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 خشانبد » تحقیقی -علمی سمینار برگزاری نحوۀ از یمختص  گزارش

«تاریخ و فرهنگ گسرتۀ در  

 

 .نستعین به و الرحیم الرحمن هللا بسم

 مکُ م  کر  ا   ن  إ   وافُ ار  ع  ت  ل   ل  ائ  ب  ق   و   اوب  عُ شُ  ماکُلن  ع  ج   و   ینث  اُ  و   ر  ک ذ   نم   ماکُقن  ل  خ   ان  إ   اُس الن   اه  ی  أ   ای  »

 (99: حجرات)یر  ب  خ   یم  ل  ع   هللا   ن  إ   ماکُتق  ا   هللا  ند  ع  

 هایقبیله و بسیار هایشعبه را شام و آفریدیم؛ زن و مرد یک از را شام ما! مردم ای: ترجمه

 تقواترین با ،خدا نزد شام ترین(افتخار با و)بزرگوار. بشناسید را یکدیگر تا گردانیدیم مختلف

 .است آگاه و دانا خدا. است شام

 دل در ریشه را ما هست عشقش که  کل قــالــخ دایـخ آن امــن هــب

 انـشـدخـب ادـشـدل قـلـخ ای المــس  انــغــاف آزاد تـلــم ای المــــس

 ارشد مشاور شهرانی هللا نعمت پوهاند محتم قدر  عالی: مآبانجاللت گرامی، گانفرهیخته

 علوم، اکادمی رسپرست پوپل ثریا رسمحقق قدرعالی افغانستان، اسالمی جمهوری ریاست

 ،ناستادا دانشمندان، علوم، اکادمی رهربی هیأت ملت، خانۀ در مردم محتم گانمناینده

 و هاخانم تاالر، در حارضین بدخشان، گستفرهنگ و دوستعلم رسزمین معزز مهامنان

 !برکاته و هللا رحمت و علیکم السالم! آقایان

 تک یهاقدم و گفته مقدم خیر پژوهشی -علمی هامیش این در را عزیزانشام  گرم حضور

 .مناییم می استقبال دیده روی به را شام تک

 سمینار تدویر انگیزۀ

 .باشیم داشته کوتاهی تذکر باشکوه هامیش نای تدویر انگیزۀ از دارد جای

 ورانسخن از ییعده هایرسوده بررسی و تحلیل» عنوان زیر تحقیقی -علمی پروژۀ! آری

 نظامی الدین برهان محقق فرهیخته و جوان دانشمند برای علوم دمیاکا در «بدخشان معارص

 توسعۀ و رشد جهت در لمیع بیشت هایپژوهش انگیزۀ مذکور، پروژۀ تکمیل با که شد سپرده

با  تاریخی و فرهنگی مسائل گیبالنده حس. گردید والیت این معنوی و مادی هایداشته

 رسمحقق رضیری، عبداملعبود رسمحقق»: چون در اکادمی علوم، بدخشانی دانشمندان

 محقق بصیرت، عبدالولی رسمحقق حیدری، محمد خیر رسمحقق رسولی، سیام

 هاینشست و مشوره ضمن که واداشت را «صمدی محمد یار محقق و وفا عبدالحمید
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 افغانستان علوم اکادمی رهربی مقام به را تحقیقی -علمی سمینار برگزاری طرح گیر،پی

 منوده، استقبال طرح این از میل کامل با علوم اکادمی رهربی خوشبختانه که منایند پیشکش

. گیرد عهده به را سمینار این گزاریبر  رهربی برشی علوم بخش معاونیت تا دادند هدایت

 اعضای صفت به را دانشمندان از نفر پانزده هذا؛ سمینار برگزاری کمیسیون رهربی

 .منایند نظر ابراز مقاالت چاپ و خوانش مورد در تا برگزیدند «مقاالت بررسی کمیسیون»

