هویّتّچیستّوّبحرانّهویتّچگونهّشکلّمیّپذیرد؟ ّ
?What is identity and does the dilemma of identity formulate

نوشته :نوروز علی ثابتی

 ۲۵مارچ ۲۰۱۷

بخشّدوم
ّ
خاستگاهّهویتّشغنانیّهاّوّجریانّسّیّالّآنّدرّبسترّتاریخ ّ
در بخش اول این مقاله ،عرییهج مهامرر در «هویه وهومر» بحه ریدیه که ،امماها ر که ،داراب نبها
مشمیک فیهنگ مشمیک سینمین مشمیک داشم ،باشن بنام یک «ووم» یاد مر شود .هی ک ام ان این
ومههوه در مباحهه ررههمیده عههی کهه ،شههام اعنههوریافر انمههیو لولههو ب نههداد شناسههر نبهها شناسههر
مغیافیا عاریخ وضع امماها ر و مریشهمر و مؤلفه ،ههاب دیگهی وهو فیهنهگ نبها و مه ها را مهر
عوا نام بید ک ،با در نظی ریفمن این مؤلف ،ها وموه عشاب ،و عاهای یهک وهوم بها سهایی اوهوام هارهوار و
ساکن در منطق ،مشخص مر ریدد.
در مورد ویرمر هوی

ه ای سلطان اده آنیا ونین عرییج کیده اس :

« وومی ابم ایر عیین بـُر هوی در ساخمن مامر ،بشیب بهوده اسه که ،در آ نبها نقهش و وسهیل
اولی ،و صیق یافم ،عیین واسط ،در کنش و واکنش میها افهیاد در لهر ریه ب هویه وهومر را بهی ده ه
ان دیگیب اس 1 ».
مر ریید .در ین حال نبا شاخص عیین ام عاای یک ووم و ملی
بنابی عرییج فوق اولین وی ب ک ،بیاب انرها هویه مهر بخشه نبها اسه و بره سهایی مؤلفه ،ههاب
دیگی در عریین هوی نقش بر ایر ایفا مر کنن ک ،در بیریین ه عهاریخ مشهمیک مغیافیهاب مشهمیک و
فیهنگ اس  .ب ،عأسر ب ،عرییج فوق شغنانر ها یهک وهوم و یها یهک ملیه کهاما مره ا ان سهایی اوهوام
 1سلطانزاده ،هدایت ،زبان  ،اید ئولوژی و هویت ملی .2005 ،قابل دسترس در:
http://www.nashrebidar.com/jobashe%20meli/magalat/zeban.htm
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ساکن در افغانرما هرمن  .در این مقال ،کوشش برا مر آی عا در مورد ووم شغنر (شغنانر) مطالراعر
کهه ،عهها کنههو صههور ریفمهه ،حمههر الاق ه ور بطههور فشههیده بهه ،نگههار ریفمهه ،مههر شههود عهها ووه نیههاد
خوانن را را در بی نگیید.
مطالراعر ک ،در حیط ،اکادمیک در مورد شغنا شغنانیا لهامییب هها نوشهم ،شه ه اسه بیشهمی شها
ب ،نبا هاب روسر و دیگی نبا نوشم ،ش ه ان ک ،وو نگارن ه ب ،این نبا ها دسمیسر نه ارد یهک
مح ودی در این مطالر ،کوعاه اس .
در ایههن مقالهه ،بیشههمی ان سهه ،مأخه اسههمفاده ناههوده اسه کهه ،در محههیم اکادمیههک عوسههم دانشههرویا دور
مقطع مقطع کارشناسر ارش (ماسمیب) و دکمورا در لایا نام ،هاب عحصیلر ) (dissertationو یها عه
) (thesisنوشم ،و ان آ دفاع ناوده ان .
 .1مطالر مبروطر ک ،در مورد عبار شناسر شغنانر هها صهور ریفمه ،عوسهم دکمهی خهو نظهی
دول نظی (لامیی ناد) ک ،رسال دکمهوراب خهود را نیهی نهوا «عهاریخ شهغنا باسهما » نوشهم،
اس و در سال  1998آنیا ب ،انرمیمو عاریخ و اعنوریافر اکادمر لوم عامیکرما لیشکش
ناوده اس .
 .2سدیاب شاه دول شاه اف رسال لایا نامه عحصهیلر خهود در مقطهع کارشناسهر ارشه نیهی نهوا  :عشهکی و
عحکیم هوی ووم لامییب در عامیکرما  2ک ،در سال  2006ب ،مکما فارغ المحصیلر لوم امماها ر دانشهگاه
عخنیکر خاور میان ،در عیکی ،لیشکش ناوده اس .
 .3دیویه سههمیاب ) (David Straubرسههال لایهها نام ه عحصههیلر وب نیههی نههوا  :اسههاا یلر ههها و وی ی ههها ب
دریاب آمهوب لیها و لهامیی هها در افغانرهما  :یهک عهاریخ مخمصهی عقرهیاا مهین ههاب بهین الاللهر  3که ،در سهال
 2013ب ،دیپارعان مطالرا یوریشیاب میک ب دانشگاه ان یانا در ایاال ممح ه لیشکش ریدی ه اس .

این س ،رسال ،ب ،منابع و مأخ مورد نیان شا دسمیسر داشم ،ان و یک مأخ خوبر ب ،شاار مییون  .منابع و مأخ ب
ک ،در این رسال ،ب ،آندا اشاره ش ه اس در خور اهای هرمن نییا ک ،در افغانرما بیاب اولهین بهار
این لدوهش صور ریفم ،اس  .صیف نظی ان برضر ان نوشم ،هایر ک ،در آ دی راه شخصر لهامیی
ناد آم ه ان  .این رسال ،راهگشاب عحقیقا ررمیده عی در این نمین ،اس .
لامییناد خاسمگاه و نیاکا شغنانر هاب فرلر را در اوسما و دیگی منهابع ان ماله ،کمهاب لیوفیرهور بابها
ما فور اُف عاریخ نگار فقی عامیک (در اثیب بنام عامیکا "در عاریخ") مشخص ناوده اسه  .وب
مر روی ک ،در اوسما وومر بنهام «خیاآانه »،آمه ه اسه که ،بره ا ایهن نهام در منهابع دیگهی بنهام «خیونیها »

به انگلیسی:
The Formation and Consolidation of Pamiri Ethnic Identity in Tajikistan
3
به انگلیسی:
The Ismailis and Kirghiz of the upper Amu Darya and Pamirs in Afghanistan: A micro-history of
delineating international borders
2
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آم ه اس  .با علفظر ک ،با وا ه کنهونر « ُخږنهنن
ُخږننن ی ن (شغنانر هاب) فرلر هرمن .

یه ن» دارد نمیره ،ریهیب مهر کنه که ،خیونیها هاهین

تاریخّباستانّوّمیانهّ :
در دانشنام آناین اییانیکا نیی م خ وا ه  Chionitesونین نوشم ،ش ه اس :
درکماب اوسهمایر ون یه اد ) (Vendidadنهام سهی ده اُمهین مله (وهوم) را بنهام وخهیم ) (Chakhremیهاد
مر شود ک ،بنام کخیه ) (Kakhraهم یاد مر شود .محه سهکون ایهن وهوم نکهی نشه ه مگهی در ون یه اد
این ووم را شراع و صادق ) (surem ashavanemعرییج مر کن و وومر ک ،میده هاب خود را مهر
سونان ه ان  .فلکس  (Felix)4مر روی ک ،در اوسهما در یشه هها در بنه ههاب  30و  31و یشه  19بنه
 87خڤیاآ ) (Khvyaonمشخصا دشانا شاه ویشماسپ رشماسپ لادشاه حاایه کننه ه نرعُشه بهوده
اس  .بر ا در سن لدلوب ) (Pahlaviخڤیا در مال دشانا لییون ( 454عها  484مهیادب) در نبهید
او با هفمالی ها (یفملر) در اخیی وی لنرم میادب بوده اس .5
در نیی وطر ،ب کوعاه ان حااس لیکار ویشماسپ (رشماسا) و ار اسپ (ارماسپ) نکی ش ه اس .
ارماسا سیدار لشکی خیونیا بوده اس .
« آنگاه ار اس پ (ارماسا) سیور خیونها ان فهیان عپه ،اب نظهی افگنه و رفه  :آ بسه ،ده سهال ،اب که،
ب انرهوب اسه کیره ه که ،میکها منگههاورا دارد و سهاا منگهاورا دارد و ممدورانه ،هااننه نریههی
6
سپدراالر اییانر مر منگ ».
نظی ب ،نوشهم ُولهج رانهگ فهیلکس ) (Wolfgang Felixکه ،خیهونر هها ) (Chionitesبیشهمی در کمهاب
ههها اینگونهه ،نههام شهها آم ه ه اس ه  Hyon Xiiaona Chionitae Xionites :در اینرهها حههیف ”“X
7
مأخون ان یونانر بوده و /خ /علفظ مر ریدد.
خیونر ها را بنام ههو ههاب سهیخ ههم مهر روینه  .وهو در برضهر نبها هها آواب /خ /ومهود نه ارد به،
وض آ آواب /هـ /و یا /ا /را اسمفاده ناوده ان  .فیلکس مر نویر ک ،خیونر ها یک وبیل ،بوده انه که،
اصلی و نداد اییانهر (آریهایر) داشهم ،انه و احماهاال در باکمییها (بخه ب/بلخ) و عیانراکرهیانا (لهار دریها
ماوراء الندی) سی نمینر ک ،در مریی دریاب آمو ویار دارد .منبع نام آندا ان نبا لارسهر میانه( ،نبها
4

Wolfgang Felix, Originally Published: December 15, 1991; Last Updated: October 18, 2011. This article is
available in print.Vol. V, Fasc. 5, pp. 485-487

( 5بیلر ” 1954 “Baileyص20 .؛ کلیا “Klima” ،صص 123-122 120-119 .نکی ش ه در دانشنام آناین اییانیکا
نیی م خ .)chionites.
 6یار شاطی احرا مییاث اییا عألیج سی ده عن ان خاور شناسا مراو  ،اییا شناسر مل هشمم فص هفمم نبا فارسر نوشم،
هارول والمی بیلر عیما ،دکمی محا مرین صص 1336 .222 – 219 .عدیا
7

