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 32-25، ص 1390 پائيز و زمستان، چهاردهمم، شماره هفتسال  تاريخ و تمدن اسالمي،

 

  
  

  1ها ها و كشّي شكَ
  

  2نژاد منصور داداش
  ، قم، ايراناستاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 
  

   چكيده
در منابع رجالي، تاريخي و . جهان اسالممناطق شرقي نامي است مشترك براي چند مكان در  كش

نام داشته شش مكان كه كش  در اين مقاله. هاي بسياري سخن رفته است يها و كشّ جغرافيايي از كش
مشاهير منسوب به آنها آنها به دست داده شده،  هاي مختلف و موقعيت جغرافيايي ، ضبطشده شناسايي
ها و منسوبان بدانها صورت  هايي كه در كاربرد نام اين مكان ، و به برخي از اشتباهات و خلطشده معرفي
  . اشاره شده است ،گرفته
  

  .انتساب به كش، شرجال منسوب به ككس،  /شكَ: ها كليدواژه

                                                 
  .20/11/1390 :تاريخ تصويب؛ 14/9/1390 :تاريخ وصول. 1
   m.dadash@yahoo.com:پست الكترونيك .2
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  مقدمه
كش در جغرافياي جهان اسالم نام چند مكان مختلف است كه اين اشتراك موجب پديد آمدن 
اشتباهاتي در انتساب افراد به اين اماكن شده كه براي تصحيح و تمييز ميان آنها، بررسي 

كه خاستگاه مشهورترين اين اماكن . جغرافيايي و تعيين حدود هر يك از اين شهرها الزم است
دانشمندان بسياري بوده و انصراف واژه نيز بدان مكان است، شهري در ماوراء النهر و از توابع 

) اوايل قرن چهارم( اين شهر در نزد شيعيان به جهت انتساب ابو عمرو كشي. سمرقند بوده است
چنان . نويسنده كتاب رجال و كوچ برخي محدثان قمي در قرن سوم بدان منطقه اهميت دارد

، )هـ249.د(چون عبد بن حميد كشي  كه نزد اهل سنت به جهت انتساب دانشمنداني هم
هاي مختلف و  كش دراين مقاله. محدث و مفسر سرشناس سني داراي جايگاه بلندي است

هر كدام مشخص و به جغرافيايي  آنها شناسايي و موقعيتبه هر يك از  مشاهير منسوب
   .شود انتساب برخي از رجال بدانها اشاره مي ن دراخرأاشتباهات قدما و مت

  
       ضبط نام

. به سه صورت كس، كَش و كيش ضبط شده كه دو مورد اول بيشتر به كار رفته است شكَنام 
مناطق  در ويدبا شين خطا دانسته و گبه فتح كاف يا را  »كس«قرائت ) .ه 475.د(ابن ماكوال 

 1.اند كرده به كسر كاف و با سين تلفظ مىرا  »سك«نام  همه ،شنيده است كه و سمرقند ابخار
 »ىسك«است و منسوب به آن را  »كس«اين شهر  نامنيز گفته است ، ).ه 562 .د(سمعانى 

ياقوت نيز ضبط آن را به كسر كاف و تشديد سين دانسته  2.است »شكَ«آن  اما مشهورِ ،گويند
و در »  سك« بدون نقطه به صورتوارد، اين واژه م در تاريخ طبرى در بيشتر 3.) سك(است

» قَش«برخي نيز نام شهر مورد نظر را  4.است با نقطه ثبت شده »كش«به صورت موارد اندكي 
كس، /كش :با توجه به نام اصلي شهرالبته كه  ،اند گفته و واژه قشقايي را برگرفته از آن دانسته

  5.اند سان كهن از اين شهر با عنوان قش ياد نكردهنوي و جغرافي نمايد ميدرست نااين اشتقاق 
                                                 

  .4/460 ،معجم البلدان؛ ياقوت حموي، 7/185ابن ماكوال،  . 1
  .5/70سمعاني،  . 2
  .4/460، معجم البلدانياقوت حموي، . 3
 .144، 8/135؛ 352، 6/325طبري،  .4

