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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  
 ۲۸/۱۱/۲۰۲۰ / جغرافیه شاه محمود محمود

 « در قاموس کبیر افغانستان غوروند ایدره سرسبز غوربند معرفی »
 

  ،یفرهنگ  ی تها یشخص   ی معرف خ،ی لغات، تأر لیافغانستان، در کنار شرح و تسج  ر یقاموس کب
  ی خیوتار   یعی طب یا یجغراف ی به معرف ریګ د  لیمسا  ی وخدمتگزاران افغانستان، و بعض ی اسیس

  ی م ن یوآنال ل یافغانستان تسج یایجغراف ی بخش  را تحت کتگور  نی ردازد. وا ی م ز یکشور ن
 سازد.

 
 

 مقدمه
  ی است که همه با آن اشنا هستند. زادگاه بسا بزرگان غوربند  ینام با مسما  غوربند
به جا گذاشتند که    یمتفاوت آمدند و کارنامه ها  ی افغانستان با نقش ها  خیدر تار

  ی غوربند را به ما تداع  ادیوجود دارد که    گریاست . اما بسا مطالب د  خیثبت تار
غوربندکنندیم شوله  ؛  جمله  از  ها  یک یکه    ی.  غذا  لذ  ی از  و  شده    ذ یشناخته 

 ریهموطنان مان است که به عنوان هوسانه از برنج، ماش و قورمـهٔ گوشت و سا
 .میکنند. شناخت دار یمـ ـهیملحقات ان ته

و همچنان    کندیرا با پروان وصل م   انیاست که بام  یشامل دره طوالن  غوربند
 .کردیم  دا یغوربند به کوتل شبر؛ صفحات شمال با جنوب کشور اتصال پ  قیقبل از انکه راه سالنگ احداث شود از طر

با    یسفر علم  کیبودم در    هیو جغراف  خیتار  پارتمنت یسال قبل که محصل صنف سوم د  ۴۴هـ ش    ۱۳۵۴سال    در
.    میرفته بود  بایدره ز  ن یبه ا  ه یمرحوم پوهاند داکتر غالم عمر صالح استاد جغراف  ییها به رهنما  یمجموع همصنف

مختلف از   یهندوکش بود استاد در بخش ها نهامد راتییو تغ رتکاملیسنگواره ها و س یایبقا یرو شتریتمرکز مان ب
و پس از استراحت و    افتیغوربند ادامه    یسفر تا چهارده  نی. ادادندیم  حاتیما توض  یو برا  شدیم   ادهیپ   سیسرو

داشته و ارزومندم    یدر ذهنم بازتاب بزرگ   شهیغوربند هم  ی. اما خاطرات کوتاهمیصرف غذا دوباره مراجعت نمود
 . میسفر نما ارید نیدوباره به ا یروز

 

 
 

 غوربند  هی تسم   وجه
 :میخوانیم نیمورد چن نیلغات و فرهنگنامه ها درا ی . در قاموس ها میا دهیمورد دره غوربند کمتر خوانده و شن در
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 4تر ۲ له : د پاڼو شمیره

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

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

 

خوب   یریسردس  یها  وهیشهر. اقسام م  یاست در کوهستانات کابل ، به چهارمنزل  ی. ] ب َ [ )اِخ ( نام بلده ا غوربند
زبانند. )از انجمن آرا( )آنندراج (. سلسله    یآن افاغنه و فارس  ی اهال  دارد. و بجهت برودت چنار در آنجا سبز نشود،

 . نام در شمال کابل هست نیبه هم زین یجبال
از آنهاست که غوروند را   یک ی   یبه کرات آمده است . طبر  یاسالم  ییایغوروند در اثار و منابع جغراف  اصطالح

 نگارد:  یورده است و مآ انیتوسط عباس یشرق یها نیهنگام فتح فتوحات سرزم
 

 
 