Eduljee, (n.d.), Zoroast ri an He ri t age , a va i l a bl e a t :
http:/ / www. he r i tage i nsti tute . c om/ z or oa str i ani sm/ e ast/ e ast2. htm
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لدلوب) خڤیها  /هڤیها ) (Khvyon/Hvyonمشهم ریدیه ه اسه ( .وارنهی صهص 529-525 .ب لهر
8
 32a 1990ص )945 .و در اوسما بنام خڤیاآن/،هڤیاآن Khvyaona/Hvyaona ،آم ه اس .
فلیکس ب ،یک منبرر اسمناد مر کن ک ،بیاب اولین بار ان خیونا در عاریخ در وی ودارم مهیادب یهاد
آورب شه ه اسه  .او بهه ،یههک عههاریخ نههویس رومههر – یونههانر بنههام انمیههانوِ مارسههلینوِ (Ammianus
)( Marcellinusبههاب  16فصهه  9بنهه  )4در ارعبههاط بهه ،منههگ شههالور دوم ( 379 – 309مههیادب)
لادشههاه ساسههانر بهها رومههر ههها نوشههم ،اس ه  .شههالور دوم در نمرههما سههال  357 – 356بهها خیههونر ههها و
کوسنر (کوشانر هها) ( = اییانشهدی) (مهارکوار ص 36 .شهااره  )5یکهر منگهر را بهی لیه ،لشهکی
روم ساخم ،اس .
در سال  358میادب خیویهانر و ریانهر (یهک وبیله ،که ،نهام رهیا در منهوب شهیق بحیهی خه ر ان آ
مشم ش ه) در ارعش شالور خ م کیده ان (امیانوِ باب  17فص  7بنه  )1مهر رویه که ،خیهونر
ها و کوشانر ها ) (Cuseni = Kushansباج ر ار و خیاج لیدان ب ،ساسانر ها بوده انه  .در آ نبهید
خیونر ها و کوشانر ها یک وشو اصلر را ساخم ،بودنه ( در صهفوف دیگهی وشهو البهانر هها ریانهر
هها و سهاکا هها بهوده انه ) .در سهال  359که ،شهدی انمیه ه )( (Amidaدیهار بکهی کنهونر در منهوب شهیور
عیکی )،محاصیه ش ه بود (امیهانوِ 19.2.3؛ روبه  IIص .)287 .شهدی امیه ه بره ا عوسهم امپیاعهور
روم کاسههمنمینوِ دوم ( )317-361محافظ ه ش ه و وشههو شههالور دروانه شههیور شههدی را محاصههیه
کید .در یک نبیدب ک ،میا آندا در ریف لری ریومباعس ) (Grumbatesلادشاه خیونا کشهم ،شه .
امیانوِ ان میاسم منانه ویده و سوخمان می آ بیسم ویده بطور واضح ر ار داده اس .
نوشم امیانوِ در مورد خیونا و کوشانیا

کاما مطاب ب ،ممن شاهنام فیدوسر اس .

شههغنر) و ُ
در شههدنام فیدوسههر در ابیهها مخملههج نههام وههوم شُههگنر ( = ُ
شههگنا (= شههغنا ) در لدلههوب
کوشانر ها و هفمالی ها ( = یفملر ها) آم ه اس ک ،مراو ایندا را بنام عورانیا خوان ه اس .
فیدوسههر بهها ایههن ابیهها نبههید رسههمم را بهها عورانیهها (کوشههانر ههها شههغنانر ههها و دیگههی اوههوام مرههکو
عـُخارسما سغ و لار دریا (ماوراء الندی)) را خوب ب ،عصویی کشی ه اس .
بی نیی در شهاهنام فیدوسهر شخصهر بنهام کهاموِ کوشهانر سهیدار فیمانه ه اهومر کوشهانر هها و
شغنانر ها ب ،دس رسمم کشم ،ش ه اس .
کـ ُشانر و شُگنر و رـ ُیدا بلخ

ن کاموِ شا عییه ش رون و علخ

ورار ک ،امیانوِ رفم ،اس ک ،وشو شالور دوم در منگ ا ُمی ه با رومر ها ممشک ان اووام مخملهج
بوده ک ،نیاد عیین سهدم را در آ کوشهانر هها خیهونر هها آلبهانر هها و ریانهر هها عشهکی داده انه در
ابیا نیی هم در شدنام ،هاین اسمنباط مر ریدد.

هاانرا Ibid,
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هیکا ریرانر) وینهر
ووم کشانر (کوشانر) ووم ن
سقاب (اساو) ووم شگنر (شغنر) ووم نوهیب ( نو ن
سهیخا دریها ان عبرها انبکرهما در ن دیکهر عیمه ) وهوم
و هن ب ووم لدلوب ووم وغانر (فرا بنام ُ
ُخمـ نلر (خما = کوالب) رومر (آلبانر).
کشانر و سقاب و شگنر و هن
ن وینر و شگنی ون هن وب

ان این مین عا لیش دریاب سن
ن سقاب و وهیب و ان لدلوب

............
کشانر و شگنی و وهیب ناان

ک ،منشور شاشیی رسمم نخوان

شمیرانّشگنی و شنگ ن هن

ن سقاب وو کـ ُن نر و شاه سن

............
اینک ،عاریخ نویرا رفم ،ان ک ،هو ها (خیونیها ) سه ،طایفه ،بهوده انه که ،یکهر ههو ههاب سهفی (یفملهر
ها) هو هاب سیخ (شغنانر ها) و هو هاب سهیاه (شهای یکهر ان اوهوام دیگهی باشه ) .ایندها را بخهاطی
لباِ منگر و نره (موشن) سیخ و لیوم سیخ آندا را هو هاب سیخ رفم ،ان  .نبا آندا که ،ممفهاو
بوده در ابیا فیدوسر بطور واضح بیا ش ه اس .
کشانر و شگنی و وهیب سپاه

