مقدمه بر بحث "قـوم پامیری"

نوشته :علی شاه صبار
 ۱۲مارچ ۲۱۳۱
برگرفته شده از سایت خاوران توسط اداره سیمای شغنان بتاریخ  ۱۱اپریل ۱۱۲۲

روزهای تابستان همین سال  ۲۱۳۱خورشیدی بود کهه دوسهتس سهرم خی خیهر م مهد
حیدری ،آمر شعبۀ "زبانهای پامیری" در اکهادمی علهوا افغانسهتان ،مو هوو تهدویر
سیمنار علمی در مورد "زبان و فرهنه پهامیری" را بها بنهده در میهان گ اشهت ،کهه
ایههن مسههتوایت از انه وزیههر ماههاور در امههور فرهنوههی ریاسههت مهههوری آ ههای
زامی هیواد مل) و اکادمی علوا افغانستان بهه ایاهان م هول گاهته بهود ،و هرار بهود
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که سیمنار در شهر فیض آباد والیت بدخاان برگ ار گردد .من نیز با اخهص تمهاا
از این برنامه پ یرایی نمودا ،و بعهد ،عنهاوین مخهاالل علمهی را برشهمردیس و حسه
داخواه هر یک ما ،عنوانهای مهورد نرهر خهود را انتخهاب نمهودیس .مخااهه ای کهه مهن
متظه بهه نوهارن آن شههدام "پامیریهها کیهها انهد " بههود ،و بعهد کهار خهود را شههروو
کردیس.
همینکه آوازۀ این سیمنار در فضای بدخاان پیچید ،دفعتها تعهدادی از روشهناکران و
وانههان بدخاههان دسههت بههه واکههنز زدنههد و از نریههی صهها ال انترنتههی ،تههدویر ایههن
سیمنار را در شهر فهیض آبهاد ت هریس نمهوده و اخهاریهه ای صهادر کهرده بودنهد ،کهه
اگههر ایههن سههیمنار بههه فههیض آبههاد برسههد ،آنههان دسههت بههه ترههاهرال خواهنههد زد .مههن
مو وو را با آ ای حیهدری در میهان گ اشهتس ،و بعهد احتمهاال گزینهۀ فهیض آبهاد فسهخ
گردید ،و بنده هس با مخااۀ خود دست به االشه ناستس.
تا بآلخره مدتی بعد ناب حیهدری دوبهاره نویهد داد ،کهه سهیمنار در شههر کابهل دایهر
خواهد شد ،و من بار دیور متو ه مخااۀ خهود شهدا و مهرورن کهردا و نسهخه ای از
آن را در اختیارن گ اشتس .زمان موعود فرا رسهید ،کارتههای دعهول را دریهافتیس و
روز یکانبه ،تاریخ  ۲۲حول سال  ۲۱۳۱خورشیدی برابر با  ۱مارچ سال ۱۱۲۲
میصدی وارد تاالر کنارانسهای اکادمی علوا افغانستان وا ع شهر نو کابل شدیس.
زمانی که فهرست کار سیمنار به حا رین توزیع گردید ،من به آن ااتااتی نکردا و
در فکههر ن ههوۀ اراقههۀ مخااههۀ خههود بههودا کههه در مخابههل اههه عکه ااعملههی ههرار خواهههد
گرفت ،وای اند ا ره بعد دوستس انجینیهر حمیهد گاهت کهه از مخااهۀ شهما در فهرسهت
درکی نیست .بعد مو وو را با رقی م تهرا اکهادمی علهوا ،سهر م خهی خهانس ریها
پوپل در میان گ اشتس ،و ایاان نیز بها کمهال اهه وعهده سه ردند کهه مخااهه را شهامل
برنامه میسازد .پهیز از آن دوسهتس حیهدری را اشهاره رسهاندا کهه اههور مخااهه اا را
ح ف کرده اید و وی اظهار بی انصعی نمود .امها تها اکنهون بهرایس مسهلس ناهده ،کهه
آ ای حیدری خود نخواسته مخااه اا در این سیمنار خوانهده شهود و یها هیاهت ارزیهابی
مخاالل سیمنار اکادمی علوا ،آن را رد کهرده اسهت بههر حهال ،مخااهه اا را خوانهدا،
اما پیز از آن:
در سال  ۱۳۱خورشیدی ۱۱۱۲ /میصدی مجل کصن اویه رگه) تصهوی هانون
اساسی به راه افتاده بود و بههور معمهول نماینهده هها را بهرای رگهه ،از والیهال بهه
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کابههل دعههول نمودنههد ،و آ ایههان دواههت م مههد وشههن از ناحیههۀ واسههواای) اشکاشههس و
ن ری م مد نیرومند از شغنان ،به این مجل به صات نماینده یا وکیل مردا دعهول
شههده بودنههد .ایههن دو تههن نماینههده ،در ریههان مجههاا گویهها توانسههتند کههه دو خواسههت
مردمههان ایههن دیههار را بههر رگههه بخبوالننههد :نخسههت بایههد زبانهههای شههغنانی ،واخههانی،
اشکاشمی و ...را که بناا زبانههای پهامیری گویها شهناخته شهده اسهت ،و دوا مردمهان
این نهواحی را بنهاا " هوا پهامیری" از نریهی هانون اساسهی در حهال تنایه  ،رسهمیت
ببخاند.
در ظههاهر امههر ،مجل ه کههصن فیصههله نمههود کههه ایههن دو مو ههوو در ههانون اساسههی
مسجل شود .و بعد برمبنای آن سرود ملی کاور نیز عرض و ود نمهود و در یکهی
از مصههرعهایز از "پامیریههان" یههاد شههده اسههت .واههی همههۀ مههردا کاههور و خاصههتا
وکصی مجل کهصن اافهل از اینکهه در هانون اساسهی انهین مهواردی مسهجل ناهد و
صرف از یک زبان پهامیری یهاد شهده اسهت ،آنههس معلهوا نیسهت کهه ایهن ،زبهان کهداا
مههههردا اسههههتم آیهههها زبههههان راههههزی اسههههت ،یهههها واخههههانی ،یهههها شههههغنانی و یهههها کههههداا
من مخااه اا را خاصتا در مورد " وا پامیری" نوشتس ،و این یک بهانه ای بود تها بهه
منابع مختلای سر بزنس و این وا را ریاه یابی نمایس ،مور به ایزی دست نیافتس ،و
در صورل مرا عه بهه مهتن مخااهۀ زیهر ،همهه حرفهها بهرمص خواههد شهد .امها هنیهت
اخیر در منانی سرحدی بدخاان در ایهن مهورد کهه گویها مها " هوا پهامیری" هسهتیس،
اوونه انکااف نموده است
د یخهها مردمههان واخههان ،اشکاشههس ،زیبههاک ،شههغنان ،کههران و منجههان ،درواز و سههایر
نههواحی بههه تمههاا معنههی تا ههک تبههار میباشههند ،و مردمههانی کههه در پههامیر خههرد و کههصن
اهر هوان و بعضهی از
زندگی میکنند ،راز تبار هستند .وای اخیرا بهور خها
روشناکران شغنان عص ه گرفته اند که باید بناا " وا پامیری" شناخته شوند ،دالیلی
که بر این هنی گری و ود دارد ،از دید من اینها است:
 .1اون مردمان شغنان تا کسهتان در زمهان معاصهر حاکمیهت ات هاد شهوروی)
خود را "پامیری" گاته اند ،وانان اپ آمو نیهز از راسهت آمهو تخلیهد میکننهد.
مردمان راست آمو از برکت سوسیاایزا ،به رشد ا تصادی و فرهنوی رسهیده
بودند ،و توانستند پدیده های فرهنوی و هنری خود را نیز بیاراینهد و مانهدگار
بسازند .مور وانان اپ آمو فکر کردنهد ،کهه ایهن همهه از برکهت ناموه اری
"پامیری" است .در راست آمو خانه های سهیاه هدیمی دود پهر را کمهی سهر و
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سامان دادند ،دارای کلکین و دروازۀ عصری ساختند ،اپ آمو نیهز اخیهرا از
آنان تخلید نموده و دست به آرایز خانه ها زدند ،و اکنون گاه گهاهی ایهن خانهه
های دید را به الط "خانه های پامیری" مینامند.
 .2عدا انصو د یی از منابع معتبر تاریخی و وا شناسی ،باعث شده که تعدادی
از ار وان ناحیۀ شغنان خود را پامیری خهاب نمایند.
 .3احتماال نهاا "پهامیر" بسهیار سهلی و خیلهی سههل االدا باشهد ،و در عهین زمهان
مورد پسند همه.
