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  چكيده

لسوف، مترجم يم، متكلّم، في، حك»م شاهيحك«ق.) ملقّب به 966(و: » ينيبن مبارك شاه قزومحمّد «
و » يالـدين دوانـجالل«چـون  ياز محضر استادان بزرگـ ياست. و يب حاذق دربار عثمانيو طب

بـه  يو دسترس يو ترك ي، عربيفارس يهابهره برده و به سبب تسلّط بر زبان» يالدين دشتكصدر«
ن آثـار، يـاز ا يكيف كند. يدر علوم مختلف تأل يارزشمند يهاان، توانسته است كتابينيشيكتب پ

وب، روش ياست كه در شرح صفات، انواع، معادن، ع »الجواهر معرفة«يا  »جواهرنامه«يكتاب فارس
ش از قـرن يف شده است. تـا پـياز احجار تأل يز برخيعت و خواصّ جواهرات و ني، طبينگهدار

 ييهايژگيو ينيقزو ةجواهرنامف شده امّا يدر جهان اسالم تأل يمتعدّد يها،جواهرنامهيدهم هجر
 يق در آن را ضروريق و تدقيبخشد و تحقش و پس از خود تمايز ميير آثار پيدارد كه آن را از سا

ن كتـاب اسـت. يـشـده در ا يها، تنوّع و تعدّد جواهر و احجار معرّفيژگين وياز ا يكيسازد. مي
ن يـف شـده بـود ايجهان اسالم تـأل يو غرب يشرق يهان علم در حوزهيكه در ا يتفاده از آثاراس

، سـبك ينـيقزو ةجواهرنامگر يد يژگيش از خود ساخته است. ويپ يهاكتاب را جامع جواهرنامه
مؤلّـف از مركـز زبـان  يرغم دوريدهـد كـه علـن رساله نشـان مييسبك ا ينثر آن است؛ بررس

ن در يشـيپ يهـاز تسلّط بر آثـار بزرگـان دورهيو ن يو يطبع شاعرانه و ذوق ادب ، به سببيفارس
و  يلغـو يهااز سـهو يارياز بسـ ياز زبـان عربـ يرير پـذيبا وجود تأث يعلوم مختلف، كتاب و

، ييك متن علمـ يجاز الزم برايو ا يج در آن دوره مبرّاست و با سادگيز تكلّفات رايو ن يدستور
  .ام به مخاطب بر آمده استيانتقال پاز عهدة  يبه خوب
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  درآمد

ـــوهر« ـــ يا) واژهgem,gemstone» (گ ـــرا يفارس ـــه ب ـــت ك ـــنگ ياس ـــا گران يهاس به
)preciousstone= (يمعنـ يد دانـش گوهرشناسـيـاز د يشـود، ولـيمه به كار برده ميا احجار كري 

ها را بـه سـبب رنـگ خـوش و يـا اند كه نظر انسـانييهاها و يا بلوريها كانگوهر«دارد: يترگسترده
 يشـتر بـرايهـا بت آنيّـاهمّ يكنند؛ وليت به خود معطوف ميّمثل درخشش و شفّاف ينور يهادهيپد

 ين اساس، واژة گوهرشناسـيا هاست. براب بودن آنياد و در ضمن كميز يداشتن رنگ خوش، سخت
)gemmologyياز دانـش كـان يبها و بخشـگران يهاها و يا دانش سنگدانش گوهر يز به معني) ن -

  ).18: 1376، ييدانا»( است يشناس
آالت مورد اسـتفاده نتيعنوان زچنانچه به يير از خواصّ دارويها غاز گوهر يبه اعتقاد قدما برخ«
، رفاه، يبختدن به خوشيزخم، رسكردن چشميخنث ها،يمارياز ب يريشگيپ يبرا يالهيرند، وسيقرار گ

ن مـردم ين بـاور بـيـصـاحب آن خواهنـد شـد. ا يروزرهيو ت يا بدبختي يعزّت، احترام و  ثروتمند
 يهااز سـنگ يكين كردن خود به يّده دارند كه در هر ماه مزيز رواج دارد. آنان عقين يغرب يهاكشور

 ).54و 53: 1375(زاوش،» ها در كار استت آنيّو موفّق يو شاد يرّمباعث خ يمتيق

مانـده در علـم  يرا آثـار بـر جـايـاسـت؛ ز يعـيكامالً طب ين علم، امريها به ايش غربيالبتّه گرا
رسـاند. امّـا از قـرن دوم ن علم به اثبات مييتقدّم حكما و پزشكان يونان و روم را در ا يشناسجواهر
ز يـ، دانشمندان جهان اسالم نيبه عرب يو هند ياني، سرينيالت يهابه بعد با رواج ترجمة كتاب يهجر

ن بـاب پرداختنـد. يـدر ا ييهـاف كتابيشتر آشنا شدند و خود به تألين علم بيبا آثار نوشته شده در ا
هـا ماننـد از آن يخـورد، برخـفراواني به چشـم مي ير علمين آثار، مطالب غياز ا ياريهرچند در بس

 يشناسـيشـرفت دانـش كانيدر پ يار مهمّـينقـش بسـ يرونـيحـان بيابور الجواهر معرفة يالجماهر ف
  اند. داشته

نوشته شده در جواهر و فلـزات و ممزوجـات،  ين كتاب فارسي، نخستالجماهريپس از كتاب عرب
ن جواهرنامه به يتريميتوان آن را قدف شده و مييتأل يهجر 592است كه در سال  ينظام ةجواهرنام
ن كتـاب يها و مطالب مندرج در اب مدخلي). ترت15: 1383، يشابورين يدانست (جوهر يزبان فارس
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 يابوالقاسـم كاشـان س الجـواهريعراو يلخانينامة اتنسوخين جواهرنامه مأخذ اصليدهد كه انشان مي
: 1383، يشابورين ينك: جوهرز ين دو كتاب مشهور از آن گرفته شده است (نيبوده و عمدة مطالب ا

 ةنامتنسـوخاز  يشناسـي، اقتباسـجواهر يهـان در شرق جهان اسالم، اغلب كتابي). پس از ا33و23
است  يالدين دشتكاثر صدريسلطان ةجواهرنامن آثار،ياز ا يكياست.  يرات جزئييتغ يبا بعض يلخانيا

  ز اشاره دارد. يغرب جهان اسالم ن يحكما ياز آرا ياو پاره يرونيب الجماهراز  ييهاكه البتّه به قسمت
 يفاشـيم تيف حكـيتأل ازهار االفكاردر غرب جهان اسالم با نام يكتاب مهمّ يدر قرن هفتم هجر

 يشـتر بـه خـواصّ درمـانيز توجّـه بيـمؤلّف از كتب مذكور و ن ياطّالعيتوان يافت كه به سبب بمي
ن كتاب يبرده دارد. ابا آثار نام ياريبس يهامؤلّف، تفاوت ينيات عيّجواهر و احجار و اشتمال بر تجرب