دری رون ،موشن دری رو کاه

مدانر ش ه سیخ و نرد و سیاه

دری رون ،موشن دری رو کاه

زبانّدگرگون ب ،هی روش ،اب

درفش نو آیین و نو عوش ،اب

شمیرانّشگنی سیافیان دهی

لیارن ه بی نی ه و عیغ نهی

دوکمور صاحا نظی میادب (ص )208 .ب ،نق ان دکمی خهو نظهی لهامیی ناد (ص )28 .نوشهم ،اسه
کهه « :،در بیخههر ان منههابع عههاریخر آریههایر نردشههمر و لدلههوب ان یفملههر ههها بنههام « هههو ههها » یهها «
خیونیا » « خیاأآن « » ،خد(گ) نان »،در مأخ سییانر بنام « هپمال » در یونهانر « انبه ل » و یها «
هفمالی » و یا « الطالیمو » و در منابع بی انرر ها « هـُن – هونداب سفی ) مر رفمن  .در منهابع ارمنهر
« هپمال » یا « ه ی » و « عیمال » و در لارسهر « یفمهال » و « یفمه » و در یبهر « هیطهال » در
منابع وینر « ای ه » و « ای ین » در منابع خمایر « ا ن المیه و علفهظ وه یار ا ای هپ – عیه ) و در
منابع هن ب « هونا = خونا » نام نداده ان ».
دکمور صاحا نظی میادب ادام ،داده اس ک:،
« ارههی یکههر ان نههام هههاب ایههن دودمهها یهها یکههر ان وبای ه مشههاول مامرهه ،یفملههر را « خـُگنانههـ » ،و یهها «
وبهول ناهاییم ایهن وبیله ،ان عبهار مهیدم شهغنا خواهه بهود که ،وطهن خهود را «
خـُدنانـ » ،خـُږ نـنن
میگفم ،ان  .خدنهانر هها ان وه یم عها کنهو در
خدنا » خـُـږنـن و خود را « خدنانر » خـږنـنن
5
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دو طیف رود آمو در ب خشا نن رر مر نااین و ب با شغنانر ک ،ان شاخ ،هاب نبانداب آریایر و یم
میباش عکلم مر کنن .».
میادب و لامیی ناد رفم ،ان ک ،هو ها طایف ،اب ان یفملر هها هرهمن ولهر ایهن نظییه ،به ،آسهانر رد مهر
ریدد وو خیونیا در حکوم کنف راسیونر با کوشانر ها وهیار داشهم ،انه بره ا ایهن خیونیها به ،سه،
ریوه سفی (یفملر) سیخ (شغنانر) و سیاه (شای سغ ب باش ه) عقریم شه ه انه  .در ایهن صهور یفملهر
ها شاخ ،اب ان خیونیا (هو ها) هرمن و مر عوانن دو بیادر بی خاسم ،ان یک دودما حراب شون .
فرا هم این دو ووم در هارایگر یک یگی در ب خشها ننه رر مهر کننه فقهم در ایهن اواخهی ولرهوالر نهو
عشکی ار نج خواه ایهن دو ولرهوالر یفمه و شهغنا را ان ههم مه ا ناهوده اسه  .در حهالر که ،عها لهیش ان
حکوم کینب مین بین این دو ولروالر را کوع کلنوج و عاویو ،بود.
وومر ک ،ما نام ان شغنا و یا ووم شغنر می نیم دیگیا فکی مر کنن ک ،ما ممرصا هرمیم و در مهورد
یک ووم خورد فکی مهر کنهیم .وومهر که ،مهر رهوییم «وهوم شهغنا » در نظهی دیگهیا فقهم یهک ولرهوالر
کنونر شغنا ملوه مر کن  .این مبی عاریخ بوده ک ،شغنانر ها ان شدی هها رانه ه شه ن و به ،کهوه هها لنهاه
بههیده انههه و بههها ومهههود آندهههم شهههاها شهههغنا ان خهها آبهههاد ونههه ن در افغانرهههما ریفمههه ،عههها شهههدی او در
وی ی سما ومیال و هون ا در لاکرما و عا سییقول در وین بیاب شاها شغنا در ولر ،بی لنره ،بهاج
و خیاج مر لیداخم ،ان  .المورد ب خشا در عصیف آندها بهوده و آنهیا به ،شهدی ههاب کاشهغی و خهمن در
وین ب ،فیو مییسانی ن .
تاریخّازّقرنّهجدهّبهّاینّطرفّ ّ:
نظی ب ،نوشم ،میینا سنگ محا ب خشر مؤ لج عاریخ ب خشا شاه ونرر خا یکر ان شاها شغنا
بود ک ،بغیی ان وهاه آب بهی عاهام سهاحا ب خشها عخهار و کنه ن (عها خها آبهاد) حاکایه داشهم ،اسه و
مراد لر و المورد ب خشا در عصیف وب بوده اس  .نویرن ه عاریخ ب خشا نگاشم ،اس ک:،
«  ...در نما حکوم شاه ونرر خا المورد در مالک خماب وین بداب عاام یاف که ،یهک سهیی
سن گ ب خشا المورد ب ،ه ار و لانص رولی ،رسی و در این باب ونا وه ن عاهام فیمهود که ،ریه ه
سههنگر ان آ ب س ه احه ب ان اکههابی و اصهها ی ب ررهها و خههوردا ناههر افمههار و هههم بههیاین المههورد
خ ین ،اب مراور ان نقود یامبوب نقیه اب و امناِ و اممر ،و اواش ،ان ههی مهنس بدهم رسهانی ( ».سهنگ
محا عاریخ ب خشا ص.)57 .
نې الیاِ ) (Ney Iliasمامور هن بیعانوب که ،در سهال  1883ان لهامیی ر شهم ،و ان طییه سهیی (در
آ نما هنون مدی سیی عشکی نش ه بود) ب ،بیعنگ و در ولر ،وا نمی ڤنمأر در روشا که ،لایمخه
نمرههمانر شهه ،یوسههج لههر خهها (آخههیین شههاه شههغنا ) بههوده ان آنرهها دی ه ناههوده اس ه  .در ههیض راه
مموم ،ش ه ک ،وی ی هایر ک ،در لامیی رنگ کول رم ،خود را مهر ویانه ه انه به ،حهاکم شهغنا عهارع ُ
(بهاج و خهیاج) لیداخه مهر ناههوده انه (الیههاِ ص .)26 .در نمها میههیا شهغنا وی یه ههایر کهه،
طیف ساح وپ دریاب می اب اوام داشمن بیاب مییا شغنا باج و خیاج مر لیداخمن و بره ان
اینک ،افغا ها یوسج لر خا را در سال  1883ریفمن آندا ان عاام ماههایر که ،بهیاب شهاها شهغنا
بههاج و خههیاج می ادن ه خههیاج مطالبهه ،کیدن ه  .امهها در سههوم اکمههوبی سههال (  )1886نمههانر کهه ،الیههاِ در
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واگا (نام محلر در لامیی) بوده شنی ه اس ک ،وینهر هها ان کنهار راسه دریهاب می هاب عاهام وی یه
ها را احضار کیده بودن و ان آندا درخواس باج (مالی )،مر کیدن  .وی ی ها ان شاها شغنا هایش،
در هیاِ بوده و احراِ امنی ناهر کیدنه و ایهن مره ل ،بره ان اینکه ،یوسهج لهر خها آخهیین شهاه
شغنا یکهر ان خهواهیانش را در سهال  1870در قه نکهاا یرقهوب بیهگ میهی کاشهغی در آورد شه
لی ا کید .بخاطیب ک ،این رشم ،دارب شاها شغنا را ووب عی ساخ و روابم آندها و رفه و آمه آندها
ب ،طیف کاشغی نیاد ش و در یض راه اموال و امناِ وی ی ها نیاد عی ب ،وپاول مییف .
درههیوال مهها وود م هامور هن ه بیعههانوب در منههورب سههال  1838ان واخهها بههان دی ه ناههوده شهها در
خن ود مداا شاه خن ود بنام شاه عوراب بهوده و بره فهیداب آ رون که ،به ،طهیف واخها بهاال حیکه
مهر کنه در هیض راه ن دیهک خنه ود خیرهاه ههاب وی یه هها را مهر بینه  .به ،عره اد  100خهانواده بها
 2000دراو  4000روسفن  1000رأِ شمی دو کوهان ،در آنرها ومهود داشهم ،انه  .آندها رفمه ،انه که،
فقم یک سال ش ه ک ،آنرا را اوام راه نمرمانر بیاب خهود سهاخم ،انه  .ایهن محه ان طهیف مهیاد بیهگ
انبک ک ،در آ نما میی وطغن (کن ن) بوده ب ،سبا ک ،وی ی ها هاخو وب بهوده انه بره ان ایکه،
واخا را عرخیی کیده ماهاب مشخصر را بیاب آندا انرام بخشی ه اس ( .وود صص.)325 – 324 .
وود ساکنین فیض آباد و میم را عامیک رفم ،حکایانا وطغن را انبک و واخهانر هها را وخهر رفمه،
اس ک ،این هم عاای این اووام را نشا می ه  .وب اف وده اس :
«  ...در روشا و شغنا اهالر آ شیر ،هرمن لباِ آندا مشاب ،ب ،لباِ واخانر هاسه و خانه ،ههاب
مرکونر آندا ین شک را دارن  .در شغنا فرا  300خانوار نن رر مر کنن ک ،وبا عوسم میاد بیگ
ونه نب وهور و وپههاول شه  .وود اینهیا ان وههول به الهیحیم خهها شهاه ولره ،لنرهه ،در واخها بیها ناههوده
اس  .نفوِ روشا بیشمی اس و هنهون هین خهانواده هها را دارد .ایهن ههی دو ولرهوالر بهاج و خهیاج
مشمیک را ساالن ،ب ،میی ون ن مر لیدانن ک 15 ،ام (بیده) اسه و در مقابه آ انرهام مهر ریینه .
نبا آندا خاص اس  .دروانب ها عامیک هرمن و ب ،لارسر صحب مر کنن ( ».وود ص.)379 .
وود ادام ،مر ده ک ،بر ان سال  1830ب خشا و سهاحاعر که ،عوسهم مهیاد بیهگ وهور و وپهاول شه ه
بودن و یا نیی سلط او بودنه در سهاح شهاالر دریهاب آمهو نفهوِ شها کهم شه و بیشهمی مهیدا آندها
ریفمار و در دش هاب ون ن و امام صاحا در نمین و منگ و باعاق ها انبک ها کار شاو ،را باالب
شا مر کیدن  .عیاکم این بیگان ،ها و کار در م ر  ،و منگ در آ باعاق و میداب یهی صهحر ان
آ نما عها کنهو  25000خهانوداه و یها در حه ود  100000نفهی بهوده و ان آ میها  6000نفهی عها سهال
 1838نن ه مان ه بودن  .در وو بریار کم (در حه ود  8سهال) عره اد علفها آنقه ر نیهاد بهوده که ،ایهن به،
یک ضیب الاث عب ی ش  :اری میگ مر خواهر ون ن بیو .وود مر روی  :در نما عووج مها در امهام
صاحا عر اد کثییب ان کوالبر ها در آنرا آورده ش ن .
یهک ضهیب الاثه هنههون در میها مهیدم شهغنا و ب خشهها اسه که ،ان خیابهر ایکهه ،لشهکی انبهک هههاب
وطغن ب ،این مح وارد کیده ان بان رو کنن ه آ دور اس .
هی ما ک ،رس سُم اسپ وطغن نر نن ه وطن یاب و نر میده کفن.
ائماف مییا فیض آباد و شغنا بی لی ،وشو افغانر:
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میی فیض آباد بنام میی الم خواهی ناده شاه شغنا شه ،یوسهج لهر خها بهوده اسه  .نمهانر که ،میهی
الم در فیض آباد ان طیف وشو افغها شکره مهر خهورد به ،طهیف نیبهاک مهر رییه د و ان مامهاب
خود ش ،یوسج لر خا کاک مر خواه  .لشکی فیض آباد و لشکی شغنا یک ائماف بهی ضه افغها
ها عشکی داده در ویی ،عنگ رباط باال (رباط کنونر در نیباک) لیکار را آ ان مهر کننه  .لشهکی شهغنا
و فههیض آبههاد عههاب مقاومه در مقابه وشههو افغهها نیههاورده فههیار کههیده انه  .میههی ههالم بهه ،طههیف دروان
رییخ و ش شغنا با آورقاال (ریش سفی ا ) شغنا مصلح کیده ک ،عاهام ا ضهاب خهانواده ا را
ان طیی روشا ب ،بیعنگ و ان آنرا ب ،راشارف انمقال داده شون  .نمانر ک ،آندا ب ،راشهارف بیسهن
شاه شغنا هم هایاب لشکی خود ان طیی خاروق و وادب ن رفم ،و در لامیی با خانواده ا لیوسهم،
و ب ،ویا کول من ل ر ینن  .و بر ان آنرا بطیف او رفم ،با روِ ها ارعباط عأمین کهیده و به ،کاهک
روِ ها افغا ها را در شغنا شکر دهن 9.
این نوشم ،هم مبین اینر ک ،ویاکول ان عبرا شغنا بوده ک ،شاه شغنا میخواس در آنرا لنهاه ببهید
و مین حکوم شغنا ب ،مین حکوم ع ار روسی ،در شدی او وی سما منمدر ش ه اس .

وی  19وی عبی عقریم ملکی شغنانر ها عوسم روِ ها انگلیرر ها و وینر ها
شیایم سیاسر وی نوندهم و و ر طلبر امپیاعورا و اسمراار طلبانر وو امپیاعورب ع ار روسی،
امپیاعههورب بییمانیههاب کبیههی و امپیاعههورب عوسههر ،طلبان ه وههین سههیلر مانانهه ،اب را بههی اوههوام سههاکن در
منطق ،لامیی ند .ووم شغنانر ههم که ،در دو طهیف سهاح رود لهنج سهکن ،ره ین بهوده انه ان ایهن ل یه
شوم سیاسر در اما ناان ن  .منیال کافاها روسهر و منهیال روله سهای انگلیرهر به ،نااینه رر ان دو
امپیاعور ابی و ر (ع ار روِ و بییمانیهاب کبیهی) دریهاب لهنج را منحیه مهین میها دو ولاهیو ( مه ر
میا دو و ر سیاسر ب رگ ن ،منحی مین میها افغانرهما و عامیکرهما فرلهر) ولاه اد ناهوده و طهر
مراه ه آنهیا به ،امضها رسهانی ن و بیشهمی اوهوام لهامییب بشهاول وهوم شهغنا را ان ههم مماشهر ناودنه و
طور دلخواه سینمین شانیا ب ،دو امیی نشین سیاسر (امار افغانرهما و امهار بخهارا) عقرهیم ناودنه .
با این رو ووم ممرهانس لهامییب را ان ههم « در حقیقه بها شاشهیی» مه ا ناهوده و بهی هویه اوهوام آ
حونه در افغانرما « افغا » و در عامیکرما « عامیک » بی ورپ ندن .

خودّآگاهیّهویتّطلبیّدرّبینّشغنانیّهاّ :
شغنانر ها ون ین وم ،ممشاب ،و مماای با سایی اووام سهاکن در ب خشهانا (ب خشها افغانرهما
عامیکرما

ب خشا لاکرما

ب خشها

و ب خشا وین) دارن .

در منابع عاریخر و در سفی نام ،ها و یاد داش هاب مدانگیدا عامیک ب ،کرانر مر رفمن ک ،ب ،نبا لارسر عکلم مر
کیدن  .مثا در شغنانر کرانر ک ،ب ،نبا لارسر سخن بگوین آندا را ب ،نام «لارس بن » مر شناسن و آندها ههم خهود
را «فارسر وا » یرنر «لارِ نبا » مر روین  .این اصطاا عامیک در وی بیرمم ظدور کهید و به ،اوج خهود رسهی
9
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بویده بر ان عشکی مدوری نو بنیاد بنام «مادورب سوسیالیرمر شوروب عامیکرما » در اعحاد مااهیی شوروب وو .
و وومر ک ،لیسا شود ک ،عامیکر ویر و ب ،ک ام نبا رپ مر نن ه مواب ا خیلر کوعاه و آنر  .عامیکر یکر ان
لدر ،هاب نبا لارسر اس  .عامیکرما ب ،مرنر سینمین عامیک اس و احماهاال یهک وبیله ،ان دور لهیش ان اسهامر
(وب ان وهی هفهمم مهیادب) باشه  .نظهی به ،کمابخانه کهانگیِ  1997مطالره ،کشهور عامیکرهما برهیار مشهک اسه که،
خاسمگاه کلاه عامیهک را بطهور شهای و بایه عرییهج کهید بخهاطیب که ،ایهن اصهطاا در وهی بیرهمم سهاخم ،شه بخهاطی
10
مناوش ،بی سی اینک ،آیا عیک عبارا و یا آریایر عبارا ساکنین اصلر آسیاب میان ،بوده ان .
بیاب اولین بار در دورا شوروب در سال « 1924مادورب سوسیالیرمر شوروب خود مخمار عامیک»
) (Tajik Autonomous Soviet Socialist Republilcنیی اداره انبکرما عشهکی شه وهو ایهن هها ر یه امیهی
بخارا بودنه امها در سهال « 1929مادهورب سوسیالیرهمر شهوروب خهود مخمهار عامیهک» (Tajik Soviet Socialist
) )Republilcو یا ) (Tajik SSRبطور مرمق عشکی ش ولر عامیکا اصهلر سهایون و بخهارا نیهی سهلط ،مادهورب
سوسیالیرمر شوروب انبکرما ) (Uzbek SSRمان ن .

