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اداره نشرات سیمای شغنان

پیشگفتار
در بهار  )٢٠٠۶( ١٣٨٥رهسپار شهر فیض آباد شدم و چون مسیر شغنان -فیض آباد در چندین نقاط شیوه برای
عبور موتر مسدود بود ناگزیر با دو تن از همراهانم خود را پیاده به بامدره ،در نزدیکی بهارک ،رساندم .پیش از
رسیدن به بامدره در یک نقطۀ شیوه ،که به "غۈزک دهښت" (دشت غوزک؟) مسمی است ،بخاطر یک لحظه
استراحت و صرف یک مشت تلقان توقف کردیم.
در طول این سفر من ذهنم را مشغول مشاهدۀ طبیعت ،بخصوص کوه های شیوه ،کرده بودم .اما در دشت غوزک
چیزی را فراتر از طبیعت دیدم – گورستانی که سراسر این دشت را پوشیده بود .نام این دشت را بیجا "غۈزک"
نگذاشته اند – یعنی "برآمدگی ،پندیده گی ،همانند غوزۀ پخته".
البته پیش از اینکه همسفرانم برایم اطالع بدهند که این همه گور است ،من در ذهنم مشغول دریافت علل طبیعی
این غوزکها بودم .چون اطالع پیدا کردم که روی این دشت را همه گور پوشیده است ،شگفت انگیز شدم .سپس ،به
این سوی و آنسوی نگرستم تا نشانه یی از آبادی پیدا کنم تا این گورستان را به مردمان آن آبادی ربط بدهم .ولی
هیچ نشانه یی ازآبادی و مسکن در اطراف گورها به چشمم نه افتاد.
پس از صرف توشه باز رهسپار مقصد شدیم و درمسیر راه در چندین گوشۀ دیگر هم از نزدیکی گورستانها
گذشتیم .چندی از این گورها باز شده بودند و محتوای آنها ،به قول همسفرانم ،غارت شده است .طبق اطالعی که
پیدا کردم ،محتوا ی این گورها عبارت از شمشیر ،خنجر ،نیزه ،مجسمه های کوچک و امثال این اجناس بوده است.
چون سخن از شمشیر و نیزه میرود ،نخستین تصوریکه در ذهن هر کس بوجود میآید نظامی بودن صاحبان این
گورهاست .من هم به چنین فکر و خالصه آمدم؛ شاید زمانی در این محل نبردی رخ داده باشد و در پایان نبرد
جنگاورانی که جانهای خود را از دست داده اند با تمام جنگ افزارها ی شان در همین محل دفن شده اند .با این
نتیجه گیری من هم گورهای شیوه را به باد فراموشی سپردم.
با گذشت زمان با کتابی سر خوردم که توسط باستانشناس روسی ،لتوینسکی ،در بارۀ کوچیهای پامیر شرقی نوشته
شده است .به گونه ییکه در این کتاب ذکر شده است؛ آثاریکه از گورهای پامیر شرقی به دست آمده اند به محتوای
گورهای شیوه شباهت نزدیکی دارند .آثار کشف شده از گورهای پامیر شرقی هم بیشتر خنجر ،نیزه ،و مجسمه
های حیوانات است .باستانشناسان گورهای پامیر شرقی را متعلق به سکاها میدانند که در هزارۀ اول قبل از میالد
در فالت پامیر به یک زندگی کوچیگری پرداخته بودند .به این ترتیب ،من هم باز به فکر گورهای شیوه افتادم و
این بار خواستم سرگذشت سکاها را در پامیر و سرزمینهای همجوار پیگیری کنم که نتیجۀ آن این مقاله است.
نهایتا ،در پایان مقاله هم ما گورهای شیوه را به هیچ یک از مردمانیکه به آنها در این نوشته اشاره میشود ،از جمله
سکاها ،ربط نمیدهیم .ربط دادن آثار تاریخی و فرهنگی به گروهی از مردمان تاریخی وظیفۀ باستان شناسان است.
در این مقاله ما تنها به سیر گذشته ها میرویم و به مردمانیکه از سرزمین پامیر و هندوکش عبور کرده اند ،و یا
مسکن گذیده اند ،اشاره میکنیم( .در این مقاله اصطالح هندوکش را به شکل محدود استعمال میکنیم و آنهم قسمتهای
شرقی بدخشان است).
در این مقاله موضوعات دیگری را ،که با هم گره خورده اند ،هم پیگیری میکنیم؛ از جمله آریاییها ،یوچیها ،وجه
تسمیۀ شغنان ،و غیره.
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مهاجرت آریاییها

هرگاه به تاریخ مردم و سرزمینهای آسیای میانه نظری بافکنیم ،بی شک ،به مسئلۀ آریاییها روبرو میشویم .چون
این مسئله زیربنای تاریخ این سرزمین و مردم آن است نمیتوانیم آنرا نادیده بگریم .به همین خاطر ،اگر خیلی
فشرده هم باشد ،چیزی را باید از سرگذشت آریاییها در این مقاله بگنجانیم.
دو نظریه در رابطه به مکان اصلی آریاییها موجود است .نظریۀ اول این است که آریاییها مردمان بومی سرزمینی
بودند که باختر در مرکز آن قرار داشت و مردمان سرزمینهای همجوار باختر؛ پنجاب (هند شمالی) و پارس
(ایران) ،فرهنگ آریایی را از باختر با خود به این سرزمینها بردند .این نظریه "نظریۀ بومی" ()autochtonous
نامیده میشود .حامیان این نظریه دالیل قانع کننده یی را پیشکش کرده اند .احمد علی کهزاد درکتاب خود "تاریخ
افغانستان " مینویسد – اگر مهد اولیۀ آریا هر جا معین شود شود ولی باختر کانون و مهد آن کتله آریایی است که
در افغانستان و هند و فارس منتشر شده است .کهزاد برای اثبات این نظریه به کتابهای مذهبی هندوها "ویدا" و
اوستا تکیه میکند .چون اصطالح "آریا ،آریانا ،آریاناویجه ،آریاورته" تنها در همین دو کتاب ذکر یافته اند و
بعضی ازنامهای مکانها در هندوستان و افغانستان عبارت از واژۀ "آریا" استند – مثال هرات – کهزاد دیگر دلیلی
را برای جستن خاستگاۀ آریاییها در جای دیگر نمیبیند ).(1
کتاب دیگریکه موضوع آریانا و آریانا ویجه به شکل مفصل در آن پیگیری شده" ،تاریخ باستان شغنان" ،تیزس
دکتورا از استاد خوشنظر پامیرزاد میباشد .نویسندۀ این کتاب هم از موقعیت آریانا در سرزمینی که شامل افغانستان
امروزی است دفاع میکند .دکتور خوشنظر پامیرزاد مینویسد؛ آریانا " ...این قدیمترین اسمی است که باشندگان آریا
دو طرف هندوکش به مسکن زیبا و خاک قشنگ خویش داده اند" .در مورد "آریانا وئجه" ،یعنی نخستین زادگاۀ
آریایی ها ،دراین کتاب چنین ذکر شده"...آریانا وئجه در موقعیت امروزی مناطق باالیی آمودریا قرارمیگیرد").(2
برای اثبات این نظریه هم بیشتر شواهد از اوستا آورده شده که در آن از آریاناویجه همچون یک سرزمین
کوهستانی با دریاهای خروشان سخن رفته است.
در حقیقت استدالل احمد علی کهزاد ،خوشنظر پامیرزاد و نویسندگان دیگر که باختر و سرزمینهای همجوار آنرا
مهد آریاییها میدانند پایۀ مستحکمی دارد .چگونه میتوانیم آریانا را به مکان دیگری منتقل کنیم که هیچ مکان دیگر
نه نام و نه نشانی از آریانا را دارد؟ این درست است؛ فرهنگ آریایی (زبان سانسکریت و اوستایی ،ادیان هندی و
بودایی و زردشتی ،حکومت داریی هخامنشان و غیره) در همین سرزمین باختر ،هند ،و پارس به اوج کمال خود
رسید .اما به اوج کمال رسیدن یک فرهنگ دریک مکان و خاستگاۀ آن فرهنگ درجای دیگر دو مسئلۀ جداگانه
استند .پس ،در قدم اول ،ما باید بپذیریم که فرهنگ آریاییها در سرزمینی که در باال بدان اشاره شد به اوج کمال
خود رسید .در قدم دوم ،نباید این نقطه هم رد شود که نشانه هایی از سرچشمۀ فرهنگ آریاییها در جای دیگر،
خیلی دور از باختر ،کشف شده است.
نظریۀ دوم آریاییها را به صدها کیلومتر دورتر از باختر قرار میدهد .حامیان این نظریه بیشترمتکی بر شواهد
باستانشناسی استند و از کتب تاریخی هم اسناد میجویند .به این ترتیب ،باستانشناسان شوروی سابق آبادیهایی را در
.1
.2

احمد علی کهزاد ،١٣٢٩ .تاریخ افغانستان ،ص٤١ ،٣١ .
پامیرزاد ،خوشنظر ،١٩٩٨ .تاریخ باستان شغنان ،ص٤٢ .
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نزدیکی کوهپایه های اورال کشف کردند و بعد از پژوهش آثار فرهنگی این آبادیها ،و آثار همانند آن در دشتهای
اوروسیا ،به خالصه یی رسیدند که ساختار و فرهنگ مادی این آبادیها با فرهنگ آریاییها که در ویداها و اوستا
درج شده است مطابقت میکند" .ارکایم  "Arkaimنمونه یی از این آبادیهاست که به بعضی از ساختمانهای معابد
باختر قدیم شباهت دارد .آبادیهای کوههای اورال ،بی آنکه کدام صدمه یی به آنها رسیده باشد ،ناگهانی ترک شده
اند  .3ما هم میرویم به دنبال این مردم تا ببینیم ،سرانجام ،دامن مهاجرت آنها را به کجا میکشاند.
در اواخر هزارۀ سوم قبل از میالد مردمانیکه در دشتهای اوروسیا زندگی میکردند ناگهانی متحرک میشوند.
دانشمندان دلیل این حرکات و مهاجرتهای بعدی این مردم را بیشتر به مصیبت طبیعی ربط میدهند ،که خشکیدن
چراگاهها یکی از مهمترین این دالیل است .چون مردم در این دوره ها بیشتر به مالداری میپرداختند خشکسالیهای
متواتر مردم را مجبور به مهاجرت میکند تا چراگاههای بهتری را پیدا کنند .آریاییها یکی از بزرگترین گروه این
مردمان مهاجر بودند.
در این زمان ،اواخر هزارۀ سوم ق.م ،.آریاییها هنوز همه با هم یا در نزدیکی همدیگر میزیستند .ولی در اثر این
مهاجرتها آنها به دو دستۀ بزرگ تقسیم میشوند .دستۀ اول ،که بعدها به "آریاهای هندی" معروف میگردند ،از
نزدیکی کوههای اورال نخست به طرف شرق اوروسیا و بعدا مسیر جنوب را پیش میگیرند و به باختر میرسند.
دستۀ دوم آریاییها ،که بعدا به "ایرانیان" معروف میگردند ،بعد از چند نسل دیگر به دنبال آریاهای هندی میروند.
ایرانیان نخست همۀ آسیای مرکزی را اشغال میکنند و بعدا به باختر و فالت ایران میرسند .به قول دانشمندان،
آریاییها در نزدیکی های  ٢٠٠٠ق.م .از هم جدا شدند .مهاجرت ایرانیان به آسیای مرکزی و فالت ایران در بین
قرنهای  ١٣-١٠ق.م .رخ داده است ).(5)(4
فرهنگ (مادی) که از آریاییها در دشتهای اوروسیا و آسیای میانه چون آثار تاریخی باقی مانده بنام فرهنگ
اندراناوا ( )Andronovo Cultureیاد میشود .چنانچه باستانشناس روس ی ،کوزمینه ،در کتاب خود مینویسد "بعد
از سال ( ١٩٧٧در دایرۀ دانشمندان) هیجانی بوجود آمد .ارتباط فرهنگ «اندراناوا» به هند وایرانیان (آریاییها)
همه جانبه پذیرفته شد" .این سخنان کوزمینه بعد از آن نوشته شده که درسال  ١٩٧٧جمعی از دانشمندان برجسته
در رشتۀ زبانشن اسی ،تاریخ ،باستان شناسی و مردم شناسی در شهر دوشنبه ،پایتخت تاجکستان ،جمع آمدند تا
مسائل "قومها در آسیای میانه در دوره های نخست تاریخی" را روشن کنند .شرکت کنندگان این کنفرانس بیشتر از
شوروی سابق بودند ولی نمایدنگان از هند ،پاکستان واروپا هم حضور داشته اند (.)6
کوزمینه گسترش فرهنگ اندراناوا را  ،که یادآور شدیم به آریاییها تعلق دارد ،چنین شرح میدهد:

