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  1387 بهار -160، شمارة ) پژوهشي-علمي(مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد 
  

 )سات فارسي دانشگاه تربيت مدرادبي استاديار گروه زبان و( زاده دكتر غالمحسين غالمحسين

  ) كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي( يرمحمد امين زوا

 
   بلخةمنطقمربوط به اريخي اصالح چند خطا در متون ادبي، جغرافيايي و ت

  چكيده 

 ، به فراواني از نام مكانهاي قديمي و تاريخي يـاد مـي شـود              ،در كتابهاي تاريخي و جغرافيايي و ادبي      
حان و  مصح،فانلّگاهي مؤ،ل و تغييرنامهان رفتن آن آباديها و مكانها و به دليل تحوز بي  ا ولي به دليل  

 كـه  هـا خطااز ايـن نـوع    براي چند نمونـه   در اين مقاله.وندمترجمان اين آثار، دچار لغزشهايي مي ش    
تاريخ  ،سفرنامه ناصرخسرور كتابهاي واليت بلخ قديم است و د   آباديهاي  مربوط به نامهاي جغرافيايي     

 و  قاسيماحسن التّ  ،ي تاريخي ايران  تذكره جغرافيا ،  اصطخريمسالك و ممالك     ،ت القلوب نزه ،بيهقي
 اين نامها عبارت اسـت از      . توضيحاتي آمده و اصالحاتي پيشنهاد شده است       راه يافته،    قانون مسعودي 

  .  مثله/ ميله رباط  ،كردشاو/ ياهگرد  س،مادر/  مدر،طايقان/  طالقان ،سمنگان/  كالن،سه دره/ سدره
  .، بلخشاوگرد سياهگرد، مادر، مدر، طايقان، طالقان، كالن، سمنگان، دره، سه سدره، :ها كليدواژه

  مقدمه

     التي در جوامع بشري مي شود كه يكـي از آنهـا خرابـي    گذر زمان و رويدادهاي روزگار باعث تغيير و تحو
تأسيس آباديهاي جديد و تغيير جاها و نامهاي تاريخي است و همين تغييرات گاهي مـا                 شهرهاي قديمي، 

ن مكانها دچار ترديد يـا       اي جاي دقيق بعضي از   ر  و تصو تعيين  هنگام مطالعه كتب تاريخي و ادبي در        را در   
 ما در اين مقاله با مراجعـه بـه   . يا گاهي نام آنها به غلط به صورت ديگري ضبط شده است    ،كند خطا   مي   

 مشاهدات محلي كوشيده ايـم چندنمونـه از ايـن خطاهـا را كـه در كتـب                   كتب ادبي و تاريخي و    اسناد و   
اي آنها بـه شـرح ذيـل پيـشنهاد          اصالحاتي را بر  جغرافيايي و ادبي راه يافته است، نشان دهيم و           تاريخي،

پيراستن آنها از خطاهـايي كـه درآنهـا راه           كنيم تاگامي هرچند كوچك در تصحيح كتب ادبي و تاريخي و          
  .يافته است برداشته باشيم
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   سه دره / سدره.1

كتب   در بيشتر   نام اين مكان   .است  ورود به شبرغان و بلخ بوده     منزلگاهي در مسير راه مر    رباط و   سدره، نام   
احـسن  و ) 4/170 :ق.هــ 1408 طبـري، (تاريخ طبريو ) 40 :1889خرداذبه، ابن(الممالكمسالك و المانند  

  يعنـي حـدود    ،سدره در فاصلة دوازده فرسخي    . است   سدره ضبط شده   )267:ق.هـ1408 ،مقدسي( التقاسيم
در فاصـلة يـك     ايتـي ديگـر     بـه رو   يا   ،)170: 1362؛ مستوفي، 40 :1889 ابن خرداذبه، (كيلومتري بلخ   72

بنـا بـه    و  اسـت    هبـود   واقـع ) 267:ق.هـ1408مقدسي،(  بلخ  كيلومتري 54 يعني حدود  ، از آن  ينيم مرحله و 
 و) 123 :1356،خـسرو ناصر(راه مرورود به بلخ محسوب مي شده      منزلگاهي مهم در شاه   اشاره ناصرخسرو   

