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 نظامی خرسو و شریینگیلکون: جاینامی ارمین در 

 امری ضیغمی

 

 چکیده

پیش در قسطنطنیهکه خرسو، آ زرده از معشوق راه نظامی، هنگامی شریینو  خرسودر مثنوی 

 کند که حمل آ ناشاره می گیلاکن /گیلکون گرید، شاعر در مسری حرکت او، به جایی به انممی

به سوی  موغانش ناخته نیست. بریخ شارحان آ اثر نظامی بدون توجه به حرکت خرسو از 

ادیب -نگارنده اب رجوع به آ اثر اترخییاند. مرتبط دانس ته گیالن، این جاینام را اب قسطنطنیه

خرسو و مذکور در  گیلکونفاریس و منابع جغرافیایی عریب و ارمین نشان داده است که 

( Գեղարքունիք) ِگغارکونیکو اب جاینام است  قرار داش ته َدبیلبه  بردع، در مسری شریین

 انم گیل ندارد.کند، بنابراین ارتباطی اب جاینام گیالن ای قوممطابقت می امروزی ارمنس تاندر 

 

 

 ، گیلکون، گغارکونیک/ گالکوین، ارمنس تان. خرسو و شریین نظامی،ها: لکیدواژه

  

                                                                        
 ایروانارمین )اسالوین(،  -پژوهشگر دانشگاه رویس  amir.zeyghami@rau.am  
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 درآ مد

ق(، آ جنا که شریین به اکجمویی خرسو 614 د.) یاهحکمی نظامی گنجخرسو و شریین در مثنوی 

گرید، شاعر به پیش می در قسطنطنیه، راه خویش ددلاده  آ زرده از  اناکم، و شاهزاده  دهد تن منی

 اشاره کرده است:گیلاکن /گیلکونانم  هجایی ب
 

 پس آ نگه پای در گییل بیفرشد
 

 لشکر به در برد گیلاکن/گیلکونز راه 
 

 

و مصّحح  (159: 1376، )نظامی ضبط شده گیلاکناین واژه در چاپ وحید دس تگردی، 

ت دانس ته و اضافه کرده اس« گیالناز طرف »را  «گیلکونای  گیلاکنراه »مراد از  ،در پاوریق

 هامجنا، ←)(. مهو 3پاوریقهامجنا،  ←وحید دس تگردی )که گیالنیان را هنوز مه گیلک گویند 

 نسخه   . دررا نزی آ ورده است گیلکونها ضبط بدل( در نسخه495، ص1؛ نزی: پیوست 4پاوریق

ح و مصّحح  (98: 1379، نظامی)آ مده است  گیلگونبرات زجناین نزی این واژه به صورت  مصحَّ

. (724: 1379 نظامی، ← )زجناینامس جایی بوده است  گیلگوندر تعلیقات، تنها اشاره کرده که 

و  (251: 1386)نظامی، ضبط کرده  گیلگوناین جاینام را ، مصّحح آ اثر نظامیدیگر ثروتیان، 

خرسو و . در (630: هامن ← )ثروتیان« گیلگون معلوم نگردید»منظور از نوش ته است که 

نزی این  (118 :1376مهو،)گزیدۀ خرسو و شریین و  (277: 1960نظامی،)چاپ ابکو  شریین

در  (417هامن:  ←)آ ییت ضبط شده است.  گیلاکنو  ونگگیل، به ترتیب، به صورت جاینام

و مرتادف « گیلک + ان پسوند ماکن و نسبت»را  گیلاکن، گزیدۀ خرسو و شریین تعلیقات

 دانس ته است. گیالن

 موغانخرسو از  اند کهئهل توجه نکردهشارحان به این مس   شودمی الحظهطور که مهامن

و بنابراین به هیچ روی ممکن  کندحرکت می قسطنطنیهه سوی ب ، حمل اقامت شریین(موقان)

ادلین سریت جاللکتاب  ترمجه  جمتیب مینوی در تصحیح  گذش ته ابشد. تنها گیالن نیست که از