بـه واسـطة اسـتناد بـه  ير علمـيو غ يمطالب خراف ياست. البتّه برخ ينيقزوةجواهرنامياز منابع اصل
يونـان و  ين اثر در كنار آثار حكمايم شاه راه يافته، امّا استفاده از ايحكةجواهرنامدر  يفاشيت يهاگفته

كـه  يين كتابشده است؛ تا جايشتر مطالب ايب ي، سبب غنايالدين دشتكاستادش، صدر ةجواهرنامز ين
  توان آن را جامع اهمّ آثار متقدّم دانست.مي

از  ياريدربـارة بسـ يديـاطّالعات مف ينيم محمّد بن مبارك شاه قزويحك ةجواهرنامب ين ترتيبد
از سـاخته يـنيگـر بيد يهاجواهرنامـه يارية بسجواهر و احجار به دست داده و مخاطب را از مطالع

 يهـانوشته شده در خـارج از مرز ياز متون علم ياعنوان نمونهتواند بهن رساله ميين اياست. همچن
در  ير نثر فارسيتر خطّ سقيم دقيرد و در ترسيقرار گ يمورد مطالعه و بررس يران در قرن دهم هجريا
  كند. يشتر معرّفين كتاب و مؤلّف آن را بيده است ايمقاله كوشن يگشا باشد. ان دوره راهيا

  ينيم محمّد بن مبارك شاه قزويحك

م، يحكـ» مبـارك شـاه يشاه محمّد بن حـاج«و » م شاهيحك«معروف به  ينيمحمّد بن مبارك قزو
ست. احتماالً يقاً مشخّص نيدق يخ والدت وياست. تار يو شاعر قرن دهم هجر يب، نحويمتكلّم، طب

از  ينخست قرن دهم به حدّ يهادر سال يات، ويرا بنا به روايدر اواخر قرن نهم والدت يافته باشد ز
افته و نـام يرا در» يرازيالدين شصدر«و » يالدين دوانجالل«ده بوده كه مجلس درس يرس يبلوغ فكر

  ل شاگردان آن دو دانشمند آمده است.  يدر ذ يو
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داشـت.  يدست يز در پزشكياجدادش پزشك بودند و خود نست. يزراز ميينخست در ش ينيقزو
 يه پرداخـت و از محضـر علمـايـه و نقليـل علـوم عقليبه تكم يو ادب يل مراتب علميپس از تحص

ن يبهـره بـرد (گلچـ »صـدرالدين محمّـد دشـتكي«ز يـو ن» يالـدين دوانـر جالليم«چون  يابرجسته
بن  يمول«ن يف و تحسيدر شهر مكّه ساكن گشت و با تعر ي). سپس مدّت120- 123: 2،ج1350،يمعان
به دربار دعوت شـد و نقـش پزشـك » د دوميزيسلطان با«، توسّط يبنام دربار عثمان ياز علما» ديّالمؤ

آمده، از همان آغـاز بـه سـبب مهـارت در  هيق نعمانيشقاكه در كتاب خاص دربار را پذيرفت و چنان
: 1ق.، ج 1431زاده،  ين گشـت (طـاش كبـريّاو معـ يرت براست درهم اجيصد و ب يطبابت، روز

372.(  
كان پادشاه بـود. يب خاص دربار و از نزديز طبيم نيد، در عهد سلطان سليزيپس از سلطان با يو 

در  ين پادشاه آغاز كرده و پس از مـرگ ويق. به نام ا 927كه در سال  سيمجالس النفااو در ترجمة 
ه.ق.  924م خان به سـال يده، از مصاحبت خود در سفر مصر با سلطان سليان رسانيق. به پا 929سال 
  خود اشاره دارد:  يدر اثبات قدرت شاعر يتيان آورده است و در ضمن آن به حكايبه م يذكر

عت و قوّت تصـرّف يو جودت طب يركيمشهور است و عالمت ز يركيرك در شهر به زيموالنا ز«
  ن مطلع است: ياو ا

  من است ةمن است / در كوه و دشت البه جگرگوش ةجفا توش در راه عشق سنگ
ن، يفتين شريقبلت ين و حامين و بحريپادشاه صاحب قران، ملك برّ 924 ةو در وقت سفر مصر در سن

را بـه  ينـيم قزوير مترجم محمّد بن المبارك حكـياهللا ثراه، فق يم شاه، سقيپناه، سلطان سلنيسلطان د
  ن گفتم: ين چنير اير حقينمود و به دولت او فقن مطلع امتحان يتتبّع ا

ر يـ(ام» مـن اسـت ةق جگرگوشـيـن اشك چـون عقيمن است / و ةخون جگر به راه غمت توش
  ).251- 252: 1363،يير نوايشيعل

و  يافزوده، مشتمل بـر زنـدگ سيمجالس النفام شاه به ين روضة دوم بهشت هشتم كه حكيهمچن
م، نام و نمونة ياوست. در فصل افزودة مترجم، عالوه بر سلطان سلن سلطان و شاعران معاصر ياشعار ا

از  يانـد. تعـدادبوده يتخت عثمـانيم پايها مقشترآنياشعار هفتاد و يك شاعر از معاصران او آمده كه ب
ه بـر اهـل تسـنّن بـدان سـامان يصفو يهايريهستند كه از سختگ يانيرانين شاعران و دانشمندان، ايا
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بعد از سفر مكّه  يران و عثمانيا يهابرخي نيز از مردم فرارودند كه به علت بسته بودن مرزاند. ختهيگر
: 1369، ياحيـ(ر» اندشمال بحر خزر به روم رفته و در آن جا ساكن شـده ييا از راه دشت قبچاق يعن

ن يهمـبـه نـام  سيمجـالس النفـاش از ترجمة يز احتماالً پيم شاه نيحك ةجواهرنام). رسالة 171- 172
 يين پادشاه اسـت كـه گـويدر مدح ا يتين، شامل چند بينوشته شده و در مقدّمة آغاز يسلطان عثمان

  مؤلّف خود آن را سروده است.
 يمان اسـت. ويبوده، سـلطان سـل يب خاص ويطب ينيم شاه قزويكه حك ين پادشاه عثمانيآخر
م كـرده و يتقـد ين پادشاه عثمانياست به ا يريدم وانيالحةويحخود را كه ترجمة االنسان ةويحكتاب 

از منـابع  يت ذكر شده؛ برخـيخ وفات او دو روايدر دوران حكومت او وفات يافته است. البتّه در تار
اند، ق. دانسـته 966م شاه را سال يخ وفات حكيتار االدبحانةيره و يق نعمانيكشف الظنون، شقاچون 

ن كـه يـاست. البتّه با توجّه به ا نيالعارفةيهدذكر كرده  928را سال  يخ وفات ويكه تار يامّا تنها كتاب
ط حكـ سيمجالس النفـاخ ختم ترجمة يتار خ مـذكور در يبـوده اسـت، تـار 929م شـاه سـال يتوسـّ
و بنا بـر گفتـة  929د پس از يبا يتواند درست باشد و سال وفات وينم 928سال  ييعن نيالعارفةيهد

