
 ی مقاله پژوهش 
 شناسی نسخۀ خطی جواهراالسرار رشیداي تبریزي معرفی و متن 

 
 1زاده عبدالرضا مدرس    ، 1رضوان سادات باختر ،  *2و    1سیدمحمد راستگو 

 ادبیات فارسی، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسالمی، کاشان، ایران.گروه زبان و  -1
 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران. -2

 
 

 83-65ت صفحا ،75 پیاپی  شماره ،15  دوره ، 1401 مرداد
DOI: ١٠٫٢٢٠٣٤/bahareadab.٦٢٨٩ .٢٠٢٢٫١٥ 

شناسی نظم و نثر فارسی نشریه علمی سبک   
 (بهار ادب) 

 چکیده:
اند و اصــطالحاً نســخۀ خطّی  هایی که از پیشــینیان برجاي ماندهنوشــتهدســت زمینه و هدف:

ــوند، بخش مهمی از میراث فرهنگی هر ملت و مملکتند و از همین روي، نگهداري،   خوانده میش
ت. مثنوي   یوة علمی از واجبات فرهنگی اـس حیح و تحقیق آنها به ـش رار مراقبت و تـص   جواهراالـس

خه یداي تبریزي یکی از همین نـس رودة رـش ت تصـحیح  ـس ت که اینک در دـس مند اـس هاي ارزـش
دربارة این  نگارندگان و این مقاله براي معرفی آن ســامان یافته اســت. از نظر پیشــینه، تا کنون

این پژوهش در پی پاـسخ به  مثنوي که دو نـسخه از آن برجاي مانده، پژوهـشی انجام نـشده اـست. 
این پرـسشهاست که جواهراالسرار به چه موضوعاتی پرداخته؟ چه ساختاري دارد؟ و با چه سبک 

 و سیاقی سروده شده است؟  
 و توصـیفی    ۀ اي و شـیواسـت که به روش کتابخانه  اي نظري، مطالعهشپژوهاین   روش مطالعه:

ده اـست. محدوده و جام  رار اـستطی  ۀ خخنـسموردمطالعه،   عۀتحلیلی انجام ـش دو که  جواهراالـس
 نسخه از آن بدست آمده است. 

شـناسـی اسـت و از مثنوي جواهراالسـرار چنانکه از نامش پیداسـت در موضـوع کانی  ها:یافته 
هاي ادهمین  یدا در این منظومه  روي بجز ارزـش هاي ویژه دارد. رـش بی از نظر تاریخ علم نیز ارزـش

مندي از کتابهاي این فن، دربارة گوهرها، با تکیه بر تخـصص خود در زمینۀ جواهرـشناـسی و بهره
 انواع آنها، قیمت آنها و... سخن گفته است. معادن آنها، 

اینده به تفصیل در هشت باب  شناسی است و سرموضوع این مثنوي در اصل کانی  گیري:نتیجه
اي  دربارة هشت گوهر قیمتی سخن گفته و به مناسبت از داستان و تاریخ یاري گرفته، و با گونه

نوآوري در مثنوي، هر بحث و بخش را با یک رباعی آغاز کرده، و از نظر زبانی و ادبی بیش از  
 سازي و تصویرپردازي توجه داشته است.هرچیز به ترکیب
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Handwritten texts, which have remained of 
the ancestors and are technically called manuscript, are the main part of 
cultural heritage of every nation and country. Therefore, scientific 
maintenance, conservation, correction, and research of them are the cultural 
obligatory. Javaher Al-asrar couplet poem by Rashidaye Tabrizi is one of these 
invaluable manuscripts which is now under our correction and this article has 
been written to introduce it. 
METHODOLOGY: The present research is a theoretical study that has been 
done by library method and descriptive-analytical method. The study area and 
population is a manuscript of javaher al asrar. 
FINDINGS: This couplet poem, as its name shows, is about mineralogy, and is 
worthy in terms of science history among the other literary works. In the 
literature, there has been no study about two remained versions of this 
manuscript. 
CONCLUSION:  This investigation aimed to answer the questions as to: Which 
topics was Javaher Al-asrar written about? in which style and structure was it 
composed? and concluded that its main topic was mineralogy, and the poet 
talked about eight pricey gems in eight detailed chapters. He appropriately 
used the historical stories, and started each section and unit with a quatrain in 
an innovative way. In terms of language, he focused on making an incorporation 
more than anything else. 
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 مقدمه 
  اند و به اصطالح نسخۀ هاي گذشته، برجاي مانده هایی که از عالمان، شاعران و نویسندگان سده نوشته گمان دست بی 

روي    خطی خوانده میشوند، بخش بسیار مهم و ارزشمندي از میراث فرهنگی هر ملت و مملکتی هستند و از همین 
هاي درسِت علمی و انتقادي و از سوي کسانی که  نگهداري، مراقبت، مرّمت و بویژه تصحیح و تحقیق آنها به شیوه 
توجهی به هویت  توجهی به آنها بی هنگی است و بی شایستگی و دانش این کار را دارند، از واجبات و ضرورتهاي فر 

اي خیانت فرهنگی  هاي بازاري و غیرعلمی گونه فرهنگی و ملّی و علمی است، همانگونه که چاپ و نشر آنها به شیوه 
است. تصحیح متون و چاپ و نشر آنها بصورت علمی و درست، کاري علمی و فنی است و مانند هر کار علمی دیگر  

بطی دارد و نیازمند دانش و آگاهیهاي ویژه است. به پشتوانۀ این آگاهیها و با بکار بستن روشمندانۀ این  قواعد و ضوا 
نوشته را بدست دهد؛ چراکه به گفتۀ  اعتماد از یک دست قواعد و ضوابط است که مصحح میتواند متنی مطمئن و قابل 

هاي خطی موجود، نسخۀ اصلی یا  که از روي نسخه کوب «هدف از تصحیح آثار ادبی و غیرادبی این است  استاد زرین 
صورتی ارائه دهند تا خوانندة امروزي بتواند یقین و    قریب به اصِل یک اثر را بدرستی مرتب و مدّون کنند و آن را به 

اي در اختیار دارد که مصنف و مؤلف آن، آن را  اطمینان حاصل کند که اگرچه اصل یک اثر را در دست ندارد، نسخه 
 ).  27ها: ص ؛ همو: یاداشتها و اندیشه 93کوب: ص شته و تصنیف کرده است» (نقد ادبی، زرین نو 

هاي خطی، معرفی و شناساندن تفصیلی آنها به جامعۀ علمی و فرهنگی،  کار شایسته بلکه بایستۀ دیگر در باب نسخه 
خطی    همین راستا میکوشد نسخۀ اي که در دست دارید، در  بویژه دوستداران اینگونه مباحث و مسائل است. مقاله 

جواهراالسرار رشیداي تبریزي را معرفی کند. مثنوي جواهراالسرار از رشیداي تبریزي بخشی از کلیات این شاعر عصر  
نیمه  است،  هاي قرن یازدهم سروده شده است. پرسشهایی که این پژوهش در پی پاسخ به آن  صفوي است و در 

ر چیست و این مثنوي به چه مسائل و مطالبی پرداخته است؟ ساختار کلی این مثنوي  عبارتند از: موضوع جواهراالاسرا 
چگونه است؟ سراینده بیشتر از چه شیوه و شگردهاي بیانی و بالغی بهره گرفته است؟ چند نسخه  و سبک و سیاق آن  

 شناسی چه ویژگیهایی دارند؟ هاي آن از نگاه نسخه از این مثنوي باقی مانده و نسخه 
 

 بقۀ پژوهش سا 
آنها تصحیح و چه بسا  هرچند در این سالها تصحیح نسخه  از  یافته و شمار بسیاري  بازاري بسیار گرم  هاي خطی 