مکانهای تاریخی اندراناوا (که تا کنون کشف شده اند) در سه هزار کیلومتر دشت و جنگل پخش شده
است؛ از نشیبی های شرقی کوههای اورال ( )Uralالی دریای ینی سئی ( .)Yeniseyدر شمال فرهنگ
اندراناوا به جنگلهای برف پوشیده ( )taiga zoneمیرسید و در جنوب به کوهای تیان شان (Tian-
 )Shanو پامیر گسترش یافته بود (.)7

3. Kuzmina, E. E. 2007. The Origin of the Indo-Iranians. pp. 31-36
4. Kuzmina, E. E. 2007. The Origin of the Indo-Iranians. p. 63
5. Mallory, J. P. 1989. In Search of the Indo-Europeans. p. 39, 53
6. Kuzmina, E. E. 2008. Арии-путь на юг. p. 115
7. Kuzmina, E. E. 2007. The Origin of the Indo-Iranians. p. 22
سکا های پامیر و هندوکش ،سورگل

4

اداره نشرات سیمای شغنان

نقشۀ ( )1گسترش فرهنگ اندراناوا را به تصویر میکشد.

نقشه  .1گسترش فرهنگ اندراناوا ()8

چنانچه در نقشه می بینیم گسترش نهایی فرهنگ اندراناوا در جنوب دریای آمو است و کوههای پامیررا هم در بر
میگیرد .سرزمینهایی که عادتا "مهد آریاییها" خوانده میشوند اصال در این نقشه زیر پوشش فرهنگ اندراناوا قرار
ندارند .آریاییها تنها بعد از آنکه باختر شمالی (تاجیکستان ،ازبیکستان ،ترکمنستان امروزی) را اشغال میکنند و
فرهنگ مادی این سرزمین را میپزیرند ،به مناطق دیگر پخش میگردند .فرهنگ اندراناوا تقریبا یک هزار سال
ادامه پیدا کرد و در اوایل دورۀ فلز ١٠٠٠ ،ق.م ،.خاتمه یافت .البته سوالی در اینجا به میان میآید؛ آریاییها که به
هند و فالت ایران کوچیدند ،چه فرهنگی را با خود به این سرزمینها بردند؟ فرهنگ معنوی آنها (زبان/آئین) بیشتر
به شکل گذشتۀ خود باقی ماند ولی فرهنگ مادی آنها ،به تقاضای زمان و جغرافیه ،دیگر تغییر کرده بود.

8. Kuzmina, E. E. 2007. The Origin of the Indo-Iranians. p. 585
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یک نقطۀ مهمی که باید در اینجا ذکر شود اینست که؛ نه تنها آریاییها از غرب اوروسیا به شرق کوچیدند .یک قبیلۀ
دیگر هندواروپایی هم در پیشاپیش آریاییها به شرق سایبیریا در حرکت بود .به قول پژوهشگران این قبیله نیاکان
همان مردمانی بودند که بعدها در تاریخ آسیای میانه و باختر به شکل یوچیهاها ظاهر میگردند .نیاکان یوچیها هم
از دشتهای روسیه نخست به طرف شرق حرکت کردند و به نزدیکی کوههای آلتای رسیدند .سپس همه ،یا تعدادی
از آنها ،به جنوب رفتند و در مناطق غربی چین مسکن گزیدند .سرگذشت بعدی یوچیها به نوشتۀ ما ارتباط دارد و
به این خاطر از آنها هم در اینجا ذکر کردیم (.)9
اگر موج اول آریاییها در اوایل هزارۀ دوم ق.م .به باختر شمالی و بعدا در  ١۵٠٠ق.م .به هند رسید ،چه مردمانی
پیش از رسیدن آنها در این سرزمینها میزیستند؟
در هزارۀ سوم قبل از میالد بخش جنوبی آسیای میانه و شمال افغانستان ،منطقه یی بوده است دارای زمینهای
حاصلخیز و معادن فراوان ،که مردم مهاجر را ازمناطق خاور نزدیک به سوی خود جلب میکرد .در بین سده های
 ٢٢٠٠و  ١٧٠٠قبل از میالد در این سرزمین تمدنی بمیان آمد .باستان شناس شوروی سابق ،ویکتورساریانیدی،
آثار این تمدن را کشف کرد و آنرا "تمدن باخترو مرغیانا" نامگذاری کرد .از این تمدن در بعضی اسناد "تمدن
آکسوس" هم یاد میشود .مرکز این تمدن را در دلتای دریای مرغاب در جنوب ترکمنستان امروزی ،مکانی که
"گانور تپه" نامیده میشود ،قرار داده اند .کاشف این تمدن ،ویکتورساریانیدی ،آنرا به آریایی ها متعلق میداند؛ ولی
دانشمندان دیگر این ادعا را رد میکنند واین تمدن را به مردمان بومی این سرزمین ربط میدهند که پیش از آریاییها
در اینجا میزیستند (.)11()10
چرا بسیاری از دانشمندان تمدن باخترو مرغیانا را به آریایی ها متعلق نمیدانند؟ برای این ادعا دالیل زیادی موجود
است .این دالیل را میتوان از نقطۀ نظر باستان شناسی و زبان شناسی ارائه کرد .کهنترین بقایای اسب که در باختر
پیدا شده است به  ٢٠٠٠ق.م .میرسد .این اسب ،طبق رسوم آریاییها ،دفن شده است و در حالیکه اسب در فرهنگ
آریاییها از اهمیت خاصی برخوردار بود ،این جانور در اوایل هزارۀ دوم قبل از میالد در باختر خیلی نادر بود و یا
هم تقریبا وجود نداشت .شتر و خر ،برعکس ،جانوران اهلی بودند که آریاییها با آنها آشنایی نداشتند .به گفتۀ زبان
شناسان ،آریاییها واژه های شتر ،خر و "خشت" را از زبانی که در باختر آنروز مروج بود اقتباس کردند ( *uštr,
.)13( )12( )*khar, *išt
در هند هم پیش از رسیدن آریاییها یک تمدن پیشرفته موجود بود .این تمدن به "تمدن هاراپا" (گاهی هم "تمدن
سند" یاد میشود) مسمی است .تمدن سند درپهنای دو ساحل دریای سند قرار داشت .باستان شناسان موجودیت این
تمدن را به سه دوره تقسیم کرده اند؛ دورۀ تهداب گذاری (از  ٣٢٠٠الی  ٢٦٠٠ق.م) ،دورۀ اوج کمال (از ٢٦٠٠
الی  ١٩٠٠ق.م) و دورۀ زوال (از ١٩٠٠الی  .)14( )١٣٠٠هدف از رجوع به تمدن سندی اینست که ،در جنوب
هندوکش هم یک تمدن پیشرفته یی وجود داشت .این تمدن در  ١٨٠٠/١٩٠٠ق.م .هنوز هم در جریان ترقی بود؛ و
به نظر باستانشناسان ،چند صد سال دیگر هم را در حالت زوال سپری کرد .و گفته شده که شاید رسیدن آریاییهای
9. Benjmin, C. G.R. 2007. The Yuezhi. p. 7
10. Lamberg-Karlovsky, C. 2013. The Oxus Civilization. p. 22
11. Kuzmina, E. E. 2007. The Origin of the Indo-Iranians. pp. 225-226
12. Lyonnet, B. 1993. Central Asia, The Indo-Aryans and the Iranians. p. 425
13. Wotzel, L. 2003. Linguistic Evidence for Cultural Exchange in Prehistoric Western Central Asia .25
14. McIntosh, J. 2008. The Ancient Indus Valley. p. 67, 83, 91
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هندی به سند به زوال این تمدن سرعت بخشید .مردمانیکه این تمدن را بنا کردند ،به نظر بیشترین دانشمندان،
دراویدی ها ( )Dravidiansبودند.
تمدن هاراپا حتی مستعمره یی دروالیت تخار امروزی داشت که بنام شارتوگی ( )Shortugaiمشهور است .باستان
شناسان پایه گذاریی این مستعمره را به  ١٩٠٠ق.م .میرسانند؛ زمانیکه تمدن سند هنوز در اوج کمال خود بود.
هدف اصلی این مستعمره استخراج الجورد و سنگهای گرانبها از کوههای بدخشان بوده ( .)15این نقطه تایید میکند
که آریاییها در اوایل هزارۀ دوم قبل از میالد در باختر جنوبی/هندوکش حضور نداشتند وگر نه الجورد بدخشان
توسط بیگانگان استخراج نمیشد.
تقریبا  ١٥٠٠سال پیش از میالد گروهی از مردمان ،که خود را "آریا" ( )Ariaمیخواندند ،از مسیر شرق و جنوب
افغانستان امروزی ،خود را به شمال هند (پنجاب) رساندند .آنها کهنترین بخش سرودهای ویدا یی را با خود به این
سرزمین آوردند .در اثر آمیزش فرهنگ آریاهای هندی با فرهنگ بومی ،عناصر هندی این آمیزش فرهنگی
پیشگام شدند و در اینجاست که "دورۀ ویدایی" در هند آغاز میگردد (.)17()16
به طور فشرده میتوانیم به چنین خالصه برسیم :مردمانیکه خود را "آریا" میخواندند در اوایل هزارۀ دوم قبل از
میالد به باختر مهاجرت کردند .کهنترین نشانه هاییکه باستانشناسان از فرهنگ این آریاییها کشف کرده اند آبادیها و
آثار تاریخی است که در جنوب کوههای اورال موقعت دارد .آریاییها در اثر این مهاجرت به دو دسته "آریاهای
هندی" و "آریاهای ایرانی" تقسیم شدند .موج اول مهاجرین را آریاهای هندی تشکیل دادند که بعد از سکونت کوتاه
مدت در باختر خود را ،در  ١٥٠٠ق.م ،به هند رساندند .آریاهای ایرانی به تعقیب دستۀ اول به جنوب آسیای
مرکزی آمدند و تمامی این سرزمین را اشغ ال کردند .گروهی از ایرانی ها ،نیاکان پارسها و مادها ،شاید هم مستقیم
از دشتهای روسیه و از مسیر کوهای قففاز به ایران امروزی رسیده باشند .گروۀ دیگریکه در آسیای مرکزی قرار
گرفتند ،در تاریخ به ایرانیان شرقی معروف استند .بخش عمدۀ ایرانیان شرقی را "سکاها" تشکیل میدادند که قسمت
بعدی این مقاله را به آنها اختصاص داده ایم.

