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زابهنای پامریی آ ینه قدمنا زابن اوس تایی وفرهنگ کهن  

 سال همنی ما 

 

 ”سوداسپندکوهی“هزاره بیک  : نویسنده

 

 ۲۰۲۱مارچ  ۱۵

 

 بدخشان -اشکاشم

 

  مهشور  جهان در  الجورد   و لعل معادن  باداشتن اش  ساله هزار  پنج از  بیش  تمدن  با که  سرزمین  شانبدخ 

 از  درستت   بگونه زمان باگذشتت  که  تاست  بستا  جای  .میرود   بشتمار اصتیل  آریاییان  پرورش  مهد   یگانه و استت 

 . است  نگرفته قرار دقیق مطالعه مورید  تاریخی سرزمین این,پژوهشگران و محقیقین طر 

  و استتت   شتتده  بیان دیگر  بگونه درآن واقعات  بوده  ستتوم و  دوم  دستتت   از  گرفته صتتورت   هم  اگرتحقیقات 

  این محالت  و  نقاط  ترین  زیاد   از اصآل  ما  پژوهشگر  دوستان– میکند   احتوا را  وسیع  سرزمین  یک که  بدخشان

  نسبت  دیگر  جای به را محل یک  نام گاهی  که میشود   آن سبب  کار  چنین  و ندارند   آگاهی  نوع  هیچ  باستانی خط

 محالت  و  اوستتایی مهکل چند  اوراقاین  در که رد یمیگ خود   به  را دیگر معنی  یآریای اصتیل کلیمات  و دهند  می

 .میگردد  ذکر  شده داده نسبت  دیگر جای به که

 مادر یک از  ایشتان  زبان و بوده  پامیری به مهشتور که دارند   زیستت   مردمانی  باستتانی خط درین  همچنان

 که استتتت  شتتتده نگهداشتتتته هند ز امروز تا  زمان امواج درطالطم و  یافته  پرورش  ستتترزمین دراین شتتتده  زاده

  زبان  باقیمانده که میشمارند   ایرانی السنه  خانواده مشرقی شتاخه جز  را  پامیری  های  زبان  حقیقین مو دانشتمندان

 .میباشد  بیشتر ساسانی هنظرب آن قدامت  که است ( اوستایی یا  زند ) 
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 از ( ویدی ) های سرود   زبان  هماطوریکه!  ستد نو می  افغانستتان ادبیات   تاریخ  در( کهزاد  علی  احمد )   محترم

 . است (( مشترک ایرانی))  لسان مظهر ترین قدیم( اوستایی) یا زند  زبان. کند می نمایندگی مشترک هندی لسان

  و  آنها مشتترک برمبدا دلیل وید   بازبان آن شتباهت  که ( گاتا سترود )   بنام داریم  های  منظومه( زند )   زبان  در

  شتتباهت  کند  می  تایید  را  مطلب   بیشتتتراین  وآنچه – آمودریا  حوزه یا  افغانستتتان شتتمال  در آنهاستتت   متکلیمین

  و  معمول  افغانستتتتان  در امروز همه کهی  پامیر غلچه دستتتته  زبانهای و زند   وبین پشتتتتو  و  زند   بین  زیادستتتت 

  . است  مروج

  های  ستتترچشتتتمه  را  آریایها  پرورش مهد   نخستتتتین  استتتت  مذکور  تاریخی و ادبی کتب   دربشتتتتر  چنانچه

 از  بتدریج  جوی  وضتع تاثرات   و  نفو   ازدیاد  اثر  به که  اند   نموده ثبت   هندوکش  کوه  ستلستله شتمال و اکستو 

 کتتاب )   اثر  ترین  قتدیم  در  کته.    انتد    اختیتارنموده  را  نشتتتتتینی  شتتتتتهر  و  پرداختته  هتا  مهتاجرت   بته  مرتفع  نقتاط

  مناطق دهنده  نشتان که  شتده  استتعمال زیاد  خزان صتد   و  زمستتان صتد  جمالت  وید  ریگ  درسترودهای( اوستتا

 ده و ندارد  گرمی ماه دو از بیش درستال سترزمین  این  تقربیا  هنوزهم شتده گرم اقلیم  آنکه با.   ستت آنها زیستت 

  بیان  اوستتتا کتاب   در  که.   استتت   وید  ریگ  ستترودهای  جمالت   ثبوت  که شتتمارید   زمستتتان  میتوان  را ستتال ماه

 ت.اس  گردیده

 که  هستتتند   نقل وقول  استتاطری  بگونه شتتده  بیان قلم اهل  دوستتتان درآثار آنچه گردید   ذکر فوق در  چنانچه

