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رویـدادهـای مـهـم در تاریخ کرة شمالی

1919 م    1945 م      1948 م      1950 م         1953 م            1994 م              2011 م               2017 م 57 ق. م        668 م         918 م            1392 م         1910 م  2333 ق. م 

بنیان گذاری کره 
بر اساس اسطوره ها.

آغاز دوران سه پادشاهی.

پادشاهی  سیال سه 
را متحد می کند.

وانگ کونگ سلسلة کوریو 
را بنیاد می گذارد.

ـ گی  ژنرال ایی سونگ 
سلسلة چوسون را بنیاد 

می گذارد.

کره مستعمرة ژاپن می شود.

در سراسر کره اعتراضات 
به سلطة ژاپن  صلح آمیز 

آغاز می شود.

کره روی مدار 38 درجه به 
دو بخش تقسیم می شود.



1919 م    1945 م      1948 م      1950 م         1953 م            1994 م              2011 م               2017 م 57 ق. م        668 م         918 م            1392 م         1910 م  2333 ق. م 

جمهوری دموکراتیک 
تأسیس  کره  خلق 

می شود.

جنگ کره با حمله ای غافلگیرانه آغاز می شود.

جنگ کره با آتش بس 
موقت پایان می یابد.

ایل  جونگ  کیم  و  می میرد  سونگ  ایل  کیم 
جانشینش می شود.

کیم جونگ ایل می میرد؛ کیم جونگ اون 
به قدرت می رسد. 

کرة شمالی با موفقیت 
بالستیک  موشک 
میان قاره ای را آزمایش 

می کند.





کشور اسرارآمیز

پیشگفتار

شبه جزیرة کره در طول تاریخ دور و دراز خود مأمن طوایف، قبایل، پادشاهی ها و سلسله ها 
بوده است. هر یک از این تمدن ها نشانه های خود را برجای نهاده و این سرزمین را به 
شکل قطعات پازلی درآورده که با گذشت زمان دگرگون شده اند؛ رشته کوه های طبیعی، 
دره هایی که رودها در آن جریان دارند, و دشت های ساحلی چشم انداز کره را به وجود 

می آورند. 

سرزمین سیم و زر
آخرین تقسیم در تاریخ کره با جدایی کرة شمالی از کرة جنوبی در سال 1945 م رخ داد. از 
این تاریخ به بعد, این دو کشور با وجود داشتن تاریخ مشترک به شیوه هایی کاماًل متفاوت 
توسعه یافتند. در سال 1948 م, جمهوری دموکراتیک خلق کره در شمال شبه جزیره تأسیس 
شد، هرچند این کشور معمواًل کرة شمالی نامیده می شود. مردم کرة شمالی کشور خود را 
چوسون می نامند، نامی که نشان از میراثی غنی دارد و اشاره ای است به تاریخ قدیم شبه جزیره. 
سرود ملی کرة شمالی این گونه آغاز می شود: »بگذار پرتو صبحگاهی بر این سرزمین سیم 
و زر بتابد.«)1( در این سرود ویژگی های طبیعی کشور، منابع فراوان، مردم قوی و دلسوز, و 
تاریخ دور و دراز آن ستایش می شود. تاریخ کشور در سدة گذشته آکنده از کشمکش هایی 

بوده که آن را محک زده و روحش را شکل داده است. 

پادشاهی منزوی
کرة شمالی امروز کشوری است که تقریبًا به طور کامل از جامعة جهانی بریده است. این نوع 
رفتار برای شبه جزیره که در طول تاریخ خود در مقابل حمالت بیگانگان با عقب نشینی و انزوا 



کرة شمالی در شمال با چین و روسیه هم مرز است. پایتخت کرة شمالی پیونگ یانگ است.

چین

کرة شمالی

پیونگ یانگ

سئول

کرة جنوبی

روسیه

دریای زرد

ژاپن

دریای ژاپن
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واکنش نشان داده تازگی ندارد. در قرن نوزدهم سراسر شبه جزیرة کره به دلیل بی عالقگی به 
ارتباط با بیگانگان و مقاومت در برابر تأثیرات خارجی به نام »پادشاهی منزوی« معروف بود. 
هرچند این تاریخ انزواطلبانه در سراسر شبه جزیره مشترک است, کرة جنوبی اکنون از لحاظ 
اقتصادی و فرهنگی کشوری فعال در عرصة جهانی است در حالی که کرة شمالی با مباهات 

سرسختانه به فرهنگ ملی یکدست و خودکفایی همچنان از جامعة جهانی کناره می گیرد.
قبل از آن که جنگ کره در دهة 1950 م این شبه جزیره را برای همیشه به کرة شمالی و 
جنوبی تقسیم کند، هویت کره در دوره های مختلِف سلطة بیگانگان تقویت شده و در بوتة 
آزمایش قرار گرفته بود. چین از گذشته های دور تا عصر حاضر بارها به کره دست اندازی 
کرده است. مغول ها در سده های یازدهم و سیزدهم میالدی با حمله به کره بخش هایی از آن 
را تسخیر کردند. در سده های نوزدهم و بیستم میالدی, ژاپن و روسیه نیز وارد شبه جزیرة کره 
شدند و سعی کردند سرنوشت آن را به دست بگیرند. حتی در دوره های حمله و اشغال هم 
کره ای ها ویژگی های ملی خود را حفظ کردند و این کار را با عاریت گرفتن از خصوصیات 

فرهنگ های دیگر و متناسب کردن آن ها با نیازها و ذوق خالقانة خود انجام دادند. 
تا  از سال 1910  ژاپن  اشغال  از پشت سر گذاشتن دورة سرکوب و  کرة شمالی پس 
1945 م با چالش دیگری روبه رو شد. جنگ جهانی دوم به اشغال کره از سوی ژاپن پایان 
داد, اما کشمکش تازه ای آغاز شد که شبه جزیره را به دو نیم کرد و دو طرف را مقابل هم قرار 
داد. اتحاد جماهیر شوروی و چین پشتیبان شمال شدند و ایاالت متحده از جنوب حمایت 
کرد. جنگ کره سه سال طول کشید، از سال 1950 تا 1953 م، اما آثار درازمدت آن را می توان 