به گواهی   تغلیط شده است،  بانکها   ی نترنت ی ا   ي تها ی ، سا ی و چاپ   ی فهرست نسخ خط   ، ی منابع مطالعات متأسفانه    ي و 
در بارة مثنوي جواهراالسرار و دیگر آثار رشیداي تبریزي    اي ه مقال   و   نامه ان ی پا کتاب،     ، ش پژوه   چ ی ه   تاکنون   ، ی اطالعات 

انجام نگرفته  و براي نخستین بار است که نگارندگان هم به تصحیح متن این مثنوي پرداخته و هم در این مقاله آن  
رسانده است (تذکرة پیمانه، گلچین  نامۀ او را گلچین معانی به چاپ  اند. از دیگر آثار رشیدا تنها ساقی را معرفی نموده 

 ). 185معانی: ص 
 

 بحث و بررسی 
 معرفی رشیداي تبریزي 

سکونت داشتند. از  آباد عباسیی است که به اصفهان آمده بودند و در محلۀ هایزیتبرتبار از رشیدا یا رشید تبریزي 
آید که او زادة اصفهان دربارة او آمده، برمیها  احوال او آگاهی چندانی در دست نیست. از آنچه در برخی از تذکره

مانند بوده، و از همین روي نزد شاهان و بزرگان بسیار اعتبار است و جز شاعري در فنّ زرگري و میناکاري نیز بی



 65-83 صص ،75 پیاپی  شماره ،15 دوره ،1401   مرداد ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 68

و احترام داشته است. سفري نیز به هند داشته است. تاریخ والدت و وفات او معلوم نیست و از این گفتۀ نصرآبادي: 
ق بوده که   1083آید که وفات او پیش از سال  ) برمی388از حال تحریر فوت شد» (تذکرة نصرآبادي: ص  «پیش  

؛ شام غریبان، شفیق لهجمی: 594سال تحریر تذکرة نصرآبادي است (دربارة او بنگرید به: تذکرة نصرآبادي: ص
 ). 1/442؛ کاروان هند، گلچین معانی: 292؛ روز روشن، صبا: ص114ص

ها را دربارة خود آورده است. براي نمونه چندبار از دو هنر ممتاز همین مثنوي جواهراالسرار برخی نکته   رشیدا در
 خود شاعري و جواهرشناسی به شیوة مفاخره یاد کرده است:

ــاك  پ ــر  جــوه دو  از  ــه  ک ــکــرهللا   شــ
 

ادراك   جــــوهــــر  داده   ایــــزدم 
ــت   ــرف ــع ــم م ازل ــر  ــوه ج ــج   ســـــن

 
ــی   ب ــاس  ــرشــــن ــواه ج ــم  ــم ه ــدل  ب

 ) 65-66(جواهراالسرار: بیت              
اند و خلفی از او برجاي نمانده الحالی که در پایان آورده، اشارتی دارد به اینکه فرزندانش در کودکی مردهیا در وصف

 و او آثار شعري خود را به جاي خلف برجاي نهاده است:
ــم  ــنـ ــمـ چـ نـــورس  ــاالن  ــهـ ــونـ  نـ

 
ــم   ــن ــره ــی پ ــوي  ب ز  ــه  ــت ــف ــاشــــک  ن

کــردنــد   خــزان  غــنــچــگــی  در   هــمــه 
 

کــردنــد   ــیــان  آشــ بــه  رو  چــمــن   زیــن 
نــیــرنــگ   از  پــر  ــن  گــلشــ ایــن   انــدر 

 
(...) جلوه   رنــگ  پریــدن  چون  بود  ــان   شــ

ــی   ــف ــل خ ــان  دودم ز  ــودم  ــب ن ــون   چ
 

ــی   ــرف شــ ــل  گ ــد  ــن ک ــش  ــال ــه ن ــه   ک
کـردم   ــدف  صــ را  ــیـنــه  ســ  مـخـزن 

 
کـــردم نـــغـــمـــه   خـــلـــف  در  را   ام 

مــن   دانــش  ظــهــور  مــن  از  پــس   کــه 
 

روشــــن   ــم  ــی ــن ــع م ــور  ن از   شــــود 
 ) 2710-2719(همان: بیت                  

رشیدا در انواع قالبهاي شعري دست داشته، اما توجهش به قالب مثنوي بیشتر بوده است. نسخۀ کلیات او که در  
 کتابخانۀ ملک نگهداري میشود، شامل این بخشهاست که بیشتر مثنویند: 

 ؛بیت 200د حدو  االسرار»مثنوى در «تتبع مخزن .۱
 ؛1040شده در سال بیت، سروده 3500حدود  مثنوى «حسن گلوسوز» .۲
 ؛ 1060بیت و سروده سال  2200 سیاره» ۀمثنوى «نقش ارژنگ یا سبع .۳
 ؛ بیت 555 مثنوى «قضا و قدر» .٤
 ؛ بیت 316 ق»وش ةسوم به «میکدونامه» می«ساق .٥
 ؛ بیت  3000حدود  مثنوى «جواهراالسرار» .٦
 بیت.  600، و رباعیات ترکیبات، ترجیعات  ،مقطعات . ۷

 ) 443/ 1(کاروان هند، گلچین معانی:  
 هاي خطی جواهراالسرار نسخه 

 از جواهراالسرار تاکنون دو نسخه شناسایی شده است:  
در کتابخانۀ    7/ 5266تبریزي است و به شمارة   .نسخۀ کتابخانۀ ملک: دربارة این نسخه که بخشی از کلیات رشیداي 1

 تبریزي.  رشید» از رشید   ات ی کل عنوان قرار دادي «   » با جواهراالسرار «   ملک، نگهداري میشود، در فنخا چنین آمده است: 
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 : آغاز   
ور  ـل  ازو   کــه   ي ـن ـج ـت هــان  ــت   ی ـج اســ  زار 

 
گ    ه رـن ل گلگوـن اســــت (   هر ـگ  ) 1رخســــار 

 انجام:  
ن  ســـــخ زال  ـغ رم  وحشــــی   صــــیــد 

 
رام   ــده  ( بــاز ال یــخــ  شــ مــن   ) 2752ي 

ی  ضرب کتاب میشی  جلد  نوع  جدولها شنگرف،  عنوانها و    رنگ شده به زر،  ي بند جدول ،  ا یه و نشان   ن ی ، عناو ق ی نستعل خط:   
 ).1067  هاي خطی ایران، درایتی: ص فهرست نسخه (   ي کتابت شده است هجر   11در قرن  ،  سطر 15برگ با 101که در 

در کتابخانۀ دانشگاه تهران نگهداري میشود، به گفتۀ    8766دانشگاه تهران: این نسخه که با  شمارة    .نسخۀ کتابخانۀ 2
سطر.    15برگ دارد و هر برگ    96فنخا در قرن دوازده روي کاغذ سپاهانی به خط نستعلیق خوبی کتابت شده است.  

