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 2222/31/52                                            صالح گردش محمد

 ۱کنر اسموجه تسمیه 

مناطق مربوط این  باقممد.مویعیت دارد، می ز والیات کشممور ما که در جنوش قممریی این سممرزمینیکی ااسمم   یا کنرها کنر

 و بعضممی صصممن و نواصی آن تاب ممتان هال گرز و سمموزان دارد.و معتدل  صممول سممال دارال ایلی  هال سممردوالیت در ف

ین انوردد. باقمنده هال را  می ی کنردریال کنر که یکی از دریا هال خروقمان و پر آش این سمرزمین اسمت، بیشمترین نواص

 نمایند.اند، بیشتر مردز آن به زبان پشتو تکل  می ایواز گوناگونی متشکل از والیت که

 ه، کوه و نهر دان متءاز دو جز را سم  این والیت را ترکیییوجه ت ممیه ا محققین که صاال اسم  و اررش یادز نی مت، یکی از 

هال که در زبان کئوف آمده هیئت به بار بار اسمت که در اوسمتاه هال اوسمتاییکلمۀ کوه یکی از کلمکه پیداسمت . طورلبود

 من در رابطه به سمت دان مته اسمت.ه هال عربیکلمکه یکی از ،«نهر»را  ه ترکیییکلمزء دوز این بعدل، کوه قمده اسمت. ج

ن مممممیتا   دوز آن موافق نی مممممت دزیرا نهر که در صقیقت جول ءرابطه به جزسمممممخنی ندارزدولی در  هکلماول این  ءتوجیه جز

 به آن محقق محترز با توجه اگر گردد.میبزرگ و یا کوچک، جدا  طور طییعی و یا مصمممممنوعی از رودبه که سمممممتبزرگی

باید یاد آور گردید که رود کنر یکی از رود هال بزرگ این صوزۀ باقممممممد، می ه را نهر دان ممممممتهکلمدوز این  ءجز رود کنر

 تواند باقد.نمی و نهر ستجغرافیایی

ۀ عربی( رابطه کلمه و نهر)هیچ وجه با کوبوده باقممممد که به« کُنار» ۀکلمۀ کنر، کلم نظر این یل  ممکن اسممممت که اصممممل  به

 قیرین و نازک که  ترلیکن از عناش بزرگ ،ناشسرخ قییه عُ است دارال میوه هال  همیشه سیزل و کُنار درختی، نگیرد

 وفور دارد.به گویند. این درخت در مناطق گرز سیر مانند هندوستان رویش  عربی آن را سدر یا سدره میقود و بهمی

کوه باقد و جزء دوز  ۀکلم ه از ریشهکلمء اول این ممکن است که جز  تدمرا نظرل دیگرل نیز ه ۀ کنرکلمبه در رابطه 

 هال این صوزۀدر زبان «نره» ۀکلم. ، یعنی مردمعنی مقابل زنسممممت بهه هال اوسممممتاییکلمیکی از  ،اسممممت «نر» که  آن

ها و یله کوهسممت، در این خطه مناطق کوه ممتانی . والیت کنر که یکی ازباقممدمعنی برخاسممته و بلند قممده نیز میبه فرهنگی

ها  دانی  و ممکن اسمممممت که در گ قمممممتهوجود دارد. صاال که ما صدود اربعه دوران یدی  این سمممممرزمین را نمی هال قمممممامخی

ل مله سم رق این سمرزمین بلند ترین یلۀجانب قم، بهیرار داقمته اسمتناز کنر جغرافیال به سمرزمین نورسمتان نیز در محدودۀ

این  مناسممیت نی ممت اگرمتر اسممت. پب بی  7722یرار دارد که بلندال آن بیشممتر از  «تراجمیر»ناز کوه هندوکش قممریی به

 همین ن یت، کنر گفته باقند.سرزمین را  به

 پایان

 

 بعامن
 3  3۵۳ـ3۶2، صن 31۳7گردش، محمد صالح. ریشه و معنی واژه اوستا. مزارقریف: مطیعه صورتگر، زمان چاپ 

 

 
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/gardesh_s_wajhe_tasmia_esm_konar.pdf

