان از طریااق بحکاایم تیوناادهای ملاای بااا معرفاای
وافتخارات وسهم خدمات بمدنی دنها در باری بمدن دریا ویجه وهمه بشریت وشناخت واحترام باه حقاوق دنهاا
از طریق یکدیگرفهمی ویکدیگر تذیری به د ت برادر -بدون ببعایض -بعصاا -برباری جاویی وچشام توشای
از حقیقت یکدیگر بأمین کرد .با حق اشتراا هماه اکاوم در بماام عرداه هاای حیاات میتاوان وحادت واکعای را
مثأل در وبیت بدخشان بأمین کرد وبدخشاان را متحادأ در جماق وبیاات کشاور در خاانوادک وحادت ملای کارار
دادک ضامن موجودیت افغانستان مستقل -دارای حاکمیت ملی برکای ودالح ودیموکراسای وافتخاارات بااریخی-
فرهنگی ح ا نمود .بدخشان متحد و برادر باید افتخار کند که با داشتن وثیقه های زندک نیاکان از جمله فرهنگ
تامیرات خود د ینه انعکاس بمدن و فرهنگ دریا بباران در باری تر افتخار وطن خوی است.
ناگ ته نباید گذاشت که با زبان های شغنانی -واخانی نیز اشعار زیاادی را شااعران تاامیری زباان سارودک اناد
که ما درین اثر نمیتوانیم دنها را ارکام نما یم -میخواهم دنها را در رساله جداگانه بعدها اگر خدا بخواهد جماق
دوری نمایم.
بزم دز با نام زشاعریز که سرودک های را یکچندی در بااب برشامردیم را باا چناد واژک از زباان اشکاشامی
ب ایاااااان مااااای باااااریم .ز ریموزد دفتاااااانز زلمیک مهتاااااانز زباد شاااااما ز زخاا شاااااتز زوژبخااااااا زنز
زمولااااوا مردز ززام ن بچااااهز زشااااتاا دخترز زغندم گناااادمز زکرش تتااااکز زفیااااک دنز زگالااااه نانز
زوژنی ارزنز زعرش فر در عرش یا مهرز زتزینوکوز داناز وغیرک...
نوحه در تامیرات سوگواری ها با کنون هم با نوحه وتوشیدن لباس کبود وسیاک همراک میباشاد -ونوحاه دهناگ
رسمی مراسم سوگواری است که از تیشاینه بااریخی دن هازاران ساا میگاذرد وباا کناون ساینه باه ساینه ح اا
گردیدک است .این دهنگ را زنانی که در خواندن دن بصورت دسته جمعی مهارت دارند اجرا مینمایند -در طی
سه روز سوگواری برای وفات یافته نوحه دورت میگیرد -در نوحه خوبی ها -هنرهای متوفا -وراجق باه فناا
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تذیری یا بغیرمرق انسان سرودک ها به شکل رباعی با دهنگ مشخص اجرا میگردد -یکن ر از زنان با دادای
بسیار موزون وبأثیرناا او رباعی را گ ته ودیگران با او هم دوازی کردک مصرع را ب ایان میبرند.
در شاااهنامه فردوساای راجااق بااه نوحااه معلومااات زیااادی موجااود اساات از جملااه نوحااه زسیاوشااانز در ماارق
ساایاوش فرزنااد کیکااااس شااهزادک ایااران کااه در غرباات بوسااه افراساایان وهمدسااتان او زدمااورز -زگاارویز
وبرادرش زگرسیوزز کشته شد -باید بذکر داد که بین مویه یا نوحه وخاروش یعنای افغاان ودک فارق اسات .زیارا
مویااه یااا  -نوحااه نااوعی از خواناادن زیبااای دهنااگ براژیاادی دریااا ی اساات کااه عاازت وغاارور ملاای شااجاعت
مردانگی-سخاوت وجوانمردی -نیکی وبزرگی مردان وزنان دریایی را برنم مینماید.
بـــــرفتند با مــــــــــویه ایرانیان

