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  سپاسگزاري
سبب  همحمدتقي راشدمحصل بجناب آقاي دكتر  تاد يگانهاسكه از  و بجاستبايسته  ،نخست

در را  هدبنو دقت فراوان  صبرايشان با كمال حوصله،  .شان تشكر كنم هاي ارزنده راهنمايي
ها و  توصيه .ست گزاري براي آن واژة كوچكياساين رساله هدايت كردند كه سپ رساندن انجام به

آقاي دكتر  جناباستاد برجسته، از  .ست»تر از مو هزار نكتة باريك«هاي دلسوزانة ايشان يادآور  راهنمايي
بنده را در  ،خود دريغِ هاي فراوان و بي ها و راهنمايي با تشويق ،ايشان؛ بسيار متشكرمي نيز ئمجتبااهللا  فتح

هايم را نيرو بخشيدند و با بزرگواري خطاهايم را تصحيح  انگيزهتر كردند و  اين رساله مصمم پيشبرد
  ميرفخرايي نيز براي پشتيباني عالمانه و دلگرمي سركار خانم دكتر مهشيداستاد ارجمند، از . كردند
از  ،همچنين. جديت علميِ ايشان همواره سرمشق دانشجويان بوده و هست. سپاسگزارم شان مادرانه

از  كار اجراييِمراحل  كه دركنم  ياد ميسركار خانم دكتر فرزانه گشتاسپ هاي  و دلگرميزحمات 
سپاسگزاري بنده را دو داوري رساله نيز قبول زحمت كردند كه  ايشان برايهايشان سود جستم،  راهنمايي

در مقام داور اين جناب آقاي دكتر محسن ابوالقاسمي  استاد گرانمايهبسيار مفتخرم كه از . كند چندان مي
همچنين از جناب آقاي . بنده همواره قدردان زحمات و توجهات ايشان هستم و خواهم بود. نام ببرم رساله

شاگرد بتوانم اميد است كه  .پذيرفتندزحمت داوري رساله را كه  سپاسگزارمزاده  س نصراهللادكتر سيرو
  .خوبي براي آن بزرگواران باشم
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  تقديم به همسرم 
  ؛ام است پشتوانة وجوديوجودش  كه

  تقديم به دخترم 
  .استاي روشن  اميد به آينده شوجودكه 
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  چكيده
َ متن سنسكريتآيين كشورداري در  م از حدود قرن سوم پاي است  تصنيف كاوتيليه نوشته هشاسترَ هارته

هم و  و روي ،معني آموزه به » شاستره«مصالح كشوري و واژة  مفهوم به» ارتهه«واژة  .و پادشاهي در هند
پانزده شامل  شاستره ارتهه .نامه دارد سياستنيز ناي معني كتاب مصالح كشوري است كه مع مجازاً در

مستقيماً را ) نامه سياست( شاستره ارتههاين رساله در پي اين بوده است كه كتاب اول . است) كتاب(فصل 
كه دربارة  آثاريبه فارسي برگرداند و محتواي آن را دربارة آيين شهرياري با از روي متن سنسكريت 

ة به خوانند شاستره ارتهه تاكنون متنالزم به ذكر است كه . موجود است، مقايسه كندشهرياري در ايران 
نگارنده از ميان آثار ايراني تنها آثاري . از آن در دست نيستفارسي اي  زبان معرفي نشده و ترجمه فارسي

هاي  گويي صرفاً به كتيبه و براي جلوگيري از پراكندهاند  را برگزيده است كه محتواي سياسي داشته
بر آن  ،همچنين الملك بسنده كرده است؛  جه نظامخوا نامه سياستو  نامه تنسرهخامنشي و فارسي ميانه، 

دربارة شاستره  ارتهه، اثري به گستردگي و جامعيت مذكور آيا در ميان آثار ايراني بررسي كند كهاست كه 
موضوع اند تا چه اندازه به  سياست نگاشته شده است يا نه و اگر ايرانيان آثاري دربارة سياست تأليف كرده

ن اينهايي كه ايرا آيا كتاب ؛چگونه بوده است هاي دور ، در گذشتهه اين علمبنگاه آنان  و اند اشراف داشته
جامع است يا  اند، براي علم سياست دادهدانشمندان  ازنظر تعريفي كه اند، با موضوع سياست تأليف كرده