?15. Kuzmina, E. E. 2007. The Origin of the Indo-Iranians. p. 201
16. Mallory, J. P. 1989. In Search of the Indo-Europeans. p. 45
17. Avari, B. 2007. India: The Ancient Past. p. 60
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سکاها
ایرانیان هم در اواخر هزارۀ دوم قبل از میالد به دو دستۀ بزرگ شرقی و غربی تقسیم شدند .دستۀ غربی ،چنانچه
گفته شد ،شاید مستقیما از دشتهای روسیه و از طریق کوههای قفقاز خودرا به ایران رسانده باشند .دستۀ شرقی
ایرانیان همۀ سرزمینهای آسیای مرکزی را در تصرف خود آوردند .بعضی از قبیله های ایرانیان شرقی به سکونت
دایمی در شهرها و دهات آسیای مرکزی پرداختند .سغدیها ،خوارزمیها ،و باختریان قدیم از جملۀ این قبیله ها بودند.
قبیلۀ دیگر ایرانیان شرقی ،سکاها ،تا مدتهای زیاد به شیوۀ زندگی گذشتگان خود ادامه دادند .آنها بیشتر به شبانی و
کوچیگری مشغول بودند و در نیمۀ اول هزاره یکم قبل از میالد هنوز درتصرف دشتهای آسیای مرکزی بودند.
سکاها هم ،چون سرزمین پهناوری در اختیار داشتند ،در هر گوشۀ این سرزمین به دسته های خورد و بزرگ جدا
شدند .سکاهایی که در غرب دشتهای اوروسیا (جنوب روسیه و اوکرایین) قرار داشتند به سیت ها ()Scythians
معروف هستند و در تاریخ اروپای شرقی و خاور میانه نقش قابل توجه داشته اند .در این مقاله ما از سرگذشت آنها
میگذریم و به سرگذشت سکاهای آسیای مرکزی میپردازیم که خود را "سکا" (و بعضی ها شاید "شکا") میخواندند.
در زبانهای کهن نام "سکا" به چنین اشکال آمده است :یونانی قدیم ] ، Σάκαι [Sákaiالتینی  ، Sacaeفارسی
قدیم ]سکا[ ̄ ، Sakaچینایی  Seو  ، Sɛkو در سانسکریت ]شکا[ .)20()19()18( Śaka
لتوینسکی ،باستانشناس روسی که کتابی در بارۀ سکاهای پامیر شرقی نوشته است ،میگوید؛ در اوستا از قومی بنام
"توره  "tūraیاد شده است و چون در اوستا همۀ اقوام ایرانی استند (و چون از سکاها ،که یک بخش عمدۀ
ایرانیان آن زمان را تشکیل میدادند ،ذکر نشده است) بی شک "توره" (تورانیان در فارسی) باید سکاها باشند (.)21
خوشنظر پامیرزاد هم بر ایرانی (آریایی) بودن تورانیان تاکید میکند و مینویسد "در ترکیب سپاۀ توران قبایل
آریایی کوشانی ،یفتلی و خیانیان شامل هستند" (.)22
سکاها در آسیای مرکزی چندین قبیله را تشکیل میدادند که مشهورترین و شاید هم بزرگترین آنها قبیلۀ "هوما
ورگه ̄ "Haumavargaبود .این نام ،یا لقب ،را پارسها به این قبیله داده اند و دانشمدان آنرا "هوم نوش" تعبیر
کرده اند (که معادل شغنی آن  amojakxōrمیباشد) .پارسها در دوران هخامنشان قبایل دیگر سکاها را هم
همینگونه نامگذاری کردند :سکا های "آنسوی دریا" ( ،)Saka tyaiy paradrayaسکاهای "تیزکاله"
( )Saka tigrahaudaو غیره (.)23
سکاهای "آنسوی دریا" در حقیقت سیتها ( )Scythiansاستند که در آنسوی بحر/دریای سیاه اقامت داشتند.
سکاهای تیزکاله را در شمال و شرق سیر دریا قرار میدهند .سکاهای سکاراکاوی هم قبیله یی از سکاهای تیزکاله
محسوب میشوند .این قبیله بعدا به باختر جنوبی (افغانستان شمالی) و سرزمین پارتها تاختند و گروهی از آنان به
18. Piankov, I. V. 2013. Средняя Азия и Евразийская степь в древности. p. 500
19. Litvinsky, B. A. 1972. Древние кочевники «Крыши Мира». p. 188
20. Monier, W. 1899. A Sanskrit-English Dictionary. p. 1045
21. Litvinsky, B. A. 1972. Древние кочевники «Крыши Мира». p. 156
پامیرزاد ،خوشنظر ،١٩٩٨ .تاریخ باستان شغنان ،ص22. ٩۶ .
23. Piankov, I. V. 2013. Средняя Азия и Евразийская степь в древности. p. 497
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جنوب-غرب افغانستان امروزی رسیدند که بعد از این "سکاستان" خوانده میشد .در نوشته های پارسی قدیم،
هخامنشها به سکاهای آنسوی سغد ( )Saka parasugudaهم اشاره کرده اند .اما دانشمندان آنرا اشارۀ تکراری به
سکاهای هوم نوش میشمارند که در آنسوی سغد ،با درنظر داشت به موقعت پارسها ،قرار داشتند (.)24
مرکز اصلی سکاهای هوموماورگه در فرغانه بود .یونانیها ،در دورۀ فتوحات اسکندر مقدونی ،مسکن پادشاۀ آنها
را در فرغانه و در  150کیلومتری شهر خجند (در شمال تاجکستان) امروزی قرار داده اند .به این ترتیب ،یونانی
ها که خود با این قبیله آشنایی نزدیک داشته اند آنها را "امیرگیاها  "Amyrgioiخوانده اند .دانشمندان شکل یونانی
این اسم را نزدیکتر به حقیقت میپذیرند و ریشۀ "مرگ  "mərg-را در این اسم قرار میدهند .ما هم پس از این به
این قبیله "امیرگیا" مراجعه میکنیم .به گفتۀ دانشمندان نامهای دریای مرغاب در پامیر و منجان در هندوکش به
همین ریشه (مرگ  )mərg-میرسند.
به قول پیانکاف ( )Piankovسرزمین امیرگیا را فرغانه ،وادی آالی ( ،)Alay Valleyوبعضی از مناطق پامیر
غربی تشکیل میداد .در پامیر غربی امیرگیاها در تصرف ناحیه های غرم/رشت ،درواز ،ونج الی دریای برتنگ
( )Bartangبوده اند که امروز همۀ این ناحیه ها در تاجکستان قرار دارند .اما گفته شده تاثیر فرهنگی این سکاها
در قرن دوم قبل از میالد حتی به ناحیه های شمال هند هم میرسید (شمال پاکستان امروزی) (.)26()25
زبان سکاها مربوط به شاخۀ ایرانی شرقی بود .زبانهای آسی/اوستی ( ،)Ossetianباختری ،ختنی ،و زبانهایکه
امروز به پامیری مسمی استند (شغنی ،روشانی ،یزغالمی ،منجی ،اشکاشمی ،وخی )...از جملۀ زبانهای سکایی
محسوب میشوند .قسمیکه گفته شد سکاها متشکل از چندین قبیله بودند و هر قبیله لهجۀ خاص خود را داشت .تمایز
در بین زبانهای پامیری امروزی از همینجا سرچشمه میگیرد .خصوصیت لهجۀ امیرگیاها مثال تغییر آوای "د "d
به "ل  "lاست .این خصوصیت در دوره های کهن در زبان باختری و در زمان حاضر در زبانهای پشتو و منجی
مشاهده میشود .مثال پشتو :پالر plar/از ایرانی قدیم  pitar-؛ منجی :لغده ، ləγda /باختری لغذه loγδa/از ایرانی
قدیم  dugdar-دختر ( .)27خصوصیت لهجۀ دیگر سکایی که ختنی و وخی بازماندگان آن محسوب میشوند ،حفظ
"ش ́ "sکامی از ایرانی قدیم است .در بارۀ این آوا در بخش نام "شغنان" این مقاله شرح بیشتر داده شده است.

24. Abetekov, A. 1994. Ancient Iranian Nomads in Western Central Asia in “History of
Civilization of Central Asia”. 26
25. Piankov, I. V. 2013. Средняя Азия и Евразийская степь в древности. pp. 497, 501, 518
26. Frue, R. N. 1996. The Heritage of Central Asia. pp. 81-82
27. Edelman, D. I. 2009. Сравнительная грамматика восточноиранских языков: Лексика.
pp. 117-118
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تحرکات نظامی و سیاسی در آسیای مرکزی (قرن دوم ق.م).

در باال یادآور شدیم که یکی از شاخه های هندواروپاییها ،در پیشاپیش آریاییها ،از جنوب روسیه در امتداد دشتهای
اوروسیا به شرق حرکت کرد و سپس خود را به ترکستان چین رساند .به نظر پژوهشگران یوچیها بازماندگان
همین شاخۀ هندواروپایی استند .یوچیها چندین سده در تصرف دهلیز گانسو ( )Gansu Corridorبودند که جادۀ
ابریشم هم از همین دهلیز میگذشت .موقعیت یوچیها همچون دروازه بانان جادۀ ابریشم ثروت آنها را افزایش میداد.
اما افزایش ثروت یوچیها رشک همسایگان آنها را هم افزایش میداد و در اوایل قرن دوم قبل از میالد یوچیها تحت
یورش همسایگان خود قرار گرفتند.
خیانگنو ها ( ،)Xiongnuیک اتحادیه نظامی وسیاسی متشکل از قبایل مغول ،که در شمال یوچیها قرار داشتند،
یوچیها را در سه نبرد شکست دادند .دورۀ سوم این شکست ها در  ١٦٢قبل از میالد رخ داد و یوچیها ناگزیر از
دهلیز گانسو به منطقۀ ایلی ( Iliواقع در قزاقستان امروزی) فرار کردند .آنها با قدرت نظامی باقیماندۀ خود ساکنان
اصلی منطقۀ ایلی را ،که سکاها بودند ،شکست دادند و سرزمین آنها را اشغال کردند (.)28
یوچیها سی سال در منطقۀ ایلی زندگی کردند و در سال ١٣٢ق.م ، .بار دیگر تحت فشار قبیلۀ وسونها ()Wusun
که از متحدان خیانگنوها بودند ،به فرغانه کوچیدند .بعضی از پژوهشگران به این باورند که یوچیها با سکاهای
فرغانه هیچ برخورد نظامی نکردند و تنها یک سال در فرغانه اقامت کردند .ولی دانشمندان دیگر ،اگر چه از
برخورد نظامی سخن نمیزنند ،رسیدن یوچیها به فرغانه را دلیلی برای کوچیدن سکاهای آمورگا به هندوکش و
شمال هند میدانند .یوچیها در ١٣٠ق.م از فرغانه هم کوچیدند و در نهایت خودرا به شمال باختر رساندند و پس از
اشغال باختر در این سرزمین باقی ماندند.
بعد از شکست ،سکاهای ایلی ،از جمله پادشاۀ آنها ،به طرف جنوب حرکت کردند و از طریق دره های تیان-شان
نخست به کاشغر ،تاشقرغان ،و سپس به کشمیر رسیدند .توافق بین بیشترین پژوهشگران در این زمینه اینست که
این مهاجران نخست به فالت پامیر آمدند و بعدا از مسیر واخان به دره های شمال هند ،گلگیت و غیره ،سرازیر
شدند .سکاهاییکه در فالت پامیر از گذشته ها میزیستند هم در همین دوره مسکن شانر ترک کردند و بیشتر آنها
همراه با سیل نو سکاها به هند کوچیدند .گفته شده است که در همین دوره بسیاری از مناطق پامیر تخلیه شده بود
( .)29در اوایل قرن اول قبل از میالد یکی از رهبران این سکاها بنام مگه ،Moga/که مویس  Mauesهم نوشته
شده ،بسیاری از مناطق شمال هند را تحت تصرف خود میآورد و در  ٨٥ق.م .در شهر تاریخی تاکسیال (در
نزدیکی اسالم آباد) خود را پادشا اعالن میکند (.)32()31()30
حرکت سکاها به جنوب چندین دهه طول کشید وپیش از رسیدن به شمال هند بعضی از قبیله های آنها در چندین
گوشه و کنار سینکیانگ غربی مسکن گزین شدند .نامهای این قبیله ها و اماکن آنها را تاریخنگاران چینایی ثبت