تالشّهایّشیرینّشاهّشاهّتیمورّ)ّ(Шириншо Шотемурدرّاستردادّاستقاللّتاجیکستانّازّازبکستانّ .
شهههییین شههههاه شههههاه عیاههههور در اول دسههههابی
 1899در لارشهههنیج ناحیههه ،شهههغنا والیههه
خههههود مخمههههار ب خشهههها کههههوهر مادههههورب
عامیکرما عول ش  .وب در سهال  1918در
یک فابییکه ،در عاشهکن کهار کهید .در سهال
 1921در حلق ،سیاسهر در آمه و به ،نهوا
ضهههو عهههیم سیاسهههر – نظهههامر بههه ،لامییهههها
فیسهههماده شههه  .شهههییین شهههاه در سهههال 1925
بههیاب اولههین بههار بهها وشههو سههیخ شههوروب
وارد خارغ ش  .ان سال  1923عا  1924ب ،صف اسماد در شرب اولی هاب وومر در کایم ،میک ب ح ب کاونر کار
کید و در ین نما رهبی ح ب کاونر بود .او یکر ان ودیه هاب بارن آ ان ری اسمقال طلبر مادورب خود مخمار
سوسیالیرمر شهوروب عامیکرهما ان مادهورب سوسیالیرهمر شهوروب عیکرهما در سهال  1924بهود .در سهال  1927وب
نااین ه  Tajik ASSRدر  Tukistan SSRبود .در سال  1929وب اصیار ورنیه و موفه شه عها والیه سهغ را به،
 Tajik ASSRضایا ،کن  .در هاا سال وب عا کهید عها  Tajik ASSRرا ان اداره  Uzbek SSRخهارج ناایه و
مادههورب مرههمقلر بنههام مادههورب سوسیالیرههمر شههوروب عامیکرههما را عأسههیس ناایه  .بیشههمی ان عههاریخ نویرهها قیه ه بههی
اینر ک ،او ام وب بخاطی م ایر و اسمقال طلبهر  Tajik ASSRان  Uzbek SSRسهبا شه عها روبهایش لیه ،او اعدهام
ببن ن ک ،رویا بها سهانما ناسیونالیرهمر ضه شهوروب دسه دارد و بنهابی ایهن اعدهام در مرهکو عوویهج شه و بره ا عوسهم
دادراه الر (سمیه محکا ) نظامر اعحاد مااهیی شوروب ) (USSRمحکوم ب ،ش ی عهیین مه ا شه  .وب در  27اکمهوبی
11
 1937ا ام ریدی .
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اصا بر ان اینک ،اسمقال عامیک ها را ان انبکرما ریف در عامیکرما هم میخواس ک ،اولی ها (نبانر و دینهر)
ان حقوق حق ،خود بی خوردار باشن و ب ین خهاطی بهود که ،والیه خهود مخمهار ب خشها کهوهر را بنیهاد ندادنه  .وب مهر
خواس ک ،شغنا یبر را با شهغنا شهیور یکرها سهاند و شهای هاهین وامه بودنه که ،محهیم بیهک روشهانر در 02
الیی ( 1928بیابی با رون یکشنب 30 ،حا  1304هریب خورشی ب و  26رمضا الابارک  1343هریب وایب) با
 800نفی باالب ولر ،بی لنر ،در شغنا ویام کید (والدیایهی بهایکو  12.)2002بیشهمی صهاحا نظهیا را نظهی بهی اینره
ک ،شییین شاه را بخاطی دو موضوع ا ام کیدن  .او را ب ،نوا یک «ناسیونالیر ووم ریا» و «خهیده هویه طلها»
ک ،مر خواس بیاب نبا شغنانر در اعحاد شوروب رسای ببخش  .وب رفم ،اس ک ،کشهور عامیکرهما اسه ولهر
نبا مادرب ا شغنانر اس  .و بیاب وب برهیار بها اهایه اسه عها بهیاب نبها مهادرب ا ههم خه م کنه  .دوم ویهام
محیم بیک را (ک ،در شغنا بنام محیم بلوا) یاد مر شود را ب ،وب نرب دادن  .وو نام ،هاب مهیدم شهغنا شهیور را
وب ب ،ح ب کاونر رسان ه اس ک ،فرا در آرشیج مومود هرمن  .در این نمین ،ویبا لم شاه ر ارشکی رادیهوب
بر بر سر در عامیکرما عحقیقا ررمیده اب انرام داده و حمر ب ،مرکو سفی کید و عاام آرشهیج ملهر دورا کاونره
را نیی و رو کید و در سال( )2009کمهابر را به ،نهوا «شییرینّشیاهّشیاهّتیمیورّ:قنرمیانّتاجیکسیتان» عهألیج کهیده
اس .
در سی شاارب شوروب در سال هاب  1926و  1937روشهانر شهغنر و وخهر ملیه ههاب م ارانه ،و مماهای به ،شهاار
مییفمن  .این بر ان میگ شییین شاه در سال  1937بود ک ،این ریوه هاب ملیمهر مربهور شه ن عها به ،نهوا «عامیهک»
13
ثب و رامرمی شون .
در سههال ههها  1980مناوشهه ،در عامیکرههما در مههورد حال ه رسههار نبهها هههاب لههامییب بووههوع لیوس ه  .بر ه ان اسههمقیار
اسمقالی عامیکرما در سال  1991ملی ریایهر لهامییب اوج ریفه و حه ب سیاسهر ناسیونالیره لهامییب بنهام «لره
ب خشا » در در والی خود مخمار ب خشا کوهر و ر را در دس ریف  .عظهاهیا ضه دوله در میکه والیه در
شدی خاروق بیر ار ش و در سال  1992آندا خود را یک کشور مرمق ا ام کیدن ولر بر ا آنیا ملغهر وهیار دانه .
در بین سالداب  1992عا  1997در منگ داخلهر عامیکرهما لهامییب هها ان «اعحادیه ،الونیرهیو عامیهک» حاایه مهر
14
کیدن ولر در دوشنب ،و وی ا عیپ ،بطور دسم ،مارر نر کشر ش ن .
وخههر ههها خههود را «ښههیک» مههر روین ه و نبهها خههودرا «ښههیک وار وی ها ښههیک نیههک» مههر روین ه شههغنانر ههها خههود را
« ُخږننن » و نبا خود را هم « ُخږننن » مر روین .
اُلوفرن در سال  1899-1898ان واخا
ونین رفم ،اس :

اشکاشم و ارا دی

کیده (الفرهن صهص )60 - 59.و در مهورد ایهن وهوم

«  ....واخانر ها خود را واخانر اهالر اشکاشم خود را اشکاشار و ارانر ها خود را هارانر مهر روینه  .در وومیه
(اعنوریافر) آندا در بین لس ،ها طبق ،بن ب مر شون و ان عبار آریایر ها و یا عامیک هرمن – و یا بربار دیگی آندها
مانن عامیکا بخارا و عیکرما ان یک عبار بوده بناء شای درس عیین مشخص ،آندا «عامیکا کوهر» مر باش .

12
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نبا اصلر در عاام در لنج شهغنر اسه که ،یکهر ان نبها ههاب لارسهر (اییانهر وه یم) اسه که ،عوسهم شهغنانر هها در
ارانر اشکاشار و وخر اس  .اما عاام این ناحی ،ها یک لدر خاص شغنانر دارد ک ،عفاو بهین آندها کهم بهوده
شغنا
و میدم مر عوانن ب ،آسانر رپ یک یگی را بفدان  .در واخا یک نبا وه یار دیگهی اییانهر ماننه شهغنا ومهود دارد که،
عندا برضر ان میدما بلن رعب ،عی (ان نگاه مووج امماا ر) ب ،آ صحب مر کنن  .این نبها کدهن اییانهر واخهانر هها
دوباره منح ی یک لدر محلر ل ی آم ه اس  .عاام میدم واخا با این نبا صحب مر کنن و مطاب به ،وا ه ه اطفهال
ک ام نبا دیگیب را نار دانن و احمااال با هارایگا شا در دیگی ناحی ،هها داد و مرامله ،دارنه نبها شهغنانر را بره ا
یاد مر ریین  .و ان اینک ،در واخا شیور آندا در ن دیگر وی ی ها نن رر مر کنن مر عواننه نبها عیکهر (وی یه ب)
15
را یاد داشم ،باشن ».
نظی ب ،نق وول ان میدم واخا دریاو ،موع ) (Mutzو بر ان مراف  25می و در ن دیکر عاج (سلرهل ،کهوه بطهیف
شاال) باال مر شود ک ،در آنرا مین را بین واخا و شغنا مر ساند (رورد ص.)154 .

استقرارّقرغیزّهاّدرّپامیرّ :
هیو عرانگ ښیو څـُنگ = شهوا اانهگ ) (Hwin Tsang = Xuanzangیهک نایهی و مبلهغ بهودایر وینهر که ،در
وی هفمم میادب (بین سال هاب  ) 645 – 629بخاطی باندی ان م ار ها و مراب بودایر ب ،هن سفی ناوده بود در سهال
 64416میادب ان ب خشا و لام ی ر شم ،اس در سفینام ،خود بنام سر -یو -کر (خاطیا مدا هیب)  17که ،عوسهم
ساموئ بی ) (Samuel Bealب ،انگلیرر بی ریدا ش ه اس ونین نوشم ،اس .
«  ...در سا شاال شیور این کشور بر ان دور ند کوه ها و ر شمن ان میا دره هها در اممه اد راه ههاب سیشهیا و
پ -مهرُ -ل ) (Po-mi-loلهامیی رسهی یم.
خطیناک بر ان طر مراف 700 ،لر و یا وی ب در این ح ود ما ب ،وادب ُ
مراح این وادب ان شیق ب ،یب  1000لر و ان شاال عا منوب  100لر مر باش  .اوه بی این ایهن وادب در میها
کوه هاب عرونگ -لینگ څوڼگ -لڼگ ) (Tsung-Lingمووری دارد بنا بیین در آنرا عوفها بهاد و بهیف در فصه
هاب بدار و عابرما ان اینرو ب ،آنرو بطور م اوم مر وند .نمین آ هایشه ،یهخ نده بهوده سهب ه و لهج در آنرها برهیار
کایاب اس و عخار ک ،در آنرا کاشم ،مر شود ب ،ثای نار رس  .عاهام ایهن منطقه ،صهحیا بهوده و ههی کرهر در آنرها
اوام ن ارد».
مارکو لولو سیاا وینرر (ایمالیایر) ک ،در وی سی ده میادب (سال  1274میادب )18ان ناحی ،لامیی دی
فص بیر و ندم در سفی نام ،ا ان لامیی ونین یا آورب ناوده:

ناهوده و در

«  ....آ ملگ میعفع را ک ،بنام لامی پامېر مر ّار ریدی ه اس در م دوانده رون راه مر عوا لیاود و در عاام
این م شاا هی باشن ه اب را در آنرا نار بینی و النم اس ک ،در آ ان سفی عوش ،و آنوو راه را بها خهود بهی ریییه .
ارعفاع کوه ها ب ،و رب بلن اس ک ،هی لین ه اب در ن دیکر ول ،کوه ها دی ه نار شود و وق ر مبالغ( ،شای ) فکی شود
ک ،اری عص ی کنم ک ،ان ر ن رر سیدب هواب آنرا آعش را ک ،روشن مر کنی ین ریمر اییا ک ،در سطح لهایین عهی
مر عوان داشم ،باش ن ارد و ن ،ین اثی را در لخمن ا عولی مر کن .
بر ان انرام هاین سفی دوانده رونه ب ،سامر ک ،در حیکه هرهمی هنهون ههم وده رون دیگهی ان بهاالب کهوه هها و ان
میا دره ها – ر شمن ان باالب دریا ها و لدناب صحیا ب و اینک ،کرهر ان باشهن را آنرها را و یها ملهوه اب ان ریاهها
15

