زبانهای پامیری آینه قدنما زبان اوستایی وفرهنگ کهن سال مهین ما

نویسنده  :هزاره بیک سوداسپندکوهی
 ۲۸دسمبر ۲۰۱۶
اشکاشم -افغانستان

بدخشان سرزمینی که با تمدن بیش از پنج هزار سال و باداشتتن معتادن لعتل و الجتورد در جهتان
مهشور است ،یگانه مهتد پترورش آریاییتان اصتیل بشتمار میترود .جتای بستا تاست
بگونتته درستتت از طتتر

کته باگذشتت زمتان

محقیقتتین و پژوهشتتگران ،ایتتن ستترزمین تتتاریخی متتورد مطالعتته دقی ت قتترار

نگرفته است و اگرتحقیقات هم صورت گرفتته از دستت دوم و ستوم بتوده و واقعتات درآن بگونته دیگتر
بیان شده است.
بدخشان که یک سرزمین وسیع را احتوا میکند  ،پژوهشگران اصآل از زیاد ترین نقتاط و محتتت
این خط باستانی هیچ نوع آگاهی ندارند و چنین کار ستب آن شتده کته گتاهی نتام یتک محتل را بته جتای
دیگر نسبت می دهند ودر اثر آن کلمات اصیل آریایی معنی دیگر را بته ختود میگیرنتد و متن خواستتم
دراین مقاله در مورد تغیراین محتت اشاره نمایم.
همچنان درین خط باستانی مردمانی زیست دارند که مهشور به پامیری بوده و زبتان شتان از یتک
مادر زاده شده دراین سرزمین پرورش یافته و درطتطم امتوا زمتان تتا امتروز زنتده نگهداشتته شتده
است که دانشمندان ومحقیقین زبان های پامیری را جز شاخه مشرقی ختانواده الستنه ایرانتی میشتمارند
که باقیمانده زبان (زند یا اوستایی) است که قدامت آن نظربه ساسانی بیشتر میباشد.
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محترم احمد علی کهزاد در تاریخ ادبیات افغانستتان متی نویستد «:هماطوریکته زبتان سترود هتای
ویدی از لسان هندی مشترک نماینتدگی میکنتد ،زبتان زنتد یتا اوستتایی قتدیم تترین مظهتر لستان ایرانتی
مشترک است ».در زبتان زنتد منظومته هتایی بنتام سترود گاتتا کته شتباهت آن بازبتان ویتد دلیتل برمبتدا
مشترک آنها و متکلیمتین آنهاستت در شتمال افغانستتان یتا حتوزه آمودریتا – وآنچته بیشتتراین مطلت را
تاییتتد متتی کنتتد شتتباهت بتتین زنتتد و پشتتتو وبتتین زنتتد و زبانهتتای دستتته غلچتته پتتامیری کتته همتته امتتروز در
افغانستان معمول و مرو است.
چنانچه دربیشتر کت ادبی و تاریخی نخستتین مهتد پترورش آریایهتا را سرچشتمه هتای اکستو
شمال سلسله کوه هندوکش ثبت نموده اند که به اثر ازدیاد نفو