). 40: 1889ابن خرداذبـه،  ( است داشته كيلومتر فاصله    36 يعني حدود  ، فرسخ شششبرغان نيز    /با شبورقان 
ـ       بين شبرغان و بلخ    ي كه  تنها مكان مهم   وزامر ، سـازگاري كامـل دارد     مـذكور    صاتواقع است و با مشخّ

 قـرار   جـايي  همـان  درست دريعني؛  است شبرغان ي كيلومتر 35 با بلخ و     ي كيلومتر 76 در» آقچه«شهر  
  .استبوده   واقعقديم» سدره«دارد كه 

است كه  ) دبيرسياقيتصحيح  ( ناصرخسرو سفرنامه آن در    غلط ضبط    دربارة اين مكان،   هنكتة قابل توج  
 جنوب   درحوالي  اگرچه امروز  توضيح آنكه ). 172: 1356،ناصرخسرو(شده است  ضبط   »سه دره «به صورت   

ولـي   ،)4/522 :1،1979امـك آد( مكـاني بـه نـام سـه دره وجـود دارد            بلخ در شهرسـتان شـولگره        شرقي
ـ بلكه مطـابق     با آن مطابق نيست،   اي كه در سفرنامه آمده       هصات سه در  مشخّ مكـاني  صات همـان    مشخّ

در نـه   اسـت   بـوده   واقع   در غرب بلخ     ضبط شده و   سدرهاست كه امالي آن در ساير كتب نيز به صورت           
گـز و     صوف و دره      دره اند مانند  ازجمله نامهايي كه در اطراف بلخ واقع بوده         از آن گذشته،   .آنجنوب شرقي   
 ،انـد   قرارداشـته هـا  در درون درههاي مرتفع يا اند كه در مكان شدهبه جاهايي اطالق  ،همهدره بهاردره  و سه   

 از اغالط ديگري كـه      .از هموارترين مناطق جنوب آمودرياست    )  جديد آقچه( و اطراف آن     سدره حال آنكه 
 تـصحيح گـاي     قلـوب نزهـت ال  كتـاب    دردر ذكر نام اين شهر روي داده است چگونگي ضبط امالي آن             

 )صـدره ( آن را با صـاد     كاتب امالي ،درست است   آن  تلفظ  است كه اگرچه   )179: 1362مستوفي،( سترنجل
 . درج گردد) سدره(ساير كتابها با سين همانندتصحيح شود و بايد نوشته كه خطاست و 
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  كالن/سمنگان  .2

 ر راه ميان پارياب و مـرورود      ح مسي در ضمن شر   تصحيح دبيرسياقي،  ،سفرنامه ناصرخسرو نسخه چاپي   در  
شهر يا منطقـه اي بـه نـام سـمنگان در ايـن              درحالي كه در هيچ دوره اي        ،دوبار نام سمنگان آمده است    

 چنـد موضـع بـه نـام     در خراسان قـديم يادآور مي شود كه بيشتر  براي توضيح   .فاصله وجود نداشته است   
در شـرح     بيهقي  كه ا استو و اسفراينين   يكي منطقه اي خوش آب وهوا ب       :خوانده مي شده است   سمنگان  

 از اين منطقـه   ،   در نسا   تركمانان سلجوقي   سر برگفتگوي سران سپاه سلطان مسعود براي فرستادن لشكر         
 617هنگام فرار از حمله مغول در سـال  حموي ياقوت   ).614: 1356،  تصحيح فياض ،  بيهقي(ياد مي كند    

آن ) مركز(نام قصبه رسيده و   نوشته است،    سمنقان ن را   قه كه نام آ   منطاين  به    در شمال خراسان   ،هجري
 بـا همـين تلفـظ       در زمان ايلخانان مغول     سمنقان ).3/287: 1410،ياقوت( است  ضبط كرده  سملقانرا نيز   

مي نويسد كه بلوك سمنگان در غـرب        ،   اعتمادالسلطنه .)37و36: 1940،ينرشيدالد خواجه   (شهرت داشت 
، از  فرهنـگ آباديهـا    ).272: 1367،  لطنهاعتمادالـس (ان نيـز مـي نويـسند      بجنورد واقع است و آن را سـملق       