Olufsen, O (1904), Through the Unknown Pamirs (Wakhan and Garan), 1988-1989, The 2nd Danish Pamir
Expedition, London, William Heinemann.
 1372 16سال پیش از امروز ( .)2016و یا  23سال بعد از هجرت حضرت محمد از مکه به مدینه ،در زمان آخرین سال خالفت حضرت
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سب را در آنرا ب ،مشاه ه نشینی بطور دوام ار راه لیاایر مر کنی  .ب ین خاطی عاام مواد خهوار و بهار را بایه هاهیاب
خود بی رییی ».
ان نوشم ،هاب هیوا عرونگ و مارکو لولو اسمنماج مر ریدد ک ،عا وی سی دهم کرر در لامیی اوام ن اشم ،اس .
در نما عقریم بن ب و عریین مین سیاسر میا انگلیس ها و روِ ها در سال  1895در لامیی خورد و لامیی کا هی
وی ی ب در این حیط ،سکن ،ر ین نبوده اس  .در سال هاب لرانمی وی ی ها نظی ب ،محیم سیاسر در عیکرهما شهیور
و لامیی هاب نیی سلط ،روِ ها وی ی ها ب انرا مدامی کیدن  .در بهین سهال هها  1930و  1940اعحهاد شهوروب ان
و ر نظامر کهار ریفه و مهین را بهیوب وی یه هها بره و حمهر بهاالب مهیدم وی یه در لهامیی ههاب ممرله افغانرهما
یههور بههید .بهها لیههیونب ح ه ب کاونر ه در وههین در عیکرههما شههیور در سههال  1949مههین کوع ه واخریههی بهه ،روب
مدامیین و عبادل کاال بین افغانرما و وین برم ،ش  .در نیا ،وی بیرمم عرار آناد و مدامی در لامیی بهین شهوروب
افغانرما و وین کاماٌ وطع ریدی .
نظی ب ،نوشم . ،الیاِ) )Ney Elyasک ،در سال  1885و  132( 1886سال لهیش ان نوشهمن ایهن مقاله )،رفمه ،اسه که،
وی ی هایر ک ،در لامیی رنگ کول سکون دارن خود را ان ر ی شاه شغنا دانرم ،و میبوط او (ناحی )،روشا
بههوده ان ه  .وب هاسنهها خههاطی نشهها سههاخ کهه ،مههیدم شههغنر و وی ی ه در مرههاور یک ه یگی نن ه رر کههیده و ارعباطهها
فیهنگر دارن  .در یک محلر ک ،بنام «لالی » لال ځ نام دارد اهالر آ بیشمی شا شغنر بودن ولر با مرهاماعر که ،بها
هارایگا وی ی خود دارن ب ،نبا عیکر وی ی ب هم صحب مر کنن  .وی ی ها در لیکار هها در صهفوف شهغنانر
سدم مر ریفم ،ان  .در حال اب ک ،شغنانر ها در سال  1830باالب سهییقول در وهین حاله ،کیدنه و ننها سهییقولر را
اخمطاف ناوده ان  . ( .الیاِ ص43-42 26 .؛ نیوبر ص.)203 .
آورل اسهماین ) (Sir Aurel Steinدر  18سهپمابی سهال  1928ان طهیف لهامیی به ،شهاخ ره فهیود آمه ه در ایهن مهورد
ونین نگاشم ،اس  :لس ان بور ان ملگ ،هاب وسیع ب ،یک دهک ه کووک رسی یم که ،عوسهم مدهامیین روشهانر اشهغال
ش ه بود بر ان لیاود  11می ما ب ،یک سینمین لامیی-مانن رسی یم ک ،سیشار ان لج بود ک ،آنهیا بنهام نموشهن رهان
مر روین ران در شغنر وان و یا می ار را روین در لدر ،درب ب خشهر «مغه ار» رفمه ،مهر شهود  .در آنرها مها 10
نفی ان افیاد وی ی را دی یم ک ،در آنرا نمو دو سی کـ ن مو مو لو دار =  oatکش مر کیدن اما هنهون در خیاه،
هاب نا ب خود (خیراه) نن رر مر کیدن  .آندا ب انرا در این اواخی و ب ،عانرر آم ه ان  .ان عورا بیگ یکر ان محاسن
سفی ا شاخ دره لیسی م ک ،وب رف نمانر در اینرا  3000خانوار شهغنر ننه رر میکیدنه ایهن یهک کاهر مبالغه ،رونه،
اس ولر ب و شک محما ب ،نظی مییس  .ان اینرا عا ساسی کول مدی بورین در لامیی لهر وهور دو رون منه ل
اس  .موشن ران نمانر عووج راه کاروا ها و میک نخییه مدم بیاب بانررانها بهوده که ،ان طییه شهغنا لهامیی و
ان لامیی ب ،شغنا بور ناوده ان  .یک ولر ،وییان ،در آنرا دی ه ش ک ،نمانر ود سال لیش عوسم شغنر ها اشغال ش ه
بود .ان موشن ران ب ،طیف وادب نه ان طییه مرهیی دونخ دره راه دارد و مها ایهن را لیاهوده به ،وادب نه رسهی یم.
(آورل اسماین ) (Sir Aurel Steinص.)882 .
اما لامیی خورد و لامیی کا ان عبرا میی واخا بوده و بهیاب مه طهوالنر ان سهکن ،خهالر بهوده انه (یرنهر کرهر در
یبهر ان طهیف
آنرا نن رر نکیده اس )( .عیاعی ص .)43 .رورد نوشم ،اسه که ،ملکیه میهی واخها عهاغ د ُمبها
مریی دریا لامیی هاب خهورد و کها لهامیی لهر وهور و وادب ب آومها در طهیف هیب اسه  .وب هاسنها دریافمه،
اس ک ،در مرنر لامیی لر وور ب ،واخا عرل دارد اما نفون میهی واخها در آنرها عوسهم وی یه ههاب عابریه شهغنا
کاینگ ش ه ک ،آندا طب مراول اد داشمن عا ب ،اخمیار خود آ سی نمین را ب و ک ام مره ل ،اشهغال کننه ( .الکرهر
صص.)79-72 .
در سال  1876دول ع ار روسی ،باالب خا نشین ووون حال ،کید و ناحیه ،فی انه ،را به ،ولاهیو خهود اضهاف ،ناهود و
بر ب ،عوسر ،ولاهیو خهود به ،لهامیی شهیوع کهید .در سهال  1886نمهانر که ،رهورد ان لهامیی مهر ره رد در وادب وه ل
آر  1000نفی را ان خانواده هاب عیکا وبساق و وی ی مر بین ک ،آندا  7سال لیش با مدمهی خهود بنهام به الیحاها
ب انرا مدامی کیده ان ( .رورد  1873ص.)119 .
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نر الیاِ (ص ) 52 .نفوِ او ،نیباک را بی شایده ک ،شام نیباک اشکاشم و ارا مر شود.
مح سکون
ارا
اشکاشم
نیباک
مال،

خانوار
40
 20( 110خانوار وی ی )
400
 550خانوار

نفوِ
200
 100( 550نفی وی ی )
2000
 2750نفی

اری در سال  1883عر اد وی ی ها در اشکاشم  20خان ،بوده لس آندا و ،شه ن ه آیها عوسهم به الیحاها خها در آنرها
اسکا داده ش ه بودن و لس رفمن  .دیگی در این نمین ،عوضیح ن اده اس .
در سال  1889اکبی شاه یکر ان بانمان را آخیین شاه شغنا (ش ،یوسج لر خا ) بی لی ،افغها هها ویهام کهید امها
شکر خورد و در اثی شکره وب به ،عره اد بیشهمی ان  2000خهانواد شهغنر به ،طهیف لهامیی و سهییقول در وهین فهیار
کیدن مگی عوسم حکومه امپیاعهورب وینهگ عرقیها مهر شه ن و به ،افغها هها بهان ریدانه ه مهر شه ن که ،بها آندها خیلهر
ظالاان ،ب رفمارب مر کیدن  .ریوما وفرکر وومر ک ،او در لامیی سفی ناود وب خود میده و نخار شغنانر ها را
در لامیی دی ه اس  .در ین نما هاماب انگلیس ا بنهام فیانرهس یانهگ نه بنه در سهال  1891در سهییقول لناهنه را
شغنانر را دی ه اس .
فار خا وی ی را بحی حاکم (ولروال) واخا عریین کهید و وی یه هها را در
در سال  1883امیی بر الیحاا خا
لامیی خورد و لامیی کا مابرا کید .در دورا حکوم دارب ب الیحاا خا ب ،عر اد  6000وخر ان خان ،خود به،
ومیال هون ا و سییقول عبری ش ن و میی واخا بنام لر میدا ب ،مدمی ومیال بنام اما ال ُالهک لناهنه ه شه ه اسه .
(هیما کیوعراا صص.)235 – 215 .
در کماب سیاج المواریخ عألیج فیض محا کاعا ه اره آم ه اس ک :،وو میدما سواح دریاب لنج هایش ،شهور
و ویام مر کیدن وب وی ی ها را یکر ان ممحه ین بهاالقو خهود در ورها کنمهیول داشهمن بهی لهامیی در مرهاور دوله
هاب ع ار روسی ،و وینگ حاای میکید .وی ی ها در کاب در دربار به الیحاها خها رفه و آمه میکیدنه و بهیاب
آندا دسمور داد ک ،در ن دیک سیم ،عا (سان عا ) اوام ر ینن و ان وی ی هاب دور و بی بیر بگیین عا ان امار
نااین  .هاسنا ب ،نق ان سیاج المواریخ وشو افغهانر مبهیا خهانواده ههاب وی یه را در شهغنا اسهکا داد
کاب اطا
(البم ،شغنا آنطیف آمو در ن و شاخ دره).
نظی ب ،رفمه ،شهدیانر (ص )43 .وی یه هها بخهاطی برهمن مهین وهین در عا ه ُمبا بها محهافظین سهیح ب رهوا منه انگ
) (Guomindangدر ریی ش ن و نظی ب ،ا بووب شور ) (Jean Bowi Shorک ،وب لامیی افغانرهما را در آرره
و سهپمابی  1949دیه ه اسه وی یه هها عحه رهبهیب رحاها وه در عابرهما سهال  1949بره ان اینکه ،یهک فیمانه ه و
هش مینبا وینر را کشمن ب ،لامیی افغانرما فیار و لناهن ه ش ن  19.در خ ا سهال  1943وی یه هها در می هاب
بی لی ،ر یم شوروب بغاو کیدنه و بره ان آ شورشهیا در خهاک افغانرهما رییخمنه و در نمیره منهگ  21نفهی ان
20
وی ی ها ب ،ش اول دو نفی ان خوانین آندا در لامیی کا کشم ،ش ن (فیانک بلیس  2006ص.)195 .
در سال  1978بر ان لییون ش انقاب ثهور در افغانرهما وی یه هها لهامیی را عهیک کیدنه (شهدیانر  )1984و به،
لاکرما مدامی کیدن  .در سال  1978عاام وی ی ههاب ( 280یهور ) وبه ان حاله شهوروب به ،افغانرهما لهامیی را
عهیک کههیده و بیشهمی دارایههر خهود را رههها ناهوده و فقههم  6000ودههار لها را بهها خهود بیدنه  .رحاها وه خهود بهه ،عره اد
 16000به و روسههپن و بیشههمی ان  700درههاو  15اسههپ و  18شههمی دوکوهانهه ،را مانه ه بههود .در مراههوع بهه ،عر ه اد
19

