تأملی بر مقاله «هویت و بحران هویت چگونه صورت میپذیرد»
(بخش دوم -وجه تسمیه شغنان)
نوشته :دکتور خوش نظر پامیر زاد

اول عقرب ۱۹۳۱
مقاله که در سایت سیمای شغنان به نشر سپپرد شپد ب بپه مپت م تپرت نپوروز عمپ پابت
تالیف گردید است .پیش از همه چیز عنوان مقاله در یک مفهوت مپبهت پپیش مپ یپد کپه
خوانند دس م زند؛ شاید هت نویسند خواسته تا مفهوت هویپت را بپرای شپغنان ت میپل
و ارزیاب نماید .ولپ تپداوت مقالپه بپرعهس بپه چنپین چیپزی خاتمپه نمپ پپزیرد .پپس از
مرور چند پاراگراف خوانند در م یابد که تداوت مقاله بیپرون از پدس او مپ باشپد و
فورا به سوال سردچار م گردد که نویسند چه هویت را جستجو داردب هویت پوم ب
هویت مزهب ب هویت مم ب  . . .را؟
پاراگراف های اولیپه مقالپه بپا چنپین سپردرگم همپرا اسپت .امپا پپاراگراف هپای بدپدی
زهن را تداع به ن م کنند کپه در وجپه تسپمیه شپغنان نویسپند مپ خواهپد کپه هویپت
شغنان را ارائه بدارد .این بخش مقاله بیشتر از پپیش در ابهپات هویپت مپ چرخپد .اینهپه
وجه تسپمیه نپات بپا هویپت چپه ربرپ داردب پابت وپا ب بپدون پدا ل روشپن بپر ایپن
ارتبپپار بپپه ت میپپل کممپپه شپپغنان یپپاز م پ نمایپپد .بپپا مپپرور مختوپپری بپپر تپپاری سیاس پ
شغنانب هویت وم و تاری را مورد مدا ه رار م دهد.
که در مورد وجه تسمیه شغنان مررح شد ب در یپک کمپ بپاف بپدون جهپت و بپ
ب
ارتبار به هویت شغنان ابت وا ب در میدان وسپی انترنیپت جپونن نمپود و «خپدا و
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اهست» هرچه بگیرش مد در ن گنجانید است .در تداوت ن بر واهای ترکیپب دهنپد
« ْ
خږنون» چسپید و در مورفو – فونیت شناس م ال های زیادی از ابپدال واهپاب تقمیپب
واهای کتب دری پوهاند سین یمین ورد که هیچ یک ن بدرد بخور موضوع او نم
باشپپد .در ابپپدال کممپپات ت میم پ از کممپپه «بدخشپپان» پپپیهش نمپپود و بپپه تدقیپپب ن وجپپه
تسمیه « ْ
خږنون» را بر اساس زبان پشتو بررس نمود است .تدبیر کممات را در زبپان
های دریب انگمیس ب روس و لمان م ورد که مدموت شد نمپ توانپد کپه ایپن اشپیه
روی هویت را مستند م سازد یا ب ران هویت را؟
و ت به چوکات م توای مقاله د ت شود؛ مدموت مپ شپود کپه پابت وپا ب خواسپته تپا
فیل را در خمته بگنجاند .در یک مقاله گنجایش ب ث تاری سیاس ب هویپت پوم ب وجپه
ْ
خږنپون بپا دامنپه
تسمیه شغنانب ب ث در مورد واهاب ابدال و تقمیپب ن هپاب وجپه تسپمیه
وسی اشیه ها که هر یک این مبا ث خود کتاب خواهد بودب به ن م ال بان م مانپد.
این ییرمجاز نیست کپه در یپک مقالپه بپر اسپناد تپاریخ ب مشخوپات اتنیهپ ب دنیپل در
وجه تسمیه و استنتاجات اکادمیک تهیپه شپودب ولپ در مقالپه مپورد نظپر تهیپه بپر چنپین
مرالب نه به هدف ا بات ادعا که مسئمه هویپت اسپتب وپورت گرفتپه بمهپه بپا در مپد بپه
هر موضوع ابت وا ب به مسئمه تاز ی روبرو م شپودب لپزا پپرورش مرمپب کپه
باید به وورت سیستماتیک و مرابق نیازمندی مسئمه باید وورت بگیردب تغییر خپورد
و در اشیه ها فرو م رودب تا ن جا که خود باز متوجه شد و به اشپیه دیگپری مپ
چسپد.
