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         در جغرافیای شاهنامه

          در شاهنامهنی ها  غو ششغنان   -۱
 دکتور خوش نظر پامیرزاد  

۶۹۳۶جوزای  ۶۱             

 

 

مرد طوس حکیم ابوالقاسم گنجینه پربار ادبیات و تاریخ زبان فارسی است که به دست بزرگترین گشاهنامه این بزر

و اسطوره های آریایی تلقی شده و  گو اعصار مدیدی منبعی برای شناساندن فرهنفردوسی آفریده شده و در طی قرون 

زندی از گاخ بلند برپا داشته اش بر اوج سر می افرازد و سترش یافته و آن کگذشت زمان بیشتر از پیش گعظمت آن  با 

وید:گرفت که می گفته صاحب شاهنامه را شاهد مدعا گباد و باران نبیند. چه خوش است این   

زندگکه از باد و باران نیابد          ردم از نظم کاخ بلندـــا کـــبن  

با تجدید برخی نکات دوباره نشر میشود. که اینکبه چاپ رسیده  ۶۹۱۳ال سقوس  ۵به تاریخ  این مقاله قبال در روزنامه انیس  
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زین ساخته  گفته اند ؛ به این کاخ باعظمت مسکن گاو شاهان و پهلوانانی را که صدها و هزارها سال پیش پدرود حیات 

میسازد. آنها را متوطن و نام آن ها  را دوباره زنده می کند ، به آن ها هویت می بخشد ، به پادشاهی مناطق منصوب 

ه خودش:فتگشهرها ، قصبات ، دهات و قراء می نماید؛ از   

رنه یلی بود در سیستانــگو         اختم رستم داستانـــمنش س  

این متوطن ساختن وی طی هزاره کنونی هویت مناطق و مردمان این خطه باستانی را از آن دوران توضیح می دارد که 

ردمان این دیار فتنی هایش الهام بخش شناخت هویت مگذشته های دورتر از آن گالبته نه در هزاره کنونی بلکه از 

 باستانی می باشد. 

رافی مردمان ، اقوام و قبایل مختلف را به صحنه می آورد و به طور عموم این اقوام و قبایل را گشاهنامه در بخش اتنو

عمدتا در دو دسته ایرانیان و تورانیان قرار می دهد . مولف شاهنامه جغرافیای حوادث را برای این دو دسته نقاطی از 

تورج ، سلم و  آسیا معین می کند. او سرزمین آریایی آن زمان را میان سه پسر فریدون سر سلسله آریایی هابراعظم 

است. در قلمرو ایران مناطق مختلفی را قرار می دهد که چهره  گایرج تقسیم می نماید که نقش سلم در این حوادث کمرن

رفتن همه آن ها را ایرانی می خواند و هر گیاند؛ ولی بدون نام ان آن ها اقوام و قبایل مختلف را می نماگامروزی باشنده 

ر در قلمرو توران مناطق مختلف را با اقوام و قبایل مختلف گآنچه افتخاری را بیاد می آورد نثار قدوم آن ها می کند. م

ی رزم و نبرد ، ذکر می نماید. اسطوره های آریایی که از دوران جمشید یادآوری می کنند در شاهنامه در صحنه ها

ذاشته شده اند که همانا برخورد دو قوم یا قبیله به نام های ایران  گو خونریزی به نمایش  گکشمکش و لشکرکشی، جن

 دیکتر تاریخی که پای زردشت شخصیتو توران است که این اسطوره ها را به وجود می آورند. ولی در دوره های نز

ها و نبردها نه صرف  گامر است که همه این جنر این گن ها می کشد، نمایانتوانای تاریخ این سرزمین به این داستا

عقیده مذهبی آریایی ها می باشد. رهنګی و ف مسایلر را دارد ؛ بلکه دلیل قویتر از آن گریشه تسخیر سرزمین های یکدی  

ها در اول که معتقد به ارباب االنواع مختلف بودند و به رسومات نیاکان پابند؛ اینک در برابر یک اندیشه نو، یک  آریایی

 ردیده؛ با پیشانی بازگشتاسب شاه ایران این عقیده را که توسط زردشت پیشکش گرفتند که گریفورم در عقیده قرار 

این مطلب « کیش او راشتاسب گزیدن گپیدا شدن زردشت و »  ردید. داستانگفت و خود مروج پرتالش آن گخوش آمدید 