جزء اول نام شهري . است »قايي«و  »قش«از دو جزء مركب قشقايي  واژه: گويند موافقان اين اشتقاق چنين مي .5
ييد اين نظر أدر ت. باشد قبيله تركان اوغوز مي 24نام يكي از دوم  جزء بوده و) ازبكستان كنوني(در تركستان قديم 
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 مكاننام چند  »شك«

ترين آنها  كه معروف 1دانسته شده استمكان مختلف نام چند  »شك«در كتب تاريخ و جغرافيا 
شدند به شرح  شناخته ميكش نام  بهجاهايي كه . النهر است همان شهرى است كه در ماوراء

  :زير است
خاستگاه دانشمندان بسياري است كه كه  )نسف(=بخشَنزديك نَ ونهر ال شهرى در ماوراء. 1

توان  كشي مي رجالو  القند في ذكر علماء سمرقندهاي  تن از آنان در كتاب 130به نام بيش از 
در اين . نام آن آمده است 2در كتيبه زرتشت ي داشته واين شهر قدمت بسيار .دست يافت

توران و مكوران و كش و سغد مناطقي چون اسانى شامل حوزه امپراتورى شاهنشاهى س ،كتيبه
تغيير نام » شهر سبز«اين شهر در قرن هشتم و در دوران تيمور به  3.و شاش دانسته شده است

منابع تدوين  5.كند ييد ميأنامي را تتغيير مانده از قرن هشتم چنين  هاي به جاي سكه و 4داد
، )9قرن (نظام الدين شامي به عنوان نمونه .اند ار بردهاين نام را به كنيز بعد  هاي در دوره شده
    6.ياد كرده است» شهر سبز«از اين شهر با تعبير  ظفرنامه در

در دره پايين هيرمند آن  هحدودمو كه نام آن در كتب فتوح آمده  سيستانشهرى در . 2
در ياد  شكال العالماجيهانى در  7.دانسته شده است  ستاندكى كمتر از نيمه راه ميان زرنگ و ب

خوانده و فاصله ميان كش و سيستان را سى فرسنگ  بردهنام  »كش« از شهرهاى سيستان از
 تاريخگمنام لف ؤين منهمچ 1.داند را شهرى مشهور از سرزمين سند مى »كس«ياقوت  8.است

                                                                                                                   
كشكه . دانسته شده است) قشقه دريا (=قشقا منطقهقوم قشقايي نيز توان به اين نكته توجه داشت كه خاستگاه  مي

تركان  قبيله قايي ازرا از ها  قشقاييتوان  ميپس  .ايالتي در ازبكستان استاينك نام رود و ) قشقه دريا(=دريا 
  .16، )فوالدي(در داري : نك. دانستساكن سرزمين قشقه دريا 

 .163، برگزيده مشتركياقوت حموي،  .1

 .اسـت  متعلق به شاپور، دومين پادشاه ساسانيدر نزديكي تخت جمشيد كه  كتيبه كعبه زرتشت در نقش رستم .2
، سـامي : نك .منصب اشاره شده استشخصيت و  200محل جغرافياي و حدود  200به نام بيش از در اين كتيبه 

44.  
  .344فراي،  .3
  .1/483يزدي، شرف الدين علي، : و نك 499لسترنج،  .4
  .1/309بارتولد،  .5
  .15نظام الدين شامي،  .6
  .236باسورث، . 7
  .165، جيهاني  .8
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كش  ،دادهلسترنج نيز احتمال  2.كند هاي سيستان ياد مي ، كش را از جمله كورهسيستان
 3.است موسوم به كاخ يا كهيج هكه امروز باشدهمان محلى جود در سيستان مو

ياقوت حموي عبد بن حميد . در منابع از دانشمندان منسوب به اين شهر يادي نشده است
ديگر نويسندگان  در حالي كه اين انتساب درست نيست 4است نسبت دادهكشي را به اين مكان 

  5.ندا تصريح كرده ،است النهر كش ماوراء اهلبر اين كه وي 
ابو  :نويسد او مى. را ياد كرده است »س شيرازكَ«ياقوت در يك مورد نام . در شيراز شهري. 3

