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  مناظرات ثابتی با دوکتور پامير زاد در قسمت وجه تسميه شغنان

 

خواهشمندم که اين جزوه را که به شکل مناظرات تنظيم ! خواننده عزيز
  .شده، با حوصله مندی تا آخر مطالعه کنيد، قضاوت بدست شماست

  

  

  »ثابتی « نوروز علی : نگارش

  کابلليسانسه زبان و ادبيات دانشگاه تعليم و تربيه 

   ٢٠١٢بر نوام ٢٠: تاريخ

  فيض آباد، بدخشان

  

سپاس ترم دوکتور پامير زاد دانشمند و فرهيخته ديار ما، جناب مح ه، می خواهم از شخصز همنخست ا
دوکتور پامير زاد شخص پر تالش در قسمت غنا بخشيدن فرهنگ، زبان، و ادبيات شغنانی . گذاری نمايم

فراورده های پژوهشی اش افق های . ناپذيری را متحمل شده است است که در اين راستا زحمات خستگی
واقعن دوکتور پامير زاد اوقات گرانبهايش . تازه ای را برای نسل جوان و پويای شغنان زمين گشوده است

زبان و ادبيات شغنانی  ، تحقيق، پژوهش، و نگارش در زمينه های نا همگون و طيف های متفاوترا وقِف
باعث شگوفايی زبان، ادبيات، زحمات اين شخص برومند تاريخ معاصر شغنان زمين، . نموده است و دری

بخاطر . و فرهنگ شغنان زمين گرديده و راه را برای پژوهش گران مشوق در اين عرصه باز نموده است
 بدخشانريخ ، نام ايشان در تاشغنانی شان در زمينه رشد و اعتالی فرهنگ، زبان، و ادبياتشايان خدمات 

  .زمين به خط زرين باقی خواهد ماند

  هرگر نميرد آنکه دلش زنده شد به عشق                ثبت است بر جريدۀ عالم دوام ما

  )حافظ(                                                                                         

را و رشد آنرا مقيد به  اهمگون و پهناور زبان، ادبيات، و فرهنگنمی توان تمام جنبه های نبا وصف اين، 
ی ای اصولی استوارکه قضايای آن بر مبن و رياضی نيست ، علوم طبيعیدبياتو ا زبان. نيمبدايک فرد 
جاذبه زمين، حرکت، قضيه  مانند قوۀ. شودنند و تا قرن ها و هزاره ها در آن قضايا تغييری وارد داشته باش
  . در مورد اضالع مثلث قايم الزاويه، وغيره سفيثاغور
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چيزی که امروز در مورد زبان و . ولی، در عرصه زبان و ادبيات همه چيز در حال تحول قرار دارد
زبان و ادبيات معادله الجبری نيست که توسط . آيدفردا شايد آن درست از آب نه بر ادبيات صدق می کند،

. باشدت يک نفر که آنرا من حل نمودم و يا کليد حل آن در دسيک شخص حل شود، و آن شخص ادعا کند 
آيا شعر جز تخيل چيزی . در زبان و ادبيات همه چيز بر اساس فرضيه صورت می گيرد، حتی شعر هم

  ديگری است؟

به علم زبان شناسی هم . با طبيعت زبان کار دارد، علم زبان شناسی استدر زبان و ادبيات، چيزی که 
شاخه های مختلف تقسيم می شود، و علمی که با طبيعت زبان کار دارد، علم االصوات و يا  نوبه خود، به

  . آوا شناسی است

  . تمام پديده زبان ذهنی است، جز همان پديده آوا، زير که صوت ماهيت فزيکی دارد

آن غواصی  ژرفنایتواند همه آنرا فرو کشد و در  زبان و ادبيات يک بحر بزرگيست که يک شخص نمی
  .کند

  ١؟قسمت يک روزه ای چند گنجدکوزه ای            گر بريزی بحر را در 

 وی. با نبوغ فکری خود در نورددرا بنابراين، آقای پامير زاد، به تنهايی نمی تواند اين بحر بی کرانه 
ير در حال تقال کاروان های آماتور را رهنمايی کرده که تا حاال به هدف نهايی نرسيده اند و در اين مس

  . در تگاپو هستند فراوان و فرود هایها فراز با در اين راستا هستند و 

ميشود که همان مقصودی که پاميرزاد انتخاب کرده، به قله شامخ آن نرسد، و ديگری راه او را دنبال نموده 
  .و آن قله اميد را فتح کند

  )حافظ شيرازی(  نيست اين کارسکندر را نمی بخشند آبی           به زور و زر ميسر 

بين اهل خبره استوار خواهد بود، و در کوه بنابر اين، شخصيت پامير زاد صاحب بر جای خود همچون 
اما، از جناب ايشان هم رجامنديم تا فراورده های پژوهشی نو . خود را خواهد داشتجايگاه ويژه ای 

  .ددهمورد تشويق قرار را جوانان را هم دست کم نگيرد و ضمنن بايد آنها 

  )حافظ(    مونس شددل رميدۀ مارا رفيق           دماه مجلس شو ستاره بدرخشيد 

بهر حال، از شهامت دوکتور پامير زاد يک جهان سپاس که نوشته ها و مقاالت قلم بدستان و نظريه 
نويسد و آنرا به نشر می نوشته ها می  پاسخ و مردانه وار جوابيۀ را در پردازان را مطالعه می کند،

توهين و تحقير را آسانترين جواب دندان شکن دانسته، تا  ،سپارد، نه مانند کسانی که در عوض اظهار نظر
  .از اين حربه استفاده کنند، تا در آينده کسی مزاحم حال شان نگردد

                                                            
  الدين محمد بلخیبيت بيستم از مثنوی موالنا جالل    ١
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از طريق » د؟ هويت چيست و بحران هويت چگونه صورت می پذير« در اين اواخر مقالۀ را تحت عنوان 
آقای پامير زاد قسمت دوم اين مقاله را به نظر خودش نقد نموده، . انيدمتار نمای سيمای شغنان به نشر رس

دوکتور  جواب نوشتهاين جزوه در . اله پامير زاد تحرير گرديداين مقاله در جواب مق. آنرا به نشر سپرد
  .مناظره است) ٢٤(ترتيب گرديده است و شامل ات ناظرپامير زاد به شکل م

  .را تعريف نمايم» مناظره « پيش از اينکه به مبحث مناظرات بپردازم، الزم دانستم تا نخست 

 ٢مناظره چيست ؟
 معناى لغوى. الف 

ديدن با چشم »  النََّظَر« اصل معناى . نَظرا، مْنَظرا، منَظَرًة است ،مناظره ، واژه اى عربى و از ريشه نِظرَُ
صاحب مقاييس اللغة ضمن اشاره به اين معنا، اضافه مى نمايد آه اين آلمه توسعه معنايى يافته  .مى باشد

  . و در نتيجه همين توسعه معنايى ، به مفهوم تدّبر و تفّكر در يك امر نيز به آار رفته است است 
، »و جواب آردن با هم سؤ ال « ، »با هم بحث آردن « ، »جدال آردن « مناظره در ادب فارسى به معنى 

« و نيز  »مجادله و نزاع با همديگر« ، » فكر آردن در حقيقت و ماهيت چيزى با هم نظر آردن ؛ يعنى« 
  . به آار رفته است ،»بحث با يكديگر در حقيقت و ماهيت چيزى 

 
 معناى اصطالحى. ب 

ارائه براهين سعى  آه هر يك با استدالل و (Dialogue) مناظره ، مكالمه و گفت و گويى دو طرف است
مفاخره، در اساس ،  مناظره نيز مانند .مى آند برترى و فضيلت خويش را بر ديگرى به اثبات برساند

، نزاع و اختالف لفظى ر سر برترى و فضيلت خود بر ديگرى؛ زيرا در آن ، بين دو چيز بحماسه است
و سرانجام يكى مغلوب يا مجاب مى  درمى گيرد و هر يك با استدالالتى خود را بر ديگرى ترجيح مى دهد

  .شود
استفاده  » مطلوب« مؤلف آشاف آه اين اصطالح را از ديد منطقى بررسى و تعريف آرده است ، از آلمه 

 .مى آند تا شامل موضوعات مختلف بشود
ثبت آرده و   (Debate)، مناظره را به عنوان معادل )اروپايى  -فارسى (مؤلف فرهنگ اصطالحات ادبى 

 :در اين باره مى نويسد
و آن مناظره ميان دو طرف است آه راجع به مسائل اخالقى ، سياسى ، مذهبى ، قانونى و نظاير آنها به 
 .تبادل نظر بپردازند و قضاوت نهايى توسط فرد سومى آه بين دو طرف به َحكميت مى پردازد، بيان شود

 :راغب اصفهانى درباره مناظره مى گويد
است از گفت و گو و نكته بينى طرفينى رو در رو، و به ميان آوردن هر آنچه به آن معتقد مناظره عبارت 

به قياس اعم است ؛ زيرا هر قياسى ، نظر آاوش مى داند و مى گويد نظر او نظر را عبارت از . است 
 . است ولى هر نظرى ، قياس نيست

                                                            
 :، موجود در)ع(شيوه مناظرات انبيا و امام صادق سيده فاطمه حسينی مير صفی،    ٢

htm.fehrest/monazerat/aqaed/org.ghadeer.www://http  
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 :صاحب اقرب الموارد نيز مى گويد
نفى دليل آن با خصم ، شناخته  يله آن ، آداب طرق اثبات مطلوب و نفى آن ، يامناظره علمى است آه به وس

 .گردد يا علمى است آه در آن قوانين مباحثه مندرج است
 :صاحب نفايس الفنون در تعريف ديگرى مى نويسد

 مناظره ، نظر است به بصيرت از جانب مستدل به وسايل ، در نسبت واقعه ميان دو چيز از براى اظهار
 . صواب

 :در ادامه اين تعريف مى نويسد
، و قيد اظهار صواب را آورده ايم ه نظر به چند معنى ديگر آمده است؛ چرا آنظر را به بصيرت قيد آرديم

تا مجادله و مغالطه از اين تعريف خارج شود؛ چرا آه مجادله و مغالطه براى الزام خصمند نه چيز ديگر و 
 .ن موارد را در بربگيرد، بايد قيد الزام خصم را در تعريف بياورنداگر بخواهند آه مناظره همه اي

با توجه به اين آه جدل نيز نوعى مناظره و رويارويى فكرى است ، بعضى چون مرحوم مظفر در آتاب 
 .المنطق ، ضمن بحث از جدل ، گاهى مناظره را به جاى جدل به آار مى برد

بنابراين نام مناظره ، جلساتى را در ذهن تداعى مى آند آه در آن حداقل دو نفر در حضور فرد يا افرادى 
مناظره بدين معنا همان است آه على پاشا صالح ، . درباره موضوعى بحث مى آنند) َحكم (به عنوان داور 

نوع مناظره از قديم االيام در ن اي .ناميده است »مناظره رسمى « ، آن را » آداب المناظره « در آتاب 
براى به سامان آوردن . ميان فارسى زبانان معمول بوده و به ويژه بعد از اسالم رواج بيشترى يافته است 

آن و پرهيز از مغالطه ها و سفسطه ها از ميان ايرانيان ، دانشمندانى چون ابوعلى سينا و خواجه نصير 
 .تمام ورزيدندالدين طوسى به تنظيم قواعد علم منطق اه

مى ناميم ، از قديم االيام بين صاحبان ملل و نحل ) حقيقى (مناظره به اين معنى آه ما آن را مناظره واقعى 
، به منظور پيشگيرى از ليف شدهأشد، آتابهايى آه درباره منطق ت هم وجود داشته است و همچنان آه اشاره

، به ويژه در علوم ، مناظرات زيادى در هر علمى  خطا در مباحث ، تدوين گرديده است و در تاريخ علوم
 . ، گزارش شده استمذهبى و آالمى
 :هدف مناظره

بنابر آنچه در تعريف مناظره گذشت مى توان گفت اين موضوع يكى از انواع ادبى است آه بر اساس گفت 
، مطالب و و گو بين دو طرف يا بيشتر، درباره موضوعى شكل مى گيرد آه در آن هر يك از طرفين 

موضوع مناظره ممكن است مسائل علمى ، عقيدتى ، . داليلى را براى اثبات مدعاى خود بيان مى آند
 .در برخى از مناظره ها رسيدن به حقيقت يك امر دنبال مى شود. باشد... اخالقى ، اجتماعى و

مناظره هاى هدف اصلى . نيست » بر ديگرى) يك طرف (بيان برترى خود « هدف از مناظره هميشه 
؛ بر خالف مجادله ها آه هدف از آنها، اسكات خصم و غلبه بر او سمى ، رسيدن به حقيقت يك امر استر

است ؛ آموزشى   يكى از اهداف مناظره آموزش . اما اين هدف هميشه در مناظره ها لحاظ نمى شود. است 
 .غير مستقيم آه به دليل شيوه خاص مناظره در اذهان ماندگار است

 :ايد مناظرهفو
در ... آموزش علوم مختلف ، دين ، عقايد، اخالق و. مهمترين فايده مناظره ، فايده آموزشى آن است 

مناظره از يك سو آليه اطالعات راجع به موضوعى جمع آورى مى شود و از سوى ديگر با بيان آن منتشر 
 .مى شود
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بحث و استدالل است ، در اذهان ماندنى است ، چون نتيجه نخستر آن است آه اهميت اين آموزش ها نيز د
ارزش بالغى مناظره در حين پيام دهى . ، به دليل غير مستقيم بودن ، پذيرفتنى تر و جّذاب تر است و ثانيًا

يكى . است  گرايش افراد به علم و دانش همچنين مناظره عامل و انگيزه تمايل و . غير مستقيم آن است 
اين است آه محاسن و معايب مسئله يا موضوع مورد بحث آشكار مى شود و در  ديگر از فايده هاى مناظره

همچنين مناظره به منظور بازيافتن دقيق مآخذ و اسناد علم و  .دان توسعه و تكامل آن فراهم مى آينتيجه امك
ذهن انسان از مجراى چنين مناظره اى ، ورزيده شده و جان و روح آدمى . آگاهى صورت مى گيرد

اگر مناظره آننده آداب مناظره را رعايت آند و آفات و نتايج سوء مناظره نادرست را . ند مى گرددنيروم
شناسايى و مراعات نمايد، بحث و مناظره او با رعايت شرايط آن و احتراز از آفات ذآر شده ، فوايد و 

  .اهد داشتعوايد سودمندى را آه عبارت از رغبت و گرايش به علم و دانش است ، به دنبال خو

 
 :نقش مناظره در تكامل علوم و معارف

تاريخ نشان مى دهد آه تكامل علوم ، به ويژه معارف عقلى بشر در پرتو مباحثات علمى ، تضارب آرا و 
در آثار . تعاطى افكار تحقق يافته است و ثمره آن ، رشد و شكوفايى فرهنگ جوامع مختلف مى باشد

 :ه است تا آنجا آه حضرت على عليه الّسالم فرمودنداسالمى نيز در اين امر تاءآيد شد
 .ى صحيح از آن پديد آيدأد را بر يكديگر عرضه داريد تا رآراء و نظرات خو

در همين راستا نيز امام صادق عليه الّسالم ، مباحثه و مذاآره علمى را عامل شكوفايى و موجب حيات علم 
حقيقت طلبى ، تالش براى آشف حقيقت را ميان نظرات الزمه حق جويى و حسن  اصوًال. و دانش مى داند

 . متفاوت و مختلف است
 : استوارت ميل ، فيلسوف انگليسى در زندگى نامه خود نوشت

بارها گفته ام و باز مى گويم از تاريخى آه در مناظرات شرآت جستم ، افكار بديع و مستقلى پيدا آردم و 
 .استآغاز قوه ابتكار و استدالل من از همان روز 

ق قوى در برابر گام نهادن در وادى مناظره ، نيازمند تحمل زياد، سعه صدر فراوان ، ديدگاه وسيع و منط
، ديدگاه خود را بر ديگرى تحميل آس نمى تواند جز با منطق و برهانيرا هيچ ؛ زنظرات ديگران است

  . نمايد

اگر چه از نقطه نظر فزيکی من با پامير زاد رو در رو ننشسته ام تا با او مناظره کنم؛ ولی ديدگاه هايش را 
  . ه نمودمبا ديد گاه های خود به ترتيب تنظيم نموده، و در مقابل هر نظر او، نظر خود را ارائ

  

  اول ناظره م

زيراکه، عنوان مقاله اش يک چيز، و . ثابتی مقاله اش را با يک عنوان مبهم شروع نموده است :پامير زاد
هويت چيست و بحران « عنوان مقاله اش . درون مايه مقاله اش به يک چيز ديگر اختصاص يافته است

« ند پس از مرور چند ب. و تداوم مقاله اش بر عکس خاتمه می پذيرد» هويت چگونه صورت می پذيرد؟ 
زيراکه، خواننده سر در . خواننده در می يابد که بقيه نوشته ثابتی دور از حدس او خواهد بود» پاراگراف 
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گم خواهد ماند که ثابتی در جستجوی کدام هويت است؟ هويت قومی، هويت مذهبی، هويت ملی و يا هويت 
  ديگر؟............ 

قاله، در واقع در جستجوی تمام اين مولفه های هويت اگر دوکتور پامير متوجه شده باشد، اين م :ثابتی
مطالعه را  ثابتیبخش دوم مقاله  آقای پامير زاد. است، به استثنای هويت ملی که يک هويت سياسی است

  .بودنوان در سه بخش تنظيم گرديده مقاله، تحت اين ع که آندر حالی . نموده است

  علوم اجتماعی، روانشناسی، روان پزشکی، و فلسفهمعرفی واژه هويت و تعاريف آن در : بخش اول

  در مورد وجه تسميه شغنان: بخش دوم

  در مورد اينکه چرا شغنانی ها را غلچه و تاجيک کوهی گويند؟: بخش سوم

زمانی که صحبت از هويت زبانی و هويت قومی به ميان . تمام اين بخش ها با هم ارتباط تنگاتنگ دارند
« تزس دوکتورای پامير زاد در مورد . در ميان می آيدخواهی نخواهی ان هم می آيد، وجه تسميه شغن

اختصاص » جه تسميه شغنان و« را برای  است، ولی جناب ايشان فصل اول کتابش» باستان شغنان  تاريخ
، با اين منطق نمی تواند که با موضوع شده بتواندشغنان موضوع مورد علم تاريخ  وجه تسميهاگر . ندداده ا

  . بی ارتباط باشد» هويت زبانی « و » هويت قومی « 

ولی پامير . له ام که در سه بخش تدوين گرديده، همه اين سه بخش با هم تسلسل منطقی دارندموضوع مقا
  .استتلقی نموده  زاد، صرف بخش دوم مقاله را مرور نموده و آنرا با عنوان مقاله بی ارتباط

  دوم مناظره

ثابتی در يک کلی بافی بدون جهت و بی ارتباط در مورد هويت شغنان، در ميدان وسيع  :پامير زاد
  .در مقاله اش گنجانيده است) بقول خودش خدا و هست(انترنت جوالن نموده و آنچه که يافته 

اگر دوکتور پامير زاد دقت کرده باشد در قسمت گرد آوری موضوعات بخش دوم مقاله ام، کمتر به  :ثابتی
از سه کتاب استفاده نموده ام که در بخش منابع و مأخذ هم آنها را ذکر . سايت انترنت مراجعه نموده ام

لغت نامه دهخدا آنالين، و شهنامه فردوسی آنالين، از ديگر منابع  به استثنایاز سايت های انترنتی . منمود
ميدان وسيع انترنت در که ثابتی پس چگونه آقای پامير زاد ادعا کرده می تواند . انترنتی استفاده ننموده ام

وارد نموده ) کاپی و پيست( چسپ از طريق نقل و  شو نوشته های آماده را در مقاله ا ستنموده ا نجوال
از . باز در مورد زبان شغنانی کجا آن قدر نوشته وجود دارد که به خاطر آن به انتر نت سر بزنم. ستا

يگانه اميد ما انترنت . سوی ديگر، عدم دسترسی به کتابخانه مجهز يکی از مشکالت عديده جوانان می باشد
  .است که در آن هم نمی توان کتاب ها و يا موضوعات خاصی را سراغ نمود

نموده اند و آنها  تراوش شی خود ثابتی هستند که از فکر خود، بيشتر موضوعات ذهنثابتیدوم مقاله بخش 
  . ه استرا تحرير نمود
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  مناظره سوم

فونيمکس استفاده نموده و مثال های زيادی را  –در تداوم مقاله اش، ثابتی از موضوع مورفو  :پامير زاد
به استناد از کتاب دری پوهاند محمد » خږنـۈن « در قسمت، ابدال و تقليب آواهای ترکيب دهند واژه 

يچ و اين موضوعات ه. حسين يمين استناد جسته است و از موضوع اصلی اش حاشيه روی کرده است
  .کدام به درد بخور موضوع او نمی باشد

در مقاله . فونيمکس، موضوعی است که هيچ کس از آن انکار کرده نمی تواند –موضوع مورفو : ثابتی
ام، تعريف ابدال، تقليب، افزايش، کاهش و غيره را از کتاب دستور زبان معاصر پارسی دری تاليف 

ولی، در بخش مثال آوردن، من از . صرف تعريفات را. ام پوهاند دوکتور محمد حسين يمين اقتباس نموده
ابدال و يا تقليب صورت گرفته و من آنها را مثال  هاواژه هايی که در آن. خود زبان شغنانی مثال آوردم

 –موضوع مورفو . کتاب پوهاند يمين که به آن استناد جسته باشمآوردم از خود زبان شغنانی بودند نه از 
ن پيشکش نمودم در نوع خود در زبان شغنانی جستار های بکر و تازه هستند که برای فونيمکس را که م

. اهل فن زبانشناسی خالی از مفاد نخواهند بود و حتی برای بعضی ها، اين يک موضوع دلچسپ هم است
پس چگونه به درد بخور موضوع می نمی باشند؟ با اين کشف در زبان شغنانی، توجه پژوهشگران را در 

  . فونيمکس کشانيده ام –ه مورفو عرص

  مچهار مناظره

دنبال نکرده » سيستماتيک « ثابتی در مقاله اش سر در گم بوده و موضوع اش را بطور منظم  :پامير زاد
و با دامنه بسيار وسيع حاشيه روی کرده و محتوای مقاله اش به هويت شغنان اشاره ای هم ندارد و اگر به 

  . محتوای مقاله اش دقت شود، ثابتی خواسته فيل را در خلته بگنجاند

اگر پامير زاد متوجه شده باشد، . موضوع بحث من در قسمت دوم مقاله ام، وجه تسميه شغنان بود :ثابتی
قسمت دوم همان مقاله  آننشر شده بود، و قبلن بود که قسمت اول آن ای عنوان مقاله ام، تداوم يک مقاله 
  وجه تسميه شغنان: بخش دوم :است که اين قسم نوشته شده بود

گرد محور اين دوم مقاله ام منحصر به وجه تسميه شغنان بود، و تمام محتوای آن بر بناًء، محتوای بخش 
در اين مورد هيچ حاشيه روی صورت نگرفته، . ابدال، تقليب، افزايش، کاهش و غيره: موضوع می چرخد

  . و محتوای مقاله با عنوانش که عبارت از وجه تسميه شغنان است هم سويی دارد

  .ه جای دادن معادل به بحر را در کوزه جای دادن استعبارت فيل را در خلت

ولی، به نظر من فيل در خلته جای می شود، به . جای نمی شود) خريطه(به نظر پامير زاد، فيل در خلته 
  .شرطی که خلته را به اندازه قواره فيل بسازند