بر دن سوق بسته سواران مـــــــیان

همــــــــه جامه کردک کبود وسیاک

همــــی خاا برسر به جــــای کالک
شاهنامه دـ761

ویا کشته شدن زسهرانز نادانسته بواسزه زخم خنجری کاه تادرش زرساتمز جهاان تهلاوان بار او وارد نماود-
همچنان نوحه در مرق اس ندیار رو ین بن که با بوطئه تدرش برای بستن زرستمز عماأل اعازام گردیاد ورساتم
ناچار برای دفاع از حیثیت وشخصیت ملی اش با او جنگید واو کشته شد همچنان نوحه در مارق رساتم جهاان
تهلوان که برادر نابنی ونامردش بنام زشغادز با دسیسئه تادشاک کابل او را به چاک انداخت وبعادأ جاان سا رد یااد
دوری گردیدک است.
در واخان دهنگ دن به جز از ساوگواری در ایاالق هاا هام دنگاهیکاه یکای از بزرگاان محال باه ایاالق بیایاد باه
استقبال این دهنگ با کمی فرکیت که با دهنگ نوحه سوگواری فرق دارد بواسزه زنان خاوش دواز خوانادک
میشود که دنرا بلبلی مینامند .که در د حات کبلی بذکر دادیم .

اما مویه یا نوحه در شاهنامه هم با همین دهنگ مروج در تاامیرات بدخشاان باا لبااس ساوگواری کاه اکناون هام
رواج دارد یکسان بعبیر میگردد .چنانچه فردوسی سرودک

زفـــرنگیسز بشنید رخ را بخست
تیادک بیامد به نـــــزدیک شـــــــاک

میانرا به زنـــــــــار خونین ببست
بخون رنگ دادک رخان همچو ماک

در مرق شیاوش
بـــــــــرفتند با مـــــــــــــویه ایرانیان

بردن سوق بسته سواران میـــــان

همـــــــه دیدک ترخون ورخسارک زرد

زبان از سیاوش تر از یاد کــــرد
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همــــــــــه جامه کردک کبود وسیـــــاک

همه خاا برسر به جای کــــــالک
(د حه761شهنامه)

رستم گریبان چاا میزند (وزا ) رخسارک خود را می خراشد در مرق سهران
روان جـــوی خونان دید

چــــــو زراددبهز بابوت سهران دید

زچشم

به زاری همی مـــــــویه دغاز کرد

همــــــی بر کشید از جگر باد سرد

کــــــــــــه ای تهلوان زادک بچه شیر

نزاید چـــــــــــو بو زورمند ودلیر

بمـــــا در نگو ی همی راز خوی

که هنگام شـــــادی چه دمدت تی

بروز جوانی به زندان شـــــــــــدی

بدین خانه مستمندان شــــــــــــــد
دـ 771شاهنامه

خالده بوحه با کنون هم با همان جز یات بر شمردن اوداز متوفی وغیرک با کوت بمام در تامیرات (شغنان-
اشکاشم -واخان -زیباا -منجان -شیوک وخنج و دروازها) هنگام سوگواری ها اجرا میگردد.
وبعد از چراو روشن در روز سوم سوگواری که مراسم زمذهبی اسماعیلیانز در ساوگواری باا دن تایاان یافتاه
فقه دعا خوانی باه روح متوفاا باا مادبی بااکی میماناد -واکوامیکاه بعادها میتوانناد از ساوگوار خبار بگیرناد دعاا
میخوانند ومیروند.
چراو روشن با غذای مشهور خود که از گوشت ودلیه گندم از طرز شا بوسه رهبر روحاانی کاه یکای از
حدودات مذها است با جماعت یکجا با خواندن دیات از کالم مجید واشعار در ودا نباوت -تیغمباران و
وبیت -امامان با گ تن درود (الهم دلی علی محمد وعلی د محمد) برگزار میگردد.
وغذای دن بنام زتت -فرز نامیدک میشود -که هم چراو روشن بازگویندک فرهنگ نبرد نور با فلمات اسات وهام
نام غذا کلمات زتت -فارز کاه هماه از فرهناگ اویساتا ی وارج نهاادن باه مقاام انساان وروح او چاه در زنادگی
وچه بعد از مرق حکایت مینمایند -چراو روشن به شکل اساالمی کناونی دن در عماق خاود عنعناه نبارد ناور
علیه فلمت با شعار به تی به سوی نور را بمثیل مینماید.
کلمااه تاات از زبااان اویسااتا ی در زبااان کنااونی فارساای بااا تااامیری ح ااا گردیاادک معناای دباارو وعاازت را میدهااد
وکلمه فر معنای معنوی دارد که از کدسیت روح بزرق وسایه وکمک خداوند بابی سار اشاخاظ بازرق کاه
او را در مشکالت -ابتکارات وغیرک به شکل معناوی کماک مینمایاد ودر عربای زضالز گ تاه میشاود را بمثیال
میکند در حقیقت فر یعنی بزرگی معنوی( -سایه خدا بابی سرش میباشد)ویا ارزش و وزن معنوی را گویند.
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در شاهنامه فردوسی در داستان های زاردشیر بابکانز -وجنگ زکیخسروز با زشیدکز تسر افراسیان وهمچنان
دربارک زجمشیدز تادشاک زتیشدادیز کلمه فر استعما گردیدک که م هوم فوق را میدهد.
کمر بست با فـــــــر شاهنشهی

