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پاسخبیهنوزروابطاینبارۀدرچندهاییپرسش،انددهداانجامهاییپژوهشبارهایندرشناسانشرق

،دهدمینشانراکرهوایرانروابطاسالمازپیشروایتکه«نامهکوش»ۀمنظومانتشاربا.استمانده

ازپیشدورانبهکشوردواینمناسباتسابقۀکهشدمشخصوگشودهمحققّانرویبرنوایدریچه

درکهحالیدر،استآمده«بسیال»عنوانباکرهکشورقدیمنامکتابایندر.گرددمیبراسالم

پیشپرسشاینگامنخستیندراست؛شدهثبت«سیال»صورتبهنامایناسالمیمتونازبسیاری

صورتدوبهکرهقدیمنامچراکهاینونه؟یاداردوجودبسیالوسیالنامدوبینتفاوتیآیاکهآیدمی

انجامبهبارهایندرمستقلپژوهشیتاکنونکهآنجاییازاست؟شدهثبتاسالمیوفارسیمتوندر

ضبطتفاوتعللدربارۀاسالمی،متونخطیهاینسخهازاستفادهباتااستآنبرمقالهایننرسیده،

درراجدیدیخطیهاینسخهاساساینبروکندپژوهشتاریخیایمسئلهعنوانبه،کرهقدیمنام
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مقدمه. 5

طیسفرهایزمینیدرایرانیاندردورانپیشازاسالمودهدمیشواهدتاریخینشان

جزءنیزکرهیاسیالکهناحیۀرا«ماچین»و«چین»،سرزمینودریاییبهسمتشرق

بو اندشناختهاست،دهآن این از آنان آگاهی ،سرزمینو اسالم مسلمانانپساز به

زنخسیتناخبارمربوطبهیکیا.منتقلشدهودرمتونتاریخیوجغرافیاییآمدهاست

در.ثبتشدهاست«ابوزیدوسلیمانسیرافی»نوشتۀ«سلسلهالتواریخ»درکتابکره

نخ قرون جغرافیایی متون دربارۀ مطالبی نیز اسالمی نشانسیتن استو آمده سیال

،تاچنددههپیشآگاهیماازاندبودهقۀجغرافیاییآشناکهایرانیانبااینمنطدهدمی

کوش»ۀ،امّاباانتشارمنظومشدمیمنحصرسیالبهمتونجغرافیاییوتاریخیاسالمی

ایدریچهاست،سرودهآنراالخیرشانبنابیحکیمایرانکهدرقرنپنجمهجری«امهن

بهتازهبهرویمحققّانگشودهشدوایناحتمال آگاهیرا هایوجودآوردکهاساساً

مسلمانانازسیالوموقعیتجغرافیاییآن،برگرفتهازمتونایرانیپیشازاسالمبوده

تانفرارداساینمنظومه،.ایجدیدازتحقیقاتدراینبارهآغازشدرودورهایناستواز

وازدواجآبتینبسیالدشاهوپناهندهشدنآنانبهپاوماچینبهچینجمشیدفرزندان

توجهپیشجلبازبیشکوشنامهآنچهدر.کندراروایتمیکرهدخترپادشاه،فرارنگبا

کندمی جدیدیراهایپرسش،راینتغیی.سیالستبسیالبهجایۀواژاربردفراوانک،

کهچرابهدوصورتدرمتونازآنیاداینبهوجودآورد؛مبنیبراینواژه ضبطۀدربار

تردرستبسیالگانۀسیالیاتاریخیکدامیکازضبطدووبراساسشواهداستشده

پرسش این به پاسخ برای جزهااست؟ باید ئناگزیر متونیات و مسلمانان آگاهی

ییتغییراتآواتابرآناستپژوهشاین.بررسیشودتاریخیوادبیآنانجغرافیایی،

کیدبرضبطأباربات،براینخسیتن،جغرافیاییوادبیدرمتونتاریخیرانامقدیمکره

هابررسیکندوبهاینپرسش،ویژهمقایسهومقابلۀآنهاوبههایخطیاسامیدرنسخه

ضبطشدهسیالوبسیالکرهدرمتوناسالمیبهدوصورتکهچرانامقدیمدهدپاسخ

ایناست و اسمبریکمنطقهداللتداردیا ایندو کیداینمقالهبرأت؟خیرکهآیا

اینازاتیدادناطالعدستبندیآنهاوبهدسته،سیالهاینویافتهدربارۀمعرفینسخه

است وتاریخیمتونازجدیدخطیهاینسخهمعرفیبرمقالهایناساس.منابع

آنها،اطالعاتتطبیقباتاکندمیتالشواستشدهاستوارعربیوفارسیجغرافیایی



 531/  «فارسی خطی هاینسخه در نو هایی یافته»تاریخی و جغرافیایی متون در «کره» قدیم نام

 

 
 

بسیالوسیالاسامیضبطاختالفموضوع عنوان به وایهمسئلرا بررسی تاریخی

.کندتحقیق

 

