تاريخ چين
از جامعـالتواريخ خواجه رشيدال ّد ين فضلاهلل
پژوهش دکتر وانگ ايدان ٬مرکز نشر دانشگاهي ٬تهر ان١٣٧٩ش٢٩٢ ٬ص.
ويرايش و
ِ
مصطفي موسوي
ٰ
ـکارل يان ٬خواجه رشيد الدّ ين فضل اللّ ه هـمدانـي ٬مـؤلف جـامع ال ّتـواريـخ  ٬را نـخستين

تاريخنويس جهاني دانسته است .١به راستي جامع ال ّتواريخ  ٬تاريخ جهان و در روزگاري که
پديد آمده و قرنها پيش و پس از آن عديم النظير ٢بوده است .اين کتاب بيگمان يگانهمنبع

مفص ل اسطورهها و افسانهها و تاريخ مـغوالن پـيش از ظـهور آنـان در صـحنه جـهان و
ّ
جهانگشايي آنان و نخستين منبع مکتوب افسانه ُا غوزخـان و تـرکان و نـخستين روايت
رويدادهاي روزگار ايلخانان ايران تا غازان و ٬در عين حال ٬درـبرـگـيرنده فشـرده تـاريخ
جهان از آغاز آفرينش و تاريخ اسالم و خاندانهاي حکومتگر ايران و ٬مهمتر از آن ٬تاريخ
اقوام و ملتهاي هندي ٬چيني ٬يهودي و اغوز و فرنگ و پاپان است .بخش تاريخ ملل
جامع ال ّتواريخ از روايتهاي شفاهي و نوشتهشده خود آن م ّل تها و اقوام و بـا هـمکاري

ـکساني از ميان خود آنان ترجمه و تأليف شده است .تصحيح انتقادي اين تاريخ جهاني در

روزگار ما )ـکه هنوز بخش بزرگي از آن انتشار و يا به شـايستگي انـتشار نـيافته است(٬
, Cihan Tarihçisi Olarak Reíiddüddin, Islami Tetkikler Enstitüsü öergisi, C3, cüz 3-4,ـ1) Karl Yan
Istanbul 1966.

٢ـ(ــمحمد قزويني ٬مقدمه جهانگشاي جويني ٬ج ٬١صفحه د.
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پژوهندگان و مح ّق قاني از جايجاي جهان ميطلبد .در اين ميان ٬تدارک تصحيح انتقادي
تاريخ چين جامع التّواريخ  ٬به جهت ناآشنايي يا کمآشنايي با زبان و فرهنگ چيني ٬امتناع يا
ّ
خـط چـيني دشـوارتـر
صعوبت دستيابي به مـنابع الزم بـراي آن و ويـژگيهاي زبـان و
مينمودّ .اما اينک اين بخش جامع التّواريخ از ديگر بخشهاي تاريخ اقوام بختياري بيشتر

هم ت بانويي فرهيخته از سرزمين چين ٬که با فرهنگ وادب و زبان ما آشنايي
يافته و به ّ
ـکافي دارد و زبان فـارسي امـروزي را درست و شـيوا مـينويسد ٬تـصحيح و بـا نـتايج

تحقيقات وي منتشر شده است.
وانگ ايدان ٬يا به شيوه ما ٬ايدان وانگ براي تصحيح انـتقادي تـاريخ چـين از دو
مورخ  ١٠٧٤هـ؛ نسخه
نسخه دستنويس جامع التّواريخ ) ٬نسخه شماره  ٣٩کاخ گلستانّ ٬
مورخ  ٨٣٧هـ( و نيز از دستنـويس کـهن
شماره  add. ٧٦٢٨کتابخانه موزه بريتانياّ ٬

لطاني ه حافظ ابرو
الس ّ
ترجمه عربي آن ٬که نوشته سال  ٧١٤ه است ٬و نيز از مجمع التّواريخ ّ
تأليف عصر شاهرخ تيموريـــ که در حقيقت رونوشتي است از جامع التّواريخ و به شماره

 ١٦٥٣در کتابخانه توپقاپوسراي استانبول نگهداري ميشودـــ سود جسته و ٬با سعه

صدر کافي ٬نسخه کاخ گلستان را ٬بهرغم تأخّ ر کتابت آن ٬به دليل درستي متن ٬اسـاس
قرار داده و ٬در تصحيح ٬گزينشي عمل کرده و گاه واژهها و نامهايي را از نسخ ديگر به
متن درـآورده و ضبط نادرست اساس را به حاشيه انتقال داده و ٬در عين حال ٬بسياري از
نامهاي جايها و کسان را از منابع چيني برـگرفته و ثبت کرده است.
خواجه رشيدالدّ ين مدّ عي است که تاريخ چين را ٬به ياري دوـتن حکـيم چـيني بـه
نامهاي لبباحي و مکسون ٬از يک متن چيني تأليف سهـتن )حکيم معتبر( چيني که حکيم
متأس فانه ٬ويراستار به تعيين هويت
چيني ديگري آن را تصحيح کرده ٬فراهم آورده استّ .

دوـتن حکيم راوي و همکار خواجه و شناسايي کتاب مورد اشاره وي توفيق نيافته ٬امّا از
يک متن تاريخي همعصر چيني به نام

Fo-Tsu Li-Tai Tung-Tsai

سود جسته که راهبي

بودايي به نام نيان چانگ  Nian changـ ٬سي و چهار سال پس از جامع التّواريخ  ٬آن را تأليف
ـکرده است .وي همچنين به ترجمه آلماني هربرت فرانکه و کارل يان از تاريخ چين جامع

التّواريخ دسترسي داشته است.