جهان سر بسر گشت با اورهی
زشاهنامهز  ،زداستان جمشیدز

بر دمد بردن بخت فرخ تـــــدر

به رسم کیـان برسرش باج زر

به فرمان او دیو ومـــرو تری

زمـــــــــانه بر دسود از داوری

این بود معلومات مختصری که راجق به نوحه همراک با چراو روشن یا مراسم مذهبی در جهت ختم سوگواری
بیان گردید .ناگ ته نباید گذاشت که در جریان سه روز سوگواری از طرز شا زمداح خوانیز نیز ب ا میگردد
که با دخر زچراو روشنز بنام دعوت فنا یکی از دعوت های معرفتی ومذهبی اسماعیلیان نامیدک میشود.
زمداح خوانیز در دعوت های دیگر که راجق به دنها در رساله زنعارک بوحیاد در خرکاه وکساوبهاز نگارنادک
معلومات دادک شدک نیز برگزار میگردد مثأل نوحه سیاوشان با بستن زنار خاونین ویاا شاا و دساتما سایاک بار
کمر یا سار هناوز هام در زروشاان ومنجاانز وغیارک تاامیرات هنگاام ساوگواری ماروج اسات .در شاهنامه دمادک
است زفرنگیسز بشنید رخ را بخست میانرا بزنار خونین ببست تیادک بیامد به نزدیک شاک ....دـ763
مادربارک مداح خوانی نیاز باه یاک تا وه مختصاری اکادمیاک در موسایقی تاامیرات و مجموعاش راا هاای
مروجااه در بدخشااان خااواهیم داشاات  .نگارناادک راجااق بااه ایاان گااوهر وابسااته بااه ساارود هااای (ویاادا ی) (اریااا ی)
دریکی از مقاببم بحت عنوان (نادرخسرو و سرودهای مداح خوانی در سواحل دموی علیا) معلومات –
داشته ام  .که بعدد انشاب دن اثررا ضمیمه کتابم که دردیند میخواهم به همات عادک از جواناان همکاار باه چااپ
برسانم نمودک باشم .با روشنی باشد دربارک هنر هاای کهان ساا وطانم بارای خواننادک گاان و عالکنمادانی بااری
فرهنگ مردم عزیزم .
ز نهتدهگتسدرهد:ن دجوزادرهداشکنشمدوشغان دوغ

