ﻋﺮاﯾ ﺲ اﻟ ﺠﻮاھﺮ و ﻧﻔﺎﯾ ﺲ اﻻ طﺎﯾ ﺐ )ﮐﺘﺎ ب(

»ﻋﺮاﯾﺲ اﻟﺠﻮاھﺮ و ﻧﻔﺎﯾﺲ اﻻطﺎﯾﺐ« اﺛﺮ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻗﺮن ھﺸﺘﻢ ھﺠﺮی اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاص ﺟﻮاھﺮ و اطﺎﯾﺐ ﮐﮫ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ اﯾﺎم
ﮔﺮاﻧﺒﮭﺎ و ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﺑﻮده ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﺳﺖ.

ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١ﻧﺴﺨﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ
 - ٢ﺳﺎﺧﺘﺎر
 - ٣ﮔﺰارش ﻣﺤﺘﻮا
 - ۴ﻗﻮل ﻣﺼﺤﺢ ﮐﺘﺎب
 - ۵ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺘﺎب
 - ۶ﻗﺴﻤﺖ اول ﮐﺘﺎب
 - ۶.١ﻣﻄﺎﻟﺐ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ
 - ٧ﻗﺴﻤﺖ دوم ﮐﺘﺎب
 - ٨وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺘﺎب
 - ٩ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 - ١٠ﻣﻨﺒﻊ
ﻧﺴﺨﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ

اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﮫ اھﺘﻤﺎم اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ﺟﺰو اﻧﺘﺸﺎرات اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر ﻣﻠﯽ ﺑﮫ طﺒﻊ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر

در اﺑﺘﺪا دﯾﺒﺎﭼﮫای از اﯾﺮج اﻓﺸﺎر و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪﻣﮫای در اﺣﻮال ﻣﺆﻟﻒ و ﮐﺘﺎب او ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﮫ ﺧﻄﺒﮫ ﮐﺘﺎب و آن ﮔﺎه ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب در دو ﺑﺨﺶ اراﺋﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻗﺴﻤﺖ اول در
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺟﻮاھﺮ ﺣﺠﺮی ﻣﻌﺪﻧﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺳﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ ،ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ اول در ﭘﻨﺞ ﺑﺎب ،ﻣﻘﺎﻟﮫ دوم در  ٣٧ﺑﺎب و ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺳﻮم ،ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﮫ و  ٨ﺑﺎب اﺳﺖ .ﻗﺴﻤﺖ دوم در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﻄﺮھﺎ و اطﺎﯾﺐ،
ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﻘﺎﻟﮫ ،ﻣﻘﺎﻟﮫ اول در ﺳﮫ ﺑﺎب ،ﺑﺎب اول در ﭼﮭﺎر ﻓﺼﻞ و ﺑﺎب دوم ﻧﯿﺰ ﭼﮭﺎر ﻓﺼﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺎﻟﮫ دوم ﺷﺎﻣﻞ  ١۵ﺑﺎب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺎﺗﻤﮫای ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﮫ درﺑﺎره ﺻﻨﻌﺖ
ﮐﺎﺷﯽ ﮔﺮی اﺳﺖ.
ﮔﺰارش ﻣﺤﺘﻮا

در دﯾﺒﺎﭼﮫ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در زﻣﯿﻨﮫ ﻓﻦ ﮐﺎﺷﯽ ﭘﺰی و ﮐﺎﺷﯽ ﮔﺮی ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ .اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﯾﮑﯽ از ظﺮﯾﻒﺗﺮﯾﻦ و دل ﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ھﻨﺮی اﺳﺘﺎدﮐﺎران اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و در ﻣﺴﺠﺪ و ﺧﺎﻧﻘﺎه و رﺑﺎط و
آب اﻧﺒﺎر و ﻣﺪرﺳﮫھﺎ ﺗﺠﻠﯽ ﺧﺎص و ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی دارد.
ﻗﺪﻣﺎ ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ از ﮔﻮھﺮھﺎ و ﻋﻄﺮھﺎ ﺧﻮاص طﺒﯽ ﻣﮭﻢ و ﻣﺘﻌﺪد ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﺰت و ﻗﯿﻤﺘﺸﺎن از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را در ﻋﻼج ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﺮاض ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﺷﻔﺎی ﺑﯿﻤﺎریھﺎ و ﺣﺎﻻت روﺣﯽ ،ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﮫاﻧﺪ .ھﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮد ﻣﺎﻟﯿﺪن ﯾﺎ ﺑﻮﺋﯿﺪن ﻋﺪهای از آﻧﮭﺎ را راﻓﻊ ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿﺎ و داﻓﻊ ﺟﻦ و ﺷﯿﻄﺎن و ﺳﺒﺐ ﺑﺎز آﻣﺪن ﺧﻮاب آرام و ﻗﻮت
ﯾﺎﻓﺘﻦ دل ﻣﯽﺷﻤﺮدهاﻧﺪ.
ﻗﻮل ﻣﺼﺤﺢ ﮐﺘﺎب