مــصح ح ٬پس از چــهار صـفحه پـيشگفتار ٬خـواجـه رشـيدالدّ يـن و آثـار او را ٬در
ّ

٥٧ـصفحه ٬معرفي کرده و کوششهاي او را در زمينه چينشناسي برـشمرده ٬سپس جامع

٩٨
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التّواريخ و نيز بخش تاريخ چين آن را بررسي کرده است .آنگاه ٬به شناساندن نسخههاي
مورد استفاده و بيان روش ويرايش خويش پرداخته و ٬به دنبال آن ٬عکس  ١٩صفحه از

نسخ را ارائـه کـرده است .مـتن کـتاب در  ٧٦صـفحه است و ٬در پـانوشت ٬گـذشته از
نسخهبدلها و يادداشتهاي کوتاه ٬ضبط چيني نام جايها وکسان و آوانويسي نزديک
٤٠٠نشانه )  characterـ( چيني را به شيوه پين يين

pin-yin

با تلفّظ معاصر بهدست داده

مفص ل و بسيار سودمند ويراستار ٨٣ـصفحه را درـبر گرفته و بـه
است .آنگاه ٬تعليقات ّ
دنبال آن ٬کتابنامه وفهرستها در ٤٥ـصفحه آمده است.
وانگ ٬با اشارتي کوتاه ٬از سر ضبط و تلفّظ نامهاي چيني گذشته و تنها يادآور شده
است که »ـگزينش ضبط نامهاي چيني در متن بر اساس تلفّظ چيني قديم است« .٣البتّ ه
منظور از گزينش گزينش خواجه رشيدالدّ ين و همکاران اوست ٬در حاليـکه ميان تلفّظي
از نامها که در جامع التّواريخ آمده و تلفّظ مـعاصر لهـجه مـانداريـن )شـمالي ٬پکـني( بـا
آوانويسي به شيوه پينـ يين ٬که وي در حاشيه بهدست داده است ٬تفاوتهاي بسيار و
آشکار وجود دارد.
اشاره ميکنم که براي زبان چيني دست کم سهـدوره شـناسايي شـده است :چـيني
باستان )  archaicـ( ٬چيني قديم )  ancientـ( ٬و چيني معاصر .چيني معاصر نيز داراي چند
لهجه است ٬از جمله لهجه

Guan-Hua

يا ماندارين ٬شمالي و يا پکني کـه ايـنک زبـان

دولتي و زبان اـکثر مردم چين است و لهجه
ـگوينده( و لهجه مين

Min

Yu-e

يا کانتوني )با حدود ٤٠ـمـيليون نـفر

)با حدود ٣٠ـميليون نفر گوينده(.٤

ضبط نامها در جامع التّواريخ باتلفّظ چيني باستان نميتواند باشد؛ زيرا چيني باستان تا

٥٠٠ـسال پيش از ميالد رواج داشته ٥و با زمان تأليف جامع التّواريخ فاصله بسيار دارد .در

عين حال ٬ضبط آن نامها با تلفّظ چيني قديم نيز نيست؛ زيرا در زبان چيني قديم هجاها
اغلب بلندتر و ديگرگونهتر از ضبط جامع است .به عنوان مثال ٬هجاي دي ) diـ( ٬به معناي

حاـکم و فرمانروا ٬که در نام شودي )ص ٩٢و جز آن( آمده ٬در چيني قديم  Tieiـ ٦و هجاي

٣ـ(ــرشيدالدين فضلاهلل ٬تاريخ چين از جامعـالتواريخ ٬همين نشر ٬ص.٥٤
, Analytic Dictionary of Chineseـ; Bernhard Karlgrenـ4) Meydan-larousse, C3, s 263, Istanbul 1980
6) ibid, p. 284.

, ibid, p. 4.ـ5) Karlgren

and Sino-Japanese, Taipei 1975.
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شانگ در نام شانگون )ص (٨٥در چيني قديم  Ziangـ ٧و هجاي جو در نـام يـان جـوگون

ِ
)ص (١٢١در چيني قديم  d'iäuـ ٨و هجاي جو در نام جودانگ )ص (١٢١در چيني قديم

 Ts¨ 'äuـ ٩و هجاي شي در نام ارشي خوخوي )ص (١٢٢در چيني قديم  šiaiـ ١٠بوده است و
ـکمتر شاهدي ميتوان يافت که ضبط جامع التّواريخ با ضبط چيني قديم يکسان بوده باشد.

تنها در ضبط
مصوت ژ ) =ـ jدر پين يين؛  chدر شيوه ويد جايلز( ٬که در جامع التّـواريـخ
ّ
همواره گ وگاه ک ضبط شده با تلفّظ چيني باستان سازگاري وجود دارد زيرا
باستان گاه g-

صامت j-

بوده است ٬ ١١مانند گي  ٬در مقابل  jiـ ٬در نام

چيني معاصر در چيني
آغازين
ِ
ِ
اولونگي  ٬شتيگي  ٬خهلووگي  ٬لنتُن گي و سومينگي )ص(٩٤؛ و گي  ٬در مقابل  jiـ٬در نام گيجيو
)ص(١٠١؛ و کين  ٬در مقابل  jingـ ٬در نام الوکين )ص (٨٧و کـم  ٬در مـقابل  jinـ ٬در نـام
شوخوکم تنشي )ص(١٠١؛ و گيا  ٬در مقابل  jiaـ ٬در نام تايگيا )ص(١٠٨؛ و کانگ  ٬در برابر
 jianـ ٬در نام کانگ وانگ )ص (١١١و همين نشانه چيني ٬در نام گنفندي )ص ٬(١٣٤گن و در
نام گان فندي )ص (١٣٦گان ضبط شده است .همچنين ٬گينگ  ٬در مقابل  jingـ ٬در نام گينگ
وانگ )ص(١١١؛ و گينگ  ٬در برابـر ) jingبـا نشـانه چـيني ديگـر( ٬در نـام گـينگ وانگ

)ص(١١١؛ و گيا  ٬در مقابل  jiaـ ٬در نام يووگيا بيالوي )ص(١١٤؛ و گون  ٬در برابر  junـ ٬در
نام تايشانگ الوگون )ص(١١٨؛ و کي  ٬در برابر  jiـ ٬در نام خوالجي اباـکي )ص .(١٤٧ايـن
چيني معادل  jinـ ٬س ضبط شده است :در نامهاي سن فن
صامت تنها در برابر يک نشانه
ِ

ـگون )ص ٬(١١٨سن تانشو )ص (١٢١و سن فودي )ص.(١٣١

به نظر بنده ٬اين صامت در همه مواردي که در متن با صامت ک ضبط شده است ٬با
توج ه به شيوه کتابت روزگار گذشته در يکساننويسي ک و گ يا ج و چ ٬بايد با گ ضبط
ّ
ميشد )به جاي کم  ٬گم ؛ به جاي کانگ  ٬گانگ ؛ به جاي کي  ٬گي(.
ــن )  -nـ( پاياني در هجاهاي چيني معاصر ماندارين )ضبط ويراستار( گـاه ٬در جـامع
التّواريخ  ٬ــم )  -mـ( ضبط شده است؛ مانند لِم  ٬در برابر  Linـ ٬در نام لم سن )ص(١٠٩؛ و لَ ْم

در برابر

Lan

در نام لم بيني )ص (١١٥و نم  ٬در برابر  nanـ٬در نام نمگينگ )ص (١٠٨و کم ٬

در برابر  qinـ ٬در نام کمزون )ص(١٥١؛ سام  ٬در برابر  sanـ ٬در نام سامشي )ص (١٢٢که با
چيني قديم سازگار است .زيرا ٬در بيشتر
10) ibid, p. 261.

