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  نيست) شغنان(ل شده شگنان شنگان شکل بد
 

  »ثابتی « نوروز علی : و تتبع نگارش

  ليسانسه زبان و ادبيات دانشگاه تعليم و تربيه کابل

   ٢٠١٢بر نوام ٢٦: تاريخ

  فيض آباد، بدخشان

  

« ، مدعی اند که دانسته، و بدين ترتيب» شگنان « را شکل بدل شده  » ِشنگان « بعضی از پژوهشگران، 
نبرده نموده و دست رستم را با ضرب گـرز ) قهرمان شاهنامه فردوسی( که با رستم » وی شنگانی برز

  .پسر رستم اورا اسير گرفته است، از شغنان بوده است» فرامزر « شکسته است، و سپس 

نظريۀ در اين مورد ارائه داده که بعدن دوکتور خوش  » افغانستان و شاهنامه« احمد علی کهزاد در کتاب 
صحت و در اين نوشته کوشش شد تا  .به آن استناد جسته، و نظر کهزاد را تأييد نموده است نظر پامير زاد
  .يه بر مال شودسقم اين نظر

  :کتور پامير زاد در اين زمينه نوشته استد

همان شغنان می  شنگان به تعبير مورخ شهير کشور احمد علی کهزاد« 
باشد که به گفته اش امروز دره سر سبز و شادابی بدخشان شوروی 

و نيمه ديگر آن مربوط ) امروز بنام واليت بدخشان کوهی تاجيکستان(
دره شغنان در هزار سال : او ادامه می دهد. واليت بدخشان افغانستان است

آن » ش «  بعد از» ن « قبل به اسم شنگان ياد می شد که حاال فقط يک 
ابدال شده و از روی لهجه و تلفظ هر کس می » غ « به » گ « حذف و 
   ١».عين همان شغنان است» شينگان « داند که 

را هم چنين نظريه ای » تاريخ باستان شغنان « دوکتور پامير زاد در کتاب 
  :قسمی که نگاشته است. ارائه نموده است

                                                            
   ١٣٩١شغنان و شغنانی ها در شاهنامه، نوشته پامير زاد،   ١
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می پندارند و بر بيت هايی » شنگان« برخی شغنان را شکل تغيير يافته « 
شنگانی يکی از پهلوانان ) برزويه(برزوی . از شاهنامه استدالل می کنند

  ٢:در داستانی در نزد خسرو، شاه ايران جواب می گويد. شاهنامه است

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

استناد جسته و شغنان را شکل ابدال  زادپامير زاد به تعبير احمد علی که
ن / اول اينکه، از نقطه نظر آوا شناسی بين آوا های . شدۀ شغنان گفته است

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

« و » نک « بدين ترتيب / گ / و / ک / قبل آوا های ما / ن / واژه، آوای 
لثوی  –که دندانی / n= ن ) / انفی(قرار بگيرد، آوای خيشومی » نگ 

غـُنه « که برايش آوای  تبديل می شود/   η=  ڼ/ است، به آوای پساکامی 
  ٣.هم گفته می شود» 

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

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

و غنه  پساکامی تبديل می گردد/  ڼ/ است غليظ تر می گردد و به آوای 
بنابراين، کهزاد هم در اين قسمت بخطا رفته است که گويا . تلفظ می گردد

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

و ، و تخار بدخشانواليت های از طرف ديگر، کهزاد با جغرافيای 
ها نام شغنان را شنيده و بلديت نداشته و تن جاولسوالی ها و قريه جات آن

تصور نموده که شغنان شکل بدل شده شنگان است که در شاهنامه فردوسی 
  .ذکر گرديده استاز آن 

                                                            
  . ١١. پامير زاد، تاريخ باستان شغنان، ص  ٢
  . ٥٠ – ٤٨. ؛ دکتور يمين، دستور معاصر زبان پارسی دری، صص٨٦ – ٨٥. حق شناس، آواشناسی، صص  ٣
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از دورۀ و نام دو محل در افغانستان است » شنگان « ر صورتی که د
هنوز همانطوری که در عصر فردوسی بوده و فردوسی تا کنون پا بر جا 

شنگان نام يک وادی . تلفظ ميشده اند، با همان تلفظ امروز هم وجود دارند
در ولسوالی ياوان واليت بدخشان، و نام وادی ديگری در ولسوالی فرخار 

  .واليت تخار می باشد

بر عالوه اين، نام يک کوه که بين ايران و آذربايجان موقعيت دارد، بنام 
  .ان و شنديان معروف استشينگ

در ناحيه در جمهوری فدراتيف روسيه که  همچنان، شينگان نام يک
  .اخذ موقعيت نموده است) مغولستان(نزديک مرز با منگوليا 