پـاپلي  (در حوالي قوچان يـاد كـرده اسـت     ) سمنقان است /احتماال همان سمنگان  (روستايي به نام سمنگام   
 ( دارد وجـود  )تايبـاد (بـاخرز شهرستان   در ديگري نيز    سمنگانبه نوشته سعيد نفيسي      ).318: 1367،  يزدي
 محـل آن را در      فرهنگ آباديهـا   و اين همان سمنگان است كه        )2/1101 :1326،  نفيسيتصحيح  ،  بيهقي

 شهر  هيچ كدام از اين نقاط در خراسان قديم        .)318: 1367،  پاپلي يزدي ( نزديكي مشهد تعيين كرده است    
  .اند محسوب نمي شدهبزرگي 

لطان مـسعود از بلـخ    كه بيهقي ضمن شرح سفر س       است سمنگان شهر   ، به  اين نام     اما سومين مكان  
 نفيسي در تعليقات خـود بـر        سعيد ).319: 1356،يقبيه(از آن يادكرده است   ،  به سمت بغالن در شرق بلخ     

 واقع در شـرق بلـخ اسـت        سمنگان    همين  شاهنامه  مذكور در   سمنگان  كه توضيح داده است   تاريخ بيهقي 
 اين شهر  .ان در شرق بلخ است     كه اكنون نيز موجود و مركز استان سمنگ        )1102-1096 : 1326 بيهقي،(

 دقيقـه طـول   5 درجـه و  68در مختـصات   ،هنـدوكش   دامنه شمالي كوههاي دربركنار دره رودخانه خلم  
 313 ، پايتخت افغانستان،   فاصله آن با كابل    .دقيقه عرض شمالي قرار گرفته است      12 درجه و  36شرقي و   

   .استكيلومتر 122 مركز استان بلخ،، متر و با مزارشريفكيلو
: 1368(، جيهـاني  )181: 1345( ابن حوقل  ،)253: ق.هـ1408( همچون مقدسي  جغرافيانگاران مسلمان 

 سمنگان را از    ). 191 و   2: 1362(  مستوفي و) 3/286:ق.هـ1410( ياقوت ،)56: ق.هـ1408( يعقوبي ،)171
ي سـوم و     طـي قرنهـا    .انـد  نواحي بلخ محسوب داشته    جمله شهرهاي تخارستان نوشته و تخارستان را از       
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راه و با بلخ از طريق خلم چهارروز         روز   دو ،سعت سمنگان با خلم برابر و فاصلة آن با خلم          و چهارم هجري، 
 ابـن   ).190و189: 1345،   ابـن حوقـل    ؛174 و 171: 1368،جيهـاني (راه و با بغالن چهارمنزل بـوده اسـت        

 درهـم   600هـزار و    12 شـد،  ميديه    أ ت انكه در زمان او به دولت طاهري      خرداذبه ميزان خراج سمنگان را      
 193 ، خـراج شـهر بلـخ   و درهم 300 هزار و   12 ، خلم خراج شهر ) قرن سوم (در همين زمان    . نوشته است 

 سمنگان، هميشه در مسير شـاهراه كابـل بـه بلـخ            .)43: 1889،ابن خرداذبه (ه است  درهم بود  300هزار و   
سـمنگان را در     در طـول تـاريخ       دليل قرار داشته و به همين    ) مسير اصلي بين دو طرف جبال هندوكش      (

نظـام (بينـيم     ت يك منزلگاه مهم و استراتژيك مـي       موقعي  ؛ 35 :1996 1،لـي ؛  210 :1363،   شـامي  ينالـد
خلم  سمنگان و از همين مسير و از  تقريباً مزارشريف هم ـ راه آسفالته فعلي كابل. )90 و89 :1381،خوافي

  . ) افغانستانهايقشه راهن :ضمايم ، 1ج : 1375، غبار( دكن عبور مي
رستم براي شكار بـه      و آن وقتي است كه       گيرد شكل مي  سمنگان    داستان سهراب در    نيز در شاهنامه 