 .4از آنجاقی که مردمان افغانسهتان بصهورل کهل از ههر هومی کهه هسهتند ،وا ۀ
پههامیر را دوسههت دارنههد و بههه "بههاا دنیهها" ماهههور اسههت ،شههاید وانههان شههغنان
ت ریص شده باشند که ناود بزودی این ناا را از دست بدهند و تا زمهانی کهه
رن کامص ملی بخود بویرد ،آن را از خود بسازند.
 .5علت دیور هس شهاید ایهن باشهد کهه مردمهان شهغنان بها داشهتن هویهت تا هک و
زبههان شههغنانی ،در نههول زمانههه ههها نتوانسههته انههد از حکههاا و دواتهههای و ههت،
حخههوو و امتیههازال ههانونی ههومی و شهههروندی خههود را بدسههت بیاورنههد ،بنههاا
خواسته اند با تغییر هویت ومی اگر بتواننهد امتیهازی بدسهت بیاورنهد .روزی
یکی از دوستانس گات ،که "من نتوانستس بها هویهت تها کی اا رتبهۀ نرااهی را
بدست بیاورا ،امیدوارا با هویت پامیری به ایهن امهر نایهل خهواهس شهد ،اه ا از
این ببعد من پامیری هستس".
نمیههدانس ،وانههان شههغنان از نههاا زادگههاه خههویز کههه همههان "شههغنان" اسههت ،اههرا بههد
میبرند ،و از آن یادی نمیکنند اگر خدای نخواسته و ع بهمین منوال دواا پیدا کند،
میترسس که ناا "شغنان" برای همیز م و شود ،در حهاای کهه منهابع تهاریخی ،پهر از
ناا شغنان است.
اا است ،که مردمان نواحی واخان ،اشکاشس و زیباک که به پامیر خیلهی نزدیهک
هستند و حتی منهخۀ پامیر در م دودۀ واسواای واخان هرار دارد ،آراا هسهتند و بهه
تا ک بودن خود افتخار میکنند ،وای وانان شغنان که از پامیر خیلی دور هستند و
هههیپ پیونههدی هههس بههه آن سههرزمین ندارنههد ،کوشههز میکننههد خههود را پههامیری بووینههد.
و هس میترسس کهه بها بسهیار پهامیر ،پهامیر گاهتن ،نهاا پهر ننهنهۀ "بدخاهان" را ههس از
دست بدهیس ،ایزی که مال تهاریخی ایهن سهرزمین اسهت .د یخها بها از دسهت دادن نهاا
بدخاههان ،تمههاا دسههتیوردهای تههاریخی ایههن منههانی معههدوا خواهههد شههد و مهها هویههت
بدخای بودن خود را نیز از دست خواهیس داد که همان هویت "تا ک" بودن است،
وای با ناا "پامیر" هیپ ایزی را بدست نخواهیس آورد.
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اینههک خواننههده هههای م تههرا را در یههل ،بههه خوانههدن مخااههه اا دعههول مینمههایس کههه از
نریهههی تریبیهههون سهههیمنار اکهههادمی علهههوا افغانسهههتان پخهههز گردیهههد و تلویزیهههون ملهههی
افغانستان نیز پوره مواد سیمنار را بت آرشی خویز ساخت و خبر آن را هس نار
نمود:

پامیر یا بام دنیا
در شروو ،مکث ما روی پهامیر وابسهته بهه افغانسهتان و نهاا سهرزمینی اسهت کهه در
شماااهههرو کاهههور ،نوباهههرو تا کسهههتان ،سهههمت کهههواکی در اهههرب اهههین و در
شههمااغرب پاکسههتان مو عیههت دارد و منهخههۀ خیلههی کوهسههتانی بهها برفباریهههای شههدید و
بادهای تند زمستانی میباشد .معلوا است که ناا پامیر در سرزمین ما خیلی معهروف
و شناخته شده اسهت ،و ایهن ضهاول از آنجها مههر اسهت کهه در ههر والیهت و ههر
شهر ما ،نامهای فراوانی از اها ،اماکن ،مکات  ،فروشهواها و حتهی نهاا و تخلهص
آدمههها ،بهها نههاا "پههامیر" مسههما اسههت .در حخیخههت ایههن نههاا ارزن ملههی را بخههود گرفتههه
است ،و در هار نامهاقی اون :بخدی ،باختر ،آمو ،خیبر ،میوند ،هندوکز و سایر
نامهای تاریخی رار دارد.
تصوری که در افغانستان از پامیر و ود دارد ،اینست که حوزۀ پامیر در لل شامخ
کوهای هندوکز ا گرفته و از ا اظ تاکیصل اداری ،در م دودۀ واسواای واخهان
کهههامص در شهههرو و یههها شماااهههرو والیهههت بدخاهههان و در عهههین حهههال در شماااهههرو
افغانستان رار دارد .در بدخاان ههس ،پهامیر را سهمتی از واسهواای واخهان میداننهد،
که به دو ساحۀ "پامیر خرد و کصن" تخسیس شده اسهت .امها بها کمهال ت سه  ،مها حتهی
در کت درسی غرافیای افغانستان ،کوهی بناا "پهامیر" نهداریس ،اهه رسهد بهه " هوا
پامیری" .در بدخاان میدانند که در پامیر ،تنهها مردمهان " راهز" بها زبهان راهزی
زنههدگی میکننههد .واههی هههر انههدازه ای کههه از ا ههاظ غرافیههایی از پههامیر فاصههله گرفتههه
میاههههود ،بهمههههان انههههدازه ماهههههوا پههههامیر ،کلههههی تههههر و عههههامتر و فراگیرتههههر میاههههود.
رازههها مردمههان تههرک نههداد هسههتند ،در حههاای کههه سههایر مردمههان مههاورای پههامیر
خاصتا در وان مختل آن ،آریایی نهداد و از تبهار تا هک هسهتند .در زمهان امیهر
عبهداارحمان خهان ،پادشهاه و هت ،در شهمال و شماااهرو کاهور ،دریهای آمهو را خهط
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مرز میهان ایهن کاهور و روسهیۀ تهزاری په یرفت ،و بربنیهاد آن تمهاا نهواحی سهواحل
آمههوم واخههان ،اشکاشههس ،شههغنان ،و درواز در هههر دو سههاحل ،بههه دو کاههور داگانههه
تعلی گرفت ،و در این تخسیمال ،سرزمین پامیر نیز از گزند این سهرحد بنهدی بهدور
نماند.
از ا اظ تاریخی گاته میاود که پامیر ناا خیلی دیمی است و پامیری یا پامیریان به
مردمان مختلای در این حوزه انصو میاود ،با آنکه از ناا پامیر در دیمترین کتاب
غرافیای بازمانده به زبان دری ،یعنی "حدود ااعااس من اامارو واامغهرب" کهه در
گوزگانههان در شههمال خراسههان در ههرن اهههارا هجههری ته ای شههده ،ناههانه ای و ههود
ندارد ،وای با آنهس در سایر مدارک و م خ  ،ب ثهای فراوانی را روی این سهرزمین
شاهد هستیس .حتی گاته میاود که سرزمین اصلی "آریاییها" ،پامیر بوده اسهت و در
آنجا زندگی خود را آااز کرده اند[ .کهزاد]
زمانی که این سرزمین برای زندگی آریاییها تن و تنوتهر میاهود ،نهاگزیر میاهوند
تا دست به هجرل و سار بزننهد ،و در دامنهه ههای کوههای هنهدوکز پراگنهده شهوند،
بعد هس به سه شاخۀ مهس و بهزر منخسهس شهده ،بهار دیوهر انه اهرب بهه اسهتخامت
دریای آمو ،نرف نوب به هندوستان که ممکن ایاات کنونی آریانها در هندوسهتان،
میراث و بازماندۀ همان آریاییهای دیمی باشهد ،و بههرف مرکهز سهرزمین خهود مها،
یعنی آریانا ،در دامنه های هندوکز ،بابا و تا دامنه ههای نهوب ،زنهدگی تهازه تهری
آااز مینمایند.
فر یۀ یواو یکیی و ود دارد که گویا زمانی کرۀ زمین ،کامص یک کرۀ آبی بوده
و بمههرور زمههان ،در نههی تعههامصل یواههو یکی و تغییههر و ههع ههوی در زمههین،
آبهای اب ار تبخیر شهده میرفهت و سهمتهای مرتاهع زمهین پهیز از دیوهر سهاحال بهه
خاکه مبدل شده و زمینۀ زندگی برای مخلو ال خداوندی در آن مساعد شهده اسهت.