مضاف بر اين، شينگان نام کوهی در ناحيه تاشقرغان ايالت سينکيانگ 
  .چين است

» شگنان «دال شده اگر ما به تعبير کهزاد و پامير زاد، شنگان را شکل اب
شنگان « قبول کنيم، در اينصورت، بنا بر اين دليل، همه پنج محل که بنام 

ذکر گرديدند، همه به شغنان تبديل می گردند که در اينصورت، شغنان » 
هم در بدخشان، هم در تخار، هم در آذربايجان، و هم در چين عرض 

ول کنيم در بطور فرضی يکی قبرا وجود خواهد نمود که اگر اينها 
  .شتر از قلمرو يک امپراتوری خواهد شداينصورت مساحت شغنان بي

، افزوده »  شغنان و شغنانيان در شاهنامه« دوکتور پامير زاد، در مقاله 
  : است

اين دور از حقيقت نخواهد بود که شنگان شکل غلط بر داشته شده ... « 
  ».باشدشگنان برخی از ناسخين شاهنامه در دوره های بعدی می 

در اين » بدخشان در تاريخ « دوکتور صاحب نظر مرادی در کتاب 
  : چنانچه نوشته است. خصوص نظريه ديگری دارد
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» شينگان « برخی از مورخين و نگارشگران حوادث تاريخی کلمه ... « 
« را بجای شغنان بکار برده و معتقدند که شينگان عين همان شغنان يا 

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

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

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

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

است، و برخی از » داستان « از طرف ديگر، شاهنامه فردوسی، يک 
با همان آب و تاب که » رستم « حتی  .پرسوناژ های آن، واقعی نيستند

خود فردوسی در اين مورد گفته . توصيف می شود، بيشتر مبالغه است
  :است

  ٥منش ساختم رستم داستان           وگر نه يلی بود در سيستان

فردوسی ميگويد که اين داستان را بيشتر خودش آب و تاب، و رنگ و 
را يک مرجع تاريخی » ه شاهنام« بنابراين، نمی توان  .روغن داده است

  .تلقی نمود و بر آن استناد جست

در صفحات بعد، تصاويری که جاهاييکه بنام شنگان ياد می شوند، از 
ها را شناسايی، و در آن (Google Earth)طريق نقشه زمين در انترنت 

  .اينجا درج نمودم
 

 

                                                            
  . ١٣٥ – ١٣٤. مرادی، بدخشان در تاريخ، صص  ٤
  شغنانيان در شهنامهپامير زاد، شغنان و   ٥
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  .آمده است» شينگان « دو محل بنام  ، ولسوالی فرخار واليت تخار افغانستان را نشان می دهد، که در آنجا نامقشه باالن
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  وادی شنگان در ولسوالی ياوان واليت بدخشان، افغانستان
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  شغنان و شنگان در جغرافيای واليت بدخشان، فغانستان
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.تصوير باال، نيمی از موقعيت جغرافيايی واليت، بدخشان، افغانستان را نشان می دهد
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  شينگان، ياوان
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  شينگان، ياوان
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  ناحيه شنگان، در جمهوری فدراتيف روسيه
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  :نتيجه گيری

 نبر نظريه اينکه، شينگان هما) فدراتيف روسيه، چين، افغانستان در دو محل، و نام کوه مرز ميان آزربايجان و ايران(با کشف نمودن پنج محل بنام، شينگان در جهان 
  .آب آمد، تيمم بر خاست: ضرب المثل مشهور است که می گويند. است، خط بطالن می کشد» شغنان « 

  

  :منابع و مأخذ

تحت نظر ( ، اکادمی علوم تاجيکستان، انستيتوت تاريخ و اتنوگرافی، )تزس دوکتورا(تاريخ شغنان باستان پامير زاد، خوش نظر،  .١
  . ١١. ، صص)١٣٧٧( ١٩٩٨، )پروفيسر حق نظر نظر اف

  :، موجود در تارنمای سيمای شغنان١٣٩١، شغنان و شغنانی ها در شاهنامهپاميرزاد،  .٢

com.shughnan.www  

  )٩٣ – ٩٢. صص(، )١٣٨٢(، موسسه انتشارات آگاه، چاپ هشتم )فونتيک(آواشناسی حق شناس، علی محمد،  .٣
  .١٣٨٨، انتشارات خيام، کابل، )اول و دوم. ج(در تاريخ بدخشان مرادی، صاحب نظر،  .٤
   ١٣٨٤، بنگاه انتشارات ميوند، پشاور، دستور معاصر زبان پارسی دریيمين، محمد حسين،  .٥
٦. Google Earthآنالين ، 
 . ١٣٧٧طبيعی و سياسی افغانستان، موسسه نشرات آريانا،  نقشه افغانستان .٧
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