  يا مکن با پيل بانان دوستی               يا بنا کن خانۀ در خورد پيل
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  )گلستان سعدی(                                                                   

  .موالنا جالل الدين محمد هم گفته است که ناممکن است که بحر را در کوزه جای دهند

  ٣؟قسمت يک روزه ای چند گنجدکوزه ای            گر بريزی بحر را در 

والنا مورد کاوش قرار گرفتند، او بحر را در کوزه جای داده ولی در اين عصر، زمانی که نظريات م
در کوزه که دوکتور عبد الحسين زرين کوب کتابی را تحت عنوان مثنوی اش در حقيقت بحری است . است

  .در اين مورد تأليف نموده است» بحر در کوزه « 

فيل از نگاه فزيکی در . مشاهده نشستفيل در پنجره اتاق نمی گنجد، ولی از داخل اتاق می توان فيل را به 
اگر فيل در . شاهده نمودتوان هزار ها فيل را م مردمک چشم نمی گنجد،  ولی از همان مردمک چشم می

يک نقاش می تواند . چشم نمی گنجد، تصويرش در چشم می گنجد به همان اندازه ای که قواره فيل است
شاعر می تواند يک ماجرای طوالنی تاريخی را  يک. يک کوه بزرگ را در يک پارچه کاغذ بگنجاند

  .ضمن يک بيت بيان کند

، ولی در ذات خود تصوير همان واقعيت هايی بودحجم بسيار کم که اگر دارای  بودمقاله من هم همچنان 
برای پژوهشگران را است که تا حاال به پيمانه بسيار کم مورد توجه واقع شده اند که آن مقاله پنجرۀ تازه 

  :شاعربقول . استده گشو

  من از معضل اين قصه مجملی گفتم             تو صد حديث مفصل بخوان از اين مجمل

  

  پنجم مناظره

است و » خږنـۈن « او مفهوم شغنان را که بدل شده . نظريات ثابتی بر اساس احتماالت است :پامير زاد
را می رساند، تا آنجا دنبال کرده است که به ثبوت برساند  که جز دوم کلمه » مادر شيرين « مفهوم عالی 

تاريخ « ر کتاب نيست که د» مادر « به معنای » نهن « که شکل ابدال شده » ـ نـۈن « خږنـۈن، يعنی « 
  .به ثبوت رسيده است» باستان شغنان 

چگونه دوکتور پامير زاد اين ادعا را به جرأت بيان می کند؟ در حالی که تمام موضوعات  :ثابتی
د، کجای آن کتاب نمی چرخاحتماالت و مفروضات  محوربر » تاريخ باستان شغنان « مطروحه در کتاب 

«  شکل دگر گونه» ن ـ نۈ« آقای پامير زاد می گويد که . موضوعات تازه و بکر ثابتی را رد کرده است
؟ آيا مثال های ديگری را از چند واژه ديگر آورده می تواند اينرا ثابت می سازداست، بر اساس چه » نهن 

به نظر  ی که من معلومات دارم اين نا ممکنايتا ج. ابدال شده باشد» نۈن « به شکل » نهن « که در آن 

                                                            
  بلخیبيت بيستم از مثنوی موالنا جالل الدين محمد    ٣
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نيست که هيچ کس حق ندارد در مورد آن اظهار  نص دينی، »تاريخ باستان شغنان « تاب کو باز . می رسد
  .نظر کند و يا پاره ای از مفروضات آنرا مردود شمارد

  

  مشش مناظره

يک آوای مستقل مانند هر آوای ديگر زبان بوده و تلفظ آن ثقلت دارد که بر اساس » ږ « آوای  :پامير زاد
قواعد تکامل زبانی هر زبان با گذشت زمان از ثقلت تلفظ ها می کاهد و تلفظ آسانتری جايگزين آن می 

اين تلفظ . نمايند تلفظ می» ژ « و در قندهار آنرا » گ « را » ږ « در جنوب کشور پشتون ها : مثلن. شود
نيز / ښ / بر همين منوال آوای . نه به مفهوم مرکب بودن آنست، بلکه آن قاعده آسان سازی تلفظ ها است

در حال تغيير آسان شدن تلفظ خويش در ميان اقوام پشتون می باشد که ثابتی اين آوا را نيز آوای ترکيبی از 
ای مستقل بوده و فقط اين ثقلت اين آوا است که بر يک آو/ ښ / در صورتی که . می گويد/ ش/ و / خ / 

اساس قاعده ياد شده به مرور زمان آين آوا در برخی از زبان ها کاملن محو شده و در زبان پشتو همانند 
  .می باشد/ ش / و / خ / در حال جايگزين شدن با آوا های / ږ / آوای 

خصوصن آوا شناسی (زاد در مورد آوا شناسی ادعای فوق به ثبوت می رساند که دوکتور پامير  :ثابتی
گفتگوی زبان « من ضمن يک مقالۀ ديگر تحت عنوان  .پژوهش مستمری نکرده است) توليدی و آکوستيک

اين مسئله را با وضاحت نوشته بودم که آوای ساده چيست و آوای ترکيبی » شغنانی از سر گرفته شود 
بنابر ضرورت، بندی را از صفحه . يق مطالعه ننموده استچيست؟ دوکتور پامير زاد آن مقاله را هم دق

  .آن مقاله در اينجا اقتباس می نمايم ١٠

کتابش در اين مورد ) ٩٣ -  ٩٢(در صفحات ) فونتيک(نويسنده کتاب آواشناسی  علی محمد حق شناس« 
  :چنين نگاشته است

، در بسياری از زبان ها همخوان هايی وجود دارند که از ساده ی} کانسوننت ها{عالوه بر همخوان ها 
در نتيجه، در تعريف آنها بايد از دو شيوه توليد نام برد . ساخته شده اند ترکيب و ادغام دو همخوان متفاوت

نيز  همخوان های مرکبجايگاه توليد . که يکی بعد از ديگری در توليد اين گونه همخوان ها بکار می رود
به اين تعبير که اگر همخوان . يگاه توليد هر يک از همخوان های ترکيب شونده متفاوت استاغلب با جا

های ترکيب شونده دارای جايگاهای توليد متفاوت باشند، معموًال، اين دو جايگاه بر هم تاثير می گذارند و 
ا، جايگايی تازه و هر يک ديگری را بسوی خود می کشاند تا آنجا که اغلب، از برايند تأثير متقابل آنه

وجود دارد يک » چشم « مثًال، همخوانی که در آغاز واژۀ . حاصل می شود همخوان مرکببينابين برای 
دندانی (» ت «اين همخوان از ترکيب . }يک آوای ترکيبی است» چ« يعنی آوای { . همخوان مرکب است

پس در توصيف آن . ساخته شده است) کامی بيواک و سايشی –لثوی » ش« لثوی، بيواک و انسدادی، با  –
در تعريف اين همخوان مرکب از شيوه . است) سايشی، بيواک، لثوی و کامی –انسدادی (» چ«بايد گفت 

و » ت«در رابطه به  –های انسدادی و سايشی با هم ياد می شود و از نظر جايگاه نيز از جايگاهای لثوی 
  ».صۀ دندانی در نتيجه تأثير متقابل از ميان می رودسخن بميان می رود و مخت» ش«کامی در رابطه به 
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در مورد  ٧٩و  ٧٨آندِره مارتينـِه، زبانشناس فرانسوی در کتاب اصول زبانشاسی عمومی در صفحات 
  :آواهای همخوان چنين نگاشته است

ظ در به هنگام تلفظ هر صوت بويژه اصوات انسدادی، مدت زيادی بايد بگذرد تا اندام ها دخيل در تلف« 
به کار می } ِی گفتار{سپس لحظه ای فرا می رسد که آن حالِت خاِص اندامها . وضعيت مناسب قرار گيرند

فقط . افتد و صوت مورد نظر تلفظ می شود و نهايتًا اندام ها رو به انبساط گذاشته و به حالت اوليه برگردند
ل می شود، اعتبار دارد زيرا تنها مقطع حاص» مقطع تثبيت « صوتی که در مقطع زمانی دوم اين فرايند يا 
اما مواردی هم پيش می آيد که اندامها به کـُندی به حالت . مشخص کنندۀ صوت مورد نظر گوينده است

اين . اوليه خود بر می گردند، بطوری که شنونده از صدايی که در اين فاصله می شنود، بی اعتنا نمی گذرد
تلفظ  يکپارچگیکه به تلفظ آن صوت عادت ندارند و به همين سبب، حالت بويژه شامل شنوندگانی می شود 
  ».آن صوت برای آنها محسوس نيست

) ش، و ژ(را به شکل ) ښ، و ږ(اين نظريه به ثبوت می رساند که چرا پشتو زبانان اهالی قندهار آوا های 
ش، ژ، خ، و (نويسه های در صورتی که، اگر . تلفظ می کنند) خ، و گ(و اهالی جالل آباد آنها را بشکل  

  .در پشتو زايد و اضافی هستند) ښ و ږ(بکنند، پس خود نويسه های ) ښ و ږ(نمايندگی از صداهای ) گ

هستند، و يکپارچگی » ز«و » د«، و »س«و » ت« هم مرکب از آوا های ) څ و ځ(به همين طور آواهای 
را » آب = ښڅ « توانند که واژه  تلفظ آنها برای کسانی که اهل زبان نيستند، محسوس نيست و می

 .تلفظ کنند) خـَڅ(، و يا )شـَڅ(، )خـَس(، )شـَس(بصورت 

. يعنی از دو آوا ساخته شده اند. ، آواهای ترکيبی هستند)، ڎ، ٿښ، ږ، څ، ځ، ج، چ، ش، ژ(آوا های 
انده و سبب بدين سبب از آوای ترکيبی، صرف يکی از آواها ادا می گردند، و آوای ديگر از تلفظ باز م

  .نقيصه تلفظ در واژه ها می شود

  آتش= }  Yatsياتـْس{ياڅ : مانند. است» س« و » ت « ترکيب شده از آوا های » څ«آوای 

  باد= }  Xudz= ښوْدز { ښـُوځ : مانند» ز « و » د « ترکيبی از آوا های » ځ « آوای 

  :و پامير زاد اينرا چنين تعريف نموده است

در زبان دری بسيار نزديک » ز« زبان پشتو نيز به عين تلفظ وجود داشته به صدای  صدايی که در –ځ « 
  ».می باشد

  است» ش«و » خ« ترکيبی از آواهای » ښ « آوای 

  است» گ« و » ژ« ترکيبی از آواهای » ږ« آوای 

  است» ژ« و » د«ترکيبی از آواهای » ج«آوای 

  .است» ش « و » ت« ترکيبی از آواهای » چ«آوای 
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  .است» د « و » ت « ترکيبی از آوا های » ڎ « آوای 

  .است» س « و » ت « ترکيبی از آوا های » ٿ « آوای 

که با الفبای آوا نگاری بين المللی چنين نشان داده  {Watch}» ساعت= واچ « مثالًٌ در انگليسی در واژه 
بکار رفته است و  (tch)نويسه های برای نشان دادن /  tʃ /آوای ترکيبیکه در اينجا  wαtʃ/ /.می شود

را افاده می  /چ/صدای آوای ) تش= ت و ش (تلفظ می گردد که در اينجا حروف ترکيبی ) واتش(به شکل 
  .کنند

موجود اند، بدين لحاظ برای اهل زبان شان  /ج/و  /چ /چون در زبان دری، پشتو و شغنانی، آواهای 
مشکل به نظر نمی رسند، اما برای گويندگان ديگر زبان ها که اين آوا ها در آن وجود ندارند، ادا کردن 

مثًال . را درست تلفظ کنند /خ/و  /ش/همکاران نيپالی ما نمی توانند آواهای . آنها مشکل به نظر می رسد
را  /ش/و آوای  /ک/را به  /خ/که در اينصورت آوای » کا س« ند ولسوالی را می گوي» خاش « ولسوالی 

تلفظ می » وردوز « را » وردوج« تلفظ می کنند و » کبير « را » خبير « و يا  .ابدال می کنند) س(به 
  .کنند

 ثابت گرديد که آوایبه استناد به مسئله همخوان های ساده و همخوان های ترکيبی در کتب آوا شناسی، 
که برای  آوا های ساده نيستند، و بر خالف اظهار پامير زاد، اينها آواهای ترکيبی هستند/ ښ / و / ږ / های 

/ ج / مثلن آوای . را حس نکنند، يکی از اجزای ترکيبی آين آوا را تلفظ می کنندها آنافرادی که يکپارچگی 
که يک آوای ترکيبی است، روس ها نمی تواند آنرا بطور يکپارچه تلفظ کنند و هر يک از اجزای سازنده 

«  واژه: مانند. آنرا جدا جدا تلفظ می کنند، و يا يکی از اجزای ترکيبی آنرا از تلفظ ساقط می کنند
تلفظ می می کنند، و » تاژيکستان« و » تاديکستان « تاد ژيکستان، و يا « که روس ها آنرا » تاجيکستان 

  ИКИСТОН  ДЖTO. می نويسند/  Ж/ و /  Д/ با نويسه های را / ج / آوای 

نگاری  اين آوا ها را حتی در الفبای آوا. را در مقابل اين دو نويسه وضع نمودند/ Ҹ/ بعدن تاجيکان نويسه 
معنی می دهد، » مربا « را که  (jam)مثلن واژه انگليسی : به شکل ترکيبی می نويسند (IPA)بين المللی 

 :با الفبای صوت نگاری بين المللی چنين نوشته می شود

 //dʒæm  ج / که در اينجا آوای ترکيبی =j  / د / به دو آوای ساده =d  / ژ / و =ʒ  /تجزيه گرديده است .
؛ آوا های ترکيبی هستند، /ځ / و / څ / ؛ /چ / و / ج/ ، مانند آوا های /ښ / و / ږ / خالصه اينکه، آواهای 

  . که افرادی که اهل زبان نباشند، آنها را بطور يکپارچه تلفظ کرده نمی تواند

رکب نيستند و آواهای ساده، مستقل، و بسيط هستند ثقلت در تلفظ مپامير زاد گفته است که اين دو صوت 
دارند و بنا به قاعده تکامل زبان، جهت سهولت ادای تلفظ از ثقلت آنها کاسته می شود و به آوای ساده ديگر 

  .جا خالی می کنند/ گ / و / ژ / و يا / ش / و يا / خ / مانند 

يا  ساده هستندهمخوان برساند که اين آوا ها نخست پامير زاد، بر اساس علم آوا شناسی بايد به ثبوت 
  آواهای همخوان مرکب؟



١٢ 
 

nowrooz.sabiti@com     www.shughnan.com 
 

اما متوجه نشده که چرا ثقيل هستند؟ و برای اولين بار است که در علم . دوم، گفته که اين آوا ها ثقيل هستند
آقای پامير زاد تأمل نکرده که چه چيزی باعث ثقلت . شودکار گرفته می » ثقيل « آوا شناسی از اصطالح 

  ؟ در تلفظ اين آوا گرديده است

کامی، سايشی، صفيری، و واکدار  –لثوی / ژ / نرمکامی، انسدادی و واکدار است، و آوای / گ / آوای 
از اتحاد اين . و واکدار استپاشيده بدست می آيد که نرمکامی، سايشی، / ږ / است که از ترکيب آنها آوای 

در اثر تاثير متقابل اين آوا / ژ / کامی از آوای  –و مختصه لثوی / گ / دو آوا، مختصه انسدادی از آوای 
پاشيده « در اثر اين تاثيرات به مخصته / ژ / بر يکديگر از بين می رود، و مختصه صفيری بودن آوای 

ه دارای مختصه نرمکامی، سايشی، پاشيده، و بوجود می آيد ک/ ږ / ، تبديل می شود که در نتيجه آوای »
  .واکدار است

  .است/ ښ / بر يکديگر، آوای مرکب ديگر بوجود می آيد که / ش / و / خ / از تاثيرات آوايی، آوا های 

، )مالزی(عقب کامی / خ / کامی، سايشی، صفيری، و بی واک است، و آوای  –، لثوی /ش / آوای 
بوجود می آيد که داری مختصه نرمکامی، / ښ / و بی واک است که از ترکيب اينها، آوای پاشيده سايشی، 

در / خ / و مختصه عقب کامی آوای / ش / کامی آوای  –مختصه لثوی . سايشی، پاشيده، و بی واک است
يری  صف –تبديل شده و در نتيجه آن مختصه سايشی / ښ / اثر تاثير متقابل به مختصه نرمکامی در آوای 

  ٤.محسوس است/ ښ / آوای در / خ / پاشيده آوای  –از بين رفته و تنها مختصه سايشی / ش / آوای 

، ممکن است قدری )خ ( /  χ/ در پارۀ از موارد، واجگاه همخوان بيواک « : آندری مارتينه، نوشته است
بسوی جلو يا عقب کام نوسان کند يعنی پشت زبان با حرکات طبيعی و عادی بتواند با قسمت هايی از سقف 

 /)ش / معادل به آوای ( /  ç/ اگر پشت زبان بطرف جلو نوسان کند، همخوان . دهان تماس پيدا می کند
اگر پشِت زبان به عقب  .)» من « به معنای ( در زبان آلمانی »  ich« توليد می شود، مثل تلفظ واژه 

 )زبانچه(نوسان کند، يک همخوان غليظ سايشی تلفظ خواهد شد که در عمق نرمکام و در نزديکی مالز 
در واژه های آلمانی  /ښ /  chاين همان صوِت . نشان داده می شود )ښ( /x/حاصل می گردد و با عالمت 

Buch )کتاب= بوښ(  وach  )٥».است )دريغا، های و هوی=  َاښ  

  !آقای پامير زاد حجت بايدود از حجت بی نيازم، من برای اثبات نظريه خ

  

  هفتم مناظره

که يک پسوند مکان ساز با زبان دری است، به هيچ صورت منطقی نخواهد » ۈن  - « پسوند  :پامير زاد
شکل گرفتن زبان دری فارسی در هزاره اول بعد از : مطرح سازيم؛ زيرا» خږنـۈن « که آنرا در نام  بود

                                                            
  . ٩٣ – ٩٢. علی محمد حق شناس، آوا شناسی، همخوان های ساده و همخوان های مرکب، ص  ٤
  .٧٢ – ٧١. آندره مارتبنه، اصول زبانشناسی عمومی، صص  ٥
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با کدام منطق اين . در هزاره های قبل از ميالد می باشد» خږنون « ميالد بوده در صورتی که نام 
  .زبان الحاق گرددپذيرفتنی باشد که جزء يک نام يک يا دو هزار سال پيش از بوجود آمدن زبان به ديگر 

دارند، هيچ » ـ ان « اسامی محالتی که پسوند . در اين مسئله شايد پامير زاد عمدًا طفره رفته است :ثابتی
زبان دری هم . دانه باالی اين اماکن گذاشته شده کس ادعا کرده نمی تواند که در کدام دوره و يا هزار

و بخاطر کاربرد آن در دربار  موجود بوده» آری «  اين زبان بنام. دارای همان سابقه زبان شغنانی است
اينطور نبوده، نام های اين . مشهور شده است» دری « شاهان کيانی، پيشدادی، کوشانی، و يفتلی بنام 

واخان، منجان، يمگان، سمنگان، غاران، : مانند. نامگذاری شده باشندآمدن زبان دری،  اماکن بعد از بوجود
در زبان شغنانی هم چنين پسوندی . در اين اسامی، يک پسوند مکان ساز است» ن ـ ا« ختالن که پسوند 

خږنـۈن، ساوۈن، رښـۈن، ښڅـۈن، که در دری ن، ۈغار: مانند. تلفظ می گردد» ـ ۈن « وجود دارد که 
هيچ منطقی وجود ندارد که بين اينها . شغنان، ساوان، روشان، و سوچان عرض وجود نموده اندغاران، 
پارسی در » آ « همه می دانيم که آوای . پارسی است» ـ ان « همان » ـ ۈن « پسوند . قايل شويمتفکيک 

ن، خـۈن، جـۈ: خان، جان، سليمان در زبان شغنانی: مثلن. تلفظ می گردد» ۈ « زبان شغنانی بيشتر 
در اينجا هيچ شکی . منجان، واخان، به ترتيب منجـۈن، و َوخـۈن تلفظ می گردند. سلېمـۈن تلفظ می شود

  . نظريه رد شوداين باقی نمی ماند که 

، واژه ترکيبی با واژه زبان بلی، واژه ها در يک زبان هزار ها سال باقی می مانند و بعد از هزار ها سال
يک پسوند هندی است که در زبان های پشتو و دری کاربرد نداشته » واال  «پسوند : مثلن. سازندمی ديگر

که . واال سرای واال، و ديگر ترکيبات: مانند. و از طريق زبان اردو و هندی وارد اين زبان ها گرديده است
  .اصل دری آن سرايدار است

شايد هزار ها سال پيش در » خوش « چگونه منطقی نيست که نام يک فرد نباشد که . خوش نظر: و يا مثلن
! خـُښنود  ڤيېت« است مثلن در ترکيب » ښ خـُ« زبان پارسی دری موجود که صورت شغنانی آن 

عربی بوده و قدامت آن به هزار سال می رسد که بعد از اسالم وارد » نظر « ، ولی واژه »! خوشنود باشيد
بعد » علی « ، که نوروز قدامت پنج هزار ساله دارد، و واژه »نوروز علی « همچنان، واژه . زبان ما شده

بر عالوۀ اين، زبان های شاخه هندو اروپايی زاده يک زبان . ارد شدهاز گسترش اسالم در زبان ما و
چطور اين . »ـ ان « مادری هستند و واژه های بسيار زياد مشترک دارند بشمول واژک پسوند مکان ساز 

  منطقی شده نمی تواند؟

  

  شتمه مناظره

زيرا که در . ل می سازدثابتی نوشته است که فرضيه دوم پامير زاد، فرضيه اولش را باط :پامير زاد
  :است نوشته) ١٢. تاريخ باستان شغنان، ص «کتاب 

  ).فرضيه اول(است » خږنـۈن « دقيق ترين مفهوم اين نام، در زبان شغنانی يعنی 
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فرضيه (نمی شود که معنی يک کلمه را از يک زبان و معنی کلمه ديگر را از زبان ديگر استنباط نمود 
  ).دوم

جزء اول سازنده اين واژه را « : ، ثابتی سوالی را مطرح کرده است که)فرضيات(با ارائه اين پاراگراف 
به تعبير اينکه يزغالمی ها، (، از زبان يزغالمی )نـۈن( و جزء دوم سازنده آن را ) خږ(از زبان شغنانی 

  »قابل پذيرش باشد؟ چگونه ) می گويند) نهن(زمين را 

از زبان » نهن « الی است که ثابتی چطور چنين تهمت را روا داشته که معنی کلمه جواب اين سوال، سو
» خهږ « طوری که : يزغالمی گرفته شده باشد؟ آنچه خودش پاراگراف را نقل قول کرده، در آن آمده است

به در زبان شغنان » نهن « بپذيريم، » نهن « را با اندک تغيير لهجه » نـۈن « و » شيرين « به معنی 
امر را ثابت می سازد که فرضيه اول او فرضيه دومش را منتفی اين حقيقت، اين . معنای مادر می باشد

  .نمی سازد و معنی هر دو کلمه از زبان شغنانی افاده شده است

را با تغيير » نـۈن « اگر : گفته که. روبرو شده استپارادوکس  آقای پامير زاد در اينجا با يک :ثابتی
  ...... بپذيريم » نهن« اندک لهجه، 

