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چکیده
در مثنوی خرسو و شریین نظامی ،هنگامیکه خرسو ،آزرده از معشوق راه قسطنطنیه درپیش
میگرید ،شاعر در مسری حرکت او ،به جایی به انم گیلکون /گیلاکن اشاره میکند که حمل آن
ش ناخته نیست .بریخ شارحان آاثر نظامی بدون توجه به حرکت خرسو از موغان به سوی
قسطنطنیه ،این جاینام را اب گیالن مرتبط دانس تهاند .نگارنده اب رجوع به آاثر اترخیی-ادیب
فاریس و منابع جغرافیایی عریب و ارمین نشان داده است که گیلکون مذکور در خرسو و
شریین ،در مسری بردع به دَبیل قرار داش ته است و اب جاینام ِگغارکونیک ()Գեղարքունիք
در ارمنس تان امروزی مطابقت میکند ،بنابراین ارتباطی اب جاینام گیالن ای قومانم گیل ندارد.
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درآمد
در مثنوی خرسو و شریین حکمی نظامی گنجهای (د614 .ق) ،آجنا که شریین به اکجمویی خرسو
تن منیدهد و شاهزاده اناکم ،آزرده از ددلاده خویش ،راه قسطنطنیه در پیش میگرید ،شاعر به
جایی به انم گیلکون/گیلاکن اشاره کرده است:
پس آنگه پای در گییل بیفرشد

ز راه گیلکون/گیلاکن لشکر به در برد

این واژه در چاپ وحید دس تگردی ،گیلاکن ضبط شده (نظامی )159 :1376 ،و مص ّحح
در پاوریق ،مراد از «راه گیلاکن ای گیلکون» را «از طرف گیالن» دانس ته و اضافه کرده است
که گیالنیان را هنوز مه گیلک گویند (وحید دس تگردی ← هامجنا ،پاوریق .)3مهو (← هامجنا،
پاوریق4؛ نزی :پیوست  ،1ص )495در نسخهبدلها ضبط گیلکون را نزی آورده است .در نسخه
مص َّحح برات زجناین نزی این واژه به صورت گیلگون آمده است (نظامی )98 :1379 ،و مص ّحح
در تعلیقات ،تنها اشاره کرده که گیلگون امس جایی بوده است (زجناین ← نظامی.)472 :1379 ،
ثروتیان ،دیگر مص ّحح آاثر نظامی ،این جاینام را گیلگون ضبط کرده (نظامی )251 :1386 ،و
نوش ته است که منظور از «گیلگون معلوم نگردید» (ثروتیان ← هامن .)630 :در خرسو و
شریین چاپ ابکو (نظامی )277 :1960،و گزیدۀ خرسو و شریین (مهو )118 :1376،نزی این
جاینام ،به ترتیب ،به صورت گیلگون و گیلاکن ضبط شده است .آییت (← هامن )417 :در
تعلیقات گزیدۀ خرسو و شریین ،گیلاکن را «گیلک  +ان پسوند ماکن و نسبت» و مرتادف
گیالن دانس ته است.
هامنطور که مالحظه میشود شارحان به این مس ئهل توجه نکردهاند که خرسو از موغان
(موقان ،حمل اقامت شریین) به سوی قسطنطنیه حرکت میکند و بنابراین به هیچ روی ممکن
نیست که از گیالن گذش ته ابشد .تنها جمتیب مینوی در تصحیح ترمجه کتاب سریت جاللادلین
منکربین (قرن  ،)7هنگامی که به جاینام گیلگون برخورده (نکـ  :خرندزی1زیدری،152 :1384 ،
 )267 ،154متوجه این تناقض شده و در پااین کتاب ،در خبش «افاضات و تصحیح اغالط»
 1تلفّظ و صورت حصیح این انمَ ،جـ ِزیـدَ ری است (برای تفصیل دراینابره ،نکـ  :شفیعی کدکین ،دمحمرضا (،)1393
«خرندز ای جزیدر؟» ،خبارا ،س  ،15مشــ .29 -26 :99
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نوش ته است:
امس این حمل بدین صورت و نزی به شلک گیلگان در خرسو و شریین نظامی آمده است؛
در داس تان حرکت کردن خرسو پرویز از موغان که حمل شریین بوده است به قسطنطنیه
(مینوی ← خرندزی زیدری.)478 :1384 ،

