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 انگیزۀ نوشتن این مقاله:

در فیض آباد با جمعی از دوستان ب  پای تلویزیون زانو زده بودیم تا مراسم جشن نهوروزی را هه   1395روز نوروز سال 

 مستقیماً از شبک  یکم تلویزیون تاجیکستان پخش میشد  تماشا هنیم.

تاجیکسهتان  جنهاع عهاری امهام علهی سراسر جههان توسهر رسهیم جمههور از و پارسی دان شاعران و نویسندگان پارسی زبان 

تاجیکسهتان شهرهت هننهد. مها هههم بها شهکیبایی برنامه  را دنبهال مههی  1395 یرحمهان دعهوت شهده بودنهد  تها در جشههن نهوروز

  هه  از ع مهن شهد  اینسهت هه  یکهی از اشهترا  هننهدگان برنامه و دیهدنی بهود. زیهزی هه  باعه  تعجههردیم. خیلی ها جارهع 

و ادامه  داد هه  ایهن واژه نماینهدگی  سهخن گتهت« پامیر » ۀ در مورد واژ بود  از جرمنی دعوت شده برادران ایرانی ما  ه 

  و ب  دنیا روشنی می بخشد. هند  یعنی سر زمین خورشید تابان است می« پاِی مهر » از 

مههر اسهت هه   با دوستان سخنی نگتتم. اما  دو روز بعد یکی از آنها ضمن صحبت گتتند ه  متهوم پامیر  پهایِ  در این مورد

از ررف یک دانشمند ایرانی در جشن نوروزی مررح گردید. برایش گتتم ه  در ایهن زمینه   به  ههاوش و پهژوهش گسهترده 

ریشههه    (philology)زهه  از نقرهه  نقههر فقهه  ارلغهههش و یهها رغههت شناسههی تههاریخی از همهه  زوایههها   ایههن واژهنیههاز اسههت  تهها 

تها جهایی هه  تهاریخ   تاریخ ساهنین ایهن محهل در بستر تاریخ  و ز  از نقر  نقر ی  تحوالت واژگان (etymology)شناسی

  و در صهحن رفهتم بیهرون  بهرای دهدم زدن در ههوای بههاری همهان روز بعهد از عصهر .ه شوداز نقر گذراند  گواه آن است

پهامیر » مهورد واژه و در    دهدم مهی زدمن روز ورزش بزهشی هم در آنجا خاتم  یافت  بهودمیدان بزهشی فیض آباد  ه  هما

هه  در صهحن میهدان بزهشهی بودنهد  ههر ههم پهی  یب  تحلیل و تجزی  واژه پامیر پهرداختم  شهاید مردمهانفکر می هردم و « 

کهر مهن ایهن نوشهت  در مهورد آنزه  هه  در آن رحقه  در ف هار خود شان بودند  نمی دانستند ه  من غرق هدام تتکرات هسهتم.

به  زیهزی هه  در ذههنم خرهور ههرده بهود  آنهرا بعد از ههاوش فهراوان  دریهافتم هه   .خرور هرد  تصمیم ب  نگارش آن گرفتم

و ایواُنهفف   (Cobbold)هوبورهد   (Forsyth)فورسی    (Samuel Beal)سامِول بیل  های در نوشت « تواُرد» شکل 

(Ivanow)  نتیج  رسیده اند.ب  عیِن هم پیدا نمودم ه  آنها 

تجربه  دبل از اینک   ب  اصل مرلع بپردازم  الزم دانستم  تا یک رنز را ه  در اصل یک وادعیتی است ه  آنهرا در مکتهع 

 نمودم  همرای خوانندگان شریک سازم.

در صنف پنجم و یا ششم مکتع در ریس  رحمت درم می خواندم )ددیقاً یادم نیست(. معلهم مضهمون جغرافیه  مها  در صهنف 

همۀ ما ندانستیم  هتهابی ههم  ن پرسان نمود ه  جغرافی  یعنی ز ؟داخل شد  و اورین درم او تعریف جغرافی  بود. از شاگردا

معلم صاحع گتت: هتابز  های تهان را بگیریهد و بهرای دادیم. می اشتیم ه  از روی آن می خواندیم  و ب  سوال معلم پاسخ ند

 یاد داشت گرفتن آماده باشید.
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« احهواالت» به  معنهای « رافی  »   و «زمین » ب  معنای « ُجغ » سپم ادام  داد: جغرافی  از دو هلم  ترهیع گردیده ه  

 احواالت زمین بح  می هند.م جغرافی  علمی است ه  از است. پ

تا ساریان درازی در تصور من همین تعریف نقش بست  بهود. بعهد از آنکه  به  زبهان انگلیسهی آشهنایی پیهدا نمهودم  دریهافتم هه  

بهه  « جیههو » ههه   دیههدم geometryواژه انگلیسههی  یهه  درسههت نبههوده. اوالً ایههن واژه را در ترهیههعتحلیههل معلههم مهها از جغراف

گرفت  شده  یعنی اندازه گیری زمین ه  ما آنهرا هندسه  مهی گهوییم. پهم بهر آن « متر » از « متری »   و «زمین » معنای 

اسههت. هه  جیههو بهه  معنهای زمههین  و گرافههی بهه   geographyشهدم ههه  معههادل واژه جغرافیه  در انگلیسههی را پیههدا نمهودم ههه  

واژه را در دیگر واژه ها ب  شکل تربیقی مرارع  ههردم. ماننهد جیورهوژی )زمهین معنای نقش  است  یعنی نقش  زمین. و این 

 شناسی(  جیو پوریتیک  جیو فزیک.

پم بر آن شدم  تا ریش  یابی هنم ه  زرا ما در افغانستان ب  علم جیوگرافی می گوییم  جغرافی . و دریهافتم هه  فرضهی  ایکه  

فتم ه  اعراع ایهن واژه را از التهین و یونهانی  گرفته  انهد  و پارسهی زبانهان از معلم ما پیشکش هرده بود  بارل بر آمد. دریا

گ / هدام آوایهی وجهود نهدارد  آنهرا به  آوای / ب / تبهدیل نمهوده انهد  و واژه عرع ها. زون در زبان عربی  برابر با آوای / 

ب  شهکل    و بعد«جو غرافی  » نرا ب  شکل جیوگرافی را جیوغرافی ساختند  و بعد ه  شکل تلتق برای آناها آسانتر شود  آ

ین مهی . عهرع هها همیشه  در برابهر آوای بیگانه  / گ /  آوای / ب/ در واژه هها جهایگزآنهرا معهرع سهاخت  انهد« جغرافی  » 

 هنند. مانند: گرام = غرام.

»   و «جهغ » نبودنهد. ماننهد هرده بود هه  واژه ههای او در ههیب زبهانی موجهود ه  مشکل معلم ما در هجا بوده؟ وی تحلیلی 

ههم عهین « پهامیر »در مهورد واژه  به  ترهیهع دومهی بپیوندنهد  نه  بها ترهیهع اورهی.« ب »   ه  در اصل باید حهرف «رافی  

 اشتباه وجود دارد.

 

 :اصلی موضوع

و روم هها رهرف امپراتهوران اسهتعمارگر ودهت زهون اسهت هه  از تهازه و بعضی ها می گوینهد هه  پهامیر یهک هلمهۀ واردی 

 . بر اجبار بر این منرق  گذاشت  اند انگلیم ها در دوران جنگ سرد

 های زیر  پاسخ منرقی اراس  داده شود. تا ب  پرسش در این مقار   هوشش بعمل آمده

 ؛معنای اصلی پامیر زیست  و زرا ب  این نام مسما شده است؟

 بی  روسی  و انگلیسی؛پژوهش در مورد موضوع تاریخی پامیر در نوشت  های زینی  عر

 آن؛و ثغور پژوهش در مورد جغرافیای پامیر  مرزبندی و حدود 

 پژوهش در مور محیر زیست و ایکو سیستم در پامیر؛

 در بخش بندی زبان های ایرانی شردی؛ یپژوهش در مورد زبانشناسی و قهور زبان های پامیر

 دومی مرتبر ب  پامیر؛پژوهش در مورد وارد شدن واژه پامیر در مسایل سیاسی و  

 این نام بر آنها ارالق می گردد؟ دوام پامیری هی ها هستند  و زراا

 پاسخ اراس  خواهد شد.در مقاالت جدا گان  ب  ترتیع  برای هر هدام از این سوال ها 
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 معنای اصلی پامیر چیست، و چرا به این نام مسما شده است؟

انهواع   ههرده بودنهدادوام و ملت های مختلهف  زمهانی هه  در جهوار یکهدیگر  زنهدگی در دوره های مختلف در مسیر تاریخ  

هه  از براینهد تهرثیرات  دو فرهنگهی مهی شه ادتصهادی  اجتمهاعی  هه  شهامل  ابعهاد در میان آنها صورت می گرفهت داد و ستد

د اجتمهاعی و فرهنگهی میهان پارسهی . رهور مثهال  داد و سهتادبی و واژگانی هم تهرثیر دهرار داد ل زبانی متقابل آن روی مسای

ثیر ادبیهات و فرهنهگ پارسهی بهر هنهد. زبانان بر اعراع و بر عکم  داد و ستد فرهنگی نیم داره هند بر ادبیات پارسهی و تها

داد و ستد اجتمهاعی و فرهنگهی میهان ادهوام تهر  تبهار و پارسهی زبانهان صهورت گرفته  اسهت هه  بهر غنهای بر همین منوال  

 افزوده است.هر دو فرهنگی و زبانی 

د  و در درازای تهاریخ متحهول ند  به  پختگهی میرسهنبرور خلص  واژگان زیادی از یک زبهان به  زبهان دیگهر وارد مهی شهو

و یها  .انهد  دابهل اسهتتاده باشهند را به  عاریهت گرفته هها هه  آن یمهی شهوند  و در زبهانمی شوند  شاید در زبان اصهلی مهجهور 

 واژه ها هامالً نسخ  مسخ  و فسخ می شوند ه  رد یابی ریش  آنها هاریست دشوار.بعبارت دیگر  بقوری 

شهوند  و ماننهد بهرگ  متحهول مهیآن می روینهد  زنهدگی مهی هننهد   آن مانند برگ ها برزبان مانند درختی است ه  واژگان  

بویژه در عصری ه  ما زندگی می هنهیم  عصهر   )واژگان دیگر( می گیرد. شوند  و جای آنها را برگ های تازهخزان می 

فن آوری معلوماتی و انترنت است ه  دنیا را ب  یهک دهکهده تبهدیل نمهوده هه  مهی تهوان تهاثیرات ایهن داد و سهتد را در داخهل 

 داد و سهتدپیشتاز شده اند ه  واژه های بیشتری را در این زمین  هشور های صنعتی این یک دهکده ب  مشاهده نشست و در 

انگلیسی  فرانسوی  هسپانوی  عربی  روسی  زینی  هندی  پارسی  و دیگران. بر آینهد و دهند؛ مانند زبان های ب  عاریت 

