
دنپور يا جالل آباد کنونی
راجنيا بيهقای   دو دربی مسعخيارتار  خودیمودکذدا شتور ص) طب٦۹۰و۳۳۱ه د کتع غنور و فيی (اض

درک تمه نسخام  ههخطای و چهی طبار تعياربيهقخ   ) کلکتی   اد پشبيه ،سعياوری  نفيسيد    ،غنی و فيی د يناض) ور
بوده و اين حتماً تصحيفی است که کاتبان نسخ خطی مرتکب شده اند.

اکذ درجنير يسودرمای کتسلطه  غاننزمهدر سنودود ه۴۳۲هبعـ از حبد سلطس  مسعان  در يگلارمود  در ه
گه ب)۱(رینتقا  خامپوناز بيهنزغدر مرونآ راهيی از و وکتکرحرقشویسهبلباکد بقرده بيهقول   د در نپی ور
بغلهک  د ينط نورشتو شهکينده  ا ميۀ شهير  را وهواخیمازبد بغد نیز بنميگر  ص) درچ).۳۳۱ردد نسون خطخ و ی

چاپی کلکته اين کلمه په دينور تصحيف شده.
ادحرم پشبيوم کاوریمهمحقردی  و بصيق  بر،ملتفود   ا نکتنيت  گهيرددر و شياحد چۀقاپيدتهم ران

يند را قطعور  ًغلا پنط شداو "شونت : دکت ينه در نشامرکدودحور هابانبودها دايا ستن منان تا سب  نیو دارد
حتما  ميال کرودا در (شرپلصه پشور (باورا پنجکيزدنت.سوده  چابقته مسعل  آن در واحود اقدود (سع متت"

کالمه).
سعيومحرم  نفيسد   ص) در۱ج۳۹۸ی مت) همين  د ينن را وفرگور درلت شياحی هميه  صفحن  بعه از نقد ل

نظ مرحراد پشبيوم گفاوری ا" : طبرشانهکیحرشنيت تهع نرانشتو د ليه نيسل  کتنها محنيام پلشرو ور
يند نبور شاز اکرايد. از اوال معلرحشنيه  نميشوم   کودمههودودبمپهشرر فتور بهشاو ازاپد نکس محمه  از د
بيورشرپ آ جنده.مرون در ميگ ا يشان در فترگان ا وسه نياثت از متاً بننمر آ اکديی همنيه محلان  بیشاکده

محم  ا در نجد باا وسوده درچت همون نسخهه   د ينا نورشتو ا انه حتمد.  ميال د ينرود بجور شهز معر نروفيزدک
کرمانشاهان نام محلی ديگری هم در حوالی غزنين بوده باشد که در کتابها ضبط نکرده اند" (تم کالمه).

اکنون ما اين مشکل جغرافی را بعد از خواندن حدس مرحومين چنين حل ميکنيم :
) طوريکه هر دو دانشمند مذکور نوشته اند، دينور در اينجا نبود و بنا برين نام ديگريست.۱(
) طوريکه مرحوم سعيد نفيسی گفته پرشور هم صحت ندارد پس اين نام اصال چه بود؟۲(

جنگ  کیبيه ا مين مرو عمودود محمش  مکحد  وا گشتعقول  در پشه نباور ،بلکود  ا پيکنيه  وال در تيار
ننگ  هرکارمهکرا آن کنز جونآ ابالل دادهساد روی وبت منهود  ساججراججوزنابیيدمقصن  چنيد  تصن يرح

ميکند:
".)۲("حق تعالی مودود را نصرت بخشيد در حدود ننگرهار محمد گرفتار شد

ا تصنيو يرمنهح  ساجحتمراج  ًصحنا  جنه از را پشگ باوريدطندرۀ خيبرف  يعنر  وادی ننگی  هرماری
کشاند. که اکنون هم بدين نام مشهور است.

اين قول منهاج سراج را دو روايت ديگر نيز تقويه ميکند: 
معننيدب  کیمحمه  بدمنصن  مبور شارکمعاه بروففخه مربدمرو يسنونؤرخ  اوا عصرخده غريورکاندر ه

(ح دره٦۰۰دود هنـ) ميد يسز و کتت ا اداب لحاب وا لشجرب  عاخهرا بعود ) از بنـ)ه٦۰۷د سلطام  ا لتمان  در ش
هن ندشواو يسونیمت. " : هنگد  ميکا  سبکتگيه     کنبلشا  جيپاه  را دربال صحزد. کنرا ر آکردکیطابدی انه ميرا ر
کن خدیننوا و ... آنهد در حيانم سلطت  مانکشنودود  گدپانخدرسلطود  مسعان  را يمزهود کتآن در و رد

