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نقذ هنابع هنذی در هعرفی نُسخ خطی هثنوی سراپای ههری

1

ث ٕٟٗعالٔ٣

2

دا٘ـج ٢ٛدوتشٌ ٢ش ٜٚصثبٖ  ٚادث٥بت فبسػ ،٣دا٘ـىذ ٠عّ ْٛا٘ؼب٘ٚ ،٣احذ ؿٟشوشد ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔ ،٣ؿٟشوشد ،ا٤شاٖ.

دوتش ٔحٕذ حىٓ٥آرس

3

دا٘ـ٥بس ٌش ٜٚصثبٖ  ٚادث٥بت فبسػ ،٣دا٘ـىذ ٠عّ ْٛا٘ؼب٘ٚ ،٣احذ ؿٟشوشد ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔ ،٣ؿٟشوشد ،ا٤شاٖ٤ٛ٘(.ؼٙذٔ ٠ؼئ)َٛ

دوتش اصغش سضبپٛس٤بٖ

4

اػتبد٤بس ٌش ٜٚصثبٖ  ٚادث٥بت فبسػ ،٣دا٘ـىذ ٠عّ ْٛا٘ؼب٘ٚ ،٣احذ ؿٟشوشد ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔ ،٣ؿٟشوشد ،ا٤شاٖ.

چى٥ذٜ
ؾطظمین هنس اظ نظط زاضا ثوزن نؿرههبی ذغی فبضؾی ،ثؿیبض غنی و زضذووض ووروه اؾو
قنبؾبیی این میطاث ػظیم فطهنگی و وهیۀ فهطؾ هوبی موحوو و ػی وی اظ نهوب ضوطوضوی
ثیچونوچطاؾ

ظیطا وحییل محتوایی فهطؾ هب و منبثغ هنسی نكبن میزهس که این منوبثغ

زض مؼطفی نؿد ذغی فبضؾی ،وهویطی ضوقن ثه ذواننسه انتقبل ن یزهنس .اظ ر یوه حوبضی
که زض این منبثغ ثهاقتجبه مؼطفی قسه ،نؿرۀ ذغی مخنوی ؾطاپبی مهطی ػطة اؾ
ثه مهطی قبػطِ زضثبض نوضرهبن و ه چنین مهطی هطوی نؿج

که ن ضا

زازهانوس .زض ایون مقب وه اثتوسا

فهطؾتی اظ مهطیهبی مؼطوف که اظ نهب زض وصکطههب شکطی ثه میوبن موسه اضا وه مویقووز،
ؾپؽ ثه مؼطفی مهطی ػطة و مخنوی ؾطاپبی وی میپطزاظیم و زض ذط منبثغ هنسی ضا که ثه
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وبضید پصیطـ96/8/18 :
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مخنوی ؾطاپب پطزاذتهانس ،نقس میکنیم .وأکیس این مقب ه ثط نقس ،ثطضؾی و ثبظنگطی منبثغ مطوجظ
ثب فطهنگ ایطان اؾ

که ووؾظ غیطفبضؾیظثبنوبن نوقوته مویقووز ا جتوه ضیكوۀ ثؿویبضی اظ

اقتجبهبت و ذیظ نبمهب زض این منبثغ ضا ثبیس زض وصکطههبی فبضؾی رؿ ورو کطز .اعالػبوی
که وصکطههب زض اذتیبض مب قطاض میزهنس ن یووانس ا عامبً نحیح ثبقس .وصکطهنویؿبن ؾه قوبػط
مهطینبم ،مهطی هطوی مهبحت گوهطقبزثیگم و ه ؿط حکیم ػجسا ؼعیع ،مهوطی مهوبحت
نوضرهبنثیگم و مهطی ه ؿط کطیمذبن ظنس ضا ثب یکسیگط ذیظ کطزهانس و ه وین اموط ؾوجت
انتؿبة اقتجبه مخنوی ؾطاپبی مهطی ػطة ثه ؾبیط قبػطان مهطینبم قسه اؾ .
ٚاطٜٞب ٢وّ٥ذ٢
نؿرۀ ذغی ،مخنوی ؾطاپب ،مهطی ،منبثغ هنسی.
ٔ .1مذٔٝ
ضواثظ فطهنگی و ظثبنی ایطان و قجهقبضۀ هنس ثب وضوز ضیبییهب ثه ؾطظمینهبی ایوطان و هنوس
زض حسوز  1100وب  1500ؾبل پیف اظ میالز غبظ قس (نک :کومبض .)12 :1386 ،این ضواثظ ثب
فتوحبت ؾیغبن مح وز غعنوی گؿتطـ یبف
ضؾیسن حکوم

