
بنجهار، بنجهير = پنجشير
ميگفتنأمدق     کدا) : سمه معلاء  بعلول  نيستنت    و الد) مقنيی لوبههرچيم هزياکیز در اناگدنه جتمی  عاا نسی نای

بک آ ينار تمد ماو منطبالکاً   نيسق  و بست نامها مخصا  صوًنامها جغای فراو تسميهجی   يهدر يخارتی يیا يتما  لوجوی
و مارفولوجی دارد.

آ ازخربرخدر مهانی ا اکامای و جغالمعن فراگیهاپسی نوهدو مشقحوالا بها د وشیمدهيی ديابود
اکتفريذپ ينگه  نوا سمه ا مختنکاماء  بوملهحوامشق باو مشته  از ديرک ستک نهمها معلای  بعلول  وا وحت د

همگ  بشمون  مارا ينی .کدآ از نجمله   آر در (انايه فغا نستا  ا و ويان) هنران و امد لنهاوراء  ا دير ستن نهمها را ديابا
شمرد :
) اعالم جغرافی مختوم به کسر (بکسرۀ کاف) يا گردکه معرب آن جرد است.۱(
درک درKataميدقرسفه پهلو  ویKartدر کتيبو   قۀدوم بغرن کالنردHirdسامتننا جدکمو) داديدنرد

ستاو (پاسارکهتر=) (=کالشبارس)فادکازارپه معردجالشبرد وال = شگرب (خسرد کرو=) خسرد جرورد
(=کرخان)،سراخ دارابسراخردجرخرد داراکان) =) بکرد دارا = بجرد معرد (فربکر) رامسراخرد ردجان)

(فارس) واشجرد (ماوراء النهر) هاشم جرد (ماوراء النهر) و امثال آن.
چني  بنظن  مرآ نناممهیسردوفهکديی کتيپد   بغۀ ا پسنيالن نومکد نارا بکسی  گرۀو وزنباف (گر م)هرافرد

ميخوانده است چنانچه درين بيت :
برفتند سوی سياوشگرد

چو آمد دو تن را دل و هوش گرد
(شاهنامه)

ا۲( جغالمع) فرامختی  بومسته =) ستهان  = ستان = پتونتون  (موننا بهستد   ) بيستان   فون،(خجستارس   ان
ستوزخان)،سراخ( ا) کسترتران)،يان  ر يگستان،   ،طبان ستر ،سکستان   ) سيستان   ،(هنان ستدو ،تخان ستار ،قهستان   ،ان
جيو ستر ،غانجستر  ،مانستور ) افان فغارس)، نستا  قانيمتد  يرذ درکن سيفراتهخيارترش  ب۳۴یدر و خيارتار

).۴۸۲/ ۳فيروزشاهی (ضيا برنی 
ا۳( جغالمع) فرامختی  بوما) درکميدقگ)نه کتيبه   بغه ز و ختابانبالن کریشوناغیلبا ًبامعنه  آ تشگی  اه

ننامتسا بشلند   ) هلمنگ   ،(سدلنا ) هنگ کدوششلنا معج (پربشنو ) معگ آن شنوفرب هج،(گيرات نرگ
مع( آن جيرب نرمج(برولنگ ) کتيبگ   سۀکرختوبغل کنالن نوا ليشنی)   ) لغمگ  (مستنان   ) بلگ ور گنوچ)
جغهکور)غ( فيرا عونا اجنيرب خيزو ا) رانر ابگ) تبجنه يدکلجيرده نر،فجشنو ،بشلنج   زر و شتونجنج، ه

.)۱(اند
ا۴( جغالمع) فرابیپسا نوآ دری ننامادبد ا آسد (بد بلاد ا آسخ)، (بد سخرف۱۵اد همی ا آسدان) (بد گرشاد