  .فقط محتواي سياسي دارد
تحليل  ين شهرياري؛ سياست؛ زبان سنسكريت؛آي وتيليه؛؛ كا)مهنا سياست(شاسترَه  اَرتهه:  ها كليدواژه
  .دستوري
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  پيشگفتار .١

سنسكريت مايه دربارة سياست و آيين كشورداري به زبان  و گران ارزشمند اثر كاوتيليه، اثري شاسترَه  اَرتهه
-٣٢١ميان كه نگارش آن رسد  نظر مي به. شود نامه ياد مي وان سياستاز اين كتاب با عنامروزه . است
عنوان   مؤلف كتاب، به ،هكاوتيلي .كند نيز آن را تأييد مي سبك كهنِ كتاب صورت گرفته باشد كهم  پ ٢٩٦

دهندة  افسران و نيز ارائه ،داري و برشمارندة وظايف شاه، وزيران هنر حكومت كنندة  ترين ارائه بزرگ
 بود ناشناختهشناسان  شرق براياين كتاب تا اوايل قرن بيستم  .خته شده استداري شنا هاي مملكت شيوه

  .انگليسي ترجمه كرد و به جهانيان شناساندآن را به  اماساستريشفردي به نام  بار ستيننخ و
داراي  د وشو كتاب به موضوعي خاص مربوط ميدارد كه هراصلي پانزده كتاب يا فصل  شاسترَه  رتههاَ

كه موضوعِ اين رساله است،  اهمِ موضوعات كتاب اول،. ر استشما هاي فرعي بي ها و فصل عنوان
علم؛ مشورت با پيران؛ مهار چهار اندام حسي؛ زندگي يك پادشاه هدف زندگي پادشاه؛ : ح استشر بدين

؛ تربيت در شخصيت وزيران يپاكي و ناپاك تعيينمشاوران و روحانيان؛  تعيينوزيران؛  تعيينمذهبي؛ 
يت آوردن حما دست  كشور ِخود؛ به هاي خودي در طرفجاسوسان؛ تربيت جاسوسان سيار؛ محافظت از 

ها؛ رفتار و  ها؛ حفاظت از شاهزاده كشورِ دشمن؛ وظيفة شورا؛ مأموريت فرستاده هاي غيرخودي در طرف
و رفتار با آن شاهزاده؛ وظايف پادشاه؛ وظايف شاه در قبال حرمسرا؛ محافظت  ة مخلوعسلوك شاهزاد

 .شخصي



      مقدمه

)٤(  
 

در اين  .دوران حماسي است مربوط است و ازنظر ادبي جزو آثارمائوري به دوران  ارتهه شاسترهكتاب 
شود و اين كتاب در  ادراي مشاهده مي هاي توسعة آشكاري در زمينة نظريات سياسي و سازمان ،دوره

  .داري اثري برجسته و مهم است ملكتزمينة سياست و دانش م
اياني، معرفي كرده و در بند پ كاوتيليهكتاب  فصلِ ١٥٠خود را در پايان هريك از  هشاستر  ارتههنويسندة 
كتاب  نام ديگري كه مؤلف. عنوان براندازندة خاندان نانده نام برده است  گيري كتاب، از خود به در نتيجه

 برده كار  ــ به در بخش پاياني كتاب بار مؤلف ــ  تنها يكرا ويشنوگوپته است و اين نام  شناخته شده به آن
چانكيه نام . اند ن متأخر به او نسبت دادهه نويسندگاچانَكيه است ك اند داده به آن سومين نامي كه. است

گوپته   هچندرنشاندن  برتختآخرين پادشاه خاندان نانده و  گوپته پادشاه مائوري است و شكست وزير چندره
هاي فراواني شده است كه  دربارة اينكه مؤلف واقعي كتاب چه كسي بوده، بحث. بدو منسوب است

شناسي نيز  خاطر پزشكي و ستاره به وتيليهشهرت كا. پژوهش آمده است پيشينة طورخالصه در بخش به
هند زردشتيان به  كه ــ هاي يونان و ايران امروزه دانشمندان باور دارند كه او با عناصر آموزه. ه استبود