  (۶) ها حکم میدهد:ار خویش را فرا می خواند و به آنشتاسب همه سران دربگدارد. در این داستان آمده که را توضیح می

مر رویدـکش روسوی ـاده سـپی          کنون جمله این پند من بشنوید  

به سوی بت چین برآرید پشت          یرید یکسر ره زردهشتـــــگب  

انـــتی همه بر میــــببندید کش          اه ایرانیانـــر شـــــبه برز و ف  

رویدــــگبدین سایه سرو بن ب          ریدـــگان منگینــــپیشآئین  به  
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از یک طرف تورانیان که شدیداً  . پذیرش آئین جدید شاه ایران را تشجیع می کند تا در برابر حریفانش به مقابله بپردازد

شتاسب که مکلف به پرداخت باژ گشتاسب را مردود می شمارند و از جانبی هم گان وابسته اند ؛ این عمل گبه آئین پیشین

(۲) به ارجاسب شاه توران بود زردشت او را از پرداخت باژ به شاه توران مانع می شود؛ در شاهنامه آمده است:  

ژیرــــاشد هــــکه در دین ما این نب          فت زردشت پیرگان ــــاه جهــبه ش  

ور آید به آئین و دینــــــنه اندر خ          االر چینـــی به ســـــکه تو باژ بده  

انـــــه باستگان ما در ـــــــکه شاه          انــداستـــــمـاشم بر این نیز هــــنب  

به ایران نبد شان همی توش و تاو          واـاژ و ســــبه ترکان ندادند کس ب  

ها میان اقوام آریایی صورت می  گردید. در آغاز این جنگهای شدیدی میان توران و ایران  گاین دو عامل باعث جن

ری به سرزمین های گیرد که هم تورانیان و هم ایرانیان از نظر اتنیکی مربوط یک نژاد هستند. ولی بعدها که اقوام دیگ

ردند؛ فردوسی آن ها را نیز تورانی می خواند. چنانچه در بیت های باال گها سهیم می  گها وارد می شوند و در جنآن 

ه باستان از ترکان یاد می نماید. در صورتی که پای اقوام گارجاسب شاه توران ، ساالر چین خطاب می شود و نیز در 

رافی گرسد. یکی از اشتباهات این مرد سخن در تشخیص اتنو میالدی به آسیای میانه می ۶و  ۵ترک پس از سده های 

؛ تورانی خطاب کرد که با این عمل تاریخ حیات یک رفتندگاقوام است. زیرا همه آن هایی که در مقابل ایران قرار می 

ی از آریایی ها را در ابهام برد. گبخش بزر  

مراهی قرار داد و با تکیه بر فرموده های گدر  ران بعدی راگپژوهش« ترک » و « تور » نزدیک بودن صدای تلفظ 

که در سپاه  شاهنامه استنتاج نادرستی از تحقیقات حاصل شد. شاهد مدعا سلطنت های مقتدر کوشانی ها و یفتلی ها است

(۹) توران اقوام نیرومندی تمثیل می شوند؛ در شاهنامه آمده:  

ز شکنگهر که چشمش ندیدست          انی چو کاموس شمشیرزنـــکش  

(۴) است . و یا:« کوشانی » کشانی مراد از   

ندــــم آورد او پیل بد با کمــــــه          ی سمندگکاموس جنت ــیخگبران  

م نبردـــــاید به رستـــبدان تا نم          ردـگانی چو ـکشآمد به تیغ اندر   

(۵) و یا در مورد یفتلی ها:  

ان نا پدیدـشت آفتاب از جهگکه           زیدگالیان برـــــاهی ز هیتــــــسپ  

و در تفاوت با هون یفتلی ها را به نام هیاطله یا هیتالیان در شاهنامه آورده اند که محققین اروپایی آن ها را از نژاد هون 

آن ها  اند. مشخصه یی که به آن ها می دادند؛ فقط سفیدبودن پوست بدن های زرد نژاد آن ها را هون های سفید ګفته
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ی ذکر شده از آن ها گویای اتنیکی و رسومات فرهنگبود که به نام هون های سفید یاد شده اند . در صورتی که شواهد 

ذارند که آن ها بیشتر از ایرانیان اصالت آریایی بودن شان را محفوظ داشته اند. گبه این حقیقت صحه می   

ی آن ها یا از نظرها پنهان می شود و یا هم از ارزش های ایران که گو داشته های فرهن گپس از سقوط یفتلی ها فرهن

ران به این نتیجه رسیده اند و آن را تصدیق داشته اند.گ. تعدادی از پژوهشآورده شده اندمقابل توران است ؛ به حساب   

 برای روشن شدن بهر صورت آن چه در این نوشته میخواهیم بحث کنیم ؛ نام شغنان در شاهنامه است که این مقدمه

یکی از اقوام آریایی نژاد به نام شغنانی ها در شاهنامه می باشد که بر اساس شواهد تاریخی این اقوام بخشی از اقوام 

 یفتلی در آن عصرها محسوب می شده اند.