دانـان قرنهـاي سـوم و        جغرافي). 171و 170 :1963،  فردوسي(رود  يرگاهي در نزديكي مرز توران مي     خجن
و همين حاال هم يكي     ) 239: ق.هـ1408،  مقدسي(اند   سمنگان را به وفور صيد و شكار وصف كرده         چهارم

كه از شـكارگاههاي مـشهور و قـديمي         استان سمنگان، پيروزنخچير نام دارد      ي  ها  )ولسوالي(شهرستان  از  
به اين نكته هم اشاره شود كـه هـم اكنـون در               در اينجا  بدنيست .)1417: 1382،   افغانستان سالنامه(است

مردم اين منطقه معتقدند سهراب پـسر رسـتم در          كه  بي  ظُهرانزديكي سمنگان روستايي وجود دارد به نام        
يـا  (همين شهر از تهمينه به دنيا آمده و نام اين قريه هم ابتدا سهراب يا سهرابي بوده و بعدها به ظهرابـي                     

  ).2/463 :1336، قاموس(تبديل شده است) زورابي
 مـصحح  كـه سـمنگان باعـث شـده اسـت        شهر نكته مهم و قابل توجه در اينجا آن است كه شهرت          

 كـه در تمـام   ـ، به جاي سـنگالن و كـالن    اين كتاب 173 و 3فحات  در ص،سفرنامة ناصرخسرومحترم 
  هم و در پاورقي  را جايگزين كند سمنگان بنابه حدس و گمان ـ ها به همين شكل آمده بوده است نسخه

ر صـفحات يـاد     د ).173و3: 1356،  ناصرخـسرو (قياسي اسـت  تصحيح    ايشان  تصحيح  اين  كه اشاره نمايد 
 طالقـان   ،)درمتن چاپي، سمنگان  (كالن/  سنگالن ، پارياب ناصرخسرو در مسير سفر خود از شهرهاي      ،  شده

 ر هفـت سـاله، در مـسير خـود از           همچنين در بازگـشت از سـف      . )3ص:همان(كند ياد مي  و سپس مرورود  
 دستگرد و   ،باط سدره ر،)درمتن چاپي، سمنگان  (كالن / سنگالن ، پارياب  بلخ، شهرهاي   به سمت  گوزگانان

تمام اماكن نام بـرده شـده در ايـن مـسير در غـرب بلـخ قـرار                   ). 173ص:همان( برد را نام مي  سپس بلخ   
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 ،وجـود داشـتند  در خراسان قديم  به نام سمنگان  مكاني كههيچ يك از سه و چنانكه شرح داديم  اند داشته
 .نـه در ايـن محـل      ق بلـخ قـرار داشـته        ، در شر   هم سمنگان مشهور  شهر اند و   در اين محدوده واقع نبوده    

كـه در نـسخه      را    جاي سمنگان، يكي از صورتهاي سنگالن يا كـالن          در اين قسمت از متن به      ،بنابراين
 1410ياقوت،(معجم البلدان متن   بنابر زيرا   ،تر است  صحيح »كالن«توان قرارداد كه البته      مياند،   بدلها آمده 

، يكـي از شـهرهاي واليـت        »كالن يا كـالر   « ،)177: 1345 ،ابن حوقل  (صوره االرض و  ) 2/211 :ق.هـ
 را سـتوده و بـه باغهـاي آن اشـاره     آن سرسـبزي و آبـاداني     نيز حدودالعالممؤلّف  ه است كه    گوزگانان بود 

  و  شـده  نـام بـرده    »كـالن «شهر  از   التقاسيم احسندركتاب  همچنين   ).309: 1372،حدودالعالم(است    كرده
خـوب اسـت بـه ايـن         ).237: ق.هـ1408،مقدسي(  نشان داده شده است    ن بين فارياب وشبورقا   محل آن 

مركـز  (و ميمنـه    ) شمال افغانـستان  ،  استان جوزجان  در(در مسير بين كلفت     نكته نيز اشاره شود كه امروز       
 .)297: 1979 1،آدامـك (وجـود دارد  متري بـه نـام گردنـةكالن        1300اي در ارتفاع       گردنه ،)استان فارياب 