  .آشنايي داشته است ــبرده بودند
نويسي و سپس به فارسي  نسكريت واجمستقيماً از روي متن س شاستره ارتههنامه، كتابِ اول  در اين پايان

به  هاي دستوري همراه حالت اي به نامه هاي دشوارِ آن، واژه ترجمه شده؛ همچنين براي اصطالحات و واژه
   .پيوست تهيه شده است

بررسي، و با را ي مطرح در كتاب ها آراء و انديشهشاستره، نگارنده  جدا از مسائل زباني و ترجمة ارتهه
در نظر داشته  هايي مالكبراي برگزيدن آثار ايراني كه ايراني مقايسه كرده است  ثارمحتواي برخي آ

بندي  و جزو ادبيات سياسي دسته اند صرفاً هويتي سياسي داشتهآثاري را برگزيده كه  رو، است؛ ازاين
طالبي اند، هرچند حاوي م بنابراين، گاهان، اوستاي متأخر و برخي متون پهلوي انتخاب نشده. شوند مي

هاي سياسي و نيز آيين  انديشهكه براي دانستنِ  شاستره در اين است اهميت ارتهه. سياسي نيز هستند
به محتويات آن  ترجمة فارسي، نبوددليل  و ايرانيان تاكنون بهاست اول  دست يمنبعدر هند،  شهرياري

وضوع كشورداري با يكديگر ان دربارة مان و ايرانيآراي هنديو تأثر تأثير تاكنون  اند؛ بنابراين، توجه نكرده
نظر دربرداشتن آيين شا، ازيارهاي داريوش و خش در ايران دورة هخامنشي، كتيبه. شده استنمقايسه 

نويسيِ  از سنت كتيبههاي سلطنتي موجودند كه تدوامي  كتيبهدورة ميانه از . اند شهرياري مهم
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در اين تر گفته شده،  طور كه پيش همان؛ اما اند بسياري نيز در دست هاي اندرزي كتاب. اند هخامنشي
از اين دست است كه  تنسر نامة. اند اند برگزيده شده متوني كه صرفاً موضوعي سياسي داشتهرساله، 

طوسي نيز  الملك  نظام خواجه نامة سياستكتاب ، همچنين. ترجمة فارسي آن به دست ما رسيده است
و گرچه ازنظر زماني فاصلة بسياري از  نزديك است شاستره ارتههازنظر موضوعي به كتاب 

 هاي هخامنشي و متون پهلوي دارد، ازنظر موضوعي و انديشة سياسي كمابيش مانند متونِ نبشته سنگ
  .شده استبدان  اي توجه ويژه كه در اين رساله يادشده است

  .، متن اصلي سنسكريت به پيوست آمده استدر بخش پاياني رساله
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  شاستره اَرتهه كتاب ١-٢
منظور از  .مايه دربارة سياست و كشورداري است و گران ارزشمند، اثري ٢كاوتيليه ١شاسترة اَرتهه
معناي  و شاسترَه بهاست  كار رفته به مصالح مفهومِ بهچيزي فراتر از معني لغويِ آن است و  ٣اَرتهه
كتابِ مصالح «معناي  به رفته هم روي ؛ اين دو واژهكتاب است و مجازاً در معني ستها آموزه

برخي  ).ي، گفتار شفاهيئمجتبا(گردد  نامه از آن ايفاد مي است كه معناي سياست »كشوري
كانگل  .)Winternitz, 1967: 418(اند  معناي علم مسائل مادي تعبير كرده شاستره را به ارتهه

 ٤ه كاوتيليه از هر بخش ارائه كرده، اَرتهه را مادة معيشتبراساس موضوع كتاب و نيز تعاريفي ك
و با اتكا به نخستين  بير كردهاز آن تع» سرزمين مسكون با انسان«گرفته و معناي   نظر انسان در

دست آموزگاران پيشين براي حفظ  شاستره به كه عنوان شده، اين اَرتهه بخش از كتاب مذكور ـــ
داري و حفاظت از سرزمين  نگه آورندة موجبات شاستره را علم فراهم ههـــ اَرت سرزمين نگاشته شده