، 152: 4813زیدری، 1: خرندزیـ )نک برخورده گیلگون، هنگامی که به جاینام (7قرن ) منکربین

« افاضات و تصحیح اغالط»متوجه این تناقض شده و در پااین کتاب، در خبش  (267، 154

                                                                        
(، 1393) رضادمحم : شفیعی کدکین،ـ نکابره، اینبرای تفصیل دراست ) ری دَ ـیِز ـجَ ، حصیح این انمتلفّظ و صورت  1

 . 29 -26: 99مشــ  ،15س  ،خبارا، «خرندز ای جزیدر؟»
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 نوش ته است: 
 

نظامی آ مده است؛  خرسو و شرییندر  گیلگانامس این حمل بدین صورت و نزی به شلک 

 قسطنطنیهکه حمل شریین بوده است به  موغاندر داس تان حرکت کردن خرسو پرویز از 

 (.478: 4813خرندزی زیدری،  ←)مینوی 
 

ابشد انیش از  گیالنتصور اینکه مراد »و پس از نقل بیت مذکور، اضافه کرده است که 

در تعلیقایت که بر کتاب مذکور  (392هامن:  ←) . مینوی)هامجنا( «دقیت استلویح و یبساده

 راهگشاست:  ات حدودی که است توضیحی داده گیلگوندرابرۀ جاینام  ،نوش ته
 

در  ،1مس تخرج از مأ خذ گریج که بروسه به فرانسه هتیه کرده است اترخی گرجس تاندر 

آ مده است و از عبارت کتاب  Gélacounاین حمل به صورت  520جدل اول ص

که لشکراین اتاتر  آ راراتآ ید که حمیل کوهس تاین و ییالیق بوده است در جوار کوه برمی

 آ جنا را برای اقامتگاه اتبس تاین خود برگزیدند.

 

 حبث

ق و 763میّل پاریس، موّرخ  ، مانند نسخ مضبوط در کتاخبانه  نظامی ُخسه  های کهن در نسخه

 کون کیهلو  بدون نقطه( /یر، حرف / 34)گ کیلکونق، این واژه به ترتیب، به صورت 767

 .2گذاردابیق منی کیلکون /گیلکونآ مده است که تردیدی برای پذیرفنت ضبط  پ( 53)گ

حوقل )د. پس از ق(، ابن346)د.  خریصطا ،اسالمی دوره  نویسان میان جغرایف از

مقدیس  التقاس میاحسندر این جاینام اند. از این حمل اید کردهق( 380-334( و مقدیس )ق367

به  3(193: 1927)اصطخری  مسالک و املاملکدر و  کیلکوینصورت ه ب (382: 1906)

را نزی به دست داده  لکیکون و کیلکون هایصورتالبته دخویه  ضبط شده، کویکیلشلک 

                                                                        
1 Brosset, M. F. (1849-1858), Histoire de la Géorgie, 5 vols., Saint-Pétersbourg. 

 خرسو و شریین خورمی )به عنوان منونه، نکـ : نسخه  نزی برمی کیلوانهایی مانند ها به صورتالبته در بریخ نسخه  2

های کهن ات جایی که نگارنده پ(. ویل ضبط نسخه102، گMSS NO. 07 عاّلمه اقبال دانشگاه کشمری، کتاخبانه  

 کیلکون است.جس تجو کرده، هامن گیلکون/ 

ـ :( نزی به مهنی صورت ضبط شده است 1961این واژه در چاپ دمحمجابر عبدالعال حسیین )قاهره،  3  اصطخری، )نک

1961 :113.) 
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نزی به شلک  (2/350: 1939)حوقل ابن صورةالارضاین انم در  .(i پاوریق)نکـ : هامجنا،  است

