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 بنام خداوند مهربان 

 نویسنده دولت محمد "جوشن"

 ًجو تسمیو ًلسٌالی ىای پامیز بذخشان 

آمهههوی ع یههها ) پهههامیر بدخشهههان( از زبان هههای   دوسهههاح بهههه عهیهههده ن ارنهههده ایهههن اتروجهههه تسهههمیه تمهههام ولسهههوالی ههههای 

اشکاشهههم  نخسههت پههامیر بدخشههان کهههه زبههان اویسههتایی آریههها تبههاران بههها آن گههره خههورده مشهههت  گردیههده اسههت. از جم هههه

نفهههر نفهههو   18122خهههانوار و  1222قریهههه  11کهههه در ذیههه  معرفهههی مهههی شهههود. اشکاشهههم در حههها  حا هههر بهههه تعهههداد 

 می باشد.

 دًر) آریانا تا اسالم( مزًری  مختصزبو گذشتو ىای

بههها اسهههتخوان بنهههدی از زبهههان اویسهههتایی آریانهههای  زبان هههای پهههامیری و نههههس آن در تسهههمیه محهههالت بدخشهههان کنهههونی 

  ک ن 

 در کتاب م تما گاندی نوشته رومن روالن ترجمه محمد قا ی آمده است. 

و فههههالت پامیرسههههکونت داشههههتند در پایههههان هههههزاره دوم قبهههه  از مههههیالد مسهههه  اقههههوام آریههههایی کههههه در حههههوالی وادی ههههها 

دسههته جمعههی بههه م ههاجرت پرداختنههد دسههته از آن ههان کههه ایرانیههان فع ههی از اعهههاب ایشههان انههد بههه غههالت ایههران آمدنههد 

 1بهیه یعنی هندیان فع ی به دره سند سرازیر شدند بومیان آن جزیره را مغ وب ساختند. صـ 

در کتههههاب  راه ابریشههههم بههههه نهههههر او شههههـ  ـههههه 1183همچنههههان نهههههر بههههه نوشههههته پوهانههههد عزیههههز احمههههد پنجشههههیری در 

ههههزار سههها  پهههیس شهههروو شهههده اسهههت. او در همهههین کتهههاب بنههها بهههه گفتههه  جهههان شهههتر  1222م هههاجرت آریهههایی هههها گویههها 

  1قوم و نژاد زندگی دارند.صـ  122در افغانستان 

 13صـ  سنگ با انسان مسکون بوده  ورۀیا د   Paleolithicو افغانستان در دورۀ 

  ! م ت افغانستان کنونی یا آریا تباران ساکن در کشور از جم ه

از در سرتاسهههر افغانسهههتان  سهههکونت دارنهههد میتهههوان گفهههت کهههه :  اکنون نیهههزآریههها تبهههاران کشهههوربهههه عهیهههده ن ارنهههده 

ا   کشهههور بهههاقی مانهههده انهههد   کهههه در من ههههه و سهههایر منههه آریانهههای ک هههن فرهنهههگ  نهههژاد و زبهههان    ین وارتهههجم هههه 

در پیونهههد تن اتنهههگ خهههونی   نهههژادی    نیزپهههامیر و بدخشهههان کنهههونی  کهههه بههها دی هههر سهههاکنان کشهههورمهههردم وادی ههههای 

کهههه گانهههدی در فهههو  از آن و مسهههکن شهههان  وادی هههها و فهههالت پهههامیر یهههاد میباشهههند   زبهههانی و فرهن هههی قهههرار دارنهههد

اکنهههون ههههم در میهههان چنانچهههه زبهههان و عنعنهههات بهههاقی مانهههده آن دوران را میتهههوان بشهههک  تهربیههها زنهههده آن نمهههوده اسهههت. 

زبان ههههای پههههامیری و پیونههههد آن بهههها زبههههان  پامیریههههان بدخشههههانی )آمههههوی ع یهههها( وغیههههره نیههههز تماشهههها کههههرد.از جم ههههه ! 

 ؛ افغانستان کنونی (.  دیروز)پیکرۀ از آریانا و خراسان اویستائی آریانای ک ن در دو ساح  "آموی ع یا " 

ده در کتهههاب اویسهههتا   توجهههه عمیههه  و همهههه جانبهههه صهههورت اگهههر در تح یههه  و معنهههی جمهههالت و لغهههات نوشهههته شههه      

گیهههرد و تشهههری  معنهههی آن بههههدون اغهههرا    تعصهههبات زبههههانی   قهههومی   سیاسهههی ومن هههههوی برتهههری جهههویی هههههای 

گونههههاگون بههههازگویی گههههردد. زبان ههههای مههههروش پههههامیری  واخههههانی   اشکاشههههمی   شههههغنانی   سههههن  یجی   منجههههانی   

 ههه  تعکهههه همهههه م  تههها دروازهههها آمهههو ه ههههای سهههاح  چهههد و راسهههت دریهههایروشهههانی و غیهههره زبان ههها مهههروش  دی هههر در

کنهههونی انهههد بخهههس از فرهنهههگ تابنهههاک  بهههه مردمهههان سهههرزمین ک هههن سههها  بدخشهههان تهههاریخی در کشهههور مههها افغانسهههتان

 ا تشکی  میدهد.ا رک ن م

زبان هههای پهههامیری  د کهههرد .بهههان در کتهههاب اویسهههتا را بیهههان خواهنهههز و ف هههم  ی هههی معنهههی در مجمهههوو آئینهههه حهیههههت تح

بخهها ر آن پههامیری ت هههی مههی شههوند کههه در چ ههار ا ههراف ب نههدای پههامیر تک ههم مههی شههوند. و نههام هههای اکتههر ولسههوالی 



هههای والیههت بدخشهههان  و نههواحی آن را بههه آسهههانی آن ائیکههه در ایهههن من هههه سههاکن انهههد و بهها ایههن زبان ههها صههحبت مهههی 

 باره آن صحبت خواهیم کرد.نمایند  در کتاب اویستا درش می یابند. که بعدا در 

گهههاهی در  * فرهن یهههان آگهههاه مههها میداننهههد کهههه در بسههها مهههوارد عهههدۀ زبهههان دانهههان و تهههاری  نویسهههان فرهن هههی ایهههران     

رهن هههی آریهههائی بخصهههو  . همهههه ارزس ههههای فهاغمهههاذ نمهههود مههها برتهههری جهههویی ههههای فرهن هههی خهههود نسهههبت بهههه

پ  هههههوی ساسهههههانی وجغرافیهههههایی ایهههههران  و حهههههوزۀ فرهن هههههی وفرهنهههههگ  را فهههههه  مربهههههو  بهههههه خهههههودزبهههههان اویسهههههتا 

غههههههازدعوت دینههههههی واصهههههه  جههههههوهررای  شههههههدن ومن هههههههه کههههههه آأت منبهههههه  ونشهههههه –عهیههههههده ازه ور–ق مههههههدادنموده 

 -ه((وزبان اوسهههههتیایی رادربرگرفتهههههه وازآن من ههههههه بهههههه دی رنهههههها  غهههههرب آریانههههها)ذردشهههههت(تامذهب ))مهههههزد یسهههههن

نهههههواحی ا هههههراف در شهههههما  هنهههههدوکس و ان اوسهههههتایی زبهههههخاسهههههت اه منتشهههههرگردیده یعنهههههی از جنهههههوب وشهههههر  آن

همههههین  از)بدخشههههان ودره هههههای(آن انکههههارنموده انههههد .وحاالنکههههه آریههههایی ههههها بهههها زبههههان وفرهنههههگ اوسههههتتایی خههههود 

نمودنهههد کهههه در تهههاری  باسهههتان و کوهپایهههه ههههای پامیربدخشهههان بهههه دی رنهههها  ج هههان ازجم هههه ایهههران هنهههد م هههاجرت 

ما تعهههداد زیهههادی از دانشهههمندان بزرگهههوار ایرانهههی نیهههز بودنهههد کهههه آتهههار و اسهههروده ههههای اویسهههتائی مشهههخ  میباشهههد.

تحهیهههههات ع مههههی   فرهن ههههی   تههههاریخی خههههود را در ن ایههههت صههههداقت و شههههفافیت عاشهههههانه بههههرای تههههاری  و فرهنههههگ 

همههههه آریهههها تبههههاران و م ههههت هههههای مشههههر  زمههههین انجههههام داده انههههد و تجههههالی حهیهههههی فرهنههههگ نیاکههههان )آریانهههها( را در 

هن هههی بهههه بهههه تصهههویر کشهههیدند. آتهههار جاویدانهههه را در ج هههت خهههود شناسهههی م هههی  بیهههداری تهههاریخی فر معرفهههت ج هههانی

ی سههههخن میههههان صههههدها دانشههههمند آن از دهخههههدا   محمههههد ع ههههی فروغههههی   احسههههان یادگههههار گذاشههههتن  ج ههههت کوتههههاه

) بهههری(    صههههاد  "هههههدایت" وغیههههره شههههعرای چههههون سههههعدی  حههههافه  ع ههههار نیشههههاپوری و فردوسههههی بههههزر  کههههه 

و مهههارخین از آن در کتهههاب ههههای گونهههاگون تهههاریخی و فرهن هههی درمیهههان همهههه مشهههترک مهههی باشهههند  نیهههز یهههاد نمهههود. 

د. خوشهههبختانه مههها هنهههوز ههههم موسهههیهی سهههرودهای ویهههدائی را بهههه شهههک  مهههدا  خهههوانی   در تهههذکارهای موجهههه داده انههه

پرتههو فرهنههگ اسههالمی یهها بههه عبههاره دی رب ونههه اسههالمی حفههه کههرده ایههم کههه درمیههان مههردم اسههماعی ی  بدخشههان تههها 

 **چندین هزار ساله فرهنگ مردم ما را نشان میدهد.اکنون هم رواش دارد این خود نشان قدامت 

همچنانیکههههه زبههههان اشههههکانی پ  ههههوی همههههان زبههههان مههههروش در درواز بدخشههههان اسههههت کههههه سرچشههههم  زبههههان دری     

ههههها از آن خبههههر ندارنههههد  و نههههاخود آگههههاه از اشههههکانی پ  ههههوی در  جیکی از آن تمههههر گرفتههههه اسههههت و عههههده بیرونههههی تهههها

 ایران سخن میزنند.

رۀ آمهههوی ع یههها همچهههون قبالهههه و  وتیههههه لهههذا میتهههوان ادعههها نمهههود کهههه زبهههان و فرهنهههگ مروجههه  کنهههونی در دوکنههها     

زنهههدۀ حفهههه شهههدۀ ایسهههت کهههه بهههه همهههه آریههها تبهههاران سهههاکن در کشهههور تع ههه  دارد . و تهههاری  زبهههان اویسهههتائی آریانهههای 

تبهههاران تشهههری  نمهههود. و وجهههه تسهههمیه ونهههام ههههای منههها   ک هههن را میتهههوان از  ریههه  آن بهههرای نسههه  ههههای نهههوین آریا

کنههونی در پههامیر بدخشههان گههره خههورده اسههت معنههی نمههود و تتبیههت ع مههی  را کههه بهها زبههان اویسههتایی و زبههان مههروش

 من هی نمود.

و اینهههرا ههههم بایهههد در نهرداشهههت کههههه معنهههی زبهههان ک هههن اویسههههتائی را آن دانشهههمندان و تح یههه  گهههری میتوانههههد در     

عرصههه  فرهنهههگ شناسهههی بیهههان من ههههی نمایهههد کهههه خهههود نیهههز بهههر زبان هههای کنهههونی آریهههائی از جم هههه زبهههان ههههای" 

امیری" مهههروش در کنهههاره ههههای )اخشهها( یههها اکسهههو  تسههه   داشههته باشهههد. یعنهههی غیهههر از شههیوه ههههای اکادمیههه  زبهههان پهه

 نماید. درست  شناسی بر گفتار و عم  زبان نیز ب دیت کام  داشته با آن سخن زده و لغت ها را تعبیر

ایی از جم هههه زبهههان اویسهههتایی چنانچهههه قهههبال ارقهههام گردیهههد بدخشهههان و نهههواحی پهههامیر آن نهههه تن ههها خاسهههت اه زبهههان آریههه

بدخشههان   اشکاشهههم  شهههغنان  واخهههان    جغرافیهههای مههی باشهههد ب کهههه میههوان گفهههت کهههه شهههاید دولههت پیشهههدادیان در همهههین

تشهههکی  شهههده باشهههد  و )فرفههها  ( کهههه همهههان فریهههدون پادشهههاه پیشدادیسهههت سهههنگ ت هههداب آن  ب هههارک و دی هههر نهههواحی

 گذاشته باشد. ....   واخان و ب ارک دولت خود را در همین ) اشکاشم   شغنان

ههههای معابهههد و آبهههادی هائیکهههه بهههه قهههرون دوره گذشهههته تع ههه  دارنهههد و از زیهههر تپهههه  زیهههرا موجودیهههت قهههالو   دیهههوار

تسهههمیه گهههره خهههورده بههها زبهههان بههها ههههای من ههههه هن هههام کهههار زارعهههین و یههها اعمهههار تعمیهههرات نمایهههان می ردنهههد یکجههها 

ان و بهههاختر در زیبهههاک   اشکاشهههم و نهههمیهههائی شهههدۀ کهههه بعهههد از تمهههدن یواویسهههتائی مهههتال )اشکاشهههم ( جسهههد ههههای مو

دی ههههر نههههها  پههههامیر بدخشههههان بدسههههت قاچههههاقبران افتههههاده و افشهههها گشههههته انههههد کههههه نشههههاندهنده ایههههن حهیهههههت تههههاریخی و 



 فرهن ههی بههوده و خههود اسنادیسههت کههه تاحهها   در بههارۀ شههان تحهیهههات همههه جانبههه   دلسههوزانه را هههی  دانشههمندی بههه

آریههایی ههها بهها تسههمی  زبههانی اویسههتایی منهها   مهها روشههن گردیههده باشههد. آن ههم  تمههدنمههی نکههرده اسههت. تهها صههورت ع 

دانشهههمندی کهههه از خهههود ایهههن نهههواحی باشهههد بهههه زبان هههای مهههروش در بدخشهههان تسههه   داشهههته باشهههد تههها ت فههههات بههها صهههدا 

 د ننماید. های بی انه مخ و  ن ردیده و تعبیر نامتوازن با اص  خود را در ذهن خواننده ایجا

تهها اکنههون عههدۀ کمههی دانشههمندان داخ ههی و خههارجی هههم کههه در بههاره آتههاری تحریرنمههوده انههد . از نهههر ههها بههه اتههر     

عهههدم توجهههه ادارات فرهن هههی گذشهههته بهههه آن کهههه چنهههدان بهههه نشهههر نرسهههیده انهههد پن هههان مانهههده بهههه محافههه  کنفهههران  ههههای 

ایههههن مههههرز و بههههوم روشههههن گردیههههده باشههههد .    فرهنههههگ  تهههها حهههههای  تههههاریخی زبههههان ع مههههی و تحهیهههههی راه نیافتههههه انههههد

 موخذات دقی  برای تحهیهات ع می در باره برای محههین آینده فراهم گردد.

از جم هههه  دانشههههمندان خههههارجی " پروفیسههههور پالخینههههه " روسههههی   داکتههههر " لیههههو دوپههههری " امریکههههائی در بههههارۀ       

در آورده انههد کههه تهها جههائی بههه فارسههی ترجمههه شههده  تحریههراالتی بههه سههتههاری  گذشههته زبههان هههای پههامیری و اویسههتا ر

یهههر داشهههته رانهههد و عهههدۀ از آن اسهههتفاده نمهههوده انهههد. گرچهههه دانشهههمندان هنهههد   چهههین و اروپهههایی ههههم آتهههاری در بهههاره تح

ولههو بهها زبههان و ت ف ههات مهها اگههر فارسههی ترجمههه نشههده انههد از نهههر ه پن ههان مانههده انههد تهها  بههه  کههه متاسههفانه چههون . انههد

ایرت هههم داشههته باشههد بههازهم مع ومههاتی در بههاره بدسههت آیههد تهها غنههای فرهن ههی مهها ج ههت خودشناسههی م ههی از چههه مغهه

تحهیههه  قهههرار گرفتهههه باشهههد. در داخههه  گرچهههه عهههدۀ مهههأرخین  و محهههههین کشهههوری زبهههان دی هههران نیهههز در عرصههه  

د همهههه دارنهههد. آتهههاری در بهههارۀ تهههاری  و فرهنهههگ عمهههومی کشهههور تهههالیف کهههرده انهههد کهههه جای هههاه ارزنهههدۀ خهههود را نهههز

چهههون میهههرغالم محمهههد "غبهههار"   یوسهههف "ک هههزاد" عبهههدالحی " حبیبهههی"   بختهههانی   اسهههتاد خ ی هههی و غیهههره ولهههی از 

دانشهههمندان بدخشهههان تن ههها مرحهههوم شهههاه عبهههدو یم هههی فرزنهههد و هههن خهههواه کشهههور در اواخیهههر قهههرن بیسهههت رسهههاالت و 

ی در دو ج هههد ش او  لغهههات السهههنه پهههامیری و ش کتهههاب ارمغهههان بدخشهههان   تهههاری  یفت هههی هههها و قهههامو  زبان هههای آریهههای

شهههاید روی تعصهههبات  دو شهههر  واژه ههههای شهههغنی   اشکاشهههمی   و واخهههی را بههها دی هههر آتهههار تهههالیف کهههرده انهههد کهههه

قههومی   سیاسهههی و مهههذهبی تهربیههها از انتشهههار آن هها ج هههوگیری بعمههه  آمهههده چهههاب و نشههر دلسهههوزانه نشهههده تههها در اختیهههار 

چنههههان اترهههههای چههههون )اشکاشههههم در آئینهههه  تههههاری  ( و)فرهنههههگ عامیانهههه  پههههامیر هم ***فرزنههههدان و ههههن قههههرار گیرنههههد

 اتر ن ارنده میتواند مع ومات دهد .بدخشان( منتشره  سایت های  خاوران و سیمای شغنان 

در ایهههن اواخیهههر جنهههاب داکتهههر صهههاحب نههههر " مهههرادی " و داکتهههر خوشهههنهر پهههامیرزاد کتهههاب ههههای بدخشهههان در       

رسهههاالت و مههههاالتی را ) مهههرادی ( و شهههغنان باسهههتانرا )پهههامیرزاد( بهههه چهههاد رسهههانیده و خهههدمت تهههاری  آریاتبهههاران و 

بهههه فرهنهههگ انجهههام داده انهههد و عهههدۀ جوانهههانن دی هههر نیهههز ق هههم بدسهههت گرفتهههه انهههد تههها در بهههارۀ چیهههزی  قابههه  قهههدری را 

دۀ ههههم هسهههتند کهههه در کهههه خداونهههد همهههه شهههان را مؤفههه  داشهههته باشهههد. و متاسهههفانه عهههبنویسهههند تههها خهههدمتی نمهههوده باشهههند. 

مخالفههت بهها ایههن حهیهههت م ههی در بدخشههان قههرار گرفتههه میخواهنههد اهههداف خههود را بهها قربههانی کههردن زبههان و فرهنههگ 

ی سهههمت یریان را از ایهههن  ریههه  وزمهههین وهمو نهههان شهههان کهههه بهههه همهههه بدخشهههانیان تع ههه  داردبدسهههت آورنهههد  و تهههراز

فرهنههههگ ف ک وریهههه  پههههامیر بدخشههههان و نهههههس و سههههیمای "موالنهههها" در  چههههون در آتههههارینماینههههد.  ن ارنههههده ایههههن اتههههر

غیهههره کهههه اکتهههره درسهههایت ههههای خهههاوران و سهههیمای شهههغنان بهههه نشهههر رسهههیده انهههد را بههها تعهههدادی از مههههاالت دی هههر کهههه 

ذکهههر شهههان بهههه  هههو  مهههی انجامهههد در جرایهههد و سهههایت ههههای انترنیتهههی بهههه نشهههر سهههپرده ام   هنچنهههان رسهههال  هشهههتاد 

را کهههه  () نعهههره توحیهههد در خرقهههه و کسهههوت ان پیهههران کوهسهههتان  و رسهههال  دی هههری بهههه عنهههوان صهههفح  را تحهههت عنهههوا

نتوانسهههته ام بهههه نشهههر بسهههپارم نوشهههته  ههههردو را تههها کنهههون روی مشهههکالت او هههاو سیاسهههی   اجتمهههاعی و اقتصهههادی 

و ام کهههه همههه  شهههان بازگوینههههده تجهههال و غنهههای فرهن ههههی تهههاریخی ایهههن سهههرزمین متصهههه  کننهههدۀ تمهههدن روم و چههههین 

گنجینههه  زبهههان اویسهههتائی و تمهههدن آریهههائی بدخشهههان مهههی باشهههد. و تعهههداد ازیهههن توسههه  صهههحفات انترنیتهههی در اختیهههار 

 خواننده گان میتوان قرار گیرد.