بنابر همین اعده – اگر احیانا درست باشد – پهامیر از ملهۀ منهانخی بهوده کهه پهیز
از دیور اها ،انسانان در آن به زندگی آااز کرده باشهند ،و ایهن انسهانها ههس ،همهان
اسصف آریاییها بوده باشند .ا ا این منهی ول پیدا میکند که سرزمین اصلی و اوای
آریاییها فخط حوزۀ پامیر است .در بعضی از لل کوهای پامیر و هندوکز ،ریوهای
دریایی فراوانی بمااهده میرسد ،که اساس آن از دو حاات خاای نیستم یکی ممکهن
همان ریوهای بازماندۀ اب اری است که زمانی سراسر زمین را فرو گرفتهه بهود ،و
یا هس این ریوها ،م صول بارشهاقی است که در این لل از آن با ی میماند.
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پامیریها کیها اند؟
پههامیر ،سههرزمین کواههک ،مرتاههع و یخبنههدانی اسههت و دریههای پههرآوازۀ آمههو پههن ،
ی ون ،اکسوس) از میان کوهای بلند پامیر بخز افغانستان سراامه میویرد و بهه
ب یرۀ اورال میریزد.
 .1اکنون رار است با این پهیز درآمهد کوتهاه ،حرفههای خهود را در مهورد اینکهه
"پامیریها کیها اند" شروو ،دنبال و به پایان برسانیس .واهی ،بها داخهل شهدن در
ایههن ب ههث ،پههیز از همههه بهها سههه سههوال معههین ،پراهمیهت و تههاریخی رو بههه رو
خواهیس شد:
ا واا پامیری یها پامیریهان ،بهه کیهها گاتهه میاهود ،کهه اخیهرا در هانون اساسهی دواهت
مهوری اسصمی افغانستان گویا مسجل شده اند ،ا ا باید تعری د یخهی از آن داشهته
باشیس.
 .2سرزمین پامیری که این ا واا در آن زندگی میکنند ،دارای کداا حدود است و
کداا منانی را احتوا میکند و اشاره ای هس به زبان ایاان ا واا پهامیری در
کجاها زندگی میکنند و کیها انهد ) .یعنهی آیها واخانیهها ،شهغنانیها ،اشکاشهمیها،
زیباکیها ،دروازیها ،کران و منجانیها ا واا پامیری اند
 .3سههرزمین پههامیری را کههه از دیههروز و امههروز شههناخته ایههس ،در کجهها مو عیههت
دارد ،و مردمهانی کهه فعهص در آن زنهدگی میکننههد ،کیهها انهد و وابسهته بهه کههداا
نداد و وا اند
ما ،در این بررسی ناپخته میکوشیس تا به این سه پرش  ،که از دید ما خیلی اساسهی
است ،پاسخ اراقه نماییس .وای از آنجاقی که و ت مناس و کافیی برای تهیهۀ مهواد و
منابع بیاتر در اختیار نداشته ایس ،از این ا اظ ،ب ث را "ناپخته" کر کردیس.
نهوری کههه در بههاال بهههور خصصهه اشههاره رفههت ،مهها نهاگزیریس بههه منههابع و سرااههمه
هاقی مرا عه کنیس تا بتهوانیس ،کهس از کهس بهه یکهی از ایهن پرساهها پاسهخوو باشهیس .تها
ههاقی کههه دانسههته اسههت ،مهها کته متعههددی را در غرافیههای ایههن سههرزمین خراسههان
دیههروز و افغانسههتان امههروز) و حتههی منهخههۀ آن نههرف نهههر ی ههون ،از زمانههه هههای
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دور در اختیار داریس که با ت س همه ان به زبان عربی نوشته شهده اسهت ،خاصهتا
نویسندگان این کت  ،بیاترینه وابسته به سهرزمین فعلهی افغانسهتان هسهتند ،از ملهه
کتههاب غرافیههۀ "اشههکال ااعههااس" یهههانیم کتههاب غرافیههۀ "ص ه یور اال ههاایس" ابوزیههد
بلخی ،فیلسوف ماهور این سرزمینم کتاب ماهور "آ اراابا یهۀ" اابیرونهیم و سهایر
کتبههی کههه بههه زبههان عربههی از اصهههخری گرفتههه تهها مسههعودی ،عبههد ابههن خردادبههه
کتاب "مسااک و ممااک" او) ،کتاب "صورل االرض" ابن حو هل و دیوهران .مها
در این مدل کوتاه حتی توفیی آن را نیافتیس تا الا ل ناان دهیس که اه تعدادی از این
کت به زبان دری تر مه شده است .وای مهاابی در مورد پهامیر ،سهته و گریختهه
در صا ال بر ی /انترنتی آمده که سما آنها را نیز میتوان مورد استااده رار داد.
گاتههه میاههودم پههامیر سههرزمین خیلههی پرارتاههاعی اسههت در آسههیای میانههه و بیاههترینه
سمت آن در تا کستان و رازستان و با یمانده بخاهای آن مربون به افغانسهتان و
پاکستان است .شرو آن به دشتها و ریوزارهای ترکستان این می یونهدد و در شهمال
به فراانه و در مغرب رو به نای مینهد و استخامت دریای آمو را تعخیه میکنهد و
در نوب هس به سلسله کوهای را را سر میزند .مساحت کوهای پامیر با این حدود
اربعههه ،در حههدود  ۷۱۱۱ / ۷۱۱۱۱کیلههومتر مربههع اسههت ،ارتاههاو آن از سههه ب ههر
 ۲۱۱۱ / ۲۱۱۱۱متر است .کوه مرتاع پامیر با ناا "تغارمهه" – کهه احتمهاال خهار
از افغانسههتان اسههت – ۷۹۳۳ ،متههر ارتاههاو دارد و بومههان اال ه سههکنۀ فعلههی هنههد و
ایران فارس) از این معبر پامیر) گ شته و در این دو کاور های گهزین شهده انهد.
در انه اههرب پهامیر دو رشههته کوههها شهروو میاههود کهه یکههی سلسههلۀ هنهدو کههوه یهها
هندوکز و دنبااۀ آن کوه بابا ،کوه ساید ،کوه سیاه و کوه های شهمال خراسهان اسهت.
و دومی هس سلسلۀ کوه سلیمان است کهه بهه امتهداد دریهای سهند وا هع اسهت .راه ههای
کاورهای مجاور پامیر ،یعنی افغانستان ،پاکستان /هندوسهتان ،ترکسهتان ،کاشهغر و
ایران همه از میان همین کوه ها میو رد.
وا ۀ "پامیر" را گویا از وا ۀ "پای مهر" استخرا کرده اند ،که از ا اظ بنهده ،ایهن
امر به یک خیاابا ی شباهت دارد تا بهه یهک وا عیهت زباناناسهانه و تهاریخی .و پهای
مهر را معادل "پهای میتهرا" خهدای خورشهید) دانسهته انهد ،کهه مها انهین تاهبیهال و
رینههه سههازیها را اههه در ادبیههال و اههه هههس در تههاریخ خههویز فههراوان دیههده ایهههس و
خوشههبینانه آن را بههه باورهههای خههود ا ههافه نمههوده ایههس .واههی آنچههه کههه مسههلس اسههت،
امروزه در کاور مها ،پهامیر را بنهاا "بهاا دنیها" خهوبتر میاناسهند[ .پهامیر -بهاا دنیها]
همچنههین یههک منبههع تا کسههتانی نیههز دسههت بههه ایههن رینههه سههازی زده ت ههت عنههوان
"رازهای پامیر و بدخاان" وا ۀ پامیر را از دو پاره دانسته اسهت ،یکهی "پها" پهل)
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و دیوری "میر" مههر) .یعنهی ایهن "مههر" سهن مخدسهی اسهت کهه آسهتان زیهارل
گاه) فرودگاه مهر به شمار میهرود .وی ا هافه میکنهد کهه امهروز ههس در میهان مهردا
پههامیر ایههن عنعنههه و ههود دارد کههه معههه شههبها یهها در نههوروز یهها در مهرگههان بههه آنجهها
میروند ،شهمع روشهن میکننهد و در ایهن آسهتان نهان و پهول میو ارنهد و از خهدا مهراد
خود را میخواهند .وای این منبع ماخص نساخته که این آستان در کداا سمت پامیر
وا ههع اسههت و در میههان کههداا مههردا پههامیر و ههود دارد .زیههرا در بدخاههان تا کسههتان،
پامیر ماهوا وسیعتری دارد کهه منهانی روشهان ،شهغنان ،اشکاشهس و واخهان را همهه
در پامیر حساب میکنند و تماا مردا این دیار را پامیری میوویند[ .رازهای پامیر و
بدخاان۱۱۱۲ ،ا ،سلیس حلیس شاه]
آ هههای خهههون نرهههر پهههامیرزاد مینویسهههد کهههه م خخهههین شهههوروی سهههاحال وسهههیعی از
سرزمینهای واخان ،اشکاشس ،شغنان ،روشان ،شهاخدره ،مراهاب ،یهزگصا را شهامل
پامیر میدانند ،وای در افغانستان پهامیر بیاهتر بهه وادی مرتاهع بهاالیی واخهان انهصو
میاههود .وی ،نتههای کههار پدوهاههوران اههرب را در ایههن خصصههه میکنههد کههه زبانهههای
پههامیری ،سههاحال بزرگههی شههامل واسههواایهای واخههان ،اشکاشههس ،زیبههاک ،کههران و
منجههان ،شههغنان در افغانسههتان و تا کسههتان ،منههانی اتههرال ،گو ههال ،گلوههت و حتههی
هونزا در پاکستان ،منانی سر ول و تاشخراان در این را دربر میویرد ،که دارای
عنعنههال و روا هههای فرهنوههی یکسههانی میباشههند[ .آریههایی ،خههون نرههر پههامیرزاد]
از ا اظ ا تماعی ،معیت پامیر و باشهندگان آن بهه دو بخهز تخسهیس شهده انهدم مهردا
پامیر اربی بصهورل ههع تا هک تبهار و شهیعۀ اسهماعیلیه میباشهند ،و مهردا پهامیر
شر ی اکثرا رازها و ترک تبار میباشند و از ا اظ م ه هس وابسته به اهل سهنت
و ماعت هستند[ .پامیر – باا دنیا /نمیدانس اه بنویسس] ارساای داریهون خراسهانی،
 ۲۱۹۹خورشههیدی زبانهههای پههامیری از شههاخۀ شههر ی زبانهههای سانسههوریت اسههت.
