يادداشت بنياد فرھنگی کھزاد
از شادروان عالمه استاد احمد علی کھزاد در کنار کتابھا و رساالت ممتد
چند سفرنامه مھم ھم به يادگار مانده است که عبارت اند از:
o
o
o
o

طی سه ھزارکيلومتر در افغانستان1312 ،
در امتداد کوه بابا و ھريرود1323 ،
از گلبھار تا سروبی1334 ،
از سروبی تا اسمار1334 ،

اين سفرنامه ھا حاوی يک مقدار معلومات جغرافيائی ،جغرافيای تاريخی ،تاريخ عمومی،
طبيعی ،بشر شناسی وغيره معلومات ھای سياحتی ميباشند .اين سفرنامه ھا مانند اکثر آثار
کھزاد در وقت نشر خود موضوعات بکر و تازه را مورد بحث قرار داده است
که برای عالقمندان خالی از دلچسپی نميباشد.
آز آنجائيکه آثار استاد کھزاد کمتر بدسترس مردم قرار داده شده است ،اينکار را اين بنياد
جھت آگاھی ھر چه بيشتر مردم وطن با کمال افتخار انجام ميدھد.
البته جھت مطالعه اين آثار صبر و شکيبائی عالقمندان آرزوی ماست زيرا آثار زياد و توانائی
ما بسيار کم ميباشد.

داکـتـر فـريـار کـھـزاد
بنـيـاد فـرھـنگی کـھـزاد

بنيـاد فـرھنگی کـھـزاد

از سـروبـی تا اسـمار
صفحـه ئـی از تـھـذيـب ھنـدوکـش

نـگارش
احــمـد عـلی کـھـزاد

کابـل 1334

بسـم ﷲ الـرحـمن الـرحـيم

از سـروبی تا اســمار
صفـحـه ئـی از تھـذيـب ھنـدوکـش

به تعقيب مسافرتی که بتاريخ دوم دلو سال جاری ] [1334بين گلبھار و سروبی
بعمل آمد ،وقت مساعدت کرد و موقع يافتم تا در روزھای  5تا  10دلو بين
سروبی و اسمار گردشی بعمل آورم .در ين گردش توفيق يافتم در يک حصۀ
مشترک الينگار و اليشنگ را در لغمان و در حصه ديگر درۀ معروف کنر» ،چغه
سرای« و »اسمار« و »شال« و »درۀ پيچ« را ببينم و در حاشيه جنوبی نورستان
بقايای تھذيب و فرھنگ قديم اھالی را از نظر شواھدی که ھنوز بجا مانده است،
مطالعه کنم.
قسمتی از ين جاھا را  15سال قبل حين رفتن به نورستان و عبور از درۀ کنر ديده
و قسمتی را که عبارت از لغمان و درۀ پيچ باشد )غير از چار باغ لغمان که
پارسال يکی دو روز در آنجا گذرانيدم( بار اول ديدم .در لغمان مقصد ديگری ھم
داشتم که عبارت از تحقيق و تطبيق يکعده اسمأ تاريخی و جغرافيائی بود زيرا
کتاب قلمی جنگ نامۀ درويش محمد خان غازی تاليف قاضی محمد سالم که از
يکسال به اين طرف بدست آمده است و شرح جنگ ھای  384سال قبل بين
مسلمانان و کفار دره ھای عليای اليشنگ و الينگار و دره ھای عقبی نورستان
سفلی را بيان ميکند ،يک سلسله مطالعات محلی را ايجاب ميکند که حصۀ معتنابه
آن خوشبختانه حل شد.
مملکت ما افغانستان طوريکه ھمه ميبينيم کشوريست کھستانی که رشته ھای جبال
که پرده ھای سنگی کوه ھا چون تار عنکبوت بھم پيچ خورده و با گردش ھای
بسيار مفصل ھم آسان نيست که ببيننده ھمه چيزھا را ببيند و يک نظر روشن

نسبت به موقعيت دره ھا و دھکده ھا و خط راه ھای پياده رو و کاروان رو قديم و
جديد پيدا کند .مطالعه در متون کتب و مشاھدۀ اوضاع محلی تنھا راھی است که
قدم به قدم ما را در شناسائی نقاط جغرافيائی و تاريخی و اسمای محلی اماکن قادر
ميسازد .نه تنھا با خواندن صفحات کتب اين معما ھا حل ميشود و نه تنھا با سير و
سياحت ميتوان ادعای شناسائی نقاط مختلف مملکت را نمود ،اين دو کار بايد توأم
صورت بگيرد زيرا يکی مکمل ديگريست.
از سروبی تا اسمار که روی خط سرک در حدود  190ميل راه ميباشد ،در يک
حصه )از سروبی تا درونته  77ميل] 103کيلومتر[( جزء حوزۀ رودخانۀ کابل و
در حصۀ ديگر )از درونته تا اسمار  113ميل ] 151کيلومتر[ جزء حوزۀ
رودخانه معروف کنر( است و با اينکه اين دو رودخانه پايانتر از جالل آباد بھم
پيوست ميشوند ،درونته را که نقطه التصاق و انشعاب راه ھای کنر و لغمان و
جالل آباد و کابل) (1ميباشد از نقطه نظر مطالعات فعلی ھم حد فاصل ميتوان
خواند .معذالک ملتفت بايد بود که اين حد فاصل متکی بر خطوط انشعاب سرک
عالقه ھای فوق الذکر است که با اوضاع فعلی عبور و مرور وفق دارد و راه
ھای پياده رو و کاروان رو قديم و جديد از نقاط ديگر ميگذشت و ميگذرد و به اين
تقسيمات تخنيکی وقعی نميگذارد.
راه کابل تا آدينه پور و لغمان
مطالعه راه بين کابل و جالل آباد اول بتاريخ ظھور و آباد شدن اين دو شھر فرق
ميکند و باز ظھور وسايل نقليه عراده دار اوضاع را بکلی تغيير ميدھد .در دوره
ھای باستان که اقالً ما را تا قرن  7مسيحی در حدود يازده قرن عقب ميبرد .با
اينکه »کابل« و »نگاراھارا« )کابل و جالل آباد( دو دھکدۀ مھم بودائی بود و
شھرت دومی بر اولی افزونی داشت ،رفت و آمد کاروان ھا و تجار و زوار بين
حوزۀ »کاپيسا« و »ننگرھار« از راه مستقيمی صورت ميگرفت که معموالً آنرا
شاخه جنوب راه ابريشم می خوانند و شھرھای آبادان »کاپيسا«» ،اسکندريه
قفقاز«» ،پروان« و »بگرام« را در امتداد مجرای رودخانه پنجشير و معاونين آن
از طريق نجراب ،تگاب و لغمان به »نگاراھارا« مرکز ننگرھار وصل ميکرد.
در مقاله ئی که چند روز قبل در روزنامۀ اصالح نشر شد به قسمتی از ين راه
تماس گرفتم و آن فاصلۀ بين گلبھار و سروبی بوده راه کاروان رو قديم که از
ريزه کوھستان و نجرو و تگو ميگذشت تا »دوآب« نقطه التصاق رودخانه کابل با
رودخانه پنجشير رسيده و بعد بدون اينکه بطرف سروبی به جنوب شرق مايل
شود ،مستقيم بطرف شرق به »نغلو« ميرفت.
سرک موجوده جديد از سروبی به داخل تنگی ميشود و  30کيلومتر در خم و پيچ
سنگالخ ھای آن موازی با مسير رودخانه کابل دور ميزند .از دوآب که رودخانه
کابل و پنجشير از دو دره برآمده و بھم وصل ميشوند تا شش کيلومتر ديگر سرک
موتررو امروزی با مجرای مشترک ھر دو رودخانه پيش ميرود و در مقابل

سروبی راه کاروان رو قديم مسير رودخانه را گذاشته بر پشته ئی باال ميشود و
فوری در عالقه »نغلو« پايان ميشود تا فاصله  12کيلومتر راه ھموار نيست ولی
اشکال زيادی ھم ندارد و منتھی به پای کوتلی ميشود که به نام »باد پيچ« يا
»بادپش« ياد ميشود .پای کوتل  900متر و سر کوتل  1600متر ارتفاع دارد و
راه پيچ و تاب خورده به دامنه دشت خشک و بايری که به »دشت شيطان«
معروف است به  1300متر فرود می آيد .بابر در کوتل »بادپيچ« کتيبه ئی دارد
که در حوالی سال  914حين عبور وی از ين جا به امر او به خط »حافظ جرکه«
تحرير و استاد محمد سنگتراش آنرا نقر کرده است .خطوطی که بابر در رفت و
آمدھای متعدد خود بين کوھستان و کوھدامن و لغمان از يک سو و بين کابل و
لغمان و کابل و آدينه پور )جالل آباد( از سوی ديگر تعقيب کرده موضوعی است
عليحده و دلچسپ که نقطه به نقطه بايد تصريح شود و چون جالل آباد ھنوز بنأ
نشده بود و »آدينه پور« در نزديکی چارباغ سرخرود مرکز جالل آباد و لغمان
بشمار ميرفت ،نامبرده در مسافرت ھائی که قصدش لغمان بود عموما ُ از راه
کوتل »باد پيچ« رفت و آمد ميکرد .يعنی برای رفتن به لغمان و حوزه سرخرود
دو راه عليحده را در دو طرف سياه کوه تعقيب مينمود که تعيين نقاط آن تطبيق و
مطالعه ميخواھد .کوتل باد پيچ برف کمتر ميگيرد ولی باد شديد دارد و اين باد در
»سرکندو بابا« و »قرغه ئی« در دو طرف مجرای رودخانه کابل می نشيند .چون
فرق کوتل باد پيچ تقريبا ً برابر به کابل از سطح بحر ارتفاع دارد ،ھر وقت که در
کابل برف ميشود ،در آنجا ھم برف يا باران پديد می آيد .در برخی از مأخذ
منجمله تزک به ھمين موضوع اشاره و گفته شده است که در لغمان کوه بچه ايست
که ھر وقت در کابل برف شود ،در آنجا ھم ميبارد و اين کوه بچه ھمان کوتل باد
پيچ است که سر وی  1600متر ارتفاع دارد و با وزش باد قرغه ئی لغمان و حتی
در بعضی مواقع چار باغ را سرد ميسازد .از کوتل باد پيچ تا رود لغمان )مقصد
از محل اشتراک رودخانه ھای اليشنگ و الينگار ميباشد( در حدود  16کروه48 ،
کيلومتر يا  36ميل است دامنه ھای شرقی کوتل نشيب ھای تندی ندارد و بصورت
مارپيچ در فرورفتگی ھای فالت خاکی دور ميزند و روی خود فالت ميرسد .اين
ھمان دشت شيطانی ايست که پيشتر نام برديم و چون آب ھيچ رودخانه )نه کابل و
نه اليشنگ( بدان نمی رسد ،خشک و باير افتاده و آخرين کنار شرقی آن بر جلگه
فرو افتاده و بر مناطق سر سبز و پر جمعيت لغمان حاکم است .راه کاروان روی
که تا اينجا شرح داديم در مجاورت زيارت مھترالم به سرکی وصل ميشود که
سراج الملة والدين امير حبيب ﷲ خان مرحوم بطرف قلعة السراج کشيده و از آن
بعد تر صحبت خواھيم کرد زيرا ما را به نقطۀ شمالی تر به »تگری« و مدخل
دره ھای »اليشنگ« و »الينگار« نزديک ميسازد حال آنکه راه قديمی که تا اينجا
تعقيب کرديم به اساس نظريه موسيو فوشه اولين مدير باستان شناسی فرانسوی در
افغانستان بصورت مستقيم به »مندرور« و بين دھکدۀ اخير الذکر و »قرغه ئی«
از روی مسير مشترک رودخانه ھای دوگانه لغمان ميگذشت و به چارباغ منتھی
ميشد» .مندرور«» ،قرغه ئی« و »چارباغ« جاھائی است که بعدتر برای شرح
اھميت آنھا بر ميگرديم .عجالتا ُ با تعقيب خط راه کاروان رو قديم ھمين قدر متذکر
ميشويم که راه موصوف از چارباغ دو شاخه ميشد يکی بطرف شرق و متمايل به
سمت شمال از باالی دشت »گمبيری« به »شيوه« ،شروع درۀ کنر ميرسيد و

