نام قدیم «کره» در متون جغرافیایی و تاریخی
یافتههایینودرنسخههایخطیفارسی»
« 
محمدباقر وثوقی
استادتاریخدانشگاهتهران
(از ص  531تا )511
تاریخ دریافت مقاله 33/10/31 :؛ تاریخ پذیرش قطعی33/50/01:

چکیده
تاریخ مناسبات تاریخی ایران و کره ،دارای پیشینۀ چندان طوالنی نیست و اگرچه محققّان دو کشور و
پرسشهایی چند دربارۀ این روابط هنوز بیپاسخ

دهاند ،
پژوهشهایی انجام دا 

شرقشناسان در این باره 

میدهد،
مانده است.با انتشار منظومۀ «کوشنامه» که روایت پیش از اسالم روابط ایران و کره را نشان  
دریچهای نو بر روی محققّان گشوده و مشخص شدکه سابقۀ مناسبات این دو کشور به دوران پیش از
میگردد .در این کتاب نام قدیم کشور کره با عنوان «بسیال» آمده است ،در حالی که در
اسالم بر  
بسیاری از متون اسالمی این نام به صورت «سیال» ثبت شده است؛در نخستین گام این پرسش پیش
میآیدکهآیاتفاوتیبیندونامسیالوبسیالوجودداردیانه؟واینکهچرانامقدیمکرهبهدوصورت

در متون فارسی و اسالمی ثبت شده است؟ از آنجایی که تاکنون پژوهشی مستقل در این باره به انجام
نرسیده ،این مقاله بر آن است تا با استفاده از نسخههای خطی متون اسالمی ،دربارۀعلل تفاوت ضبط
نام قدیم کره،به عنوان مسئلهای تاریخی پژوهش کند و بر این اساس نسخههای خطی جدیدی را در
اینزمینهمعرفینماید.

واژههای کلیدی:کوشنامه،کره،سیال،ایران.
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نشانی پست الکترونیکی نویسندة مقاله vosoughi@ut.ac.ir :
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 .5مقدمه
میدهدایرانیاندردورانپیشازاسالمودرطیسفرهایزمینی
شواهدتاریخینشان 
ودریاییبهسمتشرق،سرزمین«چین»و«ماچین»راکهناحیۀسیالیاکرهنیزجزء
شناختهاند و آگاهی آنان از این سرزمین ،پس از اسالم به مسلمانان

آن بوده است ،
منتقلشدهودرمتونتاریخیوجغرافیاییآمدهاست.یکیازنخسیتناخبارمربوطبه
کره درکتاب«سلسلهالتواریخ»نوشتۀ «ابوزیدوسلیمانسیرافی» ثبتشدهاست .در
متون جغرافیایی قرون نخسیتن اسالمی نیز مطالبی دربارۀ سیال آمده است و نشان
بودهاند،تاچنددههپیشآگاهیمااز
میدهدکهایرانیانبااینمنطقۀجغرافیاییآشنا 

میشد،امّاباانتشارمنظومۀ«کوش
سیالبهمتونجغرافیاییوتاریخیاسالمیمنحصر 
نامه»کهدرقرنپنجمهجریحکیمایرانشانبنابیالخیرآنراسرودهاست،دریچهای
تازهبهرویمحققّانگشودهشدوایناحتمالرابه وجودآوردکهاساساًآگاهیهای
مسلمانانازسیالوموقعیتجغرافیاییآن،برگرفتهازمتونایرانیپیشازاسالمبوده
استوازاینرودورهایجدیدازتحقیقاتدراینبارهآغازشد.اینمنظومه،داستانفرار
فرزندانجمشیدبهچینوماچینوپناهندهشدنآنانبهپادشاهبسیالوازدواجآبتین
بافرارنگ،دخترپادشاهکرهراروایتمیکند.آنچهدرکوشنامهبیشازپیشجلبتوجه
میکند،کاربردفراوان واژۀ بسیالبهجایسیالست .اینتغییر ،پرسشهای جدیدیرا
دربارۀضبط اینواژهبهوجودآورد؛مبنیبراینکهچرابهدوصورتدرمتونازآنیاد
درستتر