کن ،(بهم  آ (بن جنگان)،سراخاد  آ (ربل زرخاد (اباکج)، صفهاد  ز آيان)، (باد سخرف۸اد ا ستخی  فر،(فيارس روز
(بآ گنارس)فورجاد با) جناد باينذ بامعذ در تگيان)سراخرب  آ (ربن علج)خاد آ آجادبی فياد،بالل آ وبض اد،
مثا و آن ازمال تسميا   ا آسه آکادبد انه عبنبدسرا دال در در۷۲۵ق۱۰۷دودحه بلم سخخافضو)۲(ت آ ادبل
بي باآ فضهکومان بلسليمن   طانسودر ختاسم۷۸۳ق۱٦۷دودحی بهتگيو)۳(ود  آ اربن وادی غناد و هلمنداب   د

۱



که به تگينان اوائل عصر اسالمی منسوب است قدمت استعمال اين پسوند را در تسميۀ بالد ميدانيم.
ا۵( جغالمع) فرامیا مختوماوراء  بومکهسغث مدیننا بسکد  بغنکت   بنجيکث    ،تثنکو ،جبغث  نکو ،س
جنک  کا،خثتانکو ،بنث کا،شثکاوا و مثث آن يتخاپهکال  قتيدخمهوارزمکمناثميا ميشده  و درقايد وت
معج  ا لبلم  گدانيوکدز در ابه يطاحوارزمخلهان ا درسی صحت ا و شهنيرا برخزرگا ثکسپتسوارزم
سغ بدیکتا او سته و کتا ) پهله)ناخک  و وخواketوی يکلرسcedی  و شغنcidی  و وکی درکده دری داخدکت

وختک( ونابدکدا ميکو  آ و تشکده  و ککخده)  پهلدای  هم)۴(وی يشر بنظه  مرآ ويی گمد ميان کرودپسه نوکدوټ
پت  کوبمعنه   قلعی  بهشامثد بلکریز لموټ، کیا فغوټ، کانکوټبجه در آن هنای پدیا زسور درمرايت ا
پت  کووبضمه  واو و اول مجهه  بمعنول   نشيمی   و نشستایجن   کنو) بسکه  واو و اول معون لدوبمعنه   فیهراگماه
وگایجو وترداوری (کوده) تخت  کیبهنشيننران    از هميد)  منز دارناده کلمم.يده  کهدر عص غرنزيوبانه

دری هم رفته و بمعنی تخت شاهی مستعمل بود، فرخی به سلطان محمود گويد:
خالفت جدا کرد جيپاليانرا
زکتهای زرين و شاهانه زيور

)۸۳(ديوان 
يکتزدنیلو  يرکلمن  ز معننيابدهنه  در پتی  کوا سبمعنت   قلعی  آ ديینادابه يها بیکنر در درکايار وتصه

با همان کث سغدی شباهت تام دارد و ما (د عزيز خان ک) اکنون در لغمان داريم. 
پس)٦( نومکد ناکنی سغد و دری و پتدی  کومعه بربمنخا  ا) کشرترف آن قنن) ا دريوگتسد عصا ر

بنیمالسا بابعر و شنااند يابیمفها  ا صلوم کلمی  معلۀ  ا لحول لارا معنابی  معهی  ذ هنود قنی جديگا يزآن ختاسن ه
ونا بقد ر شيول فدیهنر نگيو: شکس قليمتد  کلمر  کنۀ بدا ننامت.سوده تدقناش ) شکناتد  تدشکنا  (ختقنو د

) کنواخ: ا بکينل)قوحنبد   ) امد لنهاوراء  ،(فير قنروز حدسدودهلمنراوان   اوز گند) ) معد آو آن جنرب) خد(وارزم
هنرف نگيسو دری يکان از معی ناکنی را شهد نرودهشتو ا درنه خجنیحواند.  جديابیبنود کنام بدکادامبهادام
داف وشراوان شخصوتقايت  ًمعنا  کنی از ارا امردممد لنهاوراء  شنير  کدهده ننامدشابه کلمد  کفۀ نرا امشلهزد

