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Abstract
Along with the kings, women in the Gurkani court of India were supported
and encouraged by Persian-speaking poets and speakers to be of effect on
the status and the stability of the Persian language and literature in India.
They provided the ways and means of expanding the language among the
Indian courtiers. Under the courtiers’ support, most of those women created
great works in Persian and established schools and libraries to compile and
translate prominent works of the Persian language. This provided the
ground for the consolidation and learning of this language. Also, many such
women have left behind prose and poetic works in Persian, which is due to
their being fond of the Persian Language and Literature. What predisposed
the situation for this enterprise was the literary education popular in the
Gurkani Dynasty and the poetic and literary environment in which they
grew. The present research aims to examine the role of Gurkani women in
the expansion of the Persian language and literature. For this purpose, the
main question is ‘How did the women in the Gurkani court influence the
spread of the Persian language and literature in India?’ The significance of
this research is that, so far, no independent study has been carried out on
the role and performance of Gurkani women in the development and
expansion of the Persian language and literature. The study addresses the
subject via a descriptive-analytic method.
Keywords: Court women ؛Persian Language and Literature ؛India؛
Gurkanian of India.



Date of receiving: 2018/12/20
Date of final accepting: 2019/7/1
1 - email of responsible writer: a.jafari@ltr.ui.ac.ir

فصلنامة علمي كاوشنامه
سال بيست و یکم ،بهار ،9311شماره44
صفحات 1 - 49

زنان دربار گورکانیان هند و نقش آنان در گسترش زبان و ادب


فارسی (219 -3311هـ  .ق).

زهره قدیری
دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه اصفهان

دکتر علیاکبر جعفری

1

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

دکتر علیاکبر کجباف
استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

چکیده:
زنان دربار گورکانیان هند ( 219-1111هـ  .ق ).همگام با شاهان با حمایت و تشویق شعرا و سخنوران
فارسیزبان ،در سرنوشت زبان و ادب فارسی و تثبیت و تحکیم جایگاه آن در این سرزمین کارساز و مؤثر
بوده و موجبات رواج و گسترش آن را در بین درباریان و نخبگان هند فراهم آوردند .عالوه بر این ،اغلب آنان
با حمایتهای خویش ،در خلق آثار بزرگ و ارزنده به زبان فارسی و نیز با ساخت مدارس ،کتابخانهها و
تألیف و ترجمه آثار بزرگ زبان فارسی ،زمینۀ تثبیت و فراگیری این زبان را فراهم آوردند .همچنین ،بسیاری
از این زنان به برکت تربیت ادبی که در سلسله گورکانیان ،موروثی و رایج بود و به مدد محیط آکنده از شعر
و ادب که در آن نشو و نما یافته بودند ،آنچنان با زبان و ادبیات فارسی انس و الفت یافتند که ذوق سلیمشان
شکوفا شد و با طبعآزمایی  ،آثار زیادی از نظم و نثر به این زبان از خود به یادگار گذاشتند.
بررسی نقش و عملکرد زنان دربار گورکانی در توسعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی ،هدف این
پژوهش است .به همین منظور ،این سؤال اصلی مطرح است که زنان دربار گورکانیان چرا و چگونه در گسترش
زبان و ادبیات فارسی در هند تأثیرگذار بودهاند؟ پژوهش حاضر به شیوه توصیفی–تحلیلی به این موضوع
میپردازد .ضرورت انجام این پژوهش از آن روست که تاکنون پژوهش مستقلی در خصوص نقش و عملکرد
زنان دربار گورکانی در توسعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی انجام نشده است.
واژگان کلیدی :زنان دربار ،زبان و ادبیات فارسی ،هند ،گورکانیان هند.
تاریخ دریافت مقاله9317/1/91 :

تاریخ پذیرش نهایي9318/4/91 :

 - 9نشاني پست الکترونيکي نویسندة مسئولa.jafari@ltr.ui.ac.ir :
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 -1مقدّمه
زبان فارسیي از اوارر ررن اول جرر به جند نفو كرد و سس  ،در نتيرة حمالت
متواتر و پياپي سیالیي زننو  ،در ای منققه روا یافت پ

از سقو دولت زننو

و محدود شییدن رلمرو هنها به بخشجایي از سییرزمي جند ،وجور مركن مهم علم و اد
منققه گردید
در زمان حکومت زوریان و سالیي دجلي (مماليک ،سالیي رلري ،تغلق شاجيان،
سییادات و لود ن نين زبان و ادبيات فارسییي تحت حمایت و تشییویقجا سییالیي و
بنرگان ای حکومتجا گسیترش یافت و علما ،مورران ،شیارا و نویسندگان بنرگي در
ای دوران ،در جند ظهور كردند و هثار ارزشییمند فارسییي جم ون «كشیی
لبیا

المحرو ،

اولبیا  ،اواما الحکایات و لواما الروایات ،تا المرثر ،یبقات ناصیییر  ،تاریخ

فيروزشیاجي ،سیيرت فيروزشیاجي ،فتوحات فيروزشاجي ،تاریخ مبارکشاجي» و زيره را
رلق كردند عالوه بر ای  ،شییارا بنرگي در ای برجة تاریخي ،در جند ردم به عرصییه
واود نهادند كه جر كدام از هنان و دیوانجایي كه به زبان فارسیي از رود براا نهادند،
به جمراه هثار و كتا جایي كه در زمينهجا مختل
جركدام بنوعي در گسترش زبان و اد
بر ای اساس ،زبان و اد

به زبان فارسییي در جند تألي

شیید،

فارسي در ای منققة مؤثر بودهاند

فارسي در ای دوره در جند مراحل رشد و تاالي رود را

پيمود و در نهایت ،در دورة گوركانيان ،به او تاالي رود رسیيد در حقيقت ،دررشش
زبیان فیارسیییي در دورة گوركانيان ،در شیییبهراره ،مرجون القاف عظيم و ارالق كریم
پادشیاجان ،امرا و بنرگان ای سیلسیله بود كه در حمایت و تشیویق دانشمندان ،علما و
ادبا عصر ،گو سبقت از یکدیگر ميربودند
جمگام با پادشاجان و بنرگمردان گوركاني ،زنان دربار ای سلسله نين با حمایت و
تشیویق علما ،شارا ،ادبا و جنرمندان در گسترش زبان و ادبيات فارسي در شبهراره عصر
گوركیاني مؤثر بودهانید و حتي برري از هنان ،رود گاه و بيگاه یباهزمایي مينمودند و
هثار زیاد از نظم و نثر از رود به یادگار گذاشتند
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 -1 -1سابقۀ تحقیق
شییده ،اشییارات

پيش از ای  ،در برري هثار كه در زمينة مارفي زنان شییاعر تألي

مختصییر به برري بانوان ایراني فاال در زمينة شییار و شییاعر و وابسییته به دربار
گوركاني شیده اسیت به عنوان نمونه :احمد گل ي مااني در كتا

كاروان جند (9331ن

و محمدحسیی رابي در مشییاجير زنان ایراني و پارسییيگو (9374ن و جم ني  ،ماگه
رحماني در پردهنشیينان سیخنگو (9319ن به برري زنان سخنور و شاعر دربار گوركاني
اشییاره نمودهاند ،اما جر سییة ای هثار با جدف مارفي زنان ،صییرفام مباحثي كلي در مورد
زندگي ای بانوان ارائه ميدجند و به نقش هنان در گسیترش زبان و اد

فارسي در جند

اشیاره نکردهاند بر ای اسیاس ،پووجش حارر به شيوة توصيفي و تحليلي و با تکيه بر
منابا و كتب تاریخي و با بهرهگير از تذكرهجا و كتا جا ادبي ،به روش كتابخانها ،
به ای موروع رواجد پردارت
 -9آموزش و تعلیم و تربیت زنان دربار گورکانی هند
به گواجي منابا و گنارشجا تاریخي ای دوره ،بيشیتر پادشیاجان ،شاجنادگان ،امرا
و درباریان دربار گوركاني جند ،جم رود به علم و دانش عالره داشتند و جم امر تحصيل
علم و دانش را تشیویق و حمایت ميكردند و در ای راسیتا ،با تأسي

مدارس و مراكن

علمي ،زمينهجا نشیییر علم و فراگير دانش را فراجم هوردند به عنوان نمونه ،جمایون
(137 /133جی ق ن با تأسي
و اد

مدارسي در دجلي ،زمينة گسترش علوم بخصوص فرجنگ

فارسي را در شبهراره فراجم هورد و پيرو او ،فرزندش اكبرشاه (133 /9194جیی ی

ق ن و راال دربار او ،مدارس بنرگي در شهرجا رلمرو رود سارته و در ارتيار یالبان
علوم ررار دادند (بيات391-399 :9389 ،ن
اانشیي اكبر ،نورالدی اهانگير (9194 /9137جیییی ق ن ،دستور فراگير و النام
هموزش را صیییادر كرد و جمزمییان ،رییانوني وریییا كرد كییه یبق هن ،اموال و دارایي
اشیییرافزادگاني كه باد از مرگ ،وارثي نداشیییتند صیییرف تأسیییي  ،مرمت و حفظ و
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نگهدار مدارس ميشد پ

از اهانگير ،شاهاهان (9137 /9138جییی ق ن و فرزند او

اورنگ زیب (9138 /9998جیییی ق ن ،سیینت ااداد رود را حفظ كردند و با تأسییي
مدارسیي در رلمرو رود ،بيش از پيش ،علم و دانش را در شیبهراره جند گسیترش دادند
(.)Lal, 2005: 105-111

در ای بي  ،نقش زنان دربار گوركاني در هموزش و تاليم و گسترش علم و فرجنگ
بخصیوص تروی زبان و اد