شدهاستوبراساسشواهد تاریخیکدامیکازضبطدوگانۀسیالیابسیال
است؟ برای پاسخ به این پرسشها ناگزیر باید جزئیات آگاهی مسلمانان و متون
جغرافیایی،تاریخیوادبیآنان بررسیشود.اینپژوهش برآناستتا تغییراتآوایی
نامقدیمکره رادرمتونتاریخی،جغرافیاییوادبی،براینخسیتنبارباتأکیدبرضبط
اسامیدرنسخههایخطیوبهویژهمقایسهومقابلۀآنها،بررسیکندوبهاینپرسشها
پاسخدهدکهچرانامقدیمکرهدرمتوناسالمیبهدوصورتسیالوبسیالضبطشده
استواین کهآیاایندواسمبریکمنطقهداللتداردیاخیر؟تأکیداینمقالهبر
معرفینسخههاینویافتهدربارۀسیال،دستهبندیآنهاوبه دست دادناطالعاتی ازاین
منابع است .اساس این مقاله بر معرفی نسخههای خطی جدید از متون تاریخی و
جغرافیایی فارسی و عربی استوار شده استو تالش میکندتا با تطبیق اطالعات آنها،
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موضوع اختالف ضبط اسامی سیال و بسیال را به عنوان مسئلهای تاریخی بررسی و
تحقیقکند.
.0پیشینۀ تحقیقات دربارة واژة «سیال» و تطبیق آن با «کره»
«رینو» ( ،)Reinaudاز نخستین پژوهشگران اروپایی است که در حواشی چاپ کتاب
سلسلهالتواریخ ،سیال را با کشور کره منطبق دانسته است (Silsilat al- p.290
.)Tawārikh,پسازاو«بارتولد»()Bartholdدرتوضیحاتبخش«چینستان»ازکتاب
حدودالعالم ( )Hudῡ d al-Ālam, p.228وسپسمینورسکی( )Minorskiباچاپبخش
«چین و ترک» از کتاب طبایعالحیوان ( )Minorski, p.15دربارۀ سیال 1توضیحاتی
دادند،کهپژوهشگرانبعدیازآنهااستفادهکردند .امّانخستینمقالۀتحقیقیرادراین
باره «کی وُون چون» ( )Kei won chungو «جورج حورانی» ( )Georg Houraniبا
عنوان «کره در جغرافیای عرب» نوشتند ( Kei won chung and Georg Hourani,
 .)p.661658ایندومحقّقبراینخستینبار ،باجستجودر منابعومتوناسالمیبه
پرداختهاند.

موضوعآشناییمسلمانانباسیالوتطبیقنامآنباکشورکره
جاللمتینیدردهۀ هشتادمیالدیباچاپچندمقالهدرمجلۀ ایراننامه(متینی ،
کوش و کوش پیلگوش ،صص  092تا  )022با بهرهگیری از نسخۀ خطی کوشنامه ،برای
نخستینبار دریچهای نو را بر روی پژوهشگران گشود و پس از آن با چاپ منظومۀ
کوشنامه(متینی،کوشوکوشیاگوش،صص1تا ،)11سندجدیدیرا ازمناسباتایرانو
کرهرامعرفی کرد،درواقع ،منظومۀکوشنامه پیشینۀ مناسباتایرانوکرهرابهدورۀ
یتر
اسطورهایوپیشازاسالممیبردومشخصمیکردکهریشۀاینروابطبسیارقدیم 
بودهاندکهسیالیابسیالرابهجهان
ازدوراناسالمیبودهاستودرواقع،اینایرانیان 
میرسدکهداستانکوشنامهدراصلبهزبانپهلوی
دهاند؛چه،بهنظر 
اسالممعرفیکر 
0
نوشتهشده 0ودراواخرقرنپنجمویااوایلقرنششمهجری  ،روایتیازاینداستان
بهدستحکیمایرانشانبنابیالخیررسیدهوآنرابهشعرفارسیدرآوردهاست.1
روایتکوشنامهدرفضایزمانیپیشازاسالمودردورۀاسطورهای رویدادهو
یینهای زرتشتیومهرپرستیشباهتداردوبرگرفته
عناصرمذهبیوفرهنگیآنباآ 
ازسنتایرانیباستاناست .اگرچههنوززوداستکهبهدرستیریشۀ زمانی ومکانی
یتوان بهبرخیازرویدادهایتاریخی پی
اینروایترابتوانیافت،ازمتناینروایتم 
برد؛ برای مثالدرمتن کوشنامهشواهدی ازتجارت دریاییایرانوکرهدر پیشاز
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یخورد کهدرداستانمسیربازگشت آبتین از سیالبهایراننمودپیدا
اسالمبهچشمم 
کردهاست.درواقع،آبتینوشاهزادۀکرهایازمسیردریاییوباراهنماییدریانوردیبا
تجربه5بهایرانبرمیگردند.دیگراینکهموقعیتجغرافیاییوطبیعیسیالدرمنظومۀ
یدهد که نویسندۀ
کوشنامه بسیار نزدیک و مشابه کرۀ امروزی است و این نشان م 
روایت ،آگاهیقابلقبولیازموقعیّتجغرافیاییاینناحیهداشتهاست .ازمیانمقاالت
یتوان بهمقالۀ لونگویکیم
دهاند،م 
پژوهشگران کرهایکهدراینبارهتحقیقاتیکر 
( )Long-Wee Kim, 1993باعنوان «تصوّر مسلمانانازکرهدرمتونادبیاولیهعربیو
سالشمار منابعفارسیوعربیدربارۀکرهاست،
ایرانی» اشارهکرد کهدرواقع ،معرفی 
امّاتحقیقاتهیسولیدربارۀجایگاهکرهدرمتونایرانیواسالمیازاهمیّتوجایگاه
ینگونه مطالعاتبرخورداراست .رسالۀ دکتریاو با عنوان «ظهوراسالمدر
ویژهایدرا 
کره» منتشرشدهوازاومقاالتمتعددیدربارۀکرهدرمتونفارسیواسالمیبهچاپ
رسیدهاست(.)Lee, Hee Soo, 1997
 3سرزمین «سیال» در متون جغرافیایی و تاریخی اسالمی
ازسرزمینکرهدرمتونتاریخیایرانیواسالمیبانامسیالیابسیالیادشدهاستکه
سالهای
برگرفتهازنام سیال( ،)Sillāیکیازمشهورترینسلسلههایتاریخیکرهبین 
 55پیشازمیالدتا 905میالدیاست .سلسلهایکهبراینخستینبارشبهجزیرۀ کره
کردهاند
رامتحدساختهوپادشاهانآنبهمدتبیشازهزارسالبرآنناحیهحکومت 
( (Ki-baik Lee, Pp.66-88ایرانیانپیشازایننیزنام«چین» 6را کهبرگرفتهازنام
کردهاند 5واینسنتدرایرانباستانسابقه
یکسلسلهاست ،برتمامیچیناطالق 
داشتهاست.
یشود وازهمینرو ،درمتون
واژۀ سیال درزبانکرهایبهصورت«شیال»تلفّظم 
اسالمی،دوصورتنوشتاریسیالوشیال ضبطشدهاست .درقرون نخستیناسالمی
دهاند .ابن
مورخّانوجغرافینویسان،اطّالعاتیازسرزمینسیال وموقعیتآن ثبتکر 
ینهای
خردادبهازنخستینجغرافینویسانایرانیاستکهنام شیالراازجملهسرزم 
ینویسد:
شرقدورذکرکردهودربارۀآنم 
کوههای زیادی وجود دارد و پادشاهان زیادی
«در انتهای سرزمین چین به موازات قانصو  ،
میبرندوآنجاسرزمینشیالباشدکهطالیفراوانیداردوازمسلمانانهرکسکه
بهسر 
بهآنسرزمینواردشد،اقامتگزید،وبعدازآننقطه،شناختهشدهنیست.وهرکساز
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مسلمانانبهبالدیکهدرآخرچیناستوبهآنشیالگویندواردشوددرآنجاطالبسیار
استوازآنجاخارجنشود)Ibn Khordādbeh, p.70(».