«کره»و تطبیق آن با « سیال»واژة بارة تحقیقات در ۀپیشین.0

نویر» »(Reinaud)،نخستین حواشیچاپکتابپژوهشگراناز در اروپاییاستکه

سیال،التواریخهسلسل کره کشور با را استمنطبق -p.290 Silsilat al)دانسته

Tawārikh,).بارتولد»پسازاو»(Barthold)ازکتاب«چینستان»توضیحاتبخشدر

باچاپبخش(Minorski)مینورسکیوسپس(Hudῡd al-Ālam, p.228)العالمحدود

« و ترکچین » کتاب Minorski, p.15)الحیوانطبایعاز توضیحاتی1سیالدربارۀ(

دراینرامقالۀتحقیقیامّانخستین .ازآنهااستفادهکردندبعدیپژوهشگرانکه،دادند

وُ»باره چونکی ون »(Kei won chung)  حورانی»و جورج »(Georg Hourani) با

 عرب»عنوان جغرافیای در  ,Kei won chung and Georg Hourani) ندنوشت «کره

p.661658 ). ّمحق متوناسالم،بارقبراینخستینایندو منابعو جستجودر یبهبا

 .اندپرداختهکرهکشورسیالوتطبیقنامآنباموضوعآشناییمسلمانانبا

 متینی،)نامهایرانۀالدیباچاپچندمقالهدرمجلهشتادمیۀمتینیدردهجالل

کوشپیلگوش  092صص،کوشو 022تا بهره( کوشبا خطی نسخۀ از برای،نامهگیری

دریچهنخستین بار روی بر را نو چاپمنظومۀپژوهشگرانای با آن پساز و گشود

ازمناسباتایرانویراسندجدید،(11تا1کوشوکوشیاگوش،صصمتینی،)نامهکوش

بهدورۀرامناسباتایرانوکرهپیشینۀنامهمنظومۀکوش،،درواقعکردکرهرامعرفی

تریقدیمکهریشۀاینروابطبسیارکردمیبردومشخصمیایوپیشازاسالماسطوره

بسیالرابهجهانکهسیالیااندبودهاینایرانیان،واقعودراستازدوراناسالمیبوده

نامهدراصلبهزبانپهلویکوشکهداستانرسدمیبهنظر،هچ؛انددهکراسالممعرفی

روایتیازاینداستان،0قرنششمهجریاواخرقرنپنجمویااوایلودر0شدهنوشته

.1درآوردهاستفارسیرسیدهوآنرابهشعرحکیمایرانشانبنابیالخیربهدست

اسالمودردورۀکوشروایت فضایزمانیپیشاز وایاسطورهنامهدر رویداده

رگرفتهداردوبشباهتزرتشتیومهرپرستیهاییینآباعناصرمذهبیوفرهنگیآن

ومکانیزمانیۀاگرچههنوززوداستکهبهدرستیریش.ازسنتایرانیباستاناست

پیدادهایتاریخیبهبرخیازرویتوانیمازمتناینروایت،یافتاینروایترابتوان

متنکوشمثالبرای؛برد شواهدینامهدر کره تجارتدریاییایرانو پیشازدراز
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سیالبهایراننمودپیداازآبتینکهدرداستانمسیربازگشتخوردیماسالمبهچشم

بایماییدریانوردوباراهنایازمسیردریاییکرهآبتینوشاهزادۀ،درواقع.ردهاستک

رافیاییوطبیعیسیالدرمنظومۀکهموقعیتجغیندیگرا.گردندبهایرانبرمی5تجربه

کرنامهکوش مشابه نزدیکو امروزیۀبسیار نشان این نویسندۀکهدهدیماستو

مقاالتازمیان.ستتجغرافیاییاینناحیهداشتهاقبولیازموقعیّآگاهیقابل،روایت

انددهکرایکهدراینبارهتحقیقاتیکرهپژوهشگران لونگویکیمۀبهمقالتوانیم،

(Long-Wee Kim, 1993)مسلمانانازکرهدرمتونادبیاولیهعربیوتصوّر»اعنوانب

،بارۀکرهاستمنابعفارسیوعربیدرشمارسالمعرفی،کهدرواقعرداشارهک«ایرانی

توجایگاهازاهمیّواسالمیایرانیجایگاهکرهدرمتوندربارۀهیسولیامّاتحقیقات

ظهوراسالمدر»عنوانبااودکتریرسالۀ.مطالعاتبرخورداراستگونهیناایدرویژه

منتشرشدهوازاومقاالتمتعددیدربارۀکرهدرمتونفارسیواسالمیبهچاپ«کره

.(Lee, Hee Soo, 1997)رسیدهاست
 

3  جغرافیایی و تاریخی اسالمیدر متون « سیال»سرزمین

بسیالیادشدهاستکهبانامسیالیاایرانیواسالمیرهدرمتونتاریخیکازسرزمین

یهاسالکرهبینتاریخیهاییکیازمشهورترینسلسله،(Sillā)سیالنامگرفتهازبر

کرهجزیرۀبارشبهایکهبراینخستینسلسله .میالدیاست905پیشازمیالدتا55

اندکردهناحیهحکومتسالبرآنبهمدتبیشازهزارپادشاهانآنرامتحدساختهو

( (Ki-baik Lee, Pp.66-88 نام ایننیز نام6«چین»ایرانیانپیشاز کهبرگرفتهاز را

ایرانباستانسابقه5اندکردهبرتمامیچیناطالق،تیکسلسلهاس اینسنتدر و

.استداشته

رمتوند،وازهمینروشودیمتلفّظ«شیال»ایبهصورتدرزبانکرهسیالۀواژ

اسالمی نخستیناسالمیدرقرون.ضبطشدهاستسیالوشیالدوصورتنوشتاری،

نویسانانوجغرافیمورخّ ابن.انددهکرثبتوموقعیتآنالعاتیازسرزمینسیالاطّ،

نخستینجغ از نامشرافیخردادبه نویسانایرانیاستکه جملهیالرا هایینسرزماز

:نویسدیمآنۀودربارشرقدورذکرکرده
زیادیپادشاهانوداردوجودزیادییهاکوهقانصو،موازاتبهچینسرزمینانتهایدر»

کهکسهرمسلمانانازوداردفراوانیطالیکهباشدشیالسرزمینآنجاوبرندمیسربه

ازکسهرو.نیستشدهشناختهنقطه،آنازبعدوگزید،اقامتشد،واردسرزمینآنبه
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بسیارطالدرآنجاشودواردگویندیالشآنبهواستچینآخردرکهبالدیبهمسلمانان

(Ibn Khordādbeh, p.70)«.نشودخارجنجاآازواست

کتاب التواریخسلسلةدر مهم دریایی متون از یکی اسالمیاستکه نخستین ،قرون

:آمدهاستسیالدربارۀ
داردقرارساحلدرسیالجزایر» بهخراجوباجوهستندسفیدپوستآنساکنان.