”Shor, After You, Marco Polo, pp. 199, 222, 263-265; Shor. “We Took Highroad in Afghanistan.
Frank Bliss. Social and Economic Change in the Pamirs (Gorno-Badakhshan, Tajikistan). London: Routledge,
2006, p. 195.
20
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 42000ودهار لهها (د ُر و نامهها 1978؛ شههدیانر  )1979در آن مهها در لههامیی بهود .در سههال  1982رحاهها وه بهه ،شههدی
انههاع ولر شههیور در عیکیهه ،لناهنه ه شه و وب را  1132نفههی وی ی ه هایایههر کیدنه  .رحاهها وه در سههال  1990در عیکیهه،
وفا ناود .ولر ب ،عر اد  200نفی وی ی ان رفمن ب ،عیکی ،ابا ورندی ن و در سال  1979ب ،سی لیسمر ب الیشی خا
ک ،با ریاس اطا ا مخفر روسی (KGB) ،رابط ،بی ویار ناوده بهود و به ،امهان ضهیاء الحه رئهیس مداهور ووه
لاکرما آندا در لامیی اشغال ش ه شوروب مرکن ر ی ن و ان آ نما عا حاال در آنرا اوام دارن (د ُر و ناما 1978؛
شدیانر  .)1979نظی ب ،نفوِ شاارب سال  1999عر اد آندا در لامیی کها  102یهور ( هددب) و در لهامیی خهورد
21
 135یور (در مراوع  235یور ) بوده اس .
نوشم ،فوق این را مییسان ک ،سکون وی ی ها در لامیی مانرم ،ب ،سهکون ونه هارب هها (لشهمو هها) در شهیوه (دشه
هاب کنیِ و کـ ُ نینگ) مر باش  .با ایهن اسهم الل که ،ونه هارب هها در مهاه ههاب عابرهمانر رمه ،خهود را به ،میاعهع شهیوه مهر
آورن آیا رفم ،مر عوانیم که ،بگهوییم «شهیوه» ان ونه هارب هها اسه ه آندها کهوور انه و سهکون اصهلر ن ارنه  .لهس وهوم
وی ی هم در لامیی ونین اس ک ،کوور بوده ان و ان میدما بومر لامیی نبوده و در ایهن اواخهی در آنرها سهکن ،ره ین
ش ه ان و آندم بخاطی اینک ،دیگی در محه و سهکون اصهلر خهود که ،عحه سهلط ،اعحهاد ماهاهیی شهوروب و مادهورب
خل وین در آم ه بودن بخهاطی لیداخه مالیها به انرا نیفمنه و امیهی به الیحاها خها بهیاب شها کاهک کهید عها در
میبوطا افغانرما در لامیی مابرا شون .
ناحیهّسریقولّ،وجهّتسمیهّ،وّزبانّسریقولیّ :
نظی ب ،نوشم ،دریوال مها وود ( 1841ص ) 332 .که ،مهر خواسه سیوشها دریهاب آمهو را لیه ا کنه نمهانر که ،بها
وی ی ها در واخا ان این باب سوال کیده اس آندا ب رسمر مواب داده ان که ... « :،ویه ب که ،در کهاو آ هرهمیم
در یک مدیلر در بام دنیا لامیی یاف مر شود و راهر ک ،ب انرا بایه لیاهوده شهود ان طییه در سهییکول به انرا مهر
عوا رسی و ان طیف شاال آ دره و ناحیه ،به ،مرهموج در ومهیال خاعاه ،مهر یابه که ،بنهام ومهیال دره طهیف سهیح
بیو ی ههم یهاد مهر شهود .رهیوه راهناهاب درهیوال مها وود به ،مدیلهر بنهام سهییکول (= سهاری کهول = مدیه نرد)
رسی ن ک ،بماریخ  19و  20سال  1838ان آنرا دی ناودن و وود کشج این مدیه را به ،افمخهار ملکه ،بییمانیهاب کبیهی
بنام «مدی ویکموریا» ثب کید.
اکنو ناحی ،اب در والی خود مخمار سینکیانگ وین در عاشقی ا بنام سییقول یاد مهر شهود و نبها مهیدم آ ههم بنهام
سییقولر مشدور اس ک ،یکر ان لدر ،هاب شغنانر مر باش  .در مورد اینک ،ویا ایهن لدره نبها شهغنانر ب ،سهییقولر
مشدور ش ه اس ن ،عندا ما بلک ،کاوشگیا دیگی ان مال دریمن رورد مهامور هنه بیعهانوب را به ،مرهمروب ومه،
عرای ،این نام وا داشم ،اس ه وب رفم ،اس ک ،مرنهاب نهام «سهییقول» یهک موضهوع مهورد بحه در میها نویرهن را و
مغیافیا نگارا بوده اس  .در ایهن اواخهی ایهن نهام اومها ل ییفمه ،شه ه که ،ایهن ان وا ه ههاب عیکهر عیکیها ریدیه ه که،
سیی ) ب ،مرناب «نرد» و «کول» ب ،مرناب «وادب» اس و در ایهن عیکیها مرنهاب آ «وادب نرد» اسه .
«ساری » ( ن
رورد ب ،نق ان حرن شاه والر سییقول بیا مر کن ک ،شای ایهن نهام شهک عحییهج شه ه وا ه فارسهر «سهیب کهوه»
باش موضرر ک ،داراب ارعفاع بلن باش  .در لی ا کید یک وادب در لامیی عا ُمبا من ب ،عوضیحا والهر فکهی مهر
سههیب کههوه» عیما ه عح ه اللفظههر وا ه عیکههر
کههیدم کهه ،عوضههیح وب شههای درس ه باش ه  .ان اینکهه ،شههای وا ه لارسههر « ن
عا ه ُمبا باش ه کهه ،هههی دو یههک مرنههر را مییسههانن کهه « ،ولهه ،کههوه» اس ه  .هههی وی ه شههای محماه عههی ان ایههن نباش ه کهه،
سییقولر ها لارسر نبا ان اینک ،در آ وادب سکن ،ر ی ه ان بیاب آ یک نام لارسر را بیاب آ مان ه ان ک ،عیما،
عح اللفظر وا ه مرادل عیکر ا باش (رورد .)120
اما سییقولر ها ب ،نبا سییقولر ک ،لدر ،اب ان نبا شغنر اس

صحب مر کنن .

21

Kreutzann, Hermann (2003), Ethnic Minorities and marginality in the Pamirian Knot: survival of Wakhi and
Kirghiz in a harsh environment and global context, Institute of Geography, Friedrich Alexander University
Erlangen-Nuremberg, Kochstr. 4/4, D-911054 Erlargen, Germany.
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رورد مر اف ای ک ،شش می بطیف یب مدی نرکول ما ب ،کلب ،هاب وییا وی ی ها ک ،ان سنگ و ر ساخم،
ش ه ان و هاسنا ب ،رورسما شا رسی یم (رهورد ص .)128 .رهورد ادامه ،مهر دهه  :نمهانر که ،مها بطهیف مدیه
(نرکول) روان ،ش یم ما در ماهایر رسی یم که ،بنهام « بُهن بهیخ و لایها کهول» «میها و بیابهی کهول» و «بهاال و سهی
کول» یاد مر ش ن  .سیب کول ب ،کیا نکی میش بخاطیب ک ،آ عووج راه کاروا بوده و ان این ما ب ،آسانر اسمنماج
مر ریدد ک ،نام این مدی ان این نام ریفم ،شه ه اسه  .وومهر ان رهیوه راهناهاب سهفی در ایهن خصهوص لیشهس شه آندها
رفمن ک ،نام این کول کا اس ک ،مدیلر دیگی ب ،این کانر در این ساح ،ومود ن ارد( .رورد ص.)162 .
نوشم ،هاب وود ک ،دره اب ک ،ان ویی ،لنگی کش ب ،طیف مدی نرکول مییود بنهام سهییقول دره (و یها در سهییقول)
مشدور اس و نام آ مدی هم ساری کول (ب ،مرناب مدی نرد» آم ه اس  .مها میه انیم که ،عاهام مدیه ههاب لهامیی به،
نبا عیکر ان مثا یشی کول (= مدی سب ) ویا کول ( = مدی سیاه) ساری کول (= مدی نرد) و ییه.
ولر ویا شغنانر هاب ناحیه ،عاشهقی ا را سهییقولر روینه ه وهیاین عهاریخر نشها می هه که ،ایهن وهوم در ن دیکهر مدیه
ساری کول (نر کول کنونر) نن رر میکهیده انه و بره به ،طهیف عاشهقی ا مدهامی ناهوده انه که ،در آنرها بها لدره
خاصر ک ،عکلم ناو ده ان آ لدر ،ب ،اوام راه اصلر شا نرب داده ش ه اس  .مثا روشانر در روشا ی امهر
در ی ام و خر در واخا منرر در منرا و سنگلیسر در سنگلی نیباک عکلم مر شون  .لس لدره ،سهییقولر ههم به،
ساکنا سییقول نرب داده ش ه اس  .اری وول رورد را در نظی بگیییم ک ،سییقول مرادل عا ُمبا اس و سهاکنین
آنرا این نام عیکر را ب ،لارسر بیریدان ه ان بان این مرنر را مییسان ک ،باشن را لامیی عا مبا ههم سهییقولر ههاب
شغنانر بوده ان  .در مورد اینک ،رورد کلب ،هاب وی ی ها را دی ه ک ،ان سنگ و ر بوده اس در مورد نظیی ،او هم
عیدی ومود دارد .وی ی ها ک ،در صی ما (در وی بیر و یک) هنون در یور ( هددب) ننه رر مهر کنه و کهوور
ان و اوام راه دایار ن ارن وگون ،در وی نونده خان ،هاب سنگر و رلر در لامیی داشم ،باشهن  .ایهن سهییقولر ههاب
شغنانر بوده ان ک ،کلب ( ،ب ،شغنانر ی ) در ایاق هاب خود داشم ،ان و بر بنها بهی نها مرها بهود شهیایم نمهوب و یها
شیایم سیاسر ک ،ب ،نفع آندا نبوده آنرا را عیک کیده ان و بر ا وی ی هها در محه آندها سهکن ،ره ین شه ه انه  .ارهی آ
رورسما مورد کا و ویار ریید شای ریه این نخ رشوده شود.
یک نکم ،مالها را در یهاد داشه آورل اسهماین ) (Sir Aurel Steinکاوشهگی و باسهما شهناِ انگلهیس یهافمم .ایشها مهر
نویرن ک :،در منطق ،ایک ،سلرل ،کهوه ههاب نه و شهاخ ره بها ههم وصه مهر شهون ان طییه کوعه شهم نم ) (Shitamبه،
طیف روشا در حیک بودیم .بر ان لیاود یک لیی یخ ها ب ،مراف یک و نیم می ما ب ،یک اوام راهر رسی یم ک،
بنام سرکولیّخبرگه ) (Sarikoli khabegaرسی یم ک 13000 ،فُ ارعفاع ان سطح بحی دارد (ص.)884 .
ښبـنیر ،ب ،مرناب « شا با » و یهک اواممگهاه شها اسه که ،هنهون ههم کهاربید دارد .و مرنهاب عحه
در نبا شغنانر ن
اللفظر این مر شود :شا با و یا خوابگاه سییقولر ک ،دال بی رف و آم میدم سییقول شغنا و روشا بوده اسه .
عا سال هاب اخیی ک ،مین ها بن نبوده اس میدم شغنا و سییقول با هم رف و آم داشم ،ان و با هم خویش و لیونه ب
ن دیک داشم ،ان .
ووم لامییب در عامیکرما :

22

بیوملې  (Bromley)23اسم الل مر کن ک ،رون وهوم سهانب بطهور حیهاعر عوسهم « عیکیها وهومر»
وومر»  25و «یکرا سانب بین االووامر»  26ممأثی مر ریدد.

