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 .1مقدمه
بررسي تطبيقي متون برجايمانده در گسترۀ تاريخ نوشتههاي فارسي كاری است الزم .اين
بررسيها هنگامي كه به متون كتابتشدۀ پيش از قرن هفتم و هشتم ميپردازند اهميتي
دوچندان مييابند ،چه اينكه ويران شدن شهرهاي ماوراءالنهر ،خراسان و عراق ،پس از
قرن هفتم ،بارقههاي تابناك علم را از پيشاني تمدن ايراني و اسالمي زدود و كانونهای
كتابت و ساختارهاي نسخهپردازی را به سوی انحطاط سوق داد.
اين نوشتار بر آن است تا به بررسي تطبيقي دو متن برجايمانده از اين دو دوران
بپردازد .متن اول جهاننامه است به كتابت محمد بن نجيب بكران در سال  605قمری و
ديگري نسخۀ خطي كمترشناختۀ مسالك و ممالك است نوشتۀ ابوالحسن صاعد بن علي
جرجاني مكتوب در نيمۀ دوم قرن نهم .ايرانشناسان روس در مورد متن جهاننامه
تحقيقات مفصلي كردهاند .از جمله آنكه نسخۀ خطي آن نخستين بار با مقدمۀ
برشچفسكي به صورت نسخه برگردان در روسيه به چاپ سپرده شد .پس از اين چاپ زنده
ياد استاد محمدامين رياحي بر اساس نسخۀ يادشده به تصحيح آن همت گماشت .در مورد
مسالك و ممالك جرجاني نيز اگرچه پژوهشگران پارهاي اظهارات و داوريهاي كلي
كردهاند ،تاكنون چنانكه بايسته است به اجزاي متن پرداخته نشده و پژوهش عميقي در
پيرامون متن آن صورت نيافته است .پژوهش حاضر آگاهيهاي تازهاي در باب متن
مسالك و ممالك جرجاني و پيوندهای آن با متن جهاننامه ارائه ميكند.
 .2پيشينه
نخستين بار برنهارد دورن ،ايرانشناس آلمانيتبار روس ،مقالهاي با عنوان «شرحي دربارۀ
بحر خزر و سرزمينهاي مجاور آن از يك نويسندۀ شرقي قرن چهاردهم ميالدي» نوشته و
به بخشهايي از مسالك و ممالك جرجاني توجه داده است (نجيب بكران.)1960 ،
برشچفسكي در سال  1960نخستين بار كتاب جهاننامه را به صورت نسخهبرگردان
منتشر كرده و مقدمۀ مفصلی نيز به زبان روسي بر ديباچۀ آن نگاشته كه به دست محسن
ابراهيمی به فارسی ترجمه شده است (نجيب بكران.)1342 ،
برشچفسكي در مقدمۀ اثرش از تحقيقات راماسكويچ ياد میكند كه آن هم در روسيه
صورت پذيرفته و نوشته است :راماسكويچ ميان مواد و فقرات مأخوذ از نسخۀ خطي موجود
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در لنينگراد و مربوط به تاريخ تركمانها ،توصيف مختصري از جهاننامه مينمايد و دو سه
فقره هم از متن آن ذكر و ترجمه ميكند ،حتي براي نشان دادن اختالف نسخ متن مورد
نياز خود را با مجموعۀ سعيد جرجاني مقابله و تحقيق مينمايد (نجيب بكران :1342 ،يازده).
بارتولد در يكي از سخنرانيهاي علمي خود ،كه ذيل عنوان جايگاه مناطق اطراف
درياي خزر در جهان اسالم به زبان فارسی ترجمه و چاپ شده است ،ضمن داوري در
مورد اصالت اثر حمداهللا مستوفي ،محتواي مسالك و ممالك جرجانی را تكرار نوشتههاي
گذشتگان دانسته است« :جغرافینگاران سدۀ  15ميالدی از جمله باكوی و جرجانی به
خالف وی [حمداهللا قزويني] تنها به تكرار نوشتههای گذشتگان پرداختند» (بارتولد:1375 ،
.)156
كراچكوفسكي در تاريخ نوشتههاي جغرافيايي به داوري در مورد جهاننامه پرداخته و
همچنان به تأثير اين كتاب بر دو اثر پس از خود اشاره ميكند... « :كتاب محمّد بكران
اگرچه از لحاظ تاريخ تكامل نوشتههاى جغرافيايى اهمّيّت بخصوص ندارد ،اما به هر حال
در قلمرو نوشتههاى جغرافيايى فارسى بىاثر نبوده و حافظ ابرو به قرن پانزدهم به آن
مراجعه كرده و در آخر همان قرن سعيد1جرجانى خالصهاى از آن را ضمن كتاب مسالك و
ممالك خويش آورده است» (همو.)256 :1379 ،
چارلز ريو ،هنگام فهرستنويسی نسخههای خطی كتابخانۀ موزۀ بريتانيا ،برای
نخستين بار تاريخ تأليف نسخه را با توجه به عبارت «خاقان سعيد – اناراهللا برهانه »... -
پس از سال  850قمری ،كه سال فوت شاهرخ تيموری میباشد ،تعيين كرده است
( .) Rieu, 1965/1:425پس از ريو تمام فهرستنگاران بعدي از جمله بلوشه به
نوشتههاي وي استناد جستهاند.
منصور صفتگل نيز در مقالهاي با عنوان «نقشهنگاري و خليج فارس :منظر صفوي»،
«بخش اعظم مطالب» مسالك و ممالك جرجاني را «تكرار مطالب پيشينيان دربارۀ محدوده
ايران و درياهاي آن» دانسته است (صفتگل.)220 :1382 ،

