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 املستخلص:  
ذ إالمية في اليند بمكانة متميزة ، المغكؿ االس حظيت المرأة في عيد امبراطكرية   

ظيار مكاىبيا في  تمتعت بقدر كبير مف الحرية فقد اتاح ليا اباطرة المغكؿ ممارسة نشاطيا كا 
األحداث السياسية  ،  بعض ر مجرى في غي ا  كبير  ا  دكر سياسي أدتجميع مياديف الحياة ، فقد 

مية كالفكرية التي شيدتيا اليند آنذاؾ ، كما حظيت المرأة بنصيب كافر مف النيضة العم
كبرزت نساء عالمات في جميع العمكـ ، كأصبحت ىناؾ مدارس خاصة بالنساء ،كما أصبح 
لممرأة مكانة مرمكقة في المجتمع فقد ألغى أباطرة المغكؿ العديد مف العادات االجتماعية التي 

جحاؼ بحق المرأة ، كما ساىمت النساء ببن ليا  اء المساجد الدينية  كالتي كافكاف فييا ظمـ كا 
 سالمية في اليند.                                                             دكر كبير في نشر الثقافة اإل

Abstract 
In the era of the Islamic Mughal Empire of India, women 

enjoyed a privileged position. They enjoyed a great deal of freedom. 
The Mughal emperors allowed them to exercise their talents and 
talents in all spheres of life. They played a major political role in 
changing the course of political events. The scientific and intellectual 
renaissance witnessed by India at the time, and prominent women 
emerged in all sciences, and there were schools for women, and 
women became prominent in society, the emperors of the Mongols 
canceled many social customs that were unjust and unfair to women, 
D religion which had a major role in spreading Islamic culture in India  



 

 

 دور املرأة يف امرباطورية املغول االسالمية
 سهام جاسم حممودد. 

 

)66 ) 

 

الحمد  رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى سيدنا دمحم رسكؿ هللا خاتـ النبييف       
 كسيد المرسميف كعمى آلو كصحبو كمف أىتدى بيدييـ إلى يـك الديف .

أف بالد اليند ذات حضارة عريقة راسخة ، تتميز بطابع العمـ المعركؼ مف       
الشعكب كبقية  يا أىمأف نا النظر نرى نعممنذ أقدـ العصكر ، كلكننا إذا أكالتمدف ، كالثقافة ، 

االحتقار ر إلييا نظرة نظَ تعامل المرأة عندىـ ، بمنتيى القساكة ، كيُ  قديـالتي كانت في الزمف ال
ـك كمنزلة المالؾ ػ أك المعبكد ، كىي مح المرأة مممككة ، كينزؿ الرجل منياتتخذ  إذ فكاالمتيا

اليند يحرمكف اىل ا  ككاف كلبعميا زكجة ، كألكالدىا أم مممككة ألبييا بكرا  ، عيشعمييا ، أف ت
أف المرأة ىي مادة  عتقدالمرأة مف جميع الحقكؽ الممكية ، كمف اإلرث ، ككاف الشعب اليندي ي

ـ ليا بكجكد الشخصية المستقمة كإنساف سم  كال يُ  ، ، كالركحيقيكاف االنحطاط الُخماإلثـ كعن
كنظرة المجتمع اليندي لممرأة عمى انيا خمقت لمزكاج كاإلنجاب كيفضمكف المكلكد   (1).كامل

ة لتمكت إذ ينظر الييا الذكر عمى األنثى حتى انيا تترؾ معرضة لألجكاء المناخية السيئ
 (2)كأنيا الباطل نفسو. بصكرة دنسة

فقدت المرأة اليندية إنسانيتيا كتحكلت إلى متاع مف  ذلؾ فقد  كفضال  عف          
يحـر عمييا الزكاج بعد مكتو كما قد يخسرىا زكجيا في القمار ،  يباع كيشترى كأمتعة البيت ،

ف لـ يقبميا أحد إ، ف اليند ينادكف بتزكيج بناتيـ ثالثة أياـسكاف ر لحرؽ نفسيا ، ككاف تجبكقد 
خمصا  مف فرد غير مرغكب فيو ، كعمى العكس مف ذلؾ فقد يككف لممرأة اليندية ت، قتمكىا 

                                                        .(3)الكاحدة عدة أزكاج لجماليا أك لماليا أك منصبيا
بيا في جميع الديانات  اإلسالمي فقد حظيت بمكانة لـ تحعَ  صرأما في الع     

كالممل مف خالؿ احتراـ الديف اإلسالمي لممرأة كاالعتراؼ بحقكقيا ككرامتيا ،كعضك محتـر مف 
منح المرأة الكثير  الذي الكحيد كاإلسالمي ى ديف، فال(4)لقة الرجرفيأعضاء األسرة اإلنسانية ك 

المسممكف عمى إنقاذ المرأة اليندية مما آؿ إليو أمرىا مف  عمل، فقد (5)مف الحقكؽ كالكاجبات
، فمـ تعد إليا  يعبد أك متاعا  يباع كيشترى  طبيعيةاليبكط كاالنحطاط ، كأعادكىا إلى مكانتيا ال

خصكا المرأة بقدر كبير مف  ّرع حكاـ المسمميف العديد مف القكانيف إلصالح المجتمع كفقد شَ ، 
عتنقف اإلسالـ كتزكجف مف الرجاؿ المسمميف كأسيمف إسياما  فاعال  في تمؾ القكانيف ، لذلؾ ا 

نشر اإلسالـ في ىذه المنطقة بعد أف تخمصف مف حالة البؤس كالشقاء ، كفي عيد اباطرة 
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المغكؿ المسمميف في اليند تمتعت المرأة بقدر كبير مف الحرية اذ أتاحكا ليا ممارسة نشاطيا 
ظيار مكاىبيا في جميع ميا كسكؼ نسمط الضكء عمى دكرىا السياسي  (6)ديف الحياة .كا 

- 939) اليند في  كالعممي كالثقافي كاالجتماعي كالديني في امبراطكرية المغكؿ االسالمية
 ـ( كما احدثتو مف تغييرات في جميع المجاالت.1858/ـ1595/ق1971

   -دور المرأة السياسي : 
في أي الرجل ، ميما يكف نكعيا ك كحياة في أعماؿ  ا  كاضح ا  كبير  ا  لممرأة تأثير  اف      

االمـ كتقاليد  عادات باختالؼف اختمف مقدار ذلؾ التأثير ا  عصر كاف كأية أمة كانت ، ك 
دكر سياسي في إمبراطكرية المغكؿ اإلسالمية في اليند  كاف لممرأة ك ،(7)كمعارفيا كآدابيا
في  ا  كبير  ا  دكرا سياسي كالتي ادتمبراطكرية في اال فذاع صيتي مكاتيبرز النساء الأ، كمف بارز

      -تغيير مجرى االحداث السياسية ىي:
كاف لمرضعة  السمطاف -:السمطاف أكبرمياـ أنغا مرضعة كمربية  -     

دكر كبير في التدخل بشؤكف  مياـ أنغا ( الداىية 1615-ـ1556-ق/1111-ق963)أكبر
كاف يستشيرىا  اذمكضع ثقتو، كانت ك  الحكـ؛ لما ليا مف منزلة كبيرة في نفس السمطاف أكبر،

بيـر خاف كزيره كقد ميد زكاؿ ، إلى حد كبير  بقراراتيا ، ك يحكـ في كل شؤكف امبراطكريتو
قد كاف ليا دكر في إيغار ، ك  أحكامياالطريق أماميا كاستفرادىا بالسمطاف أكبر لتممي عميو ب

السمطاف ضد كزيره بيـر خاف؛ كذلؾ لتنافسيما عمى السمطة فكل منيما يسعى ليككف  قمب
السمطاف أكبر، ككانت أقرب إلى السمطاف أكبر مف أمو الحقيقية  قمبالشخص األقرب إلى 

كرفعت مف حميدة بيكـ فأخذت ىذه السيدة ُتنّصب أتباعيا في مرافق الدكلة عمى كفق ىكاىا ، 
فما لبث أف كشف السمطاف أكبر مدى خطكرتيا عميو ، فأخذ يراقب  (8)ابنيا أدىـ خاف شأف

فضال  عف أف السمطاف أكبر بدأ (9) بعيف اليقظة كالحذر،كتدخميا في الحكـ سمككيا كتصرفاتيا 
يتكجس مف تصرفات أدىـ خيفة، السيما بعد استحكاذ أدىـ عمى معظـ غنائـ الحرب التي 
غنميا بعد أف أرسمو السمطاف أكبر إلخضاع بعض المناطق، كلـ يرسل منيا سكى القميل إلى 

، كاحتفاظو  أكرا ، كقيامو بتكزيع األمكاؿ عمى أتباعو بسخاء ليزيد مف عددىـ كحبيـ لو
كالنصيب األكبر مف األمكاؿ ، فارتاب السمطاف أكبر مف  بالرايات السمطانية كشعار الممؾ

نكاياه فقرر تأديبو كعزلو عف الحكـ كأمر بمالزمتو لمقصر، إلى أف قاـ بقتل ككيل السمطاف ، 
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مشاعر أخاه في الرضاعة ، غير آبو ب ر بقتمو ، عمى الرغـ مف ككنوعندىا أمر السمطاف أكب
 .(10)، كما لبثت أمو أف لحقت بو كمدا  بعد مدة قميمة امرضعتو مياـ أنغ

-ق1111)السمطانة نكر جياف زكجة السمطاف جيانجيرلعبت  -: نكرجياف     
دكرا ميما لمغاية في الساحة السياسية المغكلية في عيد ، ـ( 1697-1615ق/1137

اذ كانت ىذه السيدة تتميز  بشخصيتيا القكية ذات العمـ كالمعرفة الكاسعة ، كتمتعت  جيانجير
لـ يكف يعني المؤرخيف أمر زكاج السمطاف ك  ، في الدكلة  نكرجياف بمكانة كنفكذ كبير

في الجانب السياسي في  أحداث جساـ أثرت كثيرا مف عقبوجيانجير مف نكرجياف لكال ما أ 
 . (11)مف تطكرات حدثوة ، كما أاالمبراطكرية المغكلي

اشتيرت بجماليا البارع  الجماؿ بارزةنكرجياف تدعى مير النساء كىي كانت       
كتجيد الخط كالحساب  كالحسف كالعمـ كالعقل، تتقف المغتيف العربية كالفارسية كتنظـ الشعر،

اخرى، كىي ابنة تاجر ايراني يدعى ميرزا غياث ، حطت بو االقدار في بالط  ا  كعمكم
افتتف  مف عمرىا ةالسمطاف اكبر، فكاله ديكاف كابل ، كعندما بمغت مير النساء السابعة عشر 

بيا السمطاف جيانجير فمما عممكا ذلؾ زكجكىا بشخص غيره يدعى عمي قمي األصفياني، 
قد كافأه عمى شجاعتو عندما قتل أحد  «جيانجير »سميـ،كاف األمير  عسكري  كىك قائد

ىذه الركاية تؤكد أف السمطاف جيانجير أحبيا قبل أف  (19)النمكر بأف منحو لقب شير أفغاف
، كما كاف أمر زكاجيا إال إلبعادىا عف طريق السمطاف مف عمي قمي االصفيانيتتزكج 

اف يعتـز الخركج عف السمطاف جيانجير ، لكف ىناؾ مف المؤرخيف مف يقكؿ إف زكجيا ك
س فبادر الحرس بقتمو كالقياـ بثكرة فعمـ بو فأرسل بطمبو فرفض اإلذعاف كحاكؿ قتل أحد الحر 

عينت كصيفة لمممكة االـ ثـ قّدر لمسمطاف جيانجير أف  اذياف كابنتيا إلى البالط جكُأرسمت نكر 
السمطاف جيانجير شاىدىا  ، كىذه الركاية تؤكد أف(13)يراىا في السكؽ ، فأحبيا كتزكجيا

مير  »كأحبيا بعد مقتل زكجيا ، كثمة ركاية ثالثة تقكؿ بأف السمطاف جيانجير شاىد نكرجياف
فأحبيا كافتتف بيا كأراد أف  يتزكجيا ، فأرسل قطب الديف ليقنع زكجيا شير أفغاف  « النساء

، كتبدك ىذه (11)بتطميق زكجتو ليتزكجيا السمطاف ، فرفض كثار، كحاكؿ قتل قطب الديف
التي صاحبتيا  كميما يكف مف أمر  لألحكاؿالركاية أقرب إلى الحقيقة كالكاقع كالتصديق؛ نظرا  

قبمت  ـاألمر، ثفقد أبدى السمطاف رغبتو في الزكاج مف مير النساء كلكنيا رفضت في بداية 
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نكر العالـ  كتزكجيا  بعد أربع سنكات مف مقتل زكجيا ، كسماىا نكرجياف أي نكر الدنيا أك
(15)  . 