.)۵(معجم البلدان پس کند = کنت معنی مکان و محل و شهر را داشته است
کلم  کنۀ يدهکنا قتمتد ي  يرنظن ب  مرآ زيی دريد سنرا و۱۲۸ۀ م يکق قت   يه سف  چير نن ب جامناکيگ ن

TchangKienبيديدنچوههآ اما يشد شانکهنامخفدا  مفکاراناداMaracandaبکودهميه  سمن نر ق د
.)٦(باشد

ينکدر  قبه از پسل نوکدناچداکلمه  يهبیدر ينجوده  نما پيچيی   و پسیلم نوا خيد آن هميراًهاظر  کنن يدکنا ت
مابعد است که در دوره اسالمی ده ها شهر ماوراء النهر تا ختن و يارکند بدين الحقه ظرفی مختوم بوده اند.

هيار،ه)۷( ،هر: ننامور ا پسنيد نوهدظایفير مکه ناکیدر بطاالبه مثور معال از کثيدودی  اورد را مير
پس نود يگد هریدر تشکيم   ا ابیمالسل و دکامالد تغيهبهکودشیمدهين  صرمصوت ثوتناسیشکه فلرق

رهدارد، : يشار ا پسنيه نومکد نابیچنا کلمد  قهيداو ستم و سنسکا   يرمشتت  برکنظه مرآ معننيدبد.يی  کیه
و اويدندر ستداد ) يم۲ردگرفا ،بنا ت۲۲دش)۴۳ابنرح يااز بنلگی واره = ور جمشيهکدهمآVaraام   بفد مران

ختاسزداموراها و ضلرهه آن درازیبع ايه سپک ير) ميس ا دواسدان وبی)نپ درانجود روان آب بطوی يولک
(=تاه ميکيره (سلختا شهدر و بيد ا محنين طوگله کیدارای يهوجه و چمنها   و اههناخا و نهوايا و حصا ار
ومدصهنود.ب زن و تخرد ا و نيهوردخواعنم  و ميا هوهو سپنوگا  و وگدنرپدان وچان گياروا هاهنگها  ميشداری  د
اک يکزداموراهه از زردنرزفهسی بنتشد اور Uruatatزهنتتام Naraهنب(ر  طبقر  بۀيگرز را انداسهبران) نيت

۲



.)۸( گفته اندTemporal Lord of Thevara و اين شخص را واره مشر )۷(بنا گماشت
وارهيا محهکن نخستيل    ده نشين  و بيرتن سته و درچوران احراماروا بتل ئداز آراناگدنی ئيی بيان باگانبردود

بع از بعثد  زرد درشت بخت ز يبدی ) بلا (مخکرکشز زرد شتاورزان گیيردکديکه از وینرزفی آنسايربدان ت
منص  بوبو چنيود  بنظن  مرآ آرکديی ئيايه شهان نشير  منبعا ا وارهيد جمکن  ور) جمکرد  را پنرد) گاهخاهاز ود

ارفا وضات سمی شماوی در و بنردی هشد ا اکدهمن دريه ور پنهایجن  نسا آ در و نجت نسا بشل از حيوانر ا
داشدهواخ در ستد. د ينيان  ) لياتگ يفبيودان در پهلانبزبم۹رنقم  ا ينجوی)  ور را شيميای تVar-i-yium-

shet ورجمشيد گفته که اخرين پناهگاه و محل نجات انسان از مرکوشان Morkosh۹( و ديوان خواهد بود(.
ومنيا آرماماوا ئياين کانمهننا ا ييد ينر و يجه هAayana-vaejah)يعن  سیميرز آرا ئين در – پتان  او يجو ه
بمعن   قلمی  و ميرزسرو مقن (بعدس هدا از مقنکاما سدشمه شردهر يشد. نهدر ور) = (واره آن تسميام   بهو الد
مع باو مقزکرامد ،بطدس يورپسک نومکد نابیشکا هال،هيار ،هرو بهار،هور، ،خارد ننامودشیمدهيار، : د
بهاهش ) معامنار بامتعد  در ونزغدد وباکه غيل ،(شيبره  ،شيبار  ،خيبر  نر+بهو ) معار بامتعد  در ختابدد و هنر = د)

نواويهاره (سنسکريت) گند + هار (گندهارا = قندهار).
چپر+هار (در ننگرهار).