مهال  و پای ی زبهانیادلیت ههاد  تاثیر متقابل زبان های بزرگ بر زبان های با گوینده همتر زنان است ه  حتی در این برخور

 زبان آنها از بین میرود و منقرض می گردند(.سر انجام نا بود می گردند )یعنی گویش 

یهک  حیثیهت ی دریزبهان پارسهدر گذشت   در سر زمین ما این داد و ستد فرهنگی برور زشمگیر و دابهل مالحقه  بهوده هه  

داشهت   و بهر زبهان ههای عربهی  ترههی  و هنهدی تهاثیر را « زبهان مشهتر »و یها    (lingua franca)رینگهوا فرانکها زبانِ 

 و خود هم ب  نحوی تحت تاثیر درار گرفت  است ه  آن عبارت از وام دادن و وام گرفتن واژگان است. گذاشت  

است. بعد از تتکر زیاد ب  این نتیج  رسیدم ه  آیا غیر از زبهان پارسهی  سانسهکریت  یر  ما در اینجا  در مورد واژه پامبح

بعهداً دریهافتم  سراب هرد.می توان ر را در آن یواژه پامدیگری در این منرق  وجود داشت  ه  ریشۀ زینی  و پامیری  زبانی 

در ارهراف پهامیر زنهدگی مهی هننهد. زبهان ازبکهی از نگهاه درابهت  بسهیار هه  ه  اویغهور هها هه  یکهی از ادهوام تهر  هسهتند  

  از نقره  نقهر واژگهانی ازبیکهی در مهورد واژه نزدیک ب  اویغور است  و مهن هه  یهک همهی به  زبهان ازبیکهی بلهدیت دارم

 پامیر فکر می هردم. آنرا زند بار تحلیل و تجزی  نمودم و ب  این نتیج  رسیدم ه :

« بهام » شهکل عهوض شهده   می باشد. پهام« ر ېا» و دیگری « پام » وده  ه  یکی ب واژه پامیر مرهع از دو واژ  )هجا(

  یعنهی بهام یرر )بهامېه= بهام ایرمهی گوینهد. پهام« رېهِار  ا»   خودندی  اویغوریازبیکیترهی  می باشد  و زمین را در زبان 

هر زند هه  مهارهو  1جهان می باشد.ترین فالت در  زمین  بام هره خاهی  روری ه  مارهو پورو آنرا توصیف نموده ه  بلند

ه  واژگان را برور شاید و باید درست تلتق هرده نتوانست   و نقهر به  بهر داشهت خهود  از نحهوه تلتهق  پورو هم مشکل داشت 

آنها  زیزی نوشت  ه  اصالً بها واژه اصهلی همخهوانی ندارنهد. ماننهد: مهثال واژۀ  بدخشهان را بلشهان نوشهت   واژه واخهان )ویها 

 ت   و شغنان را ِسکِنان نوشت .َوخان( را ُوخان نوش

                                                             
می گویند، و در زبان قرغزی بیشتر همخوان /ی/ به هخوان /ج/ تبدیل می گردد. « تام » ازبیکی، بام را در زبان اهنون   1

 ر )زمین(.ېر = جېمثالً ی
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در عین زمان ه  هلمات را شنیده  هتابش را ننوشت  و پم از زندین سال بعد آنرا نوشهت   و شهاید بیشهتر نهام هها را ههم  و او

 فراموش هرده باشد  و یا درست بیادش نمانده باشند.

را اروپهها عصههر هههرده  مههردم آن ر ېاز پههامپههم از آنکهه  هتههاع مههارهو پورههو در اروپهها منتشههر مههی شههود  بهها تعریههف هههایی ههه  

متعجع ساخت  و هتاع او مرجع برای بیشتر مستشردین گردید. او بعضی جا ها را خودش ندیهده بهود  ورهی دصه  هها را از 

د نمهود. از ودرسهت اسهت  آنهرا درف سهتر نامه  خهنها نبوده ه  این دصه  درسهت و یها  ان دیگران می شنیده  و در این فکرزب

 ر ایران  و دص  رعل غاران ه  خود از آنجا دیدن بعمل ن  آورده. جمل  بهشت دنیایی اسماعیلیان در دلع  ارموت د

اگر روایات او درست و یا جعلی بودند؛ بهر حال  ب  زبان های مختلف اروپایی برگردان شدند  و شوری را در اروپها بهراه 

ر را ېبهدین ترتیهع نهام پهام گرفهت و بلکه  مهرز ههای اروپها را در نوردیهد.   و صیت آوازه پهامیر  دامهن اروپها را فهراانداختند

 برای اروپاسیان ب  معرفی گرفت.

به  معنهای آفتهاع « میهر» متهوم هوه را داراسهت  و « پا » متهوم پامیر را ب  سانسکریت نیز ارتبار داده اند  و می گویند  

غروع آفتهاع تاریهک مهی را دارد  ه  با رلوع آفتاع این هوه روشن شده و با « هوه آفتابی» است  و در مجموع ب  معنای 

 (.402شود. )جغرافیای والیات افغانستان  ص. 

»   واژۀ «231گهزارش ماموریهت در یارهنهد  ص. » هتهاع در  (T. D. Forsyth)نقهر به  نوشهتۀ ِسهر ت. د. فورسهی  

نهان در (. همز279اسهت )بیهل  « مرتتهعدشهت » ه  معنهای آن  ترهی بر شمرده واژه خودندی ]دودندی[را از جملۀ « پامیر

 آمده است. هوبورد ب  همین معنی نوشتۀ (اننر موست ایشیا« )آسیای میان » هتاع 

روم ها هم از خواندن هتاع مارهو پورو بی بهره نماندند و با آن آشنا شدند. هم  خوانندگان را توصیتی هه  از جلگه  سهبز  

در آنجها  هه  بعهداً به  آههوی مهارهو پورهو در ( کښهمېاز آع گوارا  از حیات وحهش  و بهویژه از آههوی میشهک )به  شهغنانی 

تاریخ ثبت گردید  هم  را متعجع ساخت  بود  و در مخلی  خوانندگان هوای رفتن در جایی ه  مارهو پورو آنرا بنام پهامر یهاد 

ا اهسهنت   معموالً آوا های هوتاه را ب  شکل رویل و یا هشهار  دار تلتهق مهی هننهد تهو انگلیم ها هرد  داشتند. زون روم ها

(accent) آنها تموف پیدا هند  واژه پامر (Pamer)   ب  شکل را(Pameer) و زون این نام با ایهن تلتهق به  تلتق هردند  

 ب  شکل پامیر متداول شد.تلتق آن با یاِی رویل بر سر زبان ها هرات تکرار شد  

هههار  (philology)و علههم رغههت  (etymology)در تحلیههل و تجزیهه  واژگههان  بایههد از اساسههات علههم ریشهه  شناشههی واژگههان 

معنهی  هها   بهرای واژهرا باید در نقر داشت. برور خیاری  و بزعم خود نمهی تهوان گرفت. از هر رغت باید منشر اصلی آنها 

 تراشی هرد.

ورهی  بههر را ترهیبههی از دو هلمه  مههی داننهد  مههن ههم موافقههت دارم. « ر ېپهام» هنهون آنههها واژه ماننهد سهایر نویسههندگان هه  تهها 

به  دو واژه « ر ېپهام» ش گرفته  ام. تها اهنهون واژه خالف دیگر نویسندگان در تحلیهل و تجزیه  واژگهانی  روش دیگهر در پهی

و در مورد این واژه ها خیلی زیز ها هم نوشت  اند ه  شهاید بعضهی هها « میر » است و دیگری « پا » تجزی  شده ه  یکی 

در «. ر ېها» و « پهام »  مهن ایهن واژه را اینگونه  تجزیه  مهی ههنم:  هها دور انهد. خیلهیدرین ب  حقیقهت و بعضهی از حقیقهت 

  زمین  برور خالص  در زمین  نگاشت  خواهد شد.

ایهن مسهسل  در ذهههن مهن خرهور هههرده بهود  و در تههالش بهودم تها پههژوهش بیشهتر در ایههن زمینه  نمهایم. بتههاریخ اول مهاه جههون  

ز امهروز  سهال پهیش ا 143  با یک موضوعی سر خوردم  ه  مبههوت شهدم  زیهرا نقریه  را هه  مهن رهرح نمهودم  2016

مرهرح ههرده  1873سهیای میانه  در سهال رتهانوی در آمهامور هنهد ب (Captain Trotter)تهر پیش از من توسهر تهورن ترا

  و «بهام » اسهت هه  به  معنهای یهک واژه درغیهزی « پهام»است. او نوشت  است ه  واژه پامیر از دو واژه تشکیل شده  هه  

را مهی دههد  هه  در مجمهوع معنهای ترهیبهی ایهن دو « زمهین»  ه  هم واژه درغیهزی و ترههی ]اویغهوری[ هه  معنهای «رېی»



 

شغنان سیمایاداره نشرات                                      5                                                       نوروز علی ثابتی 
 

از این جا مشتق گردیده است  ه  پامیر بیشتر بها ایهن صهتت شهناخت  شهده « باِم دنیا» است  ه  اصرالح « باِم زمین »واژه 

 (. 275است )گزارش ستر تورن تراتر  در گزارش یک ماموریت ب  یارهند  توسر فورسی   ص. 

اشههتقاق یافتهه   و بهها پایانههۀ « بههام » اژه از و« پههامیر»واژه   همزنهان ایوانههف هههم در زمینهه  زنههین نقههری اراسهه  نمهوده اسههت:

  و «جهای» درغهزی به  معنهای  (ir)ر ېهو یا شهاید واژه ا شده؛ ]پسین [ یای فارسی ب  آخر آن افزوده شده )بام + ی = بامی(

 (.339)جیوگرافیکل نوتم: ص.  ب  آن عالوه گردیده است.« زمین » یا 

وجود نداشت   و بعداً مستشردین اروپایی )روسی  انگلیسی  و دیگهران(  بهاالی هجهای « ی» در اول در واژه پامیر  حرف 

وارد نموده )دسهمی هه  در زبهان ههای اروپهایی معمهول اسهت(  و واهه   (stress; accent)دوم این واژه  تکی  و یا فشار 

 (Pamer)اند. رور مثال  در درن سیزدهم  مارهو پورو آنرا ب  شکل پهاِمر تبدیل نموده  (ee)را ب  واه  رویل  (e)هوتاِه 

« فهاِمر » آورده است. تاریخ نویسان و جغرافی نویسان عرع  و پارسی زبانانی ه  ب  عربی می نوشت  انهد  آنهرا به  شهکل 

تاع اعالق ارنتیس   به  شهکل )ابن حودل در صورة االرض  و در هتاع حدود ارعارم من حدود ارمشرق اری ارمغرع(  و در ه

و یها  /f/را ندارنهد  در عهوض  همخهوان  p //پ =  (consonant)زون عرع هها  همخهوان  نوشت  شده است.« باِمر » 