 نامه در اين پايان نگارنده ).Kangle, 1986: 1(داري است  كه همان دانش حكومت دانسته
  .نامه در نظر گرفته است معناي سياست را به شاستره ارتهه

دو بند پاياني اشاره شده كه  است؛ اما در نويسندة كتاب خود را برهمن كاوتيليه معرفي كرده 
تاريخ . )Fleet, 1914: v( ها را از شر پادشاهان بد نجات داده است  نوشته، ويشنوگوپته، نويسندة آن

نظر  همچنين، به. كند يد ميم است و سبك كهن كتاب نيز آن را تأي پ ٢٩٦-٣٢١ميان  اثرتقريبي 
                                                                                                                                                    
1.  Artʰaśāstra 
2.  Kauṭilya ذيل واژة» سود، هدف، چيز، ماده، ثروت، علت، فايده« معانيِ (90 :1976)نامة مونيرويليامز  در واژه . ٣ artha-است آمده.  
4.  vṛthiḥ 
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)١٠(  
 

شناختيِ  هاي سكه راساس پژوهشبو  مضامين آن نيز متعلق به همان دوران باشد رسد مي
، وردهانه م مقام شاهي داشته و اَشوكه پ ٣٢١گوپته در  پژوهشگران هندي، شكي نيست كه چندره

توان گفت احتمال اينكه كاوتيليه  بنابراين، مي. چنگ آورده است م تاج را به پ ٢٩٦در پسر وي، 
 ,Shamasastry( ، بسيار استم نوشته باشد پ ٣٠٠و  ٣٢١هاي  كتاب مشهور خود را ميان سال

1956: vii.( نه نوعي نظرية سياسيدانند مي راهكارنوعي  درحقيقت، برخي اين كتاب را ، )Sil, 
1989: v(،كنندة هنر  ترين ارائه بزرگ راامروزه كاوتيليه  ؛ اما چه راهكار باشد و چه نظريه
داري  هاي حكومت ة شيوهدهند ائهداري و برشمارندة وظايف شاه، وزيران و افسران و نيز ار حكومت
 هايش آشنا نبودند؛ اما  مداران غربي تا اوايل قرن بيستم با كاوتيليه و انديشه سياست. اند شناخته

شناس  ماكس وبر جامعه. )Liebig, 2014: 1( لي هندي به وي دادندلقب ماكياو او،پس از شناخت 
، در خطابة ١٩١٩او در . برد كتاب پينخستين دانشمند غربي بود كه به اهميت اين  آلماني،

اشاره كرد و در  نكتهبه اين  در دانشگاه مونيخ ١»عنوان پيشه سياست به«مشهوري به نام 
 ,Weber(مطالعات اجتماعي و مذهبي كه دربارة هندوئيسم انجام داد، از اين كتاب سود جست 

1988: 555; 2008, 620f, 687.(  
معرفي به جهانيان  ببرد، شاماساستري آن را اهميت كتاب پي حال، پيش از اينكه وبر به بااين

تا اوايل قرن بيستم هنوز اين متن را نخوانده عبارتي،  به. اند كرد و همگي مديون شاماساستري
به اي از آن را  نسخهاز ايالت تانجور  ٢پانديتياي از آن در دست نبود تا اينكه  بودند و ترجمه
متعلق به  متنْ با آن چند برگه تفسيرِهمراه و  ميسور هديه دادايالت شناسي  كتابخانة شرق

شاماساستري كه در آن زمان كتابدار آن كتابخانه بود، . موجود بود ٣اي به نام بهتَسوامين نويسنده
چاپ رساند و نيز  به Indian Antiquaryدر نشرية  ١٩٠٥هايي از آن را در سال  بخش ةترجمة اولي
در شهر ميسور  Bibliotheca Sanskritaاز مجموعه  ٣٧ب را در شمارة كل كتا ١٩٠٩در سال 

  .(Fleet, 1914: vi)چاپ كرد 

                                                                                                                                                    
1.  Politik als Beruf (Politics as Vocation) پانديت . ٢(Pandit) لقبي براي دانشمندان و خردمندان در هند است.  
3.  Bhaṭṭasvāmin 