 سمینار هدف

 ویژه به و دانشمندان علام، فرهنگیان، منودن بسیج هامیش، این تدویر از هدف: نخست

 پیوست و کشور؛ فرهنگی -سیاسی نوگرایی و علمی بزرگ تحوالت در بدخشان جوان نسل

 است، علوم اکادمی هامنا که بوم و مرز این فرهنگی و علمی مباحث مرکزی نقطۀ به آنها دادن

 .باشدمی

 فرهنگی مساعی ترشیک ملی، وحدت تقویۀ برادری، محبت، از مملو فضای ایجاد: ا  ثانی

 سازندۀ نقش و افغانستان علوم اکادمی توجه و جایگاه بازتاب افغانستان، برادر باهم هایملیت

 فرهنگی، مسائل به گزاریارج غرض تحقیقی، -علمی هایسمپوزیم و هاسمینار  تدویر در آن

 .باشدمی آنها نظایر و اجتامعی سیاسی، اقتصادی، تاریخی،

 سمینار اهمیت

 سیاسی، ادبی، فرهنگی، تحوالت بزرگتین محور کشور، باستانی الیاتو  از یکی بدخشان

 این فرهنگی هایرسچشمه زالل منابع از یکی و بوده تاریخ درازنای در اقتصادی و اجتامعی

 .رودمی شامر به رسزمین

 در بدخشانی نبوغ با جوانان و گاننویسنده گان،فرهیخته دانشمندان، نقش شک، بدون

 و مشهود ،کشور این نوین و کهن تاریخ ساختار در افغانستان، وارستۀ هایصیتشخ سایر کنار

 اتخاذ برای آنها بسیج در افغانستان دولت رهربی تا دانیممی سزاوار. است بوده ملموس

 را تسهیالت انسانی جامعۀ نوین هایپیرشفت و تحوالت با منطبق و هدفمند درست، تصامیم

 .بیفزاید کشور مبتکر و خالق ینیرو  غنای به منوده، فراهم

 برشدوستانۀ و بلند اهداف انعکاس در تواندمی پژوهشی هایسمینار  تدویر دیگر، سوی از

 نوین تاریخ سازینهادینه راستای در علوم اکادمی تأثیرگذار نقش و افغانستان ما عزیز مأمن

 .مناید ایفا را متبارزی سهم کشور، این

 با افغانستان، اسالمی جمهوری ریاست عالی مقام که یم،دارمی پیشنهاد وسیله،بدین

 هایچهره شناسایی دانشمندان، بسیج عامل ،پژوهشی و علمی هایفرصت منودن مساعد

 وحدت محبت، بذر گردیده، کشور معنوی و مادی هایداشته سایر معرفی و ادبی شاخص



 

 مقدمه
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 حاصلش منوده؛ شتک   ها،هعرص متام در را کشور تعالی و ترقی روحیۀ و همدیگرپذیری ملی،

 .بود خواهد مفید اشنتیجه هللا انشاء. مناید گانیهمه را

 آراسته چاپ زیور به بزرگ، هامیش این مقاالت مجموعه اکنون که میدانمی یادآوری قابل

 رهربی هیأت افغانستان، اسالمی جمهوری دولت پرمحبت الطاف از دارد جا ؛است گردیده

 اکادمی رسپرست شکیب عبدالظاهر دکتور رسمحقق معاون خاص توجه ،ویژه به ،علوم اکادمی

 .مناییم شکران و سپاس اظهار قلبا   افغانستان، علوم

 

 احتامات تقدیم با

 بصیرت عبدالولی رسمحقق
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 مقدمه

 

بدخشان یکی از والیات باستانی و تاریخی در پهنای این رسزمین بوده که مناظر طبیعی، 

معنوی  مادی و هایزارها، آبشارها، هوای گوارا و سایر داشتهها، چمنهای مرتفع، راغستانقله

