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افغانستان  نهینورستان گلستان سبز  

 یو قرن ها یخواند و سالها یادیز یرا ورق زد، کتابها یادیاوراق ز دیگونه گون نورستان با   یاینوشتن زوا یبرا
که  یاثار کهیو شناخت. با وجود دید کیرا از نزدی نورستان بایآن چهره گلستان ز یرا عقب زد. تا در پهنا یادیز

 اریکند، با انهم مطالب بس  یک دست تجاوز نمیاز تعداد انگشتان    ،و نشرشده است  فیبه زبان مروجه کشور ما تال
 .سازندیمحاط در کوه ها و دره ها آشنا م نیسرزم نی. که ما را با ادارندیم هیرا ارا یگرانبها

افغانستان در دامنه هندوکش است. نورستان   یفرد و مشخص در شمال شرق  منطقه کامالً منحصر به  کینورستان   
  ن یم  ا ۱۸۹۶  – ۱۸۹۵خان در زمستان سال  رعبدالرحمنیام ینام بعد ازآنکه قوا نی نور بوده وا نیسرزم یبه معنا
. در  دیآوردن نور اسالم، به نورستان مسما گرد  نبه ارمغا  رفتند،یاسالم را پذ  نیرا فتح نمود و مردم  د  نیسرزم
نام    ن یو ا  نامیده می شد.همجوارآن؛ کافرستان    اتیتوسط اعراب مسلمان و مردم مسلمان ول    نیاز ا  شیپ  کهیحال

خود    یمیم فرهنگ  قد۱۸۹۵منطقه هنوز تا سال    نیشود. نفوس ا   یاستفاده م  ی علم  ات یدرادب  ی هنوز هم به طور کل
در    زده بودند،" حفظ کی"بدو  یسال قبل با اعتقادات کهن و سنتها  ۲۰۰۰  یعنیدور  اریبس  ی ها  ذشته رگد  شه یرا با ر

 ی فرهنگ   یمحاصره شده بود. بدون شک، بقا  یتوسط کشورها و مناطق متخاصم اسالمم  قرن نوزدهم    انیکه تا پایحال
متصل کننده    یمهم تجارت  یرهایدوراز مس  یدار و جنگل  بیش  یآن در دره ها  یانزوا  لینورستان در درجه اول به دل

  عیرا مط  نیسرزم  نیا  انینتوانست جنگجو  یشود که اسکندر مقدون  یشد. گفته م  ری و هند امکان پذ  یمرکز  یایآس
به هندوستان   ریاز آن مس  افتیآمد و اجازه    شیبسازد بنابران از راه مسالمت، با مردم نورستان ] بلورستان[ پ  شیخو

کرده است.    یزنده گ  یدرافغانستان بلورستان با استقالل داخل  یوباختر  ونانی  دولتازاسکندر و سقوط    برود. بعد
پرداخته اند.    یتی دولت ومدن  لیکه توانسته باشند، دربلورستان به تشک   ستیدر دست ن  ی اسناد  ان،یونانیدردوره تسلط  

تعداد از    کیها ازقرن اول تا قرن ششم م درافغانستان حکمفرما بوده    یفتلیو  یکوشان  یاما بعد از آنکه دولت ها
 . بلورستان پناه بردند یبه دره ها یاول یدرهمان جنگ ها یمدن یها یباختر

پابند   شیخو  یمیومذهب قد  نیوبه د  کردندی م  یزنده گ  مورمستقلیت  ریتا ظهورام  یبلورستان دردوره اسالم          
نمود. او ازسمت   یم مناطق اندراب و تخارستان رااشغال، به جانب بلورستان لشکرکش۱۳۹۸درسال    موری ت  ریبودند.ام

او    یده هزار نفر  یکه اردو   ستیبلورستان شد. معلوم ن  ردوبعداً  وا  رعبورکردهیپنجش  یشمال ازکوتل خاواک به واد
 .رفت نیاز ب تیول نیتا چه حدود درا

مشعر است که در   یکرده است.  برخ   هیو تخل   یرا موفقانه و با سرعت ط  ریمس  نی است، که ا  یمدع  موریاما ت    
  یی در منطقه ناجل؛ تاحال قلعه    ا،یسفرخود گذاشت. درداخل نورستان برکناردر  نیادگارا یبه    یی  بهی منطقه کتور کت

 مورمنقوش یت شرفتینقطه پ  نیاست که برآن آخر ی[؛ سنگ منامند ودرقلعه  قلوم ]کل  یمورم یموجوداست که آنرا قلعه ت
پادشاه مغول اول   موریت  ریآورده است: ) ام  خینوشته را در تاج التوار  نیعبدالرحمن خان متن ا  ریاست. ام  دهیگرد

  نست ا از سبب استحکام آن نتواقلوم ر  ینمود ول  رینقطه تسخ  نیطائفهء سرکش را تا ا  نیا  تی بود که ول  یفاتح مسلمان
همان  ریرا ز  لیخان عبارت ذ  ی ؛ سرکرده من کپتان محمدعل  بهیآن کت  یکه در پا  کندیاضافه م  ریمتصرف شود(. ام

آنجا   ی و اهال دیهـ تمام کافرستان با قلوم مسخر گرد ۱۳۱۳در    یعبدالرحمن خان غازریسنگ حک نمود: )درعهد ام
 ( ۱) .ان الباطل کان زهوقا(  طلاسالم را قبول نمودند جاء الحق و زهق البا نیمب نید

  ینموده اند. مگردسته ها  یم به بلورستان حمالت  ۱۶زدرقرن یدرنیبابر و محمد ح  مورکورگان،یرتیبعد ازام          
ت آوردن غنیمت و به دسغارت و چپاول    هیشان گردد. حمالت فوق شب  بینص  تیسواره آن هاعاجزبودند، تا موفق 

مقدس   ن ید  ج یبه تدر  انزدهمبلورستان. به هرحال بعدازقرن ش  نیبدست آوردن سرزم  یبرا   ی حمله واقع  کیماند تا    یم
 (۲چترال[ قدم  نهاد.)]  ی اسالم دربلورستان شرق

و    نینامها، مردم، رسوم و عنعنات، د  ،ییایمحدوده جغراف  لیبسا موارد از قب  با،یز  تیول  ن یشناخت ا  یبرا  بنابران
 . باشندیم حی و تشر حینهفته دارند، لزم به توض خیمذهب و زبان و دهها نکات گفته و ناگفته که در دل تار
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 در مورد نورستان قیمنابع تحق 
  اریبه آنها در د  یشده است . دسترس  ریمتعدد وجود دارد که به زبانها مختلف تحر  یو پژوهش اثار  قیتحق  یبرا

ً یقیهجرت،   .میبرینام م لیرا در ذ یو پشتو و منابع خارج یمشکالت را همراه دارد. با انهم منابع به زبان در  نا
 و پشتو  یمنابع در - ۱

ال  حدود المشرق  از نو  یالعالم من  با حواش  سندهیالمغرب  با ترجمه    ینورسک یم  سوریاز پروف  قاتیو تعل  ینامعلوم 
 نیا  میاثر از نام قد  نی هـ ش. ا۱۳۹۹کابل،  به سعی و کوشش: پوهندوی شاه محمود محمود،  شاه،    نیرحسیپوهاند م 

از    کهیانجا، زم  نیو در چند  ،شد  یم  دهیشان بلورنام  نیپابند بودند و سرزم  شیخو  مهیقد  نیکه هنوز به آئ  تیول
 . نموده است یادآوری ریآن نامبرده شده، از بلور ناگز گانیهمسا
نموده است که    هیمطالب ارزنده را ارا  یغور   نیهنگام حمالت عالوالد  یاز منهاج سراج جوزجان  یناصر  طبقات
در    یبیحب  ی پوهاند عبدالح  قیو تعل  یو حواش  حیو تصح  یاثر به سع  ن ی. اافتیمنابع آن را    گریتوان در د  یکمتر م

 .افتیانتشار  هـ ش۱۳۴۲در سال  دو جلد در کابل
کافرستان،  در مورد    دهیناشن  یاز آثار است که حرفها  گرید  یک یمحمد بابر    نیرالدیبابرنامه نوشته ظه   ایبابر    تزک
مطالب را در بابرنامه   ایدبابر زمانیکه از کابل  و اقوام که در کابل زندگی مینم  داده است.    هینورستان ارا  ایبلور

می نویسد که: اقوام مختلف در ولیت کابل بسیار است در جلگه ها و میدانها اتراک    تدکار میدهد در مورد کافرستان
و ایماق و اعراب اند در شهر و بعضی دیها تاجکانند و در بعضی مواضع دیگر ولیت از پشه یی و پرانچه و تاجیک 

ر کوهستان غزنه هزاره نوکذری است در میان هزاره بعضی بزبان مغول هم سخن می کنند و ترکی و افغانان اند و د 
اثر توسط   ن یاو  (  ۳)در کوهستان مابین شرق و شمال کافرستان است مثل کتور و کبرک و جنوبی افغانستان است

معاون سرمحقق در   ن یارقی  قهی. در کابل شف  افتیانتشار    یهـ ق در بمب  ۱۳۰۸خان ترکمان ترجمه و در سال    رمیب
، و از طرف اکادمی علوم افغانستان در  برآن افزوده  اضافاتبخش افغانستان تزک بابر را ترجمه و  اکادمی علوم ،  