/b/  را جایگزین آن می نمایند. مانند: پارسی = فارسی؛    پیروزه = فیروزف؛    پیل = فیل 

 ؛   همپیوتر = همبیوتراباناروپا = اروبا؛   پاهستان = باهستان؛ جاپان = ی

 پامر = فامر؛ بامر –در واژه پامر هم  همخوان /پ/ را ب  همخوان /ف/ و /ع / تبدیل نموده اند :

 .(pam + er)ب  این ترتیع  واژه پامر  را می توان ب  دو هجا تقسیم نمود. پام + ِار 

بهاِم زمهین » می باشد  و در هل ب  معنهای « زمین» معنای  ر(  ب ېِار  و یا ا» و « بام» ه  در اینجا  پام شکل تحول یافت  

در تلتق محلی آن هم روری ه  مردم بدخشان آنهرا تلتهق مهی هننهد   شهرت دارد.« باِم دنیا» است  ه  فعالً در جهان بنام « 

نه  بها یهای   یعنی با یای مجهول تلتهق مهی گهردد  (Pameer)« پامیر » است  ن  ب  شکل  (Pameir)« رېپام» ب  شکل 

از همهین جها نشهست مهی گیهرد  و معنهایی ههم معروف  ه  اروپاسیان  یای مجهول را ب  یای معروف بدل هرده اند. و غلرهی 

شکسهتانده )تجزیهه  نمههوده(  و معهانی ماننههد  پهای میتههرا  یعنهی پههاِی مههر و یهها پههای « میههر» و « پها » آنهرا بعضههی هها برههور 

  در ادبیهات مرسهوم نبهوده  و آنهرا زنهین معنها نمهوده «پاِی خورشید »ه  هلم  ترهیبی  از آن استنبار می نمایند  را خورشید

 سر میزند.  جااند  جای بر آمد گاه خورشید  و یا جایی ه  خورشید از آن

 

 :در تذکره ها و سفر نامه های گردش گران« یرپام» ذکر واژه 

 از ستر نامۀ هیون تسانگ:و ترجم  ادتبام 

یهک زایهر و مبلهغ بهودایی زینهی هه  در  (Hwin Tsang = Xuanzang)[ انهگځ= شهوان   فُنگڅهیِون ښهیون تسانگ ]

( بخارر بازدید از مزار ها و معابد بودایی ب  هنهد سهتر نمهوده بهود  در سهال 645 – 629درن هتتم میالدی )بین سال های 

زنهین نوشهت   3هی )خاررات جهان غهرع( -یو -بنام سیر گذشت  است  در سترنام  خود ېاز بدخشان و پام 2میالدی   644

 است.

 

                                                             
2
سال بعد از هجرت حضرت محمد از مک  ب  مدین   در زمان آخرین سال خالفت حضرت عمر  23(. و یا 2016سال پیش از امروز ) 1372  

 )رض(.
 میالدی 1884ترجم  هتاع ب  انگلیسی توسر بیل ربع رندن   3
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  )نه  -زانهگ -تهو -نه  )پهو -تهو -یها زیهزی در ایهن حهدود  به  پهو 4رهی 200پم ب  ررف شرق ب  مسهاف   [ ] از هشماز آنجا 

روز [  ه  آن هم از جملۀ خر  تفُخارا ددیم بود  رفتیم  در آنجا بخارر یخبندان و برف باری بهرای یهک مهاه و زنهد بدخشان]

 ماندیم.

[ رسیدیم. هنوز  یمگان]  (In-po-kin)هین  -پو -ری ب  دلمرو پادشاهی ِان 200پم ب  ررف جنوع شرق ب  مساف  حدود 

رهی روانه  بهودیم و به  دلمهرو پادشهاهی  300هم ب  ررف جنوع شرق از رریق یک ناحی  هوهستانی و پر نشیع به  مسهاف  

[ رسههیدیم  از آنجهها برههرف شههمال شههرق از بههاالی هههوه ههها رفتههیم و بعههد از رههی  کییراران]  (Kiu-lang-na)نهه   -رنههگ -هههفیو

) و یههها تمهههام ثیتهههی  (Ta-mo-si-tie-ti)تهههی  -تیهههی –سهههی  -مهههو -رهههی و یههها در ایهههن حهههدود  بههه  هشهههور تههها 500مسهههافت 

(Tamasthiti   ه (Hu-mi  [ )در هنهار  [  رسیدیم. این هشهور در بهین دو ههوه مودعیهت داشهت  و واخانهم گتت  می شود

ساحل رود آمو مودعیت دارد. در آنجا اسپ های عاری پرورش می گردند ه  از نگاه جسامت خورد هستند  وری خیلهی دهوی 

رنگ زشم ههای آنهها   می باشند. مردم آنجا آداع معاشرت ندارند  و دارای مزاف آتشین بوده  و دیاف  قاهری نا پسند دارند.

ه  ب  این سبع از دیگر مردمان هامالً متمهایز هسهتند. در آنجها به  تعهداد ده معبهد بهودایی   بیشتر رنگ سبز مایل ب  آبی بوده 
5(Sañghârama) ُت  -او -تُ  -وجههود دارد. پایتخههت ایههن هشههور هههفِوان(Hwăn-t’o-to)    [ندوت = ِښههَون تههوُت = ِښهه

آن معبد یک پیکره سنگی بهودا اسهت  هه   [ است ه  در آنجا معبدی است ه  پادشاه پیشین این مملکت آنرا ساخت . درخندود

ین شهده هه  بهدون ههدام شهی همکهی دیگهر )یها  در باالی سهر آن یهک حلقهۀ مسهی زر انهدود اسهت هه  بها جهواهرات مختلتهی مهزب

ستونی( در باالی سر بودا آویزان است  و زمانی ه  مردم آن پیکره را عبادت می هنند  و بهدور آن حلقه  مهی زننهد  آن دببه  

آنها حرهت می هند  و زمانی ه  آنها ایستند  آنهم می ایستد. هسی دادر نیست ه  این پدیهدۀ شهگتت انگیهز معنهوی  هم همرای

 را توضیح دهد.

روایتی ه  مردمان ههن سال بدست می دهند  می گویند ه  دوۀ استیجاع دعای یک مرد ددیم آن معجهزه را بهار مهی آورد. 

کانیزم رمزی وجود دارد. مگر زمانی هه  به  دیهوار مسهتحکم سهنگی آن معبهد نگهاه دیگران می گویند در آن امر یک نوع می

می هنید  و از مردمان  هم ه  پرم و جو می هنید  در این خصوص  مشهکل اسهت هه  مرهابق به  دانهش و فهمهش آنهها  به  

 6 دریافت پاسخی دانع هننده  رسید.

 (Shi-k’i-ni)نهی  -هیهی -برهرف شهمال  مها به  هشهور شهیپم از تر  نمهودن آن دیهار  و پیمهودن ههوه هها برهور مقرعهی 

ری اندازه دارد. ههوه هها و دره ههای آن  6تا  5ری مساحت دارد  شهر عمده آن  2000[ رسیدیم. این خر  در حدود شغنان]

و با همدیگر برور پیاپی  متصل هسهتند  ریهگ و سهنگ در تمهام زمهین ههای بهایر تیهت و پاشهان اسهت. بیشهتر در آنجها گنهدم 

  .هها و میهوه جهات در آنجها همتهر دیهده مهی شهود بادلی  و همی برنج هشت می شود. درخت های آنجها باریهک هسهتند  و گهل

یب فکهری بخهود راه نمهی دهنهد؛ و ادلیم آن سرد است  و مردم آنجا رجوف و بی با  هستند  آنها در مورد هشتار و رهزنی ه

  و میان خوبی و بهدی ] یهک امهر[ تتکیهک نمهی هننهد. آنهها در بهارۀ خهوش در مورد رفتار نیک و یا عدارت زیزی نمی دانند

بختی و بد بختی ] سر نوشت [ آینده غافل هستند  و فقر از آفات  حاری  بیم دارند. هیکل و نمود قاهری آنهها متلهو  و غیهر 

اسهت  امها  7رسهم ارخهر ترههی اصیل ب  نقر می رسد. پوشا  آنها از پشم و یا پوست حیوانات است  نگارش آنها مانست  ب 

 زبان گتتاری شان متتاوت است.

مهی  -[  مها به  هشهور شهفَنگواخیانتی ] -تی  -سی -مو -پم از گذشتن از امتداد هوه های بزرگ ب  سمت جنوع پادشاهی تا

(Shang-mi = Śâmbhi)   [؟و هیونزا چترال]  ن رهی مسهاحت دارد. ایه 2600تها  2500رسهیدیم. ایهن هشهور در حهدود

                                                             
4
 متر است. 500مقیام پیمایش رول زینی است. هر ری معادل    

5
 د.سنگاَرم   یک واژۀ سانسکریتی است و ب  معنای معبد و یا صومع  است ه  در آنجا سنگا و یا راهبان دیر نشین بوداسی در آن ادامت می هنن  

ه  با  شاید در آن روح برادۀ آهن و یا مقناریم )آهن ربا( نصع بوده  و یکی از هاهنان بودایی در دست خود پارز  آهن و یا مقناریم را گرفت    6
حرهت هردن آن مرد  آن روح هم تغییر جهت می دهد  و راز را دیگران ندانست   و برای شان شگتت آور بوده  و این هار جهت گرویدن ساده 

 دالن ب  دین بودایی هار می گرفتند.
ارخر  سغدی  و خوارزمی وجود داشت  خر ترهی شاید همان خر اویغوری باشد. و نوشت  تخاری ه  ب  حروف یونانی بود  و غیر از این رسم   7

 است.
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متتاوت بوده و در میان هوه هها و دره هها دهرار گرفته  اسهت. ههر نهوع غله  جهات در آنجها  هشور دارای تپ  های پست و بلند

هشت می شود  بادلی و گندم همتر دیده می شود. انگور برور فراوان یافت می شود. ایهن هشهور آرسهنیک زرد ]زرنهیخ[ را 

هها را شکسهت   و آنهرا از میهان سهنگ هها بدسهت مهی آورنهد. جهن ههای  . آنهها در صهخره هها نقهع زده و سهنگ8تورید می هند

 9هوهی بسیار ستمکار و شریر در آنجا وجود دارند  آنها ب  هرات سبع بار آوردن بالها بسر مردمان این هشور می شوند.

