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 چكيده
سالك و مخطي  نسخۀو  نجيب بكرانبن د محمّنوشتۀ  هنام هانجكتاب به بررسي تطبيقي  اين مقاله

از . پردازد می كه در نيمۀ دوم قرن نهم كتابت شده است، ،نيابوالحسن صاعد بن علي جرجا اثر ممالك
گرفته است و با  نامه هانجاين بررسی تطبيقی معلوم می شود كه جرجانی بسياری از مطالب خود را از 

توان بعضی  می ،نامه جهانجرجانی نسبت به متن  مسالكهای  اين حال، به سبب بيشتر بودن نسخه
توان در تصحيح متن  هم می نامه جهانرا تصحيح كرد، ضمن آنكه از  نامه جهانهای  اغالط متن و نسخه

 جرجانی كمك گرفت. مسالك
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 مقدمه. 1
. اين الزم استكاری ارسي هاي ف تاريخ نوشته مانده در گسترۀ برجايبررسي تطبيقي متون 

اهميتي پردازند  پيش از قرن هفتم و هشتم مي ۀشد متون كتابت هنگامي كه بهها  بررسي
پس از  ،ويران شدن شهرهاي ماوراءالنهر، خراسان و عراق ينكهچه ا ،يابند دوچندان مي
 یها كانون و و اسالمي زدودرا از پيشاني تمدن ايراني  هاي تابناك علم بارقهقرن هفتم، 

 . سوق داد انحطاطسوی به  پردازی را نسخه ساختارهايكتابت و 
دو دوران ه از اين ماند برجاي ن است تا به بررسي تطبيقي دو متناين نوشتار بر آ

و  قمری 605در سال  محمد بن نجيب بكران به كتابتاست  هنام هانجاول  متن بپردازد.
بن علي  ابوالحسن صاعدنوشتۀ است  مسالك و ممالك شناختۀنسخۀ خطي كمترديگري 

نامه  جهانشناسان روس در مورد متن  راناي در نيمۀ دوم قرن نهم.مكتوب  نيجرجا
 نخستين بار با مقدمۀ خطي آن از جمله آنكه نسخۀاند.  هردتحقيقات مفصلي ك

پس از اين چاپ زنده  .در روسيه به چاپ سپرده شد نسخه برگردان رشچفسكي به صورتب
در مورد به تصحيح آن همت گماشت. شده ديا محمدامين رياحي بر اساس نسخۀ ياد استاد

 ي كليها رات و داورياي اظها پارهچه پژوهشگران اگرنيز اني جرج مسالك و ممالك
و پژوهش عميقي در ه دشن  تاكنون چنانكه بايسته است به اجزاي متن پرداخته ،اند كرده

 اي در باب متن هاي تازه گاهيهش حاضر آ. پژوآن صورت نيافته استمتن پيرامون 
   كند. ارائه مي نامه جهانو پيوندهای آن با متن  انيجرج مسالك و ممالك

 
  پيشينه. 2

 رحي دربارۀش»اي با عنوان  مقاله ،تبار روس شناس آلماني ايران ،دورن رنهاردبن بار نخستي
نوشته و « شرقي قرن چهاردهم ميالديۀ هاي مجاور آن از يك نويسند بحر خزر و سرزمين

   (.1960جيب بكران، ن) جرجاني توجه داده است مسالك و ممالكهايي از  به بخش
 برگردان را به صورت نسخه نامه هانجكتاب بار نخستين  1960برشچفسكي در سال 

محسن به دست  كه شتهنگا آن ديباچۀ بر   مفصلی نيز به زبان روسي ۀو مقدم كرده منتشر
 . (1342جيب بكران، ن) تاسشده  ترجمهبه فارسی ابراهيمی 

كه آن هم در روسيه  كند میاماسكويچ ياد ربرشچفسكي در مقدمۀ اثرش از تحقيقات 
خطي موجود  ۀرفته و نوشته است: راماسكويچ ميان مواد و فقرات مأخوذ از نسخصورت پذي
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نمايد و دو سه  مي نامه جهان، توصيف مختصري از ها تركمانگراد و مربوط به تاريخ در لنين
كند، حتي براي نشان دادن اختالف نسخ متن مورد  فقره هم از متن آن ذكر و ترجمه مي