و

و تاثرات وضع جوی بتتدریج از نقتاط

مرتفع به مهاجرت ها پرداخته و شتهر نشتینی را اختیتارنموده انتد ،کته در قتدیم تترین اثتر کتتا اوستتا
درسرودهای ریگ وید جمتت صد زمستان و صد ختزان زیتاد استتعمال شتده کته نشتان دهنتده منتاط
ر
بیشت از دو ماه در ساا ییتاو و ده ماه دیگتر را
زیست آنهاست  .با آنکه موسوم گرمی این سرزمین
میتوان زمستان شتمارید کته ثبتوت جمتتت سترودهای ریتگ ویتد استت و در کتتا اوستتا بیتان گردیتده
استتت .آنچتته کا دربعضتتی از آثارپژوهشتتگران بگونتته استتاطری وقتتول نقتتل هستتتند  ،نمیتتتوان آنهتتا را
جوا گوبیان تاریخی دانست این رس ن
زمی دانتو بخاطریک طبیعت بهترین کتا زنده گی است کته
آثتتاروعتیم باقیمانتتده را بتته زبتتان گویتتا بیااام میک ا  .دکتتتورمرادی زحمتتاتی را در رابطتته بتته تتتاریخ
بدخشان متحمل شده اند که جای افتخاراستت ،ولتی نکتته مهتم آنکته در بیتان دورهتای استاطری در اثتر
خویش راجع به سرزمین که دانشمندان آنرا نخستین مهد پرورش آریاییتا -پیشتدادی ،کیتانی دانستته انتد
خصوصآ واخان،اشکاشم و زیباک ذکر شایان به عمل نیآورده است و دلییل را هم ذکر یکرده ای .
در صورتکه نقاط متذکره از نظر استراتیژی و جیوپلتوتیکی درطتول تتاریخ دروازه مهتم شتاهراه
ابریشم به شمار میرود .آثار وعتیمکته درکتوه پایته هتاو درهتای واختان ،اشکاشتم و زبیتاک بتا گذشتت
هزاران ستال تتاهنوز بتاقی مانتده کته از نظتر مهندیستی جتوا گتوی تمتدن یونتان بتاختر انتد  .ازجملته
صدها دژ نظامی و اجساد مومیتایی شتده کته امتروز بته طتور ناجوانمردانته از طتر
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جهان به غارت برده میشتوند و از هتیچ مرجتع توجته صتورت نمیگیترد کته ایتن عمتل بترای فرزنتدانی
اصیل این مرز وبوم سخت درداور است.
قابل یاد آوری است به نسبت فرهنگ پروری و ایمانداری فرزندان اصیل ایتن ختط تتا دهته هفتتاد
به عنوان زیارت گاه و مکانات تاریخی مورد هیچ نوع دستت بترد قترار نداشتتند و حفاظتت شتدند ولتی
مافیای منطقه و جهان به اثر کم ساختن اعتقادات فرهنگی زمینه غارت را مهیا ساختند.
بنتتده کتته یکتتی از متکلمتتین زبتتان اشکاشتتمی میباشاام تاحتتدی بتته زبتتان وختتی هتتم دسترستتی دارم و
معتقد هستم که زبان اوستای تاهنوز درمیان زبان های پامیری بگونه زنتده موجتود انتد .اگرچته استتاد
روان شاد شاه عبدهللا یمگی تعدادی از کلمات و واژه های پامیری را در اثر ارمغتان بدخشتان و واژه
های پامیری گردآوری نموده ولی متاسفانه خودش به زبان های پامیری آشنایی کامل نداشته درهنگتام
مصاحبه متکلمین کلمات را به گونته دیگتر تلفتظ نمتوده انتد کته اکثتر واژه هتا از نظتر تلفتظ و معنتی بته
زبان اصلی اش مطابقت ندارند همچنانکه واژه ها معنی اصلی را افاد نمیکند اسمای ایتن سترزمین را
محقیقین خارجی به جای دیگتر نستبت داده انتد .بگونته مثتال در آبتان یشتت فقتره  ۴۹اوستتا آمتده استت
«:پهلوان هوستراوا عقت دریاچته کیکستته کته عمیت استت صتد است ,هتزار نرگتاو و ده هزارگوستفند
برای اناهیتا ربه النوع آ قربانی نموده و خواهش کرد تا برشیاطین و ناکسان دست یابد ».بعضی هتا
این کلمه را نام قدیمه دریاچه ایورومیه درآزربیجان میدانند ،دسته دیگر متدققین موقعیتت آنترا بطتر
شتتمال شتتر

آریانتتا قتترار میدهنتتد و گتتا یگتتری آنتترا عبتتارت از دریاچتته استتیک کتتل میدانتد اگتتر بگونتته