ترین منابع به ارزش و جایگاه این رسزمین در سطح ملی و بین املللی افزوده است. کهن

تاریخی و روایات افسانوی، حکایت از باستانی بودن بدخشان داشته، این رسزمین را از 

 شامرند.ها، در رشق دنیای قدیم میهای زیست برشی، مخصوصا  آریاییگاهنخستین تجلی

شناختی، از قدیم االیام تا کنون مسلام  بدخشان حسب روایات تاریخی و مستندات باستان

های بین املللی نظیرش هامنند الجورد و لعل در دنیای باستان و در تجارتهای بیبه داشته

ت. این رسزمین علی الرغم شهرت جهانی اش در معادن از شهرت خاص برخوردار بوده اس

قیمتی، به داشنت دانشمندان و محققین شهیر در سطح ملی و بین املللی نیز رسآمد روزگار 

 بوده؛ هیچگاه و در هیچ رشایطی، کاروانش از قافلۀ متدن و معرفت عقب نیفتاده است.

غرافیا در رشق جهان اسالم بدخشان  عهد عباسی و تخارستان عهد اسالمی از نخستین ج

جا رسیده و مردم این رسزمین، با کامل میل از این پیام الهی است که دین مقدس اسالم به آن

 )صلی هللا علیه و سلم(استقبال منوده، به پیروی از فرامین الهی و دستورات پیامربش حرضت محمد 

خویش با عزت، زیر پرچم اسالم شتافتند؛ هللا متعال را سپاس که تا کنون نیز، هامنند اسالف 

و دولت جمهوری اسالمی افغانستان زیست منوده، رشافتمندانه آمادۀ حراست و حفاظت از 

 ها می باشند.غرور ملی، حیثیت سیاسی و فرهنگ علیای کشور در متام عرصه

ها با وجود دوری شان از مرکز کشور، هیچگاهی خویشنت را بیگانه از بدخشان و بدخشانی

همواره در کنار سایر اقوام افغانستان، صدای  ؛اقوام با هم برادر افغانستان ندانسته سایر

های متعالی و جغرافیای تاریخی این کشور را بلند منوده، عدالت، حراست و حفاظت از ارزش

 خواهان یک کشور مقتدر و یک ملت با هم برادر و باعزت بوده اند.

می علوم افغانستان، غرض تحقیقات بیشت در خوشبختانه در این اواخر، رهربی اکاد

ادبی، پژوهشی را پیرامون بررسی وضعیت  -مخصوصا  مسائل فرهنگی ،موضوعات مختلف

های ذهنی و فکری برخی های شاخص ادبی، همچنان تحلیل و ترشیح تراوشفرهنگی و چهره

ل کرد. همزمان با اجرای آن را به نگارندۀ این سطور محو  ؛دانشمندان بدخشان، مربم دانسته

، مطابق پالیسی اکادمی علوم؛ نگارنده به این نتیجه یادشدهتحقیقی  -تکمیل پروژۀ علمی

های فرهنگی و داشته -های ستگ کشور در مسائل علمیرسید که بدخشان یکی از ظرفیت
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ها به غنای معنوی طبیعی محسوب می گردد که در صورت توضیح، تبیین و بازتاب این داشته

 ر افزوده می شود.کشو 

با در نظر داشت مربمیت موضوع، شورای علمی اکادمی علوم افغانستان الزم دیدند تا 

با مشارکت متام « بدخشان در گستۀ فرهنگ و تاریخ»تحقیقی را تحت عنوان  -علمی سمینار

های علمی ها و دیگر نهادهای علمی اکادمی علوم و سایر دانشمندان کشور از دانشگاهبخش

 رگزار منایند.ب

هلل الحمد، این مأمول بعد از اتخاذ تصمیم در ارسع وقت، جامۀ عمل پوشید؛ و از این 

دوستان بدخشانی از اقدام خردپسندانۀ رهربی اکادمی علوم افغانستان، بابت، مردم و فرهنگ

 مشکور و ممنون هستند.

