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  هوّيت چيست و بحران هوّيت چگونه صورت می پذيرد؟

  بخش دوم

  وجه تسميه شغنان
  »ثابتی « نوروز علی : تتبع و نگارش

  ليسانسه زبان و ادبيات دانشگاه تعليم و تربيه کابل

   ٢٠١٢اکتوبر  ١٧: تاريخ

  فيض آباد، بدخشان

  

بدخشان (در بدخشانات ساکن  شابه و متمايز را با ساير اقوامتم چندين وجهشغنانی ها، 
  .دارند) افغانستان، بدخشان تاجيکستان، بدخشان پاکستان، و بدخشان چين

ديگر چون لفه های و مؤانترو پولوژی، وضع اجتماعی و اقتصادی، وه اتنوگرافی، وج
لفه ها، وجوه ام برد که با در نظر گرفتن اين مؤمی توان نفرهنگ، زبان، و مذهب را 

 .با ساير اقوام همجوار و ساکن در منطقه مشخص می گردد ها یتشابه و تمايز شغنان
ی چون و قدرت طلبی امپراتوران و استعمار طلبان شرايط سياسی قرن نوزدهم

و امپراتوری توسعه طلبانۀ چين ، امپراتوری بريتانيای کبيرامپراتوری تزار روسيه، 
که در دو طرف هم،  یشغنان قوم. بر اقوام ساکن در منطقه پامير زد انانه ای راسيلی ج

جنرال . از اين پديدۀ شوم سياسی در امان نماندندساحل رود پنج سکنه گزين بوده اند، 
کافمان روسی و جنرال گولد سميث انگليسی، به نمايندگی از دو امپراتور ابر قدرت 

دو مزر ميان ( دريای پنج را منحيث مرز ميان دو قلمرو ، )تزار روس و بريتانيای کبير(
و نموده قلمداد ) فعلی نه منحيث مرز ميان افغانستان و تاجيکستانقدرت سياسی بزرگ، 

شغنان را از هم  قومبيشتر اقوام پاميری بشمول هده آنرا به امضا رسانيدند، و طی معا
افغانستان امارت (سياسی  ر دلخواه سرزمين شانرا به دو امير نشينمتالشی نمودند و طو

در حقيقت « با اين روش، قوم متجانس پاميری را از هم . سيم نمودندتق) امارت بخاراو 
و در » افغان « افغانستان  جدا نموده و بر هويت اقوام آن حوزه، در» با شمشير

  .بر چسپ زدند »تاجيک « تاجيکستان 

  .داده استهويت قومی و تاريخی قوم شغنان مورد مداقه قرار ، اين مقاله
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  :شغنیشغنان و وجه تسميه 

فرد اگر کسی از يک . لفظ شغنان و شغنی و شغنانی را ديگران باالی اين قوم مانده اند
  ؟ )و هويت اش چيست(  د که کيستشغنانی بپرس

من شغنانی ( ےنۈنـږوُزم خـُ: حتمن جواب می دهد که) شما کی هستيد؟( تويت چهی؟ 
  . )هستم

. می گويند»  ےنۈنږخ« است و باشندگان آنجا خود را »  نۈنـږخـُ« نام اصلی شغنان، 
روايت های . وجود داردنظر ردازان اختالف در قسمت وجه تسميه شغنان، بين نظريه پ

» نان « و » شـُغ « از دو کلمه » شغنان « لفظ  ميگويند: شفاهی حاکی از آنست که
آنجا وارد می شود، در  ترکيب گرديده است و روايت می کنند زمانی که ناصر خسرو

که در زبان شغنانی هم  می آورد»  رفيده« برايش نانی باالی ميزبان او سفره نداشته و 
عجب نان : بعد ناصر خسرو گفته است. می گويند» ن بندک ۈنـ« و » رفيده « آنرا 

  . است اما باالی شغ

ساخته و پرداخته  ،اين قسم قياس ها. که از ترکيب نان و شغ، شغنان ساخته شده است
  . ه موهومانه بزعم خود، آنرا قياس نموده انداشخاص خيالباف است ک

شاخ گاو «  معنای آن را در اشعار خود آورده اند که» غ شـُ« فردوسی و ديگران واژه 
  :ابيات زير از فردوسیدر » شغ « مانند کابرد واژه . را می دهد» 

 تبدسغ گاو و دنبال گرگی ـُش            به بازی و خنده گرفت و نشست 
   ی جوان سترگأو ر شغ گاو           به فالش بد آمد همی جنگ گرگ 

عالمه دهخدا آنرا چنين معنی کرده . در زبان پارسی هم وجود دارد» رفيده « واژه 
  .است

لته و کهنه ای چند که مثال گرد بالشی بر هم دوزند و خمير نان را روی آن گسترانيده « 
يادداشت . (نابند .ناوند). انجمن آرا، آنندراجقاطع،برهان ، ناظم االطباء. (تنور بندندبر 

بالش کوچکی که خميرنان را بر باالی آن گسترانند و  ُرَفيَده در قاين خراسان ) مٔولف 
لته ای چند باشد که ). از لغت محلی شوشتر نسخهٔ  خطی کتابخانهٔ  مٔولف . (برتنور بندند

نان را بر زير آن گسترده به تنور بندند و آن را کابک و کابوک  بالشت بدوزندمانند گرد 
بيت زير از نزاری قهستانی مثال کاربردی آن در  »)فرهنگ جهانگيری. (نيز گويند

  :اسماعيلی است
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  رفيدهسر و پای گم کرده همچون        تنورحسد می کند گرم حاسد

 ، چرا ناصر خسرووجود داشته است» رفيده « واژه در صورتی که، در زبان پارسی 
می ادعای فوق را رد ناصر خسرو ابيات زير از  ؟کندبه عوض آن استفاده » شغ « از 
ياد می کند و نام شغنان  »و شگنی  شغنان« از  که خود او دو بار در کتاب ديوانشکند 
  .آن خطه موجود بوده است و بهرفتن ناصر خسر زپيش ا

ملکی بودی بيدار و  شغنانکوه            بودی هنر و فضل و خطرور به مال اندر 
  بصير

  را و مير مازندری نیـگـُش ۀش                        ای، گر بدانی تو، بنده ازين گشته

نام اصلی اش در زبان شغنانی مراجعه گردد، زيرا بايد در قسمت وجه تسميه شغنان، به  
.را افاده کرده نمی تواند »نۈنږخ« معنی اصلی  » شغنان« که واژه   

يک آوای ترکيبی است و از آوا های ساده /  ږ/ برای آوا شناسان مبرهن است که آوای  
که اين آوا در زبان شان نباشد، آنرا  ای افرادیاست، و برترکيب گرديده /  ژ/ و /  گ/ 

گی آن در بی است، يکپارچچون اين يک آوای ترکي. بشکل پوره تلفظ کرده نمی توانند
را ) »گ«  ياو» ژ« يا ( ، و از آوا های ترکيب شونده يکی را گوش آنها محسوس نبوده

آن صورت ) جايگاه توليد(اصلی در اينصورت، تلفظ اين آوا از مخرج . دتلفظ نموده ان
» موژ« پشتو را بعضی »  ږمو« مثلن واژه . نمی پذيرد و بشکل ناقص تلفظ می گردد

تلفظ می کنند که در تلفظ اين واژه يکی از اجزای سازنده اين آوا از »  موگ« و برخی 
 .تلفظ می گردد/  گ/ و يا /  ژ/ بصورت /  ږ/ تلفظ باز می ماند که در اينصورت آوای 