زبانهای رای در کوهستانهای پامیر و پیرامهون آن عبهارل انهد از :شهغنانی ،وخهی،
آرمههوری ،روشههانی ،برتنوههی ،اشکاشههمی ،یزایصمههی ،پرااههی ،یههداا ،مههونجی ،و
سهههههههریکوای[ .بهههههههه نخهههههههل از دکتهههههههر بهمهههههههن سهههههههرکاراتی ،پهههههههامیر – ویکی هههههههدیا]
در دایرةاامعههارف اسههصمی ،ب ههث ماصههلتری در مههورد پههامیر و ههود داردم در اینجهها
نیز وا ۀ پامیر با همان ریاه نماییهای باال تاسیر شهده اسهت .عمهدتا در اینجها تو ه
بر مدارکی صورل گرفته که منابع شوروی آن را عر ه داشته اسهت ،و بیاهترین
عص مندی در مورد تاسیر پامیر ،در آسیای مرکزی خاصتا تا کستان و رازستان
متمرکز بوده است .این منبع ،منهخۀ پامیر و سلسله کوههای آن را از نوب فراانه
تا تا کستان و این ممتد میداند که از اااۀ پامیر ،حصار آالی و پامیر تاهکیل شهده
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است .این کوه ها دارای ارتااو  ۲۱۱۱تا  ۷۰۱۱متر است .و همچنان گاته شهده کهه
در پههامیر ،بلنههدترین لههۀ کههوه ،وسههیعترین یخچااههها ،مرتاعتههرین زمینهههای زراعتههی و
مراکههز معیتههی و ههود دارد .در ایههن مخااههه گاتههه شههده کههه اهههاای پههامیر شههر ی عمههدتا
رازهای ترک و مسلمانان سنی اند ،که بعد از کودتای ور سال ۲۱۰۷خ۲۳۷۹/ا
در افغانسههههتان ،عههههدۀ زیههههادی از آنههههان بههههه کاههههور ترکیههههه مههههها رل نمههههوده انههههد.
اما تا اقی که ما میدانیس ،در این گروه مها رین به ترکیه ،صرف اعضهای خهانوادۀ
شخصههی بنههاا رحمههان ههل یکههی از مااههداران بر سههتۀ پههامیر شههامل بههوده اسههت .ایههن
شخص در آااز زندگی خانوادگی نخست در بخز پهامیر وابسهته بهه روسهیه زنهدگی
داشته ،بعد انخصب اکتوبر به این فرار نموده ،با انخصب در این ،وی با خانواده ان
در پامیر افغانستان زندگی اختیار نموده و رفا هت و دوسهتی صهمیمانه ای را بها شهاه
و ههت افغانسههتان ،م مههد ظههاهر شههاه بر ههرار سههاخته بههود ،بعههد از یههاا نرههامی ههور
۲۱۰۷خ در افغانسههتان ،وی بههه پاکسههتان فههرار نمههود و ممکههن از آنجهها نیههز رهس ه ار
ترکیه شده باشد.
مهههابی ایههن دایرةاامعههارفم پههامیر دارای دو بخههز اسههت ،شههر ی و اربههی .پههامیر
شههر ی ،والیتههی ماههکل گ ه ر اسههت و بههه سههرزمینهای بلنههد تبههت و را ههرا همخههوانی
دارد ،کهوه هههای آن بها آنکههه  ۰۱۱۱تها  ۲۱۱۱متههر ارتاهاو دارد ،بههه سهرزمینهای کههس
ارتااو مانند است ،و دشتهای آن بین  4اای  5هزار متر ارتااو دارد ،خاک آن شور
و بیاتر یخ زده است.
پههامیر اربههی بر سههتویهای ماههخص دارد ،از خصوصههیال ایههن سههمت ،لههه هههای
پوشیده از برف ،دره های رف و دریاهای تنهد اسهت .سلسهله کهوه ههاقی بهه ارتاهاو
 ۲۹۱۱تا  ۱۱۱۱متر از سه ب ر در این سمت پامیر پراگنده است ،بلندی لهه هها
بیز از  ۲۱۱۱متر میرسد .بزرگترین دریای این منهخۀ پامیر "پن " اسهت و شهاخه
هههاقی از هههر دو نههرف افغانسههتان و تا کسههتان بههه آن سههرازیر میاههود .از انهه
افغانستان ،بزرگترین معاونین آن ،دریای کوکچه[ ،دریای تن شیو ،دریای انهدیز]
و دریاهههای خههرد و کواههک فههراوان دیوههر .و از ان ه تا کسههتان ،دریاهههای انههد،
یزگصا ،ون  ،خن آب و ایره میباشهد[ .بههراا امیهر احمهدیان ،بنیهاد دایرةاامعهارف
اسصمی]
در منههابع تههاریخی افغانسههتان را ههع بههه پههامیر ،از ملههه در "تههاریخ ابههار" آمههده کههه
سلسههله کوهههای هنههدوکز سههتون فخههرال افغانسههتان اسههت کههه از شههمال شههرو پههامیر
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خرد) رو به نوب ارب تها درۀ وسههی هریهرود) در فاصهلۀ صهد کیلهو متهر ممتهد
است .هیات عمومی کاور از سهمت شهمال شهرو بهه اسهتخامت نهوب و اهرب یهک
ناههی عمههومی میسههازد کههه در بههال بههرف گیههر پههامیر  ۱۱۱۱/۱۱۱۱۱فههت و در
دشتهای سیستان  ۲۰۱۱فت ارتااو دارد.
مهابی این منبع ،سرحدال افغانستان و ات اد شوروی از گوشۀ شمال مغهرب م هل
واااخار) تا گوشۀ شمال شرو پامیر) در مسافۀ تخریبا دو هزار کیلومتر کایده شده
است که از آنجمله در نول  ۲۱۱۱کیلومتر فاصلۀ نبیعی هر دو نرف دریای آمهو
است .از نخهۀ اتصال ی ون خمیاب) تا گوشهۀ اهدیر ویکتوریها در پهامیر ،دریهای
ی ون فاصل افغانستان و ات اد شوروی است ،باز خط سرحد از کهوه ههای ماهکل
گ ر گ شته ،به کوه های برف دار دایمی کاور این سر کول) میرسد .از واااخار
تا سرکول نول خط سرحدی افغانستان  ۷۰۱میل اسهت .از سهر کهول خهط سهرحدی
به ان ارب دور خورده ،موازی با کهوه ههای هنهدوکز ،رو بهه واخهان در بههۀ
شمال شرو تا پهامیر میهرود ،و خهاک افغانسهتان را بهه سهرحد کاهور اهین میرسهاند.