(نک :ربثطینؿت )29 :1388 ،و ثب ثه قسضت

مغول ثه اود ضؾیس .زض این زوضه ،ظثبن فبضؾی ضؾ ی

یبف

و ثؿویبضی اظ

حبض ازثی ،وبضیری ،مصهجی و ؾیبؾی ثه این ظثبن نوقته قس فطوانی نؿدِ ذغوی فبضؾوی زض
کتبثربنههب و مطاکع اؾنبزِ قجهقبضه ز یل ثط این ازػبؾو  .ثركوی اظ ایون نؿورههوب زض زوضۀ
حکوم

ک پبنی هنس قطقی ثطیتبنیب اظ هنس ذبضد قس و ثركی زیگطی ثهنوضت پطاکنسه زض

کتبثربنههبی مرتیف قجهقبضه نگهساضی میقوز .مغب ؼه و نكط ایون میوطاث ػظویم فطهنگوی
ػالوه ثط وک یل زانؿتههب زض قنبذ

و سن اؾالم و ایطان ،زض وهحیح ؾبیط کتت موطوجظ ثوب

ظثبن فبضؾی مفیس اؾ  .وهیۀ فهطؾ نبمههبی نؿرههبی ذغی یکی اظ ضاههبی انتقبل ؾوطیغ
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اعالػبت ثه پػوهكگطان زض قنبذ
زض مؿیط زضؾ

هسای

نحیح منبثغ اؾ

که اگط ثب زق

انزبم گیطز ،محقو ضا

ذواهس کطز .زانكگبه کیکته ،ک یؿیون میی نؿرههبی ذغوی هنوس،1

انز ن ؾویبیی 2و انؿوتیتوی مغب ؼوبت قوط قنبؾوی 3اظ ر یوه نهبزهوبی فؼوبل زض ظمینوۀ
فهطؾ نویؿی نؿد ذغیِ هنس هؿتنس .اظ میبن مز وػههبی نفیؽ نؿد ذغی کهن میوووان
گنزینۀ محفوػ زض کتبثربنۀ زانكگبه ث جئی ضا نبم ثطز .زض این مز وػه ،نؿرهای اظ ؾوطاپبی
مهطی نگهساضی میقوز که موضوع ثحج مب زض این رؿتبض اؾ .
 .2پ٥ـ ١ٙ٥تحم٥ك
غیط اظ مغب ت مرتهطی که زضثبضۀ مخنوی ؾطاپبی مهطی زض وصکطههب مسه اؾ  ،ثوب ؾوه احوط
زیگط زض این ظمینه ضوثهضو میقویم:
2و« .1وهحیح یینۀ ثسنن ب (ؾطاپب)» (حجیجوینوػاز )1380 ،مؼطفوی ار وب ی  12ؾوطاپبی
مكهوض ازة فبضؾی ،قطح حب ی مرتهط اظ مهطی ،مؼطفی نؿد مووضز اؾوتفبزه و زض نهبیو
متن وهحیح قسه ؾبذتبض این پػوهف ضا وكکیل میزهس.
2و« .2ؾطاپب :یکی اظ انواع ازثی غطیت فبضؾی» (قفیؼیون )1389 ،نویؿنسه زض این مقب وه
ثه مؼطفی مرتهط ؾطاپبهب و وحییل ؾبذتبض ازثی و وروه ثالغی ایون نووع ازثوی پطزاذتوه و
اقبضهای هم ثه ؾطاپبی مهطی ػطة کطزه اؾ .
2و« .3ؾجکقنبؾی زیوان مهطی ػطة و مؼطفی نؿود ذغوی ایون زیووان» (حکویم شض و
ػالمی )1395 ،نویؿنسگبن زض این مقب ه ض ن مؼطفی نؿدذغی اقؼبض مهطی ،ویػگویهوبی
قبذم قؼط وی ضا اظ رنجههبی ازثی ،ظثبنی و فکطی ثطضؾی کطزهانس.
 .3سٚؽ پظٞٚؾ
موضوع این مقب ۀ مؼطفی نؿد ذغی مخنوی ؾطاپبی مهطی ػطة و ثطضؾوی ایطازهوبی منوبثغ
هنسی ن اؾ  .نویؿنسگبن پؽ اظ مغب ؼۀ وصکطههب و منبثغ فبضؾی مطوجظ ثب مخنوی ؾطاپب ثوه
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منبثغ هنسی پطزاذته و اقکبل این منبثغ زض مؼطفی مخنوی مصکوض ضا نقس و ثطضؾی کطزهانس.
ٟٔ .4ش ٢و٥ؼت؟
نبمهبی متكبثه ثین قبػطان فبضؾیظثبن اظ قسیم ثبػج قسه که مطزم نهب ضا ثهربی یکوسیگط
اقتجبه ثگیطنس و یب حتی قؼط یکی ثه زیوان زیگطی ثطوز ثه ه ین ز یل قجل اظ اینکه ثه قبػط
موضز نظط پطزاذته قوز ،فهطؾتی اظ مهطیهبی ؾرنوض که اظ نهب زض وصکطههب شکطی ثه میبن
مسه اضا ه میقوز:
ـ ٟٔشٔ ٢ـٟذ « :٢اظ قهط مكهس موسه زض ایون زیوبض مکكو یطو ؾوکون