فارسیي بسيار پررنگ و اثرگذار بوده است در ای دوره،

بيشیتر زنان دربار گوركاني جمانند شیاجان و بنرگان دربار ای سیلسیله ،جم رود یالب
فراگير علم و دانش بودند و جم دیگران را تشیویق مينمودند با ای وصی  ،بسيار
از هنان در مقام مربّي ،تأثير چشمگير در تربيت شاجنادگان گوركاني داشتند
در ای دوره ،تاليم و هموزش دادن به زنان دربار بسيار اجميت داشت و شاجان ای
سیلسیله به امر تاليم و تربيت زنان جمت ميگماشیتد به عنوان نمونه ،اكبر شیاه دستور
س یارت مدرسییها را صییادر كرد كه در هن ،به درتران ،هموزش داده ميشیید هنه مار
شيمل ) (AnneMarie Schimmelنين به نقاشي مواود در انرم سلقنتي هسيایي اشاره
ميكنید كیه در هن ،گروجي از ریانمجیا دربار مغول جند ،تحت نظارت مربي رویش،
رواندن و نوشت را ميهمورتند (شيمل911 :9383 ،ن
مکان هموزش شییاجنادگان و زنان وابسییته به دربار ادا از دیگر مکانجا بود و برا
تاليم علوم مختل

به ای بانوان ،مربيان شیایسیتها انتخا

و به كار گمارده ميشدند

كتا جا مورد نياز هنان نين از كتابخانهجا سییلقنتي تأمي و در ارتيار یال

علم ررار

داده ميشد در جمي حال كه ازلب بانوان فرجيخته دربار گوركاني ،كتابخانهجا بنرگي
داشتند ()Lal, 2005: 104
هموزش ررائیت ررهن و تاليم وظیای

مذجبي ،دسیییت كم برا یک مدت كوتاه و

ماي در وارا ،انو زنیدگي زنان حرمسیییرا بود؛ ولي بيش از جر چين دیگر  ،هموزش
ادبي و تاليم زبان و اد

فارسییي ،بخصییوص اشییاار شییاعران بنرگ فارسییي ،در رأس

هموزش زنان دربار ررار داشییت (شییيمل911 :9383 ،ن به ای ترتيب ،بيشییتر زنان دربار
گوركاني با زبان و اد

فارسییي هشیینا و ازلب هنان ،سییخنوران مشییهور بودند كه با
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حمایت از شارا و ادبا زمان رود ،زمينه گسترش فرجنگ و اد

فارسي در شبهراره را

فراجم هوردند
علياصییغر حکمت ،هموزش و تاليم زنان دربار گوركاني را ای گونه توصییي

كرده

اسیت« :در عصیر مغوليه ،زنها مسیلمان را به تربيت و تاليم راصي پرورش ميدادند
رط و سیواد فارسي و ررائت ررهن و حفظ اشاار و جنرجا یکي از موارد هن تربيت بوده
اسییت ای روشم محمود و ای سیینت حسیینة سییالیي مسییلمان را مانند سییایر امور،
مهارااهجا و امرا و وزرا ایشییان تقليد ميكردند و درتران رود را از جندو و مسییلمان،
بر یبق جمان سن و هدا  ،تاليم ميدادهاند» (حکمت941 :9337 ،ن
 -1نقش زنان دربار گورکانی در گسترش زبان و ادبیّات فارسی
 -1 -1زنان شاعر و سخنور
زنان دربار گوركاني پ
با ای زبان ،ان

از كسب علم و هشنایي با هثار بنرگان زبان و اد

فارسي،

و ارتبا ميگرفتند ای ویوگي ،بر رالف ادعا سییرا الدّی عليخان

هرزو ،محقق و منتقد ادبي براسییتة جند و مؤل

«تذكرة مرما النفائ » اسییت كه بر

عدم توانایي زنان در شار و شاعر تأكيد دارد كه:
شاعر انو است از پيغمبر

ااجالنش سیییحر روانند از رر

«زنان جي گاه نه پيمبر را سییناوارند و نه شییاعر را چرا كه هنها برا جمي كار
ميهیند كه مادر و رالة شیخصیي باشند»(هرزو ،به نقل از شفيايون984 :9311 ،ن برري
از ای زنیان ،با رلق هثار بدیا و اشیییاار دلانگين ،وق ادبي و شیییاعر رویش را به
بهتری واه ممک  ،نشیییان دادند و یا با داد و دجش و اعقا صیییله ،بازار زبان و اد
فارسي را گرامي داشتهاند گنارشجا و مدارک براا مانده از ای دوره ،به زنان بنرگي
در دربار گوركاني اشییاره ميكنند كه عالوه بر نفو سییياسییي در حاكميّت ،با رلق هثار
بدیا و اشیییاار زیبا ،شیییاجکارجا ادبي باارزشیییي در زبان فارسیییي از رود به یادگار
گذاشتهاند
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 -1 -1 -1گلبدنبیگم
«صالحه سلقان» ملقب به «گلبدنبيگم»191 /9199( ،جییی ق ن درتر ظهيرالدّی بابر
(139 /137جییی ق ن ،سر سلسلة حکومت گوركانيان جند ،یکي از بنرگتری زنان دربار
بیابر بود كیه عالوه بر تیألي

اثر تیاریخي بنرگي به نام «جمایون نامه» ،كه حکایت از

توانایي او در نویسیندگي و دانش او در زبان فارسیي دارد ،دارا رریحة سرشار شاعر
نين بود كه متأسیفانه ،برزم اشیارة منابا به ای نکته ،اشیاار او از بي رفته است (شيمل،
982 :9383ن بيت زیر تنها بيتي اسییت كه ،به روایت برري منابا ،از اشییاار ای بانو
متنفذ دربار گوركاني باري مانده است
جر پر رویي كه او با عاشییق رود یار نيست
تو یقي دارش كه جيچ از عمر برروردار نيسییت
(جاشمي سندیلو  /9941 :2 ،9347 ،شاهحسيني821 :9383 ،ن
 -9 -1 -1گلرخ بیگم
یکي دیگر از درتران ظهيرالدی بابر به نام گلرخ بيگم نين جمانند رواجرش گلبدن،
یبا شار داشت و ازلب اشاار دلانگين ميسرود برري منابا بيت زیر را كه با بيت
گلبدن بيگم در وزن ،ردی

و رافيه یکسان است را به و نسبت دادهاند:

جيچگاه هن شییوخ گلررسییار ،بيازيار نيسییت
راسیت بوده است هنکه در عالم ،گل بيرار نيست
(رحماني74 :9313 ،ن
 -1 -1 -1سلیمه سلطان بیگم
عالوه بر گلرخ بيگم ،درترش ،سليمه سلقان بيگم (متوفي 9199جی ق ن ،جمسر
اكبرشاه ،نين شاعر بود و اشاارش را به فارسي و با تخلص «مخفي» ميسرود سليمه
سلقان بيگم كه منابا ای دوره پاكدامني و سيرت نيکو

و

را ستودهاند در دربار

گوركاني نفو و اایگاه ویوها داشت او ربل از اكبر ،با بيرم ران ،امير بنرگ دربار
جمایون و اكبرشاه ازدوا كرده بود و تحت تأثير ای سردار بنرگ ایراني كه جم رود
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شاعر بود و جم مشوّق علما ،فضال و شارا و ادیبان ،با زبان و ادبيات فارسي ان

و الفت

گرفت و اشاار زیبایي سرود بيت زیر از امله سرودهجا ای بانو بنرگ است:
كاكلت را گر ز مسیییتي «رشیییته اان» گفتهام
مسییت بودم ،زی سییبب حرف پریشییان گفتهام
(رافيران /977 :9831 ،حس ران314 :9912 ،ن
 -4 -1 -1جانان بیگم
اانان بيگم (متوفي 9171جی ق ن ،درتر عبدالرحيم رانرانان و جمسر شاجناده
دانيال ،پسر اكبرشاه ،نين از دانش و فضل باویي برروردار بود اانان بيگم تحت حمایت
و تربيت پدر رویش ،با علم و اد
مربو  ،ان

و زبان و اد

فارسي ،هشنا شد و با كتب و منابا

و الفت گرفت  9او عالوه بر تفسير كه بر ررهن مريد نوشت ،شار نين

ميسرود بيت زیر منتسب به اانان بيگم است:
عاشییق ز رلق ،عشییق تو پنهان چهسییان كند
پيداسیییت از دو چشیییم تنرش رون گریسیییت
(مشير سليمي921 :9332 ،ن
سيد حسي اافر حليم در شرحي كه در رصوص احوال و هثار پدر او نگاشته است،
مرتبة علمي و فضيلت ای بانو بنرگ ایراني دربار گوركاني را اینگونه هورده است:
«چنانکه نوشتهاند اانان بيگم از دانش و فضيلت بهره بسيار داشت تا هنرا به مقامي از
علم و كمال رسيده بود كه نه تنها جيچ یک از زنان فارل ،بلکه مردان جم بدان نرسيدند
ای زن دانشمند ،تفسير بر ررهن كریم نوشته بود عالوه بر فضل و كمال ،ای بانو
نامدار ،صاحب امال جم بود و وق شار جم داشت و یبا شار و با كمال و امال
توأم بود»(اافر حليم931-921 ،9379 ،ن
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 -1 -1 -1کامله بیگم
كامله بيگم از دیگر زنان شییاعر فارسییيگو جمعصییر اكبرشییاه گوركاني بود كه
مرثيها بسییيار زیبا در مرگ ش یيخ فيضییي ،ملکالشییارا دربار اكبرشییاه و برادر ش یيخ
ابوالفضل وزیر ردرتمند و با نفو دوره اكبر ،سروده است:
فیيضیییي میخیور زم كییه دلییت تنگي كرد
بییا پییا

امییيیید عییمییر تییو لیینییگییي كییرد

ميرواسیییت كه مرو روی بيند رخ دوسیییت
زیی

واسیییقییه از رف

شییییب هجنگي كرد

(مشير سليمي912 :9332 ،ن
 -6 -1 -1نورجهان بیگم
یکي از بنرگتری مش یوّران و مرواان فرجنگ و اد

ایراني در شییبهرارة جند ،ملکه

نوراهان (184 - 9122جیییی ق ن ،جمسیر ایراني اهانگير شاه ،بود  9او كه بدون شک،
بنرگتری و مقتدرتری زن فاال در عرصییه تاریخ گوركانيان جند محسییو

