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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

                    ۱۶/۲/۲۰۱۰                                                                       کاندید اکادمیسین سیستانی   

 بعد از هزارسال)زادگاه صفاریان( رنین ــقمعنای کشف  

 (از باری جهانی )وتشکر

ثبت و تکرار شده است واغلب  یاسالم نیوفتوح نخست ییایدر کتب جغراف نیاز هزارسال است که نام قرن شیب

با فتخ )ق( تلفظ کرده و آنرابه  نینام اسکندر ذوالقرن هیرا شب «نیقرن»کتب مذکور نام  سانینو هیمترجمان وتحش

 نکرده اند. هیارا ستانین محل در سیا یبرا ییموجه  یلی)صاحب دوشاخ( ترجمه کرده اند،مگر دل یمعن

 ،یرانیا یمیقد یو زبانها یوعرب یفارس یتسلط خود به زبان ها لیبه دل نسنیراول یهنر سینامدارانگل محقق

بار  نیاول یبرا رهیوغ یفارس ،یزردشت یمیقد ،متونیرا از آثار اصطخر ستانیمربوط به س یداشتها ادی نیمهمتر

لندن،  ییایجغراف یسلطنت انجمنۀنمود و در)مجل شکشیپ ،«ستانیبر س یداشتها ادی»  ۀترجمه کرد و در مقال

 به نشر رساند.( ۱۸۷۳،سال۴۳شماره

 یول کند،یاظهار م نیقرن ۀتمام اطالعات خود را در بار ستانیس یقیتطب یایجغراف رعنوانیمقاله ز نیدرا نسنیراول

 آورد. یبشمارم یوآنرا مساله سر درگم ابدی ی)دوشاخ( نم «نیقرن»نام  یبرا یمناسب هیتوج

که  یکرده است، درحال جادیدانان ا ایجغراف نیب یبیعج ینام ابهام وسردرگم نیا: »دیگویدرباره م نیادر نسنیراول

راجع به  یبعد از شرح نسنیدو شاخ است. راول یبطور ساده به معنا یدر فارس «نیقرن»یترجمه لغت عرب

آباد  ن،یشهر قرن:» سدینویم نیقرن ۀربارآن، د ۀدر مورد آتشکد ینیقزو تیروا هیدرشمال زرنج و توج هیشهرکرکو

خرابه  یبود و بعض یحکومت و تختیمسکن رستم وپا نیبعد از زرنج بوده است. شهر قرن ستانیشهر س نیتر

اعراب و بعداً  یلشکرکش یامر درماجرا نیدانند. ا یآخور اسپ رستم م ۀماند یجالب واقع در کنار آن را باق یها

محل تولد وسکونت چهار  رایز د،یبعدها معروف گرد نیذکر شده است. شهر قرن گرید ادانانیتوسط تمام جغراف

)صفار به انیتحت عنوان صفار یالدیم ۹۰۰تا۸۰۰ یسالها نیقرن ب میآنان به مدت ن ۀبود،که خانواد ثیپسر ل

 ]وافغانستان[ را تحت سلطه گرفتند. رانیاعظم ا یباشد.( بخش ها یمسگرم ایگریرو یمعنا

امروزه  نیکه نام قرن دیا یگردد. به نظر م نییتع نیقرن قیسلسله هم که شده، الزم است محل دق نیا تیاهم لیبدل

رود واحتماالً خاش کینزد دیبا نیکنم. قرن انیآن را ب یبیتقر تیموقع توانمیرفته است ولذا بنده فقط م نیاز ب یبکل

را مشاهده  یمیستون قد کی« کده»در بخش  یکه کونول یدر حدود جائ یعنیرودخانه واقع باشد،  نیدرشمال ا

منزل  کی نیشهرخاش است که از قرن یمحل وجود دارد که شناخته شده هستند. اول نیچند یکرده بود. در آن حوال

 فاصله دارد. لیم ۲۰حدود  ای

مشخص شده  ۶۵ ۀبا شمار یکونول ۀباشد ودر نقش یآخور اسپ رستم م ۀماند یباق ایاست که گو« آخور» یدوم

ً رودخانه خاشرود وکل آن بخش به هم شکین ۀقلع یاست. سوم است. چهارم  شدهیم دهینام نام نیاست که سابقا

محل  یسروزان[ است. پنجم ایزرنج به بست، منزل بعد از سوروار ] ۀ[ است که در جادیلیهل- یری]حریحرور

که  میبگو دیبا ،یاضاف ۀنشان کیاست. به عنوان  یاصطخر ۀمتذکر ریدرمس یسوروار حرور نیعبور رودخانه ب

» در حدود دیشا ریسوروارواقع بوده است. محل اخ یلیم ۷ ای ۶ ۀزرنج به بست در فاصل ۀدرسمت چپ جاد نیقرن