ن ووزه ،و مكوبعۀ

قبهسان مؼبنی و ضوقنگط مط ت ؾرنسانی ثوز» (ضاقسی ،1346 ،د« .)1905 :4ز ف مكوهس مهوط
قبهسان مؼبنی و کالمف مقجول عجبیغ و اضثبة ؾرنسانی اؾ » (ؾییم ثهوپب ی.)480 :1295 ،
ـ ٟٔش ٢وـٕ٥ش« :٢اظ قؼطای قبه چک ثوز زض فضبیل ػیم ؾرنوضی ثهطۀ وافط زاق »
(ضاقسی ،1346 ،د.)1905 :4
ـ ٟٔش ٢وبصس« :٣٘ٚثبنو ضثبة زذتط میطظا اثوا قبؾم کبظضونی ،ت  1270ـ» (ذیبمپووض،
 ،1372د.)890 :2
ـ ٟٔش ٢ال٥ٞجب٘« :٣مهطانگیع نیکنػاز زذتط مح سوقی ،ت 1316ـ» (ه بنرب).
ـ ٟٔش ٢ثخبسا« :٣٤حبمس ذواره فطظنس قبضی ػجسا وهبة ثربضایی» (ه بنرب).
ـ ٟٔش ٢دِ« :ُ٥اظ ظنبن ؾرنوض» (ه بنرب).
ـ ٟٔش ٢خ :٣٤ٛمهطی ظنوظی متریم ثه فسوی اظ قبػطان قطن ؾیعزهم هزطی« ،مالیی
واضؾته ثوز ،و زض ازة و نزوم زؾ

زاق  .ثه ؾه ظثبن فبضؾی و وطکی و ػطثی اقؼبضی اظ

او مبنسه اؾ » (ضیبحی.)225 :1372 ،
ـ ٟٔشٔ ٢ؤٔٗ :اظ ظنبن ؾرنوض قطن چهبضزهم اؾ

(مكیط ؾیی ی ،1335 ،د.)247 :2
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ـ ٟٔشٔ ٢عتضذ :اظ ظنبن ؾرنوض قطن چهبضزهم اؾ

(ه بن ،د.)323 :3

ـ ٟٔش ٢خبت :ٖٛاظ قؼطای ػخ بنی ثوزه و قهبیس و غع یبت ظیجبیی ثه ظثبن وطکی ؾوطوزه
اؾ

(نک :ازضنه ی.)122 :1325 ،
ـ ٟٔشٞ ٢ش :٢ٚاؾ ف مهطا نؿب و اظ قبػطان ظمبن میطظا قبهطخ گوضکبن اؾ .
ـ ٟٔش ٢ؿبعش دسثبس ٘ٛسجٟبٖث :ٍٓ٥ثؼضی اظ وصکطه هب وی ضا اظ قوبػطان قوطن یوبظزهم

هزطی و مالظم ثبنو رهبنثیگم (وفبت  ) 1055میزاننس و نبم ه ؿوط او ضا ذواروه حکویم
شکط کطزهانس.
ـ ٟٔش ٢عشة :ؾیس ػیی رجلػبمیی اظ قبػطان ؾوسۀ یوبظزهم« ،مكوبضا یه رووان نوبمطاز
زضویكی اؾ

زض ک بل نالح ،فی ا ز یه وحهییی کطزه و زض وطثیو

نظوم عوجؼف غفوی

زاضز ،م...و ؾیس وریم زاضز ،گبهی مهطی هم مویکنوس» (نهوط ثبزی ،1378 ،د .)568 :1وی
«زض ظمبن ؾیغبن حؿین نفوی ثه منهت میکا كؼطایی ؾطافطاظ گطزیس» (هبق ی ؾنسییوی،
 ،1372د.)250 :5
زض این مقب ه غیط اظ مهطی ػطة ،مهطی هطوی و مهطی قبػط زضثبض نوضرهبن کوه ؾطگصقو
نهب ثب مخنوی ؾطاپب زض اضوجبط اؾ  ،ؾبیط قبػطان زض مقو ۀ ثحج مب قطاض ن یگیطنس.
ٔ .5ث ٢ٛٙػشاپبٟٔ ٢ش٢
این مخنوی  126ثی