 .1كذا.
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 .3ابوالحسن صاعد بن علي جرجاني
در مورد ترجمۀ احوال وي تاكنون آگاهی چندانی به دست نيامده ،اما ميدانيم كه تا پس
از سال  881ه .ق ،يعني سال مرگ شاهرخ تيموري ،زنده بوده است .كشف الظنون،
بدون اشاره به تولد و وفات او را در شمار مصنفان سنّي گنجانده است (حاجيخليفه،
 .)1664 :2/1943مطالب كشفالظنون بدون افزودۀ ديگري در هدية العارفين نيز تكرار
شده است (اسماعيلپاشا بغدادي .)421 :1/1951 ،با اين وجود و با اتكا به ديباچۀ متن نسخه،
فرض شيعی بودن وی نيز تقويت میشود … « :و درود بر سيّد بشر و خالصة ربيعه و
مضر ،محمد الضياء االنور و السراج االزهر و بر اهل بيت وي كه ائمۀ هدياند و ينابيع
حكمت و تقوي -صلوات اهللا و سالمه عليهم اجمعين -باد ».از خالل متن نيز ميتوان
برخي از تمايالت شيعي وي را دريافت .براي نمونه در ذيل يكی از فصول نسخه كه از
جهاننامه وام گرفته است ،كتاب تاريخ خلفا (نجيب بكران )107 :1342 ،را به كتاب تواريخ
بنيعباس برگردانيده كه حاكی از نگاه ايدئولوژيك وی است.
از درنگ در عبارات صالتيۀ هر دو متن ميتوان با قطعيت بيشتري در مورد مذهب
وي اظهار نظر كرد .براي نمونه در جهاننامه آمده« :يثرب ،مدينۀ رسول  -صلي اهللا
عليه و سلم -گويند( ».نجيب بكران )66 :1342 ،اما جرجاني در متن حاضر به «صالتيه»
عبارت «و آله» را نيز كه در آثار مصنفان شيعي تداول بيشتري داشته ،افزوده است:
«يثرب ،مدينۀ رسول اهللا – صلّی اهللا عليه و آله و سلّم – را گويند ».با اين وصف ،در
كتب طبقاتي كه به مصنفان شيعي پرداخته شده مانند الضياء اللّامع في قرن التاسع
(آغابزرگ طهراني )1362 ،و جديدترين ذيل آن ،تكملة طبقات اعالم الشيعة (الروضاتي،
 ،)242 -223 :1391ردی از وی نيست .در مصادر كتابشناختی شيعي نيز ذكري از
مسالك و ممالك جرجاني موجود نيست .براي نمونه نه تنها صاحب الذّريعة الي تصانيف
الشيعة (آقابزرگ طهراني )377 :20/1983 ،اين كتاب را از قلم انداخته ،بلكه در ذيلي كه
بهتازگي به نام تكملة الذريعة الي تصانيف الشيعة (الروضاتي )739 :2/1390 ،نوشته شده نيز
نام و يادي از اين اثر نيست .فهرست مؤلفان نسخههای خطی نيز تنها همين اثر را از
وي شناسايي كرده است (درايتي .)973 :11 /1389 ،تذكرة التواريخ (كابلي ،)1392 ،با وجود
آنكه در زماني نزديك به مؤلف كتابت شده ،اما از ياد نام وي تهي است .اينكه در مذكّر
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االصحاب و تذكرۀ نصرآبادي نيز بدو پرداخته نشده ،ميرساند كه وي احتماالً صرفاً به
نثر پرداخته و در نظم و شاعری دستی نداشته است.
جرجاني در مورد انگيزۀ خود از تأليف كتابش نوشته است« :هر كه در عهدِ ما بساطِ
اهلِ عصر سپرد و به حضرتِ اركانِ دولت اختالط دارد ،شرط او آن است كه خود را به
زينتي آراسته دارد كه مرافقتِ آن در يك مكان سببِ تنفر نبود و چون از سپردنِ بساطِ
ايشان چاره نيست ،بايد كه تحفهاي سازد كه به وسيلۀ آن در خدمت شرف انبساط يابد و
به رسوم اهل زمانه اقتدا كند و هيچ تحفه اليق نبود ،الّا آنكه تعلق به علم دارد…»