[صهههها ال  ،۹ ،۷ ،۲افغانسههههتان در مسههههیر تههههاریخ ،مرحههههوا اههههصا م مههههد ابههههار]
در کتاب "مااکیت ار ی" نیز صرف در یکجا بها نهاا "پهامیر" رو بهه رو میاهویس،
بدینوونه" :زراعت دیس المی) سابخۀ زیهادی دارد و ظهاهرا از دو صهد سهال بهل از
مههههیصد مسههههی  ،زردشههههتیان از ایههههن نههههوو کاههههتمندی در دشههههتهای فراانههههه ،پههههامیر،
تخارستان ،بلخ و خراسان استااده میکردند ،۲۱۲[ ".مااکیهت ار هی ،م مهد اعرهس
سیستانی]
وای در اینجا با دو شک رو به رو هستیس که آیا مراد از این پهامیر ،کهداا سهرزمینها
است اگر پامیر همان شرو واخان باشد ،امروزه معلوا است که در آنجا کات آبهی
به ندرل و ود دارد ،اه رسد به اینکه ما شاهد کات المی در این دیهار باشهیس ،ااهی
اینکه و ع وی دو صد سال پیز از میصد تا بهه امهروز خیلهی تاهاول نمهوده باشهد
که  ۱۱یا  ۱۲رن را ایهن فاصهله در برمیویهرد .اگهر پهامیری بهه ماههوا وسهیعتر آن
مهر است ،پ در همین متخ از اشکاشس ،واخان ،شهغنان و ایهره بهه کهرال نهاا
گرفتههه شههده اسههت .از اشکاشههس در صهها ۀ  ،۲۲۱شههغنان در صهها ال  ۲۲۱و ،۱۱۰
واخان در صا ال  235 ،۲۲۱و  ۲۲۱و یموان در صا ۀ  ،۱۱۰که بهازهس هویهت
پههامیر را خیلههی م ههدود میسههازد[ .مااکیههت ار ههی و نباهههای دهخههانی در خراسههان
وسههههههههی ،اکهههههههادمی علهههههههوا افغانسهههههههتان۲۱۲۱ ،خ ،م مهههههههد اعرهههههههس سیسهههههههتانی]
مرحوا عصمه عبداا ی حبیبی مترخ شهیر کاور ،در کتهاب بسهیار بها اهمیهت خهود
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بنههاا "تههاریخ افغانسههتان بعههد از اسههصا" کههه دو ههرن اول اسههصمی را دربههر میویههرد،
صههرف در شههز ههای بهههور یههل از "پههامیر" کههر نمههوده کههه آنهههس مخصههود مهها را
برآورده نمیسازد:
 .1زمانی که خط ااسیر سیا معروف اینی ،هیون تسن را تاریخ وار کهر
میکند ،میهیورد :پهامیر کهوی – انه – نهو) ،در  ۱۰سه تمبر ۲۲۲ا برابهر بها
سال  24هجری ،هون تسن از این معبر میو رد .به نخل از کتاب غرافیای
دیس هند]۱۰[ .
 .2مهههابی ههول اابیرونههی" :در کابههل پادشههاهان تههرک حکههس میراندنههد کههه اصههل
ایاههان را از تبههت گوینههد "...عصمههه حبیبههی ایههن نخههل ههول را تاسههیر میدهههد و
میووید که اون بایل کوشانی و هاتلی آریایی از مهاورای پهامیر و واخهان بهه
ارا ی شمال هنهدو کهز فهرود آمهده بودنهد ،بنهابراین مترخهان هدیس ایاهان را
ترک پنداشته و تصور میکرده اند که از تبت آمده اند]۷۰[ .
 .3هرتسالد در شر کتیبۀ پایکلی ،صا ۀ  ،۱۷حدود خراسهان دورۀ ساسهانی را
انههین ت دیههد میکنههد" :از حههدود ری تهههران کنههونی) در سلسههلۀ بههال اابههرز
بووشههۀ نههوب شههر ی ب یههرۀ خههزر خهههی را کاههیده و آن را بههه اههه آبههاد
برسانید ،و از آنجا از تجند ،و مرو گ رانیده به کرکی و ی ون وصهل کنیهد،
و بعههد از آن همههین خههط را از کههوه حصههار بههه پههامیر و از آنجهها بههه بدخاههان
پیوسههت کنیههد ،کههه از بدخاههان بهها سلسههلۀ کههوه هنههدوکز بههه هههرال و هسههتان و
ترشیز و نوب خواف برسد ،و واپ به حدود ری وصل گردد ".گرفته شده
از ورو  ۱۱خهی زین االخبار گردیزی]۲۲۱[ .
 .4در شمال ،مجرای عریس آمو از پامیر برخاسهته و دریاههای معهاون شهماای و
نوبی با آن پیوستی .این سهاحۀ عرهیس زراعتهی را مها "سهاحۀ زراعتهی آمهو"
گوییس ،که در شمال وادیهای وسیع و صاا اازراعۀ سغد و بخهارا و خهوارزا
و در نههوب ارا ههی زرخیههز تخههار و بلههخ و وز ههان را تهها فاریههاب دربههر
میویرد]۲۲۲[ .
 .5و در بدخاان و شغنان نیهز انهواو گنهدا و اوبیها و انوهور و نهاک و ا سهاا آاهو
فراوان است ،و پامیر و بلور و کوران تخار دارای خایر هنوات نص و نخره
است .به نخل از سی – یو – کی  ۲۷۱به بعد]۲۰۱[ .
 .6گاتیس کهه زبهان دری ههس ماننهد پاهتو در بهصد کوهسهاران افغانسهتان از اهرب
پامیر و واخان تا مهرو و سهرخ و نهوس و نیاهاپور از اوایهل هرن مسهی ی
مخارن با پاتو و پهلوی و ود دارد]۷۲۷[ .
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بناا ،از این گاتارهای یک منبع بسیار معتبر خویز در مورد ا واا پامیری اه ایهز
را میتوان استخرا نمهود ،هز یهک نهاا سهادۀ منهخهه ای در شهمال شهرو بدخاهان و
افغانستان .همینوونه اکثریت منابع وننی ما اه در دیس و اه امروز ،با وا ۀ پامیر
عین معامله و تاسیر را انجاا میدهند ،و در هیپ اقی ته کر از هوا خاصهی وابسهته
بههه پههامیر پههامیری) نرفتههه اسههت .ا ه ا مههن متههرددا کههه کههداا ههوا و مههردا را پههامیری
خهاب نماییس.
اخیرا هس کتاب پرحجمی ت ت عنهوان "بدخاهان در تهاریخ" بهه لهس آ های صهاحبنرر
مرادی ت ای و به نار س رده شهده اسهت .احتمهاال در میهان تمهاا کتبهی کهه در مهورد
بدخاهان نوشهته شهده ،ظهاهرا بزرگتهر ،کنجاوانهه تهر و د یختهر از همهه بهوده باشههد ،و
تصور من همین بود که گوشه گوشه و ریاه ریاهۀ بدخاهان و خاصهتا پهامیر در آن
کاویده شده باشد .در آن خواهیس توانست ،وا پامیریی که در هیپ ا به هز از نهاا،
ناهانی از آن و هود نهدارد ،در ایهن کتههاب ،سرنوشهت و سررشهتۀ ایهن " هوا" را بههاز
خواهیس یافت ،وای با ت س  ،با همهان سهخنهای تکهراری منهابع دیوهر ،بهه ههیپ خبهر
تازه ای دست نیافتیس ،با آنههس ببینهیس ،را هع بهه پهامیر ،اهه ایهزی در ایهن ا هر و هود
دارد:
وی حدود اربعۀ بدخاان را در ادوار گ شته در شرو از کاشغر ،کاهمیر ،گنجهول،
اتههرال و در نههوب تهها سههواحل سههند و در اههرب تهها مروااههرود و میمنههه و بههادای
وانمود کرده است [ ]۱و عصوه میکنهد :از اینکهه بدخاهان زقهی از سهرزمین اوایهۀ
"ایراوانا ویجهه" آریانها ویجهه) بهوده و آریاییهان په از نخسهتین مها رتهها ،سهاایان
درازی را در دره هههای شههاداب ههرا ،بهههارک ،زردیههو ،زیبههاک ،اشکاشههس ،شههغنان،
کاس ،و سایر م صل و دشتهای باختر بسر بهرده و بهاز از آنجها بهه نهوب هنهدوکز
به کابلستان و بامیان و سرزمین هندوستان و در ارب بسوی منانی اخهاز و ایهران
و سمتهاقی از اروپا رهس ار شده اند]۱[ .
در صا ۀ  ۱۱صرف ناا " وا پامیری" کهر یافتهه ،و دیوهر یهک کلمهه ههس در بهارۀ
ایهههن " هههوا" بهههه لهههس آورده ناهههده اسهههت .بنهههاا ،از ایهههن کتهههاب نیهههز نههها امیهههد برگاهههتیس.