ميشییود به

رواییت تیذكرة «مرهۀ الخيال» ،در «بذلهگویي» و «سیییخ سییینري» و «شیییار فهمي» و
«حیاریییراوابي» ،از زنان ممتاز زمان رویش بود و در اشیییاار رود« ،مخفي» تخلص
مينمود (ریاض931 :9324،ن البته ،در برري منابا ،تخلص و را «مهر » هوردهاند كه
برگرفته از نام اصلي او «مهرالنساء» بود (افشار937 :9339 ،ن
ای بانو بنرگ ایراني كه باد از ازدوا با اهانگير شییاه ،لقب «نورمحل» و بادجا
«نوراهان» گرفت (گوركاني989 :9321 ،ن هن نان در دستگاه سلقنت اهانگير شاه نفو
و ردرت یافت كه نامهجا و فرامي را رود مهر ميكرد و به نام و  ،سییکها كه بر رو
هن ،تصویر اهانگير و نوراهان نقش بسته بود ،رر

شد ()Rekha, 1967: 149-150
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محمید جیاشیییم ریافيران ،مؤل

«منتخب اللبا » یبا موزون ای بانو بنرگ

ایراني را ستوده و ابداع و ارتراع اكثر زیورهوت و لباسجا و اسبا

تنیي ای دوره جند

را به و نسبت داده است:
«في الوارا ،عرب زن عارله و فيض رسیییان و مرموعة اوجر رشییید و صیییاحب
تصرف بود ارسام زیور و لباس زنان جند كه در محل پادشاجي و امرا مغليه (=مغوليّهن
تا حال روا دارد ،جمه وریاكردة اوسیت زیور و پيرایة سابق كه بسيار كلفت و بدنما
بود منسییوخ سییارت ،مگر در باضیي بالد دور دسییت ،ميان شییيخزادهجا و افازنه مانده
{چیانیدني} كیه نف األمر عریب فرش عيیب پوش ریانة نامرادان و گرد پوش فرش
دولتمندان اسییت و در شییبها مهتا
گال

نمود راص دارد ،ورییاكردة جمانسییت و عقر

كه اول مسییمّي به «عقر اهانگير » گردیده و دیگر ،باضییي عقرجا كمبها كه

برا مردم نامراد برهورد ،تصرف او و مادر اوست
«ارسیام ان
ان

بادله كه رسم سنگي هن را به نام پادشاه و كاررانه ،مرسوم سارت و

سییبک كه از هن تمام رلات عروس و داماد مردم نامراد به پاننده و بيسییت روپيه

تمام شود از راه دانایي ،به نام رود ،نورمحلي ،ورا نمود و دیگر تصرفها { } كه برا
او و برا شیاه و گدا به كار هید زیاده از هنسیت كه به تفصيل هن توان پردارت حاصل
كالم ،اكثر لذات جندوستان را او به عرصة نمود هورده»(رافيران931 :9831 ،ن
بيشتر افراد رانوادة روااه زياثالدی  ،اجل علم و فضل و شارایي توانمند بودند،
اد هنان شیاعر ماروف ،موونا اميد تهراني ،بود و پدربنرگ و  ،محمد شیری  ،پدرش
اعتمادالدوله ،عمو او ،محمدیاجر ،پسیر او ،ميرزا احمد جمه شییاعر بودهاند راسمران
جمسیر رواجر و منيوه بيگم ،نين شاعر بنرگ و عضو فاال مرال

شاررواني شارا

و بنرگان دربار گوركاني بود (گل ي مااني9173-9178 :9 ،9331،ن
بر ای اسیاس ،ميتوان چني استنبا كرد كه نوراهان به بركت تربيت ادبي كه در
راندان و موروثي بود و به مدد محيط سیراسر شار و اد

دستگاه گوركاني كه در هن

نشیو و نما یافته بود ،وق سیليمش شیکوفا شید بيشییتر اشاار سروده شده توسط ای

__________________________________________________________________
 98كاوشنامه ،سال بيستویکم ،بهار ،9311شماره44

بانو سیخندان ایراني ،اناکاس عوای

دروني و احساسات و است و نشا و شاد

در اشاار او مو ميزند:
دل به صییورت ندجم ناشییده سییيرت مالوم
بینییدة عشیییقیم و جییفییتییادودو مییل یت مالوم
زاجییدا جیول ریيییامییت مییفییک

در دل مییا
جیول جیریران گییذرانییدیم و ريییامییت مالوم
(شاجنواز ران934 :9 ،ن

گشییییاد زن ییه اگر از نسیییيم گلنار اسییییت
كییلییيیید رییفییل دل مییا تییبسیییّم یییار اسییییت
نه گل شناسد و نه رنگ و بو ،نه عارض و زل
دل كسیییي كیه به حسییی و ادا گرفتار اسیییت
(رابي931 :9374 ،ن
ا

هبشییییار نییوحییهگییر از بهر چيسیییتي
چیيی بیر ایبي فکنییده ز انییدوه كيسیییتي

دردت چییه بود كییه چون م تمییام شییییب
سیییر را بییه سییینییگ ميزد و ميگریسیییتي
(رحماني89 :9313 ،ن
تذكرهجا و منابا ادبي و تاریخي ،داسیتانجا زیاد در رصوص بدیههسرایيجا و
مشیاعرهجا و با اهانگير شیاه و دیگر جمسیران او ،نقل ميكنند كه ای اشاار بيانگر
وق سیرشیار نوراهان و دانش و تسیلط كامل و به زبان فارسیي است (ه ر بيگدلي،
 /429 :9378محمود ميرزا رااار /22 -23 :9384 ،مشییير سییليمي333 -333 :9332 ،ن
گل ي مااني داستانجا مناظرة نوراهان با اهانگير و جمسران او را رد كرده و در ای
رصیییوص هورده اسیییت« :تیذكرهنویسیییان متیأرر و مااصیییر ،داسیییتانجایي دربارة
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بدیههسرایيجا نوراهان بيگم و مشاعرات او با اهانگير پادشاه نقل كردهاند كه جمگي
سیارتگي اسیت و در ای درووپرداز جا ،ابياتي از سرودهجا

دیگران را به و نسبت

دادهاند» (گل ي مااني9432 :9 ،9331،ن گل ي مااني در ای رصوص به مقلا زیر
اشاره كرده و هن را در زمرة زنليات دیوان بنایي جرو (متوفي 198جی ق ن اعالم كرده
است:
تو را تکمییه لاییل اسییییت بر لبییاس حریر
شییییده اسییییت رقرة رون منییت گریبییانگير
(گل ي مااني9432 :9 ،9331 ،ن
اما محمدجاشیییم رافيران ،مورّخ عصیییر گوركاني ای بيت را متالق به نوراهان
دانسیته و در ای رصوص ،چني هورده است« :در زبانها شهرت دارد كه روز پادشاه،
اامها كه تکمه لال بيبها داشییت پوشییيده بود نوراهان بدیهۀً ای شییار از زاده یبا
رواند» (رافي ران971 :9831 ،ن.
بيت زیر كه زایيده دلبستگي نوراهان به وی است و زربت و دور و از ایران
را بخوبي ترسيم ميكند ،از سرودجا ای بانو بنرگ ایراني است كه به روایت برري
منابا ،بر سنگ منار او نقش بسته است:
بیر مینار مییا زیریبییان ني چرازي ني گلي
نیي پیر پیروانییه سیییوزد ني صییییدا

بلبلي

(مشير سليمي333-333 :9332 ،ن
نوراهان عالوه بر سرودن اشاار زیبا و دلانگين ،حامي بنرگ علما ،شارا و ادیبان
نين بود و با حمایت ماد و مانو رود از شارا بنرگي جم ون :یالبي ،ساعد گيالني،
اصفهاني ،نقيب ران ،نامتاهلل ران و عبدالحق دجلو  ،تا حد زیاد در گسترش شار
و اد

فارسي در شبهراره تأثير گذاشت و حتي با حمایتجا سخاوتمندانة رویش از
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زنان شاعره ،موابات روا شار و شاعر را در بي زنان عالرهمند به شار و اد فارسي
فراجم هورد
رصيدة زیر متالق به ملکالشارا دربار اهانگير شاه ،یالب هملي است كه هن را در
و ستایش نوراهان بيگم سروده است:

وص

ای چه عماریست ،وی چه ربّة پرنور

سییاك ای مهد كيسییت دیدة بد دور

مهید ،حرمگیاه پیادشیییاه اهانسیییت

مهیدنشیییي  ،شیییما رانوادة دسیییتور

نیورمحییل بيگم هنکییه پيش ركییابش

فیخركنییان ميرونیید ريصیییر و فغفور

نيسییییت فلییک را بییه پییاكییدامنيم او

در پ

نُه پرده ،یک سیییتارة مسیییتور
(گودرز 17 :9322 ،ن

منابا ای دوره عالوه بر نوراهان ،به سه نفر دیگر از جمسران اهانگير به نامجا
«دورام»« ،فنا نسا بيگم» متخلص به «فنا» و «حيات» ،اشاره ميكنند ،كه یباي روش و
وري سرشار داشتهاند و اشاار

به زبان فارسي از هنان به یادگار مانده است

(رحماني82-83 :9313،ن
 -7 -1 -1ارجمند بیگم
ارامند بيگم (9111 -9141جیییی ق ن ،جمسیر شاه اهان و درتر هص ران برادر
نوراهان ،نين یکي دیگر از زنان جنرمند و اد دوسیییت دوره گوركاني بوده اسیییت كه
مورریان بیا القیابي نظير «ممتیاز زمیان»« ،ممتاز محل» و «مهد عليا» از و یاد كردهاند
(وجور 13 :9 ،9837 ،ن محمد صییالک كنبو در شییاهاهان نامه ،علل انتخا
مختل

عناوی

برا ارامند بيگم و سییایر زنان دربار گوركاني را اینگونه نگاشییته اسییت« :بنا

برهنکه واو رداوندان ای سیلسیله بيگُمان و بانوان حرمسرا رالفت را به رقا جا
راص ارتصیاص ميبخشیند تا اصل نام ایشان زبان زد راص و عام نشود – جراا كر
اسیما سیامية ایشیان در ای كتا