از اينرو . برای غير شغنانی ها مشکل است ،» نۈنږخ«  تلفظ اسم ترکيبی همين سان،
/ کسانی که اهل زبان نيستند، يکپارچگی آوای ترکيبی » ن ۈنږخ« در قسمت تلفظ واژه 

  .تلفظ نموده اند/  گ/ و يا /  ژ/ را در نظر نگرفته و آنرا بشکل /  ږ

  . خـژنان  و يا خـُگـنان= ن ۈنږخ: بدين ترتيب 

علم که در برای شان روشن است که با مسايل زبان شناسی بلديت دارند،  کسانی
 رد اه اوآ ،(Morpho – Phonemics) فونيم شناسی  -زبانشناسی تحت عنوان مورفو

  د، که بدان ابدالنتبديل می شو ديگرکي هب، )در حين تلفظ واژه ها(واژه ها  زا برخی
(Replacement) ه صورت اصلی خود واژزمانی که اين تبديلی عامه شود، . می گويند
در واژۀ : مثلن. اصل واژه بباد فراموشی سپرده می شودو در نتيجه  را از دست داده

  »شيشه = ه ېښخـ« و » شيشه = ه ښيښې« شغنی 
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   .ابدال شده است/ خ / به /  ښ/ که در اينجا، آوای 

/  مثلن ابدال آوای. هم بطور عام معمول استدر زبان شغنانی، ابدال آوا های جوره ای 
که هر گاه با واژه های ديگر ترکيب گردد، » پسر =  څپـُ« مثلن در واژه / . ب/ به / پ 

 (p = b) څب=  څپ. ، چوچۀ کبکڅبـُ ځزري. تبديل می گردد/ ب / به / پ / آوای 

توت ( ڎ، تـِهر دو)توت نا پيوند( ڎ، نير دو)توت( ڎتو: تبديل می گردد/ د / به / ت / آوای 
 (t = d)    ڎدو=  ڎتو). سياه

آله چوبی که برای بار کشی گندم و علف (ت ښچا. تبديل می گردد/  ج/ به /  چ/ آوای 
چوب . (تښ، ِزبا جا)ياد می شود» چاشت « بکار می رود که در اشکاشم و غاران بنام 

ير ڎ« لن مث» جيد« تبديل می شود به ) خانه(ت  و يا چيد ښاج= ت ښاچ). تښعقبی چا
و يا . ندساخته ا» چوگان تراشان « رسی آنرا نام دهکده ای در شغنان که در پا» جيد 

   يدج= يد چ ).نام دهکده ای در نزديکی اشکاشم تاجيکستان(سم جيد 

همچنان، در بعضی واژه ها، آوا ها، جای شانرا به همگدير تعويض می کنند که در علم 
که در » قفل « در واژه مثلن، . گويند (Metathesis)زبانشناسی برايش تقليب و يا قلب 

که در . تلفظ می شود» قلف « در گفتار نوشته می شود ولی  » قفل « هنوز  نوشتار
و يا اکثر بدخشانی ها در . قلب صورت گرفته است /  ل/ و /  ف /آوا های  اينجا ميان

تلفظ » َاسک « و » بسک « را » عکس « و » بکس « لهجه دری بدخشانی واژه های 
به ). ديروز يک اسک کندم، که مرادش يعنی ديروز يک عکس گرفتم، است(می کنند 

يکروز در يکی . تلفظ می کنند» َديرا« را هم » دريا « همين صورت بعضی ها واژه 
يک . تلفظ کرد» ُرسخت « را » رخصت « بودم و مدير دفتر واژه  از شعبات دولتی

بعدن متوجه شدم که آن مدير سه و  ،ولی .م که شايد اشتباه لفظی صورت گرفتدفعه گفت
از بعضی ها تلفظ اين واژه را  ،قبلن هم. را تکرار کرد» رسخت « يا چهار بار لفظ 

يا اطفال بودند، اما اينبار يک شخص  ه يا افراد درس نا خوانده واينطور شنيده بودم ک
تلفظ نمود، که » رسخت « را » رخصت « مسن، درس خوانده و مدير يک اداره، لفظ 

در واژه ها است که آن مدير جای  ها،موضوع قلب آواهدف ولی، . مايه تعجب بودم براي
 –ر (به شکل /  خ/ و / )  س/ ص ( به را  )ت  –خص  -ر/ (  ص/ و /  خ/ آواهای 

  .تبديل نموده بود) رسخت = ت  –سخ 

ه زبان مادری شان نبود ،بر می گردم به اصل موضوع، اشخاصی که زبان شغنانی
و /  ژ/ به شکل را /  ږ/ را ادا کرده نتوانسته و آوای /  ږ/ ، آنها يکپارچگی آوای است

« ند و واژه ه انمود ابدال / آ/ را به شکل /  ۈ/ و آوای /  گ/ بعضی اوقات به شکل 
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بعدن، جاهای آوای . تلفظ نموده اند» گنان ـُخ« و يا »  ژنانـُخ« را بشکل »  نۈنږـُخ
  .انـخنُژ: نموده اند، مانند را تقليب/  خ/ و /   ژ /های 

آوا های جوره ای هستند، و به  ،/ غ/ و /  خ/و آوا های /  ش/ و /  ژ/ چون آوای های  
ابدال شده /  غ/ به /  خ/ و آوای /   ش/ به /  ژ/ آسانی با هم ابدال شده می توانند، آوای 

/ چون در بعضی از زبان ها، آوای . تبديل شده است»  شغنان« به »  خنانُژ« و لفظ 
تلفظ »  گنانـُش« آنرا بشکل  ابدال شده و/  گ/ به آوای /  غ/ وجود ندارد، آوای /  غ

آوای ، / گ/ نموده اند، و سپس عرب ها از طريق پارسی زبانان آنرا اخذ و بجای آوای 
در  زيراکه،. در آوردند »شقينه« و يا »  انـقنـُش« بشکل و آنرا را قرار دادند /  ق/ 

/  ج/با آوای گاهی هم /  ق/ آنرا گاهی با آوای  ،وجود ندارد/  گ/ زبان عربی آوای 
ربی ديده بودم که گلبدين را، قلبدين مثلن در يکی از روز نامه های ع. ابدال می کنند

  .نوشته بودند، و يا گلنار را جلنار و گيالن را جيالن می نويسند

و ، تحريف آوا ها، از شکل اصلی خودو تقليب ن، با ابدال سازی ۈن ږبنا براين، واژه خ
در  .است تبديل شده »شغنان«  شگنان، و سپس، خگنان، ژخنان، شقنان، نخژ نابگونه 

» ان خـُژ ن« و » ن اخـُگـن« را بشکل » ن ۈنږـُخ« پارسی زبانان لفظ همين عصر هم، 
برعکس، پشتو زبانان . در زبان پارسی نيست/ ږ/ بخاطريکه که آوای . تلفظ می کنند

در  ن آوا راکه اي) ی وردک و حوالی آنخصوصن اهال(آنرا خوب ادا کرده می توانند 
؛ زيراکه آوای روس ها و انگليس ها آنرا به شکل شـُگنان تلفظ می کنند. زبان خود دارند