موارد-n ٬

9) ibid, p. 333.

پاياني چيني لهجه ماندارين )شمالي(
8) ibid, p. 281.

7) ibid, p. 251.

11) ibid, pp. 103, 107, 108.
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کنوني کانتوني نيز چنين است.١٣
معاصر در چيني قديم  -mـ ١٢بوده است؛ اما ٬در لهجه
ِ
بنابراين ٬نميتوان وجود اين هماهنگي بين ضبط جامع و چيني قديم را دليل بر آن گرفت
ـکه ضبط نامها در جامع به چيني قديم است .از همه قراين ياد شده و قراين بسيار ديگر
برـميآيد که ٬به احتمال زياد ٬يا آن متن چيني که خواجه رشيدالدّ ين و همکاران او از آن
چيني لهجه ماندارين بوده است و يـا آن دوـتـن
بهره جستهاند به لهجه ديگر چيني جز
ِ
راوي خود لهجه ديگري داشتهاند .البته ٬باز به احتمال زياد ٬اين لهجه بهـکارگرفتهشده
ـکانتوني نبوده است؛ زيرا ضبطهاي جامع التّواريخ  ٬در بسياري از موارد ٬با تلفّظ آن لهجه نيز

سازگاري ندارد .اين تنها از خانم وانگ برميآيد که آن لهجه را شـناسايي کـند و اـگـر آن
لهجه شناسايي ميشد بهاصالح هرچه بيشتر و بهتر نـامهاي چـيني مـتن کـمک بسـيار
ميکرد.
مصح ح ٬براي آوانويسي نامهاي چيني از آوانويسي پين يين ٬که در سـال  ١٩٥٨در
ّ

جمهوري خلق چين وضـع شـده ٬ ١٤بـهره گـرفته است .بـيشتر مـح ّق قان غـربي ٬بـهويژه
انگليسيزبان ٬از قرن نوزدهم ٬براي
آوانويسي زبان چين ي شيوه ِو يْد را ب ه کار م يبرند٬
ِ
ـ

ـکه سرـ تامس

ـ

فرانسـيس ويـد Sir Thomas Francis Wade

ـ

) ٬(١٨٩٥-١٨١٨نـظامي و

سياستمدار انگليس ي و سفير انگلستان در پ کن ط ي ساله اي  ١٨٨٣-١٨٧١و سپس٬
ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

از سال  ٬١٨٨٨است اد زب ان چين ي در دانشگاه کيمبريج ٬وضع ک رده است و جايلز  Gilesـ٬
ـ

ـ

ـ

ـ

با اصالحي اندک ٬آن را در فرهنگ چينيـ انگليسي خويش ب ه ک ار ب رده و از ايـنرو بـه
ـ

ـ

ـ

شيوه وي دـ ج اي ل ز م ع روف شده است .١٥ه رچ ن د کسـاني م ان ن د اس ت اد ک ارل گ رن
ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

)(Prof. B. Karlgren

ـ

و

ــ

ــ

ـ

اندرسن(O. B. Anderson) ١٧

ـ

ــ

ـ

ــ

ـ

و دانشگاه ييل

١٨

ـ

ــ

)(Yale

ــ

١٦

شيوه ويژه

ديگري را ابداع کردهاند ٬اما کماـکان ويدـ جايلز در آثار علمي جايگاه خويش را دارد و
مصحح اشاره کرده است ٬يان و فرانکه ٬در ترجمه آلماني همين متن ٬ ١٩و
همانگونه که
ّ
13) ibid, pp. 45, 63, 103.

12) ibid, pp. 45, 63, 103, 105.
14) Meydan-Larousse , ibid.

15) Webster's Biographical Dic., Springfield 1980, p. 1531.
, ibid; Easy Lessons in chinese writing, Stockholm 1958.ـ16) Karlgren
, The Radicals of the Chinese Script, Lund (Sweden) 1979.ـ17) Olov Bertil Anderson
, Reading and Writing Chinese, Tokyo 1982, p. 21.ـ18) William Mcnaughton

١٩ـ( ـتاريخ چين ٬همين نشر ٬ص٥٦ـ.
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ْ

)F. Cleaves
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١٠١

 Sir.ـ( در مقدّ مه و حواشي ترجمه انگـليسي تـاريخ سـري مـغول از آن

استفاده کردهاند . ٢٠به نظر بنده ٬آوانويسي ويدـ جـايلز در کـارهاي پـژوهشي دقـيقتر و

ـکاراتر است .به عنوان مثال ٬يکي از صامتهاي چيني در آوانويسي پينـ يين همواره
ضبط ميشود ٬ولي تلفّظ واقعي آن

r

نيست و ٬به گفته مک نوتن

)Mc Naughton

r

 W.ـ(

تلفّظ توأم  rو ) § zژ( است ٢١و در تاريخ چـين جامع التّـواريـخ سـهـبـار ژ )در نـامهاي ژن

خوانگشي  ٬ص٩٤؛ واي ژن  ٬ص١٠٨؛ خواژن  ٬ص (١١٦و يکبار ج )در نام مويه فوجين ٬
جاي ْل ز با ضبط جامع همانند
ص (١١٤آمده است .و آوانويسي اين صامت به شيوه ِو ْي دـ ْ
است .از اينرو ٬بهـکار بردن شيوه ويدـ جايلز براي ضبط نامهاي چيني متن تاريخ چين

مرجح مينمايد.
جامع التّواريخ ّ
نکتهاي چند در باب مقدّ مه و متن و حاشيه
ص ٧يلواج.
نام کارگزار نامي ايرانيتبار و مسلمان چينگگيزـخان در چين يلواچ است نه يلواج ٢٢؛
هرچند يلواچ واژهاي ايراني دخيل در ترکي و ــواچ ٬در آن ٬همان وس ) ws-ـ( خوارزمي

٢٣

و واف ) wabـ( واچ ) § (wacسغدي ٢٤به معناي »ـگفتن« و با باژ و باف و واژه و آواز فارسي

¬

همريشه است ٬امّ ا ديگربار از ترکي به فارسي درـآمده و در زبان ترکي همواره با يلواچ

) § yalawacـ( ضبط شده است و آن به معناي سفير و پيامبر است .وي همان کسي است که٬
به دليل ضبط مبهم نامش در منابع چيني )  Ye-Liv-Tch'ou-Tsaiـ( ٬گروهي از پژوهندگان
غربي او را چيني پنداشته و در باب او افسانهها گفتهانـد ٢٥و مـا از مـقدمه خـانم وانگ
درـمييابيم که مغوالن چينيان را به چـيزي نـميشمردند و آنـان را رعـاياي درجـه سـه
ميدانستند و به کار مهم نميگماردند.
, Londonـ20) The Secret History of the Mongols, translated and edited by Francis Woodman Cleaves
, ibid, p. 22.ـ21) Mcnaughton

1982.