دان :ات د

نمو ناه هاای از فرهناگ کهان مااذها عنادار ترساتی در زیار توشا رواج هااای اساالمی بااکنون هام در میااان
تامیریان موجود است از جمله در عنعنه رفتن باه زیاارت کاه هار ساا در مااک جاوزا داورت میگیارد -زناان-
مردان -جوانان ودختران واط ا با شور وشاوق باا مراعاات نماودن عنعناات دن هنگاام اجارای مراسام شارکت
میجویند .در اشکاشم زیارت زبابا جع رز در منزقه زگنج دباادز و زتیاران سار حاوشز در زگاوان درکز ودر
شغنان زیارت زتنجه شاکز در کریه زدک مرغانز یا به زبان شغنانی زویروژجز و شاک کاشان در زسرچشمهز
یااا ز بمیا ز مناااطق برگااذاری ایاان مراساام میباشااند کااه بزااور مختصاار راجااق بااه دن دااحبت مینمااایم .در باااری
مسزور است دریا یان در منزقه با اشکا مختل مانند احترام وعقیدک به زمیتراز یاا زخورشایدز وزمهارز ودن
وخاا -باد -دب وغیرک با ادوبت وفروعات خوی کبل از تذیرش ادیان زردشتی وبودا ی وغیارک باه عقایاد
مردم را بشکیل میداد -این مناطق که در فوق بذکر یافت واکنون به د ت زیارت اسالمی نازد ماردم محساون
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میگردند -همان نقاطی اند که عبادت دریابباران دن عهد در دنجا دورت میگرفته است .همه ساله در همین ماک
جااوزا مزااابق بااه ساانت هااای مااذهبی دنوکاات جهاات احتاارام هنگااام طلااوع باارای خورشااید وفاایض جسااتن از دن
دریاچه اشکاشم که او را از برکت تیران سر حوش گوان درک باعذ شادابی ومحصوبت زراعتای خاود نیاز
می تنداشتند به منزقه رفته مراسم را بجا میشوردند .در بغل ب ه زشیربندز دشت زگنج دبادز باکنون هام دیاوارک
های د بسته که همچون ردی زمینه تایه با ارب اع نیم متر بلندی وطو دد متر وعرش سه متار موجاود
است .که حکایت از هماان دوران مینمایاد .در واخاان درمحاالت( خنادوت ) یاا (خنادابا) وبروغیال – کازدک نیاز
عالمه های دن با کالع بزرق موجود است.
در(گنج دباد)بعداد این دیوارک های ذکر شدک از تاا ین باا باابی ب اه زشایربندز ه ات دا میباشاد کاه ماردم دن
دوران مزابق ادوبت عقاید خود کبل از طلوع خورشید بابی دنها به شکل منظم ه ت دا ایساتاد شادک وباه
خورشید این موجود حیات بخ کا ینات سر احترام فرود میشوردند وبعدهم چهل مربباه در اطاراز معبادی در
همین منزقه بابی دشت گنج دباد زبابا جع رز طواز کردک شیزان ویا اهریمن را سنگ میزدند.
در زمان کنونی هم مردم به دور زیارت زبابا جع رز همینگونه طواز کردک وبا خواندن درود الهم دالی علای
محمد وعلی د محمد چهل مرببه شیزان را سنگ میزنند وبعاد در دنجاا خیارات کاردک جشان میگیرناد .گوسا ند
وبز را کربانی کردک – بابی بخته سنگ های دراسته شدک بر لا چشمه این زیارت خمیر کردک نان فتیری می
تزند -واز چشمه دن دن نوشیدک دست ها را بعمق دن میبرند با فاا نیکاو از دنچاه ماراد در د دارناد گرفتاه باا
شند – وبعد از خوردن خیرات وشادی وسرور هرکس با مقداری زببراز از غذای خیرات شدک بعد از غرون
دفتان به خانه ها میشیند .ناگ ته نماند که خابمه این عنعنه با دعای بسیار بلیغ وزیبا از نگاک دنعت ادبی متأثر
از بشیق اسالمی در دحن زیارت که یکای از خلی اه هاای ماذهبی زمااذون اداغرز دنارا میخواناد وماردم دماین
