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نقدي بر تصحيح انتقادي جامع ّ



● مصطفي موسوي

رشيدالدّين فضلاهللا همداني ،جامع التّواريخ )تاريخ هند و سند و کشمير( ،تصـحيح و تحشـية محمـد
روشن ،مرکز ميراث مکتوب ،تهران.1384 :
جامع التّواريخ رشيدالدّين فضلاهللا در دو جلد نوشته شده است .جلد نخست آن در تاريخ مغـول اسـت
که به فرمان سلطان محمود غازانخان تأليف شده و تاريخ مبارک غازاني نام داشته است .جلد دوم شامل
چند بخش به شرح زير است :تاريخ جهان از آغاز آفرينش تا آغاز کشورگشائيِ چنگيزخان؛ تـاريخ اقـوام و
ملل؛ صوراالقاليم در جغرافياي جهان که نسخهاي از آن بر جا نمانده يا تاکنون شـناخته نشـده؛ و تـاريخ
روزگار الجايتو که از آن نسخهاي يافت نشده است.
همانگونه که راقم اين سطور در پيشگفتار جامع ّالتواريخ )بخـش مغـول؛ ج  ،1ص  (61يـادآور شـده و
داليل آن را بر شمرده ،تاريخ اقوام و مللِ اين اثر مشتمل است بر تاريخ چين ،هندُ ،غز )اغوز( ،بنـياسـرائيل،
پاپان ،و فرنگ که دو بخش اخير نسبت به بخشهاي ديگر اين جلد حائز اهميت بيشتري است.
التـواريخ را بـه
شرقشناسِ نامورِ چک ،زندهياد کارل يان ،همة بخشهاي تاريخِ اقوام و ملـلِ جـامع ّ
شرح زير منتشر ساخته است:
 تاريخ فرنگ و پاپان )ليدن1951 ،؛ وين(1977 ،؛ تاريخ غز )اغوز( ،ترجمة آلماني همراه چاپ عکسيِ متنِ فارسي )وين(1969 ،؛ تاريخ چين ،ترجمة آلماني همراه چاپ عکسيِ متن فارسي و عربي )وين(1971 ،؛ تاريخ شاهان اسرائيل ،ترجمة آلماني همراه چاپ عکسيِ متن فارسي )وين(1973 ،؛ -تاريخ هند ،ترجمة آلماني همراه چاپ عکسي متن فارسي )وين.(1980 ،
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 □ 170نقد برتر /مقاالت برگزيدة چهارمين جشنواره نقد کتاب