كلعل انتظاره طكؿ ىذه المدة انما كاف في الغالب لينسى الناس قصتيا كلتخف       
لكعتيا عمى زكجيا كما لقيو مف مصير مؤلـ ، ككانت قد بمغت الرابعة كالثالثيف مف عمرىا 

و اثر كال تزاؿ تحتفع بجماليا الفائق . كىكذا دخل الى بالط االمبراطكرية عنصر جديد كاف ل
في تكجيو سياسة  الدكلة  كما كقع فييا مف الفتف كاالحداث الكثيرة، كذلؾ الف ىذه السيدة 
اكتيت مف قكة الشخصية كحدة الذكاء كرجاحة العقل ما يسر ليا اف تصبح صاحبة الكممة 

 (16)األكلى في االمبراطكرية. 
مف المغكؿ أف حظيت  إلمبراطكرةتمتعت نكرجياف بمكانة كنفكذ كبير لـ يسبق        

بمثميا فقد أغدؽ عمييا السمطاف جيانجير مف األلقاب كاألكسمة كنالت ثقة كاممة مف السمطاف 
القكة الفعالة نكرجياف اضحى ل، ك  (17)مف خالؿ احتفاظيا بأسرار االمبراطكرية المغكلية

تدخمت في  لمشيئتيا كما اصبح مف بالغ النفكذ عميو افالسمطاف  كراء العرش فخضع سطكةكال
،  سمطافبتكقيعيا مع تكقيع الكثير مف األمكر السياسية كاإلدارية ، فكانت تصدر األكامر 

كبمغ مف حبو كاعتزازه بيا أف أمر بضرب اسميا عمى السكة إلى جانب اسمو ، كىي حالة 
ء فريدة ال نجد ليا مثيال  في تاريخ العممة اإلسالمية ، كجمست في شرفة قصرىا تستقبل األمرا

، كأصبح ألىميا كالمتصميف بيا النفكذ األكبر في سمطافكاألعياف كاألشراؼ كما يفعل ال
رئيسا   (19)خاف ، كأخكىا آصف(18)المممكة، فصار أبكىا رئيسا  لمكزارة بمقب اعتماد الدكلة

لتشريفات االمبراطكر، فانتقمت السمطة الحقيقية إلى نكرجياف كأىميا كالمقربيف إلييا ، بينما 
  (91). السمطاف جيانجير منغمسا  في ممذاتو كاف

رادتيا تميزت السمطانة بك            ، كليذا سرعاف  القكيةطمكحيا الذي ال حد لو، كا 
ما استكلت عمى النفكذ في يدييا ،كلتككيد صمتيا بالبيت المالؾ ، عممت عمى زكاج األمير 

مف زكجيا األكؿ  بيكـالدلي  ما زكجت ابنتيامف ابنة أخييا آصف ، كك « شاىحياف »خـر 
فأتيح ليا بذلؾ أف تتدخل في ، الذي قتل ، فزكجتيا البف السمطاف جيانجير األصغر شيريار

 اذكالية العيد ، كأف تعمل عمى تفضيل أحد أبناء السمطاف جيانجير عمى إخكتو اآلخريف 
عيينو بدال  مف أخيو بدأت تعمل عمى أف يككف زكج ابنتيا كليا  لمعيد ، كراحت تقنع السمطاف بت
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شاىجياف ، كقد رأت فيو الشخصية الضعيفة التي ال تصمح ألف تككف أداة طيعة في يدىا في 
الكقت الذي خشيت عمى مستقبميا السياسي مف قكة شخصية األمير شاىجياف ، األمر الذي 

 . (91)حرب بيف األخكيففساد ك أدى إلى 
اء التي برزت عمى المسرح السياسي كىي مف ابرز النس-ارجمند بانك بيكـ : -     

 ـ(1658-1698/ق 1168 -1137ككانت المستشارة السياسية االكلى لمسمطاف شاىجياف )
،صاحبة التاج كسمطانة اليند . فقد كانت ىذه المرأة رائعة  ىي أرجمند بانك بيكـ ، أك ممتازة

نكرجياف كما امتازت السمطانو الجماؿ ثاقبة الفكر ، أخذت الحسف كالجماؿ عف عمتيا 
اـ اميرا بأسـ خـر في ع ا الفكرية ، تزكجيا شاىجياف عندما كافيا كمكاىبيبذكائ

رىا ، كبادلتو ىي حبا بحب قد  فأحبيا حبا جما ك  ـ( ككاف عمرىا عشريف سنة1619ق/1191)
ا لعرش منحيا تكلى امكتقديرا بتقدير، فكانت لو ِنعـَ الصديق المعيف كخاصة في محنو ، كعند

يا بإقطاعات ،ككاف يستشيرىا في كل االمكر كيعمل بنصائحيا ،كما لقب ممكة الزماف كخص  
عيد الييا بحفع الخاتـ الممكي ، ككانت ترافقو الى ساحات الحركب كترافقو في جميع حمالتو 
 العسكرية كفي رحالت الصيد كالنزىة كاالستطالع عبر الغابات كالقفار فطكفت معو في كثير

في احدى  ـ عقب كالدة عسيرة1631ق/1111كتكفيت سنة اليند الشاسعة  مف انحاء
  (22)المعارؾ.

 احبة زكجيا في حممة حربية عمى خير ككعادتيا أصرت عمى مصففي حمميا األ      
مكاقع االعداء كدمدمات الحرب انجبت لو بنتا ككانت الكالدة عسيرة أثرت عمى صحتيا جدا 

لمجمكس الى جانبيا يخفف عنيا العناء كيسامرىا ثـ ازدادت  كعمى اثر ذلؾ استدعي السمطاف
اف  وكلـ تنفع جيكد االطباء ،كحيف احست بدنك أجميا ىمست في أذنو كأكصت ا  حالتيا سكء

ليا أمنيتيا أال كىي بناء أعظـ صرح تعرفو البشرية عمى مر العصكر ليككف شاىدا  يحقق
ة اذ كانت مغرمة شأنيا شأف زكجيا بالعمارة كالبناء ، كبعد ىنييشاخصا عمى حبيما الكبير، 

، فدفنيا في بمدة (23)كعمرىا ستة كثالثكف عاما  كىي تضع طفميا الرابع عشرفارقت الحياة  
عمى الضفة  ضكاحي اكرا ،بعد ستة اشير ، إلى أكبر آباد احدىزيف اباد ثـ نقل رفاتيا 
 . (91)الجنكبية مف نير ُجمنا
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عمى كفاتيا، فتخمى عف ارتداء  نظيره حزف السمطاف شاىجياف حزنا  شديدا  قلّ        
الثياب الممكنة ، كأطمق لحيتو التي ما لبثت أف تحكلت إلى البياض مف كثرة الشيب ، كامتنع 

 العطكر كلبس الجكاىر كسماع الغناء كالمكسيقى حتى في االحتفاالت الرسمية عماؿعف است
ككاد اف يجف ألما كحرقة عمى فراؽ حبيبتو حتى قيل اف السمطاف فكر في اعتزاؿ الحكـ  ) 95).

عتـز عمى صدى الكصية في فكره ينمك كيتسع فاكتقسيـ المممكة بيف اكالده كيكما بعد يكـ كاف 
 ا  رائع ا  فني ا  ثر ف عظماء الدنيا  كبنى عمى قبرىا أبناء أعظـ كأفخـ قبر انشئ لممؾ اك عظيـ م

أركع  مفأشير ضريح في العالـ ، ك اكبر تاج محل  يعد  ك كف اعجكبة الدنيا مف بعده ،ليك
آثار فف العمارة اإلسالمية ، بناه السمطاف شاىجياف تخميدا  لذكرى زكجتو أرجمند بانك بيكـ 

استغرؽ إنجازه اثنتيف كعشريف سنة ابتداء مف ك ، "ممتاز محل" المعركفة بػ
كعشريف ألف عامل ، كيقاؿ إنو  فتياثنـ( كاشتغل بتشييده أكثر مف 1639ق/1119سنة)

فقد سماه شاىجياف أربعيف مميكف ركبية ، أما بخصكص التسمية السمطاف كمف خزانة 
لؾ ألف فكممة تاج محل تعني قصر التاج؛ كذالسمطاف شاىجياف باسميا ممتاز محل 

أي ضريح  "ركزا ممتاز محل  "المؤرخيف في عيد السمطاف شاىجياف كانكا يطمقكف عميو 
كسماه ممتاز محل ، كبعدىا شاع اسـ تاج محل عمى أنو قصر التاج أك تاج القصر ، 

 ، باسميا ممتاز محل مع تحريف بسيط باسـ تاج محل لصعكبة نطق االكؿ في السنتيـ
زاؿ جميال  ،  الر عمى  بنائو ثالثة قركف كنصف ك م كقد منا ىذاكسرى الخطأ الشائع حتى يك 

، كىك مجمع بنائي ضخـ يحتكي عمى  في السنةيزكره ما ال يقل عف ثالثة مالييف شخص 
ضريح كقصر كمسجد كمدرسة، إال أف ضريح ممتاز محل أشير ركف ، حرص السمطاف 

كتـ  (96)بناء ىذا الصرح الكبيرشاىجياف عمى استعماؿ أعمى الميارات المتكفرة في عصره ل
ـَ مصممك  جمب المعمارييف كالحرفييف إلى أكرا مف بغداد كمف القصكر العثمانية في تركيا، كَقِد

القباب كالبناؤكف  راز، كالحجاركف كالنحاتكف كمصممكالحدائق مف كشمير، كالخطاطكف مف شي
ـ( 1639ق/ 1119كالقسطنطينية كسمرقند ، كبالفعل بدأ العمل في البناء عاـ) مف بخارى 

ألفا  مف عماؿ  نحك اثنتيف كعشركف ارؾ في البناء ـ( كش1653ق/ 1161كانتيى سنة)
ؤىما خمس سنكات ، استعمل في كبالداخل مسجد كقصر لمضيافة استغرؽ بنا ، كميندسيف

