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 در پی یک نوستالژی ؛گام به گام

 )سفرنامه(
 

 
 

 زادنویسنده: صدیقی لعل
 

 عندلیبان و آن مجلس صوفیانه و روحانی! بخشصدای آرام
شود که دل کندن از آن، بسیار ژی، یک خاطره تلخ و شیرین میآدم ناخودگاه وابسته یک نوستالگاهی 

، گاهی این ببرد از یادتواند فراموش کند و حتا نمیتواند تواند دل بکند، نمیدشوار است، آدم هیچ نمی
آید. ای به بار میها نیز وابستهافتد، بل به وسیله عزیزان که به آنگی برای آدم مستقیم اتفاق نمیوابسته

ها، در مورد ها و سخناهی پیش از آن که جای، کسی یا مسله را دیده باشی، فقط از ال به الی حرفگ
شوی. شود و سخت به آن وابسته میژی تبدیل میخود به خود به یک نوستال گیای، این شنیدهشان شنیده

چنین حس، انسان را وادار دانم؛ شاید آدمی از ازل با این حس، پیوند خورده و ناگسستنی شده باشد، و نمی
 ژی زندگی کند.با یک نوستال کند تا با خاطرات خود و

مکان که به دنیا  به نخستینام، به زاد و بوم خودم، گاهخواهم به زادراستی زمان درازی است که می
و از سوی  باشدمی سو فصل رفتن به این محیط ام بروم، اما در این روزهای نزدیک که از یکآمده

 .کندتر میزادگاه فراواننسبت به رفتن  ام رابه وجود آمده است، عالقه «امنیت نسبی»گر یک دی
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از  ،داشتبعد از اشتراک در برنامه گرامی ،خورشیدی 1401جوزا  18تاریخ  ،روز چهارشنبهبه 

 6:00ساعت  رویم.به یفتل می که گیرندتماس میپدرم  ،در هوتل بام دنیا «عدالت و روشنایی شهدایی»

یرقلی و نماز نماز عصر را در چمن پ رو به سوی یفتل پایان نهادیم، ،عصر از فیض آباد حرکت کرده
 خواندیم. «بند ارچیک»م انشام را در منطقه به 

ز رویه اهای اخیر کشف شده که به شکل بییک معدن طال در سال ،در مسیر راه ما در روستایی ارویشا
شاید بیشتر از هزار تونل  ،گیردهای بزرگ صورت میتونل استخراج طال به وسیلههای زراعتی زمین

گانی و متوازین نیست، محیط های بدخشان توزیع آن به شکل همهباشد، در کنار این که مثل دیگر بخش
 کند.تخریب می نیز زیست را

 شاه عماد میر قلعه ،)دشت شهدا(، چمن پیرقلی، حصاری های چون دشت قرغبعد از طی کردن مکان
 8:10ساعت گذشته  ،شیرچنگ بند ارچیک یا خم ترکان وارویشا، الیابه، سرای بار، ، آس ،1ولیبیک 

 یم.رسمی تل پایان،یف شهرستان« کولدره»به دهکده  ،شب
صورت تمام گسترانیده را بهای صمیمانهال گرفتند و خوان بما را به استق ،هابچهها و قومقوم ،تا رسیدیم
 آیتی ،شب بعد از صرف نان بود. تازه و گیالس الو، ماست، دوغپحاوی کرایی گوشت، اند که 

 گان اول و آخر دعا کرده باشیم.ز خوانده شد تا به روی همه گذشتهن کریم نیقرآ ،بخش از کالم پاکروان
، خاطرات دهکده ، بزرگان، از دهکدهاز هر کجا ،هاشب تا ناوقت نماز خفتن نیز با جماعت ادعا شد.

صمیمانه، پندآمیز و  بسیار هایصحبت از هر چمنی سمنی، قصه کردیم و خندیدیم که ،گذشته و این و آن
 خوش گذشت. مان شوخیانه نیز صورت گرفت که به همه

، است نورانی و منور آبم، فضارا در مجلس بزرگی میآید، ناگاهان خود به سراغم میخواب بسیار دیر 
که در چهار  ولی بسیار زیبا و قندیل مانندهای روزگار ما کمتر شباهت دارد، های که به چراغچراغ

انند ن مای به سقف آن که نور ماهتاب به دوربا سقف بلند و روزنه های بزرگیاتاقاند، سمت اتاق آویخته
دیده که مانند یک و شفاف داخل اتاق بسیار زیبا توان مهتاب را از شود و مییک نور معنوی پایان می

های چهره بینم بابه روی صحن اتاق مردانی را میآسمان آرمیده است، چتر پر درخشش به بلندای 
ای به صورت حلقه د،نپوشکه تنها عارفان آن را می های ابریشم، دستارهای سبز و سفیدنورانی، جامه

در مجلس مرد شناسم، در صکنم همه را میحس می ،کنماما یک بار دقیق نگاه می دانم چرانمیاند، نشسته
مایل به خاکستری، آهسته بی اراده زیر لب  یهای سفید و جامهبا دستار سبز و لباس ،بینمروحانی را می

که  شوممتوجه می ،اندازممیر صاحب است، میر صاحب سید جعفر ولی، به دیگران که نگاه می ؛گویممی
بینم در کنار میر سیدجعفر ولی، میر سید امام الدین می گذرانم،کدام را از نظر می شناسم و هرهمه را می

ولی، میر شاه عماد غازی، سید زمرد حامد،  بیک میرشاه عماد ،است 2ولیبینم میر شاه نیاز ، میاست

، مال سید موالنا سید عبدالرحمان خرقهسید بالل یفتلی، ایشان مخدوم، موالنا سید حسین، سید دولت یفتلی، 
مشتاق و  ، کاکا سید سلیم خان را،بینمها کاکایم را میشود و در کنار آنکسانی دیگر نیز دیده می عاقل و

آن  است، جای خودش را یافته ،گویم یافتهبه دلم می ،کندبه دقت همه چیز را گوش می ،استخوشحال 
خواست. یزی که میخودش را پیدا کرد و رسید به چ ،داشترا دوست می و عرفان گونه که تصوف

اند و به نشسته در پشت پرده روزنه زنان ،در آن کنار پرده گام با روزن،هم دیگری بینم در اتاقمی
 شناسم....شماری از این زنان را می ،کنممیکنند حس می های متصوفان گوشحرف

، شماری شعرهای عرفانی کندنی و پندآمیز میهای قرآحکیمانه، قصه سخنان ،مجلس در آغاز سر حلقه
، گویممن هم ذکر می ؛کنم، حس میگویندگویند، ذکر میمی «نقشبدیه»ی طریقهخوانند، سخنانی از می

با حرکت سحر و این گونه  کندهای شب ادامه پیدا می، این حلقه تا ناوقتبنددعجیب در من نقش میحس 
 .3شومبه نماز بامداد بلند می شوم وناگاهان از خواب بیدار می، خیزان
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چه خوابی  آییم، راستیبه حال می بیشتر گویم عجیب خواب بود، عجیب خوابی... مثل این کهبه خود می
 چه خواب خوب و قشنگی، خیلی خوب بود، خیلی قشنگ... ،بود

زیر  ،رویمنخست می ،خواندشود، بلبلی به زیبایی تمام میهوا کم کم روشن می ،خوانمنماز را که می
ز گیالس را از نظر های قرمگذارنم، دانهاز نظر می درختان گیالس، درختان پر شاخ و برگ را

های دستمالم را رقصاند، توپکرقصاند، موهای من را نیز میگذرانم، باد مالیم برگ درختان را میمی
کنم، سپس مثل که چیز رقصاند و همچنان در طنین باد مالیم به آواز پرندگان خوش صدا گوش میینیز م

ای ما بود، من رویم به توته زمین پدری که روزگار خانهکنم، میبه یادم آمده باشد، شتاب زده حرکت می
ر گریه کردم و شاید در همین جا تولد شده بودم، در همین جا برای نخستین بار نفس کشیدم، نخستین با

که درختان پر برگ و بال  هبه باغ مبدل شد ،حاال این زمین که روزگاری خانه بود نخستین بار خندیدم،
کنم حس می رقصاند،های دستمال من را نیز میرقصاند، موهای و توپکها را میهای آندارد و باد برگ

بیخی از ازل پیوند دارم، به  گاران قدیم پیوند دارم،دارم، بیخی از روز ایبا این خاک پیوند کهن و دیرینه
کنم، به رو به درختان کهن سال سیب می ،کنم دو درخت کهن سال سیب نیز وجود داردپایان نگاه می

ها چون ها سیبگویم درختان سیب چوکک، درختان کهن سال سیب چوکک، که در میان برگخود می
قندیل  ،باشدکنم قندیل سبز نمیفکر می ، اماگویم چه قندیلیخود میهای قندیل سبز آویزان است، به دانه

 گویم هر چه است زیباست، بسیار زیباست.به خود می ،سفید است
شناساند، برخی از برایم می ،شناسمهای را که نمیآید، مکاننیز به دنبالم می ،گذرد که پدرچندی نمی

مثل همیشه آرام  مبینم پدرشناسم، میها را میآن الکاندهد که اکثرأ مف را نشان میهای اطراباغ
در تالش راست کردن شان  ،انددر اثر آب و باد مسیر خود را کج کرده که برخی از درختان ؛گیردنمی
چای  ؛زندصدا می هاخوانند و دوستی از آن سوی باغبی وقفه می وزد و عندلبانیشود. باد مالیم میمی

 صبح آماده است.
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 گل و گیاه! هایهای جوشان و چمنچشمه
ای چ، دهدرا نشان میخورشیدی  1401جوزا سال  19تاریخ  ؛مفونیصفحه تلتقویم  که شنبهروز پنج صبح

یم، در ها نمودیالقی کنیم و رخ به سوی، نوش جان میبا صمیمیت تمام صبح را با مردم پاک دل روستا
که هر کدام به نوبت سوار آماده گردید سواری  چند مرکب نیز به ،مسیر راه های دیگر برایگیکنار آماده

از  ،آیدگی و پرتابی به سراغم می، ولی گاه گاهی که خستهپیاده بروم ترجیح دادم، اما من شویمباید 
 دشوارگذر ننسبت کند، با آن که راه کوتلام میهگاهی خست ،مرکب ، ولی زق و پقکنممرکب استفاده می

 خالی از خیر و کیف نیست. ،هاگیسواری به یاد بچهولی به هر صورت خر شوم.پیاده می ،است
و شمال  یی آب سرازیر است و بادآن چشمه آید که در هر کدامهای سبز و شاداب میدره ،در سر راه ما

 که آبویا گمعدنی و زالل های چشمهدر این  .گیریدبه نوازش می مالیم نیز موهای کاروان ما را نیز
، آب کنیمر راه نخستین آب که نوش جان میاست، در مسی روان باالی سه برگه و سه برگه باالی آب

و  جا پیالهدر این باشد،فام میسرد و به قولی نقره بسیارکه  است« زرنگک»چشمه زالل و صاف به نام 
خود را به شکم بندازیم و لب را  ،تصمیم گرفتیم کنیم، به آن خاطر جان که با آن آب را نوش نیست وسیله

در هنگام نوشیدن آب  از آن نوش کنیم که کردیم. جرعه وقه به لب آب بگذاریم و جرعهعشچون لب م
، لب به لب معشوقه، ببخشید، بسیار های عالمحس کردم کودکی هستم جدا و دور و بیگانه با تمام بدبختی

کردم در رگانم خون تازه و پاکی سرازیر شد، حس  چنان نوشیدم که حس ،بخشید، لب به لب آب گذاشتم
ها نیز ، آنهای که در مسیر راه بودکردم تمام اندوه دنیا را از وجودم خالی کردم. راستش بعد تمام چشمه

هر  ،چون مروارید یهای کوچکدر داخل آب سنگچه داد.زنگالی بود و چنین حسی را به آدم می سرد و
دیگران  ،صورتم را شستم گذاشتند، با آن آب پاکنمایش میند و زیبایی خاصی را به درخشیدرنگ می
 منتظرم بود. مان،از روستیان یند، هنوز مرد جوانرفته بود
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نمایان شد، همراه شان  انداز بود،سه چوپان بچه که از دور صدای فلک شان به گوش طنین ،در دم رویم
داشت، از ایشان خواستم باز هم فلک بخوانند، هر کدام  )توله( نی خودبه دست  هاآن از یکی دست دادم،

سید »ول را جوانی به نام رت سلسله یاد داشت کردم، رباعی اند که به صودرا خوان تییهای از دوبپاره
 آغاز کرد: «مصطفی

 مرغ آبی را ببین که بلند پرواز کرد
 گرد کجکش گشتم ظالم ناز کرد

 روز صد بار ،متگرد کجکش گش
 بلند پرواز کرد ،دلش که به ما نبود

 نام داشت و سه مصرح را خواند: «احمد سید» ؛دومی
 نو نهال ملک یفتل سر نهال کولدره

 زند هر آبشار کولدرهبوی جنت می
 بلبالن چه چه زند در هر مزار کولدره...