چون.باردنمیبارانمابرآسماننکنیمچنیناگرگویندمیآنان.پردازندمیچینامپراتور

کهگویندمی.نداریمخبریهیچآنانازنرفته،آنجابهماهموطنانازیکهیچزماناینتا

(,p.290 Silsilat al-Tawārikh) «.دارندهمسفیدبازسرزمینآندر

سیالومهاجرتمسلمانانبهندورهاطالعاتبیشتریازکشوردرهمیمسعودی

:نوشتهاستآنناحیهثبتکردهو
جزایروسیلییربهجزاموصوفومعروفممالکدریا،مجاورتدرچیندیارازپس»

که،اندکمبسیار،باشندبازآمدهورفتهجابدانکهیعراقیرغیاعراقیبیگانگانواستآن

وچینمردمبادیارآنمردموداردفراوانبرکاتوخوبخاکوگواراآبوخوشهوای

فرزندانازایتیرهآنهاگویند.باشدپیوستهمیانهدرهدایاوباشندصلحبهآنجاملوک

(Masūdi, p.364) «.عامورند

آن واز ابنخردادبه مسعودیچه نخسآیدیمبراندکردهذکر قرون در نتیکه

عده اسالمی از دمسلمانانای به و کرده مهاجرت سیال شرایطبه مناسببودن لیل

کهدراین،نهمهجریتمامیمتوناسالمیتاقرن.دانشدهماندگاردرآنجاهواییوآب

چهآناندونظربودههم،استامنوپرنعمتبرایمهاجرانبودهایسیالناحیهسرزمین

یسرزمینبه،تاحدودیاستتصویرشدهسیالونقروننخستیناسالمیازکشوردرمت

.شباهتداردآرمانی

یافتدرتوانیمبابررسیوکنکاشدرمتوندینیوتاریخیایرانپیشازاسالم

اسالمیباتوصیفجغرافیاییودرمتونسیالتوصیفوموقعیتجغرافیاییسرزمینکه

کهرسدیمنظرهوبداردبسیارشباهتدرمتونایرانباستان«نگدژک»هاییژگیو

ماازموقعیّتالعاطّترینمهم.کشورکرۀکنونیباشددومنطبقباهرسیالوکنگدژ

متنپهلوییعنیبُندهشنکنگییجغرافیا دو در مینویخرد(Bundahishn)دژ، و

کنگدژبهناحیتِ»:استنوشتهشدهآنبخشچهاردهمدربُندهشنودر.آمدهاست

اصطالحبایدتوجّهداشتکه(101بندهشتن،ص)«.دریایفَراخکرتاستزِبَرِخراسان،بر

خراسان» » معنای به اینجا «شرقم»عامِدر و فراخکرت»آمده دریای تصوّر« در

کنگ،بااینتعبیر.کرۀزمینبودهاستنوسیواقعدرشرقجغرافیاییایرانیان،ناماقیا
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 در زمینواقعبودهاستترینشرقیدژ نقطۀکرۀ نیز61ودرفصلدرمینویخرد.

؟مینویخردپاسخناازمینویخردکهکنگدزکجاستپرسیددا»:استنوشتهشده

«.دادکهکنگدزدرطرفمشرقواقعاستچندینفرسخدورازدریایفراخکرتباشد
(1259مینویخرد،صص)

نیز، اسالمی دورۀ متون کنگدر استموقعیتجغرافیایی شده یاد کتاب.دژ در

دژدورترینکنگ»:بارهآمدهاستایندردخوارزمیوشتۀابوعبداهللمحمّنالعلوممفاتیح

1شهریاستدرمشرقدراقاصیچینوواقواقدرمیاناینشهروشهرسوساالقصی

ارضاست کرۀ از .نیمی ص)« عبداهللخوارزمی، خوارز(021ابو دیدگاه درکنگمیاز دژ

درکهاینناحیهدهدمیوایننشانشرقیسوساالقصیواقعبودهاستدرجۀ112

شناخترینشرقی تهنقطۀ شدۀ در استجهان داشته قرار روزگار آن میان. این ،از

ابرو حافظ جغرافی،توصیف و مورّخ قرن ایرانی هجرینویس ونهم روشن بسیار ،

:نویسدمیبارهاودراین.ستراهگشا
اقالیمراازجهتِتمییزِمواضعِاجزاءِسطحِارضدرطول،بهحسبِامّاحکما» قسمتِ