بخش تاريخ فرنگ و پاپانِ چاپِ کارل يان به همت استاد محمد دبيرسياقي )تهران (1338 ،و بخـش
تاريخ چين آن به همت و تصحيحِ عالمانة دکتر وانگ اي دان ،دانشمند فارسيدانِ چيني )تهران،(1379 ،
منتشر شده است.
التـواريخ و آمـادهسـازيِ مـتن تنقيـديِ
مغول جـامع ّ
ِ
استاد محمد روشن ،پس از تصحيح و نشر تاريخ
عباس( ،که در آنها با وي همکاري داشـتهام،
بخش نخستِ جلد دومِ اين کتاب )از آدم تا پايان خلفاي بني ّ
به نشر تاريخ اقوام و مللِ جامع التّواريخ همت گماشته و تاکنون دو بخش از آن ـ تاريخ فرنگ و پاپـان؛ و
تاريخ هند و سند و کشمير ـ را به نفقة ميراث مکتوب در سال  1384منتشر ساخته است .مصحح محتـرم
درتصحيح انتقاديِ »تاريخ هند و سند و کشمير« از پنج نسخه بهره جسته است :نسخههاي شمارة 1653
و  1654طوپ َقپوسراي که عکس اين هر دو نسخه را کارل يان همراه ترجمة آلمـاني منتشـر سـاخته و
نسخة  1654نسخة اساس استاد روشن بوده است؛ نسخة شمارة  2935کتابخانة سلطان احمـد ثالـث کـه
محمد البخاري منسوب اسـت؛ نسـخة کتابخانـة سـليمانيه ،دامـاد
محمد بن ّ
تواريخ العالم نام گرفته و به ّ
ابراهيم پاشاي ترکيه؛ و نسخة متأخري که به سال  1074ق تحرير شده و مصحح نشانيِ آن را به دسـت
نداده است.
مصحح ،سواي اين نسخهها ،چاپ عکسـيِ مـتنِ عربـيِ »تـاريخ هنـد و سـند و کشـمير« را نيـز در
دسترس داشته و از آن بهره برده است.
مصحح ،در پيشگفتار )صفحات پانزده تا چهل و شش( ،جامع التّواريخ را شناسانده ،نسخههـاي مـورد
استفادة خويش را بر شمرده ،سپس ترجمة مقدمة کارل يان بـر ترجمـة آلمـانيِ مـتن را بـه قلـمِ فرانـک
بحرالعلومي )صفحات چهل و هفت تا پنجاه و هفت( درج کرده است.
مصحح ،پس از عرضه شيوة آوانگاريِ خود ،که در حقيقت همان آوانگاريِ کارل يـان اسـت ،عکـس
شش صفحه از نسخههاي مورد استفاده را ارائه کرده است .متن کتاب نيز  193صفحه است .شرح نسخه
بدلها )ص  (197-377به دنبال متن آمده و اين حجم از نسخه بدل ،که نزديک بـه حجـم مـتن اسـت،
فراوان نسخههاي پنجگانة کتاب است.
ِ
نشانة دقت و کوشش و همّت مصحح گرامي و نيز اختالفهاي
مرضية خويش ،فهرست واژگان و ترکيبات متن )ص  (379-441را بـه دسـت
ّ
استاد ،سپس ،به شيوة
داده و ،به دنبال آن ،فهرست آيهها ،عبارتهاي عربي ،اشعار فارسي و عربي ،و نامهاي کسـان و اقـوام و
جايها و کتابها را عرضه داشته است .اما تصحيح از هر گونه شرح و تعليقي خالي است.
خواجه رشيدالدّين از يک منبع ـ ابوريحان بيروني )بيگمان تحقيق ماللهندِ او( ـ و يـک راويِ خـود ـ
يک بخشيِ )= روحانيِ( بودائيِ کشميري به نام کماله شري ) (kamāla Šriـ در آغاز کتاب يـاد کـرده
است .اين بخشي ،به رغم آنکه بيشترِ بخشيانِ بودائي پس از اسالم آوردنِ غازانخان ايران را ترک کـرده
بودند ،در ايران مانده بود ،اما مؤلفْ فصل چهارم کتاب در جغرافياي هند و بخش پنجم آن را ـ که در آن،
همراه با مطالبي در جغرافيا ،به پادشاهي مسلمانان در هند پرداخته شده ـ از منبع يا منابع ديگري برگرفته
وصـاف
و آنچه در اين فصل آمده در دو تأليفِ همعصرِ ديگر يعنـي تجزيـةاالمصـار و تزجيـةاالعصـارِ ّ
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شيرازي و تاريخ اولجايتوي ابوالقاسم کاشاني نيز نقل شده است .کارل يان تاريخ سالطين دهلي را تا حـدّ
سوم تاريخ وصّاف انگاشته است .اما استنباط او در اين باب درست به نظر نميرسد؛
زيادي مقتبس از جلد ِ
زيرا رشيدالدّين اثر خويش را در دهة اول قرن هشتم هجري به پايان برده و ،در متنِ همـين بخـش ،بـه
سالهاي ) 703ص  ،10 ،4و  (66و  73) 705و  (267به عنوان تاريخِ تأليف اشاره کرده است؛ در حالي که
وصّاف ،تأليف خويش را ،هر چند در همان اوان آغاز کرده ،در سال  728به پايـان رسـانيده اسـت )نـک.
التـواريخ برگرفتـه باشـد
آيتي ،تحرير تاريخ وصّاف ،ص  (2و احتمال آنکه وصّاف اين بخش را از جـامع ّ
وصـاف ،هـر دو ،و نيـز کاشـاني ،در
معقولتر و درستتر مينمايد .اما ،به گمان من ،خواجه رشيدالدّين و ّ
تاريخ اولجايتو ،اين مبحث را از نوشتة چهارمي برداشتهاند که متأسفانه با آنکه بسيار جستهام آن را نيافتـه
و نشناختهام .آنچه کماله شري روايت کرده دو بخش بيش نيست :بخشي برگرفته از متون فرهنگ هنـدو
و بخش ديگر برگرفته از نوشتههاي بودائي .بخش هندوي آن روايت بسيار کوتاه و ناقصي است از ابـوابِ
مهابهاراتا به ويژه از دو جلد نخستين آن .بخش بودائيِ آن نيز روايتهاي کوتاهي است از جاتاکا ،داستان
زندگي بودا ،و از سوتراها در احوال بوديستواها )بوداهاي بالقوه و آتي( و کردارها و گفتارهاي آنان و بيشتر
اين سوتراها مربوط به شاخة مهاياناي آيين بودائي است که در بيرون از هندوسـتان ،از جملـه در چـين و
تبّت ،گسترش يافت )بهادر مهامهو پادهيائي شنگر ،ص 5؛ شايگان ،ص .(90
به رغم دقتي که استاد روشن دارد و بيگمان در اين تصحيح نيز به کار داشـته اسـت ،خطاهـايي بـه
متن راه يافته که البته بخشي از آنها را ميتوان غلط مطبعي شمرد .در اينجا ،پس از سخني کوتاه دربـارة
آوانويسيِ کتاب ،فهرست خطاهايي که به نظر رسيد ارائه ميشود.
مصحّح شيوة آوانويسي را در صفحات  59و  60کتاب گزارش کرده است .نشانه گزيني براي صامتها
و مصوّتهاي فارسي کمابيش به شيوة متداول نزد محققانِ آلماني است و پيداست که آوانويسيها از متن
و حواشيِ ترجمة آلمانيِ کارل يان برگرفته شده است .در اين باره نکاتي خاطرنشان ميشود:
 صدها نام فارسي بيهيچ ضرورت و نيازي در پانوشت آوانويسي شده اسـت؛ ماننـد ختـاي )ص (3؛مجوس )ص (6؛ فصل ،بخش ،قسمت ،نوبت )ص (10؛ ذراع ،اصبع ،مأمون ،محيط ،اقيانوس ،شعير )ص
(13؛ هندوستان )ص (14؛ ابوريحان ،کابل ،خراسان ،آذربايجان ،غور ،چين ،سودان )ص (15؛ جرجان ،اهللا
عبدالرحمن ،شيخ جمالالدّين ،ملک تقيالدّين ،عراق
ّ
)ص (16؛ ايران )ص  22و (37؛ شام ،روم ،خراسان،
)ص (40؛ جمالالدّين ابراهيم )ص (41؛ اسالم ،آدم )ص .(47
 در برخي موارد آوانويسي نادرست است يا شيوة گزيده شده بـراي آوانويسـي رعايـت نشـده اسـت؛مانند قيس ،که معرّبِ کيش )جزيرة معروف ايراني( است ،دو بار ) Kaisص  (42 ،36ضبط شده امـا در
جايي که معرّبْ قيش بوده درست و به صورت  k išآمده است )ص  .(71چين گاه بـه صـورت Čīn
گاه به صورت  Cīnaآوانويسي شده است )ص  ،20 ،15و .(29
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 -بهرغم آنکه در آوانويسي براي »ش« از نشانة  Šاستفاده شده ،گاه در آوانويسي به جاي آن از sh

استفاده شده است )ص  .(17همچنين  Ġو  qهر دو براي »غ« اختيار شده؛ در عـين حـال »غ« گـاه بـا
 ghآوانويسي شده )ص .(17
 در آوانويســي و شــايد ايضــاحِ »پــادافراه کننــد« در پانوشــت ايــن آوانويســي آمــده اســت) :؟() Ardaširpakص  ،47نشانة پرسش از آنِ مصحح است(.
 جليم )نام رود؛ در زبان هندي ،جهيلم  Ġailam (Jhilamآوانويسي شده )ص  (29در حالي کـهنشانة  Ġبراي »غ« اختيار شده است نه براي »ج« .اينک به خطاهايي که به متن راه يافته ميپردازيم.
ص  ،3س  3و  :9جترحوک
* اين کلمه ،در پانوشت ،براساس ترجمة کارل يان ،درست آوانويسي شده و در صفحة  6نيز به صورت
چتر)= چتور  (čaturدر زبان سنسکريت
چترجوک است مرکب از ُ
جترجوگ ضبط شده ولي درستِ آن ُ

به معناي »چهار« و يوگا ) Yugaکه غير از  ،Yogaنام مکتبي فلسفي ،اما همريشه با آن است(
مجموعاً به معناي »عمر يا دورانِ چهارگانة جهان« .1اين کلمه در تحقيق ماللهند )ص  (309به صورت
چترجوکْ )= چتر جوگ( ضبط شده است.
2
ص  ،5س  :15باتنکل
* مؤلف به خطا پاتنجل را معرّبِ پاتنگل فرض کرده است .به هر حال ،با توجه بـه اينکـه »گ« بـه
صورت »ج« معرّب ميشود نه »ک« ،ضبط درست آن پاتنگل است .اين نام در تحقيق ماللهنـد بارهـا )از
جمله ص  (53 ،52 ،20و همواره پاتنجل ضبط شده است.
ص  ،6س  :9طبيات قديم نباشد مگر محدّث ...
* ضبط درست مdحدِث است به معناي »نوپديد« ،متضاد قديم.