 ).ه 218-198. حك( مأمون و دست به شورش زددر فارس ساره فرزند لؤى در زمان مأمون 
متفرق محمد بن اشعث را براى سركوب وى گسيل داشت كه در صحراى كس شيراز جمع او را 

دو بار از كش . ه 797و سال  .ه 796ناصري نيز در گزارش حوادث سال  فارسنامهدر  6.ساخت
  7.به عنوان يكي از شهرهاي اطراف شيراز ياد شده است

مانند حسن بن احمد بن محمد، ابو  ،برخى از علما هم منسوب به كش و هم شيراز هستند
در شيراز خطيب ) .ه 440حدود  .د(د على كشى شيرازى كه فرزندش محمد بن حسن بن احم

 8.بوده است

 سهاند،  ضبط شده »كس«عالوه بر سه جايگاه مذكور در باال كه با نام  ياييدر متون جغراف
   :اند معرفى شده »كَش«با نام نيز ديگر  جاي

كاف ضبط  به فتح »شكَ«نام اين روستا . اى در سه فرسنگى جرجان بر فراز كوه دهكده. 4
ابو زرعه محمد بن يوسف بن محمد بن جنيد كشى  ين دهكدهاز منسوبان بد .شده است

چنين ابو سهل محمد بن احمد بن عبد اهللا  هم 9.در گذشت .ه 390جرجانى است كه در سال 
نصير بن كثير  10.در همين روستا درگذشت كردهاسترآبادى كه از ابو بكر اسماعيلى روايت نقل 

                                                                                                                   
  .4/460، معجم البلدانياقوت حموي، . 1
  .28، تاريخ سيستان. 2
  .368لسترنج،  .3
 .4/460، معجم البلدانموي، ياقوت ح. 4

  .81، رقم 12/235، ذهبي؛ 3610، رقم 18/527، مزي؛ 8/401ابن حبان،  .5
  .3/298، معجم البلدانياقوت حموي،  .6
  .326، 1/325فسايي،  .7
  .17/209، ؛  ذهبي7/186ابن ماكوال،؛ 5/152سمعاني،  .8
  .1/419؛ ابن فهد، 2498، شماره 187، حاكم نيشابوري؛ 454، سهمي .9

  .457، سهمي .10
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برخي  1.نطقه بوده كه قبرش در كش زيارتگاه استكشى نيز از علما و زهاد اين م
ماوراء النهر به هم » كس«اين مكان را با ، الروض المعطارمانند حميري در نويسان  جغرافي

 ترجمابراهيم آيتي ممحمد  2.اند آميخته و اطالعات اين دو منطقه را از يكديگر تفكيك نكرده
نيز دچار چنين اشتباهي  دمشق ةينريخ مدتايعقوبي و علي شيري مصصح كتاب  كتاب البلدان

 3.اند شده

كه تعدادي از طالبان علم در بر نظر ياقوت نام اين دهكده را  بنا. اى در اصفهان دهكده. 5
به ضم جيم و تشديد » شج« 4.نويسند مى »شيج« به جاى كاف با جيم اند، آنجا حضور داشته

بود كه دانشمنداني همچون يوسف بن احمد  نام روستايي نزديك صفَد از شهرهاي شامشين، 
   5.جشّي و محمد بن محمد بن شمس جشّي بدانجا منسوب بودند

  .كه از منسوبين به آن در منابع يادي نشده است 6يسفونتدر اطراف اي  يا محلهشهري . 6
با عنوان كس يا كَش ياد شده، شهر كش در ماوراء النهر از آنها از ميان شش مكاني كه 

  .يابد و اطالق اين واژه بدان مكان انصراف مي ردرت بيشتري داشه
نه به جهت انتساب به اماكن ياد شده باال بلكه به گاه افراد از كشي به برخي  اسم نسبت

 كشىبن مسلم بن ماعز ابراهيم بن عبد اهللا  ابو مسلماز آن جمله است . ديگري بوده است علل
در اسناد بسياري از روايات اهل سنت نام او . شهور بودم» كجي«و » كشي«كه به  ).ه 292. د(

) .ه 249 .د(پاي محدث و مفسر سرشناس عبد بن حميد  توان هم وجود دارد و شهرتش را مي
در  7.مجلس درس با شكوهي داشت و هفت مستملي در مجلس درسش حاضر بودند او .دانست