آسیا مسکن  فته شد ؛ در داستان های شاهنامه مناطق مختلفی نام برده شده و نقل داستان ها در نقاط مختلفگطوری که  

ردد که این امر هویت تاریخی اقوام را مستند می سازد و ارزش آن در تشریح جغرافیای گاولی آریایی ها تمثیل می 

رزم و پیکار  ،ردد. در زمره مناطق شاهنامه که صحنه های لشکرکشی هاگر می گکشورها و بالد آریایی آن زمان جلوه 

نان نام برده شده است. در بیتی گشاهنامه می باشد؛ از ش گان طرف های جندر آن برپا بوده و یکی از چهره های نمای

(۱) آمده است:  

نج و درمگسلیح و سپاه خواست و           وی و زمـــــنان و آمگز بلخ و ز ش  

نان همان شغنان امروزی است که این نام تا امروز با تغییر حرفی به شغنان تبدیل شده است. گن تردید شودر این بیت بد

است. این تغییر به صورت طبیعی می باشد. زیرا  تعویض نموده« غ » این کلمه جای خود را به حرف «  گ» حرف 

« شغالن ، شقالن .  .  .  » آن را  حتی امروز تعدادی از مردم هنوز شغنان را به صورت درست تلفظ کرده نمی توانند و

 تلفظ می نمایند.

آن زمان حکیم ناصرخسرو تصدیق می  گرا سخن یکی از شخصیت های بزر« شغنان » به « نان گش» تاکید بودن 

 فردوسی بود. او در یک قصیده اش دیک به عصر حکیم ابوالقاسم ه نزی می نمود کگدارد که وی در عصری زنده 

ی کوه شغنان گبیتی بزرآن قصیده در ی جسامت فزیکی ، در گوید نه به بزرگبسته به علم و دانش می شرف انسان را وا

(۷) را مثال آورده و نوشته است:  

ان ملکی بودی بینا و بصیرـــــنـوه شغـــک          ور به مال اندر بودی هنر و فضل و خطر  

توران یاد می کند و آن را در قلمرو تورانیان محسوب  از این سرزمین حکیم طوس در زمره مناطق مربوط به سپاه

قدرت و اهی سپاه توران از جهان پهلوان شاهنامه رستم این سمبول قوت ، گرستم با سپاه توران که آن  گمیدارد. در جن

از به پایمردی و پایداری تشویق کرده به ورهام یکی را ؛ رستم ایرانیان شکست می خوردآمده و  گجوانمردی به تن

نان را ببرد ؛ از زبان گپهلوانان ایران دستور می دهد که با پیلبانان سپاه توران بچخد و خودش لشکر توران ، چین و ش

(۸) شاهنامه است که می خوانیم:  
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دیه نو بریمـــان و چین هــــنـگز ش          رو بریمـــان پیش خســـهمه پاک ش  

ر فردوسی در جایی از شغنان نام می برد که در لشکر یفتلی ها شامل است. مورخین یفتلی ها و شغنانی گدر داستان دی

ها ) خږنْونې یېن ( را یکی می دانند که شواهد تاریخی دال بر این امر است که نخستین سلطنت آریایی ها را شغنانی ها 

« رزم خاقان و غاتقر ساالر هیتالیان » ی دادند. در داستان تشکیل داده بودند که یفتلی ها ادامه این سلطنت را تشکیل م

است.  گویا خاقان ) مراد از شاه ترکان ( با غاتقر شاه هیاطله در جنگاین نام می آید و آن طوری ترسیم می شود که 

مقابله می  زیند و بهگخاقان به سوی هیتالیان لشکرکشی می کند و غاتقر از مناطق مختلفه قلمرو خویش لشکری بر می 

(۳) پردازد؛ این مناطق در شاهنامه :  

ان ناپدیدــاب از جهـــــتـشت آفگکه           زیدــــــگالیان برـــــاهی ز هیتــــسپ  