ص  ،7س  :19سي و شش هزار شب ُکلپي...
* کلپَ ) (kalpaدر فرهنگ هندو يک روزِ برهمني است برابر بـا  4‘320‘000سـال (Dowson,
) .p. 143اين کلمه ،با آنکه در صفحات پيشين درست آوانويسي شده ،در اينجا نادرسـت حرکـتگـذاري
شده است.
هندسه حساب کردهاند...
ص  ،8س  :2ادوار مذکور که به سياقت ْ
* درست آن چنين است ... :به سياقتِ هندسه حساب کردهاند .رشيدالدّين سه مدّتِ حسـاب شـده را
در دنبالة مطلب آورده است.
3
ص  ،10س  3و  :4حکيمي از ايشان که او را برهمگون ميگويند ...

* آوانويسيِ اين کلمه در پانوشت  Brahmaguptaآمده است .در تحقيق ماللهنـد برهمگـوب )=

برهمگوپ( ضبط شده است.
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ص  ،18س  :1برشاور

* همانگونه که در پانوشت آوانويسي شده همچنين در ص  ،29س  4آمده ،ضبط dپرشاور درسـت
است و آن نام کهنِ شهرِ پيشاورِ کنوني پاکستان است که در متون به صـورت فرشـاور هـم آمـده اسـت
التواريخ ،ص .(530 ،529
)تاريخ جهانگشاي ،ج  ،1ص 109-111؛ جامع ّ
س  ... :2در آب سند ميافتد پيش قلعة بيتورشيت ]و آن[ شهر قندهار...
* بر اساس تحقيق ماللهند )ص » ،(215پيشِ قلعة بيتور ،شيبِ شهر قندهار« درست و ]و آن[ زايـد

ماءالسند عند قلعة بيتور اسفل مدينةالقندهار.
ّ
است؛ يقع الي
س  :8نهرکوت

* اين کلمه در پانوشت  Nagar kotآوانويسي شده است .در تحقيق ماللهند )ص  (216ن ََغرکـوت
آمده و همين ضبط درست است.
ص  ،19س  :16الدني
الدن آمده است.
* اين کلمه در پانوشت )؟(  Hradiniآوانويسي شده و در تحقيق ماللهند ِ ِ
س  :16باوت
* اين کلمه به صورت  pāvaniآوانويسي شده است و در تحقيق ماللهنـد )ص  (217پـاوَنِ ضـبط

شده و ضبط درستِ آن پاوَن است.
س آخر :همسنت ]کوه[

* نام اين کوه در پانوشت  Himavantآوانويسي شده ،ولي در تحقيق ماللهند )ص ِ (217همَمَنـت
ضبط شده و درست همين است.
ص  ،20س  :1سلک
سلِل ضبط شده است.
* اين کلمه آوانويسي ندارد و در تحقيق ماللهند به صورت َ
س  :1چين

چـيْنَ ) (čaynaضـبط شـده
* اين کلمه به صورتِ  Cīnaآوانويسي شده ،اما در تحقيق ماللهنـد َ
است.
س  :1حيره
* آوانويسيِ اين کلمه به صورتِ  Yavasaآمده ،ولي در تحقيق ماللهند ج ََبر ضبط شده است.
س  :2سنگرنت

سـنگ َونْتَ
* اين کلمه نادرست به صورتِ  Sangarantaآوانويسي شده است .در تحقيق ماللهنـد َ َ
ضبط شده است.
س  :3کاج
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صورت )؟(  Kācaآوانويسي شده و در تحقيق ماللهند کاچَ آمده است.
ِ
* اين کلمه به
س  :4باروانجت

* اين کلمه در پانوشت ) Barvan(atآوانويسي شده ،ولي در تحقيق ماللهند به صورتِ باروانچت
آمده است.
س  :6سيپور
* اين کلمه به صورتِ  Šivapauraآوانويسي شده ،اما ضبط تحقيق ماللهند سِبَپdور است.

س  :6اندرمرو
* اين کلمه در متن يان و پانوشتِ محمـد روشـن بـه صـورت  Indramaruآمـده ،امـا در تحقيـق
ماللهند ِانَدر و َمرو )نام دو جاي( ضبط شده است.
س  :6سبات
اين کلمه به صورتِ  Sabātiآوانويسي شده اما صـورتِ درسـتِ آن در تحقيـق ماللهنـد بـه صـور ِ
ت
بسات آمده است.
ِ
َ
س  :7مورن

ْـرون آمـده اسـت
* اين کلمه به صورت )؟(  Mrunaآوانويسي شـده ،ولـي در تحقيـق ماللهنـد م ُ
)عالمتِ سؤالِ جلوِ آوانويسي زايد است(.
س  :8کندهرت
َندهرب آمده است.
* اين کلمه در آوانويسي  Gandharvضبط شده ،اما در تحقيق ماللهند گ ْ َ
س  :8راسکن

راکشس dضـبط
* اين کلمه به شکل  Rāsakīnآوانويسي شده ،ولي در تحقيق ماللهند به صورت ْ َ
شده است.
س  :8بالدر
اذر ضبط شده است.
بد َ
* اين کلمه به صورت  Baladarآوانويسي شده ،اما در تحقيق ماللهند ِ ّ

س  :8اوراکان
* اين کلمه در پانوشت به صورتِ  Awārkanآوانويسي شده ،ولي در تحقيـق ماللهنـد بـه صـور ِ
ت
اورَگان آمده است.
س آخر :زمين کپت ...

* اين کلمه را يان با ترديد  kupataآوانويسي کرده ،اما در تحقيق ماللهند کُبَتِ ضبط شده است.
ص  ،21س  :7پسبرآن ]نام رود[
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* يان اين نام را به صورت  Basanaparānآوانويسي کرده ،اما در تحقيـق ماللهنـد بشـنپـران
ضبط شده است.
ص  ،23س  :1قنوج  ...بر شرقي شهر جرن افتاده...
4
* در تحقيق ماللهند )ص  (158چنين آمده است :کنوج  ...اشتهر باوالد »پاندو«  ...و هي علي غرب
نهر جون .به هر روي ،نهر جون درست است.
س  :4آب کنک

* گنگ نادرست و گنک )نام رود معروف( درست است.
حجمو
س ّ :10

َجمو ضـبط
* اين کلمه در پانوشت )؟(  Karkآوانويسي شده ،ولي در تحقيق ماللهنـد )ص  (159ج ﱠ
شده و همين ضبط درست است.
س  :12برهمشک

بر َه ْمشِل آمـده
* آوانويسيِ اين کلمه به دست داده نشده و در تحقيق ماللهند )ص (159به صورتِ َ ْ
است.
س  :14پرراگي
* اين کلمه که در پانوشت بـه صـورتِ  Prayāgaآوانويسـي شـده در تحقيـق ماللهنـد )ص (159
َپرياگ ضبط شده است.
س  :17اوردبنسق
* اين کلمه که در پانوشت به صورتِ  Urdabishuaآوانويسي شده در تحقيق ماللهند )ص (159به
ِيشو آمده است.
ُوردب َ ْ
صورتِ ا ْ َ
5

ص  ،24س  :3گنگ بر شرقيِ آن تا آخر دهد بيست و پنج فرسنگ ...