» اگر « نمی پذيريم، و پذيرفتنی هم نيست که در اينجا هنوز لفظ » نهن « با تغيير لهجه را » نـۈن « ما 
  .باز هم اين ادعا بر اساس فرضيه و احتمال است. وجود دارد

» نـۈن « و قافيهکه هم وزن ) پشم( » وۈن« از واژه و يا . شود و با تغير لهجه، از فيل، قيل ساخته می
ساخته می شود و صد ها مثال ديگر که اگر تغييرات آوايی در آنها رخ دهد، معنی ) زرد بيد(َوهـن است، 

است زير و زبر حساسيت بر انگيز دادن تغيير مثلن در بعضی واژه ها، . ديگری از آن ها استنباط می شود
  ).برای شخص دانا يک اشاره کافی است(العاقل يکفيه االشاره . آنها در اينجا خود داری می نمايمو از ذکر 

يعنی » اگر « خود بر شالودۀ اين  .......، و يا اگر قوم شغنان اين فرضيه را بپذيرند .....اگر بپذيريم 
  .احتماالت قرار دارد

  

  نهم مناظره

وجه آن در آن پاراگراف ها بر باور های آريايی های قديم تکيه شده و برای اثبات حقانيت  :پامير زاد
  .آن تعبيرات يزغالمی آمده است» مادر شيرين « تسميه 

کدام حقانيت؟ آن قضيه، يک قضيه فرضی است و حکم قطعی ندارد که دال بر ثبوت حقيقت آن  :ثابتی
  .نفر می ماند همرغ و سيه، به قضيه فرضی دو تخم اين قض .باشد

شان دو تخم مرغ بوده و  ۀدر سفر. ميگويند روزی دو پسر  همرای پدر شان روی سفره نان ميخورده اند
پدر رو به پسری کرده که مدرسه خوانده و قضايايی چون تقسيم ترکه و ميراث، و قضيه های فلسفی و 
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پسر مدرسه . مرغ را بر سه نفر قسمت کندفرضی ديگر را دانسته از او در خواست نموده تا آن دو تخم 
خوان او، گفته ما سه نفر هستيم و در اينجا دو تخم مرغ موجود است و از نقطه نظر ماهيت فزيکی اين 

در اين مورد من به علم منطق روی می آورم، و اين . قابل تقسيم نمی باشندنفر تخم ها مساويانه بر سه 
برهان قياس ما تصور کنيم اساس در علم منطق، برهان قياس وجود دارد، و بر . قضيه را حل می کنم

و به ) سه تخم مرغ= يک تخم مرغ فرضی + دو تخم مرغ (که در اينجا سه تخم وجود دارد ) فرض کنيم(
پدر آن دو پسر که خيلی هوشيار بوده . اصل، اين سه تخم مرغ را بر سه نفر تقسيم می کنيم تأسی بر اين

پسر مدرسه خوانش . فورًا يک تخم مرغ را در نزد خود، و تخم ديگری را در نزد پسر دومش مانده است
س عقيده نداريم ما به قيا! پدرش گفته، اين تقسيم عادالنه است. اعتراض نموده که اين تقسيم عادالنه نيست

شما را هم از خوردن تخم مرغ بی . و آنچه که به شکل طبيعی در نزد ما موجود بوده بر آن باور داريم
  ! شما تخم مرغ فرضی تان را بخوريد –بهره نمانده ايم 

دد فرضيه با مثال های متع) فونيمکس –مورفو (به استناد به علم آواشناسی، و علم دگرديسی واژه ها  ما
مثلن . شالودۀ قياس و فرضيات تکيه دارد بر ولی، نظريات دوکتور پاميرزاد. را به ثبوت می رسانيمخود 

در قسمت نام سردار لشکر خيونان  ١٩، و ١٨، ١٦، در صفحات »تاريخ شغنان باستان « در کتاب 
  :گفته است) گرومباتـِس(

به اساس معاهده خيونيان در ميالدی  ٣٥٠در سال : مورخ تاجيک غفورف در اين مورد می نويسد« 
سردار لشکر . چوکات لشکر شاه پور دوم در نزديکی شهر سودی يعنی ُاميده امروز داخل جنگ می شوند

مردی بوده است که تازه به تخت نشسته و سنش از ميانه باال   »  Groom Buts«خيونان بنام گرمباتس 
ت ذکاوت کامل داشته و به پيروزی های نرفته، ولی چهره اش پر از چين و چروک گشته و در سياس

  ٦».زيادی شهرت يافته است

معنی گرومباتس پادشاه خيونيان در زبان شغنانی اين مسئله را تصديق می دارد که قبيله ياد شده عبارت « 
آورده اند؛ » پشتيبانی بهرام « گرچه دانشمندان معنای گرومباتس را . از شغنانی های امروزی می باشد

در اصطالح مردم » گروم « بوده معنای جز اول » باتس « و » گروم « نام ترکيبی از دو جزء مگر اين 
« و يا » چوچه « در زبان شغنانی به معنی » باتس « است و » حيوان جسور « کوهستان در شمال کابل 

تا حال  کلمه اين جزء دوم. می آيد» شير بچه « است که معنای گرومباتس در اين زبان » پسر « ، يا »بچه 
» تحت باتس « ، »گل باتس « در نامهايی چون . نيز در ترکيب اکثر نام های مردمان اين قبيله شامل است

  ٧». و مثل اينها را می توان يافت

اميانوس مارسيلينوس نام گرومباتـِس پادشاه خيونيان را غفورف از قول ! چه خيال پردازِی عجيبی
(Ammianus Marcellinus)  وشته کرده است که در دانشنامه آنالين قرن چهارم ننويس يونانی تاريخ

که در آن نام انگليسی گرومباتس به . آمده است (CHIONATES)٨ايرانيکا هم در زير مدخل خيونيان 

                                                            
  .٢٧٧به نقل از غفورف، تاجيکان، ص  ١٦پامير زاد، تاريخ شغنان باستان، ص،   ٦
  . ١٩ – ١٨. پامير زاد، همان، ص  ٧

٨    Encyclopedia Iranica, Chionites, Vol. V, Fasc. ٥, pp. ٤٨٧-٤٨٥  
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پامير زاد . (Groom Buts)نوشته شده است نه به شکلی که پامير زاد نوشته است  (Grumbates)شکل 
در آن در حال / ت / را که آوای » باتــِس « زيرا، او هجای . باتس اشتباه نموده استدر تلفظ واژه گروم 

را يکی تلقی کرده که از / س/ و / ت / حرکت مکسور قرار دارد، آنرا بشکل ساکن خوانده و آواهای 
» بَـُڅ گروم « بوجود می آيد، و تصور نموده که گروم باتـِس اصلن / څ / ترکيب اين دو آوا، آوای مرکب 

  .ببين تفاوت ره از کجاست تا بکجا. از زمين تا آسمان است» ُبڅ « و » باتـِس « فرق بين . است

نوشته و يک صيغه عربی » تحت « است با امالی » پدر « را که معنای آن » تهت « باز واژه شغنانی 
  ).است» تهت بڅ « تحت باتس که منظور پامير زاد (برايش داده است 

کجوال کد « شاه کوشانی پادمثلن در نام . در اکثر نام های قديم ايرانی موجود بوده است» س ـ ِا« واژک 
  ، »فيِزس 

: مثلن. تبديل می شوند» باز « ، و »جان « را دارند در دری به » بڅ « اسامی ايکه در ترکيب خود واژه 
پدر کوچک که اکثرن اشخاصی نام ( پدر جان= جانباز     تهت بڅ = مير باز          جۈن بڅ  = مير بڅ 

پدر خود را بر باالی پسران شان می مانند و بخاطر گرامی داشت از پدر مرحوم شان، نام اصلی پسر شان 
« را نگرفته و در عوض او را پدر جان خطاب می کنند که در دری هم چنين اسامی وجود دارند مانند 

  )»جنرال بابه جان 

  مادر جان= نهن بـِڅ  ).خص از دهکده درېڤ استنام يک ش(گل بته  = گل بڅ 

را در زبان شغنانی و دری رد می کند و می گويد زبان دری » ـ ۈن « پامير زاد، ريشه مشترک پسوند 
« نام در حالی که در قسمت . دارد سال دارد ولی زبان شغنانی قدامت سه هزار سال ٢٠٠٠قدامت 

در ارائه زاد آيا پامير . کوهستان در شمال کابل اقتباس می کند را از زبان» گروم « ، معنای »گرومباِتس 
هر فرضيه پيش نهادی اش، فرضيه دوم  مفروضاتش در يک پارادوکس و حيص و بيص قرار ندارد؟

  .پيشنهادی اش را باطل می سازد

اين مشخصه هم مسئله وطن دوستی، صرف اقوام آريايی بدان متصف نبوده، و ساير اقوام در قسمت 
برايش » طـه « سوره ) ٥٥(در آيه اينکه چرا انسان زاد گاه خود را دوست می دارد، قرآنکريم . دارند

خاک (ما شما را از آن : ترجمه. ِمنَها َخَلْقَنُکْم َو ِفيَها ُنِعيُدُکْم َو ِمنَها نْخِرُجُکْم َتاَرًة ُأْخَرى. خوب پاسخ داده است
  . دانيم و از آن نيز بار ديگر شما را بيرون مى آوريمآفريديم و در آن باز ميگر) 

  :نقل می کنند که گفته است) ص( بعضی دانشمندان حديثی از حضرت محمد 

قديمی ترين سندی که اين حديث را . دوست داشتن وطن جز از ايمان است: ترجمه. حب الوطن من االيمان
) ٥٩سوره (روايت می کند تفسير محی الدين ابن عربی است که در ذيل تفسير آيه هشتم از سوره حشر 

  ١٠ ٩. آمده است

                                                                                                                                                                                                
 

   ٣١٠. ، ص٢تفسير ابن عربی، جلد   ٩
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. ث درهيچ منبع معتبر ذکر نگرديده استاما، عده ای اين حديث را بی بنياد می دانند و ميگويند که اين حدي
تلقی « دکتر محمد رضا شفيعی کدکنی، در اين زمينه تحقيقات بسيار نموده و يافته هايش را تحت عنوان 

  ١١. به نشر سپرده است» قدما از وطن 

قديمی ترين سندی که در آن واژه وطن پرستی آمده است، قابوس نامه است که : شفيعی کدکنی نوشته است
  . وطن دومين مادر است: ترجمه. الوطن ُام الثانيه: از قرن چهارم به بعد سابقه دارد در آن آمده است

 ٢۵۵-١۶٣(کى تأليف جاحظ از قديم داريم که ي» الحنين الى االوطان«عنوان  چند کتاب به: وی می افزايد
ولى بروکلمان .  الجاحظ  اند از قبيل سندوبى در ادب بعضى در انتساب آن به وى شک کرده. است) ق. هـ

جاحظ در اين رساله به نقل . بينند مانعى براى اين انتساب نمى  و عبدالسالم هارون  در تاريخ ادبيات عرب
پردازد که بيشتر اقوال شاعران عرب  نسان به زادبوم مى اقوال و حکايات و اشعارى در زمينة دلبستگى ا

در همين رساله  .هايى از اقوام ديگر از جمله ايرانيان نيز دارد در آن ميان داستان  و بدويان است؛ ولى
و .  باشد  ايرانيان معتقدند که از عالئم رشد انسان يکى اين است که نفس به زادگاه خويش مشتاق: گويد

احترام شهر تو بر تو همچون احترام والدين است زيرا غذاى تو از ايشان است و غذاى : اند هنديان گفته
و از عمربن خطاب » فطرت انسان سرشته با مهر وطن است« : اند و بعضى از فالسفه گفته. ايشان از آن

هر به اوطان خداوند آبادى شهرها را در م: ترجمه» عمراهللا البلدان بحّب االوطان«کند که  نقل مى) رض(
  .  نهاده است

هم زاد گاه شان را دوست ) از جمله سامی ها(به استناد به نوشته باال، نه تنها آريايی ها، بلکه ساير ملل 
. يک سياه پوست افريقا را، يک سرخ پوست امريکا را، و يک مغول، منگوليا را دوست ميدارد. دارند

لکه اين خصلت هر انسان است؛ انسان چه که خصلت حس وطن دوستی نه تنها خصلت آريايی ها بوده، ب
فيل اگر فيلبان نداشته باشد، خود را به وطنش که : حيوانات هم است که در ضرب المثل ها گفته شده که

  . حتی زنبور و مورچه هم همين حس را دارند. هندوستان است می رساند

  .است سعدی شيرازی، حديث حب الوطن من االيمان را درست تلقی نموده
                                                                                                                                                                                                

ِهْم َحاَجًة ِممَّا َوالَِّذيَن َتَبوَُّءوا الدَّاَر َواْلِإيَماَن ِمْن َقْبِلِهْم ُيِحبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإَلْيِهْم َوَلا َيِجُدوَن ِفي ُصُدوِر: آيه هشتم از سورۀ حشر  ١٠
  . َك ُهُم اْلُمْفِلُحوَنُأوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعَلىٰ َأْنُفِسِهْم َوَلْو َآاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة ۚ َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلِٰئ

کساني را ] و[جاي گرفتند، ] يعني مدينه[که پيش از مهاجران در سراي هجرت و ايمان ] از انصار است[کساني ] براي[و 
 ← ستاشتي به آنچه به مهاجران داده شدکه به سوي آنان هجرت کرده اند دوست دارند، و در سينه هاي خود نياز و چشم د

و کساني را که از . باشد] به مال و متاع[نان را بر خود ترجيح مي دهند، گرچه خودشان را نياز شديدي نمي يابند، و آ →
.بخل و حرصشان بازداشته اند، اينان همان رستگارانند  

: ترجمه ديگر  

و خدا براى مهاجران آه از سراهاى خويش و اموال خود بيرونشان آردند در حالى آه بخشش و خشنودى خداى را ميطلبند 
  .و فرستاده وى را يارى مى آنند اين گروه رستگارانند

    id?asp.showbuilderB/ir.org.cgie.www://http=٤٦٢: در اين مورد رجوع شود به تار نمای زير ١١ 
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  رد به سختی که من آنجا زادم ـُست شريف             نتوان م سعديا حب وطن گرچه حديثی 

با وجود تمام سختی ها و دشواری ها که هنوز هم مردم شغنان با آن دست و پنجه نرم می کنند، چطور 
هم از نقطه نظر  همين حاال. گفته باشند» مادر عزيز « اجداد شغنانی ها آنرا دوست داشته و شغنان را 

شرايط نامساعد اقليمی، وضع جّوی و شرايط نا بسامان اقتصادی شغنانی ها که قرن بيست و يک است 
  .شکايت دارند

  :حب الوطن در مثنوی موالنا جالل الدين بلخی

  همچنين حب الوطن باشد درست       تو وطن بشناس ای خواجه نخست

  .ای آخرت استيعنی وطن اصلی، در اين جهان نيست، در سر

 از دم حب الوطن بگذر، مِايست              که وطن آنسوست جان، اين سوی نيست
  گر وطن خواهی گذر آن سوی شط         اين حديث راست را کم خوان غلط 

  :ديوان شمس

 روی؟  سر ز کفن بر زن و ما را بگو                کز وطن خويش چرا می
  روی  سوی وطنگاه بقا می               نی غلطم، عاريه بود اين وطن 

  :حافظ می سرايد

  من ملک بودم و فردوس برين جايم بود                آدم آورد در اين دير خراب آبادم

برداشت » نان و حلوا « چنانچه در منظومه . در مورد دوستی وطن دارد رفانیشيخ بهايی هم چنين نظر ع
  :رده استزمينی يا ناسوتی از وطن را نقد ک

  :و شيخ به او پاسخ می دهد» از ايمان بود حب الوطن « : در اين شعر حريف می گويد

 اين وطن، مصر و عراق و شام نيست              اين وطن، شهری ست کان را نام نيست
 »خير االنام«زانکه از دنياست، اين اوطان تمام                    مدح دنيا کی کند 

 شود ايمان عطا  رأس هر خطا                        از خطا کی میحب دنيا هست 
 نام شهر ای خوش آنکو يابد از توفيق بهر                   کاورد رو سوی آن بی 

 ای، خاکت به سر  تو در اين اوطان، غريبی ای پسر                 خو به غربت کرده
 کان وطن، يکباره رفتت از ضمير       آن قدر در شهر تن ماندی اسير             

 رو بتاب از جسم و جان را شاد کن              موطن اصلی خود را ياد کن
  زين جهان تا آن جهان بسيار نيست             در ميان، جز يک نفس در کار نيست 

  .منابع دينی اسالم، دل بستن به وطن و دنيا را مردود شمرده اند

  :نقل شده قرار زير است) ع(امام علی حديثی از حضرت 
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 ١٢ الدنيا جيفة و طالبها آالب

  .ها را نيز بايد تحمل آند دنيا مردار است و اگر آسی خواست مردار بخورد حمله سگ: ترجمه

   :روايت شده بطور زير) ع (امام صادق از 

 ١٣الرغبة فی الدنيا تورث الغم و الحزن، والزهد فی الدنيا راحة القلب والبدن 

  . ميلی به دنيا آسايش تن و دل است  شود و بی ميل به دنيا موجب غم و اندوه می

بنا به استناد بر اين احاديث، حب الوطن من االيمان، که دوست داشتن وطن جز ايمان است که هدف از 
ده است که موالنا جالل الدين محمد بلخی در فراق آن از زبان نی مثنوی اش را همان وطن الهوتی بو

  .بشنو از نی چون شکايت می کند              از جدايی ها حکايت می کند. سروده است

چهار (چهار آخشيج  ،شاندينی  مناسک، بلکه بنا بر آريايی ها، نه تنها برای زمين احترام می گذاشتند
نها را از هر لوثی پاک نگاه و آ داشته ، باد، آب، و آتش را گرامی را که عبارت بودند از خاک) عنصر 

به پرستش ارواح ) زردشتيان(مغان « : ديو گـِنـِس از قول سوتيون اسکندرانی نوشته است که. ميداشته اند
آنان همچنين به تحقيق و آموختن طبيعت . رداخته اندنيک، تقديم پيشکش ها و تحف و نذور نيايش آنان می پ

و مبانی الوهيت آن می پرداخته و آتش، آب و خاک در نظر آنان محترم و تقديس بوده است؛ اما بت های 
مختلف و خدايان گوناگون در نظر آنان محکوم بوده است که هيچ مرد خردمندی به چنين اموری نمی 

  ١٤» .پردازد

 ستند که محيط ماحولاز جملۀ آموزه های دينی زردشت ه) خاک، هوا، و آب(عت حفظ و حراست از طبي
اکنون هم حفظ و حراست از محيط زيست، يکی از اساسات جامعه انسانی می باشد که دولت . دنشوآلوده 

  . مبذول داشته اندخود را ها بدان توجه 

مادر « کن می گزيدند آنرا بايد بنام اگر آريايی ها دلبسته مرز و بوم خود می بودند، در هر جا که مس
نام نهاده »  مادر عزيز« لی پيدا نشده که آنرا ولی، در هيچ جای کره خاکی، مح. ياد می کردند» عزيز 
  . باشند

  .، از فردوسی استيکی از متعصب ترين سرودۀ که در مورد وطن پرستی سروده شده

  )يعنی چه؟(  بدين بوم و بر زنده يک تن مباد    چو ايران نباشد تن من مباد  

  :و يا فرخی يزدی که گفته

   فاسد بود آن خون که به راه تو نريزد                اى خاک مقدس که بود نام تو ايران

                                                            
   ٢٧٩. ، ص٨٧بحار االنوار، ج   ١٢
   ٢٤٠. ، ص٧٥بحار االنوار، ج   ١٣
  . ٣٤٤. ، ص١٣٨٢رضی، هاشم، گرد آورنده و مترجم کتاب زردشت در گاثاها،   ١٤
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  :سياسی می دانند، و می سرايندرا که در مقابل، شاعران ديگر، اين قسم اشعار و نظريات 

   اين دو لفظ است که اصل فتن است ها در سر دين و وطن است              فتنه
 صحبت دين و وطن يعنى چه؟                 دين تو موطن من يعنى چه؟ 

  جا موطن هر مرد و زن است همه کس را وطن است             همه عالم همه

بدان  ه است، نه تنها آريايی های قديمخالصه اينکه، وطن دوستی در سرشت و طينت هر انسان نهفت
اين حس در حيوانات هم محسوس است، ولی در هيچ جا شنيده نشده، نام دهکده ای و  ، بلکهمتصف هستند

  .باشد» مادر عزيز « ناحيتی بنام 

  دهم مناظره
) پاميری(ميان اکثر زبان های آريايی » نهن « ثابتی کوشش نموده تا به اثبات برساند که کلمۀ  :پامير زاد

  .می باشد» مادر شيرين « به معنای » خږنـۈن « اين خود اثبات حقانيت معنای . مشترک است

ژه تا کنون بيانگر اينست که اين وا) آريايی(در بيشتر از زبان های پاميری » نهن « کاربرد واژه  :ثابتی
اين خود دال بر . اصالت خود را در تمام اين زبان ها حفظ نموده، و در تلفظ آن تغييری وارد نشده است

  .است» نـۈن «  به» نهن « دگر ديسی ميان واژه های نفی 

» نهن « ابدال » نـۈن « در اينجا پامير زاد کدام حجت علمی را مطرح ننموده، صرف ادعا نموده که 
صورت می  ال، تقليب، افزايش، کاهش، همگون سازی و نا همگون سازیی که بين آوا ها، ابدزمان. است

واج گيرد، اين نوع دگر ديسی ها بر بنياد قاعده تاثير پذيری آوايی و مختصه جايگاه توليد آوا ها، و برايند 
« پامير زاد بايد قاعده ای را با مثال های متعدد بياورد تا ثبوت کند که . های نزديک بهم صورت می پذيرد

بوده، که » لهو گرد « ، »لـوگر « ايشان مثال آورده اند که نام سابق . است» نهن « شکل دگرگونه » نـۈن 
  . تبديل شده» لوگر « در اين اواخر به 

، هيچ ابدالی صورت نگرفته، و در اين واژه، کاهش »لهوگرد « ده باشد، در واژه اگر پامير زاد دقت کر
(omission)  حذف » گرد « از هجای / د/ ، و آوای »لهو « از هجای / هـ / صورت گرفته است که آوای

ساخته شده و باز اين نام در زبان های دری و يا پشتو صورت » لوگر « ، »لهوگرد « گرديده است که از 
گرفته، که نه يک واژه شغنانی است که به آن استناد کنيم که چنين واژه در زبان ما با چنين مشخصه ای 

  .وجود دارد

  دهمياز مناظره

» ږ يا خهږ خـُ« در زبان شغنانی هميشه صفت قبل از اسم کار برد دارد که بر اين اساس  :پاميرزاد
در » خږنـۈن « باشد و اين تطابق دو مفهوم برای که اسم می » نـۈن يا نهن « صفتی است برای کلمه 

  .زبان شغنانی قانون مند است

زيرا، در زبان شغنانی صفت . ، ادعای پامير زاد درست است»گرامر « از نقطه نظر دستوری  :ثابتی
زيراکه . اين ادعا از اشتباه خالی نيست )معنا شناسی (علم سيمانتيکس  ولی، بر اساس. قبل از اسم می آيد
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معانی مختلف  ،دارند، و يا در جاهای مختلف در جمله یهستند واژه هايی که آنها حوزه کاربردی محدود
از نقطه نظر . هم صدق می کندصفات در زبان شغنانی  چنين چيزی در مورد. از آنها افاده می گردد