و پس از نقل بیت مذکور ،اضافه کرده است که «تصور اینکه مراد گیالن ابشد انیش از
سادهلویح و یبدقیت است» (هامجنا) .مینوی (← هامن )392 :در تعلیقایت که بر کتاب مذکور
نوش ته ،درابرۀ جاینام گیلگون توضیحی داده است که ات حدودی راهگشاست:
در اترخی گرجس تان مس تخرج از مأخذ گریج که بروسه به فرانسه هتیه کرده است ،1در
جدل اول ص 520این حمل به صورت  Gélacounآمده است و از عبارت کتاب
برمیآید که حمیل کوهس تاین و ییالیق بوده است در جوار کوه آرارات که لشکراین اتاتر
آجنا را برای اقامتگاه اتبس تاین خود برگزیدند.

حبث
مورخ 763ق و
در نسخههای کهن ُخسه نظامی ،مانند نسخ مضبوط در کتاخبانه ّمیل پاریسّ ،
767ق ،این واژه به ترتیب ،به صورت کیلکون (گ 34ر ،حرف /ی /بدون نقطه) و کیهل کون
(گ 53پ) آمده است که تردیدی برای پذیرفنت ضبط گیلکون /کیلکون ابیق منیگذارد.2
از میان جغرایفنویسان دوره اسالمی ،اصطخری (د346 .ق) ،ابنحوقل (د .پس از
367ق) و مقدیس (380-334ق) از این حمل اید کردهاند .این جاینام در احسنالتقاس می مقدیس
( )382 :1906به صورت کیلکوین و در مسالک و املاملک اصطخری ( 3)193 :1927به
شلک کیلکوی ضبط شده ،البته دخویه صورتهای کیلکون و لکیکون را نزی به دست داده
Brosset, M. F. (1849-1858), Histoire de la Géorgie, 5 vols., Saint-Pétersbourg.
2

1

البته در بریخ نسخهها به صورتهایی مانند کیلوان نزی برمیخورمی (به عنوان منونه ،نکـ  :نسخه خرسو و شریین

کتاخبانه ّعالمه اقبال دانشگاه کشمری ،MSS NO. 07 ،گ102پ) .ویل ضبط نسخههای کهن ات جایی که نگارنده
جس تجو کرده ،هامن گیلکون /کیلکون است.
 3این واژه در چاپ دمحمجابر عبدالعال حسیین (قاهره )1961 ،نزی به مهنی صورت ضبط شده است (نکـ  :اصطخری،
.)113 :1961
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است (نکـ  :هامجنا ،پاوریق  .)iاین انم در صورةالارض ابنحوقل ( )350/2 :1939نزی به شلک
کیلکوین آمده است.
در دو ترمجۀ فاریس کهین نزی که از مسالک و املاملک در دست است1و ایرج افشار به
چاپ رسانده ،مص ّحح ضبط کیلکوی را که صورت آش ناتری بوده به منت برده است (اصطخری،
161 :1340؛ مهو )197 :1373 ،و در نسخه بدلها ،ضبطهای کیلکون و کیلون را نزی آورده
(افشار ← اصطخری/161 :1340 ،پاوریق )7و متذکر شده است که «حممتل است گیلکوی
به معین حمهل گیلکیها ابشد» (هامجنا).
ات جایی که نگارنده جس تجو کرد ،این جاینام به جز موارد مذکور در ابال ،تنها در هامیونانمه
حکمی َز ّجایج (680ق ـــ اواخر سده هفمت) آمده است:
برو گنجه بســـــ تان و آران بگری
چو در گنجه شـــه مری مریان بود
به فرمـــــــان آن مری ریزند خــــون

به مششـــــری کن اکر آران چو تری
به جنگ تو در چون اسریان بود
اتـابـک برفت از ره کی ـــل ـگ ـون2
(ز ّجایج)1196/2 :1383،