  . در زبان شان وجود ندارد/ غ / 

 ،تلفظ می شود» ن ۈن ږخ« که معنی اصلی لفظ شغنان را در زبان شغنانی  بنابراين،
اصلی، آوا ها ، درزبان های ديگر، کهبخاطري. جو کرد و نه در زبان های ديگربايد جست

شده  کلی جای آوا ها تعويضو يا ب های جوره ای اش تعويض نمودهجای خود را به آوا
  .است

  . مثال ديگر اين مسئله را واضح تر می سازد 

همين حاال هم تمام مردم . است» خـََرغ « در زبان شغنانی » خاروق « نام اصلی شهر 
تو يت اس که؟ وزم . تلفظ می کنند» خرغ « انستان آنرا شغنی زبان تاجيکستان و افغ

و بعدن روس ها » خـََرق، خاَرغ، خاروغ، خاروق « بعدن اين نام را بشکل . اس خرغ
« و انگليسی ها به شکل » خاروگ « در زبان خود ندارند، آنرا به شکل / ق / که آوای 
) سانی که اهل زبان نبوده اندک(به همين قسم، خارجی ها . آنرا در آورده اند» خـُروگ 

بخاطر آسانی کار در تلفظ خود، نام های محالت را تغيير داده و آنرا کاملن تحريف 
نورگ، پـِگير، څج، ڎد، وروۈنـڅږوياد، ن، ۈـڅـِښدوود، ښنموده اند که نمونه بارز آن 
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سه نور، پاجور  به شکل شدوج، سوچان، وير، چاسنود، ده مرغان، وغيره، که به ترتيب
شايد اشتباه کدام » وياد « در قسمت  .اين شکل پارسی آنها استده اند که گويا تحريف ش

= وياد : بدين ترتيب(به اشتباه گرفته » ر « را بحرف » د « کاتبی رخ داده که حرف 
» وير « به » ويار « را نيز از قلم انداخته آنرا از » ا « و بعدن حرف الف ) ويار

تلفظ می » پـَگــُر « و قريه پـِگير در روشان که خود روشانی ها آنرا . موده استتبديل ن
. تبديل شده است) پاجور( ، و بعدن به )پـَجور ( تبديل شده / ج / به / گ / کند که آوای 

تبديل شده و / چ / و /  ش / به آوا های /  څ/ و /  ښ/ هم آوا های » ن ۈـڅـِښ« در لفظ 
. ساخته اندرا » سوچان « کلمه ن، ښڅۈتبديل نموده و از /آ / را به /  ۈ/ همچنان آوای 

دارای معنای خاص منحصر اين واژه ها شايد در زبان اصلی شغنانی کالسيک هر کدام 
  .ها به زبان پارسی فاقد معنی گرديده انداند، اما بعد از برگردان آنبفرد داشته 

  

  :شغنانی ها در دورۀ باستان

ی ها دوشا دوش و همرکاب کوشانی ها در کار و پيکار کشور گشايی شغنان و شغنان
و همچنان در دورۀ يفتلی ها از قدرت خاصی برخور دار بوده و . شرکت ورزيده اند

اين ادعا را ، شهنامه فردوسی به ثبوت . بگمان اغلب، يفتلی ها، همان شغنانی ها بوده اند
  .می رساند

و در شهنامۀ » شگنی « و » شغنان «  شغنان، در ديوان ناصر خسرو بصورت
ناصر  .آمده است» شنگان « ، و »شکنی « ، »شگنی« ، »شگنان « فردوسی به شکل 

 :خسرو

کوه شغنان ملکی بودی بيدار و            ور به مال اندر بودی هنر و فضل و خطر
  بصير

  ير مازندری رانی و مـگـُشه ش                     ای، گر بدانی تو، بنده ازين گشته

) ه ساالرانسپ(در شهنامۀ فردوسی در ابيات مختلف، نام شغنان، پهلوانان و حکمرانان 
کوشانی ها، (فردوسی با اين ابيات، رزم رستم را با تورانيان . شغنانی ذکر گرديده است

  .به تصوير کشيده است) شغنانی ها و ديگر اقوام مسکون تـُخارستان بزرگ

  و گردان بلخ                    ز کاموس شان تيره شد روز و تلخ شگنیکشانی و 

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

  ز سقالب و وهری و از پهلوی       وز هندوی              شگنیز چينی و 
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  ز يک مرد سگزی شده همگروه          سپه بود چون خاک در پای کوه       

  نمانم که پی بر نهد بر زمين          و سقالب و چين     شگنانيکی را ز 

  کزين کينه هر گز ندارند بهر          و چينی و وهر        شگنیچغانی و 

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

  سپاهی ز چين تا به دريای سند          ينی و هند       و چ شگنی کشانی و

  سراپرده و ايل و ديديم و مهد           ز کشمير تا دامن رود شهد          

  که منشور شمشير رستم نخواند           و وهری نماند       شگنیکشانی و 

  ز سقالب چون کندر و شاه سند     و شنگل ز هند             شميران شگنی

  چغانی و رومی و وهری و سند         و سقالب و هند       شگنیکشانی و 

  دگر گونه جوشن دگر گون کاله    و وهری سپاه               شگنیکشانی و 

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

  درفش نو آيين و نو توشه ای           شه ای       به هر گو زبان دگرگون

  پراگنده بر نيزه و تيغ زهر         سرافراز دهر          شميران شگنی

  و چين هديۀ نو بريم شگنانز             همه پاک در پيش خسرو بريم      

  شگنان زرين کالهچو بيورد و            االن شاه چون پارس پهلو سياه      

  هم از خاک تا برج ماهی مراست       همی هر يکی گفت شاهی مراست     

در برخی از « : نموده است کهنظر اظهار ) ٢٠٨. ص(دوکتور صاحب نظر مرادی 
، »خيونيان« ، يا »هون ها « منابع تاريخی آريايی زردشتی و پهلوی، از يفتلی ها، بنام 

و » ابديل « ، در يونانی »هپتال « ، در مأخذ سريانی بنام »نانه) گ(خژ« ، »خياأآنه « 
می ) هونهای سفيد –هـُن « ، و در منابع بيزانيتی ها »اپطاليتو « و يا » هفتاليت « يا 
و » يفتال « ، و در پارسی »تيتال « ، و »هديل« يا » هپتال « در منابع ارمنی . فتندگ

، در منابع »ايدين « و » ِايده « ، در منابع چينی »هيطال « ، و در عربی »يفتل « 
نام » خونا « ، و در منابع هندی )تيت –، و تلفظ قديمی اش ايئپ َاش ِاپتيت« ختايی 
  ».نهاده اند

   :است کهداده ه ب نظر مرادی ادامدکتور صاح 
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» خـُگنانـِه « اگر يکی از نام های اين دودمان يا يکی از قبايل مشمول جامعه يفتلی را « 
قبول نماييم، اين قبيله از تبار مردم شغنان خواهد بود }  ےنۈنـ ږخـُ{ » خـُژنانـِه « و يا 

ميگفته }  ےنۈنـږخـ{ » خژنانی « و خود را }  نۈنـږــُخ{ » خژنان« که وطن خود را 
خژنانی ها از قديم تا کنون در دو طرف رود آمو در بدخشان زندگی می نمايند و . اند

  ».بزبان شغنانی، که از شاخه های زبانهای آريايی قديم ميباشد، تکلم می کنند

نابع بسياری هم در رساله دکتورای خود تالش ورزيده و مدوکتور خوش نظر پامير زاد 
ته که در منابع عربی نام و عالوه بر نظريه دوکتور مرادی، نوش  .است را جستجو نموده