از داشته و نمی توان  رد منحصر بفرددر زبان شغنانی، بعضی از صفات کار ب (Semantics)سيمانتيکس 
  .نها در همه موارد استفاده نمودآ

شما چند ساله (تويت څـۈند ساله؟ : مثلن در قسمت پرسان نمودن سن و سال از يک نفر می پرسند که
منظور اينست که شما ) هستيد؟) ساله(شما چند برفه (تويت څـۈند برفـه؟ : که نمی توان پرسيد که) هستيد؟

. می شود چند بهار زندگی را پشت سر گذاشته ايد زبان پارسیرا به تجربه نشسته ايد، که در چند زمستان 
  :را پشت سر گذاشته ايد؟ مانند اين بيت ناصر خسرو» نوروز « و يا شما چند 

  شصت بار آمده نوروز مرا مهمان            جز همان نيست گر ششصد بار آيد

يک چيز است، ولی از نگاه معانی، اگر کسی را » ساله « و » برفه « از نقطه نظر دستوری کاربرد 
زيرا که در زبان شغنانی اين اصطالح . بپرسند که چند برفه هستی؟ يک سوال احساس برانگيز است

) است؟) ساله (سگ شما چند برفه (يـِد تو کـُد څـۈند برفه؟ . می شود» سگ « مربوط به پرسيدن عمر 
  از زندگی اش پشت سر گذاشته است؟ يعنی آن سگ چند زمستان را

يـه « و برای مونث، ضمير » يـو « از نقطه نظر دستور زبان، در زبان شغنانی برای مذکر، ضمير : ويا
مثلن در مورد ضمير . پيش می آيندارد که خالف اين قاعده دستوری اما حاالتی وجود د. کاربرد دارد» 

يـه مرکهب ماد . کار گرفته می شود» يـه « برايش از ضمير ، چه مذکر و چه مونث است، »خر « برای 
  .يو مرکهب مود: ، نمی توان گفت که)آن خر مرد(

که در اينصورت معنايش ( وے مرکهب ڤيس، : نمی شود که بگوييم.) آن خر را ببند( وم مرکهب ڤيس  : يا
: می توانيم بگوييم ،ولی. )ببند که اين ضمير اشاره به صاحب خر می شود نه خود خرخرش را : می شود

  ). آن سگ را ببند. (وے کـُد ڤيس

معنی شناسی « موضوعات از اين قبيل را علم . اينها مواردی هستند، که دستور زبان جوابگوی آنها نيست
   .مورد مطالعه قرار می دهد» 

اسم با يک  زمانی که يک .بنابراين، هر صفت در زبان شغنانی کابرد خاص و منحصر بفرد خود را دارد
در زبان . صفت تعريف می شود، بايد صفات ديگر از همان جنس هم جايگزين همان صفت شده بتواند

« ؛ )ترش( »تــُښپ، تــَښپ « ؛ )تلخ(» څيښ، څهښ « ؛ )شيرين(» خيږ، خهږ « شغنانی صفاتی چون 
  .مانند. جمله گردند، بايد جای نشين هم در )، مانند مزه َزمچبد مزه(» مچ ـُت« ؛ )شور(» بځيښ 

ديده می شود که از طريق محور جانشينی، اين قسم صفات در زبان . ښپ نهنـَخهږ نهن، څهښ نهن، ت
صفات متذکره صرف برای ذايقه و طعم اشيا بکار می  .مورد کار برد ندارند» نهن« پيش از اسم شغنانی 

به استثنای توصيف  دندارکم ند کابرد ذايقه، حس شده نمی توانروند، و برای چيز هايی که از طريق حس 
څيښ : مانند. روانی افراد استکه نمايانگر احساسات ) هنگام حاالت هيجانی بيشتر در(حالت چهره افراد 

» خهږ بيڅ « در اينجا نمی توان . )خندان، مليح، جذاب( ، خهږ بيڅ)ترشرو، عبوس(ــُښپـِک ، ت)قهر(بيڅ 
زيرا که شيرينی صرف توسط حس ذايقه دريافتنی است و باز می توانيم . ترجمه نمود» شيرين روی « را 
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، تنها »خهږ « بر عالوۀ اين، واژه  .يمکرده می توانترجمه » شکر لب « ، که آنرا »خهږ شند « بگوييم 
  : ندمان. صفت نبوده و بجای اسم هم کاربر دارد

  ـُلَوهشرند دگه اته خي ،پاتښا                ښتهرځېنېن پے آسمون لپخږنـۈنند اته يه وېڤ فکٿ  خهږېنلپٿ 

  )ثابتی(                                                                                                            

ترجمه نمی شود و ترجمه » شيرين ها «است که اسم است و » خهږ « ، جمع »خهږېن « در بيت فوق، 
  . است» خوبرويان « و يا » خوبان « درست آن 

اسم، و از نگاه ساختار دستوری در » ن نۈ« صفت است و » خهږ «بنابراين، پامير زاد که ادعا نموده 
کند می کار اسم را هم » خهږ «اما، واژه . زبان شغنانی صفت پيش از اسم می آيد و اين قانون مند است

به ، خهږېن که معنی آن در باال ذکر شد که »خږنـۈن « و معنی واژه . قسمی که در مثال باال گفته شد
سرزمين « و معنای  يکجا شده» ـ ۈن « ا پسوند مکان ساز است که ب» خوبان و خوبرويان « معنای 

قسمی که در مقالۀ قبلی (هم از آن استنتاج می گردد » شکرستان « همچنان معنی . را می دهد» خوبرويان 
شکر خواه، : ترکيب گرديده مانند» شکر « نام اماکن زيادی با  در زبان دری). آنرا توضيح نموده بودم

« ن شغنانی خـوږيانی و در زبا: قوقند، يارقند، تاشقند، در زبان پشتو: در زبان ترکیشکر لب، شکر دره، 
آمده است که از نقطه نظر سيمانتکس با » خوږ « ، و »قند « ، »شکر « معادل » خـُږ « که » خږنـۈن 

  .اين قرينه سازگاری دارد

  دهمازدو مناظره

هپتال يا « ، »خيااآنه « ، »خيانيان « ، »هون ها « ثابتی از کتاب دکتور مرادی از کلمه های  :پامير زاد
« به مأخذ دوکتور مردای که . و امثالهم استفاده نموده و در مقالۀ خويش جا داده است» خونا « ، »هيتال 

های دوکتور مرادی می است، هيچ توجه ای ننموده که اين کلمات بر اساس گفته » تاريخ باستان شغنان 
  .ثابتی معيار تحقيق را در نظر نگرفته است. باشد يا اينکه وی از منبع ديگر کار گرفته است

بلی، می دانم که دکتور مرادی در بعضی بندهای کتابش به . من معيار تحقيق را در نظر گرفته ام :ثابتی
پاراگرافی که من از کتاب دوکتور مرادی  اما، در مورد. استناد جسته است» تاريخ باستان شغنان « کتاب 

تأليف بابا جان غفورف » تاجيکان « نقل قول نمودم، ايشان منابع و مأخذ آنرا کتاب » بدخشان در تاريخ « 
. ص ١٣٣و  ١٣٢، مرادی ريفرنس های شماره ٣١٦ – ٢٨٤. بابا جان غفورف، صص(ذکر نموده است 

٣١٩.(  

دوکتور مرادی . رسی نداشته باشند، بناچار منبع دوم را ذکر می کننددر روش تحقيق اگر به منبع اولی دست
، منبع دوم بوده که آن »تاريخ باستان شغنان « به منبع اول که کتاب غفورف است استناد جسته، و کتاب 

چون مرادی و پامير زاد از يک منبع که عبارت . اقتباس گرديده است» تاجيکان « پاراگراف هم از کتاب 
اضافاتی که شما . اند، ضرور نيست که منبع دوم را هم ذکر کنندنموده است، استفاده » تاجيکان « از کتاب 

  .نمودمبر عالوه مرادی نوشته ايد، آنرا ذکر 
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  دهمزسي مناظره

يکی از مشخصه هايی که مقاله ثابتی سر در گم کننده است، آوردن کلمه هايی است که حين  :پامير زاد
پرداختن به موضوع خودش، با آنها مطابق ميل خويش بدون مراعات اساسات علمی معنايی می تراشد و 

ه ای آنها استدالل می آورد که در برابر چنين کارش علم احتماالت هم انگشت حيرت می گزد کبعد بر
  ......خهږ دره، خهږ څېنڅ، و غيره « ، واژه های »بدښ « و » بدخش « نمونه هايی از آن، تعريف واژه 

» بدخش « اينکه گفتم واژه . تمام اين ادعا ها، بر اساس تيوری علمی زبانشناسی ارائه گرديده اند :ثابتی
  . درست است»  etymology« ی از زبان شغنانی مشتق گرديده، از نگاه علم ريشه شناس» بدښ « از اسم 

پنجم اين جزوه به  مناظرهتجزيه گرديده، در / ش / و / خ / به دو آوای / ښ / در مورد اينکه، چرا آوای 
/ ش / و /  خ / يک آوای مرکب است ترکيب شده از دو آوای / ښ / آوای . تفصيل در مورد آن بحث نمودم

  . تلفظ نموده اند» بدخش « را » بـََدښ « که يکپارچگی آن برای عرب ها محسوس نبوده، و آنها واژه 

تجزيه گرديده است، بمثال های زير / ش / و / خ / به آوا های / ښ / برای اثبات اين ادعا، که چطور آوای 
  .شود دقت

  .تلفظ می گردد» خه « ، و در ننگر هار »شه « در پشتو، در قندهار » ښه « واژه 

شاه « و يا » شـه « است که معنای آن » ښـه « معادل همين واژه از نقطه نظر تلفظ در زبان شغنانی واژه 
است  (khshaya)» خشه يه « بوده است و در اوستا » شاه « در زبان پهلوی اين واژه . در دری است» 

  ١٥.سانسکريت، گرفته شده است (khshi)» خشی « که از واژه 

در زبان سانسکريت و اوستا موجود بوده، ولی کسانی که اين زبان / ښ / در اينجا ديده می شود که آوای 
و  (kh)روی اين ملحوظ آنرا به دو آوای . آشنايی نداشته اند/ ښ / ها را مطالعه نموده اند، شايد با آوای 

(sh)  بنابراين، واژه سانسکريت . در ميان آنها نه آمده است، تلفظ گرديده اند) مصوت(که هيچ آوای واکه
که بعدن در پهلوی شده ) خشه يه (و نه » ښهيـه « است که در اوستا شده »  :xi= ښـِی « اصلن » خشی « 
لت تلفظ سانسکريت و اوستايی ولی، اين واژه سانسکريت و اوستا در دو زبان پاميری اصا. »شاه = شه « 

  .است» ښيک « و در زبان واخی » ښه « خود را تا کنون حفظ نموده اند که در زبان شغنانی 

؛ ښـَی ِوهـڎ )آسياب شاهی(ښيے خداْرج : مانند. هنوز وجود دارد» ه ښ« با در شغنان ترکيب های اسمی 
؛ )دهکده رجيستک قريه بهشار است نام محلی در= محل نشيمن شاهان (؛ ښهنه گـۈنېن )جوی شاهی(

  ).شاه اسپرغم؛ که برايش نازبو و ريحان هم می گويند(، ښه سـِپـُِرخ )دولت شاهی( دۈلت ښيے

گزارش  (khshθara) » خشٿهرا« در پشتو در زبان اوستايی، » ښار« در دری و » شهر « همچنان واژه 
در حالی که . شده است»  = shatrر شـَتـْ« و در پهلوی » خسترا « شده است که در دورۀ هخامنشی ها 

است که » هر ښ« های شغنانی و پشتو ، و در زبان »ـُر ښ« يزغالمی زبان در اين واژه اوستايی هنوز 
« و واژه » شات « را » شهد « تلفظ نموده اند طوريکه واژه » ار ښ« پشتو زبانان به مرور زمان آنرا 

« با تلفظ » هرا ٿخش« اين بدان معنا است که اصلن واژه اوستايی . اندساخته » مالومات « را » معلومات 
                                                            

  »شاه « مدخل . ص ١٣٨٩، دری انگليسی قاموس، موسسه انتشارات آريانا، آريانا خپرونه ټولنه، .نگهت، محمد ن  ١٥
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آشنا از طرف مفسرين اوستا که با اين آوا / ش / و / خ / به دو آوای /  ښ/ بوده که در اين آوای » هرا ښٿ
  .نبوده اند، تجزيه گرديده است

» پاتخشا « پهلوی و اوستايی  تلفظ می گردد، در زبان» پاچا « که در پشتو » پادشاه « همچنان واژه 
(Paatakhshaa) زبان شغنانی که يکی از باز ماندگان زبان های آن دوره است، اين واژه را . بوده است

است که تلفظ درست اين واژه بايد در  در طی قرون متمادی در خود پرورده و تا به دورۀ ما آنرا رسانده
ارائه داده » پاتخشا « است که مفسر اوستا آنرا » ا ښپات« زبان شغنانی جستجو کرد که در زبان شغنانی 

اوستايی » ا ښپات« واژه . تجزيه نموده است/ ش / و / خ / دو آوای ساده  را به/  ښ/ است و آوای مرکب 
د به ندار/ پ / سپس در عربی که آوای  شده، و» پاشا « شده و سپس در ترکی » پادشاه « در زبان دری 

  .والی  سابق مصر و سودان در نام عباس باشامثلن . تبديل شده است» باشا « 

  ).اښپات(پاتخشا  ←پادشاه  ←پاچا  ←پاشا  ←باشا 

ولی اين واژه از . را هنوز حفظ نموده است» ا ښپات« زبان اوستايی، واژه دار زبان شغنانی، بحيث ميراث 
» سلطان « را » پادشاه « در عربی (عرب رسانده است  بالد مصر وبه طريق ديگر زبان ها، خود را 

ِی شغنانی » ا ښپات« ريشه در زبان واژه  در زبان عربی »باشا « م واژه يپس جای دارد که ادعا کن). گويند
  .دارد که ميراث دار اين واژه از زبان های اوستايی و سانسکريت است

بوده که باز » خشيره « تلفظ شده، ولی در اوستا » رشي« پهلوی هم در زبان ) ماده مايع ( شير « واژه 
بوده که اکنون اين واژه » يره ښ« بوده است که در اوستا /  ښ/ مشکل مفسر اوستا و نا آشنايی او با آوای 

در زبان های دری و شغنانی موجود » عصاره « به معنای » شيره « در زبان دری و » شير « به شکل 
  .است

از زبان پهلوی است و گمان زنی هايی » شيشک « مأخوذ از واژه که » آبگينه = شه شي« همچنان، واژه 
« داشته است که در زبان پشتو /  ښ/ در خود آوای وجود دارد که اين واژه در اوستا و يا سانسکريت 

اين واژه از طريق زبان پارسی در عربی . تا هنوز باقی مانده است» ه ېښخ« و در زبان شغنانی » ه ښېښ
» زجاجة « و » زجاج « را در عربی » شيشه « در حالی که . تلفظ می گردد» شيشة « نفوذ کرده و 

  . گويند

، پارسی گويان و عرب را»  ښبد« شغنانی در واژه /  ښ/ که آوای  با بيان اين مثال ها، ثابت می گردد
« ، » ښبد« تجزيه نموده و از / ش / و / خ / درست تلفظ نتوانسته، و اين آوای مرکب را به دو آوای  تلفظ

به » هرا ښٿ« ؛ »پاتخشا « به » ا ښپات« ؛ »خشی « به » ه ښ« ساخته اند که نمونه اين تبديلی در » بدخش 
يايی در د شدن واژه های آرو همچنان وار. کاملن مشهود است» خشيره « را به » يره ښ« ، »هرا ٿخش« 

  .نيز که گفتم) سامی (زبان عربی 

با سنگ لعل آشنا نبوده اند، زيرا که در ملک عرب لعل ها نظر به قول بعضی از پژوهشگران، عرب 
پارسی کهن به معنای سرخ است که اکنون در » الل « هم معرب واژه » لعل « واژه . وجود نداشته است

که در زبان » گل سرخ «گل الله : در زبان دری مانند. معنای سرخ را می دهد» الل « زبان اردو هم 
زمانی که آنها از  .را هم از پارسی زبانان گرفته اند» لعل « عرب ها واژه . است» الال گلک « شغنانی 

و محل کان آنرا پرسان کردند برای » سنگ سرخ « يعنی » لعل « کان لعل خبر شدند، آنها برايش گفتند 
تلفظ » بلخش « و » بدخش «  را حس ننموده و آنرا/  ښ/ آنها يکپاچگی آوای »  ښبد« شان گفتند در 
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در لغت عربی . گفتند بدخشان) که شغنانی ها هنوز آنها اينطور تلفظ می کنند(» ان ښبد« که بعدن . نمودند
  .است که در بدخشان پيدا می شود» لعل سرخ « واژه بدخش به معنای 

است که شغنانی ها اين تلفظ را تا کنون » ن اښبد« ، اصلن »بدخشان « به ثبوت رسيد که نام اصلی بناًء، 
وجود نداشته، تلفظ يکپارچه آنرا ادا /  ښ/ در زبان خود حفظ نموده اند، و اقوامی که در زبان آنها آوای 

تلفظ » بدخشان « و » بدخش  «تجزيه نموده و پس آنرا / ش / و / خ / کرده نتوانسته و آنرا به دو آوای 
  .نموده اند

  دهمچهار مناظره

است که بعدن پسوند اسم مکان » بدشخوار گر « و يا » پتشخوار گر « بدخش بازمانده واژه  :پامير زاد
  .ساخته می شود» بدخشان « بدان اضافه می شود و از آن اسم » ـ ان « ساز 

« به » پتشخوار گر « تغييرات واژگانی، تبديل شدن واژه بدون شواهد تاريخی، ريشه شناسی، و : ثابتی
وجود دارد »  Badaxůn= ن ۈـښبد« زيراکه در زبان شغنانی مستقيمن واژه . قابل قبول نيست» بدخشان 

حاصل می شود » بدخشان « از آن واژه / ش/ و / خ / به آوا های /  ښ/ که با تجزيه نمودن آوای مرکب 
  .فونيمکس و اتيمولوژی قطعيت دارد –که از نقطه نظر علم مورفو 

» پتشخوار گر « هجای آخری در . واژه پتشخوار گر که در اوستا ذکر گرديده، نام يک کوه موهوم است
غر « است که فعلن در پشتو هم مورد استفاده دارد که  است در اوستا به معنای کوه» ـ گر « که عبارت از 

پتشخوار گر . بوده است» گر « در اوستا و سانسکريت » غر « که ) سفيد کوه(سپين غر : مانند. است» 
 .شده استتبديل » خوار گر ښبد« ، و بقول پامير زاد »بدشخوار گر « يعنی کوه پتشخوار که بعدن به 

  :، آنرا چنين توضيح داده است»پتشخوار گر « کتاب لغت نامه، زير مدخل  عالمه علی اکبر دهخدا، در

). التواريخ مجمل . ()َدشخوارگرـف. پَذشخوارگر. پدشخوارگر  ( ]پَ  تَ  خا گَ   [ پتشخوارگر« 
  ). نامهٔ  تنسراز تاريخ طبرستان و رويان ( فدشوارگر

صاحب مجمل . کوه و دماوند و سلسلهٔ  البرز تا رودبار قزوين  نام سلسلهٔ  جبالی از درهٔ  خوار ری تا سواد
را به لقب  ]کسری نوشروان[ او  «: چنين آورده است که  ).ق . َه  ٥٢٠بسال (التواريخ والقصص مٔولف 

شاه گفتندی بروزگار پدرش ، زيراکه او پادشاه طبرستان بود و فدشخوار نام کوه و دشت باشد فَدشخوارگر
اين اسم در غالب از نسخ برشوارگر و فرشوارگر آمده که تحريفی است از کلمهٔ  . »هاه و گرنام پشت

سلسله جبال . پدشوارگر يا فدشوارگر و اصل آن چنانکه آورده ايم َپَذشخوارگريا َپَتشخوارگر بوده است 
. مذکور در دورهٔ ساسانی بهمين نام معروف بوده و در کارنامهٔ  اردشير بابکان به همين نحو مذکور است 

اين کوه شعبه ای است از رشته جبال َاپارِسن قديم که در اوستا بنام ُاوپاْيری َسْينا مذکور است و همان 
نی پيش خوار کوه است يعنی کوهی که پيش خوار واقع َپتيشوارش است که در کتيبهٔ  دارا ديده ميشود و بمع

اسم پتشخوار را به ) پس از ميالد  ٢٥قبل از ميالد تا حدود  (٥٨ است و استرابون جغرافيانويس يونانی 
برادر ارشد خسرو (کند می پروکوپيوس مورخ نيز آنگاه که از کيوس بحث . سلسلهٔ  جبال البرز ميدهد

اين کلمهٔ  پتشخوار يا َپستشخوار در کتابهای مٔولفين اسالمی . مينويسد پتشوارشاهلقب وی را ) انوشه روان 
به در کتاب المسالک والممالک در ضمن ملوکی که اردشير آنان را شاه خواند، دخرداابن . نيز ديده ميشود
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لرويان و وفيه طبرستان وا «: ذکر بدشوارگر شاه را ميکند و در شرح قسمت شمالی خطهٔ  ايران مينويسد
  ».، و ملک طبرستان و جيالن و بدشوارجر يسمی جيل جيالن خراسان شوارجربدجيالن و 

واما االصل االَّخر «  :آورده است» ملوک الجبال «ابوريحان بيرونی هم در االَّثارالباقيه در موقع ذکر  
و همچنين سيد ظهيرالدين در تاريخ . »شاهيه الفرجوارجرفملوک الجبال الملقبون باصفهبدّية طبرستان و 

« طبرستان و رويان و مازندران چندين بار اين کلمه را ذکر کرده و در شرح طبرستان آورده است که 
و » .طبرستان داخل فرشوادگر است و فرشوادگر آذربايجان و گيالن و طبرستان و ری و قوميس ميباشد

در داستانهای ملی » .لقب بودفرشوادجرطبرستان را در قديم االيام «  :باز در باب اين کلمه نوشته است که
فصل ( شن ِه نَدـُما نيز که در بعض متون پهلوی باقی مانده نام اين کوه بسيار آمده است از آن جمله در ب

از براند و بر آنان بيماری و ني» پتشخوارگر« پس افراسياب آمد و منوشچهر را با ايرانيان به ... « ):   ٣٣
و حواشی آقای مجتبی مينوی بر نامه  ٣٦ رجوع به مجمل التواريخ والقصص ص . »فرود آورد و بسی بال

  ١٦ ».شود ،٤٤٣و حماسه سرائی در ايران ص ٥٢-٥١ ٔ تنسر صص 

تثبيت نشده و دانشمندان را بر سر موقعيت جغرافيايی آن اختالف » پتشخوار گر « بنابراين، موقعيت کوه 
  .است

  ١٧ :نوشته استفريدون جنيدی به نقل از دوکتور پاميرزاد و دوکتور صاحب نظر مرادی 

تفسير اوستا بزبان (بدشخوار گر نام منقطه ای است کوهستانی و اين نام در قديمی ترين منبع آريايی ... « 
وِرنه زادگاه  .ثبت گرديده است»  Varena= َوِرنه « نيز آمده که بدشخوار گر در اين سند بجای ) پهلوی 