 نام خـود   ـ واقع است) يهوديه قديم(كيلومتري شمال ميمنه 14 كه در فاصلة  ـ ين گردنه ارود مياحتمال 
 موقعيت اين گردنه با مسير سـفر ناصرخـسرو           گرفته باشد؛ بخصوص كه    منطقة تاريخي كالن  همان  را از   

و در تعليقـات    مرتكب اشـتباه ديگـري نيـز شـده          محترم  نكته مهم ديگر اينكه مصحح       .نيز منطبق است  
پيش از   كه   )249و248 :1356 ،ناصرخسرو(، جايگاه سمنگان را بين پارياب و سدره نشان داده است            كتاب

   .اين دربارة آن توضيح داديم

  طايقان/طالقان .3

 تخارسـتان، واقـع     )طاركـان ،  طايقـان (يكـي طالقـان   : وجودداشتدو شهر به نام طالقان      در خراسان قديم    
 موجود و مركـز اسـتان تخـار درشـمال         ) تالقان(طالقان نام    به  امروز هم   كه درشرق بلخ و حوالي بدخشان    

ــستان اســتشــرقي ــه( افغان ــن فقي ــدودالعالم321: م1885، اب ــراج315: 1372، ؛ ح ــاج س : 1363، ؛ منه
ــسترنج217: 1368، ؛ اصــطخري169و2/153ج ــاخ455: 1373، ؛ ل ديگــري  .)108: 1368، ؛ گــروتس ب

فتنـه مغـول يـا كمـي بعـد از آن از بـين رفتـه                 در   ه كـ   درجنوب غربـي بلـخ     )جوزجان(گوزگانانطالقان  
كتــب قــديمي يــا در . )321: 1885، ؛ ابــن فقيــه213: 1368 ، ؛ اصــطخري449: 1373، لــسترنج(اســت

  .اند  شدهبارها با يكديگر اشتباه دو شهر اين ،صحيحات جديد آنهات

                                                 
1. Adamec L. 
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گوزگانـان  واليت     اي مهم از شهره   و قرار داشته بلخ    و  مرورود ، ميان )طالقان گوزگانان ( مشهور طالقان
ابن (مرورود   فرسخي24 را در   شهر  اين محل جغرافيا،  كتب). 307: 1372حدودالعالم،(ه است شد  مي   محسوب

: 1368 ،  جيهـاني   ؛ 7ص،  4ج :ق.هــ 1410ياقوت،( مرحله از مرورود   3و نيز به فاصله     ) 32: 1889خرداذبه،  
لـه،   مرح4 ،يز طالقان تا فارياب  را بـه يـك انـدازه         يعقوبي فاصله سرخس تا طالقان ون     . اند  داده  نشان) 174

 :همـان ( داشت    دوكوه بزرگ جاي   گويد طالقان در ميان     يعقوبي مي  ).55: ق.هـ1408،يعقوبي( نوشته است 
در  ).210: 1889،قدامـه (شـت   گذ  است كه راه طالقان از يـك دره مـي            هم نوشته  بن جعفر قُدامه  ). 54ص
 :1365، وامبري (احاني مانند وامبري  العات سي اطّ و ، راههاي اين منطقه    از .م19ي مربوط به  قرن      ها  نقشه
طالقـان قـديم    يي از هـا   خـوريم كـه داراي نـشانه       در شرق رودخانه مرغاب به نامهاي چندي بر مي        ) 329

  . بادغيس  چيچكتو درجنوب استان فارياب فعلي، قلعه ولي و غورماچ در شمال استان: هستند
 و لـسترنج  ) 75: 1358،بارتولـد (اسـت   ولي را جانشينان طالقـان محـسوب كـرده          ه غورماچ و قلع   بارتولد

 در كوهپايـه    طق هرسـه  اين منـا  ). 449: 1373لسترنج،( داند  مي چيچكتو را به محل طالقان قديم نزديكتر      
ابرو بـه   حافظ). 2/91: 1336،قاموس(عقوبي و نيز قدامه نزديكتر استاند اما چيچكتو به توصيف ي     واقع شده 

