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  در هندانا ي منظوم راماي خطّيها نسخه  بهينگاه
  ∗سيد عبدالحميد ضيايي

دوره گذار از عصر   به منجر,ياور بر آن است که رشد شتابناک فنّيده عموميهرچند عق
 يايدن ـالعات  اطّي و جهان مجازيتاليجي ديها محمل  به آنالوگيها و محمل کاغذ

ن نکته غفلت يتوان از ا  نمين حالي در ع,تده اسي گردـ  موجوديکيزيفارغ از ابعاد ف
 ي داشته و چگاليي بااليساز رهيکه توان ذخ نيرغم اي عل,يتاليجي ديها د که رسانهيورز
 عمر ,ن همهيست، با ايتر ن يمي قديها اس با رسانهي قابل قها ره شده در آنيالعات ذخاطّ

، درک و يتاليجي ديها م از رسانهيت و استفاده مستقيؤز بدون ري داشته و نيکوتاه
 زي را ني خاصيها  و دانشها ن که مهارتي امضافاً .ستيافت محتوا مقدور نيدر
  .طلبد مي

 يداريز و ناپاي گرةن است که مشمول قاعدي ايتاليجي ديب محتوايگر معاياز د
که  يطور  بهشود؛  ميسرعت پاک و معدوم  به،ياست و در صورت عدم حفاظت جد

درصد از   کمتر از چهار ماه داشته و صرفا دهي وب، عمرهفتاد درصد صفحات
ش و يرايو .مانند  مييک ماه باقيش از يب شوند،  ميختم com به کهينترنتي ايها گاهيپا
 قطع ,ها  دادهيها گاهي و پاها تيد نظر در ساختار وب سايکردن مدام محتوا، تجد نو

 ,ستمي مختلف سيها رد بخشرات موجود در کارکييبان و تغي پشتيها ت سازمانيحما
 يعيرطبي و غيعي طبةبمترقّري و حوادث غها ، قالبها  و از دور خارج شدن رسانهيکهنگ

  .زند  ميله دامنأن مسيا  بهزين

                                                   
  .نو دهلي, مسئول خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران  ∗
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حفظ  ي بهضرورت اهتمام جد  بهتوان  مي,ن که با لحاظ موارد مزبوريکوتاه سخن ا
  . برديآثار مکتوب کهن پ  وي خطّيها  نسخهيکيزيو نشر ف

ن يا به,  مخاطبانيي جهت آشنا,انا در هندي منظوم رامايها  نسخهيش از بررسيپ
هاي  ي زباني بين زبانها ي فرهنگي و اثر پذيريها پيوستگيد اشاره شود که ينکته با

توان سابقة   ميمگر. زدودني استهند و زبان فارسي، نانهفتني و نا ةموجود در شبه قار
ن فارسي را در دربار و ديوان اين سرزمين ناديده چندين سده حضور پرشكوه زبا

را نديده انگاشت و از  گيري زبان اردو توان نقش زبان فارسي در شكل  ميگرفت؟ مگر
ي فراوان صرفي و نحوي، فنون شاعري و اصناف سخن و قوالب شعري ها شباهت

 عناصر چشم پوشيد؟ از زبان اردو كه بگذريم در خود زبان هندي هم اين تأثيرگذاري
بيداربخت، شيرجنگ، (ي غيرمسلمانان ي هنديان، حتّها چشمگير است نام زبان فارسي

جسم، خون، ناخن،  (ها  بسياري از اندام,)لعل بهادر، اقبال سينگ، خوش وقت سينگ
قورمه، برياني، ( ها  و نوشيدنيها ، بسياري از خوراك)…دل، جگر، پلك، سر، زبان و

خربزه، شاه توت  بادام، انگور، امرود، (ها ، ميوه)…قيمه، كوفته، گوشت، سبزي و
 و تن ها ، اكثر لباس)…لگن، سيني، سرمه دان، گلدان و(، بسياري از ظروف )…و

 زيور ,)…پاجامه، شلوار، كمربند، موزه، جيب، دامن، مخمل، اطلس، زربفت و (ها پوش
 ها م شدن آن و ختها هنام برخي محلّ) …بند، پازيب، طوق و گلوبند، دست(آالت 

، بسياري از )…پور و آباد، حيدرآباد، حضرت گنج، شاهجهان اهللا(» آباد«و » پور«به
ي اداري ها سمت) …شير، بلبل، فاخته، كبوتر، باز، شاهين، مرغ و(جانوران و پرندگان 
عي، الزام، گواه، گواهي، مد ل، ديواني،تحصيلدار، وكيل، موكّ (ها مخصوصاً در دادگاه