 (.  : يازده1342جيب بكران، ن) نمايد جرجاني مقابله و تحقيق مي سعيد ۀنياز خود را با مجموع
ايگاه مناطق اطراف جكه ذيل عنوان  ،هاي علمي خود بارتولد در يكي از سخنراني

، ضمن داوري در است چاپ شدهترجمه و به زبان فارسی  درياي خزر در جهان اسالم
هاي  جرجانی را تكرار نوشته كمسالك و ممالمستوفي، محتواي  هللااحمدمورد اصالت اثر 

ميالدی از جمله باكوی و جرجانی به  15نگاران سدۀ  غرافیج: »گذشتگان دانسته است
: 1375ارتولد، ب) «دتگان پرداختنهای گذش هللا قزويني[ تنها به تكرار نوشتهاخالف وی ]حمد

156.) 
پرداخته و  امهن هانجبه داوري در مورد هاي جغرافيايي  تاريخ نوشتهكراچكوفسكي در 

محمّد بكران  كتاب... » كند: همچنان به تأثير اين كتاب بر دو اثر پس از خود اشاره مي
ندارد، اما به هر حال  خصوصبهاى جغرافيايى اهمّيّت  چه از لحاظ تاريخ تكامل نوشتهاگر

 اثر نبوده و حافظ ابرو به قرن پانزدهم به آن هاى جغرافيايى فارسى بى در قلمرو نوشته
سالك و ماى از آن را ضمن كتاب  انى خالصهجرج1مراجعه كرده و در آخر همان قرن سعيد

 (.256: 1379مو، ه) «خويش آورده است ممالك
برای  ،بريتانياۀ موز ۀكتابخانخطی های  نويسی نسخه هنگام فهرست ،چارلز ريو

.« .. - برهانه هللااانار –اقان سعيد خ»نخستين بار تاريخ تأليف نسخه را با توجه به عبارت 
 است تعيين كردهباشد،  كه سال فوت شاهرخ تيموری می ،قمری 850پس از سال 

(1965/1:425 Rieu, ). به  از جمله بلوشهبعدي نگاران  تمام فهرست پس از ريو
 .اند وي استناد جسته هاي نوشته

 ،«صفوينگاري و خليج فارس: منظر  شهنق»اي با عنوان  گل نيز در مقاله منصور صفت
محدوده ۀ كرار مطالب پيشينيان دربارت»را اني جرج مسالك و ممالك «بخش اعظم مطالب»

  (.220: 1382، گل فتص) ستا  دانسته «ايران و درياهاي آن
 
 
 

                   
  . كذا.1
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 انيابوالحسن صاعد بن علي جرج .3
دانيم كه تا پس  ، اما مينيامدهست تاكنون آگاهی چندانی به د وي ۀ احوالترجم در مورد

 ،كشف الظنونزنده بوده است.  ،يعني سال مرگ شاهرخ تيموري، . قه 881ال از س
 خليفه، حاجي) تده اسگنجان يسنّ را در شمار مصنفاناو  تولد و وفات اشاره به بدون

تكرار  نيز هدية العارفينديگري در  افزودۀبدون  الظنون كشفمطالب  .(1664: 1943/2
متن نسخه،  ۀن وجود و با اتكا به ديباچ(. با اي421: 1951/1 پاشا بغدادي، سماعيلا) تشده اس

ربيعه و  ةو درود بر سيّد بشر و خالص …»  :شود میفرض شيعی بودن وی نيز تقويت 
اند و ينابيع  هدي ۀمحمد الضياء االنور و السراج االزهر و بر اهل بيت وي كه ائم ،مضر

توان  ياز خالل متن نيز م« .باد -هللا و سالمه عليهم اجمعيناصلوات  -حكمت و تقوي
كه از  يافت. براي نمونه در ذيل يكی از فصول نسخهرا در ت شيعي ويتمايالبرخي از 

تواريخ تاب كرا به  (107: 1342نجيب بكران، ) تاريخ خلفاكتاب  ،تاسوام گرفته  نامه جهان
  برگردانيده كه حاكی از نگاه ايدئولوژيك وی است. عباس بني

توان با قطعيت بيشتري در مورد مذهب  هر دو متن مي ۀارات صالتياز درنگ در عب 
هللا اصلي  -رسول  ۀمدين ،يثرب: »آمده نامه جهاندر وي اظهار نظر كرد. براي نمونه 

« هالتيص»اني در متن حاضر به جرج ( اما66: 1342جيب بكران، ن« ).دگوين -عليه و سلم
افزوده است:  ،داشتهبيشتري عي تداول شيمصنفان كه در آثار  نيز را «هآل و»عبارت 