اشخاصهی هه  به   اری خهوبی نصهیعدر زمان وارد شدن ب  این هشور  برای آنها دربانی اهدا می گردد  ه  پم از آن هامگه

رفت و آمد می هنند  می شود. اگر برای شان دربانی اهدا نشود  با توفان باد و تگرگ )ژار (  مسافران را مهورد حمله   آنجا

درار می دهند. ادلیم آنجا سرد است  ررز رفتار مردم آنجا زابک است  و خلق و خوی آنها بی ریا و سهاده اسهت. آنهها ههدام 

دارنهد. رهرز زنهدانی نمههارت  نهش آنهها انهد  اسهت  و در هنهرت در ررز برخورد شان را ندارند  دادواعد عرفی و یا عدار

است  مگهر زبهان گتتهاری شهان تها انهدازه ای متتهاوت اسهت. پوشها   10[ تفُخارستانرو ]  -هو -نگارش آنها مانند پادشاهی تو

اسهت. او به  دهانون بهودا احتهرام خیلهی سهخت مهی  (Śâkya)آنها بیشتر از پشم سهاخت  شهده  و پادشهاه آنهها از نهژاد سهاها هها 

گذارد  و مردمان منحیت ارگو از او پیهروی مهی هننهد  و تمهام آنهها بها یهک ایمهان دلبهی ترغیهع مهی گردنهد. در آنجها دو معبهد 

 ]بودایی[  با پیروان انگشت شماری وجود دارند.

از میان دره ها در امتداد راه های سرشیع و خررنا   در سمت شمال شردی این هشور  بعد از دور زدن هوه ها و گذشتن 

[ رسهیدیم. مسهاحت ایهن رېپهام] (Po-mi-lo)ُل  -می -ری و یا زیزی در این حدود  ما ب   وادی پُ  700بعد از ری  مساف  

رهی مهی باشهد. عهالوه بهر ایهن  ایهن وادی در میهان ههوه ههای  100رهی و از شهمال تها جنهوع  1000وادی از شرق ب  غرع 

مودعیت دارد  بنا برین  در آنجا توفان باد و برف در فصل ههای بههار و  (Tsung-Ling)[ گڼل   -گڼوڅرینگ ]  -تسونگ

تابستان از اینسو ب  آنسو برور مداوم می وزد. زمین آن همیش  یخ زده بوده  سبزه و علهف در آنجها بسهیار همیهاع اسهت  و 

 در آنجا ادامت ندارد. تخمی ه  در آنجا هاشت  می شود  ب  ثمر نمی رسد. تمام این منرق  صحرا بوده  و هیب هسی

ری و  300( درار گرفت  است ه  اندازه آن  از شرق ب  غرع Nâgahradaدر میان این وادی  یک جهیل بزرگ اژدها )

دهرار  11(Jambudvîpa)ری می باشد. و آن جهیل در یک ارتتاع بسیار بلند در مرهز جمبو ِدویپها  50از شمال ب  جنوع 

آیین  است  ژرفای آن را نمی توان محاسب  هرد. رنگ آن جهیهل آبهی تیهره مهی باشهد و رعهم دارد. آع آن پا  و مصتا مانند 

[  نهنییگ هییا  اژدر ههها ](kau-ki)[  ااختییاپوو و یییا هشییت پییاآن شههیرین و گههوارا اسههت. در بههین آن نهنههگ هههای عنکبههوتی ]

در نهها و وحشههی  تهفُرن  ههها )  و سهنگ پشههت هها زیسههت مهی هننههد  و در بههاالی سهرح آن مرغههابی هها  دههاز ههای 12تمسهاح ههها

(  و دیگر پرندگان زندگی می هنند. تخم پرندگان بسیار هالن در متروه  های صحرا  و یا در میان بت  ههای بهاتالدی  هلنگ

 .13و یا جزیره های هوزک ریگی یافت می شود

                                                             
8
 است ه  در صخره های دشوار گذر در هوه های زیبا  و واخان یافت می شود. « مومالیی» و یا « مومیایی » شاید آرسنیک زرد  همان   

9
و ناحی  ونج از ررف تاجیکستان  با این تعریتی ه  زایر زینی بدست می دهد  بعد از شغنان حدود روشان و جامرچ باال از ررف افغانستان   

» بنام  است ه  هشت دو فصل  در آنجا بخوبی ثمر می دهد  و انواع میوه ها در آنجا یافت می شود. در جامرچ باال  هنوز دهکده ای در درۀ َبرغفُد
م مسمی گردیده است. واژ  پسین  مکان در درۀ برتنگ در ناحی  روشان ب  این اس« دیو الخ » وجود دارد  و همزنان دهکده ای بنام « دیو الخ 

است. مانند: سنگالخ  یعنی سنگ زار  و دیو الخ  دیو زار و یا محل سکونت دیوان  بر این روایت « محل » و « مکان» ب  معنای « الخ » ساز 
 زایر زینی گواهی می دهند.

ی ها مشهور هستند  و رسم ارخر آن با حروف یونانی بوده است. با این تخاری ها همان هتتاریت ها و یا هیارل  هستند  ه  در تواریخ بنام یتتل  10

ر وصف رسم ارخر مردمان شغنان و درواز متتاوت بوده  زرا ه  نقر ب  تعریف زایر زینی  رسم ارخر شغنانی ها مانند تر  ها بوده  و رسم ارخ
 دروازی ها ماننده خر یتتلی ها بوده.

11
یپ  ب  معنای سر زمین می باشد. یعنی سر زمین ڤبوده  و دِ  (Indian Blackberry)در زبان سانسکریت جمبو ب  معنای درخت  تمشک هندی   

یپ   جزیره ای ڤتمشک ه  از نقر  نقر باور های جهان شناسی  دیانت بودایی و هندو  زمین ب  هتت جزیره تقسیم شده است  و جزیره جمبو دِ 
 آن مردمان عادی و معموری زندگی می هنند. است ه  در

 تمساح ها معموالً در جا های گرمسیر زندگی می نمایند  12
13

در آنجا در فصل تابستان مرغان مهاجر از دبیل داز های هندی جهت نسل گیری می آیند  و شاید این تخم های بزرگ از همان نوع داز ها   

در آنجا دشر تخم هایی یافت شده ه  اندازه آنها برابر با هوزه است  و آنرا تخم های شتر  باشند. بیل  مترجم انگلیسی افزوده است ه 
 حدم زده است  در حاری ه  شتر مرب هم در جاهای گرمسیر زندگی می هند.  (ostrich)مرب
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 –سهی  -مهو -ردی تهااز بخش غربی آن جهیل  یک رود خان  خارف می گردد ه  ب  ررف غرع جریان دارد  و در مهرز شه

[  یکجا می گردد  و بعد برهرف غهرع جریهان اکسوو و یا آمو]   Fo-t’su)و څ -تسو )فُ  -[  با رود خانۀ فوواخانتی ] 

داشت   به  بحیهره میریهزد ] شهاید ههدفش از بحیهره آرال باشهد[. عهالوه بهر ایهن  تمهام رود خانه  هها در رهرف راسهت در عهین 

 مسیر با هم یکجا می گردند.

[ جریان دارد و در مهرز غربهی خهود بها  شغر کا]  (Kie-sha)ش   -از بخش شردی جهیل یک رود خانۀ بزرگ ب  ررف هشور ِهفیفِ 

[ چیین[ یکجا گردیهده  و بعهد مسهیر خهود را به  رهرف شهرق ادامه  داده به  بحیهره ]دریای تاریم]  (Sitâ River)دریای سیتا 

 14ن دسم در آن مسیر با هم یکجا می گردند.میریزد. تمام رود خان  در ررف زپ ب  همی

مودعیهت  (Bolor)و یها ُبلهور  (Po-lu-lo)ُل  -رو -در پشت هوه ها  ه  در هران  جنوبی همان وادی درار دارند  هشور پُ 

دارد هه  در آنجها به  مقههدار زیهاد زر و سهیم یافهت مههی شهود  هه  زر )رهالی( آن رنههگ آتشهی دارد. همزنهان  ایهن جهیههل  در 

 است. (Anavatapta)15سمت شمال و جنوع شبی  جهیل آناَوَتپتا 

یبی هها  و پیمهودن ب  سمت شردی این وادی ب  جلو رفتیم  با زحمت فراوان صعود بر باالی صخره هها و  گذشهتن از سراشه

[  خییتن]  (K’ie-p’an-to)ُت  -پههرن -وده  بهه  دلمههرو پادشههاهی هفِیههفِ مههرههی راه پی 500راه دراز پوشههیده بهها بههرف   بهه  انههدازه 

رسیدیم. شهر  اصلی این هشور در جناح دل  یک هوه مرتتهع دهرار دارد  و از رهرف شهمال بها دریهای تهاریم مسهتحکم شهده 

( ایهن دریها به  Lop Nurشرق ب  بحیره ] زین[ می ریزد. پهم از تیهر شهدن از جهیهل نمهک )است. این رود خان  در سمت 

دریای زرد [ پیدا می شود  ه  آن سر زشم  دریای ما ] تیان شان]  (Tsih-Shi)شی  -زیر زمین فرو رفت  و در هوه تسی

 [ می باشد.چین

 (The Life of Hiuen-Tsiang, by the Shaman Hwui Li, translated by Samuel Beal, B.A., D. 

C. L., London, 1914, Book III, pp. 196 – 199) 

 

ورد حهدود و در مهمیالدی نوشت  شهده   977ه  در سال  )متن عربی(بغدادی متن عربی از هتاع صورة االرض ابن حودل 

 ثغور ما وراء ارنهر  ذهری از پامیر هرده است.

شرقیه ففامر و الراشت و ما یخاتم الختل من ارض الهند علی خط مستقیم، و اما ماوراء النهر و ما یحیط به من  .01

و غربیییه بییلد الغزیییه و الخرلخیییه میین حیید الطییراز ممتییدای علییی تقییویو حتییی ینتهییی الییی بییارا  و سییت ند و سییغد 

انیه سمرقند و نواحی بخارا الی خوارزم حتی ینتهی الی بحیرتها، و شمالیها الترک الخرلخیه من اقصیی بلید فرغ

 .الیی الطیراز علیی خییط مسیتقیم، و جنوبییه نهییر جیحیون مین لیدن بذخشییان الیی بحییره خییوارزم علیی خیط مسییتقیم

 (381)صورة االرض. ص. 

 ترجم  متن ب  زبان فارسی:

 [ و دسهمتی ازَرشیت[ و راشهت ]پیامرفهاِمر ] بهر یهک خهر مسهقیم به از سهمت شهرق  [پیار  درییا]ماوراء ارنهر مرز های و اما 

و از ررف غرع ب  شکل نیم دایهروی به  شههر ههای ُغهز   در مجاورت سر زمین هندوستان محدود می باشد[ ختلنخفُتفَل ]

] خهوارزم و ناحیهۀ بخهارا تها جهیهل  سهمردندسهغد  و [ و سهتکند  پارا از رراز تا باراع ] [قرَرلراق ها]خ فُ ررفَ [ و خازبیگ ها]

                                                             
14

 باشد« درا هول » آن جهیل  شایدبا این تعریف از جهیل    
15

لی در مرهز جهان وجود دارد ه  آن می تواند ه  آتشی ه  موجودات زنده را نابود هند  آنرا خاموش نقر ب  جهان شناسی دیانت بودایی  جهی  

و ب  جهیل مقدسی در زیر هوه هیالش در هیماریا تصور می شود ه   می باشد.«  heat freeعاری از گرمی ویا » می هند. معنای رغوی این واژه 

ه  عبارت اند از: در ررف شرق گنگا  در ررف غرع آمو  در ررف جنوع ایندوم )سند(  در منبع زهار دریای بزرگ دنیا ] آسیا[  است 
 ررف شمال دریای زرد )یا هوانگ هی(. 
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  یهک خهر مسهتقیم  و از و رهراز بهفرغانه   ههای دررهق تها آخهرین حهد   و از ررف شمال بها تهر ادام  می یابد [رالجهیل آ

مسهتقیم محهار گردیهده  [ بهر یهک خهرآرال جهییلتا جهیهل خهوارزم ][ بدخشان]ن خشا[ از بذآمورود جیحون ] ررف جنوع با

 است.