، و در »شگنان « و در منابع پارسی از جمله شهنامه فردوسی بنام » شقنان « شغنان، 
ذکر  »نی –سی  –شی « و » نی –کی  –شی « ، »نی  –هه  –شی « منابع چينی بنام 

  .)٢٨. صپامير زاد، ( گرديده است

نوشته  )١٢. ص(رساله دوکتورايش  در قسمت وجه تسميه شغنان، دوکتور پامير زاد در 
  :است

قيقتر و ادف آن بررسی گرديد، هيچ يک آن دمفهومی که از شغنان و نام های متر« 
دقيقترين مفهوم اين نام در زبان . درست تر از مفهوم اين نام در زبان شغنانی نمی باشد

« شغنان را در زبان شغنانی بنام . شدشغنانی است طوری که پيشتر تذکر داده 
است که » ن ۈنـ« و »  ږخـُ«مرکب از دو کلمه » ن ۈنږخ« ، و ميگويند»  ےنۈنـږخـُ

در زبان »  ږخـَه« و يا »  ږخـُ« . شغنانی واضح می باشدمعنی هر دو جز در زبان 
عبارت از واژه پارسی » ن ۈنـ« شغنانی به معنای شيرين است و به ادعای برخی ها، 

اگر . می آيد» ناِن شيرين « به معنای » ن ۈنږخ« است که در اين صورت » نان « 
که، نمی شود که معنی زيرا. اما مفهوم دقيق را نمی رساند. چه اين معنی درست است

لذا . يک کلمه را از يک زبان، و معنی کلمه ديگر را از زبان ديگر ترکيب نمود
« طوری که . دقيقترين معنی اين نام در معنی کلمه ترکيبی در خود زبان شغنانی است

نهن « بپذيريم، » نـهن « را با اندک تغيير لهجه، » ن ۈنـ« به معنای شيرين و »  ږخه
مادر « می باشد که معنی اين کلمه ترکيبی » مادر « شغنانی به معنای در زبان »

که » ن ۈنـږخـ« در مورد  وجه تسميۀ اين نام. می آيد» مادر عزيز « و يا » شيرين 
شکل ديگر آن شغنان است حرمت گذاشتن به مادر وطن خواهد بود که احترام به وطن يا 

ت که قبايل آريايی نيز دارای چنين مميزه زادگاه يکی از ويژگی های اقوام و قبايل اس
« و يا » مادر عزيز « هستند و شغنانی ها بر اين اساس نام وطن يا زادگاه خويش را 

زيرا، برخی اساطير اين اقوام تا کنون نيز اين تعبيرات را . گذاشته اند» مادر شيرين 
يعنی » ديد « آسمان را که قومی از اقوام پاميری اند، ) يزغالمی ها(يزگالمی ها . دارند

 ،می نامند و اين تعبير در قديمی ترين سند آريايی ها» نهن « را » زمين « و » پدر « 
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جفت نيز وجود داشته است که زمين و آسمان را چون مادر و پدر » ريگويدا « کتاب 
  ».جدا نا پذير تصّور می کردند

» شغنان « دکتور پامير زاد از جملۀ کسانی است که تا کنون در قسمت وجه تسميه 
، ترکيبی از »ن ۈنـږخـ« در قسمت اينکه واژه  .ارائه داده استرا تعريف واضح تری 

در نظريه پردازان، تمام . است همگان توافق نظر دارند» ن ۈنـ« و »  ږخـُ« دو واژه 
با دوکتور پامير زاد موافق بوده و در » شيرين  «به معنای »  ږخـ« قسمت معنای 
« که اين واژه ترکيبی را » نهن « ، و دگرگونی آن به واژه »ن ۈنـ« قسمت تعريف 

زيرا که . تأمل است در خورمعنی کرده است، برای نظريه پردازان » يرين مادر ش
  . را منتفی می سازد شفرضيه اول او فرضيه دوم

  .است}  ےنۈنـږيعنی خـُ{ مفهوم اين نام در زبان شغنانی دقيقترين : فرضيه اول

نمی شود که معنی يک کلمه را از يک زبان، و معنی کلمه ديگر را از : فرضيه دوم
  .زبان ديگر ترکيب نمود

جز ، و »  خږ« غنانیزبان شپس چطور امکان دارد که جز اول سازنده اين واژه را از 
نهن « ها زمين را  يزغالمیبه تعبير اينکه (يزغالمی  زبان ، از)نۈنـ( دوم سازنده آنرا

  ، قابل پذيرش باشد؟)می گويند» 

مادر « در تمام زبان های پاميری وجود دارد که معنای آن » نهـن « در بدخشان واژه 
، يزغالمی ها، و شغنانی )در زبان خـُواری(واخانی ها، منجانی ها، چترالی ها . است» 

 اين واژه را پارسی زبانان هم با کمی تغيير آوايی. استفاده می کنندآنرا بطور مشترک 
چند واژه در در  .تلفظ می کنند» نـَنـَه « را » نهن « در بدخشان استفاده می کنند و آنها 

  :در نظر می گيرمرا زبان های انگليسی، پارسی، روسی، و آلمانی 

  روسی           پارسی            انگليسی               آلمانی   

                                              Mother           Mutter             Матьمادر            

 Brother            Bruder              Братبرادر          

ی همريشه در زبان های مختلف با کمی که اين واژه ها با اين مثال واضح می گردد
شباهت ها، نمی توان، معنای جزء از واژه  با وجود اين. تفاوت آوايی، وجود دارند

جستجو نموده و معنايی را ترکيبی را از يک زبان، و جزء ديگر آنرا از زبان ديگر 
                                                            .استنباط نمودبرای آن 



١٠ 
 

nowrooz.sabiti@gmail.com     www.shughnan.com  

تبديل می » نهن « به » ن ۈنـ« دوکتور پامير زاد گفته است با اندک تغيير لهجه، واژک 
اگر چه در زبان شغنانی در . مطرح است) حروف واول(واکه ها  ابدالدر اينجا . شود

معمول است، خاصتن در قسمت ها قسمت جابجايی و جايگزينی واکه ها، در واژه 
  :مثلن در جملۀ های شغنانی. ضماير، صفات و افعال مذکر و مونث

آن (. ستوڅيج رښشت ور ويـ  ).گاو سرخ گريختآن ماده (. ستاڅشت ژاو رار هيـَ
  ).برزه گاو سرخ گريخت

روشت « و » راشت « و واژه های  »او« هر دو بمعنای » يو « و » يه « واژه های 
« هر دو بمعنای » وست څر« و » است څر« و واژه های » سرخ « هر دو بمعنای » 

جايگزينی و ابدال واکه ها، در ضماير، صفات، و افعال،  صرف بااست که » گريخت 
  .بکار می روند) مذکر مونث و(برای تشخيص جنيست 

است و ديگری ) اسم، صفت، قيد، و فعل: مانند( است ، در زبان يکی واژه با وجود اين
واژک به تنهايی معنا ندارد، ولی يک جز که  )پيشوند، ميان وند، و پسوند: مانند( واژک
به تنهايی معنا ندارد ولی زمانيکه با » بان « مثلن واژه . شمار ميرودواژه بنی ساز مع

معنی کلمه را ديگرگون می کند، و از آن معنی ) باغبان(يکجا شود، » باغ « واژه 
  .ديگری افاده می گردد