, An Etymological Dictionary of Prethirteenth Century Turkish, Oxford 1972, p. 921.ـ22) Sir G. Clauson
23) W. B. Henning, A Fragment of A Khwarezmian Dictionary, London 1971.

٢٤ـ(ــبدر الزمان قريب ٬فرهنگ سغديـ فارسيـ انگليسي  ٬فرهنگان ٬تهران  ٬١٣٧٤ص.٣٩٦-٣٩٥

 .ـ, The Mongol Empire, London 1967, pp. 140, 162ـ25) Michael Prawdin

ب .والديمير تسف ٬چنگيز خان  ٬ترجمه شيرين بياني ٬تهران  ٬١٣٦٣ص.١٣٥

١٠٢

نامه فرهنگستان ٢/ ٥
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نقد و بررسي

ص ٩هالـکو.
ضبط درست اين نام هُ الـگو
ص ٢٣ـکرياس )  kiriyasـ(.٢٧

¬

هوالـگو )  hülägüـ( ٢٦ـست.

اين کلمه ٬در زبان مغولي ٬به معناي »جاي فرود آمدن از اسب«» ٬جاي زين« و »جاي
برگرفتن زين از اسب« و ٬در اصطالح ٬به معناي »محل نگهداري زينافزار« است و شايد
بتوان آن را به »آستانه« و »داالن بيروني خانه« و »خرگاه« نيز تعبير کرد .اما ٬هرگز معناي
دربار )اردو( نداشته است.
سي ار اولجايتو )  (öljeitüبه ظاهر مدرسه علوم ديني بوده است .٢٨تعبير و
نيز مدرسه ّ

تصو ر اينکه در آن کارمندان دولت تربيت ميشدهاند و به تأثير از مدرسههاي درباري
ّ
تايشو ي چين تأسيس يافته بوده است نادرست است.

ص ٢٥واژه ترکي تانکسوق  ٬که ضبط درست آن تنگسوغ و تانگسوغ ) tangsu Hـ( است٬
مفهوم ارمغان را درـبر ندارد .تنها به معناي شگفت ٬نادر ٬نفيس و ناياب است.٢٩
ص ٨٠چاوقوت.
در تاريخ سري مغول  ٬جاؤقود )  ca'uqudـ( ٣٠و در جـامع التّـواريـخ  ٬جـاؤقوت ضـبط شـده

است.٣١

ص ٨١خولجي اباـکه.
با آنکه آوانويسي چيني اين نام با چ ) chـ( آغازين بوده ٬معلوم نيست چرا ٬در اينجا و
توج ه به اينکه صامت ) jج ٬ژ( چيني در
مکرر با خ ضبط شده است .همچنين ٬با ّ
در متنّ ٬
بيشتر موارد متن گ است ٬در اينجا ک آمده است .ضبط درست اين نام ميتواند :جولجي

اباـگه /اباـگي باشد.
, The Successors of Genghis Khan, NewYork and London 1971, p. 100.ـ26) J. A. Boyle
, Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen, Band 1, Wiesbaden 1963,ـ27) G. Doerfer
s 464.

٢٨ـ(ــابوالقاسم عبداهلل بن محمد القاشاني ٬تاريخ اولجايتو  ٬تصحيح مهين همبلي ٬تهران  ٬١٣٤٨ص.١٠٨
, ibid, p. 525.ـ29) Clauson
, Budapest 1971, p.ـ 30) Mongqol-un niuc§ a Tobca§ 'an (Histoire Secrète des Mongols) par Louis Ligeti
258.

مصطفي موسوي ٬ج ٬١ص.٣٣٨
محم د روشن و
٣١ـ(ــرشيدالدين فضلاهلل همداني ٬جامع التّ واريخ ٬تصحيح
ّ
ٰ

نقد و بررسي
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تاريخ چين از جامع التواريخ

١٠٣

جورجه.

اين نام ٬در تاريخ سري مغول  ٬جورچه ٣٢ضبط شده است.
ص ٨٣مونککا.

در تاريخ سري مغول و ديگرـمنابع مغولي ٬مونگکه  ٬مونگکا )  Möngkäـ( ٣٣ضبط شده و آن
مغوليشده واژه ترکي

بنگو /منگو ) /Bängü

 Mängüـ( ٣٤به معناي »جاويدان« است.

ص ٩٢اوکتاي.
در تاريخ سري مغول و ديگرـمنابع مغول ٬اين نام اوگدي )

ـ

٣٥ ögädäi

شده است .بايد در اينجا اوگتاي ضبط ميشد.
ص١٠٣

¬

 ögödäiـ (٣٦ضبط

ـکهورکي.

در زبان مغولي ٬کهورگه /کهورگِي است به معناي »طبل و دهل«.٣٧
ص١١٦

»ظلمي نکردهام تا اين حادثه نتيجه آن باشد همانا فعل بد ميکند و خود را از شراب و

عشرت ...بازداشت«.

يکي از نسخههاي مصحح بهجاي »ميکند«» ٬ميکنم« داشته و درست همان است
فعل بد کرده بود و خود را از آن بازداشت.
چون خو ْد ِ
کنکاج.

در زبان ترکي به صورت
ص١٢٤

کينگاچ )

¬

§ (kingäcـ ٣٨آمده است.

»چندانکه نيّت کند عمر باشد«.

در يکي از نسخهها »عمر يابد« آمده است و اين درستتر مينمايد.
ص١٢٩

ـکوج.

اين واژه ترکي در ترکي آذربايجاني گوج ) (gücـ ٬در ترکي

استانبولي گوچ ) §(güc

و ٬در

ديگر زبانهاي ترکي ٬کوچ ) § (kücـ ٣٩است و ٬چون واژگان ترکي جامعالتواريخ بيشتر برگرفته
از ترکي شرقي و اويغوري است ٬بايد کـوچ ضـبط مـيشد .در تـعليقات )ص (٢٢٠آن
33) ibid, p. 208.