به . گفته اند» پدشخوار گر « را » ورنه « در تفسير پهلوی اوستا، . فريدون يکی نام آوران آريايی است
هنوز در شمالغرب شهر جديد (نام قديم و باستانی بهارک بدخشان می باشد » ورنه « اين اساس چون 

لذا تعيين موقعيت . وجود دارد ١٩» م ور« قلعه ورن يا و در شمال آن  ١٨بهارک منطقه ای بنام شهر ورن 
به مفهوم طبرستان در ايران امروزی و البرز کوه دليل قانع کننده » گيالن « يا بدشخوار گر در » ورنه « 

چهارمين چهارمين کشور آريايی » ورنه « ندارد، و نمی شود بدشخوار گر را در تفسير پهلوی اوستا به 
  .پذيرفتاطالق گرديده، برويت داليل باال 

به معنای بالد  »پتيشخوار گر « آورده که » بدخشان « فرهنگ دهخدا از قول مارکوارت در زير کلمه .... 
می تواند » بذخش « يا » بذخشان « از » خش ڎب= بذخش « لذا ديده می شود که ريشه کلمه . بذخش است

. را واضح تر می سازد» بدخشان « نيز ماخوذ شده باشد، و اين توضيح مفهوم کلمه » بذشخوار گر « از 
تحول يافته است، که از ترکيب سه کلمه بوجود آمده » بذشخوارگر « از کلمه » بذخشان « به اين معنی که 

تا کنون در زبان دری دارای مفهوم است، » به « معنی کلمه » گر  –دشخوار  –به « : است که عبارتند از
کلمه ايست که در زبان » غر  –گر « می باشد، و » دشوار  «در ادبيات قديم فارسی همان » دشخوار « 

صعب العبور « ، يا »کوه دشوار گذر « است که در مجموع معنای آن » کوه « بمعنی ) اوستا(قديم آريايی 
                                                            

  :دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، موجود در تارنمای زير  ١٦
html.fa‐٩٩٥١٦٤٥٣٨٢be٧f٤٧٨٣٨٥afe٨ba٤c٢١٤c‐dehkhodaworddetail/org.loghatnaameh.www://http   

  .٦٤ – ٦٠مرادی، صاحب نظر، بدخشان در تاريخ، صص  ١٧
  .٦٣، شماره ١٣٧٥زادگاه فريدون، جريدۀ قلم، کابل  پامير زاد، خوش نظر،

  . ١٢٢. جنيدی، فريدون، زندگی و مهاجرت آرياييان بر پايه به گفتار های ايرانی، ص
  
  )ثابتی(وران شهر، مرکز ولسوالی ارغنج خواه   ١٨
  )ثابتی(قلعه ورم در منطقه زرديو، ولسوالی شهدا قرار دارد   ١٩
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در . در زبان های پاميری تا کنون مفهوم خود را حفظ نموده است» بدخشان « همين معنی . می باشد» 
ياد می کنند که معنای بااليی را می رساند، زيرا »  Badaxůn= ن ۈـښبد« خشان را زبان های پاميری، بد

« بنابراين، . است» جای « به معنای »  ůn= ن  ۈـ « و » دشوار « به معنی »  Badax=  ښبد« 
  ». را می دهد» جای دشوار گذر « به معنای » بدخشان

بهارک کنونی تثبيت نموده اند، صرف يک نظريه بوده و در ولسوالی را ) ِرنه َو(کسانی که زادگاه فريدون 
  .هنوز هم در اين مورد دانشمندان به توافق کلی نرسيده اند

» به « ، که »گر  –دشخوار  –به « واژه ديگر تقسيم نموده  را به سه» بدشخوارگر « آقای مرادی واژه 
به معنای » گر « و » دشوار « به معنای » دشخوار « در زبان دری است، » به « همان واژک پيشينه 

، که با »به دشوار کوه « می شود » بدشخوار گر « کوه است که با اين معنی سازی، معنای واژه به واژه 
از نظر » به « ، که در اينجا، پيشينه »گذر کوه دشوار« معنايی که مرادی برای آن ارائه نموده فرق دارد 

  . بر آن افزوده شده است» گذر « انداخته شده، و واژه 

می گويند که درست است از دو واژه ترکيب گرديده » ن ۈـښبَد« بدخشان را، ) شغنانی(در زبان پاميری 
« معنای ) شغنانی(يری در زبان پام»  ښبد« ، که مرادی گفته »ن  ۈـ « و پسوند مکان ساز »  ښبد« که 

چنين واژۀ با چنين معنی نداريم و اين معنی  را می دهد مايه تعجب است که ما در زبان شغنانی» دشوار 
  .پردازی ساخته و پرداخته خود دکتور مردای است

« آورده که » بدخشان « کرده که مارکوارت در زير کلمه ی از  فرهنگ دهخدا نقل قول اينکه دکتور مراد
زيرا عالمه دهخدا در زير کلمه بدخشان . به معنای بالد بذخش است، هم جای تأمل است» خوار گر پتيش

  :چنين شرح داده است

  ٢٠.آتشدار، مدافع آتش= بدخشان    –پتخشان  –پتاتخشان  –پت آتخشان 

  آتشدار معنی شده است» آتخشان « و  ،مدافعو يا ، در اينجا به معنای پاس دارپت 

  .آمده است»  مدافع آتش« ينجا، بدخشان به معنای ا ببينيد که در

  

  دهمپانز مناظره

لذا . موجود است) شغنان(» سغنن « گفته است که لعل در ) ايتاليايی(اروپايی مارکوپولو سياح  :پاميرزاد
  .را رد می کند» لعل « به » بدخش « نبودن لعل در بدخشان در آن دوران تعبير 

  .اين نظريه پامير زاد روی سه دليل رد می گردد :ثابتی

                                                            
  :دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، موجود در تارنمای انترنتی زير  ٢٠

html.fa‐٥١٢cfb٨a١be٨١٥٤٢f٨b٤be٣١fdfbf٤٧٥-dehkhodaworddetail/org.loghatnaameh.www://http   
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در حالی که موجوديت . از بدخشان بازديد بعمل می آوردر دوره حاکميت مغوالن مارکوپولو د :دليل اول
دو الی سه  در دربار سامانيان، غزنويان، و سلجوقيان» لعل بدخشان « لعل در بدخشان و مشهور بودن 
لعل « دليل عمده اين ادعايم موجود بودن . و در بدخشان موجود بوده استقرن پيش از وارد شدن مارکوپول

روانی، فرخی، سنايی غزنوی، ی، ناصر خسرو بلخی، خاقانی شدر اشعار رودکی سمرقند» بدخشان 
  :مانند. سوزنی، و سعدی که همه سالها پيش از مارکوپولو می زيسته اند، می باشد

  دارد اندر گوشوار لعل بدخشیارغوان          نسترن لٔولوی بيضا دارد اندر مرسله
  )فرخی(                                                                                           

  
  پس قيمت سنگ و لعل يکسان بودی                  بودی لعل بدخشانگر سنگ همه 

  )، گلستانسعدی(                                                                                  
  لعل بدخشانعقيق يمانی ز                      ه بود آنکه کمتربه گفتار او شدک

  )ناصر خسرو(                                                                                  
  

 شنيده ای که کند لعل در هزاران سال               ز دور گردون خورشيد تيغزن سنگی 
  کند ز خون رجال لعل بدخشیرمال             به ساعتی سر تيغش به کهستان مکيج 

  )سوزنی (                                                                                           
  بدخشانچون نگين  لعلچند از او         ند از اوسرخ چون عقيق يمانی چ

  )رودکی(                                                                                
 اندر يمن  يا عقيق   بدخشان در  گردد   لعل            آفتاب  اصلی ز  يک سنگ تا  که  بايد    سالها

 )سنايی (                                                                                              

  نشود بدخشانشود، جز به  لعلگر تو رنگ آوری و تيره شوی غم نخورم                    سنگ اگر 

  )سنايی (                                                                                                                           
. ی گوی، نظريه دوکتور پاميرزاد نفی می شودستناد به اشعار شاعران نامدار پارسبناًء، مشهور بودن لعل در بدخشان و ا

ه ، ناست بدخشان منسوب دانسته به ت، لعل راحتی ناصر خسرو که چندين سال پيش از مارکوپولو در بدخشان زيسته اس
  .منحصرًا به شغنان

  
بر مبنای شواهد عينی نبوده، آنچه که سخنان افسانوی راست يا » سفر نامه مارکوپولو « اغلب قصه ها در کتاب  :دليل دوم

ودن از جملۀ مثلن، منسوب نم. ورده استدروغ را که شنيده، و به نظرش جالب آمده، در کتاب خاطرات خود آنرا گرد آ
خوارنيدن حشيش برای آنها، و تربيه نمودن آنها بحيث فدائيان که  اسماعيليان به داشتن بهشت ها، و مسحور نمودن جوانان و

خود مارکوپولو شاهد چنين صحنه نبوده، و از ديگران که دشمن اسماعيليان بوده اند، اين سخنان را شنيده، آنرا درج دفتر 
« يعنی » حشاشين « ن خاطره های خود نموده است و از طريق نوشته های خود، اسماعيليان را به جهان اروپا به عنوا

  .اعتماد نمودوی نبايد به تمام نوشته های بنابراين، . معرفی نمود» چرسی ها 
  

آقای پامير زاد خودش کتاب سفر نامه مارکوپولو را مطالعه نکرده است، و اين ادعای فوق را از يک منبع ديگر  :دليل سوم
» Sikinan= سـيکينان « را » شغنان « و »  = Balashanَبـلـَشان « کتابش را در » بدخشان « مارکوپولو . شنيده است
  :مثلن در فصل بيست و ششم کتابش نوشته است. نوشته است

“In the province of Balashan, the people are Mahometans, and have their peculiar language. It is 
an extensive kingdom, being in length full twelve days’ journey, and is governed by princes in 
hereditary succession, who are all descended from Alexandar, by the daughter of Darius, king of 
Persians. All these have borne the title in the Saracenic tongue of Zulkarnen, being equivalent to 
Alexander. In this country are found the precious stones called balass rubies, of fine quality and 
great value, so called from the name of the province. They are imbedded in the high mountains, 
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but are searched for only in one, named Sikinan. In this the king causes mines to be worked, in 
the same manner as for gold or silver; and through this channel alone they are obtained; no 
person daring, under pain of death, to make an excavation for the purpose, unless as a special 
favour he obtains his majesty’s licence…” ٢١ 

 
  :ترجمه 

يک پادشاهی وسيع  )بدخشان  (آن . مسلمان هستند و زبان خاص خود را دارند، )بدخشان  (واليت بـَلـَشان در مردمان « 
شاه (که از طريق دختر داريوش گيرد و توسط شهزاده های موروثی سفر را در بر می ازده روز پوره است و طول آن دو

که از زبان ساراسيتی مشتق ( را ها لقب ذوالقرنين همۀ آن. ، اداره می شودمی رسد )مقدونی(، نسب شان به اسکندر )پارس
که » لعل بـَلـَس « سنگ های قيمتی يافت می شوند که بنام ) خطه(در اين کشور . ، دارند که معادل اسکندر است)گرديده

اين سنگ های قيمتی در کوه های . هستند ان واليت مشهورد، که بنام همندارای کيفيت باال و ارزش عالی است، يافت می شو
در آن کوه پادشاه . ياد می شود )شغنان  (ند که بنام سيکينان مورد کاوش قرار می گير) کوه(در يک  ، ولیشامخ جای دارند

، و تنها از از چنين شيوه کار صورت می گيرد طال و نقره همد، در مورد استخراج سبب گرديده تا باالی کان ها کار شو
، در آنجا برای هدفی حفاری کند، مگر )بخاطر مجازات مرگ(هيچ کس جرأت ندارد  .آنها بدست می آورند ريق اين کارط

  ». اينکه از جناب عالی اجازت خاص دريافت کرده باشد
  )از متن انگليسی سفر نامه مارکو پولو که بزبان انگليسی توسط توماس رايت برگردان شده، اقتباس گرديد(  
  

بی مناسبت نمی » بدخشان « واضح گرديد که در متن فوق، مارکو پولو هم، لعل را به بدخشان نسبت می دهد و نام آنرا با 
  . ياد نموده است»   = balass rubyلعل بـَلـَس « و لعل بدخشان را » بـَلـَشان « وی، بدخشان  را . داند

  .را رد می کند» لعل « به » بدخش « آن دوران تعبير نبودن لعل در بدخشان در « آقای پامير زاد نوشته که 
نه تنها بر مبنای نوشته مارکو پولو کاملن قابل » لعل « تعبير بدخش به . پامير زاد در اين قسمت سخت به خطا رفته است

  .قسمی که در باال ذکر شد(فته است تأييد بوده، بلکه در دوره سامانيان هم رودکی سمرقندی از آن کار گر

  نزدهمشا مناظره

در عربی لعل را بدخش نمی گويند و در زبان شغنانی نيز تا کنون شنيده نشده است که کسی  :پامير زاد
شرق شناسان و پژوهشگران اروپايی اين احتمال را داده اند که بدخش يا بلخش به . لعل را بدخش بگويد

  .خود يک اشتباه است معنای لعل بوده و بدخشان را جای لعل ترجمه نموده اند که اين

« ، و »بدخش« ، »لعل « چيست به مدخل های » بدخش « و  چيست» لعل « برای اين ادعا که  :ثابتی
  :لغت نامۀ دهخدا رجوع شود« کتاب  در »بلخش 

. معنی جوهر سرخ قيمتی خصوصًاهر چيز سرخ عمومًا و به است معّرب الل لعل : صاحب آنندراج گويد
عين مينويسند و اينکه ميگويند معدن  ابآنرا که فارسيان متعرب می باشد فارسی مشترک هندی و  الل در

لعل در بدخشان است از مستحدثات است ، زيرا که معدن آن مخفی بود تا در زمان خالفت اوايل عباسيان 
  .شکافته شده ، کان لعل پيدا گشت )شغنان(نان ـِکـِدر ارض ختالن زلزله ای عظيم پديد آمده و کوه س

و ملخش نيز  بدخشیآن را در قديم، الل، بدخشانی، . ای فارسی است و اصل آن الل بوده است لعل واژه
رنگارنگ است سرخ و زرد و . تر است  سنگی ظريف با سرخی درخشنده و از ياقوت سست. ناميدند می

روزگار پيشين لعل نبوده است و بدين سبب در در . بيشتر سبز و بنفش و بهترينش سرخ بدخشانی است
  .است و پس از آن در کوه بدخشان پيدا شد  کتب ذکرش کمتر آمده

                                                            
٢١  The Travels of Marco Polo, the Venetian, translated by Thomas Wright, ٢٠٠٢, Blackmask Online, Available from: 
http://www.blackmask.com    
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 بدخشان که دارای معدن لعل و طال ميباشد و ؛) برهان قاطع(است  بدخشان مخفف) ِاخ( ]بَ  َد [ . بدخش
خش آرند، و چون لعل از بد ؛ )رشيدیفرهنگ ( لعل؛ ) ءناظم االطبا( گوسپند آنجا ببزرگی معروف است

  ) از انجمن آرا( لعل را بمجاز بدخش گويند ؛) از برهان قاطع( لعل را نيز بدخش گويند

  :سرخ چون لعل يا شراب . که جرم آن از لعل باشد :بدخش جرم
 . و بدخشان شکستنش بازارگان جرم          جرم  بدخشبازارگان عيش و ز جام 

 ) ٥٣٠. ديوان سجادی ص: خاقانی(                                                                   

 
 کنايه از لعل بدخشان؛ )فرهنگ رشيدی ( لعل گداخته ؛)آنندراج ) (ناظم االطباء(لعل  :بدخش مذاب 
  )غياث اللغات) (برهان قاطع(

  گاه درخش جهان گاه بدخش مذاب            صبح ستاره نمای خنجر تست اندر او

 ) ازآنندراج: خاقانی(                                                         

 
  بستانند از او نگين بدخش            طفل را سيبکی دهند بنقش 

). از فرهنگ فارسی معين . (لعل . معرب بدخش ، يا صورتی و تلفظی از آن ) ع ِا] (بَ  خَ  [:  لخشب
 . لعل بدخشی 

نام اصلی آن در پارسی و . نگفته اند» بدخش « را » لعل « در مثال های باال ثابت گرديد که مستشرقين، 
چون لعل از . ساخته اند» عل ل« است که سرخ معنی دهد که آنرا معّرب نموده و از آن » الل « هندی 

» بلخش « ، و »بذخش « ، »بدخش « بدخشان آمده، بنابر اين، به بدخشان منسوب بوده و عرب ها هم آنرا 
لعل « در اين لغت نامه ها » بدخش « اگر در تمام لغت نامه های فارسی مراجعه گردند، معنی . فهميده اند

امه دهخدا، فرهنگ آنندراج، ناظم االطباء، فرهنگ رشيدی، فرهنگ عميد، لغت ن: مانند. وارد شده است» 
بوده ) شرق شناسان غربی(آيا مولفين اين کتابها همه مستشرقين . برهان قاطع، انجمن آرا، غياث اللغات

مراجعه نکرده، و ادعای بااليش اساس » بدخش « به هيچ فرهنگی در قسمت معنای زاد اند؟ آقای پامير 
  .ندارد

  ٢٢:نظر مرادی در اين زمينه نوشته استدکتور صاحب 

) لعل(» بلخش « منابع عربی اين نام را با کلمه . در مورد نام بدخشان عقايد گوناگون وجود دارد« 
تر شهرت بدخشان  ه تاريخ ختالن، معدن ديگری که بعدبعقيده غالب غايب اف نويسند. همطراز می دانند

از نوشته های قديم بر می آيد که حتا تا پايان . يعنی لعل بود» بلخش « را ديگر باره بلند برداشت، اين 
ابو ريحان بيرونی دانشمند ..... می گفتند» بلخش « را در خود بدخشان، » لعل « عصر سيزدهم ميالدی 

در بدخشان زمين زلزله سختی بعمل آمد، کوه ها قرن ميانه خراسان عقيده ای بميان گذاشته است که باری 
. از همين بلخش گرفته شده است) بلخشان(اساس نام بدخشان . ترقيدند و پارچه های لعل نمودار گرديدند

                                                            
   ٦٠. مرادی، همان، ص  ٢٢
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از اين رو لعل . زنان پيدا کردند و آنرا رنگ لباس می پنداشتند) در بدخشان(بقول بيرونی، بار اول لعل را 
پس از آن لعل را به . لی، برای آنها ميسر نگرديد که با آن لباس را رنگ نمايندو. را کوفته آرد کردند

کتاب لغت نامه غياث  ٢٣.مردها نشان دادند و معدن چيان به جستجو و استخراج اين سنگ قيمتی پرداختند
  .»سترخ داده ا) ١٢٥٨/٧٥٩(اللغات، زلزله مذکور را در زمان حکومت عباسيان 

انگليس : مثلن. از چيز ها را بنام جايی که از آن برخاسته اند، نامگذاری شده اند که بعضیاين درست است 
می گويند که از ترکيه در انگلستان رفته است و آنرا بنام محل پرورش  (turkey)ها، فيل مرغ را ترکی 

همچنان، انگليس ها يکنوع سگ را از افغانستان به انگلستان برده اند، و حال نسل سگ . آن ياد نموده اند
» تازی « در افغانستان هم سگ شکاری را . ياد می کنند (afghan)» افغان « های از همان جنس را بنام 

گوسفند « همان نسل را » ترک ها « ميگويند، در حالی که » ترکی « را در شغنان گوسفند دنبه دار . يندگو
اسماری « يکنوع بز های کالن و دراز گوش را که از ولسوالی اسمار نورستان آمده اند، . گويند» عربی 

به جهانيان معرفی، نمود، حاال بنام آهويی را که مارکوپولو سياح ايتاليايی در پامير ديد و آنرا . می گويند» 
  .معروف شده است» گوسفند مارکوپولو « او 

بدين مناسبت در . گفته می شود» چينی « ) بدخشان بشمول شغنان(ظروف سفالينه چينايی در افغانستان 
» بدخش « در ديگر ساحات هم لعل را بنام . است» ظرف شور چای خوری « يعنی » چينی « بدخشان 
معروف » بدخش « که از بدخشان به جهانيان معرفی شده، بنام » سنگ سرخ کانی « پس . کرددياد می 

  .است» سنگ کانی قيمتی « پس بدخش هم نام سرزمين است و هم نام همان . گشته است

در شبه  (J. L. Rodda)رودا . ال. و ج (D. W. Kohls)کلز . و. ددو نفر بنام های ، ١٩٦٦در سال 
از نوع کاربونيت نيکل است و خيلی را که در کانادای شرقی يک نوع مينرال  (Gaspé)جزيره گسپی 

چون برای اولين بار اين سنگ قيمتی در جزيره گسپی ديده شد، بنام . نادر در جهان است، کشف نمودند
بعدن نمونه های آن در نيو مکسيکو در . مسمی گرديد (gaspeite)» گسپی آيت « همان جزيره يعنی 

  ٢٤. ديده شدهم ت متحده و در آستراليای غربی اياال

                                   

چون الل برای بار اول در . تصاوير باال سنگ درشت گسپی آيت و نمونه صيقل شده آنرا نشان می دهند
  .» گسپی آيت« و گسپی آيت برای بار اول در گسپی پيدا شد، شد » بدخش « بدخشان پيدا شد، نامش شد 

  

                                                            
  و منابع ديگر ٣. غالب غايب اف، پيدا شدن لعل بدخشان، ص  ٢٣
  : رای معلومات بيشتر در مورد گسپی آيت به لينک زير مراجعه شودب  ٢٤

php.gaspeite-green/info-other/com.gemselect.www://http   
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  دهمهف مناظره

کلماتی چون ايروئجه و توروئجه در هيچ مأخذ و منبعی ديده نشده و فقط ثابتی آنها را ساخته و  :پاميرزاد
  .پرداخته است و به آن معنی داده است که گويا به معنای سرزمين ايرج و سرزمين تورج باشد

اين نام ها را در جايی مالحظه نمودم، . تشکر دوکتور پاميرزاد که مرا متوجه اشتباه من نموده ايد :ثابتی
تا تحقيقات بعدی اين اشتباه را می پذيرم که . عجالتن منبع اصلی اين واژه را دريافت نکردم. که ذکر نمودم

تحقيقات در . را نوشتم» وروئجه ت« و » ايروئجه « ، واژه های »توئيريه « و » ائيريه « بجای واژه های 
  . اين مورد را به آينده موکول نمودم

= توئيريه « و » ايرانی = ائيريه « ضديت اقوام : دوکتور صاحب نظر مرادی در اين زمينه نوشته است
فريدون بودند، اوج گرفته و ) نواسه(در آوان خروج افراسياب بر ضد منوچهر که هر دو نبيره » تورانی 

بار ها خراب گرديده و غالبًا افراسياب بر لشکر  )شهر پر آوازۀ بلخ (بر اثر اين ضديت ها پايتخت کيانيان 
   ٢٥.منوچهر پيروز گرديده و درفش کاويانی را ربوده است

  

  دهممناظره هژ

را از زبان های پشتو و شغنانی مثال می آورد »  ےنۈنږخ« و » يانی ږخو« ثابتی واژه های  :پامير زاد
  .و سعی ورزيده تا ارتباط اين دو نام را دريابد