  باشد. 966برده، سال كتب نام
ز يـن يگـري، كتب و رساالت ديموجود از نسخ خط يهاها و فهرستن آثار، در تذكرهيافزون بر ا

م دانشـمند ين حكـيدهندة احاطة اثبت شده است كه نشان ينيم محمّد بن مبارك شاه قزويبه نام حك
السـور و  ربـط نحل تا آخـر قـرآن، ةر سوريآثار اوست.تفس يمتنوّع علم يهانهيبر علوم مختلف و زم

 يد نسـفيـشـرح العقابـر  يبن يوسـف، حواشـ يزاده مصطفخواجه يمول تهافتبر  ي، حواشاتياآل
ابـن  هيـكاف شـرحدر منطـق،  يالدين ابهررياث يساغوجيشرح ا، يد مال جالل دوانيشرح عقا، يتفتازان

 يفـمدار الفحـول است،  يساغوجيابر  يكه خود شرح يرازيالدين شقطب هيهدابر  يحاجب، شرح
  1ن جمله است.ياز ا يبه فارس حت نامهينص والطب  يشرح منار االصول، شرح الموجز ف

  ينيمحمّد بن مبارك شاه قزو ةجواهرنام

اسـت در  ينيم محمّد بن مبارك شاه قزويفات ارزشمند حكياز تأل يكيالجواهر معرفةا يجواهرنامه
ن اثـر مشـتمل بـر يـا ياصـفحه 288 ي. نسخة خطـيمتيمه قيو ن يمتيق يهاباب جواهرات و سنگ
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است كه حكمـا و  ييهااژي، فلزات و آليها، موادّ معدنها، سنگيكان يدر مورد برخ يارياطّالعات بس
  اند. ل شدهيقا ييو خواصّ دارو يد طبّيها فواآن ين برايشيپ يفضال
امبر و يـخداوند، نعت پش يشود. مقدّمة نخست مشتمل بر حمد و ستان اثر با دو مقدّمه آغاز مييا

ن مجـال يدر ا يادب يخود را در نگارش كالم ييتوانا ينيار است. قزويمنقبت آل اطهار و اصحاب اخ
تـوان اسـت و مي يو معنو يلفظ يهاهين بخش مشحون از آرايكشد. كالم او در ار مييكوتاه به تصو

نـدرج در آن را نشـانگر ذوق م يشـعر يبـايبجا و ز يهانيكاربرد كلمات و عبارات متناسب و تضم
ن رسـاله و يـشناسي و ارزش ات علم جواهريّن اهمّيين مقدّمه با تبيبر شمرد. ا يب ويم و طبع اديسل

  رسد.ان ميي، به پايالدين دشتكز آن از جواهرنامة استادش، صدريوجه تما
شـود و بـه اجسـاد الوجود آغـاز مياست كه از واجب يعيو طب يف فلسفيمقدّمة دوم شامل تعار

اسـت.  يكامالً علمـ يدهندة نثرموجز و روشن نشان ين بخش از رساله با جمالتيانجامد. اسبعه مي
ر يات سـاياز نظر يقدما نپرداخته بلكه برخ يف فلسفيان تعارين بخش تنها به بين رساله در ايمؤلّف ا

  است. ح كردهيبزرگان را نيز نقد و تصح
و » در جواهر«شود كه مشتمل بر يك معدن متن آغاز مي ين دو مقدّمة كوتاه، بخش اصليپس از ا
گر يد ياو خاتمه» در فلزات«است و سپس يك مخزن » يجواهر با بعض يدر نسبت برخ«يك خاتمه 

در  ست و يـك درج اسـت ويمعدن اوّل خود شامل ب». گريها با يكددر مركّب از فلزات و نسبت آن«
ن، يه، صفات، اقسـام، معـادن، نحـوة تكـويهر درج به فراخور آن گوهر در دو تا پنج عقد، وجه تسم

  شود. ان مييآن جوهر ب يو خواصّ طبّ يب، نحوة نگهداريمعا
ب عبارتند از: در، ياقوت، زمـرّد، زبرجـد، يها پرداخته شده به ترتن معدن بدانيكه در ا ييهاگوهر
جـاده و يق، اشباه ياقوت (بنفش، بي، عقيوانيح يهار سنگيروزه، پازهر و ساي، فن الهر، لعليالماس، ع

ست و يكم يمادهنج)، جزع، مغنا، سنباده، دهنه، الجورد، بسّد و مرجان، يشب، بلور و جمست. درج ب
آن  يانيـست و يك عقداست و عقـد پايز مشتمل است بر احجار متفرّقه كه خود شامل بين معدن نيا
از  يذكـر يفاشـيو ت يم شاه در رسالة دشتكيشود كه بنا به گفتة حكست حجر را شامل مييش از بيب

  ها نرفته است.   آن
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ت، صـفات، يـل هـر فلـز، بـه ماهيز حاوي معرّفي فلزات سبعه است كه در ذيبخش دوم رساله ن
ل يـذ يهـااژيز مشـتمل بـر فلـزات و آلين مخزن و خاتمة آن نيشود. اعت و خواص آن اشاره مييطب

قون، يد رو، تال، درارو، طاليز برنج، سفيو ن ينيد، خارصي، اسرب، حدياست: ذهب، نقره، نحاس، قلع
  م پخته. يهفتجوش و س

  ينيقزو ةجواهرناممنابع 

توان بدين نتيجه رسيد كه مؤلّفان شـرقي جهـان شناسي ميجواهر يهاها و رسالهاز بررسي كتاب
ها از كتب و رساالت نوشته شده در باب جواهرات در غـرب جهـان اسـالم اطّالعـي اسالم تا مدّت

خبـر بيرونـي بي الجمـاهراند. در واقع مؤلّفان غرب جهان اسالم، به همان نسـبت كـه غالبـاً از نداشته
اند. در ميان نويسندگان شرق بـالد اسـالمي نيـز تيفاشي توجّهي خاص داشته كارازهار االفاند، بهبوده

محمّد بن منصـور  ةجواهرنامكمتر كسي به كتاب تيفاشي استناد كرده است. در اين ميان، آثاري چون 
  است. افته، بسيار اندك يشناسي بهرة فراوان دشتكي و حكيم شاه قزويني كه از هر دو سنّت كاني

قزويني از اين جهت بر بسياري از كتب جواهر پيش از خود برتري دارد؛ زيرا نگارنـدة  ةمجواهرنا
الدين دشتكي بوده و از سويي ديگر به اثر ارزشمند تيفاشي دسترسـي داشـته آن از سويي شاگرد صدر

ره است. حكيم شاه خود به داشتن اين امتياز واقف بوده؛ زيرا در مقدّمة رسالة خود بدين موضوع اشـا
  بهره است. الدين از اين امتياز بيشود كه تأليف صدركند و يادآور ميمي

گيري از نظريات و تجربيات ساير حكمـا ارجاعات مكرّر قزويني به منابع پيش از خود و نيز بهره
قزويني را بـراي درك بهتـر تأثيرپـذيري ايـن ةجواهرنام، ضرورت آشنايي بيشتر با منابع جواهرنامهدر 