الكريمة ، كيحكي عمى أربع منارات كىي ال ترمز أكثر مف أربعيف نكعا  مف األحجار  ئوبنا
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بداخمو بكابة جميمة مزخرفة غاية في اإلبداع  تكجدديككر ، ك  شكل لشيء معيف إنما مجرد
ـ( نقمكا رفات 1637ق/ 1117بالخط الفارسي ، كفي سنة) ﴾يس  ﴿الفني مزينة بسكرة 

مى حسب التصميـ اإلمبراطكرة ممتاز محل مف جنكب اليند ككضعت في مركز المبنى ع
اليندسي كعندما اكتمل بناؤه طمب السمطاف شاىجياف مف الميندسيف المذيف قاما بالبناء عدـ 
بيع فنيما ألحد مف بعده ، كمنيـ مف قاؿ إنو تـ قطع أيدي العديد مف أشير الحرفييف الذيف 

ة الرائعة ، كبعد شارككا في التصميـ كالبناء ترىيبا  كخكفا  مف تقميده أك نقل أفكاره التصميمي
كفاة السمطاف دفف في البناء نفسو إلى جانب زكجتو، كقاؿ البعض إف السمطاف شاىجياف لـ 
نما كانت نيتو بناء تاج محل آخر مف الرخاـ األسكد  يكف ينكي أف يجاكر زكجتو في القبر كا 

حب ليككف ضريحا  لو ، ككاف المظير الخارجي لمتاج يشبو الجكىرة؛ ألف شاىجياف كاف ي
                      (97)الحجارة الكريمة كيحب أف يضع بنفسو تصاميـ مجكىراتو

مف عجائب ىذا المبنى كذلؾ بناؤه عمى خاصية النظير التاـ فكل جزء نقش أك ك      
قبة أك مئذنة عمى اليميف يكجد ليا نظيرىا التاـ عمى اليسار كالضريح ينعكس كميا  عمى جدكؿ 

تغير تاج محل بتغير فصكؿ السنة كأكقات اليكـ ، فالزىكر تظير بعد الماء األمامي ، كي
الفجر بمكف كردي كخالؿ مدة الظييرة بمكف أبيض ناصع ثـ تتحكؿ إلى المكف الرمادي قبل 

عمارة بيضاء صافية مف الرخاـ كالجرانيت ، كيتغير لكف المبنى ىك الغركب ، كتاج محل 
كدرجة الحرارة مف المكف األبيض إلى  عميو ةالخارجي بحسب تغير أشعة الشمس الساقط

النيمي كالبنفسجي ، أما الضريح فيك عبارة عف قاعة يحيط بيا حاجز مثمف مف الرخاـ، كقد 
لى يساره تابكت شاىجياف ، ككالىما  عمى شكل كضع في كسطيما تابكت ممتاز محل ، كا 

لفارسية ، كأسماء هللا مدرج رائع الزخرفة ، كقد نقشت عمى تابكت ممتاز محل عبارات با
قل يا عبادي  ﴿ـ ( ككتب اآلية الكريمة1631ق/  1111الحسنى ، ككتب تاريخ كفاتيا سنة )

98)﴾الذيف أسرفكا عمى أنفسيـ ال تقنطكا مف رحمة هللا ػ كل نفس ذائقة  ﴿كقكلو تعالى (
أف ىذيف التابكتيف الفخميف ليسا إال رمزيف أما المقبرة الحقيقية فتقع أسفل  غير (99)﴾المكت

كبيذا الكصف العاـ ليذه التحفة الرائعة التي ال يكجد ليا . (31)الصخرة تحت المكقع نفسو
نظير في العالـ استحقت أف تككف إحدى عجائب الدنيا السبع مما يجعميا مفخرة اليند بال 

 .منازع
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ـ 1717 -1658ق/1119-ق1168) ابنة السمطاف أكرنجزيب -ب النساء :زي -   
، ككانت عنصرا متقدا بالحماس ( ككانت مف اشير النساء في حريـ البالط ادبا كعمما كثقافة 

كالنشاط  كاليمو ، كبدت صكتا قكيا كمسمكعا في مسألة التعينات الرسمية ، حتى اف السمطاف 
مف ينكي تقميدىـ مناصب عميا في الدكلة ، ككاف قرارىا  اكرنجزيب كاف يحيل الييا اسماء

كقد القت حتفيا بسبب تدخميا حاسما فإف كافقت تـ تعينيـ كأف رفضت ال تعتمد مطالبيـ .
ا أكبر، اذ كانت سندا قكيا لو في ثكرتو ضد ابيو بسبب عطفيا عمى اخيي  ، كذلؾ بالسياسة

يداعيا في السجف الى لنساء بنتو زيب افأنزؿ السمطاف اكرنجزيب العقاب با اذ امر باعتقاليا كا 
  ( 31). كافاىا االجل
زكجة السمطاف ك  عشيقة ؿ كنكرالالسمطانة  كقد قامت -ال ؿ كنكر: -     

دكرا ميما لمغاية في الساحة السياسية ، ـ( 1713-1719ق/1195-ق1191شاه)ر داجيان
حازت ،ك بارعة الجماؿ  ال ؿ كنكر  راقصة ىندية ،اذ كانت السمطانوالمغكلية لإلمبراطكرية 

عمى شيرة عالية في بالط المغكؿ ، كحظيت بتقدير كمحبة االمبراطكر جياندارشاه ، الذس 
سمح ليا اف تظير بمظير امبراطكري كتسير مع قارعي الطبكؿ ، ككأنيا االمبراطكر ذاتو ، 

الذي حكـ تيازات الممؾ نفسو ،اذ يتبعيا خمسمائة رجل عمى ىيئة الحاشية ، كتمتعت بام
لعشرة اشير كىي الغالبة عميو ككاف يفعل كما كانت ىذه الزكجة المحبكبة تشير اليو كقد 

كأدى عبثو كمجكنيا الى افراغ الخزينة كانحدار  مألت مناصب الدكلة بأقاربيا كاتباعيا،
راء اف يريحا الناس اميرا االمف عامة الناس غاضبيف عميو فرأى االقتصاد الى الياكية ، فكا

ـ( عمى عرش 1719-1713ق/1131-1195مف ظممو كتشدده فقتاله كاجمسا فرخ سير)
 (32)اليند . الذي كاف ابنا لعظيـ الشأف ابف بيادر شاه . 

-1131كالدة  السمطاف دمحم شاه ) -:السمطانة نكاب قدسية بيكـ -     
كالتي قامت بدكرا ىاما لمغاية في الشؤكف السياسية في ـ( 1718-1719ق/1161

اإلمبراطكرية المغكلية ،كحظيت بتشريفا خاصا في البالط المغكلي ،اذ كاف السمطاف دمحم شاه 
يثق بيا ثقة مطمقة ، كمنحيا صالحيات كاسعو باستخداـ الخاتـ الممكي كالتكقيع عمى كثائق 

سكاء مف داخل البالط اك خارجو عمى مكاسب  كمستندات الدكلة ، كحصل المقربكف الييا
دارية عديدة بسبب تدخالتيا المباشرة ، كما اف ىؤالء كانكا يتدخمكف في شؤكف الدكلة  ماليو كا 
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بشكل سافر ، بل كخمقكا مشاكل كأزمات داخل البالط ، حتى اف سمطات االمبراطكر بدأت 
 ( 33). تتقمص كتضعف أماـ نفكذىـ كسمطانيـ  

  دور المرأة العلمي والثقافي 
لـ تحَض المرأة في اليند في العصكر السابقة بنصيب كافر مف التعميـ ، كقد     

الراقية أك ممف العميا خصت بعض النسكة مف دكف سكاىف في ىذا المجاؿ مثل سيدات الطبقة 
يعممف في خدمة المعبد ، كالنظرة السائدة أف القراءة كانت في عرفيـ ال تميق بالمرأة ، كليس 

الفيدا ، فإف دراسة المرأة ليا تعد عالمة مف عالمات الفساد الفمسفة ك مف حقيا أف تمـ بكتب 
 .(31)في المممكة

اف  حا  في ىذا األمر، إذكقد شيدت العصكر اإلسالمية في اليند تغييرا  كاض       
االسالـ أعزىا كأعطاىا الحرية في الحياة ،فمـ يحرميا مف فرصة التعمـ كالتعميـ أسكة بالرجل، 

 ةالعممي نيضةبنصيب كافر مف ال في اليند المغكؿامبراطكرية حظيت المرأة في عصر  فقد
اليند مقصكرا عمى  لـ يكف تشجيع اباطرة المغكؿ فيو ة التي شيدتيا اليند آنذاؾ،كالثقافي

العمماء كالمثقفيف مف الرجاؿ فقط انما كاف ىناؾ تشجيع عاـ لمنساء في البالط الممكي ،اذ 
احتمت المرأة في قصر الحريـ المغكلي مكانة مرمكقة ، كلعبت في الحياة ادكارا عديدة منيا ما 

 سيدة البالط المغكلي يتعمق بالحياة العممية كالثقافية ،ككانت مف اىـ النشاطات التي مارستيا
بكل ما تحممو مف معاف . فقد اىتمت المرأة بتعمـ القراف ، كالقراءة كالكتابة كالتفسير آليات 

كاف الحفع  (88)"  يحفظف القراف الكريـ " نساءالقرآف ، كاالحاديث النبكية ، اذ كجدت في اليند 
استندت في تعمميا لسائر العمـك البد كاف يسبقو فيـ كتفسير كشرح آليات القرآف الكريـ، فقد 

 (36)عمى رغبة اكيدة مف قبل اباطرة المغكؿ في اليند.
ككانت األميرة قمب الديف بيكـ ابنة مؤسس اإلمبراطكرية المغكلية ظيير الديف    

بابر، اكؿ سيدة تكجو عنايتيا الفائقة نحك العمـ كالمعرفة ، اذ كانت ضميعة بمعرفة مكنكف 
تركية ، كلدييا مكىبة في قرض الشعر ، كىي التي ألفت كتابا ىاما مف كتب المغة الفارسية كال

التراجـ كالتاريخ اسمتو "ىمايكف نامو "كذلؾ عمى شرؼ الممؾ جالؿ الديف اكبر ،كَضحت فيو 
األحكاؿ االجتماعية كالسياسية لمعصر الذي عاشت فيو ، كما أحتكى عمى مادة تاريخية غنية 

 (  37)ألدب .الشعر كاعا كشامال في ، ككاف ليا اىتماما كاس
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مف الناحية العممية ال  باطرة المغكؿ بتكظيف النساء ذكات الكفاءةكما اىتـ أ      
كذلؾ لتكفير االجكاء السميمة في تعميـ البنات  كالعربية سيما المتمرسات في المغة الفارسية

كاف لدييـ مثل تمؾ السيدات المرشدات المعممات  اكرنجزيب كالنساء . فاألباطرة كشاىجياف ك
لبناتيـ في حيف كانت منيف في الدراسة كالتعميـ مف نبغت في مكضكعات متنكعة ، كالمغة 
الفارسية كالمغة العربية ، كعمكـ العقيدة كالتاريخ كغير ذلؾ مف العمكـ ، كبعض نساء 

الخر اىتـ بدراسة القصص امبراطكرية المغكؿ حفظف القرآف عف ظير قمب . كبعضيف ا
كزكجة الحكيـ نصير  (39)كمف تمؾ النساء ستي خانـ أخت طالب اآلممي (38)كالركايات األدبية.