در کتاب سلسلةالتواریخ که یکی از متون دریایی مهم قرون نخستین اسالمی است،
دربارۀسیالآمدهاست:
«جزایر سیال در ساحل قرار دارد .ساکنان آن سفیدپوست هستند و باج و خراج به
نمیبارد.چون
میگویند اگرچنین نکنیم آسمان بر ما باران  
میپردازند.آنان  
امپراتور چین  
میگویندکه
تااینزمانهیچیکازهموطنانمابهآنجانرفته،ازآنانهیچخبرینداریم .
درآنسرزمینبازسفیدهمدارند)Silsilat al-Tawārikh, p.290( ».

مسعودی درهمیندورهاطالعاتبیشتریازکشورسیالومهاجرتمسلمانانبه
آنناحیهثبتکردهونوشتهاست:
«پس از دیار چین در مجاورت دریا ،ممالک معروف و موصوف بهجزایر سیلی و جزایر
کماند،که
آناستوبیگانگانعراقییاغیرعراقیکهبدانجارفتهوبازآمدهباشند،بسیار 
هوایخوشوآبگواراوخاکخوبوبرکاتفراوانداردومردمآن دیاربامردمچینو
تیرهای از فرزندان
ملوک آنجا به صلح باشند و هدایا در میانه پیوسته باشد .گویند آنها  
عامورند)Masūdi, p.364( ».

یآید که در قرون نخستین
کردهاند برم 
از آن چه ابن خردادبه و مسعودی ذکر  
اسالمی عدهای از مسلمانان به سیال مهاجرت کرده و به دلیل مناسب بودن شرایط
شدهاند .تمامیمتوناسالمیتاقرننهمهجری ،دراین که
آبوهواییدرآنجاماندگار  
سرزمینسیالناحیهایامنوپرنعمتبرایمهاجرانبودهاست،همنظربودهاندوآنچه
درمتونقروننخستیناسالمیازکشورسیالتصویرشدهاست،تاحدودیبهسرزمینی
آرمانیشباهتدارد.
یتوان دریافت
بابررسیوکنکاشدرمتوندینیوتاریخیایرانپیشازاسالمم 
کهتوصیفوموقعیتجغرافیاییسرزمینسیالدرمتوناسالمیباتوصیفجغرافیاییو
یژگیهای «کنگدژ»درمتونایرانباستانبسیارشباهتدارد وبه نظرمیرسد که
و 
مهمترین اطّالع ماازموقعیّت
سیالوکنگدژ هردومنطبقباکشورکرۀکنونیباشد  .
جغرافیایی کنگدژ ،در دو متن پهلوی یعنی بُندهشن ( )Bundahishnو مینوی خرد
آمدهاست.دربُندهشنودربخشچهاردهمآننوشتهشده است«:کنگدژبهناحیتِ
خراسان،برزِبَرِدریایفَراخکرتاست(».بندهشتن،ص)101بایدتوجّهداشتکهاصطالح
«خراسان» در اینجا به معنای عامِ «مشرق» آمده و «دریای فراخکرت» در تصوّر
جغرافیاییایرانیان،ناماقیانوسیواقعدرشرق کرۀزمینبودهاست .بااینتعبیر ،کنگ
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شرقیترین نقطۀکرۀزمینواقعبودهاست.درمینویخردودرفصل 61نیز

