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ناخـزی  وات ول ـزکحت  صامداـن  نظامـی.  جواهرنامـۀ 

خمـکحتی  اـح  وفشـحت،  ویـزج  اه کاشـش  حیشـحااتی. 

صامدتسال دتیحگشت. رهزون: صظزوث صکتاب، 1383.

جوهرید نبیدنلیراکتد محّم بند نثرد نظامی  جواهرنامۀ 

نیشکبوری،دتألحفدسکلد592دهجری،دق بمدتربنداتکبدبهدزبکاد

فکرسیددردمیکیثدمربوطدبهدجونهرنت،دفلزنت،دممزوجکتدود

چن د بررسید بهد تکد آنحمد برد ُجستکرد نبند درد نست.د تالوبحد

بپردنزبم،دچرنداهدنبندمتند تصححفدودپیشنهکددچن دضیطد

بسیکر،د نکشنکختۀد ود اهند ونژگکاد نزد برخوردنرید بهدعلتد

دستخوشدتغححرنتیدش هدنست.1د

برمحکادرنبحر/دبرسخکادودنردخره:د 1.د

ودفحروزهدهکبیداهدنزدمع ادبرمحکادرنبحردیکصلدشوددرنگحند

ودصلبدبکش .د)جوهریدنیشکبوری،د1383:د129(د

دردنبندعیکرت،د»برمحکادرنبحر«دفکق دمعنکیدمحصلدنست.د

خوددمصححدنحزدمتوّجهدنبندبیدمعنکبیدش هدوددردپکورقیدی سد

د»برسنحکادنردخره«دبکش .دچنکنکهدمالیظهد
ً
زدهدنستداهدنیتمکال

میدشوددضیطدپیشنهکدیدمصححدنحزدفکق دمعنیدنست.دعیکرتد

ود »برسخکاد نزد نستد تحربفید ود تصححفد د
ً
ظکهرن بکدش هد

نردخره«.دجوهریدنیشکبوریدوقتیدنزدمعکدادفحروزهدصحیتد

میدان دبهدنبنددودشهردنشکرهدمیدان .دنوددردذاردمعکدادفحروزهد

آوردهدنست:د

ودمعکدادفحروزهدآنچهدمعروفدودمشهوردنستددردچهکردموضعد

بیشدنیستددردجملۀدمعمورۀدزمحن.ددردخرنسکاددردی ودد

بشکادمیدخوننن دوددردی ودد رند آاد نیشکبورددهیدنستداهد

خونرزمدنردخرهدوددردی وددمکورنءنلنهردخجن دوددردی ودد

تراستکادبرسخکا.د)جوهریدنیشکبوری،د1383:د127-128(د

بکدنبندپشتوننه،دضیطدنصحدعیکرتدرندبکب دنبنگونهددننست:د»ود

فحروزهدهکبیداهدنزدمع ادبرسخکادودنردخرهدیکصلدشوددرنگحند

ودصلبدبکش «.ددردالمسالک الممالک نبندخردندبهدنحزدعیکرتید

د»برمحکا«،دصورتدتصححفدش ۀد
ً
وجودددنردداهددردآاددقحقک

»برسخکا«،دآم هدنستد)نک.دنبندخردندبه،د1881م:د37(.

جرجر/دارار:د 2.د

الجورددسنگیدنستدمع نیدمعروفدودمشهوردودمعکدادآاددرد

ی وددجرجردودنرمحنهدنست.د)جوهریدنیشکبوری،د1383:د216(د

مصححددردپکورقیدهمکادصفحهدآوردهدنست:

نلجمکهر:د]جرجردرن[دن نرد.دالمهدشنکختهدنیستدوددردمتواد

 وک ز حظدتیحن

دننشجویددورۀداکرشنکسیدنرش دزبکادودندبحّکتدفکرسیددننشگکهدفردوسیدمشه 
akbar.hei93@gmail.com

رماظن ۀ اح هاوحت ا حتورت و  
ناوخزححصو حیحصت

نگکرن هدبردخوددالزمدمیددنن دنزدنعضکیداکرگروهدنظکمیدپژوهیددننشگکهدفردوسید 1.د
مشه ،دداتردمربمدصکلحیدنحک،دمسعوددبکقری،دعلحرضکدبحرنلعلومیدفرددودسراکرد
بسیکرد اردن د بکدآورید نود بهد رند نرزن هدنید نککتد اهد فروتنید فرب هد خکنمد

سپکسگزنریدان .
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جغرنفحکبیددب هدنش .د