تـرين منـابع حكـيم شـاه در تـأليف سازد. برخي از مهممتقدّم افزون مي يهاز ساير جواهرنامهكتاب ا
  عبارتند از: جواهرنامه

  الدين دشتكياثر مير صدرسلطاني ةجواهرنام- 1

ه.ق.) ملقّب به سيّد سـند از سـادات خانـدان دشـتكي اسـت كـه  828- 903الدين دشتكي(صدر
اي بـه زبـان فارسـي اسـت دربـارة وي رسـالهجواهرنامةتأليفات بسياري در علوم عقلي و نقلي دارد. 
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 ييهاالدين كبير ترديـدشناخت انواع جواهر و خواص و قيمت آن. البتّه در انتساب اين رساله به صدر
الدين كبيـر منسـوب اي به همين نام نيز به صدرالدين محمّد ثـاني نـوادة صـدروجود دارد زيرا رساله

را  فـي الجـواهررسالة كشف الحقائق المحمّديه، الدين منصور پسر سيّد سند در رسالة است. امّا غياث
منسوب داشته  نيز همين عنوان را به صدرالدين كبير االدبريحانةبه پدرش نسبت داده است. صاحب 

كتـابي را بـه زبـان اسالمي  ةتاريخ فلسفهانري كربن در )، ليكن474 /3: 1374است (مدرّس تبريزي،
 الذريعه). صاحب 474: 1373به صدرالدين محمّد ثاني منسوب كرده (كربن،  جواهرنامهفارسي به نام 

). پـس يـا 283/ 5ق:1355راني،كند (آقا بزرگ تهرا به صدرالدين ثاني تأييد مي جواهرنامهنيز انتساب 
اند يا تشابه نام ميان جدّ و نبيـره سـبب اشـتباه در تشـخيص هر دو صدرالدين كتاب جواهرنامه داشته

  مؤلّف شده است.
وي جواهرنامـةخود بارها به سخنان حضرت مير و كتاب جواهرنامةبدان جهت كه حكيم شاه در 

الدين محمّد دشتكي را ترجمـة نيز رسالة فارسي استادش مير صدرجواهرنامه مقدّمة استناد كرده و در 
(؟) و از تفصيل بعضي احوال طبّي در منفعت و مضرّت جواهر بـه بـدن » علّامه طوسي«رسالة عربي 

در دانـد، هـر گونـه ترديـدي ها در اعراض و اوقات مخصوصه خالي ميانسان و كيفيّت استعمال آن
الدين كبير منتفي است اگرچه اثبات اين امر دالّ بر ردّ احتمال وجود به صدراي با اين نام استناد رساله

  دو جواهرنامه نيست.
الدين دشـتكي و حجـم زيـادي از قزوينـي و صـدر ةجواهرنام يهااز سويي ديگر، ترتيب مدخل

مندرجات اين دو كتاب بسيار مشابه است؛ تا جايي كه ممكن است اين شباهت، اين فرضيه را مطرح 
ا الاقل برداشتي با رويكردي خاص از كتاب اسـتاد اسـت. امّـا يص، تحرير يكند كه رسالة قزويني تلخ

خـورد؛ اين پيروي محض از استاد در ترتيب ابواب رساله، در همة مطالب مندرج در آن به چشم نمي
ا نقدي بر نظر تا آنجاكه حتّي گاه آنچه در رسالة قزويني آمده با مطالب رسالة دشتكي تعارض دارد و ي

قزويني با رسالة استادش، در تفصيل بيشتر مطالب به خصوص  ةجواهرناموي است. تفاوت آشكارتر 
  كند. در شرح طبيعت و خواصّ جواهر است كه خود نيز در مقدّمه به آن اشاره مي
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در مواردي نيز تعداد و موضوع عقود مندرج در يك درج با فصـول ذيـل همـان بـاب در رسـالة 
تفاوت دارد. بارزترين نمونة اين دوگانگي، تعدّد و تنـوّع احجـار حيـواني در رسـالة قزوينـي  دشتكي

انـد و در احجاري كه مير و تيفاشي ذكر نفرموده«است و نيز عقد بيست و يكم احجار متفرّقه با عنوان 
است. بـراي درك كه خود شامل بيست عنوان » اندها ذكر فرمودهمجرّبين حكما و اطبّا فوايد مجرّبة آن

  كنيم.اي از متن هر دو جواهرنامه بسنده ميبهتر شباهت و تفاوت اين دو كتاب به ذكر نمونه
 ينيقزو جواهرنامةيدشتكجواهرنامة

كه به دُرّ مضـرّند ويان اموريفصل پنجم: در ب
آتش  يد از گرميت جاها و محافظت آن مرواريّفيك

بدن مردم و موقـف  يل شود و از گرميما يبه زرد
ل گـردد و يـدر محلّ نمناك طراوت و لطافت او زا

مشك و كافور و مالقـات  يز مانند بويت يداز بوها
اء يان رسـد و از احتكـاك بـا اشـيـبا ادهان او را ز
ة يـده و خسته گردد و از وصـول ادويخشن خراش

ده يقه مانند نوشـادر و سـركه خـورده و پوسـيحر
 يدر حوصلة صـدف تـارر رنگ دُرّ يا ييشود. و تغ

شـود يـا  يشود يا در خارج و آنچه در خارج تـار
كـه آن را  يتـيّثير گرداند بـه حيّظاهر و باطن او مغ

ق و لمعان نماند يا نه. قسـم اوّل و دوم بـه يچ بريه
نـد و قسـم يايعالج و اصالح باز به حال صـالح ن

 ر بود.   يپذسوم عالج

برسـاندو ان آنچه به دُرّ ضـرر يعقد چهارم:در ب
ق محافظـــت دُرّ از هرچـــه بـــه او ضـــرر يـــطر

ان يـب ومفاسـد اوجوهريق اصالح معايرساندوطر
و  يبدن آدمـ ين گفته اند كه گرمير مجرّب چنيخب
ار بودن دُرّ يكندو بسآتش، رنگ دُرّ رازرد مي يگرم

كند ل مييدر محلّ نمناك، طراوت و لطافت او رازا
بـرد و يم دُرّ يمشك و كافور، رنگ و صفا يو بو

ــد و ت ــگ او را ب ــه دُرّ، رن ــن ب ــول روغ ــوص ره ي
قه مثل نوشادر و سركه به دُرّ ية حريگرداندو ادومي

ز يـپوساند و هـر چرساندو  زود او را ميضرر مي
خشن كه به شـدّت و صـالبت بـه دُرّبرسـدآن را 

ــاهموار ســازد و همــوار ــان يخشــن و ن  يو غلط
ن يچن- اهللاُرحِمَهُ –ر يآنراباطل گرداند. و حضرت م

دُرّ  يـادر حوصـلة  ير رنگ و صفاييفرموده كه تغ
شود يا در خـارج و آنچـه در خـارج  يصدف تار

ا ظاهر و بـاطن ير كنديّشود يا ظاهر او را متغ يتار
چ لمعـان و يكه او را ه يتيّثيرگرداند به حيّاو را متغ