 نام کاتب ندارد. این نسخه که هشت باب دارد با این بیت آغاز شده:  
و  ـل  کــه   ي ر ـن ـج ـت هــان  ـج ــت ی ازو  اســ  زار 

 
ل   گ هر ـگ ۀ رـن ــت (   گلگوـن ــار اسـ  ) 1رخسـ

 
 و با این بیت پایان یافته است: 

اهــل  کــه  ی  زـن دســـتــان  ش   ـی ــت ـپ اســ ن   ـف
 

ــت   اســ ســــخـن  ســــخـن  گـلـگـونــه   رنــگ 
 ) 2754(همان: ص                                        

 
 ها الخط نسخه رسم 

 ها، اینهاست: ویژگیهاي رسم الخطی نسخه   برخی از شاخصترین 
 شده است:   نوشته »  جا بصورت «ك گ» همه «   حرف 

در   ا آنــچــه  نــیــرنــگ  ــت کــارکــاه   ســ
 
 

هــار    کــل   ـب ــعـکـس  اســ گـرنــک   ت ـی
 
 
 
 
 
 

                           )2673 ( 
 اند. حروف «پ» و «چ» و «ژ» مانند امروز همه جا با سه نقطه نوشته شده 

 ت» در پایان کلمات عربی، گاه بصورت گرد کتابت شده است: «   حرف 
برو  ــاده  از شـــش جهـت گشــ  موجش 

 
دورو   آفــتــاب  چــو  رویــش  و  ــت   پشــ

  )323   ( 
 نوشته شده: است» گاه مانند امروز جدا از کلمه قبل و گاه پیوسته به آن  «   کلمۀ 

حــه  ـــف صـ ن  ـم ر  ـچ ـه ـگ ــت ام  اســ م   رـق
 

ــن    لشـ ـگ وعــۀ  ـم ـج ـم ــت گــل  اســ  ارم 
  )1794 ( 

 : جدانویسی «ن» نفی از فعل بعد از خود 
ــی  نــرســ خــطــر  مــنــزل  آن  ــه  ب ــا   ت

 
دي دل    ه بـن ــی   ـن ــدق حرف کسـ ه صـ  ـب

  )1619 ( 
 از آخر کلمات هنگام جمع بستن با «ها»:   حذف «هاي» غیرملفوظ 
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ــیــمــا   قــطــعــهــاي  ســ خــوش   بــزرگ 
 

جـــهـــان   آئـــیـــنـــۀ   آرا گـــردد  
 

 )2159 
 به» در همۀ موارد به کلمات بعدي پیوسته است: «   اضافۀ حرف  

ــت  بســ جــان  ر  ـب ـچو  تــت  خــدـم ر  ـم  ـک
 

ان   ــلیـم ــت    بسـ د دسـ ـــی ــت رسـ دسـ  ـب
  )24 ( 

 نیز همیشه پیوسته است و بندرت جدا، مانند «به تالش» در این بیت:  «به» تزیین در آغاز فعلها 
ــداري  ــری خ ــاش در  ــب م ــه  ــت ــرف گ  اش 

 
تــالش    بــه  ــود  نــمــیشــ ارزان  ــف   یــوســ

 
 )1197 ( 

 استمراري به هر دو صورت جدا و پیوسته نوشته شده است: «می»  
ــادل  دری ــاس  ــرشــــن ــوه ج  شــــاه 

 
کــه    رهــا  ـه ـگ ــود زان  یشـ ــل   ـم  حــاصــ

  )324 ( 
 به واژة قبل از خود پیوسته نوشته شده است.   ي» مفعولی را « 

فــلــک  شـــــه  نــثــار   پــایــه بــه 
 

و    را بــحــر  تــنــک   کــان  ــکــن  ــه ب  مــای
  )144 ( 

 : کلمۀ بعد   «این» با اشاره    نویسی صفت متصل 
ــد  ــاشــ ب ــن  ــری ــهــرق گ ــا  ت ــتــش   دول

 
ش    ــاـل ســ ردش  ن ـگ ـی ـن ـچ ـن ــد   اـی  بــاشــ

  )1453 ( 
رایجی بوده است، در این متن نیز گاه رعایت شده و بیشتر رعایت نشده.    نهادن سه نقطه زیر سین کشیده که شیوة 

 مانند «نیسان» در این بیت: 
ــان  ــم ع ــت  دل و  ــی  ــع ــرطــب ــه گ ــو   ت

 
بــکــن    را   گــهــرنــیســـــان آبــرو 

  )143 ( 
ها، مانند «خار» بجاي «خوار»، «چو» بجاي «چه»، «خواموش» بجاي «خاموش» در بیشتر  نویسی برخی واژه غلط 

 موارد. 
 ) 939نمود             به غبار  رهش  نثار  نمود (  خوارجوهرش را چو سرمه 

 آید: چنانکه از بیتهاي زیر برمی 
هــوش  ــنــدي  زورم ــه  ب را  کــمــان   دو 

 
قــه   ـل ـح روشـــنــاس  ی  ـت ــاـخ وش ســ  ـگ

چـــمـــن   راز بـــا  حـــدیـــقـــه   پـــرور 
 

وحــی   عــنــدلــیــب  دلــت  ــد   طــراز شــ
چــهــره   دمــش  ــدي از  شــ ــور  ن ــاب   ت

 
مــطــلــع   ــرق  ــدي مشــ شــ  الــظــهــور 

ــّیــار بــا    ســ ــبــعــه  ســ بــه   نــظــامــی 
 

نــه   رـی ـق طـرتــت  ـف در  ــد   شــــمــار شــ
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ــت  ــف ه و  ــگ  ارژن ــش  ــق او ن ــر  ــک ــی  پ
 

ــه   ــنـ آیـ ــد  ــنـ ــمـ هـ ــروغ  فـ  رو از 
ــن   ف ــه  ــم ه در  ــو  ت ــدرت  ق ــجــۀ  ــن  پ

 
ــخ   ن شـ ـــخ سـ زور  بــه  نــد  ـک ی  مــاـن  ـک

بــده   ـــع شـ ر  ـک ـف ز  ــرو  خسـ و  ـچ ـم  زاي ـه
 

مــاي   ـن ـب ــروي  خسـ ج  ـن ـگ ن  ـــخ سـ  در 
گــنــج   در  از  مــعــنــی  قــفــل  ــا   بــگشــ

 
ج   رســـــن واـه ـج شــــو  رنــامــه  ـه ـگ  بــه 

  )178-185 ( 
امیرخسرو چشم داشته است،    هشت بهشت جواهراالسرار سومین مثنوي رشیداي تبریزي است و در سرودن آن به  

چنانکه در دو مثنوي پیشین و به تعبیر استعاري خودش: «دو کمانی که روشناس گوشها ساخته» به سنایی و نظامی  
اش و در دومین که «سبعه  ام داشته به سنایی و حدیقه چشم داشته: در نخستین که به گمان بسیار «مطلع الظهور» ن 

پیکرش. جواهراالسرار سومین مثنویی است که رشیدا آن را مانند  سیاره» و «نقش ارژنگ» نام دارد، به نظامی و هفت 
بیت سروده است. این    هزار ، در سه پیکر هفت و    حدیقه دو مثنوي پیشین، در وزن فاعالتن مفاعلن فعلن یعنی وزن  

ها و به تعبیر  مثنوي چنانکه نامش نشان میدهد و در مصراع «به گهرنامه شو جواهرسنج» نیز آمده، از ردة جواهرنامه 
خود رشید «گهرنامه»هاست؛ یعنی کتابهایی که موضوع آنها سنگهاي قیمتی و به تعبیر پیشینیان «احجار کریمه»  

شناسی»، «گوهرشناسی» و «سنگ شناسی» گفته میشود. موضوعی که  یان «کانی وبیش آنچه در زبان امروز است، کم 
از دیرباز مورد توجه بوده و در بارة آن کتابها نوشته شده. چنانکه در این باره کتابهایی به هرمس و ارسطو منسوب  

 ). 675/ 18المعارف بزرگ اسالمی:  است (دائره 
کانیها و سنگ و گوهرها براي تزیین یا تعویذ به روزگاران کهن و  گیري از  شناسی نشان میدهد بهره اسناد باستان 