* آخر دهد که در پانوشت به صورت ) agodhyā(oudhآوانويسي شـده و تحقيـق ماللهنـد )ص

َجودَهه ]= نام شهري[ آمده است.
 (159ا d

ص  ،25س  :5حجاهوتي
تحقيـق ماللهنــد )ص (161
* صــورتِ درســت ايــن کلمــه مطــابق آوانويســي در پانوشــت و ضــبطِ ـ
حجاهوتي است.
س  :9راجوري

راچوري آمده است.
* اين نام را يان  Rajauriآوانويسي کرده ،اما در تحقيق ماللهند )ص ْ َ (161
ص  ،26س  :1معار
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* آوانويسيِ اين کلمه در پانوشت به صورتِ  Maiwarاست ،اما در تحقيـق ماللهنـد )ص  (161بـه
صورتِ ميقْار =) 6ميوار( ضبط شده است.
س  :5کند

* اين کلمه در آوانويسي  Kandضبط شده ،اما در تحقيق ماللهند )ص  (162کندهو آمده است.

س  :6نربdدا
* آوانويسيِ اين کلمه در پانوشت به صورتِ  (Narmadā) Nerbuddaاست ،اما تحقيـق ماللهنـد
)ص  (162ضبط َنرمَ َد را دارد.

ص  ،27س  ... :5کرگدن است و در سفالهالريح بسيار است و کرک را به زبان ]زنـج[ امپـيال
7
گويند.
* سفالهالريح در پانوشت فقط به صورت  ،Sufalahکرک به صورت  Karkو امپيال به صـورت
 Impiآوانويسي شده است .تحقيق ماللهند )ص  (163صورتهاي سفالة الزّنج و ِانپيال را دارد.

س آخر :انلهواره
* آوانويسيِ اين نام درست و به صورت  Anhilvārahضبط شده است و تحقيق ماللهند )ص (164
انهلْواره را دارد.
نيز ضبطِ ِ

ص  ،28س  :1دهنجور
* ضبط درستِ اين کلمه ،همانگونه کـه در آوانويسـيِ آن در پانوشـت ) (Rihanjūrو در تحقيـق
ماللهند )ص  (164آمدهَ ،رهنجور است.
س  :9تا دهماکه قصبة چالندهر پيش سفج کوه هجده فرسنگ ...

* ضبطِ درستِ دهماکه ،مطابق آوانويسيِ ) ،(Dhamālaدهماله و ضبط درست چالندهر ،بنا بر

آوانويسي درستِ آن ) ،(Jalandharجالندهر است .س َْفحِ کوه َ
)سـفح = براکـوه :تـاج االسـامي ،ص
242؛ تحقيق ماللهند ،ص  (164نيز ضبطِ درست سفج کوه است.
س  :13پانيست

* بنابر آوانويسي پانوشت ) (Pānepatو تحقيق ماللهند )ص  (165پانِپَت درست است.
س  :14کوميک

* بنابر آوانويسيِ پانوشت و ضبطِ تحقيق ماللهند )ص  (165کوتيل درست است.
س  :15ارتهور

ادتهور ضبط شده و صـورت
* اين نام در پانوشت  Adittahaurو در تحقيق ماللهند )ص  َ (165ﱠ
درست همين است.
ص  ،29س  :1حجه نير
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* آوانويسيِ اين نام در پانوشت  Jajjanirآمده و ضبطِ تحقيق ماللهند نيز ججّنير است.
س  :3ما بيت

درسـت آن ،مـاءِ
ِ
* اين نام در پانوشت  Biyattaآوانويسي شده و تحقيق ماللهند )ص  (165ضـبطِ

بيت( ،را دارد.
بَيتّ )= رودِ ﱠ
س  :9سکانشاه

* اين نام در آوانويسي به صورتِ  Šugnanšahو در تحقيق ماللهند )ص  (165به صورتِ شکنان

]= شگنان[ شاه ضبط شده است.
ص  ،30س  :1ما ،مهوي

* مطابقِ ضبطِ تحقيق ماللهند )ص  ،(166ماءِ مهوي ]= رود مهوي[ درست است.
س  :9از غايت برودت حرارت آفتاب برف را بگدازد.

* نگدازد درست است :برودت مانع آب شدن برف ميشود .وانگهي ،در تحقيق ماللهنـد )ص (166

نيز »التذوب ثلوجِها« ضبط شده است.
س  :16کوههاي امک ...

* اين کلمه در پانوشت  Unangآوانويسي شده است .در تحقيـق ماللهنـد )ص  (166هـم ُاننـگ
ضبط شده و همين درست است.
ص  ،31س  :1کوه الرجک... ،

* آوانويسي اين نام در پانوشت  Kulārjākاست .در تحقيق ماللهند )ص  (167نيز جبـل کالرجک
آمده و همين درست است.
س  :2دايماً از حدود کشمير و لهاور آن را معاينه توان ديد.

* عين عبارت در تحقيق ماللهند )ص  (167چنين است :و dيري دائماً من حدود تاکيشـر ولوهـاور.

بنابراين ،تاکيشر درست است.

س  :13و خورشيد غب است.

خور و غُب ّ،هـر دو،
* اين عبارت در تحقيق ماللهند )ص  (167چنين آمده :الخور هو شبهِ الغُبّْ َ .

خور »شاخي از دريا« و غُبّ »ايستادنگـاه آب«
در فرهنگها »زمين پست« معني شده است .همچنين َ ْ

معني شده است .در اينجا مراد از خور آن پاره از ساحل است که به هنگام مد زير آب ميرودُ .غـبّ نيـز
به معناي »زمين پست« است .صورت درستِ عبارت چنين است :و خور شبهِ غُبّ است.
س آخر :کج

* اين نام به صورتِ ) Kacch (= Kačآوانويسي شده و در تحقيق ماللهند نيـز کـچ ضـبط شـده
است.
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ص  ،32س  :3و تا کج ]درست :کچ[ معدن نقل و باوروي شش ]فرسنگ[ ...
* اين دو کلمه در پانوشت  Nuklو  Baroiآوانويسي شده است .ضبط و آوانويسي ،هر دو ،نادرست
سته  ...مdقـل نـام
باروي ّ
است زيرا در تحقيق ماللهند )ص  (168چنين آمده :وَ اِلي کچ معدن المقل و َ
درختي يا ،دقيقتر ،صمغ آن است که کاربرد داروئي داشته است )لغتنامة دهخدا(.
ص  ،33س  :9سوزنديپ

* ضبط سوزنديپ مطابقِ آوانويسي در پانوشت است .صورتِ درستِ آن سورنديپ اسـت کـه
در تحقيق ماللهند آمده است.
8
ص  ،34س  :5شوخط
* اين کلمه در پانوشت به صورتِ  =ḥ] Šuḥatح[ آوانويسي شده و تحقيق ماللهنـد )ص  (169نيـز
صورتِ درستِ شوحط را ضبط کرده است.
س  :15از پيرامون کوههاي کشمير تا به تيه جودري...