ديگری بطرف شرق و متمايل به سمت جنوب به »درونته« واصل ميشد و بعد از
عبور از »سرخ رود« به طرف »نگاراھارا« )ھده( ميرفت .راه امروزه لغمان با
وسايل نقليه موتوری راه پل درونته است و کسی که از کابل بدانجا ميرود در
حقيقت از آخر »تنگی ابريشمی« تا درونته در حدود  41ميل يا در حدود 55
کيلومتر راه را در حاشيه خارجی لغمان در سواحل راست رودخانه کابل طی
ميکند و در ھر قدمی در لغمان است بدون اينکه داخل لغمان باشد .از »سرکندو
بابا« حاشيه »دشت شيطان« از »سرخکان«» ،مندرور« و از دھکدۀ نيمه متروک
»چشمه گرم«» ،چارباغ« و در افق دور افتاده مدخل دره ھای »اليشنگ« و
»الينگار« معلوم ميشود .نقاطيکه روی سرک موجوده مشرقی اسم گرفتيم يعنی
»سرکندو بابا« و »سرخکان« و »چشمۀ گرم« ھر کدام را گذر و جاله و راه ھای
پياده رو و کاروان رو با لغمان مربوط کرده و مخصوص از دو نقطه اخير الذکر
قطار شترھائی که برنج لغمان را نقل ميدھد ،معلوم ميشود .در سال ھای قبل که
دھکدۀ »چشمه گرم« آباد بود بين لين نقطه و چارباغ جاله ھم حرکت ميکرد .سياح
و مسافر موتر سوار امروزی عوض اينکه از دروازه ھای غربی و جنوب غربی
وارد لغمان شده بتواند از دروازه شرقی آن که درونته باشد ،داخل ميشود .در
حقيقت آخر تنگی ابريشمی آغاز لغمان است و ميان اين دو مدخل غربی و شرقی
لغمان  71ميل فاصله است و سياحی که از کابل ميرود اين  71ميل راه را بيجھت
طی ميکند .البته برای کسانيکه از سمت مشرقی از جالل آباد به لغمان ميروند پل
درونته دروازه شرقی کوتاه ترين راه لغمان ميباشد.
بھر حال حاال که شرح راه کاروان رو قديم و تاريخی تا نقطه انشعاب آن در
چارباغ لغمان رسيديم دره ھای فرعی کاروان رو امروزی را ھم مختصراً ياد
آوری نموديم .شرح بقيۀ اين موضوع را بطرف »کنر« و »نگاراھارا« بھمين جا
گذاشته لغمان را در چوکات خودش مطالعه ميکنيم.
لغمان
لغمان يک ساحۀ جغرافيائی دارد که دو طرف آنرا کوه و دو طرف آنرا فالت
فراگرفته .در شمال کوه ھای نورستان و در جنوب رشته کوه ھای سياه کوه افتاده
و در شرق و غرب آن دشت ھای »گمبيری« و »شيطان« منبسط است که ھر
دوی آن شکل فالت دارد .جلگه لغمان از نظر طبقات االرضی از مرسوبات سه
رودخانه کابل و معاونين آن »الينگار« و »اليشنگ« تشکيل شده و بدين لحاظ
بسيار حاصل خيز است .اين جلگه از شمال بطرف جنوب يعنی از مدخل دره رخ
بطرف مسير رودخانۀ کابل نشيب قابل مالحظه ئی دارد و مرتبۀ کشت زارھا
بصورت محسوس معلوم ميشود .دره ھای معروف »الينگار« و »اليشنگ« که ھر
کدام از خود دره ھای کوچک و فرعی زيادی دارد ،در گوشۀ شمال شرقی و
شمال غربی افتاده و ھر کدام آن باالخره در نقاط عليای خود به جدار پر برف
نورستان منتھی ميشود .از »الينگار« راه به »درۀ پيچ« رفته که موازی با درۀ
معروف کنر بطرف شمال شرق ممتد است و در »چغه سرای« به درۀ اخير الذکر

باز ميشود و از »اليشنک« راه ھائی به دره ھای »فرچ غان« و »پچغان« موجود
است که يکی به »نجرو« )نجراب( و ديگری از راه کوتل »باد آسيا« به درۀ
عليای پنجشير منتھی ميشود و راه کوتل »باد پيچ« يا »بادپش« که پيشتر شرح
داديم راھی است که از طريق »نغلو« به درۀ »تگو« )تگاب( ختم ميشود.
اسم لغمان در روزگاران باستان به ضبط ھای مختلف آمده است .کننگھم انگليسی
به اين نظريه است که شکل سانسکريت اين اسم »لمپاکه« بوده است .بطليموس
جغرافيه نگار يونانی مصری در قرن دوم مسيحی باشندگان لغمان را بنام
»لمبکی« يا »لمپاکی« يا »لمپاتی« خوانده .ھيوان تسنگ زاير چينی در نيمۀ اول
و قرن  7مسيحی تحت عنوان »الن پو« از آن سخن ميراند» .لمپک«» ،لمبک«،
»لمک«» ،لمکان«» ،لمقان« و »لغمان« ھمه صورت ھای مختلف ضبط يک
کلمه است و چون به اساس نوشتۀ آئين اکبری مردم اينجا »ک« را »غ« تلفظ
ميکنند ،آخر ضبط مذکور شکل »لغمان« را بخود اختيار کرده است.
»لمپاکا« يا لغمان قديم از نظر موقعيت و اعالم جغرافيای تاريخی ناحيه ئی بود
معين بين »ننگرھار« و »کاپيسا« که عبارت از عالقه جالل آباد فعلی و کوھدامن
و کوھستان باشد .شبھه ئی نيست که لغمان ھمانطور که امروز از نظر مراتب
اداری و آب و ھوا و اوضاع اقليمی مربوط به جالل آباد است ،در زمان ھای
سابق ھم چنين ارتباطی داشته و اگر به ياد داشتھای بابر عطف توجه شود،واضح
ميگردد که حتی  400سال قبل ھم اين تعلق برقرار بوده .ھکذا تاريخ نشان ميدھد
که ھمين ارتباط از نظر اداری گاھی با کاپيسا ھم قايم ميشد و زمانه ئی ھم بود که
امرای محلی در خود لغمان ھم حکمفرمائی داشتند .ھيوان تسنگ زاير چينی حين
عبور خود در قرن ھفتم مسيحی متذکر ميشود که سلسله امرای محلی در »الن
پو« )لغمان( از بين رفته و رؤسای محلی چون به يکديگر تمکين نميکنند ،اداره
آن به امرای کاپيسا تعلق پيدا کرده است .بھر حال توضيح اين مطلب با جزئيات
از نظر کرونولوژی تاريخی مطالعات مبسوط بکار دارد که اينجا محل آن نيست و
ما را از حدود اين مقاله بيرون ميکشد.
لمپاکا در ميان کابل ،کاپيسا و ننگرھار روی راه کاروان رو قديم بين بلخ و
»پاراشاپورا« )پشاور( و تاکزيال از نظر انشعاب راه ھا و مراتب بازرگانی و داد
وستد تجارتی و سوق الجيشی تا يک وقتی اھميت بسزا داشت .قبل برين در
صفحات پيشين اين مقاله با تذکار نام ھای »مندرور«» ،قرغه ئی« و »چار باغ«
عرض کردم که راجع به اھميت اين جاھا مختصراً بحثی خواھيم نمود .اينک پاره
معلومات مختصری که دارم تقديم ميدارم .از نظر موقعيت در ميان اين سه جا
»مندرور« از ھمه مھمتر معلوم ميشود زيرا موسيو فوشه شرق شناس معروف
فرانسوی اين جا را با اکثر احتمال عبارت از »نيسه« عصر اسکندر ميداند و بايد
توضيح شود که اين »نيسه« عبارت از چيست .پيشتر ديديم که راه کاروان رو
قديم بين کاپيسا و »نگاراھارا« يعنی کوھدامن و کوھستان و جالل آباد بعد از
کوتل »باد پيچ« و دشت »شيطان« و نقطه ئی که زيارت »مھترالم« در آنجا واقع
است ،بطرف شمال جانب »تگری« يعنی قلعة السراج فعلی نميرفت و مستقيم به