28. Benjmin, C. G.R. 2007. The Yuezhi. p. 88
29. Enoki, K. 1994. The Yueh-chih and their Migrations in “History of Civilizations of Central Asia”. Pp. 177-178
30. Dani, A. H. 1989. History of Northern Areas of Pakistan. 11
31. Benjmin, C. G.R. 2007. The Yuezhi. p. 99-101
32. Bernard, P. 1994. The Greek Kingdoms of Central Asia in “History of Civilizations of Central Asia”. 101
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کرده اند که از جملۀ این مکانها ختن است .سکاها در ختن یک دولت شاهی تشکیل دادند و در زمان گسترش آئین
بودایی به این آئین گرویدند (.)33
هدف از تعقیب سرگذشت یوچیها این بود که در زمان پیشرویی آنها به باختر ،جغرافیۀ سیاسی آسیای مرکزی به
کلی دگرگون میشود و به خصوص حرکت یوچیها از سرزمین سکاها مسبب مهاجرت سکاها میشود .یوچیها
سکاهای ایلی را به جنوب میرانند وبسیاری از سکاهای فرغانه نیز از مسیر پامیر و هندوکش به شمال هند
میکوچند .به قول پیانکاو ،سکاهای فرغانه (امیرگیاها) نخست از سرزمینهاییکه در پامیر غربی در تصرف آنها
بود (آالی ،غرم ،درواز) گذشتند و به مناطق باالیی دریای پنج حرکت کردند و سپس خود را به شمال هند رساندند.
یک شاخۀ این مردم در دره های هندوکش در بدخشان توقف میکند .بازماندگان این مردم را منجی های امروزی
تشکیل میدهند ( .)34نقشه  ٢مسیر حرکت کوچیها و سکاها را نشان میدهد.

نقشه  :٢حرکت یوچی ها و سکاها به غرب و جنوب ()35

33. Frue, R. N. 1983. The History of Ancient Iran. pp. 192-193
34. Piankov, I. V. 2013. Средняя Азия и Евразийская степь в древности. p. 519
35. Bregel, Y. 2003. An Historical Atals of Central Asia. p. 9
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سکاهای پامیر شرقی

در اوایل قرن نوزدهم ،وقتی باستانشناسان و جغرافیه دانان در مناطق کوهستانی پامیر پژوهشها انجام میدادند ،هیچ
کس هم نظری به فالت پامیر نمی افکند چون نشانه یی از سکونت در دشتهای خشکیدۀ آن به نظر نمی خورد .اما
در سال  ١٩۴۶باستانشناسان شوروی سابق ،با اتکا به کشفیات آثار تاریخی ،که در وادی آالی و کوههای تیان-
شان داشتند ،به فالت پامیر هم سر زدند و آثار تاریخی سکاها را در آنجا هم کشف کردند.

شکل  :1باستان شناسان در حال جستجوی آثار تاریخی در پامیر شرقی ()36
در پامیر شرقی ،همانند وادی شیوه در افغانستان ،سکونت دایمی خیلی مشکل است ولی برای مردمان کوچی که
احتیاج به علف برای رمه و گلۀ خود دارند اینچنین دشتها بهترین چراگاه استند .به همین دلیل سکاها از مناطق
تیان-شان و ترکستان چین در ابتدا رمۀ خود را به فالت پامیر برای چراندن می آوردند و بعد از گذشت زمان در
اینجا سکونت هم اختیار کردند .کهنترین آثار تاریخی که در پامیر شرقی کشف شده به فرهنگ اندراناوا (آریاییها)
اختصاص داده شده است و قدومت این آثار به  ١١٠٠قبل از میالد میرسد .بیشترین آثار تاریخی کشف شده در
پامیر شرقی اما به میانه های هزارۀ اول ق.م .میرسد و به سکاه ارتباط دارد (.)38()37

36. Litvinsky, B. A. 1972. Древние кочевники «Крыши Мира». p. 16
37. Bernshtam, A. N. 1956. Саки Памира в «Вестник древней истории 1». p. 129
38. Kuzmina, E. E. 2007. The Origin of the Indo-Iranians. p. 285
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کمید ها

هنوز در قرن ششم میالدی زبانهای گروپ شغنانی (شغنی ،روشانی ،سرکولی) و زبانهای دیگری که در شمال
روشان قرار دارند (یزغالمی ،ونجی) همه یک زبان واحد بوده اند .در زبانشناسی تاریخی به این گروه همچون
زبانهای شمال پامیری و یا هم گروۀ شغنی-یزغالمی اشاره میشود .زبان ونجی ،که خیلی نزدیک به یزغالمی
بوده ،در قرن نوزدهم از بین رفت .ولی ونجی آخرین نقطه ی جغرافیایی گروۀ شغنی-یزغالمی در گذشته ها نبود.
گویشوران این زبان در گذشته درتصرف مناطق بیشتری بوده اند (درواز ،رشت/غرم ،حتی مناطق شهر دوشنبۀ
امروزی) (.)41()40()39
در تاریخ قبیله یی از سکاها را "کمیدها" خوانده اند (یونانی  .)Kōdēdaiدر قرن اول میالدی کمیدها در درۀ آالی،
و شروع از درواز تاجکستان الی سرچشمۀ دریای کنر(شاید زیباک و منجان امروزی) میزیستند  .چیزیکه این
واقعت را تایید میکند گسترش زبانهای شغنی-یزغالمی در این سرزمین ،حد اقل در شمال آن ،است .به قول پیانکاو
پیش از آمدن کمیدها سرزمینهای یاد شده توسط سکاهای امیرگیا اشغال بود و بعد از کوچیدن امیرگیاها به شمال
هند (در اثر پیشروی یوچیها) کمیدها از (شمال-شرق) آالی به مناطق پامیر غربی سرازیر شدند .پیانکاو میگوید
شاید قبیلۀ "خیوسیون" که چیناییها از آن یاد میکنند کمیدها باشند .از قرن سوم میالدی به بعد ،درست بعد از سقوط
کوشانیها ،جامعۀ کمیدها هم رو به فروپاشی مینهد و شاید آخرین رشتۀ اتحاد و قدرت آنها بعد از زوال یفتلیها
گسسته باشد .گفته شده است ،نخست شغنان راۀ مستقالنه را پیش میگیرد و به این ترتیب سرزمین کمیدها آهسته-
آهسته تنها به قسمت شمال محدود میشود (.)42

39. Litvinsky, B. A. 1972. Древние кочевники «Крыши Мира». p. 194
40. Piankov, I. V. 2013. Средняя Азия и Евразийская степь в древности. p. 524
41. Kalandarov, T. S. 2004. Шугнанцы. p. 136
42. Piankov, I. V. 2013. Средняя Азия и Евразийская степь в древности. p. 523
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دروازه های شرقی باختر

شغنان و واخان را میتوان دروازه های شرقی باختر دانست .دولت یونان و باختر در این دو ناحیۀ شرقی فعال بوده
ولی سیاست آنها بیشتر با غرب و جنوب باختر ارتباط داشت .اما بعد از تحرکات قرن دوم قبل از میالد و به قدرت
رسیدن کوشانیها ،مناطق شرقی باختر اهمیت خاصی پیدا کرد .چینایی ها به دنبال یوچیها راه خود را به غرب باز
کردند و در همین دوره ترکستان چین را اشغال کردند .کوشانیها از خطر یک هجوم نظامی به باختر از جانب
شرق ،چه توسط چیناییها و چه قبایل کوچی ،باخبر بودند .در نتیجه ناحیه های شغنان و واخان ،همچون دروازه
های شرقی باختر ،از اهمیت خاصی بر خوردار شدند .در  ٩٠میالدی کوشانیها خود (با سپاه  ٧٠هزار نفری) از
راۀ همین گذرگاههای پامیر به سپاۀ چین در ترکستان شرقی یک تهاجم نا فرجام کردند (.)43
قلعه هاییکه در ناحیه های واخان و شغنان (غند و شاخدره) ساخته شده اند ،به نظر دانشمندان ،بیشتر به دورۀ
زمامداری کوشانیها میرسد .زیلینسکی ( ،)Zelinskyدانشمند شوروی سابق ،در رابطه به این قلعه ها و جادۀ
ابریشم که از شغنان و واخان میگذشت ،دو مقالۀ جداگانه نوشته است .به قول این دانشمند ،بعید است قلعه ها توسط
حاکمان محلی ساخته شده باشند چون حاکمان محلی ظرفیت چنین شاهکاری را نداشتند (.)44
به هر صورت ،اهمیت این ناحیه ها (شغنان ،اشکاشم ،واخان) برای دولت مرکزی (کوشانیها) به حاکمان محلی
هم قدرت میبخشید .به همین دلیل در قرن اول میالدی در این ناحیه ها شاهنشینی های (شاهزاده نشینی) کوچک
بوجود میآیند (نقشۀ  .)٣نظام شاهی یا شاهزاده نشینی تا دوره های نه چندان دور هم در شغنان مروج بود و در
شغنان هنوز به بازماندگان این شاه ها "ښیین  "xayēnمراجعه میشود.
همۀ ارتباط هاییکه شغنان در گذشته با کوشانیها داشته بیشتر از همین دوره شروع میشود .به جز از این زبان این
دو مردم هر دو سکایی بودند و از نگاۀ فرهنگی هم با یکدیگر نزدیک بوده اند .نوشته هاییکه از دوره های نخست
کوشانیها به دست آمده است به یکی از لهجه های سکایی تعلق دارد ( .)45اما زبان رسمی دورۀ کوشانیان زبان
باختری بود .این زبان هم خود یکی از زبانهای سکایی بود .یکی از عالیم زبان باختری تغییر "د" ایرانی قدیم به
"ل" است ،چیزیکه امروز در زبانهای پشتو و منجی مشاهده میشود ( .)46درزبان شغنی ،که مربوط به لهجۀ دیگر
سکایی است (کمیدی) ،این خصوصیت به نظر نمیرسد گر چه نمونۀ آنرا میتوانیم در واژۀ "پدماو "pidmōw
مشاهده کنیم که شکل "پلناو  "pilnōwآن هم موجود است ( .)47در شاهنامه ،فردوسی "شگنی" ها را بیشتر در
قطار کوشانیها و متحد آنها قرار میدهد (.)49()48

43. Bregel, Y. 2003. An Historical Atals of Central Asia. p. 10
44. Zelinsy, A. N. 1964. Древние пути памира в «Страны и народы востока». pp. 99, 120
45. Harmatta, J. 1994. Languages and Literature in the Kushan Empire. 410
46. Kuzmina, E. E. 2008. Арии-путь на юг. p. 236
47. Karamshoev, D. 1991. Шугнанско-Руский Словарь. том 2. pp. 406, 413
پامیرزاد ،خوشنظر . ١٣٩١ .شغنان و شغنی ها در شاهنامه 48.
ثابتی  ،نوروزعلی  . ٢٠١٢ .وجه تسمیه شغنان 49.
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نقشه  :٣تأسیس شاهنشینی های کوچک سکایی در پامیر و هندوکش در قرن اول میالدی ()50

50 . Bregel, Y. 2003. An Historical Atals of Central Asia. p. 11
سکا های پامیر و هندوکش ،سورگل

15

اداره نشرات سیمای شغنان

زیربنای جامعۀ سکاهای پامیر وهندوکش

پیش از اینکه نظریه های بیشتری در مورد زیربنای جامعۀ سکاهای پامیر و هندوکش ارائه کنیم میخواهم از مقاله
یی که توسط ادلمن و لیال دادخدایوا راجع به زبانهای پامیری نوشته شده است نقل قول کنم .در این مقاله نخست
گفته شده است که زبانهای پامیری بازماندگان چندین لهجه های متمایز ایرانی شرقی استند؛ و بعدا
Spreading to the Pamir valleys and adjacent regions, speakers of these emerging
Iranian dialects formed layers over a common substratum of pre-Indo-European
Pamir languages, or groups of languages. This substrate layer gave the
immigrating East Iranian groups as a whole a set of shared characteristics on all
linguistic levels, be it phonology, morphology, syntax, or lexical inventory.
Significantly, the substrate features include, in comparison with other Iranian
languages, shared shifts in the semantics not only of certain sets of terms, but also
of the content of some grammatical categories.
Edelman and Leila Dodykhudoeva 2009: 775.