نج و درمگسلیح و سپه خواست و           ان و آموی و زمـــــنـگزبلخ و ز ش  

ردگاه اندر آورد ـــــسپر سو ــــز ه          ردگالن و از ترمد و ویسه ــــــزخت  

آمده است. در داستانی رستم سپاه خود را تشویق می « ان گشن» ر شاهنامه نیز جایی به نام گدر برخی داستان های دی

(۶۱) وید:گکند که از ایرانیان تنها او به رزم سپاه توران می رود؛ او می   

را یار بســـــو ایزد م ی رخشــــپ          ار کســان یـــــم از ایرانیـــــنخواه  

د بر زمینــــــی بر نهـــــنمانم که پ          ان و چینگیکی را ز سقالب و شن  

فته اش امروز دره سرسبز و شادابی گان به تعبیر مورخ شهیر کشور احمدعلی کهزاد همان شغنان می باشد که به گشن

ر آن مربوط والیت بدخشان گوط تاجیکستان ( و نیمه دیبدخشان کوهستانی مرببدخشان شوروی ) امروزه به نام والیت 

« ن» یاد می شد که حاال فقط یک « ان گشن» افغانستان است . او ادامه می دهد: دره شغنان در  هزار سال قبل به اسم 

عین « ان گشن» ابدال شده و از روی لهجه و تلفظ هرکس می داند که « غ » به «  گ» آن حذف و « ش » بعد از 

ان که در داستان های گاست. شغنان که در صفحات شمال شرقی هندوکش موقعیت دارد ؛ با سمن« شغنان » ان هم

 شاهنامه از آن یادآوری شده ، از نظر موقعیت در یک طرف هندوکش قرار دارد.

ان گشغنان ( و سمنان ) گویا زیر اثر یک پادشاهی بوده اند. وی عالوه می کند: شنگبه تحلیل کهزاد این هر دو ساحه 

ان زمین هر دو جزو قلمرو گان و شنگان یا سمنگ)ایبک ( هر دو در صفحات شمال هندوکوه قرار دارند. روزی شمن

(۶۶) ان به هر دو جا یک سان آمریت داشت.گان زمین بوده و شاه سمنگسمن  

قت می باشد که شغنان در یک هزار کشور کهزاد دقیق اما این نکته قابل د گان به شغنان توسط دانشمند بزرگتعبیر شن

ویا شغنان شده است؛ قابل تردید است. زیرا ؛ چند موضوع گو بر اساس ابدال حروف  باشد ان بودهگسال قبل به نام شن

  می تواند دلیل رد کردن آن واقع شود:
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در قصیده حکیم با عین حروف « شغنان » در زمان نزدیک به عصر فردوسی یعنی در حدود یک هزار سال پیش  -  

 ناصرخسرو آمده که آن بر ابدال خط بطالن می کشد.

  آمده که نباید این ابدال باشد.« نان ګش» در خود شاهنامه این نام به شکل  -  

و امثال آن در دوره یی که شاهنامه « شقینه » ، « شقنان » در برخی از آثار جغرافیانویسان عرب شغنان به شکل  -  

ردیده است و این آثار از شغنان به عنوان یک جای مهم یاد می کنند و آن را در قطار جاهای مهم گآفریده شده ، قید 

ر می آورد. پس این ابدال نبوده است. گدی  

رت پذیر شده است؟ونه صوگر این ابدال پذیرفتنی نیست ، پس آمدن این دو نام مترادف چگا  

پاسخ به این پرسش را می توان در نوشتار شاهنامه جستجو کرد. جایی که شغنان در حوادث داستان های شاهنامه 

ان شکل غلط برداشته شده گردد. بناًء این دور از حقیقت نخواهد بود که شنگنان قید می گتکرار می شود؛ به نام ش

ان هر دو در قطار سرزمین های گنان و شنگهای بعدی می باشد. از اینکه شنان برخی از ناسخین شاهنامه در دوره گش

توران زمین قرار دارند و همزمان با آن ساحاتی یاد می شوند که هر دو نشاندهنده یک محل هستند. هر چند نام محالت 

ان شاهنامه همان گشنان راغ نیز در همین ساحات وجود دارد . ولی نشانه های یاد شده از گان ، شنگر چون اوشنگدی

نان یا شغنان برابر می آید.گمی باشد که به ش  

ردیده که این نیز موید این سخن است. زیرا گیا شغنی یاد « نی گش» نان به نام گان شگاز جانبی هم در شاهنامه باشنده 