24

«هاگهو سهانب

22

Davlatshoev, p. 96
Ibid, p. 96.
24
Ethnic Consolidation
25
Ethnic Assimilation
26
Interethnic Integration
23
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عیکیا وومر ب ،این مرناس ک ،آمیخمگر ون ین هویه وهومر که ،ان نقطه ،نظهی نبها شناسهر و فیهنگهر خویشهاون ب و
وابرمگر داشم ،باشن مثا در مورد شغنانر روشانر و سییقولر اینگون ،مشخصا وومر دارن .
هاگو سانب وومر ب ین مرناس ک ،انحال یک ریوه و یا یک ووم در یک ریوه دیگی که ،بصهور یکپاروه ،و شهبی،
بیاین  .مثا هاگو سانب لامییب ها با عامیک ها ک ،با انحال هوی اصلر لامیی ها مر ریدد.
یکرا سانب و یا اد ام بین االووامر ب ین مرناس ک ،ها یرمر مشخصا فیهنگر مشمیک و حهس آرهاهر ونه ین وهوم
مخملج اس ولر بی خاف هاگو سانب وومر این سبا ح ف و یا انحال یک وهوم ناهر رهیدد 27 .واخهانر شهغنانر
اشکاشار نیباکر و منرانر این مشیکا را دارن .
بوشکوف اظدار می ارد (دول شاه اُف ص )97 .ک ،لالیرر ملر شوروب هم در میک و هم در اطیاف ناشر ان نظیی،
اب ش ک ،ساخمار سوسیالی م مربا اد ام ملی هها هاهیاه بها ملیه ههاب عاامیه خهواه (مرهمب ) خواهه شه  .به ین خهاطی
مامورین رسار آماررییب نفوِ ) (demographyاینگون ،ملی ها را ان لیره شها بیهیو کشهی ن و اینگونه ،اه
در مقاب لامییب ها هم مرر بود .در سی شاارب سال  1939شاار اووام و هاسنا عر اد نبا هاب آندا کم ش و در
سهی شههاارب ههاب سههال ههاب  1959و  1989آندهها حمههر در لیره هههم شهام نشه ن  .و ان آ نمهها به ،بره لهامییب ههها بهها
عامیک ها هاگو ) (assimilationش ن و بنام عامیک یاد ش ن  .و نظیی ،دانشان ا در این مر ل ،کهاما بطهور آشهکارا
وشههم لوشههر ش ه  .مههثا در سیشههاارب سههال  1959دانشههان ا نکههی کیدن ه کهه ،ح ه ف وخههر شههغنر و روشههانر ان داده
اطا ا ) (dataسی شاارب با رون هاگو سانب و عیکیا ناود آندا با عامیک ها بطهور واضهح ناهر عوانره بیها
کن ان اینک ،آندا یک نبا و یک فیهنگ ممفاو داشمن  .آندا هاسنا اد ها کیدنه که ،هاگهو سهانب ههم ناهر عوانه در
این م کوعاه انکشاف بیاب  .هاگو سانب مراوال در اثی یک عغییی در نبا بومود مهر آیه ولهر ملیه ههاب لهامییب
حمر بر ان سی شاارب  1959نبا هاب شا را حفظ ناودن  .در سی شاارب  1989دوبار ین وص عکیار شه و ان
28
ملی هاب لامییب دوباره وشم لوشر صور ریف .
اووام لس ،اب و یا اووام لامییب:
در منابع لارسر و انگلیرر اووام ساکن لهامیی شهیور را بنهام وهوم لسه ،و نبها آندها را بنهام نبها ههاب « لسه ،اب» ثبه
ناوده ان  .این دانشان ا نبانشناِ روِ بودن ک« ،نبا لهامییب» را ممهیادف و یها مهاب نشهین «نبها ههاب لسه ،اب»
کیدن  .وو روین را نبا هاب لس ،اب در حول و حو سطح میعفع لامیی ان سییقول ریفم ،عا ی ام و در شهاال
لاکرما در هون ا و رومال (نبا وخر) سکون داشمن بی اساِ این نظیی« ،لامیی» را میک و محور فکی کهیده که،
در اطیف این سطح میعفع میدمانر نن رر مر کنن ک ،ان هی حی ان هارایگا شا مماای بوده ان – نبا فیهنگ
م ها طین نن رر و ییه.
منوودی سموده در مق م ،ایک ،بی عاریخ ب خشا نوشم ،سنگ محاه ب خشهر نوشهم ،اسه (دیباوه ،ص :)21 .در دره
هاب لامیی یبر اییانیانر نن رر مر کنن ک ،هارایگا عامیک ایشها آندها را « لسه »،مهر خواننه و روِ هها آندها
را بنام «رینیر ،عامیکې» ) (Gornije Tadjikiب ،مرناب عامیک کوهر مر نامن (اسار ک ،روِ هها به ،ایشها داده
و وادب نر افشا اشمباه مر شهون )
ان اسم بر مراایر اس و ا لا با عامیکا ناحی ،دروان و ویاعگین وادب نرش
یا ب ،نام «لام یسکو ننیودب» ) (Pamirsku Narodyب ،مرناب «میدم لامیی» خوانه ه شه ه انه  .سهاکنا ایهن ناحیه ،خهود
را «عامیک» مر دانن (نامر ک ،بان عولی اشمباه خواه کید) و هارایگا خود را در دروان ب ،نبها عهامیکر سهخن مهر
29
روین «لارسر روب» مر نامن .

27

29

Bromlei Yu, “Ethnic Processes in the USSR”, in Martha B. Olcott, (ed.), The Soviet Multinational State
(Sharpe, New York, 1990, p. 53.
28
Valentin Bushkov, Lydia Monogarova, “Enthnic Process in Gorny Badakhshan”, Central Asia and Caucasus,
No 5, (2000), [Online], Available at: http://www.ca-c.org/journal/eng-50-2000/eng50_2000.shtml
منوچهر ستوده ،در دیباچه تاریخ بدخشان ،تآلیف میرزا سنگ محمد بدخشی ،دیباچه ،ص .بیست و سه.
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در مورد نبا هاب لس ،اب ب ،شک مبروط در مقال ،بر ب بح خواهم ناود.
نمیر ،رییب:
در این مقال بطور فشیده و کوعاه و ب ،شک مرم ،و رییخم ،و با شماب ان شغنانر ها و حضور آندا در سیاس ههاب
منطقهههههه ،اب در آسههههههیاب میانهههههه ،بهههههه ،بحهههههه ریفمهههههه ،شهههههه  .نههههههام شههههههغنانر ههههههها در اوسههههههما بنههههههام خڤیاآن/،هڤیاآنهههههه،