ان   مهههذهب و فرهنهههگ کهههه اگهههر راجههه  امههها متاسهههفانه  چنانچهههه اشهههاره بهههه عمههه  آمهههده اکتهههر آتهههار در بهههارۀ تمهههدن   زبههه

ی   فرهن ههههی بدخشههههان بواسهههه ه دانشههههمندان تههههالیف شههههده باشههههد بههههه نسههههبت و نههههها  عمههههدۀ تههههاریخ " ابریشههههم ه را ب"

ادارۀ دولتهههی  هههی چنهههدین سههها  ادامهههه جنهههگ ههههای تحمی هههی  برمهههردم افغانسهههتان بهههه دسهههتر   یتمشهههکالت و  هههع

 رفتهههه اسهههت.تا جوانهههان مههها از خهههود شناسهههی م هههی خهههود آگهههاهی حاصههه  نمهههوده از ارزس هههها نخواننهههده گهههان قهههرار 



بههههر  ن تمههههدن من هههههه و حهههه  آ ن باافتخههههار نیاکههههان و نهههههس فرهنههههگ بدخشههههان در کههههاروافرهن ههههی و زبههههانی و سههههنن 

 همه آریا نژادان افتخار نمایند. وآنرا با پژوهس های خود بر سرحد کما  سزاوارس رسانده باشند.

قبهههه  از انتخابههههات ریاسههههت جم ههههوری بههههه اتههههر تههههالس هههههای زلمههههی " هیوادمهههه  " مشههههاور  1131تن هههها در آخرسهههها  

  جم ههههور "حامههههد کههههرزی " در اکههههادمی ع ههههوم افغانسههههتان کنفههههران  ع مههههی بهههها شههههرکت دانشههههمندان فرهن ههههی رئههههی

ع ههههوم  ینا  کشههههور و محههههههان آن ریاسههههت ع مههههی و اکادمیهههه  آن ههههم فههههه  بههههرای یکههههروز در سههههالون اکههههادیمشههههسر

 افغانستان در کاب  صورت گرفت .

یعنههی دولهههت افغانسهههتان بهههرای اولههین بهههار کنفهههران  ع مهههی را  راجهه  بهههه زبان هههای پهههامیری   نهههس متبهههت م هههی آن بهههه 

همههه آریهها تبههاران کههه صههفت وتیههه  تههاریخی و اویسههتایی آریانههای ک ههن در پیونههد بهها دی ههر زبههان هههای م ههی  تههاریخی 

 نداخت. ی همه ساکنان این سر زمین از آن بازتاب میابد براه اتجالی وحدت م

در کنفهههران  تأئیهههد گردیهههد کهههه نهههام ههههای کنهههونی اکتهههر منههها   در والیهههت بدخشهههان نام هههذاری از همهههان زبهههان     

هههای مههروش گههره خههورده بهها زبههان اویسههتایی مههی باشههد. کههه همههین اکنههون در زمههان حا ههر هههم بهها آن در اشکاشههم   

و رسهههوم و ک تهههور و فرهنهههگ آریهههایی  شهههغنان   واخهههان   زیبهههاک   منجهههان و تههها درواز مهههردم سهههخن میزننهههد و آداب

 ما را با آن حفه کرده اند.

ل جههههه ه در ف رسههههت زبان ههههای م ههههی کشههههور بنههههام زبههههان هههههای پههههامیری معههههروف انههههد و شههههاخ  از زبههههان   یههههنا و 

لهههذا نام هههذاری ههههای نهههواحی و منههها    . اویسهههتایی در خانهههدان زبهههان ههههای هنهههد و اروپهههائی محسهههوب  مهههی شهههوند

مههوی ع یهها بهها ایههن زبان هها پیونههد داشههته و خواهنههد داشههت. زیههرا مردمههان نههام من هههه   شهه ر آریههائی نشههین دو کنههارۀ آ

و دهههات خههود را بههه همههان زبههان مههروش کههه بهها آن تک ههم مینماینههد مسههما میکننههد و مههردم بی انههه بهها آن هها نمیتواننههد نههام 

 ههها بهههه زعهههم خهههود شههه ر و دههههات و منههها   شهههانرا بهههر خهههالف و در مغهههایرت بههها زبهههان مهههروش و تسههه   در میهههان آن

 با من هه ب دیت ندارند و زبان شانرا نمی ف مند.نام ذاری نمایند. چون 

و اگهههر م تهههی ههههم بیایهههد و من ههههه م تهههی را اشهههغا  نمایهههد و ایهههن اشهههغا  مهههدتی ههههم بهههه  هههو  بیانجامهههد  گرچهههه      

نسهههتی برم ت هههای فرهن  هههای ههههردو م هههت بهههاهم مخ و یهههت ههههائی را چهههون تمهههدن یونهههان و بهههاختر و یههها تهههاتیر تمهههدن ه 

مشهههر  زمهههین  بهههار مهههی آورد و لهههی بهههازهم فرهنهههگ مسههه   و اساسهههی همهههان فرهنهههگ قب هههی م هههت تحهههت اشهههغا  بهههاقی 

 میماند که با این دی ری مخ و  و یا ممزوجیت هائی دارا می گردد.

یهههها یعنهههی )آمهههو( را اگهههر اکسههههو  مسهههما گردنهههد  و  " ویهههن  تههههاهی"دریههههای )اخشههها(  "ونانیهههان" یچنانچهههه اگهههر      

عهههرب هههها جیجهههونس گفتنهههد همهههه الههههاب  یههها لههههب محسهههوب مهههی شهههوند . ولهههی در میهههان مهههردم من ههههه بهههه همهههان نهههام 

اصههه ی اولهههی اس کهههه بههها زبهههان اویسهههتائی شهههان در پیونهههد عمیههه  قهههرار داشهههته یعنهههی "اخشههها"   آمهههو   ویهههن  تهههاهی یهههاد 

دروی ( اشکاشهههم  مربهههو  بهههه غهههمی ردنهههد و تههها کنهههون ههههم بهههه همهههین نهههام قریههه  مسهههما بهههه "اخشهههاوا  " در ناحیههه  )ی

ریهههه  دی ههههری بنههههام وینههههگ   زونههههگ در واخههههان  و قشههههال  غههههدوری اشکاشههههم افغانسههههتان  و قتاجکسههههتان روبههههروی ی

)ونهههی ( در زردیهههو بدخشهههان موجهههود انهههد کهههه از همهههان نهههام اویسهههتائی  و یههها زبان هههای پهههامیری ) شهههغنانی   اشکاشهههمی 

و خهههروس بهههه زبهههان اشکاشهههم ی   و یههها وینهههگ تهههی هههها     اخشهههوا    صهههاحب  وفهههان؛ واخهههانی   تفسهههیر می ردنهههد. 

تهههرا مین هههرد و ک مههه  ویهههن  ههههم بهههه شهههغنانی  دیهههدن را گوینهههد . کهههه ایهههن مسهههماها همهههه در کتهههاب اویسهههتا تهههذکر یافتهههه و 

 پیوندس با این زبان ای تابت می باشد. 

ا  گذشههته ایههم تههاتیرات البتههه  ههو  زمههان تهها عصههر مهها کههه از هههزاران نشههیب و فههراز تههاری  در  ههی هههزاران سهه    

خهههود را در تغیهههرات ت فههههی و ل جهههی حتمههها داشهههته و دارد کهههه بهههه یههه  ژرف ن هههری اکادمیههه  تحهیههههی نیهههاز دارد و 

 آن در این اتر اجتناب مینمایم. بحث ع حیدۀ را آیجاب مینماید که عجالتا از م ر  کردن

کهههردن اصههه     مو هههوو بهههه م هههرهمهههه صهههحبت  ویههه  در فهههو  بهههه خههها ر دانسهههتن هرچهههه بیشهههتر ن و بعهههد از آ

م  ههب یعنههی وجههه تسههمی  اشکاشههم کههه چ ونههه و بههه کههدام زبههان و در کههدام وقههت تههاریخی توسهه  کههدام قههوم شهه رت 

 اشمی و اویستائی تفیسر مینمایم .یافته می پردازم  وآنرا از زبان اشک



 

 

  اشکاشم در کتاب اًیستا :

اویسههههتائی بههههه  عبههههارۀ دی ههههر پههههن  نیههههروی )مینههههوی( کههههه در فههههروردین یشههههت گفتههههه شههههده پههههن  نیههههروی اسهههها یری 

غیرمهههادی و بیولهههوژیکی انهههد یهههاد میشهههود) جهههان   دیهههن   بهههوی   روان   فروشهههی ( هرگهههاه نخسهههتین آموزگهههاران و 

بههوده  نخسههتین پیههروان کههیس آن )آشههم و یهها آشههون مههردان و آشههم  یهها آشههون زنههان را کههه باعههث پیههروزی )اشههه کهها (

ن را هههم بایههد گفههت کههه معنههی "اشههه کهها" همههان سهه  ان عههاد   و نیکههی و سههعادت میباشههد و ایهه  وانههد را مههی سههتایم 

همههان دعههای همههه گههانی نیکویههان "زردشههتیان " اسههت کههه در مواقهه  مخت ههف آنههرا میخواننههد و معنههی آشههم  یهها آشههون 

ب خهههرد (. بتههها بهههر ایهههن تهههذکر در کتههها 113صهههـ  اهمهههه پیشههههدم تهههر میباشهههند. )خهههرد اوسهههیت زو در نیکهههی و عهههدالت ا

میباشههد. ناگفتههه نبایههد گذاشههت کههه دیههن بههودا هههم بعههد از ادیههان  مع ههوم و وا هه  تا  وجههه تسههمی   " اشههه کاشههم "اویسهه

)میتههرا( و )م ههر( کههه آتههار همهه  آن هها در رسههم و   و مههذاهب قب ههی از کههیس زردشههتی چههون مههذهب عناصههر پرسههتی 

تههذکار نیههز  (وخههانیرث )ویسههتا ایههن دو نههام رارواش من هههه مشهه ود اسههت نیههز دریههن وادی هههای پههامی  یهها پههامیر کههه ا

داده اسهههت سههه    خهههود را در زمهههان کوشهههانی هههها از جم هههه هن هههام امپرا هههوری "کنشهههکا" بهههر چهههار ا هههراف ب نهههدای 

پههامیر چههون دی ههر منهها   تحههت سههی رآ کوشههانی ههها داشههته اشههت. و مههدتی هههم ایههن منهها   بههه قههرار روایههات تههاری  

کهههه جهههواهر لعههه  ن هههرو از آن در اتهههر مههههدر هنهههد نیهههز وابسهههت ی داشهههته اسهههت. پادشهههاه   **** بههها سههه  نت " آشهههوکا "

 معههروف تهههالیف کههرده اس " تهههاری   ج ههان"  صهههحبت کههرده اسهههت. کههه خواننهههد میتوانههد بهههه آن کتههاب مراجعهههه نمایهههد.

همچنهههان بنههها بهههه گفتهههه پوهانهههد "پنچشهههیری " :از  مب غهههین بهههودائی : "آشهههوکا " امپرا هههور هنهههد قبههه  از کنشهههکا شهههاه 

شههانی  یههاد آور شههده ولههی آئههین بههودا بعههد ههها از دو ههرف آمههو " سههغذ " و واخههان بههه چههین رفههت. مب غههین بههودائی کو

بهههه نهههزد خاقهههان چهههین از راه پهههامیر رفهههت و  1کنشهههکا شهههاه کبیهههر کوشهههانی از جم هههه مب هههه " کوب هههارا " یههها ب هههارا کهههو" 

ا بهههه فرمهههان خاقهههان دیهههن رسهههمی چهههین او را  بهههودایی نمهههود کوب هههارا موفهانهههه بهههه و هههن بازگشهههت.و دیهههن بهههودائ  بنههه

قبههه  از مهههیالد در من ههههه بدخشهههان شههه رت داشهههته  و کنشهههکاه بعهههد  111 – 134گردیهههد. جهههون نهههام " آشهههوکا"  در 

لهههذا روی ایهههن فاکهههت ههههای تهههاریخی مسهههما شهههدن اشکاشهههم امهههروزی م پادشهههاه آریانههها بهههوده   112 – 112از وی  در 

 کاشم" بی مورد نمی باشد.وبه س  ان "اش

زبهههان اشکاشهههمی کهههه همچهههون پهههارۀ از زبهههان اویسهههتایی میباشهههد نیهههز وا ههه  کننهههدۀ وجهههه تسهههمیه اشکاشهههم در عمههه  

تهههاری  و لغهههوی ت فهههه خهههود مهههی باشهههد کهههه در بسههها مهههوارد عهههین م الهههب را افهههاده میکنهههد. چنانچهههه بهههه دانشهههمندان 

د و رمههه  زیهههاد و اسهههد ن پیشهههدادی و بعهههد ههههم کیهههانی ه بیشهههتر بهههه مههها  و گوسهههفنزبانشناسهههی مع هههوم اسهههت پادشهههاها

ری خهههود را بهههر دی هههران بههها ایهههن غنههها میدانسهههتند . همچنهههان کهههه فریهههدون را ههههای تیهههز رونهههده افتخهههار میکردنهههد و برتههه

وسههههتایی تهههها شهههه نامه گههههاو بیزبههههانرا کشههههتند  در روایههههات ا گههههاوی شههههیر میههههداد و افههههراد  ههههحاک " مههههاردوس " ایههههن

خههها ر همهههین ه بههه ان تیهههز رونهههده می فتنهههدس   بنههها  فردوسهههی حکهههیم درش مهههی باشهههد. و یههها گشتاسهههپه کهههه صهههاحب اسهههپ

افتخهههار داشهههتن پادشهههاهان پیشهههدادی وکیهههانی ت فهههه " شکوشهههم " بهههه زبهههان اشکاشهههمی یعنهههی خانههه  رمهههه ههههای پادشهههاهان 

و یههها چراگهههاه رمهههه سههه  ان فرفههها  ) فریهههدون ( لههههب یافتهههه اسهههت. کهههه بعهههدها از شکوشهههم بهههه اشکاشهههم همردیهههف بههها 

زبههان  شههاید تخارسههتان هههم در ویسههتائی و زبههان قههدیمی پههامیری کههه در زمههان قههدیماشههکمس کههه آن ههم اسههم از زبههان ا

 تک م مردم آریایی بوده ش رت یافته است.

کی  واقعههها شهههک  ک یهههد را همچنهههان )اوشهههکزم( بهههه معنهههی ک یهههد نیهههز تعبیهههر می هههردد زیهههرا از ن هههاه جیوپولهههوتی      

راه عبههههور کههههاروان ابریشههههم بهههها آن وصهههه  اسههههت و وادی "واخههههانیرت" پههههامی  یهههها پههههامیر بهههها روازه چههههین دارد کههههه د

)خبزنهههان(  یههها ) خبهههزنن( یعنهههی "شهههغنان" بهههه لههههب مهههردم چهههین " بسهههوی شهههما  ههههم بسهههوی آسهههیای میانهههه از  ریههه  

شهههی ههههی نهههان"   شهههغنان  و بسهههوی غهههرب بهههه وادی "وردیههه  " )آس بهههر ( بهههه زبهههان سهههن  یجی " وراغههها" بهههه زبهههان 

  هههها زراعهههت شهههده باشهههد "را) " از  ریههه  ) زیفهههوک ( یههها بهههه زبهههان شهههغنان   دهههههان خانهههه   زمینهههی کهههه بههها جویههه

سهههن  یجی معنهههی زبهههان اکنهههون  زیبهههاک همردیهههف  هههحاک را وصههه  مهههی نمایهههد   لهههذا ایهههن "اوشهههکزم" بهههه مهههروز و 

 زمان شاید به اشکاشم مبد  شده باشدکه تعبیرسیت فکری و نمیتوان آنرا یهینی شمرد.  



تهههر   –زنهههدگی و بهههاک  –در معنهههی " زیبهههاک " بع هههی هههها فکهههر میکننهههد کهههه شهههاید بهههه فارسهههی "زی چنانچهههه      

باشهههد کهههه چنهههین نیسهههت و نهههام زیبهههاک از همهههان زبهههان سهههن  یجی " زیفهههوک " یعنهههی ) زبهههان( یههها " تک هههم " بعهههدها بهههه 

 صورت زیباک  که قشنگ هم معنی میدهد مسما گشته است. 

روایههات و حکایههات را از پههدران خههود شههنیده بههود و آن هها سههینه بههه سههینه روزی یکههی از ک ههن سههاالن اشکاشههمی کههه 

از پههههدران پههههدران خههههود شههههنیده بودنههههد بههههرایم حکایههههاتی نمههههود کههههه اکتههههر داسههههتان ای شههههاهنام   فردوسههههی  از جم ههههه 

حکایهههت اسهههپند کهههوه اشکاشهههم و داسهههتان جنهههگ رسهههتم  و اسهههفندیار را کهههه بنابهههه حکایهههت او در همهههین اشکاشهههم در 

تیو" رخ داده در بههر می رفههت. ایههن مههرد ک ههن سهها  کههه نجههار بههود و اسههتاد شههیرین بیهه  نههام داشههت در " آپسهه دشههت

میهههان ههههم کیشهههان خهههود مسهههتجب تک هههه ههههم بهههه شهههمار میرفهههت . او همچنهههان راجههه  بهههه تسهههمیه اشکاشهههم قصهههه میکهههرد 

م (  را بخههههود گوئیههها ایههههن من ههههه نههههام اشکاشهههم را از نههههام پ  ههههوان اسههه ورۀ آریانهههها همرکهههاب ج ههههان پ  هههوان ) رسههههت

گرفتهههه اسهههت. کهههه ایهههن پ  هههواان  و سهههردار من ههههه ) اشهههکس (  نهههام داشهههت و از ان رو اشکشهههم بهههه اشکاشهههم معهههروف 

کههه معنههی آن بزبههان اشکاشههمی سههردار نکوکههار و دلیههر بههوده باشههد . البتههه ایههن تعبیههر عامیانههه مههردم اسههت . کههه شههده 

 ش نامه  بیزوا  فردوسی هم بارها درش میباشد. از حهیهت شاید به دور هم نباشد. و نام اشکس تیزچنگ در

ناگفتهههه نبایهههد گذاشهههت کهههه متاسهههفانه عهههدۀ از محهیههههین چهههون بهههه زبهههان   فرهنهههگ و نهههام ههههای تسهههمیه وی محهههالت مههها 

آشههنائی ندارنههد بههه زعههم ذهنههی خههویس نههام محههالت مههارا تفسههیر کههرده انههد کههه یهها بهها حهیهههت و واقعیههت منافههات دارد و 

 منا   دی ری دلخواه خود بخشیده اند .یا افتخاراتس را به 

از جم ههههه مههههتال اویسههههتا تولههههد فریههههدون را در " ورک " اکنههههون قریهههه  در واخههههان  و خانههههه حفههههاهتس را "رن" گفتههههه 

  بهههاالی قشهههال  "رن"  روبهههروی اشکاشهههم مههها تع ههه  بهههه اشکاشهههم تاجکسهههتان  هنهههوزهم بهههه همهههین نهههام  عهههکهههه ق اسهههت.

  در مرکهههز  اشکاشهههم میباشهههد کهههه بهههه همهههین نهههام یهههاد میشهههود. ولهههی ایهههن موجهههود اسهههت. و "سهههکاکند"  ههههم فعهههال قریههه

منهها   در آتههار عههدۀ گههاه در تحههت عنههوان نههام دی ههری کههه بهها آن هها هههی  راب ههه ت فهههی و یهها هههم حروفههی ندارنههد بههه 

یهه  نههههه  دی هههر تعبیهههر شهههده انهههد کهههه بههها حهیههههت فاصههه    زیهههاد دارنهههد. در اینکهههه اکتهههر نهههام ههههای منههها   بدخشهههان بههها 

وجهههود نهههدارد ولهههی نهههام ههههای فرهن هههی ایهههن منههها   را  شههه ده انهههد راویسهههتایی و یههها زبهههان پهههامیری گهههره خهههوزبهههان 

نبایهههد بههها دی هههر گهههدوود سهههاخت و یههها ههههم خهههالف واقعیهههت یکهههی را بهههه دی هههری تبهههدی  نمهههود ب هههر صهههورت دوبهههاره بهههه 

 اص  مو وو این اترمی پردازم.

کاسهههم " ههههم موجهههود اسهههت . کهههه ایهههن ههههردو در معنهههی در زبهههان اشکاشهههمی ک مههه  " ایههه  " وجهههود دارد و ک مههه  "    

بیههها میهههروم را معنهههی میدهنهههد. کهههه میتهههوان اشکاشهههم را " ایسکاسهههم   خوانهههده کهههه عهههده ههههم در آتهههار خهههود آنهههرا بهههه 

اشکاشههم مسههما کههرده انههد. کههه گویهها ابتههدا چنههین نههام گرفتههه میشههد کههه بههه بههاور ن ارنههده آن ههم شههاید تعبیههری باشههد کههه 

یاحان چینهههی هن هههام عبهههود از من ههههه کهههه بهههه ل جهههه ههههای خهههود نهههام ههههای منههها   را درش شهههاید از نوشهههته ههههای سههه

و غیهههره مهههی نمودنهههد گرفتهههه باشهههند.که بههها ل جهههه اصههه ی  )ایتالیهههایی( خههها رات چهههون " یاتهههگ تسهههه   و یههها مارگوپولو

 زبان من هه همسان نمیباشد زیرا ل جه گفتاری آن ا با اص  فر  می کند.