چنین است چوکات م توای مقاله که به مسئمه هویت شغنان اشار ی هپت نپدارد .زیپرا:
هویپپت شپپغنان را هویپپت پپوم ب هویپپت فرهنگ پ ب هویپپت اجتمپپاع و اخ پ ب هویپپت
هنریب هویت تاریخ ب هویت مزهب و ت هویت ا توادی تشهیل م دهد که در هپر
یک این هویت ها ارزش های بزرگ نهفته م باشد و ن چه دعوی گر هستیت بر بنیپاد
این ارزش ها م باشد که خوشبختانه سرمایه عظپیت مدنپوی را گزشپتگان مپا بپه میپراث
گزاشپپته کپپه تپپا کنپپون همپپه ن ناگفتپپه و نانوشپپته با یمانپپد اسپپت .و تپ پپابت وپپا ب مپ
ْ
خږنپون» کپه مفهپوت عپال «مپادر شپیرین» را
خواهد هویت شغنان که کممپه بپدل شپد «
افاد مپ دارد؛ ارزیپاب نمایپدب ایپن رریپق ن بپود نپه ن کپه بپر وجپه تسپمیه شپغنان کپه
ورف قیقت یک نات را مررح م کند و ن هت بر بنیاد ا تمانت کپه بپر هویپت هپای
یاد شد کوچهترین تا یری به جا نم گزاردب را تا ن جا دنبال نماید که به بوت برساند
خږنون»ب ْ
جز دوت کممه « ْ
(نون) کممه ابدال شد «نهن» به مدن «مادر» نیست که در
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کتاب «تاری باستان شغنان» به بوت رسید است .او به همه ت ش بپه جپای مپ رسپد
که ن ضرب الم ل شغنان را موداق عمل م بخشد که مپ گوینپد« :نپان افتپاد؛ کمچپه
شد .کمچه افتاد هیچ نشد».
اگر به جزئیپات مقالپه نظپر بیانپدازیتب نهپات چنپد در ن بپه رپور مشپخم ابپل ت مپل و
د ت م باشند که به این وورت بر شمرد م شوند:
 از نظر تاریخ در مقاله مد است که شغنان و شغنان ها دوشادوش و همرکپابکوشان ها در کار و پیهار کشورکشپای شپرکت ورزیپد انپد و همچنپان در دور
یفتم ها از پدرت خاوپ برخپوردار بپود انپد و بپه گمپان ایمپب یفتمپ هپا همپان
شغنان ها بود اند .این ادعا را شهنامه فردوس به بوت م رساند.
ْ
(خږنپونی)ن) را مشپخم
این یک ادعای خیم سر بود و هویت تاریخ شغنان هپا
نم سازد .از این که ابت وپا ب خواسپته وجپه تسپمیه را بپه زعپت خپویش بپه ا تمپال
بگ یردب نخواسته و یا متوجه نشد که کتاب تاری شغنان باستان به اسپتناد بپر منپاب پدیت
ایپپن را روشپپن مپپ سپپازد کپپه در کتپپاب اوسپپتا «خیاا نپپه»ب در کتپپاب ایاتهپپار زریپپران
«خیونیان»ب در مناب هندی «خونا» یاد گردیپد کپه ایپن ا پوات از نخسپتین بایپل ریپای
بود که بر سرزمین وسید از سیای مرکزی اکمیت داشپته و سپمرنت ن هپا پپیش از
کوشان ها م باشد که به هپزار هپای اولیپه بپل از مپی د مپ رسپد و هنپوز ایپن ب پث
تاریخ سر به مهر با یماند که این هویت تاریخ شغنان ها را مشخم م سازد.
 از نظر ت میل واها :نویسند مقاله در ت میل از کممه « ْخږنون» جز اول این کممه
«خږ» را مرکپب از وای «خ» و «ږ» میدانپد و در مپورد وای «ږ» مپ ورد
که یک وای ترکیب است و از وای ساد «گ» و «ژ» ترکیب گردید است که
تمفظ این واها را در زبان که این وا نباشدب مشهل م داند و م گوید که ن را
به شهل پور تمفظ کرد نم توانند .او سپس کممه «موږ» را از زبان پشتو م ال
م ورد.
در این ت میل «ږ» را بر اساس ابدال ن بپه دو وای ترکیبپ اشپتبا اسپت؛ زیپرا« :ږ»
یپپک وای مسپپتقل ماننپپد هپپر وای دیگپر زبپپان بپپود و تمفپپظ ن قمپپت دارد کپپه بپپر اسپپاس
واعد تهامل زبان هر زبان با گزشت زمان از قمت تمفظ ها میهاهد و تمفظ سانتری را
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جپپایگزین مپپ سپپازد کپپه ایپپن امپپر در مپپورد وای «ڤ» در زبپپان پشپپتو بپپه وضپپا ت
موداق دارد .در این زبان مسمما ً این ودا وجود داشته و از قمت ن کاسته شپد کپه بپه
شهل وای «و» در مد است .م ال هپای از ایپن وا در کممپات ڤریښپت درزبپان شپغنان
به مدن ابریشت که در زبان پشتو شهل وریښت تبدیل شد و یا در کممه ڤ)د زبان شغنان
به مدنپ «باشپد» کپه در پشپتو بپه شپهل «وی» تبپدیل شپد اسپت .همپین ابپدال در وای
«ږ» در زبان پشتو به خوب مشاهد م شپود کپه جپایگزین شپدن ن بپه «گ» و «ژ»
در میان خود ا وات پشتون در ال شهل گرفتن است .در جنوب کشور پشپتون هپا ن را
«گ» و در ندهار ن را «ژ» تمفظ م نمایند .این تمفپظ نپه بپه مفهپوت مرکپب بپودن ن
استب بمهه ن اعد سان سازی تمفظ ها است .بر همین منوال وای «ښ» نیز در ال
تغییر سان شدن تمفظ خویش در میان ا وات پشتون ها م باشد .که ابت ایپن وا را نیپز
وای ترکیب از «خ» و «ش» م گوید .در وورت که «ښ» یپک وای مسپتقل بپود
و فقر این قمت این وا است که بر اساس اعد یادشد به مپرور ایپات ایپن وا در برخپ
از زبان ها کام م و شد و در زبان پشتو همانند وای «ږ» در ال جایگزین شپد بپا
واهای «خ» و «ش» م باشد.
