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خیراً کتابی تحت عنوان "بدخشان در تاارخ""  در کاباا اچ پاار بر واد   باه بااچار ا

عرضاااه یردخااادن نوختاااندح کتاااا  ا حاااا  دکتااار 

وهناااادح صاااااابن ر وااااراده اچ ناایاااا  شااااهر 

بااگرو  تخاات بدخشااان ا ااتن در وش  ااا  

خورشایده 1933کتا  نوشته شده کاه در  اا  

بناده تاا اکناون چخور پاار خاتتاه ا اتن باه ن ار 

پروعلوواا  تاارخ    ضا ینترخ  کتااابی در  اخا 

وااورد بدخشااان ونواا  بااوده باشااد  بااا  نوااه نلااای  اااه تاارا ان او خاای   انشاااخی   

ًً طباعتی نیگ داردن ایرپه ویدانم بدخشانی  اه تاجوتتان  م پنادخ  کتاا   ااتناتً

قی را تا اکنون در وورد بدخشان نوشته اند  که با تأ ف بنده بجگ خوی اچ  نهاا  وتباا

 را  م ن وانده امن

اوا کتا   قاه دکتر وراده خیلی  ناه ییار ا اتن وا  در اخا  ر چ اا نگدخا         

اخ  کتا  عناوانی ا ات بناام  339ا ت خوانش کتا  را به پاخان بر انمن در صفح  

کاه تطاد در د  صافح  اخا  کتاا  تشارخ   "بدخشان  ا ناعیلیان   شاه رضی ا دخ "

اخ  قتنت  جود دارد که اچ ن ر ا ناعیلیان کاو ً ورد د شده ا تن ولحوظاتی در 

ا ت   اتی در  یچ خ  اچ کتبی که عادتاً به ا ناعیلیه  ا ا انات صاور  ویاداده  

بااا پناای  شااّد   وااّده نیاوااده ا ااتن واا  وی ااوا م کااه اخاا  د  صاافحه نوشااته را جهاات 

وت د  ااتان وعلووااا  خاصااتاً ا ااناعیلیه  ااا در اخنجااا نتاا ه باارداره ننااوده بااه خااد

بفر تم تا نیاا  خا   نشاهره خاود را نتابت باه خاود بدانناد    اایانااً ایار ردخاه   
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دتاعیه اه  م ویتوانند داشته باشند   نرا با افظ عفت چبان   تر نگ عا ی ا ا وی 

 تهیه   بجوا  اخ  نوشته بفر تندن  –نه  نچنانی که نوختنده در کتا  خود   رده  –

راده با اتوا به وأخذه کاه اچ  ن ناام یرتتاه اخا  ت اور را بوجاود دقیطاً  قاه و       

  رده ا ت  که یوخا ش  اً ق وره در  ن نداردن   ای وای شاد کاه باه صافت خا  

 نشهره    به صفت خ  ترد ر شنفور  قضا   خود را در رد اخ  واوارد اراهاه 

ا شااوا ویداشت   نگوناه اه کاه در بتاا واوارد در وات  کتاابش تب اره  ااه خاود ر

 اخته  اخنجا نیگ خاووشای اختیاار ننیواردن بناااً یناان بناده در  ن ا ات کاه ااتااح 

ُ نّی یرخهاخش اخ  وجاا  را اچ اخشاان  الم نناوده   نتوانتاته  اقعیات  ااهی کاه در 

ویان  نشهرخانش  جود داشته برو  بتاچدن اچ اخ   ا یذشته تاقا باه پااح اروات 

گی  اچ بیاان اخا  پرنادخا  کاه نوختانده  جاداناً به اضر  پیر شاه ناصر ختر  خن

خود نیگ ویداند که در غ ا ت  اچ نوشت   ن ابا وی  رچخدن بهرااا   وا  در چخار  

به عینه اخ  د  صفح  کتا  را در اخنجا وی   رم  تا د  تان بدانند که در اتغانتتان 

ی بدخشای  ااه واا  نه اقوام  قبابا   ولیتها اکنون اچ خوا  نفلت بیدار شده اند   ا

  نوچ در خوا  خریوش تر  باقینانده اند: 

  

 بدخشان، اسماعیلیان و شاه رضی الدین

  

( ورکگ  تخت 5/311-1313بنا به نوشت  وحند ایدر در "تارخ" رشیده" در  ا )

بدخشان در "قلع  ظفار" ووقعیات داشاتن جغراتیااه بدخشاان درخا  چواان باه پهاار 

قتم باتخی  ن کاشغر بوده    نرا ویرچا ابوبور کاشاغره   قتم تطتیم یردخده بود: "

بعااد  االاان  ااعید کاشااغره ا ااتی  کاارده داخااا دخااوان کاشااغر ننااوده بودناادن خعناای 

 اکنان اخ  قتم بدخشان با کاشغر خراجا  ویپرداختندن قتم پاخان   نتابتاً  ناوار   

خشااان خاارا  پردر وااد  ن در د اات اچبوااان یشاایبانیا قاارار داشاات   اچ وااردم بد

ویتاتاندندن قتاام  اوم  ن  وناطاا  ویاناا  بدخشاان بااودن در وااد  ن را شااه رضاای ا اادخ  

