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مسؤولیت نوشته بدوش نویسنده میباشد

۲۰۱۰/۲/۱۶

کاندید اکادمیسین سیستانی

کشف معنای قــرنین (زادگاه صفاریان) بعد از هزارسال
(وتشکر از باری جهانی)
بیش از هزارسال است که نام قرنین در کتب جغرافیایی وفتوح نخستین اسالمی ثبت و تکرار شده است واغلب
مترجمان وتحشیه نویسان کتب مذکور نام «قرنین» را شبیه نام اسکندر ذوالقرنین با فتخ (ق) تلفظ کرده و آنرابه
معنی (صاحب دوشاخ) ترجمه کرده اند،مگر دلیلی موجه یی برای این محل در سیستان ارایه نکرده اند.
محقق نامدارانگلیس هنری راولینسن به دلیل تسلط خود به زبان های فارسی وعربی و زبانهای قدیمی ایرانی،
مهمترین یاد داشتهای مربوط به سیستان را از آثار اصطخری،متون قدیمی زردشتی ،فارسی وغیره برای اولین بار
ترجمه کرد و در مقالۀ « یاد داشتهای بر سیستان» ،پیشکش نمود و در(مجلۀانجمن سلطنتی جغرافیایی لندن،
شماره،۴۳سال )۱۸۷۳به نشر رساند.
راولینسن دراین مقاله زیرعنوان جغرافیای تطبیقی سیستان تمام اطالعات خود را در بارۀ قرنین اظهار میکند ،ولی
توجیه مناسبی برای نام «قرنین» (دوشاخ) نمی یابد وآنرا مساله سر درگمی بشمارمی آورد.
راولینسن دراین درباره میگوید« :این نام ابهام وسردرگمی عجیبی بین جغرافیا دانان ایجاد کرده است ،درحالی که
ترجمه لغت عربی«قرنین» در فارسی بطور ساده به معنای دو شاخ است .راولینسن بعد از شرحی راجع به
شهرکرکویه درشمال زرنج و توجیه روایت قزوینی در مورد آتشکدۀ آن ،دربارۀ قرنین مینویسد «:شهر قرنین ،آباد
ترین شهر سیستان بعد از زرنج بوده است .شهر قرنین مسکن رستم وپایتخت حکومت وی بود و بعضی خرابه
های جالب واقع در کنار آن را باقی ماندۀ آخور اسپ رستم می دانند .این امر درماجرای لشکرکشی اعراب و بعدا ً
توسط تمام جغرافیادانان دیگر ذکر شده است .شهر قرنین بعدها معروف گردید ،زیرا محل تولد وسکونت چهار
پسر لیث بود،که خانوادۀ آنان به مدت نیم قرن بین سالهای ۸۰۰تا ۹۰۰میالدی تحت عنوان صفاریان(صفار به
معنای رویگریا مسگرمی باشد ).بخش های اعظم ایران [وافغانستان] را تحت سلطه گرفتند.
بدلیل اهمیت این سلسله هم که شده ،الزم است محل دقیق قرنین تعیین گردد .به نظر می اید که نام قرنین امروزه
بکلی از بین رفته است ولذا بنده فقط میتوانم موقعیت تقریبی آن را بیان کنم .قرنین باید نزدیک خاشرود واحتماالً
درشمال این رودخانه واقع باشد ،یعنی در حدود جائی که کونولی در بخش «کده» یک ستون قدیمی را مشاهده
کرده بود .در آن حوالی چندین محل وجود دارد که شناخته شده هستند .اولی شهرخاش است که از قرنین یک منزل
یا حدود  ۲۰میل فاصله دارد.