دژدر
نوشتهشده است«:پرسیدداناازمینویخردکهکنگدزکجاست؟مینویخردپاسخ
دادکهکنگدزدرطرفمشرقواقعاستچندینفرسخدورازدریایفراخکرتباشد».
(مینویخرد،صص)5912
در متون دورۀ اسالمی نیز ،موقعیت جغرافیایی کنگدژ یاد شده است .در کتاب
مفاتیحالعلومنوشتۀابوعبداهللمحمّدخوارزمیدراینبارهآمدهاست«:کنگدژدورترین
شهریاستدرمشرقدراقاصیچینوواقواقدرمیاناینشهروشهرسوساالقصی1
نیمی از کرۀ ارض است( ».ابو عبداهلل خوارزمی ،ص )021از دیدگاه خوارزمی کنگدژ در
میدهد کهاینناحیه در
 112درجۀ شرقیسوساالقصیواقعبودهاست وایننشان 
شرقیترین نقطۀ شناخته شدۀ جهان در آن روزگار قرار داشته است .از این میان،

توصیف حافظ ابرو ،مورّخ و جغرافینویس ایرانی قرن نهم هجری ،بسیار روشن و
مینویسد:
راهگشاست.اودراینباره 
«امّاحکما قسمتِاقالیمراازجهتِتمییزِمواضعِاجزاءِسطحِارضدرطول،بهحسبِ
کردهاندومبداءِعمارت
تجربهدایرۀمعدلالنهارودرعرضِمابینقطبینِمعدلالنهاربخش 
گرفتهاند تابُعدشهرهاازآنمبداءدرجهتِتوالیِبروجباشدو
درطولمنجّمانازمغرب 
گرفتهاندتابُعددرجهتِحرکتدراولیباشدومبداءِعمارت
بعضیهندوانازجهتِشرق 
ازجانبِمشرقموضعیاستکهآنراکنگدژخوانندوازجهتِمغربجزیرهایستکه
وقتی،معموربودهاستواکنونخراباست؛آنراجزایرِخالداتخوانندوجزیرۀسعداهم
گویندوازآنجاتاساحلدریایمغربدهدرجهاست(».حافظابرو،ج،1ص)90

در یک نقشۀ موجود در نسخۀ خطی جغرافیای حافظ ابرو  ،کنگدژ در ناحیهای
منطبقباکشور کرۀ کنونیجانماییشدهاست (حافظابرو،نسخۀخطیکاخموزۀگلستان،
شمارۀ.)112شواهدتاریخیذکرشدهنشانمیدهدکهدرتصوّرجغرافیاییایرانباستان،
ناحیهایبانامکنگدژکهازلحاظجغرافیاییبا شبهجزیرۀ کنونیکرهیاسیالمنطبق
دانستهاندواینباورراتاقرننهم

بوده،وجودداشتهاستکهآنرامبداءنصفالنهارمی
هجریوبراساسشواهدموجودتاچندقرنپسازآننیزجغرافینویسانفارسیزبان
درایرانوهند9پذیرفتهبودندودرمتونجغرافیاییخودذکرکردهاند.
تشابه موقعیت جغرافیایی و توصیفی دو سرزمین کنگدژ و سیال ،این احتمال را
میبخشد کهایرانیانپیشازاسالمباسرزمین سیال آشنابودهوبنابهموقعیت
تقویت 
شرقیترین نقطۀشناختهشدۀآنروزگارقرارداشته است،آنرا

جغرافیاییآن کهدر
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دادهاندوپساز
ویژگیهاییکآرمانشهررابهآن 

مبداءنصفالنهاردانستهوبهتدریج
اسالم ،این اطالعات به متون اسالمی منتقل شده و کنگ-دژ که در واقع لقب این
سرزمینبودهاستبهنامواقعیآن،یعنی سیالتغییریافتهاست .قابل ذکراستکه
میتواندهمانواژۀ«گنج»درفارسیمیانهباشد
بخشنخستواژۀکنگدژویاگنگدژ 
وبهاینترتیبکنگدژبهمعنای«گنجدژ» ویا«قلعۀگنج» بودهاستوبهاحتمال
زیاد ترجمۀ فارسینامپایتختسلسلۀسیال ،یعنی«کِم سِئونگ»( )Keum-Seongویا
«گیونگجو»()Gyeong-juباشدکهدرزبانکرهایبهمعنای«دژطال»است.
 .4بررسی دو نام سیال و بسیال در متون اسالمی
درمتوناسالمینامقدیمکرهبهدوصورتسیالوبسیالضبطشدهاستواینپرسش
رابه وجود آوردهاستکه چرادراینمنابعدوصورتازنامکره ضبطشدهاست؟ در
متقدمترین

این تحقیق سعی شده است تا با مراجعه به نسخههای خطی و به ویژه 
نسخههادروهلۀنخست،آنهارادستهبندیودرنهایتپاسخیبه پرسشاساسیمقاله

سالشمار منابعیکهدرآنازنامقدیمکره یادشده
دادهشود .برایآگاهیازترتیب 
است،ابتداجدولیازاسامیمنابعازقدیمبهجدیدوضبطامالییواژۀسیال درنسخه-
نسخههایی نویافته نیز
های خطی آورده شده است .در این جدول برای نخستینبار  
معرفیشدهاست.