 كليات        
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تاكنون همه،  بااين ادامه دارد، هم همراه داشت كه هنوز هايي را به  بحث كشف اين متنْ
ه ك متني اينكه آن و دارد وجود نظر اتفاق شاستره ميان پژوهشگرانِ ارتهه در يك موضوعوبيش  كم

 ند؛ اما همچنانا هشناخت مي) كالسيك(همان است كه در هند دورة ميانه  دست ما رسيده بهامروزه 
 ,Scharfe(گوپته نوشته است يا خير  چندره چانكيه وزيرِ را متن اين آيا كه دارد ادامه بحث اين

1993: 1.(  
 شاستره هاي خطي ارتهه معرفي نسخه ٢-٢

اساس در ميسور، تنها بر )1914(يش و ترجمة شاماساستري نخستين چاپ از اين كتاب، با ويرا
و  ١سدو دستنوشتة ديگر را كه در مدر )1956( هاي بعدي او در چاپ. بود )G1(يك دستنوشته 

اين دو دستنوشته تفاوتي با . مدنظر قرار داد شد داري مي نگه ٢هاي شرقي  دركتابخانة دستنوشته
جولي و . بودند) M1, M2, M3: نكـ جلوتر( Mستنوشتة يكديگر نداشتند و هردو رونوشتي از د

متن سنسكريت را در پنجاب  ر كتابخانة شرقي مونيخ وجود داشتاي كه د براساس نسخه ٣اشميت
نيز در سه مجلد، متن سنسكريت را در مجموعة  ،٤پانديت گاناپاتي شاستري. منتشر كردند

كار برده است، امروزه مفقود  يي كه او بهها دو دستنوشته از دستنوشته. كرد چاپ ٥وندروم تري
 )1969(سرانجام كانگل . )Kangle, 1969, Preface: 2(ها دردست نيست  اند و اثري از آن شده

الزم به ذكر است در . هاي موجود منتشر كرد به كلية دستنوشته باتوجهمتن انتقادي از اين كتاب را 
اساس نويسي نيز بر واجداده است و ترجمة فارسي و مالك قرار  اين رساله، نگارنده متن كانگل را

هايي كه كانگل در تصحيح انتقادي  دستنوشته داند كلية ؛ بنابراين، الزم مينجام شدهويرايش وي ا
  :معرفي نمايد آن استفاده كرده است متن از

                                                                                                                                                    
1.  Madras 
2.  Oriental Manuscript Library 
3.  J. Jolly & R. Schmidt 
4.  Pandit T. Ganapati Śastri 
5.  Trivandrum Series 



 كليات        
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 D دستنويس ١-٢-٢ 
 ٢يجي ويجه  جينَه ني موكه  ١شده بر برگ نخل به خط دوناگري اي است نوشته قطعه Dدستنوشتة 

است كه از  شاستره اَرتهه كه تنها دستنويس ه استيافت ،، شمال گجرات٤در پتن ٣ين بندردر جِ
و برگة  استبرگة اول آن مفقود . ستنوشته به خط دوناگري استشمال هند يافت شده و تنها د

 دوم با عبارت/ganapadaniveśaḥ/ जनपदिनवशेः با  ٥٤در برگة  و )١. ١. ٤(شود  آغاز مي
اي  همچنين برگه). ٢. ٧. ٢٩(يابد  پايان مي  /ननः परं कोशप ू /nanah pram kōśapūعبارت 

اين دستنوشته بسيار ). ٢. ١١. ٢١-٣٩(هاست  نيز دارد كه در بردارندة سوتره ٦٤افزوده با شمارة 
 ,Kangle, 1969( باشد دوازدهم ميالديكه متعلق به قرن  كند گمان ميقديمي است و يابندة آن 

Intro.: 11.( نسبت به  ت، اين نسخه را اصل قرار داده وكانگل در تصحيح انتقادي متن سنسكري
  . است شده براي آن قائلاصالت بيشتري ها  ديگر دستنوشته

 G1س دستنوي ٢-٢-٢
اين نسخه در كتابخانة . نوشته شده است ٥بر روي پوست نخل به خط گرانتهه G1 دستنوشتة
در ايالت تانجور  يپانديتشود و اصالتاً متعلق به  ري ميدا نگه ٣٢٣٠ولتي ميسور با شمارة شرقي د