  عالیمآثارو که استت  گی  زنده  کتاب   بهترین  طبیعت  که چرا.  دانستت   تاریخی  بیان  گوهی جواب  ار آنها  نمیتوان

 میباشد  سرزمین این تاریخی قدامت  به گویا زبان کننده بیان سرزمین درین باقیمانده

  جای که  اند  شتتده متحمل  بدخشتتان  تاریخ به  رابطه  در  را  زحماتی  )مرادی( دکتورصتتاحب   محترم چه گر

 دانشتمندان که  سترزمین به راجع  خویش اثر  در استاطری  درورهای  بیان  در آنکه  مهم نکته  ولی  ،افتخاراستت 

  به  شتایان  ذکر  کزیبا و اشتکاشتمواخا،  خصتوصت   اند  دانستته  کیانی،پیشتدادی  -آریاییا  پرورش مهد   نخستتین آنرا

 چرا؟ یدانممن است  نی ورده عمل

  ابریشتم شتاهراه  مهم  دروازه  تاریخ  درطول تیکی جیوپلو و  استتراتیژی نظر از  متذکره  نقاط  صتورتکه  در

 ستتال هزاران گذشتتت  با زبیاک  و  اشتتکاشتتم  ،واخان درهای  هاو  پایه  درکوه  وعالیمکه آثار.  میرود  شتتمار به

 اجساد  و  نظامی  دژ  صدها ازجمله.   اند   باختر   یونان  تمدن  گوی جواب   مهندیسی نظر  از که  مانده باقی  تاهنوز

 از و  میشتتتوند  برده غارت  به  جهان و  منطقه  مافیای طر   از  ناجوانمردانه  ورط به امروز که  شتتتده  مومیایی

  .است  درداور سخت  بومو مرز این اصیل فرزندانی برای عمل این که نمیگیرد  صورت  توجه مرجع هیچ
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  به  هفتاد  دهه تا خط  این اصتتتیل فرزندان  ایمانداری و  پروری  فرهنگ نستتتبت   به  استتتت   آوری یاد  قابیل 

  مافیای  ولی  شتتتدند  حفاظت   و نداشتتتتند   قرار برد دستتتت   نوع  هیچ مورد   تاریخی مکانات  و گاه زیارت   عنوان

  زبانهای  از  آغاز  در  چنانچه.  ستاختند  مهیا را غارت   زمینه  فرهنگی اعتقادات   ستاختن کم اثر به  جهان و  منطقه

 از یکی که  بنده.  استتت   پیشتتدادیان  اولی  ستترزمین و  اوستتتا  زبان  باالی مان هد  و  آوردیم بعمل ذکر  پامیری

  تاهنوز  اوستتای  زبان که  هستتم  متعقید   چنین  دارم  دستترستی  وخی  زبان  به تاحدی.     اشتکاشتمی  زبان  متکلمین

 کلمات  از تعداد (  یمگی عبدهللا شتاه)  شتاد  روان استتاد   گرچه اند  موجود  زنده  بگونه  پامیری های  زبان  درمیان

  به خودش  متاستفانه ولی  نموده گردآوری  پامیری  های واژه  و  بدخشتان  ارمغان اثر  در  را  پامیری  های واژه و

 که اند  نموده  تلفظ دیگر  گونه به  را کلمات   متکلمین  مصتاحبه  درهنگام  نداشتته کامل  آشتنایی  پامیری  های  زبان

 افاد  را اصتتلی معنی ها واژه  همچنانکه ندارند  مطابقت  اش اصتتلی  زبان  به معنی و  تلفظ نظر از ها واژه اکثر

 -مثال بگونه.   اند  داده نسبت  دیگر جای بهمحقیقین خارجی  را سرزمین این اسمای نمیکند 

 صتد   استت  عمیق که  کیکستته دریاچه  عقب ((  هوستراوا))   وانلپه:   استت   آمده  اوستتا  ۴۹  فقره یشتت   آبان  در

  و  برشتتیاطین تا  کرد   خواهش  و نموده  قربانی  آب   لنوعا  بهر  اناهیتا برای  هزارگوستتفند   ده  و  نرگاو  هزار,استت  

 دیگر  دستتتتهنند،میدا  درآزربیجان(( ایورومیه))   دریاچه قدیمه  نام  را کلمه  این ها  بعضتتتی. یابد   دستتتت   ناکستتتان

 استتتیک)  دریاچه از  عبارت   آنرا  (یگری گا)  و میدهند   قرار  آریانا  شتتترق شتتتمال بطر  آنرا موقعیت   مدققین