الديف الكاشي ، كانت فصيحة بميغة بارعة في القراءة كالتجكيد كعمـك الطب كاالدارة ، 
تدبيرىا استخدمتيا السمطانة أرجمند بانك زكجة السمطاف شاىجياف فتقربت الييا بحسف 

بنتيا جياف ارا بيكـ ، كلما تكفيت أرجمند بانك كالىا السمطاف الصدارة في ال فجعمتيا معممة
كتيا ـ فتأسف السمطاف بم1655ق/1166حريمو فاستقمت بيا الى مدة طكيمة ، تكفيت سنة 

ى ؼ مف النقكد الفضية لمتجييز كالتكفيف كدفنيا بأكبر اباد كبنتأسفا شديدا ، كأعطى عشرة اال
ف الفا في كل سنة الفا ، ثـ كقف قرية ايرادىا ثالثي عمى قبرىا عمارة رفيعة كبذؿ عمييا ثالثيف

 ( 40)لمصارؼ تمؾ المقبرة .
تعميما خاصا بيف مف  كفضال  عف ذلؾ فإف نساء النبالء كالسالطيف قد تمقيف      

نة االمبراطكر كمف اشير النساء جياف آرا بيكـ اب (41)خالؿ مدرسات كمرشدات كمربيات .
خذت القراءة كالتجكيد كتعممت الخط ميا أرجمند بانك صاحبة تاج محل حيث أشاىجياف كأ

كفنكف أخرى  مف ستي خانـ كتأدبت عمييا كبرعت في االنشاء كالشعر ياكالمغة الفارسية كعمكم
نزلة عظيمة حتى صارت محسكدة عند كبرعت في تدبير المنزؿ كادارتو، كنالت مف كالدىا م

يرة خكتيا، كليا مصنفات منيا مؤنس االركاح كتاب في أخبار المشايخ الجشتيو كما كتبت سإ
حد األكلياء المقربيف الييا ، كلـ تتزكج قط كامتازت بحسنيا لمعيف الديف جشتي األجميري أ

  (42)ـ .1681ق/1199كثقافتيا ، تكفيت سنة 
اكرنجزيب، األميرة زيب كمف اشير النساء في قصر الحريـ في عيد السمطاف        

رف االدبيات كالمثقفات في نياية الق النساء بيكـ ابنة السمطاف اكرنجزيب ، كىي مف ابرز
الميالدي. كضعيا كالدىا تحت اشراؼ السيدة المربية  اليجري / السابع عشر الحادي عشر
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القراءة  اذ كانت فصيحة بميغة بارعة في ،حافظو مريـ ، كىي سيده عمى مستكى ثقافي رفيع 
ككذلؾ تحت اشراؼ الشيخ مالنا سيد اشرؼ  كالتجكيد كصناعة الطب كتدبير المنزؿ،

زماني،احد كبار الشعراء بالمغة الفارسية ، كككنيا تحت اشرافيـ أصبحت زيب النساء مؤىمة 
كباإلضافة الى معرفتيا باألدب كالتفسير (  43)ادبيا كقادرة عمى نظـ الشعر كتفسير آيات القرآف.

نت عمى دراية بالرياضيات كالفمؾ ،كمتقنو المغتيف الفارسية كالعربية ، كماىرة بفنكف الخط كا
العربي كالفارسي ، كحظيت بترحيب كتقدير كالدىا عندما أخذت تكتب الرسائل الجيدة ، كليا 
زيب التفاسير كىك ترجمة التفسير الكبير لمرازي بالفارسية. كما اف جزءا كبيرا مف كقتيا 

تحصيل اآلداب كالثقافة ػ حتى احتشد في ذلؾ العصر في بالطيا أشير العمماء خصص ل
كالشعراء ، كعيف ميرزا خميل أحد مشاىير العمماء في العصر لخدمتيا ، كمف الشعراء الذيف 
خدمكا االميرة زيب النساء ، الشاعر ناظر صاحب كالشاعر شمس كلي هللا ، كاألديب جند 

 (44)بياف ، كالشاعر بياراز.

 مف نظـ الشعر،كافر نصيب في امبراطكرية المغكؿ االسالمية ككاف لمنساء        
كنشأت في  كمبدف بيكـ  ابنة السمطاف بابر شاه كظيرت العديد مف الشاعرات النابغات، كمنيا

اخرى ،  ا  نشاء في المغة التركية كالفارسية كعمكما كأخييا ىمايكف، كتعممت الخط كاإلظل كالدى
ليا كتاب ضخـ في أخبار أبييا عفيفة صاحبة عقل كرأي كشاعرة  كفاضمو أديبة ككانت

زكجات السمطاف أكبر  دىحإ يا،كيقاؿ أن  (15)  كأخييا السمطاف ىمايكف أسمتو ىمايكف نامو
 .  (16)مستعار مخفي باسـكانت شاعرة ككانت تكتب الشعر 

بيكـ بنت االمير الكبير عبد كمف النساء المكاتي برزف في الشعر ايضا جاناف        
الرحيـ بف بيـر خاف خانخاتاف المشيكر ، كلدت كنشأت في كنف االمارة ، كبمغت مف العمـ 

كىي زكجة  دانياؿ بف السمطاف جالؿ ,كالكماؿ رتبة لـ تصل الييا الرجاؿ فضال عف النساء ، 
قيت مدة طكيمة الديف اكبر بف السمطاف ىمايكف كعاشت معو في كجرات حتى مات بيا ، فب

كاراد السمطاف جيانجير اف يتزكجيا فمـ تقبل الزكاج بو ، كتشرفت بالحج كالزيارة ، بدكف زكاج 
كليا تفسير عمى القرآف الكريـ كأبيات رائقة بالفارسية :  "عاشق خمق عشق تك بنياف جاف 

 (17)ق1171تكفيت نحك سنة كندابيدا است از دك جشـ ترش خكف كريستف"
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ت السمطاف اكرنجزيب المذككرة سابقَا انت األميرة العالمة زيب النساء بنكما ك      
رآف كتعممت الكتابة كالخط كاإلنشاء ، كاجتمع رات النابغات ايضا ، كقد حفظت القمف الشاع

احد ، ككانت شاعرة تسحر األلباب كتفمق  لعمماء كالشعراء ما لـ يجتمع عندفي بالطيا ا
القمكب ال تضاىييا امرأة في اليند في جكدة القريحة كسالمة الفكر كلطافة الطبع ، لـ تتزكج 
قط لغيرتيا بأف تككف ضجيعة ألحد مف الرجاؿ ،كال يكجد ليا اي مؤلف اال زيب المنشآت 

لكاحد مف شعراء الفرس ، أما  كىك مجمكع لرسائميا، أما ديكاف الشعر المنسكب الييا فيك
 ديكانيا فقد ضاع في حياتيا كمف ابياتيا:

 ككربو جشمي كو لذت كير ديداري نشد           ند دستي كو خـ در كردف ياري نشد  بشك"
  "غنجو باغ دؿ مازيب دستاري نشد     صد بيار آخر شد كىر كل بو فرقي جاكر فت    

 ترجمو:
ع تمتف حكؿ عنق حبيب ، كليصب العمى العيف التي لـ تستمفمتتحطـ اليد التي لـ ت"

انتيى مائة ربيع كاتخذت كل كردة مكانيا في مفرؽ ، كلـ يزيف برعـ حديقة قمبنا شاؿ  برؤيتو
 (48)"ـ1711ق/1113مف الشيالف تكفيت سنة 

كما برزت النساء اليندكسيات كلـ تكف بأقل مف الرجاؿ باحتراـ كتقدير المغة      
ريتية ، اذ انيف حاكلف أحياء أمجاد تمؾ المغة مف خالؿ قصائدىف الشيقة ، كمف أشير السنسك

دة بريا مادك كىي ابنة شيكراـ الشاعرات التي لمعت في مجاؿ المغة السنسكريتية آنذاؾ ، السي
عاشت في منطقة فريد بكر شرؽ كالية  البنكاؿ ، كقد الفت عمال شييرا أطمقت عميو ك 

لشعر، كأف معظـ أعماليا كمنظكماتيا الشعرية كانت في مديح كتقديس االلو شيامارىاسيا في ا
 ( 49)كرشنا. 

المكتبات ككجدت مكتبات تخص  عنيت اميرات سالطيف المغكؿ باقتناء كما       
قمب الديف بيكـ ابنة السمطاف بابر ، تعشق الكتب ككاف مف ىكاياتيا ألميرة األميرات ، فكانت ا

كامتمكت االميره نكرجيا زكجة  (50)كاقتنائيا ، لذا فقد امتمكت مكتبة خاصة بيا.جمع الكتب 
زيب االمبراطكر جيانجير مكتبة كبيرة احتكت عمى كتب كمخطكطات غنيو . كما كاف لألميرة 

ترجمت معظـ الكتب العممية  مكتبة عامرة ، كأسست قسما خاصا لمترجمة اذ النساء بيكـ
 (51)زت الكتب النفيسة في مكتبتيا. كاألدبية القديمة ، كأحر 
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فتحت أغمب أميات السالطيف كزكجات أمراء المسمميف الينكد العديد مف ك     
،كقد اىتمت أميرات (59)المدارس كمنيف مف تكلت تربية يتامى النساء كتعميميف في القصكر

 بنات اليند بتشييد المدارس الخاصة بالبنات ، كالتحق عدد كبير مففي اليند المغكلي  الطالب
كأشيرىف بيؾ بيكـ زكجة تمؾ االميرات  كمف ابرز في المدارس الخاصة التي عدت ليف

 السمطاف ىمايكف كالتي أنشأت معيدا  عمى مقربة مف ضريح زكجيا ، كالسيدة مياـ أنغا مربية 
استعدادات كبيرة لمنح عممية التعميـ خدمات جميمة ،  ظيرتأك السمطاف أكبر، كمرضعة 

ـ( كمازالت 1561ق/969مدرسة في مدينة دليي سنة) نشأتأمكاال  طائمة عمييا فأأنفقت ف
أنقاض بناء تمؾ المدرسة المنيارة ناطقة بما كانت عميو ىذه المدرسة مف رقّي كازدىار كتطكٍر 

كاخت آراء بيكـ ابنة السمطاف شاىجياف جياف األميرة  اىتمت كما.في مدينة دليي الجديدة 
مدرسة يذه الكخصصت ل(53).إذ أسست مدرسة في مدينة أكرا بالتعميـ  السمطاف اكرنجزيب

مدرسة أكبر أضافة الى ،  قطاعات كثيرة مف أجل المحافظة عمييا كعمى نشاطيا العمميإ
قامت ببنائيا السمطانة أكبر أبادي بيكـ إحدى زكجات السمطاف شاىجياف كالتي أبادي بيكـ 

حدى زكجات االسمطانة نكاب فاتح بكري بيكـ  أنشأتـ( كما 1631ق/1111في دليي سنة)
ـ( سميت بمدرسة فاتح بكر بيكـ إذ بنيت 1619ق/1159السمطاف شاىجياف مدرسة سنة)

بجكار مسجدىا الشيير فاتح بكري كقد بنيت مف الرخاـ كالقرميد األحمر، كىي خاصة بتدريس 
 ـ اإلسالمية حتى أكاخركبقيت ىذه المدرسة تؤدي دكرىا الياـ في نشر العمك ، البنات فقط 

ككانت دكر العمـ كالمدارس اإلسالمية تتمتع بإشراؼ مالي مف قبل  المغكؿمبراطكرية ا عصر
، األمر الذي أدى  إلى ديمكمتيا إلى مدة طكيمة كقد أسيمت ىذه المدارس بشكل فاعل  دكلةال