از ابیات فوق میتوان درایفت که گیلکون ـــ ای مطابق ضبط مص ّحح هامیونانمه ،کیلگونـــ
در شامل رود ارس قرار داش ته است .از سوی دیگر ،در اینجا نزی درست مانند خرسو و شریین
نظامی ،شاعر حصبت از «بریون رفنت از راه گیلکون» کرده است .در سریت جاللادلین منکربین
نزی آمده است« :سلطان چند روز در گنجه اقامت کرد ...پس از راه گیلگون به اخالط رفت و
بالد گرج را ابز بهغارت برمه زد» (خرندزی زیدری .)267 :1384 ،در مجموع ،از شواهد مزبور
چننی اس تنباط میشود که جاینام مورد حبث ،مزنلگاهی معروف ،در جانب شامیل رود ارس بوده
و در یک شاهراه قرار داش ته است.
متون جغرافیایی مه ،حمل قرار گرفنت گیلکون /کیلکون را در مسری بردع به َدبیل ذکر کردهاند
 1ایرج افشار برای متیزی دادن این دو ترمجه از یکدیگر ،یکی را اب انم مسالک و ممالک (ترمجه قرن )6/5و دیگری اب
عنوان ممالک و مسالک (ترمجه قرن )7چاپ کرده است (نکـ  :کتابنامه).
 2مص ّحح هامیونانمه احامتل داده است که کیلگون «شاید کیلاکن در نزدیکی اردبیل ابشد» (پرینیا ← ز ّجایج،
 ،1196/2پاوریق.)2

گیلکون :جاینامی ارمین در خرسو و شریین نظامی

93

ام جغ

(نکـ  :اصطخری193 :1927،؛ ابنحوقل350/2 :1939 ،؛ مقدیس382 :1906،؛ نزی ،نکـ :
ترمجههای کهن مسالک و املاملک ← اصطخری161 :1340 ،؛ مهو ،)197 :1373 ،بنابراین

حمل دقیق این جاینام را ابید در حمدوده جغرافیایی اران و ارمنس تان کهن ساغ کرد.
شااین ذکر است که مسری بردع (ارمین :پاراتو1(Պարտավ/به دَبیل (ارمینِ :دوین/
سیسجان (ارمینِ :س یونیک 3)Սյունիք/در ارمنس تان کهن میگذش ته
 2)Դվինاز اایلت َ
است .این شاهراه از یک سو ،خبش اعظم شاملغریب سیسجان را به دبیل ،پایتخت ارمنس تان
متصل میکرد و از سوی دیگر ،راه ارتباطی دبیل اب بردعِ اران بود .این جاده از آغاز نمیه دوم
قرن 11م5/ق بهتدرجی امهیت پیشنی خود را از دست داد (.)Հակոբյան, 1981: 188
چنانکه از مأخذ ارمین برمیآید ،در اایلت سیسجان و درست در مسری بردع به دبیل،
مزنلگاهی معروف به انم ِگالکوین ( 4)Գեղաքունիقرار داش ته که انم آن خنس تنی ابر در
کتاب مسافتس نج (ارمین 5)Մղոնաչափք :اثر آاننیا شریایک( 6قرن 7م1/ق) آمده است
و اب جاینام گیلکون که جغرایفنویسان دوره اسالمی از آن خسن گفتهاند مطابقت میکند (نکـ
.)Հակոբյան և այլք, 1986: 1/828 :
تویی  Ueliku-ḫi/niمش تق