ومبداءِعمارتاندکردهالنهاربخشبینقطبینِمعدلالنهارودرعرضِماتجربهدایرۀمعدل

بروجباشدواندگرفتهدرطولمنجّمانازمغرب تابُعدشهرهاازآنمبداءدرجهتِتوالیِ

تابُعددرجهتِحرکتدراولیباشدومبداءِعمارتاندگرفتهازجهتِشرقبعضیهندوان

مشرقموضعیاستکهآنراکنگ مغربجزیرهازجانبِ ستکهایدژخوانندوازجهتِ

آنراجزایرِخالداتخوانندوجزیرۀسعداهممعموربودهاستواکنونخراباست؛،وقتی

(90،ص1حافظابرو،ج)«.یایمغربدهدرجهاستگویندوازآنجاتاساحلدر

یکنقش نسخۀخطیۀدر در جغرافیاموجود ناحیهکنگیحافظابرو، در ایدژ

کر کشور استۀمنطبقبا حافظابرو،نسخۀخطیکاخموزۀگلستان،)کنونیجانماییشده

،درتصوّرجغرافیاییایرانباستانکهدهدمیشواهدتاریخیذکرشدهنشان.(112شمارۀ

منطبقکنونیکرهیاسیالجزیرۀشبهبااظجغرافیاییدژکهازلحایبانامکنگناحیه

تاقرننهمراواینباورانددانستهمیالنهارکهآنرامبداءنصفاست،وجودداشتهبوده

زباننویسانفارسیجغرافیهجریوبراساسشواهدموجودتاچندقرنپسازآننیز

.ندادهکرذکرخودمتونجغرافیاییودربودندپذیرفته9درایرانوهند

توصیفی موقعیتجغرافیاییو سرزمینکنگتشابه دو و را،سیالدژ ایناحتمال

دهوبنابهموقعیتآشنابوسیالرانیانپیشازاسالمباسرزمینکهایبخشدمیتقویت

،آنرااستشناختهشدۀآنروزگارقرارداشتهنقطۀترینشرقیکهدرجغرافیاییآن
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وپسازانددادهشهررابهآنآرمانیکهایویژگیدانستهوبهتدریجالنهارمبداءنصف

اسالم اس، متون به اطالعات شداین منتقل المی و -کنگه که لقبدژ واقع ایندر

 اقعیآنبهنامواستسرزمینبوده ذکراستکهقابل.تغییریافتهاستسیالیعنی،

رسیمیانهباشددرفا«گنج»همانواژۀتواندمیدژگنگدژویاواژۀکنگبخشنخست

«دژگنج»بهمعنایدژکنگوبهاینترتیب وبهاحتمالاستبوده«قلعۀگنج»ویا

ویا(Keum-Seong)«سِئونگکِم»یعنی،پایتختسلسلۀسیالنامفارسیۀترجمزیاد

               .است«دژطال»ایبهمعنایرزبانکرهباشدکهد(Gyeong-ju)«گیونگجو»

             

 و بسیال در متون اسالمی بررسی دو نام سیال .4

درمتوناسالمینامقدیمکرهبهدوصورتسیالوبسیالضبطشدهاستواینپرسش

درضبطشدهاست؟چرادراینمنابعدوصورتازنامکرهکهاستآوردهوجودبهرا

نسخه به مراجعه با استتا تحقیقسعیشده این ویژه به و ترینمتقدمهایخطی

پرسشاساسیمقالهبهبندیودرنهایتپاسخیستهآنهاراد،دروهلۀنخستهانسخه

یادشدهمنابعیکهدرآنازنامقدیمکرهشمارسالبرایآگاهیازترتیب.دادهشود

-درنسخه دوضبطامالییواژۀسیالابتداجدولیازاسامیمنابعازقدیمبهجدی،است

استهایخطی شده نخستین.آورده برای جدول این در نیزهایینسخهبار نویافته

 .معرفیشدهاست


«بسیال»و « سیال»نگارش  شیوة  منبع نویسنده 

 
 12510خطیدانشگاهتهرانۀنسخ

 

یمسعود

 

الجوهرالذهبومعادنمروج

 
6066خطیدانشگاهتهرانۀنسخ

 

 ابنندیم

 

 الفهرست

 
 5511خطیآستانقدسۀنسخ



 ابوریحان بیرونی



 القانون

 
 0162خطیدانشگاهتهرانۀنسخ



 محمدبنایوبطبری



 الغرائبحتفة

  

 نسخۀکتابخانهمجلس6055



 طاهرمروزیالزمانشرف

 



 الحیوانطبایع
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  Or 2780نسخهکتابخانهبریتانیا

حکیمایرانشانبنابی

 الخیر

 نامهکوش

 
 118Orهایدلبرگۀنسخ



 ناشناس



 التواریخوالقصصمجمل

 
 نسخهپاریس

 



 ادریسی

 



المشتاقفیاختراقاالفاقهةنز

 
 نسخهچاپیمسکو



 بکرانمحمدبننجیب



 نامهجهان

 
 نسخهدانشگاهتهران5050



 زکریایقزوینی

 



وغرائبالمخلوقاتعجایب

 الموجودات

 
 نسخهکتابخانهمجلس9001



 ناشناس



 عجایباقالیمسبعه

 
5051آستانقدسهنسخ  



ابوالفدا



البلدانتقویم

 
6101نسخهدانشگاهتهران  



صاعدبنعلیگرگانی



ممالکمسالکو

  

1560نسخهدانشگاهتهران  


عبدالعلیبیرجندی



 نترجمهتقویمالبلدا

 

،منابعموجودکهدورۀزمانیقرنسـومتـاشودیمگونهکهدرجدولمشاهدههمان

«سـیال»گونـاگونیهـاصـورترابـهکرهقدیم،نامشوندیمنهمهجریراشامل

کـهازانـدکردهذکر«بسیال»و«سال»،«شیال»،«سیلی»

گوناگونیکاسمباامالیمختلفعربـییهاتلفظسالوسیلیسیال،یهاناماینمیان

اینـامسلسـلۀتلفـظکـره،شدگفتهچنانکهپیشازاینشیالنیزآنووفارسیاست

.بهمتوناسالمیمنتقلشدهاستویژگیقدیمآناستواین

هـایخطـی،ضبطسیالوبسیالدربرخینسـخهتوجّهاستدراینجاقابلچهامّاآن

ایـنپرسـشرابـه،هایخطـیآنهادرنسخهیریکارگبهاستکهبهدلیلتکراروتعدّد

استیـاشدهیم،بهدومنطقۀجغرافیاییاطالقکهآیاایندواسمسازدیمذهنمتبادر

گوییبهایـنبرایپاسخ؟اندهشدچرابهدوصورتضبط،مکرههستندنامقدیاگرهردو
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وایـمپرسشابتدامنابعرابراساسضبطنامسیالیابسیالبهدودسـتهتقسـیمکـرده