در  ،فبا اين وص «.را گويند –هللا عليه و آله و سلّم اصلّی  –هللا ارسول  ۀمدين ،ثربي»
 الضياء اللّامع في قرن التاسعمانند  شده  نفان شيعي پرداختهكتب طبقاتي كه به مص

روضاتي، لا) لشيعةتكملة طبقات اعالم ا ،ذيل آنجديدترين ( و 1362غابزرگ طهراني، آ)

از  ذكري ي نيزشيع شناختی كتابدر مصادر  .ردی از وی نيست ،(242 -223: 1391
الي تصانيف   الذّريعة بصاحتنها   نه ست. براي نمونهني موجود انيجرج مسالك و ممالك

ذيلي كه در  بلكه ،اين كتاب را از قلم انداخته( 377: 1983/20 قابزرگ طهراني،آ)الشيعة 
نيز  شده  نوشته (739: 1390/2لروضاتي، ا) تكملة الذريعة الي تصانيف الشيعة به نام يتازگ به

نيز تنها همين اثر را از  ی خطیها ؤلفان  نسخهفهرست م. ستني ز اين اثرا نام و يادي
با وجود  ،(1392كابلي، ) التواريخ ةتذكر(. 973: 11/ 1389 رايتي،د) وي شناسايي كرده است

ر مذكّنام وي تهي است. اينكه در  مؤلف كتابت شده، اما از يادنزديك به آنكه در زماني 



 5/ هنام جهاناني و جرج مسالك و ممالكخطي بيقي نسخۀ بررسي تط

صرفاً به  احتماالًرساند كه وي  نيز بدو پرداخته نشده، مي  نصرآبادي ۀتذكرو   االصحاب 
  است. و در نظم و شاعری دستی نداشته نثر پرداخته

 ما بساطِ در عهدِ كه ره»خود از تأليف كتابش نوشته است:  ۀاني در مورد انگيزجرج
ست كه خود را به ا شرط او آن ،دولت اختالط دارد اركانِ عصر سپرد و به حضرتِ اهلِ

 بساطِ تنفر نبود و چون از سپردنِ آن در يك مكان سببِ زينتي آراسته دارد كه مرافقتِ
آن در خدمت شرف انبساط يابد و  اي سازد كه به وسيلۀ ايد كه تحفهب ،ايشان چاره نيست

« …ا آنكه تعلق به علم داردالّ ،رسوم اهل زمانه اقتدا كند و هيچ تحفه اليق نبودبه 
ه حضرت اركان ب» ي بسازد تاا«هحفت» روي چنانكه خود نوشته هدفش آن بوده كه ازاين

تن هيچ اما نه در ديباچه و نه در م ،«ه خدمت شرف انبساط يابدب»و يا « دولت اختالط
به نام كسي ، خود« ۀتحف» ۀديباچدر  كند و خود نمي رعصذكري از امير يا سلطان هم

  نگارد. اي نمي نامه تقديم
خود به قلم  يبايد افزود كه از معدود سطرهايي است كه تمام در مورد ديباچه

دن قوت يا ضعف نثر وي قلمداد متقني در آزمايي ۀروي نمون  اين از است و اني جرج
ولي در  ،توان سراغ گرفت متكلف كمتر مي هرچند از سبك ،تيموري ۀدر دور شود. مي

ها به رهبران و ساير سركردگان از سبك  نامه ها و سرآغاز فصول و تقديم مورد ديباچه
ها  اغلب اوقات فراواني ابتكارها و البته عناوين تصنعي و مداحي و شد متكلف استفاده مي

  .(422: 1378صفا، ) داد هام قرار مينوشتاري را در اب ۀها، مفهوم واقعي قطع و مداهنه
 

 اني لك جرجهاي مسالك و مما . نسخه4
( هشت دنا) هاي ايران نوشته فهرست دست( و فنخا) هاي خطي ايران فهرستگان نسخه

هاي  تابخانهاند كه از اين تعداد چهار نسخه متعلق به ك هنسخه از اين اثر را شناسايي كرد
دهد كه  نشان ميما هاي  (. بررسي536: 1389/9 ؛400: 1392/29 درايتي،ت )خارج از كشور اس