به زبان سنسكريت ضميمة اين متن و اثرِ فردي به نام  ٦پنچيكا اي به نام پرَتيپده بوده است؛ قطعه
 ١٦٨دستنوشته  اين. )Kangle, 1969, Intro.:11; Rangarajan, 1992: 8(است  ٧بهتَسوامين
با دقت  كه است دستنوشته اين اساس، چاپ ميسور، بر)1956(استري سشاما ترجمة. برگ دارد

هاي خطي و نيز چند مورد افتادگي در متن  حال، اشتباهاتي در نشانه بسيار نگاشته شده؛ بااين
عقيدة شاماساستري  برداري مشخص نشده است، به بردار و تاريخ نسخه نام نسخه. خورد چشم مي به

شود و در شمال هند براي نگارش متون  نوشته مي چپ به راستخطي هجايي است كه از ) ، خط شهر خداDevanagri(خط دوناگري   .١                                                                                                                                                    
خط دوناگري از سدة سيزدهم . سدة پنجم ميالدي است ازاين خط بر روي پوست درخت  زرين دستنوشته ات كهن. رفته است كار مي سنسكريت به

  .شود امروزه زبان هندي با خط دوناگري نوشته مي). ٥: ١٣٩١بيدي،  باغ رضايي(كار رفت  بعد براي نوشتن بر روي كاغذ به ميالدي به
2.  Muni Jinavijayaji 
3.  Jain Bhandar 
4.  Patan 

 دارد و داشته رواج در جنوب هندامروز   ميالدي تا به ١٢از قرن است كه  هجايي خطي نام و »گره« معني به دراصل )Grantha( گرانتهه  ٥.
براي آگاهي بيشتر ( اند رود؛ اما برخي متون سنسكريت نيز بدين الفبا نگارش يافته ميرفته و كار  به تاميل زبان متون نگارش براي بيشتر و
  .)Grünendahl, 2001: 1-15:كـ ن

6.  Pratipadapañcikā 
7.  Bhattasvāmin 



 كليات        

)١٣(  
 

 ,Shamasastry( رود نمي شمار قدمت آن بيشتر از يك قرن نيست؛ بنابراين چندان قديمي به
1905: 6).(  

  G2 دستنويس ٣-٢-٢
برداري  سخهن G1 م از روي دستنويس ١٩٠٧در  اند به خط دوناگري است و گفته G2 دستنوشتة

صفحه بر روي  ٦٠٣تمام متن در . شده كه متعلق به كتابخانة شرقيِ كالج مدرس بوده است
دستنويس (كتابخانة دولتي مونيخ در آلمان است  جزو اسنادربعي نوشته شده و  كاغذهاي يك

اي به خط  در كتابخانة شرقي كالج مدرس، هيچ ردپايي از نسخه ،عقيدة كانگل به). 335 ةشمار
 فرضهم  اگر ،برداري شده باشد؛ بنابراين گرنتهه وجود ندارد كه اين رونوشت از روي آن نسخه

 ,Kangle, 1969(و مفقود است  ندارد وجود ديگر اكنون داشته، وجوداي  چنين نسخه زماني كه كنيم
Intro.: 12( .در تصحيح انتقادي متن سنسكريت، اختصار  ،كانگلG جاي  را هم بهG1  و هم براي

G2 كار برده است به.  
 M1دستنويس  ٤-٢-٢

متعلق اين نسخه  ،درآغاز. نوشته شده است ١ياالمبر روي برگ نخل و به خط ماال M1دستنوشتة 
هاي كتابخانة  بود كه اكنون در ميان دستنوشته ٣، اهل استان پيشينِ ترَوِنكور٢به راجاي ادپلي

اين . برگ است ١٣٢شود و شامل  داري مي نگه C.O. 2537تريوندروم با شمارة بازيابي  دانشگاه
اي است كه گاناپاتي شاستري در مجموعة سنسكريت  رهشاست دستنوشته اساسِ كار متن اَرتهه

نظر  بردار نيامده است و نيز تاريخ آن مشخص نيست؛ به نام نسخه. تريوندروم چاپ كرده است
 زيادي نوشته شده است؛ ولي دقت با. استو احتماالً قدمت آن سيصد سال  رسد مي قديمي