درست تحقیقات صورت گیرد اسیک نام دره در زبیاک است که بجای حر

اول فعت یتا تلفتظ میشتود

وبتته یستتیک مستتما استتت ونیتتز میتتتوان گفتتت کتته شتتاید ایستتک کتتل بتته استتکتل تبتتدیل شتتده باشتتد کتته هتتردو
دریاچه مذکور از سرچشمه هتای دریتای کوکچته بشتمار میترود .در ولتااا اشکاشتم چنتدین محتل بته
نامهای (شاگان کیو ،قّژدکیو،کیوان یا گیتوان دره ،گوخانته ) مستمی اندکته نماینتده گتی از اقتتدار کیتانی
میکنتتد و در هریتتک از نقتتاط یتتاد شتتده دژهتتای نظتتامی وجتتود داشتتته کتته تتتاامروز دیوارهتتای بتتر و
باروهتتای آنهتتا نمایتتانگر حضتتورنظامی را درآن قلتته هتتا میکننتتد و شتتاهان کتتاوی همتته اوالده واحقتتاد
کواکوابتتا موس ت

ایتتن دودمتتان بودنتد کتته درستترودهای ویتتد در زمیادیشتتت فقتتره ۷۱و فتتروردین یشتتت
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فقره۱۳۲در مورد کاوی – کوی و کاویا ذکر رفته است که احتمال دارد اگتر دژتتل کتوک گتوان دره و
دژشتتاگان کیتتو در اشکاشتتم از طتتر

باستتتان شناستتان حفریتتات و متتورد بتتازجوی قتتار گیتترد شتتاید آثتتار

بدست آید که ثابت کننده بیان ما باشد.
چنانچه ذکر شد که زبان های پامیری در شمال هندوکش و زبان پشتو و دیگر لهجه هتا در جنتو
فرزنتتدان یتتک متتادر هستتتند کتته اوستتتا نامیتتده متتی شتتود  ،اکثتتر کلمتتات و واژه هتتا در آنهتتا از نظتتر تلفتتظ
همسان وهم معنا میباشد و از نظر قواعد دستتوری بتاهم مطابقتت دارنتد  .گرچته کتتا

اوستتا توستط

دانشمندان چون دارمسترو دیگران ترجمه گردیده ولی به نظر بنده اگر کمیته فرهنگتی از گوینتده گتان
خبره و فصیع البیان و آگاه این زبانها تشکیل گردد شاید کتا اوستا را بهترین مترجم خواهند بود.
گفتتته میتتتوانم بتته صتتدها و هزارهتتا واژه درزبتتان هتتای واخانی،اشکاشتتمی ،منجتتانی ،شتتغنانی و
ستتنگلیجی کتته جتتز زبتتان اشکاشتتمی میباش تند و همچنتتان پشتتتو از زبتتان اوستتتایی تتتا امتتروز باقیمانتتده و
گاگاهی نسبت گذشت زمان باتغیر یک هجا بازهم همان معنا را افاده میکنتد موجتود هستتند .متثت چنتد
واژه از زبان اوستایی در اشکاشمی:
 oهورامزدا  :در زبان اشکاشمی تخفی
 oیات :در اشکاشمی با کا

شده به رهمزد(آفتا )

تصغیر تلفظ میشود یاتک( پل )

 oپتترین  :در اشکاشتتمی ام پتترین ( رهفتتک یتتا راه صتتح العبتتور)کتته جمتتع آن در
اوستا پریوانها
 oخرر ّ  :هم سان در اشکاشمی (درگاو،دریاچه )
به صدها واژه و کلمات دیگر در واخانی و شغنانی و دیگتر لهجته هتای پتامیری یافتت میشتوند کته
از زبتتان اوستتتا نماینتتده گتتی میکننتتد .همچنتتان از نظتتر فرهنگتتی گوینتتده گتتان لهجتته هتتای پتتامیری بتتا
و عادات خانه نشیمن که همان طتر استت کته