ولطم به "پاراغ کاش" ویگرتاتن بیشاتر واردم اخا   اااه   قتاناً  اااا  دخگار در 

وذ م ا  "ا ناعیلیه" بودندن ب اش پهاارم باه تعبیار ویارچا ایادر عباار  اچ تنگای 

ا اراضاااای د ر   اطاااارا   ن در  اااااه بدخشااااان بااااود  کااااه "قلعاااا  ظفاااار" را باااا

 34برویگرتتن"

( اخا  ونلوات وادتی 5/311-1513در د رح  جوم اچبوها به بدخشان در  ا         

بی پادشاه وانده ا اتن نناخنادیان ب شای اچ واردم بدخشاان کاه اچ پیار ر ااانی خاود 

ناصر ختر  وذ م ا اناعیلی را قباو  کارده بودناد  باه  یتاتان رتتاه   باه وواتطا  
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 یتتان  رضی ا ادخ  را باا خاود باه بدخشاان   ردناد   باه ایاپ پیار   پیشاواه  شاه

وذ بی ا ناعیلیان   اویر خود واورد اناخات قارار دادنادن بناا بار توضایحا  وا رخ 

نا م ناخبف در "تارخ" خت ن" که اچ ونبا  قبلای ر اخات شاده ا ات: "در  ن چواان 

باود  ار کاه را اتباا  ا  اچ  در بدخشان شاه رضی ا دخ  ناام "پاراغ کاش" پیادا شاده

یدر کتاا   نای  نیر ا ناعیلیه وی خاتتند  ویوشاتند    ن را  ابم نجاا    صاوا  

 خر  ویدانتتندن اچ جهت  ه را ها وتد د شده بود   رتت   او ه "صوا "  ودها

به بدخشان وشوا یشتهن شاه رضی ا دخ  اچ جنل  و اده )ولحدان( کو تتان )شاخد 

بود ننن اکثر ا اا ی بدخشاان  ن واذ م دارنادن عاا م را قادخم ویدانناد   قهتتان اخران( 

بعااپ   نشاار را قاخااا نیتااتند   ویگوخنااد: وطیااد بااه ااوااام شاارخعت بااودن در چوااان 

پیغنبر)ص( بر  نه ترض بودن اخ  چوان  نچه ترض ا ات  کلنا  طیباه یفات    باه 

قا  جنتای( باا وعنی  ن یر خادن تارض ا اتن دخگار ااواام وفطاود ا اتن  طای )ع 

ذا  خود ا   ا ت   ایا ا تن  ن وطید به نواح نیتات    بهار کای  طای ونوا  

ایر  نه دختر   پتر   وادر باشد   خون    –باشد   تاب  رنبت نناخد  ا   ا ت 

وا   نه بار  ناه اا   ا اتن واذ م و ااده بادترخ  کفار ا ات در عاا من باا اخنواه 

)ون اور ونااطش شایعه نشای  ا ات( باه  ه  وردم راغ   اکثار  اگاره جاا  بدخشاان

اطاعت کرده بودند   ه ا تی ه تنام داشتن تنام ا ا ی بدخشاان اچ د ر   نگدخا  

  39)اچ ترح( ناخبانه   ااضرانه به  ه )شاه رضی ا دخ ( تو ا ویجتتندن"

اچ توضایحا  ویارچا ایاادر بار وای  خااد کاه اکثار وااردم بدخشاان قباا اچ  جااوم        

وذ م شاه رضی ا دخ  تناخا داشته اند  خا اچ ترح بدان ر    رده اندن بنا اچبوها به 

به نوشت  ویرچا ایادر "ا اناعیلیان وناطا  قهتاتان )کو تاتان( اخاران را در جناو  

شرقی خرا ان "پراغ کش" خا "بگنا اه بناد" ویناونادن چخارا ا اناعیلیان چن   وارد 

ه"  ااا یاارد  وااده   پاا  اچ ذکاار در شاام خلاادا خوجاخااه در "جناعاات خانااه   تویااه خاناا

یاارتت    خواناادن ا راد   خااوردن شاارا   بگنا ااه اه را کااه پیشااتر بااا رنااگ  اابگ 

رنااگ کاارده    واااده  اااخته بودنااد    رده بااه پاخاا  پااراغ واای بتااتندن پاا  اچ انتهاااه 

ورا م عباد   بگنا ه را ناخوا ت )نایهان( ویروانیدند )ویتر اانیدند(ن اچ روانیادن 

اتتاده خاووش ویشاد   ورا ام  اذ  خاابی شاهوانی بای  چناان   واردان بگنا ه پراغ 

جناعت خانه شر   ویشدن  ارک  در تاارخوی شام کاه شارم   ایاای را ویپوشااند  

جفت خود را پیدا ویوردن به با ر برخی اچ نگارشگران وتاخا اجتناعی در  ا هاه 

ود داشات بناام ن تتی   دح بیتتم وای ده در ونااطش ا اناعیلی  بدخشاان ر انی  جا

"تو  وا "ن پیار ان واذ م شااه رضای ا ادخ  در  نگاام پ تاه شادن تاو   در ر چ 

وعینی چن   ورد به  ر   ر ه خود    "شاه تاو " را وا یاده پهارح خاود را  ایاه 
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کرده در خان  تارخوی در وده   بعاد اچ خااووش نناودن پاراغ صارتن ر اچ ع خاش 