ﭘﺲ از اراﺋﮫ ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﺆﻟﻒ و ﺗﺒﺤﺮ او ،ﻗﺴﻤﺖ اول ﮐﺘﺎب آﺷﮑﺎرا ﺻﻮرت ﻣﻨﻘﻮل و ﻣﻨﺤﻮل ﮐﺘﺎب ﺗﻨﺴﻮخ ﻧﺎﻣﮫ ﺧﻮاﺟﮫ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ طﻮﺳﯽ اﺳﺖ .اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ﻣﺼﺤﺢ ﮐﺘﺎب ،ﺑﺮای ﻧﺸﺎن
دادن ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﯽ ﻣﻮﻟﻒ ،ﻗﺴﻤﺖھﺎﯾﯽ از دو ﮐﺘﺎب را ﺑﮫ اﻧﻀﻤﺎم ﺟﺪول ﻓﮭﺎرس آن دو در ﺿﻤﺎﺋﻢ ﮐﺘﺎب آورده و ﻧﺤﻮه اﻗﺘﺒﺎس ﻣﻮﻟﻒ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .ﻣﺆﻟﻒ در اﯾﻦ روش

ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﭼﻨﺪان دﻟﯿﺮی و ﺑﯽ ﭘﺮواﯾﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ از ﺧﻮاﺟﮫ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ طﻮﺳﯽ ﻧﺎﻣﯽ ﻧﺒﺮده اﺳﺖ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺘﺎب

ﻋﺒﺎس اﻗﺒﺎل آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫای ﻧﻮﺷﺖ و در آن ﺑﮫ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﯿﺪ ﮐﮫ )ﻋﺮاﯾﺲ اﻟﺠﻮاھﺮ( اﺛﺮی اﺻﯿﻞ ﻧﺒﻮده و ﮐﺘﺎب از ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮی ﻧﻘﻞ و ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺪی ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر
اﯾﻦ اﺛﺮ ،اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ دﻗﯿﻖ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ در ﻣﺠﻠﮫ ﯾﻐﻤﺎ درج ﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر وی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ رای ﺷﺪ و ﻧﻮﺷﺖ :در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﮫ ﻣﺨﯿﻠﮫام ﺧﻄﻮر ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﮐﺘﺎب ﺗﻨﺴﻮخ ﻧﺎﻣﮫ
اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺰﯾﯽ از ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و روزی ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﺗﺼﻨﯿﻔﯽ از ﺳﺎل  ۵٩٢ق ﺑﮫ دﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﺴﻮخ ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺘﺎب اﺻﯿﻠﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﮫ ﻗﺮاﺋﻨﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﮫ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎر ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﮑﺲ آﻧﭽﮫ در ﻣﻘﺪﻣﮫ ﻋﺮاﯾﺲ ﻧﻮﺷﺘﮫام ﺗﻨﺴﻮخ ﻧﺎﻣﮫ ﻧﯿﺴﺖ و او ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ )ﺟﻮاھﺮﻧﺎﻣﮫ( اﺛﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده ﺑﻮد؛ زﯾﺮا ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ﻋﺮاﯾﺲ ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از ﺟﻮاھﺮﻧﺎﻣﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺗﻨﺴﻮخ ﻧﺎﻣﮫ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻗﺴﻤﺖ اول ﮐﺘﺎب