ازاينروي چنانكه خود نوشته هدفش آن بوده كه «تحفه»اي بسازد تا «به حضرت اركان
دولت اختالط» و يا «به خدمت شرف انبساط يابد» ،اما نه در ديباچه و نه در متن هيچ
ذكري از امير يا سلطان همعصر خود نميكند و در ديباچۀ «تحفۀ» خود ،به نام كسي
تقديمنامهاي نمينگارد.
در مورد ديباچه بايد افزود كه از معدود سطرهايي است كه تمامي به قلم خود
جرجاني است و از اين روي نمونۀ متقني در آزماييدن قوت يا ضعف نثر وي قلمداد
ميشود .در دورۀ تيموري ،هرچند از سبك متكلف كمتر ميتوان سراغ گرفت ،ولي در
مورد ديباچهها و سرآغاز فصول و تقديمنامهها به رهبران و ساير سركردگان از سبك
متكلف استفاده ميشد و اغلب اوقات فراواني ابتكارها و البته عناوين تصنعي و مداحيها
و مداهنهها ،مفهوم واقعي قطعۀ نوشتاري را در ابهام قرار ميداد (صفا.)422 :1378 ،
 .4نسخههاي مسالك و ممالك جرجاني
فهرستگان نسخههاي خطي ايران (فنخا) و فهرست دستنوشتههاي ايران (دنا) هشت
نسخه از اين اثر را شناسايي كردهاند كه از اين تعداد چهار نسخه متعلق به كتابخانههاي
خارج از كشور است (درايتي400 :29/1392 ،؛  .)536 :9/1389بررسيهاي ما نشان ميدهد كه
نسخههاي ديگري نيز از اين اثر هستند كه در فنخا و دنا ذكري از آنها در ميان نيست .از
جملۀ اين نسخهها ميتوان از نسخههاي موجود در كتابخانۀ ملي ايران ،نسخۀ ليدن،
نسخۀ كتابخانۀ حكيم محمد سعيد جامعۀ همدرد تغلقآباد دهلي نو و نسخۀ كتابخانۀ
بادليان ياد كرد.
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اساس پژوهش حاضر ،از ميان نسخههای ياد شده ،نسخۀ  - 41د است كه در حال
حاضر در كتابخانۀ مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران نگهداری میشود (نك :دانشپژوه،
 1348دفتر ششم .)685 :علت انتخاب اين نسخه همانا اقدم بودن و در ضمن اصح بودن و
نيز نزديك بودن كتابت آن به زمان مؤلف با در نظر گرفتن نحوۀ نسخهپردازی كاتب و
شيوۀ رسمالخط و قرائن ديگر نسخهشناسی بوده است .مالک ارجاعات در مورد جهاننامه
نيز تصحيح استاد محمدامين رياحي است.
 .5مسالك و ممالك جرجاني در تاريخ نوشتههاي جغرافيايي
بررسي تطبيقي اين دو متن ميتواند سير تحول و دگرديسي نثر پارسي را از دورۀ سلطان
عالءالدين خوارزمشاه (آغاز قر هفتم) تا اندكي پس از دورۀ شاهرخ تيموري به تصوير
كشد .پيش از تهاجم مغوالن در نظم و نثر فارسي قواعد و قراردادهايي دقيق موجود بود
و نثر با دربارها ارتباط تنگاتنگ داشت ،حال آنكه در دورۀ تيموري نويسندگي خلّاق در
اختيار مردم عادي و البته باز تحت تأثير دربار بود و معيارهاي ادبي پيشين بر آن حاكم
نبود .در تبيين اين امر بايد گفت كه پيش از هجوم مغوالن ،شاعر يا نويسنده مجبور بود
شماري از قواعد و نمونههاي ادبيات عرب و فارسي را ياد بگيرد .اين درسخواني طبيعتاً
دامنه افق ادبي او را وسيعتر و بر شناخت او از نمونههاي برتر فنون و صنايع ادبي
ميافزود (صفا .)416 :1387 ،شاهكارهاي هنري برجايمانده از مكتب هرات نشان ميدهد
كه بيشتر سالطين تيموري براي لذتهاي بصري اهميت وافري قائل بودهاند .گذشته از