نی یاد شده نمی تواند.گاهی شگان هیچگباشنده شن  

این نکته « ودرز کشواد گنامه پیران به » در شاهنامه شغنان در جمله مناطق نمایان در قلمرو تورانیان بوده است. در 

ودرز را به صلح و آشتی دعوت می کند؛ تعهد می سپارد که به مرزهای قبلی ایران و گواضح می شود. وقتی پیران 

(۶۲) ان را نیز یاد آور شده و می آورد:گد که در جمله شنتوران وفادار بمانند. قلمرو توران را مشخص می نمای  

انـاهی نشـــــنست از ین پادشـــــهمی          انـــــــا بدخشـــخ تـــــر از در بلــــگد  

مـــــــالن در آید بهــــــهمیدون به خت          وی و زمــــــروتر که از دشت آمـــــف  

ردـگری که هستش به ــــبخارا و شه          ردگان و چون ترمد و ویسه گچو شن  

ان زمین و دیدن او گرسیدن افراسیاب به شن» آن بوده است. داستان  گشغنان محل پرورش سپاه توران و پهلوانان بزر

 ردان می شود و برای تجدیدگرستم رو گاز این مطلب یاد آوری می کند. در این داستان وقتی افراسیاب از جن« برزو را 

(۶۹) سپاه به هر جا سر می کشد؛ قدمش به شغنان می رسد و در آن جا :  

ان رسیدگریزان ز رستم به شنگ          یدـــره سر اندر کشــــبدان راه بی  
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(۶۴) افراسیاب همراه با سایر کشورداران و سران سپاه بدانجا رسیده بود ؛ در جمله :  

ان زمینگـــدند نزدیک شنـــرسی          رسیوز و شاه چینگچو پیران و   

 گچون شتری جسامت بزردهقان قوی هیکلی را می بینند که  ؛آن ها بر لب چشمه یی می رسند و دم راستی می کنند

ردن و سینه فراخش او را مانند درختی می گرفته ، گرز بدست گسرخ مثل کوهی ایستاده و درختی چون  گداشته ، با رن

نمایاند. با بازوان ستبرش شاخ درختان را می شکست . از دیدنش تعجب می کنند و افراسیاب تاکید می نماید که پهلوانی 

چون او  ندیده است. به یکی از افرادش امر می کند تا او را به نزدش حاضر بدارند. وقتی فرد روان شده نزد او می 

بر او هجوم  دهقانخبر می دهد که او را افراسیاب خواسته ؛ نمی پذیرد و شخص موظف تیغ از نیام می کشد.  رسد و

ظف از صحنه فرار می کند. زمانی افراسیاب این صحنه را می بیند ؛ به سرلشکر سپاه امر می نماید تا می آورد و نفر مو

او را با این طرز به نزد یکی از سردمداران لشکر رسیوز گاو را نه به زور بلکه به نرمی و چرب زبانی بیاورند. 

افراسیاب آورد. افراسیاب از او نام و نژادش را می پرسد و او خود را برزو معرفی می کند که نواسه یک تن از 

ردد.گپهلوانان توران به نام شیرو است. افراسیاب او را قانع می سازد تا در سپاه توران شامل   

سرداران  پهلوانی آموختن برزو از» داستان فته می شود. گزاری جشن ها و اعیاد قدیم گمحل بر شاهنامهشغنان در 

ان توران را به شغنان می گ. سرکرده زیندگبرزو را به نام پهلوان توران می دارد که افراسیاباین را بیان می« توران 

 فریدون شرکت ورزند؛ ادامه داستان:رفته و نیز در جشن گرا  گنمایند و تدبیر جن گخواهد تا در این جا مدتی را درن

(۶۵)  

اهگــــلوانان با دستــــــان پهـــــجه          اهــــر فرستند نزدیک شـــــکه لشک  

گر تدبیر و پیکار جنــــــهم از به          گان درنگکه شه کرد در کوی شن  

اخت باید که یکسر سپاهــــسچنان           ر ماهـــریدون سر مهـــــبه جشن ف  

ینگتر چه با افسر و با نـــــچه که          ان زمینگازان به شنـــــــایند تـــبی  

این مطلب را « فرامرز با برزو  گجن» ردیده است. گاه جای با افتخار در داستانی در شاهنامه قید گشغنان به عنوان زاد

می نماید. در این داستان آمده که رستم در مقابله با برزو احساس ضعف و کمزوری می کند و وقتی در برابر او افاده 