زاضز و زض ثحطِ ضمل مؿسؼ محصوف (فبػالون فبػالون فبػین) ؾطوزه

قسه اؾ  .موضوع انیی مخنوی ؾطاپبی مهطی ،ظیجبقنبؾی و وونیف کبمل انوسام مؼكوو
اؾ

زض واقغ «ؾطاپب یکی اظ انواع ازثی فبضؾی اؾ

کوه زض ن قوبػط یوب نویؿونسه ه و

انیی و غبظین ذوز ضا زض ونف ظیجبییهبی ؾطاپبی مؼكو ػ ومبً مغبثو ؾنّ هبی ازثوی
ثه عطظ ذیب ین و هنطمنسانهای ثه کبض ثؿته ثبقس» (قفیؼیون.)151 :1389 ،
5ـ .1ػبختبس ٔث ٢ٛٙػشاپبٟٔ ٢ش٢
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5ـ1ـ .1تٛص٥فبت وّ ٚ ٣ا٘تضاع ٣اص ٔعـٛق
قیطینحطک  ،غنذ و زالل ،حؿن ،ر بل ،اقبضات ،ؾرن ،ریوۀ نبظ ،نبظ ،قهقهوه ،نطموی،
نبظکی ،عطاوت ،ذوقجویی ،نَفؽ ،مسّ نگبه ،ػط  ،مالح  ،وغبفول ،نوسا ،قووذی ،و کوین،
گطزـ چكم ،ؾبیه ،واظ ،شات ،وجؿم ،ون ،ضؾب ،قطم و حیب ،نگبه مؿ  ،ذوطام ،مهوط ،کوین،
ػكوه ،قوخ ،نجبح  ،قیطینربن ،ت نوقین ،قکطذنس ،نكئه.
5ـ1ـ .2تٛص٥فبت ا٘ذاْ ثذٖ ٔعـٛق
قس ،قبم  ،ؾط ،فط  ،ظ ف ،ؾط ظ ف ،گیؿو ،مو ،ضخ ،ضذؿبضه ،چهطه ،رجین ،چینِ رجین،
پیكبنی ،اثطو ،زنجب ۀ اثطو ،مػه ،مػگبن ،ذوبل ،شقون ،چكوم ،زنجب وۀ چكوم ،مطزموک ،گووـ،
ثنبگوـ ،ثینی ،زهبن ،زنسان ،ظثبن ،چبنه ،گیو ،غجغت ،گوطزن ،قوبنه ،زوـ ،غووـ ،ؾوینه،
پؿتبن ،ثبظو ،ؾبػس ،زؾ  ،پنزه ،انگك  ،نبذن ،کف زؾ  ،پك

زؾ  ،ک ط ،قکم ،نبف،

ؾطین ،فبـِ نهبن ،ضان ،ظانو ،ؾب  ،پب ،کف پب.
5ـ1ـ .3صٛ٤س  ٚجبٔ ٚ ٝآسا٤ؾ ٔعـٛق
وؾ ه ،ؾطمه ،گوقواضه ،گیوثنس ،حنب ،ذیؼ  ،پیطاهن ،زامن ،وک ه ،غب یه ،غبظه ،گیگونوه،
ػنجط ،ػنّبة ،گالة.
٘ .6ؼخٞٝب ٢خطٔ ٣ث ٢ٛٙػشاپبٟٔ ٢ش٢
 کتبثربنۀ مطکوعی زانكوگبه وهوطان ،قو بضۀ ،4239/3 ،4430 ،2950/14 ،3689/12 ،3217
.4391/4
 کتبثربنوو وۀ مزیووووؽ ،قوووو بضۀ 1146 ،9407/5 ،14053/7 ،14148ؼؼ،13463/35 ،
.5748/3 ،2329/16 ،14178/9 ،9425/18
 کتبثربنۀ ؾتبن قسؼ ضضوی ،ق بضۀ 43410م ،ض ی ۀ .235/2 ،43409
 کتبثربنه و موظۀ میی میک ،ق بضۀ .5091/5 ،4719 ،4899/8 ،4932/8 ،4676/5 ،5114
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دایرةالمعارف ثعضگ اؾالمی ،ق بضۀ گ54ح و 57ح.