جد  هشى منسوب است بگويد ككشى يا كجى اختالف است، سمعانى ه خصوص وجه شهرت او ب
خانه او وقتى در بصره  زيرا ،است »گچى«اند كشى معرّب  و بعضى ديگر گفته ؛)كش(اعالى او 

ياقوت  8.جى استگكشى معرب در اين صورت ، ]بياوريد[گفت گچ گچ  مي پيوسته ،ساخت مي

                                                 
  .5/78؛ سمعاني، 477، سهمي. 1
  .501حميري،  .2
  .، پاورقي علي شيري48/228، پاورقي آيتي؛ ابن عساكر، 120يعقوبي،  .3
  .4/462، معجم البلدانياقوت حموي، . 4
  .1/398اسكندري، : و نك 10/38؛ سخاوي،3/97، ابن ماكوال .5
  .1/195اعتماد السلطنه،  .6
  .6/119؛ خطيب بغدادي، 2/171زدي، آ .7
  .5/36،78و  4/528سمعاني،  .8
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كرد كه كجى  مياز ابو موسى حافظ نقل النهر نبوده و  حموي معتقد بود كه او از كش ماوراء
حسين بن چنين است ابو علي  هم. 1»زير كج«در خوزستان موسوم به اي قريهه منسوب است ب

سمعاني در د و د جامعي در شهر نسف بووي مسج اقامتگاه كه) .ه 396 .د( فارس فقيه كسى
   2.يكي از روستاهاي بخارا دانسته است» كث«، او را از »الكثي«عنوان 

 از »كشانيه«اين افراد منسوب به  .اند ياد كرده هم »كُشاني«ي با نسبت منابع از دانشمندان
  .كه متفاوت از شهر كش است 3باشند شهرهاي سمرقند مي

  
  نتيجه

كمك   ،بدانهامنسوبين شناسايي و  ه آنهاحدودمتعيين  و بحث و بررسي درباره اماكن جغرافيايي
ويژه اطالع از وابستگي و  ها به ن آگاهيشاياني است براي جلوگيري از اشتباهات تاريخي و اي

» كش« نام. هاي تاريخي اي است الزم براي تحليل و بررسي خاستگاه شهري دانشمندان، مقدمه
اما با دقت در اشتباه برخي مورخان گرديده  بروزاز آن جهت كه نام چند مكان بوده، موجب 

  .همنام را از هم بازشناختهاي  توان اين مكان هاي مختلف و به قرائن گوناگون مي»كش«
  

  كتابشناسي
  .، بي تادار الفكر ،بيروت ،كتاب الثقات ،ابن حبان، محمد بن حبان بستى

علي شيري، بيروت، دار الفكر،  به كوشش، تاريخ مدينه دمشق، ن عساكر، علي بن حسين ابو القاسماب
  .ق 1415

عبد الملك بن  به كوشش، يخ البلد االمينالدر الكمين بذيل العقد الثمين في تار، ابن فهد هاشمي، عمر
  .  ق 1421عبد اهللا بن دهيش، بيروت، دار خضر، 

   .1411، ةلعلمي، دار الكتب ا، بيروتاالكمالابن ماكوال،  
 2006،  لعلميةدار الكتب ا، بيروت،  احمد عبداهللا محمود به كوشش،  تاريخ الموصل، ازدي، يزيد بن محمد

  .ق 1427م 

                                                 
  . 462، 4/438، معجم البلدانياقوت حموي،  .1
  .5/35؛ 2/127 سمعاني،  .2
سمعاني كشاني را به ضم كاف ثبت كرده است، اما ياقوت . 4/461، معجم البلدان؛ ياقوت حموي، 5/73سمعاني،  .3

  .ياقوت فتح آن را اولي دانسته است
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حمد الجاسر، رياض، مركز الملك  به كوشش، االمكنه و المياه، لفتح نصر اهللا بن عبد اهللابوا اسكندري،
   .ق 1425، ةميفيصل للبحوث و الدراسات االسال