".)۳(موضع رباطی کرد و آنرا فتح آباد نام کرد

۱



عي همين  مقصن  ا را ابد لحصو  علن حسينی   میسؤرخجقال نيه نزشتو کهسلطه  مانروز شعب۳ودود  ۴۳۲ان
محمـه  را او اوالد و بشکسد   و بکشت  " و بنت ا لسلطی   مانقودوديرر و وطابة سماً هافتا آ اثادبح نتقم  ا یلل

.)۴(غزنة"
ريا کناطبن کدیفخه مربدآ بنرانر سبکتگيام     خننواو فتد آ رابح آنهاد در نشیحوانم ميان هدتدکنا ون

لمغدر  مانجوا وسود فتت. آ هميمهادبح  ننبامراه وباکميدقر ننگل  هردر هميار  وال اين فتت و محاماد ل
ئيکاجوعقو  در نسه بيهقخ   د ينی نورشتو شهاز دويده سنن د يگد تعير  کنميترده  نيوا کمحتمه  در هميیحواناً  ن
کن و فتدی آ والبح ننگتياد  هربارا اسوده و نصوبت محمر  بدعبن لجبدا  ا لعتبار   نيی فتز سبکتگيح     را جيپربن  ال

.)۵(در همين سرزمين لمغان نويسد
دما ينا تصحيور   شفا دصده نپال د = نبور بوربودهو دال زنه ايون. ربرا يحو ا يان لب  نروکیخها نيودش

دحوان را راياجدهيی دنهبی نبام در) نسور خطخ بیضمه و دال بياء)بۀ کنباو ذشربل ميکنرکاور   کداز پشه اور
سنرفزدهناپ تگکابادوازده سنرفل ) سنرفرهگ مي۴گ (فلصلا دا هميزجهک.)٦(تشه  حنجدودآ کنادبالل نوی
دج يگای تشخيری   شصنميتده   نواو مطد باا منهاراتشق  ساجو فخراج مربدو علر حسيی  فتن آ ربح و اطباد
کن در يکزدندی هیآ نسای .همچنيت    ا لبين  نرودر جلی اول وطد بلرضعول ا و قليدان  را هميعبم  ر کناطبن دی
مع بروفبرا مياط لنکرو  ) لمغان  د و نپان) را متصور  همل يگد ا آورده ننامهک)۷(تسر مدلفؤ سانباو دقق نپوع را ور
هميدر  ننحواننگی  هرا مينمارتشار   يادر احد، لعدود لامما لمشن  ا الرق لمغی  از لفؤمرب نیشنا در ـه۳۷۲اس

نيز سه بار ذکر همين دنپور آمده که مؤيد نظر ما در تعيين موقع آنست باين موجب:
در۱( درش) ديوگاهايرح و : يگد رود يسر کتاز لمغدودحه  د و نپان از بکشوهکور  ياو نهدحربد ني   ار

.)۸((ننگهار، ننگرهار) بگذرد از سوی جنوب آنرا رود لمغان خوانند
در۲( ههوکرحش) گايو: سلسلکيد   کهاز کشميدودحوه   و يهنر،  د نپد، و لمغور  بانجنر بلوب و شکنور  و ان

.)۹(واخان بدخشان همی گذرد
در۳( ضم) شنشهرح هرلمغای  و يهنان  گديود نپد: د) نپور طبور شع(شهد يسر بتبرا) وی لمغر  (بانکرنراۀ

.)۱۰(رود نهاده و اندروی بتخانهاست
ذسرهاز آمديدپمهوقفرکه دمهکديی از نپراد متصور  لمغل  بانکرنرارود هميۀ  حنجدودآ ادبالل

کن نوا بحو)۱۱(تسی مدننيسنو  ا سطنيده آ نچور در هناشه مافهسردوجیيابیا دمه نبالی د = ضبورنر شطنيده ز
همين مقام بوده است بدين تفصيل :

)  در احوال منوچهر گويد:۱(
درک بیهاشادپه ن ج ب   ز ایجد
اوبهک کا ي بیشودو رای يان ک ش
دباکویس و بل ن و ومر ایمرغ
وگ آن از نر خ دل و )۱۲(انمادشدان

ن چ بانکدروزی نه چ کانردای
رب وبتفرون شيوخردانگژهيا
شویس ک نور ه کدوانرأی رد

زا کلبز ب بار يل س ز آن انمد

درينجا رفتن سوی کشور هندوان و از زابل بکابل شدن و به دنبر گذشتن همان موقع دنپور را تثبيت ميکند.
) در داستان خاقان چنين گويد :۲(