منبع

نویسنده

مروجالذهبومعادنالجوهر

مسعودی

الفهرست

ابنندیم


القانون



شیوة نگارش «سیال» و «بسیال»

نسخۀخطیدانشگاهتهران12510

نسخۀخطیدانشگاهتهران6066

ابوریحان بیرونی

نسخۀخطیآستانقدس5511

حتفةالغرائب


محمدبنایوبطبری

نسخۀخطیدانشگاهتهران0162


طبایعالحیوان


شرفالزمانطاهرمروزی



نسخۀکتابخانهمجلس6055
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کوشنامه

حکیمایرانشانبنابی
الخیر

نسخهکتابخانهبریتانیاOr 2780


مجملالتواریخوالقصص


ناشناس

نسخۀهایدلبرگ Or118


نزهةالمشتاقفیاختراقاالفاق


ادریسی


جهاننامه


محمدبننجیببکران


عجایبالمخلوقاتوغرائب
الموجودات


زکریایقزوینی


عجایباقالیمسبعه


ناشناس


تقویمالبلدان


ابوالفدا


مسالکوممالک


صاعدبنعلیگرگانی


ترجمهتقویمالبلدان


عبدالعلیبیرجندی

نسخهپاریس

نسخهچاپیمسکو
نسخهدانشگاهتهران5050

نسخهکتابخانهمجلس9001
نسخهآستانقدس5051
نسخهدانشگاهتهران6101
نسخهدانشگاهتهران1560

همانگونهکهدرجدولمشاهدهمیشود،منابعموجودکهدورۀزمانیقرنسـومتـا
نهمهجریراشاملمیشوند،نامقدیمکرهرابـهصـورتهـایگونـاگون«سـیال»
ذکرکردهانـدکـهاز
و«بسیال»
«،سال»
«،شیال»
«سیلی»
اینمیاننامهایسیال،سیلیوسالتلفظهایگوناگونیکاسمباامالیمختلفعربـی
وفارسیاستوشیالنیزآنچنانکهپیشازاینگفتهشد،تلفـظکـرهاینـامسلسـلۀ
قدیمآناستواینویژگیبهمتوناسالمیمنتقلشدهاست.
امّاآنچهدراینجاقابلتوجّهاست،ضبطسیالوبسیالدربرخینسـخههـایخطـی
استکهبهدلیلتکراروتعدّدبهکارگیریآنهادرنسخههایخطـی،ایـنپرسـشرابـه
یشدهاستیـا
ذهنمتبادرمیسازدکهآیاایندواسم،بهدومنطقۀجغرافیاییاطالقم 
اگرهردونامقدیمکرههستند،چرابهدوصورتضبطشدهاند؟برایپاسخگوییبهایـن
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پرسشابتدامنابعرابراساسضبطنامسیالیابسیالبهدودسـتهتقسـیمکـردهایـمو
سپسمنشأروایاتآنهارابررسیمیکنیموپسازآن،باتوجهبـهاشـارۀنسـخههـای
خطیبهمعنایهردوواژه،اختالفایندونامبررسیخواهدشد.
دستۀنخست:منابعیکهنامقدیمکرهرابهصورتسیالویاتلفّظامالییشـبیهبـه
نوشتهاندکهبهترتیبزمانی«مسالکوممالکابنخردادبـه»( Ibn Khordādbeh,

آن
«،)p.70سلسـلهالتـواریخ» («،)Silsilat al-Tawārik, p.290اعـالقالنفیسـه» ( Ibn
«،)Rusteh, p.83مروجالذهب»«،الفهرستابنندیم»(ابنندیم،نسـخۀخطـی،بـرگ،)151
«قانونابوریحانبیرونی»(ابوریحانبیرونی،نسخۀخطی،برگ«،)005حتفةالغرائب»(محمدبن

ایوبطبری،نسخهخطی،برگ«،)90طبایعالحیـوان»(«،)Minorski, p.15نـزهةةالمشـتاق
ادریسی»(ادریسـی،نقشـهالجـزءالعاشـرمـناالقلـیماالول)«،عجایـبالمخلوقـاتقزوینـی»
یشـوند.
(«،)Qazmini, p.32تقویمالبلدانابوالفدا»و«ترجمهتقویمالبلدان»راشاملمـ 
وجهمشترکاینمنابعبهضبطیکساننامقدیم«کره»محدودنمیشود،بلکههمۀاین
منابعدربارۀخوشآبوهوابودناینمنطقـهوایـنکـهمهـاجرانمسـلماندرصـورت
مهاجرتازاینسرزمینبرنخواهندگشتودرآنساکنمـیشـوندودرایـنسـرزمین
بیماریوفقروجودنداردومردمیثروتمندوطالیفراواندارد،همنظرندودرواقـعدر
ایــنمنــابعتصــویریآرمــانیازســیالدادهشــدهاســتوآنراســرزمینیمهاجرپــذیر
دانستهاند.

گروهدوم:منابعیهستندکهنامقدیمکرهرابهصورتبسیالضبطکردهاندومتونی
همچونکوشنامه،12مجملالتواریخوالقصص(مجمـلالتـواریخوالقصـص،صـص00و،)506
جهاننامه(محمدبننجیببکران،ص)01ومسالکوممالکگرگانی(ابوالحسنصاعدبنعلی
یشوند.آنچهدربارۀگـروه دوممنـابع
گرگانی،نسخۀخطیدانشگاهتهران،برگ)51راشاملم 
میتوانگفتایناستکهوجهمشترکهمۀآنهاایناستکهاطالعاتمندرجدرایـن
یدهدکهاصـل
منابعبرگرفتهازروایتقدیمیایرانیداستانکوش است،شواهدنشانم 
اینداستانبهدورۀپیشازاسالمدرایـرانبرمـیگـرددوبـهاحتمـالقـوی،ازجملـه
روایاتیاستکهدر«جادهابریشمزمینی»شکلگرفتهوبهتدریجودردورههایپـیش
ازاسالمبهصورتیکداستاندرآمدهوبهخـطپهلـوینوشـتهشـدهاسـت.بـهدلیـل
کمبودشواهدتاریخی،دربارۀمنشأاصلیاینروایتنمیتواناظهارنظریقطعیکرد،امّا
ازمحتوایداستانکوش،میتواندریافتکهاصلداسـتانازمـراوداتاقـوامسـکاییو