پوتو+هار (از توابع راولپندی).
الوا+واره (= الهور که در سدۀ نخستنين ميالدی الوا بن راج چندره پادشاه بومی پی افگنده).

.)۱۰(فر+خار (در بدخشان)
ننگر+هار (= ننگرار).

بنی+ هار (حدود العالم = بنير کنونی).
کو + نار (رود دره کاغان شرقی پکهلی ضلع هزاره)

کون (= کنر واليت شرقی افغانستان).
ا لسندر  هنه بسدی ما کل  ظاتفير به(ور = (وار هما يشر بنظه  مرآ ينی .مثد در سنسکال   يرواړ VARت

مح( و ستایجوط) کیهنردن ز و واړهند و ريVaraان شهعبک و مسکر  طبقن  مختلات   و صحنف  در وبۀ ار
. در فارسی و پتو از همين ريشه باره، باړه (حصن محوطه) باقی مانده مانند : )۱۱(باغست

جهان ويژه کردم زپتياره ها
)۱۲(بسی شهر کردم بسی بارها

صدباره بر آورده بهتر
)۱۳(صد باره زباره سکند

(قاآنی)
اچ (و)بون وبدال (ب) تخفيه   ) اهف و (ر)بـ) ابدال در (ل) لسنه  ا سيۀ ميای ناعهمسا پتميتس  = وار وان

=هو بهار = تلفهکد.شابارهار  مصظ آن دوم و)بوت – (ی نيه مطز باققعواا ابد پتواتصدال  دری و و
است. پس ريشه ور = ورا اوستا که بمعنی محل و محوطه و حصار يا شهر گونه يی بود در کلمات ذيل ديد:

در سنسکريت : واړ بمعنی محوطه و چهارديواری.
در سنسکريت : واړه يک ربع شهر.

در سنسريت : واړی صحن. دربار، باغ، محيط بديوار.
 معبد، بتکده، مانند نواويهاره بلخ.Veharaدر عنعنات بودايی ويهاره 

۳



 بتکده و معبد و محل زيبا مانند نوبهار بلخ.Baharدر دری قديم بهار 
در دری و پتو باره – بار و باړه، حصار، قلعه، بند.

در دری جزو اخر کلمۀ ديوار.
 بمعنی ديوار.wallدر انگليسی 

چني  بنظن  مرآ ورکديی = واره جمکه  در بلرد در معبامنخ  معد زرد شتروف کیدر نظه پير مروانيسنزد  ا
مق مقام سددا رواشی در و آيدقاتيت تشکم  شمده شرده،بدهقامینابدهشاز ديد. قيقرا  دا ستی سانپيشرای  رو

فردوسی نوبهار بلخ گزين راخانۀ پرستش آتش پرست خوانده است :
ببلخ گزين بدان نوبهار

که آتش پرستان بدان روزگان
مرانخانه را داشتندی چنان
)۱۴(که مر مکه را تازيان اين زمان

(دقيقی)
معبد نوبهار بلخ در همين روايات آتشکده جای حفظ کتاب اوستا بود:

جوزا ن لا ب ب  ا آنخ پدمدر س اه
ه ن نادسدسرآ کوی ش ت  ده
م ه ز وانه تد س باا نروفر ت خ  د

ه ج شانز وتد تاراج ش ک  بن ت اه
واکدانب آزدهياخ زر وان
مدبرتهيامرپهچ ه سینو ت خ  د

نگه  نداراگدو انادسان معبنيان  را هيد برگفتند   ،کدیدر حمله  ار بلپساجه هشتخ  تادبشمن  لهول سراپ
کشته شدند:

يورا ه بربدتود ش ه  مادرد
م ه يه پ آ نشتش ت ش ک ب    شدان

شوخز ن مان ب آ زردترد شش ه ت

شابز ن ز ازپزدانيان ردکادير
نرۀ ب گدبیترنو ت ش  شدان
اکمندان ينيه ه بررا شهکد ک ت

)۲۲۸/ ۴(شاهنامه 
بم جومنب باکهع سنن متيسنزد  زد درشان هميت  حملن  تۀنيورا آ در تشکان  ندۀاذر بلوش ) هميخ  ننبهو (ار

لگاس۷۷نسدر بیسدرا (نورات(Bratrokreshشيرکروتت +بی) +تر =يرکور بترکورتپ  يعنو  ی
.)۱۵(شمشير باز اعلی) کشته شد

ش ن ه ش   هاه ل سرادر يپ پ لش ب خ
جوزا ن بانها آذر دندشدرنوش
شوخز ن فاننروزآذر مده ب رد

ن ت ش ک ب    و روزشد وتامد لار ت خ
و يرد ه بررا مد ه سهزد دنر
ي ن چ  بنند ک خشتوار ن موان ش رد

)۲۲۸/ ۴(شاهنامه 
بق زا چينريول  هيی تسنون  کگدر سنه پا۲۰ق۹هيربم٦۳۰لبله آ شهنيا)۱٦(ودبدهمخ را (گهجر پيتخا  (ت

شم مردهشیند.ویيهاو را سنگهواناره   ماراو معبه  بديوداز و تگاريی مقاه آ دائودابارثدس بعهک)۱۷(دنی آن از د

٤



جغ فيرا نگا و اخؤرماران نامیمالسان ن ا فقينبد  همه ندادر کتی ا لاب ب ل  ص) و۳۲۳دان مسع)  در روجمودی
(هذلا و۳/۴۸ب حموتقاي) در معجوی  ا لبلم  ) و۸/۳۲۱دان ينزوق) آ در اثی لبار ص) هنگفروتث)۲۲۱الد   و ت
سعو آ بنيت  و و مکيربفصه  يعنان  سیندو مته ليو آ ذنان اکرکرا ونرده چنيد  بنظن  مرآ بنهکديی نامبهو معار باد
يگد بريودانيی در هنز و امد لنهاوراء  برکودهآ از نجمله   در سنه بتکد  يدهرا بنی نامبهو ا اورده شهمهو)۱۸(دنار ر

.)۱۹(قديم افراسياب سمرقند و بخارا بنام نوبهار دروازه های داشته که از آنجا بسوی بلخ (مزار) ميرفته اند
اد بيدر و دری بههبیيودابارهات تبار يدشلکدمعنه  بتکی  و معبده  و زجد يبای را وفرگا دربت نظا ر

گرفتن جناس صوری و معنوی قرابتی به جمال و زيبايی موسم بهار بهم رسانيده مانند:
نه چون رخ خوبت گل بهار
نه چون تو به نيکويی بت بهار

(فراالوی)
بهاری دل افروز در بلخ بود
کزو سرخ گل رادهان تلخ بود

(نظامی)
بهار بتانست و محراب خوبی
بروی دالرام و زلفين دلبر

(منصور رازی)
هنگام خزانست و جشن را بدر اندر
نونوزبت زرين هر سوی بهاريست

(فرخی)
شع ز دریبرای ننامان فدمعوق نامختلی   کلمف  بهۀ را بمعنهکار   معبی  آ و تشکد  يدهبتکا  مبده و =هدل ار

=ه هيار بر.بودبها ر) بيار (کعدر پهله  ویVaharپدرساربیستا انVahra)مدوم هخاه منشا  (بیاز حيود. ث
جن لفظاس  مطی باد دايق آن از و ستده نها سایختنا  و حتد گیهاخیبود) صنت را بهمهم) گفتنار   .مدننا ا نيد