»جرجر«دمعربد»ارار«دنست.ددردمتوادجغرنفحکبیدودتکربخید

نزددودمنطقهدبکدنکمد»ارار«دبکددش هدنستداهدبکیدنزدآادمنکطق،د

نکیحهدنیدنستددردمحکادبغ نددودقفصد)اوچ(داهدبکدتوّجهدبهدمتند

دمورددنظردمؤلفداتکبدنیودهدنست.دنمکد»ارار«یداهدموردد
ً
قطعک

نظردجوهریدنیشکبوریدنستدنکیحهدنیدنستدنزدبکدبحلقکاداهد

دمنظوردهمحند
ً
بکدتوّجهدبهدنشکرهدبهدشهردنرمحنهددردمتن،دبقحنک

»ارار«دنخحردنست.

بکقوتدیمویدنزد»ارار«دنبنگونهدنکمدمیدبرد:

نّرنادنزدبکدبحلقکاداهدآادرندخسرود اراردشهریدنستددرد

ننوشرونادبنحکادنهکدهدنست.د)بکقوتدیموی،د1380:د161(

یم هللادمستوفیدنحزددردنزهة القلوب آوردهدنست:

هدودپنیهدودننگوردودمحوهدبکش دود
ّ
اراردقصیهدنیستدیکصلشدغل

دردی وددآادضحکءنلملکدنخچوننیدپُلیدبردروددنرسدسکختهدود

نزدجملۀدایکردنبنحۀدخحرست.د)مستوفی،د1381:د136(

قطرنادتیریزیددردقصکب یدسالطحنداراریدرندم حداردهدنست:

نبومنصــور شــهربکرد اراربــکاد چــرنغد

شــهربکرپنکه ود نســتد شــهربکرنژندد اــهد

)قطرنادتیریزی،د1362:د354(

سیر/دشیر:د 3.د

هرچهدنزدآاد]=دیجرنلتیس[دخکلصد]بکش [دودتمکمدبهدجکبید

رسی هدبکش دبکدسیردبردصالبهدبسکبن درنگدبرندۀدآادبهدصرخید

زن .د)جوهریدنیشکبوری،د1383:د235-236(د

بهدنظردمیدرس ددردنبندعیکرتد»سیر«دتصححفد»شیر«دبکش .د

دردمفرح القلوبدشکهدنرزننی،ددردذبلدنمرنضدنطفکل،دبرنیددفعد

یرنرتدنمدصیحکادآم هدنست:د

یجرنلتیسدرنددردشیردبکددوغدبسکبن دودق ریدخورننن .د)شکهد

نرزننی،دبیدتک:د374(

دردخالصةالحکمهدنحزدبرنیددفعدربحدنلصیحکاددردنطفکلدهمحند

یجرنلتیسدسکئح هدش هددردشیردتجویزدش هدنست:د

ودفکدزهردیحوننیدبعنیدیجرنلتیسددردشیردمرضعهدبکددرددوغد

گکودسکئح هدودق ریدبهدنودبخورننن .د)علویدشیرنزی،د1385:د974(

دردتنسوخ نامۀ ایلخانی نحزددردذبلدخکصحّتدیجرنلتیسدآم هد

نست:د

خکصحّتدنودآادنستداهدزهردمکردرنددفعدان .دوداسیدرنداهدزهرد

دندهدبکشن ،دپیشدنزدآنکهد]زهر[ددردمزنجدتصرفد»اکمل«دان ،د

ق ریدیجرنلتیسدمصّولدارده،دبکددوغدترشدب ناداسددهن د

یدبکب .د)طوسی،د
ّ
تکدبخورددمضّرتدزهردرنددفعدان ،دودشفکءدال

1363:د139(د

دپکدزهرهکیدیحوننیدرندبکدشیردبکددوغد
ً
شکبکادذاردنستدمعموال

میدسکبح هدنن دودبهدفرددبحمکردمیدخورنن ن .ددردفّرخ نامۀ جمالید

دردصفتدیجرنلوندیدآم هدنست:د

ودهراهدبحکب دودبهدشیرددرنفگن دودآادشیرددردجکبگکهیدمکل د

اهدنهنگدبکش ،دبعنیدالف،دپککدان دودبرد.د)جمکلیدیزدی،د

1386:د187(

بت/دب ه/دج ه: 4.د

تراکادسنگدبتد رند آاد سنگیدنستدمعروفدودمشهورداهد

میدگوبن دودمعتم نادبردتونتردنزدآادسنگدیککبتدهکیدعجحبد

اردهدنن .د)جوهریدنیشکبوری،د1383:د258-259(د

عیکرتدبکدش هددردذبلد»دردصفتدیجردسنگدبکرنا«دآم هد

نست.دمصححددردپکورقیدهمکادصفحهدمیدنویس :د

المهدنیدنستدنکخوننکدودنکشنکختهدودبیدنقطهدبهدشکلد»بت«.د

شکب د»بت«ددرستدبکش .د

بهدنظردمیدرس د»بت«دبکد»بت«دتصححفیدنزد»ب ه«دبکش .ددردناثرد

اتبدتکربخیدنزدسنگیدنکمدبردهدنن داهدسببدریزشدبکرنادمیدشود،د

بهدنکمد»ب ه«.