»مندرور« و محل التصاق دو رودخانه »الينگار« و »اليشنگ« منتھی ميشد .ھمه
ما شنيده و خوانده ايم که اسکندر مقدونی بعد از ينکه از شھر »اسکندريه قفقاز«
يعنی پروان قديم بطرف شرق حرکت ميکند بعد از طی فاصله ئی در يک نقطه
مھم سوق الجيشی سپاه خود را به دو دسته تقسيم ميکند که رھنمائی و ادارۀ دسته
ئی را خودش ميگيرد و دستۀ ديگر را به دو نفر از جنرالھايش »افستيون« و
»پرديکاس« ميگذارد .تا  35 30سال قبل که معلومات دانشمندان از نظر شناسائی
راه ھا و خط سير اسکندر در افغانستان ناقص بود ،چنين تصور ميشد که اسکندر
اين تقسيمات را در بگرام فعلی ،شھر »کاپيسی« مرکز کاپيسا بعمل آورده است،
حال آنکه تقسيم سپاه در اينجا چندان مفھوم ندارد .از طرف ديگر بگرام و
اسکندريۀ قفقاز قريب يکديگر واقع شده حال آنکه اسکندر بعد از حرکت از
اسکندريه مذکور فاصله ئی را طی کرد و بعد تقسيم سپاه خويش را ضروری ديد.
چون از اسکندريه قفقاز تا لغمان در ريزه کھستان و نجرو و تگو راه ھای عمده
ديگر موجود نيست که دسته سپاه از آنجا ھا فرستاده شود ،نظريۀ موسيو فوشه
معقول معلوم ميشود که اين تقسيمات در لغمان در حدود »مندرور« يا بين
»مندرور« و »قرغه ئی« در نقطه اشتراک رودخانه الينگار و اليشنگ و محل
نزديک ريزشگاه آنھا به رودخانه کابل صورت گرفته باشد زيرا قراريکه در
تمھيد ھمين مقاله شرح داديم راه کاروان رو قديم از چارباغ به بعد منشعب ميشد،
يکی بطرف درۀ کنر ميرفت و ديگری از حدود درونته بطرف شرق به نگاراھارا
متمايل ميشد .بدين ترتيب شواھد نظری داليل عقلی و نقلی اين نظريه را تائيد
ميکند که شھر »نيسه« يا »نيساکايا« در ھمين »مندرور« يا بين »مندرور« و
»قرغه ئی« و »چارباغ« باشد .البته اسکند شھر ديگری ھم بنام »نيکايا« تاسيس
کرده است که محل آن دورتر در پنجاب ،در حوزۀ رودخانه »ھيداسپ« بوده که
آن خارج مطالعات ماست .ميگويند که اسکندر در شھر »نيسه« آريانا بنام »اتنه«
رب النوع جنگجوئی و رزم قربانی ھائی کرد و تظاھراتی نمود .اينھا ھمه در
ھمين حوالی »مندرور« صورت گرفته و بعد قشون يونانی به دو دسته تقسيم شده
است .اسکندر از نظر سوق الجيشی اھميت نقاط عرض راه را خوب تر
ميشناخت .ھمانطور که اسکندريه قفقاز در پروان در مدخل راه ھای ھندوکش سر
راه شمال و جنوب و شرق در پای کوه ھای پر برف در نزديکی محل تقاطع
رودخانه سالنگ و پنجشير قرار داشت ،شھر »نيسه« بين مندرور و قرغه ئی باز
در يک نقطه انشعاب راه ھا در محل تقاطع رودخانه ھا در پای کوه ھای پر برف
نورستان لغمان اخذ موقع نموده بود .جای حيرت است که چطور انتخابات سراج
المة و الدين ،امير حبيب ﷲ خان با نظريات عمرانی اسکندر مقدونی مطابقت پيدا
کرده است .امير موصوف در پروان در محل اسکندريه قفقاز »جبل السراج« و
در نزديکی مندرور يعنی قريب محل نيسه قديم يونانی »قلعة السراج« را بنأ کرد.
اين تطابق تاريخی در فاصله  2300سال امريست که بصورت طبيعی ھر
متفکری را به تفکر می اندازد و اھميت دو نقطه مذکور را در فاصله بيش از دو
ھزار سال ثابت ميسازد.
با اينکه بنده در ين مسافرت اخير که مسافرت اولی ھم محسوب ميشود ،وقت و
مجال کافی نداشتم که وضعيت »مندرور« و »قرغه ئی« را از نظر توپوگرافی و

کيف ارضی به دقت معاينه کنم و برعالوه مرور  2300سال آنھم در محل تالقی
رودخانه ھا و انبساط اوضاع زراعتی تغييراتی وارد ميکند معذالک در حوالی
مندرور و قرغه ئی و چارباغ برجستگی ھائی موجود است و طبق نظريۀ موسيو
فوشه از احتمال بعيد نيست که شواھد عصر يونانی در ين جا ھا پيدا شود .بھر
حال ثبوت اين امر بسته به کاوش ھا و حفريات است که اميدوارم روزی عملی
شود و تا روزيکه اين کار عملی نشده است اين نوشته ھا تنھا جنبه نظری خواھد
داشت .عجالتا ً انتظاری که دارم از عناصر فھميده و منور باشندگان لغمان است که
ھرگونه معلوماتی که در ين زمينه پيدا بتوانند ما را لطفا ً آگاه و ممنون سازند.
لغمان سرزمينی است آباد و حاصل خيز و دھکده ھای خورد و بزرگ که اکثر آن
از چھار صد سال قبل شھرت دارد مؤيد اين نظريه است .به احتمالی که متکی به
داللت عقلی و نقلی است ،موقعيت شھر »نيسه« اسکندر را بين »مندرور« و
»قرغه ئی« معين کرديم .مندرور در جنگنامه قاضی محمد سالم به تکرار ياد شده
است.
در لغمان دو نقطه مرکزيت داشته و دارد .يکی »مندرور« و ديگری »تگری« که
اولی را کانون داد و ستد تجارتی و دومی را مرکز اداری ميتوان خواند .تگری
در شمال ميان مسير رودخانه »الينگار« و »اليشنگ« واقع شده و اسرای انگليسی
که بعد از تخليه کابل در حفاظت سردار محمد اکبر خان غازی بطرف مشرقی
برده ميشد ،مدتی در ھمين »تگری« در قلعۀ »بديع آباد« رھايش داشتند» .تگری«
ھنوز ھم مرکز حکومت لغمان است و در ھمين جا سراج الملة و الدين ،امير
حبيب ﷲ خان اساس باغ با شکوه و عمارت قلعة السراج لغمان را گذاشت .اين باغ
زيبا که با بھترين باغ ھای مغلی ھند سر ميزند ،با قطار انبوه درختان کھن و بلند
خود با خطوط سرک و جداول آب و کردھای گل ھنوز زيبا و قشنگ است و
خاطره عمرانی عصر پادشاھی را که در آبادی و عمران شوق و ذوق زياد
داشت بياد ميدھد .متاسفانه عمارت قلعة السراج بعد از روزگار تباه کن انقالب که
بدان صدمه ھای زياد رسيد ويران مانده و حيف است که اين بناھا چه در جالل
آباد و چه در لغمان و چه در جبل السراج از ھم ميريزد و ميپاشد و نميتوانيم اينھا
را مرمت کاری و حفظ کنيم .مندرور طوريکه گفتيم حيثيت کانون بازرگانی و
تجارت دارد .ھمين االن ھم اين نقطه اين مرکزيت را حفظ کرده و ھر قدر ھم
ساحۀ تجارتی آن محدود و کوچک است باز ھم بازار خريد و فروش توليدات
زراعتی مخصوصا ً برنج است که بزرگترين قلم توليدی و صادراتی لغمان ميباشد.
کاروان ھای شتر محصوالت خويش را بيشتر از اين جا گرفته چه بطرف جالل
آباد و چه بطرف نقاط عرض راه بطرف »سرخکان« و »سرکندو بابا« ميبرند و
از گذرھای مخصوص رودخانه کابل را عبور ميکنند و يا از راه ھای کاروان
کوتل بادپيچ و نغلو به حوزۀ کوھدامن و کوھستان نقل ميدھند.
قراريکه مأخذ سابقه نشان ميدھد لغمان مرکز ديگری ھم داشته که تزک بابری و
بعضی مأخذ ديگر عصر مغلی آنرا بنام »آدينه پور« ياد کرده اند .تصريح
موقعيت اين نقطه شرح ميخواھد زيرا بيشتر مردم محض به تصور اينکه »آدينه

پور« داروغه نشين و مرکز لغمان بوده موقعيت آنرا در لغمان تصور کرده اند و
اين اشتباه محض است .علت اين اشتباه ھم تزک بابری است زيرا مولف آن
ميگويد که در جنوب قلعه آدينه پور بر بلندی ئی در سال  914اساس چارباغی را
گذاشتم و آنرا »باغ وفا« موسوم ساختم .چون در لغمان ھم چارباغی ھست مردم
تصور کرده اند که »باغ وفا« ھمين جا بنا يافته و موقعيت »آدينه پور« ھم در
چارباغ لغمان بوده .حال آنکه ھمه ميدانيم که چارباغ لغمان غير از چارباغ
سرخرود است .آدينه پور حتی قبل از عصر بابر نه تنھا داروغه نشين لغمان بلکه
داروغه نشين تمام عالقه ننگرھار بود که جالل آباد و لغمان ھر دو را در بر
ميگرفت .ھمانطور که امروز جالل آباد مرکز واليت مشرقی است و لغمان از
نظر تشکيالت اداری تابع آنست ،چھارصد سال قبل آدينه پور اين مرکزيت را در
دل ننگرھار داشت.
موقعيت آدينه پور را موسيو فوشه در نقشه جغرافيائی صفحه  31جلد اول کتاب
»از بلخ تا تاکزيال« در شمال »نمله« بين »نمله« و »سلطان پور« کنار مسير
رودخانه سرخرود قرار داد و نص تزک بابری ھم مؤيد اين نظريه است زيرا در
آنجا تصريح شده است که »چارباغ« يا »باغ وفا« کنار رودخانه واقع شده بود و
رودخانه ميان قلعه آدينه پور و قصر که حتما ً در باغ مذکور اعمار شده بود،
جريان داشت .اين رودخانه عبارت از سرخرود است و معلوم ميشود که آدينه پور
در سواحل شمالی و باغ وفا )چارباغ( در کنار جنوبی آن وقوع داشت )موقعيت
باغ وفا را در باغبانی امروزه ميتوان تعيين نمود( برخی ديگر تصور کرده اند در
صورتيکه »باغ وفا« در چارباغ سرخرود قرار داشت »باغ صفا« که آنھم طرح
يافته دست بابر ميباشد در لغمان بوده است .اين ھم اشتباه محض است زيرا آئين
اکبری صفحه  192واضح ميگويد »:و نزد جالل آباد باغ صفا يادگار فردوس
مکانی -نزديک آدينه پور باغ وفا نيز از آثار آن خديو آگاه ميباشد«.
وجود »باغ وفا« در چارباغ سرخرود از روی منازل يکی از مسافرت ھای بابر
از کابل بطرف ھند ھم ثابت ميشود .از روی ترجمه تزک به فارسی صفحه 163
چنين معلوم ميشود که نامبرده به پنج منزل از کابل به »باغ وفا« رسيده .اين پنج
منزل عبارت بود از -1 :اوالنگ غرب ده يعقوب -2 ،بادام چشمه -3 ،باريک
آب -4 ،گندمک -5 ،باغ وفا .از روی منازل يک مسافرت ديگر وی که از کابل
طرف خيبر و ھشتنغر رفته است )صفحه  156ترجمۀ فارسی تزک( از نقاطی
مانند :نوخان ،موسئی ،بادام چشمه ،يکاب ،قراؤ ،باغ وفا و سلطان پور اسم برده
شده .مقصد اينست که در ين مسافرت بعد از باغ وفا ،سلطان پور آمده است و اين
باز نظريه فوق را تائيد ميکند و موقعيت باغ وفا را قبل از سلطان پور تعيين
ميکند و به اين ترتيب ثابت ميشود که آدينه پور ھم قبل از سلطان پور وقوع
داشت.
يکی ديگر از نقاطی که در لغمان اھميت و تا يک وقت زياد شھرت داشت ،قلعه
»اسالم آباد« است که تا امروز نام و موقعيت آن باقی و شھرت آن از بين رفته
است .اسالم آباد بحال موجوده دھکده ايست نسبتا ُ بزرگ در مدخل درۀ اليشنگ که