مقاومت کرده نمی تواند؛ به جای خود پسرش فرامرز را می فرستد. در تمام داستان های شاهنامه این تنها صحنه یی 

رز برزو می شکند که فردایش گنماید. دستش با ضربه  است که رستم جهان پهلوان در مقابل پهلوانی احساس عجز می

برزو حاضر شده نمی تواند و به جای او پسرش به میدان می درآید که در این نبرد پای برزو به سوراخ موش  گبه جن

به  در صحنه نبرد برابر می آید و برزو به روی می افتد که فرامرز با چاالکی او را بسته می کند. پهلوان بسته شده را

(۶۱)نزد خسرو شاه ایران می آورند . خسرو از او می پرسد:   

ویش و پیوند کیستـبه توران ترا خ          ل و نژاد تو چیستـــچه نامی و اص  
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ارـــــی ببـــان را برآور درختــــــجه          ارــــریــــــفت برزو که ای شهگبدو   

ان بودـــــــرا خـــــــبدان رود اندر م          ان بودگوه شنــــرا خانه در کــــــــم  

نامه » ر مناطق توصیف می شود. در داستان گدر برخی داستان ها شغنان جایی برای تامین سپاه به توران در پهلوی دی

می  این مطلب آمده که رستم وقتی می داند که سپاه کمکی به تورانیان رسیده ؛ بر آن تصمیم« نوشتن رستم به کیخسرو 

(۶۷)یرد که : گ  

گود کار تنــــان را شگــــبد اندیش          گم به جنـــاندر آی گمن این بار تن  

اوش کنمــــــور سیــگاک ـــــتنش خ          ش کنمـــمن او را چنان مست و بیه  

رینـــــوانند از این پس برو آفــــنخ          ان و سقالب و چینگکه از هندو شن  

فتنی هایی در گان آن نیز گداستان های شاهنامه از شغنان نه تنها به عنوان جای یادآوری کرده بلکه در رابطه به باشنده 

نی در گفته شاهنامه شگنان به نام شغنی یا به گان شغنان یا به زبان شاهنامه شگاین داستان ها آمده است. باشنده 

) یا شاید هم مراد از قومیت باشد ( در پهلوی کوشانی ها یا کشانی ها قرار  انگمواردی یاد شده اند. بیشتر این باشنده 

داده می شوند. آن ها از جمله سپاه قابل حساب برای تورانی ها می باشند که در برابر ایرانیان آورده می شوند. داستان 

لشکر توران را به نزد خویش فرا می این مسئله را بیان می کند. وقتی رستم پیران سردار « آمدن پیران به نزد رستم » 

وید و به رستم هشدار می دهد که گرا بی معنی می  گرا مطرح می کند . پیران نیز جن گخواند و با او شرایط متارکه جن

(۶۸) یرد ؛ در آن صورت:گصورت ب گر جنگا  

وهــــــــته بینی به باالی کــــتلی کش          روهـــــگی بود همگر ایدون که جنگ  

ا سندــــرز تا پیش دریــــــــاز این م          نی و سقالب و هندــــــگکشانی و ش  

رستم » ستان ایرنده اند. دگشغنی ها در شاهنامه در جمله سران توران به حساب می آیند. سرانی که در این سپاه تصمیم 

اهی گخاقان از کشته شدن کاموس در صحنه پیکار آذارد. در این داستان زمانی گبه این مطلب صحه می « با خاقان چین 

ین می شوند. همه به خاقان مراجعه می نمایند و تصمیم مشترک می گاه شده و غمگر سران سپاه نیز آگمی یابد ؛ دی

(۶۳) یرند؛ از سخن شاهنامه :گ  

ز کاموس شان تیره شد روز و تلخ          ردان بلخـــــگنی و ـــــگکشانی و ش  

« لشکر آراستن تورانیان و ایرانیان » ام در محافل و نشست های سران لشکر توران حضور داشته اند . داستان این اقو

یرند تا گاز این موضوع بحث می کند که در این داستان دلیران توران انجمنی را دایر می نمایند و در انجمن تصمیم می 

(۲۱) ن نام برده می شوند:به مالقات خاقان چین بروند. دلیران ، این انجمن چنی  
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اه سندـالب چون کندر و شـــــز سق          دــنـل ز هگنی و شنـــــگشمیران ش  