 

والیذی یطیوب بهیا مین َأقیالیم نه اسم االقلیم کما ان السغد اسم االقلیم و لیو بها مدینة بهذا االسیم، . و أما اشروسنه فإ36

هیا  یها حیدود سیمرقند، و شیمالیَّها الشیاش و بعیض فرغانیه و جنوبیَّ ماوراء النهر من شرقیَّها بعض فرغانه و فامر و غربیَّ

 (413)صورة الرض  ص. . بعض حدود کش و الصغانیان و شومان، و واشجرد و الراشت

یک منرق  است( و ن  شهری ب  ایهن نهام در آن منرقه  وجهود دارد   و اما اشروسن  ه  اسم منرق  است )روری ه  سغد نام

[  و از رهرف غهرع به  حهدود سهمردند  و از رپامفامر ] و آن در منرق  ما وراء ارنهر است ه  از ررف شرق ب  فرغان  و

واشههجرد [  شههومان  چغانیییان[  صههغانیان ]شهههر هههیش[ و فرغانهه   و از رههرف جنههوع بها هههش ]چییا رهرف شههمال بهه  شههاش ]

 [ محار می باشد.َرشت[  و راشت ]ردواشگ ]

 در هتاع اعالق ارنتیس   زنین نگاشت  است: در ذهر بلخابن ُرست  اصتهانی 

..... و مدینه یقال لها هلبک، و مدینه یقال لها منک و هی الحّد الی بلد الترک الی الموضع الذی یقال له راشت و کماد و 

 (290)اعالق ارنتیس   ص.  ن بلخ مدینه یقال لها دریاهنین...بامر و مما یلی الشمال من مد

مهرز شههر ههای تهر   نهک یهاد میشهود و آن بهریاد مهی شهود  و شههر دیگهری بنهام مُ [ کوال ]و شهری است ه  بنام هفُلبفُک 

مهیالن ههرده به  شههر [  یاد می شهود و برهرف شهمال رپام[  بامر ]کمیدهدرار دارد تا ب  جایی ه  بنام راشت ]رشت[  هماد ]

 های بلخ شهری ه  بنام دریاهنین نام دارد  میرسد.

رافیهایی  پهامیر  متههوم و زههرۀ تهاریخی آن  دسهمت یکهم  مشخصهات جغ» دهتر خوش نقر پامیر زاد  در مقارۀ زیر عنوان 

 ورة االرض  زنین اقهار نموده است:نوشت  هتاع صاین مورد ( در 5  ص. 1390جدی 

« راشهت » )پهامیر( و « فهامر»هتاع صورة االض  حین حد بندی حدود اربع  ماوراء ارنهر مشرق آنرا ب  ابن حودل در » 

 «.یدو بخشی از سر زمین هند ب  خر مستقیم ه  مجاور ختل است  می گو

« راشهت دلعه » یکی دیگر از احتماالت مودعیت توریم الپیدا دهرار نوشهت  برلیمهوم  در موضهع وی در ادام  می افزاید: 

پهامیر از رریهق شهاخدره و مرغهاع مهی باشهد هه  از شههر خهارق مرههز والیهت خهود  –است. این محل در وسر راه شهغنان 

ایهن احتمهال را ضهعیف « تهاش» را « راشت » مختار بدخشان هوهستانی تاجیکستان می گذرد. هر زند از نقر تشابۀ رتق  

مهی آیهد؛ در « سهرخ» می سازد. زیرا هلمۀ راشت ترهی نبوده و یکی از هلمه  ههای زبهان ههای آریهایی اسهت هه  به  معنهای 

در زبهان شهغنانی هه  ایهن محهل در شهغنان دهرار دارد  به  « راشهت دلعه » صورتی ه  تاش در ترهی ب  معنی سهنگ اسهت. 

 است.« دلع  سرخ» معنای 

رار پژوهش های تازه  این گتت  دهتر پامیر زاد درست نمی باشد. دسمی ه  بند حدود و ثغهور مملکهت مهاوراء ارنههر را از د

حدود شردی آن درار زیر بوده است: از رهرف شهرق به  ههوه ههای پهامیر  و راشهت  و خهتالن هتاع صورة االرض آوردم  

دهرا »   هه  بعهداً بنهام «وادی َرشهت » نهدارد. در اینجها  راشهت  )هوالع فعلهی( به  یهک خهر مسهتقیم هه  بها بدخشهان تماسهی 

این نام در دو جا وجود دارد   شردی تاجیکستان مودعیت دارد.–در شمال « َرشت » مشهور شده  و فعالً بنام ناحی  « تگین

 یکی در تاجیکستان و دیگری در ایران.

» در ذیهل واژه آنهرا به  پایه  اتمهام رسهانیده   1224)دهاموم هشهور هها( هه  در سهال  ر هتاع ارمعجهم اربلهدانیادوت حموی د

 نوشت  است:« راشت
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ت: بالشین المعجمة، و آخره تاء: بلد بأقصیی خراسیان، وهیو آخیر حیدود خراسیان، بینیه و بیین ترمیذ سمیانون فرسیخای، راش

علیهم فعمل الفضل بن یحیی بن خالید بین برمیک هنیاک وهی بین جبلین، و کان منها مدخل الترک إلی بلد االإسلم للغارة 

 (15  ص. 3)ارمعجم اربلدان  جلد  .بابای مح مای 

اسهت. شههری در ارههراف خراسهان اسهت  و آنجها مهرز آخههری « ت » هه  آخهر آن  «سههاهن»راشهت: بها حهرف شهین معجمه  

خراسان است. بین آن و ]شهر[ ترمذ هشتاد فرسهخ اسهت. و آن شههر در میهان ههوه هها مودعیهت دارد. و در آنجها جهای ورود 

پسهر یحیهی  پسهر تر  ها است ه  از آن رریق ب  شهر های اسالمی بخارر غارت هجوم می آورند. در آنجا ب  امهر فضهل 

 .ری از هجوم تر  ها[ بنا نهاده اندرد  پسر برمک  دروازۀ محکمی را ]برای جلوگیاخ

 ابن حودل در صورة االرض در مورد دریاز  های رود آمو  در ذیل منرق  ماوراء ارنهر  زنین میگوید:

اّتل والیوخش،  و همیا کورتیان غیی. 11 ر أنهمیا مجموعتیان فیی عمیل واحید و همیا بیین و أّول کورة علی جیحون مما وراء النهیر الخیر

خربا  و وخشا . و من مدن الختل: هلبک و منک و تملیات و فارغر و کاوبنج و اندیجاراغ و لمنک رسیتاق کبییر. و میدن الیوخش 

یقینّیة و هلورد و الوکند، و منک و هلورد أکبر من هلبک غیر أن مقام السلطان بهلبک. والذی یتیاخم الیوخش والختیل وخیان و ال ش 

هما دار اکفٍر و یرتفع منها المسک و الرقیق. و بوخان معادن للفّضة غزیرة، و فی اودیة الخّتیل ذهی  و تبیر کسییر یاجمیع فیی السییول 

 (394 – 393  صص. )صورة االرض ابن حودل یجری من بلد وخان، و بین وخان و التّبت مسافة قریبة.

ارنهر  رود ختالن و رود وخش هستند. و در آنجا رود های بغیر از اینها هم وجود دارد ه  در معاونین دریای آمو از ررف ماوراء و 

: ُهفلبهفُک دهرار زیهر انهد شههر خهتالن[ و وخهش دهرار دارنهد. و کچیهکوحقیقیت یهک دریها به  شهمار مهی آینهد هه  بهین دریاههای خربهاع ]

از آن روستاق هبیر ]شهر بزرگ[ درار دارد. و شهر های وخش عبارتند [  مفُنفُک  تملیات  فارغر  هاوبنج  اندیجاراب  و بعد کوال ]

منک  و هالورد ]درغان تیپ [ نسبت به  هلبهک ]ههوالع[ بزرگتهر اسهت  بغیهر از مقهام پادشهاه در و [  الوهند  قرغان تیپۀرد ]الوَ از: هِ 

 هلبک.

و بهاالتر از آنهها مشهک نهاز   .آیند ه  آنجا دیار هتر اسهت[ می شغنانو ِشقینیش ] [واخانوخان ][  ختالنو بعد از ختم وخش و ختل ] 

زیهاد پیهدا مهی )رهالی خهام( بهر رهال و تِ   بوی[ یافت می شود. و در واخان هان های نقره بسیار زیاد است و در وادی ههای ختهل]خوش

 د. و مسافۀ راه میان واخان و تبت نزدیک است. از ررف واخان می آیجریان سیالع ها  شود ه  توسر

در آنجها اسهت  دروازه سهاخت  اسهت تها از ورود « راشهت دلعه  » دهتر پامیر زاد می گوید ه  فضل پسر یحیی در تنگی شاخ دره هه  

ترهان بدانجا جلوگیری شود. در حاری ه  شاخ دره در آن زمان یکی عالد  جات شغنان بوده  و هنوز در آن دیار اسالم ن  آمده است  

و « گبرههان»ان را از دیار هتر می آورد. در هتاع حدود ارعارم هم عین موضوع آمده است ه  آنها را بنام ه  ابن حودل شغنان و واخ

آورده است. پم راشت همان رشت امروزی است ه  در شمارشهردی  خهتالن دهرار دارد  هه  ههم مهرز بها فرغانه   « آتش پرستان» یا 

م از آن یاد شده  فعالً مشهخص شهده  هه  در سهریقول دهرار دارد  هه  در درغزستان است. موضوع توریم الپیدا ه  در هتاع برلیمو

دلعه  و یها حصهار سهنگی( برلیمهوم همخهوانی دارد  و بنهام دلعه  افراسهیاع »آنجا آن دلع  بنام تاشقرغان یاد می شهود هه  بها موضهوع 

 می خواهد تا مورد بح  درار گیرد. تورانی هم مشخص شده است. این موضوع خارف از بح  این مقار  می باشد  و فرصتی دیگری

 

 

 

از ناحیه  پهامیر دیهدن نمهوده و در  (16مهیالدی 1274سهال درن سیزده میالدی )ه  در  )ایتاریایی(  مارهو پورو  سیاح وینسی

 ستر نام  اش از پامیر زنین یا آوری نموده:

 ، ایتالیاییته شده از کتا  سفر نامه مارکو پولو ونیسیبرگف

                                                             
 (. 2016سال پیش از امروز )یعنی از  742   16
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 فصل بیست و ششم
هسههتند و زبههان خههاص خههود را دارنههد. آن  [مسییلمانمحمههدی ]  [] بدخشییان  (Balashan)مردمههان در والیههت بفَلههفَشان» 

هه  یک پادشاهی وسیع است و رول آن دوازده روز پوره ستر را در بر می گیرد و توسر شهزاده های مهوروثی ]بدخشان[ 
همه  آنهها ذوارقهرنین مهی رسهد  اداره مهی شهود. رقهع  ]مقهدونی[پارسیان  نسع شان ب  اسکندر  شاهِ از رریق دختر داریوش  

بها هیتیهت بهاال و  سهنگ ههای دیمتهیدر ایهن هشهور  معهادل اسهکندر اسهت. ساراسیتی مشتق گردیهده(  هه  ) ه  از زبان است 
ه ههای شهامخ . این سنگ ههای دیمتهی در ههوان والیت شهرت دارندبنام هم «رعل بفَلفَم »  یافت می شوند ه  بنام ارزش بلند

در . نهدمهورد ههاوش دهرار مهی گیر[ یاد می شهود  شغنان]  (Sikinan)بنام ِسکفِفنان تنها در یک محلی ه   جای دارند  وری
ریق هار هردن و امکهان   و تنها از ررال و نقره هار می هنند آن هان ب  دستور پادشاه  هار می هنند دسمی ه  در هان های

در آنجا برای ههدفی حتهاری هنهد  مگهر اینکه   است. بخارر مجازات مرگ  هسی جرأت ندارد بدست آوردن آنها امکان پذیر
 «از جناع عاری اجازت خاص دریافت هرده باشد. 

 

 )نوع(یافتن یک و در بارۀ والیت واخان  و باال رفتن برای مدت س  روز بررف دلۀ یک هوه مرتتع   –فصل بیست و نهم 

 آنجا   و در مورد زندگی وحشیان  باشندگانآتش آنجا  و ترثیر ارتتاع بلند بر درویژه نسل گوسپند 

 هه  در  عه  هها و باشهندگان آنجهااز دلز سهتر به  سهمت شمارشهرق و شهرق  [ و آغها بدخشیانبا تر  هردن والیت بفَفلفَهفشان ] 

] ب  والیتهی میرسهید هه  ُوخهان گذشت  و بعد از س  روز مسافرت  د  نب  برادر پادشاه تعلق دارهنار دریا سکن  گزیده اند  و 

 .آن ب  اندازه ستر س  روزه می باشد یاو پهن [ نام دارد ه  گستردگی درازا اخانو

ارههوار   صههحبت مههی هننههد  و از نقرهه  نقههر رفتههار و زبههان مخصههوص [ هسههتند  و بهها یههک مسییلمانسههاهنین آنجهها محمههدی ] 

هه  از بلشهان ]  [ آنها یک متوری )دست نشانده( بهودهمهتررسیم ] . رزمندگی دریر ب  نقر میرسند  و در ی بودهمردمان مدن

به  تجربه  مهی پهروردن حیوانهات وحشهی  روش ههای  متنهوعی را  [ ههدایت مهی گیهرد. آنهها در دسهمت نگههداری و بدخشان

شهردی و  –شهمال به  سهمت ههم هنهوز هه  و پهم از رهی نمهودن سه  روزه راه    . پم از تر  نمهودن ایهن سهر زمهیننندنشی

 بلنهد تهرین نقرهۀ جاآن دب  نقر میرسمیرسید  ه  ی ب  یک نقر  ا در آخرهوه ها   فراز آمدن پیاپی بر باالیو   دیمیرو شرق

ه جهیلهی دیهده مهی شهودباشد. آنجا  در میان دو سلسل  ههوه  روی زمین در جهان می  تایی جهاری اسهت هه  هه  از آن آع مصب

آنگونه  از   امهراسهت. در حقیقهت  بها رهراوت آنهرا پوشهانیده گیاههان سهبزداد یک جلگۀ وسهیع مهی گهذرد  هه  امت مسیر آن از

  در قهرف ده روز فربه  مهی گهردد. در آن غهر تهرین حیهوان اگهر در آنجها دور زده شهوداسهت هه  الباال برخهور دار  هیتیت 

  شاخی ههایی دارد هه  انهدازه نوع گوسپند با جسامت بزرگ  بویژه یک دنیافت می شو حیوانات وحشی ب  مقدار وافر گ جل

شهان  و قهروف بهرای نگههداری آذودهۀده  هها مالاسهت. از آنهها زوپهان هها   آنهها سه   زههار  حتهی شهش وجهع )بلسهت( دراز

هها( مهی سهازد تها زههار پایهان آنهها از ضهرر گهرگ هها در  اخ ها(  آنها حصار ها )ُشهل استتاده می هنند  و از عین وسیل  )ش

. می گویند ه  آنها )گرگ هها( بهاالی آن سهر زمهین هجهوم داده باشنداز گرگ ها آنها را نجات و  داخل حصار در امان باشند

برنهد. شهاخ ی مه ا و یا بز های وحشی را از بین آن گوسپند هبسیاری از )شاید( آنها تعریف می هنند  ه  می آورند و دسمی 

  بههرای اینکه  مسههافرین در فصههل تلهی جههور شهده  دیههده مهی شههود  از آنهها در ارههراف راهدر آنجهها فهراوان هها و اسههتخوان هها 

[ مسهمبی گردیهده اسهت  در مهدت دوازده  رېپیامگۀ مرتتهع را هه  بنهام پهاِمر ] آن جلراه خویش را گم نکنند. در برف زمستان 

است ه  در آغاز سهتر توشه   و الزم  در آنجا نمی بینید هیب باشنده ای راا شم تمام این مدتو در   روز راه می توان پیمود

بلند است ه  هیب پرنده ای در نزدیکی دل  ههوه هها دیهده نمهی شهود   بر گیرید. ارتتاع هوه ها ب  ددریبا خود راه را و آذودۀ 

  عهین د  آتهش را هه  روشهن مهی هنیهی آنجهاسهردی ههوا )شاید( فکر شود ه  اگر تصهدیق ههنم هه  از گزنهدگیو زقدر مبارغ  

 .تورید می هنددر پختن غذا را  عین اثر  ندارد  و ن  ایرا ه  در سرح پایین تر می تواند داشت  باشد گرمی 

ز باالی ههوه هها و از میهان ستر دوازده روزه  ب  سمتی ه  در حرهت هستید  هنوز هم زهل روز دیگر ابعد از انجام همین 

گذشتن از باالی دریا ها و پهنای صحرا  بدون اینک  هسی از باشهندگان آنجها را و یها جلهوه ای از گیاههان سهبز را   – ها دره

خهود بهر بهدین خهارر  تمهام مهواد خهوار و بهار را بایهد همهرای  یهد.اه پیمایی می هنبرور دوامدار ردر آنجا ب  مشاهده نشینید  

وجههود اینهمهه   در وسههر ایههن هههوه هههای بلنههد  در آنجهها دبیلهه  ای از مردمههان وحشههی  بههد . آن منرقهه  بلههورو نههام دارد. بهها گیریهد



 

شغنان سیمایاداره نشرات                                      12                                                       نوروز علی ثابتی 
 

بهرای خهود ربهام  ر مهی برنهد و از پوسهت آنههارینت  و بت پرست مآع زندگی می هند ه  از هشتن حیوانات آنجا حیهات بسه

 (2002ر تومام رایت در انگلیسی توسو بر گردان )بر گرفت  از: ستر نامۀ مارهو پورو ونیسی  نوشت   می سازند.

 

 ، مامور هند برتانوی در آسیای میانهاز کتا  بام جهان، نوشته تی. ای. گوردناقتباو و بر گردان 

 فصل نهم: 

نواحی نها شهناختۀ پهامیر برهور   منرق  مرتتعاین  زیر این نامِ تا هنون ِی مشهور بودیم  ه  « باِم دنیا » ما در حال عبور از 

. نخستین جههانگردان مشههور هه  از پهامیر گذشهت  انهد  زایهران زینهی بودنهد هه  ههفِِوی منتشر شده بودهای ما نقش  در نسبی 

مهیالدی   644میالدی گذشتند  و سپم در سال  518از اینجا در سال  (Sun Yun)و سون یون  (Hwei Seng)ِسنگ 

( ب  دنبال آنهها از آن مسهیر گذشهت. بعهد از Hwen Tsangڼگ اڅفِِون ښزایر و جهانگرد مشهور تری بنام هفِِون تسانگ )

از آن مسهیر  (Benedict Goёs)بفِنهفِدیکت گهویز  1602جههانگرد مشههور مهارهو پورهو و در سهال  1272آنهها در سهال 

 آمدند. 

با این وجود هم  گزارش هایی ه  آنها روایت هرده اند  بسهیار گنهگ و عمهومی بودنهد هه  نقریه  درسهتی را از ربیعهت ایهن 

از پههامیر بههزرگ دیههدن هههرده  و  1838نخسههتین اروپههایی معاصههر بههود ههه  در سههال  (Wood)منرقهه  افههاده نمههی هننههد. وود 

هرده است. گزارش او ددیهق و بها توضهحیات متصهل از مسهیر  دریای آمو را تا ب  یکی از سرزشم  های اصلی اش جستجو

دلع  پنج  تا آخرین نقرۀ غربی جهیل پامیر بزرگ است  دسمی ه  ما یافتیم در زمان گذشتن از عین محهل  زیهزی دیگهر به  

 گتتن نمانده ه  بخواهیم آنرا توضیح دهیم.

از واخان از رریهق پهامیر خهورد   «میرزا » م بنا (Colonel Montgomery)دگرمن مونت گومفِری  یِ  هاوشگر بومی

را از رریق یک سلسل  محاسبات از دبیل اندازه راه ها  تاریمسرزشم  های رود آمو و رود » گذشت  و یگان  هسی بوده ه  

 1870فیض بخهش در سهال «. با مشخص نمودن زندین نقر  عرضی جغرافیایی با هم پیوند دادو و با همک آر  جهت یاع 

یق پامیر بزرگ به  سهریقول و یاردنهد رفته   و یهک سهتر نامهۀ متیهد و بسهیار متصهل را نوشهت. بها وجهود ایهن  دبهل از از رر

در هارهۀ    هنهوز ههماینک  شناخت ارضی و یا توپوروژی زمین پامیر را برور واضح  شناخت  شود  زنهدین نقهار بسهیار مههم

 از ابهام بادی مانده است.

 (Lieutenat-Colonel T. E. Gordon, C.S.I., Cornell University Library, Printed for R.&R. 