 کتبثربنۀ
 ؾبظمبن اؾنبز و کتبثربنۀ میی ر هوضی اؾالمی ایطان ،ق بضۀ /2581-3061ز.1234896 ،
 کتبثربنۀ زانكگبه اموبم نوبز (ع) ،قو بضۀ ،104707 ،104701 ،104700 ،96642 ،93108
.94296 ،93108 ،85217
 موظۀ ثطیتبنیب ،ق بضۀ .22789/1 ،or4772
 کتبثربنۀ گنذثرفِ اؾالم ثبز ،ق بضۀ .10849
 موظۀ میی کطاچی ،ق بضۀ N.M.1963-250/4 ،N.M.1952-202/18-8

 کتبثربنۀ ؾیغنتی نسن ،ق بضۀ .674/9
 کتبثربنۀ زانكگبه ث جئی ،ق بضۀ .78
 .7فٟشػت ٘ؼخ خط ٣وتبثخب٘ ١دا٘ـٍب ٜثٕجئ٣
کتبثربنۀ زانكگبه ث جئی قوبمل مز وػوه هوبی اهوسایی ذوبنوازه هوبیی ه چوون ذغرغوؽ
( )Khatkhatesو محققبنی مبننس قید ػجسا قبزض ؾطفطاظ و نف ػیوی انوغط فیضوی اؾو
( .)Khalidi, 2003: 38فهطؾ

وونویفی نؿود ذغوی ػطثوی ،فبضؾوی و اضزو زض کتبثربنوۀ

زانكگبه ث جئی ثه کوقف ذب س ثهبزض و قید ػجسا قبزض منتكط قسه اؾو
زاضا قیبمه .)1935 ،زض این فهطؾ

(ث جئوی :انتكوبضات

ثب غ ثط هكتهس ػنووان نؿورۀ ذغوی فبضؾوی مؼطفوی و

مؿترطربوی کووبه اظ هط احط زض کنبض ن زضد قسه اؾو  .اظ ویػگویهوبی ذووة ایون احوط،
وقؿیمثنسی زقیو و ن بیههبی ربمغ زض غبظ و پبیبن کتوبة اؾو
ثهضاحتی میووانس مكرهبت نؿرۀ موضز نظط ذوز ضا زض فهطؾ

ثوهگونوهای کوه ذواننوسه
ثیبثس.

ٔ .8ث ٢ٛٙػشاپبٟٔ ٢ش ٢دس فٟشػت وتبثخب٘ ١دا٘ـٍب ٜثٕجئ٣
زض نفحۀ  155این فهطؾ

ثب اؾتنبز ثه یک رُنگ ذغی ،شیول نؿورهای ثوه نوبم «ؾوطاپبی
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مهطی» ثه ق بضۀ  78چنین مسه اؾ « :ثه زنجبل مخنوی اقبضهقسه زض ثبال ممط ت ا حؿنو یک
مخنوی فبضؾی زیگط که ثه ه بن موضوع ؾطاپب میپطزاظز ،مسه اؾ

که ووؾظ مهطی ؾطوزه

قسه اؾ  .این مخنوی زض  F.87ثهنوضت ظیط مسه اؾ :
ا ٢ثـــت چبثـــه ؿـــ٥شٗ٤حشوـــبت

جّــ٘ ٠ٛــبص تــ ٛچــ ٖٛآة ح٥ــبت

و زض  F.92ثب اثیبت ظیط و بم میقوز که وریم قبػط نیع زض ن ثه کبض ضفته اؾ :
سٚص  ٚؿــت ٟٔــش ٢ثــ٣تــبة  ٚتــٛاٖ

وـــشد٘ ٜـــبْ خـــٛؽ تـــٚ ٛسد صثـــبٖ

آدْ ٕٞچـــ ٛپـــش ٢حـــٛسا (ٞىـــزا)

4

وـــ ٝثـــ ٝد٘٥ـــبت فشػـــتبد ٜتـــ ٛسا

این قؼط نیع ووؾظ مؤ ف و نؿرهنویؽ وصکطه زض  22قوال  1270ثطاثط ثوب  18رووالی
 1854ضونویؿی قسه اؾ

پؽ اظ ثیبن مكرهبت ،قطح مرتهطی اظ قبػط میزهس و ثیوبن

می کنس که او یک ظن ظیجبضوی فبضؾی ثوزه که ووؾظ نوضرهبن میکه رهبنگیط پطوضـ یبفتوه
و موضز وكویو قطاض گطفته اؾ  .او پؽ اظ ن ثب حکیم ذواره محطمػیی که ز جبذتۀ او ثووز
اظزواد میکنس .یک نؿره اظ این قؼط ثهػنوان ؾطاپبی مهطی ووؾوظِ  Pertschزض مز وػوۀ
ثط ین ثه ق بضۀ  674/9موضز ووره قطاض گطفته اؾ » (.)Khan Bahadur, 1935: 155
٘ .9مذ فٟشػت وتبثخب٘ ١دا٘ـٍب ٜثٕجئ٣
ؾطاینسۀ مخنوی ؾطاپب زض این فهطؾ
زضثبض نوضرهبن مؼطفی قسه اؾ