هـاینسـخهۀاشـاربـهباتوجه،آنهارابررسیمیکنیموپسازآنروایاتمنشأسپس

.بررسیخواهدشداختالفایندونام،خطیبهمعنایهردوواژه

امالییشـبیهبـهرهرابهصورتسیالویاتلفّظمنابعیکهنامقدیمک:نخستۀدست

 ,Ibn Khordādbeh)«مسالکوممالکابنخردادبـه»کهبهترتیبزمانیاندنوشتهآن

p.70)،«التـواریخسلسـله» (Silsilat al-Tawārik, p.290)،«النفیسـهاعـالق» ( Ibn 

Rusteh, p.83)،«(151ابنندیم،نسـخۀخطـی،بـرگ)«الفهرستابنندیم»،«الذهبمروج،

محمدبن)«الغرائبحتفة»،(005ابوریحانبیرونی،نسخۀخطی،برگ)«قانونابوریحانبیرونی»

المشـتاقهةة نـز»،(Minorski, p.15)«الحیـوانطبایع»،(90ایوبطبری،نسخهخطی،برگ

(االولاالقلـیممـنالعاشـرالجـزءنقشـهادریسـی،)«ادریسی «عجایـبالمخلوقـاتقزوینـی»،

(Qazmini, p.32)،«شـوندیمـراشامل«البلدانترجمهتقویم»و«البلدانابوالفداتقویم.

اینۀهم،بلکهشودینممحدود«کره»وجهمشترکاینمنابعبهضبطیکساننامقدیم

درصـورتمسـلمانکـهمهـاجرانهوابودناینمنطقـهوایـنوخوشآبمنابعدربارۀ

درایـنسـرزمینوشـوندیمـساکنشتودرآننخواهندگمهاجرتازاینسرزمینبر

ودرواقـعدرنظرندهم،وطالیفراوانداردبیماریوفقروجودنداردومردمیثروتمند

پــذیراســتوآنراســرزمینیمهاجرایــنمنــابعتصــویریآرمــانیازســیالدادهشــده

 .انددانسته

ومتونیاندکردهمنابعیهستندکهنامقدیمکرهرابهصورتبسیالضبط:گروهدوم

،(506و00القصـص،صـصوالتـواریخمجمـل)التواریخوالقصص،مجمل12نامههمچونکوش

علیبنصاعدابوالحسن)ومسالکوممالکگرگانی(01نجیببکران،صبنمحمد)نامهجهان

منـابعدوم گـروهۀنچهدربارآ.شوندیمراشامل(51برگتهران،دانشگاهخطینسخۀگرگانی،

آنهاایناستکهاطالعاتمندرجدرایـنۀگفتایناستکهوجهمشترکهمتوانیم

اصـلکهدهدیم،شواهدنشاناست روایتقدیمیایرانیداستانکوشمنابعبرگرفتهاز

ازجملـه،قـویوبـهاحتمـالگـرددیمـاینداستانبهدورۀپیشازاسالمدرایـرانبر

شهایپـیشکلگرفتهوبهتدریجودردوره«جادهابریشمزمینی»روایاتیاستکهدر

بـهدلیـل.شـدهاسـتآمدهوبهخـطپهلـوینوشـتهازاسالمبهصورتیکداستاندر

،امّایکردنظریقطعاظهارتوانینماصلیاینروایتمنشأدربارۀ،کمبودشواهدتاریخی

ازمـراوداتاقـوامسـکاییوکهاصلداسـتانیافتدرتوانیم،کوشازمحتوایداستان
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اوداتایازمـرودرحقیقتروایتیاسـطوره احیشرقیایرانبهوجودآمدهکوشانیبانو

مربوطبهدورۀاستیالیسلسـلۀزیاد،وبهاحتمالابریشمتاریخیایرانوچیندرجادۀ

دررااصـلایـننوشـتهدرهرصورت.استایرانیکوشانیانبرمسیرمهمجادۀابریشم

حکیمایرانشانبنابیالخیـرشاعریایرانیبهنامششمهجریاوایلپنجموقرناواخر

.هاستوردبهشعردرآ

است،اطـالعدقیقـیرابهنظمآوردهنامهداستانکوش،دربارۀکتابیکهشاعرازآن

،اوداستانکـوشآمدهاستنامهابراساساشعاریکهدرآغازکوش،امّدردستنیست

ایاینمتنبهاحتمالفـراوانترجمـه.11استامگرفتهایقدیمیبههمیننراازنوشته

،شـاهدمـابـرایـنمـدعاینتـرمهم.یمیبهخطوزبانپهلویبودهاستقدیازداستان

استکهبهپرسشوپاسخدوشخصیتپـیشازاسـالمبـهنامهکوشبخشیازمنظومۀ

گورابهزبانپهلـویوشاعربخشیازاینگفتوپردازدیم «برماین»و«کامداد»یهانام

«نامهکوش»ابیاتپهلویدربارۀ«لیاحمدتفضّ»(015-016نامـه،کوش).10نقلکردهاست

ۀشکدرمنبعاصـلیسـرایندهمهکلماتپهلویهستند،امّااینکلماتبی»:نویسدیم

(015،صهمان)«.اندشدهنامهتصحیفکوش

،بـهروایـاتانـدکـردهمتونیکـهنـامبسـیالراثبـتمنشأکهدهدیمشواهدنشان

نیازمنـدمسـتقلبـهپژوهشـیآنتـریقدقاگرچهتحلیل؛گرددیمبرکوشانیوسکایی

تدراسـتکـهبـاتوجـهودقـچهدراینجاقابلذکراستایـنآنوجوداین،با.است

بهپرسشاساسیاینمقالهکهتوانیمدوممتونخطیفارسیۀمحتواینوشتاریدست

منـابعگونهینا،پاسخدادودلیلنوشتننامبسیالدربارمطرحشدهاستبراینخستین

متونفارسینامبسـیالفقـطبـرهازدستاینکهدرتوضیحاین؛برمامعلومخواهدشد

در؛بـرایمثـال،اسـتشـدهکرهونامسیالبرتمامیسرزمینکـرهاطـالقۀجزیرشبه

دربخـش.یـادشـدهاسـت(بسـیال)مجملالتواریخوالقصصدردوجاازنامقدیمکره

:آمدهاستنخستودرداستانفریدون
اتفیانونسـبهانسخنامهآبتینگویذپذرآفریدونراوبدیگراندرشاه:اثفیانآفریدونبن»