و ) …كتاب، كاغذ، قلم، كتابت، ورق و (ها و تحرير و چاپ كتاب) …گو و قانون
ه هنديان جدا كرد؟ يا توان از زندگي روزمر هزاران اصطالح ديگر را چگونه مي

 ٦٠ وجود بيش از .رسد  مينظر دشوار و ناممكن  بهجاي آنان نشاند؟   بهي ديگريها واژه
بان هندي و حدود هشت زدرصد در  ٤٠ فارسي در زبان اردو و تقريباً هاي درصد واژه

حدود (هاي بسياري در زبان مراتهي  هزار واژة فارسي و عربي در زبان بنگالي و واژه
مردم مراتهي زبان،  زبان با هاي فارسي  سال ارتباط حكومت٣٥٠در طول )  درصد٢٠

  .دهد دامنة نفوذ زبان فارسي را نشان مي
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ه، از قبيل بنگالي، پنجابي، سندي، شبه قار ة و برجستي مهمها زبان هندي، زبان به
ثير زبان أدامنة ت , را هم بيافزاييد…كشميري، پشتو، گجراتي، دكني، تاميل، مااليام و

  .گردد  ميه بيشتر نماياني شبه قارها فارسي بر فرهنگ و زبان
 يا غفلت  بهتوان  نميگذاري مشهود و مشهور چشم بپوشيمثيرأي اگر از اين تحتّ

 دهلي در عهد سلطنت اكبر شاه و جهانگير و درباِر. ل از كنار سبك هندي گذشتتغاف
ترين مراكز  شاهجهان يكي از بزرگ

علوم و   بههفرهنگي آن روزگار بود و توج
فنون و معارف هندويي و دعوت از 
دانشمندان و صنعتگران بومي هندو 

غنا و تنوع آن افزوده  همكاري  بهمذهب
 وزير ,اميابوالفضل علّ روايت  بهبنا .بود

 ,اكبري آييندانشمند اكبر شاه در كتاب 
 , حكيم, شاعر, دانشمند٢٥٠  بهنزديك

دان در دربار شاهي  عارف و موسيقي
ذكر   به راواريخالتّ منتخبم از كتاب عبدالقادر بدائوني كه جلد سو .حضور دائم داشتند

گونه   شمار اين,بري اختصاص داده اكدرباِر  بهعرفان و علوم وابسته , ادب,بزرگان شعر
اي  ه است كه شمار قابل مالحظهشايستة توج. رسانده است  ٢٩٠نزديك   بهاشخاص را

 دگرگوني در شعر فارسي در اين دوره .اند از اين اشخاص از هنديان هندو مذهب بوده
 رواج تمام ,معروف شده است» سبك هندي« بهاي كه داده بود و شيوه خ ريچشمگير

 م در ايران ظاهر شده ١٦/ ق١٠هاي نخستين اين سبك در سدة  چه صورتگر. تداش
 هاللي جغتايي و , اميدي تهراني,هاي آن در اشعار بابافغاني بود و بسياري از ويژگي

 / ق١٢ و ١١هاي   و رواج آن در سده رونق,شد برخي ديگر از شاعران اين دوره ديده مي
 غني ,ب صائ, كليم, ظهوري, طالب,ن عرفيم در هند بود و شاعراني چو ١٨ و ١٧

كه سبك هندي شيوة خاص شاعران  ا با اين ام.كمال رساندند  بهكشميري و بيدل آن را
 ,ه و با ذوق و سليقة خاص جامعة شعر دوست سازگار شده بودقار گوي شبه پارسي

  و غالب و اقبال شعر خود راي چون فيض,سرايان بزرگ اين سرزمين برخي از سخن

 »كشف هند«جواهرلعل نهرو، در كتاب 
)Discovery of India(ًاظهار ، صريحا 

 اً، صرف»راوانا«و » راما«دارد كه  مي
اي هستند و نمايانگر  موضوعاتي افسانه

برخوردهاي سخت و طوالني ميان 
) ها دراويدي( ها و بوميان هندي آريايي

 .باشند مي
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اسلوب سخن   بههاي سبك هندي محدود نكردند و انگيزي ها و خيال سازي مضمون به
آخرين شاعر بزرگ پارسي.ه كامل داشتندشاعران سلف نيز توج  ده گوي شبه قارمحم 

ها را در قالب شعر فارسي  ترين انديشه بود كه دقيق)  م١٩٣٨/ ق١٣٥٧ :د(اقبال الهوري 
 ,هاي خويش آورده است بلند نو و مضامين بديع در سروده و نه تنها افكار ,كرده بيان

