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باعـث نزدیکـی بسـیار او بـه دربار جهانگیر شـد .در سـال
1016ق حیـدر ملـک همـراه قطبالدیـن مأمـور مقابلـه با
شـیرافکن شـد و در این مأموریت و پس از آنکه شـیرافکن
دسـت از جنـگ برداشـت و مدتـی بعـد مرد ،حیـدر ملک،
همسـر شـیر افکن ،مهر النسـاء بیگـم را حفاظت نمـود تا به
ازدواج جهانگیرشـاه در آمد .او پس از ورود به حرم جهانگیر
بـه «نورجهـان» ملقب شـد .حیدر ملک نیز کـه بعد از مرگ
یوسـف شـاه چک به خدمـت جهانگیـر در آمده بـود در اثر
قدرشناسـی نورجهان به جهانگیر معرفی شـد و در اثر همین
توصیه و حمایت نورجهان جهانگیرشـاه حکومت کشـمیر را
در همـان سـال به حیدر ملک سـپرد و او را بـه رئیس الملوک
و جغتای ملقب نمود( 2مارشال .)171 :1985
ایـن لقبها خود نشـان واضحـی از نزدیکی حیدر ملک
به دربار جهانگیر اسـت .چنانکه رئیس الملوک به برتری او
بـر دیگـر ملوک دربـار اشـاره دارد و لقب جغتای نیـز ،که به
معنای شـخصی اسـت که لباس ترکان جغتایی که اسلاف
بابریـان و جهانگیـر بودنـد را بر تـن میکند ،نشـان میدهد
ّ
جهانگیـر بـا اعطای این لقـب حیدر را در حد قـرار دادن در
ردۀ خاندان و تبار خود مورد نوازش قرار داده است.
پس از به دسـت گیری حکومت کشمیر ،حمایت پررنگ
جهانگیـر از حیـدر همچنان ادامه داشـت ،به شـکلی که در
همـان ابتدای امـر ،اعتبارات مالی بسـیاری برای آبرسـانی و
خدمات عمرانی به او داد.
حیـدر ملـک نیز بر اثـر همیـن حمایتها پـس از آتش
گرفتـن خانقـاه و مسـجد جامـع کـه سـنیان حیـدر ملک و
خاندان او و همینطور شـیعیان منطقه را متهم سوزاندن آنها
کار میکردند ،مسـجد جامع را با همراهی پدربزرگش ،ملک
محمد ناجی ،بازسـازی نمود و حتی به جالل و شـوکت بنای
آن افزود.
بازسازی این مسجد در 1029ق با صرف هزار روپیه
پایان یافت و از آنجا که در هنگام آتش سوزی مسجد،
جهانگیر در کشمیر حضور داشته و بازسازی را به حیدر
ملک سپرده بود ،بر اعتبار حیدر ملک بیش از پیش افزوده
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حیدر ملک کشـمیری ،نویسـندۀ کتـاب تاریخ کشـمیر و از
رجـال هند در دورۀ جهانگیر شـاه (1037-1014ق) اسـت.
او شـیعهمذهب و فرزند ملک حسـن ،نوۀ ملک محمد ناجی
(صوفـی 257 :1948؛ محـب الحسـن  )8 :1959وزیر حسـین شـاه
چـک و از نسـل خبدان (حیدر ملـک ،ب  )1و از خانوادهای
اشرافی و اصیل کشـمیری بود که حکومت موروثی چادوره،
ده زادگاهـش را کـه دهـی در ده مایلـی جنوب سـرینگر قرار
داشـته و از توابـع آن بوده ،برعهده داشـتند( 1جهانگیـر گورکانی،
جهانگیرنامه ،ص 345؛ بخشی ،اقبالنامه ،ص .)171
حیدر ملک حدود  24سـال در خدمت یوسف شاه چک
( 993-986ق) پسـر حسـین شـاه چـک ،آخریـن پادشـاه
کشـمیر قبل از سلطنت اکبر شـاه مغول بر آن خطه بود (یزدانی
 .)418/10 :1971حیـدر ملـک حتی پس از شکسـت یوسـف
شـاه و تصرف کشـمیر به دسـت  اکبر شـاه ،او را در تبعید به
جاگیر بنگال همراهـی کرد (هادی  .)215 :1995جاگیر که جیرۀ
یوسـف شـاه بود با کمک حیدر ملک اداره میشـد؛ چنانکه
حیدر ملک در لشکرکشـی علیـه راجابل بدرا سـردار ارتش
بـوده و خدمـات مهمـی در ایـن دوران در جهـت اسـتقرار
حکومت اکبر شاه در بنگال انجام داد.
پـس از غلبـۀ حیـدر ملـک و بـرادرش علـی در ایـن
لشکرکشـی ،این موفقیت اعتباری به هر دو برادر بخشـید و
حتـی با شـروع پادشـاهی جهانگیـر اوضاع برای او بسـیار
مسـاعدتر نیز شـد (صوفـی ،همانجا) .مدتی بعـد واقعۀ دیگری