  .بسيار بهتر مانده است G1 بدون شك از نسخة. اشتباهات اماليي نيز دارد

نيز شهرت دارد و براي نوشتن زبان ماالياالم كه  (Keirali)لي اهمي است كه به نام كيرَنوعي نوشتار بر Malayalam)(االياالم م.  ١                                                                                                                                                    
هجايي براي نگارش متون سنسكريت در كراال استفاده شده  همچنين از اين خط. شود گرفته مي كار   زبان اصلي در كراالي هند است به

  ).Krishnamurti, 2003: 85: براي آگاهي بيشتر نكـ (است 
2.  Raja of Edapplai 
3.  Travencore 



 كليات        
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 M2دستنويس  ٥-٣-٢
م است و  ١٩٠٥اي به خط ماالياالم به تاريخ  دوناگري از دستنوشته خط به برگرداني دستنوشته اين

همة متن . شود داري مي هاي شرقي مدرس نگه در كتابخانة دولتي دستنوشته D 15608با شمارة 
 كدام روي از نسخه اين كه است شدهن مشخص گرچه .دارد صفحه ٥١٨ را در شاستره ارتهه

اي آن را رونوشتي از نسخة اداپالي  ، كانگل بدون هيچ شك و شبههبرداري شده دستنوشته نسخه
(M1)  دانسته است(1969, Intro.: 13).  

 M3 دستنويس ٦-٣-٢
اهل  ١ه سواميار ماتهامبو متعلق  خل به خط ماالياالم نوشته شدهاين دستنوشته بر روي برگ ن

هاي دانشگاه در مجموعة  دستنوشته ةاستان تراونكور است و اكنون در كتابخان از ٢يوورپوتر
اين نسخه رونوشتي . برگه دارد ١٠٦را در همة متن . شود داري مي نگه 12771تريوندروم با شمارة 

در  )1969( همو. )Ibid(سال دانسته است  ١٠٠كانگل قدمت آن را . است )M1(از نسخة اداپالي 
  .كار برده است به M1 ،M2 ،M3جاي  را به Mعالمت هاي متن سنسكريت،  وشتپان
  Tدستنويس  ٧-٣-٢

گذاري شده  نام T عالمتهاي شرقي مدرس با  در كتابخانة دستنوشته 15454دستنوشتة شماره 
صفحه دارد و  ٣٨٨ م است؛ ١٩٠٦به تاريخ سال  ٣رونوشتي به خط تلگو اين دستنوشته. است

در ويرايش گاناپاتي شاستري، اين دستنويس . ــ است از كتاب چهارم تا آخر متن ــشامل نيمي از 
घبا عالمت  ् /gh/ اين دستنوشته از روي نسخة كانگل معتقد است. مشخص شده است G1  تهيه
  .)Ibid: 14(شده است 

                                                                                                                                                    
1.  Swamiar Matham 
2.  Thiruvarppu خط تلگو .  ٣Telugu)( زبان تلگو يكي از چهار زبان . است  رفته كار خطي است كه براي نوشتن زبان تلگو و برخي متون سنسكريت به

. نشانه دارد ٦٠شود و خطي هجايي است و از چپ به راست نوشته مي آنْ خط. هاي دراويدي است مهم در جنوب هند و از خانوادة زبان
شتر و همچنين هاي آن بي هاي هند، بيشترين شباهت را با خط دوناگري دارد و نسبت به ديگر خطوط دراويدي، نويسه در ميان خط

فرد است؛ برخي  شود و منحصربه هاي آن در دوناگري و خط تاميل ديده نمي گرچه برخي نويسه. شباهت آن با خط دوناگري بيشتر است
  .)Chenchiah & Bhujanga, 1988: 13, 18( ها را از دو خط يادشده وام گرفته است نويسه



 كليات        

)١٥(  
 

تة دو دستنوش فقط ،Dدستنوشتة  جزآيد كه  گونه برمي اين شاستره ارتهههاي  از معرفي نسخه
هايي  برداري ها كپي عبارتي، ديگر دستنويس به .هستند M1 وG1  هاي دستنوشته كه دارند اصالت ديگر