مسیتقا

در كار شود ،به جمان و تيره تابير رواجد

نمود -بری مواب مریم مکاني ،والدة اكبر شییاه ،خدیجۀ النماني ،رريه سییلقان بيگم-
مریم النماني ،والدة اهانگير پادشییاه -بلقي

مکاني ،والدة شییاه اهان پادشییاه -ممتاز
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النماني و ممتازمحل ،حرم محترم شیاه اهان -بيگمصیاحب ،صیبية رریية هن حضرت»
(كنبو1 :9 ،9137 ،ن بر ای اسیاس ،ميتوان چني استنبا كرد كه انتخا

تخلصجایي

جم ون مخفي توسط زنان دربار گوركاني نين به جمي دليل بوده است
ارامند بيگم ،جمسر محبو
حکومت گوركانيان ،نفو

شاهاهان ،به عنوان زني جنرمند و با وق در دستگاه

عميق داشت و با تواه به اد  ،جنر و متانتي كه از راندان

رود به ارث برده بود ،با تربيت فرزنداني عالم و دانشمند جم ون داراشکوه و اهانهرا،
كه هثار بنرگي به رط و زبان فارسي از رود به یادگار گذاشتند ،نقش مهمي در گسترش
زبان و ادبيات فارسي در شبهرارة جند عصر گوركاني داشت عالوه بر ای  ،منابا ای دوره
از و به عنوان شاعر كه به زبان فارسي شار ميسرود نين نام ميبرند اما برزم تأكيد
منابا بر وق جنر و شاعر ارامند بيگم ،متأسفانه ،جي کدام از اشاار ای بانو بنرگ
دربار گوركاني در منابا ثبت نشده است (داراشکوه991-931 :9 ،9338 ،ن
جنگامي كه در سال 9141جی ق ارامند بيگم در برجانسور درگذشت ،شاهاهان كه
از مرگ جمسرش ،بشدّت ،اندوجگي بود در هگره و در كنار رود «امنا» ،هرامگاه بسيار
باشکوجي برا او بنا نهاد سارت ای بنا كه بادجا «تا محل» نام گرفت به روایت برري
منابا بيستو دو سال به یول انراميد و بيش از بيست جنار كارگر و استادكار ،مامار،
سنگتراش ،نقاش ،فلنكار و اواجرتراش در به ثمر رساندن ای بنا عظيم مشاركت
داشتند به روایت منابا ،سارت ای بنا كه سبک مشتركي از مامار ایراني و جند
است ،به دست باكفایت جنرمندان ایراني و جند صورت گرفته است و كتيبهجا زیاد
به رط و زبان فارسي به دست روشنوی

ماروف دربار شاهاهان ،امانتران شيراز ،

زینتبخش ای بنا گردید (وجور  /399 -391 :3 ،9838 ،كنبو-391 :9 ،9137 ،
392ن
 -8 -1 -1اعزازالنّسا بیگم
اعنازالنسییا بيگم اكبر هباد  ،دیگر جمسییر شییاهاهان نين از بانوان فارییل دربار
گوركاني بوده است كه به زبان فارسي ،عالرة بسيار داشت و در سال 9131جیییی ق
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در فيضبازار شیهر شیاهاهان هباد (دجلين ،مسیرد بنرگ به نام مسرد اكبر هباد بنا
كرد كه تمام كتيبهجا هن به رط و زبان فارسییي بود و موروفاتي برا ای مسییرد ررار
داد ،عالوه بر جنینة مرمت مسییرد ،درهمد ردمه هن و یلا

علوم دیني تأمي شییود و

مابقي صیرف احداث حمام و بخشیش به نویسندگان و كاتبان گردد (كنبو:3 ،9131 ،
992ن ای مسرد در سال  9973جیییی ق و در عصر استامار انگلي

در جند ،تخریب

شد
 -2 -1 -1جهانآرا بیگم
اهانهرا بيگم (9193-9119جیییی ی ق ن ،درتر شیییاهاهان كه در منابا ،با عناوی
مختلفي جم ون «پادشاهبيگم»« ،بيگمصاحب» و «بيگمصاحبه» از و یاد شده است باد
از مرگ مادرش ممتازمحل ،مورد مهر و محبت راص پدرش ،شیییاهاهان ررار گرفت و
در دربار و حرمسیییرا ،نفو فوقالاادها

یافت (وجور  /14 :9 ،9838 ،كنبو،9137 ،

334 -339 :9ن
داراشییکوه ،برادر اهانهرا كه ارتبا نندیکي با اهانهرا داشییت در كتا

«سککنۀ ۀ

اووليا » كه هن را در شری حال برري از مشایخ سلسلة رادریه نوشته است ،رواجر رود
را با عناوی «راباة عصییر»« ،فایمة دجر»« ،مریم ورت»« ،عابدة عارفه» و «كاملة واصییله»
مارفي ميكند (دارا شییکوه922 :9 ،9338 ،ن مؤل

پادشییاه نامه نين از و با عناوی :

«نُور حدرة رالفت و ننور حدیقة سلقنت» نام ميبرد (وجور 398 :9 ،9838 ،ن
ای بیانو بنرگ دربیار گوركیاني جمیانند بيشیییتر زنان دربار ،از هموزش ممتاز
برروردار بود و از كودكي ،علوم مختل

را فراگرفییت یکي از هموزگییاران او ،نییدیمییة

مادرش ،سیتيالنسیا  ،رواجر یالب هملي ،ملکالشارا دربار اهانگيرشاه ،بود اهانهرا
در محضیر ای مالم ،عالوه بر یادگير ررهن ،با شار و ادبيات فارسي نين هشنا شد و با
هن ،ان

و الفت گرفت ای بانو بنرگ كه بيشیییتر اورات رود را صیییرف مقالاه در

موروعجا عرفان و تصوف ،ارالق ،سيره ،تاریخ ،اد

و انشا مينمود در شار ،نثر و
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اد

و حتي روشینویسي ،تبحّر یافت و در ف نگارش و نامهنویسي نين سرهمد جمگان

گردید (نرفي برزگر992 :9314 ،ن
اهانهرا نهتنها یبا شیار داشیت؛ بلکه به روایت منابا مختل  ،جمواره ،از شارا و
ادبا عصیر ،حمایت ميكرد و با دادن صیله ،شارا و سخنوران بنرگ فارسي را تشویق
مينمود و به هنان یار ميرسیییاند گل ي مااني عقایا و بخشیییش ای بانو عالم به
برري از شارا عصر ،جمانند رفيا مشهد و مير سيدعلي صيد تهراني ،را كر كرده
است (گل ي مااني749 -424 :9 ،9331 ،ن
ای بانو ثروتمند كه درهمد بندر سورات به او تالق داشت و عالوه بر هن ،نيمي از
ثروت میادرش را نين بیه ارث برده بود عالوه بر رلق هثیار باارزش به زبان فارسیییي
جم ون «مون

اوروای» و «رسیالة صاحبيه» با ثروت انبوه رود ،ردمات بنرگي به جنر

و علم و بخصوص زبان و اد
پ

فارسي ارائه داد (شيمل988 :9383 ،ن

از مرگ ای بانو بنرگ در سال 9119جی ق  ،پيکر او در صح منار روااه

نظامالدی اوليا  ،به راک سیسرده شید و بيت زیر ،كه از سییرودجا اوست ،زینتبخش
سنگ منارش گردید:
بییه زیير سیییبن نسوشیییید كسیییي منار مرا
كییه ربربوش زریبییان جمي گيییاه ب

اسییییت

(مشير سليمي923 :9332 ،ن
ابيات زیر را اهانهرا بيگم در مرثيه شاهاهان سروده است:
ا هفتا

م كه شییید زائب از نظر

هییا شیییب فراق تو را كي بود سیییحر

ا پییادشیییاه عییالم و ا ربلییة اهییان

بگشا چشم رحمت و بر حال م نگر

نالم چو ني ،ز زصه و بادم بود به دست

سیوزم چو شیما در زم و دودم رود ز سر

(كنبو348 :3 ،9131 ،ن
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 -11 -1 -1زیبالنّساء
زنان دربار اورنگ زیب گوركاني ،بخصییوص درتران فارییل ،عالم و سییخندان ای
پادشییاه بنرگ ،نين نقش بسییيار مهمي در گسییترش زبان و اد

فارسییي در جند عصییر

گوركاني داشیتهاند بدون شک ،نامدارتری زن سخندان و شاعر اد

فارسي در شبهرارة

جند «زیب النسییا » (9148 -9994جییییی ق ن ،درتر اورنگ زیب و «دلرس بانو» درتر
شاجنواز ران صفو  ،است
زیبالنسا از كودكي ،به كسب علم و دانش و همورت زبان فارسي و عربي اجتمام
ورزید پدر او از رردسییالي ،به تاليم و تربيت ای شییاجناده تواه راصییي داشییت و
اسیتاداني جم ون محمدسیايد اشرف مازندراني ،نوة درتر علامه مرلسي اول ،و مادر
فاریل و عالم یکي از درباریان به نام حافظه مریم و شاعر به نام شاهرستم زاز را به
منظور هموزش و تاليم زییب النسیییا بیه كیار گمارد (رحماني88-87 :9313،ن به ای
ترتيب ،زیبالنسیا در سیایة تربيت ای استادان ،عالوه بر حفظ ررهن و یادگير تااليم
دیني ،یباش نين بارور گردید و وق شاعر او شکوفا شد
زیبالنسیا در اشیاار رود «زیب» و «مخفي» تخلص ميكرد در اشیاار ای شاعر
بنرگ فیارسیییي كیه تایداد هنهیا را بالغ بر پاننده جنار بيت كر كردهاند ،عقاید مذجبي
هزاد رواجانه و عوای