 .2نیز ر.ک:

 .1برای موقعیت جغرافیایی چادوره ،ر.ک :احمد.462/2 :1974 ،

و نیز جهانگیر؛ همانجا .همچنین برای لقبهای او ر.ک :احمد ،همانجا.
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حیدر ملک و تاریخ نگاری
چنانکـه آمـد حیدر ملک عالوه بر اینکـه به عنوان یک رجل
مهم سیاسـی نظامی در خدمت حکومت بود از فضل و ادب
نیـز برخـوردار بود .از همین رو به خاطر قرار داشـتن در متن
جریانها و اتفاقها ،به نگارش کتاب تاریخ کشـمیر مشـغول
شـد تا بدین وسـیله شـخصیت علمی او نیز مورد توجه قرار
گیـرد .چرا کـه در این دوران جهانگیر شـاه بـه تاریخنگاری
اهتمام بسـیاری داشته و بسـیاری از تاریخنگاران را در دربار
خود جمع کرده بود (سبحانی .)383 :1377
تواریخ قبلی نگاشـته شـده دربارۀ کشمیر احوال کشمیر را
از ابتدای آبادی تا  709از ترجمۀ شـاه محمد شاهآبادی از راج
ترنگینـی آوردهانـد ،امـا حیـدر ملـک از آنجا کـه از 959ق
تاریخی نوشـته نشـده بـود  (حیـدر ملـک ،ب  ،)245تاریخ
کشـمیر را دربـارۀ تاریـخ ،وضعیـت و طبیعـت و جغرافیای
کشـمیر ،از ابتـدای آبادانـی تا سـال 995ق و آغـاز فتوحات
اکبر شـاه ،با اسـتفاده از منابع تاریخی قبلـی و افزودن وقایع
ما بعد آنها تألیف کرد (نوشاهی .)714 :1362
چنانکه خود او نیز اشـاره میکند ،از منابع معتبر قدیمی
و بهخصـوص ترجمـۀ شـاه محمـد شـاهآبادی از کتـاب راج
ترنگینـی برای تکمیل تاریخ خود اسـتفادۀ فراوان کرده و حتی

معرفی کتاب تاریخ کشمیر
تاریخ کشـمیر که از  نام آن پیداسـت ،تاریخ محلی سـرزمین
کشـمیر است و از دو بخش تشکیل شـده است .بخش ّ
اول
کـه خالصـهای از راج ترنگینـی و تاریـخ راجههای کشـمیر
اسـت ،از دورۀ اسـاطیری شـروع شـده اسـت و بخش دوم
کتـاب بـه تاریخ عمومـی خاندانهای معاصر ایـران و توران
میپردازد که به عقیدۀ اته از قسـمت سـوم کتاب ّ
لب التواریخ
گرفته شده و شش باب دارد (اته .)203/1 :1903
شـش بـاب بخـش دوم  کتـاب به ایـن ترتیب و بـه این
شـکل اسـت که باب ّ
اول شـامل تاریخ طاهریان ،سامانیان،
خوارزمشـاهیان ،غزنویـان ،آل بویـه ،اتابکان ،اسـماعیلیان و
قراختاییـان ،بـاب دوم بـه امپراتوریهـای مغول میپـردازد.
باب سـوم به حکومت پاشـاهانی که بعد از سـلطان ابوسعید
در ایران نقش داشـتهاند تا سـربداران میپردازد و باب چهارم
 .2به نقل از . Martin, 367متن اصلی تیفنتالر در کتاب  ،dicription l›hindustanبا
وجود سعی و تالش نگارنده به دست نیامد.