امروز در سراسر شبه جزیره  دید. 
جنگ کره, که در کرة شمالی به آزادسازی سرزمین مادری معروف است, باعث ویرانی 
گسترده و تلفات زیاد در هر دو سو شد. شهرهای شمال با بمباران های تجاوزکارانه به رهبری 
ایاالت متحده نیست و نابود شدند. جنایات و تراژدی های جنگ شاید در خاطرة آمریکاییان 
رنگ باخته باشد, اما شهروندان کرة شمالی هنوز به روشنی ویرانی کشور خود را به یاد دارند. 
موضع به شدت دفاعی کرة شمالی در قبال مردم، دارایی ها و توانمندی های نظامی کشورش 

نتیجة پشت سر گذاشتن چنین تاریخی است. 



12 / کرة شمالی

رژیم سلطنتی کمونیستی
بعد از جنگ، با هدایت اتحاد جماهیر شوروی و چین دورة ملت سازی در کرة شمالی شروع 
شد. این کشورهای کمونیستی مشّوق شیوه ای از زندگی بودند که در آن تمام دارایی ها به 
دولت تعلق داشت و توزیع آن هم بر عهدة دولت بود. در این شیوه، شهروندان برای دولت 
کار می کردند و در مقابْل خدمات مورد نیازشان ــ مانند غذا و مسکن ــ را از حکومت 
دریافت می کردند. در نتیجه, ساختار حکومت و سیاست های کرة شمالی که کشوری نوظهور 

بود بر مبنای ایدئولوژی کمونیستی شکل گرفت. 
اقتصاد و زیرساخت های کرة شمالی تحت نظر متحدان کمونیستش و کنترل شدید اولین 
رهبرش کیم ایل سونگ به سرعت پیشرفت کرد. شهرها از نو ساخته شد، نیروگاه های تولید 
برق آغاز به کار کرد، مزارع زیر کشت رفت و کارخانه هایی تأسیس شد. تبدیل کرة شمالی 
از یک میدان جنگ نیمه ویران به کشوری پررونق در سال های اول، وفاداری مردم کرة شمالی 
به کیم ایل سونگ را به دنبال داشت. موفقیت ملی همراه با تبلیغات زیاد و سرکوب مخالفان 
باعث خلق شخصیتی خداگونه برای کیم ایل سونگ شد. حتی امروز هم وجهة اجتماعِی 

غیرعادی او بخش بسیار مهمی از فرهنگ کره است. 
در سال 1994 م با درگذشت کیم ایل سونگ قدرت به پسرش کیم جونگ ایل رسید. 
هرچند اقتصاد کرة شمالی در این زمان دچار رکود بود، کیم جونگ ایل تا حدی جایگاه 
اسطوره ای پدرش را به ارث برد. کیم جونگ اون, رهبر فعلی، که در سال 2011 م به قدرت 
رسید، نسل سوم از خاندانی است که حکومتشان تنها رژیم سلطنتی کمونیستی دنیا محسوب 
می شود و بر مبنای برتری خاندان کیم قرار دارد. هر سه عضو خاندان کیم با قساوِت تمام 
مخالفان را سرکوب کردند، در مقابل کشورهای دیگر حالتی ستیزه جویانه به خود گرفتند, 
و بر مردم کشورشان و مرزهای تقریبًا نفوذناپذیر آن کنترل سفت و سختی اعمال کردند. 
پناهندگان،  نیست جز گفته های  مردم معمولی کرة شمالی در دست  از  اطالعات چندانی 

آن هایی که گریخته اند و زندگی در کشور اسرارآمیز را برای همیشه پشت سر گذاشته اند. 
در دهة 1990 م، اتحاد جماهیر شوروی از هم فروپاشید و کرة شمالی حمایت دایمی 
متحدان کمونیست خود را که از زمان جنگ کره اقتصاد آن را پررونق نگه داشته بودند از 
دست داد. بی ثباتی اقتصادی و رکودی که از پی آمد باعث تزلزل کرة شمالی شد. قحطی، 



تبلیغات ضدآمریکایی را می توان در همة شهرها، مدارس و در هنر عمومی کرة شمالی دید. ایاالت متحده از دیرباز دشمن بزرگ 
مردم کرة شمالی تلقی می شود. 



14 / کرة شمالی

سیل، و ادارة ناکارآمد منابع باعث فقر گسترده و گرسنگی در کرة شمالی شد. این مشکالت 
ایدئولوژی کمونیستی کرة شمالی را با چالش مواجه کرد و در سال های اخیر آن کشور را 
مجبور کرده برای افزایش رشد اقتصادی وارد بازار آزاد شود. شاید شکاف ایجادشده در زره 
کمونیستِی کشور درها را به روی شیوه ای جدید و متفاوت از زندگی در کرة شمالی بگشاید. 