) (Khvyaona/Hvyaonaو در آثههار لد نلههوب بنههام خڤیهها  /هڤیهها ) (Khvyon/Hvyonیههاد شه ه اس ه .
این نام لدلوب ُخڤیا ک ،در عاریخ بنام «هو ها = خیونا » یاد ش ه ان حکوم مرهمقلر داشهم ،انه و
در یک حکوم کنف راسیو با کوشانر ها و یفملر با هم می یرم ،ان  .اینکُ ،خڤیا لدلهوب بها « ُخږنهن »
فرلر عشهاب ،لفظهر و مرنهوب دارد ههی شهکر بهاور ناهر مانه که ،ان وهومر که ،در اوسهما ان آ نکهیب
آمه ه هاهین شهغنانیا کنهونر انه  .امیهانوِ مارسهلینوِ در وهی ودهارم که ،کوشهانر هها و خیهونر هها بها
رومر ها در شدی دیار بکی (د رعیکی ،فرلر) منگی ه ان آ منگ را با وضاح بیا مر کن که ،سهی
لشکی خیونا بنام ریومباعس بوده اس  .ائماف نظامر شغنانر ها با کوشانر ها و یفملر ها را فیدوسهر
در شاهنام ،هم بخوبر بیا مر کن .
کُشانر و شُگنر و وهیب سپاه = دری رون ،موشن دریرو کاه
ایهن عهاریخ باسهما ناایهانگی اینره که ،وههومر بها هویه ویهده بنهام «خڤیانیها » و «شههگنانیا » ان دور
هاب خیلر و یم مومود بوده ان .
عاریخ وی  18و وی  19مشحو ان روای هایر مرهمن ب اسه که ،شهاها شهغنا بهی ب خشها نمهانر
عرلم داشم ،ان ک ،وسر حکوم آندا ان ون ن عا او و ان ومیال عا سییقول بوده اس  .وسر ولایو
آندا راهر ب رگ و راهر کووک ش ه ولر آندا عا سال  1883مهیادب حکومه خهود مخمهار در شهغنا
داشم ،ان ان سییقول عا لامیی رنگ کول و ویا کول نیی عابری آندا و خیاج ر ار آندا بهوده انه ورهار
ک ،ان نوشهم ،ههاب نهې الیهاِ مهامور هنه بیعهانوب ان لهامیی روشها و شهغنا در سهال ههاب  1885و
 1886دی کیده و وشم دی خود را یاد داش ناوده اس .
ما وود مامور هن بیعانوب در سال  1838میادب ان واخا دی ه و در مییا مرهافی ا ممومه،
ش ه اس ک ،ب ،عر اد  100خانوار وی ی در ن دیکر خن ود در واخا مابرها شه ه انه  .خهود وی یه هها
ا میاف ناوده ان ک ،بیاب م یکرال بوده در آنرا اوام ر ی ه ان  .و آندا را میاد بیهگ انبهک میهی
وطغن ب ،نور در آنرا مابرا ساخم ،اس عا خ ممر بیاب بیادرا هاخو خود کیده باش  .هاسنا نهر
الیاِ در سال  1883عر اد ساکنین وی ی را در اشکاشم  20خانوار بهی مهر شهاارد ولهر بطهور دویه
بیا نار کن ک ،آیا این وی ی ها در ک ام ویی اشکاشهم مرهکن ره ین بهوده انه و در که ام سهال در آنرها
آم ه باشن  .شای آندها ههم ان ماله نهاولینر بودنه که ،مهیاد بیهگ وطغنهر آندها را در اشکاشهم به ور مابرها
کیده باش  .بر ا رد لاب این وی ی ها رم مر شهود شهای میهیا واخها و شهغنا لهس به ،وه ر رسهی
محلر شا دس یافم ،ان و آندا را بییو ران ه ان و یا خهود آندها اوضهاع را موافه نیافمه ،و آ محه
را عیک کیده باشن .
ان نوشم ،هاب سهیاحا وینهر و هاسنها مهارکو لولهو نمیره ،ریهیب مهر شهود که ،در لهامیی خهورد لهامیی
کها و لههامیی لهر وههور احه ب مرهکن و بههود و بها ن اشههم ،اسه  .عندها وی یه هها در رنههگ کههول و
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ویاکول ک ،در ن دیکر وادب فی ان ،هرمن وی ی ها در ایام عابرما رم هاب شا را مر ویان ه ان .
برههه ان ررهههمی حکومههه امپیاعهههورب وینهههگ ) (Qingدر وهههین و عههه ار روسهههی ،در مرهههاور سهههاح،
مغیافیهایر لهامیی و وضهع ناهود مالیها سهنگین بهی دامه ارا وی یه آندها را مربهور به ،مدههامی ان
مح شا ناوده ان ک ،ون ین میاعا بین وی ی هها سهیبانا وینهر و سهیبانا روسهر درریهیب ههاب
صور ریفم ،و بر ا آندا ان حکوم هن بیعانوب خوشنود عی بودن وو ان آندا مالیا ناهر ریفمنه
و ب ،شدی نشینر آندا را د و نکیده بودن  .بنا ب ،درخواس مامورین هن بیعانوب امیی ب الیحاا
خا در ساح نیی کنمیول حکوم خود در لامیی خورد و لامیی کا بیاب شها اسهکا داد .در حهالر
ک ،عا سال  1895میادب (مطاب ب ،سال  1274هریب خورشی ب) ههی وی ه ب در لهامیی خهورد و یها
لامیی کا بطور دایار نن رر نکیده اس .
می انیم ک ،وی ی ها ان طیی نور در واخها اسهکا داده شه ن که ،در وضهی ،مهیاد بیهگ انبیهک میهی
وطغن ک ،در دور امیی دوس محا خا می یرم ،کاما مشدود اس ک ،واخانر را عبری و ب ،هوض
آندا وی ی هها را در واخها مابرها کهیده اسه  .بره ا وی یه در لهامیی خهورد و کها عوسهم امیهی به
الیحاا خا بر ان سال  1895اسکا داده ش ن  .بناء برضر ک ،فکی مر کنن لامییب ها وی ی ها
هرمن اصا ان عاریخ خود خبی ن ارن  .حال وی ی هها در لهامیی ماننه حاله کنهونر ونه هارب هها در
شیوه ب خشا بوده اس  .آندا در فص عابرما رم ،هاب خویش را بخاطی ویان ب ،لامیی مر آوردن
و د ر وض آ ب ،شاه شغنا مالیا میه اده انه وهو لهامیی ههاب رنهگ کهول و ویاکهول ان عبرها شهاه
شغنا نیی ادار فی ر روشا بوده ان  .این نوشم ،حضهور فرهال و ررهمیده شهغنانر هها و واخهانر را
در لامیی نشا می ه و بر مناسب نیر ک ،این میدم اد ا بکنن ک ،لامیی ان ایندا بوده اس .
وبا نام این اووام و نبا شا بنام نبا لس ،اب بوده ک ،در منابع لارسر و انگلیرر این میدم و نبا
شا ب ،این نام شناخم ،شه ه انه و بره ا روِ هها بطهور یهی اه ب نبها ههایر که ،در حهول و حهو
لامیی بودن این نبا ها را در بین سال ها  1960و  1970بنام «ریوه نبا هاب لهامییب» یهاد کیدنه .
بر ا این نام در یص ،نبانشناسر عوسر ،لیه ا کهید و ایهن نبها هها به ،نهوا رهیوه نبها ههاب اییانهر
شههیور ممله بهه ،نبهها هههاب رههیوه لههامییب یههاد شه ن  .سههپس در مههورد اعنههوریافر (ویههده هههاب وههومر)
انمیولولو ب (سیاا شناسر) عاریخ و مغیافیاب ای ن منطق ،عحقیقا ررمیده اب ان طهیف اکهادمر لهوم
روسههی ،در لمینبههورگ راه ان ه انب ریدی ه  .عهها ههها بههیاب شههناخ هوی ه اصههلر ایههن وههوم ان طههیف
شییین شاه شاه عیاور و ح ف ملی هاب کووهک ان سهی شهاارب ههاب نفهوِ اعحهاد ماهاهیی شهوروب
بطور ا ب صور ریف عا هوی هاب کووک در ملیه ههاب به رگ منحه و یها اسهمحال ،شهون  .در
آمار رییب (سی شهاارب) شهوروب در سهال ههاب  1926و  1937روشهانر شهغنر و وخهر ملیه ههاب
م اران ،و مماای در اعحاد شوروب بشاار مییفمنه  .ولهر در سهال  1937بره ان ا ه ام شهییین شهاه شهاه
عیاور لیره ایهن ملیه هها ان فدیسه اوهوام در سهی شهاارب حه ف ریدیه و هاه ،بنهام عامیهک مرهاا
ش ن  .ولر این میدم کرانر ک ،ب ،نبا لارسر رپ می د اورا بنام «لارسر روب» و به ،نبها شهغنانر
بنام «لارس بن » شناخم ،میش ن ک ،بی ریفم ،ان «فارسر وا » ( = لارسر نبا » اسه  .حمهر هنهون
هم در افغانرما شنی ه مر شود ک :،لښمان ،یې ک ،لارسر وا ه (لشمو هرمر و یا لارسر نبا ه) و نار
روین ک ،لشمو هرمر یا عامیکه
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در ایههن نوشههم ،مخمصههی کوشههش برا ه آم ه عهها سههیی عههاریخر شههغنانیا را ان دور اوسههما دور لدلههوب
کوشانر ها و یفملر ها بان رو شود ک ،این ووم ان دیی بان ب ،ایهن طهیف بها هویه مشهخص خهود شهناخم،
ش ه ان .
اری این میدم خود را لهامییب بگوینه حه بها اینداسه وهو آندها در ایهن منطقه ،نفهون بهر وهو و وهیا
داشم ،ان و ساکنین این منطق ،لیش ان هبوط ووم عیک عبار وی ی ب ،این منطق ،بهوده انه و مهاب دارد
ک ،عخلص خود را لامیی ناد لامیی لور لامیییا لامییب لامییب نیا و ییه انمخاب بکنن .
ریوه نبا هاب اییانر شیور ک ،وبا بنام «نبا هاب لس ،اب» یاد مر شه ن بره ا بنهام «رهیوه نبها
هاب لامییب» یاد ش ن یک انمخاب براس  .نییا ک ،وا ه لس ،را عیک ههاب هارهای شها بهاالب شها
مان ه ان ک ،مرناب آ «حیام ناده و مادر بخطا» اس  .لس ،ان یوه ،ریفمه ،شه ه که ،در اینرها حهیف
/ر /ب ،حیف /ل /ب ل ش ه اس  « .ی» ب ،مرناب «فاحش »،اس  .مثا در این بی خاوانر رموع شود.
من

ی م مصی حیم را و این نامحیما

ّ یننا بین ان و یوگا روسما

ب ،وض اینک ،با این نام و نشها ایهن اوهوام عحقیهی و عهوهین شهون آیها «رهیوه نبها ههاب لهامییب» ان
«نبا هاب لس ،اب» و «اووام لامییب» نرب ب« ،اووام لسه ،اب» انمخهاب خهوبمی نیره  .اینکه ،رفمه،
ان مرناب یو« ،عامیک کوهر» اسه یهک اد هاب بهر اسهاِ اسه که ،ان طهیف روِ هها به ،ایهن
میدم بیورپ نده ش ه اس عا در ورا مل سانب در عامیکرما بها میدمها دیگهی به ،آسهانر عیکیها
ریدن و یا هاگو ) (assimilationشون  .در آخی من عاام دانشان ا را ب ،والش مهر کشهم در مهورد
اینک ،ثبو کنن ک ،شغنر و وخر هم عامیک هرمن .
اری کرر ا میاض کن ک ،اصطاا ووم لامییب یک اصطاا عانه وارد اسه ایهن یهک موضهوع بهر
بنیاد اس  .نییا برضر ها اسم الل مر کنن ک ،لامیی نام کوه اسه و نهام کهوه نهام یهک وهوم شه ه ناهر
عوان  .این هم یا ان بر اطا ر اس و یا مر خواهن ان این موضهوع به ،آسهانر طفهیه بیونه  .نیهیا که،
هی ووم یا در کوه در یک وادب یا در یک م ییه نن رر مر کننه بنهام هاها محه سهکون هویه
شا بی مر ریدد .مثا آسمیالیالر ها بخاطیب اسهمیالیایر هرهمن که ،در وهاره اب بنهام آسهمیالیا ننه رر
مر کنن  .کوه نشینا وفقان را بنام وفقانب مر روین ک ،نام یک کوه اس .
یک سوال لیش مر آی اینک :،آیا لیش ان سال  1947ک ام مکانر مرهاا به« ،لهاک» بهوده و یها وهومر بنهام
«لاک» ومود داشم ،ک ،مح سکون یک ووم باش و لرون مکا سان «سهما » را بها آ هاوه ناودنه
عا «لاکرما » شوده هی وومر و ههی محلهر بها ایهن هویه عها سهال  1947در نقشه ،مدها ومهود ن اشهم،
اس  .اکنو کشورب ب ،این نام با حه ود و ثغهور مشهخص در نقشه ،مدها بومهود آمه ه اسه  .آیها ان ایهن
حقیق مر عوا کماا ناوده هوی یک وی ب ممحول اس و یک وی ثاب نیره  .کرهر که ،عامیهک
بوده و ب ،آمییکا مدامی کیده باشه بره ان دو و یها سه ،نره خهود را عامیهک رفمه ،ناهر عوانه دیگهی
یک امییکایر عاام یار خواه بود .بنابی این هوی یک مولف ،ممحهول و عغییهی له یی اسه  .ویه ب که،
امیون بنام هوی آنیا وبول مهر کنهیم در آینه ه دسهمخو عغییهی خواهه بهود .در اول نهام منطقه ،اب بنهام
ارا بوده و بر لهارِ شه ه و در آنرها به ،نبها آریهایر صهحب شه ه اسه  .داریهو کبیهی ههم خهود را
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 ولهر بره ا نهام محه آندها.ِ وو نبانش آریایر بوده و مح سکون ا لهار. و هم لارسر،آریایر رفم
.  بر ا کشورب بنام لارِ بنام اییا ظدور مر کن. بی رویش آندا هم اطاق ش
ّ :منابعّوّمأخذ
 لهامیی ناد خههو نظههی عههاریخ شهغنا باسههما (عه ِ دوکمههورا) اکهادمر لههوم عامیکرههما.1
.12 28 .) صص1377( 1998 )اعنوریافر ( عح نظی لیوفیری ح نظی نظی اف
: (فیهنگ لغ فارسر) آناین مومود در سای انمینمر نیی، دهخ ا لر اکبی لغ نام.2

انرههمیمو عههاریخ و

/http://www.loghatnaameh.org
: وابههههههههههه دسهههههههههههمیِ در. 2005  سهههههههههههلطان اده هههههههههههه ای نبههههههههههها ایههههههههههه ئولهههههههههههو ب و هویههههههههههه ملهههههههههههر.3
http://www.nashrebidar.com/jobashe%20meli/magalat/zeban.htm

 اول و دوم) انمشارا خیام کاب. میادب صاحا نظی ب خشا در عاریخ (ج.4
.، بیر و س. ص، عاریخ ب خشا عآلیج میینا سنگ محا ب خشر دیباو، منوودی سموده در دیباو.5

.208 . ص1388

 فیهنگهر مدههانگییب، دکمهی منهوودی سهموده مؤسره،بها عصهحیح و عحشهی

 میهینا سهنگ محاه ب خشهر عهاریخ ب خشها.6
.1367 وابخان میدن

 ایهیا شناسهر، یار شاطی احرا مییاث اییا عألیج سی ده عهن ان خهاور شناسها مراو ه.7
 دکمههی محاه مرههین، هاروله والمههی بیلههر عیماهه،مله هشههمم فصه هفههمم نبهها فارسههر نوشههم
 عدیا1336 .222 – 219 .صص
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