بيت نظامی که بهار دلفروز بلخ را تصور ميکشند:
پری پيکرانی درو چون بهار
صنم خانه های چو خرم بهار

تقارۀبدر معنارب  و =هوی =هار هيار آ نچر در سطه بورخاالنوايدقتدو بيقيی   ننيکتزد  مرشیيوکمصهور
ضبط آنرا هم در نسخ خطی و ادبيات شرح دهيم و اينک مختصری از آن:

هي بر: هنرفذ نگيسو ا کلمنيان  را بمعنه   خیآ تشکادم  يدهقاضاگبی کرآ و شتونتسرپشتان ا دیسا)۲۰(دنه
طوسی گويد: هيربذ قاضی گيرکان باشد، فرددوسی گفت :

چو بر داشت پرده زدر هيربذ
)۲۱(سياوش همی بود ترسان زبد

مبارکشاه غزنوی می نويسد: هيربذ خادم آتشکده است، نظامی گويد :
فررو زنده گو هر نيک و بد

)۲۲(رفيق مغ و مؤنس هيربد

محم  نخجد  نوابیستنا  همياد  بين فتسردومعنی  آ آگیضاقرانی و ضبتسرپشتران کطفو)۲۳(ردههنر گ

٥



 ق) نيز تقليد کرده اند:۸۳۹ ق) و ابراهيم بن قوام در شرقنامه (۸۲۷نويسان ديگر مانند بدر ابراهيم در زفان گويا (
محم  حسيد  بنهر،هيان را بمعنر   آ (تی شتونار)نش هيو)۲۴(ه کربمعنده   آ تشکی  در بينيده، معت بهميزی   ن

معنی است:
در هيرکدۀ گرز مديح تو بخوانند
بيزار شود هيربذ از زند و پازند

بخهچرگا ا ستعمی   هيال را بمعنر   آ مسلشتی  نمنستدا  ا ونه اهد در تيمرن  لوجوفیسارص) هکديوگ)۲۴۹ی
راو ستد و پهلا  ویAethraيبمعنا   آ نيشتی ماو کلمده  هيه بربمعنذ   آ وگوزمی معلار  از ستاوAethra-Paitiم ا

ومآ بمعنیلده   ا (=آذربرتی بعان)بان هدبکا ر فتار ما)۲۵(هدر ينجا  دار مستتا   تتبعر   ا (نرايات کماب)۱/۹۲ی و وقثال
اکديوگیم يتهه  + بترا بهيی  و رجچ ئيه تعليمس    نيسات  بلکت  ر ئيه ا تشگس  هسا کتهيه مرآ وشابشترادف د
هي کرهدهمتم آ تشکرادف  ا وسده بمت جوضبب بطتارلوموهEhrpatپله  در کتبوی  هه: هيا پريتهيا برستد ان
دايابود.ب نسد کتکلمه  هيۀ برکذعهجمرب آ وبرهرانع معنذه  را آن ستنرپی  و آخده شتونشتادم ا شک)۲٦(دنه ل
داهدباره شتم در و ميخزیيردگخيارته  نيوا " : سکنم  پدرشادهابگی فرا از و نيرايت بسيان  بکشار  و ... علمهت   ای

".)۲۷((سرداران) ايشان که مر ايشانرا هار بدان خوانند همه را بکشت
بسنارهنيا  قديمتد  يرجغن فيرا نايوا دوره در امالسس ليعقی   بونيی ثزباا زست رديت در وی وپفيرا روان