از  ذكري از آنها در ميان نيست.فنخا و دنا هاي ديگري نيز از اين اثر هستند كه در  نسخه
ليدن،  ۀملي ايران، نسخ ۀكتابخانهاي موجود در  نسخهاز توان  ها مي اين نسخه ۀجمل
 ۀ كتابخانۀنسخو  نو دهليآباد  تغلقهمدرد  ۀحكيم محمد سعيد جامع ۀكتابخان ۀنسخ

  بادليان ياد كرد.
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است كه در حال  د - 41 ۀنسخ های ياد شده، اساس پژوهش حاضر، از ميان نسخه
پژوه،  ك: دانشند )شو یمنگهداری مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران  ۀخانحاضر در كتاب

ح بودن و (. علت انتخاب اين نسخه همانا اقدم بودن و در ضمن اص685 :دفتر ششم 1348
پردازی كاتب و  با در نظر گرفتن نحوۀ نسخهف نيز نزديك بودن كتابت آن به زمان مؤل

 نامه جهانمالک ارجاعات در مورد . شناسی بوده است و قرائن ديگر نسخه الخط رسمشيوۀ 
 .استاستاد محمدامين رياحي  تصحيح نيز

 
 هاي جغرافيايي  نوشته تاريخ دراني مسالك و ممالك جرج .5

سلطان  ۀارسي را از دورنثر پو دگرديسي  تواند سير تحول دو متن مي بررسي تطبيقي اين
به تصوير  تيموريشاهرخ  ۀدوراندكي پس از تا  (آغاز قر هفتمعالءالدين خوارزمشاه )

پيش از تهاجم مغوالن در نظم و نثر فارسي قواعد و قراردادهايي دقيق موجود بود  كشد.
نويسندگي خلّاق در تيموري  ۀدور حال آنكه در ،اط تنگاتنگ داشتبا دربارها ارتب نثر و

تحت تأثير دربار بود و معيارهاي ادبي پيشين بر آن حاكم  البته باز اختيار مردم عادي و
شاعر يا نويسنده مجبور بود  ،نبود. در تبيين اين امر بايد گفت كه پيش از هجوم مغوالن

عرب و فارسي را ياد بگيرد. اين درسخواني طبيعتاً هاي ادبيات  شماري از قواعد و نمونه
برتر فنون و صنايع ادبي هاي  تر و بر شناخت او از نمونه دامنه افق ادبي او را وسيع

دهد  مي مكتب هرات نشانمانده از  برجاي هنري شاهكارهاي .(416: 1387فا، ص) دافزو مي
گذشته از  .ند  ا قائل بودهي بصري اهميت وافر هاي لذت برايبيشتر سالطين تيموري كه 

توان گفت كه تاريخ  آن مي مانده از برجای هاي و زيجسمرقند  ۀرصدخانبيگ و  نقش الغ
ني كه روح وقر ؛علمي اين دوره از درخشندگي قرون چهارم و پنجم تهي است

 اندازي و لمس حقايق در هر گوشه كرد گري علمي تقويت شد و شروع به دستجستجو
 تز،م) دادند هاي دريانوردان از درياي چين و هند گوش مي و شور به قصه مردم با شوق و

شود كه  دريافته ميمانده از اين دوره  هاي برجاي و نوشتهمتون  با نگاهي به(. 13: 1362/2
قرون سوم و چهارم متون اني از جمله متن ابوصاعد جرج آبشخور بيشتر آثار اين دوره و

  .است و پنجم
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 نامه  و جهان انيجرجمسالك  در م. شكل عال6َ
و نجيب كه بر روي پارچه رسم شده  بوده« يمكل عالَش» همراه با نامه جهانصل متن ا 

اما خليج  و» نويسد میو  كند مي استناد «مكل عالش»اين  بكران در ضمن متن خود به
مغربي از بحر محيط درآيد ميان واليت اندلس و شهرهاء مغرب، و هر دو طرف او 

در شكل عالم مشاهده  يلبه تفصآيد تا ثغور شام چنانكه اين معاني  ارت باشد و ميعم
امّا خليج » :اني نيز آمده استدر متن جرجهمين اشاره  (.18: 1342جيب بكران، ن) «افتد

به محيط درآيد و به ميان واليت اندلس و شهرهای مغرب، بعضی اندلس  از بحر مغربی
ين خليج عمارت بود بر جانبی ديگر و هر دو طرف ارب يك جانب او بود و شهرهای مغ