در اثر گسرتش به دره های پامری و منااق جوارارگ گروراررای ا ا لهجاه هاای بربادااد ا ارای در ابالی ا
زربنای معرمی که زابهنای پیش از هنادواروپا در پاامری بردباد الهاه هاای د واری بروارد .وردباد ا ا قبقا
زربنا به ج ا گروه های هماور ا رای مرخصات مررتک در ج سطرح زابی خبر ید؛ چه در فربرلرژیگ
مررفرلاارژیگ ،اارگ وا ل ااات از مجلا همماارت ا ا مرخصااات قبقا زربنااا (کااه زابهنااای پااامریی وار .ی
شدبد)گ در مقاوسه اب د ور زابهنای ا رایگ ت یری معین در ا دسا معاز از ل اات و ت یاریات در بعیضا از
مقرهل های دس رر زابی برد.
به عبارۀ دیگر ،پیش از رسیدن گویشوران آریایی به پامیر و مناطق همجوار آن ،این سرزمنیها در تصرف
مردمانی بودند که زبان آنهای غیر هندواروپایی بود .ما در باال گفتیم که چندین قبیلۀ سکا ها از آسای مرکزی به
پامیر و هندوکش آمدند ،بخصوص سکاهای منطقۀ ایلی (قزاقستان امروزی) و سکاهای فرغانه .در این رابطه
کوزمینه ،با اشاره به چندین منابع مینویسد که "زبانهای پامیری به چندین زبانهای (لهجه های) متمایز سکایی
میرسند" .زبانهای دیگری که سکایی گفته شده اند باختری (این زبان در دورۀ کوشانیان مروج بود) ،ختنی (زبان
وخی را خیلی نزدیک به این زبان میدانند) و آستی میباشند(.)51
کدام زبان یا زبانها پیش از زبانهای هندواروپایی در منطقۀ پامیر مروج بودند؟ در سرزمین پامیر و هندوکش (در
اینجا هندوکش را محدود به بدخشان میکنیم) ،پیش از رسیدن آریاهای هندی و ایرانی گویشوران غیر هندواروپایی
زندگی میکردند .پیانکاو ( )Piankovآنها را کاسپی /کاسپیر ( )Kaspi/Kaspirمیخواند و مینویسد که آنها
مردمان اصلی مناطق کوههای هندوکش و هیمالیا بودند و بازماندگان آنها امروزها بنام "بروشسکی
51 . Kuzmina, E. E. 2008. Арии-путь на юг. p. 236
سکا های پامیر و هندوکش ،سورگل
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 "Burushaskiدر دره های یاسین و هونزا زندگی میکنند .در قرنهای  ٦الی  ٢پیش از میالد بروشسکی ها
درمنطقۀ وسیع؛ بشمول کشمیر ،گلگیت ،چترال ،بدخشان و واخان گسترده بودند ( .)52در زمان پیشروی سکاها از
آسیای مرکزی به پامیر و هندوکش ،سرزمین کاسپیرها به چند دره در جنوب هندوکش محدود شد .به قول پیانکاو،
یکی از مردمانیکه زیربنای جامعۀ سکاها در پامیر را تشکیل داده بودند کاسپیرها بودند؛ یعنی نیاکان بروشسکی
های امروزی .از آریاهای هندی ،حد اقل فرهنگ معنوی (رسومات ،نامهای محل ،اصطالحات فرهنگی) در این
سرزمین باقی ماند.

52. Piankov, I. V. 2013. Средняя Азия и Евразийская степь в древности. pp. 524-525
سکا های پامیر و هندوکش ،سورگل
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تحلیل نام چند مکان
اشکاشم و یزغالم
گر چه نام این دو مکان را پاخالینه تحلیل کرده است ،هدف ما از تعقیب وجۀ تسمیۀ این دو مکان یادآوری نقش
زبان هندوآریاها در ساختار نامهای محل در پامیر و هندوکش است .ما تکرارا یادآور میشویم که دسته یی از
آریاییهای هندی در دورۀ مهاجرت خود به هند از دره های پامیر گذشتند .بعید نیست اگر بعضی از آنها در این دره
ها سکونت اخطیار کرده باشند و همانند کاسپیرها یک طبقۀ دیگری از مردم پامیر را تشکیل داده باشند .ساختار
نامهای اشکاشم و یزغالم نمونه یی از این تاثیرات زبانی است که پاخالینه آنرا شرح داده است.
نام اشکاشم در زبان اشکاشمی "شکاشم  "Šьkošьmو در زبان شغنی "شکاشم  "Šikōšumتلفظ میشود .به قول
پاخالینه ساختار این نام را به کمک زبان هندوآریایی میتوان پیدا کرد که عبارت از "شکه "śaka-/و
"سمه "sama/میباشد .بخش اول؛ یعنی ریشۀ این نام ،به مردم و یا سرزمین سکاها تعلق میگیرد و بخش دوم آن با
واژۀ "کشم  "ksmهندی قدیم مقایسه میشود ،که در بعضی از زبانهای هندی امروزی شکل ̄ samaو ̄ khamaرا
به خود میگیرد و معنی آن "زمین ،سرزمین" میباشد .نقطۀ دیگر و مهمتری را که پاخالینه به آن اشارۀ غیر
مستقیم میکند ،این است که نام "سکا" تنها در زبان هندی با حرف/صدای "ش" آمده است .در زبانهای دیگر این
نام با حرف "س" نوشته میشود .این نقطه برای تحلیل نام شغنان خیلی مهم است که ما بعدا به آن میپردازیم.
در مورد نام "یزغالم" ،ناحیه یی در بدخشان تاجکستان ،پاخالینه مینویسد که این نام در زبان یزغالمی " یوزدام"
و گاهی هم " یوزدوم" تلفظ میشود ( .)yůzdom/yůzdůmپاخالینه ساختار این نام را هم به زبان هندی مربوط
میداند و آنرا چنین تجزیه میکند" :یز+گدام  "yaz+gdāmکه بخش اولی آنرا به "آس ها  ،"Asiiنام یکی از قبایل
سکاها ،و بخش دوم آنرا به " "ghdem-, ghdom-هندواروپایی؛ یعنی "زمین" ،میرساند .پاخالینا مینویسد ،بخش
دومی این نام که مفهوم "سرزمین" را افاده میکند ،در بسیاری از نامهای مکان در مناطق هندوکش وجود دارد؛
مثال "شین گم " ،"šīngamکلش گم  ..."kalašgamو غیره (سرزمین شینها و کلشها در جنوب واخان) (.)53
ادلمن هم این نام را " یوزدام  "yůzdomمینویسد و عالوه میکند که یزغالمی ها در اصل این نام را از یک دشتی
که در این ناحیه قرار دارد اقتباس کرده اند ( .)Edelman 1966: 3( .)54در اینجا ما میتوانیم عالوه کنیم که در
شغنان هم چنین یک نام مکانی موجود است که بی شک به "یوزدام" خیلی شباهت دارد و آنهم " یازگوم yōzgům
" است .تمایز بین " یازگوم  "yozgůmو " یوزدام  "yůzdomاینست که در یکی صدای "گ" و در دیگری
صدای "د" از بین رفته است .نهایتا هر دو نام باید به شکل قدیمتر "یزگدامه  "yazgədāmaبرسند .موجودیت این
نام در دو ناحیۀ پامیر را میتوان نشانۀ رابطه بین این دو محل در گذشته دانست .در بخش "کمیدها" در این مقاله به
این رابطۀ تاریخی اشاره شده است.

53. Pakhalina, T. N. 1976. О происхождении топонимов Ишкашим, Язгулям и Вахан в
«Ирансое Языкознание». pp. 178, 179
54. Edelman, D. I. 1966. Язгулямский язык. p. 3
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شیوه
با در نظرداشت شواهدیکه در این مقاله در بارۀ تاثیر فرهنگ و زبان هندی در منطقۀ پامیر آورده شده است ،ما
میتوانیم نام "شیوه" را هم به سلسلۀ نام مکانها پیوند دهیم که زبان هندی در آنها تاثیر داشته است .منظور از شیوه
البته وادی شیوه ،بخصوص کولی که در این وادی قرار دارد ،است .به نظر ما اسم کول شیوه به اسم یکی از
ایزدان هندوها میرسد؛ یعنی "شیوا ،"Shiva, Śiva, Śiwa /و کول شیوه تجسم شخصیت "شیوا" را دارد .با
پیشکش کردن چنین یک نظر نه تنها بر دلیل شباهت امالیی و صوتی "شیوه" با "شیوا  "Śiva/هندی تکیه شده
بلکه شواهد دیگری هم موجود هستند.
نخست ،ادیان هندی ،چه بودایی و چه آئین هندو ،و زبان هندی در همۀ مناطق هندوکش از گذشته های دور نفوس
داشتند .چون شمال هند ،از جمله گندهارا ،که مرکز آن در شهر پشاور امروزی قرار داشت ،به دولت یونان-باختر
تعلق داشت ،زبان پراکریت (زبان مردم عام هندی و زبان رسمی آئین بودایی) به یکی از زبانهای رایج در قلمرو
این دولت مبدل شده بود .بعد از تشکیل امپراطور کوشانیها و گرویدن آنها به آئین بودایی ،کاربرد زبان پراکریت و
رسم الخط خراشتی به اوج خود رسید.
هندو ها برای خدایان خود یک مسکنی در زمین دارند .مسکن "شیوا" در کوهای هماالیا ،کوهی که بنام "کیلش
 "Kailashاست ،قرار دارد .در حقیقت میتوان گفت کوۀ کیلش تجسم شخصیت خدای "شیوا" است .کول شیوه هم
مکانی است که مفهوم "تجسم شخصیت" به آن ارتباط تنگاتنگی دارد .امروزها کول شیوه تجسم شخصیت
"بدرالجمال" را دارد؛ ولی چون این نام به دوره های بعد از اسالم تعلق دارد ،ما میتوانیم حدس بزنیم که در گذشته
تجسم شخصیت کول شیوه میبایست چیزی یا کسی دیگری بود .در اینجا خدایان شیوا یک نامزد مناسبی است.
معنی و مفهوم اسم "شیوا" را "برکت" خوانده اند  .به طور فشرده ،روش و خصوصیات یزدان شیوا با زیبایی،
مهربانی و برکت ارتباط دارد .شیوا در شکل زشتی اش چون "رودرا  ،"Rudraظاهر میشود .رودرا و شیوا در
بسیاری اوقات در پهلوی گاو نر و نیزۀ سه شاخه به تصویر کشیده شده اند .این تصاویر بیشتر در سکه های هندی
و کوشانیان مشاهده میشود.
ریشۀ اسم "رودرا" را به ریشۀ " ،"rudبه معنی "نعره زننده" میرسانند که این معنی و مفهوم به خصوصیت
زشتی مطابقت میکند  .ولی معنی دیگری هم در این ریشه جسته اند؛ یعنی "سرخ" ( .)55در ویداها گاو سرخرنگ
از اهمیت واالیی برخوردار بوده و نماد "روشنی" محسوب میشود ( .)56اگر به اهمیت واالیی گاو سرخرنگ قایل
شویم پس معنی اصلی یزدان "رودرا" بیشتر سرخی و روشنی را افاده میکند .گفته شده است بقایای ریشۀ ""rud
که به هندواروپایی ( *reudh-s-to-یعنی سرخرنگ) میرسد دیگر در هیچ یک از زبانهای هندی و ایرانی باقی
نمانده است؛ بجز زبان شغنی .واژۀ "رورڤ/رارڤ  "rūrv /rōrvدر زبان شغنی به معنی سرخرنگ است که تنها
در قبال گاو استعمال میشود؛ لذا ،تنها زبان زنده یی میباشد که این معنی و مفهوم را زنده نگه داشته است .واژۀ
"رورڤ  "rūrvالبته از "رودره  "rud-ra-گرفته شده است و شکل میتاثیزس ( )metathesisشدۀ این ریشه
میباشد (.)57()rūrv < (rūrδ) < ruδ-ra- < rud-ra-