و بشر از همان  ).  9شناسی در ایران قدیم، زاوش: ص  کانی   دوران غارنشینی بازمیگردد (گوهره، یحیی ذکاء، دیباچه؛ 
شناسی به گونۀ دانشی  بروز این سروکار بیش و بیشتر شده تا آنجا که کانی ها سروکار داشته و روز روزگاران با این پدیده 

هاي بسیاري شده است. دربارة این دانش در ایران پیش ازاسالم آگاهی چندانی در  قابل توجه درآمده و موضوع نوشته 
دست نیست (همانجا) اما در ایران پس از اسالم، نیز در جهان اسالم کتابهاي بسیاري در این زمینه نوشته شده و  

بیرونی است. به زبان فارسی نیز چندین    الجماهر ترین و مهمترین آنها  که از شناخته بسیاري از آنها بدست رسیده است  
، از محمدبن ابی البرکات جوهري نیشابوري،  جواهرنامۀ نظامی کتاب مهم در این زمینه بدست رسیده است، مانند:  

  عرایس الجواهر   ق؛ 657تا    655شده در  از خواجه نصیرالدین طوسی، نوشته   نامۀ ایلخانی تنسوخ ق؛    592شده در  نوشته 
 هاي کتابهاي یادشده). ق (در این باره بنگرید به مقدمه 700شده در  از ابوالقاسم کاشانی، نوشته 

هاست، با این تفاوت آشکار که آنها همه به نثرند  باري جواهراالسرار از نگاه موضوع و مضمون در ردة همین جواهرنامه   
و شگردهاي بیانی و بالغی و سرشار از انواع صور خیال چون تشبیه و استعاره و    ها و این به نظم، و آراسته به شیوه 

شناسی  کنایه و ایهام و... . و همین شگردهاي ادبی است که از جواهراالسرار که از نگاه موضوعی یک کتاب علمی کانی 
هاي تعلیمی علمی که  نظومه است و در ردة ادبیات تعلیمی علمی، کتابی ادبی و هنري نیز ساخته است و آن را از م 

صفی    نامۀ فرس میسري که در دانش پزشکی است و    دانشنامۀ شان بسیار کمرنگ است، مانند  هاي ادبی و هنري جلوه 
 شناسی است، جدا ساخته است. که در دانش اسب 

ترتیب: باب  این مثنوي در ساختار کلی از هشت باب و بخش سامان یافته، هر بخش و هر باب دربارة گوهري، به این  
اول در صفت مروارید، باب دوم در صفت یاقوت، باب سوم در صفت لعل، باب چهارم در صفت الماس، باب پنجم در  
صفت زمّرد، باب ششم در صفت عین الهر، باب هفتم در صفت فیروزه، باب هشتم در صفت پازهر. رشیدا خود در  
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هرستی که بدست داده، هر بخش را با دو بیت معرفی کرده  گانی سخن گفته و در ف دیباچۀ کتاب، از این ساختار هشت 
 گونه: است. براي نمونه باب پنجم را این 

آیـنــه ــت  گشــ چـو  پـنـجـم   دارلـوح 
ـجوش  زد  ـــخن  سـ زي  ـــب ــرسـ سـ  آب 

 

ــد گهر  ( طوطی خـامـه شــ  )1179منقـار 
زمرّد ــد  ــفحـه شــ ( جـدول صـ  )19پوش 

 
اینکه، رشیدا جواهراالسرار  بسیار  ـ   به گمان  امیرخسرو  ـ همتاي «هشت گنج خوانده که گاه آن را هشت را  بهشت» 

پیکر  گانی نظر داشته، همانگونه که در سبعۀ سیاره که آن را همتاي هفت شمرده، بیش از وزن، به همین ساختار هشت 
رة هشت گوهر  گانی آنها توجه دارد. البته جواهراالسرار جز این هشت بخش که دربا نظامی دانسته، به ساختار هفت 

گنج جواهراالسرار» نیز دارد که در آن از دیگر سنگ و گوهرها  یاد شده است، بخشی دیگر با نام «شعبه طلسم هشت 
سخن گفته است. گوهرهایی چون دّر نجف، عقیق یمنی، زبرجد، سلیمانی، مرجان، یشب، سیالن، بلور، الجورد، حدید،  

پرست، جزع الطیور، حجر النوم، حجر الیقظۀ، سنگ دهنیچ،  ، سنگ ماه مهره مار، مغناطیس دهنه فرنگ، اقلیما، شاه 
 سنگ یده، و سنگ جمست.  

اي آغاز شده که در آن پس  جز گفتگوهاي گسترده دربارة انواع گوهرها و مسائل وابسته به آنها، این مثنوي با دیباچه 
رشناس را انگیزة سرودن آن دانسته،  از ستایش خدا و رسول، از «سبب نظم کتاب» سخن گفته و سفارش دوستی گوه 

الحال است که از مرگ فرزندانش در  الحال» پایان یافته است. در همین وصف و سرانجام با ابیاتی با عنوان «وصف 
خردسالی یاد کرده و ما پیش از این، این اشارات او را آوردیم. در البالي این موضوعات اصلی شاعر چبسا به مناسبت  

ارسالن  )، الب 385خ، خاطره و... نیز بهره گرفته است. براي نمونه گزارشهایی دربارة جعفر برمکی (ص از داستان، تاری 
نوح 365(ص  منصور (ص )،  غزنوي (ص 367بن  محمود  قندهار (ص 386)،  فتح  و  عباس  زرگر  279)، شاه  فرنگی   ،(

 . ) و .. 428)، دوست پرتکالی = پرتقالی (ص 411)، داستان بوعلی و مهرة مار، (ص 424( 
آنچه روي هم فرهنگ عامه و فولکلور خوانده میشود یعنی باورها، سنتها و آداب و رسوم مردمی، در این مثنوي نیز    

اي هاي چشمگیر دارد، براي نمونه این باور عامیانه دربارة چگونگی پدید آمدن پادزهر چشم گوزن که گونهنمونه 
ش داغ میشود، به چشمه میرود، زهرهاي مارهاي خورده گوزن چینی خوراکش مار و افعی است، پس از خوردن بدن

و منجمد میگردد. خرافه از چشمانش جاري میشود  اشک  است بصورت  بازنموده  را  آن  تفصیل  به  اي که شاعر 
 ). نیز این باور عامیانه که گوهر هم مانند انسان و حیوان نر و ماده دارد:383(ص

ــور ذک و  ــاث  ان ــود  ب ــم  ه ــر  ــه گ ــه   ب
 
 
 

ور   ــامشـــــه ن ح  صــــحــی ول  ـق ــت   هســ
 
 
 

 )473( 
 یا سنت مردمی خواندن دعاي جوشن براي ایمنی و حفظ:

ــت ـتوســ ــن  ـجوشـ دعــاي  ـموـجش   ـخط 
 
 
 

ــوســــت  ت ــن  ت ــۀ  ــق ــل ح ــگ  ــن ت  زره 
 
 
 

 )1195( 
 یا تعبیر عامیانۀ جنگ زرگري:

رت ـط ـف کــه  ی  ـع ـب ـط ش  ـی ــت ـپ اســ ن  ـی  آـی
 
 
 

ــت  اســ ــن  ای زرگــري  جــنــگ  ــکــتــه   ن
 
 
 

 )1531( 
 حکمتهاي لطیف نیز در این مثنوي نمونه کم ندارد. مانند:هاي ظریف و نکته
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ات اســــت اـف ــشــــدر مـک ان شـ  این جـه
 
 
 

ات اســــت   ت ـم اقـب ـع ت  اـخ ـب د  ـب ه   هر ـک
 
 
 

 )1676( 
ــت  اســ شــــنــاخـتـن  یـنــه  آـی  حـیـرت 

 
 
 

ــه  ــن ــی آی ــردن  اســــتب ــن  ــت ــاخ ب  دار 
 
 
 