نقش الغبيگ و رصدخانۀ سمرقند و زيجهاي برجایمانده از آن ميتوان گفت كه تاريخ
علمي اين دوره از درخشندگي قرون چهارم و پنجم تهي است؛ قروني كه روح
جستجوگري علمي تقويت شد و شروع به دستاندازي و لمس حقايق در هر گوشه كرد
و مردم با شوق و شور به قصههاي دريانوردان از درياي چين و هند گوش ميدادند (متز،
 .)13 :2/1362با نگاهي به متون و نوشتههاي برجايمانده از اين دوره دريافته ميشود كه
آبشخور بيشتر آثار اين دوره و از جمله متن ابوصاعد جرجاني متون قرون سوم و چهارم
و پنجم است.
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 .6شكل عالَم در مسالك جرجاني و جهاننامه
اصل متن جهاننامه همراه با «شكل عالَمي» بوده كه بر روي پارچه رسم شده و نجيب
بكران در ضمن متن خود به اين «شكل عالم» استناد ميكند و مینويسد «و اما خليج
مغربي از بحر محيط درآيد ميان واليت اندلس و شهرهاء مغرب ،و هر دو طرف او
عمارت باشد و ميآيد تا ثغور شام چنانكه اين معاني به تفصيل در شكل عالم مشاهده
افتد» (نجيب بكران .)18 :1342 ،همين اشاره در متن جرجاني نيز آمده است« :امّا خليج
مغربی از بحر محيط درآيد و به ميان واليت اندلس و شهرهای مغرب ،بعضی اندلس به
يك جانب او بود و شهرهای مغرب بر جانبی ديگر و هر دو طرف اين خليج عمارت بود
و میرسد تا ثغور شام ،چنانكه آن معنی به تفصيل در شكل عالم مشاهده افتد ».بنابراين
محتمل است كه چنين «شكل عالمی» همراه با نسخۀ جهاننامه در دسترس جرجاني
بوده باشد و وی در مسوّدۀ مؤلَّف خود آن را ترسيم كرده باشد .دليل آنكه با توجه به
برگ بياضي كه در نسخههاي خطي مسالك و ممالك بر جاي مانده است و عدم تحرير
عبارت معمول كاتبان در اين مواضع يعنی «صـــح البياض يا بيـــــــاض صحيح»
دريافت میشود كه حتی اگر وی در نسخۀ مسوّدۀ خود آن را ترسيم نكرده باشد ،حجمی
از بياض كاغذ نسخه را برای رسم اين شكل عالم در نظر گرفته بوده است ،ولي كاتبانِ
نقشهانداز و نقشهپرداز بعدي به ترسيم آن نپرداختهاند .گرچه اين گمان كه جرجاني
بدون توجه به كتابت طوطیوار مكررات پرداخته باشد نيز خارج از ذهن نيست.
 .7دگرسانيهاي متن جهاننامه به دست جرجاني
بخش عمدهاي از هستۀ اصلي متن جرجاني برگرفته از جهاننامۀ محمّد بن نجيب بكران
است .مسالكنويسي با سفر و خطر در پيوند است .جغرافينگاراني مانند جرجاني كه ذيل
نام «مسالك و ممالك» آثارشان تا حد زيادي برگرفته از متن ديگران است ،اگر از اتهام
انتحال بري شوند ،باز هم محتواي آثار آنان از روح علمي ،پژوهش و كاوش تهي است.
تنها ارزش آن در اين است كه مطالب دشوار و پيچيدۀ علمي كتابهاي پيش از خود را با
زباني ساده و روان در اختيار مخاطب عام و عوام روزگار خود گذارده و اين باعث شده كه
كتاب او اتفاقاً بر خالف جهاننامه با اقبال نيز مواجه شود .كثرت نسخههاي برجايمانده از
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آن نسبت به جهاننامه مؤيد اين گفته است .در ادامه به برخي از دگرسانيهايی تغيير و
تصحيف كه در اين متن صورت گرفته اشاره ميشود.
 .1-7دگرساني در كلمات
مسالك و ممالك جرجاني
زنبور
مگس عسل
انگشتري