ثب اؾتنبز ثه یک رُنگ ذغوی ،ثوهاقوتجبه مهوطی قوبػط
زضحب یکه این مخنوی ؾطوزۀ ؾیسػیی مهطی ػطة «ذیف

ؾیس مؿبػس رجلػبمیی اظ ذبک پبک رجلػبمل» (نهط ثبزی ،1378 ،د )568 :1موتریم ثوه
مهطی اؾ
پبیتر

که «زض اواذط نفویه ثه انفهبن میظیؿ » (مسضؼ ،ثیووب ،د« .)41 :6قوؼطای

ؾیغبنی ثسو ممهطی ػطةو حؿس ثطزنس ،ؾیغبن ثطین مؼنی مغیغ قس .ثوطای افحوبمِ

ذهبم ضوظی ؾط زیوان ػبم ثه مهطی امتحبنبً حکم زاز وب ثسیهه چیعی موظون ن بیوس وی زض
چنس ؾبػ

مخنوی ینۀ ثسنن بی ؾطاپبی محجوة زض ؾویک نظوم کكویس و ثوه نظوط قوبهی
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گصضانیس» (نجب .)783 :1343 ،کخطت نؿد ذغی این احط زض گنزینۀ مرغوعبت نكبن میزهوس
«مخنوی ؾطاپبی محجوة او محجوة قیوة ...اؾ » (ثهوپب ی.)107 : 1292 ،
کبملوطین و کهنوطین نؿرۀ ثهربمبنسه اظ زیوان مهطی زض کتبثربنۀ مطکعی زانكگبه وهطان
ثه ق بضۀ  3217نگهساضی میقوز .این نؿره قبمل غع یبت ،قهبیس ،مخنوویهوب و ضثبػیوبت
قبػط اؾ

و ثه ذظ ذوـ نؿتؼییو زض  376نفحه ،ضوظ زینوه  12قوؼجبن  1115هزوطی،

کبوجی ثه نبم اؾس ثن حؿن ثیک ثطای کتبثربنۀ میطظا مح سثبقط وحطیوط کوطزه اؾو  .مخنووی
ؾطاپب زض این نؿره ثب اثیبت ظیط غبظ میقوز:
ا ٢ثـــت چبثـــه ؿـــ٥شٗ٤حشوـــبت

جّــ٘ ٠ٛــبص تــ ٛچــ ٖٛآة ح٥ــبت

 ٜٚچـــ ٝجّـــ ٜٛسْ آٞـــ ٢ٛخـــتٗ

ٔــٛم ٔــ ٣ؿــ ٟش ــبٚٚع چٕــٗ
(ٕٞبٖ)54 :

و ثب اثیبت ظیط پبیبن میپصیطز:
سٚص  ٚؿــت ٟٔــش ٢ثــ٣تــبة  ٚتــٛاٖ

وــشد٘ ٜـــبْ خــٛؽ تـــٚ ٛسد صثـــبٖ

آدٔـــ ٣چـــ ٝچـــ ٝپـــش ٢حٛسِمـــب

وـــ ٝثـــ ٝد٘٥ـــبت فشػـــتبد ٜخـــذا
(ٕٞبٖ)62 :

ه چنین نؿرهای که زض این فهطؾ

ثب ػنوان نؿرۀ ثط ین ثه ق بضۀ  674/9مؼطفی قسه،

ه بن ؾطاپبی ؾیسػیی مهطی ػطة اؾ

( .)Pertsch, 1888: 695ایون نؿوره زض کتبثربنوۀ

ؾیغنتی ثط ین ،زض ض ن رُنگی ثه نبم گیكن ػكو مضجوط اؾو  ،مؤ وف و ووبضید ووأ یف
رُنگ مكرم نیؿ  .مخنوی ؾطاپب زض این رُنگ ثب ثی
ا ٢ثـــت چبثـــه ؿـــ٥شٗ٤حشوـــبت

ظیط غبظ میقوز:

جّــ٘ ٠ٛــبص تــ ٛچــ ٖٛآة ح٥ــبت

(رُنگ گیكن ػكو ،نؿرۀ ذغی ق بضۀ  674/9ثط ین :گ)81
و ثب ثی

ظیط پبیبن میپصیطز:
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آدٔـــ ٣چـــ ٝچـــ ٝپـــش ٢حٛسِمـــب