  (51). القارة الينديةبيف النساء المسممات في شبو  المختمفة كالمعرفة كالعمكـفي نشر الثقافة 
 دور المرأة االجتماعي والديني:      
في اليند في عيد امبراطكرية المغكؿ االسالمية مكانة مرمكقة في   اصبح لممرأة      

المجتمع بعد اف كانت منتبذه فقد الغى اباطرة المغكؿ في اليند العديد مف العادات االجتماعية 
كالتي فييا اجحاؼ كظمـ كبير لممرأة ،فمف تمؾ العادات القديمة المشيكرة في اليند ىي السيئة 

أزكاجيف  احراؽ فيياتـ  عمى الككمة التي مرأة التي مات زكجياي إحراؽ الظاىرة الساتي كى
بكامل بيا  ابعد أف يمبسكىا أفخر الثياب كالحمّي ، كيأتك  (55) باختيارىا كرضاىا كىي حية
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المحترقة لتأكميا النيراف ، زكجيا ككأنيا عركس في ليمة الزفاؼ ، ثـ يمقكنيا فكؽ جثة زينتيا 
كيعد الساتي تشريفا  كتكريما لممرأة اليندية كلعائمتيا، كامتناعيا يعد عارا  عمييا كعمى أىميا 

  (56)بائسة ك في ذؿ كىكاف. ،كتعيش طكؿ حياتيا
كىي مف  " كجة المخمصة لزكجياالز  " كمعنى السات أك الساتي أك سكتي      

ف ، الكاحيانا تجبر عمى احراؽ نفسياالعادات القديمة لميند ، كىك أمر مستحب غير كاجب 
بالكفاء  مف أحرقت نفسيا بعد زكجيا أحرز أىل بيتيا شرفا  عظيما  بذلؾ ، كيصبحكا مشيكريف

عند أىميا بائسة منبكذة ، كمف لـ تحرؽ نفسيا ، يجب عمييا أف ترتدي الثياب الخشنة كتقيـ 
كاف أيا   كممتينة لعدـ كفائيا كلكنيا ال تكره عمى إحراؽ نفسيا، فالمرأة إذا ما تزكجت رجال  

كال يحق لألرامل اليندكس الزكاج ميما كانت أحكاليف كتقضي  (57).تظل زكجتو إلى األبد 
 (58)الكاحدة منيف بقية عمرىا تخدـ اسرة زكجيا.

 جكىكر "ظاىرة أخرى عرفت بػ قديمة المشيكرة ايضا في اليند ىيكمف العادات ال  
نكع مف اليزيمة ، اي  درؾعمى الرجل مف أىل راجبكت ، إذا ما أ حتـكىي عادة ت "أك جكىار

ف الممؾ يحرؽ نفسو ك اأ أف يضحي بزكجاتو قبل أف يتقدـ ىك إلى المكت في ساحة القتاؿ
ف ذلؾ يدؿ عمى إ. (59)اىمو كحاشيتو لعدـ استطاعتو تكفير الحماية كاالمف لمجيره ، ك  نساءهك 

 أّف ىذا التقميد لـ يكف مقتصرا عمى النساء فحسب بل كاف لمممكؾ نصيب مف ذلؾ .
كانتشرت العادة في حكـ المغكؿ انتشارا  كاسعا  عمى الرغـ مف كراىية المسمميف ليا ، 

حارب السمطاف اكبر عادة حرؽ االرامل بطاليا ، فقد إبفي اليند ف يالمسممكلقد فشل سالطيف 
 سمطتوحاكؿ بكل ك  (60)حية مع زكجيا الميت ، كشجع زكاج االرامل ، كتحريـ زكاج االطفاؿ 

أكبر حدى العرائس الينديات طمب السمطاف إذه العادة مف النفكس ، فقد رفضت زحزحة ى
بالعدكؿ عف إحراؽ نفسيا ، كتكسل إلييا البراىمة بما يؤيد رجاء السمطاف ، لكف العركس 

تقل شيئا  فشيئا  كمما ازدادت اليند اتصاال   " الساتي "أصرت عمى التضحية ، كأخذت 
. كما عارض السمطاف اكبر عادة ابقاء النسكة الالتي تمكت ازكاجيف كىف في سف (61)ابأكركب

يسمح  في الزكاج فكاف ال أرامل طكؿ حياتيف ال يحق ليف اف يتزكجف ثـ منع التبكيرالعاشرة 
 (62). 11سنو كال بزكاج الفتاة قبل سف  16بزكاج الشاب قبل سف 
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ال ينعقد النكاح  "اصدر السمطاف أكبر بعض القكانيف الخاصة بالزكاج ، منيا ك   
ف كاف الزكاابغير  ج بيف عامة الناس البد مف حضكر الزكجيف طالع ألعياف الحككمة ، كا 

ذا كانت المرأة أكبر مف الرجل باثنتي عشرة سنة أك أكثر فال ي ذف ؤ أماـ صاحب الشرطة ، كا 
ألف ذلؾ يكرث ضعف الرجل ، كيمـز أف يككف عمر الرجل عند الزكاج  ؛لعقد النكاح بينيما

ذف لعقد الزكاج ببنت العـ ؤ ست عشرة سنة كعمر المرأة أربع عشرة سنة عمى األقل، كال ي
ككف أكالدىـ ضعفاء ، كأفتى بجكاز زكاج يألنو سبب لقمة الميل بيف الزكجيف ك  ؛كبنت الخاؿ

ند ػػمى قتل نفسيا عػػػرغاـ الزكجة عإ، ككاف مف قكانينو تحريـ زكاج األطفاؿ كتحريـ  المتعة
 . (61)كعدـ الزكاج بأكثر مف كاحدة ،(63)" ملكت زكجيا كأجاز زكاج األراػػم

كاف لممرأة في عمكـ المجتمع دكر ميـ في الحياة االسرية مف خالؿ قياميا ببعض ك 
االعماؿ لمساعدة اسرىف في المعيشة إذ كانت تقكـ بإعداد األطعمة التي كانت تقدـ لمغرباء 

مناسبات ، فضال عف قياـ كالتجار ، كضيافتيـ أك مف قبل األعياف الى السمطاف في بعض ال
قياميا بمياميا الرئيسية المتمثمة بتربية  دمة في بيكت األغنياء ، فضال  عفبالخ لالنساء بالعم

  (65)المنزلية . ؿاألكالد كرعايتيـ كالقياـ باإلعما
كنظرا إلى حرص األباطرة المغكؿ عمى مكانة المرأة المسممة في اليند كعفتيا جعمكا 

كخَصص السمطاف بابر مناطق سكنيو  (66)ليا مبنى كبابا يسمى باب الحـر كعميو حرس.
مريحو كبنى عمييا البيكت كالقصكر لمنساء كأمر اف يككف بناء ىذه القصكر كفقا لرغباتيف 

كانت السمطانات كاألميرات يمارسف نشاطيف كدكرىف في داخل القصكر فقد  (67)الخاصة .
 (68)التي يتييأ فييا جميع كسائل التسمية كالراحة كممارسة فعالياتيف كىكاياتيف 

كحظيت المرأة عند االباطرة المغكؿ بمكانة متميزة حتى اف الحـر السمطاني يرافقف 
أك  (69)يحممكىف في الدكلة انك ك تجكاليـ إذ كاعسكرية كفي رحالتيـ السمطاف في حمالتو ال

 (70)ككانت ليف خياـ خاصة. "المحفة "
اىتـ أىل اليند بصحة النساء كخاصة النساء الحكامل ،ككاف مف اىـ الكصفات ك  

الضركرية الالزمة تناكؿ المرأة الكجبات الصحية كالطبية ، كالمشي كثيرا كالجمكس لمدة طكيمة 
 شؾ أف مثل ىذه االمكر ساعدت عمى تحسيف أكضاع المرأة الصحية ، في اليكاء الطمق ، كال
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ىذا بجانب قكانيف تحديد سف الزكاج التي فرضيا السمطاف اكرنجزيب كالتي منعت زكاج 
    ( 71)االطفاؿ كالبنات الصغار. 

بعادات  تمناطق في العالـ التي تميز الاليند مف أكثر  دتعأما عف زكاج المرأة ف      
مجتمعيـ دكف المجتمعات األخرى في  انفرد بيا و،كمراسيم غريبة كعجيبة في طقكس الزكاج

  (79)مبراطكرية المغكؿ اإلسالمية في اليند ال يسع المجاؿ لذكرىااة التي سبقت عصر مدال
 ءشيكأحيانا  تككف ىذه المراسيـ تتسـ بالقساكة كالتعذيب لكف بالنسبة ألىل ىذه العادات ىي 

عادي البد منو ، ككاف عمى النساء أف يضعف خاتما  في جانب األنف األيسر يدؿ عمى 
حدثا  ميما  ، فقد كاف األب يعد  فتعدالزكاج ، أما حفالت الزكاج التي تتـ في حياة اليندي 

 .(73)بنواكليمة كبيرة كفاخرة ينفق مف مالو الكثير بمناسبة زكاج ابنتو أك 
زينة الجبية لممرأة اليندكسية كىي عالمة  -النقطة الحمراء -يشارة البند دكتع  

دائرية تضعيا المرأة المتزكجة عمى جبينيا بيف الحاجبيف كعالمة لميمف كالبركة كرمز لمحع 
كذلؾ العتقادىا الديني  ؛-يالبند– عمل، أما المرأة اليندية المسممة فيي غالبا  ال تست حسفال

ىذا القدر المكتكب  ءال يزاحـ أي شيف ط عمى جبينيا ، كيجب أبأف قدرىا منذ كالدتيا مخطك 
   . (75)كقد رسميا السمطاف أكبر عمى جبينو "القشقة"، كأحيانا  تسمى بػ(71)عمى الجبيف

اليند يؤدكف  ككعادات كتقاليد الزكاج عند مسممي اليند كميا تقاليد ىندكسية ، فمسمم
يندكسية ، باستثناء الدكراف حكؿ النار، فمثال  لباس ال الزكاج عند زكاج أبنائيـ كبناتيـ تقاليد

حمل الحمكيات يالزكجة ىك نفسو المباس اليندكسي ، كيحمل الزكج سالحا  مف حديد ، ك 
ككانت مف تقاليدىـ اف يضعكا فكؽ رأس العريسيف  كغيرىا إلى بيت الزكجة قبل يكـ الزكاج

 . (76)اكاليل مف زىكر الياسميف كالنسريف
كمف الظكاىر االجتماعية الشائعة في الزكاج اليندي ىي ظاىرة تعدد الزكجات ككثرة  

 (77)االنجاب مف الذككر كاالناث فقد كاف لرجاؿ اليند حرية الزكاج بما شاء مف النساء 
 ألباطرةتميز بتعدد الزكجات بالنسبة فقد مبراطكرية المغكؿ اإلسالمية ، افي ظل  كأستمر ذلؾ
فمـ يمتـز ىؤالء السالطيف بما فرضتو الشريعة ،(78)ـ يكف ليـ عدد معيف مف النساءالمغكؿ فم

كاف لعمي  :اذ قاؿلنا السمطاف بابر قصة زكاجو األكؿ  قد ركى ف اإلسالمية بعدد الزكجات ،
السمطاف أحمد ميرزا كالي سمرقند بنت تدعى عائشة سمطاف بيكـ كقد اتفق أبي كعمي كىما 
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،  (ـ1188ق/ 895 )كقد تزكجتيا في شير شعباف في سنة لي خطبتيا عمى قيد الحياة عمى
ككاف شعكري ناحيتيا في البداية عاديا  ، فقد كاف ىذا أكؿ عيدي بالزكاج ، كفيما بعد كقع 