صییوفيانه ،جمانند عشییق به محبو

و سییاادت مو ميزند

زیبالنسیا  ،نخستي اشاار رود را به زبان عربي سرود و ای اشاار را به استاد رویش،
شیاهرسیتم ،عرره كرد چون شاه رستم ای اشاار را مقابق مايارجا اصلي شار یافت،
برا بهتر شدن روند كار ای شاعر نو ظهور ،از اورنگ زیب رواست كه شاعران بنرگ
را از سیراسیر رلمرو گوركاني و ایران به دجلي دعوت كند از ای رو بسيار از شارا
بنرگ جم ون نصیيرالدی علي شیاعر سیرجند و محمدسايد اشرف مازندراني اذ
دربار گوركاني شدند و ازلب با زیبالنسا مشاعره ميكردند (عبدالرشيد938 :9189 ،ن
هزاد بلگرامي شیری حال محمدسیايد اشرف مازندراني استاد براستة زیبالنسا و
ارادت و به زیبالنسا را اینگونه هورده است« :فارل صاحب اودت بود و شاعر واو
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ردرت ،یبا چاوكش مااني تازه به جم ميرساند و عرایب گلها در ايب و دام ساماه
ميافشیییانید در هزیاز الوس رلد مکان و اورنگ زیب ،به جند رسیییيد و به مالزمت
سلقاني ،استسااد یافت و به تاليم زیبالنسا  ،درتر پادشاه ،مقرر گردید و مدتي به ای
عنوان به سییر برد هرر ،حب الوی مسییتولي گشییت و رصییيدها در مدی زیبالنسییا
مشتمل بر دررواست ررصت به نظم هورد:
یییکییبییاره از وی ی نییتییوان بییرگییرفییت دل
در زیربیتیم اگیرچییه فینون اسییییت اعییتبییار
پیيیش تیو ،رر

و بایید تفییاوت نميكنیید
گو رییدمییت حضیییور نبییاشیییید مرا شیییاییار

نسبت چون بایني است چه دجلي چه اصفهان
دل پيش توسیییت ،ت چیه بیه كابل چه رندجار»
(گل ي مااني39-33 :9 ،9331 ،ن
اگرچه شیهرت فضیيلت و دانسیتگي زیب النسا  ،جوارواجان زیاد را به سو او
كشیییاند ،اما او جي ک

را نسذیرفت و تا هرر عمر ،ازدوا نکرد و حيات رود را ور

علم و ادبيات نمود
زیبالنسیا عالوه بر سیرودن شیار ،جمانند بيشتر زنان دربار گوركاني ،از شارا و
نویسندگان عصر رود نين حمایت و ردرداني مينمود محفل ادبي و به مقتضا عالره
و وق و رریحه او ،جمواره مرما اربا

شییار و اد

و اصییحا

كمال و جنر بود به

عنوان نمونه ،مبلغ  9111روپيه و مخار سیفر مکه را به محمدصییفي رنویني كه تفسير
ررهني «زیب التفاسییير» را برا او تألي
سییفر مکه ،كتابي تحت عنوان «اني

نموده بود بخشییيد رنویني نين در بازگشییت از
الحرّا » به زیبالنسییا تقدیم كرد محمدسییايد

اشییرف نين یک دیوان شییار و یک مثنو برا زیبالنسییا تألي
911ن

نمود (شییيمل:9383 ،
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 -11 -1 -1زینتالنّساءبیگم
زینتالنسا (9123 /9933جیییی ق ن ،یکي دیگر از درتران اورنگ زیب گوركاني
بود كه منابا از و  ،با عناوی «عالمه» و «شییاعره» ،یاد ميكنند (مشییير سییليمي:9332،
998ن او نين در روا زبان فارسیي در جند ،مؤثر بود زینتالن سا زیر نظر پدرش تاليم
و تربيت یافت و عالوه بر هشینایي با شیار و اد

فارسي ،حافظ كالم اهلل مريد نين بود

عالوه بر ای  ،او نين جمانند رواجرش ،باني سیارت بسيار از بناجا عام المنفاه دورة
گوركاني بود به عنوان نمونه ،او مسییرد «زینتالمسییااد» را در شییهر شییاهاهانهباد
(دجلين با جنینة شییخصییي رویش سییارت زینتالنسییا با اورنگشییاه ،والي تركسییتان
ازدوا كرد و چون جوش و حس تدبير رود را نشان داد ،زمام امور و اداره منققه را به
دست گرفت بيت زیر منتسب به ای بانو بنرگ و مناسب سنگ ربر است:
مون

اسییت

ما در لحد فضییل ردا تنها ب

سیییایها از ابر رحمت ربرپوش ما ب

اسیییت

(رابي997 :9374 ،ن
 -19 -1 -1زُبدۀالنّساء
یکي دیگر از زنان فارییل ،عالم و شییاعر دربار گوركاني ،زبدۀالنسییا  ،دیگر درتر
اورنگ زیب است مشير سليمي در كتا

«زنان سخنور» ،نام ای بانو بنرگ را «زبيده»

مينویسیید و در مورد او هورده اسییت :زبيده درتر اورنگ زیب از شییهریاران جند ،یبا
موزني داشیته گاهگاه شیار ميگفت ابيات زیر نمونها از یبا هن سخنور شاجدرت
است:
باده روش گر شییود رون عاشییقان نوشییي
بایید از ای كمي بییا او ميتوان زدن اوشیییي
جر كرییا بییه م بررورد ،م ز عمر برروردم
رشیییک م  ،نویفلي ،پییا تییا سیییر هزوشیییي
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جییر كییرییایییي ،ارییالرییي ،وابییالییيهئییيیینییي
پند ناصیییحان مشییینو حرف ك
میثییل او نییدارد یییاد ،جي ک

مک گوشیییي

ز مهرویییان
دییر و زود رییایییرجییا ،زود كی

فراموشیییي

(مشير سليمي /998 :9332 ،شاهحسيني849-843 :9383 ،ن
 -11 -1 -1قدسیه بیگم
یکي دیگر از زنان شییاعر فارسییيگو دربار گوركانيان جند ،ردسییيهبيگم ،جمسییر
محمدشیاه گوركاني (9939-9939جیییی ق ن بود ردسيهبيگم جمانند ارامندبيگم لقب
«ممتازمحل» داشیت و باني سیارت بناجا بنرگ و عامالمنفاها جم ون باو و مسرد
ردسیییيه بود و در سیییرودهجا و اشیییاارش« ،رعنایي» تخلص ميكرد (ملک الکتا
شيراز 9313 ،جی ق 93 :ن
 -14 -1 -1رقیه بانو و صحیفه بانو
عالوه بر زنان وابسییته به شییاجان و امرا گوركاني ،در دربار ای پادشییاجان عدها
دیگر از زنان متشیخص و عالم و فارل نين واود داشتند كه در گسترش فرجنگ ایراني
و زبان و اد

فارسیي در شیبهراره به صیورت مستمر فااليت داشتهاند رريه بانو كه در

منابا به تاریخ تولد و زندگي و اشیاره نشده است یکي از زنان جنرمند دربار گوركاني
بود كه عالوه بر یبا شیاعر و سیرودن اشاار دلانگين ،مينياتوركار بسيار موفق بوده
كه در دربار گوركاني جند ،به سیییبک رریییا عباسیییي ،نقاشیییي ميكرد از و یک اثر
مينياتور باري مانده كه بخوبي ،پيرو از سییبک و سییياق ررییا عباسییي در هن مشییهود
است و در زیر تابلو ،ررم رريه بانو كر شده است (رابي917 :9373 ،ن
صییحيفه بانو نين دیگر زن سییخنور و جنرمند دربار گوركاني بوده كه برري منابا،
و را شییاگرد كمالالدی بهناد و در زمرة سییه بانو بنرگ بلند هوازه نقاشییي مينياتور
جندوستان هوردهاند (رابي949 :9373 ،ن
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عالوه بر ای  ،زنان شییاعرة دیگر در رلمرو گوركانيان جند به سییر ميبردند كه جر
كدام به نوبة رود در گسیترش زبان و اد

فارسیي نقش داشتهاند -سخنوراني جم ون؛

اماني ،ردمتکار زیبالنسیا  ،گننابيگم ،گلشی  ،رریشیيرانم تبرین  ،فضککۀۀۀالنسا بيگم
فقيه ،متکلم و سییخنور كه كتابي به نام «الحسیینيه» در فقه و كالم نگاشییته بود ،لقيفه
بيگم ،صیییاحیب دو اثر مهم بیه نیام انگ لقيفه (داسیییتانها ارالري به نظم و نثرن و
لقي اللغات (واژهنامها عربي -فارسیییين ،نهاني اكبر هباد  ،چمنيرانم و كه بحق با
هثار و اشیاار زیبا و دلانگين رود ،نقش بسيار مهمي در رشد فرجنگ و اد

فارسي در

شبهراره عصر گوركاني بر عهده گرفته بودند (رابي 914 :9374 ،و 918و 911ن
 -9 -1تأسیس کتابخانه و جمعآوری و نسخهبرداری از کتب نفیس فارسی
اریدامیات و ریدمیات زنان دربار گوركاني جند به زبان و ادبيات فارسیییي ،تنها به
حمایت و ردرداني از شیارا و ادبا و سرودن اشاار زیبا محدود نميشد ای زنان عالوه
بر سرودن اشاار زیبا و بدیا و حمایت از شارا و نویسندگان فارسيزبان ،با ترامة هثار
بنرگ زبان و ادبيات فارسي به زبانجا رای در شبهراره ،سهم زیاد در گسترش زبان
و ادبيات فارسییي در ای رقه داشییتهاند عالوه بر ای  ،بسییيار از زنان دربار گوركاني
جند به كتا
و نفي

و كتابخانه عالرة بسيار داشتند از ای رو ،رم اما هور كتابها كميا

بخصوص هثار بنرگ زبان فارسي ،كتابخانهجا بنرگ و مرهن تأسي

كردند

()Lal, 2005: 104

البته ،عالرة وافر بنرگان دربار گوركاني به كتابها فارسیییي ،ایرانيان مهاار به جند
را نين بر هن داشییت كه بسییيار از نسییخ رقي فارسییي را به عنوان جدیة ارزنده ،تقدیم
پادشییاجان و بنرگان دربار گوركاني كنند (كنبو341 :9 ،9137 ،ن به ای ترتيب ،تاداد
رابل تواهي از هثار فارسي به ای رقه راه یافت
بیاینیید بيیات در «تذكرة جمایون و اكبر» از كتابخانة بنرگي نام ميبرد كه توسیییط
گلبیدنبيگم ،درتر بابر و رواجر جمایون ،تأسیییي