ک هههن سهههاالن روایهههت مینماینهههد کهههه آن هههاه کهههه حکهههیم ناصهههر  خسهههرو و حجهههت خراسهههان بهههه منههها   پهههامیر بدخشهههان 

لههههب ههههای را بهههه منههها   گذاشهههته اسهههت . از جم هههه اشکاشهههم کنهههونی را کهههه در ت فهههه مهههردم بهههدون تشهههریف آورده 

  بهههه لغهههات میشهههد بهههه نسهههبت داشهههتن آرد سهههفید و گنهههدم خهههوب و اعهههالالهههف بهههه شهههک  کسهههره "شکاشهههم " گفتهههه  حهههرف

زبهههان فارسهههی ب ههه  شکاشهههم خوانهههد کهههه در معنهههی ح وائسهههیت کهههه همهههرا آب سهههاخته شهههده و بعهههدهم شهههیرو روغهههن زرد 

را بهههاالیس انداختهههه در کاسهههه نهههزد م مهههان مهههی آورنهههد   بخصهههو  هن هههام ق بهههه بهههراری در نهههوزوز جمشهههیدی ایهههن 

ا لههذت تنههاو  مینماینههد . مههردم ب هه  آنههرا نههوو لیپههی یهها ح ههوا را بههر سههرزمین نههو ق بههه شههده توسهه  دههههان آورده آنههرا بهه

"شههه  آس " می وینهههد و اشکاشهههمی هههها آنهههرا بنهههام کهههاچی  یهههاد میکننهههد   وایهههن بهههه بعهههد اشهههه کاشهههم و یههها شکوشهههم بهههه 

چهههون گذشهههته سههه  ان  شکاشهههم یعنهههی سهههرزمین کهههاچی یههها دهههههان خانههه  پرحاصههه  شههه رت یافهههت. و گهههاهی ههههم آنهههرا

 شکاشم نیز میخواندند.



  از تعبیهههر هههها راجههه  بهههه ایهههن من ههههه موجهههود اسهههت کهههه چهههون اکتهههر دالیههه ههههای دی هههری ههههم  در پ  هههوی ایهههن تسهههمیه

از تهههذکرات در بهههاره آن ههها صهههرف نههههر مینمهههائیم و نهههام ههههای ذکهههر شهههدۀ فهههو  را در ذیههه  تهههاریخی و فرهن هههی نهههدارد 

 به ترتیب درش می نمائیم .

 

 نام اویستائی                  معنی 

  113خرد اویستا صـ  – او  دعا گران نیکو برای پیروزیس  ان عاد  و   اشه کاشم    

  م  111 -134)نیهههز فرمهههانروائی داشهههته پادشهههاه مهتهههدر هندسهههتان کهههه بهههر منههها   شهههما  هنهههدوکس    آشهههوکا       

 ) 

 نام پ  وان اس ورۀ دورۀ پیشدادیان و کیانی ها     اشکشم     

 نام بزبان اشکاشمی و غیره          معنی 

 س  ان  چراگاه ویا خان  رم  س  ان فرفا  )فریدون ( یا قوتن گوسفندان و رم م           شکوش

 ک ید   دروازۀ راه ابریشم      اوشکزم       

 بیا که  میرویم    کاسم        ای 

بهههه زبهههان فارسهههی مهههروش در اشکاشهههم و یههها ح هههوا و لیپهههی بهههه ت فهههه مهههردم ب ههه   از جم ههه  آن تسهههمیه هههها  " اچی"کههه   

میتههههوان نههههام اشههههه کاشههههم را از زبههههان اویسههههتائی و شکوشههههم را از زبههههان اشکاشههههمی وجههههه تسههههمیه اصهههه ی و حهیهههههی 

ی انههه نیسههتند کههه اشکاشههم کنههونی دانسههت. گرچههه  آن مسههماهای دی ههر هههم کههه در فههو  ارقههام یافتههه بهها وجههه تسههمیه ب

 نونی را تشکی  و ش رت داده باشند.شاید در ادوار مخت ف بصورت واقعی این وجه تسمیه اشکاشم ک

متاسهههفانه در بع هههی جهههای هههها و نهههواحی من ههههه نهههام هههها بهههه  دلخهههواه دی هههران  از حالهههت اولهههی بهههه نهههام دی هههری      

بههوده اکنههون یخههدرو خوانههده میشههود و بههدین  مسههما گشههته انههد. چههون یغههدرو کههه از زبههان اویسههتایی همردیههف یغنههایی

 واند تعبیر گردد.تعنوان مسما شده است و یا گوان دره که در ش نام  فردوسی به معنی پ  وان دره  می

 چنین گفت س راب گو        که نی و شود کارها نو به نو                                      

یافتههه کههه بههرای محههههین تههاری  اویسههتائی و اسهه ورۀ من هههه شههاید قابهه  بحههث و اکنههون ایههن نههام بههه گ ههدره تغیههر      

نباشهههد. زیهههرا در تحهیههههات آینهههدۀ محهههههین تسهههمیه هههها و واقعهههات تهههاریخی و فرهن هههی را بهههه مشهههک  شهههناختی از یههه  

 کتمان و مس  گردد. » ن من هه مواجه میسازد. چه بسا که حهیهت آ

کهههه یغههدرو و یههها "اغههدرو"  بهههه یخههدرو مبهههد  گردیههده اسهههت. و آگاههههان  همچنانیکههه در خ هههو  فههو  ارقهههام گردیههد    

لغهههات زبهههان اویسهههتائی میداننهههد کهههه بهههین اسهههم و یههها ک مهههات "یخهههدرو " یههها اغهههدرو تههها "یخهههدرو" بسهههیار فهههر  اسهههت. در 

فرهنههههگ عمیههههد ک مههههه )اغههههدرو( بههههه معنههههای شههههیون و نههههوای ب ههههبالن معنههههی شههههده و ک مهههه   "یغههههدرو" هههههم در زبههههان 

 عنی ق ع  سن ی مف وم میدهد. که این ق عه با دیواره هایس هنوزهم درین من هه موجود است.اویستائی به م

ههههـ بهههه اتهههر نام هههذاری  1141ع ومهههات ن ارنهههده ایهههن تغیهههر نهههام اغهههدرو یههها یغهههدرو بهههه یخهههدرو  در سههها  بنابهههه م       

انکشهههاف دههههات صهههنفی در زمهههان آمهههر  1مکتهههب کنهههونی ایهههن من ههههه کهههه انشهههکاف دههههات   آنهههرا بهههه شهههک  مکتهههب 

اشکاشهههم جنهههاب فیروزکهههوهی بههها منتهیمهههی  مرحهههوم محمهههد نعهههیم "شههه ی" بنیان هههذاری شهههد صهههورت گرفتهههه اسهههت. کهههه 

تهها حهها  ایههن لهههب در نههام رسههمی محهه  یخههدرو بههه جههای یغههدرو ت فههه می ههردد. و ایههن هههم قابهه  یههاد آوریسههت کههه آن 

ه کمههه  یونیسهههف کهههارمیکرد آمریهههت انکشهههاف دههههات در تحهههت رهبهههری مهههدیریت انکشهههاف دههههات بدخشهههان کهههه بههه

خههههدمات بسههههیار ن ادینهههه  را در عرصههههه هههههای گونههههاگون حیههههات قریههههه ههههها تهههها زمههههان حکومههههت داودخههههان بههههه مههههردم 



غنان تهها واخهههان   زیبههاک   اشکاشههم   جهههرم و غیههره محههالت بدخشهههان انجههام داد. کههه اگهههر محههروم ایههن منههها   از شهه

 حکایت شود از مو وو به دور خواهیم رفت.

 

  :یاد آًری

در آمریهههت انکشهههاف دههههات اشکاشهههم مهههردان شهههریف و ندوسهههت و خهههدمت گهههذاری چهههون جنهههاب فیروزکهههوهی       

عهههارف خهههان  عبدالسهههالم خهههان   سهههید ب هههرام خهههان و س یمانشهههاه خهههان شهههغنانی  مرحهههوم سهههیدکریم خهههان   محمهههد نعهههیم 

زا محمههد سهه یم یههرخههان " شهه ی " بعههد ههها وکیهه  در پارالمههان داکتههر نجیههب شهه ید   میههرزا محمههد ع ههی بیهه  خههان   م

هههـ همههراه بهها ولسههم  دی ههری بنههام  1111ن کههه ن ارنههده هههم یکههی از آن هها بههودم و در سهها  المخههان "انههداجی " ولسهه

 122)تههههاش محمههههد وردک ( سههههرک بههههین اشکاشههههم و شههههغنان را در چوکههههات نعمههههت و در زمههههان والههههی بدخشههههان 

کی هههو متهههر آنهههرا قابههه  عبهههور مهههوتر  12داد واحهههد کهههار کهههه مهههوتر در آن رفهههت و آمهههد نمایهههد زیرکهههار گهههرفتیم. بهههه تعههه

توسههه  ولسهههمالن دی هههر چهههون خهههوس  1118تههها مهههاه اسهههد سههها    1113کی هههومتر آن از سههها   11گردیهههد. باقیمانهههده 

نهرخهههان شهههغنانی و عبهههدالعزیز خهههان دروازی و غیهههره افرادیکهههه  نهههام شهههان را فرامهههوس کهههرده ام تههها سهههاحه جن ههه  

کهههه کفیههه  ولسهههوا  بهههود اعمارگردیهههد. بهههرای یب شهههفاخانه اشکاشهههم سهههر ب " عهههرب"قشهههال  زیههه  بهههه همکهههاری داکتهههر 

واحههد کههار بههود.  122د پرداختههه میشههد  کههه در جوکههات همههان اد غههذائی بههه مهههداری معههین روزانههه مههزکارگرههها مههو

خوشههههبختانه ایههههن سههههرک بههههه کمهههه  پههههروژه هههههای همبسههههت ی م ههههی حههههاال مههههوتر روی را از روشههههان   شههههغنان الههههی 

 بدین سو وص  نموده است.  1181اشکاشم از سا  

ههههـ ولسهههوالی بنهههام ) جهههان بازخهههان ( بواسههه ه بی هههاری بیههه  و  1141مهههوتر در سههها    قبههه  از کهههار ایهههن سهههرک   

فیصهههد مسهههاعد سهههاخته  12ی عبهههور  اسهههد و مرکهههب آن هههم بهههه انهههدازۀ ک نهههگ را ه بهههین شهههغنان اشکاشهههم را فهههه  بهههرا

هههها را از شهههانه عهههابرین برداشهههتند. بههها ایهههن حکایهههت بهههود. و مهههردم رای هههان یههه  انهههدازۀ بهههار مشهههکالت بع هههی کوتههه  

کهههه حهههرف بهههرای یهههاد آوری از خهههدمات عهههدۀ بهههرای ایهههن مهههردم بالکشهههیده ارقهههام گردیهههد. بهههازهم میخهههواهم بهههه معنهههای 

 درین اتر ارقام داشته ام بپردازم. اسمی چند مح یکه

  اشکاشم :

ـــــهههـ والیهههت بدخشهههان بههههوده 1از ن هههاه جغرافیهههای ارا هههی: اشکاشهههم یکههههی از ولسهههوالی ههههای مهههرزی درجهههه عــههههـ

مرکهههز آنهههرا " کنهههد کیهههو" می وینهههد کهههه معنهههی آن در زبهههان اشکاشهههمی " دلهههد  زار آب چکهههان " اسهههت. کهههود موقعیهههت 

کی ههههومتر مربهههه  میباشههههد. ارتفههههاو اشکاشههههم از سهههه    138( ومسههههاعت آن 213( و کههههود دیپارتمنههههت آن )213آن )

( کی ههههومتر بههههوده من هههههه  سردسههههیر 114متههههر وفاصهههه ه اس از فههههی  آبههههاد مرکههههز والیههههت بدخشههههان ) 1111بحههههر 

محسههههوب میشههههود. بههههه نسههههبت ب نههههدی اس از سهههه   بحههههر وقههههرار داشههههتن در دامنههههه  هنههههدوکس شههههرقی ومتصهههه  بهههها 

" مههاه از ن ههاه سههرما بههه درازا میکشههد. بهها وجههود ایههن 1سههتان آن در بسهها مواقهه  بههه "دریههای همیشههه پههرآب "آمههو" زم

 سرما موقعیت عالی جغرافیایی را در مسیر راه "ابریشم" قدیم وآینده  من هه دارا است. 

دریهههای "آمهههو" آنهههرا از اشکاشهههم مربهههو  بهههه تاجکسهههتان جهههدا نمهههوده ولهههی در شهههر  حهههدود اربعهههه: از  هههرف شهههما  

 31وبههههه انههههدازه  –دریههههای "آمههههو" پهههه  تجههههارتی سههههاخته شههههده کههههه آنههههرا بهههها آن کشههههور وصهههه  مینمایههههد میانهههه بههههاالی 

 کی ومتر با آن کشور هم مرز میباشد. 

شهههما  آن بههها ولسهههوالی شهههغنان متصههه  و در شهههما   –بهههه  هههرف غهههرب آن ولسهههوالی زیبهههاک و وردوش قهههرار داشهههته 

 غرب با کوه های ولسولی "ش دا" پیوسته است.

( کی هههومتر آنهههرا بههها پاکسهههتان 42وادی واخهههان ودر جنهههوب آن س سههه ه کهههوه هنهههدوکس بهههه انهههدازه )جنهههوب شهههر  بههها 

 همسایه نموده است.



ایههههن کههههوه ههههها از جنههههوب  –اشکاشههههم از ن ههههاه ارا ههههی من هههههه  کوهسههههتانی بههههوده خههههاک آن نیمههههه ری ههههی میباشههههد 

 د. شما  وشما  غرب همچون دیوار ب م پیوسته آنرا در میانه گرفته ان –وجنوب شر  

 زیباک واخان را با دی ر منا   ذکر شده در فو  از آن جدا نموده اند. –و ارا ی 

"درگههههاب" یهههها  –از هنههههدوکس شههههرقی کههههه تعههههدادی از ق ههههه هههههای پربههههرفس در جنههههوب ایههههن ولسههههوالی قههههرار دارد 

متههههر و  1222دریاچههههه  "گههههوان دره" از دامنههههه هههههای یخچهههها  ق ههههه  موسههههوم بههههه "بههههرف تنههههاو" بهههها ب نههههدای شههههاید 

جههههوی  18"مهههرواری ایهههه " مشهههه ور بههههه پیهههران "سههههرحو " سرچشههههمه می یههههرد واشکاشهههم را سههههیرآب میکنههههد کههههه 

 کالن وخورد از آن کشیده شده است.

 –بیشههههترین ایههههن جههههوی ههههها از جم ههههه چنههههد ن ههههر آن بنههههابر سههههواب  تههههاریخی بههههه دوره هههههای دور گذشههههته تع هههه  دارد 

خهههانواده  "اسهههپه" اشهههکانی  –کیانیهههان  –پیشهههدادیان  – گهههوئی خهههدمت ایهههن ن رهههها واعمهههار آن ههها از زمهههان مهههه آبادیهههان

هههها وتمهههدن یونهههان وبهههاختر را کهههه بعهههداز اشهههغا  یونانیهههان توسههه  )اسهههکندر( دریهههن سهههرزمین آتهههار خهههود را اف نهههده 

وتمهههدن کوشهههانی هههها وحکومهههت یفت هههی هههها را تههها پهههذیرس دیهههن مههههد  اسهههالم از سهههر گذرانیهههده اسهههت. کهههه بهههه تحهیههههات 

 د.ع می وتاریخی نیاز دار

از جم هههه ن هههر  موسهههوم بهههه )ده خوجهههه( کهههه در قهههدیم شهههاید نهههام دی هههری داشهههته از ن هههاه  نهشهههه اعمهههار وموادیکهههه در 

بع هههی نهههها  آن مهههتالی در چههههوری قریهههه  " دارینهههد" یههها " دارونهههد" بکهههار رفتهههه ودشهههت " گهههن   آبهههاد" و در قهههدیم بنهههام 

ارد کهههه توسههه  احهههداث گهههران ف میهههده یههها انجینهههران )پ مهههاکیو( یهههاد میشهههده را آبیهههاری میکنهههد ایهههن حهیههههت را بیهههان میهههد

 مس کی آگاه از مسای  زمین شناسی دوران آریائی ها آباد شده است. 

م ههره هههای مربههو   –گههاهی از میههان زمههین هههای ایههن دشههت کههه زمههانی مم ههو از خانههه وآبههادی بههوده آتههار دیههواره ههها 

رفتهههه  یافهههت شهههده کهههه همهههه حکایهههت گهههر کهههوزه ههههای کاشهههی شکسهههته وسهههای  زیهههر خهههاک فرو –بهههه تمهههدن روم وچهههین 

 قدامت آبیاری این ن ر در من هه میباشد.

همچنهههان نشهههانه ههههای موجهههود اسهههت کهههه ایهههن دشهههت از دریهههای )اکسهههو ( بواسههه ه  ن هههر دی هههری ههههم آبیهههاری میشهههده 

اسههت هنههوز هههم دیههواره هههای صههف بههه صههف گرفتههه در دامنههه  تپههه  اکنههون بنههام "شههیرتاند" کههه زمههانی شههاید من هههه 

 وعبادت برای "میرا" بوده که مع وم دار است. به تحهی  نیاز دارد. سجده

وایههن همههه از عهمههت فرهنههگ ک ههن آریههایی ههها وشههکوه وجههال  اشکاشههم قههدیم در زمههان دولههت هههای آریانهها حکایههت 

مینمایههد. وایههن عهیههده نههزد جوینههده  از ن ههاه قههدامت آتههار پدیههد میایههد کههه ایههن ولسههوالی پای ههاه اساسههی  در راه ابریشههم 

سهههههتین آریهههههایی از جم هههههه ههههههم در عرصهههههه  تجهههههاری وههههههم در عرصهههههه  سیاسهههههی واجتمهههههاعی بهههههرای حکومهههههات نخ

  کیانیهههان   کوشهههانی هههها و غیهههره بهههوده و همچهههون پیکهههرۀ ب نهههدی از غنهههای فرهن هههی از آریانههها تههها خراسهههان پیشهههدادیان 

 دیروز را حکایت میکند.

گنههههدم  جههههو   –زراعههههت ومالههههداری: در زمههههان حا ههههر اسهههها  زنههههدگی مههههردم در اشکاشههههم زراعههههت ومالداریسههههت 

تههه  خهههال   غهههامو واکتهههر سهههبزیجات چهههون کچهههالو  پیهههاز  گ پهههی  کهههدو  بهههاق ی  جهههودر   پتههه  گنهههدم  مشهههنگ  پ

شههه غم  بادرنهههگ  خربهههزه وتربهههز  زردک وغیهههره بههها میهههوه جهههات فواکهههه سهههیب  زردآلهههو  گهههیال   آلوبهههالو  امهههروت  

چ ههههارمغز حتههههی در منهههها   گرمسههههیر آن چههههون غههههاران  –نههههاک  تههههوت  شههههفتالو  از قریههههه جههههات آن بدسههههت میایههههد 

 ه امید وارم در آیند برای این پیداوار بازار یابی صورت گیرد.ان ور نیز موجود است ک

 صنعت:

جاکهههت وغیهههره بههها سهههاختن نمهههد  پوسهههتین  چمهههو  وغیهههره در سهههاب  زیهههاد رواش داشهههت  –جهههراب  –بهههافتن چکمهههن  

کهههه از جم هههه چکمهههن غهههاران در والیهههت بدخشهههان تههها دی هههر نهههها  کشهههور نهههام داشهههت ون ایهههت مرغهههوب بهههود متاسهههفانه 

کنههههون روبههههه انح هههها  اسههههت ومرجهههه  رشههههد وبههههازار فههههروس آن از  ههههرف هههههی  ن ههههاد رشههههد رفههههاه صههههنای  دسههههتی ا

جوانههههان در مسههههتری گههههری تخنیهههه  مههههوتر ومبایهههه  روی آورده.  –اقتصههههادی تهویههههه نمیشههههود. امهههها بههههه جههههای آن 



و  –نجهههههاری ومعمهههههاری  آهن هههههری وزرگهههههری  سن تراشهههههی وآسهههههیاب سهههههازی در حههههها  رشهههههد خهههههوبی قهههههرار دارد 

 ه هرروز زیادتر میشوند. وتا جائی تغییرات کمی وکیفی را ببار میاورند.کاسبان آن در من ه

متاسهههفانه  هههو  جن  ههها باعهههث مشهههکالت گردیهههده بههها آن هههم در زنهههدگی مهههردم نسهههبت بهههه سهههاب  تحهههوالتی دیهههده میشهههود 

فیصهههد تغییهههرات کمهههی تههها کیفهههی رونمههها گردیهههده اسهههت. کهههه آن هههم بیشهههتر بهههه اتهههر  1یعنهههی در عمومیهههت زنهههدگی اههههالی 

پهههروژه ههههای همبسهههت ی م هههی در عرصهههه  سهههرک سهههازی وجهههوی وباغهههداری وتههها جهههائی در عرصهههه  صهههحیه کهههار 

 واز همه بیشتر در عرصه  معارف بوده است.