» ن ۈنـ« صفت بوده و جز دوم آن ، » ږخ «اول آن ، ترکيب »ن ۈنـږخ« در واژه 
  .است) پسوند(واژک 

، »پسوند مکان، و يا اسم مکان ساز « در زبان شغنانی واژک های زيادی به صفت 
  .) ندۈج(ن ۈ، جـم، جاگهۈ، اڅن، جيۈن، دۈا: مانند. استفاده می گردند

  يازگام، = م ۈشاران؛  يازگـ= م ۈارښ: مۈا

اتاق (گنجورک = نک  گنجور، خزينه خانه،   زيدا= ن ۈصندوق،  ِزد= ن ۈدښچا: نۈد
و گنجور خانه، » خانه زير زمينی « به معنای » نـَک ۈزيخـ« زير زمينی کوچک، که 

  سنگالخ= ن ۈای دښ؛  )انبار خانه هم گفته می شود

مرغانچه، مرغ  =  څجي ښديو خانه؛          چ = څيو جيڎکاهدان؛  =  څجي ښوا: څجي
  .ايچه

   .محل جمع نمودن رمه: مال جاگه: جاگه

کندِن خاک، جايی که خاک برای : نۈِست جـ): د تلفظ می کنندنـْۈبرخی ها جـ(ن ۈج
محل = ن ۈجـ ؛    جـَِرهی)، خاکستر دانجای خاکستر(  ندۈير جـٿتعميرات می بيزند؛   
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کندن، خندق، محل سيل بردگی وغيره که (د نـْۈن و يا پــِجـۈپــِجـ و يا جای کند گل رس؛ 
) ، کاويدن، کافتنکندن، حفر نمودن= چينـتاو « اصلن از فعل اين پسوند ). گودال باشد

، و اسم )بکـَنيد(ت ېچـَهنـ« و » ) بکـَن( چـَهن« مثلن وجه امری آن . گرفته شده است
آمده است ) کندگی، حفر شده(چـينـچـِن « ، و اسم مفعول )کـَننده، حفار(  جېچـهـن« فاعل 

تبديل شده / ج / به / چ / بوده بعدن آوای »  نتۈند و چـۈن و يا چـۈچـ« که اول بشکل 
  .است، در آمده است» جان « که به معنای » ن ۈجـ« با ) هوموفون(و واژه متشابه 

نام ( غادی شان = ن ۈـښ ے، غاد)محل بود و باش روشانی ها( روشان : نۈـښِر: نۈا
ن و قريه وير نام کوهی است در ميان شغنا= ن ۈ، خـَهر)در شغنان ېڤمحله در ناحيه در

  ).ساوان، نام دهکده ای در شغنان(ن ۈدر مقابل شهر خاروغ، ساو

که تنها  ی مکان ساز، با تغيير آوای واکه در زبان پارسی هم وجود دراندپسوند هااين 
در زبان پارسی به آوای تک )  ۈ(  (Long Monophthong)آوای تک صوتی کشيده 

» آن« به » ن ۈ« ، و »دان « به » نۈد«  :مانند. تبديل می گردد) آ( صوتی کشيده 
به  /e/آوای واکه (که در اينجا روشان = ن ۈـښ؛ ِرگلدانی=  ےنۈگلد.  تبديل می گردد

/u/  تبديل گرديده است/ آ / به /  ۈ/ و آوای / ش / به /  ښ/ و آوای.  

« پسوند و ) که شايد از اوستا و يا پهلوی اخذ گرديده است(پارسی زبان » آن « پسوند 
» ستان « و » آن « . پارسی هستنددر » ِستان « شغنانی مترادف پسوند در زبان » ن ۈ

» آن « آريايی با پسوند  نام بيشتر محالت مسکونه اقوام. است» سر زمين « معنای به 
کران، يمگان، منجان، واخان،  غاران، کلفگان، ختالن، بدخشان،: مانند. آمده است

  . ايران و پروان، خراسان،ان، سمنگان، بغالن، جوزج

آمده است که به ) آريا وئجه، اير وئجه، و توروئجه« در کتاب اوستا هم واژه های 
» ايرج « از » اير « که است ) سر زمين آريا، سرزمين اير، و سرزمين تور« معنای 

 آنهادشاه اقتباس گرديده اند که بعدن سرزمين پسران فريدون پا» تورج « از » تور « و 
  .بنام ايران و توران مسمی گرديده اند

بوده، ولی بيشتر بعد از قرن نوزده موجو هم در نام بعضی از محالت» ستان  «پسوند 
خراسان کشور سياسی از نامگذاری  سيا مورد استفاده قرار گرفته است که اغلبًاهم در آ

ولسوالی شان، در بدخ. ه استمسمی گرديد )يعنی سر زمين افغان ها(به افغانستان 
» چهار مغزستان « خان ولسوالی يمگان بنام يک قريه در دره جـُو ) بهارک(بهارستان 

بعد تر کشوری بنام پاکستان، و در دوران . را دارند» ستان« ياد می شود که پسوند 
يزستان، و کشور های گرجستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغ شوروی سابق

  .ود نمودندتاجيکستان، عرض وج
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پارسی بمعنای سرزمين بوده، و در » ستان « و » آن « شغنانی، » ن ۈ« پسوند 
اير لند،  انگلستان،= انگلند : مانند. است (land)انگليسی معادل اين واژه ها، واژه 

   .وغيره) سر زمين يخ(، آيسلند )سرزمين سبز(گرينلند 

بدان افزوده » آن « گويند، وقتی که پسوند می ) خش و يا بـَلـَ( بَدخش لعل را در عربی 
نايش سر زمين لعل و الجورد آمده را بخود می گيرد که مع » بدخشان« شود، شکل 

ن ۈـښبـََد« می گويند، و بدخشان را »  ښبـَدهـ« را » بدخش « در زبان شغنانی . است
واژه عربی ، »بدخش « نويسنده اين سطور بدين باور است که که واژه . می نامند» 

کوه . وام گرفته اند )شغنانی هابخصوص (ين واژه را از آريايی ها نبوده و عرب ها ا
نزديک به ) در مقابل قريه غاران افغانستان(لعل در قريه اندراب اشکاشم تاجيکستان 

از قريه جات شغنان به شمار رفته  ئیظاهر شاه، غاران جزسلطنت تا دوره . شغنان است
و پس غاران جز. ليات خود را به عالقه داری شغنان تحويل داده اندو مردم شغنان ما

. هم در آنزمان در قلمرو شغنان بوده است »بدخش « و اين  قلمرو شغنان باستان بوده
« عربی در اصل واژه شغنانی » بدخش « روی اين اساس گفته می توانم که واژه 

ه فعلن هم در زبان شغنانی کار اين واژ. بوده است» سنگ لعل « به معنای »  ښبـََده
« و بدخشان را ) ښے، و بدخښے بـََد« برد دارد که در زبان شغنانی، بدخشانی ها را 

را که يک آوای ترکيبی /  ښ/ هويدا است که عرب ها آوای . تلفظ می کنند» ن ۈـښبـََد
دو آوای يکپارچه آنرا ادا کرده نتوانسته، و آنرا به شکل است / ش/ و / خ / از آوای 

» شگنان « طوريکه عرب ها در نام . تلفظ نموده اند) خش/ ( ش/ و /  خ/بسيط بشکل 
. ه اندآوا نوشت» شقنان « به شکل / ق / حس نکرده و آنرا با آوای را / گ / آوای هم 