در مسافرت اخير تا نزديکی آن تا پای ديوار ھای »کھنه قلعه« که ھنوز
ديوارھای بلند و ضخيم آب پا بر جای است رفته و از فاصله ئی دھکدۀ »اسالم
آباد« را در افق مشاھده کرديم .بابر از اسالم آباد اسم نبرده زيرا در وقت او ھنوز
وجود خارجی پيدا نکرده بود .تنھا مأخذی که از اسالم آباد زياد حرف ميزند و
آنرا به صفت »قلعه« و »شھر« ياد کرده است ،نسخه قلمی جنگ نامه درويش
محمد خان غازی ،تاليف قاضی محمد سالم است .گفته ميتوانم که اين کتاب و اين
قلعه ھر دو بيک وقت و بيک زمان بميان آمده اند که مختصراً مينويسم .ميان
کتاب و شھر ارتباط زياد وجود دارد.
اسالم آباد قراريکه از نام آن استنباط ميشود و کتاب مذکور شھادت ميدھد ،بدست
اھل اسالم پيريزی و آباد شده است .طوريکه از داستان ھای شانزده گانه جنگ
نامه معلوم ميشود ،اھالی دره ھای عليای لغمان بشمول »الينگار« و »اليشنگ« تا
 384سال قبل ھنوز به دين فرخنده و مقدس اسالم شرفياب نشده بودند .آئين اکبری
و تزک بابری ھر کدام بجای خود شاھد اين مقال است و واضح ديده ميشود که در
چھار قرن قبل ھنوز در نجرو ،کوه باد پيچ ،دره نور و دره پيچ کافر ھا زياد بودند
و در نقاط متذکره ايشان را با خيک ھای شراب ديده است .خالصه اين است که
بعد از بابر و بعد از پسرش ھمايون در زمانی که جالل الدين اکبر در ھندوستان
سلطنت داشت و برادر کوچکش حکيم ميرزا بحيث نايب يا والی و يا در بعضی
مواقع بسايقه روح خود خواھی و آزادی پسندی به صفت پادشاه بر عالقه کابل و
مشرقی حکمروائی کرده است ،مصمم ميشود تا برای مسلمان ساختن دره ھای
لغمان به قشون کشی اقدام کند .سر دسته اين سپاه کسی بود بنام درويش محمد خان
غازی که در جنگنامه بلقب سپه ساالر ياد شده و نامبرده عندالورود به لغمان قلعۀ
اسالم آباد را بحيث اولين پايگاه سپاه اسالم پيريزی نمود و ھنوز ديوارھای اين
قلعه برابر قد آدم بلند نشده بود که کفار دره ھای الينگار و اليشنگ و به اصطالح
کتاب جنگنامه باشندگان »شصت و شش دره« فرعی از درونته باال تا بحد »فرچ
غان« و تا لبۀ سرحد الينگار »ادار« و »منکو« و »سای گل« و درۀ »تگاو« و
»نجرو« و »بچه غان« بين خود مصلحت نموده و چنين تجويز کردند که بايد به
مسلمانان موقع تعمير قلعه اسالم آباد داده نشود زيرا اگر پايگاھی برای خود آباد
کردند و مستقر شدند ،کار ايشان سخت خواھد شد .لذا به حمله مبادرت کردند و
ميان باشندگان قلعه اسالم آباد که ميرفت آباد شود )يعنی سپاه درويش محمد خان(
و کفار دره ھای عليای لغمان جنگ شروع شد و داستان پيروزی مسلمانان و
مراتب پيشرفت و موفقيت آنھا امريست جداگانه که مراحل آن را داستان ھای
جنگ نامه با جزئيات شرح داده است که ھر وقت توفيق حاصل شود با نشر خود
کتاب خواھيم ديد .اينجا از نظر عمرانی و معرفی چگونگی بنای بعضی از قلعه
ھای لغمان که بسيار آن تا حال نام و نشان و موقعيت خود را حفظ کرده اند به نقل
نيمی از صفحه  122جنگنامه اکتفا ميکنيم .در ين صفحه چنين آمده ...»:حضرت
درويش محمد خان غازی قلعه اسالم آباد را تيار کرد و قلعه »غازی آباد« را تيار
کرد و »قلعه منجه« و »قلعه خان« در درۀ لغمان و در درۀ الينگار و ھر دره را
که بزد جاه بجاه قلعه ھا و محکمه ھا تيار کرد که الحال نشانی از ان پھلوان مانده
و »قلعه قله دو« را تيار کرد »درويش آباد« را تيار کرد و »قلعه کاشيگر« را

تيار کرد و قلعه »حيدر خانی« را تيار کرد و قلعه »بديع آباد« را تيار کرد و جاه
بجاه قلعه ھا و محکمه ھا تيار کرد .از رودبار »کرنچ« تا به رودبار درۀ »ميل«
اين ھمه تومان اسالم آباد است«.
غزوات درويش محمد خان غازی در لغمان در سال  990ھجری قمری صورت
گرفته و آبادی آسالم آباد و سائر قلعه ھا که بعضی را ذکر نموديم در سال مذکور
يا در حوالی قريب تاريخ مذکور بعمل آمده و به اين حساب از بنای آنھا در حدود
 384سال ميگذرد و چون حکيم ميرزا نواسه بابر در  994يا به اساس گفتار
طبقات اکبری در سال  29سلطنت جالل الدين اکبر يعنی در  992در کابل وفات
کرده است ،آبادی قلعه ھای مذکور در ظرف  4يا دو سال اخير عمر او بميان آمده
است.
موقعيت اسالم آباد و اکثر قلعه ھای متذکرۀ فوق معلوم و نام ھای آنھا تا حال سر
زبان ھا است .در تمھيد اين مقاله عرض کردم که کتاب جنگ نامه را برای تطبيق
بعضی از نام ھای قديم با خود گرفته بودم و در تطبيق بسياری از اسمای دره ھا و
قلعه ھا و باشندگان لغمان موفقيت حاصل شد .موقعيت »قلعه منجه« را در دھن
درۀ الينگار در نزديکی قلعة السراج يافتم» ،حيدرخانی« بين مندرور و تگری
ھنوز موجود و چاقو سازی آنجا امروز بسيار معروف است» ،بديع آباد« تا چندی
قبل مرکز عالقه داری الينگار بود» ،کرنج« دره ايست فرعی که چوب آن امروز
بسيار مشھور است» ،درۀ ميل« از نقطه ئی موسوم به »نجيل« از درۀ اليشنگ
جدا ميشود وقس علی ھذا.
راجع به باشندگان قديم لغمان و آنھائيکه بعد از وقوع غزوات فوق الذکر در دره
ھا مانده بود و در قلعه ھا مسکون شده اند ھم معلومات زياد در جنگ نامه موجود
است که ذکر ھمۀ آنھا کتاب جداگانه ميخواھد .روی ھمرفته اينقدر متذکر ميشوم
که يک عده اھالی لغمان قاضی و ميرزا ميباشند و به صورت نمونه از »ده
قاضی« و »باال قلعۀ ميرزاھا« اسم ميبرم .قاضی ھای لغمان عموما ً احفاد دختری
قاضی محمد سالم مولف جنگ نامه ميباشند و عده ئی از ايشان با مرور زمانه
ميرزا شده و از آنجمله يکی ھم »رحيم« نام داشته و شاعر ھم بوده و  248سال
بعد از تاليف نسخه جنگ نامه که در ميان ورثۀ دختری قاضی سالم حفظ شده
است ،بدست رحيم افتاده و او  136سال بعد از تصنيف ،نقلی از آن برداشته که
امروز خوشبختانه بدست ما رسيده و پارچه ھای شعر در تمھيد و در برخی از
داستان ھای آن عالوه کرده است.
ببخشيد که صحبت ھای من در باب لغمان به طول انجاميد .از تحقيقات مزيد
تاريخی صرف نظر ميکنم و چند کلمۀ ديگر در باب سرک موجوده بعرض
رسانيده و اين مبحث را خاتمه ميدھم .سرک موجوده که حلقه ئی به دور لغمان
تشکيل ميدھد با پل ھائی که روی رودخانه ھای الينگار و اليشنگ و روی مجرای
مشترک آنھا ساخته اند ،يادگار عمرانی عصر حبيب ﷲ خان شھيد است .اين
سرک از درونته تا چارباغ و از آنجا تا قرغه ئی می آيد و بعد شکل يک دايره

بخود ميگيرد که اگر از طرف دست راست تعقيب شود از دھن درۀ الينگار به
قلعة السراج ميرود و بعد از مدخل دره اليشنگ از روی رودخانه ئی که به اين نام
موسوم است ميگذرد و از نزديکی زيارت مھترالم گذشته به مندرور واصل
ميشود و قدری بعد تر از پلی که روی مسير مشترک ھر دو رودخانه ساخته شده
به قرغه ئی باز ميگردد .از درونته تا چارباغ  11ميل و از آنجا تا قلعة السراج
 15ميل تا رباط کھنه مدخل دره اليشنگ  6ميل و مجموع گردش بصورت يک
دايره از درونته تا درونته در حدود  60ميل ميشود.
قسمت دوم مسافرت
از درونته تا اسمار
از »درونته« تا »اسمار« شامل حصۀ زياد درۀ کنر است که تا »چغه سرای«
 103ميل ،تا »شينکورک«  109ميل ،تا »اسمار«  121ميل و تا »شال« 130
ميل ميشود و از کابل تا شال آخرين نقطه ئی که در اين مسافرت در کنر عليا پيش
رفتم در حدود  278ميل ميشود.
دره کنر از نقطه نظر موقعيت جغرافيائی شرقی ترين دره داخل افغانستان است و
شرقی ترين معاون رودخانۀ کابل از ته آن ميگذرد .اين رودخانه تا »بريکوت«
که »لندی سين« از نورستان عليا گذشته و بدان منتھی ميشود ،داخل خاک
افغانستان سير ميکند و بعد در خاک ھای پشتونستان وارد »چترال« ميشود و در
ين قسمت بنام رودخانه چترال ھم شھرت دارد و اصالً از جنوب »واخان« از حد
کوتل »بروغيل« سرچشمه ميگيرد .بزرگترين معاونين رودخانه کنر يکی ھمان
»لندی سين« است که از حدود »ديوانه بابا« از دامنه ھای جنوب ھندوکش شرقی
سرچشمه گرفته و از دھکده ھای نورستانی مانند »مندکل«» ،کمدش« و
»ميردش« ميگذرد و در حدود »بريکوت« و »دوکالم« که ھر دو داخل خاک
افغانستان است به رود کنر منتھی ميشود .يکی ديگر از معاونين بزرگ آن »آب
پيچ« است که بذات خود از يک سلسله آب ھای فرعی ديگر مثل آب »چپه دره«
که از »پارون« ميآيد در آن ميافزايد .خود آب پيچ از نزديکی پوشال از حوالی
قريب قسمت عليای الينگار سرچشمه ميگيرد .رود کنر رودی است سيالبی و
چون مسير آن بخصوص در قسمت ھای عليا که از قعر دره ميگذرد صخره ھای
زياد دارد و انحنای]شيب[ زياد بخود ميگيرد قابل راندن جاله نميباشد .بعد از چغه
سرای تا جالل آباد سير آب نسبتا ُ بطی و شيب آن نسبتا ُ کمتر ميشود و بدين لحاظ
بين دو نقطه مذکور جاله گردش ميتواند ،چنانچه  15سال قبل حين مراجعت از
نورستان عليا از چغه سرای به بعد تا جالل آباد ذريعه جاله فرود آمديم.
اگر روی نقشه جغرافيائی نگاه شود ،منطقه بين »درونته« و »کامه« که جالل آباد
در وسط آن ھر دو افتاده پست ترين نقطه ايست )ارتفاع جالل آباد  600متر از
سطح بحر ميباشد( که آب ھای عالقه ھای مجاور کابل ،لغمان ،سرخرود و کنر
ھمه در ھمين حدود بھم وصل ميشوند .ھمين طوريکه اين حدود محل التصاق