رد و نی نواز نیز بود، هر کنام داشت که صدای شفاف و رسایی از خود بیرون می «سید یوسف»سومی 
ت گذشته را به صورت واضح اند، اما در هر حالت زیبایی و اصالشکسته چند دو رباعی آخری قالب را

 های بومی یافت.در این بیت توان،می
 نام است «وقاص»به لنگر حضرت 
 است «دامال جان»به باال حضرت 

 آن موال ،چنار آن موال
 است.بان به تای سر پیران سایه
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یی از آن، در هر دره و باغچه های سبز و شاداب کهمسیر راه ما دره است، دره ،رویمهر قدر که راه می
به آن خاطر زیر لب زمزمه  ،باشدمی «کولدره»های مردم یالقیها و زمین ،جاری است صافی چشمه

کدام از این  است. که هر «کولدره»دره و هر دره  چشمه وکنم؛ کوه است و دشت است و سراسرمی
ی به خصوص خود را که هر کدام آن گل و گیاه باشدا رنگ میرنگ هایل و گیاهرین بستر گتها بهدره

 ناپذیر است.بادنجانی و سبز وصف بنفش، های سرخ، آبی،با رنگ هارنگی گل دارد و رنگا
است که شاعر دانشمند  همردم روستا بودهای آن زمین خیاگی و فرشادهگبا  ها،؛ این درهگویمبه خود می

 گفته بود: چنین و مشهور بدخشان، موالنا عبدهللا مصرع راغی روزگاری
 باغ خوش و صحن مصفا دارد «کولدره»

 آ، ببین تخت سلیمان یلیلی «سرون»به 
تاران، ، جنبلک، ؛ بلکهای شناخته شده و ناشناخته طبی و داروی مانندگیاه ،هاکه این دره آن در کنار
هر دره و کنار  از در خود دارد،را  و غیره جیگار زیره، آریچ، سه چک، پودینه، تاران، چکری، آغون،

باشد ها پاک، خنگ، زالل و شفابخش میبنیز جاری است که خود این آ یهای سرد و صفاچشمه ،دره
 ، چشمه ایلگه دشت،چشمه دخترک، چشمه شور ی طی رز،یاد نمود: چشمه ،شودها میاز این چشمه که

دار، چشمه رو به قبله، ی دره آبی زرنگک، چشمهحضرت ایشان، چشمه هخواجه داد، چشمی چشمه
 .باشدمی غیره ورها یبی شچشمه

کند تشنه را پاک و مدوا می هایلب های درد دیده وخود دل ،هااین چشمه ،های داروی که بگذریماز گیاه
 د.نشویمیآدمی را و تمام اندوه وجود 

های رنگا رنگ که ای، به باالی مرغزارهای سبز و گله ابری نقرهیک، تیزه استآبی و بسیار پاک آسمان؛
م و یالجا حکایت از یک هوای مشده و همهبیشتر نمایان  ،اند، در روشنایی آفتاببلند شده نهااز میان گیاه

 دهد.کمتر تجربه شده را نشان می پاک، آب سرد و یک احساس راحت جادویی
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، در کنار افزوده است محله که به شادابی اندسرخ کوهی نیز سرکشیده هایدر کنار این گل و گیاه، الله
از  نیز های صد برگ کوهیدر این میان گل وجود دارد، هابرگها و گلهای منج و دیگر گلآن گل

های سفید، که گل اندانداختهی خود را به شانه چادر انبوه قطار و زیبا و به شکل انددیگران عقب نمانده
ز دور ا ،بوی خوش آن ،یبایی خوددر کنار ز از خود بیرون زده است، در خود دارد و راجی و زرد ننار

 سازد.آگین میشاداب را عطرهای زیبا و کشاند و درهمی ها انسان را به سوی خویشدست
به نام )پوست نیزان( که به قول مردم محل در اصل دهند که را برایم نشان میدر مسیر راه جای 

کردند، در این منطقه روزگاری لباس و پوستین آماده می ؛گویندبوده است، مردم می «پوستین دوزان»
به  ه است.اسانی را پشت سر گذاشتیفتلی و س ی،کوشان های یونانی،ولی این مناطق تمدن ،دانمدقیق نمی

از دل  ،دها را تجزیه و تحلیل کنیدهند که اگر آنمی را به محالت هایدر سر راه ما نام همین گونه،
 دهد.تاریخ خبر می

بسیار  چهدار است و یک باغدار و غیر میوهمیوه هایسرسبز و زیبا که دارای درخترسیم به محل می
ایی را به های زیبایی رویکه دهکده اندرا بریده ان کالندر این محل درخت در خود دارد،قشنگ و سبز را 

و  که آب صاف و زالل دارد «رو به قبله»ای به نام چشمه ،است ییچشمه ،ین محلدر ا ،درآویاد آدم می
 و درست مانند نامش رو به قبله است. قرار گرفته ،ی این باغ زیبا و جنگلیباال در

ولی این باغچه بسیار خوشم آمد، یک باغچه رویایی و فوق العاده بود، با درختان گیالس  ،دانم چرانمی
بسیاری جاهای  به تبسن یالنزردیو و سرغ ،ویژه و خاص این منطقه، هر چند میوه گیالس کولدره

چون  ،خیلی متفاوت است ،ولی گیالس که در این منطقه ییالق زمین بود ،شیرین و با مزه است بدخشان
 باشد.می نیز تر است و خالدارهای دیگر بزرگنسبت به گیالس ،در کنار لذیذ بودن

 ،باشدروستایی کولدره، دهکده سرسبز و شاداب و دارای آب و هوای گوارا می ،همان گونه که گفته شد
در این منطقه های آن  بسیار شیرین و لذیذ است، عالوه از میوه گیالس که شاید به آن خاطر باشد که میوه

: گیالس، گیالس خالدار، شکندی )گوساله کشک(، های دیگری همانند، میوهبسیار ویژه و استثنایی است
نشپاتی، آلوبالو، سیب، سیب سرتاق، سیب چوکک، سیب بخاری )سیب خالدار که از بخارا  ناک، امروت،

ه هر کدام آن نسبت آب و هوای ولی حاال از بین رفته است( و دیگر.... وجود دارد ک ،آورده شده است
 باشد.خوب و مناسب بسیار لذیذ و خوردنی می
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 سنگ شاه و عروس!
سنگ »ر به نام مکان مشهو ؛گویندکه می به جای سیمری پیاده میگاه سوار و گاه ،هی میدان طی میدان

 دو سنگ جالب در دو موقعیت رسیم،ها میگی به دیدار سنگبسیار به شیفه است،« شاه و عروس
می« عروس»و دیگر آن را به نام  «داماد - سنگ شاه»که یکی آن را به نام  نزدیک به هم قرار دارد

و  است تر از سنگ عروسپیش «شاه»سنگ منسوب به  د،نکه در چند متری یک دیگر قرار دارشناسند 
سنگ  ظاهرأ د،نقرار دار الت طبیعیهر دو سنگ به حباشد. از شاه می ترسنگ منسوب به عروس عقب

و بسیار زیاد به مجسمه مرد شود معلوم میایستاده به شکل  ،دهندیا داماد آن را نسبت میاه که به ش
 شباهت ندارد.

ه باالی ب گویا های روستایی دارد کهوسهای با عرشباهت ،است «عروس»سنگ که منسوب به  اما
ها با چادر ها را در دهکدهعروس ،هنوز هم است یا نه، اما در گذشته ،دانمدقیق نمینشسته است. سنگی 

ردند و چادرها را کهای دیگر آراسته میو رنگ ، نیلی، سرخچادر سبز، سفید های چند رنگ مانندیا لته
سازی ، من این گونه آراستهشدار زیبا معلوم میکه بسی گذاشتندمی به سر ای با فاصله یک دیگرمرحله
را از  در واقع مجسمه طبیعی عروس یک چنین نمادی بودم، بودم دیدهسان را در زمان که کودک عرو

 گذاشت.خود به نمایش می
ه ممجس هایپاو زیر  توجه نکردند نیز هااین سنگ ودن،حتا به طبیعی ب ،کور قاچاقبران ولی شوربختانه

مال و گنج دنیا را پیدا کنند و این گونه ز ا یچیزشاید تا  را کندن کاری کردند «شاه»طبیعی منسوب به 
 های گرسنه خود را سیر کنند.شکم

های در زمان ؛مردم به این باور هستند ،دنای دارهیاما این که سنگ شه و عروس چه فلسفه و وجه تسم
خداوند ج دعا درگاه این شه و عروس روان بودند که از پیش روی شان لشکر کفار آمده است و به  دور،
دهند، که نسبت می «اسکندر مقدونی» یاندل شدند، شماری این قصه را به لشکر، به سنگ تبکردند

، اما فراموش نشود که باورها و های طبیعی هستندها در واقع سنگتواند درست باشد و این سنگنمی
 رهنگهای مردم و فپس این باورها و اندیشه ،سازندرا می هاهای مردم است که فرهنگاندیشه

بارها در شب دیدم که  ،هادر گذشته ها دوستی گفت؛ر هنگام دیدن سنگد را باید پاس داشت. هاسرزمین
. یک سوختدرست مانند گور شهید چراغ می ت،سوخچراغ می ،شه و عروس هایدر کنار این سنگ

ام، شهیدان را خود دیده آید که این چراغ سوختن به سر گور، اما یادم میتوانم باور کنمنمی ،گویمبار می
بار چنین سوخت و برای نخستینگاه شهید چراغ میام، خودم دیده بودم که به سر آرامخود تجربه کرده

، دیگر منتظر شدولی بعدها هنگام که شام می ،مه بودترسیدم برایم نشان داد بود، در آغاز اتفاقی را مادر
گان روشن شود و اطراف خود را روشن شود، مانند ستاره بیاید و چراغ گور شهید هابودم که آدینه شب

 کند. یروشن
، جا که تجربه کردماند باور کرد، ولی تا اینهای که مردم در طول تاریخ بافتهشود بسیاری از فلسفهنمی

مجبوری  ،مردم در خودشان رازهای اسرار آمیز دارند هاراز هستی آن، باورها و فرهنگدر عالم و 
ولی وجود دارد، تجربه آید، کنی که با عقل جور نمیمسایل را تجربه میو  باوری کنید گاهی چیزها

 انگیز است.آور و شگفتیشود و گاهی هم بسیار شگفتیمی
 د،نگی ملموس و غیر ملموس دارها، باورهای فرهنها(، شگونها )ضرب المثلمردم ما در کنار متل

 هاآوری در آنبینی راز و رمزی شگفتیولی گاهی می ،آیدگاهی برخی از این باورها با عقل کنار نمی
 وجود دارد.
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 های یفتل بدخشان!توریزم روستایی و گردشگاه

ستایی توریزم رو انکشاف در زمینه ولدره یکی از روستاهای سرسبز و خوش هوای یفتل است کهک
روستا در کنار آب و هوای خوب، سرسبزی، باغداری و این  داشته باشد، البتهای تواند نقش سازندهمی

یک مجموعه یا  ،در واقع این مسیردارد که را در خود های طبیعی و تاریخی گردشگری مالداری، مکان
 شود آن را چنین فهرست نمود:مییک کلیکسیون گردشگری را در خود پرورانیده است که 

 تاریخی( یکرام )آبدهجعفر ولی و هفتت اولیا  گاه میر سیدآرام - 1

 قلعه حصارک )باستانی( - 2

 ها )باستانی(دوکانک - 3

 مربوط  گزانک( -کاشغر تپه )باستانی  - 4

 مربوط گزانک( –دره شهر )باستانی  - 5

 های طبیعی آمیخته با باورهای مردم(سنگ شه و عروس )سنگ - 6

 باستانی( –سنگ نمازگه ) تاریخی  وچهار راه  - 7

 ها )طبیعی(ییالقهای سبز پر گل و گیاه دره - 8

 های شیرین و زالل آب )طبیعی(چشمه - 9

 (گورهای قول ناس )تاریخی، باستانی - 10

 های یفتل پایان(مربوط ییالق –مرغزار میر )طبیعی  - 11

 ها(و راغ گاه، آبدات تاریخی، میان یفتلحضرت سلطان )آرام - 12

 های یفتل و راغ(گاه، آبدات تاریخی، میان کوهگور کافر )آرام - 13
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های گردشگری و شماری روستاهای اطراف الی مکان ،در یک مسیر گرفته شده است ،البته این فهرست
های تاریخی و مکان ها،در کل یفتل پایان و بعد یفتل گیرد، اماهای میان راغ و یفتل را در بر میکوه

 کوشانی و ساسانی است و در واقع موزه و گنجینه از تمدن؛ یفتلی، طبیعی گردشگری فراوان دارند که
باید هر کدام را در مسیر خود به صورت  ها، برای دیدن آناز خود مسیرهای جداگانه دارند ؛هر کدام

ها، هر چند آبدات تاریخی یفتل یهای دیگردر بخش ،آیدجداگانه فهرست کرد، اما آن گونه که در ذهنم می
ها چیز باقی از برخی از آن ییجز ویرانه اند وونی و معیاری بارها کاوش شدهآن به صورت غیر قان