وای «ښ» از جممه واهای زبان های دیت ریای م باشد کپه در برخپ از ایپن زبپان
ها به دو وای یادشد تغییر شهل داد و در چند زبان دیگر هنوز با مانپد اسپت .ایپن
وا در زبپپان اوسپپتای موجپپود بپپود کپپه از نظپپر م ققپپین اوستاشپپناس ناشپپناخته با یمانپپد
است .نویسند این سرور بار نخست ن را بازیاب نمپود کپه برخپ از کممپه هپای زبپان
اوستای این وا را در خود دارند که رف نیز برای ن در ایپن زبپان مشپخم گردیپد
است .رف متزکر را به وای «ش» در دیگر زبان ها گرفته و ن کممه ها را با تمفپظ
«ش» نوشته اند که مدن برخ از ن ها نیز به یمر گرفته شد است.
 ابت کممه « ْخږنون» را مرکب از «خږ» و « ْنون» م شمارد که جزء دوت این
ْ
پوند(ون) گفتپپه و ن را در
کممپپه «نپ ْپون» را نیپپز مرکپپب از یپپک وا(ن) و یپپک پسپ
الپپب هپپای ا تمپپانت مپ گنجانپپد .بپپرای ا بپپات پپول خپپویش پسپپوندهای زیپپادی را
رار م کند تا بر ادعایش دلیل ویتر باشد .ول بپاالدهس همپه ایپن تپ ش هپا بپه
یک نقره متمرکز اسپت کپه بتوانپد پسپوند واژ سپاز « ْون» را بپه زبپان امپروزی
فارس بنیاد رار داد و ن را به دنباله «خږ» پیوند دهدْ « .ون» کپه پسپوند واژ
ساز است مهان در فارس شد ابل تدمق است که بر بنیاد واعد سپاختمان زبپان
شغنان این پسوند شهل یافته یا از «زبان های مادر» زبان دری به زبان شغنان
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وارد شد است .زبان های مادر را برای زبپان دری زبپان هپای تخپاریب ختنپ و
دیگر زبان های دیم ریای تشهیل م دهپد .در وپورت کپه زبپان شپغنان بپه
دامت بیشتر از سه هزار سال مرپرح اسپت .اوپونً پسپوند واژ سپاز بپرای اسپت
مهان سازی شغنان «)ڤ» است که کممات چپون خپدارج)ڤب مون)پڤب تیر)پڤ و
ام پپال ن م پ باشپپد و ع پ و بپپر ن پسپپوندهای چپپون «زار»  -ناشپپزارب کهپپزارب
څهښزار و ام ال ن دیگر پسوندها است .پسوند « ْون» که یک پسوند مشپتر بپا
ْ
خږنپون»
زبان دری استب به هیچ وورت منرق نخواهد بود که ن را در نپات «
مررح سازیت؛ زیرا :شهل گرفتن زبان دری فارسپ در هپزار اول بدپد از مپی د
ْ
خږنون در هپزار هپای بپل از مپی د مپ باشپد .بپه کپدات
بود در وورت که نات
منرق این پزیرفتن باشد که جپزء یپک نپات یپک یپا دو هپزار سپال پپیش از بوجپود
مدن زبان به دیگر زبان ال پاق گپردد .پپس بجپا نخواهپد بپود کپه در ت میپل واعپد
ساختمان زبان شغنان به واعد امروزی زبان دری متمرکپز گپردیت .بپا وجپود ن
کپپه ایپپن تپپ ش وپپورت گرفتپپه ولپپ در نتیجپپه کممپپه یپپ کپپه از ن بدسپپت مپپد
« ْ
خږون» م باشد که با ادعای مرموب وفق ندارد.
در این ت ش ودای «ن» نادید انگاشته شپد و و تپ کپه پابت وپا ب بپرای اسپتنتا
سپخنانش پسپپوند را بپه کممپپه «خپږ» ترکیپپب مپ کنپپدب نپاگزیر «ن» را در وسپپر هپپر دو
دیسانت مینماید و م نویسد :چیزی که در این جا ردیت این مدن را مورد تایید پرار
ْ
[خږنون].
م دهدب مدن وای «ن» اضاف میان واژ «خږ» و واژ « ْون» است
ابت دیسانت وا را به ردیت مدن تایید میپدارد و گپاه بپه ایپن فهپر نشپد کپه وردن
یک وا در وسر یک کممه و یک پسوند خار از اعد ساختمان زبان است که نپه تنهپا
ردیت مدن را تایید نم داردب بمهه بپه وپورت واضپش اشپتبا ن بپه ردپ تاییپد مپ
شود .وی ادامه داد و م ورد که در بدض از واژ ها بدپد از گزشپت زمپانب بدضپ
واهای اضاف وارد م شوند و بدضپ او پات واهپا از اوپل بدنپه واژ هپا پزف مپ
گردند .در این تدریف افزایش و کاهش را برای اسپتدنل خپویش مجپاز مپ شپمارد .امپا
در مورد تغییر « ْو» به «هـ» در کممه «نهن» را مردود میدانپد .در وپورت کپه چنپین
تغییر مشابه را در نات برخپ از مهپان هپا در زمپان اضپر مشپاهد مپ کنپیت .چنانچپه
«لهوگرد» نات سابق ونیت لوگر در دود پنچا سال پیشتر از امروز بود کپه چنپد دهپه
بدپپد بپپه «لهپپوگر» تغییپپر یافپپت و اکنپپون ایپپن نپپات لپپوگر شپپد اسپپت .در تغییپپر ایپپن نپپات بپپه
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وضا ت دید م شود که «هـ» به « ْو» ابدال شد که عین همین ابدال در کممه «نهن»
به « ْنون» وجود دارد.