ان ناسبرای اولين بار در تاريخ افغانستان چنين نظريه در ذهن ثابتی خطور کرده و برای زبان ش :ثابتی
را می دهد که در » شيرين « در زبان پشتو معنای »  ږخو« زيرا که واژۀ . در خور اهميت خواهد بود

شايد برای دوکتور اين نظريه  .عين معنی را افاده می کنند»  ږخي« و »  ږخه« زبان شغنانی واژه های 
پامير زاد اهميت ندارد، اما برای زبانشناسان افغانی و اکادمی علوم افغانستان حايز اهميت است، و بنام 

  .ثابتی ثبت خواهد گرديد

  دهممناظره نوز

  .گويند» بوره « را » شکر « بيشتر مردم در افغانستان،  :پاميرزاد

تيل، ، تاپه، چوکی، کچالو، واژه هايی چون. که طفره برود باز هم پامير زاد از اصل حقيقت خواسته :ثابتی
در حالی که نام  .در اين اواخر در زبان دری از زبان های هندی و اردو وارد شده اند پکه، موچی، وغيره

  :های دری اين واژه ها قرار زير است

آن در دری ميشود آلوی ترجمه که = آلو + کچه (؛   کچالو )خت ويا ت(کرسی = مهر؛       چوکی = تاپه 
  .پينه دوز= ؛   موچی )در زبان فارسی ايرانی بادبزن(؛   پکه )روغنيات(روغن = ؛  تيل )خام

                                                            
   ٢٢٧. دکتور مرادی، بدخشان در تاريخ، ص  ٢٥
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هم يک اصطالح تازه وارد در زبان دری است که از طريق آن به زبان شغنانی در » بوره « واژه 
حتی پارسی گويان در ايران و در حالی که شغنانی زبانان در تاجيکستان، و . شده استوارد افغانستان 

  .نا آشنا هستند» بوره « تاجيکستان با واژه 

  .داردرا سال  ٣٠٠٠در زبان سانسکريت موجود بوده و قدامت بيش از » شکر « ولی واژه 

، در »سـُکـَر « ، در عربی »شکره « ، در پشتو »شکر « ، در پهلوی »شکره « شکر در سانسکريت 
« ، در ايتاليايی » acucar« ، در پرتگالی » azucar« ، در اسپانيايی » sucre= سـُکـر « فرانسوی 

zucchero  « سوکر « ، در زبان آلمانی =zucker « شوگر « ، در زبان انگليسی =sugar « و در ،
  ٢٦.است»  saakhar= سـَخر « روسی 

شده، ناديده می گيرد، و بر را که مستقيمًا از زبان سانسکريت وارد اين زبانها » شکر « پاميرزاد واژه 
  .را بر شغنان رد می کند» شکرستان « تکيه می کند که با اين طفره رفتن، واژه » بوره « واژه تازه وارد 

مشهور است که خراشه چوبی که از : مثلن. اصلن به شی درشت ريگ مانند گفته می شود» بوره « واژه 
  .ياد می کنند» رۀ اره بو« سبب اره کردن چوب بدست می آيد، آنرا بنام 

، که معنای تحت اللفظی آن » Saakhar ne Pesok= پساک  ےسـَخر ن« را » بوره « در زبان روسی، 
« بدين مناسبت بعضی از اهالی شهر خاروغ، بوره را . می شود» شکر ريگی، يا شکر ريگ مانند « 

ولی اکثر مردم در خاروغ، بوره را د، می شو» شاش « د که بزبان شغنانی هم گوين) يعنی ريگ (» پساک 
  .می گويند»  granulated sugar«  در زبان انگليسی هم بوره را .گويند» قند « 

« گويند که در علم کيميا و طبابت به آن می به يکنوع ماده کيمياوی » بوره « در زبان فارسی ايرانی، 
اين بوره،  ٢٧.می باشد ١٠H٢٠)(و  B٤٠٧Na٢)(می گويند که فرمول کيمياوی آن » نمک آبدار سوديم 

« گويند و در فارسی آنرا » بورق « ه در عربی آن را است ک borax)( فرانسوی شده واژه بوراکس 
  .هم می گويند» تنکار 

  :چنين آمده است» بوره « در کتاب لغت نامه دهخدا، معنای 

که نمک تلخ مزه ). انجمن آرا، آنندراج، برهان( بکار برندچيزی است مانند نمک و آنرا زرگران  : بوره
  ).اللغات غياث(گويند  » سهاگا« آنرا  هندیه ب

است که از آب درياچه های آسيا و چين و تبت و هندوستان اخذ ميکنند و تنکار و ملح ) نمکی(ملحی  
  ).ناظم االطباء. (ايرانی نيز ناميده ميشود

که شيرين » شکر « بکار برده، که هدف وی همان  را» بوره « بدر الدين جاجرمی، در بيت زير واژه 
  است» نمک تلخ مزه « است نبوده و هدف از کاربرد او از اين واژه، همان 

                                                            
   ٥٠٥. انگليسی قاموس، ص –، دری .نگهت، محمد ن  ٢٦
  »بوره « ، زير مدخل ١٣٨٥انگليسی، فرهنگ معاصر،  –حييم، سليمان، فرهنگ بزرگ فارسی   ٢٧
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  ٢٨ تفاوت است ز آب حيات تا غسلين       تباين است ز شاخ نبات تا بوره 

، در ذائقه »سوديم نمک تلخ مزه، و يا کاربونيت = بوره « و » شيرينی = شاخ نبات « بخاطری که ميان 
که در افغانستان مفهوم ديگری را می رساند، به اشتباه گرفته » بوره « تفاوت قايل شده، که نبايد، با واژه 

   .شود

در افغانستان بيشتر است، و » بوره « ، نسبت به »شکر « با ارائه داليل باال، ثابت گرديد که قدامت واژه 
  .توانددوکتور پامير زاد آنرا رد کرده نمی 

  

  ممناظره بيست

و پيوند دادن آنها به هم، سخن ثابتی از سرحد »  ږخه« و »  ښخا« در قسمت واژه  :پامير زاد
آن کلماتی که در چوکات ادعايش جای نمی يابند، شاخ شکنک می کند، و کلمۀ را . احتمالوژی هم می گذرد

  .برای ثابت کردن قول خويش از نو می سازد

از جمله،  .پامير زاد گاهی واژه هايی ارائه می دهد که در هيچ قاموسی آنرا نمی توان يافتدوکتور  :ثابتی
  .»شاخ شکنک « و » احتمالوژی « در جمالت باال واژه های 

است » علم « يونايی به معنای » لوگس « مشتق از واژه » لوژی « عربی بوده، و واژه » احتمال « واژه 
و يونانی ها از شنيدن آن  پيوند داده و از آن يک واژه جديد ساخته است که عرب هاکه اين دو واژه را بهم 

  .نمی توان يافتای و اين واژه را در هيچ قاموس و يا لغت نامه . گيج خواهند شد

تاريخ باستان « اگر به کتاب . گونه واژه ها را می سازداين برای بار اول نيست که دوکتور پاميرزاد اين
ريسه شود، در پيشگفتار آن کتاب، در سطر دوازدهم به واژه ای بر می خوريم، که نه در نگ» شغنان 

  .می باشد» ويژتًا « واژه  فرهنگ فارسی آنرا توان يافت که قاموس عربی و نه هم در هيچ

دوکتور پامير . پارسی بوده، و هرگز به تنوين عربی ضرورت ندارد) اصيل(،  يک کلمه سچه »ويژه « 
بکار » خاصتًا « واژه عربی از ، و يا »به ويژه « ، از عبارت فارسی »ويژتًا « توانست بجای زاد می 

  :چنانچه نوشته است. می گرفت

 ويژتًادر بخش ديگر در اين اثر بر تثبيت نام های جغرافيای تاريخی که امروز ميان محققين و « 
  »...... شرقشناسان بحث داغی است 

  .هرگز به اضافه نمودن تنوين زبان عربی نياز ندارند» ويژه « ، و »چهره « واژه های پارسی چون 

                                                            
  : لغت نامه، آنالين موجود در تارنمای زير  ٢٨

html.fa‐ef٦d٧dd٧٢١e٨e٣e١٤٢٩٩٨d١٢c١٠ad٢٧f‐dehkhodaworddetail/org.loghatnaameh.www//:http   
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اگر دوکتور پامير زاد، بخود اجازه داده است تا برای عرب ها، يونانی ها، و فارسی زبانان، واژه های 
د لب نموده تا در مور، پس چرا اين اجازه را از ثابتی سبسازد» ويژتًا « و » احتمالوژی « تازه ای چون 

از طريق فونولوژی، موفولوژی، و دگرديسی آوا ها، ) زبان شغنانی(واژه های موجود در زبان خودش 
  ا در واژه های شغنانی تحقيق نکند؟ابدال و تقليب در آوا ه

که »  څارخت س« گويند نه »  څنېارخ ن« را » رود ارخت « اگر شما از اهالی درمارخت بپرسيد، آنها 
است که از وفور استعمال آن، »  څنڅېارخت « ، همان » څنېَاَرخ ن« شکل مکمل واژه . شما ادعا نموده ايد

و اين از نقطه نظر علم . خالی کرده است/ ن / از آن ساقط گرديده و جايش را به آوای /  ت / آوای 
ثير تاباالی يکديگر از نقطه نظر واج شناسی /  څ/ و / ت / آواهای : زيرا. زبانشناسی قانون مند است

متقابل می گذارند که در اثر آن يک آوا باقی می ماند و آوای ديگر ساقط می شود و يا جايگاه خود را به 
» انديشه اقتصاد و صرفه جويی « آوای ديگر از همان جنس تبديل می کند که در علم زبان شناسی به آن 

د يکی از معيار هايی است که اغلب انديشۀ اقتصا: هايمن نوشته است. الری، ام. در زبان گفتاری می گويند
تحليلی که منجر به شناخت تعداد کمتری واج می . برای راهنما در تحليل های واجی بکار گرفته می شود

پس اقتصاد يک معيار کّمی .... شود اقتصادی تر از تحليلی است که واج های بيشتری را معرفی می کند 
واجها، قواعد، قرار داد ها و جز (ت استفاده از مکانيزم های است که بوسيلۀ آن می توان تحليلی را از جه

  ٢٩.کمتر يا بيشتر نسبت به تحليل ديگر ارزيابی کرد) آن

در زبان شغنانی يک پسوند جمع نسبتی » ن ېـ ج« واژک : مانند. چنين موارد در زبان شغنانی زياد است
در صورتی که اگر همين . و غيره» ها پارشنيفی = ن ېج ېڤنښپار«، »بهشاری ها = ن ېارجښبه« . است

  :اضافه کنيم، چنين می شود) که فعلن ده مرغان گفته می شود(» ج ڎِورو« را در واژه » ـ جين « واژک 

  ينج جڎِورو

بوده و از نقطه نظر فزيولوژيکی ) مخرج (وجود دارد که دارای يک جايگاه / ج / که در اينجا دو آوای 
/ ج / تلفظ می شود که آوای » ن ېجڎِورو« می ماند و / ج / ه، فقط يک آوای باالی يک ديگر تاثير گذاشت

  . ديگر ساقط می گردد

هيچ معنايی را در زبان  څنڅې ښکه خا. هم می گويند»  څنڅې ښاښ« را بعضی ها »  څنڅې ښخا« واژه 
« . در دو مورد ديگر در زبان شغنانی کابرد دارد»  څنڅې« در صورتی که واژه . شغنانی نمی رساند

رود « صد فيصد معنای »  ځنڅې« که در اين دو واژه، لفظ »  څنڅې ښخا« و »  څنېارخ ن=  څنڅېارخت 
ترجمه کنيم، هيچ معنايی را » شاخ رود « را بزبان دری »  څنڅې ښخا« اگر ما . را می رساند» و دريا 

است که در دری ترجمه »  څنڅې ږخه« اصلن »  څنڅې ښخا« در »  ښخا«  بنابراين، واژه. نمی رساند
  .يک اصل منطقی استکه می شود » رود خانه گوارا« آن 

گفته » دره  ږخه« را » دره  ښخا« بايد بگويم که من اولين شخص نبودم که، » دره  ښخا« در قسمت 
  . اين را از چندين شخص شنيدم که آنها آثار کتبی ندارند که بر آن استناد کنم. باشم

و ايشان در مقالۀ تحت  ، پيش از من موضوعی در اين باره نوشته استجواد مفرد کهالن در وبالگ اش
  :، نوشته است»شغنان تاجيکستان همان واليت سوراک کتاب بندهشن است « عنوان 

                                                            
  . ١٤٩. ، ص١٣٨٣دکتر يد اهللا ثمره، انتشارات بين المللی الهدی، : نظريه و تحليل، مترجم: الری، نظام آوايی زبان. هايمن، ام  ٢٩
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اغه نيان يعنی دارندگان مساکن زيرزمينی يا دارندگان منزلگاههای زير زمينی ز=به ظاهر شا غنان(شغنان
زاغه نی يعنی دارای =شگه نیچينی واژۀ  در اصل از ريشه....  )به چينی شه نی يا شه کی نی= شبگاهی

  .آمده است زيستگاهان زيرزمينی، سرزمين غارنشينان

چينی تانگ شو را در دست  ۀخبر تاريخ نام ،)هحالي ۀشاخدر/ شاغدره( در تأييد اين معنی لفظی شغنان 
يعنی کشور شه کی نی، که سوز سرمايش مردم را (در سرمای آنجا :داريم که در باب اين واليت می گويد

هيچگونه غله به بار ) ناچار به استفاده از گرمای طبيعی داخل غارهای مصنوعی و طبيعی می نموده است
می  -ن اند و معموًال به کاروانهای کاال که برای گذشتن از چهار گردنه به پوبوميان آن نا اهال. نمی آيد

اين مردم کوهستانی به فرامين فغفوران اعتنا ندارند، عادت . می رسند، تاخته و غارت می کنند) پامير(
  .... به سر برند) زاغه ها، شاغه ها(دارند که در غارها

گفته است که زاغه و يا شاغه را که » شاغ دره « را » دره  ښاخ« هم واژه  ديده شد که جواد مفرد کهالن
  ٣٠.»غار نشينان « آورده است، يعنی » شی گه نی « را می دهد در زبان چينايی » غار « معنای 

در (غاران، غارجوين . را در خود دارند» غار « در جغرافيای قديم شغنان، سه محل وجود دارند که واژه 
» غارنشينان « که شايد با موضوع ) در وادی غند در شغنان تاجيکستان(غارجوين ، )شغنان افغانستان

اين قضيه، وقت، مطالعات و تحقيقات بيشتری را می خواهد تا . ارتباط داشته باشد» تانگ شو « تاريخ 
  .صحت و سقم آن کشف گردد

  . نی جستجو کنيمرا در خود زبان شغنا» شغنان « مربوط به اسامی اماکن اما، ما بايد معنای 

مستقيما پارسی زبانان باالی آن را شاخ دره . نيست» دره  ښخا« در ديار شيوه شکل ترجمه » شاخ دره « 
در ديار شيوه نام های بسياری از مکان ها فارسی هستند، و يا بيشتر بنام افراد و اشخاص . نام مانده اند

آب، تاقرچه، پل زريبان، خرس دره، که در زبان  دادعلی، مار دره، مزار دره، دو: مانند: معروف هستند
  :شغنانی می شوند

، ښڅتاقه َامبـَ= تاقه ارچه / ، تاقرچه » ښڅو ڎ« ن دره، دو آب ۈآستـ= ک دره؛ مزار دره وسـْڤد= مار دره 
  .دره ښيور= ؛ خرس دره )ِدچـَکېيا ي(د ېن يۈزريبـ= پل زريبان 

« جالب اينجا است که . باالی همان دره در شيوه مانده اندهم همچنان فارسی زبانان » شاخ دره « پس 
است برايش يک نام ترکی مانده » چهار مغز دشت « را که در زبان شغنانی معنای آن » ت ښزک دهۈغـ

  . را گويند» وندک « در زبان ترکی » سغور « است که » سغور دشت « اند که بنام 

نيست و اهالی در شيوه توجيه پذير » شاخ دره « ن به معنای در بدخشان تاجيکستا» دره  ږخه« بنابراين، 
اگر در نقشه ها هم مراجعه کنيم نام . شاخ دره می گويند نه» شاه دره « تر دره نام منطقه خود را بيش ښخا

  .»شاخ دره « مانده اند نه » شاه دره « آن را 

                                                            

  ،٢٠٠٨، اليت سوراک کتاب پهلوی بندهش استو شغنان تاجيکستان همانجواد مفرد کهالن، وبالگ نويس،   ٣٠

html.٢١_post-blog/٢٠٠٨/٠٨/com.blogspot.hang-far://http  
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دارای مفاهيمی می » ن ۈنـږخ=  ن ۈ+ ن ږېخه« ، و »دره  ږخه« ، » څنڅې ږخه« بنابراين، نامهای 
  .باشند که با هم ارتباط تنگاتنگ دارند

  سرزمين خوبرويان= ن ۈنـږدره خوبرويان          خ= دره  ږخه

  رود گوارا=  څنڅې ږخه

  مناظره بيست و يکم

بيت از شاهنامه را نقل کرده و هيچ اشاره ای  ١٩ثابتی بيشتر از  :پاميرزاد
جالبترش هم اينست که در . به مأخذی که از آن استفاده برده، ننموده است

« که در پايان مقاله در منابع و مأخذ از شاهنامه ياد آور شده و عنوان 
ان اول اينکه، در يک داست. را مشخص می سازد» جنگ رستم با تورانيان 

اين ابيات در يک داستان نه . بيت در مورد شغنان نمی آيد ١٩شاهنامه 
بلکه در چندين داستان ذکر شده که قبلن به اثر پژوهش های دوامدار از 

در » شغنان در شاهنامه « شاهنامه دريافت و در مقاله ای زير عنوان 
قاله ثابتی اين ابيات را از آن م. همين سايت سيمای شغنان به نشر رسيد

  .دست برد نموده است

شاهنامه فردوسی : زيرا. است نظريه دوکتور پامير زاد قابل تأمل اين :ثابتی
. در تارنما های انترنتی موجود است که من بيشتر از آن کار می گيرم

است که » گنجور « تارنمايی که من بيشتر از آن استفاده می کنم تارنمای 
  :ی باشددر آدرس انترنتی زير قابل دسترس م

net.ganjoor://http/   

شگنی « درست است که من در قسمت ذکر شماره ابياتی که در آن واژه 
برای اما در قسمت صفحه، . ذکر شده تعلل ورزيده ام» شگنان « ، و يا »

تان بگويم شايد ده ها صفحه شاهنامه که بصورت کتاب است در يک 
صفحه انترنت جای بگيرد و ضرورت هم ندانستم، ابيات و يا صفحات آنرا 

صرف تارنمايی که در باال ذکر کردم، آنرا در منابع و مأخذ ذکر . بشمارم
  .نکردم



٣٨ 
 

nowrooz.sabiti@com     www.shughnan.com 
 

تان های ، منظور من از عنوان داس»جنگ رستم با تورانيان « در قسمت 
شاهنامه نبوده که شما دنبال آن گشته ايد، بلکه منظور من از موضوع و 

در چندين  .سياق متن شاهنامه بوده که با اين عبارت موضوعيت دارد
موارد در شاهنامه از نبرد و پيکار رستم با تورانيان نقل گرديده و هدف 

نه عنوان  موضوع داستان بوده» جنگ رستم با تورانيان « من از کاربرد 
  .خاص

  .جنگ رستم با تورانيان را ابيات زير از شاهنامه بازگو می کنند

  .را می نويسم.... اينبار بخاطر شما، شماره ابيات، صفحه کتاب و 

شاهنامه، اثر ابوالقاسم فردوسی، بر اساس نسخه مشهور به چاپ مسکو، 
 ، ١٣٨٦نشر علم، انتشارات تهران، 

  ٩ – ١٦٢ – ٤٠٥ – ٩٦٤ :ISBN: شابک

   ٣٧٥. در داستان کاموس کشانی ص

  تو هم نامداری ز توران سپاه          چرا رای کردی به آورد گاه 

  )٢١٣، بيت ٣٨١. ص(                                                 

  از ايران همه دشت تورانيان       سرو دست و پايست و پشت و ميان

  )٨٤بيت  ٣٧٧. ص(                                               

  نه کاموس ماند نه خاقان چين             نه شنگل نه گردان توران زمين

  )١١٨١بيت  ٤٠٩. ص(                                                 

  بشد پيلتن تا سر تيغ کوه        به ديدار خاقان و توران گروه

  )١٢٣٣، بيت ٤١٠. ص(                                               
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   ٤١٨. صداستان خاقان چين، 

  چنين گفت رستم به ايرانيان            که من جنگ را بسته دارم ميان

  )٤٩٨بيت  ٤٣٢. ص(                                                             

  نيان            که يکسر ببندند کين را ميانچنين گفت رستم به ايرا

  )٦٢١بيت  ٤٣٥. ص(                                                             

  ز ايران سپاه            هزيمت پذيرد ز توران سپاهکه گر نامداری 

  )٦٢٤ بيت ٤٣٥. ص(                                                             

ابيات فوق رويايی رستم و افرادش را با تورانيان به تصوير می کشد که 
  .که با ابيات فوق مطابقت دارد» جنگ رستم با تورانيان « من هم گفتم 

بار در شاهنامه » پنج « فردوسی » شگنی « و » شگنان « امام در مورد 
  .از شگنان نام می برد

  چغانی و رومی و وهری و سند            کشانی و شگنی و سقالب و هند

  جهانی شده سرخ و زرد و سياه            دگر گونه جوشن دگر گون کاله

  زبانی دگرگون به هر گوشه ای            درفش نوآين و نو توشه ای

  )١٢٢٧ – ١٢٢٥، ابيات ٤١١. ص(                                          

  هند               ز سقالب چون کندر و شاه و سندشميران شگنی و شنگل ز 

  )١٣٧٥بيت  ٤١٥. ص(                                                           

  در داستان خاقان چين
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  کشانی و شگنی و گردان بلخ         ز کاموس شان تير شد روز و تلخ 

  )٦بيت  ٤١٨. ص(                                                               

  کشانی و سقالب و شگنی و هند           از اين مرز تا به دريای سند

  )٢٢٦بيت  ٤٢٤. ص(                                                        

  ز چينی و شگنی و از هندوی              ز سقالب و وهری و از پهلوی

  )٥٦٠، بيت ٤٣٤. ص(                                                       

  يکی را ز شگنان و سقالب و چين          نمانم که پی بر نهد بر زمين

  )٥٧٠بيت  ٤٣٤. ص(                                                        

  پيل و با پيلبانان مچخ يکی لشکر است اين چو مور و ملخ           تو با

  همه پاک در پيش خسرو بريم                    ز شگنان و چين تحفۀ نوبريم

  )٦٦٢ – ٦٦١، بيت ٤٣٧. ص(                                                    

  چغانی و شگنی و چينی و وهر          کزين کينه هرگز ندارند بهر

  ز بيگانه مردم ترا نيست کين           يکی شاه ختالن يکی شاه چين 

  يکی شهر يار است افراسياب          که آتش همی بد شناسد ز آب

  ) ٦٨١ – ٦٧٩، ابيات ٤٣٧. ص(                                               

  کشانی و شگنی و چينی و هند         سپاهی ز چين تا به دريای سند

  سراپرده و پيل ديديم و مهد             ز کشمير تا دامن رود شهر
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  )٨٣٩ – ٨٢٨، ابيات ٤٤٢. ص(                                           