۲



ک ي يی ت نغ ه گدیتر ف که ب ف
دمسب از بردم ن و ومر )۱۳(ایمرغ

م ه شی گ گت ن ش  يل م دو فصان
ک ي تی چ نر ه سدی ب برپر ب ای

در۳( جنرحش) بگکيخسزرگ   و ابرو سيرافا هنگاب  ميکا  کيخسه   در کشانگزربرویبرو بسور و هبت
ايشان بار نداد پدر گيو به پسر خود گفت :

ترفواریس س بیکهتا س ل ب   ان
يزدانيز چ ي پ ب    و راهکمگد رد

م ه ناکابهد دارديا سو ش ن  ت
نز ق زد و ونوج ومور ایمر

م ه پهکايرازا تان س ل ب   ان
يراخرانياب م بدخاتو ش ي  ۱۴(ن(

ب ب ياشدسدنزا توی س ل ب   ان
تربلبزاب س گم ب يوکیشهاه
سدارانمانرباربدر ب ب  ت

ن ک هونکراو سه ه پتيا ک رای زه
ت س ناره ش ساکانتا س ل ب   ان
ي ب يارز دريد کن ي ا می ج ن  ن

بع از ستنيد شناره ساو درانسان و جملردان  د از کسمهورنه نابیيازهنج فدیهراممآ ينی تدعلا خشت م
کيخسرو را کشف نمايند :

شرهز ک ا کوری ن بهتد ه م  ران
نرب ت ف  بديازنج ه ز )۱۵(ایجدی

ت س ناره ش ساو نان ک آوران د
نز ق زد و ونوج ومور ایمرغ

اه در دايم ستن هنگان  ميکا  سهکشران بحضور  کيخسور   ا بنايیماربازتجرو بدزا بلاز و بلاکی د و نبی ری
باهم يکجا اند:

نز ق زد و بوج ن و لاکر ب ی
همسرب م پیگا ي سهشا ت خ  ۱٦(ان(

نزدا ن گدهانکربهزا لد ب ی
ک ي ياپک ب ير س ند ب ا شو ت خ  ان

اچرگا دايه ستن هانرا نميتا   تموان ماًحجيا  تتيخار و داد الی ينقی  آن از آمديدپدر رواکديی در اتيه
که دا ستن ناهیهميم  د نبن د دنر، نپور، بورسلسله   کهبازا و وبل کشل هنور شهدوان تردا مثبتيوههکتشی  ت
جغ فرامیبعا آ تقراند يومتبخشی  و بينيیمامد.   کما هميرایبامننيه  شهن ترعصا ظهير  لرايدبنباهربشکم  ل

ادينه پور باقی بود. که بابر آنرا در همين سرزمين ننگرهار ما نحن فيه در تزک خود نام برده است.
تحليدر   نلد نپام يوراد ينا پهمتور خأبربابرياگفد کتا رننيه يشام ههقایيدو دارد جنم کننگهرال    م

دانشمند انگليسی مطالب سودمنديرا در آن باره فراهم آورده که مختصر آن چنين است :
چينريزا  هيی تسنون  دو ابگ ميرزسنيار د را اين اولسده گسا۱۵ت بم٦۳۰تننگه  هرهر سياره دو و اهمد

ايزب مقنکامارت بدسئوداپیخرداو دومبت حيار بنگشاز از هنت در ههامد جنای و فبوری ) م)٦۴۴روری
ينجدر  باکودآ چنيهبرانه  ) (ايوگ)Na-Ki-Lo-Hoن کند ننگهون   – ننگار  هردر و جغار) فيرا بطليمای    نگوس ره

Nagaraبو يکرارقود جهليو تحقين   کقهردهنمدر لناسام ماخهناسدانناچينگ  یNamg-Go-Lo-Ho-Lo
اشرکذ درسده ليکاحت.  نهسنسکام   يرا ميرزسنيت نگن هرهارNagraharaيدرکتيبک   خهبرازار کهه سوراوا