دراتتاده ع ق  جنتای ویوردنادن باخاد یفات  م پیونده         ا  با خوخش   تبار 

که ونتاو  نناودن  نچاو برپتاپها باه جرخاان ا اناعیلیه در اجارا نناودن اخا  قبیاا 

عنلهاااه ناشاختااته اچ ر چ اااه ا   پیااداخش  ن جرخااان جاااه داشااته ا ااتن پنانچااه 

ترقااانی در تحطیاااش خاااود نوشاااته ا ااات: "اچ  ناااه نااا   )وبا غاااه یاااران( وعر تتااار 

ننن   اچ پاخه یذاران ا  یا  ا اناعیلیه باود ننن  ه عطیادح بادعت  ویاگ ابوا  اا  بود 

واننااد: ابااااه )وشاار عیت( وحااارم   چنااا    ااواط   دچده   شاار    خناار   تاار  

و  )نوختاندح اخا  ا(ار( یصااابن ر وارادها   33نناچ   ر چه   اج را بنیان   ردن"

واورد اجاراه  نچاو که در ویان جناعات ا اناعیلیه د  اتان ر شانفوره دارم  در 

ارکاتی بار ا اچ اخشان پر یدم  که اخشان اخ  یفتاه  اا را نپذخرتتاه    نارا باه اتاراد 

 وتع م وذا م دخگر نتبت داده اند که براخشان  اخته اندن

در وورد ولطم بودن رضی ا دخ     اخر ر بران ا ناعیلیه به "شااه" ترقاانی        

نوختااد: "اچ قاارن د اام ببعااد بااا تااأ(یر پااذخره و  ااف "تااارخ" ا ااناعیلیان قهتااتان" وی

ا ناعیلیان اچ صوتیان پاره اچ عنا خ    ا طا  صوتیان به وراتم ا اناعیلیان  ارد 

شاادن در  ناای  د ره اصااا ح صااوتیان "پیاار" بجاااه "اجاات" و  وصاااً در ویااان 

ا ناعیلیان  ند بیشاتر اچ جا ااه دخگار ر ا  خاتاتن در کناار  ایح "پیار" در شانا  

ان  طم " ید" )که در چبان عربی " قا" وعنی دارد( نیگ ر ا  خاتت ننن بعاد ا خرا 

اخ  عنوان در خرا اان جااه خاود را باه "شااه" دادن پنانچاه ا اناعیلیان بدخشاان   

شاااعران عناادتاً ا ااناعیلی  ن کلناا  "شاااه" را در وااورد ناصاار ختاار    بگریااان 

م/ 1513انی بدخشاان در  اا  وذ م خود بوار برده اندن ا ناعیلیان ناواای کو تات

ق تحاات  اارکردیی خواای اچ  ناای  "شااا ان" بنااام شاااه رضاای ا اادخ  توانتااتند 315

 35قتنتی اچ بدخشان را براه ودتی کوتاه تت یر کنندن"

بااه تعطیاام اخاا  والاام  در صاافح  بعااده کتااا  عنااوان دخگااره در راباااه بااه        

انی" یرتتاه شاده ا ات  اخا  ویاچرخ  بدخشان ضد بیگانگان   اچ جنله نام "چبیر ر

" جاوم شایبانی  اا   قیاام چبیار رانای در کتا  پنی  ا ت:  335عنوان در صفح  

ن نوختنده اچ وبارچا  "رانی" باه نیواوخی خااد کارده   چاناا   جنگهاا   بدخشان"

قهروانیهاااخش را خیلاای  ااتوده    اای اتتااوح وعلووااا  بیشااتره در بااارح ش  اایت 

چ د  اا اات خااا ی نیتااتی خااا اخنوااه نوختااندح کتااا  چبیاار راناای نااداده ا ااتن اخاا  ا

)وراده(  وعلووا  پندان دقیطی در وورد اخ  قهروان بدخشی نداشته   خا اخنواه  ن 

قتاانتی اچ وعلوواااتش کااه بااه وجاااچ خااودش خااو  ن ااورده  اچ بیااان  ن ابااا  رچخااده 

تی ا تن تا  نجا کاه واا ویادانیم   ونااب  تحطیطای اتای بیار ن وارچه بیاان داشاته ا ا
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چبیر رانی   نانگوناه اه کاه نوختانده ترواوده  خوای اچ وباارچخ  بدخشای در قلعا  

ظفر بر ضد بیگانگان   خاصتاً اچبوان که باه بدخشاان  جاوم بارده بودناد  باوده    

در عی  چوان خوی اچ داعیان وعر   ا ناعیلی  ناان چواان در بدخشاان ا ات کاه 

 اه رضی ا دخ  بوده ا تن ش ااتناتً اچ  نواران خیلی نگدخ  با اوام 

دکتر تر ااد دتتاره  ا اناعیلیه شاناح وعار   اخرانای  وای نوختاد کاه داعای        

چبیر رانی در قلع  ظفر در بدخشان در جنگی ا یر   تو د دشننان در  نی  قلعه 

کشااته شااد    اار ا  را بااه نااگد  ااردودار ارخفااانش بردناادن وتاالم ا اات کااه تااا  نااان 

وناط  ا اناعیلیه نشای  باوده    اوار چ نیاگ در تناام ونااب   چوان  بدخشان در کلیت