* تيه )به معناي بيابان( در اينجا نادرست است .در تحقيق ماللهند )ص  (170اين کلمه بـه صـورتِ

ثنيه )به معناي عقبه و گردنه( ضبط شده و درست هم همين است.
ّ

ص  ،38س 17و ص  ،39س  2و ص ،43س  :2سمني
*اين واژه در پانوشت به صورت  Samaniآوانويسي شده است اين ضـبط و آوانويسـيِ آن ،هـر دو،
نادرست است .صورتِ درستِ اين کلمه شمني و در اينجا به معناي بـودائي اسـت .ايـن واژه در تحقيـق

سمنيه
ّ
شمنيه آمده است )ص .(93 ،30 ،15اين واژه در متون فارسي به صورت
ّ
ماللهند بارها به صورتِ
شمنيه است.
ّ
هم آمده است ،اما مؤلفِ جامع التّواريخ از بيروني نقل کرده و ،چنانکه ديديم ،ضبط بيروني

ص  ،44س  :1نواب قاآن )قوبيالي( مغول و مسلماني و ختاي و الغـوري آنجـا )خيـتم چـين(
حاکماند...
9
* الغور در پانوشت  Gūrenآوانويسي شده که نادرست است .
ص  ،52س  :1کوه حود؛ مسوره؛ حاکندر

التـواريخ ،ج /1
* ضبطهاي درست به ترتيب چنين است :جود )تاريخ فيروزشاهي ،ص 70؛ منتخب ّ

ص (6؛ سودره ) (The History of India, vol. VII, p. 234؛ جالنـدر )جالنـدهر( )تحقيـق
ماللهند ،ص 164؛ منتخبالتّواريخ ،ج  ،1ص .(204 ،178
س  :2خحون
* اين نام در پانوشت به صورت  Ḥunآوانويسي شـده اسـت .ضـبط مصـحح و آوانويسـي ،هـر دو،
نادرست است .صورتِ درسـت ججـوت ) (The History of India, vol. I, p. 384اسـت کـه در

تحقيق ماللهند )ص  (161آمده و آن صورتِ ديگري است از نامِ شهرِ ججاهوتي که پيشتر آمده است.
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س  :2اجه

* ضبطِ درستِ اين نام اُچه ،شهري در مdلتان ،است که در منابع بـه صـورت  Uchو  Uchhضـبط
شـده اسـت)، The History of India, vol. I, p. 225, vol. II, p. 240; vol. V, p. 211
منتخب التّواريخ ،ج  ،1ص .(38 ،31
س  :3بترنده؛ حجنر
* ضبطِ درستِ اين دو نام به ترتيب چنين است :تبرند که گونة ديگري است از نامِ شـهرِ تبرهنده

التواريخ ،ج ،1ص(27؛ ججنر )ضبطِ تحقيق ماللهند :ججّنير( که شرح آن گذشت.
)منتخب ّ
س  :5سلحت

شلهَت آمده و همين ضبط درست است.
* اين واژه در تحقيق ماللهند )ص  (160به صورتِ ِ َ
ص  ،54س  :3کمس را انفت آمد که تا با سديو ميان مردم کشتي گيرد...

* سديو ،به رغم آوانويسيِ  ،Basdewنام فرض شده کـه نادرسـت اسـت .نـام باسـديو اسـت،

بنابراين ضبطِ درستِ عبارت چنين است ... :تا با باسديو ميان مردم کشتي گيرد...

س آخر :حدشتر
* اين نام در پانوشت به صورتِ  Yudis thiraآوانويسي شده و در واقع صـورتِ سنسـکريتِ آن
است .اين نام در زبان اردو به صورت dيدهشرط ضبط شده؛ امـا گويـا »ي« در سنسـکريت در برخـي از

جدشـتر
زبانهاي متأخر هندي به »ج« بدل شده که ،در اينجا و ترجمة مهابهاراتا ،اين نام بـه صـورت ِ d
نقل شده است )مهابهاراتا ،ص 61؛ هندو کالسيکل دکشنري(.
ص  ،56س  :5پشادر
* بر طبق آوانويسي ) ،(Peshāwarضبطِ پشاور )گونة ديگري از dپرشاور ،پيشاور کنوني( درست
است.
س  :9نگينآباد
* ضبطِ درستِ اين محل تگينآباد است که نام جاي معروفي است و در متون متعدد آمده از جمله
در تاريخ بيهقي.
ص  ،56س  :10تکش

* ضبطِ درستِ اين نام تگش )يکي از خوارزمشاهان معـروف( و در ترکـي بـه معنـاي »عـوض« و
»بدل« است )جامع التّواريخ ،ج ،1ص .(347 ،344
ص  ،57س  :9حسين برادر خود سام را بر دار کرد...
* حسين بهرام شاه غزنوي را بر دار کرد نه بردار خويش ،سام ،را .ظاهراً نسخه بعد از عبـارت »سـام
را« افتادگي دارد.
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ص  ،60س  :16در حمايت حوزة مملکت و محافظت بهجت و آيين سلطنت ...آثـار صـرامت...
به اظهار رسانيد...
مصحف نهجت )= راه و روش( باشد.
ّ
* در اين عبارت ،به نظر ميرسد بهجت
ص  ،61س :6رضيه را خود جاللالدّين که سمتي مرضيه داشت ...

وصـاف )ص  (310و تـاريخ
مصحف ش َْيمتي )= خلق و خويي( است .در تـاريخ ّ
ّ
* سمتي در اينجا
اولجاتيو )ص  ،(185در همين مضمون ،شيمتي آمده است.
س  :14واليت ]خيبر[ که سرحد ]واليت[ دهلي بود ...

وصـاف )ص  ،(310ججيـز
* اين نامِ جغرافيائي در تاريخ اولجـايتو )ص  (185جحنير و در تـاريخ ّ
ضـبط شـده؛ امـا ،در تـاريخ هندوسـتان ) Jajjar (The History of India, vol. V, p. 244و در
تاريخ فيروز شاهي )ص  (130ججر و در منتخب التّواريخِ بداؤني )ج ،1ص 169؛ ج ،2ص  ،(27جهجـر
آمده است .ضبطِ درست ججر يا ،دقيقتر ،جهجر است .ضبطِ نادرستِ خيبر ظاهراً از کارل يـان اسـت
که آن را ،در ترجمة خود =) H aibar ،خيبر( ضبط کرده است.