 آ مده است. کیلکوین

ایرج افشار به و 1در دست است املکاملمسالک و که از نزی فاریس کهین  دو ترمجۀدر 

)اصطخری، را که صورت آ ش ناتری بوده به منت برده است  کویکیلچاپ رسانده، مصّحح ضبط 

را نزی آ ورده  کیلونو  کیلکونهای ها، ضبطو در نسخه بدل (197: 1373؛ مهو، 161: 1340

 کویگیلحممتل است »و متذکر شده است که  (7پاوریق/161: 1340اصطخری،  ←)افشار 

   . )هامجنا(« ها ابشدگیلکی به معین حمهل  

 انمه  ونهامیات جایی که نگارنده جس تجو کرد، این جاینام به جز موارد مذکور در ابال، تنها در 

 :است آ مدههفمت(  ق ـــ اواخر سده  680حکمی َزّجایج )
 

تان و  گنجهبرو  ـــــ   بگری آ رانبس
ـــه مری مریان بود گنجه چو در  ش

 خــــونبه فرمـــــــان آ ن مری ریزند 
 

ـــــری کن اکر   چو تری آ رانبه مشش
 به جنگ تو در چون اسریان بود

ـک برفت از ره  ـاب  2ونـگـلـــکیات
 

 

 (2/1196: 1383)زّجایج، 

ـ ــکیلگون ،انمههامیونای مطابق ضبط مصّحح ـــ  ونگیلککه  توان درایفتاز ابیات فوق می

 خرسو و شریینقرار داش ته است. از سوی دیگر، در اینجا نزی درست مانند  ارسدر شامل رود 

 ادلین منکربینسریت جاللکرده است. در  «گیلکون بریون رفنت از راه»نظامی، شاعر حصبت از 

رفت و  اخالطبه  ونگیلگاقامت کرد... پس از راه  گنجه سلطان چند روز در»نزی آ مده است: 

 در مجموع، از شواهد مزبور .(267: 1384 ،)خرندزی زیدری« غارت برمه زدرا ابز به گرجبالد 

بوده  ارسمعروف، در جانب شامیل رود  مزنلگاهیشود که جاینام مورد حبث، چننی اس تنباط می

 قرار داش ته است.  شاهراهو در یک 

اند ذکر کرده بیلدَ به  بردعرا در مسری  کیلکون /گیلکونمتون جغرافیایی مه، حمل قرار گرفنت  

                                                                        
و دیگری اب ( 5/6قرن )ترمجه   مسالک و ممالکایرج افشار برای متیزی دادن این دو ترمجه از یکدیگر، یکی را اب انم  1

 )نکـ : کتابنامه(. استکرده چاپ ( 7قرن )ترمجه   ممالک و مسالکعنوان 
زّجایج،  ←)پرینیا « ابشد اردبیلدر نزدیکی  کیلاکنشاید » کیلگوناحامتل داده است که  انمههامیونمصّحح  2

 (.2، پاوریق2/1196
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؛ نزی، نکـ : 382: 1906،مقدیس؛ 2/350: 1939حوقل، ؛ ابن193: 1927،اصطخری)نکـ : 

، بنابراین (197: 1373؛ مهو، 161: 1340اصطخری،  ← مسالک و املاملکهای کهن ترمجه

 ساغ کرد.  کهنارمنس تان و  ارانجغرافیایی  این جاینام را ابید در حمدوده   دقیقحمل 

 /ِدوین)ارمین:  َدبیلبه Պարտավ(1/پاراتو )ارمین:بردع شااین ذکر است که مسری 

Դվին)2  یونیک)ارمین:  سیَسجاناز اایلت گذش ته کهن می ارمنس تاندر  Սյունիք)3/س ِ

پایتخت ارمنس تان  ،دبیلرا به  سیسجانغریب سو، خبش اعظم شامل است. این شاهراه از یک

دوم  بود. این جاده از آ غاز نمیه   ارانبردعِ اب  دبیلکرد و از سوی دیگر، راه ارتباطی متصل می

 (.Հակոբյան, 1981 :188تدرجی امهیت پیشنی خود را از دست داد )ق به5م/11قرن 

 ،دبیلبه  بردعو درست در مسری  سیسجانآ ید، در اایلت چنانکه از مأ خذ ارمین برمی

قرار داش ته که انم آ ن خنس تنی ابر در  4(Գեղաքունի)ِگالکوین مزنلگاهی معروف به انم 

ق( آ مده است 1م/7)قرن  6آ اننیا شریایک اثر 5(Մղոնաչափք)ارمین:  س نجمسافتکتاب 

)نکـ کند اند مطابقت میاز آ ن خسن گفته اسالمی نویسان دوره  جغرایفکه  گیلکونو اب جاینام 

:Հակոբյան և այլք, 1986: 1/828 ) . 