جهاننامه
مگس انگبين
زنبور انگبين
انگشترين

دستوانه /دستبانه
درم
يك وجب
يَدِه

انگشتبانه
دينار
يك بدست
يد

محالت
ملك ساسان
مهماندوست
ماهي بزرگ

محلتهاء
ملوك سامانيان
تازهميزبان
نهنگ

مصدفه
بادِ دبور

مصادمت
يادبور

 . 2 -7دگرساني در نامجايها
مسالك و ممالك جرجاني

جهاننامه

هندوستان
بحر شرقي
فنصوري
سيالن
ميان مغرب
سيس
ختن
جور

تركستان
بحر مشرقي
قيصوري
سيال
بيابان مغرب
تنيس
چين و تركستان
خور

كسيال
بحيرة البيضاء
منقشالق

بسيال
حيرة البيضاء
منقشالغ
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عسكر
جيل
بصحاء ربيعه و مضر
مفرد
از سنگ
خار
اقريطش
بحر بنطس

عسكر مكرم
گيل
بطنهاء ربيعه و مضر
منفرد
سنگين
جار
قبرس
خليج شمالي

 .3-7دگرساني در جمالت
مسالك و ممالك جرجاني
در شهر دامغان چشمهای است كه اگر اندك نجاستی بر
روی آب آن چشمه افتد ،باد و طوفان برخيزد و تا آن را
از روی آب برندارند باد كم نشود (گ .)99
بكه اصل مكه را گويند (گ .)47
حوالي مدينه را نيز يثرب گويند (گ .)58
و دجله بغداد را هر دو را وران گويند (گ.)48
بيضا حوالي اصطخر را گويند (گ .)48
ميفر ميافارقين را خوانند از آذربايجان (گ .)48
قبة االسالم بلخ و خوارزم را گويند (گ .)49
شهر چاچ در كتب شاش نوشتهاند (گ .)48
سُغد و بعضی سغد را سمرقند گويند (گ .)48
اسروشنه هم از حدود ماوراءالنهر (گ.)48
اهل طوس را به گاوطبعی و كودنی (گ .)54