 / 544پژوهشهای علوم تاریخی ،دورة  ،0شمارة  ،0پاییز و زمستان 5333

کوشانیبانواحیشرقیایرانبهوجودآمده ودرحقیقتروایتیاسـطورهایازمـراودات
تاریخیایرانوچیندرجادۀابریشموبهاحتمالزیاد،مربوطبهدورۀاستیالیسلسـلۀ
ایرانیکوشانیانبرمسیرمهمجادۀابریشماست.درهرصورتاصـلایـننوشـتهرادر
اواخرقرنپنجمواوایلششمهجریشاعریایرانیبهنامحکیمایرانشانبنابیالخیـر
بهشعردرآوردهاست.
دربارۀکتابیکهشاعرازآن،داستانکوشنامهرابهنظمآوردهاست،اطـالعدقیقـی
دردستنیست،امّابراساساشعاریکهدرآغازکوشنامهآمدهاست،اوداستانکـوش
راازنوشتهایقدیمیبههمیننامگرفتهاست.11اینمتنبهاحتمالفـراوانترجمـهای
مهمتـرینشـاهدمـابـرایـنمـدعا،
ازداستانیقدیمیبهخطوزبانپهلویبودهاست .
بخشیازمنظومۀکوشنامهاستکهبهپرسشوپاسخدوشخصیتپـیشازاسـالمبـه
یپردازدوشاعربخشیازاینگفتوگورابهزبانپهلـوی
نامهای«کامداد»و«برماین» م 

نقلکردهاست(.10کوشنامـه«)015-016،احمدتفضّلی»دربارۀابیاتپهلوی«کوشنامه»
مینویسد«:همهکلماتپهلویهستند،امّااینکلماتبیشکدرمنبعاصـلیسـرایندۀ
شدهاند(».همان،ص)015
کوشنامهتصحیف 
شواهدنشانمیدهدکهمنشأمتونیکـهنـامبسـیالراثبـتکـردهانـد،بـهروایـات
کوشانیوسکاییبرمیگردد؛اگرچهتحلیلدقیقتـرآنبـهپژوهشـیمسـتقلنیازمنـد
است.باوجوداین،آنچهدراینجاقابلذکراستایـناسـتکـهبـاتوجـهودقـتدر
محتواینوشتاریدستۀدوممتونخطیفارسیمیتوانبهپرسشاساسیاینمقالهکه
براینخستینبارمطرحشدهاست،پاسخدادودلیلنوشتننامبسیالدراینگونهمنـابع
برمامعلومخواهدشد؛توضیحاینکهدرایندستهازمتونفارسینامبسـیالفقـطبـر
شبهجزیرۀکرهونامسیالبرتمامیسرزمینکـرهاطـالقشـدهاسـت؛بـرایمثـال،در
مجملالتواریخوالقصصدردوجاازنامقدیمکره(بسـیال)یـادشـدهاسـت.دربخـش
نخستودرداستانفریدونآمدهاست:
«آفریدونبناثفیان:اندرشاهنامهآبتینگویذپذرآفریدونراوبدیگرنسخهااتفیانونسـب
راذکرکردهشذ،فریدونبناثفیانبنهمایونبنجمشیدالملکوماذرشفریرنگبـوذ
دخترطیهورملکجزیرۀبسیالماچیناندرونی»(مجملالتواریخوالقصص،ص)00

ودرهمینکتابودرجایدیگرباعنوان«ذکربعضـیازبناهـاوشـکلحـرمینو
قبله»آمدهاست:

نام قدیم «کره» در متون جغرافیایی و تاریخی«یافتههایی نو در نسخههای خطی فارسی» 541 /

«وعجایبترینچیزهازمینمصراستوبیشترینشـهرهابـزرسیالسـتازبـالدچـینو
کورهایآن»(همانجا،ص)500

همانگونهکهمشاهدهمیشودنویسندۀمجملالتواریخوالقصصنامبسـیالرابـرای
«جزیره»ونامسیالرابرای«شهر»ثبتکردهاستوازتوصـیفایـنکتـابمـیتـوان
دریافتکههردونامبریکناحیهاطالقشدهاست.
درمنظومۀکوشنامهبسیالدر15مورد10بهصورت«جزیـرۀبسـیال»آمـدهاسـتو
نشانمیدهددرنسخۀاصلینیزبسیالنامجزیرهویابهتربگوییمنامشـبهجزیـرۀکـره
یکنـد.در
بودهاست.اطالعاتموجوددرکتابجهاننامـهنیـزایـنمطلـبراتأییـدمـ 
بخشیازاینکتابآمدهاست:
آنراچیناندرونیخوانندوبعضیماچین،والیتـی
«بسیالدرنهایتوالیتچینکهبعضی 
آنرابسیالخوانند،جاییبهغایتنـزهاسـتودر
کوههاوبعضیازاودرآب 
استدرمیان 
وینعمتبیقیاسوازاینوالیتکمکسیآنجارسدوهرکـهرسـدالبتـهبـازنیایـد،از
خوشیآنجا» (محمدبننجیببکران،پیشین،ص)01