ایجههاد دفهههاتر خیریهههه در من ههههه باعهههث یههه  زنهههدگی مرفهههه تهههر بهههرای کارکنهههان دفهههاتر گردیهههده. در عرصهههه  اجتمهههاعی 

ههههـ ببهههار آورده  1131ههههـ تههها کنهههون  1131دم از سههها  واقتصهههادی از یههه  فیصهههد تههها دو فیصهههد فایهههده را بهههرای مهههر

اسهههت. و اینکهههه چهههرا ایهههن و هههعیت در  هههی ایهههن مهههدت بیشهههتر از یههه  ونهههیم ده بههها کنهههدی در خهههدمات دفهههاتر خیریهههه 

وجههههود دارد سوالیسههههت کههههه بههههه رهبههههری موجههههوده  ایههههن دفههههاتر واداره  عمههههومی در کشههههور ارتبهههها  می یههههرد. تهههها 

 شان با چ ونه مدیریتی عم  مینمایند؟   برنامه های م روحه ی بتچ ونه در 

دلسهههوز و و ندوسهههت تحصهههی   –بههه عهیهههده  ن ارنهههده اگهههر مهههدیریت ایههن ن ادهههها بدسهههت افهههراد آگهههاه از شههرای  زمهههان 

کهههرده وعاشههه  بهههه عهههدالت در رفهههاه هم هههانی در ابتهههدای ایجهههاد سهههپرده میشهههد واز ج ههه  سهههاالری بهههه خههها ر منهههاف  

اشهههخا  بی انهههه بهههه فرهنهههگ ومنهههاف  ع یهههای م هههی مهههردم من ههههه ج هههوگیری میشهههد شهههاید امهههروز مههها شهههاهد تحهههوالت 

برکههت مههدیرت وخههدمات عههام المنفعههه ایههن دفههاتر خیریههه  فیصههد از 12واقعههای ن ادینههه  کمههی وکیفههی اقههالی بههه انههدازه  

 برای مردم محروم وجفا کشیده  خویس میبودیم.

ولههی در ن ههاد گههذاری ایههن دفههاتر خههارجی هههای بخههو  پاکسههتانی ههها در تبههائی بهها قههدرت هههای گونههاگون داخ ههی تهها 

  آقهها ب ههی بههرای خههود وبههه توانسههتند بههدون شایسههته گزینههی بههه خههانواده گزینههی هههای فههه  پههو  گیههز از دفههاتر بههه شههک

نفهه  خههود بهها بههاال فریبههی ههها وعههوام فریبههی ههها عمهه  نمودنههد. از صههد  وصههفای مههردم و او ههاو بههه نفهه  خههود چههون 

ههههم لعههه  بکهههف آورنهههد وههههم یهههار را نرنجاندنهههد. کمههه  ههههای ایهههن ن هههاد هههها فهههه   –" سهههو  اسهههتفاده نمهههوده بی انهههه هههها"

 ی زائیدند.هاتبا تشدید ت اد خاموس  ب بهات نوین پولدارتر را 

گرچههه تعههدادی از فرزنههدان مکتههب خوانههده وقابهه  کههار وخههدمت گههذار هههم دریههن دفههاتر هسههتند کههه ازیههن امههر مسههتتنی 

حسههاب میشههوند. وصههالحیت و وقههت خههدمت بههه آن هها جههز اینکههه فههه  در چوکههات مههدیریت ایههن بی انههه ههها م ههاب  بههه 

 خدمت نمایند. خواست های آن ا روز ب ذرانند عرصه  رشد داده نشده است تا 

بنهههای روزگهههار اکتهههر مهههردم همچنهههان کمهههافی السهههاب  بهههاقی مانهههده غهههذای بخهههور نمیهههر را بههها ب نهههد رفهههتن ههههر روز قیمهههت 

ههههای مهههواد  هههروری اولهههی گنهههدم  بهههرن   روغهههن  چهههای  صهههابون  شهههیرینی در  هههی راه بنهههدان ههههای جنهههگ میهههان 

 دولت ومخالفان بدست آورده زندگی مینمایند.

 صحیو:

ههههـ شهههفاخانه  انکشهههاف دههههات در اشکاشهههم فعالیهههت میکهههرد کهههه داکتهههران آن اکتهههرای تحصهههی  کهههرده  1141از سههها   -

گهههان فاکولتهههه   هههب کابههه  ونن رههههار بودنهههد. گرچهههه تشهههکی  آن از ن هههاه اداری بسهههیار کوچههه  بهههود وک ینههه  حسهههاب 

متاسههفانه در هههـ در من هههه کههارکرد ولههی  1113ب نههد بههود. ایههن کههانون صههحی تهها سهها   نسههبتامیشههد وکیفیههت کههار آن 

ههههـ ایهههن ک ینیههه  تمهههام سهههامان ولهههوازمس را حتهههی تههها پهههن  وقیجهههی  بهههی را از دسهههت داد. و  1132سههها  بعهههدس 

بهها آن ههم داکتههری  –تفن ههداران همههه لههوازمس را از ا هها  هههای آن ربودنههد. وبههه هرکجههایی کههه رفتنههد بهها خههود بردنههد 

از  سههه راب شهههغنانی ویکهههدو نفهههر نهههر  بنهههام محمهههد اکبهههر "بهههیغس" وهمکهههارانس داکتهههر غریهههب محمهههد خهههان وداکتهههر

دوا وکمهههه  از  –ایهههن شههههفاخانه ومن ههههه  اشکاشهههم بیهههرون نرفتنههههد. بهههاوجود نبهههود لهههوازم  جم هههه خهههواهر سههه یمه از

مرکهههز صهههحی بدخشهههان در میهههان مهههردم خهههود بهههاقی ماندنهههد. موجودیهههت ایهههن داکتهههران در آن شهههرای  سهههخت ودشهههوار 

 ومایه  امید نجات از چن ا  مر  محسوب می ردید.( در من هه همچون آب حیات برای مردم 32دهه  )



مشههکالتی ایجههاد مههی شههد تهها مجبههور شههوند خههود را بههه جههای دی ههر یهها مرکههز تبههدی  نماینههد  آن هها نیههز ایمتاسههفانه بههر

ناچهههار شهههد بهههه فهههی  آبهههاد بهههرود ومهههدتی ک ینیههه  بهههدون داکتهههر ورزیهههده خهههالی داکتهههر محمهههد اکبهههر "بهههیغس"  چنانچهههه

هههههـ بههههه بعههههد و هههه  تهههها جههههائی رو بههههه ب بههههود  1182اسههههتهرار حکومههههت )کههههرزی( از بمانههههد. ب رصههههورت بعههههد از 

گذاشهههت. بخصهههو  درمهههان در عرصهههه  نسهههائی و والدی بههها گهههزینس داکتهههران تحصهههی  یافتهههه در ک ینیههه  مایهههه  

ولههی چههون فسههاد اداری در من هههه بههه عنعنههه مبههد  شههده بدبختانههه تفتههیس از دواخانههه ههها کمیهههت  .می ههرددامیههدواری 

دویهههه بهههه چشهههم دیهههده نمهههی شهههود لهههذا دواههههای بهههی کیفیهههت در بع هههی از دواخانهههه هههها و ههههم گهههاهی مهههواد و کیفیهههت ا

 غذایی تاری  تیرشده در بازار بدون هرا  به فروس میرسد.

اکنهههون ک ینیههه  جهههام  در اشکاشهههم فعالیهههت مینمایهههد کهههه اکتهههر لهههوازم آن را دفتهههر صهههحیه  آقاخهههان پیشهههوای فرقهههه  

اسهههماعی یه  ج هههان بههها دی هههر کمههه  ههههای قابههه  توجهههه اکمههها  مینمایهههد. و دارای چنهههد بسهههتر ههههم مهههردان وههههم زنانهههه 

مایهههه  امیهههدواری در عرصهههه   بسهههتر وسهههاختمان آن آغهههاز یافتهههه کهههه تههها جهههائی 12میباشهههد. ودریهههن اواخهههر شهههفاخانه 

 صحیه  گردیده است.

یههه  ک ینیههه  یههها درمان هههاه معتهههادین نیهههز موجهههود اسهههت کهههه نسهههبت مشهههکالت جنهههگ ونههها امنهههی وعهههدم ج هههوگیری     

صههههادقانه از ترافیهههه  عر ههههه وتها ههههای مههههواد مخههههدره کههههار میکنههههد ولههههی کههههارس تهههها حهههها  نتیجههههه  متبههههت وقابهههه  

بران از کمبهههودات پهههولی  ولهههوازم مج هههر  هههروی کهههه بتوانهههد دسهههت مالحههههه را ببهههار نیهههاورده اسهههت. زیهههرا قاچهههاق

 آن ا را از گریبان مردم ق   نماید سو  استفاده نموده فعالیت مینمایند.

یکجههها بههها آن  هههعف اداره و موجودیهههت قهههدرت ای  رفهههدار آن ههها در درون ادارات باعهههث عهههدم کنتهههرو  اساسهههی      

وزهم فههههر ومهههر  اعتیهههاد بههها گذشهههت ههههر روز گسهههترس میابهههد ایهههن مهههواد خانمهههان سهههوز و دشهههمن انسهههان گردیهههده هنههه

 این مشکالت  یکجا با مشکالت دی ر دست ب م داده باعث بدبختی عده  از خانواده ها گردیده است. –

تربیههههه  خههههانواده: مبنههههای پیشههههرفت اساسههههی یهههه  جامعههههه از اداره  سههههالم ودر پرتههههو آن تربیههههه  خههههانواده آغههههاز     

ا جههائی حرکههات چههون حمایههه از کودکههان و فهه  ومههادر گههاهی دیههده شههده ولههی بههرای میشههود. گرچههه دریههن عرصههه تهه

فعهههالی عهههده  ازیهههن حرکهههت چهههون ا فههها  کسهههانیکه در مرکهههز اشکاشهههم توانهههائی اقتصهههادی داشهههته وپهههدر ومهههادرس در 

دفتههههری کههههار میکننههههد اسههههتفاده میبرنههههد. در عرصههههه   آگههههاهی ذهنههههی بههههرای خههههانواده ههههها در ج ههههت تربیههههه  متبههههت 

توجهههه  –ویههها کمههه  ههههای بموقههه  در هن هههام مشهههکالت صهههحی  اجتمهههاعی  اقتصهههادی  روانهههی  ورزشهههی اوالدشهههان 

فهههراهم نمهههودن شهههرای  بهههرای خهههانواده ههههای بهههی چیهههز بهههه کمههه  یههه  ن هههاد  –بهههه احهههوا  خهههانواده ههههای سهههیرفرزند 

اساسهههههی چهههههه از  ریههههه  اداره  دولهههههت وچهههههه ن ادههههههای خیریهههههه بصهههههورت مشههههه ود دیهههههده نمیشهههههود. دوام جنهههههگ 

اقتصهههادی متاسهههفانه بهههر رو  وروان خهههانواده هههها تهههاتیر  –یکجههها بههها بهههی عهههدالتی هههها در نههههام اجتمهههاعی وخهههونریزی 

منفهههی نمهههوده اسهههت کهههه گهههاهی اتهههرات آن در بهههروز خشهههونت ههههای گونهههاگون در جامعهههه  صههه     هههب اشکاشهههم نیهههز 

تربیهههه  کهههه اکتهههر آن بهههه  هههعف تربیهههوی در من ههههه بخصهههو  خهههانواده هههها ارتبههها  می هههرد. بهههرای  –دیهههده میشهههود 

خهههانواده اشکاشهههم از ن هههاه فرهن هههی بهههرای ن ادیکهههه در ج هههت خهههدمت تربیهههوی خهههانواده ایجهههاد گهههردد میتوانهههد سههه ولت 

 ها را در ت بی  برنامه فراهم نماید. زیرا!

  فزىنگ:

همچنانیکههههه ایههههن ودیعههههت را همههههه مههههردم بدخشههههان  –در میههههان مههههردم اشکاشههههم فرهنههههگ جههههای شایسههههته  دارد        

بخصهههو  مهههردم ولسهههوالی ههههای )آمهههوی ع یههها( بههها امانهههت داری حفهههه کهههرده انهههد. وقتیکهههه مههها راجههه  بهههه فرهنهههگ 

اشکاشههم صههحبت مینمههائیم بایههد ب ههویم کههه در حهیهههت دربههاره  فرهنههگ ب ههم پیوسههته همههه "پههامیر بدخشههان" صههحبت 

منتشههههره در سههههایت خههههاوران و"سههههیمای  –میانههههه  پههههامیر بدخشههههان مینمههههایم. چههههون ایههههن تشههههریحات در فرهنههههگ عا

 شغنان" اتر ن ارنده ارقام گردیده درین جا بکوتاهی تذکراتی را ارقام میکنم تا شاهد مدعا باشد. 

 –مهههردم اشکاشهههم از قهههدیم فرهنهههگ نیاکهههانرا دوسهههت داشهههتند آنهههرا بههها شهههفافیت حفهههه کهههرده انهههد. واکنهههون ههههم شهههعرا 

 ی ت وخبره در میان شان بسیار دیده میشود.اه  ف  –نویسنده گان 



آن ائیکهههه آتهههار معرفتهههی بوجهههود آورده انهههد چنهههدان در محهههور توجهههه دولهههت قهههرار ندارنهههد. تههها بیشهههتر تشهههوی  شهههوند واز 

لهههذا ایهههن احهههوا  نهههوعی از دلسهههردی بهههرای نسههه  ههههای بعهههدی در  –اندیشهههه وافکهههار آن ههها اسهههتفاده صهههورت گیهههرد 

مهههی بیننهههد کهههه یههه  دانشهههمند واهههه  خبهههره  شهههان توجهههه صهههورت نمی یهههرد  عر هههه  فرهنهههگ بوجهههود میهههاورد. چهههون

چنهههدان جهههاده  رفهههت وآمهههدی نهههدارد. لهههذا بهههه دانهههس فرهن هههی کهههه یکهههی از  فرهن هههی وراه نهههان یهههافتن از  ریههه  دانهههس

ح ههههه ههههای پیشهههرفت تربیهههوی اخالقهههی  مهههدنی  سیاسهههی  اجتمهههاعی واقتصهههادی وتهههامین عهههدالت دریههه  جامعهههه اسهههت 

 وآنرا س حی وبی ارزس ت هی مینمایند. –عالقه  نمی یرند 

بههها آن هههم در اشکاشهههم کنهههونی شهههاعران وسهههخنوران ونویسهههنده گهههان فعهههالی سهههربرآورده انهههد کهههه چهههه در سههه   والیهههت 

وچهههه کشهههور از شههه رت خهههوب وبهههاالی برخهههوردار انهههد. اگهههر در زمهههان سههه  نت سههه  ان حسهههین )بهههایهرا( و وزیهههر 

میههههرغالم محمههههد "غبههههار" در رسههههاله  "شهههه رهای خراسههههان"   دانشههههمندس امیرع ههههی شههههیر "نههههوائی" بنهههها بههههه گفتههههه 

محسهههوب میشهههد ایهههن زمهههان ههههم مردانهههی  ی"معمهههایی"   "اشکاشهههمی" سهههرح هه  دبیهههران وشهههعرای دربهههار شهههاه تیمهههور

چهههون داکتهههر شهههم  ع هههی "شهههم " و غهههالم جیالنهههی "پهههژوه" ون ارنهههده  ایهههن اتهههر ازیهههن دیهههار فرهن هههی سهههربرآورده 

رهن هههی کشهههور خهههوس درخشهههیده وآتهههار شهههعری ونوشهههتاری شهههان جهههوایزی را ههههم انهههد. چنانچهههه بارهههها در مجهههام  ف

بدسههههت آورده اسههههت. یکههههی از مهههههاالت ن ارنههههده تحههههت عنههههوان )نهههههس وسههههیمای موالنهههها در فرهنههههگ ف ک وریهههه  

"پامیربدخشهههان" در سههها  موالنههها در شههه ر مهههزار شهههریف وکابههه  جهههایزه  تشهههویهی را از  هههرف فرهن یهههان "ترکیهههه" 

ههههـ جهههایزه  عهههالی را در مشهههاعره  1134در سههها   –شهههمندان داخ هههی در داخههه  بدسهههت آورد یکجههها بههها اسهههتهبا  دان

صههه   کهههه ت ویزیهههون "سهههبا" بهههه شهههک  سرتاسهههری بهههراه انداختهههه بهههود از آن همهههایس فرهن هههی از آن خهههود سهههاخت. 

همچنهههان شهههعرای جهههوان دی هههری میرسهههعید  ههههزاره بیههه  "سهههودا"   "فی هههی"   "خوشهههوقت" و"قابههه " نیهههز پههها بهههه 

 ادبیات گذاشته اند.عرصه  

هنرمنههههدان آوازخههههوان اشکاشههههم حتههههی پههههای از مههههرز کشههههور بنهههها بههههه دعههههوت هههههای کشههههورهای دی ههههر گذاشههههته انههههد 

 وش رت آن ا تهریبای بین الم  ی شده است.

)م ههری مفتههون( کههه گههاهی بههه اتههر راهنمههایی هههای ن ارنههده آواز رسهها وآهنههگ شههادس کههه از "ریههتم" و "تهها  وسههر" 

وعمهههه  راک هههههای پههههامیر وبدخشههههان ب ههههره گرفتههههه بهههها نههههواختن آالت موسههههیهی "دمبههههوره"   موسههههیهی "دف بههههزم" 

آرمونیهههه  غجههه  از کشهههورهای همسهههایه گرفتهههه تههها غهههرب جهههوایزکالو  را بدسهههت آورده اکنهههون شههه رت ج هههانی 

دارد. البتههه هنرمنهههدان دی هههری نیهههز بههها تهههاتیر پهههذیری از سههب  او معهههروف گشهههته انهههد کهههه از اشکاشهههم میباشهههند. چهههون 

 م  عزیز احمد  ع ا محمد وبرادرس  داوود پژمان وغیره!سال

ناگفتهههه نمانهههد کهههه موسهههیهی بدخشهههان وق غهههن را در عصهههر کنهههونی موسهههیهی نهههاب و او  من ههههه محسهههوب داشهههته انهههد 

گرچهههه قبههه  از وی مرحهههوم بازگههه  یههها آدینهههه  –درمحمهههد "کشهههمی" بهههه اوش رسهههید  –کهههه اصههه  تکامههه  آن از اسهههتعداد 

فهههی  محمهههد "من ههه " شهههاعر آوازخهههوان وآهن سهههاز دریهههن عرصهههه باعهههث ال هههام ومعرفهههی وبعهههدها  –محمهههد بدخشهههی 

موسهههیهی اینهههدیار گردیدنهههد. شههه ید عزیهههزو و بهههرادرس فهههت  و دروازی خهههوب درخشهههیدند ولهههی شهههب اندیشهههه هههها 

آن هها را جههوان شهه ید کردنههد. اگههر دریههن بههار حههرف بههزنیم گههد بههه درازا میکشههد لههذا بهها ایههن قههدرت صههحبت دربههاره  

   رهنگ اکتفا مینمایم.ف

نهههوت ن ارنهههه در موسهههیهی اکادمیههه  تحصهههی  داشهههته و بهههرای موسهههیهی ک هههن پهههامیری و راک ههههای آن زیهههاد کهههار 

 کرده ام.

 معارف: 

 خههههوب اشکاشههههم از ن ههههاه کمیههههت وهمههههراه بهههها آن تهههها جههههائی از ن ههههاه کیفیههههت در عرصههههه  معههههارف  ههههی ایههههن سههههال ا 

خهها  دارنههد.و آمریههت معههارف اشکاشههم نیههز تهها جههای تههوان  پیشههرفته اسههت. زیههرا مههردمس هههم بههه معههارف عالقههه 

و امکانهههاتس البتهههه  هههی ایهههن سهههال ا از تهههالس سهههعی دریهههه نهههه ورزیهههده اسهههت. در پ  هههوی آن خهههدمات تع هههیم و تربیهههه 

ولهههی متاسهههفانه در مرکهههز بدخشهههان در رهبهههری ریاسهههت معهههارف ح ههههه آقاخهههان نیهههز در رشهههد معهههارف کهههار میکنهههد. 

د بههه اتههر رشههوت خههوری هههای ایههن ح هههه مع مههان خههوب و کههادر شایسههته برگزیههده نمههی هههای فسههاد اداری بیههداد میکنهه

 شود.



بهههاب  – 1) –بهههاب( تربیهههه مع هههم  -1بهههاب الحاقیهههه ) 1 –بهههاب ابتدائیهههه  1 –بهههاب متوسههه ه  11بهههاب لیسهههه  3بهههه تعهههداد 

ع مین سهههرم –( 14( آمهههرین مکاتهههب )31( نهههاث )113از جم هههه ذکهههور ) 111تخنیکهههی( بههها پرسهههون  معهههارف تعهههداد 

( نفههههر انههههاث را 1811پسههههر( و ) 1241نفههههر از جم ههههه ) 1813( تعههههداد شههههاگردان 11( مالزمههههین )4( اجرائیههههه )13)

 دارا میباشد. البته تعداد شاگردان هرسا  تغییر میابد.

بههاب جماعتخانههه مههذهبی  41در عرصههه هههای دی ههر چههون اکتریههت مههردم پیههرو مههذهب اسههماعی یه انههد بنههای بههه تعههداد 

 کتر مراسم مذهبی خود را در آن بجا میاورند.دارند. که ا

بهههاب( مسهههجد دارنهههد وتعهههداد  1بهههرادران اهههه  سهههنت نیهههز در اشکاشهههم حصوصهههای در مرکهههز آن زنهههدگی مینماینهههد کهههه )

عهههدالت اجتمهههاعی در من ههههه  هههعیف اسهههت زیهههادی از آن ههها بعهههد از حکومهههت مجاههههدین در اشکاشهههم اسهههکان یافتند.