ود يك غار درنزديكي طالقان اشاره كرده است كه داستاني شبيه به غاراصحاب كهـف بـراي آن نقـل                    وج
،  مـشهوراست  زيارتگـاه اصـحاب كهـف     بـه    اين محل كـه اكنـون        ؛)47: 1370حافظ ابرو، (است  شده  مي

ان را درچيچكتـوي   محـل طالقـ  بر آنچه ذكرشد، مـي تـوان    بنا). 2/91 :1336،قاموس( قراردارد درچيچكتو
  .لي نشان دادفع

مـسالك و   كتـاب    در : اسـت  شود به اين قـرار      تب مختلف ديده مي   ك  اشتباهاتي كه دربارة طالقان در    
اي بين نقاط واقع در     هف به شرح مسافت    جايي كه مؤلّ   224 در ص  ، تصحيح ايرج افشار   ،ممالك  اصطخري  

  كـه  شده اسـت  به جاي طالقان، طايقان ضبط      است،    محدوده گوزگانان و اطراف طالقان و فارياب پرداخته       
 به شكل طاركان و طايقان نيز ضبط شـده          ، دركتب تاريخي  طالقان واقع در تخارستان    زيرا   ،درست نيست 

  واقع در گوزگانـان     اما طالقان  ،)315: 1372حدودالعالم، ؛455: 1373لسترنج،؛  217: 1368اصطخري،(است
همچنـين  . )307: 1372؛حدودالعالم،213: 1368اصطخري،(ستا     شده  نوشته در تمام كتب، همواره طالقان    

 را مخلوط كرده و     گوزگانانتوضيحات مربوط به طالقان تخارستان و طالقان          مؤلّف ،معجم البلدان دركتاب  
متوجه آن نـشده    هم   )فريد عبداهللا الجندي  ( حو مصح ) 4/7:ق.هـ1410ياقوت،(  يك مدخل آورده    ذيل در

 را بـا طالقـان تخارسـتان اشـتباه كـرده             طالقـان گوزگانـان     نيـز  اريخ بيهقـي  تح  مصحدكتر فياض    .است  
،  256 ص خـود در  در تعليقـات  نيـز سـفرنامه ناصرخـسرو    مـصحح  ،سياقيدبير ).535: 1383بيهقي،(است

 را بـا يكـديگر      مربوط بـه هـردو شـهر      و توضيحات     طالقان جوزجان را با طالقان تخارستان يكي پنداشته       
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نيز  جغرافياي تاريخي بلخ و جيحون    در كتاب    .)256: 1356ناصرخسرو،(  آورده است  ه و يكجا  مخلوط كرد 
طالقان گوزگانان و طالقان تخارستان يكي پنداشته شده و توضيحات مربوط به اين دوشهر باهم مخلـوط                 

) طاركان،طايقـان (از آن گذشته مؤلف اين كتاب، بـه غلـط، طالقـان           ). 367-364: 1376مفتاح،(شده است 
 ؛ مقدسـي،  181: 1345حوقـل،  ابـن (كه شهر ديگـري در تخارسـتان بـوده اسـت          » راون«ان را با    تخارست
» راون«و ذيـل عنـوان        يكي پنداشته  )429: 1356؛ بيهقي، 2/572: ق. هـ 1374بيروني،؛  235: ق.ه1408
همه اين موارد در چاپهاي بعـدي مـورد توجـه قـرار             اصالح   خوب است    ).346: 1376،مفتاح( استآورده  
  .گيرد

  مادر؟/  مدر.4

در ضـمن شـرح مـسير راه        ،  حمزه سـردادور   ةترجم ،بارتولد  تأليف تذكره جغرافياي تاريخي ايران   دركتاب  
). 57: 1358بارتولـد، (اسـت   آمـده » مادر«به سوي باميان و كابل و نهايتاً هند، نام شهري به نام             ) بلخ(باختر