تارخ ی   بیشتر وحططی   بدخشان را ورکاگ ا اناعیلیان در جهاان وای پندارنادن ایار 

به تنام داخرةا نعار   ا   انتاخولوپیدخا  اا باه عناوان "بدخشاان" وراجعاه صاور  

پااه ا اناعیلیه باه ویادان بگیرد   ناً بدخشان با ناصر ختر  پیوند پیدا ویوند    بعد 

کشیده ویشود   تارخ" ا ناعیلیه بهنی  بهانه به برر ی یرتته ویشود    بعاد اار  

  عا   تجورد بدخشان چخنت ب ش صفحا  وعلوواتی بدخشان ویگرددن 

بلی! اخ  خ   اقعیت تارخ ی ا ت    انوار اچ  ن نا  یا ی ا تن ایر اور چ        

در خان  خاود واورد  جاوم   تاخات   تااچ واذ بی   بای وهاره ا ناعیلیان بدخشان 

قرار ویگیرند  اخ   یر چوان   اوادث   نا و خنا  ر چیار ا تن خدا ناد وتعاا  

د ران د  ر چه را ن اایم  اار کاا  ویوناادن ا ااناعیلیان بدخشااان بااا باارادران  اانی 

ه  اا را وذ م خود  یچگونه نیت باده نداشاته   ندارناد  باا  نواه باار باار بای وهار

دخده اند    ی اچ  نشهره بودن خود  یچگا ی نداوت نوشیده اندن اواا اخنواه جناا  

وراده اچ قهروانی چبیر رانای خااد ویوناد   اچ داعای ا اناعیلی باودنش انواار وای 

  رچد اخ  ار  جدا   اور   نیت ش  ی ا تن 

ی ا ادخ  را بهراا   خوبار دخگر به بحپ ا   بر ویگاردم: نوختانده  شااه رضا       

با ا تفاده اچ وناب  د ت داشته اش  "پراغ کش"  طم داده ا تن اکنون دخگر د یلای 

بر رد وتئل  "پراغ کش" خود وت ره ا ت  چخرا ییرم که ا اناعیلیان ا اتغفر   

ولحد  تتند    ی در عی  چوان انتان  م  تتند  در  یچ دنیاهی  اتی در جنگلهاه 

داراه پنی  ورا دا  اجتناعی بی   ام نیتاتندن یذشاته اچ  اترخطاخی انتانهاه جنگلی

 ن  اخ  وتئله  تهنت   دشننی بی اد   ا ر و ا فی  ا ناعیلیان را نشاان وید اد 

که اچ  یچگونه بی عفتی ک وی   چبانی  م صرته ننیونند    نچه که در د  دارناد 

 ا نش وار ویونندنبه چبان وی   رند    نان دا تانهاه ن ام ا نل  در "ا نو " ر

اچ نوشت   قاه وراده بر وی  خد که  ه تارخ" نه نوشته بلوه اتتانه را با تناام        

کی  توچه نتا ه بارداره نناوده ا ات  کاه اخا  عناا اچ شایوح تاارخ" نگااره خیلای 
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بد ر ا تن کاش  نهم اتتانه اه به (طلت "دبتتان ا نذا م" وی باود کاه تاقاا عفات 

  وی شدن و  ویتر ام کاه اصا ً جناا  واراده تاا اکناون تعرخاف ک م در  ن وراعا

ننی تهنیده باشاد  ایار بارعو   –با کنا  وعذر   –بتیار  اده اه اچ "تارخ"" را 

 ن بود  پا   یچگاا ی اتتاانه را باا تاارخ" خوای ننای پنداشاتن وا  ش  ااً باا  قااه 

ارخ" را ن وانااده واراده  شااناخی ناادارم    ای اچ کتااابش پیدا اات  کااه اخشاان ا فباااه تاا

ا ت   یرناه  ریاگ اتتاان  د ر اچ  اقعیات را باا تاارخ" کاه  ناناا بیاان  اقعیات  اا 

ا ت ید ننیوردن  اقعاً یذار اچ وطام خ  انجنیر به جاخگاه خ  وا رخ چواان چخااد   

د ران تح یلی وعینی را کار داردن یفته ویشاود کاه "پاین ادن دهن" اا  خاصاتاً در 

د شنبه در وطابا " دکا" وعاوله ویشودن پ  که پنی  ا ت  عرص  تارخ"  در شهر 

"وطدواا " اباا    بحااش باخااد اتتااانه را در تااارخ" انباشاات  بااراه واا رخ شاادن اااد اقااا 

 خلد ن را باخد خواند  تا تهنید که تارخ" خعنی په؟ بهراا ن

  اواااا   نچاااه کاااه در ویاااان ا اااناعیلیان در بدخشاااان  اقعیااات دارد  بااارعو         

"پااراغ کااش"ی ر اام    اانت جاناناا  "پااراغ ر شاا " ا اات کااه در طاای ووضااو  

بریذار ویگرددن اخ  ر م در بدخشان   –د  پدخدح اچ  م جدا  –"دعوتهاه تنا   بطا" 