ص  ،62س :3عرق غدر که چون حلق و جعد بريده باد نافض شد ...

عرق نابض = رگي که ميتپد.
مصحفِ نابض استِ ِ :
ّ
* نافض در اينجا

س  :8الغخان ،چون ملک از مخالفان و معارضان پاک کردند ،خود بر سرير سلطنت پاي نهاد ...

* کردند در اينجا نادرست و گرديد درست است.
ص  ،63س  :1به جاي خداوندزادة برعندي ...

* بر طبق آوانويسي ) ،(Bargandiبرغندي درست است .برغند نام قلعهاي بوده است در واليت
غور افغانستان )براي آگاهي بيشتر ،نک .طبقات ناصري ،ج  ،1ص  ،327تعليقات عبدالحيّ حبيبي(.
س  :20تسکين حاش و دفع پرخاش لشکريان را ...

* در اين عبارت ،بيگمان جاش درست است به معناي »آنچه بطپـد از دلْ چـون مـردم بترسـند«
)تاجاالسامي ،ص .(98
ص  ،65س  :6در کنار آب چون مالقات عسکرين افتاد ،جون نهر بين الفريقين حامـل و مـانع
بود...
* آشـــکار اســـت کـــه چـــون و جـــون جابـــه جـــا شـــدهانـــد :جـــون نـــام رودي اســـت
)(The History of India, vol. II, pp. 42, 52, vol. VI, p. 215

س  :14به بل ،به دست عقوق سر وفا و مردمي را پست ببريد...

* پيداست که به بل نادرست و نه بل )= نه بلکه( درست است.
ص  ،66س  :18قتلغخواجه پسر دواين براق...
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* ضبط درست دوا ابن براق است :دوا پسـر براق و قتلـغ خواجـه پسـر دوا بـوده اسـت )جـامع
التّواريخ ،ج  ،1ص .(758 ،754
ص  ،67س  :2و تسويت صفوف کرده و يمين و يسار را محتشد نداشته بر ايشان زد ...

* به قياسِ »محتشد نداشته«» ،تسويت صفوف ناکرده« درست است» :تسـويت صـفوف نـاکرده و
يمين و يسار را محتشد نداشته« گروه قيدي در وجه وصفي است.
ص  ،69س  :19بعد از ايشان چند الاند که مردم عوام و حميري و نظّارگي و حرافيش و لولي و
نويياند ...

مصحفِ نوبي
ّ
* احتماالً حميري مصحّفِ جمري به معناي »عوام و ولگرد« باشد .نويي نيز شايد

)منسوب به نوبه در شمال افريقا که اهل آن را به بردگي ميبردهاند( باشد.

ص  ،70س  :3ماهيشور
* با توجه به آوانويسي در اين صفحه و صفحة  ،(Mahešvara) 69صورتِ نوشتاري اين نـام بايـد
ماهيشور باشد.
ََ
ص  ،71س  :19ورداتابيت

* با توجه به آوانويسي ) ،(Vardhana dipaضبط درست در جامع التّواريخ وردانا تيب )= وردانـا
تيپ( است.
س  :21شنکلهورسه
* با توجه به آوانويسي ) .(Sangikavarmaضبط درست نام سنگکهورمه است.

ص  ،74س  6و  :7تاچاغ )فرمان( منکگوقاآن ،باز او لشکري فرسـتاد .مقـدم ايشـان .سـالي

نويان و تکودار...
* ضبط درست عبارت چنين است» :تاچاغ منکوقاآن ،باز او لشکري فرستاد مقـدمِ ايشـان ]در اينجـا
نقطه زايد است[ سالي نويان و تگودار« .همين ضبطِ درستِ تگـودار ) (Tagüdärدر جـامع ّالتـواريخ
)بخش مغول( نيز اختيار شده است )نک .ج  .2ص .(1071 ،1070 ،967
ص  ،75س  :15اِندر گفت اين کار به من نيست از من بزرگتر هستند فرشتگان .گفتند ايشان
را هم تو شفاعت کن...
* نقطة بعد از »فرشتگان« زايد است .ضبط درست عبارت چنـين اسـت ... :از مـن بزرگتـر هسـتند.
فرشتگان گفتند :ايشان را هم تو شفاعت کن.
ص  ،76س  :3خاتونش به خواب ديد که ما را التقام نمود و حامله شد...
* ضبط درست اين است :خاتونش به خواب ديد که مار التقام نمود ]يعنـي مـار فـرو dبـرد ،بلعيـد[ و
حامله شد ...
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ص  ،83س ْ َ :21ان َدر

* اين صورتْ ضبطِ نادرستِ نامِ ايندرا ) ،(Indraخداي هندي و ايزد زردشتي ،است )نک .يشتها،
ج  ،2ص29؛ (Sans. Dic. ,p .166
ص  ،84س  :3برهما را  ...پسري بود نام او دالک.
* در پانوشت اين صفحه معلوم نيست آوانويسيِ  Sundaravatiمتعلق به کدام کلمه است .اين نـام
در همين صفحه و صفحة  85به صورت اُدالک ضبط شـده امـا  Uddālakaآوانويسـي شـده و معلـوم
مرجح ،دانسته است :دالک يا ُادالک.
نيست مصحح کدام ضبط را درست ،يا حتي ّ
ص  ،87س  :11در عهد اين پادشاه در لنقاير در جزيرهاي از ديار هند...

* با توجه به آوانويسيِ کارل يان ،نام واليت بايد لنقا يا لنکا باشد نه لنقاير .ضبط درسـت عبـارت

چنين است ... :در لنقا بر درِ جزيرهاي...
ص  ،89س  :7رمدکن

* اين نام بر طبق آوانويسي ،فارسيشدة جمدگاني ) (Jamadgāniاست .بنـابراين ضـبط درسـت

زمــدگن يــا ژمــدگن اســت .ايــن نــام در ترجمــة فارس ـيِ مهابهاراتــا )ج  ،1ص  (61جمــدگن ،و،
در کالسيکل دکشنري )ص  (100و ديگر منابع اردو و هندي )بهـادر مهـامهو پادهيـائي شـنکر ،ص 58؛
 ،(Mackenzi, p.180جمدگني آمده است.
س  :12رمد

* رمد کوتاه شدة رمدگن است .بنابراين ،ضبطِ درستِ آن زمد يا ژمد است.
س  :16بارت

*بارت همان مهابهاراتاست.