میگویند تایان می یابد .درین روز که مراسم دن از شاکل کهان عهاد تیشادادیان کیانیاان وغیارک باه شاکل کناونی
اسالمی با بغییرات ببدیالت باریخی را در خوی تذیرفته مردم از کریاه جاات دوردسات اشکاشام نیاز اشاتراا
می نمایند .وچاه بساا فرزندانیکاه دریان روز بولاد میشاوند ناام زمازاریز بار دنهاا نهاادک وباه دن افتخاار میکنناد.
نگارندک را جق به احوبت روایتی بابا جع ر وتیران سرحوش وغیارک زیاارات در رسااله زتیاران کوهساتانز
معلومات دادک ام که انشا بعداز طبق به دسترس خونندگان کرار خواهد گرفت.
نوت گنج دباد کنونی که متشکل از زمین های زراعتی مردم اشکاشم اسات دارای نهار کالنای میباشاد کاه دنارا
سراتا دبیاری میکند در عهد تادشاهان کهن دریاا ی حتای کبال از مهااجرت دریا یاان ازیان منااطق بساوی هناد –
ایااران وغیاارک ایاان دشاات زراعتاای کنااونی تااراز کریااه وکصاابات بااودک کااه اکنااون هاام از هرجااای دن دثااار دبااادی
ساختمانی واشیای چون مهارک وکاوزک وغیارک بدسات میشیاد .نهار دن در زلزلاه ساا  763هاـ خاران گردیادک کاه
بعدها بوسه کسی بنام میرگنج دباد شد وگنج دباد مسمی گردید.
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ان گهدروانیداهپدپندرهدواخن !د د
این عنعنه که از کهن برین دوران های حیات دریابباران واکثر مردمان مشرکزمین میراث باکیماندک همه سااله
در روز نوروز در ولسوالی واخان اجرا میگردد .گرچه کبل از شیوع مرش جنگ های خونین بعد از کودبای
 62ساارطان محمااد داوود خااان ایاان جشاان باااریخی -س ا وربی در ولسااوالی هااای تااامیرات بدخشااان زاشکاشاامز
ززیبااز ودیگر نقااط چاون منجاان -شاغنان وشایوک -دروازهاا واکثار بدخشاان نیاز اجارا میگردیاد ولای بعاد از
شیوع مرش خانمان سوز برادرکشی بحمیلی بوسه کدرت ها بر کشور ما -بنها طای ساالهای اخیار ایان عنعناه
را مردمان واخان همه ساله با دواندن اسپ ها بجا میشورند که زتیگه اسپ هااز نامیادک میشاود اساپ دار بارای
دمادک ساختن اسپ خوی در ماک حوت شا وروز اساپ هاای خاود را زخناکز میگیرناد یعنای کااک وجاو را باه
موکااق معااین در ب اااوت بااا مواکااق دیگاار بااه او میدهنااد شااا و روزهااا او را میگرداننااد -عاارق میکشااند بااا اسااپ
چربوی خود را کم کند ودمادک مساابقه گاردد .ساوار اساپ دوان بایاد بار تشات لا اساپ در روز مساابقه ساوار
شود -البته که در سواری ماهر ودشنا باشد باا بتواناد باان ساواری باابی اساپ لا یاا برهناه را هنگاام دوش باه
فادله بقریبش1الی 77کیلومتر داشته باشد -اسپ های دوند که مسابقه را میبرند از طرز مردم با شیرو نبات-
چ ن -لنگی بارای ساوار کاار اساتقبا میشاوند -وناام شاان سارزبانهای ماردم منزقاه افتاادک -بودای میگردناد-
بعضی از اسپ های دوند از کهرمانی خود دفااع نماودک چناد ساا تای هام در تیگاه او میشاوند -وایان بعلاق باه
نگاک داشت اسپ دار ومهارت او در دمادک ساختن اسپ رای مسابقه میباشد .از تیروزی دن در مسابقه داحب
در میان مردمان احساس شا ستگی وغرور لیاکت خانوادک گی میکند -ومعنی زگشتاسپز یا داحا اساپ هاای
بیز روندک را در منزقه بخود گو یا اختصاظ میدهد.