خاص ا ناعیلیان ا ات کاه  نارا  نیشاه اچ بیگانگاان واذ بی بناا بار تع ابا  شادخد 

  ر ام    انت "پاراغ وذ بی بنیادیراخانه  ووتوم داشته اندن وا  عجا تااً در جگهیاا

ر ش " ننی پیچم    ایار اتاراده وانناد صااام ن ار واراده ع قنناد توضای  اخا  

والم باشند  ویتوانند اچ د  تان ترا ان ا ناعیلی ر شانفور بدخشاانی خاود طا ام 

 وعلووا  شوندن 

  ی  نینطادر دانتاته باخاد باشاد کاه ر ام "پاراغ ر شا "  نطادر ا نیات ع ایم        

کااه اچ کشاانیر تااا تاجوتااتان   اچ پاای  تااا جنااو  پاکتااتان )در قلناار   ا اا وی دارد

وعنوه ناصار ختار ( ور اوم باوده    در  اا یان اخیار  بناا بار ا نیات اخا   انت  

اضاار  نااور ووتنااا شاااه کاارخم ا حتااینی  اوااام وتاالنانان ا ااناعیلی جهااان ارشاااد 

خشااان تروودنااد کااه ر ااوم    اانت "پااراغ ر شاا " کااه در ویااان ا ااناعیلیان "بد

بگرو" ر ا  داشته باخاد شااوا ااا  تناام ا اناعیلیان جهاان یاردد     نای  اکناون 

تروان اجراه اخ   نت در ویان ا ناعیلیان اچ شارق جاپاان تاا نار  کاناادا ورعای 

اتجرا ا تن ایر اخ   نت داراه پنی  ا نیت ا  وی ننی باود   ریاگ اواام چواان 

  وا تروانی بدخ  ع نت صادر ننی تروودندن

  اای   اه بحااا  اتااراده کااه خااود را وتاالنان ویگوخنااد   بعااد  ایح "پااراغ        

ر ش " را باور عنده    یا انه به "پراغ کش" تطلم ویونندن در بدخشاان ونوا  

در  نان چوان  قتی اوام شاه رضی ا دخ    داعی چبیر رانای اخا  ر اوم را انجاام 
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یرتتاه   باه تطلام  ایه د ات چده انادن ویداده اند  و ا فی    دشننانشان  نرا تنتا  

بهراا   ا ناعیلیان  با پنی  تبلیغا  دشننانه خیلای خاو یرتتاه اناد  اواا  نگوناه اه 

که اوام چوان ویفرواخند: "وا پهارده صد  ا   ابط  تاارخ ی ا ا وی دارخام"    واا 

را اچ راه واا کتای نتوانتات در طاو  اخا  واد  ون ار  بتااچدن واا ناه تنهاا اخنواه 

پااراغ ننیوشاایم بلوااه  ناارا ر شاا  نگااه ویاادارمن خاااد تااان باشااد  قاااه صاااام ن اار 

             وراده!! 

در اخ  باره ایر وا کدام ودر  دخگره بر رد اخ  ادعا اه نیار ا ا وی ننای        

داشااتیم  تطااد  ااین  کاااتی بااود کااه در  ااا هاه اخیاار  در جرخااان جهاااد   اووواات 

کابا  وجا دخ   نی   ا(نا عشاره  در تناام شائونا  جهاده  خاصتاً در بدخشان   

چندیی وردم به شنو  ا ناعیلیه  ا د ت چدند  که  خا به کدام وورده در راباه باه 

"پراغ کشی" در ویان ا ناعیلیان وواجه شده اند   خا خیر؟ ا بته دقیطااً جاوا  ونفای 

  خااود بااه ا ااتن   اای  قاااه وااراده  ناای   ناات را نیااگ ب اارد نااداده ا اات   خوبااار

خااانواده  اااه ا ااناعیلی در بدخشااان وراجعااه نواارده  تااا اخاا  در غ شاااخدار وحنااد 

ایاادر   ترقااانی را کااه صاادق  "وحنااد"   "ایاادر"   "ترقااان" شااوند  باارو  واای 

 اااخت    خااا خااود اچ تواارار  ن در کتااا  خااوخش ون اار  ویگشاات  چخاارا خطیناااً 

له خود تأخید وتئله ا ت  ویدانتت که اخ  دخگر در غ وحض ا ت    ی تورار وتئ

 که وراده  نان نیت را داشتهن 

اخ  براه خ  داعی  ر شنفوره ننی چخباد کاه باه پنای  وگخرتاا  اخناان پیادا        

کند    در عی  چوان وراده که کتابش را براه بدخشانیان نوشته بود به نیات اخنواه 

ناده  ااه ع قنناد  نرا خو  ب وانند    ی بارعو  باا اخا  کاار اکثرخات ع ایم خوان

بدخشانی خود را اچ د ت داد    اکنون ویهرا م که کتابش را نتوچانند  باا  صافی 

که ویدانم اخ  شیوح ناوردان  کتا   وچه عاا ول  جوخنی   ص ح ا دخ  اخوبی را 

 ن وا ند داشت    ریگ  نرا تورار ن وا ند کردن

اچ جانام  نشاهرخان خاود  وا  نواره پنی  بینهاره  اا   تع ابا  واذ بی را       

ترا ان دخده اخم   با اراه  خ  وثا  دخگر به  ن اکتفا ویاورچم: اچ دخار چوانیتات کاه 