  د حهو  بشری صورت می یرد که از مو وو  این اتر خارش است. هر سا  قت  یا حادتات تکان دهندۀ 

 : شغنان

نهههان ( درش کهههرده انهههد. قراریکهههه جنهههاب عبهههدالغفورخان محهههه   –ههههی  –چینههایی هههها نهههام آنهههرا در آتهههار خهههود ) شهههی  -

ههههـ در مج ههه  کابههه  اتهههر تهههاریخی یکهههی از محهههههان ان  هههی  را تحهههت عنهههوان  1141 – 1142افغهههانی  هههی سهههال ای 

 –قع ههه ههها در آمههوی ع یهها ترجمهه  و بههه نشههر سههپرده اسههت. شههغنان بنابههه گفتهه  آن  مههارخ ان  یسههی در اتههرس ) شههی 

س دۀ ایههن اتههر فرامهههونههان ( از سههوی چینههائی ههها خوانههده شههده   ایههن محهههه  ان  یسههی کههه نههامس ازیههاد ن ارنهه –هههی 

گشهههته گهههوئی قبههه  از اسهههتهرار  حکومهههت ب شهههوی  هههها بهههه پهههامیر بدخشهههان آمهههده و چهههار ا هههراف ب نهههدای پهههامیر را بههها 

احت کههرده و بعههد هههم تحههت عنههوان ق عههه ههها در آمههوی ع یههای  کتههابی نوشههته اسههت. و من هههه را تهها یق عههه هههای آن سهه

گ( تههها جنهههوب هنهههدوکس واخهههانی آخهههر نهههواحی روشهههان در دوسهههاح  آمهههو یعنهههی از سهههرق  مربهههو  بهههه ایالهههت )سهههکیان

هههههای گ  ههههت و چتههههرا  و شههههما  آن از واخههههان  الههههی آخههههر نههههواحی روشههههان ناحیهههه  )برتنههههگ(  اکنههههون مربههههو  

 تاجکسههتان بنههام نههواحی پههامیر مسههما نمههوده اسههت. . درایههن کتههاب پادشههاهان چههین از پادشههاه ) شههی هههی نههان ( هن ههام

 آن ههها کهههه همهههان پادشهههاهان س سههه    " تانهههگ شهههو " مشهههکالت سیاسهههی کمههه  خواسهههته انهههد و شهههاه )شهههی ههههی نهههان ( بهههه

این مهههورخ ایهههن حکایهههت را یهههاد کهههرده اسهههت. خهههوس نههههر پهههامیرزاد در شهههغنان میباشهههد کمههه  نههههامی کهههرده اسهههت.

باسهههتان راجههه  بهههه مسهههای  تهههاریخی شهههغنان مع ومهههات داده اسهههت . همچنهههان در فرهنهههگ عامیانهههه پهههامیر بدخشهههان اتهههر 

 42ههههزار تههها  11ان نیهههز میتهههوان مع ومهههات بدسهههت آورد. نفهههو  شهههغنان از ن ارنهههده منتشهههره در سهههایت سهههیمای شهههغن

ههههزار نفهههر تخمهههین شهههده در شهههمالس درواز بهههاال در شهههر  دریهههایی آمهههو در غهههرب را) و ارغنجخهههواه و در جنهههوب 

آن اشکاشههههم و هههههم حصههههه از سههههرغیالن و زردیههههو  فرمههههرا) موقعیههههت دارد. شههههغنان از ن ههههاه جیوپههههولیتیکی در راه 

اقههه  بهههود. کهههه از  ریههه  شهههاخ دره بهههه چهههین میرفهههت. تههها زمهههان ایجهههاد حکومهههت عبهههدالرحمن خهههان بههها ابریشهههم قهههدیم و

اشهههکا  گونهههاگون حاکمیهههت امیهههران و شهههه ههههارا از سهههرگذرانیده اسهههت. پیهههداوار آن بیشهههتر میهههوه تهههوت  چ هههارمغز و 

غ ههه جههات ات چههون مرغههابی نههاک کههه شهه رت دارد بههوده و ت هههان غههذای همیشههه گههی شههغنانیان اسههت. دی ههر میههوه جهه

و سهههبزیجات در آن کماکهههان کشهههت مهههی شهههود امههها زمهههین زراعهههت کهههم دارد. از ن هههاه مهههذهبی اکترشهههان پیهههرو شهههعیه 

 امامی اسماعی یه اند و عده کمی از برادران شعیه اتناعشری نیز در میان شان زندگی میکنند. 

سههههواد مههههی باشههههد.  فیصههههد مههههردم آن بهههها 32معههههارف در شههههغنان سراسههههری سههههواب  خههههود را دارد. و میتههههوان گفههههت 

از سهههایت سهههیمای شهههغنان بدسهههت آورد. روشهههان آن از ن هههاه زبهههان بههها راجهه  بهههه معهههارف شهههغنان میتهههوان مع ومهههات را 

شهههغنان تفهههاوت ههههای دارد ایهههن من ههههه در شهههما  شهههغنان واقههه  اسهههت. بنههها بهههه گفتهههه تهههاری  یکهههی از همسهههران اسهههکندر 

صهههاحب نههههر مهههرادی و دی هههران در آتهههار خهههود از مههههدونی بنهههام روشهههانه یههها رخشهههانه از همهههین روشهههان بهههوده اسهههت. 

 اشاره کرده اند.گذشتن اسکندر مهدونی از  ری  این منا   بسوی هند 

وخواننهههده گرامهههی میتوانهههد بهههه اصههه  ایهههن اتهههر در ک کسهههیون مج ههه  کابههه  کهههه در کتابخانههه  عامههه  کابههه  موجهههود     

یهههاد داشهههت گهههرفتم کهههه  انهههه مراجعهههه کهههردهههههـ بارهههها بهههه ایهههن کتابخ  1114اسهههت مراجعهههه نمایهههد. ن ارنهههده در سههها  

. وجنهههاب داکتهههر ههههم رده باشهههم سهههپ شهههاید ت هههها را بهههه محتهههرم داکتهههر صهههاحب خوشهههنهر "پهههامیرزاد"بعهههده آن یادشههه

 خههدمات زیههادی را در عرصهه  فرهنههگ و ههنس انجههام داده کههه هههر انسههان آگههاهی آنههرا بدیههدۀ قههدر و سههپا  مین ههرد.

و کتهههاب شهههغنان باسهههتان میتوانهههد مع ومهههات مفیهههدی را در ج هههت شهههناخت فرهن هههی مهههردم پهههامیر بدخشهههان از جم هههه 



را کهههه در فارسهههی )مهههادر شهههیرین( زنهههان" خشهههغنان بهههه خواننهههده بدههههد ن ارنهههدۀ ایهههن اتهههر بهههه صهههورت اساسهههی همهههان "

ن" کهههه اولهههی در مفهههرد معنهههی میدههههد را وجهههه تسهههیمه شهههغنان عزیهههز میشهههمارم. گرچهههه ک مهههات "شهههوغن"  و "شهههوغنا

معنههی غههار را میدهههد و دومههی جمهه  غارههها را میدهههد   بع ههی ههها در مههورد تسههمیه شههغنان گفتههه انههد کههه  بهها دی ههر 

تعبیهههرات موجهههه ج هههوه نمیکننهههد  زیهههرا نهههام ههههر من ههههه را میتهههوان از زبهههان تک هههم همهههان من ههههه بهههه شهههک  حهیههههی آن 

 یافت.

قسههمیکه در قبهه  راجهه  بههه پیونههد زبان ههای پههامیری بدخشههان بهها زبههان اویسههتائی تههذکرات بههه عمهه  آمههد موجودیههت    

ایهههن زبان ههها بههها فرهنهههگ موجهههود رایههه  در من ههههه خهههود مأخهههذات آشهههکارا و تتبیهههت شهههده بهههرای ن ارنهههدۀ ایهههن اتهههر 

هیههههت نهههد. و ههههر صهههحفه آن حمیباشهههند کهههه بهههه شهههک  میراتهههی همچهههون کتهههاب در عرصههه  تحهیههههات ع مهههی بههها قیمانهههده ا

 ن میکنند.ایمان بیاهای تاری  آریاتباران را بر

میباشهههم و در کهههن  کوهسهههتان در میهههان زبهههان و فرهنهههگ زنهههدۀ  بهههدورچهههون ن ارنهههده از کتابخانهههه ههههای عمهههومی      

ر آتهههارم زنهههدگی مینمهههایم لههذا بههها تحهیهههات سهههمبولی  سهههرو کههاردارم و ازیهههن  ریهه  اکتهههاویسههتائی باقیمانهههده از نیاکههانم 

 را  نوشته ام.

بهههازهم  همچنانیکهههه در اتهههرم " فرهنهههگ عامیانهههه پامیربدخشهههان" ارقهههام یافتهههه  ارقهههام میهههدارم کهههه زبان هههای پهههامیری 

اتههههر مشههههکالت بعههههد ههههها بههههه در ابتههههدا یهههه  جههههوهر ت فهههههی و یهههه  تس سهههه  را در میههههان خههههود داشههههته انههههد   کههههه 

یافتهههه انهههد و بههها زبان هههای آریهههائی اویسهههتائی دی هههر فرقیهههت شهههیب تهههاری  از ههههم تفاوت هههای را جیوپهههولتیکی و فهههراز ون

ههههائی را پذیرفتهههه انهههد   حاالنکهههه الفبهههای ت فههههی آن ههها مهههتال بههها زبهههان پشهههتو و نورسهههتانی تهریبههها یکهههی بهههوده کهههه آقهههای 

 " بختهههانی و عبهههدو " حبیهههب و رفیههه  دانشهههمند افغهههانی در بهههارۀ آن مههههاالتی را نوشهههته اسهههت. شهههاه عبهههدو "یم هههی "

دی هههر محهههههین و زبهههان دان ههههای کشهههور راجههه  بهههه آن جهههوهر ی انهههه و ب هههم پیوسهههته شهههان آتهههار نوشهههته انهههد. کهههه بهههه  و

همچنانیکه زبهههان در دری یههها فارسهههی بههها زبهههان ههههای پهههامیری گهههره خهههورده اسهههت. زبان هههای اکتهههر آن ههها مراجعهههه شهههود.

 آریاتباران در کشور با آن کم و زیاد پیوند دارد.

نورسههههتانی و غیههههره منجههههانی   ان اشکاشههههمی   شههههغنانی   پشههههتو  واخههههانی   سههههن  یجی  از جم ههههه اگههههر در زبهههه    

 ب دیت کام  داشته باشیم در اکتر لغات گفتاری پیوست ی ها و هم ونی ها را درخواهیم یافت.

مهههن میهههروم   بهههه پشهههتو ک مهههه ازم    –وزم تویهههد  –بهههه شهههغنانی  –مهههن میهههروم  -ازم توغهههد -مهههتال بهههه اشکاشهههمی      

اشکاشهههمی و شهههغنی بهههه زه تبهههدی  گردیهههده همچنهههان توغهههد و تویهههد زبهههان پهههامیری بهههه الرم) اللهههم( مبهههد  شهههده . وزم 

( گههوس  بههه اشکاشههمی ویههن  غههوز )غههو –شههونده   بههه شههغنانی شههند خههون بههه پشههتو وینههه  -ویهها ک مههه لههب   پشههتو

ریههائی تههه تهها پیونههد زبان ههای آبههه اشکاشههمی غهها  بههه شههغنانی غههوژ بههه واخههانی   گههیس. ایههن متال هها بههرای آن ارقههام یاف

 نرا دریکی ازین زبان ا یافت نشان داده شود.که عینأ در اویستا نیز چنین  است و میتوان معنی هرک م  آ

ن ارنههده همچنههان بههه ایههن عهیههده ام کههه شههاهان آریههایی قب ههی کوشههانی ههها   یفت ههی ههها بهها همههین زبههان هههای تحههت       

یهههن زبان ههها یعنهههی عمومیهههت ت فهههی آن ههها اکتهههر منههها   شهههما  افغانسهههتان را بحههث مههها صهههحبت مینمهههوده انهههد. وسههی رۀ ا

ت یفت هههی هههها و مهههدتی ههههم بعهههد از قهههرن او  تههها نهههها  دی هههر همجهههوار مهههاورال نر کرفتهههه شهههده و تههها زمهههان خهههتم حکومههها

در من هههههه رواش داشههههته اسههههت. زیههههرا در بع ههههی نههههها  والیههههات شههههما  کشههههور  کههههم و بههههیس پههههذیرس دیههههن اسههههالم

نی ک مههه  چهههی بهههر وزن بخصهههو  تخارسهههتان قهههدیم هنهههوزهم نهههام ههههائی چهههون )چهههی یهههاب ( چهههاه آب   کهههه بهههه شهههغنا

ک مهه  یههاب یکجهها شههده اسههت  و یهها تخههار  کههه از شههغنانی  تههه خیههر یعنههی آفتههاب تههو و یهها آفتههاب پههاین  "مههی" کههه    بهها

یفت هههی هههها بههها حکومهههت کوشهههانی و دیهههن بهههودایی نمهههود موجهههود انهههد کهههه گهههواه م  هههب مههها میباشهههد.  معنهههیان آنهههرا مینهههو

 1مخالفت نموده خود قدرت گرفتند ولی دین و زبان اجدادی خود را حفه نمودند. 

آسههون از زبههان شههغنانی بههه خراسههان کههه عههرب ههها آن را بههه تمههام من هههه منسههوب کههرده انههد مبههد   –مههه خیههر  ک     

باشهههد از حهیههههت بهههدور نمهههی باشهههد. چنانچهههه در زبهههان شهههغنی خیهههر   بهههه آفتهههاب آسهههون   آسهههان معنهههی میدههههد  شهههده

یعنهههی آفتهههاب از مشهههر  آسهههان   هههوو مهههی کنهههد. و ایهههن خهههود عمومیهههت زبهههان شهههغنانی را در پ نهههه آریانهههای ک هههن قبههه  

 از اسالم نشان میدهد. 



تهههر خوشهههنهر پهههامیرزاد در شهههغنان    باسهههتان و گرچهههه راجههه  بهههه قهههدامت زبهههان کوشهههانی هههها ویفت هههی هههها داک      

داکتههههر صههههاحب نهههههر "مههههرادی " در) آریاتبههههاران ( محههههههین نههههوین بدخشههههانی   مع ومههههات داده انههههد  و از هم ههههونی 

 زبان ای آریایی صحبت نموده اند.

 و ایههن ههههم یههه  حهیهههت اسهههت کهههه قبههه  از تعمههیم یهههافتن زبهههان دری تهههاجیکی بدخشههانی در بدخشهههان و عمومیهههت یهههافتن

زبههههان و ادب دری نوشههههتاری کنههههونی در صههههفحات شههههما  کشههههور کههههه بیشههههتر از زمههههان " صههههفاریان " و بعههههدس 

"سهههامانیان " بهههه صهههفت زبهههان حهههاکم پادشهههاهی در میهههان اکتهههر باشهههنده گهههان ایهههن سهههرزمین مهههروش گردیهههد و آنهههرا در 

رقههههام نمههههودیم نههههواحی دری میخهههوانیم  زبان ههههای آریههههایی ک هههن اویسههههتائی از جم ههههه زبان هههای پههههامیری چنانچههههه قهههب  ا

شهههان   بهههد)  شهههون   خهههاس خم در نام هههذاری ههههای قهههدیمی چهههون بادزیهههادی من ههههه را احتهههوا مینمودنهههد. کهههه هنهههوزه

هنهههوزهم در فارسهههی همهههان شهههما  تیهههز  –وغیهههره کهههه ابتهههدا ک مهههه  بهههاد  لعههه ب خهههس   –وب خشهههان  .  مجمهههوو خهههس

ودر معنهههی  –وزیهههدن را گوینهههد در حالیکهههه در اشکاشهههمی من ههههه  معتهههد  را گوینهههد آن اهیکهههه گرمهههی زیهههاد باشهههد 

دی هههر همهههان بهههاد فارسهههی یعنهههی شهههما  تیهههز را بهههاد خواننهههد. ومعنهههی ههههای دی هههر ههههم دارد کهههه از آن صهههرف نههههر 

 مینمائیم.

ههههس(  –بادخشههههان   بدخشههههان -  –س یعنههههی کشههههیدن لههههذا در زبههههان اشکاشههههمی ( بدخشههههان کههههبههههروزن )وک مههههه  )خی

شهههان بزبهههان واخهههانی –وبهههد)  –یعنهههی ههههم سردسهههیر وههههم در گرمهههی معتدلهههه  –من ههههه  کهههه شهههما  تیهههز را میکشهههد 

صههههفت زیبهههها  –وک مههههه  شههههان  –بههههد)   پههههری ویهههها دختههههر زیبههههائی کهههه ماننههههد پههههری باشههههد  –پهههری زیبهههها را گوینههههد 

 زلزلهههه س بزبههههان شهههغنانی لعههه  را گوینهههد کهههه قههههرار روایهههات تهههاریخی بهههه اتهههر ب خههه –واقتهههدار را گوینهههد ع هههمت 

زمههههان قههههدرت  شههههاه خماربیهههه  شههههغنانی وخالفههههت عباسههههیان در بدخشههههان بوقههههوو  ه   در  111در سهههها   3مههههدهس

پیوسهههت. کهههوه غهههاران  شهههکافته شهههد ولعههه  از آن نمهههودار گردیهههد. و بهههه لعههه  بدخشهههان شههه رت یافهههت. ویههها خهههاس  

خههههس   کشههههیدن   همچنانیکههههه بع ههههی لغههههات از زبههههان هههههای پههههامیری تهههها کنههههون هههههم در بزبههههان اشکاشههههمی جمهههه  

ادبیههات فارسهههی حفهههه شههده اسهههت چنانچهههه در شهههاهنامه ک مههه  )سهههور( کهههه بزبهههان شههغنانی  هههوی وبهههزم را گوینهههد ودر 

پشهههتو سهههرخ معنهههی میدههههد درش اسهههت. فردوسهههی در داسهههتان نشسهههت رسهههتم بههها اسهههفندیار قبههه  از جنهههگ تهههن بهههه تهههن 

 میخواهد.

 مباس از پرسنده  خویس دورگرامی کنی خانه ما به سور       

 بیاساید از رن  مردو ستور     دلی دشمنان گردد از رش  کور

ر( کهههه در ادبیهههات حکهههیم تویههها ک مهههه  )سههه  –و ودی هههران درش اشهههعار وخ هههو  اسهههت "  کیمیهههای سهههعادتغزالهههی :و 

ر  –همچهههون سهههتوران بهههه برگهههی وگنهههاهی قناعهههت کهههردن   –حیوانهههات چ ارپهههای از جم هههه گهههاو را گوینهههد. لهههذا  –سهههتو 

ک مهههاتی از زبهههان پهههامیری اشکاشهههمی انهههد کهههه تهههاکنون ههههم در زبهههان دری حفهههه شهههده  –ک مهههات خهههس ویههها خشهههخاس 

دربههاره شههغنان صههنعت در شههغنان متهه  ولسههوالی هههای دی ههر همجههوار مههی باشههد امهها انههدکی پیشههرفته تههر اسههت  انههد.

ره جغرافیهههها  صههههنعت و پیههههداوار آن مع ومههههات را میتههههوان از سههههایت سههههیمای زیههههرا دربههههاهمههههین قههههدر اکتفهههها نمههههوده 

راجهههه  بههههه فرهنههههگ   معرفههههت و عنعنههههات آریههههایی بههههاقی مانههههده تهههها اکنههههون در ایههههن سههههرزمین شههههغنان بدسههههت آورد. 

ن ارنههههده در آتههههار ذکههههر شههههده چههههون فرهنههههگ آمیانههههه مع ومههههات داده ام کههههه از مو ههههوو م ههههر  در ایههههن اتههههر جههههدا 

نهههه معرفهههت و سهههخنوران نامهههداری چهههون شهههاه  هههیایی )سهههنه تسهههعه مهههه تسهههعین  تالتهههه( ) الچهههین   شهههغنان خامیباشهههد. 