 هـ ش به طبع رسیده است.۱۳۸۶سال 
وحمالت بر بلورستان  یخیمطالب تار ،ییایجغراف تی دوغالت محمد، که برعالوه موقع رزایدرمیاز ح یدیرش خیتار

کابل به طرف   یکه از واد  یدوغالت کلمه بلور وبلورستان به تمام مملکتدری. بنابر قول حدهدیم  حیرا مفصل توض
  ک یکه اقالً    ی. و در تمام بلورستان جلگه ا گرددیشده است اطالق م  دهیو کاشغر کش  ارکندیو    ریشمال شرق تا کشم

  یبلند  یپُر و اورو به معن  ینام بلورستان را مرکب از بل  به معن  شودیممعلوم    ی. از گفته وشودینم  دایفرسخ باشد پ
. یمردم کوهستان  یعنیهم رفته    یباشنده( و لور. رو  ،یمرکب از بو )ب  ایفراوان    یها  یبلند  نیسرزم  یعنی  یو ستبر
اثر در یک جلد به سال  این  است.    ریآفتابگ   گاهیجا  ی به معن  تیال در سانسکرترسمت نام شهر و منطقه چ  ندر آ

 هـ ش در تهران به چاپ رسید. ۱۳۸۳
 ر یاثر منصوب به ام  نیکافرستان نام برده است. ا  ایبلور    یاثر است که از نورستان به جا  نیو اول  گانهی  خیالتوار  تاج

عبدالرحمن    ریماست. ا  افتهیبه پشتو انتشار    نیپس  یو در سالها  یسیو انگل  ی عبدالرحمن خان بوده که در دوجلد به فارس
، و تمام سدینو   یفتح با اب و تاب م  نیا  بیکرده بود از فراز و نش  ادرخان که امر و قومانده  فتح کافرستان را ص

 .نبرد را به تصویر کشیده اشت و علل و عوامل این لشکرکشی را با دلیل که نزدش موجود بوده، توضیح داده است
اثر    ن ینموده است . ا  ه ینورستان معلومات مفصل ارا  م یکهزاد که در مورد نام قد  ی افغانستان از مرحوم احمدعل  خیتار

 .باشدیافغانستان م اتیول قاتیتحق یبرا نانی و مرجع قابل اطم افتیهـ ش در کابل انتشار  ۱۳۲۵در سال  
جموع مقالت است که  در سال اول مجله کابل  محمد غبار شامل م  رغالمیافغانستان از مرحوم م  یخیتار  ییایجغراف

نموده و تحت    یجانب مقالت متذکره جمع آور  نیا  ۱۳۶۰دهه    لی. در اواافتیهـ ش انتشار    ۱۱  –  ۱۳۱۰به سال  
اثر    نیا  الهاسکابل در دو نوبت انتشار دادم و در آن    نافغانستان با طبع گستتنر در پوهنتو  یخیتار  ییایافرعنوان جغ

  قات ی مقالت تحق  نیقرار گرفت. مرحوم غبار در ا  رشیمورد پذ  خیتار  پارتمنتید  یدوره ماستر  یکتاب ممد درس  ثیبح
کلمات را در اثار مرحوم    یابی  شه یداشته اند. بناً رمختلف کشور    اتیول  یخیتار  ییایدر مورد جغراف  یدامنه دار 
. فصل جداگانه در مورد کافرستان یا نوستان حالیه دارد که معلومات است مغتنم  از نظر دور داشت  توان  یغبار نم

 و با پژوهش ارزنده.
است و همچنان   یخیتار  ییایکه آنهم مجموعه از مقالت موصوف در جغراف  یبیحب  یمرحوم عبدالح  یخیتار  ییایجغراف
بلورستان    ایبه شناخت بلور    دن یرس  ی ما را برا  ،یطبقات ناصر  قاتیو تعل  ینستان قبل از اسالم و حواشافغا  خیتار
 .دینما  یکمک م میقد

افغانستان خواهد بود که در باره نورستان مطالب مغتنم    ینظام  نیاول  د یشاتا اندم،    ی غرز  لیمحمد صفر وک  جنرال
به پژوهش گرفته و انتشار داد.   خیهـ ش از طرف انجمن تار  ۱۳۳۹به نام نورستان در سال    شیدر اثر برجسته خو

 ی . از حمالت اسکندر مقدونزندیسخن م  دهیپوش  ی ها  ز مملو از را   نیاثر واقعاً از قلب نورستان و دره ها و سرزم  نیا
  رعبدالرحمن یدر زمان ام  ن یسرزم  نیتا فتح ا  یباستان شناس  اتیجمع ه  کیدر    ۱۸۹۰تا امدن رابرت سن در سال  

 .اثر نهفته است نیاست که در صفحات ا یریخان کالً تصو
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 یاثر زمان  نیاست . ا  یقیصد  نیتوسط قلم پوهاند جالل الد  یاحتیو س  یستیاثر ژورنال  د؛ینورستان آشنا شو  نیسرزم  با
 ځیپوهن  یزبان شناس  تیاز طرف امر  ی سفر مشترک با زبان شناسان خارج  کیدر  ،  آمد که استاد  ریبه رشته تحر

. استاد با استفاده از فرصت مطالب را  نماید  قیتحق  یدر مورد زبان کات  راهی این دیار شدند، تا  یو علوم بشر  اتیادب
سفر   ریبود. استاد همچنان مس  تیقابل اهم  اریا و گردشگران بسه  ستیتور  ینمود که در آن سالها برا  یجمع آور

  یانشآ نموده است تا مسؤولن دولت یموجود بود به خوب تیول ن یکه در ا یعیرا با همه مشکالت و موانع طب شیخو
 .از آنها با خبر گردند

هللا    عیبه قلم سم  انهیم  ی است که از داردستان کهن و بلورستان سده ها  ینورستان کتاب  یو فرهنگ   یخیتار  یها  شهیر
  ن یا  یو فرهنگ   ینموده و گزارشات اجتماع  ییآمده است که خواننده را به عمق نورستان رهنما  ریتازه به رشته تحر

اثر در کابل از طرف وزارت اطالعات و کلتور در سال    نی. اافتی  توانی م  یرا در صفحات آن به خوب  نیسرزم
 . است افتهیهـ ش انتشار ۱۳۶۷

  ن یا  یو کلتور  یو زبان  یمذهب  اتییهمچنان در مورد نورستان است که ما را به جز  گریاثار فوق، اثار د  یپهلو  در
نورستان را    مینورستان و مذهب قد  یشفاه  اتیاستعمال، ادب  نویید ا  ینورستان ک  یځخت  په. مانند:  سازدیآشنا م  تیول
 .نام برد توانیم
 ی منابع خارج  - ۲
الفنستون در)سلطنت کابل( خواهد بود. سلطنت کابل   ،معلومات داد  مینورستان قد  ایدر مورد بلور    کهیکس  نیاول  دیشا  -

اثر در   نیبود ا  یسلطنت دران  خیاو از مردم افغانستان و تار  گاهی و هند. که شامل د  یو روابط او با فارس، تارتار
او و شاه   نیمعاهده ب  ن یبه کابل آمد و اول  کهیم زمان  ۱۸۰۹سال    ر. الفنستون دافتیم در لندن انتشار  ۱۸۱۵سال  

بدست آوردن معلومات )احتمالً    یبرا   ب«یرا به نام » مال نج  یشخص  د؛یدر کابل به امضا رس  ییالملک سدوزا
  ی م هنموده و فرستاد که گفت یرا جمع آور یعیلست مکمل از اطالعات وس رالذکری( به کافرستان فرستاد. اخیحکاک

 .بود قیگزارش دق نیا یزیشود به طور شگفت انگ
دهد، از نظر صحت آن قابل توجه است،   یرا ارائه م  رستان کافاز    قیدق  ف یتوصکسی بود که    ن یاولستون همچنان  الفن

  ی م نجایدر ا اول یدست ی خود را بر اساس دوم قرار دهد گزارش ها فیتوص دیبا سندهیکه نو تیواقع نیبا توجه به ا
كردند،   یشدند، بت ها را پرستش م یشان جشن گرفته م ییاروپا یو رنگ و بو ییبایبه خاطر ز: رهاكه كاف سدینو

  ی كه برا  یكردند و به زبان  یاستفاده م  زیو م  ی، از صندلدندینوش  یشراب م  ینقره ا  ی گلدان ها  ایدر فنجان ها  
 .كردند یصحبت مبود،  ناشناخته  شان گانیهمسا

از حد   شیپردازد: همه آنها، از هر دو جنس، ب  یم  شتری ب  اتیخود به جزئ  حاتیدر توض  گرید  یدر جاها  الفنستون
 ، آنها از یقوام ژله ا یهستند، عالوه بر نوع ره یبه قرمز ت لیو ما  دیسه نوع قرمز، سف  ینوشند: آنها دارا یشراب م
 ی آنها است. آنها در طول وعده ها  ییدارا  نیکه از با ارزش تر  وشندن  یم  قیشراب، خالص و رق  ینقره ا  جام های