جهاننامه
در حدود مازندران چشمهای است كه اگر نجاستی بر وی
افتد ،در حال باد و رعد و برق و باران و طوفان برخيزد عظيم
و تا جملۀ آب چشمه نريزی و آن را از روی آب برندارند باد
كم نشود (ص .)88
مكه نام بطن مكه است (ص .)66
حوالي مدينه را زمين يثرب خوانند (ص.)66
و دجله و فرات هر دو را فدان خوانند (ص .)67
بيضا اصطخر پارس را گويند (ص .)67
متفرقا ميّافارقين را خوانند از آذربايجان ص .)67
قبة االسالم بلخ را گويند و در قديم نام بلخ باميان بوده است
(ص .)68
الشاش شهر چاچ را در كتب الشّاش نويسند (ص .)68
صغد سمرقند و بعضي سغد نويسند و گويند بسين و آن
نواحي سمرقند را خوانند از سوي خراسان (ص .)70
چاچ هم شهري است از ماوراءالنهر و از حدود اسروشنه (ص
.)70
اهل طوس را معلوم است (ص .)76

به شهر اهواز تب بسيار بود ،چنانكه كس باشدكه هرگز در عسكر مكرم و اهواز تب بسيار آيد ،چنانكه كس باشد كه
خود را بیتب نديده باشد و هر كه به آنجا رسد در روز هرگز خويشتن را بیتب نديده باشد و هر بازارگان كه آنجا
رسد هم در روز تب گيرد و تا از آنجا نرود تب رها نكند (ص
تب گيردش (گ .)54
.)77
نيشابور و در آن حوالي سوخته بسيار بود ،چنانكه بشهر نيشابور و حوالي او خون سوخته بسيار باشد كه انگشتان
پاي بيفتد يا پای (ص .)77
انگشتان بيفتد يا پای (گ .)54
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حق تعالي بعضي مواضع را بر بعضي تفضيل نهاده است حق تعالي بعضي مواضع را بر بعضي فضلت نهاده است به
و به خوشي و نزهت و آن مواضع كه در كتب آوردهاند خوشي تا در كتب ذكر آن بنزهت مشهور شده است و
كه به خوشي معروف است در فصلي مفرد آورديم تا خواستم كه ذكر آن در فصلي مفرد اثبات كنم (ص .)69
خواننده را معلوم شود (گ .)49
امّا اين واليت ارّان را بعضی به الف الم اضافه امّا اين واليت ارّان را بعضی به الف الم اضافه مینويسند
مینويسند چون «الرّان» و بعضی بیالم مينويسند و هر چون «الرّان» و بعضی بی الم مينويسند و هر دو يكی باشد،
دو يكی باشد يعنی الرّان ناحيتی ديگر است كه كافرانند يعنی الرّان ناحيتی ديگر است كه كافرانند (ص .)69
(گ .)48
نيز گويند و اميری از امرای آنجا به سبب اضطراری كه و گويند امير آخر پادشاه چين بوده است .از آنجا حركت كرده
از پادشاه داشته گريخته و در راه حربها كرده تا به به سبب استزادتي و آمده و در راه حربها كرده و همچنين
حدود بالساغون رسيده ،آنجا مانعی نبوده با تَبَع و مردم ميآمده تا بالساغون .آنجا كسي ايشان را مانع نيامده است،
خود ساكن شده ،پس در لفظ «قتا» تصرّفی كردهاند و ساكن شدهاند .پس در لفظ قتا تصرفي كردهاند و جايگاه
خويش را قوتو نام نهادهاند (ص .)72
جايگاه خود را «باقولق» نام كردهاند (گ .)48
در خوزستان شهری است كه آنرا عسكر خوانند و شكر شهري است در خوزستان آن را عسكر مكرم خوانند و شكر
عسكری از آنجا آرند .در آنجا جنسی از كژدم است كه عسكري از آنجا آرند .در وي جنسي كژدم است كه او را