نویسهههنده داکتهههر    الهههب درمهههارختی     غهههالم ع ههی شهههاه "نصهههیری " مسهه م   عهههدیم شهههغنانی معهههروف در عصهههر مههها ؛

پههههامیرزاد   شههههاعر معهههههم روسههههتا   منوربیهههه  روشههههن   ع ههههی سههههال    داکتههههر نههههورع ی نههههور و غیههههره   شههههاعر 

حسهههینی روشهههانی و امهههان الهههدین روشهههان   نصهههرالدین پیکهههار و غیهههره را نهههام بهههرد. و جهههوانی چهههون صهههفر محمهههد 

 فای  قدم به عرصه ادبیات گذاشته است. اگر حکایت کنیم به  و  می انجامد

  سیباک:

اگهههر ک مهههه  "زیبهههاک" کهههه قبههه  از عمومیهههت زبهههان فارسهههی در من ههههه همهههان ک مهههه )زیف هههوک( یعنهههی )زبهههان وتک هههم(  

بهههه زبهههان سهههن  یجی واشکاشهههمی بهههوده باشهههد وبعهههد ههههم در زمهههان عمومیهههت زبهههان فارسهههی ت فهههه زیبهههاک را بخهههود 

ر  بههها اشکاشهههم و زیبهههاک مهبهههو  نیهههز ت ههههی می هههردد. زیبهههاک از شهههما  شهههقهههرین بهههه حهیههههت اسهههت.  –گرفتهههه باشهههد 



کهههوه ههههای هنهههدوکس و از غهههرب بهههه  وردوش  سهههراب  جخهههان مربهههو  جهههرم و حصهههه ههههم جنهههوب غهههرب بهههه منجهههان 

 کی ومتر هم مرز می باشد.( 181)به پاکستان  متص  است.و جنوب آن با شاه س یم و قالت پاکستان 

وکیهههه  قنهههدهاری و"جویهههها"  زبهههان فارسهههی زیبههههاکی: قراریکهههه از آتهههار کتابخانههههه مجهههاوران زیههههارت )خ خهههان( خانهههه

ه   وفهههات یافتهههه وجسهههتجو کهههرده ام  بهههه اتهههرا  1121مربهههو  بهههه )دیوانهههه شهههاه( داعهههی اسهههماعی یان کهههه در سهههنه  

کهههوچرانی ههههای کهههه حکومهههت میرههههای بدخشهههان سهههکنه  ایهههن منههها   را بهههه اتهههر تعصهههبات از دوره  میرسههه  ان شهههاه 

ومحمهههد یهههار تخهههاری داده انهههد  مراد میهههر محمهههد – میهههر کهههوهکن بیههه  –تههها افسهههها  ب هههادر قرلههه  ارگهههوچی  –گرفتهههه 

ه   زبهههان فارسهههی  1222ونفهههو  بدخشهههان در اتهههر اعمههها  آن ههها صهههدمات زیهههادی را متحمههه  گردیهههده بعهههد از سهههنه  

ل جهههه  زیبهههاکی در زیبهههاک بهههه جهههای زبهههان سهههن  یجی رواش یافهههت. چهههون من ههههه از نفهههو  خهههالی گشهههت ومهههردم 

ت هههای من هههه وی  آهسههته آهسههته بههه زبههان فارسههی صههحبت نمودنههد. دی ههری کههه بههه من هههه آمدنههد در اتههر مخ و یهه

همچنانیکهههه در اشکاشهههم امهههروزی بهههه اتهههر مخ و یهههت هههها بخصهههو  ازدواش هههها بههها زنهههان قشهههالق ای پارسهههی گهههوی 

ه  1131تههها کنهههون  1112زبهههان اشکاشهههمی کهههه در اکتهههر قریهههه ههههای آن رواش داشهههت در  هههی همهههین چنهههد سههها  در 

ننهههد ولهههی حهههرف نمیزننهههد.  بعهههای ههههـ آنهههرا میدا 1112ن قبههه  از سهههنه  اکتهههر متولهههدی متهههروک گردیهههده اسهههت. حاالنکهههه

ان قههدیم تهها من هههه  غههارب ههور متهها  اوالد جههوان شههده  کنههونی آن هها دی ههر بهها زبههان پههدری اس کامهه ی بی انههه میباشههد. 

اتهههر درو"  مربهههو  اشکاشهههم قبههه  از حکومهههت میرهههها شهههغنانی صهههحبت مینمودنهههد ولهههی بعهههدای بهههه " سرشههه "   " یغههه

از سههها    میرههههای بدخشهههان وق غهههن بارهههها کهههو  ران شهههده من ههههه از سهههکنه بهههرای تهریبهههای دو دههههه  جن  هههای هالمانههه

امههها نسههه ی کهههه بعهههدای در زمهههان اسهههتهرار حکومهههت امیرعبهههدالرحمن  –ههههـ   خهههالی مانهههده  1141ههههـ    تههها  1112

)  سهههرغیالن وغیهههره بهههه م ههه  اجهههدادی خهههویس -منجهههان   –فرغانهههه  –خهههان دوبهههاره حتهههی از )ورتهههه بهههز( تخهههار 

آمدنهههد دی هههر زبهههان پهههدری شهههان کهههه همهههان زبهههان شهههغنانی بهههود را فرامهههوس کهههرده بهههه  و و غیهههره (غهههاران و سرشههه  

ل جهههه  پارسهههی سهههرغیالنی صهههحبت نمودنهههد. واکنهههون ههههم نهههام تمهههام منههها   شهههان مسهههما بهههه همهههان زبهههان شهههغنانی 

 میباشد که حاجت به تذکر ندارد.

ایهههن صهههدمات تهههاریخی وفرهن هههی آن اهیکهههه "دیوانهههه شهههاه" داعهههی اسهههماعی یه در زمهههان  در جریهههانا مهههردم زیبهههاک امههه

ح هههرت شهههاه خ یهههه  و دوم بنههها بههههه فرمهههان او از )انجههههدان( ایهههران بهههه سههههراندیب هندوسهههتان رفتههههه وبعهههد از آنجهههها 

کههه تههها بدخشههان تسههه   بههرای دعههوت زیهههر پوشههس "فههههه جعفههری" م هههاب  بههه سیاسهههت صههفوی ههههای حههاکم در ایهههران 

د. و زیهههر پوشهههس بهههه ههههاهر تب یغهههات "اتناعشهههری" بههها عهههده  از ق نهههدران ادیهههب چهههون بابههها تند بهههه زیبهههاک می یهههداشههه

پههههروازی "شههههاه  –خنجههههری واخههههانی و خههههانواده  " شههههاه لن ههههر"  –دیوانههههه مجنههههون شههههاعر  –سهههههای "کزدانههههی" 

و  1212یعنی بعهههد از سهههنه آغهههاز میکنهههد.ابوالحسهههن" وغیهههره در خ خهههان زیبهههاک مکهههان گرفتهههه دعهههوت ق نهههدران را 

در آنجهههها متههههو ن گردیههههه لن ههههر دعههههوت مههههی سههههازد. دعههههوت خانههههه دی ههههرس بنههههام تکیههههه خوبههههان در دره  1212یهههها 

ده کی هههومتر ب هههرف غهههرب زیبهههاک دعهههوت خانهههه شهههامحمود) چ هههتن ( موقعیهههت دارد. کهههه اکنهههون سهههن  ی  میباشهههد. 

مهههرد مهههومن و و هههن دوسهههت در میهههان مهههردم خهههویس  شهههیرمحمد شهههی  آنهههرا حفاههههت مهههی نمایهههد. شهههیرمحمد شهههی  یههه 

 است.

ری النکهههایی" ویههها "سهههراندیبی" کهههه آنوقهههت هههها در هندوسهههتان بهههه زبهههان فارسهههی "سههه چهههون )دیوانهههه شهههاه و یهههارانس (

بههه صههورت قههوی مههروش بههود صههحبت مینمههود همههین ل جههه در زیبههاک نیههز مههروش گردیههد. وبههه جههای زبههان سههابهه بههه 

زیبهههاکی کهههه در سهههال ای کنهههونی هویهههت )جهههز از دره  سهههن  ی  کهههه بههها مرکهههز زیبهههاک فاصههه ه دارد زبهههان فارسهههی 

یهههاران او کهههه در فهههو  تهههذکر .ه اسهههتجانشهههین گردیهههد (تهریبهههای کهههاب ی تغییهههر یافتهههه ل جهههه  سهههاب  او بهههه ل جهههه  دری

 یافت مردان ادیب و قصیده سرای مذهبی بودند که اکتر شان قصیده ها باقی مانده است. 

بهههرای تبهههوت نهههام زیبهههاک  هههور نمونهههه نهههام چنهههد قریهههه  دی هههر را کهههه بزبهههان سهههن  یجی مسهههما انهههد ذکهههر مینمهههایم "ف ههه  

"جغههههدوی "  –کههههال "  –"خ خههههان"  –) بههههر وزن خههههار)" ر"پهههها –"اسههههکتو "  –شههههن وک"  –"دی ههههو "  –مههههدی" 

دروازه تازیهههان کهههه بهههه  زبهههان کنهههونی مهههروش در سهههن  ی  مسهههما میباشهههند. وغیهههره کهههه همهههه بههها زبهههان اویسهههتائی و

یهههاز دارد و عباسهههی هههها در راه ابریشهههم خهههراش می رفهههت شهههاید در من ههههه تیهههزاب زیبهههاک بهههوده باشهههد  کهههه بهههه تحهیههه  ن

 امکان دارد از تیزاب به تازیان معروف شده باشد زیرا عرب را تازی هم می ویند. 



پهههه  اگههههر از تعبیههههر هههههای بههههی مههههورد وشههههاعرانه  سههههاخته شههههده از خیهههها  ذهنههههی ب ههههذریم و وجههههه تسههههمیه  منهههها   

حهیههههی من ههههه نهههام  –موجهههود را کهههه نام هههذاری آن بههها زبهههان وتک هههم مهههروش من ههههه پیونهههد دارد را حهیههههت بشهههماریم 

شهههته اسهههت. ولهههی بعهههدها بهههه اتهههر تغییهههرات رنهههگ و روغهههن دی هههری یافتهههه وههههرک  اهمهههان اسهههت کهههه زبهههان مهههردم گذ

هههاک     آن ق مهههداد نمهههوده اسهههت. سهههتیآنهههرا خهههالف حهیههههت ریال زی بهههاک  و بهههه دری زبهههان وتک هههم  –بهههه سهههن  یجی زیفی

بهههان بدخشهههان گهههاهی اسهههتعما  میشهههود مهبهههو  کهههه ک مهههه کهههاف در پسهههوند ز –زیبهههاک  –تهههر   بههها –زنهههده کهههی کهههن  –

  تههههرادف شهههه الک وغیههههره. م –ماننههههد رعنههههاک    پشههههت سههههر بههههه )شههههغنانی و سههههن  یجی( بههههه معنههههی  زبههههاک و یهههها  –

   . تغیر یافته باشد " حاک" پادشاه پیشدادی وعرب نژاد به قو  فردوسی

 یاد آًری اس فزىنگ ادبی در میان سیباکیان:

عصههههر کنهههههونی نیههههز مههههردان ادیهههههب و دانشههههوری را پهههههرورده اسههههت بابهههههاگ زار زیبههههاک از ن ههههاه فرهن هههههی در     

سههههن  یجی کههههه تازمههههان داودخههههان زنههههده بههههود غزلیههههات غنههههایی و اجتمههههاعی نیههههز مههههی سههههرود. قربههههان ع ههههی همههههزی 

غزلیات فریههههاد ژورنالیسهههت و صههههاحب تالیفهههات میباشههههد. او شهههاعر شهههه رت یافتهههه در بدخشههههان محسهههوب مههههی شهههود.

آدینهههه حسهههرو زیباکیهههان نیهههز یکهههی از ادبهههای نهههامور زیبهههاک اسهههت. کهههه  انیده اسهههت.از  و غیهههره را بهههه چهههاد رسههه

چهههون کهههاوو  وکی هههی و عهههده ای روشهههنفکران دی هههر آن نیهههز معهههروف خراسهههان پهههور  خهههدمات فرهن هههی مهههی نمایهههد. 

 وغیره در عرصه ادبیات قدم برداشته اند. 

 صنعت: 

داشههههت. گ ههههم بههههافی چکمههههن   کاللههههی  در زیبههههاک صههههنای  دسههههتی همچههههون دی ههههر ولسههههوالی هههههای همجههههوار رواش

  آهن ری را با م ارت در میان خویس داشتند. 

آن نیزبههههه حالههههت نورمهههها  در تربیههههه اوالد زیبههههاکی ههههها بهههها چنههههد لسههههیه و متوسهههه ه فعهههها  اسههههت. تاحهههها  از  معههههارف

برکهههت آن زیبهههاک انجنیهههر و داکتهههر را نیهههز دارد. بنهههدر شهههاه سههه یم یههها توپخانهههه آن همسهههایه پاکسهههتان اسهههت و سهههنگ 

یههرود. ناگفتههه نمانههد کههه رد از منجههان از  ریهه  ایههن بنههدر توسهه  سههنگ فروشههان بیشههتر قاچههاقی بههه پاکسههتان مالجههو

آتهههار تهههاریخی و فرهن هههی زیبهههاک چهههون دی هههر ولسهههوالی ههههای همجهههوار  هههی ایهههن سهههال ا اکتهههرا غهههارت گردیهههده انهههد. 

زیبهههاک مهههاهی خالهههدار در دریههها و قهههرار گفتهههار معهههدن شناسهههان دارای المههها  نیهههز مهههی باشهههد. زبهههان سهههن  یجی کهههه 

ت . درمیهههان مهههردم سهههن  ی  میتهههوان رواش ههههای شهههاخه از زبهههان اشکاشهههمی اسهههت در دره سهههن  ی  زبهههان مهههردم اسههه

وغیهههره را بههها دف بهههزم عارفانهههه اشهههعار موالنههها و سهههماو آن دیهههد و تماشههها نمهههود.  آریهههایی از قبیههه  )برسهههم (یههها )کشهههه (

حیوانههههات   دنباتههههات و زراعههههت آن متهههه  جی هههه  توپخانههههه آن میتوانههههد فههههردا ب ههههره هههههای اقتصههههادی را بدسههههت دهههههد. 

 د. کم و زیاد میوه جات هم در آن موجود است. ولسوالی های همجوار می باش

 :ًاخان 

در زبهههههان )واخهههههانی خهههههون( و )اشکاشهههههمی ( خانهههههه را خهههههان  می وینهههههد. همچنهههههان در آریانههههها و خراسهههههان یکهههههی از 

. حهههدهای انهههدازه را کهههه کهههاروان در یههه  روز  هههی نمایهههد تههها شهههب را در آن آبهههادی سهههپری نمایهههد خهههان می فتنهههد وا

متههههر بهههها  1222میهههه     میهههه  و  1( متههههر 1222هههههر فرسههههنگ ) هههههزار متههههر و 14 در هههههر  مسههههیر راه ابریشههههم 

سههههه امپراتههههوری "هههههان" چههههین کههههاروان سههههرا یعنههههی " خههههان" ههههها از مسههههافران و کههههاروان ههههها پههههذیرائی میکههههرد. 

 "کوشانی" آریانا  روم  اروپا و شر  میانه باهم در ص   کار میکردند.

گفتهههه جغرافیهههه دانهههان مشههه ور اسهههالمی )ابهههن حوقههه  ( در مسهههیر راه ابریشهههم افزونتهههر از ده ههههزار خهههان  یههها بنابهههه 

چهههین  و روم" وغیهههره موجهههود اسهههت. از جم هههه بنهههابر حکایهههات  –اریانههها  –"ربههها " از ابتهههدا تههها انت ههها "مهههاورالن ر 

 4ه ابریشههههم بعهههد از دومیهههه   راگفتهههه  رفتههههه   ( کهههه بههههه چهههین تهههها دربهههار قههههوبالی خهههان م 1132"مهههارکوپولو" در )

ربههها  "خهههان" را  412پوهانهههد پنجشهههیری و او  31هههها آبهههاد اسهههت.)کتاب راه ابریشهههم ( صهههـ کی هههومتر بههها م مانخانهههه 

یهها مرح ههه یهها منههز    قبههه یهها سههکه   بریههد سههرای یهها  ناگفته نبایههد گذاشههت کههه روزدر ایههن مسههیر حسههاب نمههوده اسههت.

ه بههدین نام هها یههاد میشههد. همچنههان واحههد هههای انههدازه گیههری در آریانهها جای ههاه یهه  روز راه مسههافر مههی بههود کههربهها  

 سهههانتی در اویسهههتا بنهههام وی تسهههتی یهههاد مهههی شهههد. 11و خراسهههان وجهههب   ارس یههها گهههز  میههه   فرسهههنگ  بهههود. وجهههب 

 12ارس یههها گهههز کهههه بهههه عربهههی ذرا) گوینهههد از ان شهههت میانهههه تههها آرنههه  گهههز گفتهههه میشهههد کهههه شهههس قب هههه مهههی شهههود )



متهههر  سهههرای یههها  1222متهههر فرسهههنگ  1222تا فهههرا بهههازو خوانهههده مهههی شهههود. ا هههعاف آن میههه    سهههانتی ( در اویسههه

 متر بود . 48222متر روز   مرح ه و منز   14222ربا  

مترمههی  11282/ 14متههر در هنههد قههدیم دیوجانههه یههاد میشههد معههاد  بههه 113بههود. معههاد    LI در چههین مسههافت بهها لههی

در روم قهههدیم نیهههز واحهههد نیهههز اسهههتعما  مهههی شهههد. متهههر  1811/ 34 شهههد و واحهههد ههههای دی هههری بنهههام کروسههها معهههاد 

متههر سههنجس شهههده اسههت. یکهههی از وسههای  دلچسهههد انههدازه گیهههری  112مسههافت بنههام سهههتادیا وجههود داشهههت کههه معهههاد  

لههذا کههاروان مسههافه  راه  را تهها سههانتی سههنجس شههده اسههت  12قههدیم قههدم شههتر یهها کشههتی صههحرا بههود کههه یهه  قههدم آن 

 ی  خان با همین اندازه ها  ی می کرد. 

د. موجودیهههت "خهههان" هههها در مسهههیر راه ابریشهههم  بههها یههه ریههه  "واخهههان " بههها چهههین وصههه  می رده ابریشهههم از را      

دیههوار هههای ب نههد سههن ی و پ سههتر شههده بهها گهه  هنههوزهم در دو سههاح  )دریههای اکسههو  ( وادی واخههان همچههون ق عههه 

کهههه مرکهههز آن  "پولهههو"  مسهههما بهههودن بهههه  بهههزر  بهههه شهههک  مخروبهههه بهههاقی مانهههده اسهههت. تسهههمیه واخهههان بعهههد از ههههای

"خنههههداتا" یعنههههی " خنههههدوت " در زمههههان کوشههههانی ههههها کههههه حههههافه شههههکوه منههههدی تمههههدن  فرهنههههگ آریههههایی و شههههاهراه 

عبهههدالغفور خهههان بههها ترجمهههه زمهههان هاهرشهههاه ده چ ههه   هههه کابههه  مجبهههه "واخهههانیرث" شههه رت یافهههت. در بودنهههد ابریشهههم 

کهههه در زمهههان روسهههیه تهههزاری از وادی واخهههان دیهههدن کهههرده و راجههه  بهههه قهههالو یههها  از تحهیههه  یههه  مهههورخ ان  یسهههی 

 م بوده اند .  1این ق عه ها قب  از قرن )خان( ها آن تحهیهات نموده گفته است که 

از قههرن او  مههیالدی مسههما بههوده اسههت. امهها آغههاز راه ابریشههم  "پههامی" سرتاسههر وادی هههای پههامیر بنههام گرچههه قههبال 

بواسههه ه یکهههی از تجهههاران بهههزر  "یونهههانی" )مهههای ی  تیتیهههانو  (کهههه کهههاروانس در مسهههیر بهههاختر گذشهههتن از  ریههه  

در ق عهههه ههههای کهههاروان سهههرا در ایهههن مسهههیر گردیهههد.  وادی هنهههدوکس را انتخهههاب کهههرد باعهههث اعمهههار خهههان هههها و یههها 

  ونههور را گوینههد کههه در زبههان پشههتو هههم پههام فکههر یهها عههه  گفتههه مههی شههود. و م ههر محبههت یهها زبههان واخههانی پههام عههه

پرتههو آسههمانی راگوینههد بنهها وقتههی کههه کههاروان از پههام م ههر بههه چههین داخهه  مههی شههد گویهها از سههرزمین نههور   عههه  و 

 گرچه قبال آنرا پامی نیز گفته اند.م ر گذشته است که بعد ها به پامیر نیز مش ور گردید.

حاالنکهههه "فنههههی هههها " سهههه ههههزار سههها  قبههه  از آن ع ر عهههاش و میمهههون را از  ریههه  راههههای افغانسهههتان از جم هههه 

 (  141الی  121وادی واخان از چین و هند ترانزیت مینمودند. ) راه ابریشم صـ 

عباسههههی ههههها در دوره مههههامون در شههههما  شههههر  بدخشههههان کنههههونی کههههه الجههههورد   بیجههههاده   سههههیم و زر آن شهههه رت    

 انی داشت دو دروازه ساختن تا محصوالت تجارتی به  رف چین را بدست آورند . ج 

دروازه )تازیهههان( بهههین دو کهههوه و درواز )تبهههت( بهههه آن ههها بهههاش جمههه  آوری میکهههرد و کهههاروان غیهههر از همهههین راه    

 راه ابریشم.   113های تن ی راه دی ری نداشت تا بسوی چین عبور کند. صـ 

د خههتن هههم یههاد میشههد  همههان بنههدر )تیههزاب( زیبههاک و )سههرگز کنههونی یهها بابهها تن ههی  واخههان( ایههن تن ههی کههه بنههام سههربن

بهههوده اسهههت کهههه دارای آتهههار دیهههوار ههههای قهههدیمی ق عهههه گمرکهههی  بهههوده و چشهههمه ههههای گهههرم شهههفابخس آن در واخهههان 

و  بهههدا  بهههین ب هههارکیهههد. شهههاید در تن هههی موسهههم بهههه خواجهههه اتوجهههه تهههوریزم را در زمهههان حههها  بخهههود ج هههب مهههی نما

فهههی  آبهههاد نیهههز کمرکهههی وجهههود داشهههته اسهههت. زیهههرا شههه ر )ایالشهههی( "ب هههاراکوا "   ب یهههرک یعنهههی ب هههارک کنهههونی 

 یکی از مراکز م م تجارتی اداری دولت های آریایی بخصو  کوشانیان محسوب می گردید.