همچنیننامبسیالرابرایآنبخشازشرقچینکهدرونآبجزیرهقـراردارد،
بهکاربردهاست.ازاینمیان،امّامحتواینسخهایتازهیافتهشدهازمسـالکوممالـک
نوشتۀصاعدبنعلیگرگانیجغرافینویسقرننهمهجری،درپاسخبـهپرسـشمقالـه
ینویسد:
بسیارراهگشاست.اودربخشیازکتابخوددراینبارهم 
«سیالدرنهایتعمارتچینوبعضیبهخشکیاستوبعضیبهدریاآنرابسیالگوینـدو
آنجاینزهتاستودرنعمتبسیاروجوانانبیشمارباشندوازاینوالیتکسـیآنجـا
کمتررسدواگراحیاناًکسیآنجارسـدازنزاهتـیکـهداردازآنوالیـتبیـروننیایـد».
(محمدبننجیببکران،ص)01

بهعبارتدیگر،میتوانگفـتکـهمسـالکوممالـکگرگـانیدرواقـعچکیـدهو
خالصۀتجربهوحافظۀتاریخیایرانیاندربارۀنامقدیمکرهاستواوبهخـوبیپرسـش
اصلیماراچنینپاسخمیدهدکهسیالعنوانسلسلهایاستکهبرسرزمینیباهمین
نامدرکرهامروزیحکومتکردهوبسیالعنوانعمومیشبهجزیرۀکرهبودهاستواین
مطلببهصراحتدرمتوندیگـریهمچـونکـوشنامـه،مجمـلالتـواریخوالقصـصو
یشود.
جهاننامهتأییدم 
یرسـد،امـاایـنکـه
بهنظرمیرسدقدمتکاربردواژۀبسیالبـهپـیشازاسـالممـ 
تغییراتآواییاززبانپهلویبهفارسیتاچهانـدازهدردگرگـونسـازیایـنواژهتـأثیر
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داشتهاست،موضوعیاستکهبایـدمتخصّصـانمربـوطدربـارۀآندرجایگـاهدیگـری
بررسیوپژوهشکنند.
 .1نتیجه
درحافظۀ تاریخیایرانیاننامسرزمینکرهازدورانپیشازاسالمتاقرننهمهجریبه
دوصورتسیالوبسیالثبتشدهوایناسـامیدرمتـوناسـطورهای،تـاریخیوادبـی
ایرانیادشدهاستکهبخشیازاینمتوندراینمقالهمعرفیشدند.نامسیالبرگرفتـه
ازنامسلسلهایبههمینناماستکـهپادشـاهانآنبـهمـدتهزارسـالبـرآنناحیـه
راندهاند.
حکومت 
مراوداتایرانیانباچینوسرزمینهایشرقیآن،ازپـیشازاسـالمآغـازشـدهو
رفتوآمدهایسیاسیوتجاریبهشناختسرزمینکرهمنجرشـدهاسـتوچـونایـن
ارتباطازدومسیرتجارتدریاییوزمینیانجاممیشـدهاسـت،ایرانیـانیکـهازمسـیر
جادۀابریشمزمینیبهپایتختچینمیرفتهاندوقادربودهاندازطریقزمینسفرخـود
رابهسویشرقوکرهادامهدهند،آنرابانامسیالشناختهومعرفیکـردهانـدودیگـر
مسافرانایرانیکهازجادۀابریشمدریاییبهشرقچینرسیدهاند،باشبهجزیـرۀکـرهو
یدهاند.
یژگیهایدریاییآنآشناشدهوبخشدریاییاینسرزمینرابسیالنام 
و 
تایافتندلیلزبانشناختیتغییراتآوایینامقدیمکرهباتوجهبهاینکهدرمتـون
متعددیازنسخههایخطیفارسیبهصراحتنامبسیالبهبخشدریایییاشبهجزیـرۀ
کرهونامسیالبهناحیۀزمینیوخشکیکرهاطالقشدهاست،میتواندریافتکههـر
دواسمبرسرزمینکرهداللتداشتهاسـتوبـهاحتمـالبسـیار،تلفـظایرانـیبخـش
خشکیودریاییشبهجزیرهکرهبودهاستودرواقعمیراثدوجادۀابریشـمدریـاییو
یشود.
زمینیایرانبهسمتشرقمحسوبم 
 .0پینوشت
 .1ایننامدرمتونایرانیواسالمیبهدوصورت«سیال»و«شیال»ضبطشدهاستوبه
احتمال این تفاوت در ضبط اسامی مربوط به تلفظ کرهای «س» است که به صورت «ش» نیز
خوانده میشود ،در حال حاضر نیز در آوانویسی کرهای ( )Sillaنوشته شده است ولی «شیال»
میشود.
خوانده 
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 .0جالل متینی در مقالهای به اثبات رسانیده است که بخشی از کوشنامه ترجمۀ یادگار
بزرگمهراستکهدردیگرمتونازآنیادشدهاست.ر.ک:متینی،جالل،ترجمۀمنظومدیگریاز
یادگاربزرگمهر،ایراننامه،سال،5ش،1پاییز،1065صص115تا.100
 .0جالل متینی تاریخ نظم کوشنامه را بین سالهای  191تا  511در دوران سلطنت
غیاثالدینابوشجاعمحمدبنملکشاهسلجوقیدانستهاست.ر.ک:کوشنامه،ص.00