دند انجمنــان شــــــــهمه پیش خاق          ران ختنـــــــوران ســـــــــان تگبزر  

یری جمعی با گاز این اقوام که در لشکر توران قرار دارند ؛ در جمله سپاهیان زمانی یادآوری می شود که در تصمیم 

این موضوع وضاحت می یابد. زمانی که خاقان نبرد رستم « رفتار شدن خاقان چین گ» ران شریک اند . در داستان گدی

می اندیشد. به فکر مصالحه می افتد و سران را مالقات می کند  ریگونه دیگرا مشاهده می کند؛ سرنوشت محاربه را به 

یرند. سپس خاقان در تالش می شود تا کسی را که زبان ایرانی را بداند به گرا ب گتا به صورت جمعی تصمیم متارکه جن

(۲۶) وید که :گنزد رستم بفرستد . شخص را موظف می سازد تا به رستم ب  

ن در نبردــــــدی مکــویش که تنگب          ردـــــرمــــفت رو پیش آن شیگبدو   

رـــــــنه در دل ندارند بهـــاز این کی          رـــنی و چینی و وهگانی و شــــچغ  

« نامه نوشتن رستم به کیخسرو » شغنی ها در لشکر توران برای ایرانیان نیز اقوام قابل محاسبه بوده اند. در داستان 

ی وضعیت نبرد به کیخسرو نامه می نویسد؛ در نامه از موجودیت اقوام که در نبرد شامل هستند، گنوگوقتی رستم از چ

(۲۲) کیخسرو از سپاه زیاد توران خبر می دهد و می نویسد:معلومات می دهد . رستم برای کمک خواستن از   

کارزارزون بود در ــــــن فـــز دشم          زارـــیرزن صد هــــــهمانا که شمش  

ای سندـــاهی ز چین تا به دریــــسپ          نی و چینی و هندـــــگانی و شـــکش  

آمدن پیران به نزد » رفته و از آن ها یاد شده است. داستان گمورد انتقام قرار  گشغنی ها در قطار سایرین در جن

رفته نشوند، در آن گسته ها در نظر ر این خواگمسئله را وضاحت میدهد ؛ رستم به او اخطار می دهد که ا« رستم

(۲۹) صورت:  

نی نه سقالب و خاقان و چینگنه ش          رد کینـــــانم یکی مـــر نه نمــــــگو  

ا خاک بارـــــیگر آرد به جای ــــــس          ارــــــت دمــــــاهگن رزمــبرآرم ازی  

و نبرد هستند از  گرو جنگها متحمل قربانی های زیادی شده اند . داستان های شاهنامه که سراپا در  گشغنی ها در جن

نیز از چنین محتوایی صحبت دارد که سپاه در « ل با رستم گرزم شن» قربانی های هر دو لشکر قصه ها دارند. داستان 

(۲۴) ها ؛ در این داستان آمده است: افراد خویش را از دست می دهند که از جمله شغنی گجن یر در اینگ  

شت هامون چو کوهگان گکه از کشته           روهگـــــر همه همــــــفت لشکگچنین   

ویــــــلـری و از پهــــــــز سقالب وه          دویـــــنـنی و از هگـــــــز چینی و ش  
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اهی سرکرده های آن ها نام برده می شوند و در پهلوی نام سرکرده ملیت وی نیز یاد گدر میان لشکرهای شاهنامه 

ردیده اند. شغنی ها نیز شاه یا امیر خویش را در پهلوی خود گردیده است. یعنی سران یا قبیله یا قوم شان شناسایی گ

که این نام هنوز هم در میان شغنی ها  ردد. جالب توجه این استگیاد می « شمیران » داشته و در داستانی از او به نام 

است و آن « ښه میر » غنانی ذارند. این نام به زبان شگنام می « شاه میر » مردم هنوز هم فرزند شان را رواج دارد و 

یا امیر می باشد. « میر » به معنی شاه و « ښه » کیبی از کلمه های نام تر  

فرستادن افراسیاب خاقان و » رفته می شود؛ نام شاه شغنان می باشد که داستان گآنچه به ارتباط موضوع به بحث 

آن را یادآوری می نماید. در دوام این داستان آمده که رزم پیران سرلشکر توران با ایرانیان « کاموس را به یاری توران 

ه کمکی به پیران می فرستد. در این به درازا می کشد و ایرانی ها در کوه هماون در محاصره می آیند . افراسیاب سپا