 کرد:فهرست توان می این گونهها را های گردشگری یفتلمکاننماده است، اما با آن هم 

 باستانی، فعال مربوط البابه فیض آباد( –)تاریخی  بیک ولی قلعه میرشاه عماد - 1

 دره شاه بیکه )قلعه جنگی میرشاه عماد بیک ولی/ مربوط الیابه فیض آباد( - 2

 گاه میر سید عنایت هللا عنایت )آبدات تاریخی، دهکده دره رزان(آرام - 2

 تاریخی، یفتل باال( –کوه غازیان )طبیعی  - 3

 (یفتل باال خم ساربانان )باستانی، - 4

 گاه شاه کالن )تاریخی، یفتل باال(آرام - 5

 گاه شاه خورد )تاریخی، یفتل باال(آرام - 6

 یفتل پایان( جه برسنگ ولی )آبدات تاریخی،خوا - 7

 یفتل(خواجه لنگر )آبدات تاریخی،  8

 )آبدات تاریخی، یفتل پایان( و هفت اولیا کرام گاه میر سید جعفر ولیآرام - 9

 عه )آبدات تاریخی، یفتل باال(خواجه سوم - 10

 ها(های یفتل و راغحضرت سلطان )آبدات تاریخی، میان کوه - 11

 قلعه توریاب )باستانی، یفتل پایان( - 12

 آبشار سری ننگ )طبیعی، یفتل پایان( - 13

 نالند شهر )باستانی، یفتل پایان( - 14

 قلعه حصارک )باستانی، یفتل پایان( - 15

 )باستانی، یفتل پایان(کاشغر تپه  - 16

 طبیعی، یفتل باال(های میراثچنار سقاو ) - 17

 ای زیر زمینی )سری ننگ یفتل پایان(مغاره - 18

 (، فیض آبادای زیر زمینی )از الیابه الی خواجه عبدالمعروف کرخیمغاره - 19

 مرغزار میر )طبیعی، یفتل پایان( - 20

 پنهدره یفتل پایان( –میر شاه میر بزرگ )آبدات تاریخی  - 21
 

و ممکن بخش از بدخشان  گرفتبسیار کالن را در بر مییک ساحه  ،فراموش نشود که یفتل در گذشته
های سیاحان به آن شتبرخی از یاد دا در و «ختالن»ده تاریخ است که نویسن هگرفتامروز را در بر می

گردیده است که یک بخش آن  ها( تبدیلزمان به منطقه کوچک به نام )یفتل است، ولی به مرور اشاره شده
)یفتل پایان( است و بخش دیگر آن به نام )یفتل باال( که فعال مربوط فیض آباد مرکز والیت  شهرستان

شود.بدخشان می

دره شهر،  ؛های چونکنار روستایی گزانک، از محله از گذشتن بیرون شدن از روستایی کولدره وبعد از 
به نام شاش  هایبه مکان رسیمگذشته می ها،دره آبی ها و، زرنگک، لیچک، جنگی، دره کجیدو گینک

« سنگ رمه» را در خود دارد که به نام «سنگ انبوه»ی است که یک جا محلهکالن و شیبرها، در این
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ست که بسیار بزرگ فراوان اهای خورد و شود و سنگشهرت دارد و مثل رمه یا گله گوسفند معلوم می
ها در خودشان را عجیب را این سنگ خاصیت انگیزتر این که یکچیزی شگفتی رسد،جالب به نظر می

بل به  ،آیدمانند سنگ از آن صدای بر نمی د،زنیوقتی یکی آن را به روی دیگر آن می چنانچه ،دارند
انگیز است. ولی در اصل لب و شگفتیآید که خیلی جااز درون سنگ صدا می ،مانند یک آهن آزاد

در  اند کهسر به هم آورده «شاش کالن» یهای طبیعی است که به شکل خورد و بزرگ در محلهسنگ
شود، ممکن در چنین صدای بیرون می هاسنگاین ا از تحقیق شود که چر گی آن بهتر است،مورد چگونه

 د.نمواد معدنی داشته باش انخودش

 
 شاه عماد غازی!تصویری از میر 

، کمتر ترش و بیشتر شیرین آوردند تازه برایم چکه . امامخواهمیدوغ تازه  ،مرسیمیهمین که به شیبرها 
خواستم دوغ تازه کامال تازه بنوشم که یکی از جوانان همراه پاره نانی برایم و با مزه بود، ولی دلم می

خواستم به جایی آب بخش بود، ولی تشنه بودم میآرود چکه با نان نوش جان کردم هر چند بسیار لذت
نیافتم، ناچار نزدیک  ،را پیدا کنم تا به داخل خیمه برود خواستم یک کسی، میبنوشم یالقیتازه یدوغ تازه 
دو باره برگشته  رفت و ،را برایش دادم تهی شده چکه یاز داخل بیرون شد. چین م که جوانیخیمه رفت

به روی  ،آورد دوغ های تاجیکی بخارایی همانندی داشتهای رویش به چینیکه گل یینبرایم در همان چ
اند، بسیار گفت همین لحظه آن را آماده کرده خیلی تازه بود، آن بچه ،را نوشیدمسنگی بزرگی نشستم آن 

 بخش بود.لذت
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برای  کرد،ی میزندگ جادر این اشهای نزدیک بود که با خانوادهی که از آن دوغ نوشیدم از قومخیمه
همه به روی  ،شکفرشی انداختند با چند دو ،گیالس بزرگ در زیر درختان تر از خیمه،مان در پایان

بسیار فعاالنه خود را در شیر  ، همههای ورقی آوردندمان چای شیرچای با کلچهبرایم ،تیمسها نشتوشک
صمیمانه  که مجلس ددنی از کلچه ورقی نوش جان کرو حد اقل چینی از شیر چای را با پاره ندچای گرفت

 بخشی بود.و لذت
نوشی و ای آب زالل بود که گاهی برای آبالس دو چشمهدر کنار درختان گی ،گاه مادر نزدیک نشست

ای و شفاف رفتم به چشمه باالتر از جمع که یک چشمه نقرهکردیم، ها استفاده می، از آنید ضروریموار
دست روی خود را با آن آب زنگال شستم و از آن بلندی روی به هم  ،بود و آب بسیار سرد داشت

 :ها را ناخودآگاه به یاد آوردمبودند دیدم و این بیت های زیر درختان گیالس نشستهکاروان
 

 چشمه رسیدمی سر
 شه دیدمقد و باال

 قد و باالش چه باشه
 چشمای سیاهش دیدم

 
تا کرایی  ،ندرا کشتند و در دیک انداخت ی، بزغالهقبال همه چیز را آمده کرده بودند هبخش مالی سفر ک

مرغزار »ای غ تازه روانهولی ما بعد از نوشیدن سطل از دو ،درست کنند، آشپزها دنبال کار خود شدند
 شدیم. «میر

کیه کرد، از شد به آن کمی تمی ،فراز و نشیب ی پرتیاق که نوک آن با آهنی مزین شده بود و در راه
های خود سوار شدند و طی به مرکب ،کسانی که نیاز به مرکب داشتند ،گرفتم یکی از دوستان به امانت

بخش و عشق سفر همراه بود که هی میدان و ه و هوایی لذتراه ما با شمال تاز ،ه راه افتادیمکاروانی ب
 «مرغزار میر»و  «کولدره»گاه شیبرهای ییالق میان در ،«قول ناس»طی میدان به نقطه بلندای به نام 

 رسیدیم.
جا به کوه از آن ،کردیم مان نگاهم، به اطرافهمه نشستی ،«قول ناس» آن بلندی ای درچند لحظه

 ته بودند وسکه در زیر درختان گیالس نش یهاکردیم، به بچه نگاه «گور کافر»و  «حضرت سلطان»
 های پدر کالن نگاهبه زمین کردیم، و مردمی نگاه های اجدادیبه زمین ،کردیم نگاه ،پختندکرایی می

راندیم، همه چیز زیبا و کی همه را از نظر گذییکی  ،کردیم نگاه ،های مرغزار میربه زیبایی ،کردیم
بارید.مانند شبنم سحرگاهی می و خودش داشت ، شمال تازه که گویا عشقی در کالمقشنگ بود



در حدود بیشتر از پانزده  ،بلند شدمخود شد، از جای شماری از گورها دیده می ،«قول ناس»در بلندای 
جا کشته شده ه در همانمثل گورهای کشد فکر میبه هر سو خوابیده و پراگنده بودند،  ،گور را شماریدم

با شماری از قاچابران چند  گفت ،اند. یکی از جوانان که از نظامیان حکومتی بودجا دفن شدهو در همان
های با دست و سرهای بزرگ بودند.قبر را کاوش کردیم، آدم

 جا به ما رسیدهمانند افسانه به صورت سینه به سینه تا این قصه آن ای دارند کهاین قبرها از خود فلسفه
 ،ر شاه عماد غازیاند در روزگاران بسیار دور توسط میام مردان که در این گورها خوابیده، شنیدهاست

 ارباب یکی از روستاهای« باکشه»خانه شبی در قوش شود؛اند. قصه این گونه شروع میکشته شده
که  نام دارد« نابره»آید و این مهمان می، مهمان از دولت خودمختار بدخشان «کولدره»جوار دهکده هم

در هر شهر و  «نابره» .است های حکومت آن روزگار بدخشان بودههای چین و از پشتباناز قلماق
آن شب دختر زیبا روی را که  های آن دهکده مجبور بودند تااربابان و خان ،شدشهرستان که مهمان می
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، شماری به این بردندمی «نابره»، به حضور بود کشیده اش به هر کجایآوازه ،از حسن و صورت
 آن روزگار بوده است. )داروغه( گانگیرندهاز مالیه« نابره»باورند که 

 
یکی از  ،داران برایششد، مهمانبرآورده می واهش او نیزچنین خباید یک ،در این دهکده وقت آمد

این دوشیزه از دهکده  .ها کردنداش توصیفگان را پیشنهاد کرده، از حسن و صورتهزیباترین دوشیز
 .بود «بی بی سیده» به نام یعنی از روستای کولدره باال،

 ، مانعهبود برادرش که جوان قامت بلند و تنومند، درسخبر از بردن وی می «سیده»ت به خانواده وق
به  گویند؛می ،دانستهل ناین را، راه ح ،و بزرگان دهکده اعضای خانوادهاما ، شودرفتن خواهر خود می

ی ، همهو افراد حکومتی های خانبچه ،نرود «سیده»ل پیدا کنیم و اگر باید ما راه ح ،هر گونه که باشد
 .را قتل عام خواهند کرد ج خواهند برد و همهاو مردم روستا را به تار دار و ندار ما

های، در برود و چال و نیرنگ «یدهس»رند که یگره تصمیم به این مییبا برادرش بالخ «سیده»خانواده 
 کنند.راهنمایی می برایش ؛کند استفاده «نابره»برابر 

از راه دیوار به مهمان خانه، خود  «شاه عماد»برند و برادرش می «باکشه»را به مهمان خانه  «سیده»
از  ،بیندرا می «بی بی سیده»وقت  ،خوابیده است رود که ویمی «نابره»به اتاق  «سیده» .رساندرا می

که زن  «سیده» .کندمیها تحسیناو  به زیبایی خدا داد شود وخیزد و به صورت آن خیره میجا بر می
 «نابره»بیند که شمشیر وقت می ،های خانواده و برادرش را در ذهن داردتنصح ،هوشیار و دانا بوده

 .ترسدخواهد که شمشیر را از پیشش دور کند که میی میبه گونه «نابره»در پیش تخت است، از 
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شمشیر در دهن دروازه بماند تا  که خواهدمی «نابره»از  «سیده»اما  ،ماندشمشیر را دروتر می «نابره»
هد که باالی تخت خوامی «نابره»از  «سیده» .کندهم چنین کاری را می «نابره»ها دور باشد و از آن

وارد اتاق  «سیده»کند که در همین هنگام برادر هم چنین می «نابره»کند و  بخوابد تا پشت او را مساج
کند مردار می شمشیر را با آن گیرد و اومی ،روازه قرار داردرا که در دهن د «نابره»شود و شمشیر می

 .کنندفرار می «باکشه»و هر دو از خانه 
به جایی دوری فرستاده بود، با خواهر و  ،شب هامیر شاه عماد که اعضا خانواده و نزدیکان خود را شب

در نیمه راه شوند. ای درواز میروانهچند از جوانان نزدیک خود، از دنبال اعضای خانواده  یتن
با  و شماری از افراد حکومتی شوند و این هفت بچههای باکشه خبر میرسند که از این ماجرا بچهنمی

پیوندد که به وقوع می «قول ناس»منطقه  در همینشوند که جنگ سختی میان شان در گیر می ،شاه عماد
و  با شماری از سربازان حکومتی از بین برده را «باکشه» این هفت پسر ،شاه عمادمیر ر این هنگام د

ی از شهرستان گوشه رازی درهای دبعد از روز شتابند کهمی «درواز»منطقه به سوی و  کندمردار می
ی به خاطر محله را و آن شوندجا مسکن گزین میرسند و آنمی در کنار ساحل آمو دریا «درواز»
شهرستان خواهان در  ،همین نامبه  آن دهکده،اکنون کنند که نام می «کولدره»خود سرزمین  ییرینش