ق نمانـد يـا نـه؛ قسـم اوّل و دوم بـه عـالج و يبر
د و قسـم سـوم يـايصـالح ناصالح باز بـه حـال 

  ر بود. يپذعالج
ن سخن نظر است چه قسم اوّل ير را در ايو فق

ع يـآن كـه جم يز به دو قسم منقسم است: قسـمين
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طبقات دُرّ در حوصلة صدف بدرنگ شده باشـد و 
بـدرنگ شـده باشـد و  يگر آن كه بعضـيد يقسم
را كه دُرّ تو بـر تـو و طبقـه بـر طبقـه ينه؛ ز يبعض

ش رفـت و گـاه يت چنان كـه از پـمتكوّن شدهاس
 يهاباشد كه طبقة باالبه رنگ، ناصاف باشد و طبقه

ل يـدن، يك طبقـه از او زاين، صاف و به تراشيريز
د.پس يـشود و دُرّ در رنگ و صفا به حال صالح آ

االطالق يست، علير نيپذركه قسم اوّل عالجيقول م
ل يـل است از قبيح نباشد بلكه محتاج به تفصيصح

 وم.قسم د

  فاشييت ازهار االفكار في جواهر االحجار - 2

شـناس، اديـب، قاضـي مـالكي )، كاني651 - 580وسـف (يالدين) احمد بنالدين (يا شهابشرف
و بـه  ازهـار االفكـاراست. وي امروزه بيشتر به سبب تأليف  يآور خاندان تيفاشمذهب و دانشمند نام

آيـد، در بسـياري از علـوم كه از آثـارش برميشناسي مبتكر و نوآور شهرت يافته امّا چنانعنوان كاني
ديگر نيز متفنّن يا حتّى متخصّص بوده است. شهرت و مقبوليت حكيم تيفاشي در غرب جهان اسـالم 

ار بـه آراي وي خود بـيش از پنجـاه بـ جواهرنامةبه حدّي است كه محمّد بن مبارك شاه قزويني در 
  استناد كرده است.  
را معرّفـي كـرده كـه بـه زعـم او  ييهـاگوهر الجـواهر الملوكيـها يازهار االفكار تيفاشي در كتاب

نويسـان، از بحـث و بر خالف بيشتر جواهرنامه » ها چاره نيستنپادشاهان و بزرگان را از شناخت آ«
كه تنها نامشان در آثار ديگر آمده خودداري كرده است. وي دربارة هر گوهر، افزون  ييهادربارة گوهر
. 2. چگـونگي پيـدايش، 1مختلف آن در زبان عربي، پنج موضوع را مطـرح كـرده:  يهابر يادكرد نام

ها، تشخيص خوب و بد، اصـل يـا بـدل و هاي مختلف هر گوهر(شامل بهترين گونه. گونه3كانسار، 
عيوب بودنهرگونه، معايب رايج هر سنگ از نظر درخشندگي، تراش، رنـگ و نيـز اَشـباه آن سالم يا م
ظاهري (شامل خواصّ فيزيكي، شيميايي و گاه جادويي و نيز منـافع  يها. خواص و ويژگي4گوهر)، 

  . بهاي قطعات مختلف هر يك از انواع گوهر. 5و كاربردهاي درماني هر گوهر)، 
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بندي مندرجات كتاب و نيز مـتن معرّفي شده، طبقه يهااشي در تعداد سنگالبتّه كتاب مختصر تيف
متعـدّدي از نظريّـات و  يهـاقزويني دارد، امّـا وجـود نقـل قولجواهرنامة بسياري با  يهاآن تفاوت
 جواهرنامـهشان در كتاب قزويني و نيز تصريح نگارنده به استفاده از اين كتـاب در مقدمـة يمجرّبات ا

  دهد. اين كتاب را جزو منابع دست اوّل مبارك شاه قرار مي

 آثار حكماي يونان - 3

ها و آراي الدين و تيفاشي به ديدگاهواسطه يا به كمك آثار صدرخود بي جواهر نامةحكيم شاه در 
د قيمتي و نيز احجار جادويي اشاره كرده است. البتّـه اسـتنا يهابسياري از حكماي يونان دربارة سنگ

، و نيز آراي بليناس حكـيم، جـالينوس، هـرمس 2منسوب به ارسطو االحجاركتابوي به آثاري چون 
دشـتكي و آثـار  ةجواهرنامـذكرنشـده در  يهاپاياني معدن اوّل كه به سنگ يهافولس و ... در بخش

 يهـاتيفاشي اختصاص دارد و همچنين در ذكر خواصّ دارويي جواهر و احجار بيش از سـاير بخش
  كتاب است. 

 ساير آثار - 4

را تفصيل  جواهرنامهحكيم شاه كه طبيب خاصّ دربار عثماني است و هدف اصلي خود از تأليف 
داند، در كتاب خود افزون بر منابع اشارات طبّي ساير آثار دربارة خواصّ جواهر و برخي از احجار مي

ه نيـز بهـره بـرده اسـت؛ آثـاري يـغذياد شده، از برخي از آثار حكما در شرح خواصّ طبّي ادويه و ا
الـدين عطّـار و زين اختيـارات بـديعيابـن بيطـار،  ةجـامع مفـردات االدويـسينا، ابن ةادوية قلبيچون
  از عالء بن زهر.  مجرّبات حكماو خواص  يهاكتاب

  جواهرنامهسبك نثر رسالة 

ت خود يّهنوز مقام و اولو يات پارسياگرچه ادب يل حكومت صفويو اوا يموريدر اواخر دورة ت«
خود را ثابت كرده بود ...،  يت و برتريّمز يو ترك يبر زبان عرب يرا داشت و در استامبول، زبان فارس

دربـارة  يحتّـ يوة فنّيش ياستفاده از سبك تازه يعن).«3/250: 1380(بهار،» آن نبود يبه بقا يامّا اعتقاد
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ل و شـتاب بـه طـرف يه نثر با تعجيت و در دورة صفورواج ياف يموريدر اواخر دورة ت يمسائل علم
ن دوره گاه در مقدّمات كتب و خطـب و فـواتح فصـول، يسندگان ايد. نوييپوراه مي يانحطاط و پست

ث يـاز ح يم دارد ولـيشباهت بـه قـد يث سجع قدريسند كه از حينوم مييبه سبك قد ييهابيتشب
  ).208(همان: » رديگدون قرار مي ياها در مرتبهير استاديجزالت و انسجام و سا

وب و يـاز ع يارين دوره نگاشـته شـده اسـت امّـا نثـر آن از بسـيز در همـيـن ينيقزو جواهرنامه
 يهان انحطـاط از جملـه سـجعيا يهااز نشانه يكه برخن دوره مبرّاست چنانيج در ايرا يهالغزش
ز آوردن يـو اغراق در مدح ممدوح و ن ي، چاپلوسياپي، كاربرد مترادفات پيز رواج وجه وصفيبارد و ن
  خورد. كمتر به چشم مي ينيقزو جواهرنامهسست كه غالباً اثر طبع مؤلّفان است در نثر  يهاشعر