پادشاهی ها و سلسله ها

1

تا سال 1945 م, کرة شمالی و جنوبی تاریخی مشترک داشتند. ساکنان سرزمین کره از ابتدای 
عصر حجر منابع طبیعی فراوان این سرزمین را برای بقا و رشد خود به کار گرفتند و سرانجام 

پادشاهی ها و سلسله هایی را به وجود آوردند. 
احتمااًل اولین ساکنان دوران دیرینه سنگی کره از منچوری آمده اند، منطقه ای در شمال شرق 
چین، و از سیبری، منطقة وسیعی در شمال آسیا و روسیة امروزی. کره ای های اولیه عالوه 
این شبه جزیره و  میان  از پل های خشکی که زمانی  به جنوب، ممکن است  بر مهاجرت 
امتداد سواحل و دره های  این مردم در غارهایی در  باشند.  نیز گذشته  ژاپن وجود داشته 
و  برای شکار  ابزارهای سنگی  و  زندگی می کردند، غذا گردآوری می کردند,  رودخانه ای 

ماهیگیری می ساختند. 
پس از پایان آخرین عصر یخبندان تقریبًا در 12,000 سال قبل، باال آمدن آب دریاها 
پل های خشکِی منتهی به ژاپن را مسدود کرد. وقتی انسان های اولیه با محیط جدید خود 
سازگار شدند دوران نوسنگی شکل گرفت که تا سال 3000 ق.م در کره ادامه داشت. در این 
دوره کره ای ها پناهگاه های کوچک می ساختند، ظروف سفالی درست می کردند، ابزارهای 
سنگی و تیغه می تراشیدند و آرامگاه های سنگی می ساختند. گذشته از شکار و جمع آوری 

غذا, کشاورزی هم می کردند. 
مرحلة تاریخی بعدی تقریبًا سال 1500 ق.م با عصر برنز در کره شروع شد. باستان شناسان 
قطعات جواهر، سگک کمربند، زنگوله، شمشیر، آینه، و تبری را که برنزکارهای ماهر ساخته 
بودند از زیر خاک درآورده اند. بسیاری از این اقالم در آرامگاه های تدفینی پیدا شده است. 
اقالم ظریف و آثار فلزی گرانبهای این مقبره ها نشان دهندة به وجود آمدن گروهی ممتاز و 
قدرتمند درون جامعة بزرگ تر کره  است. در این مرحله ساختارهای اجتماعی در حال تغییر 
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باستان شناسی کره 

محوطه های باستان شناسی و دست ساخته های بر جای مانده سرنخ هایی از زندگی در کرة باستان در 
اختیارمان می گذارند. باستان شناسان به کمک این سرنخ ها می توانند شیوه هایی را بازسازی کنند که 
کره ای ها از طریق آن با فرهنگ های مجاور پیوند یافته یا از آن ها وام گرفته بودند, به این ترتیب 

باستان شناسان می توانند تحوالت اجتماعی و فرهنگی مردم شبه جزیره را دنبال کنند. 
بیش از 30,000 ُدلَمن در شبه جزیرة کره یافت شده است. این ساختارهای عظیم سنگی نشانة 
اتاقک های تدفین  اتاقک های تدفین قرار می گیرند. اقالم درون  وجود قبر است و معمواًل روی 
میان  در  فراگیر  هنری  نبوغ  و  عبادی،  مناسک  پیچیده،  اجتماعی  نشان دهندة وجود ساختارهای 
کره ای های باستان اند. جواهرات و دیگر اقالم نفیس اهمیت و قدرت اجتماعِی فرد درگذشته را 

نشان می دهند. 
برخی اقالم باستان شناختی در فضاهایی که قباًل محل زندگی بوده یافت شده است. محوطه های 
باستان شناختی می توانند به مورخان بگویند خانه ها چگونه ساخته و آراسته می شده اند. تل های 
زباله یا توده های آشغال دربارة آنچه کره ای های باستان می پختند و می خوردند اطالعات زیادی در 
اختیار آن ها قرار می دهند. سالح ها از کشمکش های تاریخی می گویند, و ابزارها تحوالت مربوط 

به کشاورزی را نشان می دهند.
سفال دیگر یافتة مهم باستان شناسی است. استفاده از ظروف سفالی شیوه ای برای ذخیره  و پخت 
برای  غذا  بیشتر  مقادیر  نگهداری  یافت. سفال  تحول  کشاورزی  دوشادوش  سفالگری  و  بود  غذا 
مدت زمان طوالنی تر را ممکن ساخت، امنیت غذایی الزم را برای سکونت فراهم آورد و دیگر الزم 
نبود مردم در جستجوی منابع جدید غذا دایم جابه جا شوند. انسان ها از ناخن خود، صدف، تکه های 
چوب و استخوان برای تزیین نوع ابتدایی سفال که به سبک مومون معروف است استفاده می کردند. 
از منچوری عاریت گرفته شده بود جای آن را گرفت. تحول  برنز, سبک ساده تری که  در عصر 

سبک های مختلف سفالگری در سراسر تاریخ کره ادامه یافت.

در کره، ُدلَمن ها را کوئیندول یا چیسونگمیو می نامند. این دلمن در عصر برنز در 
ـ ری، نه چندان دور از پیونگ یانگ امروزی در کرة شمالی, ساخته شد. مونهونگ 
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بود و چندان طول نکشید که اولین کشور کره ای ثبت شده یعنی چوسون قدیم تأسیس شد. 

چوسون قدیم
چوسون قدیم که به گوجوِسئون نیز معروف است اولین کشور شناخته شده ای است که در 
شبه جزیرة کره تأسیس شد. در آغاز عصر برنز کره ای ها به صورت طایفه ای یا خانواده های 
گسترده زندگی می کردند. خانه هایشان را در دامنة تپه ها حفر می کردند و به صورت گروه های 
کوچک دور هم جمع می شدند. چوسون قدیم احتمااًل کشوری قبیله ای بود که در نتیجة 

اتحاد طوایف شمال کره، در امتداد رود تایدونگ به وجود آمد. 
برپایی چوسون قدیم در سال 2333 ق.م دارد. در  از  اساطیر کره ای روایتی رنگین تر 
فرهنگ عامة کره دوره ای وجود داشت که دوران خدایان بود. هوانین, خداوند خالق، به 
پسرش هوانونگ اجازه داد به زمین نزول کند و در سرزمین شرقی که خورشید از آن جا 

طلوع می کرد زندگی کند. 
مطابق این افسانه, هوانونگ شهری خدایی ساخت. به انسان ها کشاورزی، طب و هنرهای 
آن  بود که حتی حیوانات وحشی هم مجذوب  آموخت. شهر چنان دل انگیز  را  مختلف 
می شدند. هوانونگ ماده خرسی را به انسان تبدیل کرد تا بتواند در این شهر زندگی کند. پس 
از تغییر ماهیت خرس, هوانونگ با او ازدواج کرد. پسرشان تانگون اولین پادشاه چوسون شد 