ابوعلی اب   یناه بل ی در اتغانتتان اچ شهر    ااترام خاصی برخوردار ا ات  

اتی  نطدر اتت ار اخ   رچوی  یشته که وردم ب ور  عنوم به اخ  تور نیتتند کاه 

کدام وذ م ا  وی ا تن با  نی  نیت   اگاران خاانواده نااوش را بار اخ  ورد وا  

ترچناادان خااوخش یذاشااته انااد  وواتاام   واادارح   شاافاخانه  ااا   دانشااگاه  ااا را بااا 

ناوش وگخ   اخته اند   م د  تناردان    ام وردواان عااده کشاورن اتای در د ران 

بدناا  دانشااگاه اووواات بااه اصااا ح "کنونتااتی" چوااانی کااه دانشااودح طاام کابااا اچ 
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کابا جادا شاد   باه خا  انتاتیتو  جدایانا  طبای عارض  جاود نناود  ناام اخا  نهااد 

عا ی تح یلی را "انتتیتو  طم ابوعلی  یناه بل ی" یذاشتند  که با اخ  کار   م 

وح االی  اخاا  انتااتیتو  باادان اتت ااار ویوردنااد    اام وردوااان اخاا   اارچوی ن ننوناا  

ان در ااتا ااااا  تااااارغ ا تح اااای ن  ااااا  بااااارچ اخاااا  ع قننااااده شاااادخد را ویتااااو

       خورشیده اخ  نهاد جتتجو ننودن 1931

اخ  وح لی   با  نوه نام "انتتیتو  طم اباوعلی  ایناه بل ای" باه "دانشاگاه        

طم کابا" عوض شد  با  نهم کتا  خیلی چخبا با کانذ خیلی ر ننی قنیتی را جهت 

صاای تنااام  ااوان    عواا   اااه تراناات خااوخش بچااار ر ااانیدند   در ت ااا خا

و تلفت اب   ینا را جن  ننوده اناد  اخا  تارناان اچ ویاان اقاوام  واذا م   چبانهااه 

و تلف کشور  ر کشایده اناد   باد ن تع ام اخا  کتاا  را باا اتت اار بناام ابا   اینا 

پار ننودندن جا م اخنوهی وحر    وشاوق پاار اخا  کتاا  وح اا بتایار تخاش   

وااذ م ا اا وی   ااابی ا اات کااه ننی ااوا م ناااوش را بگیاارم    بر ونااده  ابتااته بااه

د  ت خیلی صنینی و  ا ت  که اچ تغییر نام اخ  نهااد خیلای وتاأ(ر ا ات کاه پارا 

نام اب   اینا را باا بای وهاره اچ  ن د ر  ااخته انادن اخا  تارناان  ناام اخا  کتاا  را 

ووختگاان دانشاوده "را یان بوعلی" یذاشته اند که در  اقعیات "خادیاار ناوا  داناش  

دانشگاه طبی کابا" ا ت    اخ  چوانیتت که اخ  دانشگاه  1931 اه  ه یان   ا  

صفحه ا ات   پا  ون ار  ار  394دخگر  نام اب   ینا را در خود نداردن کتا  ک ً 

 صفحه  تطد عو  ابوعلی ا ت   با  ن چنت خاتتهن 

ن ا دخ  رباانی   نینواه در   ی با تأ ف  نشهره دخگره وا خعنی ا تاد بر ا       

د ر د م پادشا یش به کن  اورخواخیها  نی  که قدر  و قتی را در د ات یرتات  

ا  ی  کاره که کرد  ناام اباوعلی ابا   ایناه بل ای را اچ  ار  واا  طام کاباا د ر 

 اختن پرا اخ  کار را کرد؟  خا اب   ینا اخ  ارچش را نداشت؟  خا نام خ  دانشانند 

هاااد تح اایلی یذاشااته شااود؟ در اااا ی کااه  ناای  خااود ا ااتاد ربااانی  نباخااد باار خاا  ن

کلین  کوپوی را در کارت  پار ان کاباا تأ ای  کارد   بار  ن ناام "ابوچخاد بل ای" 

یذاشت  اا   نوه  ن ورد بگریاوار تاارخ ی کشاور واا  تیلتاو  باود  ناه پگشا   

  نااوش را اچ ابوچخد را ویگوخمن   ی اب   ینا که پگش  وعر    نه چوانه  ا بود

انتتیتو  طم د ر  اختن د ایلش تطاد خیلای  اضا  ا ات    ن اخنواهی ابا   ایناه 

بل ی  ا ناعیلی بود   خ  ا ناعیلی   ر که باشد نباخد  نطدر تبلیغ   وشهور شاودن 

   نشهره وا با اخ  کار  نیت خود را باچ  ام در وطاباا  طناداران ا اناعیلی خاود 

 برو   اختن 
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دخر  تعرخفی که اتی اور چ اچ "بدخشان" در اخ  دنیاه خاکی وا  جود بهر تط       

دارد اخنتااات  کاااه "بدخشاااان" خعنااای "ناصااار ختااار "   "ناصااار ختااار " خعنااای 

"ا ااناعیلیه"   "ا ااناعیلیه"  اام  نااان وردوااان وتاالنان بااا تنویناای کااه قرنهااا در 