 ابت وا ب برای ا بات ابرال کممه مورد نظر از تهمت زدن هت دریغ ننمود وکوشش کپرد تپا قیقپت مسپئمه را بپه شپهل دیگپری بازتپاب دهپد .از کتپاب تپاری
ْ
خږنون را افاد نمپود ب نقپل پول کپرد
باستان شغنان پاراگراف را که مدن کممه
و م نویسد که «در سپمت تدریپف « ْ
نپون» و دگرگپون ن بپه واژ «نهپن» کپه
این واژ ترکیب را «مادر شیرین» مدن کرد است.ب بپرای نظریپه پپردازان در
خور ت مل است .زیرا که فرضیه اول او فرضیه دومش را منتف م سازد.
ْ
خږنونې) است.
فرضیه اول :د یقترین مفهوت این نات در زبان شغنان (یدن
فرضیه دوت :نمیشود که مدن یک کممه را از یک زبان و مدن کممه دیگپر را از زبپان
دیگر ترکیب نمود».
با ارائه این پاراگراف وی سوال را مررح م کند که «جپزء اول سپازند ایپن واژ را
از زبان شغنان «خږ» و جزء دوت سازند ن را ْ
(نپون)ب از زبپان یزی مپ (بپه تدبیپر
اینهه یزی م ها زمین را «نهن» م گویند) ابل پزیرش باشد؟»
جواب ایپن سپوال سپوال اسپت کپه پابت وپا ب چرپور چنپین تهمپت را روا داشپته کپه
مدن کممه «نهن» از زبان یزی م گفته شد باشد؟ به نچپه خپودش پپاراگراف را نقپل
ول کرد ب در ن مد اسپت :رپوری کپه «خهپږ» بپه مدنپ «شپیرین» و « ْ
نپون» را بپا
اند تغییر لهجه «نهن» بپزیریتب «نهن» در زبان شغنان به مدن مادر م باشد .ایپن
قیقت این امپر را ابپت مپ سپازد کپه فرضپیه اول فرضپیه دوت را منتفپ نمپ سپازد و
مدن هر دو کممه از زبان شغنان افاد شپد اسپت و ایپن کپار فقپر یپک تهمپت و ن هپت
بدون مسئولیت هر چه خواستهب نوشته است.
در ن پاراگراف بر باورهای ریای ها دیت تهیه شد و برای ا بات قانیت وجه تسمیه
«مادر شیرین» ن تدبیرات یزی م مد است (اگر ابت وا ب پپاراگراف نقپل پول
کرد اش را د یق بخواندب بپر بنپد منپت خواهپد گزاشپت) .مقالپه در تپداوت خپویش بپر ن
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جهت ها گات گزاشته تا به ا بپات برسپاند کپه کممپه «نهپن» میپان اک پر زبپان هپای ریپای
ْ
خږنون به مادر شیرین م باشد.
مشتر است .این خود ا بات قانیت مدنای
 با نظراندازی بر استدنل های ارائه شد برای پزیرفتن پسوند « ْون» با «خږ» بهایپپن نتیجپپه مپ رسپپیت کپپه ایپپن دلیپپل د یپپق شپپد نمپ توانپپد و اعپپد سپپاختمان زبپپان
شپپغنان بپپر خږنپ ْپون بپپه مدنپپای مپپادر شپپیرین و پ ه م پ گ پزارد .زیپپرا :در زبپپان
شغنان همیشه وفت بل از است کپاربرد دارد کپه بپر ایپن اسپاس «خپږ یپا خهپږ»
وفت است برای کممه « ْنون یپا نهپن» کپه اسپت مپ باشپد و ایپن ترپابق دو مفهپوت
ْ
خږنون در زبان شغنان انونمند است.
برای
 در بخش از مقاله ابت از مواخپزی اسپتفاد کپرد و بپرای رد گپت کپردن وا دیپتت قیپپق بپپه یپپک میپپدان ب پ انوپپاف گ پات م پ گ پزارد .او م پ ورد کپپه خپپوش نظپپر
پامیرزاد هت در رساله دکتورای خویش ت ش ورزید و مناب بسیاری را جسپتجو
نمپپود اسپپت .و ع پ و بپپر نظریپپه دکتپپور مپپرادی نوشپپته کپپه در منپپاب عرب پ نپپات
شپپپغنان «شپپپقنان» و در منپپپاب پارسپپپ از جممپپپه شپپپهنامه فردوسپپپ  . . .زکپپپر
گردید است.