ــ »سرزمین آرامش صبحگاهی«. 
شواهد تاریخی اندکی در تأیید وجود تانگون وجود دارد. با این حال, داستان زندگی و 
پادشاهی او به لحاظ فرهنگی در هر دو کرة شمالی و جنوبی مهم است. تانگون از این نظر 

که نیا و متحدکنندة مردم کره است مقدس و محترم شمرده می شود. 
هرچند مورخان گاه بر سر تعریف چوسون قدیم به عنوان کشور با هم توافق ندارند, 
دورة  تأسیس آن بی تردید اهمیت دارد چرا که همزمان با عصر آهن است. عالوه بر ابزارها و 
اقالم برنزی، در این زمان مردم کره برای کشاورزی خیش  و داس آهنی, و برای جنگ سالح 
و ابزارهای آهنی می ساختند. آن ها خانه های چوبی درست می کردند و اوندول را ساختند، 
نوعی سیستم گرمایش زیرزمینی که گرمای حاصل از سوختن چوب را در کف اتاق توزیع 

می کرد و هنوز هم از آن استفاده می شود. 
در سال 194 ق.م, فردی به نام ویمان فرمانروای چوسون قدیم شد. به گفتة برخی منابع، 
ویمان چینی بود, اما شاید هم از اهالی چوسون بوده باشد. به هر حال، سپاهیان چینی در حال 
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نزدیک شدن به کشور کره بودند و تا سال 108 ق.م، امپراتوری هان در چین بر چوسون قدیم 
سلطه یافت و چهار مهاجرنشین چینی را جایگزین آن کرد. 

سه پادشاهی
با اتحاد قبایل و طوایف منطقه در سراسر شبه جزیره، سه دولت مستقل ظهور کرد. در 700 
سال اول, این سه دولت هم با مهاجمان بیگانه می جنگیدند و هم با یکدیگر بر سر قلمرو 

و برتری یافتن در ستیز بودند. این دوره از تاریخ کره به عصر سه پادشاهی معروف است.
در سال 57 ق.م، سیال اولین پادشاهی ای بود که ظهور کرد. بعد از آن، کوگوریو در سال 
37 ق.م, و پائکچه در سال 18 ق.م تشکیل شد. هر سه پادشاهی شاهد ظهور طبقة اشراف، 
به وجود آمدن سلسله مراتب اجتماعی سفت و سخت, و تمرکز قدرت بودند. عامة مردم برای 

مردم کرة شمالی بر این باورند که تانگون روی کوه پاکتو، بلندترین کوه در کشور کره, زاده شد. شایعاتی وجود دارد که کیم 
جونگ ایل نیز آن جا به دنیا آمد. در این افسانة رایج, بنیان گذاری الهی کره با رهبران خاندان کیم پیوند می خورد.



پادشاهی ها و سلسله ها / 19

حکومت کار می کردند و مجبور به پرداخت مالیات های سنگین بودند. این سه پادشاهی به 
صورت جدا از هم با فرهنگ هایی متمایز توسعه پیدا کردند, اما هر سه تحت تأثیر آیین بودا و 
کنفوسیوس چینی بودند. آیین بودا در سراسر شبه جزیره رواج داشت و سرانجام دین رسمی 

هر سه پادشاهی  شد. 
هویت مردم کرة شمالی کنونی به شدت با کوگوریو پیوند دارد. قلمرو این پادشاهی بخش 
بزرگی از شمال شبه جزیره را در بر می گرفت و تا منچوری در چین, که فرهنگ کوگوریو را 

تحت الشعاع قرار می داد, گسترده بود. 
مقبره های باستانی بخش مهمی از میراث کوگوریو به شمار می آیند. اولین مقبره ها از سنگ 
ساخته شده اند, در حالی که مقابر بعدی با تل خاک پوشانده شده اند. بیش از 10,000 مقبره 
از دورة کوگوریو هنوز در کرة شمالی و چین باقی مانده که به دست کارگران برای اعضای 
ممتاز خاندان سلطنتی و اشراف ساخته شده است. برخی از این مقبره ها دیوارهایی مزین 
به نقاشی دارد، دیوارهایی که صحنه های زنده ای را به نمایش می گذارند و کسی را که در 

سامگوک یوسا و داستان تانگون

سامگوک یوسا روایت تاریخ کره با استفاده از داستان های عامیانه و افسانه هاست و چوسون قدیم را 
اولین کشور کره ای می داند. این کتاب که راهبی بودایی به نام ایریئون در سال 1281 م نوشته است 

اولین روایت تاریخی ثبت شده دربارة بنیاد افسانه ای کره است:
در آن روزگار خرسی و پلنگی در غاری می زیستند. آن ها دایم به درگاه هوانونگ دعا می کردند 
که به انسان تبدیل شوند. عاقبت هوانونگ تکه ای گیاه افسنطین و بیست حبه سیر به آن ها داد و 
گفت: »اگر این ها را بخورید و به مدت یکصد روز از نور خورشید دوری کنید به انسان تبدیل 

خواهید شد.«

خرس و پلنگ آن گیاهان را خوردند. خرس پس از بیست و یک روز دوری از خورشید به انسان 
تبدیل شد, اما پلنگ نتوانست از خورشید دوری کند و به انسان تبدیل نشد. خرس که به انسان 
تبدیل شده بود نتوانست جفتی برای خود بیابد, از این رو کنار درخت محراب مقدس دعا کرد تا 
باردار شود. هوانونگ برای مدتی به شکل انسان درآمد و با او ازدواج کرد. او باردار شد و پسری 