است كـه در    بوده  در آن حدود     »madrمذر/ردم« شهري به نام     اما،  د ديده نمي شو   در منابع ديگر   اين نام 
 قاســيمالتّ و احــسن) 216: 1368اصــطخري،(مــسالك و ممالــك يــايي ماننــد  تمــام كتــب جغراف 

 ، در  عليـا  خارسـتان ت، جـزء شـهرهاي      )181: 1345حوقل،  ابن(االرض  صوره و) 235: ق.هـ1408مقدسي،(
جنـوب  (استان باميـان   در ،»كَهمرد« فعلي   ر شه .است   ذكر گرديده  »كاه/كَه«واليت باميان  و دركنار شهر       

و » كـاه /كَـه «جانشين هردو شـهر    ، قرار دارد  درمنطقه كوهستاني مركز افغانستان     كه )بلخ و شمال باميان   
كاه،چنانكه گفته  /كَه. تشكيل شده است  » ردم«و  » كَه«كهمرد از دو جزء     . )76: 1380يمين،(است» مدر«

 اسـت كـه   » مدر«نيز همان   » مرد« و   ) 216: 1368اصطخري،(بودهنام شهري در نزديكي شهر مدر       شد،  
حمـزه   امـا    .)76: 1380يمـين، (است   تبديل شده  درآن» د«و  » ر«به تدريج، براي آسانتر شدن تلفظ، جاي        

 كه  )و ديگر خطوط اروپايي   (آشنا بودن با اين نام و با توجه به خط روسي           به دليل نا   ،مترجم كتاب  ،سردادور
را )  به سـكون د و ر     ( در پنداشته وم  »الف« را به غلط     »فتحه«،   تمايزي وجودندارد  ه و الف  در آن بين فتح   

 و مهمتر از آن، خواننـده        خوانده شود  )به فتح دال  (اشتباهبه   كه ممكن است     نوشته است » مادر«به صورت 
نهر به  يك   خوارزم  نيز يك شهر و      حوالي   گفتني است در     .اشتباه كند درتشخيص جاي درست اين شهر      

   ). ذيل مدرا و مدري: 1383سيدي،(وجود داشته است» مدر«نام 



 اول                 شمارة                        ادبيات و علوم انساني مشهد  ة مجلة دانشكد                                                236 

  شاو كرد/ سياهگرد .5

 )آمودريـا (روستايي در پنج فرسخي شمال شرقي بلخ و اولين منزل در راه بلخ به سمت جيحون               سياهگرد،  
 بدرقـديم آ  ). 932: 1972ين علـي يـزدي،    شـرف الـد    ؛313 و 301: 1356بيهقي،( است   ترمذ بوده   شهر و

 كـه   گويا اين آخرين منطقه اي بـوده       و   دتا اين روستا مي رسي    بلخ،  در سمت شمال شرق     ، بلخاب رودخانه
 ز قرن يازدهم هجري قمري بدين سـو،       ا). 68: 1358،تولدبار(توسط نهرهاي بلخاب آبياري مي شده است      

: 1357من،حمـدمؤ م(نهر سياهگرد نـام دارد    ،  شوند ميكه از بلخاب منشعب     اي   يكي از نهرهاي هژده گانه    
 باالتر از پل امام بكري از بلخاب جدا مي شود و در انتهـاي               اين نهر ). 1،266 ج :1335،قاموس؛  103و101

شود كه تـا آمودريـا       ميبعد از قرية سياهگرد ريگزار و بيابان شروع         . مسير خود به قريه سياهگرد مي رسد      
  .ادامه دارد

  نوشــته شــده اســتشــاوكرد ،قدســي البــشاريم ، تــأليفقاســيماحــسن التّدركتــاب  نــام ســياهگرد
 محل روي داده و ناشي از        اين اشتباه در اثر ناآشنايي با تاريخ و جغرافياي اين          ).267: ق.هـ1408،مقدسي(

ـ   ر ه بـه  . است محمد مخزوم  ا مصحح كتاب،   قديمي ي   كاتبان اشتباه ام اصـلي و رايـج ايـن محـل          حـال ن
  .قاسيم مورد توجه قرارگيردالتّ ن كه بايد در چاپهاي بعدي احسرد استسياهگ