بنابراين  «ور شام، چنانكه آن معنی به تفصيل در شكل عالم مشاهده افتد.غرسد تا ث و می
اني در دسترس جرج نامه جهانۀ همراه با نسخ «یكل عالمش»چنين كه  است محتمل

با توجه به دليل آنكه . باشد كردهم يرست خود آن رامؤلَّف مسوّدۀ  در وی و باشد بوده
و عدم تحرير  است جاي مانده بر مسالك و ممالك هاي خطي برگ بياضي كه در نسخه

« ـــح البياض يا بيـــــــاض صحيحص» یعبارت معمول كاتبان در اين مواضع يعن
حجمی باشد، نكرده ترسيم حتی اگر وی در نسخۀ مسوّدۀ خود آن را كه  شود میدريافت 

 تبانِاك ليو ،است بوده گرفته نظردر نسخه را برای رسم اين شكل عالم از بياض كاغذ 
اني كه جرج اند. گرچه اين گمان اختهبه ترسيم آن نپرد بعديپرداز  انداز و نقشه نقشه

 .نيست پرداخته باشد نيز خارج از ذهنمكررات  وار طوطیكتابت  بدون توجه به
 
 يانجرج به دست نامه جهانهاي متن  دگرساني. 7

محمّد بن نجيب بكران ۀ نام برگرفته از جهاناني اصلي متن جرج ۀهستاي از  بخش عمده
ذيل كه  انينگاراني مانند جرج . جغرافياستوند پيدر و خطر نويسي با سفر  مسالكاست. 

اگر از اتهام  ،آثارشان تا حد زيادي برگرفته از متن ديگران است «كمسالك و ممال»نام 
و كاوش تهي است.  پژوهش ،محتواي آثار آنان از روح علمي از همب ،انتحال بري شوند

با پيش از خود را  هاي علمي كتاب ۀلب دشوار و پيچيددر اين است كه مطاآن زش ارتنها 
و اين باعث شده كه  گذاردهعوام روزگار خود عام و مخاطب زباني ساده و روان در اختيار 

مانده از  هاي برجاي نسخه كثرت د.ومواجه شنيز  قبالبا ا نامه جهان اتفاقاً بر خالف كتاب او
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تغيير و ی هاي دگرسانيدر ادامه به برخي از است.  مؤيد اين گفته نامه جهاننسبت به  آن
 شود.  اشاره ميصورت گرفته  اين متن كه درتصحيف 

 
 كلمات دگرساني در. 7-1

 انيمسالك و ممالك جرج  نامه  جهان

 زنبور  مگس انگبين

 مگس عسل  ر انگبينزنبو

 انگشتري  انگشترين

 بانه وانه/ دست دست  بانه انگشت

 درم  دينار

 يك وجب  يك بدست

 ه دِيَ  يد

 محالت  محلتهاء

 ملك ساسان   ملوك سامانيان

 دوست مهمان  ميزبان تازه

 ماهي بزرگ  نهنگ

 مصدفه  مصادمت

 دبور بادِ  يادبور

 ا ه جايدگرساني در نام . 2 -7
 انيمسالك و ممالك جرج  نامه جهان

 هندوستان  تركستان

 بحر شرقي  بحر مشرقي

 فنصوري  قيصوري

 سيالن  سيال

 ميان مغرب  بيابان مغرب

 يسس  تنيس

 ختن  چين و تركستان

 جور  خور

 كسيال   بسيال
 بحيرة البيضاء  البيضاء  حيرة

 منقشالق  منقشالغ
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 عسكر  عسكر مكرم
 يلج  گيل

 بصحاء ربيعه و مضر  بطنهاء ربيعه و مضر
 مفرد   منفرد

 از سنگ  سنگين
 خار  جار

 اقريطش  قبرس
 بحر بنطس  خليج شمالي

 

 . دگرساني در جمالت7-3
 انيمسالك و ممالك جرج نامه جهان

ای است كه اگر نجاستی بر وی  در حدود مازندران چشمه
ظيم ان و طوفان برخيزد عدر حال باد و رعد و برق و بار ،افتد

از روی آب برندارند باد  آن را آب چشمه نريزی و ۀو تا جمل
 (.88 د )صكم نشو

اگر اندك نجاستی بر  ای است كه در شهر دامغان چشمه
 آن راباد و طوفان برخيزد و تا  ،چشمه افتد آنب روی آ