به دنیا آورد. او تانگون وانگوم نامیده شد.1

1. David McCann, Early Korean Literature: Selections and Introductions, New York, NY: Columbia 
University Press, 2000, p. 16.
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مقبره خفته و اعضای خانوادة او را نشان می دهند. این آثار هنری شناخت منحصربه فردی از 
فرهنگ کوگوریو به دست می دهد. نقاشی های مقبره ها ظاهر مردم و نحوة لباس پوشیدنشان 
را نشان می دهند، نشان می دهند که خانه ها و روستاهای آن ها چگونه بوده و چه چیزهایی 

برایشان با ارزش محسوب می شده است. 
در دوران سه پادشاهی، با به هم پیوستن گروهی از حکومت های کوچک، قلمرو چهارمی در 
گوشة جنوبی شبه جزیرة کره پدید آمد. برخی تشکیل کنفدراسیون کایا را در سال 42 م می دانند, 
اما تاریخ دقیق آن مشخص نیست. توسعة پادشاهی سیال با تسخیر کایا در سال 562 م آغاز شد 

و سرانجام پادشاهی های دیگر را بلعید و کشوری یکپارچه به وجود آورد. 

سیالی متحد
سیال به کمک سلسلة تانگ در چین قلمرو پادشاهی 
پائکچه را در سال 660 م و کوگوریو را در سال 
668 م تسخیر کرد. تا سال 676 م چینی ها را نیز 
بود  دوره  همین  در  بار  اولین  راند.  بیرون  کره  از 
پادشاهی  یک  در  کره  شبه جزیرة  اعظم  بخش  که 
و تحت فرمان یک پادشاه متحد شد. نام »سیالی 
متحد« نشان دهندة انسجام سیاسی است که مشخصة 

این دوران به شمار می آید. 
اما مورخان عمومًا کوگوریو را اولین پادشاهی 
از  متحد کشور در کرة شمالی می دانند. حتی پس 
مستقل  کوگوریو  مردم  از  عده ای  سیال,  فتوحات 
مرز  در  یالو  در جوار رودخانة  آن ها  ماندند.  باقی 
میان کرة امروزی، چین و روسیه زندگی می کردند 
و به پارهائه معروف شدند. در سال 721 م, سیال 
مهاجمان  حملة  برابر  در  محافظت  برای  دیواری 
سیالی  و  پارهائه  میان  مرزهای  و  ساخت  شمال 

سه  به  چین  از  بخش هایی  و  کره  شبه جزیرة 
کرة شمالی  شدند.  تقسیم  اصلی  پادشاهی 

امروزی در پادشاهی کوگوریو قرار می گیرد.



 این نقاشی معبدی در نزدیکی پیونگ یانگ امروزی قرار دارد. در تصویر, قابلمة بزرگی از برنج در حال پختن است 
و افرادی در حال کار کردن در آشپزخانه دیده می شوند. در اطراف، تصاویر کجاوه و گوشت آویخته برای خشک 

شدن جزئیات بیشتری از زندگی روزانه در کوگوریو را نشان می دهد. 
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متحد را مستحکم کرد. تقسیم کنونی کرة شمالی و جنوبی انعکاسی از این جدایی تاریخی 
است.

سیالی متحد به دلیل وجود کشاورزی و تولید اقالم تجاری کشوری غنی بود، و همچنین 
به سبب فعالیت های علمی، هنری و پژوهشی فرهنگ درخشانی داشت. پایتخت قدیمی سیال 
در کیونگجو به »شهر طال« معروف بود. این شهر به یک مرکز فرهنگی پیشرفته و بسیار فعال 

در زمینة ریاضیات، ستاره شناسی، تاریخ و آموزش تبدیل شد. 
پادشاهی سیال از لحاظ سیاسی از چین مستقل بود, اما توسعة فرهنگ کره همچنان تحت 
تأثیر فرهنگ و تجارت با چین بود. دو آیین کنفوسیوس و بودا که در دوران سه پادشاهی 
اهمیت زیادی پیدا کرده بودند به نیروهای مسلط در شکل دادن به ساختار و دستاوردهای 
سیالی متحد تبدیل شدند. راهبان و نوآموزانی که به چین رفت و آمد داشتند معارف فرهنگی 

را با خود همراه می آوردند و با حیات کره می آمیختند. 
الگوی یک سیستم حکومتِی خوب برای سیال تبدیل شد. فلسفة  به  آیین کنفوسیوس 
سیاسی آن به ساخت چهارچوبی برای ساختارها و سیستم های حکومتی در سیالی متحد 
کمک کرد. آیین کنفوسیوس را می توان نوعی جهان بینی توصیف کرد که در آن احترام به 
نیاکان، اهمیت به آموزش، ارتقا بر مبنای شایستگی، و سازماندهی نظام مند جامعه و حکومت 
ارزش محسوب می شد. آزمون انتخاب افراد برای خدمات کشوری از ابداعات کنفوسیوسی 
بود که در دوران سیالی متحد به امری مهم در کره تبدیل شد. آزمون های خدمات کشوری به 
منظور تعیین و به کار گماردن افراد باصالحیت در مقامات حکومتی انجام می گرفت و دانش 
افراد از طریق آن سنجیده می شد. هدف از این کار این بود که مقام های مهم در اختیار افرادی 
قرار گیرد که در زمرة اشراف نبودند. آکادمی ملی کنفوسیوس در سال 682 م برای آموزش 
کارمندان حکومت تأسیس شد و آزمون های خدمات کشوری برای دولتمردان در سال 788 م 

شروع شد. 
میان  از  منحصراً  باستان  سیالی  فرمانروایان  کنفوسیوس،  آیین  دموکراتیک  جاذبة  به رغم 
اشراف بودند. سلسله مراتب اجتماعی سفت و سخت سیال بر مبنای داشتن »پایگاه اشرافی« چیده 
شده بود. این نظام سلسله مراتبی با ساختار طبقاتی, کره ای ها را به گروه های ثابتی تقسیم می کرد 
و حقوق و مسئولیت های اعضای مختلف جامعه و قدرت سیاسی استوار گروهی برگزیده را 



