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   اسالم جهاِنالعات كهن تاريِخجواهرالعلوم، اطّ
  ∗حسين تسبيحي محمد

ن يا. باشد  ميهقار به در شخطّي از پژوهشگران ارزنده نسخ يحين تسبي حسمحمددکتر 
قات يخصوص در مرکز تحق هه و بقار بهش از دو دهه حضور در شي بعد از بيرانياستاد ا
 ير حاوي کوتاه زيگفتگو. ران بازگشته استيا  بهست که يآباد چند سال  اسالميفارس

  .ميخوان  مين گفتگو رايباهم ا. ه استقار به در شي چند دانشهاي  کتابة دربارياطالعات
را  »يوني هماجواهرالعلوم« کتاب يم که جنابعالي خبردار شدراًي اخ!استاد •

  .ديمان صحبت کني براين اثر کميدر خصوص ا. ديا ح کردهيتصح
از  العات عمومي جهان اسالم را دربردارد وكتابي كهن است كه اطّ »مجواهرالعلو«

 علم ١٢٠وگو از  ف گردآوري شده و در آن گفتلّؤآغاز خلقت بشري تا عهد م
 .است آمده

پزشکي، هندسه، موسيقي،  العات عمومي شامل علم، اط١٢٠ّ يا »جواهرالعلوم«
مسكيني   فاضلمحمداثر   ود را دربردار…ات، خط و زبان وادبي تاريخ، جغرافيا،
  .سمرقندي است

 العات عمومي جهان اسالم است كه از آغاز خلقت بشرياين كتاب در حقيقت اطّ

  .اند ف گردآوري شدهلّؤتا عهد م
  ست؟ين کتاب چيه ايوجه تسم •

ين بابر پادشاه مغول هند همايون پسر ظهيرالد يننصيرالدن کتاب يا ةوجه تسمي
بخش مركز   گنجةآيد كه در كتابخان مي شمار فردي به  بهر منحصخطّي ةاست و نسخ

                                                   
  .پژوهشگر نسخ خطّي فارسيمحقّق و   ∗

 



   اسالم جهاِناطّالعات کهن تاريِخ, جواهرالعلوم  ٤٤٩

  

در اين كتاب . شود داري مي نگه آباد تحقيقات فارسي ايران و پاكستان اسالم
گردآوري  ف آنلّؤم وضوعي كه شامل حال انسان شده باشد تا عهد زندگانيمهر

  .شده است
و نگارش تا تاريخ وجود آمدن خط، زبان   به كتابي كهن است كه از»جواهرالعلوم«

  .وگو شده است گفت  علم١٢٠و در آن از   مغول اشاره كردهةدور
ها را   علمةموضوع هم  موضوع جداگانه دارد كه اگر١٠٠اقل هر علمي حد

فهرست اعالم كتاب ببينيم،  در
 موضوع علمي، ٢،٠٠٠بيشتر از 
توان در آن  و ادبي را مي تاريخي
  .يافت

 يش چند دانهاي گر کتابياز د •
  .دييمان بگويه براقار بهدر ش

رواج تاريخ  در تاريخ هزار ساله
ه، قار بهزبان فارسي در ش

دانشي فارسي در اين  هاي چند  در دربارهاي دودمان مسلمان، کتابخصوصاً
فرهنگ  ها در شمار آثار ارزشمند دانش و سرزمين تأليف شده که برخي از آن

  .اند ايراني
 آملي محمدين الد  شمسالفنون نفايسبراساس  فاضل در کتاب خود که آن را محمد

علوم گوناگون، نظير پزشکي، هندسه،   به امام فخر رازي تأليف کرده،العلوم جامعو 
ات و اخالق پرداخته استموسيقي، تاريخ، ادبي.  
گردان ين احمد گيالني، از شاالد  تأليف نظام»دانش ةشجر «ها يكي ديگر از كتاب

اين کتاب، . لکنده استشاه در گُ  عبداهللا قطببزرگان درباِر ميرداماد در اصفهان و از
ه ين و بقيالد  رساله آن نگارش نظام١٨٠که بيش از   رساله است١٠٣اي از  مجموعه
 اي مهم ه كه كتابخانه آصفيةکتابخان  كهن درةنسخ اين. اي از آثار ديگران است گزيده

  .شود  مييدار نگه. دارد حيدرآباد قرار آيد و در شمار مي هو معتبر هند ب

كتابي كهن است » جواهرالعلوم«
العات عمومي جهان كه اطّ

از آغاز  اسالم را دربردارد و
ف لّؤخلقت بشري تا عهد م

و در آن گردآوري شده 
  علم آمده١٢٠وگو از  گفت

 .است



  ٤٥٠  قند پارسي

  

 ١٠٥٤-١٠٥٩هاي  صادق نامي اصفهاني که در سال تأليف ميرزا» شاهد صادق«
شمار   بههاي چنددانشي فارسي ديگر کتاب هجري قمري در اکبرآباد نوشته شده، از

  .ه تأليف شده استقار بهکه در ش آيد مي
زيب   که در پادشاهي اورنگمحمدين بن فخرالد خان  تأليف ميرزا»الهندةحتف«

 المعارف هنر است و ةاي داير  اعظم تأليف شده گونهمحمدعالمگير براي پسرش 
 نگارش آن، دستور زبان هندي، عروض اهل ةموضوعاتي چون الفباي هند و شيو به

  .زدپردا مي شناسي هنديان، بديع در نزد هنديان، موسيقي و قافيه قيافه هند،
  