شاان را بجاان  رچوی  پهنا ر "اویر ا د" چختته اند    نه چخباخیها   چشتیهاه بدخ

خرخده اندن ا ناعیلیان  ن  رچوی   به  یچ ناوی ننی ناچند  به "پاویر" اتت ار ننی 

کننااد  بااه " خااان"  بااه "چخبااا "  بااه "اشواشاام"  بااه "شااغنان"  بااه "در اچ"  بااه 

"جاارم"  بااه "دراخاام"  بااه "تاایض  باااد"   بااه  اایچ نااام دخگااره  تطااد   تطااد بااه  ایه 

 ن )باه وفهاوم   ای  کلناه(   باه  عاا   تجاورد  ن  "بدخشان"  به  رچوی  پهناا ر

واای ناچنااد   اتت ااار ویوننااد    بااه  ن خااوش  تااتند کااه در پهلااوه  اااخر باارادران 

وتلنان خود عنر ا   قرنها چندیی کرده اند    یچ خاطرح تل ای اچ اعناا  خاوخش 

 دراخ  دخار بیادیار نگذاشته اندن

حناد شاا ی ناگاره  را کاه در بدخشاان اوا ووضو  شااه رضای ا ادخ   اواام و       

ظا ر یشت   قاه دکتر تر اد دتتاره در  لتال  نوشاته  ااه تاارخ ی خاود در باارح 

ا اناعیلیان  در کتاا  وعار   خاود "تااارخ"   عطاخاد ا اناعیلیه" کاه ااتنااتً ا  اای  

خورشاایده صااور  یرتاات  پناای  1931پااار ترجناا  دره  ن در تهااران در  ااا  

ناگاره یا اناعیلیا را د  داعای کاه اچ جانام اواواان د رح  "کایشخ صه وینناخد: 

ا نااو  تر ااتاده شااده بودنااد  بااه بدخشااان   ردناادن خاا  داعاای   ااید شاااه ولنااگ اچ 

خرا ان باه شاغنان رتات   باا خلا  اوناران  نجاا خاود را باه قادر  ر اانیدن داعای 

ن دخگر  ید شاه خاووش بود اچ علوخاان اتاینی   نتام باه اواام وو ای کااظم داشات

اخاا  داعیااان  لتاال  پیااران   ویااران شااغنان را ا اااح یذاشااتند کااه باار نااواای  نجااا   

 اطرا   ن اوووت کردندن 

 -355بدخشان اچ بلی  وغا در اوان واند   ی در چوان نبیرح تینور  ابو اعید )       

 11/ 11( در ااکنیاااات تینااااوره  واااادن در  ناااااچ قاااارن قاااارن 1313 -1351/ 339

/ 341ر  اچبوااان در وااد   اای بااا و ا فاات ویاارچا خااان )تاات بدخشااان و قتاااً بااه ت اا

-1513/ 319( اااکم تینااوره در بدخشااان وواجااه شاادن در پناای  ااااوا ی در 1541

شاه رضی ا دخ  کاه پیشاتر نگارخاان قهتاتان را ر باره ویوارد   ویتاوان باا  1513

 ا اوام وحند شا یان  ه را خوی دانتت  اچ  یتتان باه بدخشاان  واد  91 یووی  ی

بر ب ش بگرو بدخشان اوووت خود را وتتطر ننودن درییرخهاهی که بگ ده ویان 

پشتیبانان ا  یااتناتً ویان وبارکشاه   چبیر رانیا در یرتت  شاه رضای ا ادخ  در 

کشته شد    ر ا  را به نگد ویرچا خان  اونران تینور در قلع   1513/ 315بهار 

دن ویارچا خاان پا  اچ شوتات دادن ظفر   اقا  بار  اااا پاد ر د کوچاه تر اتادن
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خ  اویر وحلی دخگر  بنام چبیر رانی  ضرب   نگینی بر نگارخاان بدخشاان کاه در 

 553اخ  چوان بر یرد شاه رضی ا دخ  جن  شده بودند  ارد  اختن"

خورشیده  بار دخگر کتا  کوپوتره را بناام 1933اخ  دانشنند بعداً در  ا         

" به نشر  پرد   در  ن جا نیاگ ا اناعیلی  بدخشاان را باه "تارخ" و ت ر ا ناعیلیه

برر ی یرتته   بار دخگر به شاه رضی ا دخ  اشاره ویوناد    ناان ارتهااه کتاا  

"ا ناعیلیان بدخشان   دخگار ب اش  ااه پیشی  خود را با کنی تغییر تورار ویوند: 

 دح د  اات وتااتعلوه   وحااد –  اایاه ورکااگه ا ا اااً بیاار ن اچ داهاارح شااطاق نااگاره 

نگارخااان در قهتااتان قاارار داشااتندن در  اقاا  وااا اط عاای چخاااد اچ تااارخ" ا ااناعیلیان 

  اایاه ورکااگه اچ چوااان ناصاار ختاار  تااا انلاا  وغااا ناادارخمن ا ااناعیلیان   اایاه 

ورکااگه ظااا راً در د رح اخیاار ا نااو  در نتیجاا  تعا یتهاااه داعیااانی کااه اچ قهتااتان 

ناگاره قاهاا شادندن اخا  اوار را ر اخاا  وحلای  بدانجا تر تاده شده بودند  به اواوات