کوین ارمین الکس یک (گراابر) که خود از جاینام اورار ِ
واژه ِگال ِ
شده (برای آگاهی بیشرت ،نکـ  ،)Арутюнян, 1985: 200 :بعدها حتتتأثری ریشهش نایس عامیانه
به صورت ِگغارکونیک (]7)Գեղա[ր]քունի[քدرآمده است (،)Երեմյան, 1963: 47
بنابراین اب اطمینان میتوان گفت که این واژه ارتباطی اب جاینام گیالن ای قومانم گیل ندارد .امروز
نزی در ارمنس تان ،اس تاین به انم ِگغارکونیک وجود دارد که درایچه معروف ِسوان و خبش اعظم
حوضه آبریز آن را دربرمیگرید .ابید توجه داشت که درایچه سوان نزی در گذش ته گالکوین انم
داش ته است (برای انمهای گوانگون این درایچه ،نکـ Հակոբյան և այլք, 1986: 4/577 :؛
نزی ،نکـ  :مارکورات.)228 :1373 ،
بدون تردید ،جاینام گغارکونیک امروزی ،هامن گیلکون مذکور در خرسو و شریین نظامی
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است .البته ارتباط این دو واژه شاید قدری غریب به نظر برسد؛ ویل ابید توجه داشت:
 .1ات پیش از سده 11م5/قِ ،گغارکونیک به صورت ِگالکوین تلفظ میشده است .توضیح
یک نکته در اینجا رضوری به نظر میرسد و آن اینکه در ارمین الکس یک دو گونه /ل /وجود
داش ته است/ :ل /نرم ای معمویل ،و /ل /پسزابین/ .ل /پسزابین ( 1)լات قرن 11م5/ق کیفیت
سایشی ایفته و به /غ 2)ղ( /بدل شده است(3برای آگاهی بیشرت دراینابره ،نکـ Աճառյան, :
 .)1971- 1979: 4/ 648-654بنابراین بهاحامتل بس یار ،این جاینام در سواد داس تان خرسو و
شریین4به صورت گیلکون مضبوط بوده است ،چه ،اگر شاعر ،تنها به سبب مهسایگی انم این
حمل را شنیده بود ،ابید آن را اب /غ /ضبط میکرد.
مصوت کواته  aمه اکم ًال طبیعی است و در بس یاری از واژهها
مصوت بلند  āبه ّ
 .2ابدال ّ
از مجهل جاینامهایی که از زابنهای گریج و ارمین ،وارد متون فاریس شدهاند به چشم میخورد
(به عنوان منونه :گارین /گرین؛ اکریب /کریب؛ آزانوور /اَزانور)5؛ بنابراین تغیری گالکوین به گیلکون
نه تنها مانعی ندارد ،بلکه اکم ًال طبیعی است.
 .3بر اساس شلک ارمین این واژه میتوان حدس زد که جاینام مذکور ،در فاریس اب ایی
جمهول و واو معلوم )Gēlakūn( 6تلفّظ میشده و درمضن شلک حصیح آن ،گیل َـکون (اب الم
مفتوح و اکف فاریس در آغاز لکمه) بوده است و نه گیلاکن ای کیلگون .امالی این لکمه به
مورخ ( 767گ53پ) آمده است ،تلفّظ
صورت کیهلکون که در نسخه کتاخبانه ّمیل پاریسّ ،
آن را به فتح الم تأیید میکند.