رودخانه ھا است ،نقطه انشعاب راه ھا نيز ميباشد .موضوع راه کاروان رو قديم
»کاپيسا« و »لمپاکا« را تا »مندرور« و »قرغه ئی« و »چارباغ« لغمان قبل برين
در ھمين مقاله تعقيب و تحقيق کرديم و اينک بعد از »درونته« عالقه »ننگرھار«
به معنی خاص کلمه پيش رو می آيد» .ننگرھار« به مفھوم خاص و عام
جغرافيائی خود مبحثی است جداگانه که از خط سير ما بيرون بوده و بدان کاری
نداريم جز ھمين قدر که بگوئيم يکی از شاخه ھای راه کاروان رو قديم از چارباغ
لغمان و حدود درونته بطرف شھرھای قديم »نگاراھارا« يا »ھبلو« متذکره ھيوان
تسنگ زاير چينی و »ھده« موجوده بطرف جنوب شرق منتھی ميشد و شاخه
ديگر از چارباغ بطرف شمال شرق تمايل پيدا کرده از دشت »گمبيری«
ميگذشت .دشت »گمبيری« شباھت زياد به دشت »شيطان« دارد و چون ميان درۀ
کنر و دره لغمان افتاده آب ھيچ کدام از رود خانه ھا بدان نمی نشيند و خشک و لم
يزرع افتاده است و در حدود تقريبا ُ ده ميل يا بيشتر آبادانی نيست تا اينکه آب کنر
در حدود »شيوه« از دور پديدار ميشود و زمين ھای سر سبز و حاصل خيز آغاز
دره کنر بنظر ميخورد .قبل برين متذکر شديم که اسکندر سپاه خويش را در
»نيسه« يا »نيکايا« که محل آن را به اکثر احتمال در قرغه ئی و مندرور تعيين
کرديم ،بدو حصه تقسيم نمود .بيشتر مؤرخين به اين عقيده ھستند که خود او با
دستۀ از سپاه راه درۀ کنر را تعقيب نمود و احتمال بسيار ميرود که تا چغه سرای
و حتی باالتر تا حدود اسمار نقطه به نقطه سواحل رودخانه را تعقيب نموده باشد.
ھمه ميدانيم که حتی امروز ھم از »دان کام« درۀ فرعی که سر اسمار قرار دارد
راھی به »جندول« و از آنجا به »سوات« رفته است .احتمال بسيار ميرود که فاتح
مقدونيه از ھمين نقطه رودخانۀ کنر را گذشته و وارد حوزۀ سوات شده باشد.
ورود اسکندر در چغه سرای تا حد زياد محقق است و اين احتمال ھم است که از
»اندراج« به »باجور« رفته باشد.
مستر »ھايدلبرگ« دانمارکی که با ھيئت مردم شناسی دانمارک از چند سال
باينطرف راجع به نورستان و عرف و عادات و صبغۀ تمدن نورستانی ھا تحقيق
و مطالعه ميکند ،در کنفرانسی که بتاريخ  24عقرب سال  1332در صالون
معارف ايراد نمود ،متذکر شد که اسکندر در »چغه سرای« يکی از پايگاه ھای
نورستانی ھا را آتش زده بود.
بھر حال شواھد کافی در دست است که يک قسمت درۀ کنر تا حدود اسمار عبور
يونانی ھا را ديده ولی اين شاخه راه قديم »کاپيسا«» ،لمپاکا« نسبت به شاخه ئی
که به »نگاراھارا« می گشت از نظر داد و ستد تجارتی و رفت و آمد زوار به
مراتب کمتر اھميت داشت زيرا شھرھای آبادان و پر جمعيت با معابد باشکوه که
شھرۀ آفاق بود در حوزۀ جالل آباد فعلی افتاده بود و اگر اسکندر ھم راه کنر را
تعقيب کرده است ،محض از نظر سوق الجيشی بود و مقصود وی از تقسيم سپاه
در لغمان و تعقيب خطوط شمالی و جنوبی ھمين بود تا دره ھای دشوار گذار و
جلگه ننگرھار ھر دو را احتوا کند.

درۀ شاداب کنر چون طوالنی افتاده از نظر اوضاع طبيعی آنرا به سه حصه
تقسيم ميکنند .قسمت سفلی ،قسمت وسط و قسمت عليا که به اصطالح معموله آنھا
را »کوز کنر«» ،خاص کنر« و »بر کنر« گويند و مرکز عمومی آن چغه سرای
است که در محل تقاطع درۀ کنر و درۀ پيچ واقع شده است و مرکز حکومتی کالن
کنرھا ميباشد .درۀ کنر تقريبا ً در تمام طول خود موازی خط تحميلی ديورند افتاده
و تيغۀ سلسله کوه ھائی که به سمت چپ دره افتاده و آب ريزۀ آن بطرف درۀ کنر
است ،خط مذکور را تشکيل ميدھد و به اين ترتيب از »دوکالم« تا »مھمند« اين
خط فاصله ايست بين پشتونستان و افغانستان .درکنر از طرف راست در قسمت
ھای شمال و شمال شرقی با نورستان در تماس است .به عبارت ديگر درۀ کنر در
حاشيۀ نورستان افتاده و حتی اگر سوابق امر از لحاظ اوضاع طبيعی و اجتماعی
و تاريخی و جغرافيائی در نظر گرفته شود ،ميتوان گفت که درۀ مذکور ھم جزء
نورستان بوده و چون يک سلسله دره ھای فرعی مانند »لندی سين«» ،پيچ«،
»باديل«» ،نور گل«» ،ديوه گل«» ،دره نور« وغيره از گوشه ھای مختلف
نورستان به درۀ بزرگ کنر منتھی ميشود .وقت بوقت در عرض و طول راه
نورستانی ھا مشاھده ميشوند که با لباس مخصوص خود خيک ھای روغن و پنير
وغيره محصوالت حيوانی و نباتی خويش را حمل و نقل ميدھند .ھمانطور که
لغمان از راه دره ھای »الينگار« و »اليشنگ« مدخل نورستان سفلی محسوب
ميشود ،کنر با دره ھای فرعی مختلفی که بعضی آنھا را نام بردم ،مخرج و مدخل
نورستان عليا است .از آخرين حصص عليای دره کنر از طريق »لندی سين« به
»ميردش«» ،کمدش« و »مندگل« راه رفته و اين راه به »ديوانه بابا« به پای
ھندوکش به جائی واصل ميشود که آن طرف تيغۀ کوه بلند از طريق کوتل
»منجان« به درۀ »جرم« بدخشان ميتوان رفت.
بزرگترين درۀ فرعی که در مقابل چغه سرای در قلب درۀ کنر باز ميشود درۀ
»پيچ« است که روی نقشه ھای جغرافيائی خط انحنای آنرا بيشتر بطرف شمال
نشان داده اند حال آنکه وضع واقعی آن بيشتر بطرف غرب مايل است و در
حقيقت امر درۀ کنر و درۀ پيچ قريبا ً در يک حصۀ زياد موازی ھم افتاده اند .درۀ
پيچ از نظر مراوده با نورستان اھميت زياد دارد زيرا تنھا دره ايست که توسط
يک سلسله دره ھای کوچک و فرعی ديگر ،نورستان سفلی و نورستان عليا يعنی
نورستان لغمان و نورستان اسمار ارتباط دارد.
درۀ پيچ تا فاصلۀ تقريبا ُ  30کيلومتر موتر رو است و تا »مانوگی« که مرکز
اداری درۀ مذکور ميباشد ذريعۀ موتر رفته ميشود )مانوگی عالقه داری دره پيچ
است(» .چپه دره« يکی از دره ھای فرعی درۀ پيچ است که از آن بطرف
»پارون«» ،کانتوا«» ،وايگل« »کشنوز« و »کمدش« راه رفته و تا »پارون« سه
روزه راه ميباشد .از »وايگل« به کوتل »منجان« ھم ميتوان رفت .آخر درۀ پيچ
در غربی ترين نقطه خود به »وشال« منتھی ميشود و نقطه اخير الذکر به درۀ
عليای »الينگار« متصل است و بدين ترتيب ميان لغمان و درۀ پيچ مراوده و راه
رفت و آمد پياده موجود است.