دیگراقوام خیلی ها تفاوت به نظر میرسند .مثت عر

هتتورامزدا بتته یمتتا گفتتت (وارا )را درستتت کنتتد کتته همتتین خانتته پتتامیری استتت کتته از آن زمتتان تتتاکنون
باقیمانتتده کتته در دیگتتر نقتتاط جهتتان وجتتود نتتدارد (مرحتتوم شتتاه خمتتار ا
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تاجیکستان و در پامیربدنیا آمده و در اثر خویش معلومات ارزنده را دریتن متورد آرایته فرمتوده انتد) .
استاد دولت محمتد جوشتن در وجته تستمیه بدخشتان و اشکاشتم مطالت را بیتان فرمتوده استت کته قابتل
احترام ماست وبه دیده قدر به نظریات ایشان مینگریم ومن هم همچون گوینده زبتان اشکاشتمی توافت
نظتتر دارم کتته زیتتاد تتترین قریتته جتتات ومحتتتت بدخشتتان بتته زبتتان هتتای پتتامیری نتتام گ تذاری شتتده کتته
اگرخداوند یاری کند نامهای محتت که به زبان اشکاشمی یا درست تر بگویم آریتایی گذاشتته شتده انتد
با تعداد از واژه های اشکاشمی را همراه با بقیح واژه هتای ارمغتان بدخشتان اثتر مرحتوم( شتاه عبتدهللا
یمگی) تقدیم خواننده گان محترم خواهم نمود.
قابتل یتتاد آوری میتتدانم بتتتاریخ  ۱۳۹۵/۱۰/۶دراداره محتتترم ولستتوالی اشکاشتتم بتته کمتتک محتتترم
محمد دین پیمان به مطالعه راپور شمار مال ،مواشی کته توستط وزارت محتترم مالیته حکومتت شتاهی
افغانستان در سال ۱۳۲۸تهیه گردیده دست یافتم.
که درآن قریه جات دفتری اشکاشم باتعداد خانوار و تعداد مال،مواشی چون اس ،گاو،گوستفند،بز
و مرکت بتتا جمتتع پتتول محصتتول بتته خرانتته دولتتت دقیقتتآ در گردیتتده کتته قریتته جتتات دفتتتری آن زمتتان
اشکاشم از این قرار اند.
 .1از قسمت بداردبن الی زروار دره بنام غاران باال  ۳۴خانوار
 .2زیچ و اندا ۱۳خانوار
 .3یخدرو از قسمت یشدیو الی سرجنگل وارکد ۲۷خانوار
 .4شوالدره  ۴خانوار
 .5بازگیر ۵۰خانوار
 .6نیچم  ۱۴خانوار
 .7خوشپاک ۵۰خانوار
 .8اسکمال  ۳خانوار
 .9چشخان  ۳۴خانوار که شامل قاضیده و کنگرک بوده
.10
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5

اداره نشرات سیمای شغنان

.11

تربت  ۲۱خانوار

.12

اوساست  ۱۷خانوار

.13

خیرمنی شامل سیخچ،بار بازارالی باشند ۲۶خانوار

.14

زرگران شامل صیاد،داروند و کندکاد  ۲۳خانوار

بنام ساکینین اصلی اشکاشم که مجموعآ به تعداد  ۳۴۲ختانوار بتوده همچنتان در آن دفتتر بته تعتداد ۱۷
خانوار بنام افغان تشکیلی با اسمای شان در گردیده که از دیگر نقاط کشور در این سرزمین متوطن
گردیده اند که مجموعه خانوار اشکاشم با ۱۷تشکیلی کآل از  ۳۵۹خانه تجاوز نکترده تتا امروزکته
مدت  ۶۷سال میگذرد .اگر بصتورت درستت احصتایه گیتری بعمتل آیتد دیتده میشتود کته نفتو

در ایتن

مدت چقدر رشا سرسام آوری داشته که هریک ازقریه جات متذکره بته چنتدین شتوراها تقستیم گردیتده
و به هزاران نفر از دیگر نقاط دراین محتت وطن دارگشته است بازهم از محترم ( پیمان ) تشتکری
میکتتنم کتته بتته همکتتاری آن توانستتتم مطال ت فتتو را شتتریک دوستتتان گتتردانم ارقتتام مواشتتی و مجمتتوع
محصول مردم به عواید دولت را در مقاله واژه های اشکاشمی تقدیم تان خوهم فرمود .

تهیه و دیزاین :عبدالصبورعریف سپندکوهی
تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ :
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