32) Mongqol-un Niuc§ a, p. 248.
, ibid, p. 350.ـ34) Clauson

, The Mongolian Monuments in Hpags-pa sc, Wiesbaden 1995, p. 30.ـ35) Nicholas Poppe
36) Mongqul-un niuc§ a, ibid, p. 257.
, Mongolian-English Dictionary, Bloomington 1982, p. 480.ـ37) F. Lessing
39) ibid, p. 693.

, ibid, p. 734.ـ38) Clauson

١٠٤

نامه فرهنگستان ٢/ ٥
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نقد و بررسي

همانند متن آمده و »خدمت شايسته نمودن«» ٬ـکار بزرگ و با ارزش براي کسـي انـجام
دادن« معني شده است .اين ترکيب در لغتنامههاي فارسي نيامده است.
ـکوچ ٬در زبان ترکي ٬به معناي »زور« است و ٬در اصطالح ٬معناي »ـکوشش و تالش و
خدمت« يافته است.
فرهنگ نفيسي آن را ذيل کوچ به معناي »ياوري و خدمتگاري« و کوچ دادن را به معناي
»نوکري کردن و خدمت نمودن« آورده است و ٬برهان قاطع و فرهنگ معين نيز ٬ذيل گوج  ٬به
معناي »زور و قوت« و ٬در فرهنگ معين  ٬در مدخل گوج دادن  ٬به معناي »زور دادن ٬مدد
دادن ٬قوت دادن« آمده است.
ص١٣٢

اسيري ببرد.

مکرر و زايد است.
اين عبارت در آغاز صفحه ّ
ص١٤٦

ِس بّاع.

اين کلمه جمع َسبُ ع و درست آن ِس باع) ٤٠بدون تشديد( است.
ص١٥٤

تکين.

درست آن در زبان ترکي
ص١٥٤

تگين ) Täginـ( ٤١

است.

اَنکو.

با توجه به اينکه اين واژه به يقين ٬با نام قوم ُا نگوت مربوط است و در جامعـالتواريخ هم
ـگاه به صورت اونگو ٤٢آمده ٬ضبط درست آن ُا نگو ـست.
ص١٦٣

)ذيل واژه نوين آمده که شکل جديدتر آن نويان است(.

و منابع ديگر مغولي و اغلب
اين استنباط درست نيست؛ زيرا آن واژه در
در جامع التواريخ ٤٤نويان ) (Noyanضبط شده است و نوين و نويين ضبطهاي جديدتري از
نويان است.
تاريخ سري٤٣

ص١٦٥

در دوره ساساني کسي که عهدهدار آن سمت )چاشنيگيري( بود به نوشته کريستنـسـن

پدشخوارگر ناميده ميشد.
٤٠ـ(ــابن منظور ٬لسان العرب  ٬نقد و علقه علي شيري ٬ج ٬٦بيروت .١٩٨٨
, ibid, p. 483.ـ41) Clauson

٤٢ـ(ــرشيدالدين فضلاهلل ٬همان ٬ج ٬١ص.٤٠
43) Mongqol-un Niuc§ a, p. 160.

٤٤ـ(ــرشيدالدين فضلاهلل ٬همان ٬ج ١ص.١٩٨

نقد و بررسي

نامه فرهنگستان ٢/ ٥

١٠٥

تاريخ چين از جامع التواريخ

ـگر در اين ترکيب به معناي کوه است و پدشخوارگر ٬در عصر ساسانيان ٬نام منطقهاي
در شمالغربي ايرانزمين بوده است و در ترجمه شادروانان رشـيد يـاسمي ٤٥و اسـتاد
مجتبي مينوي ٤٦از کتاب کريستنسن تنها پدشخوار آمده ٬آنهم در هرـدو با عالمت سؤال.
پدشخوار به اين معني در فرهنگهاي پهلوي نيامده است .نيز ٬اـگر يکي از باورچيان عصر
صفوي کتابي در آشپزي تأليف کرده است ٬نميتوان اين مطلب را تعميم داد و نوشت:
»بعضي از باورچيان اشخاص فرزانه و نويسنده هم بودهاند«.
ص١٦٧

احتمال دارد ] ـيام[ از زبان چيني به زبان مغولي رفته باشد.

اصل واژه چيني است ) zhamـ /جام و در چيني ميانه
بي هيچ شبههاي ِ
زبان چيني به زبان ترکي و مغولي يا ٬به احتمال زياد ٬به زبان مغولي و از مغولي به ترکي
(Tyam

و از

راه يافته است و در مغولي جام ) (camبه معناي »راه ٬جاده ٬گذرگاه« و ترکيشده آن يام

به معناي »چاپارخانه« و »اسب چاپارخانه« است.٤٧
ص١٦٨

ملتـهان.

هان  ٬که در متن )ص (١٣٩و در يادداشتها )ص (٢٢٤خن ضبط شده ٬نه ملّت بلکه
نام خاندان حکومتگري است در سالهاي ٢٠٦قـمـ ٢٢٠م در چين.٤٨
ص١٧١

زبان فارسي زبان رسمي در ديوان و دربار قراختاييان بود.

بيگمان زبان رسمي قراختاييان ٬که مردمي مغولتبار و چـينيشده بـودند ٬فـارسي
نبوده است .نه از نوشته نظامي عروضي چنين برـميآيد و نه اـگر برآيد مـيتوان بـر آن
اعتماد کرد .هرـچند روزگاري بخشي از جهان اسالم و قلمرو فرهنگي زبان فارسي تحت
فرمان آنان بود و امکان دارد که ٬مانند قوم اويغور ٬دبيران پارسينويس نيز داشتهاند.
در همانجا ٬نام مؤسس خاندان قراختاييان کرمان بُ ـراق آمـده کـه نـادرست است و
درست آن بَــــراق است .در زبــــان تــرکي ٬بــراق

 BaraqـParaq /

بــه مــعناي »سگ

پشمالو« ٤٩ـست.
٤٥ـ(ــکريستنسن ٬ايران در زمان ساسانيان  ٬ترجمه رشيد ياسمي ٬تهران  ٬١٣٧٠ص.٤١٧
٤٦ـ(ــکريستنسن ٬وضع ملّت و دولت و دربار در دوره شاهنشاهي ساسانيان  ٬ترجمه مجتبي مينوي ٬تهران ٬١٣٧٤
ص.١٣٢
47) Doerfer, ibid, Band 4, Wiesbaden 1975, s 110.
§ in Tarihi, Ankara 1987, s 85.
 , Cـ48) Prof. W. Eberhard
, ibid, p. 360.ـ49) Clauson

نامه فرهنگستان ٢/ ٥
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ِ ِ
ص ١٧٢اينکه ٬به نـوشته
ـلي  ٬بـراق حـاجب ٬بـنيانگذار خـاندان
ـم ط ُ
مـؤلف س ْ
الع ٰ
قراختايي کرمان ٬نواده يلوداشي ٬گورخان بزرگ بنيانگذار قراختاييان يا ليائوي غـربي٬

بوده است ٬اعتبار چنداني ندارد؛ زيرا همه کساني که به قدرت ميرسيدند و حکومت
مييافتند براي خويش نسبنامه ميساختند و خود را به خـاندان حکـومتگر کـهنتري
ميبستند.
ص١٧٣

جورجه.