مش تق  Ueliku-ḫi/niخود از جاینام اورارتویِی  الکس یک )گراابر( کهارمین  کوینِ الگِ  واژه  

ش نایس عامیانه تأ ثری ریشه، بعدها حتت(Арутюнян, 1985: 200: ـ )برای آ گاهی بیشرت، نکشده 

، (Երեմյան, 1963 :47)درآ مده است 7(ք[քունի]ր[Գեղա[) ِگغارکونیکبه صورت 

ندارد. امروز  گیل انمای قوم گیالنتوان گفت که این واژه ارتباطی اب جاینام بنابراین اب اطمینان می

و خبش اعظم  وانسِ معروف  وجود دارد که درایچه   غارکونیکگِ نزی در ارمنس تان، اس تاین به انم 

سوان نزی در گذش ته گالکوین انم  درایچه  ابید توجه داشت که  گرید.میآ بریز آ ن را دربر حوضه  

؛ Հակոբյան և այլք, 1986: 4/577 های گوانگون این درایچه، نکـ :)برای انمداش ته است 

 . (228: 1373نزی، نکـ : مارکورات، 

نظامی  خرسو و شریینمذکور در  گیلکون هامن امروزی،ک کونیر گغابدون تردید، جاینام 

                                                                        
1 Partav 

2
 Dvin 

3 Syunikʿ 
2  

4
 Gełakʿ uni 

5
 Młonačapʿkʿ 

6
 Anania Širakacʿi 

4  

5  

7
 Geła[r] kʿ uni[kʿ] 

7  
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 قدری غریب به نظر برسد؛ ویل ابید توجه داشت: است. البته ارتباط این دو واژه شاید

شده است. توضیح تلفظ می گاِلکوین به صورت ِگغارکونیکق، 5م/11 . ات پیش از سده  1

وجود  /لدر ارمین الکس یک دو گونه /رسد و آ ن اینکه یک نکته در اینجا رضوری به نظر می

ق کیفیت 5م/11ات قرن  1(լابین )زپس /لزابین. /پس /لنرم ای معمویل، و / /لداش ته است: /

Աճառյան,  نکـ :ابره، این)برای آ گاهی بیشرت در3بدل شده است 2(ղ) /غسایشی ایفته و به /

خرسو و احامتل بس یار، این جاینام در سواد داس تان نابراین بهب  .(648-654 /4 :1979 -1971

انم این  مهسایگیاگر شاعر، تنها به سبب  ،مضبوط بوده است، چهگیلکون به صورت 4شریین

 کرد. ضبط می /غحمل را شنیده بود، ابید آ ن را اب /
ها اکماًل طبیعی است و در بس یاری از واژه مه  aبه مصّوت کواته  ā. ابدال مصّوت بلند 2

خورد اند به چشم میهای گریج و ارمین، وارد متون فاریس شدههایی که از زابناز مجهل جاینام

 گیلکونبه  گالکوین؛ بنابراین تغیری 5(اَزانور /آ زانوور؛ کریب /اکریب ؛گرین /گارین)به عنوان منونه: 

 طبیعی است.  نه تنها مانعی ندارد، بلکه اکمالً 
 اییتوان حدس زد که جاینام مذکور، در فاریس اب بر اساس شلک ارمین این واژه می. 3

 الم )اب کونـگیلَ مضن شلک حصیح آ ن، شده و درظ میتلفّ  (Gēlakūn) 6معلوم واوو  جمهول

( بوده است و نه گیلاکن ای کیلگون. امالی این لکمه به فاریس در آ غاز لکمه اکف ومفتوح 