 نانیدو وجود دارد. من اطم نیا نیهم ب یبوده که تشابه اسم سور]قلعه[چخان کی[ نزدیرخضری]پ «یکسر ریپ

بوده است." )دکترحسن  یفعل یجنوب تر از مجرا یقابل مالحظه ا زانیخاشرود به م ریدارم که در آن دوران مس

 ببعد(۳۱۶؛ ۱۳۷۸ ستان؛یس یخیتار یایجغراف ؛یاحمد

خود را عوض کرده است،  ریمس خیاز تار ییها : بطور قطع رودخانه در دورهدیگویخاشرود م ۀدربار نسونیراول

صورت امکان  نیا ریدرغ راینموده است. ز یحرکت م یواقع در جنوب بستر فعل ییدرگذشته در مجرا رایز

 یلی]اکنون هلین سوروار وحرورینداشته که راه زرنج به بست، رودخانه را از شمال به جنوب در منزل سوم ب
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

به نام گذرخاش)محل عبور  ۶۱ ۀدرنقشه خود آنرا با شمار یکه کونول یجائ [ قطع کرده باشد،شودیخوانده م

شده توسط ابن رسته، هم خاشرود وهم  فیتوص میمستق ریتوجه نمود که درمس دیخاشرود(مشخص کرده است. با

ً یهلمند تقر گرفته ام،  یوحم اقوتیرا من از « سور وار»نام  نکهیرا دارا بوده اند. باالخره ا یفعل یهمان بستر ها با

 ذکر کرده اند. «روزانیس»نام را  نیا یو نیومقلد یاصطخر

ً یکه تقر افتهیجالب  یرابحد نیقرن تیموقع نسون،یراول  ایشهر را از آثار جغراف نیا ۀتمام اشارات موجود در بار با

نوشته است  یحمو اقوتی:دیگویخود آورده است.او م ۀمقال یترجمه کرده ودرپاورق یمینگاران قد

 یشهر نیقرن»که دهدیگزارش م ی. احمد بن سهل بلخ«ستانیس تیدر وال شکین یۀاست درناح یروستائ:»نیقرن

واقع شده  یمنزل از سجستان فاصله دارد ودر سمت چپ راه کیوابسته بخود است و یکوچک با روستاها ونواح

وابن  یاصطخر...«. برخاستند  نیاز قرن انیرود. و از سوروار دو فرسخ فاصله دارد وصفار یکه به بست م

( قبالً نیمحل)قرن نیا» که  کندیم ،اضافهیسیبکار برده اند. ادر را یوسهل بلخ اقوتیحوقل کلمات وجمالت مشابه 

 یم یبالذر بیترت نیبه هم«. آخور اسپ رستم هنوز آنجاست یبود وخرابه ها یزادگاه رستم ومرکز حکومت و

آخور اسپ رستم  یکه خرابه ها یآمد. جائ نیج خارج شد واز سنارود گذشت و به قرناز زرن عیرب» که: سدینو

را،  یبالذر ییایجغراف ۀرا در باب سجستان تکرار کرده وهمان خالص رالذکریجمله اخ اقوتی«. آنجاست زهنو

منزل از  کیکه خاش  دیگویم ین،اصطخریقرن تیکرده است.در رابطه به موقع انیب ن،یالبته بدون ذکر نام قرن

دو  ن،ی. فراه تا قرنباشدیجاده م افرسخ ت کیزرنج به بست بوده و ۀدر سمت چپ جاد نیفاصله دارد وقرن نیقرن

 خیتار یایجغراف ،یحسن احمد«) واقع است که سه منزل از زرنج فاصله دارد.  «زهیج»راه  ۀانیمنزل است ودر م

 (۳۳۷-۳۳۶،صفحات ۱۳۷۸ ستان،یس

 

راولینسن راه زرنج به قرنین را نشان میدهد،  زرنج رادرسمت  چپ هیرمند درمحل جالل اباد که درنقشه ایکه 

از ساخته های آوایل قرن نوزدهم است،نشان داده  که با حقایق تاریخی مطابقت ندارد.زرنج تاریخی درمحل 

 ویرانه های نادعلی در سمت راست رودخانه هیرمند واقع بوده است.
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 ؟ ُغرُغری استمعرب  نیقرنآیا 

 ً به نشر رسانده بود و چند تن  سبوکیدر ف یخاشرود مقاله ا یوجه نامگذار ۀدر بار یریفق دیچند روز قبل وح اتفاقا

من که از  ۀبا اشاره به تبصر ینظرها جناب صالح انیآن مقاله ابراز نظرکرده بودند.درم یدر پا مروزیازجوانان ن

 " معادل دانسته بود.یرا با نام "ُغرُغر نینام برده بودم ، قرن ثیل عقوبیبه عنوان زادگاه «  نیقرن»