 .1نیز ر.ک :تاریخ حسن ،ص  ،480/2آزاد.190/1 ،
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شد( 1دیده مری ،واقعات ،ج  ،2ص .)480
از جملـۀ خدمات عمرانی دیگر حیدر ملک ،بازسـازی
مقبرۀ میر شـمس الدین عراقـی و خانقاه جدی بل که ظفر
خـان چـک آن را به آتش کشـیده بود و همچنیـن ترمیم نهر
لچمـه کـول و بنـای باغـات مجلل در شـاه آباد اسـت .او
بارگاهـی نیـز بر چشـمۀ ویرناگ احداث کـرد که جهانگیر
پانزدهیمـن سـالگرد جلوسـش را در آنجـا جشـن گرفـت
(جهانگیر ،جهانگیرنامه ،همانجا؛ کهویامی ،جم).
تـا این زمان حیدر ملک نفوذ فراوانی در دربار جهانگیر
پیـدا کرده بود ،چنانکه به وسـیلۀ او سـید شـاه ابوالمعالی
بـرای مشـاورت ،و دوسـت قدیمـی او دالورخـان ،برای
سپهسـاالری ایالت وسـیه بـه جهانگیر معرفی شـد (اصغر
.)271 :1364

ریمشک خیرات باتک و کلم ردیح

در برخـی مقاطع مانند نقل اسـم ابتدایی کشـمیر ،منبع خود
را که همان ترجمۀ شـاه محمد شـاهآبادی از راج ترنگینی بوده
ذکـر کـرده (حیـدر ملـک ،ب  )2و یـا در جایـی دیگر جمع
بنـدی تاریـخ راجههـا در راج ترنگینـی را با ذکـر منبع تأیید
کـرده (همـان ،ب  )6کـه این نمونههـا نشـاندهندۀ وثاقت و
اهتمـام به تحلیـل تاریخی حیـدر ملک در نـگارش کتابش
است.
در مقابـل امـا ،برخی چـون تیفنتالـر با قاطعیـت کتاب
تاریـخ کشـمیر را تنهـا تلخیـص دیگـری از راجـه ترنگینی
میداننـد ،2و حتی اومر ( )98 :1970این تلخیص را به دسـتور
ّ
محب الحسن (:1959
مسـتقیم جهانگیر دانسته ،اما در مقابل
همانجا)تاریخ کشـمیر حیدر ملک را در کنار بهارسـتان شاهی
و چنـد منبـع دیگر مکتسـب از منابـع اصیل سانسـکریت
میداند .حل مناقشـاتی از این دست مانند ترجمه و تلخیص
بـودن تاریخ کشـمیر یـا تألیف بودن آن و به طـور کلی وثاقت
و اعتبـار آن جـای تأمل بیشـتری دارد و تـا مقابله و تصحیح
انتقـادی کتاب به درسـتی و دقـت انجام نگردد و بـا توجه به
اطالعـات پراکنده و بسـیار کـم و حتی گاه متناقـض دربارۀ
کتاب امکان نخواهد داشت.
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اطالعاتشـان بـه نـگارش تاریـخ کشـمیر دسـت زد و در آن
حاکمـان کشـمیر را از قـرن پنجم تا یازدهم هجـری نام برد و
مدت حکومت هرکدام را ذکر کرد (حیدر ملک ،ب .)2
ایـن کتـاب کـه با بیانـی واضح و مختصر نوشـته شـده،
سـومین کتاب در مورد تاریخ کشمیر است که از ابتداییترین
زمان تا زمان مؤلف را در بر میگیرد و البته شـناخته شدهترین
تاریخ فارسـی کشـمیر نیز هسـت که با اینکه از مستندترین،
معروفتریـن و باارزشترین تاریخهای محلی کشـمیر بوده
(اتـه  )170/1 :1903لیکـن تاکنون به چاپ نرسـیده و اطالعات
مفیـد آن بهخصـوص در مورد خاندانهـای معاصر مؤلف در
ایران از دسترس دور مانده.
از ارزشها و اعتبارات دیگر کتاب این اسـت که مؤلف
که به شـرح جغرافیای تاریخـی و طبیعی منطقه نیز پرداخته،
نقشـهبرداری دقیقـی از منطقـۀ ارائـه و از آن مهمتـر تاریـخ
هجری را در تاریخگزاریها جایگزین کرده اسـت .از سوی
دیگـر ،مؤلف بـا اینکه شـیعهمذهب بوده نگاهـی بیطرفانه
داشـته .چنانکه در جایی یعقوب شـاه را از عدم  تسـامح با
سـنیها نکوهـش میکند (محـب الحسـن ،همانجا) .علاوه بر
اطالعات تاریخی و فهرسـتی از سلاطینی که در کتاب ارائه
شـده ،مؤلف شـرح حالی از خود را نیز در ذیل کتاب آورده و
در جایجای کتاب سـنتهای مردم منطقـه را توصیف نموده
اسـت (هـادی  :1995همانجـا) کـه ایـن در بررسـیهای مـردم
شناسـی نیـز علاوه بر مطالعـات تاریـخ اهمیتی جـدی به
کتـاب داده لیکن مهمترین ویژگی کتـاب همان ثبت وقایعی
ماننـد قتل شـیرافکن و تالش سلاطین منطقه بـرای عقب
ت محلی و الحاق
رانـدن مغـوالن و در نهایت انقراض حکوم 
بـه سـلطنت اکبر شـاه اسـت کـه مؤلـف در بطـن آن وقایع
حاضـر بـوده و با دید خود و به عنوان ّ
اول شـخص حاضر در
ماجرا وقایع را نقل کرده است.
از سـوی دیگـر ایراداتـی که بر ایـن کتاب وارد شـده نیز
جـای بررسـی دارد .به عنـوان مثال محمداعظـم دیدهمری بر
حیـدر ملک خـرده گرفته که در تقریر احوال بزرگان کشـمیر،
بیشـتر بـه وجنات اجـداد خود اهتمام داشـته و بسـیاری از
سرگذشـتها و نـام بزرگان را از قلـم انداخته (منـزوی :1367
 .)498/10بـه عقیدۀ ظهورالدین احمد در کتاب پاکسـتان مین