 .4رودبه شمار مییکی از روستاهای کالن این منطقه درواز بدخشان موجود است و 

 
 

*** 
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شود که در حال حک میدر ذهنم تصویر مردی کشاند، نا خودآگاه خیال عجیبی، مرا به سوی خود می
های او جنگی، دجنگیمثل یک قهرمان می ،جنگیدماهرانه می د،جنگیبسیار می ،جنگیدمی جنگیدن است،

دارد، موهای دراز و زیبا نیز در دست  یید و شمشیر نقرهنزدها را به زمین میمفس همه آیند است،خوش
ان ریش انبوه و از می شودا میاش ر، زیباییاندشده و نمیه کوتاه و با ریش انبوده که درست مرتب دارد
های نظامی عصر خودش لباسدرخشند، چشمانش می، به شانه دید که جوان و بلند قد استهای افتاده موی
در هنگام  ، ولی کالهی به سر ندارد،به تن کرده استبا پیزار سفید نخی  ش خاکستری رنگباال پو را با
 طرف نیز دختر زیباروی،در آن . دارد رسا بلند خیلی شوند. قامتش به هر سو پریشان میایهمو جنگ

معلوم  خیره ،هستند ی نیزکسانی دیگر بینم، میدکنرادرش کمک میبه ب ؛فرصت را دیده ار زیرکانهبسی
ایستند، به شود، دو چهره بسیار زیبا و رسا میکنم، جنگ که تمام میجه نمیبه دیگرها زیاد توشوند، می

خیلی پیش مرا دیده  کنم،حس می دارند، با یک توازین محترمانه،لبخند ملح به و لب سویم سالمی دهند
آمد که گویا هیچ نشده بود. یک شان چنان میآیند خند خوشلباز  ،ندحین در جریان جنگ دیده بود ،ندبود

 میرشاه عماد و هچند قدمی پیش رفت بار دیدم به اسپ سوارند، هیچ نداستم چگونه در اسپ باال شدند،
در میان  ،درخشیدند، چشمان شان میخواهرش نیز نگاهی انداخت ،نگاهی انداخت به طرفم غازی

زد، اما جدی بود. بنویس همه را خند میخندهای معنا دارش گفت: بنویس، همه را بنویس، هر چند لببل
ه اسپ دم بیک بار دی ی بپرسم،خواستم چیزمی وت شده بودم،بهو م دانستم چه بگویم ماتنمی بنویس.

بلند کوه ناپدید  یدر میان ابرها هدیدم به سان بادی در حرکت بودند و یک بارمی .خود هو گفت و رفت
 شدند.
 ،است ست که مادر کالنم قصه کرده بود، دقیقا همان، همان ااین زن بی بی سیده بود گفتم حتمأ به دلم

با و نورانی با چشمان کالن، زی ه بود،بیخی خودش است، همان است که مادر کالنم گفت ،خودش است
 ماند.میشب چهارده به ماه  چون برادرش اشو موهای افتاده به شانه که صورت بلند قامت

گوید؛ برویم، یک بار به های اهل کاروان، دوستی از دستم گرفته میها و خندهناگاهان در میان شوخی
زیر لب  های شعر راآگاه این پارهو ناخود شومبه راه روان می ،اندحرکت کردهبینم همه آیم، میحال می

 کنم:زمزمه می
 
 به جستجوی مزارت پیاده خواهم رفت»

 به روی خاک سیه
 های داغ و درشتریگ

 ها خاموشجاست سنگبه هر طرف که در آن
 کشیده بلندو سروها که به یاد تو قد 

 «5به پای بوس مزارت ستاده خواهم رفت
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 میر، در سایه حضرت سلطان! مرغزار
های پر دشتسپس روان شدیم، کاروان ما در میان راه باریک که دو طرف آن هی میدان و طی میدان، 

پدرم و  کنار من؛ ، درکردشد، روان بود، هر کسی با افراد کنار خودش قصه میدیده می از گل و گیاه
 هاجا دیگر دشت، ایندادندبرایم معلومات می ،در مورد همه چیزهر دو بود که  صادقی صاحب داد کاکا

گویند معلوم است می «مرغزار میر»جا ، این که چرا این«مرغزار میر» به نام ؛ی وسعی استهاو پشته
بوده است معلوم  کی «میر»بوده است، اما این که این  «یمیر»گاه و شکارگاه تفریح که در گذشته حتمأ

و  هاها و دروازها صاحب میرها، راغیفتل ؛های آن مانندنیست، چون بدخشان و به خصوص حوزه
 .اندمحلی بوده شاهان

دیم ای رسیزیبا و گل انبوه به چشمه ق بزرگی در میان مرغزارهای فراخ،با تیا ،هی میدان و طی میدان
بسیار  ،های خود آب نوشیدممشت اهایم را شتستم و بم دستتا رسد مشهور بود،« دختر»که به چشمه 

 مانند یک آبشار کوچک ار بلندسرد و زنگالی بود، آب چشمه زالل و روشن بود و از روی سنگی نه بسی
های کرد و سبب شده بود که آب مثل دانهنک و تقسیم میرا ت خت، این سنگ آب چشمهریبه زمین می

 شد.خاطر بسیار زیبا معلوم می به آن ، به زمین جاری شودمروارید
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در روزگاران دور  امیکی از میان مجلس گفت؛ شنیده ؛گویندمی «چشمه دختر»چرا این چشمه را  کهاین

که بسیار سرد و چشمه این به خواستگاران خود شرط گذاشته است که هر کسی از آب روی، ختر زیبایید
گوارا  آن شفاف، آب کنم. شماری نیز به این باورند، از این کهمیآب بنوشد با او عروسی  و بندان بودهیخ

یاد  «دختر»ای چشمه کنند و از آن خاطر، این چشمه را به نامدختر میآن را تشبیه به  ،و پاک است
 کنند.می

گفتند که آب می ،رسیدندها میوقتی به چشمه ،همه کسانی که با ما در این کاروان بودند ،که بگذریماز این
بسیار  اتا یک سال و دو سال پیش چنین نبود. این مسله واقع کهدر صورت  ،ها کم شده استاین چشمه

ها های که میلیونهای و پیریخهای دنیا در حال کم شدن است و یخآب ،جدی است و با گرم شدن زمین
 ،شودجهان به کمبود آب مواجه می باشد ودر حال آب شدن می ،بودتشکیل شده های مرتفع سال در کوه

های بلند و مرتفع یی کوهافغانستان را در خود دارد و دارا کل هایفی صد آب 53بدخشان که در حدود 
چه برسد به سر  ،چنین است ، وضعیتها و منبع آب منطقه گفتشود آن را یخچالدر واقع می باشد،می
 آب خواهد بود. ها، مشکلچالشترین ا دنیا یکی از جدیکه متاسفانه فرد های همیشه خشک و کم آبینزم

جای  أجا واقعاین های گرفتند،های مرغزار عکسها پراگنده شدند و در کنار گلبعد از نوشیدن آب بچه
و گور دیگری « حضرت سلطان»شخصی به نام  یگاهآرام ه کوه،قلدر جا یبا و تماشایی است، از اینز

راه است  ساعت یا یک و نیم ساعت شود که در حدود شاید یکدیده می «کافرگور »تر به نام آن طرف
عروف م «گور کافر» نام و گور دیگری به ؟است کی «حضرت سلطان»رسید. معلوم نیست  جاتا به آن

معروف و  ،افراد در زمان خود اشخاص مشهور چه مهم است این که چنین؟ به هر حال آناست است کی
است و یا مردی با جایگاه بلند  هپادشاه بود «حضرت سلطان»اند، ممکن یگاه بودهصاحب احترام و جا

حضرت »گاه در آن بلندای کوه آرام ؛شودگفته می داند،کسی در مورد ایشان چیزی نمی ولی هیچ ،مردمی
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های پسین که ولی به مرور زمان سقف و دیوارهای آن ریخت و در سال ،هبود یدر میان اتاق «سلطان
به این  ،های این وطن را زخمی نمودنداچاقبران آثار تاریخی به آسمان زمین حمله کردن و سینهق

حمله نمودند، یک بار نه که شبانه  ،در نزد مردم محل از جایگاه بلند برخوردار بود که مزارهای مردمی
 های مختلف کاوش غیر قانونی صورت گرفته است.بار توسط گروهچندین

حرکت  ،و شکر خدا را به جا آورده شسته فام؛ رویم را به آن آب نقرهمیگشتباره بر میهنگام که دو 
اهل کاروان از دو بغل راه از میان مرغزارهای  ،«قول ناس»گشتیم به بلندی در هنگام که بر می کردیم.

 «قول ناس»ای از تاران کوهی را چیدند و دو باره هنگام که به های شاداب درزهپر گل و گیاه و دره
 بخش بود. از جا جای این مکانو لذت دارها را زیر دندان کردیم که مزهرسیدم نشستیم و آن تاران

جا دو باره به سوی اینشود که چون اژدهای سیاه خوابیده است. از فرودگاه فیض آباد به درستی دیده می
اده آم که در دو دیگ کرایی گوشتشیبرها و به روی فرش که به زیر درختان گیالس هموار بود آمدیم، 

ها آب نوشیدیم. در همه با هم صمیمانه نوش جان کردیم و از یکی از چشمه آن را با دوغ تازه ،شده بود
دار به روی نانی مقداری از مسکه تازه آورد، کمی از آن استفاده کردیم مرد خیمههنگام که حرکت می

 این بار به مسیر دیگر حرکت کردیم. ،کرده
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 قلعه حصارک، یادگار راه معروف ابریشم!
مثل یک  گذریم،از بلندی و پستی می ،گذریمگذریم، از کوه و کوتل میدو باره داریم از کوه و پشته می

لی کاروان بر ااز اه یکی از صدای از دو بعد از چاشت گذشته است. ، ساعت دیگرگذریمکاروان می
 خواند:گانی میمانند ندای یک آهنگ همهخند خوشی همراه است و آید که با لبمی
 را... را ما ما

 ما را ما را خراب کردی ما را هی...
 هی ییالق کسی رود که مالی دارد/ ما را ما را...

 / ما را ما را ...جمالی داردو خوشدلبر خوب  کی
 ما را ما را .../ ی مال اگر هوس ییالق کندب

 / ما را ما را ...عجب خیال دارد ،است طفکرش غلهی 
 ...ما را  ،خراب کردی را را ما ما

 ما را مارا... هی ....
 

د: ما را ما را ندهادامه مید و نخوانرا ... را همه با هم می د و  قسمت ما را مانشوها تکرار میبیت
، است کاروان در حرکت خند همراه است.گانی و با لبههم صدای ما را ما را ... ...خراب کردی ما را
شده است، تاران  کسانی خود را از راه کوچک که دو بغل آن با گل و گیاه آراستهاز میان کاروان 

خراب مارا مارا  دهند: مارا ما را...ه ادامه میمدیگران ه: تاران سایه است. گویدمی کسی و ندچینمی
این گیاه  ؛نراتا نگان را مصروف خوردرسد و همهای از تاران از راه میدرزه مرد با ..کردی ما را.

 کند.کوهی می
کند که یکی از ما معرفی می ، یک به یکدنآیمیراه های که در مسیر همه زمین ،پدرم آهسته آهسته

تقریبا همه  ؛کندهای شان را پدرم معرفی میاست، یکی از خویش، یکی از تبار و قوم، اشخاص که زمین
ای از این شود قصهبسیار نزدیک است. گاهی هم اگر نیاز  بیشتر آن از خویشاوندان ،نشاسمرا می
 بارها شنیدم. و ند یا خاطره که برخی آن را بارهاکها میزمین

 «کولدره»های مردم دهیم که باال باال یک پشته است؛ یک طرف زمینادامه می به راه ما درست در جای
 ها نمایان است.های یفتل باال از دور دستو یک طرف قشالق شدبامی

در یک بلندی که  «چهار راه -چهار ره »رسیم به مکان به نام می ،به همین گونه هی میدان و طی میدان
نشینیم و دم زار سبز همه میهای یفتل باال به روی چمنروی به قشالق ،در واقع میدانگاه چهار راه است

 گیریم.می
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چهار راه  «سنگ نمازگاه»دیدن  به ،، از دیگران جدا شدهاست هاکه از کاکا بچه «سید آغا»من و 

ها رفتیم که در میان سنگ است گرفته به طرف راه راغ قرار ،تری مانکه در حدود سه صد م رویممی
ای نماز خواندن باشد و برکه روی آن لشم می ردها قرار داای به روی سنگتخته در یک بلندی به شکل

ها به این طرف بار بار باالی از قرن ،اندشاید کسانی که از این مسیر گذشته مکان مناسب است،یک نفر 
که مانند کف  گی کوچک وجود داردرفته ها نماز خواندند و به روی قسمت پیش سنگ دو فرواین سنگ

 ماز خوانده است. متاسفانه قاچاقبرانجا نبزرگی در این ،به این باور هستندمردم  دهد وت را نشان میدس
 .سال چنین بوده است کندند هزاران از ن سنگ طبیعی را که شایدزیر پای ای ،کور آثار تاریخی