اکادمی  رسپرستی حقیقتا  تطبیق و اجرایی شدن این مأمول ارزشمند، به همت و دلسوز 

با  ،نامۀ بدخشانصورت گرفت؛ اما چاپ و نرش این ویژه ، رسمحقق ثریا پوپلعلوم افغانستان

گی مسائل عطف توجه رسپرست اکادمی علوم که همواره به اشاعۀ مباحث علمی و بالنده

وایای فرهنگی توجه ویژه داشته است، درخور ستایش می باشد. واقعا  با طبع این اثر، نه تنها ز 

گردد؛ بلکه به مکتوم و پنهان بدخشان برای محققین و پژوهشگران، روشن و واضح می

 غنامندی مسائل ادبی، فرهنگی، تاریخی، طبیعی و نظایر آنها کمک شایانی می مناید.

از نگاه « بدخشان در گستۀ فرهنگ و تاریخ»سزاوار است که بگوییم، مجموعه مقاالت 

ها به شمول پیام مقام محتم ریاست جمهوری اسالمی : پیامی چونهایشکلی، شامل بخش

های دانشمندان فرهیخته، ها و سایر نهادهای دولتی؛ سخرنانیخانهافغانستان، پیام وزارت

تحقیقی؛  -شامل حدود پنجاه مقالۀ علمی ،وکالی پارملان و مقامات ارشد کشور؛ مقاالت

قطعنامه صدور دوکتور عبدالقیوم قویم و در آخر،  توسط پوهاند سمینارارزیابی دقیق و عاملانۀ 

 باشد.می

همچنان از نگاه محتوایی، دارای مطاب ارزشمند، مفید و معلومات جامع برای 

هذا با تالوت آیات کالم هللا مجید توسط  سمینارپژوهان پیرامون بدخشان می باشد. دانش

سط رسمحقق عبدالولی بصیرت پایان داده و با داعیۀ خیر و فالح تو  ؛استاد نذر هللا بیان، رشوع

 شد.

، از نگاه سمینارمذکور به مدت سه روز برگزار گردید. هر سه روز این  سمیناراز نگاه زمانی، 

رفت. وقوف به تر و ارزشمندتر به پیش میدوستان متجلیهنگفرمندی وجاهت و عالقه

ر را به مطالب متعدد و متنوع موضوعات قابل بحث در این مجموعه، از نگاه محتوایی پژوهشگ

 شناسی کمک مثمر می مناید.در مورد بدخشان و بدخشان
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دانم از اقدام خردمندانۀ دوکتور عبدالظاهر شکیب رسپرست اکادمی در فرجام، الزم می

رسمحقق نرصهللا نارص معاون  سمینارمندی رئیس کمیسیون برگزاری علوم افغانستان، حوصله

ی علوم، اعضای محرتم کمیسیون بررسی مقاالت علمی، دانشمندانی بخش علوم برشی اکادم

اشرتاک در سمینار گوارانی که ر مقاله نوشتند و بز  ،که با کامل میل و رغبت به همین مناسبت

ناپذیری در گیسخرنانی پرداختند، از استادان بدخشانی که سهم فعال و خستهمنوده به ایراد 

ود نشان دادند، همچنان از کمیسیون تدارکات، مخصوصا  از خ ،پیشربد کارهای این هامیش

داری از هیچ زحمت گی به امور مهامنمعاونیت بخش مالی و اداری اکادمی علوم که در رسیده

از عبدالشکور واقف حکیمی مناینده مردم بدخشان در شورای ملی که  نیز، دریغ نورزیدند

دوستانی که با کامل میل از این پروسه  و سایر سهم خویش را در نرش این اثر ادا منودند

توانم مدعی شوم که مردم حامیت کردند، صمیامنه اظهار امتنان کنم. با کامل اطمینان می

کشان را همواره به خاطر خواهند داشت و از ایشان قلبا  کشی این زحمتبدخشان، زحمت

 اظهار سپاس و شکران خواهند کرد.

 با عرض حرمت

 ن الدین نظامیمعاون رسمحقق برها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