یندبکدتاریخ جاللی آم هدنست:
ّ
درداتکبدسیرۀ جالل الد

تدگرمکدودنحکم ادبکرنا،د
ّ
چوادلشکردبهدوالشجرددرسی ن ،دنزدش 

ودآزنردمگسدبهدآدمیدودچکرپکبکا،دشککبتدآغکزب ن ،دودبکدسنگد

یدهدقص دنستسقکداردن دودبهدرنستیداهدمکدنزبندپیش،دبردنبند

اکردسختدننککردمیداردبمدودبکوردنمیددنشتحم،دتکدچن دبکردبهد

چشمدخویشددب بم،داهدتق یردبکدعملدآنکادمونفقدودمسکع د

آم .د)نسوی،د1324:د206-205(

دردروضهدهکیدششمدودهفتمدنزدخلد برین آم هدنست:د

تدیرنرتد
ّ
ودچواددردآادرنهدلشکردنوزبکدودسپکهدظفرپنکهدنزدش 

هونددردتعبدبودن دبهدفرمکادخکقکنی،دنوزبککادبهدسنگدیدهد
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نبرهکیدتحرهدودبکرن گیدودسرمکدپ ب دآوردن .د)ونلۀدنصفهکنی،د

1379:د596(د

دردناثرداتکبدهکیدمغولیدصکیبدنبندعلمدبکدعنونادهکبیدمکنن د

»ب هدچی«،د»ب هدجو«،د»ج هدچی«،د»ج هدجو«دودپردنختندبهد

نبندعلمد»ج هدچیدگری«دخطکبدش هدنستد)نک.دنقیکل،د1384:د

87؛دنسوی،د1384:د392-393؛دسمرقن ی،د1372:د2،دجزود3/د2021؛د

قس.دجوبنی،د1387:د254/1(.

اور/داوژ:د 5.د

ودبعضیدآادنستداهدظکهردیحونادنستدچوادسرطکادبحریدود

نرنبدبحریدودسپح دمهرهدوداوردودنکخنددبودودننونعدنیجکرد

یحوناددربکبیداهدآادرنددردخرنسکادگوشدمکهیدخوننن .د)جوهرید

نیشکبوری،د1383:د289(

عیکرتدبکدش هددردفصلد»دردننونعدنیجکرداهدآادرندمنکسبتید

بکش دبکدجونهردشربف«دآم هدنست.ددردنبندعیکرتد»اور«دفکق د

َحفد»اوژ«د معنکیدمحصلدنست.دبهدنقربدنیتمکل،د»اور«دمصَّ

نست.دجوهریدنیشکبوریددردصفحۀد242ددردذبلد»دردصفتد

بعضیدنیجکردیحوننی«دبکدبکرددبگردهمحندونژهدرندبهداکردبردهد

نست.دنوددردخصوصدنیجکردیحوننیداهدنزدبکدبهد»سپح مهره«د

هستن دآوردهدنست:د

وددودنوعددبگرستدهمدیحوننیدنزدبکدبهدسپح دمهرهدودلوادود

طیحعتدآادنزدبکدنستدب نا؛دبکیدرند»اوژ«دخوننن دودبکیدرند

 دان .د
ّ
»نکخنددبو«دودآادهرددودنوعددرددربکدتول

نگکرن ۀدنبندسطوردتکدآنجکبیداهدتوننستدمتوادرندوناکوب دنّمکد

نزدنبندونژهدنشکنیدنحکفت.ددردخصوصدنبندونژه،دنیتمکلید

میدتوناددند؛ددرداتبدپزشکیددردمورددویژگیدظکهرید»نکخند

دبو«دآوردهدنن :