که يک پسوند اسم مکان ساز است به آن » ن ۈ« بوده و پسوند » لعل » «  ښبده« پس 
  .ياد شده و معنای سرزمين لعل را می دهد» ن ۈـښبَد« افزوده شده که بنام 

  . مرا مورد بررسی قرار می د» ن ۈنـږخ« اکنون وجه تسميه نام 

 -دوره زبان های هناز تيزبان های شغنانی و پشتو از جمله زبان های ايرانی شرقی 
=  ښوا= ه ښوا: مانند. می باشند که واژه های زيادی را بطور مشترک دارند  اروپايی

 ږخو« واژه گوش، وغيره که از اين ميان، بطور مشترک از =  ۈږغـ=  ږعلف،   غـو
« معنای هر دو . ندهم به عين معنی استفاده می شو) شغنانی( »  ږخـُ« و  )پشتو(» 

خوش زبان، شيرين « به معنای » ژبی  ږخو« در زبان پشتو . می باشد» شيرين 
، )شيرينی فروش(» ه واال ږخو«، »وطن شيرين « به معنای » وطن  هږخو« ، »سخن

در زبان شغنانی اين واژه با دو تلفظ . است) شيرينی ها، حلويات: اسم جمع(» ه ږخوا« 
که شکل . متفاوت بحيث صفت در ضماير و اسمای مذکر و مونث در جمله واقع می شود
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 ڤز ږـېـَند دس خڅاسد پـُ: مانند .است»  ږخـَه« و شکل مونث آن »  ږخيـ« مذکر آن 
  .  ..بچه اسد آنقدر زبان شيرين دارد که...    ےاد

دختر مليح و =  څغه ږخه خربوزه شيرين؛= خربوزه  ږخي سيب شيرين؛ = مـون  ږخهـ
  .شيرين روی، حـسـِين، با لطافت) صفت= ( څبي ږخه بچه مقبول؛= ه ڎغ ږخي جذاب؛

» يانی ږخـو« شرقی افغانستان، يک ولسوالی بنام  –در واليت ننگرهار در جنوب 
ابدال / گ / و / ژ / به را /  ږ/ است، که پارسی زبانان و گاهی خود پشتون ها، آوای 

اما، باشندگان اين . تلفظ می کنند» خوگيانی « و » خوژيانی « می کنند و آنرا بشکل 
الرؤف قتيل عبد: مثلن. می نويسند» يانی ږخو« ولسوالی، بيشتر تخلص خود را بشکل 

، تخلص خود را )داستان های کوتاه در زبان پشتو(» ه کيسیڼډل«يانی نويسنده کتاب ږخو
يک مفهوم در  با» ےنۈنـږخ« و » يانی ږخو« واژه های  .نوشته است» يانی ږخو« 

در ننگرهار، نيشکر را زياد کشت می کنند و از آن . زبان های مختلف بکار رفته اند
بی مناسبت نيست، که شايد » يانی ږخو« با » نيشکر « شکر توليد می کنند، و مفهوم 
. ناميده اند» يانی ږخو« و يا بزبان پشتو » شکرستان « از وفور نيشکر در آنجا، آنرا 

. شغنان در بدخشان مشهور است توت زياد است، و شيرينی توت و تلخان در شغنان هم
به (توت خشک و مغز چهار مغز را با هم يکجا نرم می کوبند  کهمخصوصن، زماني

و از آن معجونی درست می کنند ) ، مأخوذ از فعل شکيدناصطالح بدخشانی می َشکـَند
سفيد « پارسی دری بدخشانی بنام و در » ز مـَنـجـَک ۈغـ« بنام که در زبان شغنانی 

به وفرت پيدا می ) چاسنود باال(» د ۈنـږـَڅ« و هنوز هم در قريه  ياد می شود» پوستک 
» دره ږخه« يکی . شروع می شوند»  ږخه« در شغنان دو جای ديگر هم با واژه . شود

کوهی  ای بدخشان خود مختاريکی از ناحيه ه» شاخ دره « و » شاه دره « که فعلن بنام 
فعلن تلفظ شغنانی اين ناحيه . ان است که در جوار شهر خاروغ قرار دارددر تاجيکست

اما، دختران و پسران آن ناحيه از حسن و . گفته می شود» دره  ښخا« تغيير خورده و 
به . اند که در شغنان آنزمان زبان زد خاص و عام بوده اندبوده زيبايی خوبی برخور دار 

شکر دره « که معادل ولسوالی » دره خوبرويان « يعنی » دره  ږخه« اين مناسبت آنرا 
قلعه « اين بوده که در آنجا راشت قلعه » شاه دره « تغيير نام آن به  .در کابل است» 

در . معنی کرده اند» شاه دره « يکی از شه نشينان بوده، و بدين مناسبت آنرا » سرخ 
. ه اندترجمه کرد» شاخ دره« است که آنرا  »اخ ش« به معنای »  ښ خا« زبان شغنانی 

گويا، شاهان و ميران آن دوره به امير قصه های شفاهی مردم شغنان حاکی از آنست که 
به برای امرای قطغن سه دختر را به صفت کنيز، قطغن باج پرداخته اند و ساالنه دو و 

های گوسفند مار  شاه راشت قلعه، به عوض يک کنيز، شاخ. نموده اندعنوان تحفه اهدا 
ولی او . خشمگين می شود امير از اين عمل اش. تحفه می برد کو پولو را برای امير

شما امير و سلطان جهان هستيد و در دربار شما، سفيران از  :دليل می آورد و ميگويد که
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د و اين يک نمونه در دربار شما باشد، تا جلب توجه شود و نکشور های مختلف می آي
هند تا به سند، ايران و از در دربار تان » مارکوپو « شاخ های گوسفند « صفت اين 

خوشنود می شود، و را منطقی تلقی نموده و امير قطغن از اين گفته . دچين می می رو
  گوسفند مارکوپولوو يا خود ( نخچيرکه دارنده شاخ ، »شاخ دره« همان محل را بنام 

اين داستان ها، ساخته و پرداخته مردم است که معنی اصلی يک . ياد نموده است )بوده
شاخ « بعضی از باشندگان  . جای را دقيقن نفهميده و شروع به داستان پردازی می کنند

است و » دره  ږخه« آن آنها ميگويند که نام اصلی . دميگوين» دره  ږخـه« ، آنرا »دره 
يک نام مشهور . است» دره  ښخا« شکل مفرس » شاخ دره« که » دره ښخا« نه 

های  از کوه که نام رودی است که يک شاخۀ آن است»  څنڅې ښخا« ديگر در شغنان 
و دره واشهْر(» دره  ڤاشهْرڤ« سرچشمه گرفته، و از ميان ) دولت شاهی( ےيښلت ۈد
از کوهای قريه  عبور می نمايد و شاخۀ ديگر آن )يازگام(» م ۈياز گـ« و قريه ) 

 –غارجوين ( ېڤپـَهست –غارجوين سرچشمه می گيرد که بين قريه جات غارجوين 
و با رود واشهْر) سرپل انديز( »  ېږځاند« ن و در دهکده مرز تعيي) وير(و وياد ) پستيو

به دريای پنج  گذشته و) کـُُرنج( »  ٿنج يـِهۈکـر« دره  يکجا می شود و از ميان دهکده 
) شيرين (»  ږخه« واژه که در اينجا بوده » څنېڅ ږخـه« نام اين رود، شايد . می ريزد