Clark for Edmonston & Douglas, Edinburgh, pp, 121 – 122) 

زنهین اقههار نقهر مهی شهود: پهامیر به  معنهای برههوت )بیابهان(  زمهین بهایر  و متهرو  بهوده  ورهی « پهامیر » در مورد نام 

خ ب  پرسش من ربق هار برد های آن )هه  مها در زیهر آخهرین نقره  شهردی جهیهل بهزرگ هنوز هم دابل نشیمن باشد. در پاس

در روز گار پیشین  زمانی این جایگهاه  محهل سهکونت درغیهز هها بهود  دسهمی » بودیم( یکی از همراهان راهنمای ما گتت: 

ز یاد می شود   بنهام پهامیر یهاد نمهی ه  ویران  های دهکده آنها در اینجا هنوز هم ب  نقر میرسد  تمام وادی  دسمی ه  امرو

ه  بعهد از سهریق دهول هه  اهنهون توسهر درغیهز هها اشهغال  شد. این جای توسر نام دهکده هایش شهناخت  میشهد  دسهمی هه  ِخرب

گردیده  ب  این نام شناخت  نمی شد  و دسمتی بنام زاررینگ  بهم ربهار  وغیهره یهاد مهی شهد. زمهانی هه  به  بیابهان تبهدیل مهی 

این نام ب  شکل یک اصرالح عام تبارز پیدا هرده ه  ب  زراه گاه های مرتتهع و همهوار  و «. م پامیر یاد خواهد شدشود  بنا

وادی ها هاربرد دارد  تا اینک  از زراگاهای هوهی ه  فقر در فصل تابستان دابل نشیمن هسهتند  متمهایز گردنهد. وادی شهیوه 

پامیِر شهیوه » دارد  برای میل  های تابستانی مشهور است  همزنان بنام  ه  بررف شمال شردی فیض آباد  بدخشان مودعیت

 یاد می گردد.« 
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 (Gordon, p. 162) 

 Innermost Asiaآسیای میانه، رالب کوبولد کتا   اقتباو و بر گردان از

 Innermost Asia, Travel and Sport))ب  انگلیسی: « آسیای میان   گردشگری و ورزش در پامیرات » بر گرفت  از هتاع  

in the Pamirs نوشت  رارف پی. هوبورد  )(Ralph P. Cobbold)  1897سیاح و مامور هند برتانوی در آسیای میان  در سهال 

 . 35 – 31هجری خورشیدی(  از پامیر دیدن هرده. فصل دوم هتاع  صتحات  1276میالدی )

 ر ها تا کاشغرېفصل دوم: گذشتن از میان پام

ها یک رشت  جلگ  هایی هستند ه  ب  رشت  هوه هاِی گسترده متصل بوده ه  در آنجا در ری درون متمادی عمل یخزهاری همهراه  پامیر

با تاثیرات باد و هوا  سکوی هوه ها را ب  تدریج ساییده  و وادی های محار ب  خود را پر هرده است  جریان نا هموار و خشن  مسیر 

  بر آمدگی های شیع های پست تر را ساییده و ب  یک سلسل  دشت های هموار منتهی شده ه  آن دشت ها آبی را آرام و نرم و ساخت 

 در میان  ستیِغ تیز هوه های پوشیده از برف و پیر یخ ها  یکی پی دیگری درار دارند.

غوری[ اشتقاق یافته  اسهت. بلنهد تهرین ] و یا بیابان [ است و از زبان خودندی ]ترهی دودندی؛ اوی  «صحرا» ب  معنای « پامیر» واژۀ 

متهر[ بهوده  و بها تقسهیم  3600فُهت ] 12000ارتتاع ]از سرح بحر[ را ه  پامیر در آنجا مودعیت اخهذ نمهوده  برهور اوسهر بیشهتر از 

اِم به» متر[ میرسد  و بهدین رحهاق  اصهرالح  5400متر تا  5100فت ] 18000تا  17000شدن توسر سلسلۀ هوه ها ارتتاِع آن از 

 بر آن ارالق می گردد  ه  این اصرالح عموماً توسر نویسندگان منقره پرداز هار گرفت  می شود.« دنیا 

ایستادم  برای اورین بار نگاهم را بررف منرق  پامیر دوختم  دسمی هه  پیشهتر آنهرا شهرح [ کبک]لِک ېروری ه  من باالی دلۀ هوتل ه

بیابانی ترین بخش آسیای میانه  بپهردازم  خهوع خهواهم بهود اگهر در شهرح گهزارش خهود دادم. و پیش از اینک  ب  گزارش سترم بسوی 

همی مک  نمهوده و در مهورد عالده  جهات مربهور به  آن  بعضهی جزسیهات را اراسه  دههم. مهن نمهی خهواهم هه  در مهورد منشهر و رشهد 

نوشهت  ههای شخصهیت ههایی زهون تهورن جهان وود تدریجی سیستم پامیر  بیشتر نوشت  هنم. ]زیرا ه [ این موضوع ب  پیمان  وسهیع در 

(Captain John Wood) دگروال تی  ای  گورَدن  (Colonel T. E. Gordon)ِرهلوم  ې  ِاریس(Elisèe Reclus) تورن  

 Colonel Sir)  دگهروال ِسهر تهاَمم هورهدیب (Lord Curzon)  رهفُرد ههورزان (Captain Younghusband)یانهگ اَزبنهد 

Thomas Holditch)ن ِهدین ڤفِ   س(Sven Hedin) بهاز تهاع یافته  و دیگران  ه  تعداد آنها بهرای ذههر ههردن خیلهی زیهاد اسهت  

. بدین رحاق  من ررح نمودم تا نوشت  ام را ب  بیانات مختصهر در مهورد موضهوع جغرافیهایی پهامیر هها و منهارق دور و بهر آنهها است

 محدود سازم. 

مرز بندی توسر هوه های شامخ و پوشیده از برف  داشتن وادی با پهنای ناهمگون  داشتن ریهگ ویژگی ِی پامیر بودن  موجود بودن 

ها بوجهود آمهده   آبراه   ه  از تقارع باشد سنگی و زمیِن بایر   و یا بعبارت دیگر  ه  دارای گیاهان هم رشد و درعات زمین باتالدی

هیل هایی به  انهدازه دابهل مالحقه  گسهترش پیهدا مهی هننهد. مسهلماً  یهک پهامیر  ه  آن  آبها در جاهایی باهم یکجا گردیده و ب  تشکیل ج

وادی ِی هوهی می باشد ه  از پیر برف ها تشکیل شده  و از وادی های ههوهی معمهوری در ایهن تتهاوت دارد هه  فقهر به  دریهل ارتتهاع 

تا اینک  شکل یک دشت را بخود گرفته  اسهت. شهکل  پر شده است (alluvium)بواسرۀ آن  ]آنجا[ از آبُرفت  درج  ایک بسیار بلند و 

دابل دید پامیر ها  دلبت درخت ها  فراوانی مراتع ]زراگهاه هها[  و سهختی و خشهنی ادلهیم آنسهت. بهرای بیشهتر از نیمهی از سهال  منرقهۀ 

 پامیر پوشیده از برف بوده  جهیل های آنجا منجمد  و معبر های آنجا مسدود می باشد.

مهرخوذ از زبهان اویغهور/ازبیکی اسهت  یهک مثهال دیگهر را نیهز در اینجها دابهل ذههر مهی ر ېادعای اینکه  واژه پهامبرای اینک  

 دانم.

 است ه  این واژه ریش  زبان های ترهی را ندارد. این ادعا بیجامعارض : اگر هسی گوید ه  

نام آنها در زبان های ترهی اسهت   ریش  وجود دارند ه یآیا جاهای دیگرمالحق  شود ه  نخست باید در ارراف این مکان 

 ها است.دیقاً پامیر هم از جنم همان نام ر با این زبان ها باشد  پم دېدر ارراف پامو یا  یا خیر  اگر زند جای در جوار



 

شغنان سیمایاداره نشرات                                      14                                                       نوروز علی ثابتی 
 

در پامیر  محل  های بنام علی سو )آع علی(  در والیت سینزیان زهین ههم سهرحد بها پهامیر ایهن نهام ههای ترههی به  نقهر مهی 

  زقمقتهین  دهرا ه  همان ُزر هول اسهت( دول )جهیل زرد ِریقآع(  تاشقرغان ]دلعۀ سنگی[  ساورند: تِگِرمان سو )آسیاع خ

   و ... ]جهیل سبز[   یشیل هول]جهیل سیاه[ هول

 هستند. واخانی ها شغنانی ها و مردمانی از دودمان   در زین جارع تر اینست ه  ساهنین عمده این شهر  ها

  واژه نام  ای عالوه گردیده است  ه  این واژه نام  توسهر «گزارش یک ماموریت بررف یارهند» زهارم هتاع  در فصل

واژگهان مقایسهوی بعضهی از زبهان هها هه  در » تهی  گردیده است ه  زیر عنهوان  (H. W. Bellew)و یداهتر اچ. دبلیو. بل

زارش اضاف  شده است. در زیهر  فقهر زنهد تها واژه مقایسهوی ؛ در فصل زهارم آن گ«زمین هاشغر بدانها تکلم می گرددسر 

 رور نمون  در اینجا آورده می شود.

Dari 
 دری

Kalmac 
 قلماقی

Wakhi 
 وخی

Sarigh Culi 
سیییییییییری  قیییییییییولی 

 )سریقولی(

Kirghizi 
 قرغیزی

Yarkandi 
 یارکندی

English 
 انگلیسی

 Ussun آع
 اُسون 

 Yúpk 
  فکیوپف  

 Water واتر Sú سو Sú سو  Khats ښڅ

 Sásun برف
 ساُسن

Zam              
 زم

 Snow سنو Cár دار Cár دار  Zamán زمان

دشههههههههههههت  
 صحرا

Khoyur
a خفُیوره 

ylácÁ  
 آیالق

             Dákht Chol تښدا
 زول

Chol               
 زول

ِدِسهههههههههههههههههههههههههههههرت  
Dessert 

فههههههههههههالت  
سههههههههههههههرح 

 مرتتع

Gázir  
 گاِزر

Mydán 
 میدان

 ,Jilga Pámir جلگ    
Sáy   پههههههههامیر
 سای

Pámir, Sáy 
 پامیر  سای

 Plateau پلَتو

 Gházir زمین
 غاِزر

Zamín 
 زمین

 ڎَزمههههههههههههههههههههههههههههههه  
Zamâdh 

Yar                  
 یسر

Yar                  
 یسر

  Land رند  

 Shanco Shahr شهر
 شهر

        تهآون هند Kand هنت Khâr Kant هرښ
Town 

 Bádám بادام  
 بادام 

Bádám  
 بادام

  Bádám  Bádám بادام  
 بادام

Bádám    
 بادام

 Almond  آمند  

 Chhoná گرگ
 زهونا

Shapt              
 پتشَ 

              Khìthp Búrí پڎ  خی
 بوری 

Búrí               
 بوری 

  Wolf ُورف  

  Ayun   خرم
 اَیفُن

Naghad
úm 

 نفَغفَردوم

                Ayiq Arik ایِق Yurkh ښیفُر
 اِرق

  Bear بسر

 Shiwa دلع 
 شیوه

 Calá     
 دال  

 Calá       دال Cúrghán 
 دورغان

Corghán 
 دفُرغان

Fort فورت 

     Miltic بوه Boh تتنگ
 ِملتفِق

Miltic     ِملتفِق Miltic     
 ِملتفِق

Miltic     
 ِملتفِق

 Musketَمسکِت 

 