55. Chakravarti, M. 1986. The Concept of Rudra-Śiva. pp. 4, 74
56. Aurobindo, A. 1998. The Secret of the Veda. p. 125
57. Edelman, D. I. 2009. Сравнительная грамматика восточноиранских языков: Лексика. p. 186
سکا های پامیر و هندوکش ،سورگل

19

اداره نشرات سیمای شغنان

اگر نام "شیوا" برروی سنگهای شیوه نقش نشده باشد نام همتای شیوا ،یکی از ایزدان دیگر هندی "نارایانه
 "Narayanaبر روی سنگی در دهکده یی بنام "دیرحسن  ،"Dayr-Asanدر شغنان تاجکستان ،نقش شده است.
(نارایانه لقب یزدان ویشنو  Vishnuاست که یکجا با شیوا و "برهمه" از ایزدان سه گانۀ هندوها را تشکیل
میدهد) .باستانشناسان شوروی سابق این نوشته را در سال  ١٩٥٦کشف کردند که به رسم الخط خراشتی و به زبان
پراکریت نوشته شده است .قدومت این نوشته به قرن اول قبل از میالد رسانده شده است .زبانشناس مجارستانی،
جاناس هرماتا ،این نوشته را چون "نارایانه پیروز باش" تعبیر کرده و مینویسد چنین یک شعار در مورد خدایان
هندی معمولی بود .کوشانیان خود از حامیان دین بودایی بودند ولی تعدادی از سکه های خود را با هیکل شیوا سکه
میزدند .مهرکوال ( ،)Mihirakulaیکی از شاهان یفتلی که در اوایل قرن ششم میالدی در شمال هند حکمرانی
میکرد هم از حامی ان خداوند شیوا بوده وسکه های زمان خود را با شعار"شیوا پیروز باش" تولید میکرد (.)59()58
آریاهای هندی پیش از ایرانیان به مناطق پامیر و هندوکش رسیده بودند .در حقیقت این گروه در موج اول
مهاجرتها به باختر بودند و جای تعجب نیست که آنها از شمال-شرق باختر (تاجکستان امروزی) در امتداد دریای
پنج تا آخرین نقطۀ این دریا را تصرف کرده ب اشند .به نظر دانشمندان و پژوهشگران در این زمینه ،بسیاری از
اعتقادات و رسوم که در مناطق پامیر و هندوکش (شغنان ،واخان )... ،باقی مانده است ،و ما امروزها هم این
ویژگی ها را به آریاییها نسبت میدهیم ،در حقیقت از بقایای فرهنگ معنوی آریاییهای هندی در این منطقه استند
( .)60با گذشت زمان هم ،بخصوص در دوران کوشانیها ،بازرگانان هندی و راهبان بودایی در گسترش تجارت،
آئین و زبان هندی نقش مهمی در مسیر شاهراۀ ابریشم داشته اند ( .)61پامیر و سرزمینهای همجوار آن گذرگاهی
بودند که همۀ این ویژگیهای فرهنگی بی توقف از آنجا نگذشته اند.

شغنان
تا جاییکه برایم معلوم است تا کنون دو نظریه در بارۀ وجه تسمیۀ شغنان وجود دارند .نظریۀ اول توسط دکتور
خوشنظر پامیرزاد ،در کتاب "تاریخ باستان شغنان" ،پیشکش شده است .نظریۀ دوم در بخش دوم مقاله یی تحت
عنوان "هویت چیست و بحران هویت چگونه صورت میپذیرد؟ :وجه تسمیه شغنان" توسط استاد نوروزعلی ثابتی
پیشکش شده است .چون هر دو اثر قابل دسترس همگان استند نمیخواهم از آنها چیزی بازگویی کنم .خواننده
میتواند نسخۀ این آثار را از وبسایت سیمای شغنان دریافت کند (.)63()62
من هم با عالقه ایکه به این موضوع داشتم ،بخصوص بعد از به پایان رساندن این مقاله که نتیجۀ آن تدوین
معلومات و شواهد بیشتری بود ،میخواستم چیزی به ریشه-شناسی نام "شغنان" عالوه کنم .نظریۀ پیشکش شده در
این مقاله شاید با نظریه های موجود موافقت نکند ولی در نهایت میتواند بعضی از مشکالتی را ،که حس کردم
هنوز وجود دارند ،حل بسازد و هم معلومات بیشتری به ریشه شناسی نام شغنان عالوه کند.

58. Harmatta, J. 1966. The Oldest Khararoshti Inscription in Inner Asia. p. 7
59. Harmatta, J. 1994. Languages and Literature in the Kushan Empire. 426
60. Kalandarov, T. S. 2004. Шугнанцы. p. 32
61. Bregel, Y. 2003. An Historical Atals of Central Asia. p. 10
پامیرزاد ،خوشنظر ،١٩٩٨ .تاریخ باستان شغنان 62.
ثابتی  ،نوروزعلی  ، ٢٠١٢ .وجه تسمیه شغنان 63.
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به نظر من ،با اتکا به دالیلی که در سطره های بعدی آورده میشوند " ،خږنون  ،"xuγnůnیعنی شکل و تلفظ نام
شغنان که فعال در خود زبان شغنی رایج است ادامه دهنده ی اشکال "شکنان"" ،شگنان" و "شغنان" است .به
عبارۀ دیگر "خږنون" از "شغنان" مشتق میشود و نه بر عکس .عالوه بر این ،زبان شغنی منبع اصلی همۀ این
اشکال در فارسی و زبانهای دیگر است .و مهمتر از همه نظر ما اینست که در ریشۀ نام شغنان "سکا" نهفته است.
پس بیایید دالیل این نظر را نخست از یک دلیل ساده شروع و به تدریج با آوردن دالیل دشوارتر خاتمه دهیم.
دلیل ساده این است که واژه های یک زبان در زبان اصلی تغییر میخورند چرا که سیستم فونولوژی زبان اصلی
همیش در حال تغییر است .تغییرات فونولوژی در زبان اصلی باالی همۀ واژه ها یکسان تاثیر میگذارد .اگر یک
واژه نماد هویت یک جامعه هم باشد از گرداب این تغییرات طبیعی/زبانی نخواهد باز ماند .ولی اگر واژه یی از
یک زبان در زبان دومی ثبت شده باشد ،و چون زبان دومی تاثیرپذیر تغییرات فونولوژی که در زبان اولی رخ
میدهد نیست ،واژۀ ثبت شده در زبان دومی به شکل اصلی خود ،تا زمانیکه جایگزین نشود ،باقی میماند .نمونه یی
از این مورد واژۀ "پارسی" است که در زبان شغنی اصل آن باقی مانده است؛ ولی در زبان اصلی این واژه تغییر
شکل/آوا کرده است .امروزها گویشوران فارسی به زبان خود "پارسی" نه بلکه "فارسی" مراجعه میکنند .و هم
گفته شده است که در زبان ارمنی واژه ها و اصطالحات زیادی هستند که از پارسی قدیم گرفته شده اند و به شکل
قدیمی خود باقی مانده اند ولی این واژه ها اکنون در فارسی یا تغییر شکل کرده اند و یا هم از کار افتاده اند.
پس اشکال "شکنان"" ،شگنان" و "شغنان" ،که در زبان فارسی در دوره های مختلف ثبت شده اند ،از زبان شغنی
گرفته شده اند – مستقیما یا غیر مستقیم .و اگر شکل " خږنون " را هم به این اشکال عالوه کنیم میتوانیم ادعا کنیم
که هر چهار این اشکال در زبان شغنی ،در دوره های مختلف ،موجود بوده اند .سه شکل اولی در زبان شغنی ثبت
نشده اند (چون این زبان گفتاری بوده) ولی نمیتو ان ادعا کرد که این اشکال در گذشته ها در خود زبان شغنی
موجود نبودند (چون چینایی ها در قرن هفتم میالدی ،پیش از آنکه نفوس زبان فارسی به منطقه برسد ،ریشۀ این
نام را ثبت کردند) .شکل آخرین ،یعنی " خږنون " ،در زبان فارسی کاربرد پیدا نکرد و در اینجا دلیلی است
برای این امر .در حقیقت ،تنها بخشی که از زبان فارسی به نام "شغنان" عالوه شده است پسوند مکانساز -ان است.
همۀ این نقاط را در ادامۀ مقاله پیگیری میکنیم.
قسمیکه گفته شد ،نظر ما در رابطه به نام شغنان این است که در ریشۀ این نام "سکا" نهفته است .چنین یک نظر
توسط شرق شناس اسکاتلندی ،هنری یولی ( ،)Henry Yuleدر قرن نوزدهم هم پیشکش شده بود .اما یولی ،با
اتکا به معلومات بطلیموس که گویا سکاها در سرزمین پامیر و هندوکش میزیستند ،همۀ نامهای مکانی را که از
نظر صوتی به "سکا و شکا" شباهت داشتند ریشۀ سکا را در آنها میبیند؛ مثال در نام  Shakh-daraوهم درنام
.)64( Shigh-nan
از نگاۀ صوت شناسی ،مشکل قرار دادن "سکا" در ریشۀ "شغنان" (و هم در ریشۀ "شکاشم") در آوای اولی این
اسم است .بدین بخاطر ،در قدم اول ما باید تمایز بین شکل و تلفظ "سکا" و "شکا" را منحل سازیم .چگونه "سکا"
در فارسی با "س"؛ فارسی قدیم "سکا ،"sakā/فارسی میانه "سکاستان/سکستان" (سیستان امروزی) ،ولی در
نامهای "شکاشم" و "شکنان" (شکل قدیمتر شغنان) با "ش" درج شده است .در اینجا دو دلیل موجود است.
نخست ،در ایرانی قدیم دو "ش" (́ )š, sموجود بودند – "ش" کامی و بیره یی .دربیشترین لهجه های ایرانی قدیم
آوای (́ )sبه "س  "sتغییر صدا کرد؛ تنها لهجه ییکه این آوا را حفظ کرد لهجۀ "شمال-شرقی" ایرانی بود که
64. Yule, H. 1872. Geography of the Valley of the Oxus. p. lxxv
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گویشوران آن سکاها بودند .زبان ختنی و زبان وخی هر دو از همین لهجۀ سکایی گرفته شده اند .این آوا ،یعنی
(́ ،)sبطور مثال در واژۀ "اسب" تنها در این دو زبان به شکل اصلی خود باقی مانده است :ختنی ( )aśśa-/aśa-از
ایرانی قدیم ( *aśwa-اسب) ،وخی (یش )yaš /از وخی قدیمی ( .(*aša-چون این آوا در زبان آریایی
(هندوایرانی) هم موجود بود ،در هندی/سانسکریت هم اسب با تلفظ (́ )sباقی مانده است ( .)aśvaدر زبانهای
دیگر ایرانی آوای "́ "sبه " "sتغییر صدا کرده است :اوستا " ،"aspa-فارسی میانه " ،"aspسغدی "."asp
(.)66()65
در زبان شغنی واژۀ " *aśwa-اسب" ایرانی/آریایی از بین رفته است و در عوض آن "ﭭارج" استفاده میشود .تا
کنون چیزی در رابطه به شکل قدیمی "اسب" ،که در گذشته در زبان شغنی هم باید موجود بود ،نوشته نشده است.
در اینجا فقط میتوانیم حرف ندایی (!̌ )yūš, yīsدر شغنی را با (یش ̌ )yasوخی مقایسه کنیم و آنرا از بقایای واژۀ
( )aśwa-بشماریم .در بعضی از لهجه های دیگر سکایی آوای (́ )sنهایتا به "ښ  "xتغییر کرد و زبان شغنی هم از
جملۀ بازماندگان این لهجه هاست.
دلیل دوم برای موجودیت "ش" در نامهای "شکاشم" و "شکنان" تاثیر زبان هندی در این دو منطقه است .در
رابطه به اشکاشم در باال از قول پاخالینه نقل قول کردیم که او ساختار نام اشکاشم را به زبان هندی ربط میدهد.
دراینجا قابل ذکر است که تنها زبان دیگری که نام "سکا" را به صدای "ش ́ "sمینویسد سانسکریت است .در
سانسکریت حالت فاعلی "سکا" به شکل "شکه  "śakaو حالت مالکی آن به شکل "شکانی ̄ "śakāniنوشته شده
است؛ مثال در عباره ی "شکانی لپی  "śakānī lipiیعنی "نوشتارسکاها" ( .)68()67در اینجا ساختار حالت مالکی
این اسم" ،شکانی ̄ ،"śakāniو حالت مالکی نام شغنان در قدیم؛ یعنی "شکنی  "šakani/šikiniکه در آثار
سیاحان و تاریخنگاران چینی و عربی ذکر شده است قابل مقایسه میباشد.
هندیها با سکاها آشنایی نزدیکی داشتند چون سکاها در قرن اول پیش از میالد بخشهایی از شمال هند را اشغال
کردند و تا مدتها در این مناطق حکمرانی کردند .این امر درست در زمانی رخ داد که سکاها از مناطق ایلی و
فرغانه از مسیر کوههای پامیر و هندوکش به جنوب کوچیدند .پس نام "شکه  "Śakaدر هندی باید از زبان خود
سکاها گرفته شده باشد .و اگر هندیها تلفظ "شکا" را از خود زبان سکاها نگرفته اند پس تلفظ نامهای "شکاشم" و
"شکنان" باید تاثیر پذیر زبان هندی باشد.
نتیجه گیری اول ما این است که شغنی ها در گذشته خود را باید "شکه/شکه  "šaka, šikaو "شکنی šakani,
 "šikiniخوانده باشند" .شکه" حالت اسم فاعلی است و "شکنی" حالت مالکی این اسم .حالت مالکی اسم "شکه"
خصوصیات زبان ،فرهنگ ،مردم؛ و مهمتر از همه ،مکان را به "شکه" پیوند میدهد.
به هر حال نخستین شکلی که از نام شغنان در آثار تاریخی قید شده "شکنی  "shih-k’i-niاست (در دایرة
المعارف اسالمی " "shi-k’i-niآمده است) .این شکل توسط سیاح چینایی ،شوان زانگ  ،Hiuen Tsangدر نیمۀ