 . آورند یروند، اما بال نم  یافراط بال م  نینوشند، و با ا یخود م ییغذا
  اه یس  یاثر از کافرها  ن ی. اافتیدر لندن انتشار    ۱۹۰۶به نام افغانستان نوشت که در سال    یکتاب  لتونیانگوش هم  -

بخش عنوان  به  آر  یپوش  گالچا«  »شاخه  ا  ییایاز  به  اشارات مختصر  م  رستانیوافیو  ا  ی]؟[  تا    ر یام  نکهیباشد. 
منطقه فتح نمود و آنرا به نورستان    ن یم ا۱۸۹۶  –   ۱۸۹۵چهل روزه در زمستان و بهار    یعبدالرحمن با نبرد واقع

 .مسما نمود
استخدام شده بود و در کابل    ریاز طرف ام  ،یسیبود انگل  یخانم  لتونیهم  اسیلیبه نام ل  ریخانواده ام  یداکتر شخص  -

عموم مردم    یرا در کابل ساخت و برا  ایضد مالر  نیواکس  ر،یخانواده ام  یصح  یداشت. در کنار سرپرست  یزندگ
و کافرستان نوشت   ریلندن در مورد ام  مزیروزنامه تا  درمقالت    ر،یبرعالوه کتاب دختر وز  اسیلینمود. دکترل  قیتزر

. نامه است که  باشدیم  مزیروزنامه تا  ۳، ش  ۴۶شماره مسلسل    ۱۸۹۶  لیاپر  ۴و انتشار داد. از جمله مقاله روز شنبه  
است.    ه نشان داده شد  رخواهانهیها[ با برخورد خ  یعبدالرحمن خان با کافرها ]نورستانریدر مورد روابط ام  ریبه سردب

 اسیلینموده است. ل  یاداوری  زیدر غرب کافرستان ن  ،یو  یژیدر مورد استرات  موریت  ریضمناً از سنگ نوشته از ام
م ترجمه  ۱۹۰۰[ را با خود برد که در سال  خیعبدالرحمن ]تاج التوار  ر ینامه ام  یهنگام رفتن از افغانستان، کتاب زندگ

 .افتیو انتشار 
م  ۱۸۷۱مربوط سال    رم یمعاون جنرال کوارت   گوریمکگر  یکلکته، مجموعه نامه ها  ۱۸۸۲روزنامچه محرمانه، سال    -

مستقل چترال و کافرستان و ُکرم بوده که توسط    یواخان بدخشان و کشور ها  ،یکابل، ترکستان افغان  اتیراجع به ول
 .دیگرد یرسان روزب ۱۸۸۲در شماره دوم سال  رمیکوارت  یلفتنت لوکهارت و دپت

  یاکتشافات در شرق افغانستان و واقعات کافرستان ط  جنرال در هند.  ورییو سورو  یپر   یاز کلونل د  یها  ادداشتی  -
شده توسط   نیدردستان و کافرستان تدو  ی.  راه هادی بروز گرد  ریم.  توسط مک ن۱۸۸۵دون،    ره یم ، د۱۸۸۳سال  
چترال و کافرستان و   نیب یاثر تمام راه ها ن یدر ا.   ۱۸۸۶. سمله  رمیسپاه غند بنگال و جنرال کوارت ،باررو تانی کاپ

 .دیاستفاده گرد  ورندید یخط فرض دیو تمد  ندهیآ  یها یشده است که در لشکرکش یرینقاط مختلف آنها اندازه گ
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.  یسلطنت  نیتوسط کلونل لوکهارت، از سپاه بنگال و سرهنگ وودتروپ؛ مهندس.  ۱۸۸۶  –  ۱۸۸۵  ت،ی گلگ   تیمامور   -
  . صفحه، سه نقشه  ۴۴۸شامل 

 م( ۱۹۰۲ –  ۱۸۹۵دفترهند )  یاسیبخش س ریوارنر، مد یل امیلیم، توسط و۱۸۹۶ ،یجنور ۷کافرستان،  -
 . ۱۹۴۷ س،یافغانستان، پار یلیتحل یوگرافیمحمد اکرم، ببل -
  دن، ی]مسلمان[ ل  نیمردم محمد  یوگرافیو ب  یاتنوگراف  ه، یالمعارف اسالم، در مورد جغراف  رةی، کافرستان در داسیدم  -

۱۹۲۷ . 
ً یتقر.  ۱۹۵۴،   ۱۰و    ۹، اشتوگارت، شماره  ۴ج    ،یالمان در باره افغانستان، موسسه روابط خارج  اتینشر  - کل   با

ترجمه    یبه آلمان  ای  یبه زبان آلمان  ایکتاب و مقاله    ۱۴۲  ستیل  یاست. کتابشناس  افتهیموضوع به افغانستان اختصاص  
 . / نورستان جا داده شده است رستانیدرباره کاف ن یمورد از ا نیشده است. چند

سند تا لهور، و مسافرت از هند تا کابول   یایدر در  ییایسفر در  کی  تیالکزاندر برنس، مسافرت بخارا، روا  -
 . ۱۸۳۵  س،ی، پار۱۸۳۵، سه جلد، لندن ۱۸۳۳و   ۱۸۳۲،  ۱۸۳۱ یسالها نیب  ایشیو پر ی]کابل[، تارتر

از سفر و اقامت در شهر کابل در   یشخص  تیافغانستان. الکزاندر برنس، روا  انیبوم  ایالکزاندر برنس، کافر ها    -
 . ۱۸۴۲م، لندن ۱۸۳۸و   ۱۸۳۷،  ۱۸۳۶ یسالها

ها  - کافر  برنس،  ها  اهیس  یالکزاندر  نمونه  آس  یپوش،  انجمن  آنها، مجله  لباس  و    ک ی اتیش ی)ا  بنگال  ییا یاز زبان 
 .  ۱۸۳۸(، ج هفت، کلکته، یتیسوسا

بر  یزندگ  - سرهنر  دینامه  لندن،    ورند،ید  ون،یمار  یجنرال  جلد،  دو  و  .  ۱۸۸۳در  مسافرت  از  هشتم  فصل  در 
معابر   یبه سو  رالذکر،ی. اخباشدیم م۱۸۲۷  –   ۱۸۲۶  یسالها  نیبه نام الکزاندر گاردنر ب  یمیسرباز قد  کیسرگذشت  

کافرستان    ایرودخانه خمآب    نیی[ و از آنجا در امتداد پاکی] کوتل س  ایکافرستان رفت. از چترال و جنوب کوتل دورا  
 نکهیآمد تا ا  نیی. از رودخانه کامه پادیشد بعداً درمان گرد  ضیهمراه بود. مر  زین  یحی مس   شیکش   کی سفر نمود. با او  

 . د رفتو از آنجا به جالل ابا وستیبه هوروم پ
دست اول   اتیبود که تجرب  یکس  نیکرد و اول  یم  یزندگ  رستاندر کاف  ۱۸۹۰و    ۱۸۸۹رابرتسون  در سال های    –

منتشر کرد. و  یشخص "کافران هندوکش"  کار بزرگ خود  در  را  از    یغرب  نیحال آخر  نیدر ع  یخود  بود که 
ساله  رستانکاف در  آن  فتح  از  بنابرا  دیبازد  م ۱۸۹۵-۹۶  یاقبل  و  نیکرد.  اصل   یکتاب  تحق  یمرجع  تمام    قات یدر 
 .است رستانیکاف
  ۲۸در  .  ۱۹۳۵، لندن،  ۱۹ج    ،یامپراطور  یسرخ پوش، موسسه سلطنت  ی با کافر ها  ،یهندوکش، المان  تیمامور  -

گفت. در صد وزن  ترک ۴۵ زاتیو تجه  ونی مملو از کوه ها  با کام ریکابل را در مس ،یاعزام تیه ۱۹۳۵ یماه م
جا    نیرسد. در ا  ینموده تا به چغه سرا  یرا ط  یادیز  ریکنر مس   یایو از آنجا در کنار در  دیو به جالل اباد رس

سرباز    ۱۶قاطر پربار و با چهارنفر رهنما و    ۴۰با حدود    یاعزام  تیدوم جون، ه  خینمودند. به تار  یریدوباره بارگ
. حرکت نمودند  یاز آنجا به سمت نورستان مرکز  چینگهبان قاطر به دره پ  ۱۵افغان، سه نفر افسربا کارکنان آنها و  

 . دیرس انیمتذکره با اسپ و قاطر ها به پا نکاروا نیدرا
کرد و تجارب آنها  دایمدت دو ماه بدون وقفه در سراسر نورستان ادامه پ ی به چغه سرا دنیهندوکس با رس تی مامور

 .افتی انیپا ریبا مقاله و تصاو
 . ۱۹۶۲معروف[ فاتح، لندن،  موریرتیهمان ام ای مورلنی]ت نیورلیتام لدا،یه هوخم -
کوه   یو در اندراب در پا  امو ) اکسوس( گذشت  یایاز در  یهزار نفر  ۹۰  یبزرگ و قو  یم اردو۱۳۹۸مارچ    در

  ی کوتل خاواک به داخل کوه ها  قیاز طر  ژهیوگروه از سربازان    کیرا ترک گفت و با    شیخو  یهندوکش، اردو
گرد جستجودیکافرستان  در  و  سنگ   ی.  به  آنها  سربازان  نبرد  از  بعد  که  م  شیخو   ی ها  رکافران  بردند،   یپناه 

هم    موریکند، ت   ری؟( را تسخ  ی) وحش  لیو نتوانست قبا  پرداخت.ارتفاعات کافرستان همانگونه مانع اسکندر شده بود
 .دیا لینا  تیموفق نتوانست به

جامه   یک یبه تار  یو قلب  پوشند  یم  اهیجامه س  کنند،یزبان ناشناخته صحبت م  کیجا با    نیمردم ا  دیگو   یم  موریت 
 .توانست در غرب نورستان حمله کند موریدارند.و ..... ت شیخو
وکافرها  یببلوگراف  -   )کافرستان(  چ  ینورستان  از  چترال،  کوپنهاگن،  لریکالش  مؤلف  ۱۹۶۹جونز،  برعالوه  م. 