س  :18قور
* آوانويسيِ يان ) (Kuruنادرست و درستِ آن  Kauraاست )نک .مهابهاراتا ،ج  ،1ص .(3
ص  ،90س  :14صد من برنج و صد عدد چوب بـه پسـران صـدگانه )دادنـد( کـه زود ببريـد و
بياوريد ...
* ببريد نادرست و بپزيد درست است.
ص  ،94س  :22و به سياحت غور و نجد و کوه و هامون ميپيمودند ...

غور نجد و کوه و هامون ميپيمودند ...
* ضبط درست عبارت چنين است :و به سياحت ]و[ َ ْ
ص  ،102س  :15ايشان رنود و اوباش ]خمري و زنکاري و عکاري و خرافي[ باشند.

مصـحفِ زبطـاري
ّ
مصحفِ جمري است که پيشتر بدان اشاره شـد؛ زنکاري احتمـاالً
ّ
* خمري

مصحفِ جرافي )منسوب بـه
ّ
ملطيه و شميساط( است؛ خرافي شايد
)منسوب به زبطرة روم ،شهري بين ّ
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جراف ،نام دشتي در عربستان( باشد )نک .فرهنگ نفيسي؛ معجـمالبلـدان ،ج 3؛ ابـن منظـور ،ج  ،6ص
.(14
ص  ،103س  :10پس از براي اين دعوتها و عجب و منـي و شـاکموني ايشـان را اهـل
ابليس خوانده است و خود اين دعوتها نکرده است.

* ضبطِ درستِ اين عبارت چنين است :پس از براي اين دعويها و dعجب و منيِ شاکموني ايشان

را اهل ابليس خوانده است و خود اين دعويها نکرده است.
ص  ،111س  12و  :15اختاجي

التـواريخ،
* ضبطِ درست اختاچي است .ـ چي ) (-čiدر زبان ترکي پسوند فاعلي است )نک .جامع ّ
ج  ،3ص .(2286
ص ،112س  1و ص  ،116س  :18شاريک

* صـورتِ درسـتِ ايــن کلمـه شــاريل ،مغـولي شــدة چــاريرا ) (Čariraدر سنسـکريت ،اســت
بــه معنــاي »بقايــاي مقــدس ،يادگــار مقــدس ،يــا خاکســتر جســد بزرگــان در آيــين بــودا«
)نک (Deorfer, vol.1, p.354 .
ص  ،117س :6دختري بود و او کلهاي فراخ شاخ داشت...
* صورتِ درستِ اين کلمه گله است.
ص  ،121س آخر :تکر دلذر

* با توجه به آوانويسي ) ،(Nagara avalambikaنگر درست است.

ص  ،127س  2و  21و  ،128س  :1به ترتيب :نند )آوانويسي(Nanda :؛ بند؛ يندو

* اين هر سه نامِ يک تن است .بنابراين ،ضبطِ نندَ بيشتر با آوانويسي مطابقت دارد .ضـبط دقيـقتـر

ننده يا نندا بايد باشد.

ص  ،130س  8و ص  ،132س  :13به ترتيب :صفرو؛ ضيرو

* با توجه به آوانويسي ) (Samjivaو به قرينة موارد مشابه ديگـر ،ضـبطِ فارسـي بايـد سـمزو /

صمزو باشد.

س  10و ص  ،134س  :5به ترتيب :اويس ،اويش
* اصلِ سنسکريتِ اين دو در پانوشت به صورتِ  Avičiآوانويسي شده است و ضبطِ درستِ آن بايد
آويش باشد)(The Seeker’s Gloss., p.60

ص  ،131س  :9مانند سحاب که چندانکه امکان علو او باشد پرورد و آنگاه بر سر خاليق بـاران
رحمت شود.
* بر طبق نسخة کتابخانة ملي )برگ  ،(531پرورد نادرست و برود درست است.
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س  :12از بهر آنکه پرومري )؟( سه جهاني ،جهان باال ،و ميان و شيب ...

* بر طبق نسخة کتابخانة ملي )برگ  ،(531درست اين عبارت چنين است :از بهر آنکه سـروري

و واسطة ميان جهان باال و جهان شيب و جهان جسـماني و جهـان روحـاني و جهـان

شيطاني و جهان رحماني...

ص  ،135س  :15آن زن را که دوست داشته باشد بر باالي درخت بيند و چون خواهـد بـاال رود

 ...خارها در اندامِ او خلد و چون او بر باال رود ،زن به زير درخت بماند...
* بماند نادرست و نمايد )= جلوهگر شود( درست است.

ص  ،136س  :2در دوزخ بيشهاي است ،استرون نام ...

* ضبط درست تيه است ،همانگونه که در سطر  9همين صفحه هم آمده است.
ص  ،137س  :2هر که قهّار و سختدل ...باشد او در دوزخ به امان باشد.

* هيچ کس در دوزخ نميتواند به امان باشد .ضبط درست بامان است که نام دوزخي است.
ص  ،138س  :7او در تناسخ ديوي شود که نام او قنيوتن باشد.

* با توجه به آوانويسي ) ،(Kataputanaضبطِ قَتَپوتن درست است.

ص  ،139س  :17کسي که انواع حيوانات ميکشد  ...بعد از مرگ و بوي شود که او را ]راکـس[
ميخوانند.
* بوي نادرست و ديوي درست است و راکسس ) (Raksasaدر آيين بودا نام ديوي اسـت کـه
اندام سياه و موي سرخ و چشم سبز دارد ).(The Seeker’s Gloss., p. 626
ص  ،140س  :11اگر از او خرده و صغيره در وجود آيد ،بعد الموت بري گردد...
* بري نادرست و ضبطِ پري درست است؛ زيرا سخن از آن است که آدميان به پـاداشِ کردارشـان
در تولد بعدي به چه صورتي در ميآيند.
ص  ،144س  :2ديگر کسي که علوم يکسان ميآموزاند.
* يکسان نادرست و به کسان درست است.
ص  ،147س  :8شامور مهارارک کاتُل

* با توجه به آوانويسـي ) ،(Čatur maharajikaشـاتور مهـارازک درسـت اسـت .در نسـخة

کتابخانة ملي )برگ  (532ستور مهارازل کابل ضبط شده است.
س  :15و ديگران را به خير و رغبت تحريض کند ...

* بر طبق نسخة کتابخانة ملي» ،و ديگران را به خير ترغيب و تحريض کند« درست است.

ص  ،150س  :12شاکموني گفت :شمشير برهنة برندة سخن سخت و بـد اسـت و زهـرِ ديـدار
خوبان و شاهدان ...
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* ضبطِ درست »  ...زهرْ ديدار خوبان و شاهدان  «...است.

ص  ،152س  :4آن کيست که همه خلق را گرفته است.

* بر طبق نسخة کتابخانة ملي )برگ » ،(533همه خلق را گرفته است« درست است.
ص  ،155س  :13يک هزار پرش باشد و همه دنيا باسرها دارد...