همانطور که اشاره
ضبط شده است و

شد ٬اين نام در تاريخ سري مغول بهصورت جمع جورچد )(cürc§ äd

zhuercheti

که درست آن

cürc§ atäi) zhuerchetai

¬

(cürc§ ädäi

است

نام کسي است منسوب به قوم جورچه يا جورچن )  -taـ -tai ٬ـ -tä ٬ـ -täi ٬و  -daـ -dai ٬ـ -dä ٬ـ٬
-däi

در زبان مغولي نشانه نسبت است(.

ص١٧٥

آلتون

در زبان ترکي و مغولي التان و شکل ديگر آن آلتون به معني زر و طالست.

)(altun

واژهاي ترکي است به معناي »زر« و آلتان ٬مغوليشده اين واژه ترکي

است.٥٠
نام تابو و ممنوع تموجين ...بوده است.
به عقيده دورفر ٬آنچه مسلم به نظر ميرسد چنگگيز ِ

اين نظر بهـکلي مردود است؛ زيرا مغوالن نامهاي تابو )ممنوع( را بر زبان نميآوردند
و در جامعالتواريخ ميخوانيم وقتي که قاشين ٬پسر اوگدي و نوه چينگگيز خان ٬درگذشت
اين نام تابو )قوريق /ممنوع( شد و سرزمين قاشين را ٬که نام اين پسر از آن گرفته شده
بود ٬ازـآنـپس ٬تنگقوت ناميدند.٥١
درباره نام چينگگيز خان چند نظر ديگر هست ٬از جمله کالوسون آن را مغوليشده
٥٢
آغازين واژگان ترکي دخيل در مغولي٬
ـي
تنگيز به معناي »دريا« ميداند  .اما ٬هرچند ت ِ
ِ

در اين زبان ٬به چ تبديل شده است ٬تنگيز به همينصورت از ترکي به مغولي درـآمده و
ت ـي آغازين آن به چ تبديل نشده است .مـترجـم تـاريخ سـري مـغول بـه انگـليسي آن را
ديگرشده تنگري ٥٣ميداند که آنهم توجيه معقولي ندارد و نظر خواجه رشيدالدين ٬که
50) ibid, p. 131.

٥١ـ(ــرشيدالدين فضلاهلل ٬همان ٬ج ٬١ص.٦٢٥
, Turkish and Mongolian Studies, London 1962, p. 224.ـ52) G. Clauson
53) The History and the Life of Chinggis Khan (The Secret History of Mongols) , translated and
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آن را به معناي »محکم و استوار« ميداند ٬همچنان محکم و استوار است.
ص١٨٦

تمغا واژه مغولي به معناي مهر است.

تمغا واژهاي ترکي است ٥٤نه مغولي .هرچند اين واژه با معناي »ماليات« به زبان مغولي
درـآمده ٬اما تنها در يک دوره تاريخي کاربرد بسيار اندک داشته است.
ص١٩٦

ياسق از ريشه مغولي

Jasagh

به معني رسم و قانون و کشورداري است.

ياسق /ياساق /ياسا ريشه ترکي دارد نه مغولي و در ترکي از ماده
»ساختن ٬بنا کردن ٬من ّظ م کردن و رديف کردن« است .٥٥ياسا ٬به صورت جاسا ) (casa-ـ ٬از
ياسا )(yasa-

به معناي

ترکي به مغولي درـآمده و از آن جاساق /ياساق در زبان مغولي ساخته شده است و اغلب
به معناي »سياست« به مفهوم کهن آن است.
ص١٩٧

قالج :ارش ٬باع ٬ذراع فاصله از سر انگشت مياني تا آرنج...

قالچ )درستتر قوالچ ـ = § qulacـ( و نه قـالج واژه کـهن تـرکي و واجـد مـقياس طـول
)نزديک دو متر( و فاصله ميان انگشتان دو دست گشوده است و ٬برـخالف ظاهر مناسب
تصور کاشغري ٬صاحب ديوان لغات ترک  ٬با واژه
از نظر لغوي و ريشهشناسي و بهرغم ّ
قول ) = ـ  (qolترکي به معناي »بازو« ربط ندارد.٥٦
ص١٩٨

ِي نگ اوقولجا ...بهمعني کاله سرتخت و بدون نُک ...مرکب از دو کلمه مغولي يا تـرکي

ينگـ = نو ٬جديد  +اقولجاـ = امتياز ٬جايزه و خلعت شاهانه...

واژه ترکيـ مغولي اصًال وجود ندارد ٬تنها واژههاي ترکي بسياري در زبان مغولي و
واژههاي مغولي اندکي در زبان ترکي داخل شده است.
آن واژهاي که در زبان ترکي ٬نه مغولي ٬به معناي »نو« است ينگي ) (yangiـ ٥٧است نه
ينگ )(yeng

و اين واژه به زبان مغولي داخل نشده است.

ينگ:

بخش نخست اين ترکيب ٬يَ نگ

)(yang

است نه ِي نگ

)(yeng

و در زبان ترکي ٬نـه

مغولي ٬به معناي »نوع و گونه و سبک« است ٥٨نه »نو و جديد« و دخيل از زبان چـيني
است .و در زبان

چيني yang

)درستتر در لهجه چيني

ماندارين iang

و در لهجه کانتوني

, Leiden 1990.ـby Urgunge Onon
56) ibid, p. 618.

55) ibid, p. 974.

Ã annotated

, An Etym. Dic., p. 504.ـ54) Clauson
58) ibid, p.940.

57) ibid, p. 943.
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به معناي »نوع و گونه و سبک ومدل« ٥٩است.

i'ang

اقولجا  ٬بخش دوم اين ترکيب ٬واژهاي مغولي است به معناي »مارپيچ ٬حلزوني« ٦٠و با
واژه اوگلگا ) (ögülgäـي مغولي ربط اشتقاقي ندارد.
بنابراين ٬ينگ اوقولجا )ـکاله( از نوع يا سبک حلزوني و مارپيچي است نه سرتخت و...
ص٢٠٦

شاـکموني برخان.