65. Skjærvø, P.O. 2009. Old Iranian in “The Iranian Lanuages”. p. 51
66. Rastorgueva & Edelman. 2000. X, vol. 2. pp. 243-244
67. Monier, W. 1899. A Sanskrit-English Dictionary. p. 1045
68. Bailey, H. W. 1970. The Ancient Kingdom of Khotan. p. 68
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اول قرن هفتم میالدی ( ) A.D۶۴۵-۶٢٩ثبت شده است ( .)69اشکال دیگر این نام که توسط جغرافیه دانان
اسالمی ثبت شده اند بیشتر به شکل چینایی موافقت میکنند؛ عربی "شکینه  "Shikīnaو "شقینه .)70( "Shiqīna
شکل قدیمی نام شغنان را میتوان به دو جزخیلی ساده ،یعنی ریشه و پسوند ،تجزیه کرد (.)šiki+na, šaka+ni
قسمیکه پیشتر گفته شد ریشۀ این واژه "شکه  "šaka/šikaو پسوند حالت مالکی این اسم "-نی- /نه "-ni /-na
است.
پسوند حالت مالکی اسم در زبانهای آریایی (هندی و ایرانی) " "-āmبود .ولی ،چون واژه های زیادی در این
زبانها با آوای " "-aخاتمه مییافتند یک آوای اضافی " "-n-در بین ریشه و پسوند جایگزین میشد تا دو واول را از
هم جدا بسازد ( .)71بدین ترتیب این پسوند شکل جدیدی گرفت ()72()-ānām؛ مثال اسم اریانام  aryānāmدر
عبارۀ  airyanəm vaēǰōدر حالت مالکی قرار دارد که مفهوم مکان را ایفا میکند (.)73
به مرور زمان پسوند ( )-ānāmدر زبانهای ایرانی اختصار میشود .نخست " "mاز این پسوند حذف میشود و
شکل اختصاری این پسوند ،به طور مثال ،درزبان ختنی همچون ( )-ānu, -ana, -āniو در خوارزمی (ina, -in-
 )-ānباقی میماند ( .)75()74زبان شغنی هم این تحوالت را طی کرد و پسوند "-نی- ،نه  "-ni, -naکه در نام
قدیمی شغنان " "shi-k’i-ni, shikī-naدیده میشود همین پسوند حالت مالکی است.
در فارسی میانه پسوند ( )-ānāmنه تنها به (-ان  )-ānاختصار شد بلکه کاربرد گرامری خود را هم  ،که حالت
مالکی بود ،از دست داد و کاربرد حالت مفعولی را گرفت ( .)76در اینجاست که  aryānāmبه "ایران "ērān
مبدل میشود .در آخر ،در فارسی نو ،این پسوند کامال کاربرد خود را همچون یک پسوند حالت اسمی از دست
میدهد و مفهوم پسوند اسم جمع را به خود میگیرد( .ولی این پسوند همچون یک پسوند مکانساز باقی ماند).
هدف اصلی ما در اینجا تحلیل پسوند " "-ni, -naدر شکل قدیمی نام شغنان است .ما گفتیم که این یک پسوند حالت
مالکی است و در زبان شغنی هم ،مانند دیگر زبانهای ایرانی ،موجود بود .مگر جالب توجه اینست که در نام
شغنان این پسوند دو بار تکرار شده است .اگر دقیق باندیشیم ،میبینیم که پسوند دومی "-ان  ،"-ānبعد از آن وارد
نام شغنان میشود که تقسیمات اداری جدیدی در منطقه بوجود میآیند (شاید در دورۀ سامانیان  ٨١٩الی ٩٩٩
میالدی) .قسمیکه در باال دیدیم ،پیش از عالوه شدن پسوند دومی ،وقتی به شغنان اشاره میشود ،چه توسط چیناییها
و چه اعراب ،تنها پسوند " "-ni, -naدر نام شغنان دیده میشود.
بعد از تقسیمات اداری جدید پسوند مکانساز "-ان  "-ānاز زبان فارسی به "شکنی" عالوه میشود و شکل "شکنان"
بوجود میآید .این پسوند مکانساز در عین زمان ،تقریبا یکسان ،به همۀ نامهای مکان در منطقه عالوه میشود.

69. Watters, T. 1904. On Yuang Chwang’s Travel in India. p. 106
70. Bosworth, C. E. et al. 1997. Shughnān in “The Encyclopaedia of Islam, vol. 9”. p. 495
71. Cardona, G. & Jain D. 2003. The Indo-Aryan Languages. p. 21
72. Bubenik, V. & Hewson J. 2006. From Case to Adposition. p. 131
)73. ĒRĀN-WĒZ in Encyclopeadia Iranica (online
74. Emmerick, R.E. 1968. Saka Grammatical Studies. p. 252
75. Durken-Meisterernst, x. 2009. X. p. 343
76. Bubenik, V. & Hewson J. 2006. From Case to Adposition. p. 138
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دراینجاست که در کتاب حدودالعالم نام شغنان به شکل "شکنان" در چندین جا ذکر شده است .این شاید نخستین بار
است که نام شغنان به طور پورۀ آن و در زبان فارسی ذکر شده باشد (.)77
تا کنون ما کوشش کردیم ریشه و پسوندهایی را که در نام شغنان نهفته اند تجزیه کنیم .به گونۀ تکراری؛ ریشۀ این
نام "شکه/شکا" است که ما آنرا به "سکا" رساندیم .پسوند اولی "-نی- ،نه و بعدا تنها -ن" در نام شغنان ،یک
پسوند حالت مالکی در خود زبان شغنی بود .پسوند "-ان" در آخر نام شغنان بعد از ظهور اسالم و از زبان فارسی
به نام/شکل شغنان عالوه شد (که شکنی/شکنه را به شکنان مبدل کرد) .بعد از این دیگر چیزی به این نام عالوه
نشده است .اما گرداب تغییرات صوتی در زبان شغنی از حرکت باز نمانده بود .باالی هم رفته ،واژه های زیادی
از عربی و فارسی به زبان شغنی رخنه شدند .در اثر این دگرگونی و تحوالت ،زبان شغنی میبایست همۀ این
تغییرات صوتی (و هم مارفولوژی) را پاالیش بدهد؛ که نام "شکنان" هم از این چرخ تحوالت در امان نماند.
چون واولها هیچگاه ثابت نیستند ما از شرح تغییرات آنها در این نوشته خود داری میکنیم .در حقیقت تلفظ "شغنان"
با کسره "ا  "iو یا ضمه "ا  "uچیزی را از این نام نمی کاهد .در اینجا ما صامت ها را در نام شغنان تحلیل میکنیم
و میبینیم چگونه این نام از "شکنان" به "شگنان"" ،شغنان" و نهایتا به " خږنون" تغییر شکل و تلفظ کرد .البته
اشکال دیگری هم در میان شکل "شغنان" و " خږنون" وجود داشته اند که نه در فارسی ثبت شده اند و نه در خود
زبان شغنی اثری از آنها باقی مانده است .اما ما میتوانیم این اشکال میانه را با استفاده از قاعده های صوتی
بازسازی کنیم.
قاعدۀ صوتی ،که ما در اینجا به آن اتکا میکنیم" ،تضعیف" و "تقویه"ی آوا است ( .)Lenition, Fortitionبه
گونۀ فشرده؛ در قاعدۀ تضعیف آوا ،یک آوای قوی به تدریج به یک آوای ضعیفتر مبدل میشود و در آخر هم حذف
میشود .چنین یک پروسه را میتوانیم در آوای "ک  "kدر نام شغنان مشاهده کنیم که در جدول پایانی آورده شده.
آوای ضعیف ↔ آوای قوی
حذف میشود
→ø
)(zero

واول
→
vowel

ناسوده
→
approximant

سایشی طنیندار

سایشی

→ →(sonorant
fricative
)fricative
/γغ
/γږ

صامت
واکدار
→ voiced
consonant
/gگ

صامت بی
واک
voiceless
consonant
/kک

به عقیدۀ ما حذف واول "  "i /که در میان "ک  "kو "ن  )šik(i)nān( "nقرار داشت مسبب تغییرات آوای
بعدی شد .چون آوای "ک  "kبه آوای "ن  "nخیلی نزدیک شد ناگزیر به آوای ضعیفتری مبدل میشود ،یعنی گ/
 .gاگر مسبب این تغییرات چیزی دیگری هم بوده فرقی نمیکند؛ الزم این است که تغییرات صوتی بوجود آمد و این
تغییرات با قاعدۀ "تضعیف آوا" در میان واژه ادامه پیدا کرد .نتیجه این پروسه تغییر تلفظ "شکنان" به "شگنان"
بود که در شاهنامۀ فردوسی به صورت "شگنان" درج شده است.
ز بلخ و ز شگنان و آموی و زم