 که استت  زبیاک در دره نام استیک  نگزریم واقعیت  از و گیرد   صتورت   تحقیقات   درستت   بگونه اگر  د میدان( کل

 استکتل  به  کل  ایستک شتاید  که گفت   میتوان  ونیز  استت  مستما  یستیک  وبه  میشتود  تلفظ  یا  فعال اول حر   بجای

  تاامروز  اشتکاشتم در.  میرود   بشتمار کوکچه  دریای  های  سترچشتمه  از مذکور  دریاچه هردو که باشتد  شتده  تبدیل

 اقتدار از گی نماینده اندکه مستتمی(  گوخانه،  دره  گیوان یا  کیوان،کیود قّژ ،کیو  شتتاگان)   نامهای به محل  چندین

  هایو ربا و برج  دیوارهای تاامروز که داشتته وجود   نظامی  دژهای  شتده یاد   نقاط  از  هریک  در و  میکند   کیانی

  این  موس (( کواکوابا)) واحقاد  دهاواال  همه  کاوی  شاهان و  -میکنند   ها قله درآن را  حضورنظامی  نمایانگر آنها

  کوی –  کاوی مورد   در۱۳۲فقره  یشتت  فروردین  و  ۷۱فقره زمیادیشتت   در  وید  درسترودهای که  د بودن دودمان

 طر  از  اشتتتکاشتتتم  در  کیو دژشتتتاگان  و  دره  گوان کوک تلدژ  اگر  دارد  احتمال که  استتتت  رفته ذکر  کاویا و

 . باشد  ما بیان کننده ثابت  که آید  بدست  آثار شاید  گیرد  قار بازجوی مورد  و حفریات  شناسان باستان

  جنوب   در  هتا لهجته  دیگر  و پشتتتتتتو  زبتان  و  هنتدوکش  شتتتتتمتال  در  پتامیری هتای  زبتان  کته فرمودیم  چنتانچته

  وهم  انهمصت  تلفظ نظر از آنها  در ها واژه  و  کلمات   واکثر. شتود  می  نامیده  اوستتا که  هستتند  مادر یک فرزندان
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باهم مطابقت  دارند . گرچه کتاب اوستتتا توستتط دانشتتمندان چون     دستتتوری قواعد  نظر از و  میباشتتد  معنا

  والبیان    فصتیع و خبره  گان  گوینده  از  فرهنگی  کمیته  اگر  بنده نظر  به ولی گردیده ترجمه دیگران  و(دارمستتر

 . بود   اهند خو مترجم بهترین را اوستا کتاب  شاید  گردد  تشکیل زبانها این آگاه

 که  لیجی ستنگ و  شتغنی ،منجانی،  اشتکاشتمی،واخانی  های  درزبانواژه   هزارها  و صتدها به  میتوانم  گفته

  زمان  گذشتت   نستبت   گاگاهی و  باقیمانده امروز  تا  اوستتایی  زبان  از  پشتتو  همچنان  و  میباشتد  اشتکاشتمی  زبان جز

 . هستند  موجود  میکند  افاده را معنا همان بازهم هجا یک غیربات

 : اشکاشمی در اوستایی زبان از واژه چند  مثال     

o ( آفتاب ) رهمزد  به شده تخفی  اشکاشمی زبان در:   هورامزدا 

o  (  پل) یاتک  میشود  تلفظ تصغیر  کا  با اشکاشمی  در: یات  

o اوستتتا  در آن جمع  که( العبور صتتحب   راه  یا رهفک)   پرین ام  اشتتکاشتتمی  در:   پرین  

 پریوانها

o (  گاو،دریاچهدر)  اشکاشمی در سان هم: ر ّ خر 

  زبان از که  میشتود  یافت   پامیری  های لهجه  دیگر  و  شتغنانی  و  واخانی  در که ردیگ کلمه و واژه  صتدها به

 . میکنند  گی نماینده اوستا

 مثال  میرستد  نظر به  تفاوت  ها خیلی  دیگراقوام با  پامیری های لهجه  گان  گوینده  فرهنگی نظر  از  همچنان

  همین که  کند  درستتتت را (را او)   گفت   یما به هورامزدا که  استتتت   طرح  همان  که  نشتتتیمن  خانه عادات  و عر 

   ا  خمار  شاه  مرحوم)   ندارد   وجود   جهان  نقاط دیگر در  که  باقیمانده  تاکنون  زمان آن از که است   پامیری  خانه