ودخونجهدبوعلیدسینکدریمهدهللادمیدگوب دیلزوادبکمحکاد]...[د

جکنوریدنستدچوادارمیدنن ردمحکادترهدودگحکهدگردددودبردپشتد

نودص فیدپ ب دآب دودهردوقتداهدنزدچحزیدترس دخویشتند

ب نادص فدنن رداش دودپنهکادشوددودآادص فدرنددردبعضید

شهرهکدنکخنددبودگوبن .د)جرجکنی،د1380:د240/6(

حبدودص فد
ّ
دردفرهنگدهکدودقونمیسدنزد»نکخنددبو«دبهدنظفکرنلط

فرهنگ  ناصری؛د انجمن آرای  )نک.د اردهدنن د تعیحرد نکخند بهد شبحهد

نفیسی:ددردذبلد»نکخنددبو«(.دنزدآنجکبیداهدنبنددودیجر،دبعنید

»اوژ«دود»نکخنددبو«،ددرددربکدبهددستدمیدآب ،دنیتمکلدمیدرودد

»اوژ«دنحزدچحزیدشبحهدبهدیلزوادبکش .

فروصی/دبروصید)=دبروجی(: 6.د

ودنوعیددبگرستدنزدمسداهدلوادآادنن کدمکبهدبهدزردیدزن ،د

آادرند»مسدفروصی«دگوبن .د)جوهریدنیشکبوری،د1383:د322(د

مصححددردپکورقیدهمکادصفحهدآودهدنست:د

...د)شنکختهدنیست،دشکب دقحروصی(.

دردهمکادپکورقی،دمصححدبکدآوردنبندنکتهدش هدنستداهددرد

یکشیۀدنسخۀد»ت«،دبهدجکید»فروصی«،د»بروسی«دآم هدنست.د

»بروصی«د المۀد نزد نگکرن ه،د»فروصی«دتصححفید نعتقکدد بهد

نستداهددردیکشیۀدنسخۀد»ت«دبکدضیطد»بروسی«دبهدآادنشکرهد

رفتهدنست.د

دردمتونیداهدنگکرن هدوناکوب هدنزدشهریدبکدنکمد»بروص/د

الع علی اسماء االمکنة 
ّ
بروصه«دبکددش هدنست.ددردمراصداالط

والبقاع،ددردصفتدشهرد»َبرَوج«دآم هدنست:

)َبْرَوج(دبفتحدنلونودوجحم،دوبقکلدَبْرَوصدـدبکلصکددنلمهملة:د

ایِرهکدوأطحیهک،دبُجلبدمنهکد
َ
ِادنلهن دنلیحربّةدوأ

ُ
مندنشهردم 

.د)نبندعی نلحق،د1412:د189(د
ُّ
ک

َّ
نلنحلدونلل

دردنزهةالخواطر و بهجةالمسامع نزدقولدبالذریدآم هدنست:د

هدعثمکادنبضکدنلیدبروصد)بروج(دبن ردایحردمندبنکدرد
َّ
ودوج

نلهن .د)یسینی،د1382ق:د5/1(

نحزدبکقوتدیمویددردذبلد»بروج«دآوردهدنست:د

برخیدآادرند»بروص«دبکدصکددبیدنقطهدتلفظددانن .دنزدبنکمتربند

د
ّ
شهرهکیدارننۀدهن دودبزرگتربندودبهتربندآنهکدنست.دنحلدودلک

نبومحّم د نست،د دندهد نسبتد ب ننجکد آرن .دسلفید آنجکد نزد رند

بدبروجیدهن یدرنداهددردنسکن ربهدنودرنددب .د
ّ
هکروادپسردمهل

)یموی،د1380:د520/1(

منکبع

د نبندخردندبـه،دعی هللادبـندعیـ هللاد)1881م(.دنلمسـکلکدونلممکلـک.دـ

لح ا:دمطیعۀدبربل.

د لالع علی ـ
ّ
نبندعی نلحـق،دعیـ دنلمؤمـند)1412(.دمراصلد االط
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بهار - تابستان 13۹6

اسلماء االمکنة والبقلاع.دتحقحقدعلـیدمحّم دبحـکوی.دبحروت:د

دنرنلجحل.

د نقیـکلدآشـتحکنی،دعیّـکسد)1384(.دتکربـخدمغـولدنزدیملـۀدچنگحـزدتکدـ

تشکحلددولتدتحموری.دتهرنا:دنمحرایحر.

د قاطلع.دـ برهلان  )1379(.د خلـفد محّم یسـیندبند تیریـزی،د

بهدنهتمکمدمحّم دمعحن.دتهرنا:دنحمک.

د جرجکنـی،دسـیّ دنسـمکعحلد)1380(.دذخیلرۀ خوارزمشلاهی.دـ

تهـرنا:د ج6.د محـرری.د محّم رضـکد تحشـیۀد ود تصححـحد

فرهنگستکادعلومدپزشکیدنیرنا.