اين واژه . است) رود، و يا دريا ( به معنای»  څـَښ« کلمه ترکيبی از واژه »  څنښې« و 
( و يا »  څنڅېارخت « در زبان شغنانی در يک جای ديگر هم ذکر شده و آن عبارت از 

سرچشمه گرفته و از ميان قريه در ) جهيل شيوه(ل ۈقـوه ښېاست که از  ) رود َاَرخت
« پس نتيجه گرفته می شود که واژه . مارخت عبور نموده و در دريای پنج می ريزد

بنام های هريرود، را است که در پارسی هم دريا ها ) رود( در زبان شغنانی »  څنڅې
»  څنڅې« شغنانی آن معادل که » رود « واژه . ندشرود، وغيره ياد می کنفراه رود، خا

واژه به واژه با اين ترکيب معنای . دو رود در شغنان اين پسوند را دارنداست، نام 
/  څ/ و /  ږ/ چون دو آوای . )شيرين و گوارا رود( در پارسی می شود» څنېڅ ږخـه«

تاثيرات آوايی بر يکديگر سبب و می باشد، متفاوت رج امخاز نقطه نظر جايگاه دارای 
 ،کند و از سبب ابدال آوا ها ابدال/  ښ/ جای خود را به آوای /  ږ/ شده است تا آوای 

در زبان پارسی و شغنانی اينگونه . تبديل شده است»  څنڅې ښخا« به »  څنښې ږخـه«
نوشته ) نون (واژه های، شنبه، پنبه، و دنبه، با نويسه : مانند. ابدال های آوايی زياد است
تغيير داده است / mم / به آوای دولبی  ،/ nن / آوای خيشومی  می شوند، ولی در تلفظ،

پمبه، و ، )ےو در شغنانی شمب( و در اين صورت واژه های ذکر شده بصورت، شمبه 
  . دمبه، تغير شکل نموده اند

، )ږ څېنڅـخه ږ دره، وـ، خهنۈنـږخـ( سه نام موجود در زبان شغنانی اينبه استناد با 
» ، و مقبول شکرشيرين، « های ه برابر با واژ»  ږخـُ« واژه نتيجه گرفته می شود که 
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، فرض نموده، و از »تان ـِس« برابر با پسوند را » ن ۈ« ) پسوند(و واژک بوده پارسی 
در » ن ۈنـږخـ« که معادل با نام  را استخراج می کنيم) َشکـّرستان( ژه ترکيب اين دو وا

  .پارسی است زبان

زبان زد خاص و عام در  از طرف ديگر، زيبا رويان شغنان از زمان باستان تا کنون
و مردم شغنان هم پسران و دختران مقبول و خوب صورت را با صفت  ندبدخشان بوده ا

و اين صفت هم در مورد وجه تسميه شغنان بی . توصيف می کنند»  ږ، و خـهږخـي« 
. آمده اند» شکر « در زبان پارسی هم نام بسياری از جاهای با ترکيب . مناسبت نيست

نام (قريه شکرلب در ولسوالی يفتل، قريه شکر خواه در ولسوالی شهر بزرگ : مانند
ولسوالی شيرين تگاب در ، ولسوالی شکر دره در کابل، )قديمی اين ولسوالی پساکوه است

که » قند « م نام بيشتر از محالت را با ترک ها ه .را ميتوان نام برد واليت فارياب
« با واژه » شکر « مترادف بودن واژه . ندااست، نامگذاری نموده » شکر « مترادف 

  :در بيت زير از حافظ شيرازی کاملن مشهود است» قند 

  پارسی که بنگاله می رود قندشکن شوند همه طوطيان هند            کين  شکر

، )تاشکند امروزی(، تاشقند )خوقند( سمرقند، قوقند :عبارتند ازجاهای پسوند قند دارند 
  . يارقند وغيره

د نگذاران مروجه خود باالی محلی نامی ميزبمختلف، با م اقواين جای تعجب نيست که، ا
   .متفاوت بوده، ولی در معنی يک چيز را افاده می کند ،در لفظنام آن محل که 

که در لفظ متفاوت هستند ، )ازبيکی –ترکی ( قلعه قزلو ، )شغنانی( راشت قلعه: مانند
نام دره ای در ( راشتک دره ،ويا. را افاده می کنند» قلعه سرخ« ولی در معنی همان 

، از لحاظ واژگانی متفاوت هستند، )در زيباک( سرخ درهو ) در شغنان ېڤکوه های در
لی مسمی گشته است واما معنای شان يکی است که محلی که خاک سرخ داشته به اين نام 

شغنانی، عين معنا »  ےنۈنـږخ« و واژه پشتو » يانیږخو« واژه . در زبان های متفاوت
و در » رستانشک« ترجمه واژه به واژه آن در زبان پارسی افاده می کنند که را 

که فعلن کشوری معادل با اين می شود »   = Sweetsland    سويتس لند«  انگليسی 
  .وجود دارد» سويتزرلند « نام بنام 

در کشور های اروپايی، عين معنا را افاده می کند  (ia‐)» يا  –يه، و  -« همچنان پسوند 
سرزمين = بريتانيا (برتانيه : مانند. در پارسی است) ستان، و سرزمين  -(که معادل 

ين سرزم= اسپانيا (؛  هسپانيه )سرزمين ايتالوی ها= ايتاليا (؛  ايتاليه )بريتانيايی ها
سرزمين = سلواکيا (يه ، سلواک)سرزمين رومنی ها=  رومانيا(، رومانيه )هسپانوی ها
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تان آسيای ميانه سرزمين ترک ها، و يا ترکستان، که شايد از ترکس(ترکيه ). سلواک ها
  .)مأخوذ شده باشد

= ِانديا «  (، »هنديا « به » هندوستان  «جهت ثبوت ادعای فوق، تبديل نمودن نام 
(India همچنان ايرانی ها . مدرک کافی است )کشور )و در مجموع پارسی زبانان ،

ترتيب، لهستان، مجارستان، و ارمنستان را به ) هنگری(ارمنيه، و هنگريه های پولند، 
  .می گويند

/ ن / چيزی که در اينجا قطعيت اين معنی را مورد ترديد قرار می دهد، آمدن آوای 
  } نۈنــږخـ{ . است» ن ۈ« و واژک »  ږخـ« اضافی ميان واژه 

در بعضی از واژه ها، بعد از گذشت زمان، بعضی آوا های اضافی وارد می شوند، و 
در اصطالح . بعضی اوقات، بعضی آوا ها از اصل بدنه واژه ها، حذف می گردد
» Increaseافزايش « زبانشناسی اضافه نمودن و يا حذف نمودن آوا ها در واژه به بنام 

 .می گويند»  Omissionکاهش « و 

  :در زبان شغنانی» افزايش « مثال های 

ی است که معادل آن در زبان پارسی ت، صفت نسب»اېج « ) پسوند(در زبان شغنانی واژک 
؛ )بهشاری(ج ېارښبه= ار ښبه ؛)ويری( ويادېج= وياد . است} يای نسبتی { » ی « 
  ، )پدرودی(ج ۈڎېپـِدر =  ۈڎپدر

استفاده » ج ېا« آوای واکه ختم شود، در وقت نسبت دهی، از پسوند  اسم مکان بهزمانيکه 
نيمده = نيمده : مثلن. کار گرفته می شود»  ےچ« ی تنمی شود، و در عوض از پسوند نسب