کافرستان را به    یاسیس  خیبه مثابه تار  ۱۹۰۰تا    ۱۸۸۵  ی سالها  نی، واقعات بیو پژوهش  یقیدهها موارد تحق  یمعرف
نموده   شکش یرا پ  یکتاب ارزشمند   هند درلندن(ربا منابع دست اول )دفت  یگرفته است. موصوف با دسترس  یبررس
  ت، یدر چترال، پشاور، گلگ   سیمختلف انگل  یاسیس  ندگانینما   یها و نامه ها  ادداشتی  ات،یاثر عصاره نظر  نیا  .است
  یم ضربه مهلک ۱۸۹۳  ورندیکه معاهده د  ندیگو  یاست.کافر ها م  دیگرد  یابیرد  یو کابل است که در مقاطع زمان  بریخ

 .به استقالل کافرستان وارد کردند
در مجالت و روزنامه ها و اثار    گریا موارد ددهه  ی و پژوهش در مورد نورستان، در نشرات خارج   قیتحق  یبرا
دوم،    یتنها پس از جنگ جهان. آنچه در دایرة المعارف ایرانیکا در زمینه تحقیقات آمده است که :  وجود دارد    یکتب
را    لسوفانیاز مردم شناسان و ف  ی گروه کوچک   یمنطقه انجام شد و دانشمندان دنمارک  نیدر ا  یعلم  یدانیم   قاتیتحق
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بزرگتر   یم  هنماییر درا  یمحققان  نیکردند.  ،    قیتحق  نیکه  داشتند  ادلبرگ  شرکت  دنمارک  اهیگلنارت  ،  یشناس 
المانی  –جی    یروژان  ستیندولوژا اندولوژیست  ریچارد   مورگینشترین،  امریکایی  شناس  زبان  بودروس،  جورج 

  جونز و دیوید کاتز. استراند، انتراپالوجست امریکایی شوئیلر
تا    ۱۹۷۱به طور متناوب از    یو  یدانیم  قاتی، تحقیشیاتر  هنر و آرت اتنولوژستمورخ    کی،  مبورگیماکس کل
/ نورستان    رستانرا در مورد تمام کاف  یا  سهیمطالعه مقا  ک یبود که    یکس  نیاول  مبورگی . کلدیبه طول انجام  م۲۰۰۲
در   یزمان  یدهد که اختالفات فرهنگ   یزبان انجام داد، و مطالعات او نشان م  یکات  تی با جمع   یشمال غرب  یبه استثنا

  فرهنگ منحصر به فرد   کیمورد قبول    یتصور عموم  یو  ،نیبنابراوجود داشته است.    ر کاف  ی اصل  یگروهها  انیم
 .کند  یرد م را تا کنون درکافرستان

  نورستان یخ یتار ییا یجغراف 
و   یاست که تا هنوز مشخصات چهره و زبان و فرهنگ و بسا موارد اجتماع  ییایمردم ار  نیمتریقدنورستانی ها  

 گردد، یهم با آن عالوه م  یگرید  یشان در کافرستان، که البته نامها  تیرا حفظ نموده اند. موجود  شیخو  یاقتصاد
 گردند، ی م  میدرهند مق  انستنددیم  چونجا ماندند.    نیجانب هند، در ا  یگروه  یبودند که در هنگام حرکت ها  ان  ییایآر

حفظ   یبرا ،یاز حمالت بعد یریجلوگ  یبرا ت،یچترال و گلگ  بر،یهند را در نورستان، کنر، کابل و خ  های دروازه
ها ودردره  نمودند  حفظ  مق   یماتقدم  هادندیگرد  میهندوکش  هم سروده  هنوز  ها  نیتر  بایز  ،یدیو  ی.    ن یا  یافسانه 

 . است رمردانیدل
  ش یگرا  نیقبل ازا  کهیو نام نورستان برآنها گذاشته شد در حال  دندیاسالم گرو  نیم به د۱۸۹۶کافرستان درسال    مردم

شان نبوده  یمیکافرستان هرگز نام قد نیا کهی. با وجودخواندندیمردم آنها را کافر و کشور شان را کافرستان م ،ینید
بلورستان آورده و ساحه آنرا بزرگتر از آنچه که    ایرا بلروستان    ام ن  ن یالمغرب ا  یاست. حدود العالم من المشرق ال 

و تا   میکه ما فرزند آفتاب دیگو ن یاست. و چن  یرا ملک   تیناح نیو ا میاست عظ یتی: بلور، ناحسدینو یم رودیتصور م
  ن ین شاه خوانند و اندریو آن را بلور  زدیاز پدر برخ  شی پ   یک  دیفرزند نبا  یک  دیگوو    زندیاز خواب برنخ   دیایافتاب بر ن

ور در سفر نامه لکه ب  کندیمطلب اضافه م  نیا  هیدر حاش  ینورسک یرند. م آ  رینمک نبود، مگر انک از کشم  تیناح
کاشغر    تی بلور از شرق محدود است به ول  ؛دوغالت  دریاز محمد ح  یدیرش  خیمارکوپولو آمده است و به نقل از تار

  – . و بنابر نوشته ان  ریکشم  یو لمغان و از جنوب به نواح  کابلو از شمال به بدخشان و از غرب به    ]؟[ارکندیو  
. باشدیم  زینامند، ن  یامروز آنرا کافرستان م   کهیا  هیچترال، و به احتمال ناح   ل،یپن  ت،یشامل شقرغان، گلگ   اس؛یال
است    ی ا  هجاد  ریدرمس  ر،یپام  ی )سرکول( در دامنه شرق  کولینام احتمال دارد از سر  نیکه ا  کندیافه ماض  ینورسک یم

رود    یشمال  ی شود. منطقه سرچشمه ها  یم  یو منطقه سه چشمه شمال رود سند منته  ریبه پام  ارکندیکه از کاشغرو  
 ( ۴سند به نام بلور مشهور است.)

جزو کافرستان می شمارد. و اضافه می کند که در قرن    را  برعالوه بلورستان و کتور)چترال(بارتولد  به نقل از بابر  
هفدهم در نوشته های محمد ابن ولی دیده می شود که شاه بابر که پادشاه چترال بود به امام قلی خان بخارایی اظهار  

از بدخشان به گلگیت   که   سمت میگذرد: راهی بارتولد از راههای نام می برد که از چترال به دو  تمکین و انقیاد نمود.  
و کشمیر می رفت؛ دو راه به سمت جنوب جدا می شد. یکی از دیر و گردنه مالکند به پشاور و دیگر از کنار دریای  

مقدور  چترال به جالل اباد و کابل می رسید. عبور از تمام این راهها با مشکالت عظیمی توام و در زمستان غیر  
این مسافرت به ولیت بین پنجشیر و کتار و کافرستان است که در سنوات اخیر به دست امیر    است. سخت تر از

عبدالرحمن خان مسخر گردید. اهالی این ولیت گذشته از عنوان کافرستان به سیاه پوش به واسطه رنگ سیاه لباس  
خی اخبار خود سیاه پوشان خود را معروفند. بنابر بر] لباس شان از پوست گوسفند که پشم سیاه داشت می پوشیدند[  

بلور می نامیدند. و این کلمه است که در تالیفات مؤرخین چینی قرون اولیه مسیحی دیده می شود و هم در تالیفات 
( که از نویسندگان ۳۸۶  -۳۸۴چینی های قرن هجدهم و هم در تصنیفات مسلمین مثالً در نگارشات محمد حیدر )  

یدی تالیف میرزا محمد حیدر دوغالت[. کلمه بلور و بلورستان به تمام مملکتی که از قرن شانردهم است] تاریخ رش
وادی کابل به طرف شمال شرق تا کشمیر و یارکند و کاشغر کشیده شده است اطالق میگردد. در این زمان ظاهراً  

در مواردیکه ملت خود را  خود سیاه پوشان لفظ بلور را بندرت استعمال می کنند و بنا به قول بیدولف سیاه پوشان  
نقطه مقابل مسلمین قرار میدهند، نام »کاپره« را که ظاهراً تحریف کلمه عربی کافر است استعمال می کنند. مملکت 
سیاه پوشان صعب العبورترین قسمت دامنه های جنوبی هندوکش است. بنابر قول محمد حیدر سرتاسر مملکت کوه  

میتوان گفت که در تمام بلورستان جلگه که اقالً یک فرسخ باشد وجود ندارد. دکتر قی  ا است و دره و با مختصر اغر
روبرتسون که ده ماه در کافرستان به سر برده می گوید که رود های پرآب و سریع السیری دره های کافرستان را  

رت دویست سیصد ذرع  بسیار از نقاط دره های مزبور تنگه های غیر قابل عبوری هستند. به ند  تقاطع میکند و در
راه هموار و حتی متوسط دیده می شود اغلب راه از کمر صخره ها و کنار پرتگاه ها گذر می کند. گاهی بر روی 
  باً رود ها پل های دیده می شود که اگر خیلی افراط کند عبارت از تنه درخت قطوری است که وسط آنرا کنده و غال

ا عبارت هه طور قشنکی کنده و ساخته اند قرار می دهند، ولی غالب پل در دو طرف آن چوبها با سر حیوانات که ب
از یک الی دو اصله تیر است که بر روی رود قرار داده و گاهی فقط یک درخت افتاده برای این مقصود به کار می 
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ه مردمان قریه رشد یافته و دیده شده است ک  ییرود. روی این منظور ارتباط بین دره ها وجود ندارد و هریک به تنها 
 ها زبان یکدیگر خود را نمی فهمند.

