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ههکنشپوههرهمدیپس

کتابخانۀ  فارسی  ی 
ّ
خط نسخه های  فهرست  مۀص

ّ
مقد درص

صچاپصشده،صدوصتصویآصازصدوصنسخۀ1صکتابص
ً
کنگرهصکعصاخیآا

تشریح  االقوام اثآصکآنیلصجیمسصاسکنآ2ص)1778–1841م(صراص

بعصپیشۀص»شنکهعصکار«صاستص) قآ ص درجصکآدیمصکعصمآبوطص

کعص استص مآدانلص بعص مآبوطص تصاویْآص سیزده(.ص 1399:ص رفص یلع،ص

1(.ص )تصویآص هستندص  دفص ازص انواهلص زدنص  یقلص حالص درص

خواندهص »شنکهع«ص هند ص نامص باص متن،ص درص  دفصهاص اینص

»نا وس«ص بعصملنلص راص رنص تشریح  االقوام  متنص درص شدهصاندصوص

اینص کعص کآدیمص اشارهص  قحعص همانص پاور لص درص دانستعصاند.ص

متونص درص کعص هستندص »سپیدمهآه«ص همانص ص
ً
احتماال  دفصهاص

رنجاص درص چونص شدهصاست.ص یادص بسیارص رنص ازص فارسلص کهنص

تقصیلص نداشت،ص وجودص موضوعص اینص بعص پآداختنص امکانص

مطیبصراصدرصاینصمقالعصخواهیمصگقت.

کعص استص رثار ص مهمصتآینص ازص تشریح  االقوام  کتابص

ساختارصطبقاتلصدیآینۀصهندصراصدرصوضلیّتلصکعصدرصرغازصسدۀص

اثآ،ص اینص درص ملصدهد.ص نشانص بودهص بآ آارص میالد ص نوزدهمص

ا وامص شناسایلص درص سنسکآیتص منابعص ازص استقادهص ضمنص

تحییلص شدهصاست.ص اشارهص نیزص رنانص پیشعصها ص بعص گوناگون،ص

الهاتصاینصاثآصازصموارد صاستصکعصبایدصهندشناسانص
ّ
د یقصاط

تاریخص بآرسلص بآا ص متنص اینص ازص رنچعص اّماص بپآدازند،ص رنص بعص

بسیارص ملصتواندص نیزص فارسلص متونص تصحیحص وص ایآانص فآهنگص

زیآاص است،ص پیشعصهاص بعص مآبوطص الهاتص
ّ
اط باشد،ص کاررمدص

بعصهمانصشکلصرایجصدرص ص
ً
تقآیبا نیزص ایآانص رنهاصدرص ازص بسیار ص

تشریح  د یقص بسیارص مینیاتورها ص وص بودهصاندص بآص آارص هندص

 االقوام ملصتواندصمآجعصبسیارصمهّملصبآا صشناسایلصابزارصکارص

مآبوطص نگارهصها ص همینص درص نمونعص بآا ص باشد.3ص گذشتعص درص

»چآخ«ص نوعص یکص ازص تصویآ ص »شنکهعصکار«،ص پیشۀص بعص

ساختارص ملصتواندص کعص شدهص تآسیمص دادن(ص  یقلص بآا ص )وسییعصا ص

ص
ِ
صچوِبصچنار«،ص»چآخ

ِ
بید«،ص»چآخ ص

ِ
چآخصهایلصچونص»چآخ

شدهص یادص نظامی  جواهرنامۀ  درص بارهاص کعص راص و...ص سآب«ص

ماصروشنصسازد.ص بآا ص نمایع(ص نیشابور ،ص1383:ص427،ص )جوهآ ص

ملصتواندص نیزص تشریح  االقوام  متنص توضیحاتص بآخلص ص
ً
ضمنا

پیشۀص بعص کعص دربارۀص وملص باشد،صچنانکعص تصاویآص بآص مکّمیلص

شنکهعصکار صاشتغالصداشتعصاندصرمده:

احوال4صپسآصسیومصبشوکآماص5صکعصازصاختیاِرصپیشۀصشنکهعصکار ص

شنکهعص پارهصها ص سیوم،ص پسِآص شد:ص ملآوفص شنکهعصکارص ]بع[ص

کآدهص بص
ّ
مآت وص لص

ّ
فآسودهصمجی فسانص بآصسنِگص نا وسص یلنلص

وصکنتهعصبستنصگیوصوصچور صدستصتیارصکآدهصبعصنظِآصراجعصهاص

گذرانید...ص)اسکنآ،ص1393:ص111(

درصاینجا،صاشارهصبعص»نا وس«صنشانصملصدهدصکعصشنکهعصبآا ص

تولیدص داصاستقادهصملصشدهصاستصوصیکلصازصملانلصاینصواژهص

ـصدستصکمصدرصمیانصفارسلصگویانصهندصصصـصروشنصملصکند. راص

بعصملنا ص دف،صحیزون،ص هند ص درص مدیپس6ص مدیس/ص واژۀص

صگونعصهایلصازص
ِ
نام الکصوصپوستعصاستصوصدرصملنا صجزئلصتآ،ص

حیزونصها صمتوّسطصتاصبزرگصدریایلصباصپوستۀصسختصاست.ص

همینصپوستعصهاصاستصکعصهنوزصهمصدرصمآاسمصمذهبلصهندوانص

باص مآتبطص فییمصها ص وص تصاویآص وص نواختعصملصشودص بودائیانص وص

شیوۀصنواختنصرنصدرصفضا صمجاز صدرصدستآسصاست.صرنگص

گاهلص اّماص است،ص صسقیدصخالصص
ً
هموما اینصحیزونصهاص پوستۀص

رنگصها صدیگآ صنیزصدارندص)تصویآص2صوص3(.

کتابخانعص فهآستص درص کعص استص موجودص کنگآهص کتابخانۀص درص نسخعص دوص ازص یکلص  .1
بعصنشانلص دیگآص نسخۀص 236-245(.ص 1399:ص رفص یلع،ص ) قآ ص شدهصاستص شناساندهص

Add. 27255صدرصموزۀصبآیتانیاصنگهدار صملصشود.
2. Colonel James Skinner.

بعص مآبوطص توضیحاتص بودص ممکنص کعص جایلص تاص کنگآهص کتابخانۀص فهآستص 3. درص
پیشعصها صتصویآشدهصراصروردهصایم.

چاپ:ص-»احوال«؛صازصنسخۀصکتابخانۀصکنگآهصافزودهصشد. 4.ص

چاپ:ص»بسوصکآما«؛صمتنصازصنسخۀصکتابخانۀصکنگآهصاست. 5.ص

6. Shankh/ Shankhe/ Shankha.

هعلیهصفویهآقهقلعس

پژوهشگآصمتون،صمؤسسۀصپژوهشلصمیآاثصمکتوب
alisafari_m@yahoo.com
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ههکنشپو ،ص باص مدکص بودنص یکلص شواهِدص کهنصتآینص ازص

هباراتلصازصدوصاثآصابوریحانصبیآونلص)362-440ف(صاستصکعص

تحقیق  او،ص کتابص وص کآدهص سپآ ص هندص درص راص تلص
ّ
مد ملصدانیمص

فآهنگص شناسایلص درص دنیا ص دیمص اثآص مهمصتآینص للهند،ص ما 

ذیلص درص الّصیدنه،  کتاب  ازص بیآونلصدرصجایلص هند صاست.ص

مدخلص»حیزون«،صرورده:

وص شنکص بالهندیّةص وص الشنجص فهوص الکبیآص البحآّ ص اّماص وص ...ص

بالقارسیّةصسبیذمهآه؛صینقخصفیعصالقیّالون.7ص)بیآونل،ص1370:ص219(

راص واژهص اوص کعص دهدص نشانص شایدص هبارتص اینص درص مدجص ضبطص

استقادۀص موردص هآبلص منابعص درص یاص ملصشناختعص مدگص بعصشکلص

درستص کافص باص نامص اینص ضبطص ص
ً
ظاهآا اّماص بوده؛ص چنینص اوص

است.صاوصدرصجا صدیگآ صازصکتاب الّصیدنه روردهصاست:

الحیزونص منص عص
ّ
اظن وص ص

ّ
الخل منص ینقآص ابیضص حجآص ژه:ص

ُ
ک

لامصینقآصمنع...8ص
ّ
االبیضصالمسّملصسبیذمهآهصوص شآصبیضصالن

)همان:ص533(

ازص د یقصتآ ص تو یفص الجواهر  فی  الجماهر  درص بیآونلص

بعصویژهص وص حیزونصهاص کوچکلص وص بزرگلص درص آص
ّ
مؤث شآایطص

همینصحیزونصها صدریایلصوصکاربآدصرنهاصروردهصاست:

ص
ً
صوصأغیظصخزفا

ً
ة
ّ
...صفإنصالحیزوناتصالبحآیةصتکونصاهظمصجث

ص"شنک"؛صوصینقخونصبهاصهیلصظهورص
ُ
وصأ یب.صوصسّمتهاصالهند

وص ولص
ّ
الط هیلص ص

ً
ایضا یقطلونهاص وص البو ات.ص مکانص القییةص

غایةص فلص تکونص وص آب.ص
ّ
لیش کاال حافص ص

ً
أیضا منهاص یلمیونص

البیاضصالجّصل.ص)بیآونل،ص1374:ص229(

ازصکهنصتآینصمتونصفارسلصکعصیکلصبودنصمدکهوصههکنشپوهه

راصنشانصملصدهد،صکتابصحدودالعالم )نگاشتۀص372ف(صاستصکعص

کآانۀص بآص شهآص پنجص ازص هندوستان«ص »ناحیتص یادکآدص ذیلص درص

دریاصیادصشدهصوصدربارۀصمحصوالتصرنجاصرمده:

رنصراصچونصبوفص ناحیتصسپیدمهآهصاستصکعص اینص ...صوصمالص

پیلص ناحیتص اینص اندرص وص خوانند.ص ]شنک[9ص سنبکص وص بزنندص

بسیارصاست.ص)ناشناس،ص1372:ص196(

سپیدمهآه،ص ماهیّتص دربارۀص فارسلص کهنص شواهدص دیگآص ازص

هباراتلصازصجواهرنامۀ نظامی )نگاشتۀص592ف(صاستصکعصالبتعص

نوبتص درص رنص کاربآدص اّماص نیست،ص اشارهصا ص مدکص بعص رنجاص درص

پادشاهانصوصجنگصهاصراصنشانصملصدهد:

وص شودص دص
ّ
تول دریاص درص رنص وص است؛ص سپیدمهآهص جمیعص رنص ازص

وص استص رنصحیوانلص باطِنص وص گویند.ص مهآه"ص "بادص راص رنص هوامص

ظاهِآصرنصسنگلصاستصسپیدصدرصغایتصسپید .صوصظاهآصوص

وص باشد.ص میتو ص رنص دروِنص وص تآنجلص باشدص مدّورص رنص شکِلص

یکصطآِفصرنصگشادهصبَُودصکعصسِآصرنصحیوانصباشد.صوصرنصسنگص

ملآوفصوصمشهورصباشدصوصچونصرنصراصازصدریاصبآررندصوصرنص

حیوانصراصازصباطِنصاوصبیآونصکنندصوصباطِنصاوصراصپاکصکنندصوص

درص پادشاهان10ص نوبِتص رخِآص بعص وص بکندص رنص زبِآص بآص سوراخص

باص ریدص بیآونص رنجاص ازص هایلص بانگل11ص بزنند،ص مصافص روِزص

هول.ص)جوهآ صنیشابور ص1383:ص241(

درص سپیدمهآهص کاربآدها ص بلضص نیزص جامع  االشیاء  درص

هندصیادصشدهصاست:

وص ملجمعص زاءص ضّمص وص المص وص مهمیعص حا ص فتحص بعص حیزون:ص

نوعص وص اسمصجمعصحیواناتص دفیست.ص نون؛ص وص سکونصواوص

ـصصبعص کبیآصرنصبعصفارسلصسقیدمهآهصنامندصوصبعصهند صسنکع12ص

وص هند صصصـص ها ص وص کافص وص نونص اخقا ص وص مهمیعص سینص فتحص

نیزص بوفص وص ملصنمایندص وص ا لص مهآهص راص پارچعص وص کاغذص بدانص

ملصسازند...ص)نورمحّمدصوصرضاص احبصمآکل،ص1950م:ص299(

متون،ص درص سپیدمهآهص نامص کاربآدص ازص موارد ص اینها،ص جزص

مداخلص ذیلص بآخلص کعص ملصشودص یافتص منظوم،ص متونص بعصویژهص

درص اّماص رمدهصاند،ص لغتنامه  درص »سقیدمهآه«ص وص »سپیدمهآه«ص

بعص نیاز ص وص ندارندص کاربآد ص وسییعص اینص ماهیّتص شناسایلص

یادکآدشانصنیست.صدرصلغتنامه ذیلصمدخلص»شنک«صهبارتلص

نا صصازصالجماهر وصشاهد صسودمندصازصتحقیق ما للهند،ص

اّماص شده،ص نقلص والهند  الّصین  اخبار  ازص شاهد ص همچنینص

تقصیلصالزمصدرصشناسایلصاینصوسییعصدرصرنجاصدیدهصنملصشود.