ل از هند، فرطوس گغرچه از سکسار ، شنسپاه مهتر ماورالنهر ، خاقان چین ، کاموس کشانی ، کندر از سقالب ، 

(۲۵) چغانی و :  

رـــــــغ زهـــزه و تیـــــــنده بر نیگپرا          رـــــراز دهــنی سر افگـــــشمیران ش  

ترین ارزش اجتماعی جوامع انسانی داشتن زبان گبیت هویت ملی هر قوم زبان آن قوم است. بزریکی از نکات اساسی تث

اه ارزش های زبانی از جامعه گبه عنوان وسیله تفاهم میان آن ها است که هر ملتی زبان خویش را دارا می باشد. هر

شاید هم حکم الهی به عنوان اشرف انسانی برداشته شود، تفاوتی میان انسان و سایر حیوانات باقی نمی ماند و 

مخلوقات برای انسان بر همین پایه باشد. در طول ازمنه های تاریخی ملت ها تالش ورزیده اند تا زبان های خویش را 

ان زبان گوینده گمحفوظ دارند و از آن حمایه می کنند. سرنوشت زبان تاجیکی در برابر زبان روسی درس عبرتی برای 

اهی دامن جمع کرد؛ در حال گمانی زبان تاجیکی از همه ادارات دولتی ، مارکیت و موسسات دانشهای مادری است. ز

ناراض از چیره دست تاجیک و احتضار در آمد و آنانی که این احتضار را درک کردند، فریاد برآوردند. سخن شاعر 

(۲۱) فته بود:گاو  ؛وضع آن زمان بازار صابر این اعتراض را منعکس می سازد  

رده استـــــــم کگو زبان مادری ــــــک          ادر بر کسیـــــر مـــــر بادا شیــــــزه  

صورت برای شغنی ها نیز زبان یکی از مشخصه های قومی آنها است که این زبان تاریخ طوالنی را از سر هر به 

رفته که موید گز اشاره تلویحی به آن صورت در شاهنامه نی ذرانیده و تا به امروز به حال زار و نزار خود را رسانید.گ

تاریخ قدیم آن می باشد. داستانی در شاهنامه آن را واضح می سازد که این زبان در آن دوره قدیم در مکالمه بوده است. 

« لشکر آراستن تورانیان و ایرانیان » روه سپاه توران زبان خاص خود را دارد. داستان گدر این داستان آمده که هر 

ین روایت را ادامه میدهد که دو لشکر در برابر هم صف آراستند و رستم که تازه به صحنه محاربه رسیده بود، این روز ا

روه های توران را به تماشا می نشیند که گشرکت نمی ورزد. او به دیدن سپاه توران به تیغه کوه می رود و  گرا در جن

(۲۷) شاهنامه می خوانیم:ی را مشاهده می کند؛ از زبان گسپاه بزر   

روهگــــــان و توران ــــبه دیدار خاق          وهـــــــوان تا سر تیغ کـــــــلـبشد په  
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از ایشان نمودی چو یک مهره موم          ای مومــــه دید چندان که دریـــــسپ  

ون کالهــــگرگونه جوشن دــــــگرگد          ری سپاهـــنی و وهـــــگکشانی و ش  

ری و سندــــانی و رومی و نهــــکه          الب و هندـــانی و چینی و سقچغـــــ  

ه ییــــی نو آئین و نو توشــــدرفش          وشه ییــــــگون  به هر گرگزبانی د  

در آن زمان یکی رفت که شغنانی ها گاز تحلیل و ارزیابی محتوای شاهنامه در مورد شغنان و شغنانی ها می توان نتیجه 

رفته گاز مقتدرترین اقوام آریایی بوده و حاکمیتی بر این سرزمین داشته که تا کنون پژوهشی در این مورد صورت ن

 است. 

ولی  تصدیق شاهنامه از شغنان می رساند که از واقعیت دور نخواهد بود که دوره یی از سلطنت شغنانی ها وجود داشته

فرهنگ  پیرامونفراخوانی است که آن ها  کشوری گذاشته است. این کار تاریخ به نسل جوان تاریخ هنوز آن را ناگفته باق

با عالوه کردن  پژوهش نموده و «خږنْونې » باستانی غنی ، برخی از رسومات تاریخی مذهبی ، ارزش های زبان ویژه 

« ص»تاریخ را بازخوانی نمایند و به رسالت جوانی خویش  دریافت شواهد تاریخی صفحه نانوشتهمت جوانی و 

.صحیح بگذارند  
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