قرار دارد،  «حصارک»است که در زیر قلعه  «چهار سرکه»یک مکان میانه  ، در واقعمحله چهار راه
مربوط به قلعه بوده  «بازرسگاه»شود که در این چهار راه که پایان قلعه است روزگار یک معلوم می

 ،ای چهار راه، محلهگرفتندمورد بازپرس قرار می گذشته وهای از این راه میرواناست که افراد و کا
آید و مستفیم به یر یفتل پایان میکند که اولی از سوی مرغزار مدر واقع چهار سرک را به هم وصل می

رود، یعنی می «کولدره»مستقیم به سوی روستایی  ،آیدرود و دیگری آن از راغ میسوی یفتل باال می
 «کولدره»راه مسیر مرغزار میر یفتل پایان، راه کله قشقار راغ، راه مسیر یفتل باال و راه مسیر دهکده 

 گردد.یک دیگر وصل می به« حصارک»ایانی قلعه این چهار راه در همین قسمت پ ،باشدمی
راه معروف ابراشیم  های پر رفت و آمدی یکی از جادهکه این مسیرها روزگار ، اینآنچه که مهم است

به مسیر قلعه  «نالند شهر» ،«توریاب»از طریق  ،شهر بزرگ «علی کل»بود که از طریق بندر 
 رفتند.خواستند میبه سمت که میشدند و جدا می ،همین جا ها درکاروان آمده، «حصارک»

قرار دارد و میانه  ،است «راه سنگ چهار»و کوه که  «حصارک»در میانه کوه قلعه  ،محله چهار راه
این مکان در واقع از یک تمدن و مکان تاریخی خیلی قدیمی و گویند. می «چهار راه»هر دو آن را 

ان سال هنوز آثاری آن باقی مانده است.زند که با گذشت هزارباستانی حرف می

، «گردنرباط»ها، روستاق، چاه آب، از طریق اندرآب ها،ترین راهاز جمله مهم ،راه ابریشماین مسیر 
پساکوه )شهر بزرگ(، توریاب، قلعات نالند شهر، قلعه حصارک « بند علی کل»و « رباط یمدین»

در یک قسمت یفتل ، هابعداً کاروان، گذشته هاکولدره، خم ساربانان و شماری از روستاهای دیگر یفتل
وارد یفتل باال از قسمت از  ،قا یفتلیک شاخه آن به سوی رباط و خانه شدند،پایان به دو شاخه تقسیم می

 شدند.خم ساربانان از طریق راه شیوه گذشته، وارد شغنان، اشکاشم، واخان و کاشغر چین می
در قسمت  ،قا و دهن ساباط در کنار دریای کوکچههای رباط، خانهروستا دوم آن از مسیرو شاخه 

فیض آباد فعلی بود، امروزه این منطقه که به صورت یک قریه کوچک  –کشم  میان جاده« ارسرای ب»

« سرای بار»نه، بل « ارسرای به»سرای بزرگ بود که در اصل در آمده است، روزگاری یک کاروان

کردند و مسیرهای دور را زده کمی ها بار و بند شان باز و بسته میاست، یعنی جای که کاروان

 آرامیدند.می

یکی از میان دره جوزگون به یفتل باال، شیوه، شغنان،  ،شدیق فیض آباد به دو راه تقسیم میاز طر

فیض آباد امروز، به بهارک، وردوج، رسید. شاخه دیگری آن از اشکاشم و واخان که به راه اصلی می

 رفت.و اشکاشم میزیباک 

، مسیر ه بودشدنکشیده جاده رسمی « فیض آباد -کشم »های پسین که در کنارهای رودخانه کوکچه تا سال
 گذشتند.های ابریشم از آن میهای بود که کاروانترین راهترین و اصلیم، از گستردهباال که یاد آور شد
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ترجیع دادن که از راه  انبه بلندی قلعه باال شویم، بزرگ ،اما ما تالش کردیم ،دو باره آمدیم به طرف جمع

ها سپردیم، ها سواری را نیز به آنزیر قلعه به دهکده بروند، به آن خاطر ما دو باره جدا شدیم و مرکب
مان رهنما ، برایدمان استیک جوان را که از مردمان روستایی خو ،هنگام که به سوی قلعه باال شدیم

 فرستاند.
 گفتم: نام چیست؟

 .مرحبا سیدگفت: 
 چه که هستی؟گفتم ب
 سید مصطفی شهید. زادهسید وفا و برادر :گفت

در ذهن راه  کی از شاعران روستا است،یاز کدام  ،دانمو نمی ها پیش شنیده بودماین شعر را که سال
 رفتم برایش خواندم:می

 از قشالق ما بود ،مجاهد صاحب
 اش سید مصطفی بودکه نام اصلی
 سید مصطفی کاکایم بود و شهید شده بود. :آن بچه گفت

افتاده به هر سوی و  یهاسنگ ،است جاک همواری که گفتند قلعه در همینباالی ی ،از بلندی باال شدیم
افت جا را بارها برای یاین ،باقی نمانده است ، ولی دیگر آثاری از قلعهشدشده دیده میهای چیده سنگ

به سینه این قلعه نهاده است تا خود  یکسی آمده است و بیل و کلنگد، هر انآثار تاریخی کافت و کاو کرده
ند.ر و همه جا و همه چیز را ویران کسیرا 
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ای بلند کوه قرار گرفته است و یک قلعه نظامی و بازرسی در شود که قلعه در میانه دو پشتهمیمعلوم 
در اوج راه معروف  ،هاها و یفتلیدر زمان کوشانی ،هعروزگار راه ابریشم بوده است که ممکن این قل

بسیار ویژه و خاص  زرسگاهو یک قلعه بسیار مصوون و با ، آباده بودهگذشتابریشم که از این جاده می
و با  ان، ولی جای بود و باش سربازقرار داشته «چهار راه»دار خانه آن در بغل رهبوده است که په

بوده است که ممکن در پی حوادث زمان  «قلعه»یا  «باالحصار»قه ن منطهمیهای بزرگ و برج هااطاق
ه از آن جای که عمحل به این باورند که این قل ، هر چند مردمه استو یا تحول در راه ابریشم ویران شد

جا شخصی به نام هستند که در اینبه این باور  ،گرددیاد می «صارک»در زبان مردم محل به نام قلعه 
 فعلی« نالند»در  «نالک»به نام  ،کرده است و خواهر این پادشاهحکومت می و پادشاه بوده «صارک»

، این دقیق باشد، چون به باور من ،کنم، ولی فکر نمیشهرستان یفتل پایان است موقعیت داشته که مرکز
مرور زمان ، ولی به گرفته است بوده است «باالحصار»که از  «حصار»جا در گذشته به نام قلعه این
 باشد.می «باالحصار»همان  «حصار»در اصل  شده است، اما« صارک»

ها و بازرسگاه خاص بوده است که آثار آن خود این قلعه دارای برج ،در روزگار آبادی ،شودمعلوم می
گران غیر قانونی کاوش شده است کاوش توسط ،به مرور زمان از میان رفتهولی  ،هنوز باقی مانده است

و به مرور زمان ویران  های آن برای سنگر جنگ استفاده شده استهای مختلف قسمتهنگام جنگ و در
های و مخروبهم های دیوارهای قلعه به صورت پراگنده وجود دارد و حاال جز ناهنوز سنگ گردیده است،

شود.چیز دیگری در آن دیده نمیآن 



 
ی قسمت در بلندایک منطقه مهم تاریخی و باستانی بوده است،  «حصارک» ههمان گونه که گفته شد، قلع

های سفالی ها و بلولکه به گفته مردم محل، توسط نل« هاآبی»نام ای وجود دارد، بهمنطقه دورتر از قلعه

 کردند.می «باالحصار»آب را وارد 

شود که مربوط روستاهای های باستانی دیگر در دور و نزدیک قلعه دیده میمکان ،به غیر از این قلعه

، «هادوکانک»های باستانی چون؛ د، مانند محلهنشومیشهرستان یفتل پایان  «گزانک»و  «کولدره»

های تخنکی ها تا هنوز کاوششوربختانه در این مکان هر چند و غیره.« دره شهر»، «کاشغرتپه»

این که شود معلوم می آن به دست آمده است، از برخی توسط مردم آثار که شناسی نشده است، اماباستان

 اند.را پشت سر گذاشته های کوشانی، یفتلی، ساسانی و یونانیهای باستانی تمدنمکان

رود از کاشغر چین آورده شده است، گمان می ،خاک آن تپه ،به گفته مردمکه  «کاشغرتپه»محله باستانی 

 ها درریخی است، در زمان که یفتلیم شد که یک محل تاکه این تپه که داخل آن بعد از کندن کاری معلو

حاکمیت داشتند، این قلعه قدیمی یا شهر کوچک ساخته  ،های از قلمرو چین؛ کاشغر، ختن و یارکندبخش

های توسط مردم محل کندن کاری شده و خانه 1397شده است. متاسفانه این شهر )کاشغرتپه( در سال 

همچنان در  جا نیز بدست آمده است.ها و آثار سفالی از آنری از مورهداخل آن نمایان گردید که شما

یاد  «کاشغر درخت»درخت بزرگ وجود داشت که به نام  ، یکفتل پایانی «سری ننگ»روستای 

 در «غار کافر»ای که به نام ، اما یک مغارههای اخیر قطع گردیددر سال ،مندانهگردید، ولی سوگمی

 هنوز باقی مانده است. ن دهکده بود،نزدیک آن درخت در ای

ها در سال گوید؛ یفتلیدر گذر زمان( می ؛هانام )مرور به حکومت یفتلییی بهعبدالقدیم هوشنگ در مقاله

پادشاهی  رسند، بخش بزرگ از سرزمین هند و مناطق غربی چین،میمیالدی به اوج قدرت خود  522

ید که حکومت آکردند. از این نوشته بر میره میشد، اداپادشاهی می 40کوچک را که در کل در حدود 
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ترین ایاالت همین منطقه بوده رود، یکی از مهمو گمان می هها ایاالتی بوددر آن زمان در میان یفتلی

یار شد، بسو پایان، از این قسمت می ها، یعنی یفتل باالیفتل نقطه استراتیژیک است، میان چون یک است.

زیر کنترول و  شان علیا تا کاشغر چین راهای بدخو از سوی دیگر قسمت دژبه خوبی تخارستان و کهن

 اداره گرفت.

ها آزاد بودند، ها و ادیان و اندیشه زیر قلمرو امپراطوری یفتلی، اما دیگر آیینها، میترایی بودمذهب یفتلی

گرد چینی نیز تایید میجهان «هیون تسنگ»، چنین موضوعی را بودایی و زردشتی هایاز جمله آیین

یفتل که « سرون»بسیار زیاد است، از جمله در قریه  هاهای در یفتلدر حال حاضر، چنین مکان کند.

این  مانند به دست آمد و متاسفانه تمامجا آثار بیکاری کرده بودند، و از آنی را کندنچند سال پیش تپه

های دیگر قاچاق شد، از جمله این آثار من تنها یک جام نقره و یک تاج طال را آثار به پاکستان و کشور

 داشت. «طال تپه»به چشم خویش، از نزدیک دیده بودم که شباهت زیاد به گنجینه باختری 

 

 
از قلعه در میان دو کوه بچه قرار دارد، پس از دیدن همواری به کوه بچه باال شدیم، به فر ؛گویندمردم می

زمان های سنگی بود که معلوم نیست چه بود و چه شده است، شاید در قله کوه جاهای کنده شده و تپه
ت بیاورند، دس اش کردند تا آثار تاریخی بهها ویران شده است یا ویرانخودش چند برج بود است، پسان

دو باره  ،دنتا بجنگجنگیدند آمده ویرانش کردن و برای خودشان سنگر ساختند ها میمجاهدین که با روس
ها آمدن برای خودشان سنگر البای به دست شان بی افتد، طهای آن را کنده کاری کردند تا سکهبخش
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زری پیدا کنند، اما فکر کنم هیچ های این محله را زخمی کردند تا برای خودشان دو باره سینه نددکن
به محیط زیست  ،تنها به زمین تجاوز کردند ،فتادند، تنها دل زمین را زخمی کردندهیچی نیا ،نیافتند

، مانند یک هوس باره به همه چیز تجاوز کردند ،های تاریخی تجاوز کردندبه آثار و مکان ،تجاوز کردند
 به همه چیز تجاوز کردند. ای تجاوز کرده باشند،کره تری، دختری بابه دختجاوز کردند، گویا که 
درست یک برج بازرسگاه، و  ،های انبوه شده که شاید روزگاری برجی بوده استچند عکسی از سنگ

 شود... به راهکند و خاموش میچ تمام میگیرم، اما تلفونم چاررا عکس می های از کوه بچه و کوهبخش
شود روزگاری دیوار بوده است، اما های است که معلوم میراه سنگ انبوه دهم، در جا جایخود ادامه می

 اند یا دنبال آثار تاریخی بودند.شاید برای خودشان سنگر ساخته تا دندکسانی آمدند آن را ویران کر
به آیم و ایم، دم گرفته میبسیار خسته و افتاده شده ماا ،شویم، تیاق با من استدیگر در نشیبی پایان می