و كتب نفي

و با ارزشیییي در هن،

نگهدار ميشید (بيات377 :9389 ،ن نوراهان ،جمسر ایراني اهانگيرشاه نين به كتا
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و مرموعیهجیا نفي

ادبي ،بسیییيیار عالریهمنید بود؛ از ای رو كتیابخیانها بنرگ با

مرموعها از كتب ارزشییمند برا رود فراجم هورده بود اهانهرا درتر شییاهاهان كه
جمانند بيشییتر زنان دربار گوركاني ،به سییارتوسییاز بناجا عام المنفاه عالرهمند بود
عالوه بر سیییاریت مسیییااید ،مدارس ،باوجا و بناجا عظيم ،در سیییارت كتابخانه و
اماهور كتب نفي

نين پيشگام بود

با تواه به ای نکته كه بيشییتر تفاسییير و گنیدهجا منابا مهم فارسییي در عصییر
گوركانيان در زمان سییلقنت شییاهاهان نگاشییته و اماهور شیید ،ای مهم تنها تحت
نظارت و جمت اهانهرا بيگم به وروع پيوسیت شییدت عالره اهانهرا به كتب و نسخ
دسیتنوی

چنان بود كه به پيرو از پدربنرگش اهانگيرشیاه ،نخست ای هثار را مههر

مينمود و به درت ،تاریخ رسیيد ای هثار را به كتابخانه یادداشت ميكرد (شيمل:9383 ،
391ن
زیبالنسیا درتر اورنگ زیب جم به كتا

و نسیخ رقي عالرة بسيار داشت و در

ای رصییوص ،كتابخانة بنرگي در اتاقجا رصییر پدرش برپا نموده بود و بسییيار از
روشنویسان بنرگ هن روز را برا نسخهبردار از كتب نفي

و نادر رویش به ردمت

گرفت او رود به عنوان بازرس ،نظارت بر كار هنان را بر عهده داشیییت عالوه بر ای ،
مترامیان بنرگي را نين برا ترامیه هثیار بنرگ و نفي

فیارسیییي در كتیابخانه رود

استخدام كرد و به ردمت گرفت (شاهحسيني843 :9383 ،ن
 -1 -1ساخت مدارس
برري از زنان دربار گوركاني به پيرو از پادشیاجان و بنرگان ای سلسله ،مدارس
بنرگي بنیا نهیادند كه در هنها ،عالوه بر تدری

علوم مختل  ،زبان و اد

فارسیییي به

یلا  ،هموزش داده ميشیید در دوران حکومت اكبرشییاه« ،ماجم انگه» دایة اكبر ،كه جم
رود عالم بود و جم حامي بنرگ اجل علم ،مسیرد و مدرسها در نندیکي رلاة ردیمي
دجلي به نام «دی پناه» بنا كرد (جندوشیاه اسیترهباد 972 :9 ،9388 ،ن ای مدرسه در
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سال 131جیییی ق  ،بازساز شد و كتيبها در هن تابيه گردید كه در هن ،به سارت ای
بنا توسط ماجم انگه برا اجل علم ،اشاره شده است
یکي دیگر از بانوان مدرسیهساز دوره گوركانيان ،اهانهرا بيگم فرزند شاهاهان بود
كه با ثروت عظيم رود ،عالوه بر سیارت مسییااد ،باوجا ،كاروانسیراجا و

مدرسییها

بنرگ در شیهر هگرا برا اجل علم سیارت ( )Lal, 2005:95اعنازالنسیا بيگم ،جمسر
شاهاهان نين در سال 9131جیییی ق  ،در شهر دجلي ،مدرسها بنرگ در كنار مسرد
كه رود باني سیارت هن بود ،بنا نهاد و چنانکه گذشت ،موروفاتي برا مسرد ررار داد
كه بخشیي از هن ،صیرف جنینهجا مدرسیه و یلا

علوم ای مدرسه ميگردید (كنبو،

992 :9 ،9131ن
 -4 -1آموزش زبان و ادبیّات فارسی
برري زنان وابسیته به دربار گوركاني در مقام مالم و هموزگار ،تأثير چشمگير در
گسیترش فرجنگ و زبان فارسي در بي شاجنادگان و درباریان دربار گوركاني داشتهاند
به عنوان نمونه ستي 3النسا (متوفي 9123جی قن ،رواجر یالب هملي ،ملکالشارا دربار
اهانگير ،یکي از زنان فاریل ،ادیب و سییخنور دربار شییاهاهان بود كه عالوه بر یبابت
در حرمسرا دربار ،به اهانهرا ،درتر شاهاهان زبان فارسي و ررهن هموزش ميداد
ای بیانو بنرگ ایراني بیه دليیل ليیاریت و كارداني ،چنان در دسیییتگاه حکومت
گوركاني نفو یافت كه دو مورخ بنرگ دربار شیاهاهان ،محمدصالک كنبو در «شاهاهان
نیامه» و ملا عبدالحميد وجور در «پادشیییاهنامه» جمواره از او به نيکي یاد ميكنند و به
و القا

«راباة دوم»« ،صیدر النسیا » و «عفيفه شریفه» دادهاند (كنبو/34 :9 ،9137 ،

وجور 398 :9 ،9838 ،ن
وجور  ،ليارت و كارداني ای بانو ایراني را اینگونه سیییتوده اسیییت« :او از اوود
اجالي مازندران اسیت و جمشیيرة یالب عاملي كه در مانيیراز و سخ پرداز یگانة
روزگار بود

چون شیوجر او ،مسیيحا برادر حکيم ركنا كاشییي  ،در جندوستان پيمانة

زندگي برهمود ،او به رالووز بخت بيدار ،در سل ک ردمتگناران مشکو اردس منتظم
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گردید و از كارداني و شیيوازباني و شیناسائي هدا
به ف یب و یرق ماالرات در پيشیگاه تقر

بندگي و رسوم رانهدار و هشنائي

صیدرنشیي فردوس اعلي حضرت مهد

عليیا ،ممتاز زماني كار رود از اميا رواد ردیمه گذرانيده به دراه مهردار رسیییيد و
چون از علم ررهن هگاه بود و كالم الهي نيکو تالوت ميكرد و سواد فارسي نامجا نظم
و نثر چنانکه باید داشییت اد هموزان دبسییتان الهي بيگم صییاحب نند او تلمذ نمودند
چنانکه در كمتر فرصییتي سییواد مصییح

و كتب فارسییي به جم رسییانيدند» (وجور ،

391 :9 ،9838ن
ظاجرام عشق و عالره ستيالنسا به برادرش یالب ،محر ک سفر ای بانو بنرگ به
جندوستان بوده است یالب نين ارادتي مثالزدني به رواجر ر ود داشت و چون در زمان
ورود ستيالنسا به دور از هگرا و در منققه دیگر ،پا در ركا

پادشاه گوركاني داشت،

عشییق و عالره رود به رواجرش را در رقاها سییروده و به پادشییاه گوركاني اهانگير
تقدیم نمود تا از ای یریق برا دیدار رواجر كسب تکلي

نماید (رنبر 97 :9383 ،ن

ادوارد براون در «تیاریخ ادبيیات ایران» ،ای رقاه را كه مدار هن عشیییق رانوادگي
اسیت كر نموده و در تحسیي هن ،هورده اسیت :اشییاار عاشقانه در فارسي ريلي زیاد
اسیت اما چون ابياتي كه از محبت عميق و صميمانة رانوادگي ،حکایت كند نسبتام رليل
است ،ای اشاار به نظر مهم و رابل كر است:
صییییاحییبییا ،رّهپییرورا ،4عییررییییي

بییه زبییان سییییخیینییور اسییییت مییرا

پییيییر جییمشیییيییرهایسییییت زمخوارم

كییه بییه او مییهییر مییادر اسییییت مرا

چییارده سیییال بلکییه بيش گییذشیییت

كیین نییظییر دورمیینییظییر اسییییت مییرا

دور گشیییتیم ز رییدمیتش بییه عراق

ویی گیُنییه ایرم مینکر اسییییت مرا

او نیییيیییاورد تیییا

دور مییی

كییه بییه مییادر بییرابییر اسییییت مییرا

همیید ایینییک بییه اگییره وز شیییورش

دل تیسییان چیون كبوتر اسییییت مییار

او هجنییگ

چییه كنم شیییوق رجبر اسییییت مرا

میيكینیید دل بییه سیییو
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گییر شییییود ررصییییتن زیییارتن او

بییه اییهییانییي بییرابییر اسییییت مییرا
(براون937 :9372 ،ن

 -1 -1آشنایی با انواع خط ایرانی و آموزش خوشنویسی
عالوه بر شاعر و سرودن اشاار نا

و سارت كتابخانه و مدرسه ،بسيار از زنان

دربار گوركاني جند به روشینویسیي و رط روش فارسي عالرهمند و در ای رصوص
ماروف و مشیییهور جمگان بودند ازلب زنان فاریییل ای دوره با انواع رطجا ایراني،
هشنایي داشتند و با تسلط و جنرمند هنان را به كار ميبردند
بیه عنوان نمونیه ،زیبالنسیییا  ،درتر اورنگ زیب ،به انواع رطجا ایراني ،كامالم
هشیینایي داشییت و با ظرافت و جنرمند  ،ای رقو را مينوشییت مهد بياني ،مؤل
كتا

«احوال و هثار روشنویسان» در بيان احوال ای بانو جنرمند و فااليت او در زمينه

رط و روشنویسي ،این ني هورده است:
«از رقو  ،ان نسیتاليق ،نسخ و شکسته را روش مينوشت و به ترفيه حال اجل
فضیل و جنر ميكوشیيد و اماي از دانشیمندان و شیاعران و منشيان و روشنویسان در
سیایه عنایت او ميزیستند و باضي كتابها و رساوت بنام و پردارتهاند» (بياني،9333 ،
993 :9ن عالوه بر ای  ،و در ف انشیییا و نیامهنگار نين دسیییتي رو داشیییت
زیبالمنشیرت ،مرموعه نامهجا ای بانو بنرگ دربار گوركاني اسییت (شیاهحسییيني،
843 :9383ن
 -6 -1تألیف و تدوین کتب تاریخی به زبان فارسی
در زمينة نگهدار  ،تألي