 )503( 
ــرشـــار ــتی سـ ه مسـ  نیســـت ممکن ـک

 
ــره  ــه چ ــارنشـــــود  ــم خ ــج  رن ــاب   ت

  )1604( 
از ویژگیهاي این مثنوي، آمیختگی آن با رباعی است. یعنی شاعر هر بخش و باب و هر موضوع و مطلبی را با یک  

اند، از نظر مضمون با موضوع  رباعی آغاز و گاه پایان داده است. این رباعیها که در نسخۀ ملک با رنگ قرمز نوشته شده 
تناسب براعت استهاللی دارند. براي نمونه در آغاز گزارشی رؤیاگونه    اي اند، گونه و مطلبی که در آغاز یا پایان آن آمده 

 از یاري همدم و جواهرشناس که او را به سرودن جواهراالسرار سفارش کرد، این رباعی را آورده است: 
دم امـی د فیض ســــاقی   شــــد شــــاـه
ــد شــ ـگم  ـن آـه ـحرـیف  ـــخـنی   ـگوـهرسـ

 

ردیــدم  ـگ ر  اـث ــۀ  جــذب ی  ـم از  ــت   مســ
زـمزمــه ــا  ـچیــدمب ـجوـهر  ــاط  بســ  اش 

 
 )83-84 ( 

گانه جدولهایی افزوده شده و در آن جدولها با خط سیاق قیمت  ویژگی دیگر اینکه در پایان هریک از بخشهاي هشت 
 آید. انواع گوناگون آن گوهر آمده است. چیزي که در بررسیهاي تاریخ اقتصادي و اجتماعی بکار می 

 و به او پیشکش شده است، چنانکه خود میگوید:  ق) سروده شده 1077  – 1052عباس دوم ( این مثنوي در روزگار شاه 
ـــتم  ـهمــدسـ ـهر  ـــپ سـ دور  ـچو  ــد   شــ
ــوي صــــف ــی  ــان ث ــاس  ــب ع  شــــاه 

 

ــتم   بسـ ــه  شــ نــام  بــه  را  ــدش   رصــ
ــوي ــف مصــــط ــان  دودم ــۀ  ــل  شــــع

 
 )203-204 ( 

یاره و ازآنجاکه در دیباچۀ جواهر از مثنوي   بعۀ ـس تر ـس روده بوده، یاد کرده، ناگزیر تاریخ  1060در    ها که آن را پیـش ـس
 خواهد بود.  1060سرودن جواهر چندسالی پس از  

بدلی بوده و دربارة انواع گوهرها آگاهیهاي بـسیار داـشته اـست رـشیدا گرچه خود زرگر، میناکار و جواهرـشناس بی        
اره کرده، در پرداخت  ایل بوده، چنانکه خود اـش ناس خبرة این مـس ین نیز نظر  کتابش به جواهرنامه  و کارـش هاي پیـش

 اثر شمرده است: داشته است، هرچند آنها را مانند تقویم کهنه بی 
گهرنــامــه  نظر  این  در  کــه  ــت   هــا   اســ

 
ی   ـب نــه  ـه ـک م  وـی ـق ـت و  ـچ م  ــت ـه اســ ر   اـث

  )161 ( 
مخزن  تابی به نام  جا از ک   و گویا کتابهایی در این زمینه در دست داشته که امروزه شناخته نیستند. براي نمونه یک   

 کدام اطالعی نیافتیم: که دربارة هیچ   کندي گهرنامۀ دول یاد میکند و جایی از    الجواهر 
ــدي      ــن ک دول   ــۀ  ــام ــرن ــه گ  در 
 

نــدي   ـه م  ـط ـم ـط تــه  ـف ـگ ن  ـی ـن ـچ ن   اـی
  )1482 ( 
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 برخی ویژگیهاي زبانی و سبکی جواهراالسرار 
ترین  تبریزي شاعر روزگار صفوي است؛ روزگار رواج و روایی سبک هندي، سبکی که از نگاه بیانی، برجسته   رشیداي 

گیري بسیار و باریک  آفرینی است و بهره سنجی و مضمون خیالی و نکته ویژگیش چه در غزل و چه در مثنوي، باریک 
سرشار از آنهاست. از    جواهراالسرار اب، ویژگیهایی که  هاي باریک و دیری ها و کنایه از انواع صور خیال، بویژه استعاره 

ترین ویژگی است. در این بخش این  سازي برجسته سوي دیگر در این سبک از نگاه زبانی، بویژه در مثنوي، ترکیب 
 ویژگی زبانی برجستۀ جواهراالسرار را با برخی از دیگر ویژگیهاي زبانی آن بازمینماییم. 

ساخت در سخن او چنان فراوان سازي توانایی بسیار دارد و ترکیبهاي زیبا و خوش یبرشیدا در ترکسازي:  ترکیب
و پربسامد است که میتوان آن را از ویژگیهاي سبک شخصی او بشمار آورد. ترکیبهاي فراوانی که بیشتر پیامد 

گزارش اندیشه بخوبی برآورده،   گیري از آنها هم نیازهاي بیانی بالغی خود را درو او با بهرهند  نیازهاي بیانی و بالغی
هم سخن خویش را زیباتر، ایجازیتر ساخته و هم سرمایۀ واژگانی و بیانی زبان فارسی را افزوده است. باري ترکیبهاي 

 اند:گونی ساخته شدههاي گونهپربسامد جواهراالسرار که بیشتر اسم مرکب یا صفت مرکبند، به شیوه
 نیرنگ، گهرچمن، شکرسخن. در این بیتها:مانند: گهرآغوش، گهرسخن، ترانهگاه با دو اسم، (اسم + اسم)،  -

ــوش ه ــی  ــاردان ک ــز  رم از  ــک  ــی  ل
 

ــدم    شــ ــش  ــال خــی ــا   گــهــرآغــوش ب
 

 )2542( 
ــت اســ من  بیــان  ــانــه  افســ نــه   این 

 
ــانه  ــرح افسـ  اســـت گهرســـخناش شـ

 
  )718( 

 نـــیـــرنـــگـــی تـــرانـــهدان  نـــکـــتـــه
 

ســــنـگـی   گـهـر  ســــخـن  عـیــار   در 
 

  )104( 
ــبزي نـخل   ــرسـ ــت   گهرچمنام  سـ  اسـ

 
ه  اـم ــخنام  طوطی ـخ ــکرسـ  اســـت  شـ

 
  )1180( 

ــاس ( نیز ـمانـند برق ــخ337طیـنت ( )، خزف334آیین ( )، تجلی336اسـ ــعـله263کـمان ( )، شـ )،  390آهـنگ ( )، شـ
 )، و...285)، گهردل ( 334خیاالن ( غلط

دست  بها، سبک )، سبک295مغز ( )، خشک330(  مایه)، تنک295پایه ( )، تنک441بنیاد ( گاه با ـصفت + اـسم: تنک
 )،  295مایه ( )،  سبک447( 

ــور  ن ــو  ــرت پ ــود  ــب ن را  ــرش  ــوه  ج
 

ســــبــک  قــدرش  ود  ورر ـب ـل ـب و  ـچ هــا   ـب
 

  )1093( 
 که حاصل آن بیشتر صفت فاعلی یا مفعولی مرکب مرخم است، مانند:  گاه با اسم + بن مضارع

 پردازي، گهرتازي،  نغمهپرور، ریز، زمردبار، شعلهگهرتاب، موج
ــه انــدیشــ ر  ـح رتــابام  ـب ـه ــت  ـگ  اســ