  کشانی ئ شگنی و وهری نماند           که منشور شمشير رستم نخواند

  )٩٢٤بيت  ٤٤٤. ص(                                                         

شغنان در « حت عنوان ت مقاله پامير زادعا دارد که ثابتی دپاميرزاد ا
لن به نشر رسيده، مطالعه تارنمای سيمای شغنان قب که از طريق» شاهنامه 
اگر راست بگويم من آن مقاله را . خود را بر اساس آن نوشته استو مقالۀ 

تاريخ باستان شغنان را « ولی، کتاب . پاميرزاد را قبلن نخوانده بودم
پس از آنکه پامير زاد مرا به دستبرد و دزدی متهم کرد که . مطالعه نمودم

درحالی . گويا مقاله اش را خواندم، و از آن بخاطر رفرنس استفاده ننمودم
ا از نوشته پامير زاد نوشته منبع آنرکه از مقالش استفاده ننموده ام، چطور 

  کنم؟

  ممناظره بيست و دو

زبان های آريايی صرف در زبان در ميان /  ږ/ و /  ښ/ آوا های  :پامير زاد
  )١١٣. تاريخ باستان شغنان، ص(شغنانی و پشتو باقی مانده است 

ملۀ واخانی در ديگر زبان های پاميری از ج/  ږ/ و /  ښ/ آواهای : ثابتی
  . ندهم وجود دارو منجانی، و يزغالمی 

  ، »شه، شاه =  يکښ«، »دوغ =   ږيڎ«  :واخانیهای در واژه  مثال ها

شش، = ه ښآخ« ؛ »خوب = ی ښغـَ« واژه : مثال در واژه های منجانی
  . »کبک = ه ږرږ« ، »ژاله = اله ږ« ؛ »٦عدد 

درختی است که در زبان دری =   ږُږ« : مثال در واژه های يزغالمی
« ، و در زبان فارسی ايرانی » څغـِف« ، در زبان شغنانی )آِرچ(بدخشانی 
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گفته می  »hawthorn« ، و در زبان انگليسی »زالزالک« و » خفچه
  .»شهر = ـُر ښ« ؛ »شود

» هندو اروپايی « همچنان، زبان آلمانی هم از جملۀ زبان های آريايی 
در /  ښ/ مانند آوای . در آن شنيده می شود/  ښ/ است که هنوز آوای 

=  Buch« و يا » های و هوی! افسوس! دريغا=  ښَا=  ach« واژه 
  .»کتاب

/  ږ/ و /  ښ/ که آوا های دوکتور پامير زاد مبنی بر اينکه ادعا بنابراين، 
در ميان زبان های آريايی صرف در زبان شغنانی و زبان پشتو باقی مانده 

  .اند، رد می گردد

  وممناظره بيست و س

صعب از رسوم آريايی قديم يکی هم انتقال ميت و مريض های  :پاميرزاد
مورخين از اين رسم از قديمی ترين دوره ها . العالج به نقاط مرتفع است

از اين رسم هرودت در کتاب خويش آورده است و سترابون . ياد می کنند
، در اين مورد آورده که آنان »عصر اوستا « کتاب . از آن نقل کرده است

ن می اجداد خود را با پوششی از موم محصور کرده و دف) آريايی ها (
معتقد به نهادن اجساد در مکان مرتفع ) زردشتيان(اما مجوسيان . نمودند

به نقل از کتاب عصر (دور از اجتماع جهت خورده شدن پرندگان بوده اند 
  )١٤٧. اوستا، تاليف گيگر، ونديشمن، وسن جانا، ص

: و از قول اگاتياس در همين کتاب اين رواج و رسوم آنها تأييد است
حث و توصيف بيشتری در مورد انجام جشن هايی که در اگاتياس به ب

هر زمانی که : او می گويد. زمان مجوس انجام می شده است، پرداخته اند
، آنها را افراد کهتر و دون پايه تر لشکر مبتال به امراض مختفی می شدند

تا زمانی که در قيد حيات بوده اند، در خارج و دور از شهر گذارده و 
وی تا زمانی که قادر . کاسۀ آب نيز در کنار او می گذاشتند مقداری نان و
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به تغديه از نان و آب بوده، زندگی ميکرد و با چوبدست خود حيوان های 
  )از همان مأخذ. (مزاحم و مهمانان گرسنه را می نموده است

از . جنرال سر پرسی سايکس نيز در کتابش به اين رواج اشاره می کند
نواده به نقاط مرتفع در شغنان قصه هايی تا کنون انتقال افراد مسن خا

نقطه مرتفعی که افراد کهن سال را به آنجا می برده اند، تثبيت . وجود دارد
بابخوار در باالی قريه . مسمی می باشد» بابـُخوار « است که آن نقطه بنام 

حکايه هايی . قرار دارد» باور دره « بهشار شغنان افغانستان در ارتفاعات 
تا اين زمان رسيده، ) سينه به سينه( ز اين رسم باقيمانده، از زبان به زبان ا

موجود اند که زمانی پير مردی به سن پيری می رسيد و توانايی کار و 
، اورا فرزندش با مقداری آب و غذا به بابخوار روزگار را از دست ميداد

رت تنهايی می آن نقطه بصوتا زمان جان دادن اورا در . انتقال ميداده است
قصۀ برای مردود شدن اين رسم شنيده می شود، طوری که . گذاشتند
يکی از پسران، پدارش را که به سن پيری رسيده و زمان موت : ميگويند

او را نزديک ديده، اورا به پشت گرفته به آن نقطه ای انتقال می داد که از 
جا، افراد ناگزير دم برای رسيدن به آن. اين نقطه در ارتفاع بلندی قرار دارد

فرزند بر باالی سنگی دم راست کرده و پدر را بر آن سنگ . بگيرند
گذاشته که ناگهان پدر آه جگر سوزی سر می دهد و پسر متوجه شده علت 

پدرش علت را توضيح می دهد که آن . حسرت را از پدر جويا می شود
ندی می برد که روز بياد آورده که او نيز پدرش را چون اين روز به اين بل

پسرش که متوجه تکرار . گذشت زمان سرنوشت اورا نيز تعيين کرد
زندگی شده، از انتقال پدر منصرف می گردد و پدرش را واپس به خانه بر 

مدتی بعد پادشاه شغنان در . می گرداند و از نظر ديگران پنهان می سازد
انانی را بين دريا لعل را تشخيص می دهد و از هر منطقه همه روزه جو

بر سر اين کار تعدادی . تا لعل را از قعر دريا بيرون بکشند جمع می آورد
ولی، پادشاه از دريافت نمودن لعل دست . جان خود را از دست می دهند

او . نوبت به جوانی که به گفتار پدرش گوش فرا داده، می رسد. بردار نبود
در کنار دريا به پادشاه مطرح می سازد که بايد تخته های نمدين بر روی 
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اگر لعل در بين درياست از باالی نمد معلوم . گرفت، تا معلوم شود آب
ميشود که برای بدست آوردن آن قربانی داد و اگر لعل در دريا نيست، 

عکس لعل از کوه به دريا افتاده در اينصورت قربانی برای هيچ است و 
پادشاه از اين مشوره شاد می شود و . لعل را بايد در کوه جستجو کرد

را مخاطب می سازد که اين فکر يک جوان نيست بلکه فکر يک جوان 
مرد تجربه مار و کار آزموده است، بايد آن مرد را در نزد پادشاه حاضر 

جوان که مرتکب گناه رسم شکنی شده بوده، و جزای آنرا نيز . کند
پادشاه اين گناه اورا عفو کرد و از . ميدانست، عرض حال به پادشاه کرد

د رسم انتقال پير مردان و پير زنان را به بابخوار منسوخ آن روز به بع
. تاريخ شغنان باستان، صص. (اعالن می کند که ديگر تکرار نشده است

٧٧ – ٧٥.(  

در تناقض آشکار با ديگر نظريات مندرجه وی  اين نوشته پامير زاد :ثابتی
  . قرار دارد» تاريخ باستان شغنان « در کتاب 

که آريايی های قديم افراد مسن را به نقاط مرتفع نظريه اين: تناقض اول
برده اند، با نظريه دوست داشتن و احترام داشتن والدين شان کاملن در 

پامير زاد، نوشته است که يکی از باز ماندگان آريايی . تضاد قرار دارد
شان، » مادران « های قديم شغنانی ها هستند که بخاطر گرامی داشت از 

« ياد نموده اند، که معنايش » ن ۈنـږخـ« را هم بنام حتی سرزمين شان 
  .است» مادر شيرين « و يا » مادر عزيز

ان هعرفان، حکمت عملی، فلسفه و ج: زرتشت در گاثاها« در کتاب 
اثر گيگر، وينديشمن، و هينتس، ترجمه و پژوهش هاشم رضی » شناسی 

اونسی  ،ناز قول سترابو ٣٧٧ – ٣٥٧در بخش سوم، قسمت دوم صفحات 
کريت آسی پلنيايی، پورفيريوس و آگاثياس در مورد آريايی ها و بردن 

سطح مرتفع، و يا انداختن پير مردان و پير زنان در پيش مسن را به  افراد
  . قصه هايی در آن مورد روايت نموده اندسگ های گرسنه، 
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: را چنين توصيف نموده است) بلخی ها(ساکنين قديم باختر مثلن استرابو 
  .عادات آنان قدری ماليم تر از سغدی ها بوده است

نکات زشت آنها را نقل نش و پيروا (Onesicritus)اما، اونـِسی کريتوس 
مرسوم است که در ميان بلخی ها که پير مردان و : طور مثال. نموده اند

پير زنان و عليل های ناتوان شده را در جلو سگ هايی که برای اين 
داخل .... منظور در برج های دور افتاده نگهداری می شوند، می اندازند

نقاط خارج شهر بلخی ديوار های شهر به نظر نظيف می رسند؛ اما تمام 
  ) ٣٧٠. زردشت در گاثاها، ص. (ها مملو از استخوان های مردگان است

  :نوشته است (Agathias)آگاثياس 

هر زمان که افراد کهتر و دون پايه لشکری مبتال به امراض مختلفی می « 
شدند، آنان را تا زمانی که در قيد حيات بودند، در خارج و دور از شهر 

. ری نان و آب و يک عصا نيز در کنار آنان می گذاشته اندگذارده و مقدا
آنان تا زمانی که قادر به تغذيه از نان و آب بوده زندگی ميکرده و با 

. چوبدست خود حيوانات مزاحم و مهمانان گرسنه را از خود دور نموده اند
يا سر انجام زمانی فرا می رسيد که آنان از شدت ضعف و فشار مرض 

ت دادن دستان خود نبوده، آنزمان جانوران درنده آن نگون قادر به حرک
بختان را که حتا قادر به تکان دادن زبان خود و صدا بر آوردن نبودند و 

هر گونه اميد به زندگی و خالصی از مرض از آنان سلب شده بود، دريده 
و می خوردند، کسانی که بر مرض پيروز شده و يا با بدست آوردن عمر 

سختی ها و مشقات را پشت سر می گذاردند، همچون کسانی  دوباره ای،
که از دروازۀ نيستی و تاريکی پا به هستی و روشنايی نهاده به شهر و 

اينان با هيکل نزار و ضعيف خود موجب . خانه های خود وارد می شدند
چنين کسانی که به بد ترين کثافات . ترس و فرار رهگذران می گرديدند

می کردند؛ و آنان تا آن زمانی که توسط مغان از آلودگی ها آلوده اند، فرار 
پاک نگرديده و هيأت ظاهری شان به حالت عادی باز نگشته بود، حق 
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زردشت در  (» .شرکت در مجامع و پرداختن به شغل پيشين خود نداشتند
  ) ٣٧٢ – ٣٧١. گاثاها، صص

ساری  دی که به امراضاز قصۀ اگاثياس نتيجه گيری می شود، که افرا
از جامعه نگاهداشته اند، تا آن  مبتال می شدند، چه جوان و يا پير آنرا دور

. اين چنين سنت در اسالم هم وجود دارد. نکندض به ديگران سرايت مر
تأليف يحيی بن شرف النووی الدمشقی در باب در کتاب رياض الصالحين 

از حضرت محمد ) رض(اسامه پسر زيد ) ١٧٩٢(حديث شماره ، ٣٦١
َوَعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد رضي اللَّه َعْنُه عِن النَِّبيِّ َصّلى اُهللا : کند بدين شرح روايت میحديثی  )ص(

   .متفٌق عليه» إَذا سِمْعُتْم الطَّاُعوَن ِبَأْرض، َفَال َتْدُخُلوَها، َوإَذا وَقَع ِبَأْرض، َوَأْنُتْم ِفيَها، َفَال َتْخُرُجوا ِمْنَها « : َعَلْيِه وَسلَّم َقال

پيامبر صلی اهللا  :از اسامه بن زيد رضی اهللا عنه روايت است که: ترجمه
وقتی راجع به مرض طاعون در سرزمينی اطالع : عليه وسلم فرمود

يافتيد، در آن داخل نشويد و هرگاه در سرزمينی بوديد که در آن طاعون 
   ٣١.آمد، پس از آنجا بيرون نشويد

نوشته » زردشت در گاثاها « مترجم کتاب هاشم رضی، پژوهشگر و 
، هرگاه کسی از مـَزَديسنان مرتکب گناه »ونديداد « به استناد به متن : است

گناه کبيره در . کبيره می شدند، باالی شان حد شرعی مرگ جاری می شد
يا . بوده است» سوختن مرده « و يا » دفن کردن مرده « نزد مزَديسنان 

ميشد يا در زندان در شرايط سخت نگاهداری ميشد  سر گناهکار از تن جدا
تا پير و عليل ميشد، آنگاه موبدان ورزيده سرش را بريده، جسدش را نزد 

ترجمه و شرح ونديداد، فهرست توضيحی (سگ های وحشی می افگندند 
  ).در جلد اول

در ونديداد، بند پانزدهم تا ): ٣٧٢. همان، ص(هاشم رضی نوشته است 
در اين مورد ( رگرد سوم، چنين مورد قابل مطالعه استبيست و يک، ف

هاشم رضی ادامه داده است که ). رجوع شود به ضميمه يکم در اين مقاله
يونانيان کاملن رسوم و آداب پارسيان را درک ننموده اند و يا در راه تعبير 
                                                            

   pdf.RYADUSSALIHEEN/Publication/qa.gov.fanar.www://http. متن کامل کتاب رياض الصالحين در لينک زير موجود است ٣١ 
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هاشم رضی در . و تفسير اين رسوم دچار اغراق و مبالغه گرديده اند
نوشته است که اعمال خشونت بار و دشوار و شکنجه  ٣٧٦ پاورقی صفحه

بلکه مربوط به کسانی می های فراوان مربوط به پيران و جوانان نيست، 
از آن جمله مثلن کسانی که . ی شده را مرتکب شده بودندکه گناهان نه شده

از دين نياکان خود برگشته باشند، مرده را لمس کرده باشند، مرده را دفن 
يا به آتش سوزانده باشند، مرتکب لواط شده باشند، در احکام دين کرده و 

شک کرده باشند، به روی مرده پارچه يا هر چيز ديگر انداخته باشند که 
  .پوشيده گردد و بسياری ديگر

بنابراين، اگر شغنانی های قديم، پير مردان و پير زنان را به قله کوه 
طعمه گرگ های به ادران شان را بابخوار برده اند تا به سختی بميرند و م

شان » مادران « خون آشام داده باشند، چطور آنها سرزمين خود را بنام 
  نموده اند؟ ياد

از کتاب اوستا، بخش ونديداد، بند پانزدهم تا بيست و يک، فرگرد سوم، 
چنين مفهوم گرفته می شود، که گناهکاران را چنين جزاهايی داده اند نه 

  .ندشده بودهم افراد بی گناه را ولو که اگر پير 

بر خورده (Dilemma) حدين الآقای پاميرزاد در اينجا، در يک قضيه ذو
  .شاعری گفته است. رار گرفته استاهی قدر يک دو ر  .است

  بهشت رمانو حد به دو راهی بماند حيران         ترسيدن دوزخ است آي

 به قله بابخواررا دان و پير زنان بردن پير مر»  قضيۀ« آقای پامير زاد يا 
مادر « به » ن ۈنـږخ« تعبير واژه » قضيه « تأييد کند، که در اينصورت 

و بر عکس آن، قضيه . زير سوال می رود» شيرين مادر « و يا » عزيز 
  .زير سوال می رود» بابخوار« قصه 

تاريخ شغنان باستان « کتاب ) ١٢١(آقای پامير زاد در صفحه  :تناقض دوم
که بعضی ) ٢٨٤. تاجيکان، ص(غفورف می نويسد . ب: نوشته است» 
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ذکر شده مححققان امروزی خيونيان را با خياَا آنه نام طايفه ايکه در اوستا 
در اين ادعا او گفتار مارکوارت را دليل آورده و نوشته . ربط می دهند

« بر طبق متن اوستا آنها . دشمن زردشتيان می باشند) خيونيان(آنها : است
  .می باشند» بد کيش « و » بد رگ 

دشتيان تا بجايی می رسد که در کتاب اوستا آنها را با زردشمنی اين قبيله 
چون اوستا کتاب مذهبی زردشتيان است، . بد رگ و بد کيش خطاب کنند

معلوم می شود که اين مردمان در برابر آئين نوخاسته زردشتی عکس 
العمل شديد نشان داده و کسانی که به اين آيين گرويده اند، مورد ضربه 

آنچنان سخت و کوبنده بوده که طرف مقابل عقدۀ  قرار داده و اين ضربات
  .خويش را در اظهارات مذهبی در کتاب بر آورده ساخته است

در : نوشته است» تاريخ شغنان باستان « کتاب  ١٤٦پامير زاد در صفحه 
نيامد و اين سر ) شغنان(حالی که دين زردشتی بطور کامل به اين منطقه 

تا ظهور اسالم باقی مانده بود، که ) یميتراي(زمين پيرو پرستش خورشيد 
جشن (عيد ها . از آن دوره مراسمی در اين سرزمين تا حال اجرا می شود

د های از نمو» م ۈخـِدير ايـ« و » نۈخير چـِز« ، »خير پـِچار « ) های
  ».اين دين در شغنان می باشند

 اگر. بابخوار قرار دارد» قضيه « با آشکار گفته باال هم در تناقض 
شغنانی ها، به آئين جديد زردشتی نگرويده اند، چرا پير مردان، پير زنان، 

د تا طعمه جانوران هکاران را در نقاط مرتفع انتقال می دادنو حتی گنا
درنده شوند؟ زيرا که آنها نظر به قول مارکوارت دشمن زردشتی ها بوده 

افراد جامعه اند، و دشمن زردشتيان نبايد مناسک دشمن آيين خود را باالی 
« ، »خير پچار« موجود بودن مراسمی چون . خود به منصه اجرا بگذارد

« از جملۀ مراسم مربوط به دين ميترايی » م ۈخدير ايـ« و » ن ۈخير چز
می باشد که به طبيعت، هوا، خاک، » مهر پرستی، ستاره پرستی، صابئين 

موجوديت . اندآب، و خورشيد، احترام قايل بوده آنها را مقدس می شمرده 



٤٩ 
 

nowrooz.sabiti@com     www.shughnan.com 
 

اين مراسم در شغنان، و مراسم ديگر موجوديت دين زردشتی را در شغنان 
  .پس قضيه بابخوار هم مردود است. مردود می شمارد

از ميراث های کهن که از پدران ميترايی ها از شغنانی  هنوز هم بعضی
  .شان گرفته اند، نا خود آگاه آنرا استفاده می کنند

  .دڤانجي ےيپت، نيم سهر ته وږه څير ٿار چهی ، څپي ےخير پ: از جمله

کسی اگر در مقابل خورشيد خاکستر را بپاشد، به درد نيم سر گرفتار 
  .خواهد شد

   ٣٢.در مقابل آفتاب ادرار نکنيد. تېزېممه  څپي ےخير پ

در اين نور خداوندی : سوگندی است که می گويند(ـَهُوم ٿايند ڎنور خ ےد
  .بسوزم) مراد از خورشيد است(

بنابراين، استنتاج می گردد که قصه بابخوار، يک قصه واقعی نبوده و 
قصه هايی در مورد . يا افسانوی است اسطوره ای و ن يک قصهاساس
باالی ) ع(وجود دارند که گويا حضرت سليمان » جهيل شيوه « ل تشکـّ

د و ديوان سنگ و خاک نديوان امر نموده تا در اين مکان استخری بساز
آنجا انبار نموده اند و دليل آنرا در آورده و » دره  ښخا« آنجا را از 
«  به شغنیسد جهيل شيوه شده که وده های خاک و سنگ که موجوديت ت

ديوان اين که  دمی دانند و می گوينبرايش گفته می شود، » ن ٿېموجاـڅ
معلوم است که . سنگ و خاک را با کجاوه ها در آنجا انتقال داده اند

بر آمده رو پادشاهی اش از اسرائيل بيرون ناز قلم) ع(حضرت سلميان 
  .است و اين قصه را افسانه پردازان گفته اند

وجود دارد، در زمانه های قديم در  و يا اينکه جايی که فعلن جهيل شيوه
آنجا دهکده بوده و بنا بر موجوديت فسق و فجور آن ده را خداوند در زير 

                                                            
، زرتشت در گاثاها، )از شاشيدن بسوی خورشيد بپرهيزيد(تطابق دارد  (Hesiod)اين مورد، با مورد عقايد فيثاغورسيان و با مکتب هسيود    ٣٢
  . ٢٨٤. ص
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با ايمان بوده با کمک حضرت يک پيره زن که آب غرق نموده و صرف 
کوهی که (» ج ېن دۈمي« خضر تمام اثاث البيت خود را باالی ميان کوه 

و يک  برده، و صرف يک غربال) در وسط جهيل شيوه قرار دارد
اين غربال و . آنجا را فرا گرفتهآب طوفان خروسش در خانه مانده که 

ج ېن دۈمي« نزديکی ميان کوه  خروس به تيغه کوهی گفته می شود که در
= ل ېات غلب ښچـُ« قرار دارد که به شغنانی برايش گفته می شود که » 

بعضی ها که به اين خرافات و افسانه عقيده شديد . »خروس و غربال 
ر شب های جمعه بانگ همان خروس از داخل دارند می گويند که حتی د
سرخ اک، ميگويند که در و يا در ولسوالی زيب. جهيل شيوه شنيده می شود

آنرا با ذوالفقار زده و آن اژدها از ) ع(دره اژدها بوده و حضرت علی 
. دارد، خود را پنهان نموده است ترس در تاالبی که در آنجا وجود

خونی است که در اثر ضربات ، گويا هدر سرخ دراک سرخ موجوديت خ
هه آتش پرست در و يا داستان قهق. ذوالفقار به کوه ها فواره نموده است

همه اين ها از نقطه نظر . اورا کشته است) ع(واخان که حضرت علی 
تا کوفه عراق آمده حتی پارا به ) ع(د و حضرت علی نواقعيت ندار تاريخی

. ايران کنونی نمانده است چه رسد که به زيباک و يا واخان آمده باشد
« ا و معادل افسانه اسطوره و يا افسانه بابخوار هم از قبيل همين افسانه ه

  .در زبان شغنانی است» ل ېات غلب ښچـُ= خروس و غربال 

» تښل دهېس ښپا« اگر چنين چيزی واقعيت ميداشت، حاال بايد بابخوار و 
  .که در ارتفاعات کوه بهشار شغنان است، پر از استخوان مردگان می بود