دانسـت؛  يير نـوايشـير عليان اميم شاه با بيحك يين امر را آشناياز علل مؤثّر بر ا يد بتوان يكيشا
ناگهـان  يمـوريات تيـژرف ادب يكيداند كه در تـارمي يالشعرا او را چون اخگركه ملك يمردبزرگ

ات ياو با ادب ييو آشنا ينيقزو يو شعر يخانه را روشن كرده است. و البتّه مسلّم است كه استعداد ادب
 ن مهم مؤثّر بوده است. يز بر ايداست نيمندرج در متن پ ين كه از شواهد شعريران زميكهن ا

ندة ينما ين دو مقدّمة كوتاه آمده تا حدوديشود و آنچه در اميقزويني با دو مقدّمه آغاز جواهرنامة
كـه بـر كتـب  ياريز شـروح بسـيـو ن يو نقل يبر علوم عقل ياثر است. احاطة و يو ادب يسطح فكر

شة وقّاد و نقّاد اوسـت. او يو اند يفلسف - يت حكميدهندة ذهننگاشته، نشان يو حكم يمشهور فلسف
ش پروردگار آغاز كرده، سپس به كرامت انسـان و مقـام يبا حمد و ستا به رسم معمول، مقدّمة خود را

ن يـا يدرّ خوشـاب را از بـرا يشود كه خداوند با چه قـدرتادآور مييكند و او اشاره مي ياللهفه يخل
  ش در دل صدف نقش بسته است.يدة مكرّم خويآفر

ش يفرستد. پـدرود مي» ارياصحاب اخ«و » آل اطهار«امبر، بر يدر ادامة مقدّمه پس از نعت پ ينيقزو
د يتردياشاره شد. ب يم شاه در زمان نگارش آن در دربار عثمانين اثر و اقامت حكين به خاستگاه اياز ا
، يرازيالدين شـو صـدر يالدين دوانق استادانش، جالليع از طريّن تشيياو با آ يين امر در كنار آشنايا

ن يشده است. البتّه كاتبان دو نسخة مؤخّر، ا ياوج تعصّبات مذهبدر دورة  ين عباراتيمنجر به درج چن
از كتـاب  يگريد ين مسأله در جاياند. ار دادهييتغ» ارياوالد اخ«ش به يقة عصر خويعبارت را بنا به سل

  تكرار شده است. » ديقرآن مج«به » ميقرآن قد«ر عبارت ييز با تغين
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شـمرد و مييها ضرورانسان يرا برا» ارياصحاب اخ«و » آل اطهار«معرفت  ينيدر سطور بعد، قزو
كتـاب  يشان را بـه موضـوع اصـليامبر مرسل و منقبت ايجا حمد خداوند، نعت پبا و بهيز يريبا تعاب

  دهد: وند مييپ
 يع و شـرايـا از بيـان بـازار دنيـا و سعادت عقباست؛ چـه جوهرية دولت دنيها سرمامعرفت آن«

از معرفـت  يان بازار عقبـين جوهريكنند و همچندا مييشمار پيو ثروت بار يسه، اموال بسيجواهر نف
و  يت حفـظ صـحّت و ازالـة مـرض بـدنيـفيت تكـوّن جـواهر در معـادن از قطـرات آب و كيفيك

لة يكننـد و بـه وسـم مييم علين جواهر بر وجه صواب، استدالل به كمال صانع حكيبه ا يانسانينفسان
  ».شوندز مييوآخرت فاا ين دو معرفت به سعادت دنيا

ن علـوم را يـمند است، ابهره يو اخرو يويم شاه كه از علوم دنيدهد كه حكن عبارات نشان مييا
ق يـشناسي و لزوم تحقت علم گوهريّق به اثبات اهمّين طريداند و از ابهتر انسان الزم مي يزندگ يبرا

كنـد كـه از ن مييـين نگارنده را تبيبكيو بار ين آغاز مستدل، تفكّر منطقيرسد. او پژوهش در آن مي
 يمواجـه اسـت نـه اثـر يمـنقّح و مرتّـب و علمـ يسازد كـه بـا متنـهمان آغاز مخاطب را قانع مي

  ست.يآن در آثار آن دوره كم ن يهاخته و پراكنده كه نمونهيگسلجام
ب يـترت نيمـوجز و روشـن. بـد يفات منطقياست؛ با تعر يك مقدّمة علمين كتاب يمقدّمة دوم ا

 ير فكريمخاطب با خطّ س ييآشنا يف الزم را برايرساله، تعار يش از ورود به متن اصليم شاه پيحك
ة يـ، پايالدين دشـتكف استاد خود، صدرياز تعار يدارد و از همان آغاز كتاب با نقد برخان مييخود ب
لّ كتاب مشـهود اسـت و نشـان ن صبغة نقّادانه در كيسازد. البتّه او ذهن نقّاد خود را آشكار مي يعلم
 يايـنوس و محمّـد زكريچون ارسـطو، جـال يات بزرگانينظر ياز نقد منطق ييدهد كه نگارنده ابامي
  ندارد.  يراز

در  ينـياسـت. قزو ين رسـاله، ذكـر مسـائل خرافـيـحاكم بـر ا يفكر يهايژگيگر از ويد يكي
ب يـب و غريـعج يهادر مـورد سـنگ يات مختلف مطرح شده حتّـيّاثر خود از ذكر نظر يجايجا
ان در باب جواهر، احجار و فلزات ينيشيهمة اطّالعات پ يآوراو جمع يهدف اصل ييزد. گويپرهينم

است كـه ظـاهراً  يفاشيم تين اثر يا از منقوالت حكيافته در ايراه يهاكه اغلب خرافه ياست، به طور
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شود كه حضـرت مي ييهاد و يا مربوط به سنگدار يبه اظهارات و مجرّبات و ياعتقاد خاصّ ينيقزو
  يونان است.  ياند و اكثر مستندات آن از ارسطو و حكماز داشتهيها پرهاز ذكر آن يفاشير و تيم

  جواهرنامهيهانسخه يمعرّف

  نسخة اساس
خ كتابت آن يشود. تارمي ينگهدار ياسالم يط در كتابخانة مجلس شورا902ن نسخه با شمارة يا

ز مقابلـة آن بـا ديگـر يـق. است. كاتب نسخه نامعلوم است امّا مطالعة نسخه و ن1047سال ماه رجب 
در  ياريبسـ يـيفاحش امال يهان رو غلطيسواد بوده و از اار كميدهد كه كاتب آن بسنسخ نشان مي

كـه گـاه  ييكند، تا جاينم يرويپ يز از قاعدة مشخّصيوة نگارش كلمات نينسخه وارد كرده است. ش
ل يـل ذيـمختلف نوشته شده است. امّا دال يهاك كلمه به صورتييك سطر،  ييك صفحه يا حتّ در
  سازد:گر مرجّح ميين نسخه را بر دو نسخة ديا