γ

2

ł

1
2

 3ابدال /ل /به /غ /را در بس یاری از جاینامها و اسامی خاص ارمین میتوان مشاهده کرد؛ از مجهل :آلوانک /آغوانک
(اران)؛ ُلکب /کغب؛ ِیلیشه /یغیشه و غریه.
 4بیاضش در گزارش هست معروف /که در بردع سوادش بود موقوف
کهــنســاالن این کشـــور که هس تنــد /مــرا بر ُشقــ ّه این شــغل بستــند (نظامی)137 :1386 ،
 5نگارنده در مقاهلای که بهزودی چاپ خواهد شد ،درابره بریخ از این واژهها و تصحیفایت که در آهنا روی داده،
بهتفصیل حبث کرده است.
 6در اینجا یک نکته دیگر را مه ابید افزود :بر پایه آچنه یکی از پژوهشگران (عیدگاه طرقبهای )86 :1395 ،نشان
داده ،پیش از صامت نون ،واو و ایی جمهول وجود نداش ته است .این وضعیت آوایی خاص را که به سبب صامت
غنّهای نون پیش آمده است ،نباید به هر وضعیت آوایی دیگری تعممی داد (برای آگاهی بیشرت ،نکـ  :هامجنا).
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نتیجه
جاینام گیلکون که نظامی در مسری حرکت خرسو از موغان به سوی قسطنطنیه به آن اشاره
کرده مزنلگاهی معروف بوده است ،در ارمنس تان کهن .این جاینام که بعدها به گغارکونیک بدل
شده ،حتت تأثری ریشهش نایس عامیانه از صورت کهن گالکوین در ارمین الکس یک به وجود آمده
استِ .گالکوین ای هامن گیلکون ،در راه بردع به دبیل قرار داش ته و خنس تنی ابر در کتاب
مسافتس نج اثر آاننیا شریایک (سده 7م1/ق) درابره آن خسن به میان آمده است .امروز نزی در
ارمنس تان ،اس تاین به انم ِگغارکونیک وجود دارد که درایچه معروف ِسوان و خبش اعظم حوضه
آبریز آن را دربرمیگرید .شااین ذکر است که درایچه سوان نزی در گذش ته گالکوین انم داش ته
است .از میان جغرایفنویسان دوره اسالمی ،اصطخری (سده 4ق) ،ابنحوقل (سده 4ق) و
مقدیس (سده 4ق) به این حمل اشاره کردهاند .بهاحامتل بس یار ،این واژه در فاریس اب ایی جمهول
و واو معلوم ( )Gēlakūnتلفظ میشده و درمضن ضبط حصیح آن ،بر اساس شلک ارمین این
واژه ،گیل َـکون (اب الم مفتوح و اکف فاریس در آغاز لکمه) بوده است و نه گیلاکن ای کیلگون.
کتابنامه
– ابنحوقل ،ابوالقامس (1939م) ،صورةالارض ،تصحیح دخویه ،لیدن :بریل.
– اصطخری ،ابواحسق ابراهمی بن دمحم (1927م) ،املسالک و املاملک ،تصحیح دخویه ،لیدن :بریل.
– ــــــــــــــــــــ (1961م) ،املسالک و املاملک ،حتقیق دمحمجابر عبدالعال حسیین ،مراجعة دمحم شفیق
غرابل ،قاهره :الهیئة العامة لقصور الثقافة.
– ــــــــــــــــــــ ( ،)1340مسالک و ممالک (ترمجه فاریس از قرن  ،)6/5به کوشش ایرج افشار،
هتران :بنگاه نرش و ترمجه کتاب.
– ـــــــــــــــــــ ( ،)1373ممالک و مسالک ،ترمجه دمحم بن اسعد بن عبدهللا تسرتی ،به کوشش ایرج
افشار ،هتران :موقوفات دکرت محمود افشار.
– خرندزی زیدری نسوی ،شهابادلین دمحم ( ،)1384سریت جاللادلین منکربین (ترمجه فاریس از
اصل عریب از مرتمج جمهول در قرن  7جهری) ،تصحیح ،مقدمه و تعلیقات جمتیب مینوی ،هتران:
علمی و فرهنگی.
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َز ّجایج ( ،)1383هامیونانمه (اترخی منظم حکمی ز ّجایج) (2ج) ،تصحیح عیل پرینیا ،هتران:
فرهنگس تان زابن و ادب فاریس.
عیدگاه طرقبهای ،وحید (« ،)1395درنگی بر مباحث ّفین شاهنامه در دومنی تصحیح دکرت خالقی
مطلق» ،گزارش مریاث ،دوره  ،3س ،1مشــ 3و .88 -75 :4
مارکوارت ،یوزف ( ،)1373ایرانشهر بر مبنای جغرافیای مویس خورین ،هتران :اطالعات.
مقدیس ،دمحم بن امحد ( ،)1906احسنالتقاس می یف معرفة الاقالمی ،تصحیح دخویه ،لیدن :بریل.
نظامی گنجهای ،الیاس بن یوسف ( ،)1960خرسو و شریین ،مص ّحح :ا .ی .برتلس ،ترتیبدهنده
منت :ل .ا .خهاتقوروف ،ابکو :فرهنگس تان علوم مجهوری شوروی سوس یالیس یت آذرابجیان.
ــــــــــــــــــــ ( ،)1376خرسو و شریین ،تصحیح و حوایش حسن وحید دس تگردی ،به کوشش
سعید محیداین ،هتران :قطره.
ــــــــــــــــــــ ( ،)1379خرسو و شریین ،تصحیح برات زجناین ،هتران :دانشگاه هتران.
ــــــــــــــــــــ ( ،)1386خرسو و شریین ،تصحیح و رشح هبروز ثروتیان ،هتران :امریکبری.
ـــــــــــــــــــ ( ،)1376گزیده خرسو و شریین ،تلخیص ،مقدمه و توضیحات :عبداحملمد آییت،
هتران :علمی و فرهنگی.
مورخ 763ق.
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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
گیلگون/ گیلکونin the Neẓāmi's poem should be identified with Gełakʿuni, a
region in the Lake Sevan basin. The present paper is an attempt to
identify the place-name گیلگون/ گیلکونin the text of Neẓāmīʼs Xosrow o Šīrīn.
Keywords: Neẓāmīʼs Xosrow o Šīrīn, Gēlakūn, Gełakʿuni, Armenia.