ابت از کتاب دکتور مرادی از کممه های «هون ها»ب «خیانیان»ب «خیاا نپه»ب «هپتپال
یپپا هیتپپال»ب «خونپپا» و ام پپالهت اسپپتفاد نمپپود و در مقالپپه خپپویش جپپا داد اسپپت و نیپپز
مربور بودن یفتم ها مربور به بیمه « ْ
خږنونې» که به زبان شغنان تهمت م نمایند از
ن مآخز گرفته و بر ن تهیه نمود است .به مآخز دکتور مرادی که تاری باستان شغنان
استب هیچ توجه ی ننمود که این کممات بر اساس گفته های دکتور مرادی م باشپد یپا
اینهه وی از منب دیگر کار گرفته است .بنا به نوشته دکتور مرادی ایپن مرالپب را وی
از کتپپاب تپپاری باسپپتان شپپغنان اسپپتفاد بپپرد اسپپت .کپپه پپابت مدیپپار ت قیپپق را در نظپپر
نگرفته مآخز اوم را نادید انگاشته و بر مآخز فرع استناد ورزید و فقر بر ن بپود
است تا بتواند ابرال نوشته کتاب تاری شغنان را ابت سازد.
 یه از مشخوه های که مقاله ابت را سر در گت م سپازدب وردن کممپه هپایاست که ین پرداختن بپه موضپوع خپودش بپه ن هپا مرپابق میپل خپویش بپدون
مراعات اساسات عمم مدنای را مپ تراشپد و بدپد بپر ن هپا اسپتدنل مپ دارد.
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این مشخوه مقاله وی در چندین مورد کار گرفته شد که در برابپر چنپین کپارش
ت عمت ا تمانت انگشت یرت م گزد؛ نمونه های از ن:
*  -کممه بدخشان بدون کدات ضپرورت در ب پث داخپل مپ شپودب بپرایش مدنپ تراشپید
شد و پسوند « ْون» را در پایان بدخش م ورد؛ او ع و م کند« :لدل را در عرب
بدخش (یا بمخش) م گویند که پسوند « ن» به ن افزون شد شهل بدخشان را بپه خپود
م گی رد که مدنایش سرزمین لدل و نجورد است  . . .نویسپند ایپن سپرور بپدین بپاور
است که واژ «بدخش» عرب نبود و عرب هپا ایپن واژ را از ریپای هپا (بخوپوم
شغنان ها) وات گرفته انپد .واژ بپدخش عربپ در اوپل واژ شپغنان بپدهښ بپه مدنپای
«سنگ لدل» بود است .این واژ فدمن هپت در زبپان شپغنان کپاربرد دارد کپه در زبپان
ْ
بدښپپون» تمفپپپظ
شپپغنان بدخشپپان هپپا را «بدښپپ » و «بدخښپپ » و بدخشپپان را «
م کنند . . .پپس «بپدهښ» لدپل بپود و پسپوند « ْون» کپه یپک پسپوند اسپت مهپان سپاز
است به ن افزون شد کپه بپه نپات « ْ
بدښپو » یپاد شپد و مدنپ «سپرزمین لدپل» را مپ
دهد».
ابت در یک تنا ض گوی خود را گرفتار م نماید .از یک سو تاکیپد دارد کپه لدپل در
منرقه یاران است که در گزشته ها از مربورپات شپغنان بپود و «بپدهښ» را در زبپان
شپپغنان «لدپپل» ترجمپپه مپ کنپپد کپپه بپپا ایپپن تدبیپپر وی لدپپل کپپه در بدخشپپان نبپپود و در
شغنان استب پس مدنای بدخشان «سرزمین لدل» بود نم تواند .در این تنپا ض گپوی
چند نهته ابل مهث اند :نخسپت اینهپه در عربپ لدپل را بپدخش نمپ گوینپد و در زبپان
شغنان نیز تا کنون شنید نشد است که کس لدل را بدخش بگویدب انیا ً که شر شناسان
و پژوهشگران اروپای این ا تمال را داد اند که بدخش یا بمخپش بپه مدنپ لدپل بپود و
بدخشان را «جای لدل» ترجمه نمود اند که این خود یک اشتبا است؛ زیرا :زمان کپه
بدخشان یه از ا میت های خ فت اس م در اوایل اس ت بپودب شپغنان در ا مپیت جداگانپه
ی در دود ماورالنهر بود که منرقه عمیای مو دریپا را ا تپوا مپ کپرد و لدپل در ایپن
منرقه وجود داشت .مارکوپولو سیاح اروپای این را شاهد است و م گوید کپه لدپل در
«سغنن» (شغنان) موجود است .لپزا نبپودن لدپل در بدخشپان در ن دوران تدبیپر بپدخش
به لدل را رد م کند .بددها که ا میت بدخشان گسترش پیدا کرد و شغنان و منرقه عمیای
مو دریا مربور این ا میت شدب دس و گمان ها در مدن کردن بدخش یا بمخش بپه لدپل
یاز گردید که ابت خرین نفر این لست خواهد بود که به این چنین یک نظریه ب پایه
متوول م شپوند .دروپورت کپه نپات بدخشپان پپیش از گسپترش ایپن ا مپیت جپا افتپاد
