
 

 
 حسینی حسنیار شغنانی

 

 شغنان پیش از اسالم

 واليت شغنان

چنانچه در باال نيز متذكر شديم كه شغنان و واخان تا اشغال اعراب واليات 

و امراي محلي  خودشان اداره ميشدند. شغنان در  مستقل بودند و توسط شاهان

واقع   در دو سمت درياي پنج ) رود جيحون(  جنوب كران و در شمال واخان

زمامداري عبدالرحمان خان و در اثر تالشهاي شغنان در دوران   .ميباشد

 ميالدي به دو بخش تقسيم شد 1896خصمانه امپريالسيم انگليس و روسيه بسال 

كه يك بخش آن مربوط به جمهوري تاجيكستان و قسمت ديگر آن ولسوالي ,

شغنان امروز افغانستان را تشكيل ميدهد. در آينده درين باره بحث مفصلتر 

 خواهيم داشت.

جغرافياي تاريخي شغنان برمي آيد كه اين منطقه در زمانهاي خيلي قديم نيز  از

 .با همين نام ياد شده است. حاال ببينيم كه وجه تسميه يا معناي نام شغنان چيست



نام شغنان از نام قديميتزين قوم آريايي بنام سكايها يا سكايا كه چند هزار سال 

  .ته شده استپيش از امروز در واخان ساكن بودند گرف

شغنانيهاي امروز بقاياي همان سكاييها اند كه در باال از آنها نام برديم ولي اهالي 

واخان امروزي مردماني اند كه از مناطق ديگر به اينجا تاخته اند و يا مخلوطي 

    .از اقوام تازه وارد و سكاييها اند

نه مطالعات زياد برخي از دانشمندان از حمله خوش نظر پاميرزاد كه درين زمي

نموده اند باور برين اند كه شغنان همان محل جغرافيايي قديم است كه در 

شاهنامه از آن به عنوان " خيون " ) شغنان ( ياد شده و اهالي آنرا خيونيان ) 

شغنانيان (  گفته اند. اگر اين فرفرضيه محتمل باشد، ازينجا ميشود نتيجه گرفت 

ت نبوده اند. اين نظريه خود بطالني است بر نظزيه كه شغنانيها پيرو آئين زردش

آنهاييكه ميگويند مردم شعنان نيز پيرو آئين زرئشت بوده اند. شايد شغنانيها 

مهرپرست و يا ميترايي بوده اند، چه كه بعضي از رسوم و عنعنات مهرپرستي 

قدس از جمله م , بر آئين زرئشت تاثير تاثير نموده و در آن جاي خود را يافتند

اشتباها زردشتيها را آتش  برخيها به   لحاظ شمردن خورشيد و آتش، بدين 

پرست ميخوانند، در حاليكه ايشان يزدان پرست اند و فقط آتش را گرامي و 

 مقدس ميشمارند.