 .(99برندارند باد كم نشود )گ  روی آب از

 (.47)گ  بكه اصل مكه را گويند (.66)ص  مكه نام بطن مكه است
 (.58گ د )حوالي مدينه را نيز يثرب گوين .(66صد )حوالي مدينه را زمين يثرب خوانن

 .(48گد )و دجله بغداد را هر دو را وران گوين (.67د )ص و دجله و فرات هر دو را فدان خوانن
 .(48گ د )نبيضا حوالي اصطخر را گوي .(67د )ص بيضا اصطخر پارس را گوين

 .(48گ ن )ميفر ميافارقين را خوانند از آذربايجا .(67 ص متفرقا ميّافارقين را خوانند از آذربايجان
ت قبة االسالم بلخ را گويند و در قديم نام بلخ باميان بوده اس

 (.68ص )
 .(49گ د )قبة االسالم بلخ و خوارزم را گوين

 .(48 د )گان شهر چاچ در كتب شاش نوشته .(68ص د )الشاش شهر چاچ را در كتب الشّاش نويسن
سين و آن بصغد سمرقند و بعضي سغد نويسند و گويند 

                                   .(70 ن )صنواحي سمرقند را خوانند از سوي خراسا

 .(48 د )گسُغد و بعضی سغد را سمرقند گوين

 ه )صوشنو از حدود اسر ماوراءالنهرچاچ هم شهري است از 
70). 

  .(48)گ ماوراءالنهراسروشنه هم از حدود 

 .(54 )گ یطبعی و كودناهل طوس را به گاو .(76 )ص اهل طوس را معلوم است

چنانكه كس باشد كه  ،در عسكر مكرم و اهواز تب بسيار آيد
نديده باشد و هر بازارگان كه آنجا  تب یبهرگز خويشتن را 

ز آنجا نرود تب رها نكند )ص د و تا ارسد هم در روز تب گير
77.) 

به شهر اهواز تب بسيار بود، چنانكه كس باشدكه هرگز 
به آنجا رسد در روز  هر كهتب نديده باشد و  خود را بی

 .(54 ش )گتب گيرد

و حوالي او خون سوخته بسيار باشد كه انگشتان  يشابورنبشهر 
.(77 )ص یپاي بيفتد يا پا

چنانكه  ،ته بسيار بودحوالي سوخ در آننيشابور و 
    .(54 )گ یفتد يا پاانگشتان بي
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نهاده است به ت حق تعالي بعضي مواضع را بر بعضي فضل
خوشي تا در كتب ذكر آن بنزهت مشهور شده است و 

 (.             69)ص  خواستم كه ذكر آن در فصلي مفرد اثبات كنم

حق تعالي بعضي مواضع را بر بعضي تفضيل نهاده است 
اند  و آن مواضع كه در كتب آوردهبه خوشي و نزهت  و

در فصلي مفرد آورديم تا  ستا كه به خوشي معروف
 (.49 )گ خواننده را معلوم شود

نويسند  الف الم اضافه می همّا اين واليت ارّان را بعضی با
 ،نويسند و هر دو يكی باشد و بعضی بی الم مي« الرّان»چون 

 (.69)ص  است كه كافرانندحيتی ديگر نايعنی الرّان 

الف الم اضافه  هامّا اين واليت ارّان را بعضی ب
نويسند و هر  الم مي بی و بعضی« الرّان»نويسند چون  می

 دو يكی باشد يعنی الرّان ناحيتی ديگر است كه كافرانند
 .(48 )گ

و گويند امير آخر پادشاه چين بوده است. از آنجا حركت كرده 
ها كرده و همچنين  آمده و در راه حرب به سبب استزادتي و

تا بالساغون. آنجا كسي ايشان را مانع نيامده است،  آمده مي
اند و جايگاه  اند. پس در لفظ قتا تصرفي كرده ساكن شده

 (.72 د )صان نام نهاده خويش را قوتو

اضطراری كه  نيز گويند و اميری از امرای آنجا به سبب
ها كرده تا به  حربراه  دراز پادشاه داشته گريخته و 

آنجا مانعی نبوده با تَبَع و مردم  ،رسيده حدود بالساغون
و  اند تصرّفی كرده« تاق»پس در لفظ  ،ساكن شده خود

 (.48)گ  اند نام كرده« اقولقب»جايگاه خود را 
شهري است در خوزستان آن را عسكر مكرم خوانند و شكر 