ناقوس شاه سونگدوک نمونة تأثیرگذاری از مهارت های صنعتگری سیالی متحد است. این ناقوس برنزی به وزن 
تقریبًا 19 ُتن در سال 771 م ساخته و با اشکال بودایی و نقوش چینی آراسته شده است.
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ِدهارانی سوترای بزرگ 

در میان راهبان بودایی, نسخه برداری از روی آموزه های مذهبی برای مطالعة پیروان امری عادی 
بود. ابداع کلیشه های چوبی برای چاپ در حدود سال 660 م این کار را ساده تر کرد. با این تکنیک 
تصویر یا متن روی چوب حک می شد، به جوهر آغشته می شد و بعد روی کاغذ فشرده می شد. این 
امر امکان تهیة چندین نسخه از یک متن را فراهم می کرد. گرچه خاستگاه آن چین بود, قدیمی ترین 
نمونة  کلیشه های چوبِی چاپ در سال 1966 م در کره پیدا شد. وقتی کارگران بتکده ای سنگی در 
معبد بولگوکسا را مرمت می کردند سندی چاپی پیدا کردند که 1300 سال از انظار پنهان مانده بود. 
پژوهشگران آن را متعلق به سال 700 تا 751 م دانستند، دوران سیالی متحد. این سند قدیمی ترین 

سند چاپی دنیاست. 
در طوماری که به دهارانی سوترای بزرگ نور مقدس و پاک معروف است از نشانه های چینی 
روی کاغذ سنتی کره به نام َهنجی استفاده شده است. در این طومار داستان نجات زندگی یک مرد 
به دست بودا بیان شده است. این کشف نمونه ای است از نحوة عملکرد چینی ها، از جمله آیین 
بودا و چاپ با کلیشه های چوبی, که در دستاوردهای فرهنگی کرة دوران سیالی متحد ادغام شدند. 

نوشته های مقدس بودایی که روی این مجموعه از کلیشه های چوبی حک شده اند متعلق به قرن سیزدهم 
میالدی است. چاپ با کلیشه های چوبی به راهبان بودایی این امکان را داد که متون مقدس بودایی را به 

صورت گسترده در میان مردم انتشار دهند.
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مشخص می کرد. فقط به اعضای رده باالی جامعه اجازه داده می شد در آزمون های خدمات 
کشوری شرکت کنند, و به این ترتیب انتخاب مقامات باال به طبقة اشراف محدود می شد. 

آیین کنفوسیوس چهارچوب سیاسی سیالی متحد را می ساخت، و آیین بودا چهارچوب 
مذهبی آن را شکل می داد. آیین بودا حیات روحانی غنی به پیروانش عرضه می کرد و نه تنها 
اعمال و عبادات مذهبی بلکه هنر، معماری، ادبیات و زندگی روزانه را تحت الشعاع قرار 
می داد. هنر مذهبی سنگی و فلزی مانند ناقوس های برنزی بزرگ و تندیس های مطاّل بازتاب 
مضامین بودایی است. بسیاری از شاهکارهای معماری مقابر، معابد و بتکده های سنگی بودایی 
هنوز هم در کره سرپا هستند. از این گذشته, در متون بودایی از تکنیک های پیشرفتة نوشتار 

استفاده شده که حجم زیادی از منابع را تشکیل می دهد. 
در سال 935 م، زمانی که آخرین پادشاه سیالی متحد از قدرت کنار رفت, تغییرات زیادی 
رخ داد. بیش از یک سده بود که کشور در سراشیب اضمحالل افتاده بود چرا که نجبا به جان 
هم افتاده بودند و همین باعث بی ثباتی سیاسی و ناکارآمدی حکومت شده بود. گروه های 
»پایگاه  به عبارتی آن هایی که  یا  برگزیده که در رأس سلسله مراتب اجتماعی قرار داشتند, 
اشرافی« داشتند، ارتش های مستقل تشکیل دادند و وارد منازعات داخلی شدند. روستاییان نیز 
در اعتراض به مالیات های سنگین دست به شورش زدند که باعث بی ثباتی شدید پادشاهی شد. 
کشورهای قدیمی دوران سه پادشاهی در برابر سیال قد علم کردند. رهبری از شمال 
به نام وانگ کونگ با پادشاه متزلزل سیال دوستی داشت و همین ارتباط امتیازی را که برای 
کسب قدرت نیازمند آن بود در اختیارش گذاشت. پس از انتقال آرام قدرت، کره به رهبری 
وانگ کونگ دوران سیالی متحد را که روز به روز بی ثبات تر می شد پشت سر گذاشت و 

دوران سلسلة کوریو آغاز شد. 

سلسلۀ کوریو
با تضعیف سیالی متحد، وانگ کونگ در زادگاه خود که بعدها در سال 918 م کوگوریو 
نامیده شد قدرت را به چنگ آورد. او در سال 935 م از همان جا کنترل سیال را در دست 
گرفت. وقتی بعدها پائکچه در سال 936 م تسلیم شد، وانگ کونگ موفق شد پادشاهی های 
شبه جزیرة کره را برای اولین بار به صورت کشوری واقعًا یکپارچه درآورد. وانگ کونگ که 
در پی اتحاد فرهنگی نیز بود با شاهدختی از سیال ازدواج کرد و با رهبران کشورهای پیشین 
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برخوردی مناسب داشت. وانگ کونگ پس از مرگش »بنیان گذار کبیر« نامیده شد. کشوری که 
متحد کرده بود کوریو نامیده شد که نام کره در زبان های غربی برگرفته از آن است. 