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بود .ابت به جای ن که مدن بدخشان را در اوالت این نات در زبان شغنان پژوهش
نمایدب برای سان کارش متوسل به این ادعای ب اسپاس مپ شپود و ربپق میپل خپویش
مدن ایپ ر شپد شر شناسپان اروپپای را بپه عربپ مپ بپرد و ن را کممپه شپغنان بپه
ساب ورد و هت به ن م دهد که بدهښ به مدن لدل در زبپان شپغنان اسپت .بایپد
افزود که بدخشان از ترکیب دو کممه بدخش و « ن»ترکیب شد که بدخش کممه با یماند
از بدښخوارگر است که بپل از رسپیدن پوای عپرب بپه ایپن سپرزمین نپات بدخشپان بپود
است .و « ن» پسوند است مهان ساز زبان دری است که با بدخش پیوند یافته و بدخشپان
را بپپپه شپپپهل امپپپروزی ن در ورد اسپپپت و ایپپپن زمپپپان اسپپپت کپپپه زبپپپان دری در ایپپپن
جغرافیا مسمر شد بود( .برای مدمومات بیشتر به مقاله :پتشخوارگر یپا بدخشپانب خپوش
نظر پامیرزادب مجمه فرهنگ ریاناب شمار ۲ب دوشنبهب تاجیهستانب سال .)۱۳۳۱
* -در بخش از مقاله کممه های را بدون ارتبار به موضوع م ورد و به ن ها مدنپ
ی را مدین م کند .چنانچه مترادف کممه ریاوئجهب ایروئجپه و توروئجپه را پرار مپ
دهد که نه تنها به موضوع ب ارتبپار اسپت بمهپه کممپات چپون ایروئجپه و توروئجپه در
هیچ مآخز و منبدپ دیپد نشپد و فقپر پابت ن را سپاخته و پرداختپه و بپه ن مدنپ داد
است که گویا به مدن سرزمین ایر و سرزمین تور باشد .در وپورت کپه هنپوز در
مدن ریاوئجه شبهات وجود دارد چه رسد به ن که بپاز دو کممپه سپاختگ شپامل ب پث
گردند.
ْ
خږنون را از زبان های پشتو و شغنان م ورد .او بررس
* -واژ های خوږیان و
جالب د ت را از این دو کممه انجات م دهد و سد بر ن ورزید تا ارتبپار ایپن دو نپات
را دریابد .این ارتبار را چنین جستجو م نماید که بپودن نیشپهر در ننگرهپار را بپرای
تولید شهر ابراز نمود و م گوید که مفهوت نیشهر بپا خوږیپان بپ مناسپبت نیسپت کپه
ن را شهرسپپتان و بپپه زبپپان پشپپتو خوږیپپان نامیپپد انپپد .وی شپپهر را بپپا تپپوت از نظپپر
شیرین پهموی هت م گزارد و ن را بر فرض یک ضیه هندس ل م کند .م گوید
که چون هر دو (شهر و توت) شیرین اند که یپک رپرف ضپیه بپاهت مسپاوی بپود پپس
ررف دیگر نیز مساوی خواهد بود .یدن خوږیان مساوی به شغنان م باشد.
ل چنین یک ضیه را تنها با استدنل های هندس مپ تپوان انجپات داد .ولپ پابت بپ
خبر از اینهه در ننگرهپار شپهر تولیپد نمپ شپود و بیشپتر مپردت در افغانسپتان بپه شپهر
بور م گویند .در ننگرهار مردت از نیشهر گر م سازند .لزا چنپین فرضپیه کپه شپهر
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او ً در ن جا نیستب مردود م باشد و خوږیان هت شهرستان بود نم تواند .و اگر
هت نات خوږیان به ارتبار شهر م بودب پس به جپای خوږیپان ننگرهپار را بپه ایپن نپات
مسم مپ سپاختند .زیپرا نسپبت بپه خوږیپان در دیگپر سپا ات ننگرهپار نیشپهر بیشپتر
زرع م شود .پس نم توان خ ْ
ږنون را نیز با داشتن توت شهرستان پزیرفت.
* -خپپاښ و خهپپږ :سپپخنش ایپپن بپپار از سپپر د ا تمپپالوژی م پ گ پزرد .ن کممپپات کپپه در
چوکات ادعایش جای نم یابندب شاخ شهنک م کند و کممه را بپرای ابپت کپردن پول
خویش از نو م سازد .در ن ها چنان ابدال ها و تقمیب های ییر مدمول را انجات مپ
دهد که وومه ا تمانت سر رفته و بپه جپای ن از زور مپت کپار مپ گیپرد و بپه زور
مت «شاخ» را شهستاند تا «خهږ» شود که بدردبخورش باشد .م نویسد که در شغنان
دو جپپای دیگپر هپپت بپپا واژ «خهپپږ» شپپروع مپ شپپوند .یهپ خهپږ در کپپه فدمپپن بپپه نپپات
شاخدر یاد میشود  . . .و دیگپری شپاخدر یهپ از نا یپه هپای بدخشپان تاجیهسپتان
م باشد  . . .دختران و پسران ن نا یه از سن و زیبای خوب برخوردار بود بپه
این مناسبت ن «خهږ در » یدن «در خوبرویان» که مدادل شهردر کابل است.