 و اشكال و ,هاي معروف و مأنوس شعر فارسي را نيز گاهي دگرگون ساخته بلكه قالب
  .طرز و اسلوب نو عرضه كرده است

نقش زبان فارسي در انتقال متون 
ه، از حيث مسأله ترجم سانسكريت، نيز

» الموسيقي تشريح«. خور يادآوري استدر
ترجمة كتابي از سانسكريت بوده كه اصل 

 مدد ترجمه آن  بهآن امروزه ازبين رفته و
وجود كتابي با اين عنوان در   بهتوانيم مي

 و دمنه كليله .ببريم زبان سانسكريت پي
.  نيز چنين وضعيتي داشته استتنتره پنجه

اعترافي ديگر از استادان زبان فارسي در 
شبه قارگويند   ميكه دهد  ميت زبان فارسي را بيشتر نشانه و خاورشناسان، اهمي

كرد و  فارسي ترجمه به  ماه از سانسكريت۶ها را ظرف »اوپانيشاد«شاهزاده داراشكوه، 
آنكتيل .  منتشر شدو زير نظر دكتر تاراچند» اكبر سر«نام  بهدر روزگار ما  اين برگردان

ترين منبع و مرجع وي در  د، مهمفرانسه ترجمه كر  بهدوپرون، دانشمند فرانسوي آن را
شايد بتوان در تحقيقي  . بود نه متن سانسكريتاوپانيشادترجمه، برگردان فارسي 

ها،  كرد كه ترجمة فارسي آن ي كهن را پيداها ي زيادتري از كتابها ل، نمونهمفصّ
ه بوده استمشوق و راهنماي خاورشناسان در شناخت فرهنگ شبه قار.  

   منظوميانايما راي خطّيها نسخه
داس شاعر فارسي  رهِدر كه ِگاستاي  نسخهانا يو ارزشمند راما منظوم ةن نسخينخست

  .است نظم كشيده ةرشت  بهسراي هند

 ةداوري دربار توان به در نگاهی اجمالی می
در این . هاي منظوم رامایانا پرداخت ترجمه

مسیح  اهاي منظوم ملّ ناگزیر ترجمه داوري به
هاي  ر بدایونی در رتبهپتی و عبدالقاد پانی
گیرند و رامایاناي  ل و دوم قرار میاو

سطحی ,  این سه منظومهنداس در بی گردهر
 .فروتر دارد
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  مؤلّف گردهر داس,  راماياناةعکس آغاز نسخ
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گر ي ديها جمهسزاوار است که از تر هم انايراما  منظوميها گر نسخهي دةدربار
 از نسخ معتبر و منظوم رامايانا ١پتي مسيح پاني اراماياناي منظوم ملّد؛ يآ انيم  دريذکر
 منظوم رامايانا ةمين نسخسو. آن اشاره خواهد شد مه بهفارسي است که در همين مقد به

 عبدالقادر ةسرود اي منظوم از رامايانا رود، ترجمه شمار مي  به ارزشمندي نيزةكه نسخ
  .٢بدايوني است

ابوالفيض   بهرا) م ۱۸۷۷ و ۱۸۷۲لكهنو، (  الفيضيظيفةنام و  بهاناياي از راما ترجمه
در اين باره بايد . اند كه گويا درست نيست نسبت داده) ق ۱۰۰۴-۹۵۴(فيضي اكبرآبادي 

م با عنوان  ۱۸۹۱افزود كه منشي پرميسوري سهاي سرور الله، داستان رام و سيتا را در 
ترين متن منثور  كامل. ه چاپ شده استم در آگر ۱۸۹۳وظيفة فيضي سروده كه در 

د آن را تلفيق كرد و آن ي متعدها  است كه نسخه)  سنگه امر (سينگ فارسي راماين از امر
زيب   اورنگةق يعني در اواخر دور ۱۱۱۷را در هفت بخش كه هريك را بيان ناميد در 

پركاش  مراين ترجمه نخست با تصحيح ا. انجام رسانيد  به)ق ۱۱۱۸-۱۰۶۸( گوركاني
 ش در دو جلد در تهران ۱۳۵۱ و ۱۳۵۰تصحيح اظهر دهلوي در   بهدر لكهنو و سپس

) نظم  بهبيشتر(فارسي   بهراماين ةترجم  بهاز ديگر كساني كه. چاپ رسيده است به
  :افراد ذيل اشاره كرد  بهتوان  مي,اند پرداخته
 ,ي پاكستانلّنسخة موزة م( نثر  بهق۱۰۹۲ گوپال فرزند سري گوبند، در )الف
  .)N.M.1969-218شمارة   بهكراچي
 نسخة موزة بريتانيايي(داس  لسينثر از روي روايت تُ  بهديبي داس كايتهه، )ب