بـه تیمور و موفقیتهای او و باب پنجم سلاطین قراقویونلو
و آق قویونلـو اختصـاص دارد و در نهایـت ،در بـاب ششـم
سـلطنت سلاطینی که در توران و خراسـان بعـد از 906ق
سلطنت میکردند آمده است (اته ،همانجا).
پس از بخش دوم ،دو خاتمه نیز به کتاب افزوده شـده که
خود شـامل دو قسـمت اسـت :قسـمتی شـامل شـرح حال
مختصر مؤلف تا غلبۀ کشـتوار و قسمتی هم در بیان جغرافی
و طبیعت کشمیر است.
ورای بحثهـای مستشـرقان گوناگـون کـه بـه نسـخه
دسترسـی داشـتهاند ،خـواه تألیـف کتـاب تاریخ کشـمیر به
دسـتور جهانگیر شـاه صورت گرفته باشد و خواه حیدرملک
پـس از تألیـف ،کتـاب را تقدیم جهانگیر شـاه کـرده ،در هر
صـورت به بیان خـود مؤلف ،تألیف کتاب در سـال 1027ق
مصـادف با دوازدهمین سـال جلوس جهانگیر شـروع شـده
(حیدر ملک ،ب  )4و در سـال 1030ق ،به زعم اسـتاد احمد
منـزوی با مرگ مؤلف ،پایان یافته اسـت .1البته فصلبندی و
قـرار دادن خاتمـه بـر کتاب این احتمال اسـتاد را با پرسـش
جـدی  مواجـه میکند ،چـرا که در نگاه ّ
اول بـه کلیت کتاب
و دیـدن بخشبندیهـا و قرارگرفتـن فصـول خاتمـه به نظر
نمیرسـد کتـاب به ناگاه بـا مرگ مؤلفش ناتمام مانده باشـد.
امـا این احتمال را باید در نظر گرفت که نسـخه در دسـترس
نگارنـدۀ این مرقومۀ اصیل نبوده و دسـتکاری شـده و تدوین
و تنظیم گردیده است.
علاوه بـر آنچه مؤلـف در اثر گفته شـرایط آن زمان دلیل
نـگارش کتـاب را بـر مـا روشـن میسـازد .چـون در زمـان
جهانگیر شـاه کـه او نیز ،مانند دیگر بابریان ،فارسیدوسـت
و علمپرور بوده ،تاریخنویسـی پیشرفت بسـزایی کرد و او به
تقلیـد از پـدرش ّ
مورخانـی را برای خدمـت در دربار تعیین
کـرد کـه اغلب هندی بودهاند .اما برخلاف آنها حیدر ملک
کـه ایرانـی و اهـل کشـمیر بـوده ،به گفتـۀ خودش بـا انگیزۀ
تکمیـل تواریـخ گذشـته و ضبـط حکومت سلاطین ،برای
جلوگیـری از مخـدوش شـدن تاریـخ آنهـا و از بیـن رفتن
 .1ایشان در آثار مختلفشان این مطلب را بیان کردهاند به عنوان نمونه ر.ک :منزوی،
418/10 :1367؛ همو 1201/2 :1382؛ همچنین منابع غربی نیز همینگونه گزارش
دادهاند ر.ک:
Marshal; Hadi; Hasan; Bloghet; Storey; Ethe.
و نیز یزدانی ،احمد ،اصغر ،سبحانی ،همانجاها.
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آزاد ،محمود ،1990 ،تاریخ کشمیر ،مظفرآباد.
احمـد ،ظهورالدیـن ،1974 ،پاکسـتان میـن فارسـی ادب کی
تاریخ ،الهور.
اصغـر ،آفتـاب ،1364 ،تاریخنویسـی فارسـی در هنـد و
پاکستان ،الهور.
بخشـی ،معتمدخـان ،اقبالنامـۀ جهانگیـری بـه تصحیـح
مولوی محمد رفیع ،هللا آباد1931 ،م.
جهانگیـر گورکانـی ،نورالدیـن محمـد ،جهانگیرنامـه ،بـه
کوشش محمد هاشم ،تهران1359 ،ش.
حیـدر ملـک ،جغتایـی ،تاریـخ ملک کشـمیر ،نسـخه خطی
ش ،5130مجلس شورای ملی.
دانشپـژوه ،محمدتقـی ،1353 ،فهرسـت میکروفیلمهـای
کتابخانـه مرکـزی و مرکـز اسـناد دانشـگاه تهـران ،ج ،2
تهران :دانشگاه تهران.
دیـده مـری ،خواجه محمـد اعظـم ،1995 ،واقعات کشـمیر،