گفته می شود در زمان محمد حیدر و در اواخر قرن نزدهم بین طوایف سیاه پوش نبرد های زیادی صورت گرفت و  
ادی به قتل رسید که به مراتب بزرگتر از جنگ های بود که با مسلمانان داشتند. به همین منظور امیر تیمور یمردان ز
جا آمدند    نیگرفتن برده و غارت به ا  ی . فقط برا  اوردندیبه دست ن  او محمد حیدر هیچکدام موفقیت در این ج  و بابر

   و رفتند.
: چون واقعه شاه محمد سلطان دست داد،    سدکهینو  یسلطان و بنده به غزات بلور« م  دیدر ضمن »رفتن رش  سندهینو
سلطان و بنده را به غزات بلور حکم فرمود. ما  دی. زمستان آن سال خان، رشداشدیالقربا، نقارها پ نیجهت ب نیاز ا
 . میعازم غزات شد ارعتبه مس م،یبر کران بود از اقربا انتهاز داشت یچند زین

مجتنب   زیچ  چیروا نباشد و از ه  یو مذهب  ینید  شانیا  کی  چیان اهل جبل اند. در ه  یکافرستان است و اکثر اهال  بلور
 ارکند یکاشغر]؟[ و    تیبا ول  ی کنند و بلورستان را حد شرق  یآن م  دیبدانند و خوش آ  کی. انچه را نستیو محترز ن

 .است ریان و غرب او به کابل و لمغان و جنوب او سواد کشمشو شمال او بدخ
مبالغه توان گفت که در تمام  یکه از رو ستیو گرداگرد آن چهارماهه راه است. تمام آن کوه و دره و تنگ  نیماب نیا

در  شهیمصالحت ندارد و هم  یبا ده یده چیاست و ه  ریشود و خلق کث  ینم افتیهموار  نیفرسخ زم  کیبلورستان 
 . است میو مقاتلت دا میمکاوحت قا شانیا انیم

به عمارت و زراعت مشغولند و مردان شان به جنگ.    شان ی] زنان[ ا  یمنوال است که ضعفا  نیبر ا  شانیجنگ ا  اکثر
شدند و صلح کردند که وقت طعام خوردن است   انیساختند زنان درم  ایطعام مه  شانیزنان ا   شانیا  ی چون در خانه ها

خورند و باز بر سر جنگ روند تا    یرفته طعام م  هاشوند. در خانه   یغذر و جنگ نکنند. از هم جدا م  گرید  کیبر
شوند و صلح کنند. تا وقت طلوع آفتاب مقرر ساختند. و هر کس به خانه خود رفت.    انیباز زنان در م  گر،ینماز د

باشند و تمام    یم  اطی محکم رفته پاس داشت به احت  ی شب همه شب و خانه ها  د،یایصلح صورت ن  نیگاه باشد که ا
 .ذردگ یمنوال م نیراب شانیعمر ا
باشد. اندک بز و گوسفند که از   یکم م  شانیا  یدر حواش  یجهت مواش  نیصحرا و علف خوار کم دارند، از ا  چون
 ی ندارند و هر دره و قوم چیه  گریباشد. د یو روغن حاصل شود م ریکه ش یالجمله گاو یلباس کنند و ف شانیپشم ا
مقاتلت است. کم    شانیا  انیدر م  شهیآنکه هم   جهتدانند از    یرا نم  گرید  کیکدام زبان    چیدارند که ه  گرید  یزبان
الخصوص انار او   یباشد، عل یباشند و در بلور باغات خوب و تمام فواکه م دهید گرید  یده خود جا ریغ شانیکس ا

  ی نشود، داخل آن دانه ها  دهید  گرید  ییبلور، جا  رینوع انار خاص است به غ  کیباشد.    یم  اریشود و بس  یم  کین
است و بالجمله آن زمستان در   اریبس زیو عسل ن ،یو خوش طعم  ینیریو ش یزگیو پاک ی شفاف تیاست در غا یدیسف

چوپان   غیجانب بود تا بهار سالماً و غانماً مراجعت نموده با سار   نیصعب دست داد. ظفر برا  یو جنگ ها  میبلور بود
 ( ۵از هزار برده بود. ) ادهیه شد. خمس آن زکرد جدا میآمده، خمس آن از غنا

ملور که   ایکه: بلور، بلورستان    دینو   یمورد م  نینموده است . درا  مهیرا ضم  یادی ز  یاثر حواش  انیدر پا  مصحح
  ی م   دهید  ی شکل و اشکال  نی. در نوشته از قرن هفتم به بعد تا قرن نزده م به همدندینام  یها به اسم پولولو م  ینیچ

است که    ین مرز شرقابه عنو  ارکندیکاشغر و    تیموقع  کندینوشته فوق توجه را جلب م  ن یدر ا  شتریشود. انچه ب
همان بلور در جنوب هندوکش است.   یدیرش  خیتار  سندهیمنظور نو  کهیدچار لغزش شده است. در حال  سندهیظاهراً نو

  هیناح  دیو شا  ترالیچ  ن،یسی  ال،یپان  ت،یبلر درآن هنگام شامل هزنزه، نگر، احتمالً تاش قورغان،گلگ   ایمملکت بلور
 .که امروز کافرستان مشهوراست ودب

دارند.   ییموضوع نامشخص بوده است، اما امروز همه با آن اشنا  نیدانان و مفسر  هیجغراف  یبلور برا  ا یبلر    تی موقع
و بعد از آن در کتاب مارکوپولو   ۴۷۳م ص  ۱۸۷۲سال  ریکب یایتان یبر ییایدر مجله انجمن آس ول یسر یها ادداشتی

 ( ۶.)تاس کینزد دریح رزایم یو گفته ها اتیموجود و با نظر
دست یافتن به کافرستان فقط از طریق چترال ممکن است. سیاه پوشان بیشتر مشکالت اقصادی خود را از همین  

م توانست به قومانده غالم حیدر خان چرخی  ۹۶  –   ۱۸۹۵تنها امیرعبدالرحمن خان در سال  طریق مرفوع می نمودند.  
با وجودیکه سالیان بعدی همه دوباره به  (  ۷)مردم آنجا را به مناطق دیگر مسکن گزین نمود.  برخی  این جا را فتح و  
 نورستان رفتند.

توضیح بسیار عالمانه و دانشمندانه در مورد  مرحوم میرغالم محمد غبار یکی از مؤرخین برجسته وطن نکات و  
 بلورستان ولیتی است در شرق شمال افغانستان که شمالً به سلسه هندوکوه که :    موقعیت جغرافیایی نورستان دارد

ولیت بدخشان از واخان و زیباک گرفته تا منجان(، جنوباً به ولیت گندهارا)سوات و باجور و سمت مشرقی حالیه(،  )
) وادی نجراو] نجراب[ وپنجشیر( محدود بوده و از گوشه شرق شمال،  اه ولیت کشمیر، غرباً به ولیت گندهارشرقاً ب

دو حصه   به  آن  شرقی  بالیی  در حصه  ها  کوتل  رشته  یک  را  بلورستان  است.  متصل  پامیر  و سطح  سلسله  به 
هزار فت ارتفاع دارد. از قبیل    ۱۴تا    ۱۲شرقی)چترال( و غربی) نورستان( تقسیم می کند. این کوتل ها غالباً از  

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 12تر 7 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

کوتل زیدیک، شویی، شوال، پریت و غیره. روی هم رفته بلورستان یک ولیت کوهستانی و از صعب المرور ترین 
 دامنه های هندو کوه است.
  افتند یشهرت    انینمودند، به نام باختر  اریباختر توطن اخت  تی ها که به ول  ییایآر  یعمده    یقرار گفته غبار، شاخه  