سلیح و سپاه خواست و گنج و درم ()78

حدودالعالم ،٣٢٧ .ص77. ۶۴ ،۴٠ ،٢٨ ،٢٧ .
پامیرزاد ،خوشنظر . ١٣٩١ .شغنان و شغنی ها در شاهنامه 78.
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شاهنامه در  ١٠١٠میالدی تکمیل شد؛ تقریبا سه و نیم صد سال بعد از اینکه سیاح چینایی ،شوان زانگ Hiuen
 Tsangاین نام را با آوای "ک  "kنوشته بود (شکنی  .)shih-k’i-niولی آثاریکه فردوسی در کتاب خود از
آنها چون منبع استفاده کرده است باید کمی کهنتراز دوران زندگی خودش باشند .به هر صورت زبان شغنی در
میان دورۀ شوان زانگ و فردوسی چندین نسلها را پشت سر گذرانیده است و این تغییر آوایی (ک ← گ) در طول
این زمان قابل قبول است ؛ اگر چه شکل "شکنان" هم در این دوره هنوز کاربرد خود را از دست نداده بود
("شکنان" در حدودالعالم).
قسمیکه گفته شد ،فردوسی نام "شگنان" را از منابع و آثار تاریخی گرفته است که این آثار در دوران زندگی او و
یا کمی پیشتر نوشته شده بودند .ولی تغییرات آوایی در نام شغنان هنوز ادامه داشت .در زمان ناصرخسرو آوای
"گ  "gدیگر به "غ  "γتغییر صدا کرده است .در اینجا هم میتوانیم بیتی را که دکتور خوشنظر پامیرزاد از دیوان
ناصر خسرو برای نمونۀ مثال آورده است تکرار کنیم.
کوه شغنان ملکی بودی بینا و بصیر ()79

ور به مال اندر بودی هنر و فضل و خطر

در اینجاست که آثار تاریخی نام شغنان را به گونۀ دیگر نمینویسند و این شکل تا امروز در زبان فارسی باقی مانده
است؛ به عبارۀ دیگر میتوانیم بگوییم "خشکیده" است .یک دلیل خیلی قانع کننده را میتوان برای این امر آورد .در
دورۀ ناصرخسرو ،و بعدا ،زبان فارسی نفوس قابل توجه یی در شغنان پیدا میکند .در حقیقت زبان فارسی زبان
میانجی در بین اقوام منطقه میگردد و مهمتر از همه؛ رابطه با دنیای بیرون از شغنان با این زبان انجام میگردد.
تغییرات بعدی ،که در نام شغنان رخ میدهند ،دیگر محدود به ضرورت گویشوران زبان شغنی میگردد.
بازهم یادآور میشویم که اشکال "شکنان ،شگنان و شغنان" در خود زبان شغنی در دوره های مختلف رایج بوده اند
و از زبان فارسی تنها پسوند آخر؛ یعنی "-ان" ،به این نام عالوه شده است .پیش از نفوس زبان فارسی در شغنان،
هرگاه نام شغنان در خود زبان شغنی تغییر آویی کرده ،انعکاس آن در فارسی و زبانها دیگر ثبت شده است .و
چون آخرین شکل این نام در فارسی "شغنان" ثبت شده دیگر به همین صورت باقی مانده است .اما نام "شغنان" در
زبان شغنی در زمانهای نه چندان دور تغییرات آوایی دیگری را پیمود .پس بیایید مراحل بعدی تغییر آوایی را که
در نام شغنان رخ داده است تحلیل کنیم.
تغییر آوای "ش ̌ "sبه "ښ  "xدر زبان شغنی هنوز هم ادامه دارد؛ به اصطالح زبانشناسی یعنی تولیدی است.
واژۀ "خاښ  "xōxدر شغنی از "شاخ" فارسی گرفته شده است .تنها زبان ایرانی شرقی دیگر ،که واژۀ "شاخ" را
از فارسی گرفته زبان اشکاشمی است .در زبانهای دیگر ،از جمله همۀ زبانهای پامیری ،واژۀ "شاخ" از ایرانی
قدیم گرفته شده است؛ مثال روشانی " ښهو  ،"xāwبرتنگی " ښو  ،"xawیزغالمی " ښاو  ،"xowوخی "."səw
ریشۀ همۀ این اشکال به ایرانی قدیم "شرو "śrū-/میرسد .در ایرانی قدیم  śrū-/śrwā-به جز از "شاخ سر" معنی
"ناخن ،چنگ" را هم افاده میکرد ( .)80در شغنی شاید مفهوم "ناخن ،چنگ" این واژه باقی مانده است و آنرا
میتوانیم درواژۀ " ښوک  "xaw-akپیدا کنیم؛ " یے ښوک  "yi xawakیعنی یک مشت/یک چنگال/یک قبضه.
"خئښ  "xɛxو "خئښچک ( "xɛxčakو "خښ  )"xaxهم از فارسی گرفته شده اند چون ریشۀ همۀ این واژه ها به
"شا خ" فارسی میرسد و در معنی هم چنانیکه در فارسی دارند در شغنی هم همان است " .خیښه" و " خږنون" هم
پامیرزاد ،خوشنظر . ١٣٩١ .شغنان و شغنی ها در شاهنامه 79.
80. Edelman, D. I. 2009. Сравнительная грамматика восточноиранских языков: Лексика. pp. 154
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در قطار این واژه ها قرار دارند .واژه های ذکرشده در زبان شغنی یک مرحلۀ تغییر آوایی را سپری کردند که
اشکال میانۀ آنها ثبت نشده است .ولی با استفاده از قانونهای تغییر آوایی ما میتوانیم اشکال قدیمیتر این واژه ها را
بازسازی کنیم.

تضعیف آوا
→

nān
nān
nān
nōn
nōn
nůn

ə
ə
ə
ə
ə
u

k
g
γ
γ
γ
γ

̌s
̌s
̌s
x
x
x

تقویه ی آوا
←

در باال گفته شد که قاعدۀ تضعیف آوا ،آوای "ک  "kرا که یک آوای قوی است ،در آخر به " γږ" تغییر میدهد؛
یعنی به یک آوای ضعیفتر .برای تغییر آوای اول در نام شغنان ما میتوانیم از قاعدۀ "تقویۀ آوا" استفاده کنیم و
تغییر "ش ̌ "sبه "ښ  "xو سپس "ښ  "xبه "خ  "xرا از نگاۀ این قاعده توضیح بدهیم .مفهوم و کاربرد تقویۀ آوا
در حقیقت برعکس تضعیف آوا است .این دو پروسه در آواهای نام "شغنان" توازنی را بوجود میآورند که تغییر
"شغنان" را به "خږنون" امکانپذیر میکند .در اینجا باید یادآور شویم که تضعیف آوا بسیارتر در داخل و آخر واژه
رخ میدهد و تقویه ی آوا ،بر عکس ،در سر واژه؛ دقیق همین پروسه در تغییرات آواها در نام شغنان دیده میشود.
نتیجه گیری این پروسه در جدول پایانی آورده شده است( .تغییر واولها در این جدول در نظر گرفته نشده است.
آوای  əدر بدل  a/i/uآورده شده است).

به همین ترتیب واژۀ "شاخ" هم ،که در اصل فارسی است ،نخست به " ښاخ  ،"xōxبعدا به "ښاښ  "xōxو در
آخر به "خاښ  "xōxتغییر شکل و تلفظ کرده است .ما میدانیم چنین تغییرات صوتی ،که در میان شاخ فارسی و
خاښ شغنی بازسازی شده اند ،در زبان شغنی امکانپذیر استند .گویشوران این زبان میتوانند تلفظ" ښاخ  "xōxو
"ښاښ  "xōxرا تحمل کنند ولی "خاخ  "xōxرا نکنند .نمونه های دیگری از این گونه تلفظ قابل تحمل " ښښ
 "xuxو " ښیښه ̄ "xēxaاستند (شش ،شیشه).
قابل ذکر است ،چون این سوال برای ما هم خلق شد ،که چرا همۀ واژه هاییکه این پروسه را طی کرده اند در
اصل از فارسی گرفته شده اند؟ مگر این خود بیانگر آن نیست که "شغنان" هم از فارسی گرفته شده باشد؟ در مورد
نام ش غنان دالیلی آورده شد و آنهم اینست که واژه یا اسم "شغنان" سابقه و شواهد نوشتاری دارد (شگنان و شکنان).
ساختار مورفولوژی هر سه اشکال ذکر شده تحت تاثیر زبان فارسی سکه زده شده؛ ولی ریشه و پسوند اولی این
اسم از خود زبان شغنی گرفته شده اند .تکرارا یادآور میشویم که سیاح چینایی این نام را در قرن هفتم میالدی به
شکل "شکنی" درج کرده بود .در این زمان زبان فارسی ییکه ما آنرا به شکل امروزی اش میشناسیم اصال وجود
نداشت و فارسی میانه (پهلوی) در منطقه هیچ نفوسی نداشت .بلی واژه های دیگر اصیل شغنی هم این پروسه را
طی کرده اند .یکی از این واژه ها "خا ږ ̄( "γxoشش) میباشد .شرح تغییرات صوتی در این واژه خود به یک
مقاله نیاز دارد که در اینجا از آن صرف نظر کردیم.
به همین ترتیب تغییراتی که در آواهای نام "شغنان" رخ داده است باید شبۀ تغییراتی باشد که در واژه های "شاخ"
و "شیشه" و امثال این واژه ها رخ داده است .درست ،شرح کامل این تغییرات آوایی هم نیاز به چندین صفحه دارد.
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نه تنها مصوتها بلکه تغییراتیکه در واول ها رخ داده است باید مالحظه شوند .برای ضرورت کنونی ما ،کافی است
به نتیجه ییکه در جدول پایانی آورده شده است قناعت کنیم.

ښیښهxēxā/

خﯧښه
xēxā/

ښاخxōx /

ښاښxōx /

خاښxōx/

ښغنان
xuγnōn
٦

ښږ ن و ن
xuγnůn
٧

خږنون
xuγnůn
٨

شیشهšīša/
شاخšōx /
(سکا) شکه
)šaka (saka
١

شکنی شکنان
šiknān šikini
٣
٢
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شگنان شغنان
šuγnōn šignān
٥
٤
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خالصه

در وادی شیوه گورستانهایی استند که قدومت آنها ،با در نظرداشت محتوای آنها ،به دوره های پیش از اسالم
میرسد .آثار تاریخی یکه از گورها در پامیر شرقی به دست آمده اند به محتوای گورهای شیوه شباهت دارند .لذا،
در این مقاله ما به سراغ سرگذشت سکاها رفتیم تا از هویت آنها چیزی را دریافت کنیم .در این مقاله ما به نتیجه
یی رسیدیم که ،سکاها یکی از شاخه های بزرگ ایرانیان (آریاییها) از گذشته های دور تا به امروز در پامیر و
سرزمینهای همجوار آن در هندوکش زندگی میکنند.
در اواخر هزارۀ دوم قبل از میالد در اثر کوچیدن یوچیها از غرب چین به باختر ،بیشتر سکاهایکه در مناطق ایلی/
قزاقستان ،کوههای تیان-شان ،و فرغانۀ امروزی زندگی میکردند به طرف جنوب کوچیدند .مسیر حرکت این
سکاها از دره های پامیر میگذشت که در نتیجه قبیله های نو سکاها را به این سرزمین رخنه کرد .نهایتا بیشتر
سکاها خود را از مسیر پامیر به شمال هند رساندند.
سکاهایکه در پامیر و هندوکش باقی ماندند نیاکان مردمان پامیر و هندوکش را تشکیل داددند و بیش از دو
هزارسال است در همین سرزمین زندگی میکنند .یکی از مشخصاتیکه مردم پامیر را به سکاها میرساند زبان آنها
است .تمایز یکه بین زبانهای پامیری امروز وجود دارد از وابستگی آنها به قبایل گوناگون سکاها سرچشمه
میگیرد .باالی هم رفته ،ریشۀ "سکا" در نامهای دو ناحیۀ بزرگ پامیر ،شغنان و اشکاشم ،از گذشته تا امروز باقی
مانده است.
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