موجوديت لعل که در شب بدرخشد، تا کنون در تاريخ بشری  :تناقض سوم
و  = Phosphoresces)فسفر ( سفيد جوهر فاسفورس. استقيد نگرديده 

د، دارای خاصيت نکه شب هنگام می درخش (Fluorite )جوهر فلورايت 
هم  ٣٣»سنگ شب تاب«شد که برايش روشن نمودن در اطراف خود می با

آنرا و در قاب بعضی ساعت ها و ديگر نمايشات تزئينی  گفته می شود

                                                            
  .آنرا گويند» شب بين = شو بين « در شغنانی   ٣٣
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د که شب بعضی از دانه های تسبيح هم از آن ساخته می شو. بکار می برند
  . دنانتشار می ده از خود روشنی

نوشته است که در بدخشان سنگ  ٣٤المقدسیدوکتور مرادی به نقل از 
نور افگنده،  ديگر هم وجود دارد که آنرا در خانه تاريک گذارند از خود

  ٣٥» .شيای نزديک خود را روشن می سازدا

بناًء، موجوديت لعل در قعر دريا و يا دل کوه با چنان درخشش رد می 
گردد که لعل شب هنگام چنين درخشش ندارد حتی همان لعل سرخ 

  .ولی در مقابل روشنی خورشيد، می درخشد. بدخشانی

                               
  .لعل و سنگ فاسفورايتتصاوير سنگ 

اين قصه با کمی جرح و تعديل، و يا با تغييرات محتوای  :تناقض چهارم
خمسه نظامی گنجوی قصه که عين مفهوم را می رساند، در داستان منظوم 

که هنوز شاگرد مکتب را  هداستان اسکندر نام. آمده است) شرف نامه(
تاريخ باستان شغنان « کتاب زمانی که . بودم، در شغنان مطالعه نموده بودم

مطالعه نمودم، با عين قصه برخوردم که از نقطه  ٢٠٠٧را در سال » 
اوت بودند و نظر مفهوم قصه يکی بودند و از نقطه نظر مضمون قصه متف
رفتن او، و  همان زمان متوجه شدم که محتوای قصه اسکندر و به ظلمات

ن يک جوان پدرش را ، و بردخود از اشخاص مسنمنع نمودن به همراهی 
که پسرش اورا  پير مردی. مطابقت دارد به ظلمات بر خالف حکم پادشاه،

زمانی . در داخل صندوق مانده و به پشتش او را تا ظلمات انتقال می دهد
که در مورد نظر خواهی اينکه چطور از ظلمات خواهند بر آمد، همه کس 
                                                            

   ٢٣٩. ، ص١٩٨٧المقدسی، احسن التقاسيم فی معرف المقدسی، احسن التقاسيم فی معرفة االقاليم، بيروت، دار االحيا، تراثة العرب،   ٣٤
  . ٤٨. مرادی، همان، ص  ٣٥
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سد که چگونه از همان جوان از پدرش می پر. مات و سرگشته شده بود
پير جواب داده و جوان همان . ظلمات پس به دنيای روشنايی بر می گردند
اسکندر می گويد که اين فکر . قصه را برای اسکندر مقدونی بازگو می کند

يک جوان نيست و اين فکر و نظر يک شخص روزگار ديده است، که بايد 
) شرف نامه(می به ابيات زير از خمسه نظا. اورا به اسکندر نشان دهد

 .رجوع شود

  )شرف نامه –خمسه (نظامی گنجوی 

  ٣٦ افسانه آب حيوان - ۵٩بخش 

شخصی سالخورده در دربار اسکندر قصه آب حيوان را می کند که 
در  اسکندر را در حيرت افگنده و اورا  برای جستجوی آب حيوان را

  .وسوسه می اندازد

 چو نوبت بدو آمد آخر سخن                در آن انجمن بود پيری کهن

 چو ديگر بزرگان زمين بوسه داد            هميدون زبان بر شگفتی گشاد

 که آبی درو زندگانی دهست            که از هر سواد آن سياهی بهست

 خاکست پر گنج و حمال گنج که             به گنج گران عمر خود بر مسنج

 سر از چشمه زندگانی بر آر               چو خواهی که يابی بسی روزگار

 که چون در سياهی بود زندگی                    شدند انجمن با سرافکندگی

 مگر کان سياهی بر آن آب خورد            مرد سکندر بدو گفت کای نيک

                                                            

متن کامل خمسه نظامی گنجوی در تارنمای انترنتی زير قابل دسترس     ٣٦
   /nezami/net.ganjoor://http/٥٩sh/sharafname/ganj٥: است
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 فزای همان آب او معنی جان                   سواد حروفيست دست آزمای

 همان چشمه کز مرگ دارد نگاه                  وگرنه که بيند زمينی سياه

 که بيرون از اين رمزهای نفهت                ديده گفت دگر باره پير جهان

 ای پاک از آب زالل درو چشمه              حجابيست در زير قطب شمال

 روان آب حيوان از آرام او                       نام او حجابی که ظلمات شد

 ز حيوان خوران جهان جان برد             هر آنکس کزان آب حيوان خورد

  بپرس از دگر زيرکان کهن                      وگر باورت نايد از من سخن

از لشکر خود اشخاص چست و چابک را انتخاب می کند و روانه اسکندر 
 :شمال بخاطر جستجوی آب حيوان در ظلمات حرکت می کندقطب 

 کماندار و سختی کش و سخت کش                   تنی چند بگزيد عياروش

 شکيبنده و زورمند و جوان             دلير و تنومند و سخت استخوان

 نگردد دران راه جنبش پذير                      بفرمود تا هيچ بيمار و پير

 ز دشواری منزل آمد به درد                   پير کهن کو بود سالخوردکه 

 ره دور بيراه دانان شدند                      نشستند پيران جوانان شدند

 طلب کرد کارآگهی هوشيار                 جهان خسرو از مردم آن ديار

ی م) ظلمات(اسکندر به قطب شمال حرکت می کند و نزديک تاريکی 
 :رسد

 گذرگاه خورشيد را گشت حال             چو يک ماهه ره رفت سوی شمال
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 برآمد فرو شد به يک لحظه بود                 ز قطب فلک روشنائی نمود

 ميانجی به قطب شمال اوفتاد                     خط استوا بر افق سرنهاد

 بيش از خيالی به خواب نديدند                    به جائی رسيدند کز آفتاب

اسکندر تاريکی را که می بيند، گيج می ماند که چطور بدون راهنمای 
 :همان چشمه آب حيوان را پيدا کند

 نمايندٔه رسم اين راه کيست              فرو ماند خسرو که تدبير چيست

 که هست اين سياهی حجابی نهان                     سگالش نمودند کارآگهان

 به باز آمدن ره که آرد بدست             درون رفت شايد بهر سان که هست

 به سامان چاره کسی ره نيافت               شتافت گری هر کسی می به چاره

 سيه مشک بر عود کرد اختيار              چو آمد شب آن نيم روشن ديار

صندوق تا  جوانی در ميان همراهانش بوده که پدر پير خود را در داخل
فرمان صادر کرده ) اسکندر(در حالی که پادشاه . نزديک ظلمات آورده

 :بود که اشخاص پير بايد جزء همراهان آنها بطرف ظلمات نباشد

 که روشن دلش مهر پرورد بود                 نبرده جوانی جوانمرد بود

 ای ان نالهز رنج تنش هر زم                     ای پدر داشت پيری نود ساله

 که نايد ز پيران کسی سوی راه           در آن روز اول که فرمود شاه

 چو بيمار نالنده از بوی سيب                  جوانمرد بود از پدر ناشکيب

 چو ديگر کسان سرخ ياقوت را                  نگهداشت آن پير فرتوت را

 نرخ ره آوردش آورده بود به              به صندوق زادش نهان کرده بود
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 درآمد به انديشه سرگشتگی             دران شب که از رای برگشتگی

 وزين در سخن با وی آغاز کرد                جوان آن در بسته را باز کرد

 ز سختی کشی سست پيمان شدست         کز اين آمدن شه پشيمان شدست

 که هنجار خود را نداند قياس                    ز تاريکی آمد دلش را هراس

 برون آمدن را نداند که چون                تواند درون رفت بی رهنمون

 که هست اندرين پرده رازی نهفت              جوانمرد را پير ديرينه گفت

 بدان تا برون آورد راه را                   چو هنگام رفتن رسد شاه را

 که زادن همان باشد او را نخست                يکی ماديان بايدش تندرست

 سرش باز برند حالی بجای                   چو زاده شود کره باد پای

 نپوشند تا بنگرد مادرش               همانجا که باشد بريده سرش

 وزانجا به رفتن شتاب آورند                      دل ماديان زو بتاب آورند

 بود ماديان پيشرو در سپاه                         شتن ز راهچو آيد گه بازگ

 برون آورد ره به هنجار پيش                  به پويه سوی کره نغز خويش

 بدين چاره شايد برون آمدن                        از آن راه بی رهنمون آمدن

 را يافت سربه چاره گری رشته            جوان کاين حکايت شنيد از پدر

 به ديبای عودی بدل گشت باز                سحرگه که مشگين پرند طراز

 به رفتن شده هر يکی رای زن                    شهنشاه بنشست با انجمن
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 دگر سان فسونی برانداختند                  ای چاره می ساختند ز هر گونه

 چاره بر کس پديدار نی در                شه افسون کس را خريدار نی

 سخن راند از انديشٔه رهنمای                   جوان خردمند آهسته رای

 به چاره گری کرد با شه پديد                   حديثی که از پير دانا شنيد

 به نزد خرد جايگير آمدش                پذير آمدش چو بشنيد شه دل

 چنين رای از خود زدن چون توان         بدو گفت کای زاد مرد جوان

 بگو راست تا از که آموختی             تو اين دانش از خود نيندوختی

 وگرنه ز کج گفتن آيی به رنج                 اگر گفتی آماده گشتی به گنج

 کنم محمل از بار آوخ تهی                    جوان گفت اگر زينهارم دهی

 که نايد به ره پير ناتندرست           شهنشه چو فرمود روز نخست

 ز گردون بسی يافته گو شمال                  پدر داشتم پير ديرينه سال

 فراموش کردم محابای خويش                من از شفقت پير بابای خويش

 نه بد بود اگر چه بد آوردمش               به پوشيدگی با خود آوردمش

 رسانيدم او را يکايک به گوش            دوشسخنهای ره رفتن شاه 

 ای زو درآموختم چنين چاره                    به تعليم او دل برافروختم

 بر افروخت وين نکته نغز گفت          شه از رای آن رهنمون در نهفت

 گه چاره محتاج پيران بود                جوان گر چه شاه دليران بود
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 به شاخ کهن سرفرازی کند                 بازی کند کدو گر به نو شاخ

  نياز آيدش هم به گفتار پير           جوان گر به دانش بود بی نظير

 

  ممناظره بيست و چهار

. ه استهای شاهنامه جايی بنام شنگان آورد در برخی از داستان :پاميرزاد
می باشد  شنگان به تعبير مورخ شهير کشور احمد علی کهزاد همان شغنان

امروز بنام (که به گفته اش امروز دره سر سبز و شادابی بدخشان شوروی 
و نيمه ديگر آن مربوط واليت بدخشان ) واليت بدخشان کوهی تاجيکستان

دره شغنان در هزار سال قبل به اسم : او ادامه می دهد. افغانستان است
گ « ذف و آن ح» ش « بعد از » ن « شنگان ياد می شد که حاال فقط يک 

« ابدال شده و از روی لهجه و تلفظ هر کس می داند که » غ « به » 
« برخی شغنان را شکل تغيير يافته  ٣٧.عين همان شغنان است» شينگان 
برزوی . می پندارند و بر بيت هايی از شاهنامه استدالل می کنند» شنگان

نزد  در داستانی در. شنگانی يکی از پهلوانان شاهنامه است) برزويه(
  ٣٨:خسرو، شاه ايران جواب می گويد

  مرا خانه از کوی شنگان بود             بدان رود اندر مرا خان بود

پامير زاد به تعبير احمد علی کهزاد استناد جسته و شغنان را شکل  :ثابتی
/ اول اينکه، از نقطه نظر آوا شناسی بين آوا های . از شغنان گفته یديگر

کهزاد هم از نقطه نظر زبانشناسی . ابدال صورت نمی پذيرد/ گ / و / ن 
از نقطه نظر زبانشناسی زمانی که در يک . اين را بررسی ننموده است

« و » نک « بدين ترتيب / گ / و / ک / ما قبل آوا های / ن / واژه، آوای 

                                                            
   ١٣٩١شغنان و شغنانی ها در شاهنامه، نوشته پامير زاد،   ٣٧
  . ١١. پامير زاد، تاريخ باستان شغنان، ص  ٣٨
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لثوی  –که دندانی / n= ن ) / انفی(قرار بگيرد، آوای خيشومی » نگ 
  ٣٩.می شودتبديل  /  η=  ڼ/ کامی پسابه آوای است، 

چنگـِن « در واژه های دری فرهنگ، سنگ، و در واژه های شغنانی : مثلن
 -بناًء، از نقطه نظر قاعده فورمو. »انگشت = ت ښانگ« ، »مگس= 

/ گ / و / ن / ، بين آواهای (Pragmatics)فونيمکس و کاربرد شناسی 
لثوی است  –که دندانی / ن / ابدال و تقليب صورت نمی گيرد و حتا تلفظ 

بنابراين، . پساکامی تبديل می گردد/  ڼ/ غليظ تر می گردد و به آوای 
، »شنگان « کهزاد هم در اين قسمت بخطا رفته است که گويا شغنان اول 

  .تبديل شده است» شغنان « شده، و سپس به » شگنان « بوده، بعد 

از طرف ديگر، کهزاد با جغرافيای بدخشان، ولسوالی ها و قريه جات آن 
شنيده و تصور نموده که شغنان شکل بدل بلديت نداشته و تنها نام شغنان را 

  .شده شنگان است که در شاهنامه فردوسی ذکر گرديده است

در ولسوالی کنونی  نام يک يک منطقه است که» شنگان « ر صورتی که د
فردوسی زمانی که از شغنان ياد آوری می کند، . ياوان بدخشان قرار دارد

پامير زاد، با . د نموده است، يا»شگنی « و شغنانيان را » شگنان « آنرا 
 تمام وجود از موجوديت وادی شنگان در ياوان که در جغرافيای بدخشان

» شگنان « همان » شنگان « انکار نموده و گفته است که  موقعيت دارد،
نام . نوشته اند» شنگان « است که نسخه نويسان شاهنامه آنرا اشتباهًا 

لن ولسوالی اشکمش در تخار و مث. با هم شباهت دارندبسياری از جاها 
اشکاشم در بدخشان با هم شباهت دارند، کسی نگفته که اشکاشم ولسوالی 

  .اصلن همان اشکمش است و کاتبان آنرا اشکاشم نوشته اند

. دوکتور مرادی هم در اين مورد از دوکتور پامير زاد انتقاد نموده است
  ٤٠: چنانچه نوشته است

                                                            
  . ٥٠ – ٤٨. ؛ دکتور يمين، دستور معاصر زبان پارسی دری، صص٨٦ – ٨٥. حق شناس، آواشناسی، صص  ٣٩
  . ١٣٥ – ١٣٤. مرادی، همان، صص  ٤٠
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» شينگان « نگارشگران حوادث تاريخی کلمه برخی از مورخين و ... « 
« را بجای شغنان بکار برده و معتقدند که شينگان عين همان شغنان يا 

بايست خاطر نشان نمود که اين يک پندار اشتباه آميز . می باشد» شگنان 
شينگان در گذشته مثل شغنان معبری بوده در ساحل جنوبی . می باشد

و در جنوب ختالن متصل به مرغزاری دريای آمو و شمالغرب بدخشان 
اگر مطابق نقشه در يک خط السير مستقيم . معروف» مزک دشت «  بنام

از شغنان که در شرق بدخشان موقعيت دارد، بطرف غرب اين واليت 
حرکت کنيم، در مجاورت ياوان در ساحل رود آمو به شينگان ميرسيم که 

نام وارد شاهنامه فردوسی در بيشتر از هزار سال پيش از امروز به همين 
  .»شده است

  :می شناسيم» شينگان « محل را بنام ) ٥(فعلن، ما نام 

در کشور فدراتيف روسيه، در نزديکی مرز  (Shingan)شينگان   )١
 ؛)منگوليا(با کشور مغولستان 

 شينگان نام يک کوه بين مرز ايران و آذربايجان؛  )٢
 ت تخار، افغانستان؛شينگان نام يک قريه در ولسوالی فرخار، والي  )٣
شينگان نام يک قريه در ولسوالی ياوان، واليت بدخشان، افغانستان   )٤

 ؛)قبلن مربوط ولسوالی راغ بود(
 .شينگان نام کوه در ناحيه تاشقرغان، ايالت سينکيانگ، چين  )٥

« ، احتمال ميرود که »شنگان = شينگان « از جملۀ اين پنج محل بنام 
که رزميده، يا از ) شاهنامهپهلوان داستان (که با رستم » برزويه شنگانی 

  .شنگان ياوان و يا از شنگان فرخار بوده است

  نتيجه گيری

وجه تسميه « دوکتور پامير زاد بخش دوم مقاله ثابتی که تحت عنوان 
نقد نموده بود که در آن ثابتی بر مبنای علم روانشناسی، واژه  را» شغنان 

گفته و » ن ۈـ « و پسوند مکان ساز »  ږخـُ« شغنان را ترکيبی از واژه 
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پامير زاد . نوشته بود»  سرزمين خوبرويان« و » شکرستان « معنای آنرا 
« همان » شغنان « بر خالف اين نظريه را رد نموده و نوشت که معنای 

تاريخ شغنان « است که در کتاب » مادر شيرين « و يا » در عزيز ما
  .به ثبوت رسيده است) تزس دوکتورای دوکتور پامير زاد(» باستان 

تاريخ « بعد از مرور بر نوشته های دوکتور پامير زاد و مطالعه کتاب 
 Critical)با در نظر داشت فن کريتيک و تفکر انتقادی » باستان شغنان 

Thinking( قضايای ذوالحدين و فرضيه های متناقض آشکار را در آن ،
کتاب به مشاهده نشستم و نظريات خود را طی بيست و يک مناظره با 

  :پامير زاد در اين جزوه گرد آوری نمودم که خالصه آن چنين است

دهم را آقای پامير زاد را مناظرات صرف در مناظره شماره چهار در اين
» خوارگر ښبد« باز مانده واژه »  ښبد« شايد واژه حق بجانب می دانم که 

پيشخوار گر « ولی، تا کنون مشخص نيست که نام کوه . کتاب اوستا باشد
بيشتر را می خواهد تا مورد  اين مبحث وقت. ر کجا موقعيت داردد» 

 .فحص ژرفتری در اين زمينه صورت گيردبررسی دقيق و بحث و 
و » توروئجه « ذکر مأخذ واژه های  دهم در قسمتهمچنان در مناظره هف

ناکام مانده، و موقتًا آقای پامير زاد را در اين قسمت برنده و » ايروئجه « 
مناظره ديگر نظريات  ولی، در بيست و دو. اعالن می دارم ندهخود را باز

يک خواننده چيز فهم و مفروضات جناب پامير زاد را نقد جانانه نمودم که 
  .جا استمی داند که گپ در ک

  چه دانند مردان که در خانه کيست؟     نويسنده داند که در نامه چيست؟

)در اخالق درويشان: گلستان سعدی، باب دوم(                  

دوکتور پامير زاد در مورد مقاله قبلی ام نوشته بود که محتوای مقاله ام با 
. عنوان آن مطابقت نداشته و تمام سعی و تالش مرا با هيچ ضرب کرده بود

با وجود همه تالش به جايی می رسد ) ثابتی(وی « : قسمی که نوشته است
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نان : که آن ضرب المثل شغنانی را مصداق عمل می بخشد که می گويند
  .»افتاد، کـُلچه، و کلچه افتاد هيچ نشد 

عه کند، قوی چهار تا پنج تا از اين مناظرات را مطاليک خواننده خوب اگر 
  . بودن استدالالت ثابتی را بر استدالالت پامير زاد در می يابد

مفروضات و قضايای دو حده و » تاريخ باستان شغنان « در کتاب 
متناقض وجود دارد که تا حال کسی متوجه محتوای آن نشده است، حتا 

پروفيسور حق نظر نظُرف، با شيوه انتقادی به اين کتاب نظری نه افگنده 
اگر دوکتور نظُرف نظريات ثابتی را بخواند، مبهوت خواهد ماند که . است

  .تدوين يافته استچه قسم فروضات زير نظر او چنين م

ن و اکادمی علوم افغانستان در حقيقت، با يافته هايم اکادمی علوم تاجيکستا
 ږخه« ، »يانی ۈږخ« ، » ښبد« ، »ن ۈنـږخـ« ت وجه تسميه در قسم

زيرا که . علم زبانشناسی شگفت زده خواهند شد، از نقطه نظر » څنڅې
در هالۀ از ابهام پيشکش » تاريخ شغنان قديم خصوصن « تاريخ شغنان 

که قرون متمادی  ولی، واژه ها و آواها يگانه منبع و مأخذ هستند. می گردد
و تا به عصر ما بطور زنده در زبان ما وجود  را پشت سر گذشتانده اند

دارند و بيشتر نظريات ما بر اساس همين واژه ها است که بايد آنها را نا 
پس اين سوال مطرح می گردد که آيا ثابتی می خواست نان . ديده نگيريم

ويا بر خالف چه شد، و کلچه اش افتيد هيچ نشد؛ پخته کند، نانش افتيد کل
اين، ثابتی مسئلۀ را طرح نموده که حتا پروفيسور حق نظر نظرف هم در 

را در اکادمی علوم » تاريخ باستان شغنان « قسمت تأييد مفروضات کتاب 
   به چالش کشيده است؟نيز  تاجيکستان

 :منابع و مأخذ

: ، ترجمه توسطاصول زبان شناسی عمومی، (André Martinet)  آندِره مارتينـِه .١
دکتر سيد عالء الدين گوشه گير، کتابخانه ملی ايران ، دانشگاه شهيد چمران اهواز، 

         ٢٢٫٠-٦٧١٠-٩٦٤ :ISBN)٢٢١ – ٢٢٠و  ٧٩ – ٧٨. صص( ١٣٧٨پاييز 
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، )تحت نظر پروفيسر حق نظر نظر اف( تاجيکستان، انستيتوت تاريخ و اتنوگرافی، 

  . ١٢،٢٨. ، صص)١٣٧٧( ١٩٩٨
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، بر اساس نسخه مشهور به چاپ مسکو، شاهنامهابوالقاسم، فردوسی،  .٨

 ، ١٣٨٦نشر علم، انتشارات تهران، 

ISBN: ٩ – ١٦٢ – ٤٠٥ – ٩٦٤  

، موجود در سايت انترنتی )آنالين( ) فرهنگ لغت فارسی( لغت نامهعالمه دهخدا،  .٩
  :زير

org.loghatnaameh.www://http/  

عرفان، حکمت عملی، (زردتشت در گاثاها ، هاشم، رضی .١٠
باره ترجمه متون کالسيک يونانی در ): فلسفه، و جهان شناسی

، والتر هينتس، فريدريک وينديشمنگيگر، ويلهلم / زرتشت و مغان
   ١٣٨٢تابخانه ملی ايران، تهران، ، تهران، ک)ترجمه هاشم رضی(

ISBN: ٠ – ٠٥٠ – ٣٧٢ – ٩٦٤  
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