اما خوشبختانه ،برعصوۀ تماا آ ار و کته غرافیها بهه زبهان عربهی کهه در بهاال کهر
کردیس ،کتابی هس از رن اهارا هجهری ،بهه زبهان بسهیار زیبها و شهیوای دری تها بهه
مارسههیده اسههت ،کههه در علههس غرافیههه نوشههته شههده و سههرزمینی کههه مهها امههروز در آن
زندگی میکنیس همه را احتوا نموده است و مها میکوشهیس بها د هت تمهاا در آن ب هاایس تها
خبری را در مورد پامیر خود دریابیس.
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این کتاب ماهور و با تماا معنی وابسته به سرزمین افغانستان امروزی ،یک کتهاب
غرافیه است ،وای با هزاران افسوس نهاا نویسهنده ان در آن نوشهته ناهده و اکنهون
ههههس بهههرای مههها شهههناخته نیسهههت .ایهههن کتهههاب در سهههال  ۱۷۱مهههری در زمهههان سلسهههلۀ
"فریغونیان" گوزگانان و در وز ان نوشته شده و از ملۀ هات کتاب دیمی – به
پندار بهار – که اهارمین آن "حدود ااعااس" به زبان فارسی/دری است ،که تا بهه مها
رسههیده اسههت .مهها از ایههن کتههاب ،تنههها آن بخاههیهاقی را در نرههر داریههس کههه در بههارۀ
"پامیر" و یا در بارۀ منانی نزدیک و ماورای پامیر میچرخد ،۱۲ [ .لهد اول،
سبک شناسی ،م مد تخی بهار۲۱۹۲ ،خ]
کتاب "حدود ااعااس من اامارو واامغرب" ،بناا ابواا ارث م مهد بهن احمهد شههریار
ایاات گوزگان اهدأ شده است .این کتاب ،غرافیای عااس را تاری میکند و در سهال
 ۲۱۲۱خورشههههیدی در افغانسههههتان بهههها تر مههههۀ مخدمههههۀ بارتواههههد ،سههههمتی از مخدمههههۀ
مینورسههکی و حواشههی مینورسههکی بهها مخدمههۀ پوهانههد م مههد اصههغر و مخدمههۀ متههر س
میر حسین شاه) از نرف فاکواتهۀ ادبیهال داناهواه /پوهنتهون کابهل بهه اهای رسهیده
است.
ما میخواهیس از ایهن کتهاب خودمهان دربهارۀ "پهامیر" ااشهنیی بهرداریس و ب هث را از
کهوه هههای آن شههروو میکنههیس :کتههاب ،از کههوهی یههاد میکنههد کههه از "تغزاههز" آاههاز از
نزدیکی دریای "ایسکوک" میو رد و تا آخر "تخسیان" میرسهد کهه یهک شهاخ آن از
سوی شمال به حدود "نیسال" و "نیتال" و میانۀ آخر آن از هند و تبت بو رد و بهر
شمال "بلوز سمر نداو" و شکنان ،وخان و بر نهوب بیابهان همهی رود تها بهه حهدود
" اشت" فرود آید ....و اما این کوه را از حدود شکنان ،وخهان و اشهت شاخهاسهت
بسیار و بیعدد .آن شاخ دیور ...همچنین برود اندر شمال حدود " امیر" و به هند و
دن ههور و امغههان بههر نههوب بههاور و شههکنان ،وخههان و بدخاههان همههی گ ه رد ...و بعههد
نامهههای خههتصن ،تخارسههتان ،نار ههان ،سههکلکند ،خلههس ،سههمنکان ،بلههخ ،سههان و هههار
یک ،کوزکانان را یاد میکند که این کهوه از آن هها گ شهته اسهت .دیهده میاهود کهه در
اینجهههههههها نههههههههه از پههههههههامیر نههههههههامی اسههههههههت و نههههههههه از کوههههههههههای پههههههههامیر]۱۰۳[ .
در مههورد دریاههها ،از رود ی ههون نههاا میبههرد کههه از حههد میههان ناحیههت بلههور و میههان
حههدود شههکنان ،وخههان بههرود تهها بههه حههدود خههتصن و تخارسههتان و بلههخ و غانیههان و
خراسان و مهاوراااانهر همهی رود تها بهه حهدود خهوارزا آنوهه انهدر دریهای خهوارزا
افتد .و به تعخی آن رُود "خرناب" را تاری میکند که از ساحۀ مورد نرر ما یعنی
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پامیر دور افتاده .در اینجا نیهز مسهلما از پهامیر نهامی نیسهت ،ورنهه تمهاا ایهن منهانی
اههههههاقی کههههههه از آن یههههههاد شههههههد ،در گههههههرد و نههههههوا پههههههامیر و ههههههود دارد]۱۲۰[ .
ب ث شماره  ۳حدود ااعااس ،ینستان است :در اینجها از واو واو ،خمهدان ،بغاهور،
کچان ،خاابک ،خامجو ،سوکچو ،کچا ،کوامر و ایره یاد میکند و حتی میووید کهه
در سوکچو که سرحد تبت اسهت در او آههوی ماهک و اداهاو و هود دارد]۱۷۲[ .
هندوستان ،ب ث دهس حدود ااعااس است :که در شرو آن این و تبهت و در نهوب آن
دریههای اعرههس ،مغههرب رُود مهههران و شههمال آن ناحیههت شههکنان وخههان اسههت]375[ .
نواحی تبت و تغزاز را هس یکی پی دیوری میهیورد کهه در ایهن دو ناحیهه ههس پهامیر
وارد ناده است]۱۹۲-۱۷۳[ .
در شمارۀ  ۱۱خراسان و شهرهای آن ،که از  ۷۳شهر آن ناا میبرد [ ،]۱۹۲شمارۀ
 ۱۲حدود خراسان و شهرهای آن ،که دارای  ۱۷شهر است [ ،]۱۳۱ماوراااانهر با
شمارۀ  ۱۰دارای  ۳۱شهر [ ،]۱۳۱و شمارۀ  ۱۲بهه حهدود مهاوراااانهر اختصها
یافته که در آن  ۱۳شهر را تاری میکند [ ،]۱۳۹که در میهان ایهن همهه نامهها حتهی
در یههک هها هههس وا ۀ "پههامیر" بههه ااههس نمیخههورد .واههی بههرعک  ،در ایههن کتههاب بههه
کهههرال از شهههکنان و واخهههان نهههاا گرفتهههه شهههده اسهههت ،کهههه پیونهههد عمیخهههی بههها تهههاریخ و
غرافیای پامیر دارد.
پ  ،مت ساانه این کتاب غرافیا که ما به آن در مورد "پامیر" خیلی دل بسته بودیس،
آنوونهههه ای کهههه هویهههدا گاهههت ،نهههه از پهههامیر و نهههه از هههوا آن نهههامی نورفتهههه اسهههت.
بعدا مهترخ بر سهته و شههیر کاهور ،مرحهوا احمهد علهی کههزاد و کتهاب ماههورن
"تهاریخ افغانسههتان" را بههه یهاری نلبیههدیس تهها موهر مهها را بههه راههی رهنمههون بسههازد و
هدفی را که در پیز داریهس بهه آن نایهل شهویس .اگراهه مهرور مها بهر ایهن کتهاب خیلهی
شتابزده بود ،و ما در آخرین او ال تعیهین شهدۀ خهود بهودیس تها کهار مهان را بهه انجهاا
برسانیس .احتماال این کتاب نخستین کتابی از نویسندگان افغانستان باشد که با تاصهیل
بیاتر تماا ا واا مردا این سرزمین را بررسی د یی و موشوافانه نموده اسهت ،و بها
تماا خصوصیال نیک دیوری که دارد ،اند اقی از پامیر کهر بعمهل آورده ،واهی
صههراحت نههداده کههه کههداا مههردا و کههداا ههوا را پههامیری میووینههد .تنههها در بخاههی کههه
"اسههکاییها" و خاصههتا "ا ههواا سههتی" را تاههری مینمایههد ،بههه یکههی از ایههن ا ههواا بنههاا
"تاهیا" میرسد و از ول "اان کین" اواین مسافر اینی کهه گزارشهاتز عمهدتا در
مورد خاکهای آریانا صورتبندی شده یاد میکند.