 
ــاحلش    ــت  ریزموجســ اســ ــیمـاب   سـ

 
  )1623( 



 75/  جواهراالسرار رشیداي تبریزي شناسی نسخۀ خطی  معرفی و متن 

 

ــار ــت ــف گ ــۀ  ــئ نشــ ــض  ــی ف از  ــازم   ب
 

ــن    ســـــخ ــوح  ل ــار شـــــده  ــردب  زم
 

  )1179( 
ش  شــــه ز  نــان  رـع ـه ـگ م  ـت رـف ـگ ون   ـچ

 
ــاخـتـم    ــعـلــهســ  نـگـهـش  پـرورشــ

 
  )378( 

ز   ــم  ــع ــب ط ــاز  ــهب ــم ــغ ــردازي ن  پ
 

مــیــکــنــد    ــخــن  ســ  گــهــرتــازيدر 
 

   )1020 ( 
)،  279آرا ( )، چمن327)، جوهرفروز ( 373فروز ( )، ترانه263افروز ( )، برق375)، ادایاب ( 292نیز مانند  آبروپرور ( 

( سینه ( 369کاو  شهپرآراي  غلط292)،    ،( ) فطرت447فهم   ،( ) مطلع278آزما   ،( ) ناف335آرا   ،( ) )،  291پیچ 
 ).  289پرور ( )، هاله330چش ( نمک

)،  283آلود ( )، خزان294جور ( )، جوره445زار ( )، تجلی337زیب ( )، آینه334زار (هاي دیگر، مانند: آینهوهگاه با شی 
فریب )، نظاره278کش ( )، نیم327خند ( )، نیم295)، نظربند ( 295تهی ( )، میان447مغرور ( )، سخن325دورویه ( 

 .) 335نال ()، هرزه337( 
 

 ویژه هاي سازي با واژهترکیب
با بسامد باالیی با آنها ترکیب ساخته است. بیش ها بسیار چشمگیرند و او  اي از واِژهپاره  رشیداسازیهاي  در ترکیب
اي با واژة «گهر» که با موضوع کتاب نیز که دربارة گوهرها است، تناسب دارد. براي نمونه: گهرآغوش از هر واژه 

)،  325)، گهرتذهیب ( 285)، گهرتحریر ( 287)، گهرتاب ( 301هرپیما ( )، گ285)، گهربنیاد (277)، گهرافروز ( 315( 
)،  333)، گهرخزینه ( 279)، گهرچنگ ( 357)، گهرجوالن ( 330)، گهرحاصل ( 277)، گهرثمر ( 297گهرتمکین ( 
)، گهرفطرت 287)، گهرعنان ( 291)، گهرسنج ( 325)، گهرزیور ( 205)، گهرزا ( 337)، گهررقم ( 295گهردعوي ( 

)، و 283)، گهرنما ( 302) گهرنسبی ( 325)، گهرنامه ( 325)، گهرمنقار ( 299)، گهرمایه ( 333رین ()، گهرق367( 
... 

)، کمرتاب 335تاب ( )، شفق273تاب ( )، زرین329تاب ( )، چهره289تاب ( )، پنجه327تاب ( نیز با واژة «تاب»: آینه
 ). 263)، جوهرتاب ( 285)، جگرتاب ( 405)، نظرتاب (370تاب ( )، سلسله287)، گهرتاب (299( 

ترکیبهاي تشبیهی نیز در این مثنوي بسامد باالیی دارند و رشیدا از این شگرد بالغی بسیار ترکیبهاي تشبیهی:  
هایی: بلبل بهره برده و ترکیبهاي تشبیهی تازه و زیباي بسیاري به گنجینۀ زبان فارسی افزوده است. اینک نمونه 

 ) ( 295نغمه  ترانه  بهار  ب278)،   ،() و شنید  تهوّر (357هار گفت  تیغ   ،(329 ) ادراك  یقین 287)، جوهر  )، چراغ 
)،  324)، داغ دلکوري ( 273)، خضر کلک ( 357)، چمن صفحه ( 273)، چشمۀ طلب ( 358)، چشمۀ تمنا ( 319( 

خانۀ کذب )، سیه273لبی ( )، سراب تشنه337)، زالل انصاف ( 329)، رخش اقبال ( 339)، دجلۀ فنا ( 283در ترنم ( 
)، غبار مالل 287)، صندل کدورت ( 295)، ششدر نظربازي ( 369)، ششدر مکافات ( 295)، شرطۀ اشارت ( 319( 
 )، گل295)، گل سخن ( 371برگی ( )، گل بی283)، گل بخت ( 321)، کارخانۀ بود ( 447)، غزال سخن ( 283( 

)، نیسان 283، مصر امید ( ) 278)، مانی فطرت ( 333)، گوهر ترنم ( 333صدبرگ نغمه (   )، گل371صدبرگ مطلب ( 
 ). 347)، نیل بدنامی ( 321رحمت ( 
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جز اینگونه ترکیبهاي تشبیهی اضافی، گونۀ دیگري از ترکیب تشبیهی نیز در این مثنوي چشمگیر است: صفتهاي  
اندام» یعنی کسی یا چیزي که اندامی چون صراحی دارد؛ ساختی تشبیهی دارند، مانند «صراحیمرکبی که ژرف

) یعنی کسی که چون غنچه میخسبد، 373خسب ( ) یعنی کسی که دلی چون غنچه دارد؛ غنچه325» ( دل «غنچه
( غنچه ( 278خند  گهرسخن  میخندد،  غنچه  که چون  یعنی کسی  است، 312)  گهر  که سخنانش چون  ) کسی 

اندازة اي به) یعنی کسی که حوصله391حوصله ( آغوش» کسی یا چیزي که آغوشی چون دریا دارد؛ محیط«محیط
 دریا دارد. 

ــت که ترکیبات عربی مانند باطل  ترکیبات عربی:  ــت، گفتنی اس ــرار اس ــخن از ترکیبات جواهراالس اینک که س
)،  419)، حجر النوم ( 324یزلی ( )، لم444)، هللا الحمد ( 297)، راسـخ الخیال ( 325)، خاص الخاص ( 441السـحر ( 

 ) و... نیز در این مثنوي چشمگیرند:362السباع، عین السمک (پ )، عین البقر، عین420حجر الیقظه ( 
الـخـیــال تــاجـري   ــخ  ــخـن   راســ  ســ

 
ــن   ف ــر  ه در  ــه  ــم ــغ ن ــروز  ــراف ــه  گ

  )584( 
ســـــرور   ــام  ــق م ــه  ــی ب ــزل ی ــم   ل

 
ــی   ــل ع ــور  ن دار  ــه  ــن ــی آی ــودش   ب

  )45( 
ــرده  ــط پ ــل غ ــوز  ــو ســ شــ ــاالن  ــی  خ

 
ــاطــل   ــحــر ب ــرزه   الســ ــو ه شــ ــاالن   ن

  )168( 
ها و اصطالحات بسیاري هست که براي امروزیان غریبه و ناآشنا  در این مثنوي واژهآشنا:  کمکاربردهاي ناآشنا یا  

کمک در ها، ترکیبات و ساختهاي آرکائیک و کهنی که کمکاربردها هستند یعنی واژهمینمایند. برخی از اینها کهن
اند، مانند «پازن» به رگونیهایی پذیرفتهاند یا در لفظ و معنی و ساخت دگگذر زمان یا از گردونۀ زبان بیرون رفته

اي آشنایند و  اي که براي کسان ویژهها،  و اصطالحات ویژهکاربردها هستند یعنی واژهمعنی بزکوهی، و برخی کم
هاي بیگانۀ عربی، اند، از این دستند واژهاي کاربردي رایج دارند، اما براي عامه مردم ناآشنا و غریبهدر متون ویژه