 رمودهف آرایه مورد  درین ارزنده معلومات   ها خیلی  خویش اثر  در  پامیری  اصتتتتآلتاجک   نوستتتتنده(   ستتتتید ابو

 استت  فرموده  بیان را  مطالب   اشتکاشتم و  بدخشتان  تستمیه وجه در(    جوشتن محمد   دولت )   محترم استتاد   گرچه. اند 

  توافق  اشکاشمی  زبان  گوینده  همچون  هم  ومن  گریمنمی  ایشان  نظریات   به قدر دیده  وبه ماست   احترام  قابیل که

 اگرخداوند  که شتتتتده گزاری  نام  پامیری  های  زبان  به  بدخشتتتتان ومحالت  جات  قریه  ترین زیاد  که دارم نظر

 واژه از تعداد  با اند  شتتده گذاشتتته آریایی  بگویم تر درستتت  یا  اشتتکاشتتمی  زبان  به که  محالت   نامهای کند   یاری

  گان  خواننده  تقدیم( یمگی  عبدهللا شتاه)  مرحوم اثر  بدخشتان ارمغان  های واژه  بقیح با همراه را اشتکاشتمی  های

 . نمود  خواهم محترم



 

 شغنان  سیمایاداره نشرات                                       5                                        سوداسپندکوهی“هزاره بیک 
 

 محمد )  محترم کمک  به  اشتتکاشتتم  ولستتوالی  محترم  دراداره ۱۳۹۵/ ۱۰/ ۶  بتاریخ  میدانم آوری یاد   قابیل

 در  افغانستتان شتاهی حکومت   مالیه  محترم  وزارت   توستط که مواشتی مال،  شتمار  راپور مطالعه به  ( پیمان دین

 . یافتم دست  گردیده تهیه ۱۳۲۸سال

  و  استت ،گاو،گوستتفند،بز:   چون  مال،مواشتتی  تعداد  و  خانوار باتعداد   اشتتکاشتتم دفتری جات  قریه درآن که

  این  از اشتکاشتمآن زمان   دفتری  جات   قریه که  گردیده درج دقیق   دولت   خرانه به محصتول  پول جمع  با  مرکب 

 . اند   قرار

 خانوار ۳۴ باال غاران بنام  دره زروار الی بداردبن قسمت   از .1

 خانوار۱۳ انداج و زیچ .2

 خانوار ۲۷وارکد  سرجنگل الی یشدیو  قسمت  از یخدرو .3

 خانوار ۴ شوالدره .4

 خانوار ۵۰بازگیر .5

 خانوار ۱۴ نیچم .6

 خانوار۵۰ پاکخوش .7

 خانوار ۳ اسکمال .8

 بوده رکگکن و قاضیده شامل که خانوار ۳۴ خانچش .9

 خانوار ۲۶  گردهآهن .10

 خانوار ۲۱ تربت  .11

 خانوار ۱۷ اوساست  .12

 خانوار ۲۶باشند  بازارالی ،بارسیخچ شامل خیرمنی .13

 خانوار ۲۳ کندکاد  و صیاد،داروند  شامل گرانزر .14

 دفتر آن  در  همچنان بوده  خانوار  ۳۴۲  تعداد   به  مجموع  که  اشتکاشتم اصتلی  ستاکینین  بنام

  کشتتور  نقاط  دیگر از که  گردیده درج شتتان  استتمای با  تشتتکیلی افغان  بنام  خانوار  ۱۷ تعداد  به

از  کآلتشتتکیلی    ۱۷گردیده اند که  مجموعه خانوار اشتتکاشتتم باستترزمین متوطن    این  در

  احصتایه  درستت  بصتورت  اگر گزرد می ستال ۶۷  مدت خانه تجاوز نکرده تا امروزکه    ۳۵۹

 که داشتتتته  آوری ستتترستتتام رشتتتت  چقدر  مدت  این  در  نفو  که میشتتتود  دیده  آید  بعمل  گیری

  نقاط دیگر  از  نفر هزاران  به و  گردیده  تقستتیم شتتوراها  چندین  به  متذکره جات  ازقریه  هریک



 

 شغنان  سیمایاداره نشرات                                       6                                        سوداسپندکوهی“هزاره بیک 
 

  همکاری  به که  میکنم  تشتکری(    پیمان)     محترم از  بازهم استت  دارگشتته  وطن محالت  دراین

  به مردم  محصتول  مجموع و  مواشتی ارقام گردانم  دوستتان  شتریک را فوق  مطالب   توانستتم آن

 .  فرمود  خوهم تان تقدیم اشکاشمی های واژه مقاله  در را دولت  عواید 

 

 . حرمت  باعرض 
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