درۀ پيچ ھمانطور که با دره کنر موازی افتاده حد به حد ارتباطی ھم ميان آنھا
موجود است و اين ارتباط را »ديوه گل«» ،درۀ نور« وغيره ميان آن دو قايم کرده
است .باشندگان درۀ پيچ و دره ھای فرعی آن صافی ھستند و بيشتر از راه
زراعت شالی ،جواری ،گندم و فروش چوب ھای اشجار کوھی امرار حيات
ميکنند و وسيله آوردن چوب ھم آب رودخانه است .حين گردش در درۀ پيچ به
مشاھده رسيد که حد به حد اھالی دستک ھا و ستون ھای بريدگی خويش را دسته
دسته بھم بسته و ذريعه آب بطرف چغه سرای می آورند و از آنجا باز ذريعه آب
کنر به جالل آباد و دورتر تا پشاور ميبرند.
در امتداد درۀ کنر
پيشتر متذکر شديم که مرکز کنونی درۀ کنر »چغه سرای« است که مقر حکومت
کالن کنرھا ميباشد .چغه سرای فعلی عبارت از مجموعه چند دھکدۀ متفرق است
و بازار کوچک و مختصری دارد و به فاصله  251ميلی کابل افتاده است .چغه
سرای از نظر موقعيت جغرافيائی در محل تالقی درۀ پيچ ،کنر و »اندراج«
دارای اھميت زياد بوده و ھست و بقايای خرابه ھائی که در مدخل دره پيچ در
»تپه چغان« و در پوزه مقابل آن افتاده سوابق تاريخی اين نقطه را ثابت ميسازد.
بابر »درۀ کنر« و »نورگل« را جزء يک تومان و به فاصلۀ قريب لغمان قرار
ميدھد و ايندو دره را جزء کافرستان و حاشيۀ بيرونی آن حساب ميکند و ميگويد
رودخانه »چغان سرای« که از شمال شرق از کافرستان می آيد با »آب باران« که
عبارت از رود خانه کابل ميباشد در بلوک »کامه« يکجا ميشود .بابر يادشت ھای
خويش را در تزک خود ادامه داده و مينويسد» :حينيکه در سال  920وارد چغان
سرای شدم بر مزار مير سيد علی ھمدانی که در اينجا ميباشد بقعۀ آباد کردم.
بلوک چغان سرای مشتمل بر يک دھکده است و ساحه آن محدود است و در مدخل
کافرستان افتاده .اگر چه باشندگان آن مسلمان ھستند ولی با کافرھا مزج شده اند و
طبق عرف و عادات اينھا زندگانی ميکنند .رود خانه بزرگی موسوم به رود چغان
سرای از شمال شرق از عقب باجور می آيد و رود کوچک ديگر بنام »پيچ« از
طرف غرب از کافرستان آمده و در آن ميريزد .شراب چغان سرای تند و زرد
است و به شراب ھای دره ھای نور ھيچ نسبت ندارد .در وقتيکه من چغان سرای
را گرفتم کافران پيچ به کمک اين مردم آمده بودند .در ميان اينھا اينقدر شراب
شايع است که در گردن ھر يک کافر خيک شراب است و بجای آب شراب
مينوشند «.چون حرف شراب دره نور بميان آمد اينک آنچه بابر در تزک خود در
مورد شراب اين دره گفته است ياد آوری ميکنم»:در لغمانات شراب درۀ نور
مشھور است .دو نوع شراب ميشود »اره تاشی« و »سوھان تاشی« .اولی زردچه
و دومی خوش رنگ سرخ ميشود اما »اره تاشی« کيف بيشتر دارد«.
بھرحال بابر شخصا ً بعد از لغمان و درۀ نور به درۀ کنر آمده و چغان سرای را
ديده و قراريکه عادت داشت راجع به موقعيت جغرافيائی و اھالی و عرف و
عادات آنھا ياد داشت ھائی گرفته که خلص آنرا راجع به چغه سرای شرح داديم.

اسکندر مقدونی و بابر کورگانی در فاصله قريب دو ھزار سال ھر دو به چغه
سرای آمده و ھر دو با اھالی کوه نشين و کوھستانی اجداد قديمه نورستانی ھا
مواجه شده و از ديدن مجالس رقص و باده نوشی و صحنه ھای پھلوانی و حماسی
آنھا که شباھت زياد به عادات يونانيان بود به حيرت اندر شده است .در عصر
بابر در حدود  4صد سال قبل با اينکه باشندگان چغان سرای مسلمان شده بودند،
کافرھای دره ھای داخلی نورستان ھنوز با مردم ممزوج بودند و اين وضع نه تنھا
در چغان سرای بلکه از نجرو تا نورستان عليا در تمام دره ھای جنوبی سلسله کوه
ھندوکش ديده ميشد.
قبل برين متذکر شديم که چغه سرای از نظر شواھد تاريخی سوابق ديرينه دارد.
درست در مقابل دھکدۀ چغه سرای فعلی در مدخل درۀ پيچ بخصوص در سمت
راست دره بقايای آبادی ھای مھمی موجود است که در آن به تعداد زياد خشت ھا
و لوحه ھای بزرگ و ضخيم سنگ مرمر استعمال شده بود .تا جائی که بقايای
ديوارھا و تھداب ھا نشان ميدھد يک سلسله آبادی ھای مھمی در اينجا وجود
داشت که از آنجمله ديوارھای يکی از عمارات با خشت ھای بزرگ تراشيده در
سنگ سياه فراز ويرانه ھا در پوزۀ کوه ديده ميشود و در گرد و نواح آن شواھد
ديگر بر وجود عمارات ديگر حکم ميکند و پايان تر در يک قبرستان بسيار
بزرگ که تا يک و نيم کيلومتر در درۀ پيچ ممتد است ،به تعداد زياد خشت ھای
بزرگ مرمری ،پارچه ھای ستون ھای سنگی مرمری و قاعده و سر ستون ھا از
سنگ مرمر به اشکال مختلف ديده ميشود و اکثر اين سنگ ھا ھم مزين با گل و
برگ ھا و تزئينات ديگر ميباشد .ضمن گردش مختصر بسيار کوشش کردم که در
ين تزئينات و در شکل تراش سنگ ھا شواھدی از دوره ھای قبل از اسالم پيدا کنم
ولی ظاھراً چيزی که داللت به اين امر کند ،پيدا نتوانستم .نميدانم بنای اين آبادی
ھا را به کی و به کدام عصر نسبت بدھم؟ جوابی عجالتا ُ برای اين سوال ندارم با
اينکه تراش سنگ ھا صبغۀ اسالمی دارد معذالک خود اين محل که بنام »تپه
چغان« ياد ميشود ،سوابق قديم تری حتما ُ در دوره ھای پيش از اسالم دارد و اگر
قضيه آتش زدن اسکندر بيکی از شھر ھای کافرستان قديم در چغه سرای حقيقت
داشته باشد ،طبعا ً اين سوال بخاطر ميگذرد که اين شھر حتما ً در مدخل دره پيچ در
ھمين پوزه ئی که بنام »تپه چغان« شھرت پيدا کرده است ،وقوع داشت.
سينه عوام و دفتر خاطرات باشندگان محلی ھنور داستان پادشاھی را بنام
»ننگرشاه« بياد دارد و از شھر او و از موقعيت و استحکام و دھليز زير زمينی
آن بطرف مجرای رودخانه پيچ و قضيۀ خيانت دختر او به نفع دو نفر از
شھزادگان چغتائی و مغل بنام »سلطان پگل« و »بھرامشاه« حرف ميزنند که
صورت مفصل آنرا بحيث يک داستان فلکلوری تحت عنوان »دختر ننگرشاه« در
شماره  49سال چھارم مجلۀ ژوندون نشر کرده ام .در اين داستان »ننگرشاه«
پادشاه کافر شناخته شده و واقعات با شکل فولکلوری که دارد به آمدن چغانيان و
مغل ارتباط داده شده است و از احتمال بعيد نيست که ھمين داستان انعکاس
خاطرات و واقعات زمان ھای گذشته را ھم در بر داشته باشد .بھر حال داستانی

را که سه سال قبل نشر شده تکرار نمی کنم چون حرف بر سر آبادی ھای قديم
چعان سرای است ،قسمتی را که مربوط به آبادی ھا نوشته ام نقل ميکنم.
ريش سفيدان محلی حکايت ميکنند که در زمانه ھای بسيار قديم اينجا در اين محل
»ننگر« نام پادشاھی بود بت پرست و بر قلۀ کوه مجاور عمارتی محکم و استوار
از سنگ و ساروج برای رھايش خود ساخته بود چنانچه بياد آن قصر ھنوز قلۀ
کوه مذکور را به پشتو »ننگر کندو« ميگويند .در ماحول کاخ شاھی قلۀ بزرگی
آباد بود که عاليم ديوار ھا و برخی خانه ھا و صفه ھای آن با سنگ ھای تراشيده
تا حال موجود است .وزير شاه موصوف »شامير« نام داشت و قلعۀ مخصوصی
از خود داشت که بقايای آن را باالی تپه طرف شمال قلعۀ »وته پور« سراغ
ميدھند و تا حال آنرا »شامير کوت« يعنی قلعۀ شامير ميخوانند.
ميگويند که شھر »ننگر« سه کروه ساحه داشت و دارای سه دروازه بود که روی
سه معبر قرار داشت .يکی دروازۀ شمالی در حدود »شيکل« در نقطه ئی موسوم
به »سنگر شاه« ،دوم دروازۀ غربی در حدود »ترلی« در دھن درۀ پيچ و سوم
دروازۀ جنوب در حدود نوآباد »نرھنگ« شھر ننگر واقع در ماحول »تپه چغان«
شھری بود مستحکم ،آباد و سر راه داد و ستد تجارتی و مال التجاره کاشغر و
بدخشان و ھندوستان که بدانجا وارد ميشد و در سه دروازۀ شھر از آن محصول
ميگرفتند.
ناگفته نماند که در تمام طول درۀ کنر از »شيوه« تا »بريکوت« تنھا جائی که
بقايای يک آبادی قديمه در آن ديده ميشود ،ھمين »تپه چغان« ،واقع در دھنۀ درۀ
پيچ است که اسم »چغه سرای« يا »چغان سرای« ھم از آن بميان آمده است و اگر
به بعضی روايات و افواھات محلی وقعی داده شود ،از خرابه ھای تپه مذکور
بعضی مجسمه ھا و ظروف فلزی و مسکوکات ھم پيدا شده است و اميد واريم
روزی با استحصال بعضی مسکوکات بصورت دقيق تر ھوويت خرابه ھای
مذکور را تعيين بتوانيم.
تھذيب ھندوکش
بيائيم به شرح مختصر يک قسمت عمومی اين مقاله که عبارت از »تھذيب
ھندوکش« است و بنده از مدتيست به اين فکر افتاده ام تا صبغه مخصوص تھذيب
و تمدن اين سلسله کوه بزرگ را که چون ستون فقرات در وسط افغانستان افتاده
است ،مطالعه کنم .قراريکه خوانندگان گرامی خود بھتر ميدانند ،اين موضوع و
مطالعه چگونگی ھای آن از پھلوھای مختلف کار صعب و دامنه داريست که به
آسانی و پاره مطالعات سرسری نميتوان از عھده آن برآمد .تنھا مطالعه موقعيت
جغرافيائی ھندوکش که بدون تحديد شعبات و سالسل آن بنام ھای مختلف به حيث
يک سنگالخ بلند و عظيم از پامير ،از بام دنيا ،تا حواشی سيستان از شمال شرق
تا جنوب غرب تمام قسمت وسطی خاک افغانستان را اشغال کرده کاريست صعب