كىي ابنة عمو أيضا  السمطاف محمكد ميرزا في  (81)، ثـ تزكج زينب بيكـ(79)حبيا في قمبي
أنجبت لو ك ـ 1516ق/ 919تزكج مف السمطانة مييـ بيكـ سنة ـ(،كما1511ق/ 911سنة)

تربطو بيا عالقة إذ السمطاف بابر  قمب كىي مف اقرب الزكجات إلى ،(81)السمطاف ىمايكف 
حمد ميراف شاه ثـ تزكج أسمطاف المعصكمة سمطاف بيكـ ابنة مف ، ثـ تزكج (89)جدا   حميمة
ـ( التي أنجبت كلديف ىما كمراف 1519-1518ق/ 915-911كمرخ بيكـ في سنة بيف)مف 

تزكج أيضا  مف السمطانة دلدار بيكـ كالتي أنجبت لو ميرزا ىنداؿ كاألميرة كما كميرزا عسكري 
،كتزكج السمطاف ىمايكف مف السمطانة حميدة بانك ابنة الشيخ عمي أكبر جامي، (83)كمبدف بيكـ

 ، (81)التي أنجبت لو السمطاف أكبرك 
زكجو ثمانمائة الى زكجاتو كخميالتو التي كصل عددىف كأشتير السمطاف أكبر بكثرة 

أركاف عضيد خميمية ، كالبعض يبرر تمؾ الكثرة في الزيجات عمى أنيا مصاىرات سياسية ، لتك 
السمطاف أكبر   عقد، ف فكاف يتكدد إلى أمراء الراجبكت بالزكاج مف بناتيـ ثبيتوكتشو عر 

الزكاج كصالت النسب ، ككاف أكؿ راجا قدـ ابنتو لتككف زكجة لمسمطاف تعتمد عمى  أحالؼ
بأف زكاج المسمميف مف بنات  عتقد، ككاف ي(85)"بيار ماؿ كاشيكاىا" سمواأكبر ىك راجا أمير ك 

ألنيـ أيضا  مف أىل الكتاب بدليل أف هللا تعالى قد أرسل رسال  إلى اليند  ؛اليندكس جائز
منهم من قصصنا  ﴿وقال تعاىل (86)﴾ إال خال فيها  نذيرٌ أمةٍ منِْ نْإو ﴿بسبب قكلو تعالى

أرسل نذيرا  كرسكال   تعالى اآليتيف بأف هللا اتيفكيستدؿ بي (87)﴾عليك ومنهم من مل نقصص عليك
سبحانو  لحكمة أرادىا هللاالكريـ إلى اليند كلكف مف ضمف القصص التي لـ يذكرىا القرآف 

مريـ ب ككانت تمقب ـ 1569ق/ 971تزكج بابنة رجا بياري مل في سنة بعدىا (88)كتعالى
، ككاف السمطاف يضع (91)،كما تزكج السمطاف أكبر مف أرممة كزيره بيـر خاف(89)الزماني

. كذلؾ لحرص السالطيف عمى مكانة المرأة  (91)زكجاتو في أجنحة منفصمة في القصر الكبير
 (92)مبنى خاصا كبابا يسمى باب الحـر كعميو الحرس.المسممة في اليند كعفتيا جعمكا ليا 
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 "ػال مف أما السمطاف جيانجير فيذكر أنو كاف لو مف المحظيات ما يقرب           
زكجتو كمحبكبتو المفضمة نكرجياف أي نكر  عمىفيما بعد  عكف، لكنو (93)امرأة "ستة اآلؼ

، كمف زكجات السمطاف جيانجير ىي ابنة  (95)التي ظفر بيا بعد مقتل زكجيا (91)العالـ
رايسنكو كىك مف كبار األمراء ، كالتي تزكجيا عندما كاف ال يزاؿ أميرا  باسـ سميـ أما 

 . (96)عتقد أنو رقـ فيو شي مف المبالغة فأبخصكص عدد حريمو 
نحك ألفي امرأة كما كاف ليكتفي  لنساءأما السمطاف شاىجياف فكاف لو مف ا        

 ا  رمز  ديع "ممتاز مح"العدد فكاف يبحث عف خميالت لو ، إال أف زكاجو مف أرجمند بافبيذا 
لمزكاج النمكذجي المكمل بالكفاء كالحب الراقي ، عمى الرغـ مف أنو ليس الزكاج األكؿ 

سميا ، أنجبت لو افقد كانت لو زكجة قبميا لـ تفصح المصادر عف  ،لمسمطاف شاىجياف
، كىناؾ (97)و ممتاز محل أربعة عشر طفال  في ثمانية عشر عاما  كلديف ، في حيف أنجبت ل

نيـ فعال  أربعة إكرأي ثالث يقكؿ  (98)نيا أنجبت لو أربعة أكالد كثالث بناتإركاية أخرى تقكؿ 
عشر طفال  ،بقي منيـ سبعة فقط عمى قيد الحياة ، كقد أنجبت معظـ أبنائيا في ساحات 

 (99). عسكرية كما ذكرنا ذلؾ سابقاألنيا كانت تصر عمى مرافقة زكجيا في حمالتو ال ؛الكغى
اما السمطاف اكرنجزيب فقد تزكج مف دلرس بانك بنت شاه نكازخاف الذي كاف    

حظيت بحبو كاجاللو كاكرامو ،  ـ . ك1637ق/1116صفكية كذلؾ سنة ينتمي الى االسرة ال
اي االميره اك الممكو ، ككاف يحبيا جدا تكفيت سنة بأكبر لقب كىك " بيكـ " كلقبيا السمطاف 

كالتي امر السمطاف  ، كدفنت في المقبرة التي سميت " رابعو الدكراني" ـ1657ق/1168
كما تزكج  (100)ببنائيا عمى غرار تاج محل في اكرنج اباد ، فسميت بتاج محل الصغير.

عركفة نكاب بائي كىي بنت راجا كشمير تكفيت عاـ اكرنجزيب ايضا مف رحمت النساء الم
ـ ، أما زكجتو الثالثة فيي اكرج آبادي محل ، التي تكفيت سنة 1691ق/1119
ـ ، كزكجتو الرابعو ىي أديبكري محل التي عاشت حتى بعد كفاة السمطاف 1688ق/1199

.(101) 
، اذ أبدت  دينيكما برزت نساء كاف ليا دكر كبير في المجاؿ االجتماعي كال         

غالبية سيدات البالط المغكلي ، ال سَيما المكاتي اتصفف بالخمق القكيـ كاإلحساف كعمل الخير 
)جي بيكـ ( زكجة فمف تمؾ النساء  رغبة كبيرة تجاه األعماؿ الخيرية في المجتمع اليندي ، 
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عت المنح كاليبات السمطاف ىمايكف ، فأثناء مسيرىا الى مكة كالمدينة لتأدية مناسؾ الحج ، كز 
عمى الناس مف سكاف المدف كالقرى التي تمر بيا ، كخصصت خمسة االؼ فقير تكلت 

 (102.)إعطاءىـ صدقات ثابتو مستمرة 

، فعممت دائما عمى  قمبيا كعطفيا كحب الخير لمناسنكرجياف بطيب  كامتازت       
، كجمعت في  ،كيقاؿ إنيا تبرعت بصداؽ مئات مف البنات عند زكاجيف مساعدة الفقراء

قصرىا عددا مف الفتيات ، كزكجتيف جميعا لمجند الذيف يعيشكف في بالطيا ،كما خصصت 
س امكرا كثيرة في الزي كالمبا . كابتدعت نكرجياف(103)ثالث االؼ ركبيو كصدقات لمفقراء.

 مرمي كالفركسية،يرا بمباس المرأة كزينتيا ككانت ماىرة بىتمت كثكالحمي كاالشياء العطرة ، فقد ا 
 (104).ـ 1619/ ق 1155تكفيت سنة 
سيده كرعو كتقيو كمحبو لمناس ابنة السمطاف شاىجياف ( جياف ارا بيكـ  ككانت)   

 ،فعندما تشافى السمطاف شاىجيافتبذليا كميا في الخيرات كالمبرات  ات كبيرة ، اقطاع ،كتممؾ
مف مرض الـ بو ، قامت بتكزيع خمسيف الف ركبيو ىنديو عمى الفقراء كالمحتاجيف ، كبعد 

 (105).كفاتو كزعت الي قطعو ذىبيو عمى الفقراء كالمساكيف
كما ساىمت النساء في امبراطكرية المغكؿ االسالمية ببناء كتأسيس المساجد         

      -االسالمية في اليند فمف ذلؾ :الدينية كالتي كاف ليا دكر كبير في نشر الثقافة 
)الجامع األسكد( كيقع المسجد في كسط مدينة أكرا، كمنشئة ىذا  مسجد كاالف     

ـ(، 1611ق/1119سنة) المسجد خاندارى بيكـ كىي الزكجة األكلى لمسمطاف جيانجير
كالتخطيط المعماري العاـ ليذا المسجد عبارة عف مستطيل يبمغ طكلو مف الشماؿ إلى 

ـ ، كيحتكي عمى ثالثة مداخل محكرية تؤدي إلى 71ـ كمف الشرؽ إلى الغرب65الجنكب
أف مف المعتاد أف  ذداخل فناء المسجد ، كمكقع الميضأة ىنا يختمف عف باقي المساجد، إ

ط صحف المسجد لكنيا تكجد خمف الباب الرئيِس اي في بداية المسجد حتى يتكضأ تككف كس
 .(887)كل مف يدخل المسجد كال يدخمو إال الطاىركف 

يقع في مدينة شاىجياف آباد األثرية بشماؿ مدينة دليي ، ك مسجد فتحبكري بيكـ     
إحدى زكجات االمبراطكر المغكلي شاىجياف سنة  ىذا المسجد السيدة فتحبكري بيكـ ةكمنشئ

ـ ، 91مف الشرؽ إلى الغرب امتدادهـ( يتككف ىذا المسجد مف مستطيل 1651ق/1151)
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ـ، كميضأة ىذا المسجد فريدة مف نكعيا ال تشبو باقي الميضآت 75كمف الشماؿ إلى الجنكب
رقية كمحرابو مكسٌك المكجكدة في المساجد األخرى ، كلممسجد أربع كاجيات الكاجية الش

بالرخاـ ، كعمى يسار المحراب يكجد منبر المسجد يتككف مف ثالث درجات كلو مئذنتاف 
 . (117)ـ35نحك ر األحمر ، ارتفاع كل مئذنة كبيرتاف متشابيتاف مف الحج

كما شيدت جياف ارا بيكـ ابنة السمطاف شاىجياف المسجد الجامع في اكره         
عميو نصف مميكف مف االمكاؿ، كابتنت ايضا مقبرة خارج دىمي بالقرب  خارج القمعة كقد انفقت

 كاسست مياـ أنغا (108)مف قبر نظاـ الديف أكليا احد مشاىير االكلياء عند طائفة الجشتيو.
 .(109)في مدينة دليي عرؼ بخير المنازؿ  مربية كمرضعة السمطاف أكبر مسجدٍ 