نسخ ههای کتاب تاریخ کشمیر

همانطور که اشـاره شـد ،از این کتاب دو نسـخه در ایران
وجود داردّ :
اول نسـخۀ خطی شمارۀ  5130مجلس شورای
ملی به خط نسـتعلیق علیبن لطفهللا هروی که در 1288
ق نگاشـته شده (منزوی  )120/15 :1347و دوم میکروفیلمی که
در کتابخانۀ مرکزی دانشـگاه تهران به شـمارۀ  3157وجود
دارد (دانشپژوه .)272/ 2 :1353
اما بیشـتر نسـخ این کتاب در خارج ایران اسـت و در
کتابخانههـا و موزههـای معتبـر دنیـا نگهداری میشـود.
ً
مثال دو نسـخه در موزۀ بریتانیا ،یکی متعلق به قرن هفدهم
بـه شـمارۀ  ،16705به خط نسـتعلیق و دیگـری متعلق به
سال 1802م ،به خط نستعلیق و به شمارۀ  8906نگهداری
میشود (منزوی ،فهرست نسخههای خطی فارسی.)4615/6 ،
یک نسـخۀ دیگر که در  1941م نوشـته شـده به شـمارۀ
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درف یبیط مظاک

کتابنامه

ریمشک خیرات باتک و کلم ردیح

فارسـی ادب کی تاریخ ،تاریخ بخـش دوم کتاب حیدر ملک
با دیگر کتب ،دارای اختالفاتی اسـت (احمـد  )462/2 :1974و
بـه زعـم حسـن کهویامـی رویداد شـماری مؤلف نیـز قابل
اعتمـاد نبوده و در ضمن نقش اساسـی خود را در دوران چک
ذکر نکرده و زندگی یوسـف شـاه و یعقوب شاه را در روزهای
آخـر اسـارت کـه از نزدیک شاهدشـان بوده توصیـف نکرده
است.
بـا این همـه ،چنانکـه آمد ،پر واضح اسـت که بررسـی
نقـاط قـوت و بـه دسـت آوردن اطالعات احتمالـی کتاب و
شهایی از قبیل نسـبت کتاب با راج ترنگینی و
پاسـخ به پرس 
میـزان بهرهگیـری کتـاب از آن ،جـز بـا مقابلـۀ نسـخههای
مختلـف و خواندن و پردازش اطالعات آنها میسـر نخواهد
شد .چرا که برخی از فهرستها در گزارش خود از نسخهای
ً
یراننـد کـه تفاوتهـای اساسـیای مثلا در
سـخن م 
بخشبندی و ذکر برخی موارد با نسخ دیگر دارد.
قابـل توجه اسـت که بـا توجه بـه پراکندگی نسـخههای
مختلـف این کتـاب در کتابخانهها و موزههـای مختلف دنیا،
ً
کار انتخاب نسـخۀ اساس بر طبق گزارشها متفاوت و بعضا
متناقض فهرسـتها ،قبل از جمع آوری تمام یا اکثر نسخ قابل
اعتمـاد ،بـا توجـه به اینکـه تنها یک نسـخه از کتـاب و یک
میکروفیلم از آن در ایران موجود است ،مقدور نخواهد بود.