که گردش ھای بسيار دامنه دار و طوالنی بکار دارد .دره ھا ،کوتل ھا ،معبر ھا،
رودخانه ھا ،مغاره ھا و مردم ھائيکه از پنجاه ھزار سال قبل از مراتب اولی
دورۀ »پاله اولی تيک« يعنی دورۀ قديم حجر در مغاره ھای اين کوه بزرگ
متوطن شده اند و مھاجرت ھا و بيجا شدن ھا تحت تاثير محيط و کوايف
جغرافيائی در آن تغييراتی وارد کرده امريست که تحقيقات آن ساليان دراز
ميخواھد .تحقيقاتی که آنھم صدھا رشته ھای جداگانه را احتوا ميکند .بھر حال
مقصد از ين مقدمه مختصر فقط توضيح يک امر بسيط است تا حالی شود که اينجا
مقصد از يک صفحۀ تھذيب ھندوکش صحبت در اطراف پاره بديھيات و
مشاھدات سطحی است آنھم از نقطه نظر بسيار محدود در اطراف قسمتی از
باشندگان برخی از دامنه ھا و دره ھای جنوبی ھندوکش وسطی که از »گل بھار«
پنجشير تا »بريکوت« و »مندگل« افتاده اند و به اصطالح عاميانه پنجشير،
نجرو ،تگو ،نورستان لغمان و نورستان اسمار را در بر ميگيرد.
قراريکه عرض کردم از »گل بھار« که دروازۀ پنجشير است تا »بريکوت« و
دھنۀ درۀ »لندی سين« که شرقی ترين مدخل نورستان عليا در داخل خاک
افغانستان ميباشد ،يکعده مردمانی در خم و پيچ دره ھای صعب المرور و زيبای
جنوب ھندوکش وسطی زندگانی دارند که نظر به بعضی مميزات مشترک از نظر
قيافه و رنگ پوست و رنگ موی و چشم و لھجه ھا و عرف و عادات و صبغۀ
زندگانی تقريبا ُ يک کتله مشخصی را تشکيل ميدھند که ھر چه در روزگاران
باستان عقب رفته شود ،تمدن و فرھنگ و مميزات تھذيبی ايشان رنگ مشترکی
بخود ميگيرد که از خالل آن ميتوان تا حدی وضع فطری و طبيعی و محلی تمدن
قديم ھندوکش را تصور نمود.
ھندوکش ھمانطور که سرچشمه آب است و رودخانه ھای خروشانی از قله ھا و
دامنه ھای آن به چھار گرد افق پراگنده ميشود ،کانون زندگانی يک کتلۀ قديم
بشری ھم محسوب ميشود که مراتب چگونگی آنرا تحقيقات قبل التاريخ و مردم
شناسی و باستان شناسی به تدريج روشن خواھد کرد و با شھادت متون »ويدی« و
»اوستائی« و مأخذ قديم يونانی کتلۀ آريائی را در ماحول و داخل دره ھای آن ديده
ميتوانيم و به حيث يک آشيان سنگی که نظر به ساختمان طبيعی کمتر با مناطق
بيرونی خود تماس داشته بيشتر و بھتر از ساير نقاط افغانستان و جھان ديگر عرق
و خون و مميزات نژادی و زبان و فرھنگ و عرف و عادات و خواص اخالقی
خود را محافظه کرده است .اسکندر و يونانی ھای معاصر او در ميان ھمه چيز
ھائی که در افغانستان ديده اند ،ھندوکش و باشندگان آن با صبغۀ تمدن و فرھنگ
مخصوص بيشتر بر آنھا تاثير وارد کرده است .از خالل نوشته ھای جغرافيه
نگاران و مؤرخان يونانی چنين معلوم ميشود که ايشان از نظر تھذيب و فرھنگ و
عرف و عادات حيات اجتماعی بسيار چيزھائی در دره ھای ھندوکش ديده اند که
شباھت ھای خاصی به حيات خصوصی خود ايشان داشت ،شبيه »ھرکول« رب
النوع زور آزمائی و پھلوانی ،شبيه »ديونيزوس« رب النوع مستی و باده نوشی
که ھر کدام آن در عالم داستانی و مجموعۀ ارباب انواع آنھا مقام و موقعيت
مخصوصی داشت .آنھا در کوھپايه ھای ھندوکش »ھرکول« و »ديونيزوس«

محلی را با ھمان مراسم و جشن ھای شکار و پھلوانی و بزم ھای عيش و نوش
وغيره مشاھده کرده اند که خود به تعجب اندر شده و پيش خود مشتبه شده اند و
صحنۀ بسياری از داستان ھای »ميتولوژی« خويش را در قله ھا و دامنه ھا و
مغاره ھای ھندوکش انتقال داده و حتی به اين صراحت رسيده بودند که پيش از
اينکه اسکندر راه مشرق زمين را بگشايد» ،زوس« و »ھرکول« و »ديونيزوس«
و سائر ارباب انواع آنھا بدين کوه ھا رسيده و خاطراتی از خود جابجا گذاشته اند
و يا به تعبير ديگر قراريکه مدام »نيله کوک« يکی از خانم ھای فاضل يونانی که
چند سال پيش برای مدتی در کابل اقامت داشت و تحقيقاتی در در فيلولوژی
اسمای محالت بعمل می آورد ،چنين مينمايد که انعکاس بعضی از ين داستان ھا
اصالُ از کوه ھای آريانا به يونان رفته باشد.
موسيو فوشه در جلد دوم کتاب »از بلخ تا تاکزيال« صفحۀ  258شرحی راجع به
يکی از »ژنی ھا« يا موکلين کوه ھای افغانستان مينويسد که منحيث تشابه با
»ھرکول« يونانی خالی از دلچسپی نيست.
اين موکل کوه ھا که بنام »مھشورا« ياد شده است در تصورات مردم شکاری
مقتدر و پھلوان با ھيبت کھستانی بود که با کمان قوی و تبرھای بزرگ در قلل
ھندوکش گردش ميکرد و نظير ھرکول يونانی صحنه ھای جنگ و شکار و رزم
و بزم داشت .در ھمين کتاب جنگ نامه درويش محمد خان غازی که چند جا در
ين مقاله از آن اسم برده ام ،در صفحۀ  18و  19از سه نفر پيران قديم کافرستان
بنام ھای »پانداد«» ،شيروی« و »الماندی« اسم برده شده .مقصودم اينجا از شرح
ھويت اين سه تن نيست بلکه ياد آوری از يک محل و از يک درختی است در کوه
ھای آن ناحيه که شاخ ھای زياد آھو ھای مارخور در آن جمع نموده و وقت به
وقت با کشتن بزھا قربانی ھا تقديم ميکردند و از پھلوانان و پيران فوق الذکر
خويش استعانت ميخواستند .در اين قصۀ چھار صد ساله حتما ُ خاطره ھای
روزگاران پيشين و پھلوان ھای داستانی و شکاری ھای ميتولوژی ھندوکش
ممزوج است.
آيا نورستانی ھا تا عصر امير عبدالرحمن خان ،تا موقعی که به دين فرخندۀ اسالم
شرفياب نشده بودند ،به تقديس پھلوانان و بزرگان قبايلی و سران دھکده ھای
خويش مقام و منزلتی قايل نبودند؟ آيا بيشتر مجسمه ھای چوبی که تا حال در
موزۀ کابل موجود است ،بزرگان ايشان را چه مرد و چه زن نشان نميدھد؟ در
ھمين کتاب جنگ نامه بعضی از پھلوانان عصر جاھليت نورستان اسم برده شده
که تذکار اسم و شرح کارنامه ھای ايشان موضوع را طوالنی ميسازد.
تصور نشود که اين حرف ھا تنھا در مورد نورستان )کافرستان قديم( مصداق
داشت .به شرحيکه مختصراُ ذکر کردم در تمام ھندوکش شرقی از »شتل« و
»سالنگ« و »گلبھار« گرفته تا »ھونزا« که امروز خارج خاک افغانستان افتاده،
يک عده مردمان کوه نشين متشابه ھمديگر در مميزات عرقی و فرھنگی زندگانی

داشتند و دارند که با تاثير کوايف محيطی محلی در زبان و لھجه و عرف و عادات
و لباس وغيره ميتوان با دقت نظر قيافه حيات پارينه ايشان را در تخيل آورد.
ھمين پنجشير که خود باشندگان محلی آنرا بنام »کچکن« يا »کچکنه« ياد ميکنند و
از »دربند« تا »پريان« يا از »گلبھار« تا »کوتل انجمن« منبسط است و در رشته
مطالعات حاضره ما نزديک ترين حلقه را در سلسله دامنه ھا و دره ھای جنوب
ھندوکش تشکيل ميدھد ،با اينکه به مراتب از حلقه ھای ديگر مانند »نجرو« و
»تگو« و دره ھای »اليشنگ« و »الينگار« و دره ھای نورستان عليا سھل العبور
و قابل تماس است و چندين معبر ھندوکش از راه »انجمن« و »خاواک« و
»طول« و »زريه« و »امرز« و »بازارک« و »شپتال« وغيره آن را رھرو
عبور و مرور ساخته معذالک مميزات عرقی ،سبک عمرانی ،لباس ،عرف،
عادات و صبغۀ زندگانی محلی خويش را حفظ کرده و مردم آن مانند محيط زيبا و
فره بخش خويش با نشاط و خندان ھستند .پنجشير ھمانطور که از راه کوتل
»چمار« و »اريب« و »شلدر« به نورستان »لغمان« و از راه »پچغان« به نجرو
متصل است ،از نظر مميزات عرقی و برخی از مظاھر حيات اجتماعی با
نورستانی ھا شباھت زياد دارند ،منتھا بعلت موقعيت جغرافيائی سر معبرھای
مختلف ھندوکش بيشتر تغييراتی در زبان و عرف و عادات آنھا پديد آمده است.
بسيار نامھای دھکده ھای پنجشير ھنوز شکلی دارد که از کدام لھجه محلی قديم
نمايندگی ميکند .مانند» :اناوه«» ،تواخ«» ،گنه«» ،کنکو«» ،پارشار«» ،ستی
چه«» ،غجی«» ،مرشتان«» ،فروبل«» ،ماله«» ،منجھور«» ،پاراخ«،
»خانيز«» ،ساتا«» ،کرداش«» ،شنگار«» ،نوويچ« » ،مل اسپه«» ،مليمه«،
»چمار«» ،زنی«» ،چارو«» ،کجول«» ،غوزو«» ،پشغور«» ،پاوات«،
»جيشته«» ،کرپيتو« وغيره که مشتی نمونۀ خروار است .مردمان حاليۀ پنجشير
تا يک حد زياد کسانی ھستند که از عالقه ھای مجاور بدانجا وارد شده اند و خود
معترف به اين ھستند .بدين لحاظ باشندگان اصلی پنجشير کم و آنھم در بعضی از
قسمت ھای عليا دره ھا مانده اند و چون زبان پشه ئی در شمال و جنوب پنجشير
در »اندراب« و »سنجن« و »درنامه« و »شتل« باقی مانده و حتی در مدخل درۀ
پنجشير مثالُ در دھکدۀ »کورابه« و کمی در »زمان کور« ديده ميشود ،به حدس و
احتمال قوی حکم ميتوان کرد که در ازمنه قديمه باشندگان اصلی پنجشير بدين
زبان صحبت ميکردند .برای روشن کردن اين مطالب داستان ھای که در زبان
پشه ئی موجود است ،بسيار کمک ميکند و تا جائی که بنده اطالع دارم داستان
ھای پشه ئی تا حد زياد جنبه ھای رزمی دارد و برخی از آن ھا به اوضاع
محيطی و پيش آمد ھائيکه در زمانه ھای قديم ميان مسلمانان و کافران بعضی از
دره ھای »فرچ غان« و »پچغان« و »اليشنگ« وغيره واقع شده است ،روشنی
می اندازد.
پنجشيری ھا دھکده ھای قشنگی دارند که بيشتر در ارتفاعات دامنه ھای کوه ھا و
پيوست با آب ھای جاری با ذوق و سليقه مخصوصی ساخته شده .کلکين ھای
اطاقھای آنھا عموما ُ کوچک و چوکات دروازه ھا اکثراً منبت کاری ميباشد.
اطراف چوکات کلکين ھا را عموما ً سفيد رنگ ميکنند و در بسياری موارد به دو