اندازیم، به زیارت نگاه می «خواجه صومعه»اندازیم، به زیارت های اطراف نگاه میوستاها و کوهر
از اندازیم که کوهی آن را در یفتل باال نگاه می «درگک»به روستای ادازیم، نگاه می «حضرت سلطان»
اندازیم، به می و جنگلی درختان چهارمغز نگاهبه سرسبزی  جدا کرده است، «شیرچنگ»و  «کولدره»

سبز چگونه قامت بلند کرده است و  اندازیم که در میان روستایاه مینگ «میر سید جعفر ولی»گاه آرام
 زند.مثل یک ستاره از آن دورها چشمک می

الگه »به نام  ،شویم و در چشمه که فکر کنماز کوه پایان می ،افتان و خیزان و هی میدان و طی میدان
نوشیم، لحظه دم نوشم، خود را به زمین انداخته آب میمثل یک کودک آب می ،نوشماست آب می «دشت

هنوز  ،دهیمدو باره به راه خود ادامه می خواهیم از سر و روی خود بتکانیم...گی را میگیرم و خستهمی
گویم از سر کوه ه دلم میزیاد نی، بسیار کم مانده است، ب : راهگویدراه بسیار مانده است، رهنمای ما می

به نظر  ،رها رفته و آمد کردندچون در این مسی گویند؛ن گونه میهمه روستایان همی ،گفتهمین گونه می
 ، راه دراز و بسیار طوالنی است.اما به ما که کمتر به این مسیرها آشنایی داریم ،آیدشان نمی

گاه در بلندی تپه به مانند ستاره گذریم، آرامیم «میر سید جعفر ولی»گاه از زیر آرام ؛کنیمحرکت می
گان اول و آخر دعایی ها را بلند کرده به روی تمام گذشتهبه مانند ستاره در آسمان دهکده، دست ،است
نوشیم، مثل یک کودک آب می ،نوشیمرسیم، از شیردان که آب فراوان دارد آب میکنیم و به روستا میمی

 شویم و به برنده مسجد که یک فرشنوشیم و داخل مسجد میدن برده آب میبیخی لب را به نوله شیر
کنیم، اندازیم و به بستر تکیه میخود را به روی فرش می ،دارد ای به روی خویشهموار است و بستره

 شود تمام قریه را از فراز برنده آن دید.چنان که می، آنمسجد در یک بلندی قرار دارد
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 یی در آسمان دهکده!ستاره ،سید جعفر ولیگاه میر آرام
را نشان خورشیدی  1401سپیده دم تازه دمیده است، زمان آدینه روز، بیستم جوزا سال  روز سوم؛

لرزاند، هوا بسیار پاک است، می را های درختانساکت است، بادهای مالیم برگ و دهد، دهکده آراممی
گاه اند، آرامون پهلوانانی به گرد روستا خوابیدهگویا چ ،اندهای اطراف روستا سبز و ساکتتپه ها وکوه

گان هر درخشد، صدای پرندهدر بلندای دهکده می یچون ستاره ،ز بلند دهکدهبر فرا ،میر سید جعفر ولی
زیبا و  انشصدای  ند،نخوابسیار خوب هم می ،ندنخواکه از وقتی آمدیم می بلبالنی ،کنداره میوطرف ف

من در میان صدای آب و  .گان دیدصدای پرنده در ،شودهای قشنگی را میرنگا رنگ است، رنگ
درختان بزرگ و پر شاخ و  روم،به زیر درختان گیالس می ،شومخانه قریه برون میعندلیب از مهمان

انند م ،افتادن میهای سبز رنگ هنگام که نور تازه دمیده به باالی شادر میان برگ ،گیالس میوه برگ
های باغ را درخشش قرمز گرفته است و سبزه رویگویا  هو یک سر درخشندمروارید سرخ رنگ می

های های گیالس که چون مرواریدپذیری را از خود به نمایش گذاشته است. از دانهزیبایی قشنگ و دل
: چای صبح آمده زنندچینم، شیرین و لذیذ است. در همین زمان است که صدا میدانه می دانه ،زیبا است

 است.
های دیوارهای گلی و م، در کوچه از میانهیشوخانه پایان میبعد از صرف چای صبح با دوستی از مهمان

اند آراسته شده ایها چون پنجرهها دیواری چوبی که به گرد باغم، از میان کوچهیگذرخانه قدیمی می
اند ها سایه انداختهبه کوچه که بسیار درخت، از میان درختان پر شاخ و برگ یهاگذیریم، از میان باغمی

گی شاخی را پایان کند و از آن تواند به سادههای شان به هر طرف آویزان است و حتا کودکی میو میوه
ند، ناک بچید و آلوچه غوره بچیند، هیچ کسی چیز ای بچیند، گیالس بچید، آلبالو بچیند، سیب بچیمیوه
برای مهمان  ،گوید، گویا همه چیز برای انسان استگوید، باغبان چیز نمیگوید، صاحب باغ چیز نمینمی

های دو گذریم که کلکینچههای قدیمی میخانه و هاگذریم، از کنار باغهمه را دیده می و روستایان است،
 زنند.خند میها به رهگذاران لبآن روزنه است و کودکان خوردسال ازوصل به کوچه پله شان 
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میر سید » گاهگاه آرامبه میدان گذریم،های پدری میاز کنار باغ رویم ومی «پس خم»آهسته آهسته به 
و  هادر میان باغ ،با رنگ سفید گاهآرام کینم،یم و دست بلند نموده دعا میشوداخل می «جعفر ولی

شود تمام دهکده را شود و از کنار آن میدر آسمان دهکده معلوم می ییچون ستاره ،های رسیدهگیاه
 .و نگاه کرد نگرست

، به مانند یک اتاق با دیوارهای گلی و سقف گنبدی اندزگاران قدیم اعمارت ساختهگاه از رواین آرام ایبر

خورشیدی فرو  1380های ورد، اما این گنبد، در سالآهای سمرقندی را به یاد آدم میکه سبک ساختمان

چه اند، این اعمارت کلکینریخت و مردم محل به طور امانت به شکل عادی دو باره آن را ترمیم کرده

باشد، همان گونه که گفته ی تاریخی دارد که هنوز موجود میکوچک همراه با یک طاق و یک دروازه

نام در باالی روستا قرار گرفته است که به ،های بسیار درختیان باغگاه در تپه بلندی در مشد؛ آرام

« باغ مزار»نام گاه را به ی این آرامهای پایانهای قسمتگردد، چنانچه باغیاد می« مزار»و « زیارت»

 کنند.نیز یاد می

که روز رفته به مندانه در حال سوگ رود،کی از آبدات تاریخی والیت بدخشان به شمار میگاه یاین آرام

رود، هیچ توجه در این زمینه از طرف نهادهای دولتی و غیر دولتی سوی فرو ریختن و خراب شدن می

کاری و صورت نگرفته است، تا دو باره با اصالت گذشته خود مرمت ،کنندکه در این قسمت کار می

 بازسازی گردد.
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هللا علیه فرزند میرسیدامام الدین ولی، یکی از میرسید جعفر ولی رحمه  بود؟ اما میر سید جعفر ولی که

این عارف  راوان بودند.قا، شاگردان و مریدان فبزرگان تصوف و عرفان در بدخشان که صاحب خانه

عنوان شده است و نسب آن به « سید»گی سادات کرام بدخشان، بزرگ، در یکی از شجره قلمی خانواده

امام الدین و نواسه میرسید  ایشان پسر میرسید ،ین سند قلمیرسد، در ابهترین عالم رسول اکرم ص می

ی روند، یاد گردید است که سلسلهشمار میهای میرسید قاسم و میر سید حسین، بهنامکالن، پسران وی به

چنان که میرسیدجعفر ولی فرزند شیخ سیدامام الدین  ،رسدنسل به پیامبر گرامی اسالم می 19ایشان در 

یر سید کالن فرزند سید میرک فرزند سید حسن ضراب فرزند سید شمس الدین فرزند سید ولی فرزند م

محمد گلریز فرزند سید احمد فرزند سید یوسف شهاب فرزند سید نعمت هللا گل سرخی فرزند سید جعفر 

فرزند سید محمود فرزند سید عبدهللا رض فرزند امام موسی کاظم رض فرزند امام جعفر صادق رض 

امام محمد باقر فرزند امام زین العاب الدین فرزند امام حسین رض فرزند حضرت بی بی فاطمه فرزند 

های ایشان تا زمان ما نسل نواده 12باشد و به همین گونه تا الزهرا و حضرت علی کرم هللا وجه می

 رسد.می

طریقه نقشبندیه در  یکی از بزرگان رویشان مرد عارف و متصوف بود که راهای ،گونه که گفته شدهمان

 و بزرگان چون وی بار توسط بهاوالدین نقشبندیرفت، طریقه که برای نخستینبدخشان به شمار می

آبیاری و پرورش یافته  ،اساس گذشته شد و توسط مردان بزرگ چون میرسیدجعفر ولی رحمه هللا علیه

های دور و رفت و از راهر میشماکه در زمان خویش یکی از مشهورترین بزرگان این روش و طریقه به

 شتافتند.نزدیک شاگردان و مریدان داشت که به دیدار و زیارت شان می

ولی گی ایشان در دست رس نداریم، مندانه هیچ سندی در مورد سال تولد، سال وفات و دروه زندهسوگ

ن محمد شاه است که در این دوران سلطاهجری قمری حیات داشته  800 - 770های در سال احتماأل

 کردند.بدخشان حکومت می در در این دوران هاتیموری پادشاه بدخشان بود و زمانی هم ،لعلی

گاه هفت تن از سادات کرام که در زمان خود، عارفان و ، آراممیر سید جعفر ولی زیارت در اطراف

چه در میان مردم محل این هفت شدند، چنانیاد می نام ولی هللاتصوفان صاحب علم و دانش بودند، بهم

چنان که این موضوع در سخنان شفایی مردم محل و گردد، آنیاد می« هفت اولیا هللا»گاه به نام آرام

ها مردان و زنان روستا نیز در این اشعار برخی از شاعران به یک احترام خاص عنوان شده است، پسان

میر »ها از جایگاه اال به قبرستان بزرگی مبدل گردیده است. در این بیتاند که حگاه دفن شدهآرام

 کرام به گونه بسیار واضح یاد آوری و سخن گفته شده است: «هفت اولیا هللا»و  «سیدجعفر ولی

 محترم« هفت اولیا»، «میرسید جعفر ولی»
  6تماس« یفتل سفالی»هر یکی در خاک پاک 

*** 
 

 تو روی بنگر ،ده به یفتل گر روی بر قریه و
 7«سید جعفر»زیارت کن « هفت اولیا هللا»ببین 
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از  ،ها بودند، ولی به باور مردم محلمعلوم نیست، این هفت اولیا هللا کهبه صورت درست و مکتوبی 

اند که به احتماال اعضای خانواده میرسید جعفر ولی بودند که در آن حلقه عرفانی و تصوفی بزرگ شده

ها نام برد که قرار ذیل هستند: میرسیدجعفر ولی، در این بخش از آن ؛شودها را میزیاد این اسم

سید عاقل .... و  ولی، شاه نیاز میرشاه عماد بیک ولی، میر شاه عماد غازی، میرسیدامام الدین ولی،

در این زیارت هفت اولیا هللا نه، بل هفتاد و هفت اولیا هللا  که شماری نیز به این باور اند دیگران. و

 اند.خوابیده

شود، در اصل می« اولیا»که جمع آن « ولی»از ولی هللا در قرآن کریم ذکر گردیده است، چنانچه واژه 

دو چیز و نزدیکی و پی نبودن واسطه میان »شده است که به معنای )والیت( گرفته « یلی–ولی»از ماده 

دارایی  در قرآن کریم ذکر گردیده است،که در آیات متعدد « ولی»در پی بودن، ذکر گردیده است. واژه 

گردد، که در کل به معنای نزدیکی و جدایی نداشتن، سرپرست و رهبری مهفوم و معنای مختلف می

 .8دکردن را گوین

همان دوستان خدا هستند که جایگاه سرپرستی، « ولی هللا»که  شود چنین برداشت کردگان میین واژهاز ا

 اند.گان خدا در زمین داشتهرهبری و والیت کردند را در میان بنده

کند، اما افراد زیاد بودند، این راه و متاسفانه نبود اسناد در این زمینه پژوهشگر را به مشکل مواجه می

ا ادامه دادند و از جمله خوبان تصوف و عرفان در روزگار خود بودند، مانند: شاه نیاز ولی که رسم ر

شاه حامد،  های فراوان چون: سید زمردخود یکی از درختان پرشاخ و برگ طریقه نقشبندیه بود و چهره

خان، ایشان سید سلیم سید عاقل، میر ابن دولت، سید دولت یفتلی، سیدبالل یفتلی، مولوی سیدحسین، سید

اند شیخ، شیخ میرحسین و دیگران، هر چند شاید به آن حد کمال و جایگاه بلند برخی از ایشان نتوانسته

 مند این روند بودند و این راه و رسم را ادامه دادند.برسند، ولی صمیمانه عالقه

گی داشتند تصوف و عرفان دل بسته ها، تقریبا تمام موسفیدان و بزرگان این روستا بهبه غیر از این چهره

آورند که این موضوع و دارند، و به بزرگان این طریقه به صورت خواسته و ناخواسته حرمت به جا می

 توان در سیما و رفتار این بزرگان به صورت بسیار واضح و مشخص دید و لمس کرد.را می

ها دیده اند، در بیشتر این شجرهقی ماندهز سادات دهکده کولدره باهای که انامهها و نسباکثر شجره

یا پدر ایشان  های میرسیدجعفر ولی رحمه هللا علیههای این روستا، از اوالدها و نوادهشود که خانوادهمی

گردد که خود شوند، از این معلوم میهای مختلف تقسیم میامام الدین ولی هستند و در شاخه سید میر

 روند.سادات کولدره شهرستان یفتل به شمار می ایشان و پدرشان جد و بابای

نام )حضرت در حال حاضر یک محراب مسجد در ناحیه ششم شهرفیض آباد مرکز والیت بدخشان، به

اش دارانگان و دوستمیرسید جعفر ولی رحمه هللا علیه(، وجود دارد. مهر و محبت ایشان در دل نواده

های بسیار درخت و یفتل بدخشان در میان باغته بلندی در گاه ایشان در پهمیشه جاری است و آرام

 .9باشدجا همیشه در وزیدن میها در آنهای جاری قرار گرفته است که بادچشمه
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 ی سلفر در بروکان!چشمه
باغ »به نام  های مردمی است کهرویم، باغ مزار مجموعه باغبه باغ مزار میشویم، جا پایان میاز آن
ها غصب شده است، ولی و پسان شدهگاه میها مربوط آرامباغ، شاید در گذشته این گرددیاد می «مزار

ای وجود دارد که از آن های بسیار درخت است که در یکی آن یک آبشار کوچک دو مرحلهمجموعه باغ
 فلم گرفتم.