ﻗﺴﻤﺖ اول ﮐﺘﺎب در ﻣﻘﺎﻟﮫ اول ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﻮاھﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺟﻤﻠﮫ ﺣﺠﺮﯾﺎت ھﺴﺘﻨﺪ و از ﻣﻌﺎدن و اﻧﻮاع آن ،ﺧﺎﺻﯿﺖ و ﻣﻨﻔﻌﺖ و ﻣﻀﺮت ،و ﺷﺒﮫ آن ﺑﮫ طﺮﯾﻖ ﺻﻨﺎﻋﺖ ،ﻗﯿﻤﺖ و ﺟﻼ دادن
و آن ﭼﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﮫ ﺳﻨﮓھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺑﺎب از آﻧﮭﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه ،ﯾﺎﻗﻮت ،زﻣﺰد ،ﻓﯿﺮوزه ،ﺑﯿﺠﺎده ،اﻟﻤﺎس و ﻣﺮوارﯾﺪ اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﻟﮫ ی دوم از ﻗﺴﻤﺖ اول در ﺻﻔﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺟﻮاھﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﺮﺗﺒﮫ ،از ﺳﻨﮓھﺎی ﻣﻘﺎﻟﮫ اول ﻓﺮوﺗﺮﻧﺪ و از ﺟﮭﺖ ﻗﯿﻤﺖ و ﻋﺰت ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
] [١ﻋﺮاﯾﺲ اﻟﺠﻮاھﺮ و ﻧﻔﺎﯾﺲ اﻻطﺎﯾﺐ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ج ،١ص .٨۴

← ﻣﻄﺎﻟﺐ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ
ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺳﻮم در ﺷﺮح ﻓﻠﺰات ھﻔﺖ ﮔﺎﻧﮫ و ﺧﺎﺻﯿﺖ و ﻣﻨﻔﻌﺖ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ھﺮ ﯾﮏ ،در ھﻔﺖ ﺑﺎب اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪﻣﮫ و ﺧﺎﺗﻤﮫ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻘﺪﻣﮫ از اﺻﻮل ﻓﻠﺰات ھﻔﺖ ﮔﺎﻧﮫ و طﺮﯾﻖ
ﺳﺎﺧﺖ آﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﻓﻠﺰات ﺷﺎﻣﻞ زر ،ﻧﻘﺮه ،ﻧﺤﺎس ،رﺻﺎص ،اﺳﺮب ،ﺣﺪﯾﺪ و ﺧﺎرﺻﯿﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺴﻤﺖ دوم ﮐﺘﺎب

در ﻗﺴﻤﺖ دوم ﮐﺘﺎب ،ﺑﮫ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﻨﺎس ﻋﻄﺮھﺎ و اﺻﻮل طﯿﺐ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﺐھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﮏ و ﻋﻨﺒﺮ و ﻋﻮد و ﮐﺎﻓﻮر ،ﻣﯽﭘﺮدازد .در ﺳﮫ ﺑﺎب ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ از
ﻋﻄﺮھﺎی اﺻﻠﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺳﭙﺲ ادوﯾﮫھﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .در ﻓﺼﻞ ﻋﻄﺮھﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﮫ ذﮐﺮ زﻋﻔﺮان ،ﺻﻨﺪل ،زﺑﺎد و ﻻدن ﻣﯽﭘﺮدازد.
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺘﺎب

ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ در اﺑﺘﺪای ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﺷﺶ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻏﻠﻄﻨﺎﻣﮫای ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ :ﻓﮭﺎرس اﺟﺴﺎم و ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﻣﻔﺮدات ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ،
اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻟﻐﺎت ﻧﺎدر ،رﻧﮓھﺎ و ﭘﯿﺸﮫھﺎ .در ﺑﺨﺶ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﻧﯿﺰ  ٣٠ﻋﮑﺲ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺤﺮابھﺎ و ﮐﺘﯿﺒﮫھﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ و اﻣﺎﮐﻦ اﯾﺮان و ﻣﻄﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺧﺘﻼف ﻧﺴﺦ ﻧﯿﺰ در
ﭘﺎورﻗﯽ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ.
] [٢زﺑﺪة اﻟﺘﻮارﯾﺦ ،ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ؛ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﺗﻔﻠﯿﺲ ،داﻟﻮﻧﺪ ،ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ ،ﻣﺠﻠﮫ آﯾﯿﻨﮫ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎره .٢١

ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ

 ↑ .١ﻋﺮاﯾﺲ اﻟﺠﻮاھﺮ و ﻧﻔﺎﯾﺲ اﻻطﺎﯾﺐ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ج ،١ص .٨۴
 ↑ .٢زﺑﺪة اﻟﺘﻮارﯾﺦ ،ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ؛ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﺗﻔﻠﯿﺲ ،داﻟﻮﻧﺪ ،ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ ،ﻣﺠﻠﮫ آﯾﯿﻨﮫ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎره .٢١

ﻣﻨﺒﻊ

ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺮاث  ،٢ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮر(.
ردهھﺎی اﯾﻦ ﺻﻔﺤﮫ  :ﮐﺘﺎب ﺷﻨﺎﺳﯽ