طرف دروازه ھای حويلی ھا دو »سکو« يا صفه ديده ميشود .بياد دارم چند سال
پيش حين مراجعت از دھکدۀ »استبق« اتفاقا ُ در سواحل چپ رودخانه پنجشير از
ميان دھکده »راغک« پياد عبور ميکرديم .اين دھکده در پستی و بلندی مرتبه ھا
ميان مجرای خروشان رودخانه و دامنه قشنگ کوه نھايت زيبائی داشت .يکی از
ھمراھان من موسيو »کوريل« عضو سابق ھيئت باستان شناسی فرانسوی ميگفت
که اين دھکده و طرز بنای خانه ھا و سبک ساختمان منازل شباھت زياد به يکی
از دھکده ھای يونان دارد .تاک ھای انگور روی ديوار يکی از خانه ھا را
پوشانيده و خوشه ھای انگور مقابل يکی از کلکين ھای قشنگ جلوه خاصی پيدا
کرده بود.
منبت کاری ھای روی چوب از مختصات باشندگان نورستان است که از ھزاران
سال تا امروز اين ھنر بديع ھنوز در ميان ايشان متداول است .نورستانی ھا
قراريکه ھمه ميدانند در روزگاران قديم پيش از تشرف به آئين اسالمی ھيکل
تراشی ھائی در چوب داشتند که نمونه ھای آن در موزه کابل موجود است.
بعد از ينکه ھيکل تراشی با شيوع اسالم در آنجا از ميان رفت ،روح ھنر کماکان
تا امروز باقی ماند و مظاھر آن با نقوش گل و برگ در تمام خانه ھا در در و
دروازه ھا و در فيل پايه ھای عمارات و در تمام اثاث البيت آنھا ديده ميشود و ھر
خانه نورستانی با اثاثه داخل آن يک شاھکار ھنری است که تاثير آن خارج
نورستان خاص در تمام درۀ کنر و از کنر تا پنجشير ھمه جا کم و بيش ديده
ميشود .پيشتر گفتيم که درۀ کنر با اينکه امروز حاشيۀ خارجی نورستان محسوب
ميشود ،در زمانه ھای قديم جزء نورستان بوده و در اثر لشکر کشی ھای عصر
ضيأ الملة و الدين نورستانی ھا خويش را در ته دره ھا عقب تر کشيده اند،
معذالک تاثير فرھنگ و ھنرھای بديع ايشان ھنوز ھم در تمام طول درۀ کنر
محسوس است و ھر چه در ين درۀ بزرگ باالتر رفته شود ،اين تاثير بيشتر
احساس ميشود.
مسجدھائی که در  40و  50سال قبل در دھکده ھای درۀ کنر و پيچ ساخته شده
سراسر به سبک خانه ھای نورستانی است .فيل پايه ھا ،سر ستون ھا ،تير ھای
سقف ،سر کلکين ھا و وضع عمومی آنھا نشان ميدھد که در تعمير اين مساجد
نجارھای نورستانی دست داشته و به اساس ذوق و قريحه ھنری آنھا ساخته شده
است .مسجد »شينکورک« و مسجد دھکدۀ »شال« دو نمونه قشنگ و عالی اين
نوع بناھا است که در حفاظت آنھا بايد صرف مساعی زياد شود .قسمت ديگر از
ين منبت کاريھای روی چوب در قبرستانھا ديده ميشود .در سراسر درۀ کنر در
امتداد سرک و در مجاورت دھکده ھا قبرستانھائی وجود دارد که خالف سائر
نقاط افغانستان در اطراف بسيار از قبرھا صندوقھای بلند چوبی وضع کرده اند.
اين صندوقھا و قفسه ھا عموما ُ با طرز جالب توجھی منبت کاری شده و روش
تزئينات قديم نورستان در آنھا واضح است.

شبھه ئی نيست که تا  70 – 60سال قبل ،پيش از تشرف بدين اسالم اھالی
نورستان ھيکل ھای چوبی مشاھير مردگان خود را روی قبور آنھا ميگذاشتند .قبر
ھائی که امروز در نورستان و در درۀ کنر ديده ميشود عوض لوحه سنگی که دو
طرف قبر ميگذارند ،لوحه ھای چوبی دارند .اين لوحه ھا علی العموم طوری
تراشيده شده که بصورت يک خيال دور افتاده نيک رخ چھرۀ انسانی را نشان
ميدھد .بعضی آن بسيار از اصل تخيل دور شده و شکل تزئيناتی اختيار کرده
است .معذالک مطالعه و دقت و مقايسه و تطبيق ثابت ميسازد که اصل مفکوره چه
بوده و از کجا نشئت کرده است و تحول عقيده چه نقشی در تحول مبدأ ھنری پديد
آورده است .معذالک با تغيير کلی اصل مفکوره ظواھر آن که عبارت از تزئينات
ميباشد از بين نرفته و نقوش لوحه ھای چوبی مقابر با نقوش روی ھيکل ھای
چوبی موزۀ کابل يک چيز است.
قفسه ھا و لوحه ھای چوبی روی مقابر عموما ُ مربوط به ساليان گذشته است که
جديد ترين آن از سی سال عقبتر ميباشد و رنگ ھای چوب آفتاب ديده و باران
خورده با اسناد عقلی و نقلی مويد اين نظريه ميباشد .مرور زمانه در نابود ساختن
اين قفسه ھا و لوحه ھا موثر است .در دھکدۀ »شال« و در پای »تپه چغان«
برخی از آنھا شکسته و پوسيده و از ھم متالشی شده ميرود .بدين لحاظ از حاکم
کالن کنر خواھش کردم اقالً يکی دو از ين نوع لوحه ھا را برای موزۀ کابل
بفرستند.
منبت کاری روی چوب و ساختن ظروف چوبی بصورت ساده و منقوش و ملون
کار است که اصل مبدأ آنرا به نورستان نسبت ميتوان داد .اين صنعت با تحوالت
زمان و مکان از دھکده ھای نورستان تا »داالن سنگ« دھن پنجشير در تمام کنر
و لغمان و تگو و نجرو با روش ھای مخصوص محلی ادامه يافته و باقی مانده
است .در نورستان خاص کاسه مسکه دانی نوله دار بشکل چايجوش ،چراغ،
ھاون )کابيله( و بسيار چيزھای ديگر ميسازند که نقوش آن ھمه کنده و برجسته
ميباشد .در »شيوه« و »شيگی« ،دھن درۀ کنر ساختن کاسه ھا و ديگر ظروف
چوبی منقوش رنگه معمول است رنگه معمول است که نمونه ھای قديم آن منحيث
شکل و نقوش و رنگ بسيار قشنگ و پخته و مقبول ميباشد .در تگو و نجرو و
پنجشير و کوھستان بيشتر صندوقھائی ميساختند مزين با گل و برگھای منبت شده
و خارجی ھای مقيم کابل بداشتن آنھا بسيار عالقه دارند.
در دھکدۀ »شال« کوزۀ آب خوری ئی ديدم سرخ سياه دل مزين با نقوش سياه کار.
ميان اين کوزه و نقشھائی که روی کاسه ھای چوبی قديم »شيوه« و »شيگی« ديده
ميشود قرابت زياد موجود است .نقشھای روی جدار کوزه در اول وھله عجيب
معلوم ميشود ولی با کمی دقت معلوم ميشود بيشتر آنھا اشکال گوشواره و گلوبند و
ساير زيورھای زنانه ميباشد و چون آب آوردن از چشمه و کاريز و رودخانه
بيشتر کار زنان و دوشيزگان است ،کوزه ھا را ھم با زيور ھای ايشان تزئين
ميکردند.

درۀ کنر که امروز حاشيه نورستان محسوب ميشود ،قرن ھا جزء نورستان بود و
تاثير تھذيبی نورستانی ھا در البسه و عرف و عادات و اصول معماری و طرز
بناھا و خانه ھا مشھود است.
اين تاثير از حدود چغه سرای بال در کنر عليا بيشتر محسوس ميشود .در ين حدود
در ھمۀ دھکده ھا اکثريت اھالی به لباس نورستانی ديده ميشوند و اين حقيقت را
در »شينکورک« و »شال« که به فاصلۀ دور از يکديگر ولی متقابلتا ُ در دو طرف
رود خانۀ کنر افتاده اند ،مشاھده کرديم.
خالصه اين قبيل مالحظات را ميتوان تا حد زياد ادامه داد ولی چون مقاله طوالنی
شده نميخواھم بيشتر از ين سخن به درازی کشد .از »سروبی تا اسمار« دامنۀ
مسافرت چند روز پيشتر »از گلبھار تا سروبی« است و رويھمرفته ھر دو مقاله
در جنوب ھندوکش يک منطقه وسيعی را در حدود تقريبا ً دوصد کيلومتر در بر
ميگيرد که ديدن آن به تفصيل وقت بسيار زياد ميخواھد و مطالعه فرھنگ و
تھذيب باستانی آن امريست بسيار دلچسپ .ھندوکش سلسلۀ عظيم کوه ھائی که
وسط افغانستان را اشغال کرده ھمانطور که چشمه خانه آب است ،کانون يک
تمدن و فرھنگ مخصوص ھم بوده که متاسفانه با مرور روزگار چگونگی آن کم
کم از خاطره ھا زدوده شد ولی انعکاس آن در نگاه و عرف و عادات مردم ديده و
از عمق دره ھای شنيده ميشود/.خاتمه/1334/

) -(1در آنزمان ھنوز پل بھسود در جالل آباد ساخته نشده بود و پل کيبلی باالی
رودخانه کابل در قسمت درونته قرار داشت .آن پل زيبا در زمان اعمار بند
درونته زير آب شد) .ب.ف.ک(.