ونا بنجهدهنوروغدراب   را هميهکار  پنجشين    برشابدپسا نوهدضبار کطا از)۲۸(تسرده آمربنيو هيهکديی ر
لق هيب بربذشکه هلمطار باپقدار مستتول   و آمولوتاربر اته آنت.سش نچه ههپنرن شتدا ا کلمت.سه  هيۀ ر
بمعن(   آ همش)تی نسا کتا درمه پتروز  اور ايو ييوگريا در و کتيبم   ز ختابانبه عصری کرشوکاندر بغه الن
آسدب (مت کلمم)۲رنقده  ا بمعناربدوEirريۀ   آ مقشتی آ اکدهمدس معبلصه  بغد هالنآ شتگم  هابیو وده
آيالع تشم و کستاخدان  از آن حفر يرباتآ امر بش.)۲۹(تسده مقاری سددر شهی هرنایحيا بۀميا بنجهيان    را ر
نجاب و معروانپراب سيدن شمم ا)۳۰(رده لبيو  نروهیبنجهيم    آورده زکر درخه جمرتاو ا نگليه   ) ضبس کطو رده)
کبرامرانآ از پنی هيج شمر ا مطهو)۳۱(تسرده  مقر سدهیدر سنم صق۳۵۵همعورت آ هيجفرانرب دارای معر ادن

.)۳۳( در حاليکه در نقشۀ ابن حوقل هم پنج هير است)۳۲(سيم نوشته است
نسخدر  خطۀ ا شکی ا لعال لا) پنل)باکم هيج شهر يسر بتکرآ در و نجوه هامزاربردشاآ دارای بهد و ا

).٦۹بستانهای بسيار اما بی زراعت (ص 
لفوابا بداحهلواا للبه  پناب هيج ا از را عمر بالميا شمان و زمهکديوگرده ميردم آ ننامرانن غدبرشگال فتا و ه

بسميروقع   آن ادر و بنايیمن و زبرعریعاشد بنانبی ا لبنجهيام     ذ مينمریکری   يامو)۳۴(دشاعاز دری بتانبری ام
مکی بنچهيری از روی ترجمان البالغه محمد بن عمر راد و يانی نيز می شناسيم.

پنجهيامن    کردر عصه غرنزيوو وخورمزدنايانيورغان جغان فيرا نايسو نسا بهميت   شکن تلدوره مغا ليو ان
.)۳۵( دام می شمارد۴٦۱۰۴هند هم شهرت داشت و ابوالفضل در شرق کابل تومان پنج هيز را دارای ماليات 

آ نچاز در ذبه رکاال پيوحضوبتفر سوکتههيارهيا يسر نواوا مهانرخد بایبمعنالد   ا تشگی  و معباه  و د
تعميمتلاح    دارای مفهی  و سيوم ظعفير مکت نابیا و نچود ال در حقه نهنامحيا ز به ي کاینو=) پنی هيج ر
يخارت آ نيدهمی) هميز  هين بمعنر   آ وتی سترپش گشهسا ا و مطنيت لاا سنزيب مدثواد آمتسدبیبوق هکديی
لبتا  تسميه   ا ميرزسنيه ز يبن کاهستو  نابمنی  سبا پنت آ تشکج  مقده سدبیکودهدر هيميدقه ا =) پترير  و آذر = و
درانتآ ابروزانفش) درسوده کتت تابجمر ا لبان غالمحمه  بدعمن رادو (ناير ليأتی حفکق)۵۰۰دودروی از ه

نسخ  وا خطدهحه کتی بخا نافهتاا ستح نبا در سنول عکش۱۳۲۸ه آن طبس و نشع گريرديدهچهک گاناق)۳٦(یيدم

٦



دری در مثال تجنيس مطلق در بحر مضارع آمده که متأسفانه نام شاعر آن معلوم نيست و آن اينست:
گويند هفت مردست در پنجهير بذز
آن هفت دو مسلمان و آن پنج هيربذ
من پنجهير ديذم و ان پنج هيربذ