دن گیالس هستند، نال چیهای همکاروان ما در حزیر درختان گیالس که بچه یگردم به باغبر می
ها د، بچهنشودار معلوم میها چون مروارید سرخ رنگ و آبدر روشنی آفتاب در میان برگ هاگیالس

د مانند این که مروارید ننچیمی همه گیالس کی از پایان،چینند، یکی از باالی گیالس و یهمه گیالس می
دی با خود سب، درست مانند مروارید.... یکی هستند آبدار و زیبا ،را از روی درختان بچینی سرخ رنگ

 دن گیالس هستند.ی، همه مصروف چیندارد و دیگری کارتن
تنها  جوانش را جنگ از پیشش گرفته است،یوه زن که پسران شود گفت ب، یا میمادر بی فرزندی

خواهد کاروان ما میاز بزرگان هم کند، واش خیرات میکه دارد به روح پسر از دسته رفته «ایبزغاله»
عای این مادر را گرفته باشند، خواهش آن عد به فیض آباد بروند، به خاطر که دب و با او همکاری کنند که

از خواندن نماز جمعه و صرف نان  شود که بعدنند و فیصله به همین میکبانو غمگین را پور می
گیرم با یک دوست تصمیم می ،شودد میمساعاز این که فرصت بیشتر برایم  د شویم.اای فیض آبروانه

ای روستایی حکومتی نیز روانه م، از چانس خوب موتر یکی از نظامیانشوی «بروکان»روستایی روانه 
 کنیم.می اشیهمراه «بروکان»استفاده کرده تا  شود، ما از فرصتمی «سرون»
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« گزانک»فکر کنم به داخل روستایی  ور راه موتر کند،رکت میح موتر چون گرد و بادی در جاده
گی یک کمپنی رویم، در این مکان به تازهاز راه کنار دریا می نیست، به آن خاطر از زیر روستا و

خواهد های در کنار دریا زده است و میها و خیرگاهخیمه ،بزرگ چینی برای بیرون کشیدن طال یفتل
 های از طال یفتل پایان در این منطقه را بیرون بیارید.بخش

رویم، با یک چنین وضعیت رو به رو شود، این روزها که به هر کجای بدحشان میآدم دل تنگ می
و کوه و مرغزاری است، ، چهنی که هر کجا زمین سبز است، هر کجا سنگ آب و دریایبشویم، میمی

کنند که های مدرن شکافتند تا فلز زرد رنگ به دست بیاورند، به این هیچ فکر نمیبا ماشین دل آن را
شود، به این هیچ فکر های شفاف آلوده میکنند که آبشود، به این فکر نمیمحیط زیست تخریب می

به  ،رودکنند که مرغزاران سبز از بین میکر نمیبه این هیچ ف ،رودکنند جنگالت طبیعی از بین مینمی
مکتب را، درمانگاه را، خانه را، قریه را و  برد؛چیز را با خود می ها همهکنند سیالباین هیچ فکر نمی

هنگام که با دریاچه  ،شود، در شیوه همین گونه استا با تخریب محیط زیست همه چیز نابود میمردم ر
ند و یا اندوه بارگو شوی، رو به رو میانده مورد چنین بی مهری قرار گرفتهکزاران زیبا صاف و چمن

در یفتل، در یمگان و در گوشه گوشه بدخشان  ،در شهر بزرگ ،کنند، در راغ رفتم چنین بودگریه می
کنند تا فلز زرد را که سرمایه ملی است، به گونه غیر قانونی و غیر همه چیز را ویران می ،چنین است

 ها بروند و این گونهها را پر کنند و بعد دنبال تشنابها و شکماری به دست بیاورند و سپس جیبمعی
 ناک بسازند.جهان را آلوده سم

 
، از کنار «دره شهر»، از کنار مکان تاریخی «گزانک»ما از کنار روستایی  هی میدان و طی میدان،

رسیم می «بروکان»به روستایی  ،ینیک(، گذشتهل)کگاه محلی دختران، از کنار درمان )مکتب( آموزشگاه
دو باره بر  ،کندام میشوم که کوتل آن خستهو از کوتل آن باال شده غرض دیدن روستا وارد روستا می

شود که دو چشمه در شروع قریه پدیدار می سیم،رای گوگورد آب میبه چشمهگردیم و جهت آب تنی می
دارد که معلوم نیست به وسیله مردم محل  در خود ق آب تنی راحوضچه کوچک کانکریتی و سه اتا

شفاف بودند کودکان ساخته شده است یا کدام موسسه و نهاد غیر دولتی، در دو حوضچه که لبریز از آب 
 کنند.تا آب تنی  ها جوانان و مردم در نوبت ایستاده بودندو در اتاق کردندآب تنی می

که  های گوردی دارد، این استاین آب با دیگر آبتفاوت که  ریزد،ها میها از سقف حماماتاق آب داخل
که در  رد آبگهای گودر صورت که دیگر چشمه ،باشدولی آب آن سرد می ،رد داردگاین آب بوی گو

لی این آب گرم و ،گرم نیز بودند ،زدرد میگدر کنار آن که آب شان بوی گو ،امیاسیج و دهلیز واخان دیده
بعد از  شود.گفتند که در زمستان گرم میها میو مردم رد همه جا را گرفته استگولی بوی گو ،نیست

کینم و ت میرسند و دو باره به سوی مکان اصلی حرکسر و تن شستن، دوستان ما با موتر شان می
 شویم.پیاده می« کولدره»ساعاتی بعد در روستای 

 
 

 !به روی تن دو تار های سرخ گیالسشعله
، اندها از شهر آمدهگوید که بیا برویم که بچهمی مبرای ،رسددوستی از راه می ،با پیاده شدن در روستا

روستا هستند  یک شمار از جوانان ؛شناسمشویم که شماری از جوانان که تقریبا همه را میوارد باغی می
شان، در میان شان برادرم سید طاهر صدیقی نیز اند و یک شمار دیگر دوستان که در شهر زاده شده

بعد  ،کندچیند، یکی سالت آمده میدیگری گیالس می ،کندیکی دیک می ،است. میله پر از آرامش دارند
 رویم.یم و خدا حافظی کرده میشویاز چند لحظه نشستن و میوه تازه خوردن دو باره بلند م

با دیدن  در حال میله هستند، ،انداز شهر آمده های تازه جوانکه بچه رویم، به باغی میدوستم با جااز آن
ها نیز در حال شناسم، آندهیم، تقریبا همه را میشوند، با هر یکی دست میما همه از جای خود بلند می
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د، یکی از جوانان که توله نند و قرار است یک شب دیگر نیز باشدجا مانپخت و پزند و یک شب است این
، نی خود را از جیب مش داشته باشیمگویم کمی بنواز که چندی آراشناسم، مینوازد مییار زیبا میبس

 :گویدآهسته در گوشم می و آیدها به سوی میبینم نا آرام هستند، یکی از جوان بچهکشد، میبیرون می
 هم است. دو تار

 نوازید؟پس چرا نمیارید؟ چرا نمیگویم می

 
گویم مشکل است، می اه من آمده است و از نظامیان حکومتیدوستی دارد که همر آن جوان اشاره به

ها که مطمین هیچ مشکل نیست. بچه ،ستمشکل نی :گویدمی ،شودندارد، وی که از مسله آگاه می
ده درخت گیالس در باال کن شوم که دو تاررود و متوجه میس میگیال ند، یکی به باال سر درختشومی

را چون  وی دو تارر ،های سرخ رنگ گالسها و دانهبا گذشتن از روی برگ و نور آفتاب قرار دارد
 هایبرگافتاده است و سپس نور را  است و نور آفتاب مستقیم باال دو تاردار نموده های چادر گلدانه

شود که میس شود و حمانند تیری با شادی تمام باال می ،نااست. بچه جوکرده پراکنده  هر طرف درختان
را به جوان دیگر  شود دو تاربه زمین پایان می م زدنرا ندیده است و با یک چش ها است دو تارگویا سال

 یو آمیخته با توله در فضا ه صدای دو تارکند، آهسته آهستای توله میای به طرف نوازندهدهد. اشارهمی
 د:خوانو تار نواز مییچد و سپس با شوق تمام جوان دپباغ و در میان درختان می

 
 گیریای احوال مرا میراه گم کرده

 گیرییا که با رخ زدنت حال مرا می
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 تو مرا دوست نداری تو کبوتر بازی

 گیریاز من خسته پر و باال مرا می
 

 کنارم باشی به امید که یگان لحظه 

 10گیریحاصل زحمت صد سال مرا می



 
خوش صدا و غرق  اند، همه غرق اند، غرق این دو تارهفرو رفتبینم همه مست شدند، همه در فکر می

، مانند ، این نوازنده نی، همه غرق انداین آوازخوان ،این توله خوش آواز، همه محو این شعر ؛این نی
بینم می ،کنده میجلومست  مبینم همه در نظرهستند، میگان غرق غرق هستند، مانند دل داده عاشقان

ها کنم نور آفتاب روی گیالسحس میرقصند، های درختان میکنم برگیرد، حس میگدرختان اوج می
گان آرامش غیر قابل وصف کنم پرندهحس میآید، همه سبز و قرمز به نظر می ،درخشش بیشتر دارد

و نی  خوانند، بیخی هماهنگ با دو تارا میبسیار زیب خوانند؛بینم در این آرامش نیز میدارند، می
صمیمانه همه چیز را غرق کرده است، همه چیز را مست کرده است، یک  هایاین نغمه ،دنخوانمی

نیز هماهنگ است، یک  صدای این نوجوان زیبارو ؛، همه چیز هماهنگ استصوفیانه و مستی عجیب
وانند، حس خکنم هنرمندان روستایی خودمان میخوانند، حس میگان میهمه چیز و همه ،کنمبار حس می



33  

 

بینم یک هنرمند می ند،خواکنم همه چیز و همه کس میمی خواند، حسهنرمندان بدخشان می ،کنممی
 واند:خمی سال روستاکهن

 ....بدخشان لعل در کاشانه دارد
 است....خرقه پاک نبی در بلده زیبایی مخواند: بینم سیداکبر قندر میمی
 خواند....میبینم پهلوان اصیل یفتلی می
 خواند....میبینم احمد خان توجاک می
 خواند....بینم میری مفتون مید، میخوانمی کشمی درمحمدخواند، بینم باز گل میمی
بینم همه چیز و همه کس خواند، میبدخشان می ،خواندند، یفتل مینخوابینم باغ و درختان میمی
 خواند.می

ستی صوفیانه را در خود دارد، خواند، همه چیز یک مو شکر می بیخی شیر ،همه چیز شاعرانه است
عشق را از »عشق است، عشق است؛ کند، همه چیز عشق است، جا فواره میو خوش نوایی از همه صدا

 «من مپرس، از کس مپرس، از عشق پرس...
اقی در زبانم بینم که یک مستی صوفیانه دارم و این شعر عرهای روستا مییک باره خود را در کوچه

خواهد در زند، دلم میدام چرا این شعر، این شعر عراقی به جانم، به اندرونم چنگ میجاری است. نمی
کنم، این شعر را دلم زمزمه های روستا بگردم و این شعر تصوفی را زمزم کنم، حس میتمام کوچه باغ