آن را جرّاره خوانند .دم در زمين میكشد و به ديگر جرّاره خوانند .دم بر زمين ميكشد بوقت رفتن و سياه باشد و
در اين شهر گراره خوانند (ص.)75
واليت آن را كروره گويند (گ .)52
و در كتاب تواريخ بنیعبّاس ديدم كه الواثق بالله را و در كتابي كه تاريخ خلفا بود ديدم كه الواثق بالله كه از خلفاء
داعيه شد كه كماهی حال اصحاب الكهف معلوم كند عباسي بوده است اورا بايست كه حال ايشان معلوم كند (ص
.)107
(گ .)56
گرداگرد اين بحيره جایها در سنگ كنده و بر كنار گرداگرد اين بحيره خانهها در سنگ كنده و بر كنار بحيره
درخت بود بسيار (ص .)107
بحيره درخت بسيار بود (گ .)56
و چون دست فراز كرديم به غايت پوسيده بود ،چنانكه از و چون دست فراز ميكرديم از هم فرو ميشد (ص .)109
هم فرا ميشد (گ .)58
ايشان به كافور و صبر اندوده بودند تا بزيان نروند (گ ايشان را بكافور و مرّ و صبر اندوده تا بزيان نيايند (ص .)109
.)58
و دست بر سينۀ ايشان نهاديم ،اثر موی و درشتی آن و دست بر سينهٌ ايشان نهادم ،اثر موي و درشتي آن باقي بود.
باقی بود چون آن موی بكشيديم ،برنيامد و محكم بود چون بكشيدم ،برنيامد (ص.)109 :
(گ .)58
و اصحاب الكهف آن شخصان بودند كه گفتيم (گ  .)58و اصحاب الكهف اين شخصها بودند كه گفتيم (ص.)109
قوله تعالی «أَصْحابَ الْكَهْفِ وَ الرَّقيمِ كانُوا مِنْ آياتِنا حق تعالي گفت« :اصحاب الكهف و الرقيم» (ص )109
عَجَبا» (گ )58
آن قسم كه از سوي عمارات است (ص.)71
آن قسم كه از طرف غرب است (گ .)48
و اين خليج راستتر و مستقيمتر از خليج مشرقی است و و اين خليج راستتر و مستقيمتر از خليج مشرقي است ،و اگر
ميان اين دو خليج ،يعنی خليج مشرقی و خليج مغربی ،به باد راست جهد ،يك باد از مبدأ خليج كشتي را به نهايت
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حدود شام بر راه شهر كه آن را فَرَما خوانند (گ .)59

رساند و ميان اين خليج و خليج مشرقي به حدود شام بر راه
شهري كه آن را فرما خوانند (ص .)18

نتيجه
بررسي تطبيقي متن مسالك و ممالك جرجاني با جهاننامه به روشنسازی اين مسئله
پرداخت كه متن جرجاني در بعضي مواضع ،هرچند اندك ،داراي ضبطهاي درستتر و
متفاوتتری نسبت به متن جهاننامه است .از اين رو ،به تصحيح و تنقيح مجدد آن ياري
رسانده و تا حدی بدخوانیها ،بدفهمیها و شكلنويسیهای كاتب را جبران میكند ،زيرا
چنانكه گفته آمد ،به نسبت نسخههاي مسالك ،از جهاننامه نسخههاي چنداني احصا
نگرديده است .تحقيق حاضر همچنين نشان میدهد كه انتشار مسالك جرجانی نيز بايسته
است و در تصحيح آن میتوان از نسخههای جهاننامه كمك گرفت ،زيرا كه تصحيح اين
نسخه عالوه بر آنكه به احيای يكی از نسخههای پارسی كتابتشده در قرن نهم
میانجامد ،میتواند در متنشناسی تطبيقی متون تخصصی جغرافيايی و نشان دادن
مشابهات آن متون كارآمد باشد.
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