  یمختلف  یآنها به صورت ها  ینقاط کشور، به مرور زمان اسم باختر  ر یاقوام از بلخ به سا  نیو با پراگنده شدن ا
  ا، یپکت  یمبدل گشت که واژه ها  سیو پکت  سیبه بکت  شانیا  یباختر  اسمکه به جنوب رفتند    یفی . طواافتی  فیتحر
به بلور وبولر    ایو باختر  ایباکتر  یکلمه است و در شرق واژه    نیو باآلخره پشتون مأخود ازهم   ایپشت  ا،یپخت   کا،یپکت 

 . ماست ینورستان فعل یمیمبدل گشت که نام قد
باختر بوده، مردمان   ن یاز سرزم  یبلورستان جزئ  ایبلور    ی عالقه  :  نوشته است که  و یلیمعروف مستر ب  خاورشناس
مردمان   یواقع است، از جمله  نیچترال، گلگت، اسکاروا و کاشغر که امروز در محدوده  کشور چ ،ینورستان فعل

 .لفظ باختر است یعی حد ذاتها محض از تبدلت طب ی بلور ف یبلور اند و کلمه 
  . دیها دوباره آزاد گرد  هارفت وبعد  ینیتسلط چ  ریچترال امروز ز  یعنی  ی بلورستان شرق  یالدیقرن هجدهم م  دروسط

به امضاء    سیافغانستان وانگل  یدولت ها  نیم ب۱۸۹۳دردوازدهم نومبرسال    که  ورندیدرقرن نزدهم م مطابق معاهده د 
تمام آن   سیم عساکرانگل۱۸۹۵ودرسال    دهیسلب گرد  لچترا  یعنی  یافغانستان ازبلورستان شرق  یاسیحقوق س  دیرس

 ها محفوظ ماند   سیانگل  میازحمالت مستق ینورستان امروز  یعنی  یبلورستان غرب  یوعالقه ها   اشغال نمود عالقه را
 نفکیمذکور را جزول  تیشده و ول  ی عبدالرحمن خان داخل اقدامات عسکر  ریم ام۱۸۹۵درسال    یعنیسال    نیهم  در  و

طبقات افغانستان به   نیووطن پرست تر  نیتر  نیمتد  فی وفعال نورستان دررد  یذک  یوامروز اهال   دادافغانستان قرار
بلورستان وکافر ستان شهرت    یمناطق به نام ها  نیخان ا  رعبدالرحمنیمتذکر شوم که تازمان ام  دیبا   روند.  یشمارم
 (۸)داشت 
قرار داده    اریرا مع  یحدود اربعه فعل   شینورستان است در اثر خو  یبایز  ی دره ها  ن یکه خود زاده ا  یغرز   جنرال

نجراب و    یها  یوادها و  کنر و از طرف غرب با سلسله کوه    یطرف شرق به چترال و واد: نورستان از  سدینو  یم
 ( ۹محدود است.) تا منجان( باکیهندوکش ) بدخشان، واخان و ز یو از طرف شمال به کوه ها ریپنجش
و   کوتیرمناطق دره کنر، اسمار تا ب  ی لور از اراضب:  کندیم  ادیاز حدود بلور    شیمتن خو  هیدر حاش  یغرز   جنرال

  ی به چشم م  یخیتار  یو قلعه ها  یعمارات باستان  یها  رانهیمناطق، مخروبه ها و و   نیبود وهنوز درا  یلغمان کنون
: کندیم   ادی  زین  خیقلعه ها در تاج التوار  نیعبدالرحمن از ا  ریخورد. و هنوز هم به نام قلعه کافر ها شهرت دارند. ام

در   افغانستان  اکثرقصبات  وپنجشچون  قد  ریمحالت  ازمنهء  در  اباد  و جالل  لغمان  کافر  مه یو  بوده    هایدرتصرف 
 (  ۱۰است...)

آمده است. احمد على کهزاد در مورد اقوام    ناسیها به نام ال  ینورستان  ،ییایار  –  یدی و  یشود در سرود ها  یم  گفته
در دره هاى    اناینورستانى ها در گوشه شمال شرق آر  ای  ناهای: السدی نویم  نیرا انجام داده است و چن  قاتىیتحق  نایال

بجا هاى    شتریب  لیکه قبا  دى یصعب العبور و مرتفع هندوکش جنوبى را اشغال کرده و از همان زمانه هاى عصر و
دشوار گذار زندگانى داشته    لى یها چون در دره هاى خ  نایباقى مانده اند . ال  شیخود مستقر شده اند تا حال بجاى خو

 ش یب  لیباق  ریرند و قطعه مسکونه آنها از راه هاى بزرگ رفت و آمد کناره افتاده در مرور زمان تماس شان با ساو دا
آنها  انیدر م  ىیایآر  میعرق و زبان و کلتور و عرف و عادات قد   زاتیجهت است که مم  نیکم شده و از هم  شیاز پ

 گریباشندگان شغنان و روشان و بعضى حصص دو    شانیا  نیجهت بعضى از مدقق  نیخوبتر محفوظ مانده و از ا
 گر ی، بعضى هاى د  کنندی م  ادیهاى کوهى    ییایآر  عنىی   توسی را از روى عرق به صفت؛ هوموالپ  ریبدخشان و پام

سکونت   انایشمال شرقى آر  هیما بوده و درحاش  رکشو  میقد  لىیرا در قطار )داردها( مى آرند و داردها از اقوام خ  شانیا
 . داشتند و هنوز هم در عالقه هاى دشوار گذار نورستان و چترال زندگانى دارند

و عرف و عادات و   اتیرا بوجه احسن محافظه کرده و مطالعه ح  ائىیآر  زاتیخون و مم  ناهایبهرحال، ال          
  ت یمعرفى آنها و کلتور ومدنکشور ما مى اندازد و جا دارد که براى    میقد  خیزبان آنها روشنى هاى بزرگى در تار

 (۱۱.)ه و مستقلى نوشته ونشر شودنشان آثار جداگا میقد
مطالب    یخیبلروستان در اوراق تار  ای  میاز نورستان قد  ختهیجسته و گر   میگذر زمان اگر هزار سال به عقب برگرد  در
خود را به لغمان    پالی با شکست ج  یغزنو  یهـ ق اردو  ۳۷۶در سال    نیشود. چنانچه در زمان سبکتگ   یم  ابیدست
الذکر در مرز جنوب نورستان قرار داشت. در    ریاخ  تیول  ناسالم برگرداندند. چو  ن یو مردم آنجا را به د  دندیرسان
 رانینهاد و بتکده ها را و   ادیدر لغمان مساجد بن   نیمردم بلروستان به صدا در آمد. سبکتگ   یزنگ خطر برا  قت یحق

  نیاول  ید غزنووسلطان محم  محدود ساخته شد.   یجنوب  یکافرستان با نواح  ایاقدامات ارتباط بلروستان    نیبا ا.  نمود
دره    نیو نتوانست داخل ا  دیاست که مشخص جهت تسلط بلروستان اقدام نمود اما با مشکالت مواجه گرد  مپراطورا
ول    نیو نور دوشهر از ا  راتیاشت برقکه در هند د  یاز نبرد ها  یک یشود در    یدست نارس برود. اما گفته م  یها
و نور   راتیکه ق  سدینو   یم  وتیلیهند از ا  خیتار  یحواشدر    والیهللا تازه به نقل از هود    عیبرد.بنابر قول سم  ورشی

 .بود ی دو رود بلروستان بود که به طرف شمال لغمان جار یاسما
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هـ ق مطابق   ۴۱۱را در سال    راتیالخبار فتح نور و ق  نیذبه نام    شیخو  خیدر تار  یزیبن ضحاک گرد  یعبدالح
  ی دو محل جا ها  نیکه ا  کندی. و اضافه مداندیرود گنگ برگشت م  یمحمود از جنگ نندا و واد  کهیم ، زمان۱۰۲۰

مسلمان شد و   راتی. شاه قرپرستیش  انشمنزه است، مردم  یجا  راتیمحکم است و مردم آن کافر بت پرست اند. ق
  ل یبن ا  ی. اما مردمان نور تمرد نمودند و محمود، حاجب علدییاسالم گرا  نیاز مردم به د  ی  اریشاه، بس   تی به تبع

را فتح و جانب نور شد و در آنجا قلعه اباد نمود و    رات یرا به فتح نور مامور نمود. موصوف اولً ق  بیارسالن قر
کنر   ی را باسم موجوده نورگل به دره سفل  رات ی. بوسورث دره نور و قرفتندیبرآن گماشت. و مردم اسالم پذ  یکوتوال

است.   یدره، اسم سچه نورستان  یبه معن  که دراسم نورگل )گل(  سدینو   ی. و مدینما یتطابق م   یشرق  ینورستان جنوب
 ( ۱۲نرگل بوده است.) میو در قد

خود را تا   یغور نیعالوالد ، بود انیغزنو نیکه جانش انیکه در زمان غور گرددیمعلوم م یمطالعه طبقات ناصر با
عالء الدین از انتقام اهل غزنین و خراب    چون :  آمده است که  ی بود. در طبقات ناصر  دهیلروستان رسانب  یها  یک ینزد

تان رفت، و كردن قصرهاء بست، كه مقام آل محمود بود فارغ شد، از غور لشكر مهیا كرد، و بطرف بالد طخارس
در فتح آن بالد و قالع، جالدت بسیار نمود، و امراء غور دران لشكر چندان شجاعت و مبارزت نمودند، كه اگر 

داستان مردي ایشان خواندي، و چون آن بالد مسلم شد، ملك فخر الدین مسعود را بتخت    ديرستم دستان حاضر بو
الدی فخر  ملك  چون  و  سپردند،  بدو  و  بنشاندند  و بامیان  شغنان  جبال  ممالك  و  بالد  اطراف  بنشست،  تخت  بدان  ن 

و ملك فخر الدین را    مد،طخارستان تا به دروازه و بلور، و اطراف تركستان تا حد وخش و بدخشان، همه در ضبط آ
 ( ۱۳فرزندان شایسته در رسیدند.)