األفكار اإلسالمية كاف عامال  عمى كىذا يدحض اآلراء التي تقكؿ بأف دخكؿ     
، حتى عندما تزكج السمطاف أكبر مف بنات أمراء اليندكس لـ  تدىكر مكانة المرأة في اليند

االحتفاظ بدياناتيف كالقياـ بشعائر ىذه األدياف بيجبرىف عمى الدخكؿ باإلسالـ، بل سمح ليف 
 .(111)مبراطكري اال بالطداخل ال

كأعزكىا كأعطكىا عناية خاصة بالمرأة  اك عنباطرة المغكؿ يتضح مما سبق أف ا   
 السياسية كالثقافية كالعممية كاالجتماعية كالدينية الحياة جميع مياديف دكرىا في حرية ممارسة 

 مف حقكقيا في الحياةالعديد في اليند عمى عكس التقاليد اليندكسية التي حرمت المرأة مف 
 . (111)كالمجتمع
 

 الخاتمة
كرس ىذا البحث لدراسة دكر المرأة في عيد امبراطكرية المغكؿ اإلسالمية في     

ـ.اذ تعد ىذه الحقبة مف أزىى الحقب التي مرت بيا 1858-1595ق/1971-939اليند 
 -شبو القارة اليندية . كلقد كشف البحث جممة مف النتائج :

كالممل مف خالؿ حظيت المرأة بمكانة متميزة لـ تحع بيا في جميع الديانات     
بحقكقيا ككرامتيا . اذ تمتعت بقدر كبير مف الحرية ،  كاالعتراؼاحتراـ الديف اإلسالمي لممرأة 

فقد اتاح ليا أباطرة المغكؿ في اليند ممارسة نشاطيا كاظيار مكاىبيا في جميع مياديف الحياة 
يد الييا حفع الخاتـ ، اذ ادت دكرا  سياسيا  كبيرا  في تغيير مجرى االحداث السياسية ، كع
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الممكي ،ككانت ترافق السمطاف الى ساحات الحركب كفي رحالت الصيد كالنزىة ،كضربت 
اسميا عمى السكة الى جانب اسـ السمطاف كىي حالة فريدة ال نجد ليا مثيال  في تاريخ العممة 

 االسالمية .
 آنذاؾلتي شيدتيا اليند المرأة بنصيب كافر مف النيضة العممية كالفكرية ا تمتعتكما 

، كبرزت نساء عالمات في جميع العمكـ ،كما أىتـ أباطرة المغكؿ بتكظيف النساء ذكات 
الكفاءة مف الناحية العممية ، السيما المتمرسات في المغة الفارسية كالعربية كذلؾ لتكفير 

 االجكاء السميمة في تعميـ البنات كالنساء. كأصبحت ىناؾ مدارس خاصة بالنساء . 
أة مكانة مرمكقة في المجتمع بعد اف كانت منتبذه ، فقد الغى أباطرة أصبح لممر ك 

التي كاف فييا ظمـ كاجحاؼ بحق المرأة ، مثل ظاىرة  االجتماعيةالمغكؿ العديد مف العادات 
كبرزت نساء بذلت أمكاليا كاقطاعاتيا في الخيرات كالمبرات  الساتي كظاىرة الجكىار.

المرأة  كابتدعتتبرع بصداؽ مئات مف البنات عند زكاجيف ، ،كمساعدة الفقراء كالمساكيف كال
امكرا كثيرة في الزي كالمباس كالحمي كاألشياء العطرة ، كما ساىمت النساء ببناء المساجد 

 .الدينية كالتي كاف ليا دكر كبير في نشر الثقافة اإلسالمية في اليند
 

 الهوامش
                                                           

  . 98فضل هللا ، مريـ نكر الديف ، المرأة في ظل اإلسالـ ، دار الزىراء ، ص  (1)
، مكتبة النيضة  9ىامرتف ، جكف .أ ، تاريخ العالـ ، ترجمة إدارة الثقافة بكزارة التربية كالتعميـ ، ط  ( 9)

 .391المصرية القاىرة ،ال .ت ،ص 
بخش ، خادـ حسيف إليي ،أثر الفكر الغربي  في انحراؼ المجتمع المسمـ في شبو القاره اليندية ،   (3)

 1115-ق1111امعة اـ القرى ، كمية الشريعة كالدراسات بمكة المكرمة ، أطركحة دكتكراه غير منشكره ، ج
 .137ق، ص

ـ 1999،دار أبف كثير ،دمشق ، بيركت  1الندكي ، أبك الحسف عمي الحسني ،المسممكف في اليند ، ط (  (1
 . 17،ص 

  . 33، ص فضل هللا  ، المرأة في ظل اإلسالـ  (5)
؛ الساداتي ، احمد محمكد ،تاريخ الدكؿ العربية بآسيا كحضارتيا ، 137(  بخش ، أثر الفكر الغربي ، ص6)

 . 19ـ ،ص1987مكتبة النيضة ،القاىرة 
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 . 185، ص1،ج 1973زيداف ، جرجي ، تاريخ التمدف اإلسالمي ، دار اليالؿ ، مصر، ( 7)
ـ ، 1968الشياؿ ، جماؿ الديف ، تاريخ دكلة أباطرة المغكؿ في اليند ، منشأة المعارؼ اإلسكندرية،   (8)

طقكش ، دمحم سييل ، تاريخ مغكؿ القبيمة الذىبية كاليند ، دار النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع  ؛88-87ص
 . 911ـ ، ص 9117، بيركت ، 

ق( ،منتخب التكاريخ ، ترجمو لمفارسية محمكد احمد فارقي 1111)ت بدايكني ، مال عبد القادر ممكشاه   (9)
 ؛ 359، ص 9ـ ،مج1969،سمسمة مطبكعات نمير ، اليند ،

Srivastava, Ashirbadi Lal , Political history(1542-1605) , Shiva Lal Agawala – 
1962, 69-71.                                                                                    

(11)Misra , Women in Mughal india,1526-1748,Munshiram manoharlal,1967 ,25-
29.  Rekhلكتاب طبقات  الكاممة الترجمةبخشي ،  نظاـ الديف احمد اليركي ،المسممكف في اليند ، كىك  ؛

-31،ص  9ـ ، ج1995أكبري ، ترجمة احمد عبد القادر الشاذلي ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة 
31 . 

 . 999، ص 1981النمر ،عبد المنعـ ،  تاريخ اإلسالـ في اليند ، المؤسسة الجامعية ، القاىرة ،   (11)
ق (إلعالـ بمف في تاريخ اليند 1311الندكي ، عبد الحي بف فخر الديف بف عبد العمي الحسني ) ت :  (19)

-661، ص 5كبيجة المسامع كالنكاظر( ، دار أبف حـز ، بيركت ،ج مف األعالـ المسمى ب)نزىة الخكاطر
  . 139الشياؿ، تاريخ دكلة أباطرة، المغكؿ ، ص؛ 661

؛ طقكش ، تاريخ مغكؿ القبيمة الذىبية كاليند ، ص 139باطرة، المغكؿ ، ص الشياؿ ، تاريخ دكلة أ  (13)
969  .  

جامعة  الساداتي ، احمد محمكد ،تاريخ المسمميف في شبو القارة اليندية كحضارتيـ ، دار نيضة الشرؽ، ( 11)
 .177، ص 9ـ، ج9111القاىره،

،كؿ كايرؿ ، قصة حضارة اليند كجيرانيا ،  ؛  ديكرانت933النمر ، تاريخ اإلسالـ في اليند ، ص  (15)
 . 116، ص 3، ج 1دار الجيل لمنشر كالتكزيع، بيركت ، بال .ت ، مج ترجمة زكي نجيب محمكد،

  .  969طقكش ، تاريخ مغكؿ القبيمة الذىبية كاليند ، ص  ( 16)
 
(17),110.   Pant ,Chandra, Nur Jahan Her Family, Dandewal Publishing House -

1978 

 . 969طقكش ، تاريخ مغكؿ القبيمة الذىبية كاليند ، ص؛  939النمر ، تاريخ اإلسالـ في اليند ،  (18)
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 Shirazi ,Kami, Fath Nama-I Nur Jahan.لممزيد مف المعمكمات عف آصف خاف ينظر:   (19)

Begam Rampur Raza   Library-2003,24                                                      
                                     

 661، ص 5؛  الندكي ، اإلعالـ )نزىة الخكاطر( ، ج939النمر ، تاريخ اإلسالـ في اليند ، ( 91)
-Pant , Nur Jahon Her Family,62 ؛  133-139الشياؿ ، تاريخ دكلة أباطرة المغكؿ ، ص ( 91)

 . 969-968ريخ مغكؿ القبيمة الذىبية كاليند ، ص؛ طقكش ، تا 63
دمحم سعيد ، الشيعة في عصر   ؛ الطريحي،199ص  طقكش ، تاريخ مغكؿ القبيمة الذىبية كاليند، (99)

 . 919،ص  9116ىكلندا ،  دائرة المعارؼ اليندية، المغكلي،
  . 911- 919الطريحي ، الشيعة في العصر المغكلي ، ص (93)
نير جمنا أك جمف :كىك نير يقع غرب اليند كىك يخرج مف جباؿ ىمالية كيصب فيو نييرات كثيرة ،  ( 91)

ق(،اليند في العيد االسالمي ، دار 1311الندكي ، عبد الحي بف فخر الديف بف عبد العمي الحسني )ت :
 . 11ـ ، ص9111عرفات ، اليند ،

(95).Sarkar, Jadunath , Studies in Mughal India , 2th –Edition india Educatioal 
Service – Bihar 1919,27                                       

-391، ص3، ج1ديكرانت ، قصة الحضارة ، مج ؛  381صاليند في العيد اإلسالمي ،  الندكي ،  (96)
 . 916-918؛ الطريحي ، الشيعة في العصر المغكلي ،  ص 395

؛  969- 959النمر ، تاريخ اإلسالـ في اليند ، ص ؛ 381صالندكي ،اليند في العيد اإلسالمي ،  ( 97)
؛ الطريحي ، الشيعة في العصر المغكلي  189، ص 9الساداتي ، تاريخ المسمميف في شبو القارة اليندية ، ج

  916- 918، ص
 . 53سكرة الزمر ، آية   (98)
 .185سكرة آؿ عمراف ، آية   (99)
؛  969- 959النمر ، تاريخ اإلسالـ في اليند ، ص ؛ 381صالندكي ،اليند في العيد اإلسالمي ،   (31)

؛ الطريحي ، الشيعة في العصر المغكلي  189، ص 9الساداتي ، تاريخ المسمميف في شبو القارة اليندية ، ج
 . 916- 918، ص

(31) Misra , Women in Mughal india, 82 ص  طقكش ، تاريخ مغكؿ القبيمة الذىبية كاليند، ؛
331. 
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(39)84 Misra , Women in Mughal india, 1595كككف ، دمحم يكسف ،دكلة المغكؿ في اليند) ؛-

 ؛ طقكش ، تاريخ مغكؿ القبيمة الذىبية كاليند،189ـ،ص1987(،دار حافظو لمطباعة كالنشر، مدارس،1857
 .331ص 

(33 )88 Misra , Women in Mughal india, 
 .179ديكرانت ، قصة حضارة اليند ، ص (31)
ق(،رحمة أبف بطكطو المسماة تحفة 779دمحم بف عبد هللا بف أبراىيـ المكاتي الطنجي )ت: ، بطكطة ابف  (35)

 .31، 1ت ،ج -غرائب االمصار كعجائب االسفار ،دار الشرؽ العربي ،بيركت ، بال في الٌنظار
36) ),134  Misra , Women in Mughal india   