و تدوی كتب تاریخي به زبان فارسیییي نين شیییایان كر

است كه ازلب زنان بنرگ دربار گوركاني بسيار از هثار با ارزش نگاشته شده در زمينه
تاریخ جند ،ایران و اسالم را در كتابخانهجا بنرگ رویش اماهور و ثبت مينمودند
بیا توایه بیه ای نکتیه كیه مهمتری منابا تدوی تاریخ و فرجنگ جر كشیییور  ،كتب
تاریخي هن كشیور اسیت كه توسیط مورران ،علما و عالرهمندان به ثبت و ربط ورایا
نگاشیته شیده است؛ بدون شک تدوی تاریخ و فرجنگ جند نين مستلنم شنارت منابا و
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كتب تاریخي اسیت كه در گذشیته در رصیوص تاریخ ای مرز و بوم نگاشته شده بود
جمزمان در دورة حکومت گوركانيان در جند در ف تاریخنویسي گامجا بلند برداشته
شد و هثار ارزنده و گرانبهایي تألي

شد و در دست عالرهمندان به تاریخ ررار گرفت

یکي از هثار مهم و دررور تواه تاریخ جند عصیییر گوركاني كه در ای دوره تألي
شییده اسییت ،كتا

«گلبدننامه» یا «جمایوننامه» اسییت كه توسییط گلبدن بيگم ،درتر

ظهيرالدی بابر ،و دلداربيگم نگاشیته شیده است گلبدنبيگم ،جمایوننامه را كه متضم
ورایا عصیر بابر و جمایون اسیت به زبان ساده و نثر زیبا فارسي و با انشایي سلي

و

روان نگاشته است او در اوایل سلقنت برادرزادهاش ،اكبرشاه (133جیییی ق ن به فرمان
او ،مأمور ثبت ورایا مربو به سییلقنت پدرش بابر و برادرش جمایون گردید و به رول
«اصغر هفتا » مؤل

كتا

«تاریخنویسي در جند و پاكستان»:

«در یول تاریخ جنار سییالة ادبيات فارسییي شییبهراره جند و پاكسییتان ،نخسییتي زني
اسیییت كه اثر ارزنده و در عي حال پایندة تاریخي به زبان فارسیییي از رود به یادگار
گذاشت» (هفتا 11 :9334 ،ن البته ميبایست ای نکته را در نظر گرفت كه اگرچه زبان
ای اثر فارسییي هميخته با كلمات و اصییقالحات مغولي و جند اسییت ،با ای حال ،با
مقالاة ای اثر ،ميتوان چني اسیییتنبا كرد كه مؤل

بخوبي از زبان فارسیییي رای در

عصیییر گوركیاني بهره برده و بیا توانایي رود در رلق ای اثر ،عالرة رود و دسیییتگاه
حکومت گوركاني به زبان و ادبيات فارسي را نشان داده است
 -7 -1گردآوری و تنظیم آراء عرفا و صوفیان
در رصییوص تصییوف و گرایش برري از زنان دربار گوركاني جند به یریقتجا
مختل

و تدوی و نشییر هرا ای مشییایخ ،كر ای نکته رییرور اسییت كه با تواه به

اینکه بيشییتر عارفان و صییوفيان جند یا ایراني بودند و یا پيرو یریقتجا برراسییته از
ایران ،تااليم و نوشتهجا هنان نين برگرفته از فرجنگ و اد

فارسي بود از ای رو ،عرفا

و متصییوفه از حين نشییر زبان و ادبيات فارسییي در شییبهراره تأثيرات بنرگي بر هن دیار
نهادهاند و زنان دربار گوركاني جند با اماهور و ترامه وتفسییير هثار عارفان بنرگ و
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صوفيان ،نقش مهمي در نشر هرا ای عده و در مرموع مفاجيم و تاابير ایراني و فارسي
داشتهاند
بیه عنوان نمونه ،تالش و جمت اهانهرا بيگم در گردهور و تنظيم هرا عارفان و
صیوفيان ستودني است به تشویق ای بانو بنرگ ،دربارة عرفان اسالمي ،هثار متادد
تألي

و تفاسير بر مثنو موونا االلالدی نگاشته شد (شيمل988 :9383 ،ن
عالوه بر ای  ،اهانهرا بيگم كه به تشییویق و مارفي برادرش ،داراشییکوه ،به یریقة

«رادریه» پيوسیییته بود ،كتا

«مون

اوروای» را در اربار و كرامات مشیییایخ چشیییتيه،

روااه ماي الدّی سییرن چشییتي و برري مریدانش ،نگاشییته و در دیباچة هن به ای
فارسي اني اوروای روااه ماي الدّی

نکته اشیاره كرده است كه نام ای اثر را از كتا
برگرفته است (نرفي برزگر992 :9314 ،ن

اثر دیگر اهانهرا در زمينه تصوف و مشایخ صوفيه« ،رسالة صاحبيه» است كه هن را
در احوال ملاشیاه چشیتي و مریدان او نگاشیته اسیت و در پایان ای رسیاله ،سرگذشت
رویش را نقل كرده است (داراشکوه922-921 :9 ،9338،ن
نتیجهگیری
دوران حکومت گوركانيان بر جند از لحاظ گسیترش زبان و ادبيات فارسي و جنر و
فرجنگ ایراني ،مقام ممتاز دارد در ای دوره ،زبان فارسیییي ،زنيتری و نيرومندتری
عامل انتقال فرجنگ و هدا

و رسیوم ایراني به جند بود در ای عصر ،نه تنها هثار بنرگ

تاریخي و ادبي به زبان فارسییي در جند تألي

شیید؛ بلکه شییاجکارجا بنرگ تاریخي و

ادبي ایران نين بیه فرمیان شیییاجیان ،امرا و درباریان دربار گوركاني به زبانجا مختل
ترامه شییید و در ارتيار یالبان علم ررار گرفت عالوه بر ای  ،بنرگتری مرموعهجا
كتب و نسخ رقي اماهور و كتابخانهجا بنرگي در سراسر شبهراره تأسي

شد

در كنار موارد كر شییده ،در ف تذكرهنویسییي ،انشییا و نامهنگار  ،گامجا بلند
برداشته شد و تاداد زیاد فرجنگ لغت و دستور زبان فارسي تألي
الوای بنرگي به رط و زبان فارسي بر اا ماند

گردید و كتيبهجا و
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شهرت عظيم پادشاجان گوركاني جند در رصوص اد پرور و ایراندوستي ،بيشتر
افراد كه از جنر و كمال متاعي در دست داشتند را به سو مرزجا شبهراره كشاند به
گواجي شیواجد و مستندات تاریخي ،شمار رابل تواهي از شاجان و درباریان جند نه تنها
مربي و مشیوّق شیارا و نویسیندگان فارسیيگو بودهاند ،بلکه رود نين به ای زبان شار
ميسییرودند و یا جمانند اهانگيرشییاه با ثبت و رییبط ورایا حکومت رویش به زبان
فارسییي ،گام بلند در اهت حفظ و تثبت ای زبان در شییبهراره برداشییتند زنان دربار
بابر جند نين به سینت سیالیي و امرا ای سیلسله ،در هموزش و تاليم زبان و اد
فارسي و حفظ و تروی هن از بذل جيچ نوع جمت ماد و مانو و ابراز عالره كوتاجي
نکردند
در ای دوره ،ازلیب زنان دربار گوركاني با حمایتجا رویش در رلق هثار ارزنده
فارسي و با سارت مدارس ،كتابخانهجا و زيره مرال انتشار و تثبيت زبان و اد

فارسي

در شیبهراره عصیر گوركاني را فراجم هوردند و با حمایتجا و تشویقجا سخاوتمندانه
رود از علما ،ادبا و شارا ،موابات روا زبان و اد

فارسي در شبهراره عصر گوركاني

را فراجم هوردنید در عي حال ،ازلب هنان با تواه به ان

و الفتي كه به زبان فارسیییي

داشیتند ،گاه یباهزمایي مينمودند و با سیرودن اشاار بدیا ،بازار زبان و اد

فارسي را

رونق ميبخشییيدند و یا با ترامه و تفسییير هثار بنرگ زبان فارسییي ،در انتقال فرجنگ و
مفاجيم زبان فارسییي دريل بودهاند بر ای اسییاس ،نقش زنان دربار گوركانيان جند در
گسترش زبان و اد

فارسي را در نمودار صفحة باد ميتوان نمایش داد
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یادداشتها
 -1پدر اانان بيگم ،ميرزا عبدالرحيم رانرانان ،كه منابا از و با صیفت رليق ،مهربان ،دست
باز و زریبنواز یادكردهاند (اافر حليم94 :9379 ،ن و پدربنرگ او بيرم ران ،در زمرة امرا
بنرگ دربار گوركاني و از یوای

«بهارلو» از ربایل «ررارویونلو» بودند ای پسیییر و پدر در

یي حيات رود ،ردمات ارزندها به سالیي گوركاني ،جمایون ،اكبر و اهانگير نمودند در
حقيقت ،روام دولت گوركاني باد از شییکسییت جمایون شییاه در برابر شییيرران سییور و
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برادرانش ،كامران ،جندال و عسیگر ميرزا ،و فرار او به ایران ،با اسییتاانت سياسي و نظامي
ایرانيان و بایرام ران ،صیورت گرفت (تتو و هص
جندوشاه استرهباد ،9388 ،

ران رنویني/732 -391 :8 ،9389 ،

937 -911 :9ن

ای دو سردار بنرگ نه تنها در ميدان انگ و كارزار شراعتي مثالزدني داشتند بلکه رود نين
اجل فضل و جنر و دانش بودند به روایت منابا عبدالرحيم رانخانان و پدرش ،باد از شاجان
گوركاني ،بنرگتری مروّاي علم و اد