  مثله/  رباط ميله.6

از  يتـصحيح گروهـ   (بيرونـي    ابوريحـان   تـأليف  مـسعودي   قـانون متن عربي كتاب     از جلددوم    572ص در
ق. هــ  1374،بيرونـي (اسـت    يادشده قباذيان، به نام مثله    در نزديكي ترمذ و     از موضعي  )حان هندي مصح: 

: 1363گرديـزي، (درتـاريخ گرديـزي     كه باشد» رباط ميله / ميله«ن  هما،رود اين محل    احتمال مي ). 2/572
  :اي به مطلع سيستاني نيز در قصيده  فرخي.است نيز آمده) 345

 ون و عالي دولتست اين دولت سلطانچه روز افز
  ايمان ملت و گشتست ملك وكه روزافزون برو    

  :گويد يكه در وصف پيروزي سلطان محمود غزنوي بر ايلك خان سروده است م
   ه جنگ مرو وجنگ بلخ و جنگ ميله زان لشكرب 

   به خاك اندر فكندستي فزون از قطره باران
 نزديكـي    شـرق ترمـذ، جـايي در        حبيبي در تعليقات خود بر تاريخ گرديزي، محـل ربـاط ميلـه را در              

  ). همانجا(است تعيين كرده ) شمال افغانستان ،استان قندوز(بندر شيرخان 
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 كتگين حاجب آمده است كـه     در شرح چگونگي كشته شدن ب     . است   ذكر شده   نام ميله  بيهقيتاريخ  در  
 ميلـه در     ضبط ).566: 1356بيهقي،(تركمانان از ترمذ به سمت اندخود و ميله گريختند و به شبرغان رفتند            

 زيرا چنانكـه گفتـه شـد بنـابر آثـار بيرونـي و گرديـزي،                 ، نادرست است  ،قسمت از متن تاريخ بيهقي    اين  
 و  )واقع در شـمال اسـتان فاريـاب فعلـي         (رباط ميله جايي در شرق ترمذ بوده است حال آنكه اندخود          /هميل
ه داشتند و تاكنون ب   ر جانب غرب ترمذ قرار      د با فاصله زيادي     ، هردو )مركز استان جوزجان كنوني   (برغانش

عري از المعـي گرگـاني      با استناد به ش   نفيسي   ).15: 1338 و   162: 1335 قاموس،(اند همان نام باقي مانده   
در وصف سلطان سنجر كه در آن از موضعي به نام منشله سخن رفته است و با توجه به نسخه بـدلهايي                      

بيهقي،تـصحيح  (  را ترجيح داده و در متن ضبط كـرده اسـت           »منشله« ه در اختيار داشته،  به جاي ميله       ك
را در منابع ديگر نامي از چنين مكـاني          زي ، تاييد اين راي استاد نفيسي مشكل است       ).534:  1319 نفيسي،

چاپ ايرانمهر، اگرچه ضـبط مختـار مـتن، ميلـه اسـت، امـا در                 تاريخ بيهقي  همچنين در    .ديده نمي شود  
اين هـم يـك احتمـال    ). 495: 1350بيهقي،(پاورقي احتمال داده است كه ميمنه يا ميمند نيز درست باشد        

 فاصـله زيـادي بـا شـبرغان و انـدخوي            تان فارياب كنـوني،   ه، مركز اس   زيرا ميمن  ،است اما بعيد مي نمايد    
پ نسخه بدلهايي كه براي اين كلمه در پاورقي چاپ نفيـسي و چـا             ). 203-198 :1382دولت آبادي، (دارد

اگر بنا را بر قياس بگذاريم،        هستند كه   وسيله ، ارائه شده است كلماتي شبيه سيله، مسيله        فردوسي دانشگاه
در سـدره   . در اين مكان بر كلماتي كه تـاكنون پيـشنهادشده رجحـان دارد            ) آقچه كنوني  (»سدره«ضبط  
 كاتبـان،  ان احتمـال داد كـه خـط      و مي تـو   ) كه در آغاز توضيح داده شد     (استبوده   شبرغان واقع    نزديكي

      .  تبديل كرده باشد»سيله«سدره را به تدريج به 
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