جالب است که ابت بدون درنظرداشپت موجودیپت کممپه «خپاښ» در زبپان شپغنان کپه
وفت از برای کممه «در » بود و است بپا مسپمائ مپ شپود کپه شپهل دیگپر ایپن کممپه
«خپپهښ» اسپپت و ن بپپه مدن پ «شپپاخه» در زبپپان دری اسپپت کپپه مفهپپوت کامپپل را م پ
رساندب را از نظر انداخته و م خواهد ن را بپه «خهپږ» تبپدیل نمایپد .در وپورت کپه
هیچ نیازی برای شهستاندن ن وجود ندارد که از ن «خهږ» ساخته و خاښ کممه ی با
مفهپپوت کامپپل را بپپه در خوبرویپپان تبپپدیل کنپپد .اگپپر ایپپن تدبیپپر را هپپت بپپپزیریتب در ن
وپپورت نیپپز وپپرف در مپپورد شپپاخدر در تاجیهسپپتان وپپدق مپ کنپپدب مگپر در مپپورد
شاخدر شیو چگونه ن را بول کنیت ؟ در دهنه این در موجودیت پنج شش خانواد به
این امر ودق نم کند.
این چنین مدن تراشیدن ها که از یک سو خار از مدیار پژوهش بود و از جانب هپت
دردی را درمان کرد نم تواند .خاښدر به مدن «شاخه در » نات با مسمائ است کپه
در هر دو منرقه چه در بدخشان تاجیهستان و چه در منرقه شیو شغنان یک شپاخه یپ
از در م باشد .دریای خهرغ که از وسپر شپهر مپ گپزرد از نا یپه ینپد بپه ایپن شپهر
داخل شپد و در نزدیهپ شپهر بشپار بپزرگ شپاخدر کپه در قیقپت شپاخه یپ از دریپا
خهرغ م باشد به ن م پیوندد که این امر وجه تسمیه شاخدر را م سازد .بپه همپین
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شهل در منرقه شیو دریای شیو از منرقه بپانی دادعمپ سرچشپمه گرفتپه و در پایپان
دادعم بشار شاخدر به ن م پیوندد که این بشار شپاخه دریپای را تشپهیل مپ دهپد.
از این رو این وجه تسمیه این نات اسپت .در زبپان شپغنان نیپز خاښپدر همپین مفهپوت را
افاد م دارد .بدل کردن و سرچپه کردن واهایش یک امر نادرست خواهد بود.
* -خاښ څینڅ :در مورد این نات نیز ابت همپان کپاری را مپ کنپد کپه در پق خاښپدر
کرد .ول این بار دت را فراتر م نهد و به جزء دوت کممه مدنای را پیوند م زنپد کپه
از توور خار است .او م نویسد که نات این رود شاید «خهږ څینڅ» بود باشد.
نمیدانت به چه منظوری وی کممه ی با داشپتن مدنپای مشپخم را تقمیپب مپ نمایپد و ن
را مرابق خواست دل خود تدبیر مپ دارد .او ن چپه را از کتپاب زبپان دری در مپورد
تا یرات وای بر یهدیگر خواند ب بدون تدمق در ن به ابدال «ږ» بپه «ښ» مپ چسپپد
و م نویسد که« :تا یرات وای بپر یهپدیگر سپبب شپد تپا وای «ږ» جپای خپود را بپه
وای «ښ» ابپپدال کنپپد و از سپپبب ابپپدال واهپپای خهپپږڅینڅ بپپه خپپاښ څیپپنڅ تبپپدیل شپپد
است».
پپابت بپپدون توجپپه بپپه مدنپپای کامپپل خپپاښ یپپا خپپهښ کپپه شپپاخ یپپا شپپاخه را در زبپپان دری
مفهوت م رساندب بر خهږ تهیه م نماید که پزیرفتن این ابدال منرق ندارد و هیچگونه
جپپای ابپپدال بپپرای ن بپپا نمپ مانپپد .زیپپرا کممپپه «خپپهښ» بپپرای در یپپا دریپپا بپپه مدنپ
شاخه نپات ن در یپا دریپا را مدنپای کامپل مپ دهپد .همپین مسپئمه در مپورد جهیپل شپیو
(ښ)و ) که برای همه مردت بدخشان نات شنای استب موضوع را وضا ت م بخشد.
جهیل شیو یا «ښپ)و ْپول» دارای دو شپاخه مپ باشپد کپه شپغنان هپا مپ گوینپد «:یپې
خهښ وت اند تر با بای ررف ات یگه تر خدارجک در ی)مگه ررف» .یدن یک شپاخه
ن به ررف با بای و شاخه دیگر ن به ررف ای ق خدارجک در تمدید یافته است .در
این جممه نم شود که به جای یک شاخه «یک شپیرین» را مدنپ کنپیت  .زیپرا «یپک»
وفت عددی شد و خهښ یا شپاخه اسپت مپ شپود کپه در ایپن مدنپا دیگپر شپه را بپا
نم گزارد.
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در مورد جزء دوت کممه «خاښ څینڅ» مپ ورد کپه «ښپینڅ کممپه ترکیبپ از واژ ښپڅ
به مدنای رود دریا است .ارخت څینڅ یا رود ارخت اسپت  . . .پپس نتیجپه گرفتپه مپ
شود که واژ «څینڅ» در زبان شغنان رود است».