زگشتاسپز همان تادشاک بزرق خانوادک زاسا هز میباشاد کاه او را باه نسابت اسا ان بیاز رونادک اش زگشتاسا هز
میگ تند -زداحا اس ان بیز روندکز .بگ ته دکیقی در شاهنامه-
چو گشتاس ه را داد لهــــــر اس ه بخت

ببالید بر خوی

افــــــــــروخت بخت

او تسر زلهراسپز ت ادشاهی که کیخسرو دخرین شاک زکیانیز مزاابق باه روایات شااهنامه زبازرق فردوسایز
تادشاهی را به او س رد .وخودش از شاهی کنارک گیری کرد وغا ا گردید .که داستان در جلاد ساوم شااهنامه
حکایت گردیدک است .بنا به روایت های موس یدان در واخان واشکاشمد
زگشتاسپز اسپ های دوند را باا تیگاه دنهاا هماه سااله انتخاان مینماود -وجشان دنارا در روز ناوروز برگازار
مینمود -او زمستانها در بلا بسارمیبرد ودنجاا تایتخات او باود ولای در بهااران وبابساتانها باه اشکاشام و واخاان
وشغنان در مجموع به بدخشان (بلخشان -راغهاا -زبادخشاانز) میاماد از بهاار وبابساتان گاوارای ایان سارزمین
لذت میبرد .چناچه در باری ها عدک از مأرخان ومحققین نوشته اند جنگهای زیادی بین خاانوادک زارجاساپز
شاک دریا ی بورانی وخانوادک دریا ی مربوط به ذریه زایرجز از جمله لهراسپ وگشتاسپ -اس نداباد اسا ندیار
زرو ااین باانز -ززریاارز در همااین ساااحل زاخشاااز یااا زاکسااوسز دمااو دااورت گرفتااه کااه در اثبااات دن روایااات
مردمی حقیقت را بأ ید مینمایند .به جز از باواری بزرگاان دیگار باا اسات ادک از شااهنامه فردوسای کتاا زیاادی
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بواسزه محققین جوان از جمله داکتر داحا نزر مرادی – خوش نظر تامیرزاد وغیرک در دوران کناونی از
 6777م به این سو درباارک بااری سا واحل دماوی علیاا زتاامیر بدخشاانز وسا لی زبخارساتانز نوشاته شادک کاه
معلومات فرهنگی فراوانی نیز در دنها درج میباشد وبه بکرار -وباکید برای جوانان دگاک اینوطن بازهم باید یاد
دور که وبیت بدخشاان همچاون دیگار وبیاات بااریخی کشاور مشاحون از بمادن وفرهناگ زدسات او ز بارای
بحقیقات علمی -باریخی -فرهنگی -سیاسی -اکتصادی -اجتماعی وغیرک میباشاد کاه باا حاا بوجاه عمیاق باه دن
دااورت نگرفتااه -ودیگااران از دساات دورد هااای ایاان مجموعااه فااوق بنااام خااود وفرهنااگ خااود اساات ادک کااردک
افتخارات سنن وارزش های دنرا بخود اختصاظ دادک اند.
تس برهمه فرزندان راستین وجوانمردان دانشمند این سرزمین است کاه در زیار لاوای بحکایم وبقویاه تیونادها-
وحدت -اخوت -بقرن مذاها بارای بجاالی حقیقات خودشناسای ملای خاوی کاار وتیکاار ساالم ،هوشامندانه -و
وطندوستانه را متداوم ساخته مبارزک نمایند.

نردراشتدپن
)7

)6

)3
)6

ولسوالی های شغنان ،واخان ،اشکاشم ،زیباا ،منجاان وهمچناان خانج وشایوک کاه باا زبانهاای تاامیری
دحبت مینمایند با دروازها یکجا دنرا مرباوط باه تاامیرات بدخشاان میگویناد .کاه جاز ان کااا ناتاذیر
وتارچه از جغرافیای بدخشان عزیز وباستانی میباشد.
مزلا ما درینجا معلومات راجق به فرهنگ کهن سا دن است که به هماه بدخشاانیان متحاد وبارادر باه
کشور ما بعلق دارد.
چنانچه در سا  7311هـ ش ددایی از درون حوش بازگیر برخواست که شاید در اثار فارورفتن دن
با شدت زیاد در گودا که زیر دن بودک اما عدک مردم عوام محل باا ورخزاایی دادای غارش اژدهاا
حساب کردند .دگاهان به مشکل مردم را از هراس بیرون دوردند که غرش اژدها نمیباشد.
به زبان شغنانی کلمه زخیرز دفتان وزچزونز با زانو را گویند.
برادران کرغز روز نوروز را با کشتن گوس ند نوروزی دغاز نمودک جشن خون وترجاوش وخروشای
را در خرگاک ها برتا میدارند.
والسالم
وحسبنا ونعم الوکیل.

ویرای

وکم یوبر بوسه ابراهیم بیک زابراهیمیز
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گاجد :الر د
هنـــــــــــــــــــــوز دن تربو رخشندک عشق وفـــــــا دارم
جــــــــــــــوان سینه خـــــــورشیدم مــــــــــــرام اکتدا دارم
هنـــــــــــــــــوزم داو گلگون حقیقت جــــــــــــوی تیمانها
هــــــــــــــــــویدا نق

تیشـــــــــانی بنام دشنــــــــــــا دارم

فـــــــــــــروو خودشناسی ها ضیا بر چشـــــــم کـــــم بینا
درین گنجینه فـــــــــــریاد رسا از کـــــــــــــــــــرنها دارم
بدخشــــــــــــان کســـــــــوبم دارم کبـــــــــای گنج میالدش
به ســــــــــاز ارغنـــــــــون بزمی به بـــــــــــار دریا دارم
خــــــــــردمندان کشـــــــــــد هرجا چمن بصویر زتامیرشز
زهــــــــر گل کصــــــــه ها گوید که اورنگ غــــــــــنا دارم
میـــــــــــان عصرها زجوشنز فـــــــــــریدون خانه را اینجا
بنا کـــــــــــردست ومیراث

چــــــــو بـــــــاج دســـــــیا دارم
با احترام (دولت محمد زجوشنز)
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