وـــ ٝثـــ ٝد٘٥ـــبت فشػـــتبد ٜخـــذا
(ٕٞبٖ :ي)83

ٍ٘ .10ب ٣ٞث ٝػب٤ش ٔٙبثع ٙٞذ
10ـNur Jahan: Empress Of Mughal India .1

نویؿنسۀ کتبة ،نوضرهبن :میکۀ هنسِ مغول ،5مخنوی ؾطاپب ضا ثه مهطی قبػط زضثوبض نوضرهوبن
نؿج

زازه اؾ

(.)Findly, 1993: 113

10ـDictionary of Indo-Persian Literature .2

واغهنبمۀ ازثیبت هنس-ایطان 6ؾطاینسۀ ؾطاپب ضا مهطی قوبػط نوضرهوبنثویگم مؼطفوی کوطزه
اؾ

(.)Hadi, 1995: 350
10ـRoyal Mughal Ladies and Their Contributions .3

نویؿنسۀ کتبة مكبضک

ظنبن زض ؾیغن

مغول ،7مخنوی ؾطاپب ضا ثه مهطی هطوی نؿوج

می زهوس و ػوالوه ثوط ن ،مهوطی هوطوی ضا اظ قوبػطان زضثوبض نوضرهوبن مؼطفوی مویکنوس
( .)Mukherjee, 2001: 175ا جته ضیكۀ این اقتجبه و ذیظ نبم ضا ثبیس زض وصکطههوبی فبضؾوی
رؿ ورو کطز.
 .11خّط ٘بْ ٟٔش ٢دس تزوشٜٞب ٢فبسػ٣
زض رواهط ا ؼزبیت ،او ین وصکطهای که اظ مهطی هطوی ؾرن ثوه میوبن موسه اؾو  ،چنوین
میذوانیم« :زض ایبم زو
مطوجۀ ذهونی

قبهطخ میطظا ،زض مالظم

گوهطقبزثیگم ،عوبة ا حوطاه ،ثووزه و

زاقته و ظن ذواره ػجسا ؼعیع حکیم ثوزه ...او ضا ثه ؾیغبن مؿؼوز میوطظا،

ذواهطظازۀ ثیگم ،نظط ضغج

ثوزه ،ضوظ ػیسی ...ثه زیسن او ضفته ثوز .ؾیغبن مؿؼوز زض ثوطد

قیؼۀ اذتیبضا سین ...نكؿته ثوز .ثؼس اظ زضیبف

مالقبت اظ هطرب حکبیبت مصکوض مویگكو .

زض ن محل حکیم ،که قوهط مهطی ثوز ،اظ زوض زض پبیبن قیؼه میگصق  .ؾیغبن وجؿم فطموزه
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او ضا ثه مهطی ن وز( »...فرطی هطوی124 :1968 ،و .)125زض ایون ووصکطه ،مهوطی هوطوی ظن

ذواره ػجسا ؼعیع حکیم و اظ مالظمبن گوهطقبزثیگم مؼطفوی قوسه و قوول کتوبةِ ضوضوبت
ا زنبت فی اونبف مسینۀ هطات مُهط وأییسی اؾ

ثوط نوح

گفتوههوبی نوبحت روواهط

ا ؼزبیت« :مهطی هطوی زض نحنۀ ارت بع ن مسینۀ فبضیه ثطوظ و ظهوض ن وزه و زاز فضل و
ازة و ؾرنسانی زازه اؾ  .ظورۀ ذواره ػجسا ؼعیع پعقک مرهول ؾیغبن قبهطخ میطظا
ثوزه ،اؾ ف مهطا نؿب و اظ ظنبن مكهوض ظمبن میوطظا قوبهطخ گوضکوبن اؾو  ،زض فضوبیل و
ک بالت قهطۀ رهبن ثوزه و ثب گوهطقبزثیگم قبهعازهذبنم ن زوزمبن مأنوؼ و مؼبقط ثووزه
اؾ » (ظمزی اؾفعاضی ،1339 ،د.)35 :2
زض وصکطۀ مرآةالخیال ثوب ػنووان مهوطی هوطوی موسه اؾو  ...« :اظ نعزیکوبن مههوسِ ػُییوب
نوضرهبنثیگم ثوز ضوظی زض ذسم

ثیگم ثبالی قهط رهبنن ب نكؿوته ثووز .نبگوبه ذواروه

حکیم که قوهط مهطی مصکوضه ثبقس ،زض پبیین قهط ن وزاض قس .ثویگم مهوطی ضا فطمووز کوه
ذواره ضا ثغیجس ( »...وزی278 :1377 ،و .)279نبحت وصکطۀ مرآةالخیاال او وین کؿوی کوه
ثهربی گوهطقبزثیگم ،مهطی ضا اظ نعزیکبن نوضرهبنثیگم مؼطفی میکنس و واقؼۀ حکیم ضا که
زض رواهط ا ؼزبیت ثه ؾیغبن مؿؼوز منؿوة اؾ  ،ثه نوضرهبنثیگم نؿج

میزهس.