جهدول اضهاف  نمهودم  همزنهان تلتهق ایهن واژه هها را در پهلهوی ههر واژه را از ابتکهارات نوت: سهتون بخهش دری را مهن به  

 .نویسنده این مقار  است

یج  گیری می شود  ه  بعضی از واژه ها  در تمام این زبان ها  یکسان تلتهق مهی این واژه ها  زنین نتاز مقایس  بعضی از 

 واژه ها هامالً متتاوت هستند.  و بعضی «ملتق » و « بادام» شود  مانند  واژه 
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»   سهریقوری آن «میهدان » اسهت. هه  معهادل واژه واخهی آن  plateauدر انگلیسهی « سهرح مرتتهع»  و یا «فالت» واژه 

 می باشد.« وادی »   و معادل پارسی دری آن است« پامیر»   و یارهندی )اویغوری( و درغزی آن «جلگ  

 سریقولی شغنی دری

 ښڅ ښڅ آع

 زمان ِژنفِج برف

 تښدا تښَده دشت

 جلگ  نۈدېن  مۈَمید میدان  وادی  جلگ 

 ڎَزمه ڎِزمه زمین

 هرښ هرښ شهر

 بادام مۈباد بادام

 پڎ  خی وورف گرگ

 ښیفُر ښیفور خرم

 دفاَل دفَل ؛ دفُرغن دلع 

 ِملتفِق فَنڅِملتفِق؛  تتنگ

 

واژه های شغنانی و سریقوری یکسهان هسهتند  و صهرف فهرق رهجه  روری ه  در جدول باال مالحق  می گردد  هتتاد فیصد 

 ای دارند.

در زیر  نام بعضی از مکان ها )رود ها  هوه ها  جهیل هها  و دشهت هها( را هه  در پهامیر مودعیهت دارنهد  و ریشه  آنهها در 

 زبان ترهی است  در اینجا آورده می شوند.

 نام دشت ها: 

. در شهغنی ههم زهول و زوره   بیایهان و بادیه  (در ترهی صحرا را می گوینهد زول. )زول   دشت علی زور و یا علی تغارم

 دزل آرت  َزی گنبدبَ  )بیدی ( راگویند.

 ل  ها: فُ د

 نیزه تاش    ؛درا بالق      آق بالق؛    ؛]تاب دمباش[ تاب دونگ باشی

 جهیل ها:

جهیهل شهور و یها توزی ههول )       ساریق هول )جهیل زرد(؛درا هول )جهیل سیاه(؛         یشیل هول )جهیل سبز(؛        

)آشههیانۀ  ُبرگههفُت ُیرسههی ؛        اوی هههول )جهیههل دههاز(؛           )جهیههل بههوگین( ِسههک هههولسا نمکههی(؛                       

 ؛ زقمقتین هول؛   َیسیق هول )جهیل گرم(رنگ هول )جهیل نخزیر(؛ عقاع(

 دزل سو )رود سرخ( دریا ها: آق سو )رود ستید(؛    

مهزار )مهزار سهِر  ییهور َنیزه تاش )سنگ و یا صخره نو  تیز(   ها: آق تاش )سنگ و یا صخرۀ ستید(؛         نام صخره 

 راه(

   سریغ زوپان )زوپاِن زرد(.نام دره ها: درا دُرم

 بروغیل نام هوتل ها: هیلِک؛     ِززیلِک؛     نیزه تاش؛    واخجیر؛     
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نام تمام جهیل هها  ههوه هها  دریاهها   –اهثریت نام های مکان ها در پامیر ب  زبان های ارتایی )ترهی( می باشد دیده شد  ه  

ترههی وابسهتگی دارد  خهود واژه ان ههای پم ب  اثبات رسید ه  نام جاهای مشهور ارراف پامیر  ب  زبدره ها  و دشت ها. 

 از زبان ها ترهی مشتق گردیده است.ر هم ېپام

» نا گتت  نمانهد هه  واژه اول آن واژه مشهتر  بهین ازبیکهی  اویغهوری  پارسهی  و پشهتو مهی باشهد هه  آن عبهارت از واژ  

مهین  و زهون در اخبهار زیهاد تهر ههم بنهام بامیر = پهامیر  بهام ز ب  زبان ترهی تعلق دارد.« ایر»می باشد و واژ  دوم « بام

بهام » بام دنیا معهروف اسهت. شهاید معنهای آنهرا مهارهو پورهو از مردمهان پرسهان نمهوده  و بهرایش گتته  باشهند هه  معنهای ایهن 

 است ه  وی آنرا در هتابش بنام بام دنیا برای جهانیان ب  معرفی گرفت. «زمین

مورد  واژه پامیر پذیرفت  بلک  تهاثیر آن در ادبیهات مها بسهیار اسهت. بهویژه بهاالی  اربت   تاثیر زبان های ترهی را ن  تنها در

رهج  دری بدخشانی و زبان های پهامیری ههم ماننهد دیگهر زبهان هها واژه ههایی از ترههی به  عاریهت گرفته  انهد  هه  به  شهکل 

 گسترده دابل استتاده می باشند.

 درفش هاویانی  روا(  پرزم. مثالً: بیرق  بیره ه  در فارسی درفش است )مانند

ت ه(  دیماق  دیزه )رجام(  دالچ  دهُرق  دبرغه  )دنهده(  دهزل )سهرخ(  دمزهین )تازیانه (  زقمهاق  دهارین  دهروایالق  دشالق )دِ 

    دیوان بیگی )دفتر دار()هشک(  بیگم  بیگ  خاتون  خانم  یراق )اسلح (

الب )ریشهخند ههردن  تقلیهد غ )تشهکر  سهپام(  دِهفُ دهاغز )هاغهذ(  دلهخمهاق ژیهر(  څ(  زقمهاق )ښدر زبان شغنانی: دشق  )خَنه

 (داِشق )آواز خواندن  دے داشق رۈالو )آتش(  ارد  )پشت  همر(  یاب )روغن  مثالً در سر یاب زای(  هردن(  اَ 

 بیشتر واژه هایی ه  مربور ب  رزمندگی می شوند: 

)دمزهین  تازیانه (  تِهُرب  ِوالب )خهر و یها اسهپ  اوالب(  دهاق  ےزیهن اسهپ(  دمزهُول )یسهاول(  دهاش )دره ُول )دراول(  یَسه

 دالچای(  ښهر درم  انبی سیاه  ب  شغنی تِ  ک(  دُِرم )سنگ توده  مانند دراښخُ )خشک ب  شغنی 

جلهو )جلهو دار ُوچ  دره همر )شخ سیاه(  آتِهن درق  دشت اَ  : دشتِ و دیگر ساحات شمال افغانستان نام های ترهی در بدخشان

ه(  دهره دهوش )بهاز  اسپ(  بد تهاش  تاشهقرغان  ینگهی دلعه   آی خهانم )مهاه بهانو(  آق بهالق )تپه  سهتید(  دهره دهوزی )سهیاه بهرب

  آق بوریها )بوریهای سهتید(  سهیاه(  آق سهو )سهتید آع(  آق ُهپهُر  )پهل سهیاه(  آدتهاش )سهتید سهنگ( سیاه(  دهرا تگهین )غهالمِ 

خهورجین )بهار جامه (  سهنجاق  دورمه   دشهون )رشهکر(  دورباغه  )غهو (  دهوش )بهاز  شهاهین(    دهزل دلعه  سغور دشت.

هماف )دوماچ(  یاغی  آغا  گزم  )شبگردی(  ینگ  )زن بهرادر(  یزنه  )شهوهر خهواهر( آزه  )مهادر(  یورغه  )اسهپ خهوش 

   ینگی دلع  )دلعۀ نو(.  درادزی )دزد  راهزن()دریر( حرهت(  بهاُدر

 

 :نتیجه گیری

  واژه جدیدی نیست ه  روم ها آنرا هشف هردنهد  بلکه  دسهمی هه  دیهده شهد  نهام «رېپام» دسمی ه  در باال ذهر شد  واژه 

این سر زمین حتی پیش از اسالم هم ب  این نام شناخت  شده است. دسمی ه  در ستر نامۀ هیوان تسانگ  زایر زینهی ایهن نهام 

سهال پهیش از  1372مهیالدی  یعنهی  644ه  او در درن هتتم میالدی )در سهال  آمده است (po-mi-lo)ب  شکل ُپ می رو 

آمهده اسهت. تهاریخ نویسهان  (po-mi)  و در نوشت  های دیگر نویسندگان زینی ب  شکل ُپ مهی امروز( از پامیر دیدن نموده

االرض و اعهالق ارنتیسه (  در هتاع های شهان )در صهورةدر درن دهم  رست ابن و یا نویسان عرع مانند ابن حودل و جغراف

نوشههت  انههد. جهههانگرد ونیسههی  مههارهو پورههو هههم در سههتر نامهه  اش از آن بنههام پههامر « بههامر»   و «فههامر » آنههرا بهه  شههکل 

(Pamer) سهال پهیش از امهروز( دیهدن ههرده  742یعنهی در  1274  هه  از پهامیر در دهرن سهیزدهم ) در سهال یاد می هنهد

  .است
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دابهل تجزیه  بهوده  و « رېهاِ »و « پهام» اویغهوری دارد  و به  دو هجهاِی  –دسمی ه  دیده شد  این واژه ریش  در زبان ترهی 

مشهور است. نقر ب  دانون زبان های اروپایی  آنها بر هجهای دوم « باِم دنیا» است  ه  اهنون بنام « باِم زمین » معنی آن 

سهاخت  «  Pameer پهامیر»   را «Pamerر ېپهام» تلتهق نمهوده  و از  (eer)ل را به  شهک (er)آن تکیه  وارد ههرده  و 

و ایهن هلمهات را بها واژه هههای « میهر» و « پها» غلهر فهمهی دیگهری هه  صهورت گرفته   تجزیه  ایههن واژه به  دوهجهای انهد. 

ههوهی هه  از آن خورشهید استخراف هرده اند. در حاری ه  در اوسهتا  « پای خورشید» پارسی ربر داده اند  و از آن معنای 

ر ههیب ربرهی نهدارد  و ایهن ېاست  و معلوم نیست ه  مودعیت این هوه در هجها اسهت. و ههرا بها پهام« هرا» سر میزند  بنام 

» و « ُف = جهو » است  ه  شهکل اصهلی تجزیه  آن « رافی » و « جغ » ب  « جغرافی » همان خرای تجزی  واژه ترهیبی 

»   به  شهکل اسهت  نه« رېپام + ا»   ب  شکل «پامیر » یج  گرفت  می شود ه  تجزی  واژه است. پم نت« غرافی  = گرافی

 «. پا + میر
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