.)۱۷(در بهار هند يافته شده بود
۳



ايدقزکرم ميرزسنيم د) نپن (بوريادر همد جانئابیشاکدا کنه بگون گرامينو دو در و ميلد  غیجربالل
وابآ اقاد لهاستسع قبا از فيسروپنيل  ال سير نLassenتعيي   کنکردنگه بطليمره    هميوس  ننگن  هرکنار نوا تسی
آک درنه دنانويرا نيسويی  پولوهسنمشتو ا وسه بيت، کنباا و (نوره درباکدوس – سنایيل وا درچودبعقد) ون
سنسکانبز   يراد بمعنUdyanaهنايت   بیو بستاغ  ا بنت.سان بايراد بقهکورپهناين سنول متتارننقاميدنگم ره
معندياب)۱۸(ودبارهه  بستی  زار غستابايان  دا شتان بهشا.جند کننگهرال    گميوميسد  در سفن نرماخه) )۲/۱٦۴ود
ميکنتيروا   کدنها ينجام  ز در ايدقانما جنم هAjnnaبا و همنيود اد (ادنايان ينه پهبورباا قيتسر) باسنرام
درکذمDiamunsسنومايد جغور فيرا بطليمای    کوسدر سنسکه   يردر جمنایيت  سااد و جنابهنايت تبه يدشلده

 بود.Ajjaauباشد زيرا در زبان پالی هم همان اديانه سنسکريت 
اکنونن ازين جستجوهای تاريخی نتايج ذيل را می گيريم :

دينور نسخ خطی و مطبوع بيهقی اصال دنپور است.
نپد بيهقور   ا و لبيی  نروو احی لعدود لاو دريردگم ييکاجزی  ا کنه شهون جرآ وابالل اقاد درسع يکزدنت ی
لمغایه  و فتان آ جنهنراکربادبح بودر اباکایيی فتل بادهکودآ بتکارثه  هدهبایيوداا آن کنی در ههون

کشف شده و بقايای بسا ستوپه های ديگر بودايی در اطراف جالل آباد کنونی نمايان است.
هي تسنون  چينگ  اوا در نخستيرنقليی    ا معبیمالسن  جمجمد   بۀدر را دهودا وبدهيه دالهود ثقيه  ل
کنات در پتون  بمعنو   ا ستخی  ا حفایجههسپتسوان ظاجمجمت   بۀبوداکودهيه تسنون  آ هبرانگ

تفصي   شلا داده اسرح و ينت بکستا شنان ساجانا فغوان نابقی يايایمعبک  بدبزرگيودارا نقابی شای
وه مجسما   ههبسيای  جارلاز و يبب ا و بنيا  بۀبزرگيرتپک هميۀ  هنهکش کفا حفهکدنرده و اری
اداک آن اماوش و دارد نچه هيه تسنون  و احفلؤمگ لعدود لاگفتم  ا "و : بتخدروینه  نها سا"صتدق

ميکند.
دنبر – دنور فردوسی هم باغلب احتمال همين دنپور است.

يشر قهيدا درننيم سنسکام   يراد (پهنايت غستابور  (بانکودپسه نتا د نبر د – دنر – نپور راد – ينور په– ور
اجنه پور شده باشد.

.)۱۹(دنپور در واليت تاريخی ننگرهار واقع بوده که نام دوم تاکنون زنده است

مأخذ :
اين هر دو جای اکنون هم بهمين نامها در ماوراء اک موجود و مشهور اند.

 ش.۱۳۴۲، طبع حبيبی در کابل ۲۳۴/ ۱طبقات ناصری، 
، طبع مس اقبال شفيع در الهور.۴۴اقتباسات از اداب الحرب و الشجاعه، ص 

 م.۱۹۳۳، طبع پروفيسور محمداقبال، الهور، ۱۴اخبار الدولة السلجوقيه، ص 
 ق.۱۳۰۰، طبع الهور، ۲۱تاريخ يمينی، ص 
م.۱۹۵۸، طبع حيدرآباد هند، ۱٦۵کتاب الهند، ص 

 م.۱۹۵۵، طبع حيدرآباد دکن، ۵۷۴/ ۲قانون المسعودی، 
 ش.۱۳۴۰، طبع تهران، ۴۱حدودالعالم، ص 

.۲۸حدود 
.۷۲حدود 

٤



ز االيدر خبن گاريردهزینما ينجام  را سها د) ينواً (طبور کعا دوکد،نرده در نسخه  خطۀ آن چنيی  ن
است.

 م.۱۹٦۳، طبع برتلس در مسکو، ۱۵۵/ ۱شاهنامه، 
.۲۳۸/ ۴شاهنامه، 
.۳۸۵/ ۵شاهنامه، 
.۳۹۱/ ۵شاهنامه، 
.۲۹۰/ ۵شاهنامه، 

 م.۱۸۴۸، طبع کلکته، ۴۹۰مجله جمعيت اسيايی بنگال، ص 
، انگليس طبع هند.۴٦جغرافيای قديم هند، ص 

 ش کابل.۱۳٦۲، ۴۲ – ۳۳پنجاه مقاله، ص 

٥