 ش از دو قرن يب يابا فاصله يتقدّم زمان 

 ان كتابيگر از درج الجورد تا پايدو نسخة د يافتادگ 

 ز حذف مكرّر ابهامات و يدوره و ن يبا مختصّات سبك ياصالت نسخة مجلس به سبب همخوان
 گريمتن در دو نسخة د يهايدشوار

ها با است. عنوان يوصال يه داراياست. چند برگ آغاز در حاش يريق تحرين نسخه، نستعليخط ا
ز بـا شـنگرف يـانواع و اصطالحات ن ياز اسام يو برخ يعبارات عرب يشنگرف نوشته شده و بر رو

عبـارات جـا  ين حواشـيـاز ا يشده و برخ يسينوهياز صفحات حاش يده است. برخده شيخط كش
 ينسـخه دارا يهامـة پايـاني رگـهيحات اضـافه اسـت. نيگر شروح و توضـيد يافتاده از متن و برخ

رنگ است و متن را مخدوش و ناخوانا نساخته است. مـتن ها كوچك و كمن لكّهياست امّا ا ييهالكّه
  مه دارد. يان كامل است و ترقيدارد امّا در پا يدر مقدّمه افتادگز يدر آغاز و ن

  شان نهاد.يآغاز: به بندگان داد و تاج خالفت خود بر سر ا
  انجام: ذهب صد است و سرب پنجه و نه آهن چل / برنج و مس چهل و پنج، نقره پنجه و چار

  تمّت الرساله بعون الملك الوهّاب.
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 يسطر نوشته شده است. كاغذ نسخه، اصـفهان 14هر صفحه در ) و 21× 13برگ ( 144نسخه در 
  است. يماج عسليو جلد آن ت

  الخط نسخة اساسرسم

  ، كردد يكوشت، اكر، بارندك»: گ« يبه جا» ك«نوشتن 
  »چنديپ« يبه جا» جنديب«، »گچ« يبه جا» كج»: «چ« يبه جا» ج«نوشتن 
  »     هيپ«يبه جا» هيب«، »وستهيپ« يبه جا» وستهيب«، »مايپ« يبه جا» مايب» : «پ« يبه جا» ب«نوشتن 
 بـه»يپـ«: شوديم نوشته نقطه سه با باشد داشته نييپا در نقطه كي»ي«از قبل حرف كهي درموارد

  .»يب«يجا
  »مسام« يبه جا» مشام«، »ريتفاس« يبه جا» ريتفاش«موارد:  يدر برخ» س« يبه جا» ش«نوشتن 
  دهيكش» ش«و » س«ه به يده شبيصورت كشدر آغاز يا وسط كلمه به » ث«نوشتن 

  موارد يبه هم چسباندن حروف منفصل در برخ
يـا نوشـتن » وةيـح«و » اتيـح«گرد: آوردن هردو شـكل  يتشتّت در نوشتن كلمات مختوم به تا

ة قرآن: شـجرهٍ مباركـتٍ يدر آ يو بر عكس آن حتّ» لهيفض« يبه جا» لتيفض«، »لقوه« يبه جا» لقوت«
  تٍ  يتٍ و ال غربيتونتٍ ال شرقيز

  ي، اعال/اعليتشتت در ثبت الف مقصوره: اقوا/اقو
ده و يـن جهـت عقـرب گزيدر يـك سـطر: همچنـ يكلمات حتّـ يسينوتشتت در جدا و پيوسته

  ن فرموده...يهمچن
  شانرا، آنرا، منرايبه كلمة پس از خود: ا» را«وستن يپ
  رنايبه كلمة پس از خود: يكدانگ، يكسال، يكد» يك«وستن يپ

  »باو«به صورت يكسان » با او«و » به او«نوشتن 
  » نيبا«به صورت يكسان » نيبا ا«و » نيبه ا«نوشتن 
بـه » نقطة»: «ء«ر ملفوظ به صورت يي غ»ها«نكره يا وحدت پس از كلمات مختوم به » يا«نوشتن 

  »ياقطعه« يبه جا» قطعة«، »يانقطه« يجا
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» وصـلها«، »هانقطه« يبه جا» نقطها«ي جمع: »ها«نشانة ر ملفوظ در جمع بستن با يغ ي»ها«حذف 
  » هاشهير« يبه جا» شهاير«، »هاوصله« يبه جا
  با دندانة اضافه يمصدر» يه«ثبت  

 يبـه جـا» يجـا«و بر عكـس. » يزهايچ« يبه جا» ييزهايچ«گر: ييكد يبه جا» يي«و » ي«ثبت 
  و بر عكس» ييجا«

  »:ا«به كلمات مختوم به » ي«افزودن 
  مضاعف شود. يبهابه هر وزن كه باشد 

  د. يرون آين بياز زم يخهايبمرجان با  يشاخها

  نسخة  مط

د يشـه يكتابخانـة مدرسـه عـالدر  2869شمارة است كه با  يان نسخه، رسالة نخست مجموعهيا
 ده و متأسفانه نام كاتبيان رسيق. به پا1279شود. كتابت آن در سال مي ي(سپهساالر) نگهدار يمطهر

  ن مجموعه عبارتند از:يا يهار رسالهيدر آن درج نشده است. سا
  است يلخانيا نامةتنسوخاز  يامشتمل بر چهار مقاله كه ظاهراً خالصه ياجواهرنامه - 
  يرياخالق ظه - 
  يلين بن عبدالحسن اردبيفات حسيدر علم فراست از تأل يارساله - 
  نوشته شده است يو به اسم سلطان محمود غزنو يقياست در علم موس ياكه رساله بهجةالروح - 
  خان افشار نوشته شده استيقليكه به جهت عل يقيه در علم موسيرسالة كرام - 
ز كمتر است، امّا كاتب يآن ن ييتر و اشتباهات امالخطسه با نسخة اساس خوشين نسخه در مقايا

مـبهم موجـود در نسـخة  يهـاعبارت يكه تمام يست به طوريدار نآن در حفظ اصالت نسخه امانت
ن يگزيساده و فهميـدني جـا يحذف شده يا با عبارات» كم«ن نسخه و به تبع آن در نسخة ياساس در ا
  شده است. 