،    شوعیبن بخت  لییبن جبر  مینخست ابراه  ،یشرق  ینهایسرزم   یگسترش خالفت به سو  یبرا  یبرمک   ییحیفضل پسر
مستحکم    یکابل فرستاد  و سپس محمد مزاحم را به غورَوند، قلعه ا  ریفرمانده محافظان و نگهبانان خود، را به تسخ

 .گمارد انیکرد و پس از گشودن قلعه او را به حکومت بام لیبلخ ، گس یدر جنوب غرب
و    رقانیچنانچه : پس لشکر از راه دره ٔ ز  کندیدر حدود کابل ذکر م  یاز غوروند به عنوان نام محل  یهقیب  خیتار  در

نگارد؛ غوروند؛   یو م  بردیبه نام غوروند نام م  یماللهند از رود  قیدر تحق  یرونیآمدند. الب  رونیو ب   دندیغوروند بکش
  .ردی گیسرچشمه م بلکا یک یدر نزد ییاست که از کوهها ینام رود

کامران ، پسر بابر که در حدود   رزایها همچنان معمول بوده است چنانچه : م   ینام غوربند در زمان بابر  اصطالح
را به    انینَغَر، بَْنَگش ، غوربند، ضحاک و بام  ز،یَگْرد  ی کرد، اداره امور شهرها  یهـ ق در کابل حکومت م   ۹۵۰

 .بهرام واگذاشته بود
فرود   نیغزن  یدر شش فرسخ  کهیبه هند، هنگام   یسال قبل، نادر افشار در لشکرکش  ۲۸۰  ینادر  یجهانگشا  انیب  بنابر

کرد و به اطاعت    هیفرستاد. او سرکشان را تنب  انیافاغنه غوربند و بام  هیرا به تنب  رزایآمد، ) فرزندش ( نصرّللاه م
  واداشت
  ی شهر  خ؛ی، و درتار  دهیگرد  ادیغوربند، سفورقند، غوروند    یعنیمختلف    یدرمتون مختلف به نام ها  خیدرتار  غوربند

 .ذکر شده است زیبنام هژده دره ن
کوه    ی)گر( به معن یباختر انهیم ی)گر( البته درزبان ها یغورکه به معن یک یغوربند متشکل از دوجزاست که  کلمه

 ن یغر و امثال ان . احتماالً بابر اول  نیکوه است مانند : سپ  یهمچنان درپشتو غر به معن  زیآمده است مثل شولگر، گرد
تومان غوربند است در آن   گریکابل نامبرده است که : د یت( هایاز تومان ) وال یک یخواهد بود که غوربند را  یکس
جهت غوربند ] کوتل غور[ گفته اند    نی. غالباً از ا  روندیکوتل م  نیبه طرف غور از ا  ندی گویکوتل را بند م  تیوال

نقره   کان غوربند    یدر کوهها  ندیگو یم  ستیدارد کم حاصل. جائ  ی او را هزاره ها منزل کرده اند . چند ده  ی سردره ها
  .شودیو کان الجورد م

 یکول  یک یتر تا    کیدر غوربند است براه پروان نزد  گریکه: سه راه د  سدینویکابل م  یدر ذکر راه ها   گرید  ی در جا  و
کوتل فرود آمده    نینها از اآ  یاست در تابستان وقت کالن  رتویکوتل ش  گری. راه د  دیآ  ی و خنجان فرود م  انیاست. بدل
  شود یمراه ها بسته    عی . در زمستان تا چهار پنچ ماه جمروندیدره م  بآو در زمستان براه    روندیو سابقان م  انیبراه بام

 .روندیکوتل گذشته براه آب دره م نیاز ا رتویاز راه ش
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 4تر ۳ له : د پاڼو شمیره

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

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

 

 

 :ییای و جغراف یخیدر منابع تار غوربند
ً یباشد؛ تقر  ی ( میعل  خیسرخ پارسا وش  غوربند،  اگردیس  ،ی)شنوار  ی چهارولسوال  یدره بزرگ وسرسبز که دارا   نیا  با