نگاره بدخشان  که  نااچ دعاو  ناگاره را در  ن وناطاه در چواانی قادخنتر  خعنای 

در نین  قرن ششم/ د اچد م قرار وید ند  باور اصو ی تأخید ویوننادن ن تاتی  کا  

اچ اخ  داعیان که  ید شاه ولنگ نااوی باود  اونرانای خاود را در شاغنان  خوای اچ 

نواای عندح بدخشان وتتطر  اخت  به دنبا   داعی د وی بناام ویار  اید اتا  شااه 

خااووش ر ه کااار  وادن اخاا  داعیاان  لتاال  پیااران   ویاران را تشااویا دادناد کااه باار 

شغنان  ر شان   نواای وجا ر بدخشان در وناط   وو درخاه بات )جیحون علیا( تا 

یاه ورکاگه کاه کو هااه پااویر   ر چیار جدخد اوووات ویوردنادن تناام وناطا    ا

واناد  اواا در نینا  قارن    ند کش  ن را وحات ت ویوردناد  اچ بلیا  وغاا و ائو ن

نهم/ پانگد م جگ اوپراتوره تینوره در ودن پا  اچ  ن بدخشاان را اچبوهاا یرتتناد  

  ی  لتله  اه وحلی و تلف  اچ جنله  لتل  تینورخاان وحلای   ویاران ا اناعیلی 

شااه  1513/ 319در برابر اوووت اخنان وطا وت ویوردندن در  اا   شغنان پیو ته

رضی ا دخ  اب  طا ر  خوی اچ اواوان وحند شا ی  اچ پاخگااه اصالی عنلیاا  خاود 

وشرق اخران به بدخشان  ود   به کن  پیر ان وحلی خود چوام اوووات ب شای اچ 

شته شد    شاه رضی ا دخ  ک 1513/ 315بدخشان را بد ت یرتت  در جنگ  ا  

در نتیجه  نگارخان بدخشان کاه  ن چواان اچ شااخ  وحناد شاا ی بودناد  باه شاد  باه 

      443  یل  اویران تینوره وحا وورد  چار   اذخت قرار یرتتندن"

در وورد شاه رضی ا دخ   اوام وحند شا ی ناگاره ا اناعیلی   چبیار رانای        

تااااا  135خشااااان" اچ صاااافحا  داعاااای ا ااااناعیلی در بدخشااااان  در ب ااااش  ایح "بد

داخااارة ا نعاااار  ا ااا وی باااه چباااان ارد      نچنااای  در ب اااش "بدخشاااان" 133

واا اام وبتااوطی بااه  354انتاااخولوپیدخاه ا اا وی بااه چبااان انگلیتاای در صاافح  
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برر ی یرتته شده ا ات  کاه خوانناده  اا   ع قننادان را باه اخا   اه وأخاذ رجعات 

 وید من

ه اکنون نیگ خانواده  اه اخ تش ترا ان در شغنان د    اوا  ید شاه ولنگ  ک       

طر   وو   نواای جرم   در در اچ   جا اه دخگر بدخشان ایا  بتر وی برناد  

ورقد خیلی  اده اش در د ودح "کارنج" قرخا  ده ورناان شاغنان ووجاود ا اتن خا  

ه وطباارح بتاایار بااگرو    اااده اه  اام در قرخاا   خاار  جااود دارد کااه  ناارا اچ پتاار شااا

ولنگ خعنی  ید ولنگ ویدانند   در قر   ن پشنه اه ا ت که  نارا نیاگ باه وعجاگح 

شاه ولنگ پیوند وید ندن در  جرح اخ  خاانواده   اید ولناگ پادر ا ات   شااه ولناگ 

پتر    ی وردم وحا  شاه ولنگ را پدر ویداننادن یفتاه ویشاود کاه وطبارح شااه ولناگ 

ت شبی بام   بار خش اچ  م تر  ویرخ تاه در کرنج بار بار تعنیر شده   ی بعد یذش

  دخگر کتی جرأ  نورده که  نارا اعناار نناخاد    نانگوناه باا داشات  خا  درخات 

  بتیار بگرو   خیلی قدخنی بحا  خود در خشانه باقینانده ا تن 

 نگونه اه که  دوانی وانند و   در خگان جاهی  اچ پهار پیر خرا انی  وده باه        

ویوردخم که به ترار  واده باشاند  اواا اکناون (ابات شاده کاه اخشاان  ار  بدخشان  تور

کدام ب اطر اواار  در ویاان بدخشاانیان باه اخا   ارچوی  پهناا ر   کو تاتانی  واده 

اندی یا ی بنام "شا ان"   یا ی  م بنام "اویران" بدخشان شناخته شده اند  اچ جنله 

که بعد ناصر ختر     ی در قر ن وعلوم شده که  ید شاه ولنگ  ا  ی  پیره بوده 

بعده  به بدخشان  وده    لانت ننوده ا تن  نگونه که یفته شد اخا     اافاادش 

تا  ا هاه اخیار نیاگ در وطاام پیاره  ناه تنهاا خوای اچ  نهاا بلواه پنادخنهاه  ناان وطاام 

ر بااره ا ااناعیلیان را در بدخشااان بااه د ش داشااته انااد  کااه بحااپ وف االتر در اخاا  

  ا به چوانهاه بعده ووکو  وینناهیمنووضو  ر

 

 علی شاه صبّار  

 

 وور رخان  وم  کابا 
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