انتشارات دانشگاه هاشم محدث، تهران،  به كوشش،  مرآة البلدان  ، ، محمد حسن خانهاعتماد السلطن
  .ش 1367، تهران

  .1352انتشارات بنياد فرهنگ ايران،  ،ترجمه كريم كشاورز ،مهتركستان نا ،و. بارتولد، و
 .ش1370، ترجمه حسن انوشه، تهران، سپهر، تاريخ سيستان، كيلفورد ادموند، باسورث

  .ش1366ملك الشعراء بهار، تهران، انتشارات پديده خاور،  به كوشش ، تاريخ سيستان
لى بن عبد السالم كاتب، تعليقات فيروز منصورى، ، ترجمه عاشكال العالمالقاسم بن احمد، جيهانى، ابو

  .ش1368شركت به نشر، 
، ترجمه محمد بن حسين خليفه نيشابورى، تاريخ نيشابور محمد بن عبد اهللا، ، ابو عبداهللايحاكم نيشابور

  .1375نشر آگه،  ،تهران ،تصحيح محمد رضا شفيعى كدكنى
   .م1984احسان عباس، بيروت، مكتبه لبنان،  كوششبه ، الروض المعطار،  حميري، محمد بن عبد المنعم

  .ق 1417،  لعلميةدار الكتب اعبد القادر عطا، بيروت،  به كوشش، تاريخ بغداد، خطيب بغدادي
  .1388انتشارات قشقايي،  شيراز، ،تاريخ اجتماعي و سياسي ايل بزرگ قشقايي، وز، نور)فوالدي(داري در

 ، تحقيق شعيب االرنؤوط، بيروت،سير اعالم النبالءبن عثمان،  ذهبى، شمس الدين محمد بن احمد
  .ق1414، لةالرسا سسةمؤ

  . 1388 ،سمت ، تهران،تمدن ساساني ، علي،سامي
 دار منشورات ، بيروت،التاسع القرن ألهل الالمع الضوءسخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن، 

  .ةالحيا مكتبة
بيروت،  ،عبد اهللا عمر البارودى به كوشش  ،االنساب ،محمد بن منصور عبد الكريم بند ابو سعسمعانى، 

  .ق1408، لعلميةدار الكتب ا
بيروت، عالم  ،محمد عبد المعيد خانبه كوشش  ،تاريخ جرجان جرجاني، حمزه بن يوسف،سهمى 
  .ق1407الكتاب، 
  .ق1387، نيةالتراث، ط الثامحمد أبوالفضل ابراهيم، بيروت، دار به كوشش ، تاريخ األمم و الملوكطبري، 

تهران، شركت انتشارات علمى و فرهنگى،  ،نيا ترجمه مسعود رجب ،ميراث باستانى ايران ،فراى، ريچارد
  .ش1377

، امير كبيرمنصور رستگار فسايي، تهران، به كوشش ، فارسنامه،  فسايي، حاج ميرزا حسن حسيني
  . ش1382
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، ترجمه محمود عرفان، تهران،  ي اسالمي خالفت شرقيها جغرافياي تاريخي سرزمينلسترنج، گاي، 
  . ش 1383 ، فرهنگي انتشارات علمي و

 سسةبشار عواد معروف، بيروت، مؤ به كوشش ،تهذيب الكمال ،مزى، جمال الدين ابى الحجاج يوسف
  . ق1413، لةالرسا

ر كتاب انتشارات پناهي سمناني، تهران، سازمان نش به كوشش ، ظفرنامه تيمورينظام الدين شامي، 
  .ش1363بامداد، 

 ،ترجمه محمد پروين گنابادى ،برگزيده مشترك ياقوت حموى ،ياقوت حموى، شهاب الدين ابى عبد اهللا
  .ش1362تهران، مؤسسه انتشارات امير كبير، 

  .م1995، بيروت، دار صادر، معجم البلدان، همو
بنگاه ترجمه و نشر كتاب،  ،م آيتى، تهران، ترجمه محمد ابراهيالبلدانيعقوب،  يعقوبى، احمد بن ابى

  .ش2536
  .ش1387عبد الحسين نوايي، تهران، كتابخانه مجلس،  به كوشش، ظفرنامه، يزدي، شرف الدين علي
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