درصربصها ص اوص انواعص ازص رمدهصاست:ص»وصیکلص متنص اینص فارسلصکهنص تآجمۀص درص  .7
راص اوص هندوانص وص هیأت؛ص بعص باشدص بزرگص نوعص اینص وص دریاهاص درص وص باشدص بزرگص

سنکص]کذا[صگویندصوصپارسیانصسپیدمهآهصگویند.صوصهادتصاوصرنستصکعصدرصبالدص

هندصدرصپیشصپیلصدروصبدمندصوصازوصرواز صبیآونصریدصوصپیلصراصباصاوصالفصتمامص

باشد«ص)بیآونل،ص1358:ص235(.

درصهمانصتآجمۀصفارسلصرمده:ص»گژه:صسنگصسپیدصاستصوصیکلصازصخواصصاوص 8.ص

رنستصکعصازصسآکعصبگآیزدصوصبآصطآفلصافتدصوصاینصداللتصکندصبعصرنصکعصاوصازص

باصا لص تطابقلص اخیآص درصجزءص )همان:ص598(،صکعص باشد...«ص اجناسصسپیدمهآهص

هآبلصندارد.

الهاتلصدرصتلییقاتشصروردهصاست.
ّ
مینورسکلصدربارۀصمدکصاط  .9

یکصنسخع:ص+ص»و«صکعص ابلصتأّملصاست. 10.ص

چاپ:ص»تاصیكل«. 11.ص

کذا. 12.ص
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دورۀ سوم، سال چهارم
شامرۀ یکم و دوم )87-86(

بهار - تابستان 13۹8 
]انتشار: زمستان 1399[

شنابع

ص بعصکوشـشصـ االقـوام.ص تشـریح   )1393(.ص جیمـسص اسـکنآ،ص

رذرمیدخـتص قـو .صدهیـلصنـو:صمآکـزصتحقیقـاتصفارسـلص

دانشـگاهصاسـالملصهییگـآصوصمآکـزصتحقیقـاتصفارسـلصرایزنـلص

فآهنگلصجمهور صاسالملصایآان.

ص تآجمۀصـ صیدنه.ص )1358(.ص احمدص بنص محّمدص ابوریحانص بیآونل،ص

بعصکوششصمنوچهآص ابوبکآصبنصهیلصبنصهثمانصکاسانل.ص فارسلص

ستودهصوصایآجصافشار.صتهآان:صشآکتصافست.

ص ــــــــــــــص)1370(.صکتاب الصیدنه فی الطب.صبعصکوششصـ

هبّاسصزریابصخویل.صتهآان:صمآکزصنشآصدانشگاهل.

ص ـــــــــــــــص)1374(.صالجماهـر فی الجواهر.صبعصکوشـشصـ

یوسفصالهاد .صتهآان:صمیآاثصمکتوبصوصهیملصوصفآهنگل.

ص )1383(.صـ ابلصالبـآکاتص بـنص محّمـدص نیشـابور ،ص جوهـآ ص

جواهرنامـۀ نظامـی.صبعصکوشـشصایـآجصافشـارصوصمحّمدرسـولص

دریاگشت.صتهآان:صمیآاثصمکتوب.

ص نورمحّمـدصوصرضـاص احـبصمآکـلصالمخاطـبصبحکیـمصبا ـآصـ

حسـینصخـانصبهـادرص)1950م(.صجامـع االشـیاء.صتحقیقصافضلص

اللیمـاصحکیـمصهبدالقـادرصاحمدص احـب.صمـدراس:صکتابخانۀص

دولتلصدستنویسصها صشآ لصمدراس.

ص ـی ـ
ّ
 قـآ صرفص یلـع،صهیـلص)1399(.صفهرسـت نسـخه های خط

فارسی کتابخانۀ کنگره )آمریکا(.صتهآان:صمیآاثصمکتوب.

تعلیقـات بر حدودالعالم من المشـرق الی المغـرب )1372(.صص ـ

وص میآاحمـد ص مآیـمص بعصکوشـشص ناشـناس.ص نویسـندهصا ص ازص

غالمآضاصورهآام.صتهآان:صدانشگاهصالزهآا.

تصویوه2:هتصویوهیکههننرهدرهحالهنواختنهنوعیهمدیپۀه)ههکنشپوۀ(هدهتههاز.

تصویوه3:هتصویوهیکههننرهدرهحالهنواختنهنوعیهمدیپۀه)ههکنشپوۀ(هتواشهنخورد .
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