ست كه او را عسكري از آنجا آرند. در وي جنسي كژدم ا
كشد بوقت رفتن و سياه باشد و  جرّاره خوانند. دم بر زمين مي

 .(75د )صدر اين شهر گراره خوانن

خوانند و شكر  در خوزستان شهری است كه آنرا عسكر
عسكری از آنجا آرند. در آنجا جنسی از كژدم است كه 

به ديگر  كشد و را جرّاره خوانند. دم در زمين می آن
       .(52 )گ روره گويندرا ك واليت آن

بالله كه از خلفاء   الواثقو در كتابي كه تاريخ خلفا بود ديدم كه 
 د )صعباسي بوده است اورا بايست كه حال ايشان معلوم كن

107). 

بالله را   عبّاس ديدم كه الواثق و در كتاب تواريخ بنی
د داعيه شد كه كماهی حال اصحاب الكهف معلوم كن

 .(56 )گ
ها در سنگ كنده و بر كنار بحيره  گرد اين بحيره خانهگردا

 .(107ص )ر درخت بود بسيا
بر كنار  ها در سنگ كنده و گرداگرد اين بحيره جای

 .(56 د )گبحيره درخت بسيار بو
چنانكه از  ،و چون دست فراز كرديم به غايت پوسيده بود .(109 د )صش ميفرو م كرديم از ه و چون دست فراز مي

 .(58 د )گش ا ميهم فر
 )گ ايشان به كافور و صبر اندوده بودند تا بزيان نروند .(109ص د )ايشان را بكافور و مرّ و صبر اندوده تا بزيان نياين

58). 
 .اثر موي و درشتي آن باقي بود ،و دست بر سينهٌ ايشان نهادم

 .(109: )ص برنيامد ،چون بكشيدم

درشتی آن  و یاثر مو ،و دست بر سينۀ ايشان نهاديم
 محكم بودو نيامد بر ،باقی بود چون آن موی بكشيديم

 .(58 )گ
 .(58 )گ و اصحاب الكهف آن شخصان بودند كه گفتيم .(109م )صو اصحاب الكهف اين شخصها بودند كه گفتي

مِنْ آياتِنا  اوصْحابَ الْكَهْفِ وَ الرَّقيمِ كانُأَ» یقوله تعال (109 )ص «صحاب الكهف و الرقيما»: حق تعالي گفت
 (58 )گ «عَجَبا

 .(48 )گ آن قسم كه از طرف غرب است (.71صت )ن قسم كه از سوي عمارات اسآ
اگر و  ،تر از خليج مشرقي است تر و مستقيم و اين خليج راست

 يتبه نهايك باد از مبدأ خليج كشتي را  ،باد راست جهد
است و  تر از خليج مشرقی تر و مستقيم و اين خليج راست
به  ،يعنی خليج مشرقی و خليج مغربی ،ميان اين دو خليج
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راه  برشام  به حدودرساند و ميان اين خليج و خليج مشرقي 
 .(18)ص د آن را فرما خوانن شهري كه

 .(59گ فَرَما خوانند ) را حدود شام بر راه شهر كه آن

 
                                                                               نتيجه

سازی اين مسئله  به روشن نامه جهاناني با جرج مسالك و ممالكبررسي تطبيقي متن  
تر و  هاي درست داراي ضبط ،هرچند اندك ،متن جرجاني در بعضي مواضعپرداخت كه 

ياري  آنمجدد و تنقيح به تصحيح  ،واست. از اين ر نامه جهانبه متن نسبت  یتر متفاوت
زيرا  ،كند یمهای كاتب را جبران  نويسی ها و شكل ها، بدفهمی و تا حدی بدخوانی ندهرسا

احصا  چندانيهاي  نسخه نامه جهاناز  ،مسالكهاي  ه نسبت نسخهبچنانكه گفته آمد، 
انی نيز بايسته جرج مسالكانتشار  كه دهد یماست. تحقيق حاضر همچنين نشان  نگرديده

كه تصحيح اين زيرا  ،كمك گرفت نامه جهانهای  نسخهاز  توان یمو در تصحيح آن  است
در قرن نهم شده  كتابتهای پارسی  احيای يكی از نسخهعالوه بر آنكه به نسخه 

نشان دادن و شناسی تطبيقی متون تخصصی جغرافيايی  در متن تواند یم ،انجامد می
 باشد.آن متون كارآمد  مشابهات
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