د جمکلـیدیـزدی،دنبوبکـردمطّهـرد)1386(.دفّرخ نامله.دبهداوشـشدـ

نیرجدنفشکر.دتهرنا:دنمحرایحر.

د )1383(.دـ نبیدنلیـراکتد محّم بـند نیشـکبوری،د جوهـرید

جواهرناملۀ نظاملی.دبهداوشـشدنیـرجدنفشـکر،دبـکدهمـککرید

محّم رسولددربکگشت.دتهرنا:دمحرنثدمکتوب.

د جوبنـی،دعطـکدملـکد)1387(.دتاریلخ جهانگشلای جوینلی.دـ

تصحححدمحّم دقزوبنی.دتهرنا:دهرمس.

د عی نلحیدبـندفخرنل بـندنلحسـنید)1382ق(.دنزهةالخواطلر ـ

وبهجةالمسلامع والنواظلر.دیح رآبـکد:دمطیعـةدمجلـسددنئـرةد

نلمعکرفدنلعثمکنحة.

د سـمرقن ی،دعی نلرزنقدبـندنسـحکقد)1372(.دمطلع سلعدین و ـ

تهـرنا:د نونبـی.د عی نلحسـیند بهدنهتمـکمد بحریلن.د مجملع 

پژوهشگکهدعلومدننسکنیدودمطکلعکتدفرهنگی.

د مفرح القللوب ـ )بیدتـک(.د محّمـ د محّم نایربـند نرزننـی،د شـکهد

)شرح قانونچه(.دالهور:دمطعیةدنسالمحة.

د عقحلیدعلویدشـیرنزی،دمحّم یسـیندبندمحّم هکدید)1385(.دـ

قـم:د نکظـم.د نسـمکعحلد مصحـحد عقیللی.د خالصةالحکملة 

نسمکعحلحکا.

د قطـرنادتیریـزید)1362(.ددیلوان.دتصححـحدمحّمـ دنخجوننی.دـ

تهرنا:دققنوس.

د اکشـکنی،دنبونلقکسـمدعی هللادبـندعلـید)1345(.دعرایس الجواهر ـ

و نفایس االطایلب.دتصححـحدنیرجدنفشـکر.دتهـرنا:دننجمندآثکرد

ودمفکخردفرهنگی.

د محّمـ دـ محقـقد نزهةالقللوب.د )1381(.د یمـ هللاد مسـتوفی،د

دبحرسیکقی.دقزوبن:دی بثدنمروز.

د بـندبکدتکربخدـ
ّ
نسـوی،دمحّم بندنیمـ د)1324(.دسـیرۀدجاللدنل 

جاللـی.دترجمـۀدمحّم علـیدنکصح.دبهداوشـشدخلحـلدخطحبد

رهیر.دتهرنا:دسع ی.

د بـندـ
ّ
جاللدنل  سـیرتد )1384(.د نیمـ د محّم بـند نسـوی،د

منکیرنـی.دتصححـحدودتعلحقـکتدمجتییدمحنوی.دتهـرنا:دعلمیدود

فرهنگی.

د بـندطوسـی،دمحّم بـندمحّمـ د)1363(.دتنسلوخ نامۀ ـ
ّ
نصحرنل 

تهـرنا:د رضـوی.د مـ رسد محّم تقـید تصححـحد ایلخانلی.د

العکت.
ّ
نط

د نفیسلی ـ فرهنلگ  )بیدتـک(.د )نکظمدنالطیـک(د علیدنایـرد نفیسـی،د

رنودسار(.دمق مۀدمحّم علیدفروغی.دتهرنا:دخحکم.
َ
)ف

د ه نبـت،درضکقلیدخـکاد)بیدتک(.دفرهنـگدننجمـندآرنیدنکصری.دـ

بکدنهتمکمدودسـرمکبۀدآقکیدیکجدسـیّ دنسـمکعحلداتکبچـی.دتهرنا:د

اتکبفروشیدنسالمحه.

د بندفضـلدهللاد)1384(.دجامع التواریخ )تکربخدـ
ّ
هم ننی،درشـی نل 

هن دودسـن دوداشـمحر(.دتصحححدمحّم دروشـن.دتهـرنا:دمحرنثد

مکتوب.

د بند)1993م(.دمعجم االدباء.دتحقحقدـ
ّ
بکقـوتدیمـوی،دشـهکبدنل 

نیسکادعیّکس.دبحروت:ددنرنلغربدنالسالمی.

د علیدنقـیدـ ترجمـۀد معجم البللدان.د )1380(.د ــــــــــــد

منزوی.دتهرنا:دسکزمکادمحرنثدفرهنگیداشورد)پژوهشگکه(.