بُ رخان /بورخان ) (Burxanـ ٬بورقان ) (Burqanـ ٬پُ ـرخان )(Porxan

¬

بــورگان )(Burgan

و پورقان ) (Purqanـ ٬در زبانهاي گوناـگون ترکي ٬و بورخـان /پـورخـان /بـورقان /پـورغان/

بُؤرهان ) (Bourhanـ /بورکان ) (Burckanـ ٬در لهجههاي مغولي ٬بهمعناي »بودا ٬عاليجناب
بودا ٬حضرت بودا«ـست.
به نظر کالوسون ٦١و دورفر ٬ ٦٢بُ رخان مرکب است از بور و خان .بخش نخست آن ٬بور٬
دخيل از زبان چيني است .هجاـ واژه چيني امروزين ماندارين فو
ـکانتوني فت

)(fat

بـوت
تلفّظ ميشود و در چيني قديم َ

)/Fu

)(B'iu•t

 (Fóـ ٬که در لهجه

و در چـيني بـاستان

) (B'iw•tـ ٦٣و در چيني لهجه شمال غربي سدههاي ميانه )٨-٧ـم( کمابيش بـور
تلفّظ ميشد ٬يک نشانه در ّ
خط چيني به معناي »ظاهري« است که چينييان آن را براي
)(bur-

آوانويسي هجاي نخست نام بودا به کار بردهاند .اين نشانه جز در لهجه شمال غربي ٬که
ـکالوسون بدان اشاره کرده است ٬به احتمالي ٬در لهجههاي ديگر نيز بور /فور /پور تلفّظ
ميشده است ٬زيرا پول ) (pulـ ٦٤به همان معناي »بودا« در زبان کرهاي نيز وجود دارد که
ميتوان آن را دخيل در چيني يا دخيل از چيني تل ّق ي کرد» .خان  ٬قان«  ٬بخش دوم بورخان ٬
واژه ترکي شناخته شده به معناي »شاه ٬پادشاه« و ترجمه راجه ) (Räjaـي سنسکريت به
همان معني و »بورخان« نيز ترجمه بوداراجه ) (Bodharäjaـ٦٥ي سـنسکريت است .ايـن
تعبير و ريشه
شناسي بورخان از چند دهه پيش مطرح و تثبيت شده است؛ امّا خانم وانگ
ِ
مسـيحي فـارتلبط
تعبير نو و نـاسختهاي از بـورخـان دارد و آن را ديگـرشده اصـطالح
ِ
, ibid, p. 864.ـ60) Lessing

, Analytic. Dic., p. 88.ـ59) Karlgren
, ibid, p. 360.ـ61) Clauson

, ibid, Band 2, Wiesbaden 1965, p. 282.ـ62) Doerfer
, ibid.ـ64) Doerfer

, ibid, p. 48.ـ63) Karlgren

, A Sanskrit-English Dictionary, Oxford 1979, p. 733.ـ 65) Sir M. M. Williams
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) paraklëtosيوناني  paracletusالتيني ( ـ ٬مرکب از پارا » paraفرا ٬سو ٬طرف« +
»خواندن ٬دعوت کردن« به معني »فراخواندن و دعوت کردن« ميداند که از راه فرهنگ
Kalein

مانوي به زبان ترکي راه يافته است.
در اينکه پيشوند  para-در زبانهاي هندوـآريايي و يوناني و التيني برابر بر  ٬فرا ـي
ايراني و فارسي باشد جاي ترديد است.

para

بيشتر به معناي دور و طرف ٦٦است.

بنده ترکيب معادل فراخوان و فراخواندن را در متنها و فرهنگهاي فارسي ميانه و
پارتي )از جمله متنهاي مانوي در اين زبانها( که در دسترس دارم نيافتم.
فارقليط و ترجمه آن در نوشتههاي سغدي بودايي وجود نداشته است ٦٧و در زبان
سغدي ترجمه آن به صورت »خماروافي«
اوستايي

)(vohu-mar qra

)bëـ(xumar wä

آمده که خمار آن همريشه واژه

به معني »همدردي و تسکين« است و تنها در يک متن مانوي

بهـکار رفته است . ٦٨اينگونه ترجمه نمودار آن است که مانويان نه به ريشه ترکيب پراـکلت
)»وکيل ٬نجاتدهنده«( بلکه به معناي همزمان آن در آيين مسيح ٬يعني »تس ّل يدهنده و
تسلّ يبخش« ٬توجه داشتهاند.
دانسته نيست که فرا  ٬برا  ٬بر )بخش نخست اسم( چرا بايد در زبان ترکي يا مغولي
بور شده باشد.
فارقليط ٬در زبور مانوي ٬بهتکرار آمده و زبور مانوي تنها به زبان قبطي بـازمانده
است .ظاهرًا قبطيان عصر ماني آيين ترسايي داشتهاند و مانويان هر قومي را به زبان و
فرهنگ و آيين خود آنان مخاطب ميساختند .در آن زمان ٬آيين مسيحي در ميان ترکان
پيشينهاي نداشت و آنان ٬کمابيش همزمان ٬با آيين ماني و مسيح و بودا آشنايي يافتند.٦٩
مصحح درباره
ترکان پيشتر با آن دين و اصطالحهاي آن آشنايي نداشتند .بنابراين ٬نظر
ّ
بورخان نادرست است.
ص٢١١

معرب بايد باشد که اصل آن ناشناخته نيست .در قاموس
به احتمال زياد مَ ْع ِق لي وامواژهاي ّ

ُدزي هم به آن اشاره نشده است.
, A Comparative Dictionary of Indo-Aryan Language, Oxford 1973, p. 439.ـ66) R. L. Turner
, The Buddhist Sogdian Texts of the British Library, Leiden 1976.ـ67) D. N. Mackenzie

٦٨ـ(ــبدرال ّز مان قريب ٬همان ٬ص.٤٣٦
, Islamiyetten Önceki Türk Kültürü Tarihi, Istanbul 1978, s 127-134.ـ69) E. Esin
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ظاهرًا مقصود ايشان »ناشناخته است« بوده است؛ اما ٬بيگمان ٬واژه معقلي )منسوب
عربي عقل( واژه اصيل و شناختهشده عربي است و٬
به مَ ْع ِق ل ـ = ملجأ ٬پناهـگاهِ ٬دز از ماده
ِ
به روايت ابنـمنظور ٬دوـتن از صحابه رسول اـکرم )صلي اهلل عليه و آله و س ّل م( لقب معقل
داشتهاند :يکي معقل بن يسار که جويي در بصره و گونهاي رطب به وي منسوب بوده و
معقلي خوانده ميشده است؛ ديگري معقل بن سنان  .از اينـرو ٬نميتوان آن را وامواژه يا
٧٠
نام نوعي خط در عـربي وجـود
ّ
معر ب انگاشت ٬اما معقلي )از همان ماده( به معناي ِ
نداشته است و گمان ميرود ايرانيان آن را بدين معني از همان واژه ساخته و بهـکار برده

بـاشند و در زبـان عـربي پـيشينه نـدارد و شـايد حـتي کـاربرد نـداشـته است؛ زيـرا در
فرهنگهاي معاصر عربي نيز نيامده است.
ص٢١٢

طُ ُوي.