 کنم:م زمزمه میبرم و زیر لبها میکند و نا آگاه مانند یک پیاله پر به لبمی
 

 فشانم، ز غمت شب جداییز دو دیده خون
 ها گل باغ آشناییچه کنم؟ که هست این

 ام سر، چو سگان بر آستانتهمه شب نهاده
 یی گداییکه رقیب در نیاید به بهانه

 ها و چشم یارم به نظر چنان نمایدمژه
 که میان سنبلستان چرد آهوی ختایی

 همیشه باز است؟در گلستان چشمم ز چه رو 
 به امید آن که شاید تو به چشم من در آیی

 سر برگ گل ندارم، به چه رو روم به گلشن؟
 ها همه بوی بی وفاییام ز گلکه شنیده

 به کدام مذهب است این؟ به کدام ملت است این؟
 که کشند عاشقی را، که تو عاشقم چرایی
 به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند

 چه کردی؟ که درون خانه آیی؟که برون در 
 به قمار خانه رفتم، همه پاک باز دیدم

 چو به صومعه رسیدم همه زاهد ریایی
 زدم من، که یکی ز در در آمددر دیر می

 در آ، در آ، عرقی، که تو هم از آن مایی: که
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!دعای مرد روستایی و پایان سفر
رویم آبم. میهای روستا میخود را در کوچه هیک بار شوم،میدانم چگونه از آن مجلس بیرون هیچ نمی

مال جوان  شویم، خطیب یکگیریم و روانه مسجد میطهارت تازه می ،محل که دیگ خیرات بار است به
کنیم که به سوی پروردگار بلند می خوانیم و دستتا نماز می ،زندمی دینی های از مسایلاست که حرف

، مردمان صفا شویماز مسجد که بیرون می بکشاید. گرانعصیان به روی مازه رحمت خود را دروا شاید
در بخش دیگر جوانان که دسته دسته  ،شوددان نورانی و جوانان بشاش دیده میی سفیدل روستا است، مو

با همه دست  ،اندشماری آن اهل روستا هستند و شماری دیگر با دوستان روستایی خود آمدهو اند میله آمده
دهم، ریزد تا دست میاش میروی و سرکنم، موی سفید که نورانیت از دهیم و احوال پرسی میمی
 گوید:می
 یی که هستی؟بچه
 از حاجی سیدوزیرگویم: می

 آفرین...
 ات چیست:گوید نامه خودش میجه ویژبا له
 : سیداکرامگویممی
 دهد: اکه سیداکرام ... اکه سید اکرام...بنند و سپس ادامه مینقش می بیشتر خند روی لبانشلب
هم نامت  ،غیرت بودبسیار با  دهد؛س به همان حالت اولی ادامه میسپ .آیددانم این احساس از کجا میمی

 ، اکه سیداکرام بسیار با غیرت بود.یرت بودبسیار با غ
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نام پدر کالنم است « سیداکرام»ل صرش بوده، در اصعکند که روزگاری هموی از پدر کالنم قصه می
 که پدر از مهر باالی من گذاشته است.

 د.یم دعا کننبرا خواهم؛از ایشان می
ی سرخ و سربلند باشی، خداوند الهی روعمر دراز و رزق فراوان،  گوید:های خود را بلند کرده میدست

زر گردد، آمین یا  یشوند، خاک را از زمین بگیرپدر و مادر از تو سیر ، سیر شوی ها()بچه از بچات
 رب العالمین.

 آورم.زاری به جا میآید و سپاسگاز دعای آمیخته با الفاظ روستای و صفا دلی ایشان خوشم می
های چنان که یکی از بیتای دارم، آنآورم که من با این بیتی شعر سعدی شیرازی پیوند دیرینهبه یاد می
 :زندام پیوند میدارم و مرا به گذشته ر لبهمیشه زیاست که 
 ی من عالمان دین بودندهمه قبیله

 مرا معلم عشق تو شاعری آموخت

  11مرا معلم عشق تو شاعری آموخت
.رویمجا برای صرف نان میسپس همه یک

 
ه رفتن آماد کنیم ومیه امان خدایی دار است، با اهالی روستا بکه شوربای مزه بعد از خوردن نان چاشت

مثل یک مسافر در  ،رویمپیجد و ما میموتر چون گرد و بادی در جاده می شویم،به سوی فیض آباد می
گذرد، از های پر درخت میگذرد، از کنار باغهای قدیمی روستا می، موتر از کنار خانهراه روان هستیم

اره از پشت شیشه موتر به همه چیز نظ ،دگذراز کنار درختان چهارمغز می ،گذردکنار دریاچه یفتل می
دانیم این ما گذرند، حاال نمیبینم همه چیز روان است و از کنار موتر میزیبا و جالب است، می ،کنممی

یکی  ،بنیم همه چیز و همه کس روان استمی ،هستیم که روان هستیم و یا این که آنچه در کنار جاده است
های کنار جاده و درختان پر موتر، مانند باغ هاین موتر، مانند سواریمانند همی ،رود و یکی پسپیش می

آید، روستایی در ذهن و ضمیرم تمام سفر می همه چیز و همه کس روان است، یک دم ،شاخ و برگ
بینم درخشد، میدر بلندایی قریه می ییچون ستاره در آن یگاهبینم که آرامدر دل زمین میسبزی را 

درخشند، خ میهای لعل سرچون نگینه ؛با درخشش آفتاب که به روی شان افتاده استدرختان گیالس 
اند، جوانان نی نواز را ف و عرفان را بر پا کردهبزم شعر و حلقه تصو کرباس پوش بینم که مردمانمی
بینم که بلند و ویران را می «حصارک»نوازند، قلعه های خود مینوازند و از دل تنگیبینم که میمی

رسند که ناگاهان اند و گویا به ناکجا آباد میبینم که رواننیم و همه کس را میبهمه چیز را می ،است
 شویم.ای در فیض آباد پیاده میکند و ما در کنار جادهموتر توقف می

 
 
 
 :هانوشتهپی

الیابه  حصاریهای آس و که در کنار رودخانه کوکچه در میان قریه بیک قلعه میرشاه عماد - 1 .1

های تاریخی بدخشان است که در زمان فیض آباد مرکز والیت بدخشان قرار دارد، یکی از قلعه
میزان  22من این قلعه را در روز جمعه تاریخ  .ساخته شد بیک ولیداری میرشاه عماد حکومت

جریب زمین را که یک منطقه  25تا  20که در حدود  خورشیدی از نزدیک دیدم 1401سال 
گاه تبدیل شده است، ولی های کشتگیرد، در روزگار امروز به زمینشود در بر میبزرگ می
های تراش ، سنگهاهای آن خمخرابهدر آن دید و مردم محل از  ؛شودهای قلعه را میهنوز نشانه

 .اندهای مختلف قدیمی پیدا کردههای کوچک و بزرگ و مهرهو کوزه شده
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های که قلعه که به چشمه دره و شیرین دره و همچنان دریا گویند که در نزدیکمردم محل می
قلعه آباد بوده  شود در روزگاران که ایناند که معلوم میهای سفالی یافتهگردد نلکوکچه وصل می

کنند که دیوارهای ها اضافه میآن. گردیده استهای سفالی آب یاری میاز این منطقه توسط نل
تخته  آن،کنند در برخی از جاهای قلعه از گل بوده است، ولی هنگام که با تراکتور قلبه می

ها رها و میدانها، قصشود، یک کاخ مجلل با ساختمانمعلوم می .شودهای کالن بیرون میسنگ
 های بزرگ بوده است.و چمن

 که (روی قلعه)واژه ازبکی به معنایی ( قلعه هوستی)این قلعه فعال در میان مردم محل به نام 
در باالتر این قلعه یک تپه دیگر وجود دارد که به . این نام بعدها گذاشته شده است ،شودمعلوم می

های عجیب مردم محل به این قلعه افسانه. ددگریاد می )خورد و کوچک( نام دنگل و چنگل
دهند که در این قلعه یک دیک چهل گوشک بزرگ وجود داشته که بسیار آرمانی را نیز نسبت می

های زیر ستونی که از این قلعه در جریان قلبه )شخم( بیرون بر برخی سنگ .کالن بوده است
شود بدخشان چند دانه آن نگهداری میهای قریه حصاری و در کلوب آمده است و در یکیاز خانه

های یونانی و ساسانی باقی مانده است و صرف دهد که ممکن در این قلعه از دورهنشان می
داری در این قلعه در دوران میرشاه عماد بیک ولی، آن را ترمیم کرده است و آخرین حکومت

این قلعه در دست چپ  وی صورت گرفته است. اما نا گفته نباید گذاشت که در کوهی باالی
یی وجود دارد به نام )شاه بیکه( در آن بلندی نیز یک قلعه وجود داشته است که چشمه دره، دره

شود این قلعه نظامی همان های سفالی از آن به دست آمده است، معلوم میاکنون خاکستر و پاره
جا کشته شد و ه در آنقلعه است که میرشاه عماد برای حفاظت قلعه اصلی ساخته بود و بالخیر

قلعه را آتش زدند، اکنون خاکسترهای آن بر جا مانده است و این قلعه و این دره آهسته آهسته در 
 تغییر نام یافته است.« شاه بیکه»زبان مردم محل از میرشاه عماد بیک ولی به 

یاسی، در های ساما میر شاه عماد بیک ولی، که بود؟ میر شاه عماد بیک ولی، یکی از شخصیت
های بود که با حمایت مردم بدخشان، در مقابل میریاربیک خان که در بین سال 1068سال 

در بدخشان حکومت کرده است بر آمد و حکومت را از نزد میر مذکور  1118تا  1068
را توسط مردم در سال « میرشاه عماد بیک»گرفت، نویسنده تاریخ بدخشان، سال اعالم شدن 

افتاده  1069شود، این اتفاق در سال خان قید کرده است که معلوم میدوم حکومت میریاربیک
 .باشد و شاید در حدود بیشتر از دو سال حکومت وی دوام یافته است

گردد و باالی دران خود به بدخشان بر میبعد از دو سال میریاربیک با کمک شماری از طرف
دارانش به قتل رسانیده و حمله نموده، میرشاه عماد بیک را با شماری از طرف« بهالیا»قلعه 

 .کنندکشند و قلعه حصار را ویران میقلعه نظامی الیابه را به آتش می
، 3، سیدنیاز نیازی، مرد آراسته با چند هنر، جریده بدخشان، ص (1399)زاد، صدیقی، لعل - 2 .2

الی شماره دهم، شنبه  1399شنبه اول سرطان هم و دهم، یک، شماره هفتم، هشتم، ن 3و  2، 4
 .1399سنبله  15

 .این قسمت فقط تصویرسازی شده است - 3 .3

رساند که در هستند، می« میر شاه عماد»گان و همشریان های مردم محل که از نوادهروایت - 4 .4

میر شاه عماد »، وجود داشته است، یکی «میر شاه عماد»تاریخ بدخشان، دو شخصیت به نام 
که با نجات « میر شاه عماد غازی»بود و دیگر « میریاربیک خان»که رقیب سیاسی « بیک ولی

جا تشکیل داد، ولی بسیار رفت و یک قوم بزرگ را در آن« درواز»دادن خواهر خود، به 
دشوار است که میان این دو شخصیت تفاوت قایل شد. با این حال شماری بسیار کم از مردم 

میر سید جعفر »که پدر « میر سید عمادالدین ولی»ها را مربوط به ، یکی از این روایتمحل
، در حال که در این باره آن جز چند روایت محدود شفای هیچ سند دهندشود، نسبت میمی« ولی
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میر »و « میر شاه عماد بیک ولی»گی سلسله خانواده ها،و ثبوت وجود ندارد. اما به اساس شجره
های ها و اوالداند، تقریبا خانوادهها در یک زمان آمدهنامهمطابق این نسب« خان خان یاربیک

دهد که ها نشان میرساند، به همین گونه این شجرهجا میها دوره به دوره، در چند پشت یکآن
ها )میر شاه بسیار پیشتر از این شخصیت« میر سید جعفر ولی»پدر « میر سید عمالدین ولی»

 ( بوده است.بیک و میر یار بیک خان عماد
 نیلوفر ظهوری شعری از خانم - 5 .5

 دیوان قلمی، سید دولت یفتلی - 6 .6

، بدخشان را تماشا کن، مجله گردشگری، ارگان نشراتی آمریت (1398)یفتلی، سید دولت،  - 7 .7

 . 1398، شماره دوم، سال سوم، بهار  102توریزم ریاست اطالعات و فرهنگ بدخشان، ص 
ه ، معناشناسی واژجواد ماستری ،فراهانی ،عبدعلی، فیض هللا زاده، علی اکبرنو رسیده،  - 8 .8

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ، 167 – 158در قرآن کریم، ص « ولی»

، (65ی پیاپ) 7شماره  1392پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره چهارم پاییز و زمستان  ی،فرهنگ

 (http://ensani.ir/fa: )سایت

های بلند ، جریده بدخشان، میر سید جعفر ولی، یکی از کاج(1399)زاد، صدیقی، لعل - 9 .9
 .1399دلو سال  15، شماره بیستم، چهارشنبه 3و  2تصوف و عرفان در بدخشان، ص 

 ابراهیم امینیز شاعر جوان بلخی، شعری ا - 10 .10

 شعری از سعدی شیرازی - 11 .11
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