دومی «آخور» است که گویا باقی ماندۀ آخور اسپ رستم می باشد ودر نقشۀ کونولی با شمارۀ  ۶۵مشخص شده
است .سومی قلعۀ نیشک است که سابقا ً رودخانه خاشرود وکل آن بخش به همین نام نامیده میشده است .چهارم
حروری[حریری -هلیلی] است که در جادۀ زرنج به بست ،منزل بعد از سوروار [یا سروزان] است .پنجمی محل
عبور رودخانه بین سوروار حروری درمسیر متذکرۀ اصطخری است .به عنوان یک نشانۀ اضافی ،باید بگویم که
قرنین درسمت چپ جادۀ زرنج به بست در فاصلۀ  ۶یا  ۷میلی سوروارواقع بوده است .محل اخیر شاید در حدود«
پیر کسری» [پیرخضری] نزدیک [قلعه]چخانسور بوده که تشابه اسمی هم بین این دو وجود دارد .من اطمینان
دارم که در آن دوران مسیر خاشرود به میزان قابل مالحظه ای جنوب تر از مجرای فعلی بوده است( ".دکترحسن
احمدی؛ جغرافیای تاریخی سیستان؛ ۱۳۷۸؛ ۳۱۶ببعد)
راولینسون دربارۀ خاشرود میگوید :بطور قطع رودخانه در دوره هایی از تاریخ مسیر خود را عوض کرده است،
زیرا درگذشته در مجرایی واقع در جنوب بستر فعلی حرکت می نموده است .زیرا درغیر این صورت امکان
نداشته که راه زرنج به بست ،رودخانه را از شمال به جنوب در منزل سوم بین سوروار وحروری[اکنون هلیلی
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خوانده میشود] قطع کرده باشد ،جائی که کونولی درنقشه خود آنرا با شمارۀ  ۶۱به نام گذرخاش(محل عبور
خاشرود)مشخص کرده است .باید توجه نمود که درمسیر مستقیم توصیف شده توسط ابن رسته ،هم خاشرود وهم
هلمند تقریبا ً همان بستر های فعلی را دارا بوده اند .باالخره اینکه نام «سور وار» را من از یاقوت حموی گرفته ام،
اصطخری ومقلدین وی این نام را «سیروزان» ذکر کرده اند.
راولینسون ،موقعیت قرنین رابحدی جالب یافته که تقریبا ً تمام اشارات موجود در بارۀ این شهر را از آثار جغرافیا
نگاران قدیمی ترجمه کرده ودرپاورقی مقالۀ خود آورده است.او میگوید:یاقوت حموی نوشته است
قرنین«:روستائی است درناحیۀ نیشک در والیت سیستان» .احمد بن سهل بلخی گزارش میدهد که«قرنین شهری
کوچک با روستاها ونواحی وابسته بخود است ویک منزل از سجستان فاصله دارد ودر سمت چپ راهی واقع شده
که به بست می رود .و از سوروار دو فرسخ فاصله دارد وصفاریان از قرنین برخاستند  .»...اصطخری وابن
حوقل کلمات وجمالت مشابه یاقوت وسهل بلخی را بکار برده اند .ادریسی،اضافه میکند که « این محل(قرنین) قبالً
زادگاه رستم ومرکز حکومت وی بود وخرابه های آخور اسپ رستم هنوز آنجاست» .به همین ترتیب بالذری می
نویسد که «:ربیع از زرنج خارج شد واز سنارود گذشت و به قرنین آمد .جائی که خرابه های آخور اسپ رستم
هنوز آنجاست» .یاقوت جمله اخیرالذکر را در باب سجستان تکرار کرده وهمان خالصۀ جغرافیایی بالذری را،
البته بدون ذکر نام قرنین ،بیان کرده است.در رابطه به موقعیت قرنین،اصطخری میگوید که خاش یک منزل از
قرنین فاصله دارد وقرنین در سمت چپ جادۀ زرنج به بست بوده ویک فرسخ تا جاده میباشد .فراه تا قرنین ،دو
منزل است ودر میانۀ راه «جیزه» واقع است که سه منزل از زرنج فاصله دارد (» .حسن احمدی ،جغرافیای تاریخ
سیستان،۱۳۷۸ ،صفحات )۳۳۷-۳۳۶

درنقشه ایکه راولینسن راه زرنج به قرنین را نشان میدهد ،زرنج رادرسمت چپ هیرمند درمحل جالل اباد که
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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غر ُ
آیا قرنین معرب ُ
غری است ؟
اتفاقا ً چند روز قبل وحید فقیری در بارۀ وجه نامگذاری خاشرود مقاله ای در فیسبوک به نشر رسانده بود و چند تن
ازجوانان نیمروز در پای آن مقاله ابراز نظرکرده بودند.درمیان نظرها جناب صالحی با اشاره به تبصرۀ من که از
غر ُ
«قرنین » به عنوان زادگاه یعقوب لیث نام برده بودم  ،قرنین را با نام " ُ
غری" معادل دانسته بود.