بخصییوص اد

فارسییي در شییبهراره جند عصییر

گوركاني بودهاند ای دو امير بنرگ دربار گوركاني ،ایرانيان مهاار به شییبهراره به رصییوص
شییارا ،ادبا ،علما و بنرگان را با هزوش باز ميپذیرفتند عالوه بر ای  ،رود نين وق شییار و
شیاعر داشته و گاهگاجي یباهزمایي مينمودند و هثار ارزشمند از نظم و نثر رلق كردند
(شيمل983 ،9383 ،ن
 -2پدر نوراهان ،روااه زياثالدی محمد تهراني ،وزیر یند و اصیفهان در زمان شاهیهماسب
صفو بود ،اما باد از مرگ شاهیهماسب ،به جمراه جمسر و فرزندانش رجسسار جند شد و با
نشان دادن دانش و ليارت رویش ،مدار رشد و ترري را در دستگاه گوركانيان جند پيمود و
در دورة اهانگير ،لقب اعتمادالدوله یافت (شاجنواز ران993-933 :9 ،9811 ،ن
 -3ستي به مانا سيّده ،سيّدتي است
 « -4رّهپرور» ماادل تركيب جند «زریبپرور» است

منابع و مآخذ
الف) کتابها
 9ه ر بيگدلي9378( ،ن ،هتشیییکده ه ر ،به تصیییحيک مير جاشیییم محدث ،تهران:
انتشارات امير كبير
 9هزاد بلگرامي ،مير زالمالي9311( ،ن ،رنانة عامره ،تصییحيک ناصر نيکوبخت و
شکيل اسلم بيک ،تهران :پووجشگاه علوم انساني و مقالاات فرجنگي
 3هفتا  ،اصیغر9334( ،ن ،تاریخنویسییي در جند و پاكسییتان ،وجور :رانه فرجنگ
امهور اسالمي ایران
 4افشیییار یند  ،محمود9339( ،ن ،افغاننامه ،تهران :مرموعه انتشیییارات ادبي و
تاریخي ،موروفات محمود افشار یند
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 2امير جرو  ،سلقان محمد فخر 9138( ،ن ،تذكرة روضۀ السالیي و اواجر
الارائب ،تصحيک و تحشية سيدحسامالدّی راشد  ،حيدرهباد
 3اوحد بلياني ،تقي الدی محمد9388( ،ن ،تذكرة عرفات الااشیقي و عرصات
الاارفي  ،تهران :اسایير
 7بیدائوني ،عبیدالقادر9381( ،ن ،منتخبالتواریخ ،به تصیییحيک مولو احمدعلي
صاحب ،با مقدمه و ارافات توفيق جیییی سبحاني ،تهران :انرم هثار و مفارر
فرجنگي
 8براون ،ادوارد9372( ،ن ،تاریخ ادبيات ایران ( از صفویه تا عصر حاررن ،ترامه
بهرام مقداد  ،تحشيه و تاليق ريا الدی سراد و عبدالحسي نوائي ،تهران:
انتشارات مروراید
 1بيات ،باینید9389( ،ن ،تذكرة جمایون و اكبر ،به ساي و تصحيک محمد جدایت
حسي  ،تهران :انتشارات اسایير
 91بياني ،مهد 9333( ،ن ،احوال و هثار روشنویسان ،الد 9و  ،9تهران :انتشارات
علمي
 99تتو  ،احمد و هصی ران رنویني9389( ،ن ،تاریخ الفي ،به تصییحيک زالمررا
یبایبایي مرد ،الد جشتم ،تهران :انتشارات علمي و فرجنگي
 99ثواریب ،اهیانبخش9383( ،ن ،زنیان فرمانروا و مارفي رسیییالها درباره زنان
حکومتگر ایران ،شيراز :انتشارات نوید شيراز
 93اافر حليم ،سیيدحسي  9379( ،ن ،شری احوال و هثار عبدالرحيم رانرانان و
ردمات او برا پيشیرفت ادبيات فارسیي ،اسیالم هباد :مركن تحقيقات فارسیي
ایران و پاكستان
 94حسی ران ،سيدعلي9912( ،ن ،صبک گلش  ،به اجتمام مولو عبدالمريدران،
بياا :بينا
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 92حکمت ،علياصییغر9337( ،ن ،سییرزمي جند (بررسییي تاریخي و ااتماعي و
سیياسیي و ادبي جندوسیتان از ادوار باسیتاني تا عصر حاررن ،تهران :چاپخانه
دانشگاه
 93رافيران ،محمد جاشم9831( ،ن ،منتخب اللبا  ،كلکته :انرم هسيایي بنگال
 97داراشکوه ،محمد9338( ،ن ،اوپانيشاد (سنر اكبرن ،ترامه محمد داراشکوه فرزند
شاجرهان از مت سانسکریت ،ه ساي و اجتمام دكتر تاراچند و سيد محمدررا
االلي نائيني ،الد اول ،تهران :انتشارات محمد علي علمي
 98رابي ،محمدحسیی 9374( ،ن ،مشییاجير زنان ایراني و پارسییي گو از هزاز تا
مشرویه ،تهران :انتشارات صدا و سيما امهور اسالمي ایران سروش
 91رحماني ،ماگه9313( ،ن ،پرده نشیينان سخنگو ،بازنویسي فایمه صادري ،تهران:
نگاه مااصر
 91شاهحسيني ،مهر 9383( ،ن ،زنان پارسيگو جفت شهر عشق ،تهران :مدبر
 99شیاجنوازران ،صیمصام الدوله9811( ،ن ،مرثراومراء ،مصحک مولي عبدالرحيم،
كلکته :بي نا
 99شيمل ،هنه مار  9383( ،ن ،در رلمرو رانان مغول ،ترامه فرامرز نرد سمياي،
تهران :اميركبير
 93عبدالرشيد ،روااه9343( ،ن ،تذكرة شارا پنرا  ،وجور :بي نا
 94عالمي ،ابوالفضیییل9379( ،ن ،اكبرنیامیه (تیاریخ گوركانيان جندن ،به كوشیییش
زالمررا یبایبایي مرد ،تهران :موسسه مقالاات و تحقيقات فرجنگي
 92فيضیي ،ابوالفيض ب مبارک9339( ،ن ،دیوان فيضي ،مصحک :ا  -د  -ارشد،
با مقابله و مقدمه حسي هجي ،تهران :انتشارات فروزي
 93ریاایار ،محمود ميرزا9384( ،ن ،نقیل مرل

(تذكرة زنان شیییاعرن ،به اجتمام

محمدررا نصير و نادره االلي ،تهران :هیينه ميراث
 97رنبر  ،محمدررا9383( ،ن ،زندگي و شار یالب هملي ،تهران :انتشارات زوار
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 98كاشییاني ،محتشییم9371( ،ن ،دیوان محتشییم كاشییاني ،با تصییحيک و مقدمه اكبر
بهداروند ،تهران :انتشارات نگاه
 91كنبو ،محمد صیالک9137( ،ن ،عمل صیالک موسیوم به شاه اهان نامه ،ترتيب و
تحشيه دكتر زالم یندان ،ترميم و تصحيک دكتر وحيد رریشي ،سه الد ،وجور:
مرل

ترري اد

 31گل ي مااني ،احمد9331( ،ن ،كاروان جند «در احوال و هثار شیییاعران عصیییر
صفو كه به جندوستان رفته اند» ،دو الد ،مشهد :هستان ردس ررو
 39گوركیاني ،نورالدی اهانگير9321( ،ن ،توزک اهانگير  ،به كوشیییش محمد
جاشم ،تهران:انتشارات بنياد فرجنگ ایران
 39گوركاني ،زیب النسییا بيگم9339( ،ن ،دیوان مخفي ،به كوشییش احمد كرمي،
تهران :چاپ پارت سلسله نشریات «ما»
 33وجور  ،مال عبدالحميد 9837( ،ن ،پادشاجنامه ،تصحيک مولو كبيرالدی احمد
و مولو عبدالرحيم ،سه الد ،كلکته :كال پریص
 34مشیير سليمي ،علي اكبر 9332( ،ن ،زنان سخنور ،تهران :موسسه مقبوعاتي علي
اكبر علمي
 32ملک الکتا

شيراز  ،محمد9313( ،جییی ق ن ،تذكره الخواتي  ،بمبئي :مقباه

ميرزا محمد شيراز ملک الکتا
 33نظمي تبرین  ،علي9378( ،ن ،دویسیییت سیییخنور (تذكرۀ الشیییارا منظوم و
منثورن ،تهران :سروش
 37نقو  ،سیيد عليرریا9343( ،ن ،تذكره نویسي فارسي در جند و پاكستان ،تهران:
چاپ علي اكبر علمي
 38نهاوند  ،عبدالباري9389( ،ن ،مرثر رحيمي ،به اجتمام عبدالحسي نوایي ،تهران:
انرم هثار و مفارر فرجنگي
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 31جاشییمي سییندیلو  ،احمدعلي ران9347( ،ن ،تذكرة مخنن الغرائب ،به اجتمام
محمدبارر ،وجور ،انتشارات دانشگاه پنرا
 41جندوشاه استرهباد  ،محمدراسم 9388( ،ن ،تاریخ فرشته ،تصحيک و تاليق دكتر
محمدررا نصير ،

 ،9تهران :انرم هثار و مفارر فرجنگي

ب) مقاالت
 49ریاض ،محمد9324( ،ن« ،ادبيات فارسي در شبهراره جند و پاكستان» ،مرله جنر
و مردم ،شماره 931 -921
 49شیفيايون ،سیايد9311( ،ن« ،نقد و بررسي مرما النفائ

ران هرزو» ،فصلنامه

هینه ميراث ،دوره ادید ،سال نهم ،شماره اول بهار و تابستان ،صص 972-914
 43گودرز  ،فرامرز9322( ،ن ،زنیدگينامه و كارنامه ادبي یالب هملي ،مرله جنر و
مردم ،شماره  ،971 -931صص 12-919
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