 ی. اشاره اقاافتمی یاست در خاش رود، منطق ی( که نام پل و آبشاریرا با نام)ُغرُغر نیمعادل قراردادن نام قرن من

نه با فتح ( به ضم اول درست است نیسمت سوق نمود که تلفظ )قرن نیذهن مرا به ا «نیقرن»در مورد نام  یصالح

مثل مردم هرات حرف )ق(  ستانیاست. وچون مردم س یبلفظ " قُـر" در زبان عر هیتثن ۀغیص نیقــُرن رایاول.ز

 .کنندیقُر قُر بصورت"ُغـــر ُغـــر" ادا م نیبنابر کنندیرابگونه )غ( تلفظ م

بنام  یازمحل ند،یدالرام نما -زرنج ۀرجادیدرمس یهرگاه خواسته باشند مخاطب خود را متوجه حوادث مروزین مردم

 یبر رودخاش در محل «یُغرُغر»برند تا مخاطب زودترمتوجه محل حادثه شود. پل  یاسم م «یُغرُغر»پل

به  یاز پرتگاه کبارهیمحل آب رودخانه  نیرسد. در ا یآب از آنجا بگوش م اُغرُغــریقُرقُر  یقراردارد که صدا

درزمان  یول دهدیم لیتشک یبائیز یآبشار یالبیکه در هنگام س زدیریدخانه فرو مده متر در بستر رو نیارتفاع تخم

در نقشه های قدیمی امپراتوری . شودیم دهیُغرُغر( شن ایقورباغه )قُرقُر  ایبقه  یصدا هیشب یصدااز آبشار  یکم آب

در قرن نوزده وبیستم،   خالفت شرقی وهمچنان  در نقشه های موجود محققان انگلیسی )لسترانج وراولینسن(

ومعرب ( قرقری)هیتثن ۀغیص قرنین  پسدر خاشرود نشان داده شده است، «  غرغری»محل قرنین درنزدیک پل 

   .خواهد بود"ُغرُغری ــرغُ "

پل وهمچنان نام نام که است  «یرغُ رغُ »تعریب  )قُرنین(باضم اول  «نیقرن»که کلمه پس میتوان گفت 

 یمیقد ی، مخروبه هاپل نیهم کیدآلرام ودرنزد –زرنج  ۀاست دربستر رودخانه خاشرود درجاد یآبشارکوچک

شده وگفته شده که تاریخ بوده وبنام قرنین ثبت معمور یمحل ستانیدر س نیمسلم هیاول وحکه در زمان فت شودیم دهید

 ۲۰۲۰/ ۲/ ۱۶پایان بوده است. یصفار ثیوعمرول ثیل عقوبیزادگاه 

بشکل  «ریرق  ق  »تعریب  بارهآقای عبدالباری جهانی نویسنده وشاعر زبان پشتو در مورد توجیه من در نوت:

 انیصفار اهګزاد  نیقرن یتحت عنوان کشف معنا ،یخیمقاله علمي و تار »قرنین،نظرجالبی ارائه کرده میگوید: 

ً در ن سندهیبعد ازهزار سال، به چشمم خورد. نو مضمون زحمت فراوان را متقبل شده بودند و در  اشتنګواقعا

داشته بود که کلمه  عالمداده و ا دیرا به همه محققان نو ییایجغراف هیراز و توج نیمضمون خود کشف ا ریاخ

 دیاند که پل غ رغ ري بر رود خاش اصال با اشتهګن سندهی. نوندیتلفظ نما نیبه ضم اول ق رن نیرا بعد از نیقرن

لفظ ق ر  هیتثن غهیص نیکه چون ق رن ندیافزا یم سندهیآنرا معرب ساخته اند. نو ایوګق رق ري بوده باشد و عرب ها 

 چیبه ه نی. از ق ر، ق رنشودیم نیق ر، ق ر هیقرن است. و تثن هیتثن نیکه قرن دارمیاظهار م بنده،در زبان عربي است.

 (۱۸/۲/۲۰۲۰)نظریات افغان جرمن،«.میتوانیقاعده ساخته نم چیصورت و تحت ه

 است نه« قرن» یکه مفرد آن در عرب «نیقرن» هیتثن غهیدرست صصورت مرا متوجه آقای جهانی که  من از

بماند، نه  یهمچنان )شاخدار( باق خواهدیم «نیقَرن»که میگویم برمبنای این تصحیح  و، تشکرمینمایم نمودند« قر  »

ق ر» موقعیت تاریخی آن ازکه من  رامعنای  نیبسته شده( وبنابربشارآدرمحل که بر رودخانه خاشرود  یپل )«یقر 

 .دگردی پیدا موجه تر لیتا دال  درحال تعلیق قرارمیدهم ،ما دهارائه کرغ رغ ری)ق رق ری( پل روستا در نزدیکی 
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