نام شغنان براي نخستين بار در منابع چيني مربوط به حوادث قرون ششم و  

" جغرافياي تاريخي سغد و تخارستان"  هفتم آمده است. كمال الدين اف در كتاب

ني" ) شغنان (  -كي  -از قول سيون تسزان جهانگرد چيني مينويسد، كه " شي 

دي" )واخان( اخذ موقع كرده است. جهانگرد  -ته  -سي  -در شمال " دمو

كيلومتر تخمين زده است، و ميگويد كه  75تا  70موصوف مساحت شغنان را 

كيلومتر مساحت است. اراضي شغنان كوهستاني، و  4 - 3مركز شغنان داراي 

 متشكل از سنگالخها وريگستانها و دشتهاي المزرع ميباشد. نت . كمف



ميالدي از شغنان  729چاو"  كه بسال  -جهانگرد ديگر چيني  بنام " خوي

عبور نموده آنرا داراي ده ايالت  گفته است، هركدام ازين اياالت داراي رهبر و 

خود بوده از حكمرانان همجوار اطاعت نميكنند. هريك در قلمرو  ارتش جداگانه

                                    خويش داراي استقالل كامل ميباشند. نت . كمف

سال بعد از هموطنش خوي چاو بسال  22كيون" كه  -زاير چيني بنام " او  

ني" )شغنان( متشكل از پنج ايالت از شغنان عبور ميكند ميگويد كه "شي  751

ميباشد. در دو دهه نقشه سياسي شغنان دستخوش تغييرات بزرگ شده است. نت 

 . كمف

مستقل بوده و هيچگاهي در زير  البروني مينويسد كه شاهان شغنان همواره

فرمان هيچ يك از همسايگان قدرتمند خود نبوده است. شاهان شغنان حتي در 

خود را حفظ نموده، لقب " شغنان شاه" را داشتند. نت . زمان اسالم نيز لقب 

 كمف

در مورد مركز شغنان اگرچه نظريات مختلف اند اما اكثريت خاورشناسان را 

باور اين است كه مركز شغنان از دير زمان تا كنون همان برپنجه بوده و قلعه 

كز برپنجه دارالحكومه شاهان شغنان بوده است. عده هم " راشت " قلعه مر

شاخدره شغنان تاجيكستان را نيز به عنوان مركز شغنان محتمل ميدانند. شايد 

هنگاميكه شغنان به اياالت مستقل و پراگنده منقسم گشت و هر بخش آن توسط 

  شاهي يا امير اداره ميگشت، راشت قلعه نيز مركز يكي ازين ايلتها بوده باشد.

حاال ببينيم كه مردم شغنان در كدام سال اسالم آورده اند. آقاي كمال الدينوف 

كه خراسان در زير فرمان ابولفدل ابن  796تا  793ميگويد كه در سالهاي 

اب فتح يحي ابن خالد برمكي بود، اسالم در شغنان راه يافت. شغنان بدست اعر

سالم توسط  اينها عربها نبودند كه بزور اسالم را به شغنان آورده باشند.  ,نشد

بلكه خود سربازان خراساني , آنهايي در شغنان نفوذ نمود كه خود عرب نبودند



بودند و تازه به اسالم گرويدند. فتح كامل شغنان بدست مسلمانان مربوط ميشود 

مان حكومت ابولفدل ابن سهل مشهور به بسالهاي اوائل قرن نهم ميالدي در ز

 ذوالرياستين در خراسان. نت . كمف

 - 826/  212 - 211باج و خراجيكه شغنان به مسلمانان ميپرداخت در سال 

 ميالدي بالغ بر چهل هزار درهم بود. نت . كمف 827

ظاهر شغنان در قرن نهم بدست مسلمانان فتح گرديد ولي مردم آن تا قرن دهم 

ا نپذيرفته، بلكه بر همان ديانت نياكان حود باقي ماندند. از ديانت پيش اسالم ر

از اسالم مردم شغنان در تواريخ چيزي نه آمده است، همينقدر ميدانيم كه آنها 

آتش و يا خورشيد را مقدس مشمردند، ولي معلوم نيست كه آنها زردشتي بوده 

ايي را داشته اند. از گفته اند و يا مهر پرست و يا كدام ديانت ديگر قديمي آري

هاي جهانگردان چيني ) تسزان و جوي چاو( بر مي آيد كه دين بودا در شغنان 

  .داراي كر و فري نبوده است

ميالدي شخصي بنام شاه خاموش از ايران امروزي به  1266/  665در سال 

شغنان رفته تا مردم را به اسالم دعوت نمايد. باالخره اين شحص در شغنان 

ات نمود و چنانچه در جاي ديگر نيز گفتيم شاهان متاخر شغنان خود را وف

  نوادگان شاه خاموش ميدانند. نت . كمف

غرض آگاهي بيشتر به عرض خواوىذگان محترم ميرساوم در جاييكه ايه ) وت. كمف( را ببيىىذ، ايىگووه بخواوىذ،  ×  

  اوترويت، كمال الذيىف.
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