)۳۷(از پنج هيربذ نشود پنجهيربذ

چهنيدر گارنا) چهرادمی مصار متحرع  لقدا فيا ا تجنيت)سه   مطلس  ا هيتسق برهمذ کلمان  قهيدپهلم  و وی
يسدر کتدر هناشه ماآ و آيدقارثه ومم بقده، عاعدهبرجمی مکسع  ان بنجهيسپود.بذهبراهر    مضبر  وط
جغ فيرا قونيدهمپنم = خمج هيس ا = پترير  آ و اتو آنمهکتسش از ميرزسراد دارای پنن آ تشکج  ) معبده  (د
.)۳۸(باشد

مأخذ:
بنگ  يرا حسد: ا لتقن  سيا ،ا۳۱۲–۳۰٦م صطخ،  ،در۲۳۹ری ليکاح.  هميه  ننمها در لعدوداحا لادری م

) اند.٦۳) زرنگ (ص ٦۴) بشلنگ (ص ۱۹) پوشنگ (ص ۵۸ ق گيرنگ (ص ۳۷۲تأليف 
.۱۹۴مجمل التواريخ والقصص، 

.۷۷زين االخبار گرديزی، 
.۳۳۱کارنامه اردشير، 

 ش.۱۳۴۲، طبع تهران، ۱۷۰۳دکتور معين، حواشی برهان، 
 ش.۱۳۵۳، ترجمه فارسی، طبع تهران ۷۵رنه گروسه، امپراتوری صحرانوردان، 

.۹۸فروردين يشت بند، 
.۲۱دارمستتر: اوستا، پاورقی ص 

.۴۳۷صفا: حماسه سرايی در ايران، 
مق سدفیخررا بمعنار   مطلی  بتکق  و آورده، عمزيده ا آن اهون لصيل  عنمتها  ا لثنم  يووا لسمنيه    و لهه م

).۱۹/ ۴فرخارات فيها اصنام لهم يعبدونها (البدعوالتاريخ، 
.۷٦۱جان پالتس، قاموسی هندی، 

.۴۷۱۸شاهنامه ابيت، 
.۵٦۲/ ۱فرهنگ نظام، 

.۱۸۰/ ۴شاهنامه، 
.۲۱۸داستان دينيگ، 

.۵٦۷کننگهم، جغرافيای قديم هند، 
.۱۱۷سی – يو – کی، 

.۱۵۰چچ نامه، ترجمه البيت، 
.۲۴٦/ ۱بارتولد، ترکستان، 

.۲۴۰۵/ ۴برهان، 
.۴۸لغت فرس، 

.۸۷فرهنگ قواس، 

۷



.۹۵صحاص الفرس، 
.۲۴۰۴/ ۴برهان، 

.۲۴۰۵/ ۴معين: حواشی برهان، 
.۷۲ – ۲٦خوارزمی، مفاتيح العلوم، 

، طبع حبيبی در تهران.۱۷زين االخبار، 
 م.۱۸۹۲، طبع ليدن ۲۹۰کتاب البلدان، 

.٦۴حبيبی، مادر زبان دری، 
م.۱۹۰٦، طبع ليدن، ۳۰۳احسن التقاسيم، 

.۳۴۷/ ۲ترجمه کتاب الهند، 
 م.۱۹۱۹، طبع پاريس ۷۸/ ۴البدوالتاريخ 

 ش.۱۳۴۵، طبع تهران، ۱٦۲ترجمه صروۀ االرض 
 م.۱۸۴۰ طبع پاريس، ۲٦۴تقويم البلدان 
 م.۱۸۹۲ طبع نولکشور، ۱۹۴ائين اکبری، 

چه گارناا صطی خالحاد يمسدقیبوب  کتآ درنه چهرا مصار متحرع  لقدا فيا ) ربه وزنياعدون اصخت
رضروع اعابی ستعمی)   تالکوان.پردچهس گارنادر تمی بحام اوزان و ميتور  نوابدشادر ليکاحد  ر یعابه

خصوصيت عروضی محدودی دارد.
 ش.۱۳۲۸، طبع استانبول، ۱۲ترجمان البالغه، 

.۱۴۴ – ۱۲۸ ش کابل، ص ۱۳٦۲پنجاه مقاله، 

۸