مهههی لهههذا وجهههه تسهههمیه واخهههان )واخهههانیرث( یعنهههی م مهههان سهههرای کشهههاده منهههز  بهههه روی کهههاروان هویهههدا و مبهههرهن 

 .باشد

ک مهههه کهههس در زبهههان واخهههانی پسهههر)بچه ( جهههوان را گوینهههد همچنانکهههه در فهههو  وی تسهههتی)وجب( در اویسهههتا ک مهههه 

 واخانی  و شغنانی زبان های پامیری می باشد.

نیههههز گفتهههه انهههد. چنانچههههه و خرگهههاه زمهههین کشهههانی از ک مهههه واخههههانی اویسهههتایی بهههوده  بنهههها واخهههان را م ههه  )کشههههان(

 شاهنامه بیزوالس آورده است.فردوسی بزر  در 



 به کشتن دهی تن به یکباره گی     کشانی بدوگفت بی باره گی  

 ت متن  چنین گفت پاس  بدوی     که ای بی وده مرد پرخاس جوی

 و      که تا اسد بستانم از )اش  بو (پیاده مرا زان فرستاد  

 چنانت بکوبم به باالی زین      نبینی تو م   کشانی و چین

 شاهنامه فردوسی 

چهههون ههههدف مههها دریهههن اتهههر همانههها معرفهههی تسهههمیه واخهههان بهههوده بنههها مو هههوو معرفهههی تسهههمیه واخهههان را بههها شهههر  

 اس ادامه میدهیم.کنونی  جغرافیای آن و داشته های اقتصادی و اجتماعی   فرهن ی 

 : جغزافیا یا مٌقعیت )جیٌپٌلتیتکی (

موقعیهههت جیهههو اسهههتراتیژیکی نیهههز یکهههی از نهههها  م هههم کشهههور در واخهههان نهههه تن ههها از ن هههاه جغرافیهههای  بیعهههی ب کهههه 

نهههونی  مهههی باشهههد. سهههه کشهههور همسهههایه کهههه ب هههرف جنهههوبس پاکسهههتان   شهههر  چهههین   و شهههما  والیهههت بدخشهههان ک

کهههه ایهههن خهههود از در سهههه  هههرف آن قهههرار دارنهههد. تاجکسهههتان کهههه بههها قرغزسهههتان و آسهههیای میانهههه منت هههی مهههی گهههردد. 

در داخههههه   جیوپهههههولیتکی و جیهههههو اسهههههتراتیژیکی .... آن حکایهههههت میکنهههههد. موقعیهههههت م هههههم آن بخصهههههو  از ن هههههاه 

 غرب آن اشکاشم می باشد که دشت اپستیو آنرا از قریه )پتور واخان( جدا مینماید.ب رف 

کی ههو ( 142)تهریبهها  کی ههومتر بهها پاکسههتان 122ین بهها چهه  ههو  مرزهههایس بهها کشههورهای همسههایه قههرار آتههی مههی باشههد

کی ههههومتر در دامنههههه  111 کی ههههومتر مههههی باشههههد. واخههههان در یهههه  باریکههههه ای بههههه  ههههو  (112)متههههر و بهههها تاجکسههههتان

واخهههان کنهههونی   ههههای هنهههدوکس شهههرقی و سهههاح  دریهههای اکسهههو  کهههه از پهههامیر آن سرچشهههمه می یهههرد افتهههاده اسهههت.

 13در قههههرن راسههههت سههههاح  آمههههو اکنههههون م ههههاب  بههههه بههههازی بههههزر  سیاسههههی اسههههتعمار ان  ههههی  و رو  تههههزاری 

 همچون دی ر نها  ق عه شده از بدخشان ک ن سا  به کشور تاجکستان تع   دارد. 

نفهههر رسهههیده و پهههارک درجهههه دوم تهههوریزم بههها داشهههتن چشهههمه ههههای گهههرم و شهههفابخس  13222نفهههو  واخهههان تهربیههها بهههه 

و آههههوی قشههههار مشههه ور بهههه مهههارکوپولو در بهههام ج هههان را دارا مهههی باشهههد. حیوانهههات وحشهههی دی هههر از جم هههه پ نهههگ 

رفهههی   خهههر    گهههر    سهههیه گهههوس   قشهههه دا) و دلهههه خفههه    روبهههاه   خرگهههوس   رنهههگ   بهههز  گوسهههفند کهههوهی ب

)میشههه  و قشههههار( و پرنهههده ههههای کمیهههاب کهههه در ایهههن سهههاحه دیهههده شهههده )گنجشههه  ( بهههاز   شهههاهین  عههههاب   چهههر)   

 باشه   بادخرک   چرده   کب  دری    کبوتر و غیره در آن زندگی مینمایند. 

گفتهههه شهههده تههها ب نهههد س سههه ه کهههوه ههههای هنهههدوکس )خرگهههاه زمهههین ( در اویسهههتا بنهههام  )خهههرف ههههای وزگنهههد( کهههوه ههههای 

ق هههه آن نوشهههاخ بههها ارتفهههاو  د. ایهههن من ههههه را احا هههه کهههرده اسهههت. ب نهههدترین افغانسهههتان مرکهههزی سهههالنگ ادامهههه میابههه

ت  بههههی از جم ههههه متههههر در هنههههدوکس شههههرقی ب نههههدترین کههههوه افغانسههههتان شههههمرده میشههههود. معههههدنیات و نباتهههها 3431

ک هههور  شهههیرین بویهههه   جمی ههه   شکسهههته بنهههد   انهههواو پودینهههه   قرقهههات   آرتهههی   گ  تههه  و غیهههره در واخهههان وافهههر 

 است. 

بهههاالی کهههوه ورگنهههد  1141-1141ل ای قهههرار نوشهههته کوهنهههوردان سویسهههی در کتهههاب سهههفرنامه هنهههدوکس کهههه درسههها

از آن نمونهههه بهههرداری کهههرده انهههد. جای هههاه پختهههه عود کهههرده بودنهههد. معهههدن  هههال را در ق هههه کهههوه مهههذکور دیهههده و صههه

در میههان دره درگههاب اورگنههد کههار میکههرده اسههت کههه آتههار آن بشههک  )کههوره ( کههردن آن تهها زمههان حم ههه چن یزخههان 

 هویدا است.هم  هنوزهم موجود است. معدن سرب آن در کوه )قزدی( اکنون 

میدههههد. جهههو  گنهههدم   مشهههنگ  بهههاق ی  پتههه   تمهههر آن  میهههوه جهههات چهههون زردالهههو سهههیب تههها بع هههی از حصهههه ههههای 

ی  حصهههه آن از خهههاک ریهههگ سهههیا تشهههکی  شهههده کهههه بههها آب فهههراوان نیهههاز دارد و ارزن از پیهههداوار آن مهههی باشهههد.

 حاص  کم میدهد  دیوار های قع ه های مخروبه )خان ( های قدیم هنوزم دیده می شوند. 



ه مهههی باشهههد کهههه بیشهههتر آن در پهههامیر خهههورد و حیهههوات اه هههی آن شهههام  بهههز  گوسهههفند گاو  اشهههتر  خهههس گهههاو وغیهههر

کهههالن  درمیهههان بهههرادران قرغهههز مههها ن  هههداری مهههی شهههود کهههه بعهههدا بصهههورت مختصهههر در بهههاره آن صهههحبت خواههههد 

 شد.

واخهههان سهههرزمین افسهههانه ههههای مشهههر  زمهههین اسهههت مهههردم شهههریف و م ربهههان آن تههها کنهههون سهههیمای جهههوان مردانهههه 

چنههان حفههه کههرده انههد کههه حاجههت بههه تفصههی  نههدارد. جوانههان آن  نیکههوی خههویسکههردار گفتههارو نیکههان را در پنههدار  

خههارجی زیهههر سههرگروپی م نهههگ دریهها کهههه از قریهههه قههزده واخهههان اسههت ق هههه ب نهههد  دچنههد سههها  پههیس بههها یهه  کهههوه نهههور

 نوشاخ را فت  کردند. برای کشور خویس روی سرخی را در میان ج انیان کمایی کردند. 

 معارف

واخهههان داری هفهههت لیسهههه و هفهههت متوسههه ه بهههوده و از ن هههاه کیفیهههت تع یمهههی چهههون دی هههر ولسهههوالی ههههای همجهههوار  

و ههه  زنهههان از ن هههاه حههههوقی   ب داشهههتی و دختهههران و پسهههران یکجههها در آن  مکاتهههب تحصهههی  مهههی کننهههد.  مهههی باشهههد.

 زندگی اجتماعی اقتصادی همچون دی ر منا   همجوار می باشد.

 صحیو : 

ینههه  فرعهههی مهههی باشهههد کهههه یکهههی آن در خنهههدود و دی هههر آن در پتهههوخ کمههه  ههههای اولهههی را بهههه واخهههانی دارای دو ک 

 ها عر ه میدارند.

چههههون نجههههاری و گ کههههاری   صههههنعت: بههههافتن گ ههههم و چکمههههن   سههههاختن نمههههد و بههههافتن جاکههههت و سههههایر صههههنعتی نیههههز 

 آهن ری و غیره  در میان شان مروش بود. 

 فزىنگ:

واخهههههان هههههها در معرفهههههت و خودشناسهههههی و رسهههههم و رواش ف ک هههههور همچهههههون اههههههالی اشکاشهههههم و شهههههغنان   زیبهههههاک  

 د. ن منجان  شیوه  خن  و غیره می باش

و کمهههها  الههههدین هههههـ  (  1121هههههم عصههههر دیوانههههه شههههاه ولههههی  وفههههات ) 1282شههههعرا ی قههههدیمی آن چههههون خنجههههری  

ری در قریههه اوسههت یهها سسههت واخههان موجههود اسههت حسههن بههوده    واخههانی هههای ک ههن سهها  می وینههد کههه مرقههد خنجهه

در میهههان مهههردم . و بهههرادران دی هههرس نیهههز بنهههام خ ههههی و عبهههدی نیهههز شهههاعر بودنهههد. کهههه اشهههعار خنجهههری هنهههوزم 

نیهههز حیهههات داشهههته  کتهههب  ههههـ   ( 1132خوانهههده مهههی شهههود. بعهههدا صهههوفی مبهههارک قهههدم مبهههارک کهههه در سههها  ههههای )

در زمهههان  اخهههانی وخهههانواده سهههید فیهههروز نیهههز معهههروف انهههد. مهههال نهرشهههاه شمشهههیر و زیهههادی تهههالیف کهههرده اسهههت.

حا ههر جوانههان واخههان در شههعر و نوشههتن ع ههم دانههس افههراد نخبههه خههود را داشههته انههد. از جم ههه میتههوان از تههازه گهه  

پیههههروان مسهههه مان  چههههون مههههردم واخههههان اکتههههراسههههازگار   عبدالصههههبور   غههههالم ع ههههی صههههادقی و دی ههههران نههههام بههههرد. 

. بهههرادران اهههه  عبهههادت مهههذهبی خههویس را اجهههرا مهههی نماینههد جماعهههت خانهههه ههها درمیباشههند  اسهههماعی ی تشههیعه امهههامی 

جهههای گرفتهههه انهههد. در من ههههه سهههنت نیهههز عهههده کمهههی کهههه بعهههد از قهههدرت مجاههههدین و قبههه  از آن در مرکهههز خنهههدود 

تهها زمههان عبههدالرحمن خههان کههه حاکمیههت میههر هههای خههود را کههه مرکههز شههان بعههدا ق عههه  واخانی هههازنههدگی مههی نماینههد.

پنجهههه بهههود داشهههتند. از جم هههه میهههر) ج هههان خهههان ( توانسهههت میهههر )کهههوه ن بیههه  ( پسهههری افصهههها  ب هههادر غهههارت گهههر 

م هههاب  نوشهههته تهههاری   1123را کهههه چهههون پهههدر میخواسهههت واخهههان را غهههارت کنهههد بهههه جهههزای اعمهههالس در تهههاری  

 سانید.بدخشان ر

   قزغش ىا :

بههرادران قرغههز مهها در پههامیر )یهها سههرزمین عههه  و نههور و محبههت و پرتههو آسههمانی ( پههام یعنههی عههه  ونههور بههه زبههان 

 م ر )پرتو آسمانی و محبت( . –واخانی و پشتو 

متههر از سهه   بحههر کههه بههه بههام ج ههان مشهه ور  1122تهها در سههرخ  مههرزی آخههرین مشههر  واخههان در ارتفههاو       

پهههامیر خهههورد و کهههالن بهههرادران شهههریف   م مهههان نهههواز و مسههه مان قرغهههز مههها زنهههدگی مهههی نماینهههد. کهههه  اسهههت  یعنهههی



پیهههرو مههههذهب حنفههههی سههههنت و الجماعههههت میباشههههند. و میتهههوان گفههههت کههههه در بدخشههههان در م ربههههانی و جههههوانمردی بههههه 

 ما همتا کم دارند. مسافران و همو نان برادران قرغز

رسهههههم و رواش ایهههههن بهههههرادران همهههههو ن محنهههههتکس و محهههههروم از  –ت اگهههههر بخهههههواهیم دربهههههارۀ تهههههاری  و هویههههه      

بیشهههترین مزایهههای زنهههدگی عصهههر کنهههونی موشهههکافی نمهههائیم قصهههه چنهههان بهههه درازا رفتهههه کهههه کتهههابی را تکمیههه  خواههههد 

نمهههود. کهههه بهههرای ن ارنهههده شهههرای  کنهههونی اجهههازه نهههداده تههها بهههه من ههههه سهههفر نمهههوده و ایهههن مهههامو  را کهههه آرزوی 

ه گهههردد. و ههههیچک  ههههم تههها اکنهههون در جمههه  بهههرادران تهههرک تبهههار بدخشهههانی راجههه  بهههه همیشههه ی مهههن اسهههت بهههرآورد

بههرادران قرغههز تحهیهه  ع مهههی را انجههام نههداده اسهههت کههه محهیهههین بدخشهههانی بایههد توجههه داشهههته باشههند. اگههر مع ومهههات 

 کمی هم از ت ویزیون و دفاتر صورت گرفته بیشتر گذارشی میباشد.

"پنچشههنبه دهههههان" در بههارۀ آن ههها ارقههام مههی نمهههایم  زیههرا قههرار گفتههه  بههرادر بهها آن ههم مختصههرا خ هههو ی چنههدی را    

کههه مههدت ههها بهها ایههن مههردم محشههور بههوده آن هها بهها مههردم اشکاشههم و واخههان ماننههد قههوم دریهه  فامیهه  برخههورد نمههوده  

 در خرگاه خویس همچون ع و خانواده از واخانی ها و اشکاشمی ها استهبا  مینمایند.

واخههان و اشکاشههم بیاینههد مههردم اینجهها نیهههز بهها همههین روحیههه آن ههارا در میههان خانهه  خههود بهههرده و هرگههاه از پههامیر بههه 

 عزت و حرمت می نمایند.

ن ارنههههده در زمههههان هههههاهر شههههاه وداود خههههان رحمههههن قهههه  خههههان بههههزر  قرغزهههههارا بارههههها در قریههههه خرمنههههی       

زیههرا در خانهه  مههی آمههد کههه مههن هههم در اشکاشههم از نزدیهه  دیههده ام و گفتههار و قصههه هههای اورا اسههتعماو نمههوده ام. 

آن خانههه بههودم. خانههه بابهها عههاد  بیهه  خرمنههی در اشکاشههم باشهه اه سههفری او بههود. پسههر کالنههس کههه وکیهه  خههان نههام 

داشهههت و بهههه ن ارنهههده آشهههنا بهههود  او انسهههان تع هههیم یافتهههه   بهههادانس   بیهههدار   هوشهههیار و صهههمیمی بههها دوسهههتان خهههویس 

 بود. 

قهههههرار حکایهههههات او پهههههدرس در دوران قبههههه  از قهههههدرت )مائوتسهههههه دون( هن هههههام انههههههالب چهههههین از سهههههرق  یارکنهههههد  

مربههو  بهههه کشهههور چههین همهههرای عهههدۀ از اقههوامس یکهههی از پوسهههته هههای سهههرحیدی کشهههور چههین را غهههارت نمهههوده بهههه 

دد. کهههه بعهههدها بههها ههههزار را  آمهههده متهههو ن می هههر 11بههها سهههال   رمهههه   اشهههتر   غژگهههاو بهههه تعهههداد پهههامیر افغانسهههتان 

پادشههاه افغانسههتان محمههد هاهرشههاه دوسههت شههده همههه سههاله یکبههار نههزد شههاه افغههان رفتههه بههه اوتحفههه ههها میبههرد و بههاز 

بهههه پهههامیر )خهههورد( مهههی آمهههد  قرغهههز هههها زیهههر فرمهههان او بودنهههد. و نهههزد دولهههت افغانسهههتان ههههم چهههون سهههرحدار افغهههانی 

دۀ مههها قبههه  از م هههاجرت بهههه کوهسهههتان یارقنهههد چهههین در در پهههامیر محسهههوب می ردیهههد. او همچنهههان می فهههت کهههه خهههانوا

فرغانههههه و قرغزسههههتان بودنههههد و آن اهیکههههه انهههههالب ب شههههوی   ههههها برهبههههری )لیههههنن( رویسههههه تههههزاری را دی رگههههون 

سههاخت بههه چههین م ههاجر شههدیم و آخهههرهم هن ههام انهههالب چههین بههه افغانسههتان آمهههده در پههامیر کههه قبهه  از مهها نیههز عهههدۀ 

بودنهههد مسهههکن گرفهههت. قرغزههههای قبههه   از مههها  پهههیس از ایجهههاد دولهههت مرکهههزی  از قرغهههز ههههای کهههوچی سهههاکن شهههده

شههههاید زمههههان امههههارت میرج اندارشههههاه در بدخشههههان ...)ن ارنههههده( بههههه مالههههداری در پههههامیر امیههههر عبههههدالرحمن خههههان 

 خورد و کالن اشتغا  داشته متو ن بودند. )حکایات وکی  خان پسر رحمن ق  برای ن ارنده(.

ین" یههها وکتوریههها  پهههامیر هنهههوز ههههم دیهههواره ههههای ق عهههه "خهههان" از بهایهههای کاروانسهههراهای راه در کنهههارۀ ج یههه  "چهمهتههه

ابریشهههم باقیمانهههده اسهههت کهههه حکایهههت گهههر دوران ههههای مربهههو  بهههه آریانههها   کوشهههانی هههها یفت هههی هههها و بعهههد از اسهههالم 

 عباسی ها و راه ابرایشم از قرن او  میالدی به بعد است. 

تهها  و کههالن را سههال ا غیههر سههکنه سههاخته بههود تن هها مههردم واخههان بههه آنجهها  رفتنهههشههیب و فههراز تههاری  پههامیر خههورد 

کهههه در زمهههان آریهههایی هههها قهههرار تهههذکرات تهههاری  نهههژاد سهههاکن مهههی شهههده مالهههداری مهههی نمودنهههد  حالنکهههه  )تیهههره مهههاه(

آریهههایی بهههه صهههورت دایمهههی در آن مسهههکون بودنهههد. کهههه در اویسهههتا بهههرودت ههههوا و م هههاجرت ازیهههن من ههههه و وادی 

مربهههو  بهههه آن تهههذکر یافتهههه اسهههت. قرغهههز ههههای اولهههی شهههاید از زمهههان امیهههر محمهههد یعههههوب خهههان در کابههه  قهههرن ههههای 

مهههیالدی کهههه معاههههدۀ شهههرم آور گنهههدم  را ان  یسهههی هههها بهههر وی تحمیههه  کردنهههد  و میهههر ههههای بدخشهههان آخهههرین  13

قرغزهههههای شههههان )ج اندارشههههاه و محمودشههههاه پههههدر مخفههههی شههههاعرۀ معههههروف بدخشههههان  بههههه من هههههه آمههههده وایههههن عههههدۀ 

کههوچی مالههداراو  بههه مرغههاب و بعههد بههه پههامیر سههاکن شههده و در ایههن من هههه سههیرآب و ع ههف ولههی سههرد و پربههرف 



مکهههان زنهههدگی را یافتنهههد. زمسهههتان هههها را در یکجههها و تابسهههتان هههها را از عههههرب تههها تهههور و جهههوزا و خهههالی از نفهههو  

ر و اسهههد را پهههرورس داده از شهههیر و در دی هههر دره ههههای آن سهههپری نمهههوده   گوسهههفند  بهههز  گهههاو   غژگهههاو   اشهههت

لبنیهههات   پوسهههت و گوشهههت   پشهههم و  آن ههها اسهههتفاده نمهههوده بههها خریهههدن آرد و گنهههدم  از واخهههان و اشکاشهههم نهههان خهههود را 

 نیز ت یه می نمایند.