سلسلة کوریو تا زمان سقوطش در سال 1392 م شاهد فراز و نشیب بسیاری از سنن 
شمار  به  متحد  و سیالی  پادشاهی  سه  مشخصه های  که  بود  مذهبی  و  سیاسی  فرهنگی، 
آیین بودا و  باقی ماند. دو  اقتصادی و فرهنگی شریکی مهم  می آمدند. چین در مبادالت 

کنفوسیوس و نیز هنر و ادبیات به شکوفایی خود ادامه دادند. 
سفال سالدون ]یا سبز بیدی[ یکی از مهم ترین آثار هنری برجای مانده از سلسلة کوریو 
است. اصطالح سالدون به سرامیک های لعابدار نیمه شفاف به رنگ سبز مایل به آبی اشاره دارد. 
سالدون در اصل چینی بود, اما سفالگران ماهر کوریو آن را تکامل بخشیدند و شاهکارهایی 
ارزشمند در اشکال طبیعی و طرح های نقشدار خلق کردند. این آثار هنرِی کاربردی با چین 

و دیگر کشورها مبادله می شدند. 
آیین بودا نیز الهام بخش دستاوردهای هنرِی درخشان شد. معابد بودایی با تندیس های سنگی 
غول آسای بودا و پیکره های مطاّل و دست نوشته های تذهیب شده آراسته شد. در دوران کوریو 
راهبان بودایی بزرگ ترین و قدیمی ترین مجموعه نوشته های بودایی یا همان تریپیتاکا کورینا را 
خلق کردند. اولین مجموعه از کلیشه های چوبی که از سدة یازدهم میالدی استفاده می شد, پس 
از حملة مغول ها از میان رفت, اما راهبان بودایی مأموریت خود را برای بار دوم در سال 1251 م 
با درست کردن بیش از 80,000 کلیشة چوبی دیگر طی دوره ای شانزده ساله کامل کردند. حدود 
6000 جلد به کمک این کلیشه های چوبی چاپ شد. کلیشه های چوبی اصلی باقی مانده است 

و در کرة جنوبی به عنوان گنجینة ملی نگهداری می شوند. 
عالوه بر پیشرفت  در چاپ با کلیشه های چوبی، نوآوران کوریویی نوع جدیدی از چاپ 
را به وجود آوردند. معمواًل دستگاه چاپ گوتنبرگ را که اختراع آلمانی ها در سال 1450 م 
است انقالبی در دنیای چاپ می دانند. اما بیش از 200 سال قبل از آن, چاپچی های کوریو 
اولین سیستم چاپ متحرک فلزی را ساخته بودند. جیکجی، دست نوشته های بودایِی کوریو 

متعلق به سال 1377 م، قدیمی ترین کتاب چاپ شده با این شیوه است. 
ادبیات دورة کوریو فراتر از متون بودایی و شامل تاریخ ملی، نثر و شعر است. در این زمان 
مورخان دست به کار ثبت گذشتة دور و دراز شبه جزیرة کره شدند. سامگوک  ساگی در سال 1146 م 
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 بیشتر سفال های کوریو درون مایه های بودایی دارند، مانند گل های نیلوفری که با جزئیات روی پایة این جام تصویر 
شده  است. سالدوِن کوریو را امروز می توان در بسیاری از موزه ها یافت.

و سامگوک یوسا در سال 1285 م نوشته شده و حاوی قصه های کهن، افسانه ها و زندگی نامه های 
بسیاری هستند. سامگوک ساگی در انگلیسی به »روایت تاریخی سه پادشاهی« معروف است.

این دستاوردهای هنری و ادبی حاصل فضایی سیاسی و اجتماعی بود که در آن پیشرفت ها 
و کشمکش هایی هم رخ می داد, مشابه آنچه در سلسله های قبل رخ داده بود. قدرت در دست 
عدة اندکی متمرکز بود و آن هایی که فاقد قدرت، جایگاه اجتماعی و فرصت های اقتصادی 

بودند از این وضع ناخشنود بودند. 
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درست همان طور که در سیالی متحد رخ داد، آیین کنفوسیوس با مدارس کنفوسیوسی و 
قواعدی که به حکومت شکل می داد پایگاه محکمی در سلسلة کوریو یافت. سامگوک ساگی 
افکار و ایدئال های کنفوسیوسی دربارة شایستگی و فرصت را تشویق می کرد, به ویژه در داستان 
که  آن هایی  به  دادن  قدرت  منفِی  آثار  به  نوکچین  داستان  در  بود.  پادشاه  مشاور  که  نوکچین، 
صالحیت استفادة خردمندانه از آن را ندارند اشاره می شود. این داستان رهیافتی کنفوسیوسی برای 
ـ توصیه ای که در آن توانایی ها را هم سطح با مسئولیت ها می داند:  انتصابات دولتی توصیه می کندـ 

اگر مردان الیق را به مقامات بزرگ بگمارید و مردان ناالیق را به مقامات پست، آن گاه از 
شش وزیر و یکصد کارمند، از دربار تا حاکمان والیت و قضات محلی، تمام مقامات پر 
خواهند شد و هیچ یک از آن ها به دست شخص ناشایست نخواهد افتاد. آن گاه نظمی کامل 
در باال و پایین برقرار خواهد شد و الیق و ناالیق جدا خواهند بود. تنها بعد از آن است که 

فرمانروایی شاهانه خواهید داشت.)2(   

ساختار اجتماعی غیرمنعطف هنوز پابرجا بود. کارمندان رده باالی حکومت ادارة سرزمین 
کوریو را در دست داشتند و عملکرد و ساختار حکومت را تعیین می کردند. آن ها بودند 
که زندگی طبقات پایین تر از جمله بازرگانان و دهقانان را آن گونه که می خواستند سازمان 
می دادند. طبقة طرد شدة کاسب ها مانند قصاب ها و دباغ ها جزو پایین ترین طبقات اجتماع 
بودند. برده ها ــ حدود 30 درصد جمعیت ــ در قعر جامعة کوریو قرار داشتند. بردگی 
موروثی بود، برای آن هایی که مجبور بودند روی زمین یا در پروژه های دولتی کار کنند راه 
رهایی وجود نداشت. سلسلة کوریو هرچه جلوتر می رفت شهروندان بیشتری خواهان توزیع 