غر ُ
من معادل قراردادن نام قرنین را با نام( ُ
غری) که نام پل و آبشاری است در خاش رود ،منطقی یافتم .اشاره اقای
صالحی در مورد نام «قرنین» ذهن مرا به این سمت سوق نمود که تلفظ (قرنین) به ضم اول درست است نه با فتح
اول.زیرا قــُرنین صیغۀ تثنیه لفظ " قُـر" در زبان عربی است .وچون مردم سیستان مثل مردم هرات حرف (ق)
غـــر ُ
رابگونه (غ) تلفظ میکنند بنابرین قُر قُر بصورت" ُ
غـــر" ادا میکنند.
مردم نیمروز هرگاه خواسته باشند مخاطب خود را متوجه حوادثی درمسیرجادۀ زرنج -دالرام نمایند ،ازمحلی بنام
غر ُ
غری» اسم می برند تا مخاطب زودترمتوجه محل حادثه شود .پل « ُ
غر ُ
پل« ُ
غری» بر رودخاش در محلی
غر ُ
قر یا ُ
غــر آب از آنجا بگوش می رسد .در این محل آب رودخانه یکباره از پرتگاهی به
قر ُ
قراردارد که صدای ُ
ارتفاع تخمین ده متر در بستر رودخانه فرو میریزد که در هنگام سیالبی آبشاری زیبائی تشکیل میدهد ولی درزمان
غر ُ
کم آبی از آبشار صدای شبیه صدای بقه یا قورباغه (قُرقُر یا ُ
غر) شنیده میشود .در نقشه های قدیمی امپراتوری
خالفت شرقی وهمچنان در نقشه های موجود محققان انگلیسی (لسترانج وراولینسن) در قرن نوزده وبیستم،
محل قرنین درنزدیک پل «غرغری» در خاشرود نشان داده شده است ،پس قرنین صیغۀ تثنیه(قرقری) ومعرب
غر ُ
غــر ُ
" ُ
غری "خواهد بود.
غر ُ
پس میتوان گفت که کلمه «قرنین» باضم اول (قُرنین) تعریب « ُ
غری» است که نام پل وهمچنان نام
آبشارکوچکی است دربستر رودخانه خاشرود درجادۀ زرنج – دآلرام ودرنزدیک همین پل ،مخروبه های قدیمی
دیده میشود که در زمان فتوح اولیه مسلمین در سیستان محلی معموربوده وبنام قرنین ثبت تاریخ شده وگفته شده که
زادگاه یعقوب لیث وعمرولیث صفاری بوده است.پایان ۲۰۲۰ /۲ /۱۶
نوت :آقای عبدالباری جهانی نویسنده وشاعر زبان پشتو در مورد توجیه من درباره تعریب «قرقری» بشکل
قرنین،نظرجالبی ارائه کرده میگوید « :مقاله علمي و تاریخی ،تحت عنوان کشف معنای قرنین زاد ګاه صفاریان
بعد ازهزار سال ،به چشمم خورد .نویسنده واقعا ً در نګاشتن مضمون زحمت فراوان را متقبل شده بودند و در
اخیر مضمون خود کشف این راز و توجیه جغرافیایی را به همه محققان نوید داده و اعالم داشته بود که کلمه
قرنین را بعد ازین به ضم اول قرنین تلفظ نمایند .نویسنده نګاشته اند که پل غرغري بر رود خاش اصال باید
قرقري بوده باشد و عرب ها ګویا آنرا معرب ساخته اند .نویسنده می افزایند که چون قرنین صیغه تثنیه لفظ قر
در زبان عربي است.بنده ،اظهار میدارم که قرنین تثنیه قرن است .و تثنیه قر ،قرین میشود .از قر ،قرنین به هیچ
صورت و تحت هیچ قاعده ساخته نمیتوانیم(».نظریات افغان جرمن)۲۰۲۰/۲/۱۸،
من از آقای جهانی که مرا متوجه صورت درست صیغه تثنیه «قرنین» که مفرد آن در عربی «قرن» است نه
«قر» نمودند ،تشکرمینمایم و برمبنای این تصحیح میگویم که «قَرنین» میخواهد همچنان (شاخدار) باقی بماند ،نه
«قرقری»( پلی که بر رودخانه خاشرود درمحل آبشاربسته شده) وبنابرین معنای را که من ازموقعیت تاریخی آن
روستا در نزدیکی پل غرغری(قرقری) ارائه کرده ام ،درحال تعلیق قرارمیدهم تا دالیل موجه تری پیدا گردد.
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