 3571بـه کتابـت محمـد عثمـان شمسـی در کتابخانـۀ
خدابخـش (شـیر  )10 :1967و نسـخهای دیگـر در کتابخانۀ
دانشـکدۀ مسـیحی فورمیـن الهـور پاکسـتان بـه شـمارۀ
43ح 954 ،91نگاشـته شـده ،به تاریخ  1280ق و به خط
نسـتعلیق نگهـداری میشـود .همچنیـن نسـخهای نیز به
شـمارۀ  446که به خط نسـتعلیق خوش در سـدۀ سـیزدهم
نگاشـته شده در موزۀ ملی پاکستان در کراچی موجود است
(منزوی .)418/10 :1367
دو نسـخۀ دیگر نیـز در کتابخانۀ ایندیا آفیـس وجود دارد
کـه هرمـان اته ( )202 :1903به ترتیـب در ردیف  510و 2846
فهرسـت خود از آنها نام برده اسـت .نسـخهای را نیز بلوشـه
( )361 :1905در ردیـف  625او گـزارش کـرده اسـت و براون
( )42 :1922در ذیـل فهرسـت نسـخ خطـی دانشـگاه کمبریج
نسخهای را در ردیف  245cpاز همین کتاب نام برده است.
اومر ( )98 :1970در فهرسـت نسـخههای مونیخ با شـمارۀ
 2660ن از نسـخهای دیگـر  از کتاب را در آنجا داده اسـت.
البتـه در پایـان باید به دو نسـخۀ کتابخانۀ بادلیان نیز اشـاره
کنیـم که اته ( )170 :1889در ردیفهای  316و  317فهرسـت
خود به آنها پرداخته است.
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جستار

ترجمۀ خواجه حمید یزدانی ،الهور.
سـبحانی ،توفیـق ،1377 ،نگاهـی بـه تاریخ ادب فارسـی در
هند ،تهران.
شـیر ،سـید اطهـر ،1967 ،مـرآة العلـوم[ ،بـی جـا] ،یونیـون
پریس.
کهویامی ،پیر غالم حسن ،تاریخ حسن[ ،بیجا][ ،بیتا].
منـزوی ،احمـد ،1347 ،فهرسـت کتابخانـۀ مجلس شـورای
ملی  ،ج  ،15تهران :چاپخانۀ مجلس شورای ملی.
منـزوی ،احمـد ،فهرسـت نسـخههای خطی فارسـی ،تهران:
مؤسسه فرهنگی منطقهای[ ،بیتا].
منـزوی ،احمد ،1367 ،فهرسـت مشـترک نسـخههای فارسی
پاکسـتان ،ج  ،10اسلام آبـاد :مرکز تحقیقات فارسـی ایران
و پاکستان.
منـزوی ،احمـد ،1382 ،فهرسـتوارۀ کتابهـای فارسـی ،ج ،2
تهران.
نوشـاهی ،عارف ،1362 ،فهرسـت نسـخههای خطی فارسـی
مـوزۀ ملی پاکسـتان ،اسلام آبـاد :مرکـز تحقیقات فارسـی
ایران و پاکستان.

ضمیمۀ  32آینۀ میراث
جمهوری ونیز و ایران

اثر گولیلمو برشـه ترجمۀ یوسف خان مؤدب
المل�ک به همراه مقالهای دربارۀ فعالیتهای
فرهنگی یوسـف خان با پژوهش و تصحیح
محسن بهرام نژاد منتشر شد.
فهرست مطالب این شماره از ضمیمۀ آینۀ
میراث به شرح زیر است:
بخش اول  :فعالیتهای فرهنگی مؤدب
الملک مشهور به ژوزف ریشار در ایران
مقدمه
م�ؤدب المل�ک :زندگ�ی و فعالیتهـای
فرهنگی
الف :تأسـیس نخسـتین مدرسـۀ دخترانه
در تهران
ب :سرپرسـتی دانشـجویان اعـزام بـه
خ�ارج  ،مجموع�هداری ،تألیـف و ترجمۀ
کتاب
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