اي دستار و روسري. نیز از این دستند اصطالحات ویژة علوم و ، هندي؛ مانند «چیره» هندي به معنی گونهترکی
 شناسی در این مثنوي. فنون و مشاغل و... مانند اصطالحات کانی

دیهیم )،  290)، چریک ( 285)، جیقه ( 378)، پرتکال ( 381)، پازن ( 386)، ارژنگ ( 382آل (   کاربردها، مانند:کهن
 ) و... در بیتهایی از این دست: 382)، هزبر ( 293)، مصطبه ( 291)، طیلسان ( 263کمان ( )، شخ356)، زیج ( 285( 

ــت  اســ قــال  ـث ـم ــه  ســ او  وزن   بــۀ   رـت
 
 

ـــبزـیش    سـ ـعـکس  و  ــأ  ــت آل  نشــ  اســ
  )1920( 

ــ ــازن ــوه پ ک ــدي  ــن ــل ب در  ــه  ک را   ی 
 

ــکوه   ــیر شـ گ شـ پلـن د ســــازد  ـــی  صـ
  )1813( 

ــجــۀ  ــن ــن   پ ف ــه  ــم ه در  ــو  ت ــدرت   ق
 

ــخ   ی شـ مــاـن ن   ـک ـــخ سـ زور  بــه  نــد   ـک
  )182( 

ی  شــــود ـب ر  ـب ـب شــــکــار  تــد  اـف س   ـح
 

ــش    ــوردن خ از  ــر  ــب ــر ب ــزب ــود   ه  شــ
  )1855( 
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)، ذکور 290)، چیره ( 290)، تنبول ( 265)، تلنگانه ( 324)، تعویذ ( 289)، انتعاش ( 387کاربردها مانند: اناث ( و کم
)، و ... در بیتهایی 283)، نسق (291)، مثقب ( 265)، قیفال ( 278)، قوس قزح ( 290(   )، فقاعی295)، شرطه ( 387( 

 از این دست:
ـنور  جــذبــۀ  ز  ــان  ــیــدشــ ـخورشـ  داده 

 
جـــوهـــر    ــأ  ذکـــور نشـــ و   انـــاث 

  )1981 ( 
ره  ـه ـچ مــاه  و  ر  ـه ـم گــل  ــت تــا  مــاســ  ـن

 
ــاســـــت   نســــق   ــرج ب ــا  پ ــار   روزگ

  )1339( 
از   ــد  ـجوشــ کــه  ـخوـنی  فــال ـهـمـچو  ـی  ـق

 
از    ــد  ــیــچــکــی م ــان  ــال زهــرشــ ــب  دن

  )1039( 
ــرح  ف ــراغ   ــچ شــــب دو  آن  ــوش  ــرت  پ

 
 قــوس قــزح کــرده زنـار را چــو  

 )614( 
تکاري در کاربرد واژه  یدا گاه واژهها: دـس ان از  رـش تکاري و دگرگونی بکار میبرد و این خود نـش ها را با قدري دـس

بیانی فراتر میرود. گاه نیز نشـان قدرت سـخنوري شـاعر اسـت که بر بنیاد آن گاه از هنجارهاي شـناختۀ زبانی و  
ــتباه و خطا. براي نمونه کاربرد «دهلو» بجاي «دهلی»، «تلخ» بجاي  ــد و یا حتی اشـ لهجه و گویش میتواند باشـ

ار»، «جوره ـــم اي «شـ بـج اره»  ـــم اي «راي»، «شـ اي «خوراك»، «را» بـج اي «تلخی»، «خوردن» بـج جور» بـج
 دست: هایی از این«جوراجور»، در بیت

ی   ـج ـن ـگ ــت  خســــروهشــ رت  ـط ـف  کــه 
 

دهــلــو   از  نــمــود  نــظــامــی   بــه 
  )198( 

ــود ب جــوهــر  کــان  کــه  ــی  ــن ــی زم  هــر 
 

 
 

بـــود  زر  ــمـــارة  شـــ در  او   خـــاك 
  )1096( 

بـیــنــی ــتــن  خـویشــ طـبــع  در   آنـچــه 
 

ـغـمـگـیـنی   ـتـلخ  و  ــت  اســ ـعـیش  ــهــد   شـ
  )1914( 

ــود  بـ ــردار  زهـ ــار  مـ ــش  ــوردنـ  خـ
 

افــعــی  و  بــود ارقــم  ــکــار  شـــ  اش 
  )1844( 

روشـــــن ــر  ــه م ــور  ن از   راســـــت ذرّه 
 

ــت  دریــاســ شــــوکــت  ز  گـوهـر  خـر   ـف
  )243( 

 السـعدینجوره جـوره اسـت مطلـع  البـحـریـنعِقـد تــولیــف مجمـع

                                                                                                                                )481 ( 
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تاب مورد)، چهره9مورد)، رونما (   85ها و ترکیبها مانند آینه ( برخی از واژهها و ترکیبات موتیفی و پرکاربرد:  واژه
شعله  مورد)،  191)، جلوه ( 148مرتبه)، رنگ (   81مورد)، چمن ( 10کمانی ( مورد)، شخ  30مورد)، روشناس (   88( 
کالم و موتیفهاي زبانی شاعرند و با بسامد باال در سخن او تکرار  مورد) و... تکیه457مورد)، گهر (   98)، هنر ( 83( 

حوصله، بحرحوصله،  آغوش، محیطمیشوند. گفتنی است که برخی از موتیفهاي شاعر مانند: رونما، سرمگو، شعله
 در اشعارشاعران دیگر نایاب یا کمیابند.جزو ترکیبات خاص این مثنوي هستند که  و... گهرزنار 

 

 ادبی (بالغی)   ویژگیهاي 
هاي  هاي بیانی و آرایه هاي بالغی و ادبی آن است و کاربرد پربسامد شیوه از ویژگیهاي بسیار شاخص جواهراالسرار، جلوه 

شدن این جنبه از این مثنوي، به یادکرد  پرداخت. در اینجا براي روشن    بدیعی که باید در پژوهشی جداگانه بدانها 
 هایی از ویژگیهاي بالغی و بدیعی آن بسنده میکنیم: نمونه 

 

 هاي جناس گونه 
ماهی  و  گردید   ماه  همقران   چو 

 
گردید     امتحان  گهرسنج   شه 

  )681 ( 
ُیمن  و  است   َیمن  هم  قرین   هم 

 
گهررقم   َدرو  زان   است    میمنت 

  )2031 ( 
به   دارد  تو  نامی به  و   نامه 

 
پیغامی    فرنگ  بتان   از 

  )90 ( 
 سخن   نقد عیار  کامل   نقل 

 
گفتن    از  به  بود  شنیدن   در 

  )283 ( 
دست  گیرد  شاه  لطف  را   هرکه 

 
فلک    پست    پاش   پیش ُنه   گردد 

  )946 ( 
 آرایی واج 

 با تکرار «س»: 
تُمر  دست   به  به  دست  رسید   چون 

 
بست    سلسله  طلسم  را   جوهرش 

  )920 ( 
 با تکرار «ش»:

خس  شعلۀ  گشت   پوش دَمشان 
 

خاموش    شعورشان  چراغ   شد 
  )906 ( 

 با تکرار «چ» و «ش»:
بچشید  چشی  نمک  هوشم  ز   چون 

 
کشید    زبانه  غیرتش   شعلۀ 

  )132 ( 
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 با تکرار «ه/ح»:
ماه  هالۀ  چو  را  دیده   حلقۀ 

 
نگاه   دام  بود  کرده   حیرتش 

  )307 ( 
 با تکرار «خ»:

رخسار  لطافت  نماید   چون 
 

  ) خار  نماید  برش  مخمل   ) 1192خواب 
  

 ایهام 
فن   همه  خودم رشید در   کار 

 
خودم    اعتبار  فخر   گهر 

  )2725 ( 
 به نام خود شاعر نیز دارد. «رشید کار» که در معنی استادکار بکار رفته، ایهامی

که   است   قانون آن  ساز   هستیش 
 

نغمه   سال  سی  به  است   تا   پرداز 
  )1757 ( 

«قانون» که در معنی شیوه و روش بکار رفته، به قرینۀ «ساز» و «نغمه»، ایهامی نیز دارد به معنی دیگر آن که نام 
 نوعی ساز است.
جوش   سرسبزي آب   زد   سخن 

 
زمردپوش    شد  صفحه   جدول 

  )219 ( 
 «سرسبزي» که به معنی طراوت و تازگی بکار رفته، به قرینۀ زمرد، ایهامی به رنگ سبز نیز دارد.