وصکطۀ نتبیذ االفکبض ه بننس مرآةالخیال ه بن قهۀ نوضرهبنثیگم و مهطی و حکیم ضا نقل
میکنس (نک :گوپبموی .)721 :1387 ،وصکطۀ حؿوینی نیوع ه وین زاؾوتبن ضا موی وضز (نوک:
حؿینی ؾنجهیی.)323 : 1292 ،
وصکطۀ ضوظ ضوقن ػالوه ثط اینکه نبحت ػنوان ضا مالظم نوضرهبنثیگم میزانوس ،مهوطی
هطوی ضا اظ مهطی ػهس قبهطخ رسا میکنس و مینویؿس« :مهطی هطویه ظن اظ قووم رالیوط و
ظورۀ کطیم ذبن وکیلا ؿیغنۀ ایطان اؾ  ...وی ثه وروه پیوطی و ضوؼف قووهط ذووز ،ثوب
قبهطخ میطظا پنهبن ؾطّی زاقته( »...نجب665 :1343 ،و.)666
امب حکیم قبه مح س قعوینی زض وطر ۀ مزب ؽ ا نفبیؽ ،مهطی ضا ظن موالنب حکیم عجیت
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میطظا قبهطخ مؼطفی و نقل کطزه اؾ
ثب او نحج

زاقته اؾ

که اؾتبز او قبگطزِ موالنب حکیم ثوزه ،مهطی ضا زیسه و

(نک :ػییكیط نوایی194 :1363 ،و.)195

نتیزه نکه وصکطهنویؿبن ؾه قبػط مهطی نبم ضا ثب هم ذیظ کوطزهانوس .1 :مهوطی هوطوی
مهبحت گوهطقبزثیگم و ه ؿط حکیم ػجوسا ؼعیع .2 ،مهوطی مهوبحت نوضرهوبنثویگم.3 ،
مهطی ه ؿط کطیمذبن ظنس.
٘ .12ت٥ج٥ٌٝش٢
ؾطاینسۀ مخنوی ؾطاپب ،ؾیسػیی مهطی ػطة اؾ
قبػط زضثبض نوضرهبن و مهطی هطوی نؿج

و منبثغ هنوسی ثوهاقوتجبه ن ضا ثوه مهوطی

زازهانوس ثنوبثطاین الظم اؾو

منوبثغ موطوجظ ثوب

فطهنگ ایطان که زض ذبضد اظ ایطان وأ یف قسهانس ،نقس و ثطضؾی و ثبظنگطی قونس و ضو ن
احتطام ثطای فهطؾ نویؿبن غیطفبضؾیظثبن ،ثب وؼبمالت زو هب قیوههبی مسضن و زیزیتوبل
فهطؾ نگبضی ثط نؿد ذغی فبضؾی ذبضد اظ کكوض اػ بل قوز.
اعالػبوی که وصکطههب زض اذتیبض مب قطاض میزهنس ن یووانس ه یكه نحیح ثبقس و مغب ؼوۀ
وغجیقی این حبض اؾ

که میووانس نتبیذ ؾوزمنسی زاقته ثبقس .زض کتبة ضوضبت ا زنبت فی

اونبف مذینةهرات اظ مهطی هطوی ثهػنوان مؼبقط گوهطقبز یبز قسه اؾ  ،ثنوبثطاین قوول
وصکطههبی چون مرآةالخیاال ،نتبیذ االفکبض ،ضوظ ضوقن و نویؿنسۀ کتوبة Royal Mughal

 Ladies and Their Contributionsنحیح نیؿ  .ظبهطاً هیچ قبػطی ثب وریم مهوطی زض
مهبحج

نوضرهبنثیگم نجوزه و او ین کؿی که مهطی ضا قبػط زضثبض نوضرهبن زانؿته مؤ ف

مرآةالخیال اؾ

که احت بالً ػجبضت نؿرۀ ذغیای اظ رواهط ا ؼزبیت ضا زضؾ

ثهاقتجبه «گوهطقبزثیگم» ضا «نوضرهبنثیگم» ؾبذته اؾ
حکبی

نروانسه و

و ثه وقییس اظ وی زیگطان هوم ایون

ضا نقل کطزه و ثهاقتجبه مهطی ضا اظ ظنبن هنس و ه نكین نوضرهبن زانؿتهانس.
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ه سان :ؾپهط زانف.
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