راذکرکردهشذ،فریدونبناثفیانبنهمایونبنجمشیدالملکوماذرشفریرنگبـوذ

(00التواریخوالقصص،صمجمل)«بسیالماچیناندرونیۀدخترطیهورملکجزیر

حـرمینووشـکلذکربعضـیازبناهـا»ودرهمینکتابودرجایدیگرباعنوان

:آمدهاست«قبله
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بـالدچـینوبـزرسیالسـتازترینچیزهازمینمصراستوبیشترینشـهرهاوعجایب»

(500،صهمانجا)«کورهایآن

نویسندۀمجملالتواریخوالقصصنامبسـیالرابـرایشودیمگونهکهمشاهدههمان

تـوانیمـثبتکردهاستوازتوصـیفایـنکتـاب«شهر»ونامسیالرابرای«جزیره»

.دریافتکههردونامبریکناحیهاطالقشدهاست

دهاسـتوآمـ«جزیـرۀبسـیال»بهصورت10مورد15بسیالدرنامهدرمنظومۀکوش

کـرهجزیـرۀویابهتربگوییمنامشـبهدرنسخۀاصلینیزبسیالنامجزیرهدهدیمنشان

در.دکنـیمـییـدأراتمطلـبنیـزایـننامـهجهاناطالعاتموجوددرکتاب.بودهاست

:اینکتابآمدهاستبخشیاز
درونیخوانندوبعضیماچین،والیتـینچیناراآنبسیالدرنهایتوالیتچینکهبعضی»

نـزهاسـتودریتبهغا،جاییبسیالخوانندراآنوبعضیازاودرآبهاکوهاستدرمیان

،ازیایـدقیاسوازاینوالیتکمکسیآنجارسدوهرکـهرسـدالبتـهبـازنوینعمتبی

(01،صمحمدبننجیببکران،پیشین) «خوشیآنجا

قـراردارد،جزیرهنامبسیالرابرایآنبخشازشرقچینکهدرونآبهمچنین

مسـالکوممالـکایتازهیافتهشدهازامّامحتواینسخه،ازاینمیان.بهکاربردهاست

اسخبـهپرسـشمقالـهدرپ،نویسقرننهمهجرینوشتۀصاعدبنعلیگرگانیجغرافی

:نویسدیماودربخشیازکتابخوددراینباره.بسیارراهگشاست
وگوینـدبسیالراآندریابهبعضیواستخشکیبهبعضیوچینعمارتنهایتدرسیال»

آنجـاکسـیوالیتاینازوباشندشماریبجوانانوبسیارنعمتدرواستنزهتجایآن

«.نیایـدبیـرونوالیـتآنازداردکـهنزاهتـیازرسـدآنجاکسییاناًاحاگرورسدکمتر

(01نجیببکران،صبنمحمد)

درواقـعچکیـدهومسـالکوممالـکگرگـانیگفـتکـهتوانیم،هعبارتدیگرب

واوبهخـوبیپرسـشاستنامقدیمکرهۀتاریخیایرانیاندرباروحافظۀتجربهۀخالص

سرزمینیباهمینایاستکهبرسلسلهسیالعنواندهدکهچنینپاسخمیمارااصلی

کرهبودهاستواینجزیرۀبسیالعنوانعمومیشبهحکومتکردهوامروزینامدرکره

تـواریخوالقصـصوالمجمـل،نامـهبهصراحتدرمتوندیگـریهمچـونکـوشمطلب

.شودیمییدأنامهتجهان

کـهایـن،امـادرسـیمـقدمتکاربردواژۀبسیالبـهپـیشازاسـالمرسدیمنظرهب

یرتـأثایـنواژهیسـازدگرگـونتغییراتآواییاززبانپهلویبهفارسیتاچهانـدازهدر
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یدرجایگـاهدیگـردربـارۀآنمربـوطصـان،موضوعیاستکهبایـدمتخصّداشتهاست