دوبارة زمین و خارج شدن آن از دست طبقة برگزیده می شدند. 
در سال  بود.  مواجه  با سوءرفتار  انعطاف ناپذیر  اجتماعی  نتیجة ساختار  در  نیز  ارتش 
1170 م کودتایی سیاسی ــ به چنگ  آوردن قدرت از راه غیرقانونی ــ  باعث به قدرت 
رسیدن نظامیان به مدت 60 سال شد. تاریخ کوریو آکنده از طغیان ها و شورش های راهبان، 
نظامیان، دهقانان و بردگان در سراسر قرن دوازدهم میالدی است. تا زمان حملة مغول ها در 

قرن سیزدهم میالدی, ساختار سیاسی تضعیف و آسیب پذیر شده بود. 
سپاهیان قوبیالی خان, رهبر مغول، پس از تسخیر چین, در سال 1231 م به کره حمله 
کردند. طی سی سال بعدی چندین عملیات نظامی انجام گرفت که منجر به جنگ هایی 
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خونبار با مغول ها شد. حکومت کوریو سرانجام از درون فروپاشید و رهبران غیرنظامی جدید 
در سال 1258 م با مغول ها معاهدة صلح بستند. در دهه های بعدی مغول ها فرمانروای کره 
شدند و کره ای ها را مجبور کردند در عملیات ناکامشان برای حمله به ژاپن آن ها را یاری 

کنند. 
وقتی سلسلة مینگ در چین بر مغول ها چیره شد، کره ای ها فرصت را غنیمت شمردند و 
ـ گی با استفاده از بی نظمی و هرج و مرج  از نو مدعی سرزمین خود شدند. ژنرال ایی سونگ 
پیش آمده در حکومت کوریو رهبران آن را ساقط کرد. در سال 1392 م, ایی سونگ ـ  گی 

آخرین و طوالنی ترین سلسلة تاریخ کره یعنی چوسون را بنیاد نهاد. 

سلسلۀ چوسون
ـ گی نام اولین کشور کره ای یعنی چوسون را به جای سلسلة ساقط شدة  ژنرال ایی سونگ 
کوریو برگزید, هرچند این دوران به نام دورة ایی نیز معروف است. ژنرال ایی که عالمی 

کنفوسیوسی و رهبری نظامی بود اصالحات را در کره شروع کرد. 

چاپگر های کوریو با باسمه های برنزی و نقوش چینی. در طول چاپ, نقوش بین نوارهای بامبوی پوشیده از جوهر 
کنار هم قرار می گرفتند و روی کاغذ فشار داده می شدند. 



30 / کرة شمالی

یکی از تغییرات عمده در چوسون افول آیین بودا بود. نهادهای بودایی با گسترش آیین 
کنفوسیوس و اعالم آن به عنوان دین جدید کشور نابود شدند. دولت زمین های معابد بودایی 
را مصادره کرد و راهبان بودایی در جامعه طرد شدند. آیین جدید کنفوسیوس اصول این آیین 
را وسعت بخشید, به نحوی که فهم و شناخت جهان را نیز در بر می گرفت و جای عبادات 

دینی بودایی را گرفت. 
از طریق توسعة مدارس  بیشتر آموزش  آیین جدید کنفوسیوس موجب گسترش هرچه 
دولتی شد. اعضای طبقة برگزیدة جدیدی از محققان به نام یانگبان در حکومت به کار گمارده 
شدند و زمین ها میان اعضای آن از نو توزیع شد. آزمون های مربوط به خدمات دولتی به عنوان 

شیوه ای برای پر کردن جایگاه های دولتی ادامه یافت, هرچند به اعضای یانگبان محدود بود. 
شاه ِسجونگ، شخصیتی مهم در سلسلة چوسون, از سال 1419 تا 1450 م زمام امور را 
در دست گرفت. در دوران حاکمیت او فرهنگ کره شکوفا شد. پیشرفت های چشمگیری 
در ستاره شناسی، علوم و ریاضیات به دست آمد و یک آکادمی سلطنتی به نام چیپیانجون, یا 
تاالر شایستگان, تشکیل شد تا پژوهش در زمینه های مختلف را ساماندهی کند. شاه سجونگ 
پژوهشگران را برای ابداع یک سیستم نوشتاری برای زبان کره ای به خدمت گرفت و در سال 
1446 م زبان رسمی اعالم شد. الفبای این خط که در کرة جنوبی به هانگول و در کرة شمالی 
به چوسون مانتچا معروف است، در حال حاضر حاوی 10 حرف مصّوت و 14 حرف صامت 
است. پیش از آن, کره ای ها برای نوشتن زبان کره ای سیستم نوشتاری خاص خود را نداشتند 
و از حروف چینی استفاده می کردند. ابداع الفبای هانگول برای اولین بار امکان نوشتن به زبان 
کره ای را فراهم کرد. شاه سجونگ امیدوار بود سیستم جدیدش خواندن و نوشتن را برای 

عامة مردم ساده تر کند. 
هرچند چوسون بیش از هر سلسلة دیگری در تاریخ کره دوام آورد, روزگارش بدون 
چالش سپری نشد. این سلسله با تهاجمات ادواری همسایگانش مواجه بود، از جمله حملة 
ـ شین به  ژاپنی ها در سال 1592 م. نیروی دریایی عالی چوسون به رهبری دریادار ایی سون 
کمک چینی ها آنان را عقب راند. در سال 1597 م, حملة ژاپنی ها یک بار دیگر پس زده شد, 
اما پس از آن که سپاه مهاجم کاخ ها، خانه ها و خزاین ملی را در سراسر کره نابود کرده بود. 
در قرن هفدهم میالدی, یک بار دیگر به چوسون حمله شد، این بار از سوی جنگجویان 

منچوی چین. قبایل منچو سرانجام بر سلسلة مینگ در چین غلبه کردند. 