ن و هندوستان لشکر کشى نمود، به محمد بابر که درآغاز قرن شانزدهم از ماوراء النهر به جانب افغانستا نیالدریظه
جا در مورد نورستان تذکر   نیتوزک بابرى چند  ایبابر نامه    ؛. بابر درکتاب مشهور خوددینورستان هم رس  تیول

موقع مورد  در  او  است.  پ ییایجغراف  تی داده  آن  داواری،  در  نورستان  مردم  چن  و  )سدینو یم  نیزمان  تاریخ  :  در 
را گرفتم، طواف کرده بودم نارنج و ترنج و کریخ ] برنج؟[ او بسیار می شود، و  نهصدوبیست آمده چغان سرای  

ضع است و محقر جای است در دهنه  شرابهای تند هم از کافرستان می ارند... بلوک دیگر چغانسرایست یک مو
ارند. رود کالن    کافرستان است. مردم آنجا چون به کافرستان آمیخته اند اگر چه مسلمان اند اما رسوم کفار بجا می

که به اب چغان سرای مشهور است از جانب شرق و شمال چغان سرای که از پشت بجور می آید از طرف غرب  
[ کافرستان یک آب خورد دیگر آمده با این آب همراه می شود. در چغان سرای شرابهای تند چای میان پنج نام ]پی

. در چغان سرای انگور و باغ نمی شود و از میان این ها  زردچه می شود و به شرابهای دره نور هیچ نسبت ندارد
تومان   گریداین مقدار شراب شایع است که در گردن هریک کافرخیک شراب  بود بجای آب شراب میخوردند...  

طور  کافرستان است .    او در کوهستان تمام  ، عقب  واقع شدهنجراو است که بطرف شمال شرق کابل درکوهستان  
ها مرغ را    تان. در زمسکنندمى    دهی. ولى جوشاو هم بسیار می شود  شراب  ،اریبس  او  وهیر و م، انگوایستگوشه  

  ] ناجو[، واو، نار  ستاندر کوه  مردم اند.   و بى نماز و نا فهم و کافر  د خور  شراب  او   . مردمکنندیپرورش م  اریبس
ازین پایان تر می شود و از نجراو  و جلغوزه و بلوط    ارو. درخت نشودمى    اریبلوط و خنجک بس  چوب  جلغوزه و

کوهستان از چوپ جلغوزه است که   نیمردم ا  تمام  هندوستان اند. چراغ  های  ها از درخت  نیا  بال اصالً نمی شود.
 (۱۴.)غرایب دارد لىیخ روشن می شود و میسوزد،شمع مثل 
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 اهیپوش و س  دیبلورستان که به طرف شمال کنر افتاده و کافران سف  کوهسار  مرحوم غباردر این مورد می نویسد:
در سال  ، بودند  افغانستان خارج  از دسترس حکومت  داشتند، و همواره  درآن زندگى  ام  م۱۸۹۶پوش    ر یبه حکم 

و مسلمان ساخت و    عی و مردم آنرا تماماً مط  دیخان چرخى واقع گرد  دریعبدالرحمن خان مورد حمله جنرال غالم ح
 ( ۱۵. )دینرا نورستان نامآ

تمام مناطق   نکهیتا ا  .عبدالرحمن خان مدت پنج سال کوشش هاى دوام دار نمود  ریبراى تصرف نورستان حکومت ام  
غالم محمد   ریمقدس اسالم مشرف شدند م  نینورستان تحت تصرف دولت مرکزى قرار گرفت و تمام مردم آن به د

مى    نیهمه جانبه را انجام داده و چن  قاتیعبدالرحمن خان در نورستان تحق  ریهاى حکومت ام  تیغبار در مورد فعال
 : سدینو

مردم  ه  کرده بود، ب  د یخان چرخى که جاده ئى تا اسمار و دهنه نورستان تمد  دریسپهسالر غالم ح  م۱۸۹۶در سال  
نورستان تا بدخشان است و بس و متعاقباً خود با قشونى    نیراهى از ب  دینورستان ابالغ کرد که هدف دولت فقط تمد

 . داخل نورستان شد
، بتى گل و بزگل   شی ، کورد  شیقشون چهار هزار نفرى او با پانزده روز آذوقه در چهار ستون به استقامت کامد  

دو دسته شدند مردم نورستان    نجایکوهى را عبور کرد . در ا  شیدر محل رود کورد  ادهیمارش نمود و خودش پاى پ 
دفاع پرداخت . از آنجمله مردم بزگل مساکن خود را گذاشته ه ب یی و دسته  رفتیهسالر را پذپ دسته اطاعت س کی، 

  رفتند یاسالم را پذ  نیکردند و د  ادیهسالر داخل دره کموشد و روساى دره با اهالى آن اظهار انقپبه کوه ها بر آمدند . س
(.۱۶  ) 
مردم   .تعلق دارند  ییهندو اروپا   ی از خانواده زبانها  یرانیشاخه هندو ا  ییایهندوآر  رگروه یبه ززبان نورستانی ها   

  ی آنها توسط افغانها در سالها  ریبل از تسخرا تا قخویش    یسنت  یاز روشها  یاریهستند اما بس  یمسلمان سن  نورستان
 . دهند یادامه مم ۱۸۹۶
به شدت به مردم  جنگ های بدون وقفه و غارتگری و بدست آوردن غنیمت،  مربوط به    نورستانی  یقبل  سوابقبنابر  

دولت یا    یا  لهیسازمان قب  کی  یدارند. آنها دارا  یم   یخود وفادار بوده و هستند، و استقالل خود را به شدت گرام
ا.  هستند  یی  دهکده از متما   نیدر کل  ا  نیتر  زیمنطقه  امکان   ی تفاوت ها  جادیفرهنگ برخوردار است، و اگرچه 
 یب  تیهستند که به آنها موقع  یفرهنگ مشترک  یها دارا   یستانوجود دارد، نور  یسه دره اصل  نیب  یخاص  یفرهنگ 
كته، كام، كلشه، پرسون، اشكون و گَور   یبنام ها  لهیمردم نورستان را شش قب  .بخشد  یدر داخل افغانستان م  یرینظ
 .كنندیتكلم م یو اشکون یگامیکلشه ال، تر ، یریو ویواس ،یریو به پنج زبان مختلف :  کته و دهدیم  لیتشک 

  ۴۰هـ ش در این جا    ۴۰بریکوت می باشد.  در دهه    بوده،  همیشه زبانزد مردم  که  نورستان  یکی از نقاط دیدنی
خانواده زندگی داشتند. حیات شان ساده و بی تکلف بود. دو باب مکتب ابتداییه پسران و دختران داشت فقط تا صنف  

چوکات های   شش. بنابر یادداشتهای استاد صدیقی؛ قبرستان این مردم جالب و دیدنی بود. به روی برخی قبر ها، 
و به رنگ سرخ ملون بودند. و بعضا سر قبر ها را می پوشانند. به دو طرف ان    شاهده میگردید که منق چوبی مش

دهن باز تراشیده،  ا  عوض سنگ های سفید و بلند که در جا های دیگرمروج است، دو چوب بلند که به شکل مار ب
 حکاکی آن به خوبی هویدا است.  نصب شده است. و گردن آن نقاشی گردیده ،

فته می شود که در گذته مسکن دیو ها و پری ها و جن ها بوده و مشکل بود که کسی در آنجا زندگی کنند. اما بعد  گ
 (  ۱۷از تصرف در زمان امیر عبدالرحمن این منطقه بیشتر از هر محل دیگر قابل زیست شد.)