.کنندبررسیوپژوهش
 

 نتیجه. 1

تاریخیایرانیاننامسرزمینکرهازدورانپیشازاسالمتاقرننهمهجریبهۀدرحافظ

تـاریخیوادبـی،ایسیالوبسیالثبتشدهوایناسـامیدرمتـوناسـطورهدوصورت

برگرفتـهنامسیال.کهبخشیازاینمتوندراینمقالهمعرفیشدنداستایرانیادشده

سـالبـرآنناحیـهاستکـهپادشـاهانآنبـهمـدتهزارایبههمیننامازنامسلسله

.اندراندهحکومت

ازپـیشازاسـالمآغـازشـدهو،شرقیآنهایینسرزممراوداتایرانیانباچینو

وچـونایـنشـدهاسـتمنجرآمدهایسیاسیوتجاریبهشناختسرزمینکرهورفت

ایرانیـانیکـهازمسـیرشـدهاسـت،انجاممیارتباطازدومسیرتجارتدریاییوزمینی

ازطریقزمینسفرخـوداندبودهقادرواندرفتهیمابریشمزمینیبهپایتختچینۀجاد

ودیگـرانـدکـردهآنرابانامسیالشناختهومعرفی،شرقوکرهادامهدهندیبهسورا

کـرهوۀجزیـر،باشبهاندهیدرسابریشمدریاییبهشرقچینۀمسافرانایرانیکهازجاد

.اندیدهنامدریاییآنآشناشدهوبخشدریاییاینسرزمینرابسیالهاییژگیو

کهدرمتـونتغییراتآوایینامقدیمکرهباتوجهبهاینیشناختزبانتایافتندلیل

ۀجزیـرهایخطیفارسیبهصراحتنامبسیالبهبخشدریایییاشبهمتعددیازنسخه

کههـریافتدرتوانیم،شدهاستاطالقکرهزمینیوخشکیۀبهناحیکرهونامسیال

،تلفـظایرانـیبخـشبسـیارداشتهاسـتوبـهاحتمـالداللتدواسمبرسرزمینکره

ابریشـمدریـاییوۀجزیرهکرهبودهاستودرواقعمیراثدوجادخشکیودریاییشبه

.شودیمحسوبزمینیایرانبهسمتشرقم

 

 نوشتپی. 0
به«شیال»و«سیال»ایننامدرمتونایرانیواسالمیبهدوصورت.1 ضبطشدهاستو

تلفظکره ضبطاسامیمربوطبه بهصورت«س»ایاحتمالاینتفاوتدر زنی«ش»استکه

می شودخوانده در نیز حالحاضر در (Silla)ایکرهآوانویسی، شده «شیال»ولیاستنوشته

.شودمیخوانده
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مقاله.0 در متینی جالل اثباترسانیده به کوشاستای از بخشی ترجمکه یادگارۀنامه

منظومدیگریازۀ،ترجممتینی،جالل:ک.ر.دردیگرمتونازآنیادشدهاستبزرگمهراستکه

.100تا115،صص1065،پاییز1،ش5نامه،سالیادگاربزرگمهر،ایران

0 کوش. نظم تاریخ متینی جالل بین را 191ایهسالنامه سلطنت511تا دوران در

.00،صنامهکوش:ک.ر.حمدبنملکشاهسلجوقیدانستهاستابوشجاعمالدینغیاث

هنامهراازفردیبنامهآمدهاستکهحکیمایرانشانمتنمنثوریازداستانکوشدرکوش.1

کهاوآنآیدمینامهبرآنرامنظومساختهاستوازمحتوایمتنکوشدستآوردهوبهتوصیهاو

هادرنامهچندبیتیدربارهمعنایبرخیواژهدرکوش.لویبهفارسیدریترجمهکردهاستراازپه

.آمدهاستزبانپهلویهم

هاندیدهملّاحهمانگهج.یادشدهاست«ملّاحپیر»ایباعنواننامهازناخدایکرهدرکوش.5

.060،صنامهکوش:ک.ر.روانکردکشتیبکردارتیر/پیر

پیشازمیالدبه026تا001ایاستکهپادشاهانآنازسالنامسلسله(Qin 秦)چین.6

اندمدتکوتاهیدرچینحکومتکرده سال. زمانفرمانروایی001در در میالد، چین پیشاز

واقعن(秦始皇:Qín Shǐ Huáng)شی هوان در او خستینسرزمینچینیکپارچهشدو

پایتختاینسلسلهدرشهرشیانیانگامپراتورچینمحسوبمیشود ،(咸阳 xianyang) 

陕西)واقعدراستانشانشی shanxi)وهمسایهباشهرخمدان(شیآنXi’an)است.

در.آمدهاست(Qin)«چین»ازنامسلسلۀ«چین»ۀآنندکهواژبیشترمحققّانچینیبر.5

مردمجنوبغربچینتجارتدریاییبامناطق(پیشازمیالد026تا001)دورۀسلسلۀچین

 ایران جمله از و جهان غربی آغاز .اندکردهرا را خود بازرگانی هنگام در چین»آنها «اهل

درحالیکهناماینتسرییافتهاست؛بههمهکشورچین«چین»وبهاینترتیبناماندنامیدهمی

中国)«جونگگوا»کشوردرزبانچینی zhong guo) جئو»استوایناسمازسلسله»(周

zhou)(1215پیشازمیالد001تا)جونگ»و«پایتخت»معنایهب«گوا».استشدهاستفاده»

برای.کندمییعنیسرزمینیکهحکومتمرکزیاداره،جونگگوا.است«مرکزیاوسط»معنایهب

:ک.رآگاهیبیشتر

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. 
،(1)0210تاریخ،تدریسدرمسائلغربی،متوندرچیناسمتحوالتچیانگ،جی

.111-125صص

ایکهدرمتوناسالمیازآنباعنوانسوساالقصینامشهریدرغربآفریقاودرناحیه.1

.مغربیادشدهاست
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دادنکنگ.9 بقرار متعنواننصفهدژ در قرننوزدهممیالدیو شرقتا ونفارسیالنهار

منجمهندیقرننوزدهممیالدیدر،دراینبارهغالمحسینجونپوری.نجومیهندنیزآمدهاست

ذکردژالنهارکنگعرضجغرافیاییبرخیمناطقرابانصف«زیجبهادرخانی»کتابخودباعنوان

قاسملو،تهران،دانشگاهآزاد،بامقدمهفریدزیجبهادرخانی،غالمحسینجونپوری،:ک.ر.کردهاست

منجمانهندمبداءطولرا»:نویسدمی«جامعبهادرخانی»تابهمودرک؛12،ص1011،اسالمی

می مشرق جانب گیرنداز موضع آن سالف زمان در کنگو بودرا نام ک.ر.«دژ جونپوری،:

.661،ص1016،جامعبهادرخانی،بامقدمهفریدقاسمی،تهران،دانشگاهآزاداسالمی،غالمحسین

.ضبطشدهاست«بسیال»نامهناماشعارکوشۀدرهم،پیشین،نامهکوش.12

ک.ربرایآگاهیبیشتر.11 )150-150،صصنامهکوش: گفتاگررایداریبراین. /مرا

یکیداستاندارمازشاهچین بخواندبههوش/ برداردازکار/کههرکسکهآنرا بسیبهره

کهازدانشاینبهرهپیش/نشورایوپندسراسرهمهدا/بدیدممنایننامهسودمند/کوش

.(همهنامهدربیتخویشآورم/آورم

.زگفتارپرمایۀپهلوی/بگویمتوراگفتاگربشنوی.10

پیشینکوش.10 ابیاتشمارنامه، 0011ۀ، ،0162 ،0522 ،0500 ،0560 ،0515 ،0016،

0015 ،0069 ،0051 ،0555 ،0510 ،0596 ،0121 ،0129 ،1215 ،1611 ،1616 ،1522،

1955 ،1960 ،1961، 1951، 1955،5122 ،5102 ،5102 ،5191 ،5015 ،5019 ،5019،

5091 ،5021 ،5011 ،5011 ،5006 ،5052 ،5066 ،5016 ،5090 ،5110 ،5106 ،5115،

5116،5599.



 منابع. 1
.151برگ،6066شمارۀتهران،دانشگاهخطینسخۀالفهرست،ندیم،ابن

.1برگ،5500شمارۀمشهد،رضویقدسآستانخطینسخۀالبلدان،تقویمابوالفدا،

خطیکتابخانهملیپاریس،نقشهالجزءالعاشرمنۀالمشتاقفیاختراقاالفاق،نسخهةادریسی،نز

.االقلیماالول

.01صمسکو،چاپفاکسیمیلهنسخۀنامه،جهاننجیب،بنمحمدبکران،

.005برگ،5511شمارۀمشهد،رضویقدسآستانخطینسخۀقانون،ابوریحان،بیرونی،

.1015مکتوب،میراثتهران،اول،جلد،ابروحافظجغرافیایابرو،حافظ  

.112شمارهبهگلستان،کاخموزۀوکتابخانهجغرافیایخطینسخهابرو،حافظ

نامه،تصحیحدکترجاللمتینی،تهران،انتشاراتعلمی،حکیمایرانشانبنابیالخیر،کوش

1055.

ایران،فرهنگبنیادانتشاراتتهران،جم،خدیوحسینترجمۀالعلوم،مفاتیحابوعبداهلل،خوارزمی،

.021ص،1015
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.6برگ،1560شمارۀتهران،دانشگاهخطینسخهالبلدان،تقویمترجمۀبیرجندی،عبدالعلی

،6105شمارۀتهران،دانشگاهخطینسخهممالک،ومسالکعلی،بنصاعدابوالحسنگرگانی،

.05برگ

،6101شمارۀتهران،دانشگاهخطینسخهممالک،ومسالکعلی،بنصاعدابوالحسنگرگانی،

.51برگ

.101ص،1015توس،انتشاراتتهران،بندهشن،بهار،مهردادگزارنده

(1060زمستان)،شمارۀدوم،نامهایران،«نبردپدروپسر:کوشوکوشپیلگوش»،جالل،متینی

،6/1،1915شماره،نامهایران،«کوشوکوشیاگوش»؛همچنین،همو،022تا 092،صص1915

.11تا1صص

00،صص(or)111،نسخهخطیهایدلبرگ،شمارۀ(نویسندهناشناس)التواریخوالقصص،مجمل

.506و

.00،ص(or)111،نسخهخطیهایدلبرگ،شمارۀ(نویسندهناشناس)مجملالتواریخوالقصص،

.90،برگ0162ۀشمار،الغرایب،نسخهخطیدانشگاهتهرانحتفةمحمدبنایوبطبری،

.59-12،صص1061مینویخرد،ترجمهاحمدتفضلی،تهران،انتشاراتتوس،
Hudῡd al-Ālam, Translated and explanted by V.Minorski with the 

preface by V.V.Barthold, London,1937 (reprinted by institute for the History 

of Arabic-Islamic Science at Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt 

am Main, Germany, 1993, p.228.((In the earlier sources the country called 

Shilā or Silā) 

Ibn Khordādbeh, Al-Masālek w-al-Mamālek, edited by C.de Goeje, 

Leyden, 1889, p.70. 
Ibn Rusteh, Al-Ǡlāq al-Nafisah, edited by  C.de Goeje, Leyden, 1891-2,

p.83. 

Kei Won Chung and George F.Hourani, Arab Geographical on Korea, in 

“ Journal of the AmericanOriental Society”, Vol.58, No.4 ,1938, Pp.658-

661. 
Ki-baik Lee, A new history of Korea, translated by Edward W.Wagner, 

Harvard University Press, 1984, Pp.66-88. 
Lee, Hee- Soo, The Advent of  Islam in Korea, Research Centre for 

Islamic History, Art and Culture(IRCICA),Istanbul,1997. 
Lee, Hee Soo, The cultural role of the Sassanid Persia in the early 

Islamic period and the spread of Persian cultural to the East Asia, in 

“Journal of Korea Asociation of Middle East Studies”,2009,vol.30.pp.1-32. 
 Lee, Hee Soo, A study on the Kushnāmeh Epic characteristics compared 

to the Shahnāmeh, in “ Journal of Korean Association of Islamic Studies, 

2012, vol.22-1, Seoul,Korea,Lee Hee soo, A study on Historical 

Significance of Fathnāmeh-I Sind and its Analysis of Silla Parts, in  

“ Journal of Middle East Myungji University”, 2012, vol.11.1, Seoul, Korea, 

Pp.100-123. 
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