  .)Ibid: 15( اند از اين سه دستنويس
  هاي تفاسير متن معرفي نسخه ٣-٢
همراه متن سنسكريت، تفاسيري از مفسران نيز آمده كه كمك بزرگي به شناخت بهتر متن و  به

در اين رساله، نگارنده به تفاسير مذكور دسترسي نداشته است؛ اما . است  دهها كر تصحيح نسخه
ها را معرفي  كرده، الزم ديده آنكه از متن سنسكريت تصحيح انتقادي كانگل استفاده  ازآنجايي

  ).Kangle, 1969: 15-18: نيز نكـ (كند 
  Cbتفسير  ١-٣-٢

سه بخش آن در . الياالم نوشته شده استاست و به زبان ما ١نام اين تفسير، بهاشاوياكهيانه
اي به نام مفسر نشده و نيز تاريخ آن مشخص  مجموعة تريوندروم به چاپ رسيده است و اشاره
خوانش و برداشتي كه مفسر در . بودنِ متن است نيست؛ اما سبك زباني آن كهن و مؤيد قديمي

جز  آمده است، همخواني دارد و ــ به  M1داشته، با آنچه در نسخة  شاستره ارتهه از متن Cbتفسير 
  .كند چند مورد اندك ــ به فهم متن اصلي كمكي بسيار مي

 Cjتفسير  ٢-٣-٢
 را كتاب سوم بخش اول از تفسير متن از آغاز تا انتهاي فقطو است اين قطعه به زبان سنسكريت 

تر است و آن  والنيها ط از ديگر قسمت تفسير دو قسمت از كتاب. هاي آن كم است افتادگي. دارد
) ٢. ٣٢. ٤(همان كتاب  ٤، بند ٣٢بخش تفسيرِ تا ) ٢. ٢٤. ٥( ٥، بند ٢٤كتاب دوم، بخش  تفسيرِ
داري  نگه ٢در مجموعه پاليام R. 5208اين تفسير اكنون در كتابخانة شرقي مدرس با شمارة . است
نام  ٣منگَله ت، جيهتفسير كتاب اول اس بخش نخست كه. و نويسنده دارددو بخش و د و شود مي
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 كليات        

)١٦(  
 

اثرِ  ٢و همان است كه تفسيري به همين نام براي نيتيساره ،١دارد و نويسندة آن شنكَراريه
 ٥متي نام دارد و نويسندة آن بهيكشو پربهه ٤تيكا چانَكيه ةبخش دوم قطع. نوشته است ٣كامندكه

  . است
 Cnتفسير  ٣-٣-٢

 ٧واجيام و نام نويسندة آن مادهه نوشته شده بان سنسكريتبه ز ؛نام دارد ٦نَيچندريكه اين تفسيرْ
شود و  آغاز مي) ٧. ١١. ٢٧( ٢٧و بخش يازده، بند ) ٧. ٧(از تفسير كتاب هفتم، بخش هفتم . است

 Rدر كتابخانة شرقي مدرس با شمارة  يابد؛ پايان مي) ٧. ١٥. ١٢(وازده به بخش پانزده، بند د
داري  نگه C. O. 683آن را با شمارة كپيِ كتابخانة تريوندروم همچنين . شود داري مي نگه 2403

  .كند مي
 Cnnتفسير  ٤-٣-٢

 ٩مه و نويسندة آن يوگهه ، به زبان سنسكريت،٨نيرنيتي اي كوچك به نام نيتي اين تفسير قطعه
تفسيرِ كتاب دوم، بخش اول،  و فقط يافت شده است ١٠بهندر در پتَن Dنسخة  كه همراه بااست 
نظرِ كانگل  به. را دارد) ٢. ٤. ١(تا كتاب دوم، بخش چهارم، بند يك ) ٢. ١. ١(يك بند 

  .)16 :1969(مربوط به همين تفسير است  آمده  Dكه در نسخة  هايي نويسي حاشيه
 Cpتفسير  ٥-٣-٢

پانچيكا نام دارد كه بهتَسوامين نوشته است و از  اين تفسير به زبان سنسكريت است و پرَتيپده
اي  نسخه. يابد دوم ادامه مي شود و تا پايان كتابِ آغاز مي) ٨. ٢. ٥( ٥اب دوم، بخش هشتم، بند كت
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