ها يبندميدر تقسـ» گريد«و » ييك«، »تيب«چون  يز كلماتيها و نق است. عنوانيخط نسخه، نستعل
 ياز اسـام يو برخـ يعبارات عرب ينوشته شده و بر روو ذكر انواع مختلف از يك جوهر با شنگرف 
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 يكوتـاه يهاهين حاشـيده شده اسـت. همچنـييا قرمز خط كش يانواع و اصطالحات با جوهر مشك
مـوارد بـا مركّـب قرمـز  يو در برخـ ياز كلمات و اصطالحات با مركّب مشك يبرخ ياغلب در معن

  مه ندارد.  يان ترقيدر پا يفتادگركابه است اما به سبب ا ينوشته شده است. متن دارا
را سزد كه گوهر پنهان جان پاك انسـان را از خالصـة گـوهر معـدن آب و  يآغاز: حمد پاك پاك

  دا نمود ...  يخاك پ
ن يـد به رنگ الجورد و رنگ الجورد بـه حـال خـود بمانـد ايرون آيانجام: پس اگر از او زبانه ب 

  الجورد نباشد و الجورد به حال خود نماند الجورد خوب باشد و اگر زبانة او به رنگ 
سطر نوشـته شـده اسـت.كاغذ نسـخه،  12) و هر صفحه در 15×  22صفحه ( 135ن نسخه در يا

  است. ييماج سبز زركوب مقوّايد و جلد آن تيسف يكاغذ فرنگ

  نسخة كم

ن يشود در نـود و يـك صـفحة آغـازمي ينگهدار يدر كتابخانة ملّ 2307ن نسخه كه با شمارة يا
كتابـت آن را » يزين بن احمد تبرين العابديز«الدين شاه اهدا شده و قرار دارد كه به ناصر يامجموعه
  ده است. يان رسانيق. به پا 1282در سال 

سة مـتن يز مقاين مجموعه با مجموعة كتابخانة سپهساالر و نيا يهابودن رساله يبا توجّه به يك
استنساخ شده است. » مط«نسخة  ين نسخه از رويان هر دو نسخه، ظاهراَ�ً ايپا يو افتادگ نامهجواهر
 ياز مـوارد اشـتباهات جزئـ يارين باسوادتر بوده و در بسيشين نسخه از كاتبان دو نسخة پيكاتب ا

ر و گـاه افعـال برطـرف سـاخته يحروف، ضما يكاتب نسخة سپهساالر را با كاستن يا افزودن برخ
از  ية آن برخـيگر بهتر و خواناتر است و در حاشيز از دو نسخة دين نسخه نيق اياست. خط نستعل

ن نسـخه بـا وجـود يـا سبب شد كه اين مزايشده است. ا يكلمات و اصطالحات با خط نسخ معن
از موارد در درك  ياريگر در بسينسبت به دو نسخة د يوب نسخة سپهساالر و تأخّر زمانيداشتن ع
ان يـگشا باشد. آغاز متن چـون نسـخة نـام بـرده اسـت امّـا در پاراه» مط«و » اس« يهاسخهبهتر ن

ان رسـانده يـرا خـود بـه پا» مط«ن نسخه جملة ناتمام نسخة يدارد. ظاهراً كاتب ا يجزئ ياختالفات
  است.   
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را سزد كه گوهر پنهان جان پاك انسـان را از خالصـة گـوهر معـدن آب و  يآغاز: حمد پاك پاك
  دا نمود ...  يخاك پ

ن الجـورد يـد به رنگ الجورد و الجورد به حال خود بمانـد ايرون آيانجام: پس اگر از او زبانه ب 
ر تخوب باشد و اگر زبانة او به رنگ الجورد نباشد و الجورد به حال خود نمانـد آن الجـورد پسـت

  بود.
سطر نوشته شده اسـت.كاغذ نسـخه، كاغـذ  14) و هر برگ در 155×90برگ ( 91ن نسخه در يا
 ) است.220×175( ييماج مقوّايرنگ و جلد آن تيآب يفرنگ

  يريگجهينت

» ميسلطان سـل«و به نام  يدر دربار عثمان يدر قرن دهم هجر ينيم شاه محمّد قزويحك ةجواهرنام
 يفارسـ جواهرنامـةر يتحـت تـأث ياديـدهد كه تا حدّ زن رساله نشان مييا ينوشته شده است. بررس

ج در يـن رو از هـر دو مكتـب رايـاسـت و از ا يفاشيم تيات حكيّو نظر يالدين دشتكاستادش صدر
  بهره برده است.  ين از آثار يونانيشرق و غرب جهان اسالم و همچن

ش، بـه يخـو يهاات و دانسـتهيّـتجرب ن رسـاله افـزون بـر انتقـاليم شاه در نگارش ايظاهراً حك
ن سـبب بـا وجـود يز نظر داشته است و بـديج نيرا ياعتقادات خراف يات قدما و حتّيّنظر يآورجمع

ن كتاب، اشـتمال يگر ايد يژگيكند. ويز نميها پرهات از ذكر و نقد آنين نظرياز ا ياريمخالفت با بس
ز يـن بخـش نيـاند. در اها نپرداختهدر آثار خود به ذكر آن يفاشير و تياست كه حضرت م يبر احجار

است. البتّه خود مؤلّف،  ييونان يژه حكمايعلم طب و به و ين كتاب به آثار حكماياغلب مستندات ا
 ياز خـواصّ طبّـ يارين كه بسـيداند و اآن مي يكرد طبّين رساله بر اثر استادش را رويا ياز اصليامت

  ان شده است.يشان از قلم افتاده يا به اختصار بيا جواهر و احجار در اثر
نگاشته شده  يِز به عنوان يك كتاب علمي، زبان اثر نجواهرنامهعالوه بر اطّالعات مندرج در رسالة 

 يرا با مقدّماتيدارد؛ ز ياريت بسيّاهمّ يل صفويو اوا يموريان عهد تيران در پايا يهادر خارج از مرز
، ياست و هم در متن اصل يقيدقا يمؤلّف دارا يو ادب يسطح فكر يهم از نظر معرّف يـ فلسفيعرفان

  كند.ن دوره را تبيين مييا يج در آثار علميرا يسطح زبان



  63                     ينيمحمّد بن مبارك شاه قزو» جواهرنامه« يمعرّفپنجم                              چهل و سال 

بـر نثـر آن دوره، بـه سـبب  يار زبان عربير بسيدهد كه با وجود تأثن اثر نشان مييسبك ا يبررس
 يگرمتناسـب اثـر جلـوه ين شـعريكه در تضـام يربو ع يمؤلّف با متون برجستة ادب فارس ييآشنا
ج در يـرا يدسـتور يهااز لغزش يارين رساله از بسي، نثر ايو يز طبع شاعرانه و ذوق ادبيكند و نمي
  است.           ين عهد خاليا

  هاادداشتي

)، 454- 455: 4(ج االدب حانـةير)، 371- 372: 1(ج هيس، الشقائق النعمانيمجالس النفاز نك: مقدّمة ين - 1
 عه.يكشف الظنون و الذر)، 403: 2(جنانياثر آفر)، 120- 123: 2(جيفارس يهاخ تذكرهيتار

در آن  يو خراف ير علميرا مطالب غيمطرح شده ز ياريبس يهادين كتاب به ارسطو ترديدر انتساب ا - 2
 يمترجم از آنجا ناشـ يبران اشتباه يسازد. ممكن است ااست كه انتساب آن را به ارسطو مشكوك مي يبه حدّ

ن يـكتاب از شاگرد خود به نام اسكندر نام برده و مترجم تصوّر كـرده كـه ا يشده باشد كه مؤلّف در چند جا
ز يـن يالدين طوسـريو خواجـه نصـ يرونـيحـان بيشاگرد ارسطو است. به هر حال ابور يهمان اسكندر مقدون

ز يـ، مقدمـه، ص چهـارده و ننامهتنسـوخل نك: يتفص ي(برااند ن كتاب به ارسطو را مشكوك دانستهيانتساب ا
  )  21، ص ميران قديشناسي در ايكان
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