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این مرد اینی رود خانۀ اکسوس یا آمو دریا را بناا مخصو "وی" یاد میکند .ناا
"وی" مخصوصهها از سههر ااههمۀ آن سههمت ریههان رود خانههه را در برمیورفههت کههه
سههرحد شههماای مو ههودۀ افغانسههتان را تاههکیل داده اسههت .سههرزمینی کههه در نههوب
دریای "وی" وا ع است ،آن را اینیها بناا "تاهیا" یهاد میکننهد و ایهن تاهیها از حهدود
سرااههمۀ ایههن دریهها ،ههاقی کههه سههرحد مو ههودۀ شههمال افغانسههتان اسههت نههاا بههاختر را
دربر میورفت .این منبع بیان نموده که "تاهیا" بیز از دو هزار "ای" [واحد انهدازه
گیری مسافت] بهرف ارب تایوان پامیر) به نوب رود خانۀ "وی" افتاده بود .به
نوب شهرو تاهیها دریهای "سهن تهوخ" یعنهی "سهند" و هوو داشهت .و بهه ایهن ترتیه
بعضی عص ه های نوب هندوکز هس شامل آن شده بود ]۱۳۲[ .نهوری کهه معلهوا
اسههههههت ،از مرحههههههوا کهههههههزاد و تههههههاری ماهههههههورن نیههههههز نهههههها امیههههههد برگاههههههتیس.
و در اخیر هس دو مادۀ انون اساسی افغانستان را که در سهال ۲۱۹۱خ نافه شهده در
این ا ته کر میهدهیس تها در بهارۀ ا هواا پهامیری و زبانههای پهامیری اهه ایهز را بیهان
میههدارد :در مههادۀ اهههارا آمههده اسههت ..." :ملههت افغانسههتان متاههکل از ا ههواا پاههتون،
تا ک ،هزاره ،ازبک ،ترکمن ،بلوچ ،پاه یهی ،نورسهتانی ،ایمهاو ،عهرب ،رایهز،
زابههان ،گههو ر ،براهههوی و سههایر ا ههواا میباشههد "....مصحرههه بارماییههد کههه از ههوا
پهههههامیری نهههههامی در میهههههان نیسهههههت و مههههها بهههههه هههههانون اساسهههههی تهمهههههت بسهههههته ایهههههس.
در مادۀ شانزدهس آمده است کهه" :از ملهه زبانههای پاهتو ،دری ،ازبکهی ،ترکمنهی،
بلوای ،پاه یی ،نورستانی ،پامیری و سایر زبانهای رای در کاهور ،پاهتو و دری
زبانهای رسمی دوات میباشند "....اون ب ث زبان ،مو وو ایهن مخااهه نیسهت ،بنهاا
از تاصهههیل بیاهههتر در ایهههن مهههورد صهههرف نرهههر صهههورل میویهههرد [ .هههانون اساسهههی
افغانستان]
باری مصحره میاود که باز هس تها کنهون بهه ایهزی کهه در انترهار آن هسهتیس ،دسهت
نیافته ایس ،وای این بدان معنی نیست که ما یکسهره نها امیهد از آن باشهیس کهه هومی را
بناا پامیری نداریس .آنوونه ای که در مادۀ انون اساسی در فوو ته کر رفهت ،هومی
را در افغانسههتان ،بنههاا " راههز" داریههس کههه در ههانون نیههز مسههجل شههده اسههت ،بنههاا
د یخترین وا پامیری همین برادران راز ما هسهتند ،و مها حهی نهداریس کهه یهک هوا
زنده را با سرزمین شان م و بسازیس و ناا خاک شان را تصاح نمهاییس ،و یها خهود
را در آنهههها من هههل بسهههازیس ،کهههه در ههههر دو صهههورل ا هههداا نیکهههی نخواههههد بهههود .مههها
تا کهای واخهانی ،اشکاشهمی ،زیبهاکی ،دروازی ،شهغنانی و دیوهر ا هواا بدخاهانی،
"گنده" ناده ایس که خود را با "نمک" پامیری سیخل ببخایس و مکروب ُکای نمهاییس.
به پندار بنده ،این شهروو تصشهها در ایهن راسهتا اسهت ،و ایهن ناسهت ،مها را ت هرک
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خواهههد بخاههید تهها بههیز از هرو ههت دیوههر در سههتجوی منههابع معتبرتههر و خههه تههری
باشیس .درست است که این نوشتۀ سراسیمه گونه اگر عجااتا به بعضی از واکناهای
منای موا ه شود و نتواند هموان را در مورد حخایی وا پهامیری هانع بسهازد ،واهی
کس از کس فرصت فکر کردن را بما خواهد داد تا در مورد ،مهااعال و تا هص مهان
را به ارتبان منابع پر ول تر دیور ،شدل بیاتر ببخایس.
نتیجه گیری:
دربههاۀ هویههت و شههناخت یههک ههوا ،عههصو از مههوارد دیوههر پدوهاههی و انساناناسههی،
اهار گزینه و یا اهار شیوه را من پیانهاد مینمهایس کهه بایهد از آن نیهز کهار گرفتهه و
استااده صورل بویرد:
 .1استااده از منابع معتبر غرافیه و تاریخ ،اه دیس و اه معاصرم که بر اساس
آن ،پ منرر هر وا ت هت مهااعهه هرار گرفتهه میاهود و سهوابی تهاریخی و
م یط زندگی ،رشد و تکامل آنها معین میوردد.
 .2ساارشههها ،پنههد و نصههی تهای بابهها و ا ههدادم یعنههی وااههدین بههه فرزنههدان خههویز
معلومال میدهند کهه مها از کجها آمهده ایهس و مربهون کهداا هوا هسهتیس .په  ،آیها
کداا عضوی از خانواده های زیباکی ،واخانی ،اشکاشمی ،شهغنانی ،روشهانی
و ایره بخانر دارند که واادین ،بابا و ا داد شان آنها را پامیری گاته باشهند
نه خیر ،نه گاته اند.
 .3شباهتهای واره و یافۀ فزیکی ا واام این عنصر ناان میدهد که فصن وا بنا
بههر شههکل ظههاهری و سههاختمان فزیکههی و رنه  ،وابسههته بههه کههداا ههوا میتوانههد
باشد .دکتهر عنایهت شههرانی ،داناهمند و م خهی بدخاهانی در یکهی از آ هار
خویز و تی مردمان درواز را از رهو ر سهاختمان فزیکهی توصهی میکنهد،
وانان درواز ،بخصو آ ای "بیدن ور" را از ا اظ هد و بسهت و مخبهوای،
شبیه به مردمان شغنان تعری میکند.
 .4وانین ناف ۀ یک سرزمین ،خاصتا انون اساسی کاورم و تهی ا هواا و زبانهها
را تاری میکند ،در آن ا هواا و زبانهها را بصهورل ماهخص نهاا میویهرد ،و
بعدا این انون از نریی منابع حخو ی نافه میاهود و مهورد بهوای اتبهاو هرار
میویرد ،که در هانون اساسهی مها نیهز ایهن امهر مسهجل نیسهت ،نهوری کهه در
باالو احت داده شد.
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هدف ما از همۀ این تصشها آن است تا ا هوامی را کهه دانسهته یها نادانسهته بهه ایهن نهاا
خیاای و فر ی منسوب سهاخته انهد ،بهه مهورد اسهت یها خیهر ایهر از ایهن ،در همهه
م خ و منابع ،از پامیر ب یث یک معبهر نهاا گرفتهه شهده و به  .په  ،زمهانی کهه از
ا اظ غرافیایی مسلس شود که سرزمینی به ناا "پامیر" و ود دارد و یها مها صهاح
آن هستیس ،در آنصورل فرصت دست خواهد داد تا در بارۀ باشهندگان بهومی دیهروز
و امروزن م اسبۀ خود را انکااف دهیس ،در ایر آن اا در حهی ا هواا سهاکن ایهن
مرز و بوا و باشندگان آن خواهد بود .زیرا سرزمین پامیر در افغانستان نوری کهه
گاته شد ،دارای دو بخز استم پامیر کصن و پامیر خرد ،که بصهورل ههع باشهنده
هههای اصههلی هههر دو پههامیر ،بههرادران " راههز" مهها هسههتند .بههه گاتههۀ آ ههای میههر علههی
واخانی ،صرف در روزهای تابستان ،بنابر رورل موسمی ،بعضهی از اعضهای
خانواده های مردمان تا ک تبار واخانی ما در ییص های پامیر با حیوانال و مواشی
خود زنهدگی میکننهد ،کهه ب هث "یهیصو روی" در بدخاهان یهک نرهاا خها زنهدگی
است و برای تاصیل آن در اینجا فرصت نیست.