37
))  ,134-135 Misra , Women in Mughal india  

قمر الزماف ،صاحب عالـ األكضاع السياسية كالحضارية لدكلة المغكؿ في اليند في عيد السمطاف  ( (38
 ـ( ،رسالو مقدمو لنيل درجة الماجستير في التاريخ األسالمي1717-1659ق/ 1118-1169أكرنجزيب )

 . 333ـ ،ص 9111كالحضارة االسالمية ، جامعة القاىره،
كىك مف كبار الفقياء كالشعراء بالمغة الفارسية ، أشتير في أيراف كاليند ، لمزيد مف المعمكمات عنو  (39)

 . 195-193ينظر: الطريحي ، الشيعة في العصر المغكلي، ص 
 .931الطريحي ، الشيعة في العصر المغكلي ، ص  (11)
  . 333الزماف ، اكرنجزيب ،ص  قمر (11)
-995؛الطريحي ، الشيعة في العصر المغكلي،ص 517، ص 5الندكي ، اإلعالـ )نزىة الخكاطر( ، ج (19)

996 . 
 Misra , Women in Mughal .138-137؛  535، ص 5الخكاطر( ، ج الندكي ، اإلعالـ )نزىة (13)

india, 136  
 . 331قمر الزماف ، اكرنجزيب ، ص  ؛ 791، ص 6الندكي ، اإلعالـ )نزىة الخكاطر( ، ج (11)
 . 33-39؛ الطريحي ، الشيعة في العيد المغكلي ، ص 119، ص 1بدايكني ، منتخب التكاريخ ، مج (15)
(16)  Malleson ,Colonel . G. B  , c.s.i , Rulers of India AKBAr and the rise of the 

Mughal Empire  Oxford at the Clarendon  press :  1896,158 .                           
                        

-96في العصر المغكلي ، ص  الشيعو؛الطريحي ، 517، ص 5الندكي ، اإلعالـ )نزىة الخكاطر( ، ج (17)
97 . 

؛لطريحي ، الشيعو في العصر المغكلي ، ص  791، ص 6الندكي ، اإلعالـ )نزىة الخكاطر( ، ج ( 18)
968  . 
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 . 331قمر الزماف ،اكرنجزيب، ص  (19)

50
)). Misra , Women in Mughal india, 135 

(51) Misra , Women in Mughal india, 135-137  361قمر الزماف ،اكرنجزيب ، ص ؛ . 
 . 19؛ الساداتي ، تاريخ الدكؿ ، ص137بخش ، أثر الفكر الغربي عمى المجتمع المغكلي ، ص  (59)
الجكارنة ،احمد دمحم ، اليند في ظل السيادة اإلسالمية )دراسات تاريخية(،مؤسسة حماده لمدراسات  (53)

 . 367؛ قمر الزماف ، أكرنجزيب ، ص  175ت ،ص-الجامعية كالنشر كالتكزيع، االردف ، بال
؛ الجكارنة ، اليند في ظل السيادة اإلسالمية ، ص   361الندكي ، اليند في العيد اإلسالمي ، ص (51)

177. 
(55)   Lal, Ruby , Domesticity and power in the Eary Mughal world ,Cambridge 

University Press-2005 , 36.                                                               
؛ الندكي ، ابك الحسف عمي الحسني ،ماذا خسر العالـ بانحطاط 17الندكي ، المسممكف في اليند ، ص  (56)

 . 111ـ، ص 1915المسمميف ،دار ايماف ، القاىره،
مف مقكلة مقبكلة في العقل  ق(تحقيق ما لميند111البيركني ، أبك الريحاف دمحم بف احمد الخكارزمي )ت:  ( 57)

ق( ، رحالت ماركك 795؛ بكلك ، ماركك) ت : 198ـ، ص9113،عالـ الكتب ، بيركت، 9أك مرذكلو ،ط
؛ ابف بطكطة ،  997صـ ، 1977-القاىرة  –بكلك ، ترجمة عبد العزيز جاكيد ، الييئة المصرية لمكتاب 

؛ الساداتي ، تاريخ المسمميف في شبو 183-181؛ ديكرانت ، قصة الحضارة ، ص 393، ص 9الرحمة ، ج
 . 19، ص 1القارة اليندية ، ج

،مكتبة الدار العربية لمكتاب 1عبد الصمد ، دمحم كامل ،عادات كتقاليد لدى شعكب العالـ المختمفو،ط (58)
 . 111؛الندكي ، ماذا خسر العالـ ، ص  31-31،ص1مج 1996،مصر،

؛ ابف بطكطة ،  997؛ بكلك ، ماركك، رحالت ماركك بكلك ، ص 198، ص البيركني ، تحقيق ما لميند  (59)
؛ الساداتي ، تاريخ المسمميف في شبو 183-181قصة الحضارة ، ص؛ ديكرانت ،  393، ص 9الرحمة ، ج

 . 19، ص 1القارة اليندية ، ج
؛الطريحي ، الشيعو في العصر  91ص  ،تاريخ دكلة اباطرة المغكؿ االسالمية في اليند،الشياؿ  ( 61)

 .67ص  المغكلي،
 . 183-189قصة الحضارة ، صديكرانت ،   (61)
 .65الطريحي ،الشيعو في العصر المغكلي ، ص  ( 69)
   61، 58؛  الطريحي ، الشيعة في العصر المغكلي ، ص 551، ص 9، منتخب التكاريخ ، مج بدايكني (63)
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؛ الندكي ، 137، ص 3؛ ديكرانت ، قصة الحضارة ، ج 189، ص 9بخشي ، المسممكف في اليند ، ج  (61)

،دار أبف 1ابك الحسف عمي الحسني، رجاؿ الفكر كالدعكة في االسالـ) اإلماـ السرىندي كاإلماـ الدىمكي(، ط
 . 198،  3، ج9119كثير لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، سكريا،

  61، ص  1ابف بطكطو ، الرحمو ، ج  ( 65)
 . 991، ص  3ابف بطكطو ، الرحمة، ج  (66)

67
))167 Misra , Women in Mughal india, 

ـ 1985المعارؼ اليندية ، الطريحي، دمحم سعيد ، أطمس الخطكط كالكتابات  اإلسالمية في اليند ، دائرة  (68)
 . 115ص ،1، مج 

القطف تحمل فييا النساء كيركبيا  الدكلة :اك المحفة كىي شبو السرير سطحيا مف ظفائر الحرير أك (69)
، ص  3الرجاؿ كيحمميا ثمانية رجاؿ في نكبتيف يستريح اربعية كيحمل اربعة . ابف بطكطو الرحمة ، ج 

997  . 
 . 919 لعصر المغكلي ، صالطريحي ، الشيعة في ا (71)
 . 111قمر الزماف ، اكرنجزيب، ص  (71)
لممزيد عف أنكاع الزكاج في اليند كعاداتيـ فيو ينظر: كافي ، د. عمي عبد الكاحد ، غرائب النظـ   (79)

 . 959-911كالتقاليد كالعادات ، دار النيضة مصر لمطباعة كالنشر ، ص
 .193، 189قصة الحضارة ، صديكرانت ،  (73)
ب العالـ عادات كتقاليد لدى شعك  ا ينظر : عبد الصمد ،لممزيد عف تاريخ شارة البندي كأشكالي (71)

 . 96-95،  1ج،والمختمف
عمي ، احمد رجب دمحم ، تاريخ كعمارة الدكر كالقصكر كاالستراحات كالحمامات كاألثرية اإلسالمية في   (75)

 .  31ـ ،ص9116اليند ، الدار المصرية المبنانية ، القاىره ،
، مجمة ثقافة اإلسالمي) تبادؿ ثقافي( ، ترجمة : أكرنجزيب األعظمي -عمر ، دمحم ، المجتمع اليندي  (76)

 . 78-7،  3,1، العدد 5ـ ، مج 9113،اليند ،  نيكدليي 
/ التاسع مف الميالد (،أخبار الصيف كاليند، تحقيق  التاجر ، سميماف )ت: في القرف الثالث مف اليجره ( 77)

ـ، ص 1991، عف دائرة المعارؼ اليندية ، طبع دار المكسـ لألعالـ ، بيركت ،1كتحميل ابراىيـ خكري، ط
53 . 

ت ، -لكبكف ، غكستاؼ ،حضارات اليند ، ترجمة عادؿ زعيتر، دار أحياء الكتب العربية ،دمشق ، ال  (78)
 . 131ص

) بابر نامو كقائع فرغانو ( ترجمة ماجده مخمكؼ ػ ظيير الديف دمحم بابرشاه ، تاريخ بابر شاه ،المعركؼ ب (79)
 . 931ـ ، ص9119، القاىره  ، دار االفاؽ العربية1،ط
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)81( , 122.  Lal , Domesticity and power in the Eary Mughal world  
 .179طقكش ، تاريخ مغكؿ القبيمة الذىبية ، ص؛   11كككف ، دكلة المغكؿ في اليند ، ص  (81)
(89) , 116. Lal , Domesticity and power in the Eary Mughal world 
(83)  Misra , Women in Mughal india , 18  ؛ الطريحي  11؛ كككف ، دكلة المغكؿ في اليند ،ص

اريخ ؛ الشياؿ ، ت 196، ص5، جالندكي ، اإلعالـ )نزىة الخكاطر( ؛39، الشيعة في العصر المغكلي ، ص
 .19دكلة أباطرة المغكؿ ، ص

(81)    ,101, 67. Lal , Domesticity and power in the Eary Mughal world 
(85)  .Ikram ,S.M , Muslhm Civilization in Ind (Columbia University- New York – 

London -1964, 144  89،ص ؛الشياؿ ، تاريخ دكلة اباطرة المغكؿ .                                 
                               

 .  91سكرة فاطر : آية   (86)
 . 78سكرة غافر : آية   (87)
 . 18كككف ، دكلة المغكؿ في اليند ، ص  (88)
(89 )   , 59 Misra , Women in Mughal India  
؛ طقكش ، تاريخ مغكؿ القبيمة الذىبية  115، ص 9، تاريخ المسمميف في شبو القارة اليندية ، ج الساداتي (91)

 Malleson, c.s.i , Rulers of India  ، كلممزيد عف أبرز زكجات السمطاف أكبر ينظر 991كاليند، ص
AKBAr and the rise of the Mughal Empire , 185.                       

(91 ) , 153. Lal , Domesticity and power in the Eary Mughal world  
 . 991، ص  3ابف بطكطو ، الرحمة ، ج  ( 99)
 . 111-119لممزيد عف أسماء زكجات جيانجير ينظر:  كككف ، دكلة المغكؿ في اليند ، ص ( 93)

Kauasar, Zinat , Muslim Women Medal India Janaki Prakashan P atha – New 
Delhe- 1992 91) )        ,157 – 158.                           

 . 116، ص 3ديكرانت ، قصة الحضارة ، ج   (95)
 . 191، ص 9بخشي ، المسممكف في اليند ، ج ( 96)
(97) Misra , Women in Mughal india  , 110  117، ص 3ديكرانت ، قصة الحضارة ، ج؛ . 
؛ طقكش، تاريخ مغكؿ القبيمة الذىبية كاليند،  519، ص5الندكي ، اإلعالـ)نزىة الخكاطر( ،ج ( 98)

 . 991ص
  . 916-918الطريحي ، الشيعة في العصر المغكلي ،  ص ( 99)
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