نفهههو  شهههان بعهههد هههها در اتهههر انههههالب ههههای روسهههیه و چهههین در پهههامیرات افهههزوده شهههد  اکنهههون در پهههامیر خهههورد         

بهههه  1181( زن و مهههرد زنهههدگی نمهههوده  دارای مکتهههب ههههم هسهههتند کهههه  هههی ایهههن سهههال ا از  1122  عهههداد )وکهههالن بهههه ت

هن هههام وزارت نورمحمهههد قهههرقین در معهههارف پیشهههن اد  1181ایهههن سهههو ایجهههاد گردیهههده انهههد   ن ارنهههده در ب هههار سههها  

کههرد. و آقههای زلمههی  ایجههاد مکتههب بههرای قرغههز ههها را نمههودم کههه منهههور گردیههد و معههارف بدخشههان آنههرا بعههدا ایجههاد

بهههرای مکتهههب قرغزهههها مشهههک  ایجهههاد گردیهههده  1131"مجهههددی" نیهههز در بهههاره تهههالس ههههایی انجهههام داده اسهههت. درسههها  

 که خدا کند ح  شود. فرزندان این مردم شریف از نور سواد ب ره ورباشند. 

غهههز هیچ ونهههه در تهههاری  بدخشهههان نوشهههته میهههرزا سهههنگ محمهههد و ع هههی بیههه  سهههرخ افسهههر راجههه  بهههه بهههرادران قر    

و آغهههاز  13چهههون آن ههها سهههابهه  هههوالنی در پهههامیر نداشهههته انهههد. یعنهههی آن ههها در میانهههه  قهههرن تهههذکری بهههه عمههه  نیامهههده 

 در پامیر ساکن شده اند. 12قرن 

ت و بیههه  از رفهههت و آی قرغههز ههههای مالهههدار در پهههامیر و کهههوه ههههای مربهههو  درتن هها در تهههاری  ههههونزا نوشهههته قههه    

 – 1832س همسهههایه پهههامیر در زمهههان آخهههرین میهههر یههها حهههاکم ههههونزا )میرصهههفدرخان ( بهههه گ  هههت در جنهههوب هنهههدوک

 تذکراتی به عم  آمده است .  1882

بههههرادران قزغههههز در خرگههههاه هههههای نمههههدی کههههه درمیانههههه روزن دارد زنههههدگی مینماینههههد. رمههههه و حیوانههههات اه ههههی      

وزی و زرگهههری م هههارت بهههاالیی تهههروت آن اسهههت  در صهههنای  دسهههتی بافهههت گ هههیم و نمهههد   زیهههن سهههازی و مهههوزه گ هههد

دارنههههد. سههههاختن پوسههههتین و لبهههها  بخم ههههی را بههههرای اسههههتفاده در سههههرما بکههههار میبرنههههد در سههههر کههههال هههههای پوسههههتی 

چ ارگوشههه دارنههد. زبههان آن هها ترکههی قرغزیسههت کههه تهها کنههون درمیههان شههان حفههه شههده اسههت. هنههر آواز خههوانی در 

. بزکشهههی در میهههان شهههان رواش خهههوبی دارد یعنهههی عروسهههی ههههای شهههان را بایههه  سهههیتارچه در قهههدیم اجهههرا میکردنهههد

 در سوارکاری م ارت ب ند دارند.

( در پههههامیر کههههالن  میباشههههد. بههههرای شههههیتوت  ) بههههزی گمبههههذ ( تهریبهههها قریههههه محههههوری آن هههها در پههههامیر خههههورد و )   

زمسههههتان مصههههرف نمههههوده از فههههروس حیوانههههات   نمههههد   گ ههههم  قههههروت و ههههها ع ههههف درویههههده در تیرمههههاه مواشههههی در 

ههههـ س 1118گنههدم آرد را ت یههه مینماینههد. رحمههن قهه  خههان کهههه در بههاال بههه آن اشههاره شههده از میههان آن هها در  روغههن  

ههههزار را  بههههه پاکسهههتان رفهههت. همچنانکههههه در انههههالب هههههای  12بههها عهههدۀ اقههههوام و رمهههه و حیوانهههاتس بههههه می فتنهههد 

ترکیهههه م هههاجر شهههد. و  روسهههیه و چهههین از یههه  کشهههور بهههه کشهههور دی هههری میرفهههت امههها در پاکسهههتان ههههم نمانهههده و بهههه

ههههم در آنجههها وفهههات یافهههت ولهههی عهههدۀ اقهههوامس از پاکسهههتان دوبهههاره بهههه پهههامیر آمهههده بهههه صهههفت و نهههدار افغهههانی بهههاقی 

ماندنهههد. ناگفتهههه نبایهههد گذاشهههت کهههه در بهههارۀ رفهههتن رحمهههن قههه  از پهههامیر عهههدۀ از افهههراد افسهههانه ههههای دروغهههین سهههاختند 

رفتههه والههی  ت دیههد کههرده و او کههه  1113عههازم" در سهها   کههه گویهها فرزنههدس اکههه نههزد والههی خ هههی بدخشههان "عزیههز

. کهههه ایهههن درو) محههه  اسهههت وکیههه  پسهههر رحمهههن قههه  دوبهههاره بهههه پهههامیر برگشهههته بههها پهههدرس از تهههر  م هههاجر شهههد

درفههی  آبههاد ازسههوی کسههی ت دیههد نشههده چههون ن ارنههده از احههوا  او در جریههان بههود. ب کههه بههه او عههزت هههم کردنههد 

حمهههن قههه  میدانسهههت کهههه اگهههر افغانسهههتان چهههون چهههین و شهههوروی سوسیالسهههتی شهههود تههها ب هههارک مهههوتر بهههرایس دادنهههد. ر

خهههانی و پولهههداری و نهههوکری قرغهههز ههههای کهههم ب هههاعت و فهیهههر را کهههه چوپهههانس بودنهههد را از دسهههت خواههههد داد. لهههذا 

روی منهههافعس چهههون )دی هههر هههها ..... (رفهههت تههها بههها هاهرشهههاه کهههه در روم بهههود یکجههها روزی بهههه افغانسهههتان بیایهههد و 

ر قهههدرت شهههری  شهههود کهههه نشهههد. حیوانهههات وحشهههی پهههامیر در بخهههس واخهههان تهههذکر یافتهههه اسهههت. کهههه حاجهههت دوبهههاره د

بههه یههاد آوری دی ههر نههدارد بسههوی جنههوب آن کشههمیر و گ  ههت پاکسههتان   شههر  سههرقو  یارکنههد چههین )کههه بههه زبههان 

ه شهههغنانی صهههحبت مهههی کننهههد(   شهههما  تاجکسهههتان درغهههرب آن بنهههدر بروغیههه  واخهههان اسهههت . شهههرقی تهههرین من هههه

  کشور دره "یولی" در پامیر میباشد.



 کزان. دیذگاه کٌتاىی بز تسمیو منجان ً

پوهاند )عزیزی( در کتاب ) راه ابریشم ( از روی سیاحت نامه  )هیوان تسینگ ( مینویسد: )) هیوان تسینگ سومین زایر       

داخ  بهی  نواحی بدخشان  ودقریه )ت ی(  نامیده می شاکنون ( میالدی از )منجان( که در آن وقت )همتاله  144چینایی بود که در 

   به عهیده ن ارنه ) ت ی منجان(از همتاله ..  144سپتامبر  1. در  148 – 143( نامید. صـ   Po-totoationگردید. و بدخشان را بنام) 

و کتیو( جرم و هم منا   م من هه )کیوپوکیان ( شاید )کیو  144سپتامبر  12سپتامبر نواحی منا   بدخشان و در  8تا 

این ماه از )کوی النگ ( یا )یولند( قریه ای در اشکاشم گذشته به سوی  11از )ب اراکوا( یا ب ارک کنونی و در 

 پامیر به چین رفته است. (( –واخان 

نجا را نام چنانچه میخوانیم نام های بع ی از منا   در این سیاحت نامه البته با ت فهات ی  خارجی که به ل جه خود آ

برده ذکر گردیده است   که با ل جه اص ی مح   بعا فرقیت های هجایی و آوازی را خواهد داشت. لذا تا زمان مروش 

بوده که بعد ا به منجان تغییر یافته چنانچه  قبال اشاره شد  لهاهمت شاید شدن زبان فارسی دری بدخشانی نام محالت

 . میباشداکنون هم قری  بنام ت ی در منجان 

 در فرهنگ عمید   معین و دهخدا لغت منجان به معنی ذی  است 

منجان ) من ( زنبور عس  من هه نشه آور چون ب شت یا جای که سراسرس پوشیده از گ زار )گ  خیرو( باشد.  

های در  و نیز قصبه تاج  نصب می کنند.یا  آنچه بر باالی ع م یا بیر  مبارزه ی  کشور به شک  ک وله  -منجوقان

ایران  ن ارنده: فکر میکنم این نام ا از محالت فو  آن اهی که آریایی ها  م اجرت کردند و به ایران رفته اند. آنجا 

 . گردیدندنیز حفه 

و معنی لغوی آن من هه ای که اسد اعال برنگ  141کران: ش ریست در ایران نزهت  اله وب حمد و مستوفی صـ 

تربیه شده بدست آید. و به فارسی آنرا اسد کرنگ گویند می باشد. در لغت نامه دهخدا کران زرد و بور از آنجا 

من ه  که آواز خوانان و سرود گران نامی از آن برخیزند. این معنی ها نشان دهنده آن است که لغات و نام های 

ان دهنده و تبوت کنندۀ آن تذکر داکتر اویستایی بعدا در زبان فارسی نیز جای گرفته محفوه مانده اند . و این خود نش

))باربد مش ور به مروزی سرایندۀ دربار خسرو "پرویز" شاه . که می گوید. صاحب نهر مرادی در کتاب آریا تباران

ساسانی اصال از منجان بوده است.(( سی پرده باربد هنوز هم ش رت داشته که در ش نامه فردوسی حکایت آن ذکر 

منجانی که با زبان ای پامیری اویستایی آریایی از ی  خانواده می باشد و این را پروفیسور  گردیده است. در زبان

)پاالخینه روسی ( در کتاب زبان های پامیری و شاه عبدو یم ی در کتاب آتار ل جه پامیری خود آورده اند. منجانی 

رد  و شجاو آن هن ام دفاو از این سن ر ها ها منجان را جانان من گویند. و هر نه ه آن سن ر رزم است که مردم شی

 استفاده میکنند. 

موقعیت جغرافیایی : به  رف شما  منجان جرم ویم ان و در جنوب آن کوه های هندوکس  نورستان و کمی متص  با 

ان  پنجشیر و غربس به ورس  فرخاروالیت تخار مشر  آن به ولسوالی زیباک سراب و جخان وص  نورستان پاکست

سا   1122در میان کوه ها احا ه شده است. منجان با داشتن سنگ الجورد حتی بیشتر از  رده . به عباره دی گردی

قدامت ش رت خود را در ج ان قدیم میان کشور های آسیایی و افریهایی چون مصر روم و چین داشته چنانچه سنگ 

منجان را کاروان تجار از  ری  راه ابریشیم  الجورد آن در مهبره )فراعنه مصر( هنوز هم موجود می باشد. الجورد

به کشور های دی ر برده اند. عدۀ از محههین استعما  آنرا حتی از دوره صیف  سنگ یاد آور گردیده اند. سرزمین 

جان چون دی ر ولسوالی های بدخشان و سایر منا   باستانی کشور سرزمین عنعنه و حکایات و فرهنگ نکران و م

یرس دین مهد  اسالم بوده که تعدادی از آن عنعنات را در زیر پوشس رواش های اسالمی از ذقب  از پ اویستایی آریانا

 یکجا با دی ر مناس  اسالمی جم ه مراسم جشن نوروز احترام به م ر که آنرا در عرس می ویند و زیارات و غیره

تا  که و در دره دی ر آن( نفر میرسد. پیروان مذهب اسماع یه استند. 4222اجرا میکنند. تعداد از ساکنان منجان به  )

قریه  )انجمن( در زیر کوت  متص  به پریان پنجشیر میباشد. برادران اه  سنت زندگی میکنند. که تعداد نفو  شان 

ان فرهنگ حجت خراسان ) ناصرخسرو ب خی( و حکایات زندگی او بت به اسماع یان زیاد است . در میان اسماع یسن

گویا همچون ود یعت نس  به نس  حفه گردیده است. لن ر و مسجدی به هدایت حکیم اعمار گشته هنوز هم موجود و 

ه س که بجای ص   و محبت خشونت در من هه رواش گردید از خشم  1118این مسجد چ   ستون حکیم را تا سال ای 



ران یعنی قدرت ج   و ستیزه و تعصب مردم شریف و دالور منجان حفاهت نمودند. ناگفته نباید گذاشت که در روزگا

ش امت و مردان ی منجانی ها سرامد روزگار اند. می ویند سهف و پوشس این مسجد بر چ   ستون استوار گردیده 

ن منجانی چون )گجه ب ادر( و کشته شدن هالم چنان هندسی ساخته شده که مایه تحسین بیننده می ردد. حکایت ب ادرا

دوجوان منجانی که تاری  بدخشان نوشته میرزا سنگ محمد و سرخ افسر نام آن ا بدست  ) افسها  ب ادر( ترین شخ 

این دوجوان آن خون آشام را که بدخشان را را تبت نکرده و لی تذکر داده است نمونه ش امت ب ادران منجان است. 

رت و قساوت و سو  استفاده از کم  های "شاه ونجی" میر و حاکم شغنان به ویرانی کشیده بود به سراسری با غا

ه   اتفا  افتاد. و مردم را تاجایی   1123در تاری   ج غر فی  آباد جزای اعمالس رسانیدند که این ق یه باالی کوه 

 مردم محفوه است. که ق یه ده ها عم  ب ادرانه منجانی ها در حکایات رهایی بخشیدند. 

مردم منجان بارها در دفاو از خویس و مهاب ه با تجاوز دی ران بر من هه شان دشمن شکن بودند. با پذیرفتن قربانی با 

هرنوو حوادث و مشکالت مهاب ه کرده اند. زیرا دشمنان بار ها با سو  استفاده از فرقیت های مذهبی دامن زدن 

 ن هم انداخته به برادر کشی وا داشته اند. که قصه ایست در گذشته.تعصبات سنی و شیعه آن ا را به جا

حکایت های گجه ب ادر منجانی در زمان حکومات میرهای بدخشان قب  از عبدالرحمن خان هنوزهم در ذهن مردم 

ام بن 1333دالور منجان نهس بوده حکایت می شود. همچنان ق رمانی های دلیر مردان منجانی در اوآخیر قرن بیست 

های دولت جان   خ یفه قدم شاه   دوست محمد قومندان   جوهربی  فرزند محمد حسین افسر دفاو خودی در خا ره 

ها باقیست آن ا ش ید راه عدالت خواهی و استادگی در مهاب  ه م گردیدند چون نمیخواستند برجان و ما  هی  ک  و 

انسانی را داشتند تا در ص   و صفا و برادری زندگی  منا   کسی تجاوز نمایند و از همو نان خویس همین خواست

 نمایند. رو  شان همچون دی ر ش دای مه وم این و ن صدر نشین ر وان باد.

 مناو توفی 

 رباعی

 هرنکته  او نسیم ادراک من است    -----هر س ر ق م راز د  پاک من است    

 دمیده از خاک من استگ  های وفا     -----درعش  و ن همانکه فردا ن ری   

                                                                                   

 کمپوتر و همکار تخنیکی عبدالروف "رویس"
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 :خذات ؤمتکزار اس 
فرهن هههی و امههها عهههدۀ دانشهههمندان دی هههر ایرانهههی نیهههز موجهههود انهههد کهههه در آتهههار و تحهیههههات خهههود ع مهههی    -1

تهههاریخی را در ن ایهههت شهههفافیت بهههرای همهههه آریههها تبهههاران و م ت هههای مشهههر  زمهههین انجهههام داده انهههد وآتهههار 

جاویدانهههه را در ج هههت بیهههداری خودشناسهههی م هههی   تهههاریخی   فرهن هههی و ع هههمت تمهههدن آریهههایی بیادگهههار 

جم هههه کتیهههر  گذاشهههته انهههد. کهههه " دهخهههدا "   " عمیهههد "  محمهههد ع هههی فروغهههی   احسهههان  بهههری و ... را از

 آن ا متا  میدهیم.

سههههیاحت "هیوانههههگ تسههههه " در  13در کتههههاب راه ابریشههههم تههههالیف پوهانههههد عزیههههز احمههههد "پنجشههههیری " صههههـ  -1

>ت هههی در منجهههان  م از منجهههان داخههه  بدخشهههان گردیهههده و نهههام بع هههی قریهههه جهههات )همتالهههه(  144سهههپتامبر 

 نام برده است.کیود در جرم کنونی "کوی النگ" >یولنگ   در اشکاشم کنونی را 

قهههههرار نوشهههههته پوهانهههههد "پنجشهههههیری " در کتهههههاب راه ابریشهههههم دانشهههههمندان غربهههههی از جم هههههه "جمهههههزدار"    -1

راه  1"مسههههترکای ر"   امیهههه  بنومسههههت   مههههارگن سههههترون و غیههههره در بههههارۀ  آن تحهیهههههات کههههرده انههههد صههههـ 

ن بهههودائی "آشهههوکا" ابریشهههم   همچنهههان بنههها بهههه گفتهههه پوهانهههد "پنجشهههیری" در کتهههاب راه ابریشهههم : از مب یغهههی

امپرا ههور هنههد قبهه  از آشههکوکا شههاه کوشههانی یههاد آورشههده  ولههی آیههئن بههودا بعههد ههها از دو  ههرف آمههو سههغد 

 و واخان به چین رفت و اورا بودائی نمود و "کوب ارا " موفهانه به و ن برگشت.

همههراه بهها ت فهههات  ب ههارا مب ههه بههودائی امپرا ههور "کنشههکا" و یهها ب ههاراکو  بههه عهیههده ن ارنههده شههاید نههام کو -4

زبهههان ههههای مسههه   آنوقهههت در من ههههه از جم هههه زبهههان شهههغنانی "بیهههرک" اکنهههون چهههون ب هههارک کهههه ب ارسهههتان 

 معروف شده و "ب ار" که در اشکاشم قریه میباشد  از نام همان مب ه بودائی " کنشکا" گشته باشد.

تهههای ههههو"  نهههزد "سهههونگ یهههن " سهههیا  چینهههی بهههه امهههر م کهههه " 143و صهههـ  143پوهانهههد "پنجشهههیری صهههـ  -1

در گنهههدهارا رفتهههه   ایهههن سهههیا  شهههاه یفت هههی را بسهههیار ههههالم و دشهههمن دیهههن بهههودائی   Lealihپادشهههاه یفت هههی  

 دیده که خدایان با   دارند و گوشت حیوانات مرده را میخورند. توصیف نموده است.

 ته است.تذکر یاف 111در کتاب آریاتباران داکتر صاحب نهر "مرادی "  نیز این زلزله در سا   -1

راک هههههای مههههدا  خههههوانی در پههههامیر بدخشههههان از جم ههههه مهههههام هههههای چههههون سههههتایس   رپههههای   روپهههه     -3

همچنهههان آهنهههگ ره پهههای ترانهههه کهههه بههها دف و نهههی و چنهههگ بهههرای  –تهههارچینی   راسهههتاو  مناجهههات و غیهههره 

رقههه  اجهههرا مهههی شهههود گهههوئی همهههان آهنهههگ میباشهههد کهههه در شههه نامه هن هههام بهههه تخهههت نشهههینی کیهبهههاد آریانههها 

 ر و حکایات شده است.ذک

 سراینده این غز  ساز کرد ... دف و چنگ ونی را هم آواز کرد

 که امروز روزیست بافروداد ... که رستم نشسته است با کیهباد

زبههان دروازی کههه هههم اکنههون هههم در درواز بههاآن سههخن می وینههد خههود ایههن زبههان سندیسههت کههه حاجههت بههه  -8

 تفصی  ندارد.

صههال بهها زبههان شههغنانی و اویسههتایی گههره خههورده و گههاهی محهیهههین نههام ک ههن نههام ب ههارت اکنههون ب ارسههتان ا -3

 آریهههایی آنهههرا ایالشهههی گفتهههه انهههد ک هههن سهههاالن ذردیهههو آنهههرا گهههاهی بیهههرک می فتنهههد کهههه ک مهههه شهههغنان میباشهههد.

شهههاید از همهههین ک مهههه بیهههرک یههها شههه ر پایهههان از عمومیهههت زبهههان فارسهههی در من ههههه بهههه ب هههارک یههها پسهههاوند 

بهههد  شهههده باشهههد ب هههار را در شهههغنان ههههم ب هههار ت فهههه مینماینهههد  و نهههام یکهههی از  کهههاف شهههغنانی بهههه ب هههارک

 مب غین مش ور کنشکا ب ار است.

  113خرد اویستا صـ -12

 118مزدیسنا صـ  -11

  1ک مات و لغات های اویستا در کتاب هفت پیکر داکتر معین صـ -11



 میرغالم محمد غبار.گشتر  دین بودا یا بودیزم زمان کنشکا در کتاب افغانستان در مسیر تاری   -11

فرفههها  ؛ک هههن سهههاالن اشکاشهههم وپتهههو  قریههه  در واخهههان فریهههدون  را فرفههها  می فتنهههد و گهههاهی ههههم فریهههدون  -14

  آبتن حکایت مینمودند که آبتین همان پدر فریدون است .

ن میدادنهههد ؛ شهههاه خانهههه فریهههدون را در ق عهههه رن  روبهههروی اشکاشهههم افغهههانی اکنهههون اشکاشهههم تاجکسهههتان نشههها -11

 نان  در کتاب شغنان باستان " پامیرزاد. شی هیچین و شاه 

 

 

     

      

 