نورگرام، مندول ، برگمتال، دواب و واما    گل،یمانند: وا  ی ؛ شامل هفت ولسوال  تینورستان برعالوه پارون مرکز ول
 . باشدیم
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 پارون مرکز نورستان  – ۱
 میخوانیبود؛ م  یمشرق تیمربوط ول  کهیافغانستان در مورد پارون زمان  ی اسیو س  یخیتار  ییایکه در جغراف  یادداشتی

و   عیوس  یلی. پارون خیمشرق  تیکه پارون منطقه است در عالقه چپه دره متعلق حکومت کالن کنر ها مربوط ول 
  ن یبارد .ا یسرد بوده برف هم م یلیو در زمستان خ معتدلآن در تابستان  یباشد آب و هوا یعلف زار و سرسبز م

  ه یقر  ۳۱. اما امروز پارون شامل    یتس و اشتوپر  وه،ید  ،یکشتک   ،یشده است مانند پشک   میتقس  یبه پنج ده  هیناح
 .و پشتو همصدا است ییپشه  ای یها با زبان نورستان هی. البته نام دهات و قرباشدیم

  ی اسیمستقل در نقشه س  تیول  ثیم به ح  ۲۰۰۷لغمان بود و در سال    تینورستان مربوط ول   یثانو  ماتیدر تقس
  ۵۵درجه و    ۷۰و    یعرض البلد شمال   قهیدق  ۲۵درجه و    ۳۵  ییایجغراف  تی افغانستان اضافه شد . پارون در موقع

 .قرار دارد  یطول البلد شرق قهیدق
 ل یپوشان تشک  اهینورستان را س یبخش شمال کهیدر حال باشدیپوشان نورستان م دی( از جمله سفڼپارون ) پرسو مردم

 ار یپارون را در اخت  یباینورستان به طرف شرق جدا شده درهٔ ز  چیاز قسمت دو آب دره پ  ڼ. مردم پرسودهدیم
   (۱۸)دارند
وچند )شورا(    ریام  کی  هیقر  نیپارون است. در ا  هاهیوتسلط کننده همه قر  شودیم  ادی  یکه بنام اشتو   هیقر  نیمشهورتر»

دشمنان    یمردم حکمفرما بوده و برا  نیدر ب  یمهربان . اتحاد وکندی که معاش هم ندارند خدمت م  سیهمچنان چند پول
قرآن در بهار    یهااند. در زمستان حلقه   ثیمقدس اسالم اهل سنت اهل حد  نیدرد  یعنی   ریهستند. پابند امور خ  ریسختگ 
 ( ۱۹«)کار دارند یهاحلقه 

 برگمتال  – ۲
شده گعام و   بیاز دو کلمه ترک  یولسوال  نینام ا  هیتسم  وجهبرگمتال در بخش شمال نورستان شرقی موقعیت دارد.  

 نیهم  یبال  هیقر  نی. در زمان باستان ا ندیرا گو  یکوه سنگ   ایسنگ بزرگ    الټو ا  هیقر   ی. گعام در زبان نورستانالټا
است،   داشته  قرار  قسمت شمال.  کوه  یبال  هیقر  یعنی کوه بزرگ  هاو  بدخشان    تیول   برگمتال  در  مرتفع   یکوه 

چشمه    رمگ، گبور و    یښټ نورستان از جانب شرق با چترال، ممرت ، کون  تیول  ش یکامد   هندوکش در جنوب آن
  ک یدارند و در قسمت غرب منطقه کران و منجان در    یسرحد زندگ  یآنسو  یاست که در آن مردمان نورستان  وستهیپ
 . آن مردم نورستان بود باش دارند عیوس متقس

رود.    ینورستان به شمار م  تیول  یها  یولسوال  نی از پر نفوس تر   یک ی  افتهی  لیتشک   هیقر  یسبرگمتال بیشتر از  
از پر جمع و جوش   یکیبابا  وانهید ارتیز .است یخی و تار بایمحالت ز ی مناطق نورستان دارا گریبرگمتال مانند د

ت است که بجز از مردم نورستان برا نیتر و پاکستان  ران یهمجوار ا یکشور و کشور ها لیو قبا  ام اقو گرید ی محالا
امراض را شفا    یلیگاه چشمه گرم وجود دارد که خ  ارتیز  نیگاه بزرگ عام و خاص است و هم در جوار ا  ارتیز

  هیکه در قر  یگریروند. چشمه گرم د  یو هم در چشمه گرم م  ارتیز  یو حاجتمندان هم برا  ضانیبخش است مر
. برگمتال است  ینورستان سرچشمه آن ولسوال  یای. درروندی م  یابیشفا  یبرا  ضانیهم مر  انجاپشادرک موجود است  

انواع  پشم، پوست و    ،یمتیق  ی منطقه است. چوب چهار تراش؛ سنگ ها  ن یتر  یغن  یعیطب  داواریبرگمتال از نگاه پ
 میوه می باشد.

 کامدیش – ۳

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 12تر  11 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  ی پادشاه   یاست که بزبان نورستان  ریورمی  یدارد ومرکز ولسوال  تیموقع  ینورستان شرق  یدر قسمت سفالکامدیش     
مهم و بزرگ نورستان  لیاز قبا  یک یکام نام   ؛  شیشده کام و د  بیاز دو کلمه ترک  یولسوال  نی. نام ادهدیم یمعن  یسفل

مردم کام سالها قبل از    دان یسف  شیر  یها  تی. در روادهدیم  یباران معن  –  ایدن –  یجا  یبزبان نورستان  شیاست و د
شدند به گمان غالب کامه    نیننگرهار در منطقه کامه امروز مسکن گز  تیدر ول  دهی " عمگل " کوچ  ینورستان غرب

 است که سالها قبل در آنجا متوطن بودند. لهیقب نیهمنام 
بندر کالن    .باشدیبر ماچند بندر و مع  ی کشور است دارا  ی سرحد  ی ادار  ی از جمله واحد ها  شیکامد  یولسوال      

  اده یچند معبر پ  دینما یرا با نورستان وصل م   تی دروش چترال و گلک   قیدوکالم است که از طر  –  یارناو  یترانسپورت
نا    شیکامد  یباز است که ولسوال  یمعبر ها  نیو هم  دهندیسرحد ارتباط م   یرا به آنسو  شی وجود دارد کامد  زیرو ن

است   چیو پرپ  قیعم  ی دره ها  ی و دارا  یمناطق نورستان کوهستان  گریهمانند د  یولسوال  نیت ااس  ریپذ  بیامن و آس
و چوب سوخت آن مخصوصاً چوب چهار تراش   یرات یاز جنگالت است چوب تعم   ده یپوش  ی ولسوال  نیا  یو کوه ها

 .شودیانتقال داده م کشوربداخل و خارج از 

 
 نیتر  زیجات حاصل خ  وهیم  ثیاز ح  دهدیدو فصل حاصل م  باشندیم   ریمناطق گرمس  یولسوال  نیا  یقسمت ها  یبعض

اند تمام باشنده گان بزبان   شهیو باشنده گان آن به طور عموم دام پرور و زراعت پ  رودیمحالت نورستان بشمار م
 ده یو قصبات در آن اعمار گرد  هیمتعدد خورد و بزرگ دارد صدها قر  یدره ها  یولسوال  نی. اندینما یتکلم م   ینورستان

،  تی، کمو ، سر روشی م   ،مما گعام  ،منده گل  ،کام بعگام، کشتوز، کشتا بعگام  میبریآنرا نام م  نیاند از آنجمله مشهور تر
  ی ولسوال  نیا. جوانان  باشندی مردم عموماً سرکش و شوخ مزاج، جنگجو و مشکل پسند م  نیا  رهیگوردش، بازگل وغ
به آن به محبت برخورد کرده   دهیشان رس  یبرا  اکانیکه از ن  یفرهنگ   یها  راثیدارند م  یدلچسپ  یلیبا ساز و سرود خ

 (  ۲۰).است  یو دوست داشتن  ر یخوش آهنگ، دلپذ  م،یکام مال   لهجه   دانمیم  ی آور  ادی. قابل  باشندیآن کوشا م  ینگهدار  در
 اقوام و قبایل نورستانی ها 

بلروستان قدیم یا کافرستان دیروز را به دو نام سیاه پوشان و سفیدپوشان مسما نموده اند در حالیکه این نام گزاری  
فقط از طرف دیگران و غیر نورستانی یا کافرستانی ها برآنها گذاشته اند. این فقط اسم لباس است که آنها استفاده  

ند( با پشم سیاه تربیه میکردند و از پشم آن لباس تهیه می نمودند  میکردند. برخی قبایل نورستانی گدک ) نوعی گوسف
نها،  ه آو برخی این سرزمین گدک سفید تربیه نموده و از پشم آنها لباس می دوختند. بنابران این نوع رنگ لباس ب

اندول، ره را،  آنها گردید. قبایل ایکه لباس سیاه داشتند در قریه های چون: کتوی، ب  و هویت  بعداً بخشی از شناخت
کامدیش، کشتوز، کانتوز، منده گل، برگه متال، پیروک، پیشه وار)پیشه ور(، شدگل، پرستام)پل رستم(، چپو، بدموک،  

 .حیات به سر می بردند اپسی و پسی گرام
نخره، مشوی، قبایل ایکه لباس سفید داشتند در قریه های مانند: اشکون، پرسون) پارونی( پشه یی، ملیل، مشوه، تیتین،  

زندگی   کالی گل و کتارو گمیرووامه  کالتان، پشه گر، کورگل، ژونیا، پیار، نشه یی، وایگل، ارنس، امشوز، کوردر،
 . میکردند
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مردم سیاه پوش اکثر در قسمت های شمال نورستان زندگی نموده قبایل کته های شرقی و کته های غربی نورستان  
مت دواب دره پیچ نورستان به طرف شرق جدا شده دره زیبای پارون را در را تشکیل میدهد، مردمان پرسون از قس

 اختیار دارند. 
 (۲۱نورستان از نظر تقسمیات به سه دره بزرگ تقسیم شده است: دره پیچ، دره لندی سین و دره لغمان.)
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