ضم ه روي واو اشتباه چاپي باشد و درست آن
ـگمان ميرود ّ
ص٢١٣

توي /طوي )(Toy

است.

تماجاميشي.

بُ ِن اين واژه در زبان مغولي تمچه ) (Tämäc§ äـ ٧١است و بايد با چ ضبط ميشد.
ص٢٢١

صحرانشين اسبسوار ٬ترکنژاد بودند.
هونها مردمي
ِ

هيچ مدرکي دال بر آنکه همه ترکيگويان و ترکيزبانان از يک نژاد بـوده بـاشند
وجود ندارد که هيچ ٬در منابع ٬با چهرهها و منظر گوناـگون )زردگون ٬سپيدگون و حتي
سرخگون و سرخموي( وصف شدهاند.
درباره زبان هونها )يا

Hsiung-nu

چيني( نيز اتفاق نظري وجود ندارد .محققان

زبان آنان را مغولي ٬هندوـاروپايي ٬تبتي و حتي جدا از همه اين زبانها دانستهاند و تنها
ـکالوسون ٧٢کوشيده است که آنان را ترکزبان قلمداد کند.
ص٢٣٥

اتکو /انکو.

مصحح آن را ٬در متن )صَ ٬(١٥٢ا نکو ضبط کرده ٬ولي در صفحه  ٬٢٣٥به نقل از
ّ
جامعـالتواريخ  ٬اونگو آمده است .خانم وانگ ٬در آغاز ٬احتمال داده است که آن نام ديوار
چين بوده باشد که در زبان چيني چانگ ِچ نگ

)(Chang cheng

خوانده ميشود .وي نظر

دورفر را که »اصل واژه در مغولي ناشناخته است و ممکن است مؤلف يعني خـواجـه
٧٠ـ(ــابن منظور ٬همان ٬ذيل »عقل«.
, Turkish and Mongolian Studies, p. 9.ـ72) Clauson

, ibid, p. 799.ـ71) Lessing
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١١١

رشيدالدين آن را به غلط با سدّ يا ديوار چين مربوط دانسته باشد« آورده و رد کرده و نظر
مؤلف جامعـالتواريخ را استوار داشته و نوشته است» :تنها ِا شکال در ضبط انکو /اتکوـ ست
ـکه در نسخهها به اختالف آمده است« .بدينگونه منشأ و اصل واژه براي وي نيز ناشناخته
مانده است.
اما ٬به گمان بنده ٬اونگو )نه انگو يا اتگو ( از زبان چيني ٬بـه واسـطه هـمکاران مـغول
مؤلف جامعـالتواريخ  ٬به صورت شفاهي )زيرا اين واژه در زبان مغولي ضبط و کـاربردي
نداشته است( ٬به اين کتاب راه يافته است ٬و در زبان چيني واژه ٬يونگ /اونگ )در لهجه
پاياني
ماندارين و کانتوني  iungو در چيني قديم  iwongـ( به معناي ديوار ٧٣است .مصوت
ِ
او )/oـ  (uدر زبان مغولي افزوده شده است .افزودن مصوت در پايان واژگان مختوم بـه
صامت بيگانه دخيل در مغولي در اين زبان معمول بوده است ٬مانند برکه ) (bärkäـ = برک
ترکي و آبا

) (abaـ = av

ترکي و غوشي ) (Hos§ iـ = قوش ترکي و قوچا ) (quc§ aـ = قوچ ترکي و

اياغا ) (ayaHaـ = اياغ ترکي.
درباره کتابنامه نيز اشاره به چند نکته ضرور مينمايد:
ص٢١٠

مصحح نام تأليف

کالوسون )(G. Clauson

را بهجاي

An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish
An Etnological...

آورده است که در کتابنامه از آن نشاني نيست و گويا اين کتاب به

نظر وي نرسيده است .به منبع واسطه نيز اشاره نکرده است.
ص٢٤٣

نام ظهيرالدين بابُ ر و کتاب او ُبابرنامه )باي دوم در هرـدو مورد مضموم( قيد

شده است ولي نام اين شاهزاده تـيموري بـابَ ر )بـا بـاي دوم مـفتوح( است و گـويا بـابر

ترکيشده ببر فارسي است و در زبان ترکي پيشينه ندارد.
در همانجا چاپ متن آن را به تصحيح ايجي مانو در توکيو  ٢٣جلد ياد کرده است.
هرچند بنده اين چاپ را نديده است ٬اما اين تعداد جلد سخت عجيب مينمايد ٬متن
عکسي آن ٬با ِّ
نستعليق به نسبت درشت ٣٨٢ ٬صفحه ٬هر صفحه  ١٤سطر ٬بيشتر
خط
ِ

نيست.

, ibid, p. 102.ـ73) karlgren
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ِ
چاپ  ١٣٤٦انتشارات علمي و
ص  ٢٥٤مهذّ بـاالسماء محمود سجزي ٬به مسامحهِ ٬
فرهنگي معرفي شده است اما بنگاه ترجمه و نشر کتاب فقط در دهه  ٦٠و پس از انـقالب

اسالمي به مؤسسه انتشارات علمي و فرهنگي تغيير نام يافته و اين مؤسسه به اين نام در سال
 ١٣٤٦وجود نداشته است.
ص٢٥٦

نام کتاب سمط العلي لحضرة العليا به صورت سمط العلي الحضرة العليا  ٬چاپ

شده است.
ص٢٦٢

فرهنگ فـارسيـ تـرکي )(Farsca-Türkc§ esözlük

تأليـف ابـراهـيم اولغـون و

جمشيد درخشان شامل  ٣جلد ذـکر شده ٬در حاليکه آن کتاب در يک جلد به قطع جيبي
است.
©