ای کاش که ابت وا ب این ت میل را به جای ارائه م کرد که کس زبپان شپغنان را
نم فهمید که ن و ت هر چه م گفت و یش مپ گرفتنپد .مگپر ایپن جپا همپه کپس ایپن
زبان را م داند که در شغنان در هپیچ جپای هپیچ کسپ دریپا یپا رود را «څیپنڅ» نمپ
گ وید .ایپن مدنپ فقپر تپراوش اندیشپه پابت وپا ب مپ باشپد .او در پهمپوی اینهپه یپک
مدن را خ ف مدیارهای پزیرفته شد زبان م وردب دست به کار دیگری هت م زنپد
که برای بشار نات جدیدی را م گزاردب «ارخت ښڅ» را به نات «ارخپت څیپنڅ» مسپما
بسازد تا به د اندات ادعایش برابر شود .اگر مپردت درمارخپت ایپن نپات را بشپنوند تدجپب
خواهند کرد که نها این نات را هرگز نشنید بودند .نپات ایپن بشپار «ارخپت ښپڅ» یپا ب
ارخت م باشد نه ارخت څینڅ یا رود ارخت.
 پپابت پپپس از تقمیپپب و ابپپدال و کممپپه سپپازی موجودیپپت سپپه نپپات در زبپپان شپپغنانْ
(خږنونېب خهږ در و خهپږ څیپنڅ) را اسپاس پرار داد و نتیجپه کپارش را ابپ غ
م دارد کپه «واژ خپږ برابپر بپه واژ شپیرینب شپهر و مقبپول » پارسپ بپود و
واژ (پسوند) « ْون» را برابر با پسوند «ستان» فرض نمود از ترکیب ایپن دو
واژ شهرسپپتان را اسپپتخرا مپپ نمپپایت کپپه مدپپادل بپپا خږنپ ْپون در زبپپان پارس پ
است» .وی هیچگاه توجه نم فرماید که در میان سپه واژ ب دو واژ خهپږ در
و خهږ څینڅ بپه رپور رپ در زبپان شپغنان موجپود نبپود و ن هپر دو از کممپه
های ساخته و پرداخته خودش بود که چگونه ن را بر یک زبان ت میپل میپدارد.
چنپپپین کپپپاری از پپپوز ت قیپپپق و پپپپژوهش عممپپپ بپپپدور بپپپود و اسپپپتخرا واژ
شهرستان فقر یک خوشبین زهنیگرایانه و ب پایه خواهد بود و بس.
ابت نه تنها در این کممه سازی از مدیار های عمم بدور م رودب بمهه نورت پژوهش
را نیز نادید انگاشته است .با ن که خودش در پایان مقاله به خوانند گپان فرمپایش مپ
دهد که استفاد از مقاله با زکر مآخز ن مجاز است .ول در عمل زمان از نوشته جات
دیگران استفاد م نماید این امر را نادید مپ گیپرد .او بیشپتر از  ۱۳بیپت از شپاهنامه
را نقل کرد و هیچ اشار ی به مآخزی که از ن اسپتفاد بپرد ب ننمپود اسپت .جپالبترش
هت این است که در پایان مقاله در مناب و مآخز از شاهنامه یاد ور شد و عنوان «جنگ
khush_nazar@yahoo.com

www.shughnan.com
12

رستت با تورانیان» را مشخم م سازد .اول این کهب در یک داستان شاهنامه هیچو ت
 ۱۳بیت در مورد شغنان نم ید .این ابیات در یپک داسپتان نپه بمهپه در چنپدین داسپتان
زکر شد که ب به ا ر پپژوهش هپای دوامپدار از شپاهنامه دریافپت و در مقالپه یپ زیپر
عنوان «شغنان در شاهنامه» در همین سایت سیمای شپغنان بپه نشپر رسپید .پابت چنپین
کار سان را پیش گرفته که از مقاله ابیات را گرفته و بدون زکر مآخپز بهپار بپرد اسپت
که این عمل در ت قیق دستبرد به کار دیگران م باشد .دو دیگر اینهه :عنپوان «جنپگ
رستت و تورانیان» که ابت وا ب در مآخز ارائه داد ؛ در چهار جمد شاهنامه که ۵۳۵
وف ه را در دو ستون ا توا م دارد و فهرست ن در  ۱۱وف ه دو سپتون پپر شپد ب
چنین عنوان یافپت نشپد .پپس پیشپهش کپردن مآخپز نادرسپت اسپتفاد نادرسپت از نوشپته
جات دیگران بدون ارائه ریفرنس م باشد.
پایپپان سپپخن ایپپن کپپه :بازدیپپد از مقالپپه ایپپن نتیجپپه را ابپ غ م پ دارد کپپه عنپپوان مقالپپه بپپا
م توای ن ربر نداردب به هویت شغنان که در برگیرند ارزش های فرهنگ ب تاریخ ب
اتنیه ب هنپری و تپ ا توپادی مپ باشپد؛ در مقالپه یپادی هپت نمپ شپود .اینهپه هویپت
شغنان با چه ب ران مررح م شود و هپدف از ن چپه اسپتب مقالپه چیپزی نمپ گویپد.
پس چه بهتر م بود اگر وجه تسمیه شغنان به رور مستقل مررح م شد.
در رابره به وجه تسمیه شغنان در مقاله به این نتیجه متوسل م شویت که ابت وا ب
با همه ابدال هاب تقمیب ها و کممه سازی ها در وجه تسمیه شغنان چیز بیشپتری را ارائپه
نهرد است که بر ن تهیه شود.
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