از پروان    می. بنابران قبل از آنکه وارد مبحث عوربند شو  دهدیم  لیپروان را ازنظرمساحت ونفوس تشک   تینصف وال
 : سمی بنو
اول  ییایپروان در منابع جغراف  نام نخست  یاسالم  هیقرون  بار   نی، »فَروان« و »بروان« ضبط شده است . ظاهراً 

،   یو  هٔ در قرن سوم از شهر پروان )با ضبط بَْروان( و غوربند با صبط ) ُغورَوند ( نام برده است . به نوشت  یعقوبی
بن   ییحیفضل بن    یو »ُغورَوند«، را مسلمانان به فرمانده   «آن ، از جمله »بَنَجهار  کینزد  یشهر پروان و شهرها

اول قرن چهارم ، در ذکر   مهیدر ن  یهمچنان اصطخر هـ ق گشودند ۱۷۶هـ ق ( در سال  ۱۹۳ـ  ۱۴۷) یخالد برمک 
 هاشاره کرد  ریغزنه و بنجه  یشهرها  یک یدر نزد  انیبلخ ، به شهر »فروان« در »عمِل« بام  ی خراسان و نواح  میاقل

پس از عبور از  ری) در شمال کابل ( دو مرحله است و رود بنجه ر یاست . به نوشته او فاصلة فروان تا عسکر بنجه
ذکر کرده و    یپروان مطالب  یدرباره نعمت و بازرگان  قرن ، مؤلف حدودالعالم  نیرسد در هم  یبه فروان م  هیجاربا

اواخر قرن چهارم، هردو ضبط »بروان« و »فروان« را به کار برده   رد  یپروان را دِر هندوستان دانسته است. مقدس
 یمیاما شهر قد  با رونق ذکر کرده است  یمسجد جامع  ی( و دارا  انیبام  هیشهر بزرگ ) ناح  نیو آن را دورافتاده تر

ممکن است که محل   نغوربند و سالنگ بوده است . پروا   یها  ایدر  یملتقا  یک یپروان ) جبل السراج امرزوه ( در نزد
اده  ج  نیاز مهمتر  یک ی  ریدر مس   سایـ کاپ  هیباشد. اسکندر  سایـ کاپ  هیاسکندر  ایقفقاِز روزگار اسکندر    هیاسکندر  یباستان

 هندوکش قرار داشت  یها
 

 : دره نی ا یسرسبز هی غوربند هد یای در
 

 
 

 ی ایدختر, در  یجو  یایفرنجل ,در  یایوجود دارد که عبارت انداز در  ادیز  یها  ایدر  ،یمنطقه نسبت کوهستان  نیدرا
 نهایفندقستان که همه ا  یا یوازغر, در  یای,در  یشگ یخ  یا یاست ,در  دهیآن اعمار گرد  یزباال یبند برق ن  کیکه    چاقیقم

ازکوه   ها  ایدر  نیا  و اکثر  بودهغوربند    اگردیس  یولسوال  ربوطها م  ایدر  نیا  .اشندیغوربند م  یعموم  یایدر  نیمعاون 
سه    کندیم  دایپ  ان یگرفته به طرف شرق جر  برمنبعیغوربند ازکوتل ش  یها   ایدر  رندی گیمنبع م  ی هندوکش غرب  یها

که مازانه , فرنجل , قطار    شودیازآن جدا م  یها فرع  یجو  ایو  یها شاخ جو  صد  و  یکانال دولت  کیبزرگ و  یجو
نموده ودوباره    یاری, فندقستان را آبیشگ ی, فره گرد, دره خی, گمندچاقیدختر, قول خول , قم  ی, جو  هاردهخاک, چ

جبل السراج    یباالخره در ولسوال  کندیم  دایپ  انیغوربند به طرف شرق جر  یایودر  زندیریغوربند م  یعموم  یایبه در
دره شده    نیا  یغوربند است که باعث سرسبز  ه در  هی غوربند ؛ هد  یایدر  قتی. در حق  شودیسالنگ وصل م  یایبه در
 است .
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

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

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