.1درکوش نامهآمدهاستکهحکیمایرانشانمتنمنثوریازداستانکوشنامهراازفردیبه
میآیدکهاوآن
دستآوردهوبهتوصیهاوآنرامنظومساختهاستوازمحتوایمتنکوشنامهبر 
راازپهلویبهفارسیدریترجمهکردهاست.درکوشنامهچندبیتیدربارهمعنایبرخیواژههادر
زبانپهلویهمآمدهاست.
.5درکوشنامهازناخدایکرهایباعنوان«ملّاحپیر»یادشدهاست.همانگهجهاندیدهملّاح
پیر/روانکردکشتیبکردارتیر.ر.ک:کوشنامه،ص.060
نامسلسلهایاستکهپادشاهانآنازسال001تا026پیشازمیالدبه

.6چین()Qin 秦
مدتکوتاهیدرچین حکومتکردهاند.درسال 001پیشازمیالد،درزمانفرمانرواییچین
شی هوان ( )Qín Shǐ Huáng: 秦始皇سرزمینچینیکپارچه شدواودرواقعنخستین
امپراتورچینمحسوبمیشود،پایتختاینسلسلهدرشهرشیانیانگ( )咸阳 xianyang
واقعدراستانشانشی()陕西 shanxiوهمسایهباشهرخمدان(شیآن)Xi’anاست.
 .5بیشترمحققّانچینیبرآنندکهواژۀ «چین»ازنامسلسلۀ«چین» ( )Qinآمدهاست.در
دورۀسلسلۀچین( 001تا 026پیشازمیالد)مردمجنوبغربچینتجارتدریاییبامناطق
غربی جهان و از جمله ایران را آغاز کردهاند .آنها در هنگام بازرگانی خود را «اهل چین»
مینامیدهاندوبهاینترتیبنام«چین»بههمهکشورچینتسرییافتهاست؛درحالیکهناماین
کشوردرزبانچینی«جونگگوا» ( )中国 zhong guoاستوایناسمازسلسله«جئو» (周
 1215()zhouتا 001پیشازمیالد)استفادهشده است«.گوا» بهمعنای«پایتخت»و«جونگ»
بهمعنای«مرکزیاوسط»است.جونگگوا،یعنیسرزمینیکهحکومتمرکزیادارهمیکند.برای
آگاهیبیشترر.ک:
冀强，西方文献中“中国”称谓的演变，历史教学问题，2012 年第
。1 期，第 107-111 页
Ji Qiang，xi fang wen xian zhong "zhong guo" cheng wei de yan
bian, li shi jiao xue wen ti, 2012(1),pp.107-111.
جی چیانگ ،تحوالت اسم چین در متون غربی ،مسائل در تدریس تاریخ،)1(0210 ،
صص.111-125
 .1سوساالقصینامشهریدرغربآفریقاودرناحیهایکهدرمتوناسالمیازآنباعنوان
مغربیادشدهاست.
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 .9قرار دادن کنگدژ به عنوان نصفالنهار شرق تا قرن نوزدهم میالدی و در متون فارسی
نجومیهندنیزآمدهاست.دراینبارهغالمحسینجونپوری،منجمهندیقرننوزدهممیالدیدر
کتابخودباعنوان«زیجبهادرخانی»عرضجغرافیاییبرخیمناطقرابانصفالنهارکنگدژذکر
کردهاست.ر.ک:جونپوری،غالمحسین،زیجبهادرخانی،بامقدمهفریدقاسملو،تهران،دانشگاهآزاد
اسالمی،1011،ص12؛همودرکتاب«جامعبهادرخانی»مینویسد«:منجمانهندمبداءطولرا
از جانب مشرق میگیرند و در زمان سالف آن موضع را کنگدژ نام بود» .ر.ک :جونپوری،
غالمحسین،جامعبهادرخانی،بامقدمهفریدقاسمی،تهران،دانشگاهآزاداسالمی،1016،ص.661
.12کوشنامه،پیشین،درهمۀاشعارکوشنامهنام«بسیال»ضبطشدهاست.
 .11برایآگاهیبیشترر.ک:کوشنامه،صص(.150-150مراگفتاگررایداریبراین/
یکیداستاندارمازشاهچین /کههرکسکهآنرابخواندبههوش /بسیبهرهبرداردازکار
کوش /بدیدممنایننامهسودمند/سراسرهمهدانشورایوپند/کهازدانشاینبهرهپیش
آورم/همهنامهدربیتخویشآورم).
.10بگویمتوراگفتاگربشنوی/زگفتارپرمایۀپهلوی.
 .10کوشنامه ،پیشین ،ابیات شمارۀ ،0016 ،0515 ،0560 ،0500 ،0522 ،0162 ،0011
،1522 ،1616 ،1611 ،1215 ،0129 ،0121 ،0596 ،0510 ،0555 ،0051 ،0069 ،0015
،5019 ،5019 ،5015 ،5191 ،5102 ،5102 ،5122، 1955 ،1951 ،1961 ،1960 ،1955
،5115 ،5106 ،5110 ،5090 ،5016 ،5066 ،5052 ،5006 ،5011 ،5011 ،5021 ،5091
.5599،5116
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