آ مده است، تلفّظ  پ(53)گ 767، موّرخ میّل پاریس کتاخبانه   که در نسخه   کونکیهل صورت

 کند. آ ن را به فتح الم تأ یید می

 

                                                                        
1

 ł 
2
 γ 

2  

 آ غوانک /کآ لواناز مجهل:  ؛توان مشاهده کردها و اسامی خاص ارمین میرا در بس یاری از جاینام /غ/به  /ل/ابدال  3
 و غریه.  یغیشه /لیشهیِ ؛ کغب /لُکب)اران(؛ 

  سوادش بود موقوف بردعست معروف/ که در ه بیاضش در گزارش  4
 (137: 1386این شــغل بستــند  )نظامی،  کهــنســاالن این کشـــور که هس تنــد/ مــرا بر ُشقــّه    
در آ هنا روی داده،  ها و تصحیفایت که، درابره  بریخ از این واژهچاپ خواهد شدزودی ای که بهنگارنده در مقاهل  5
 کرده است.  حبث تفصیلبه
نشان  (86: 1395ای، عیدگاه طرقبهآ چنه یکی از پژوهشگران ) دیگر را مه ابید افزود: بر پایه   در اینجا یک نکته   6

صامت که به سبب این وضعیت آ وایی خاص را است.  وجود نداش ته جمهول، واو و ایی نونپیش از صامت داده، 

 (.آ گاهی بیشرت، نکـ : هامجنابرای )، نباید به هر وضعیت آ وایی دیگری تعممی داد استپیش آ مده  نای نوغنّه



نظامی خرسو و شریینگیلکون: جاینامی ارمین در  95  
 ام جغ

 نتیجه

به آ ن اشاره  قسطنطنیهبه سوی  موغانکه نظامی در مسری حرکت خرسو از  گیلکونجاینام 

بدل  گغارکونیککهن. این جاینام که بعدها به  ارمنس تانمعروف بوده است، در  مزنلگاهیکرده 

در ارمین الکس یک به وجود آ مده  کوینگالش نایس عامیانه از صورت کهن شده، حتت تأ ثری ریشه

قرار داش ته و خنس تنی ابر در کتاب  دبیلبه  بردع، در راه گیلکونای هامن  کوینالگِ است. 

امروز نزی در آ ن خسن به میان آ مده است.  ق( درابره  1م/7 )سده   اثر آ اننیا شریایک س نجمسافت

 و خبش اعظم حوضه   وانسِ معروف  وجود دارد که درایچه   غارکونیکگِ ارمنس تان، اس تاین به انم 

سوان نزی در گذش ته گالکوین انم داش ته  گرید. شااین ذکر است که درایچه  میآ بریز آ ن را دربر

و  ق(4 حوقل )سده  ق(، ابن4 )سده   ریخصطا ،اسالمی دوره  نویسان میان جغرایف است. از

 جمهول اییاب در فاریس  این واژهاحامتل بس یار، به. اندق( به این حمل اشاره کرده4 مقدیس )سده  

، بر اساس شلک ارمین این مضن ضبط حصیح آ نشده و درلفظ میت (Gēlakūn)معلوم  واوو 

 گیلاکن ای کیلگون.است و نه بوده ( فاریس در آ غاز لکمه اکف مفتوح و الم )اب کونـگیلَ واژه، 
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Gēlakūn‒ an Armenian Place-Name in Neẓāmī's Xosrow o Šīrīn 

 

Amir Zeyghami 

Russian- Armenian (Slavonic) University, Yerevan 

 

Abstract 

In Neẓāmī's Xosrow o Šīrīn when Xosrow leaves Šīrīn in Muγān (Muqān) 

and departs to Constantinople, the poet refers to a toponym named 

gylk/gwn, which has not yet a reliable interpretation. It seems that 

 in the Neẓāmi's poem should be identified with Gełakʿuni, a گیلکون/گیلگون

region in the Lake Sevan basin. The present paper is an attempt to 

identify the place-name گیلگون/گیلکون  in the text of Neẓāmīʼs Xosrow o Šīrīn. 
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