 ےچدره  ښخا) = شاخ دره(دره  ښ؛  خا)شيوه چی( ےوه چښې) = شيوه(وه ښې؛ ےچ
گفته نمی » ج ېورويه ي« که  )پار دريايی( ےچِورويه ؛ ےارگوچ= ارگو ). شاخ دره چی(

  .شود

نسبتی پارسی، در زبان شغنان، به واکه کوتاه » ی « ولی، در بعضی موارد، همان 
 ےدر مارخت چ« و يا » ج ېدر مارخت« گفته نمی شود که : ملثن. عرض وجود می کند

) کابلی( ےبل، و يا کا»درمارخت « ، منسوب به » ےدرمارخت« ، بلکه گفته می شود »
  .منسوب به کابل

در زبان شغنانی، گاهی صفت نسبتی، از ابدال واژه ها صورت می پذيرد که خيلی جالب 
به »  ۈ« که در اينجا، صرف آوای ) روشانی(ن ښېر) = روشان(ن ۈـښِر: مثلن. است

  .تبديل گرديده و از اسم مکان، صفت نسبتی ساخته شده است»  ې« آوای 
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ِاهـ « به آوای »  ۈ« که در اينجا، آوای ) چاسنودی(د نـِهـْوږـڅ) = چاسنود(د ۈنـږـڅ: و يا
  .گويند» افزايش « که آنرا  در آن اضافه شده است»  wو « تبديل شده، و آوای دولبی » 

تبديل می  /:i/به آوای  /:u/که در اينجا آوای ) شدوجی(ـِدِويد ښ) = شدوج (ـِدوود ښ: ويا
  .شود

« صفت نسبی در نام های مکانی چون » جمع « در شکل » افزايش و کاهش « مسئله 
= د ۈنـږـڅ« ، و »نج ـِخ« ، »روشانی = ن ۈـښر« ، »دولت شاهی =  ےـَيښلت ۈد

  .کاملن مشهود است» چاسنود 

؛ )از دولت شاهی، منسوب به دولت شاهی(  جېي ےيښلت ۈ؛ د)دولت شاهی( ےيښلت ۈد
و در گفتار، بعضی ها،  که صورت درست آنها است) دولت شاهی ها( نېج ےيښلت ۈد

تلفظ می » ج ېـَيښلت  ۈد« بوجود می آورند و آنرا بصورت » کاهش « اين در تلفظ اينها 
 . از آنجا ساقط می گردد» ye ےي« کنند که آواهای 

Důlatxa-ye yeidj        = Důlatxayedj 

است » خنج جين « که صورت مخخف ) خنجی ها(ن ېخـِنجـَه ج؛ )خنجی(ج ېخنج= نج ـِخ
آوای » افزايش « ، در آوای آن تاثير آورده و سبب /ج / که در اينجا از سبب وفور آوای 

  نېج هخنج= خنج . در اين واژه گرديده است» ـه « 

» ن ېنه جښېر« که بعضی ها آنرا بشکل ) روشانی ها(ن ېن جښې؛ ر)روشان(ن ۈـښر: ويا
  .مطرح می گردد» افزايش « کنند که باز هم مسئله تلفظ می 

n = Rexein = Rexeindjein = RexeinadjeinůRex 

ن ېنهـودجږـڅ= د ِنـهـْوږـڅ= د ۈنـږـڅ: در» کاهش « ويا مسئله   

» کاهش « از اين واژه حذف می گردد و در اين واژه / د / که در تلفظ بعضی ها، آوای 
.ساقط گرديده است/ د / ن که در اينجا آوای ېنـِهـوجږـڅ: مانند. به وجود می آيد  

نـهـوجينڅږ= ن ېج دِنهـوڅږ  

» ن ۈ« و »  ږخ« ميان واژه » ن ۈنـږخـ« در واژه /  ن/ به همين صورت، آوردن آوای 
اين . در اين واژه آمده است»  Increaseافزايش و يا «يک آوای اضافی است که به شکل 

و » پرورد « از ترکيب واژه : مثلن. قسم افزايش سازی در زبان پارسی هم زياد است
« بدست می آيد و از ترکيب  (Parwrdigor)که » پروردگار « ، واژه »گار « پسوند 
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 بدست می آيد که (Ofaridagor)بدست می آيد که » آفريدگار « واژه » گار « و » آفريد 
  ١.آواهای اضافی هستند / a/و  / i /در ترکيب اين واژه ها، آوای های 

  :نتيجه گيری

. تلفظ می گردد» ن ۈنـږخـ«  ه ثبوت می رسانند که شغنان درزبان شغنانی،داليل فوق ب
و و شقينه آمده، به شکل خيون، هيون، شگنان، شقنان، » شغنان « واژه در متون قديم 

 ږخـُ« ترکيب گرديده که جز اول آن شغنان از دو جز . شده استدر آخر به شغنان تبديل 
 بوده و»  ږخو« پشتوی واژه آن معادل  شغنانی که»  ږ، و خـهږخـي« که از صفت » 

که در  پارسی » ن ۈ« ده و با پسوند مکان ساز آم) شيرين، و زييا روی« به معنای 
« ه به واژه آن در پارسی است، ترکيب گرديده است که معنای واژ» ان « معادل آن 

« در آوا های نام اصلی شغنان که  .می باشد» شکرستان، و سر زمين خوبرويان 
در » ن ۈنـږخـ« و  است، اولن ابدال سازی، و بعدن تقليب صورت گرفته» ن ۈنـږخـ

  .تبديل شده است» شغنان« آخر به 

پارسی، ترکی، ختنی، سغدی، چينی، ارمنی، عربی، يونانی، (منابع و مأخذ گوناگون 
قوم شغنان از دوره باستان تا اکنون در سير تحول تاريخی و سياسی مبّين آنند که ) وغيره

قرون متمادی، همرديف کشور گشايان کوشانی، و يفتلی نفش بارزی در آريانای قديم طی 
شکيل کشور های نو بنياد افغانستان و تاجيکستان نقش محوری و همچنان در ت داشته اند

  .را ايفا نموده اند، که ذکر همه اينها در اين مقاله سبب تطويل کالم می گردد

در صورت ذکر نام، منبع ،  مقالهحق چاپ برای مؤلف و ناشر محفوظ بوده استفاده ازين : نوت
  .خذ و نام نويسنده مجاز استؤم

  :منابع و مأخذ

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

  . ١٢،٢٨. ، صص)١٣٧٧(

، ١٣٨٨، انتشارات خيام، کابل، )اول و دوم. ج(مرادی، صاحب نظر، بدخشان در تاريخ 
  . ٢٠٨. ص

  )جنگ رستم با تورانيان(ابو القاسم، شاهنامه  فردوسی،

                                                            
، »دستور معاصر زبان پارسی دری « کتاب به بخاطر آشنايی با مسايل ابدال، تقليب، افزايش، کاهش، همگون سازی و نا همگون سازی،   ١

  .مراجعه شود، ١٤٠ – ١١٦. صص ،تاليف پوهاند دوکتور محمد حسين يمين
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، موجود در سايت انترنتی )آنالين( ) فرهنگ لغت فارسی(لغت نامه دهخدا، عالمه 
  :زير

org.loghatnaameh.www://http/  

يمين، محمد حسين، دستور معاصر زبان پارسی دری، بنگاه انتشارات ميوند، کابل، 
   ١٤٠ – ١١٦.  ، صص١٣٨٤

  

  