پ اگر ما ،برادران راز را کهه باشهنده ههای اصهلی پهامیر هسهتند ،وابسهته بهه هوا
پامیری با سایر ا واا واسواایها بنامیس ،د یخا این فارمول از ا اظ ومی راه حهل پیهدا
نمیکنههد ،زیههرا د یخهها آنههها از نههداد تههرک و مغههل انههد .و اگههر رازههها را ههوا پههامیری
ب ساب نویریس ،پ آنها کجایی و از کداا وا اند
اما لل شهامخ پهامیر ،سهمبول عرمهت و شههامت مهردا افغانسهتان اسهت کهه ههر تبعهۀ
کاور به آن افتخار میکند و مینازد .بناا ،بعضهی از مهردا نهواحی سهرحدی بدخاهان
نیز خواستند از این افتخار استااده نمایند ،در حاای که اصص پامیری ها ،رازههاقی
هسهتند بها هد و هوارۀ هدا ،کهه عمهدتا نزدیهک بهه تهرک و مغهل انهد .متبها ی مردمهان
شغنان ،واخان ،اشکاشس ،زیباک و دیور اها ،از گ شته هس تا ک بوده اند و کامص
شههبیه تا کههها هسههتند ،کههه تاکیههک شههان از تا کههها خیلههی ماههکل و مهمتههر از همههه،
ایاان خود را تا ک خهاب میکنند.
از همۀ این بررسیها دانسته است که منانی وابسته بهه سهرزمین پهامیر امهروز ،نیهز
میان اندین کاور همسایهم افغانستان ،تا کستان ،این ،پاکستان و هند تخسیس شده و
بهها ایههن تخسههیمال ناعادالنههه و ایههر ههروری کههه در آن صههرف اهههداف اسههتعماری
کاههورهای زورمنههد نهاتههه بههود ،تمههاا مردمههان یههک ههوا را از هههس ههدا سههاخته اسههت.
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انین تار ه هاقی خاصتا در آسیا و در اروپا و حتی در تماا هان ،مثااهای فهراوان
دارد کههه بههه یههک معضههلۀ هههانی مبههدل شههده اسههت .مههردا بلههوچ در میههان سههه کاههور
افغانستان ،ایران و پاکستان تخسیس شده است ،مردا کرد و سرزمین کردستان را سهه
کاهور ایهران ،عهراو و ترکیههه بهین خهود تخسههیس کهرده انهد ،منهخههۀ کاهمیر بهین هنههد و
پاکسههتان بههه یههک منا اههۀ حههل ناشههدنی مبههدل شههده اسههت .عههین معضههلۀ ههداییها را در
آامان و اخیرا در یوگوسصویا شاهد هستیس .وای ما ،در اینجا الا ل هرار اسهت ا هواا
را در یک دسترخوان به برادری دعول نماییس ،بهرحال.
سوال دیور این است ،ا وامی که در پامیر فر ی زندگی میکنند و از ا هاظ تبهار و
نداد هس نامتجان هستند ،یعنی بخای از آنها آریایی نداد و از تبار تا ک و بخای
هس زرد نداد و از تبار ترک و مغل میباشند ،کداا یک از اینان میراث داران وا عی
پامیر هستند
مهابی انون اساسی ،ما صهرف دارای یهک زبهان پهامیری هسهتیس ،و آن نیهز معلهوا
نیسههت کههه ایههن زبههان ،اههه خصوصههیت دارد و کههداا مههردا بههه آن تکلههس مینماینههد در
گ شههته ههها گاتههه میاههد ،کههه زبانهههای پههامیری را صههرف وخههی ،شههغنی ،اشکاشههمی و
احتماال منجی در بر میورفت ،وای در انون اساسی اشاره ای بهه ایهن زبانهها نرفنهه
اسههت .در عههین زمههان ماههکل زبههان راههزی نیههز ب ههال خههود بهها ی اسههت ،آیهها زبههان
رازی شامل زبانهای پامیری میاود یا خیر
همچنین به ارتبان ا واا و ملیتها در انون اساسهی آمهده کهه در میهان سهایر ا هواا ،از
راز ها نیز به صات یک هوا کهری بهه میهان آمهده اسهت ،واهی بنهاا هوا پهامیری،
ایهههزی بهههه ااهههس نمیخهههورد .اگهههر مههها خوشهههبینانه ب ههه یریس کهههه واخانیهههها ،شهههغنانیها،
اشکاشههمیها ،زیباکیههها ،سههنولیجیها و ایههره ،ههوا پههامیری انههد ،پ ه آیهها رازههها ،کههه
باشندگان اصلی پامیر هستند ،شامل ا واا پامیری میاوند و یا خیر
در نتیجهم بار دیور تکرار میکنس که در انون اساسی دیهد ،مها هومی بنهاا پهامیری
نداریس ،برعک ومی بناا راز داریس .همچنهان در هانون اساسهی ،مها "زبانههاقی"
به ناا پامیری نداریس ،بلکه "زبانی" بناا پامیری داریهس ،واهی معلهوا نیسهت کهه کهداا
مههردا بههه ایههن زبههان تکلههس میکننههد و دارای اههه خصوصههیتی اسههت و وابسههته بههه کههداا
خانوادۀ زبانها است بناا مهابی حکس انون اساسی ،ما نه هومی بنهاا پهامیری داریهس
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و نه زبانهاقی بناا پامیری ،فخط آنچه که داریهس سهرزمین پهامیر اسهت کهه بهه آن تمهاا
مردا افغانستان افتخار مینمایند.
مردمان تا ک تبار شغنانی ،واخانی ،اشکاشمی ،زیباکی ،منجانی و حتی دروازی،
گویا با تمسک به احکاا انون اساسهی کاهور در ملهۀ هوا تهازه ایجهاد شهده ای بنهاا
پههامیری هها زده شههده انههد ،واههی مردمههان باشههندۀ اصههلی پههامیر کههه عبههارل از همههان
رازها و ترک ندادان میباشند ،از ص پامیریها ،بهدور انداختهه شهده انهد ،و بهرای
زبان شان هس که همان زبان رازی است در انون اساسی کاور اقی با ی نمانده
است .در حاای که بناا وا راز ،در انون اساسی کر رفته است .اکنون که مسهلس
شهههد ،مههها هههومی را بنهههاا پهههامیری نهههداریس ،بنهههاا نبایهههد آن را بهههه رسهههمیت شهههناخت.
از این همه بوو مووها به این نتیجه میرسیس که وا ه "پامیریان" در سرود ملی یک
تعبیر و تاسیر نادرستی از انون اساسهی مههوری اسهصمی افغانسهتان اسهت ،کهه یها
باید مواد مربون به ا واا و زبانها در انون اساسی تعدیل شهود و یها ههس سهرود ملهی
کاههور ،مصههرعی کههه در آن "پامیریههان" آمههده تغییههر داده شههود .پ ه  ،شخصههی و یهها
کسانی که روی سرود ملی کار کرده انهد و شهعر آن را سهروده انهد ،بها ت سه درک
وی از مواد انون اساسی کاور نداشته اند ،و روی یهک پهرو ۀ ملهی کاهور ،گه ر
سه ی نموده اند.
علی شاه صبیار،
روز دوشهههههنبه ۰ ،حههههههول ۲۱۳۱ ،خورشههههههیدی  ۱۲ /فبههههههروری ۱۱۲۲ ،مههههههیصدی
کابل ،افغانستان
منابع ما:
)1
)2
)3
)4
)5
)6

پامیر– باا دنیا ،صا ۀ انترنتی
رازهای پامیر و بدخاان ۱۱۱۲ ،میصدی ،سلیس شاه حلیس شاه
آریایی ،صا ۀ انترنتی ،خون نرر پامیرزاد
پامیر – باا دنیا  /نمیدانس اه بنویسس ،داریون خراسانی۲۱۹۹ ،خورشیدی
به نخل از دکتر بهمن سرکاراتی ،پامیر – ویکی پیدیا
بنیاد دایرةاامعارف اسصمی ،بهراا امیر احمدیان
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 )7افغانستان در مسیر تاریخ ،مرحوا اصا م مد ابار
 )8مااکیت ار ی و نباهای دهخانی در خراسان وسهی ،اکادمی علوا
افغانستان ۲۱۲۱ ،خورشیدی ،م مد اعرس سیستانی
 )9تاریخ افغانستان بعد از اسصا ،مرحوا عصمه عبداا ی حبیبی
بدخاان در تاریخ ،آ ای صاح نرر مرادی
)11
حدود ااعااس من اامارو واامغرب ،اای کابل۲۱۲۱ ،خورشیدی
)11
تاریخ افغانستان ،مرحوا احمد علی کهزاد ،اای کابل،
)12
۲۱۹۲خورشیدی
.............................................
یاداشت ادره س.ن.
اینک مخااه استاد صبار در سایت خاوران :مقدمه بر بحث "قـوم پامیری"
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