ْـرها دارد«
* بر طبق نسخة کتابخانة ملي )برگ » ،(533يک هزار پسرش باشد و همة دنيـا ِبأس ِ
درست است.
ص  ،159س  :4دارلفرا
* غلطِ مطبعي است و درست آن دارالفرار است.

ص  ،171س  :17اين بدن که عالمِ اَوّل بود همان بدن است که در اين سال هست.

* عالم نادرست و عام )= سال( درست است.

ص  ،172س آخر :هر جزوي از اجزاي آن به دل و به عنصر او ميپيوندند...

* به دل نادرست و ضبط درست بدل است )نک .متن عربي رساله ،ص .(358
ص  ،174س  :17چنانچه طرفي از شراب حماض ...

* احتماالً غلط مطبعي است .ظرفي درست است.
ص  ،179س  :4نشاهِ ثانيه

* نشاهِ نادرست و نشأة درست است.

س  :9خداي ع َّزوجلّ را مالئکه خطاب کرد  ...انّي جاعل ...

* را مالئکه نادرست و مالئکه را درست است.

ص  ،180س  :3واجب است که مجتمع باشد اجزاي اين بدن با مجموع اليق و محل شوند هـر
نفس را ...
* يا نادرست و تا درست است.
ص  ،187س  :4و شرايع و نصوص کالم الهي است که در آن تصوّف نتوان کرد...

* تصوّف نادرست و تصرّف درست است.
س  :11مانند ن معامله ...

* ن معامله نادرست و آن معامله درست است.

س  :12آنچه تو گفتي ماند آن معامله و تجارت اولين است ...

* ماند نادرست و مانندِ درست است.

ص  ،188س  :12آفرينندة او خداست تعالي ،و سبب قوّت او پدر و مادر ...

* قوّت نادرست و قوت )= خوراک( درست است.
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ص  ،189س  :21و سبب وجو فرزندان او ...

* وجو نادرست و وجودِ درست است.

ص  ،190س  :16و دعوي که ما کرديم و ميکنيم دشواري آيد ...

* دشواري آيد نادرست و دشوار ميآيد درست است.
ص  ،191س  :10ليکن بنيت و نشان و گواه ...

* بنيت نادرست و ،به قرينة »نشان و گواه« ،بيّنت درست است.

ص  ،241س  :13چه با درنش پنچه زدن و باکوه مناطحه ...

* درنش نادرست و درفش درست است.

معظمان سوک ايشان بود ...
ّ
ص  ،242س  :10سوري که جدّ اعلي و

معظمان ملوک درست است.
ّ ْ
* چنانکه از ترجمة عربي )ص  (244بر ميآيد،
ص  ،245س  :10سالم الغوري

* سالم الغوري نادرست و سام الغوري درست است.
ص  ،262س  :13چوهري

* چوهري نادرست و جوهري درست است.

ص  ،263س  :7جملة فارسي مستخلص کرد ...

* فارسي نادرست و فارس درست است ،همانگونه که در ترجمة عربي )ص  (247آمده است.
ص  ،264س  :18بسر اوبردانايت

* بر طبقِ آوانويسيِ اين نام ،پسر او برداناتپ درست است.
ص  ،266س  :4اذنت ]ديو[

* بر طبق آوانويسي ،ا ََونْت درست است.
س  :20بتختانه

* بتختانه نادرست و بتخانه درست است.
ص  ،267س  :8سوهه ديو.

* بر طبق آوانويسي ،شوهه ديو درست است.

ص  ،270س  1و ص  ،272س  :8به ترتيب :کاشي پررانت ،کاشي پرزاند

مصحف و ّ
ّ
* هر دو ضبط
محرف و ،بر طبق آوانويسي ) ،(Kaśyopa Prajapatiپرزايت درسـت
است.
س  :2تريسنگ
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* با توجه به آوانويسي ) ،(Trišankuتريشنک درست است .در همين صـفحه در سـطر  12نيـز

تريشنک ضبط شده است.

ص  ،279س  3و  :4تريتاتوک

* تريتاتوک نادرست و تريتايوگ درست است.

پينوشتها
 .1در باور هندوان ،عمر جهان به چهار دوره ) (yugتقسيم مي شده است:
 1،728،000سال
krita yuga
کريته يوگا
 1،296،000سال
treta yuga
تريتا يوگا
 864،000سال
dwāpara yuga
دواپَرَ يوگا
 432،000سال
kali yuga
َکلي يوگا
بنابراين ،مجموع عمر جهان ،به باور هندوان 320،000،4 ،سال است ;(Sanskrit-English Dic., p.854
)Dowson, p.381
 .2اشاره است به رسالة پاتنجالي منسوب به فيلسوفي به همين نام ،بنيانگذار مکتب پاتنجاال و ساماندهندة فنون يوگا.
» .3نِ« آخر مصحّفِ »ب« يا »پ« و خطاي نسخهنويسان است .برهمه گوپته ) (Brahma – guptaنام ستاره-
شناسِ هنديِ قرن هفتم ميالدي است که رسالة برهمه گوپته سـيذانته را در نجـوم تـأليف کـرده اسـت) ،تحقيـق
ماللهند ،ص .(Dowson, p.59 ،200 ،198
هندي تحقيق ماللهند در نسخه بدلِ »شرق« نيز داشتهاند اما ،با آگاهيِ جغرافيائي» ،غـرب«
ِ
 .4مصححان )يا مصحح(
مرجح دانستهاند.
را ّ
» .5قِ« پاياني مصحّفِ »و« و خطاي نسخهنويس است .اين کلمه در آغاز صفحة  24درست ضبط شده است.
 .6قْـ نشانة واوِ فارسي است .ضبطِ جامعالتّواريخ ،به احتمال قوي ،مفار بوده و » «در معار مصحّفِ » «اسـت .در
نسخة کتابخانة ملي )ص  (509نيز مفار خوانده ميشود.

لريح در زبان عربي بر جهت باد اطالق ميشود که درخورِ بافتِ متن نيست .ضبط درسـت سdـفالةالزّنج ،نـام
d .7سفالةا ّ
شهري در هند ،است .ضبط درستِ کرک نيز کرگ )= کوتاه شدة کرگدن( است.

شوحط نام درختي است با چوب محکم که از آن کمان ميساختهاند و شوخط به معناي خوشه است )لغتنامـة
َ َ .8
دهخدا(.
 -en .9پاياني نشانة جمع آلماني است .کارل يان الـ را در الغور »الِ تعريف« گرفته و اصل کلمـه را غـور دانسـته

است .اما غوران يا غوريان در دستگاه مغوالن هيچگاه سمت کارگزاري نداشتهاند .در حالي که ايغوران اين سـمت
را ،در ايران و چين و ديگر جاها ،نزد فرمانروايان مغول دارا بودهاند .لذا ضبطِ ختايي و اُيغوري درست است.
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