 اغراق 
است  بلندپرواز  کو   خسروي 

 
فلک   همتش  است  توسن   تاز 

  )955 ( 
داند  رهگذر  گرد  را   ماه 

 
داند    شرر  را  خورشید   لعل 

  )956 ( 
جلوه  بر  کوتاه   اش در   بود 

 
ماه    سربلندي  و  مهر  اوج   رتبۀ 

  )364 ( 
 

جمهور  فتوي  به  اول   عقل 
 

منشور    هنر  در  دادست  تو   به 
  )241 ( 

 اسلوب معادله 
روشن   مهر  نور  از   راست ذره 

 
دریاست    شوکت  ز  گوهر   فخر 

  )243 ( 
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اوج  گیرد  شاه  لطف  از   هنر 
 

زرین   مهر  ز  گردد   موج  بحر 
  )294 ( 

چو   ترکان  شد خوي  سرکش   شعله 
 

شد    آتش  سپند  خشکی   خار 
                 )1696 ( 

 آوري (سیاقۀ االعداد و تنسیق الصفات) پی 
دنیاست جلوه  شاهد  حسن   اش 

 
جان   و  شعبده دلخور  و   زاست  گداز 

  )932 ( 
آینه چهره  و  لطیف  و   رو تاب 

 
خودرو    گل  پرتوش   شفق 

  )893 ( 
سیاه  و  زرد  و  کبود سبز  و   رنگ 

 
نمود    سواد  ساحلش  از   یابد 

  )2124 ( 
کم  و  اثر پوچ  از  خالی  و   است   مغز 

 
است  آتش   جگر  پردة   افروز 

  )1786 ( 
 آمد خالف 
 کامی کشیدن سیراب: تشنه 

سیراب  شود  ِمی  جام  زین   هرکه 
 

سراب  تشنه   موج  چو  چشد   کامی 
  )1603 ( 

 سودي که زیان است:
نیست  آبش  رتبه  حسن  کز   یافت 

 
نیست    زیانش  بجز  سودي   هیچ 

  )1280 ( 
 طراز شدن:در خاموشی سخن

شدم  راز  بزم  سیر  چمن   چون 
 

سخن   خموشی  شدم   به   طراز 
  )93 ( 

 شدن خاموشی: روشن
یمن  عقیق  دََمش  سهیل   از 

 
روشن     خموشیش  شمع   گشته 

    )156   ( 
 استعاره 

گلی زین   کشت   نهال  هوشم   که 
 

پنجه   گلش   بهشت هشت تاب  شد 
 )2 )  )200 ( 

هشت ششدر   طلسم   حصار این 
 

آینه   شدست  جواهر   زار   از 
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 )202 ( 
نظاره زین     فریب پریخانۀ 

 
آینه   جوهریست  هر  ز   زیب   که 

          )226 ( 
 حصار و پریخانه هر سه  استعاره از مثنوي جواهراالسرار.   نهال گل، طلسم هشت 

قیاس  شعور  پیرو  شدي   چون 
 

جادة    ساز  را      الماس مژه 
  )1075 ( 

 الماس استعاره از نگاه تیز و دقیق. 
هوش    شد   گهرایاغان مست 

 
شد     چراغان  پروانه   شوق 

  )2626 ( 
 گهرایاغان استعاره از هنرمندان. 

 
 گیرينتیجه

 از آنچه گذشت آشکار شد که: 
تبریزي گرچه از شاعران و هنرمندان بزرگ روزگار صفوي است؛ چنانکه باید و شاید به او توجهی نشده و   ـ رشیداي 

 و در انتظار تصحیح و چاپ و نشرند.   نوشته باقی مانده آثارش همچنان بصورت دست 
موضوع    امیرخسرو سروده شده و   بهشت هشت داشت به  ـ جواهراالسرار یکی از شش مثنوي رشیدا است که با چشم 

آنکه گوهرهاي قیمتی و مسائل مربوط به آنهاست در میان مثنویهاي فارسی ابتکاري است و گویا نمونه ندارد، چنانکه  
 آمیختگی آن با رباعی در آغاز هر بخش و باب. 
  شناسی است، جز مطالب مربوط به گوهرها و کانیها، به مطالب بسیار ـ این مثنوي که در اصل کتابی در زمینۀ کانی 

دیگري نیز پرداخته است: داستان، تاریخ، خاطره، فرهنگ عامه و... در جدولهایی قیمت انواع گوهرها در آن روزگار را  
 بدست داده است. 

سازي است. چه ترکیبهایی که حاصل آنها اسم یا صفت مرکب است. چه  ترین ویژگی زبانی این متن ترکیب ـ برجسته 
هاي  گیري پربسامد از فنون بیانی و آرایه ترین ویژگی ادبی و بالغی آن بهره ترکیبهاي تشبیهی و استعاري. برجسته 

 بدیعی است. 
 

 نویسندگان  مشارکت
آزاد اسالمی دانشگاه    انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره  رساله  از  مقاله  این

 اصلی   طراح  و  داشته  عهده  بر   را   رساله  این  راهنمایی  سیدمحمد راستگوآقاي دکتر  .  است  شده  استخراج  واحد کاشان
 تنظیم   و  هاداده  گردآوري   در  رساله  این  پژوهشگر   عنوان  به  رضوان سادات باخترسرکار خانم  .  اندبوده  مطالعه  این

 راهنماییهاي و هاداده  تحلیل و  تجزیه به کمک با  نیز عبدالرضا مدرس زادهآقاي دکتر . اند داشته نقش نهایی متن
  سه   هر  مشارکت  و   تالش  حاصل  مقاله  محتواي   تحلیل  نهایت  در.  کردند  ایفا   را  پژوهش  این  مشاور  نقش  تخصصی،
 .است بوده پژوهشگر
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 قدردانی  و تشکر
 علوم   و  ادبیات  دانشکده  پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را   خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان

واحد کاشان  دانشگاه  انسانی اسالمی   این  کیفی  ارتقاء  و  انجام  در  را  نویسندگان  کهرساله    داوران  هیئت  و  آزاد 
 .نمایند اعالم دادند، یاري  پژوهش

 
 منافع  تعارض

ــندگان ــریه  هیچ در  اثر این که  مینمایند  گواهی مقاله این  نویس ــیده  چاپ به خارجی و داخلی نش ــل  و  نرس  حاص
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و  آگاهی  آن  انتشار  به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي 

 تعارض  گزارش  مســئولیت. اســت نگرفته  صــورت  تقلبی و تخلف  هیچ و شــده  اجرا اخالقی مقررات  و قوانین  کلیه
  را  ـشده ذکر  موارد  کلیه  مـسئولیت ایـشان و  اـست،  مـسئول  نویـسنده  عهده به پژوهش مالی  حامیان  و منافع  احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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