  .)Or.1249شمارة  به

                                                   
 در قالب مثنوي) ق ١٠٣٧-١٠١٤( جهانگير ةكه در دور) راماين(ترين ترجمة منظوم فارسي موجود رامايانا  كهن  .1

 .اين منظومه رام و سيتا نام دارد و از جهت مقام ادبي نيز مقام ارجمندي دارد.  بيت سروده است٥٣٠٧در 

اند و از شيوة  نويسان آن را از بدايوني دانسته  موزة بريتانيايي كه فهرستOr.1248عالوه بر نسخة شمارة   .2
 منظوم ةهاي هند نيز ترجم  برخي از كتابخانهنگارش نيز پيدا است كه يك نويسندة توانا آن را ساخته است، در

نشر اين ترجمه  نو، درنظر دارد نسبت به  فرهنگ ايران در دهليةخان. توان پيدا كرد عبدالقادر بدايوني را مي
 .منظوم نيز اهتمام ورزد
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  مؤلّف گردهر داس,  راماياناة نسخپايانعکس 
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عنوان  نظم با  بهبيدل، پسر شري رام،  بهص چندرمن كايته مدهپوري، متخلّ)ج
 )ق۱۱۱۸-۱۰۶۸(زيب گوركاني  اورنگ انجام رسيده و به ق به۱۱۰۴/۱۱۰۵كه در نرگستان 

  .)م ۱۸۷۵نو، هلك(پيشكش شده است 
ق نزديك ۱۲۶۸نظم در   بهامانت،  بهصلعلپوري، متخلّ/ الله امانت راي اللپوري)د

آن منضم ساخته   بهامانت در پايان هر باب غزلي سروده و. چهل هزار بيت در شش باب
  .است
 در »نامه رام«نظم با عنوان   بهقابل، فرزند بيلي رام،  بهص منشي رام داس، متخلّ)ه
م در هند در چاپخانة  ۱۸۸۴اين منظومه در .  بيت در چهار دفتر۳۰۰۰ق نزديك ۱۲۸۱

  .چاپ رسيده است  بهمادهوپرس
 بيت در ۷۲۲۰ در » ظفرنجها«نظم با عنوان   به مكهن الل ظفر، در سدة سيزدهم)و
  .)م ۱۸۷۲ نو،هلك(مثنوي قالب 
نظم با عنوان نيرنگ حسن،   به،)م۱۸۷۲-۱۸۶۶(منشي جگن كشور فيروزآباد  )ز

  . بيت۹۹۹اجوديا، در  معروف بهار
  . بيت۱۴۱نظم   به منشي بانكي الل زار،)ح
  .)م ۱۹۱۵آباد،  فيض( را نظم آورده است راماين كه خالصة داستان   هربلبه سيته)ط
  .)ق۱۱۴۵( عشرت كرن )ي
  .مل چاند  الله چندا)ك
  .م سرود ۱۸۸۲منشي هر لعل رسو داستان راماين را در  )ل
  .دريابادي راي مهاديو )م
  .)ق۱۲۰۹از ( آنندكهن خوش )ن
  .١)م۱۹۰۳حيدرآباد دكن،  (»نامه خفر«نظم با عنوان   بهي،تركي نور محلّ )س

                                                   
  : ك به. بيشتر در اين باره رةبراي مطالع  .1

Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum, I/55-57; III/1078; Indo-
Iranica,Volume 32 (1979), Number 3-4, 6,13; Britannica 9/920, 20/535 

، ٧-٥، سال سيزدهم شمارة راهنماي كتاب، »فارسي ترجمه آثار هندي به«د امير حسن عابدي، سي: و نيز
  .٨/١٣٤٤؛ ١٤٠٥-٦/١٤٠٤؛ ٢١٦٠-٤/٢١٥٤؛ ي فارسي پاكستانهاي خطّ فهرست مشترك نسخه  و٣٩٢ ص
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  .)Girdhar Das(داس  هررد منظوم ِگةترجم )ع
 ,صات و سبك شعري آنو مشخّ داس هررد منظوم ِگة ترجمةارپيش از توضيح درب
  .پردازيم  ميرامايانامعرفي كتاب ارزشمند   بهاجمال به, براي آشنايي مخاطبان
 .(Ramayana) حماسه منظوِم رامايانا

 ي ط,راما آن ي است كه قهرمان اصلي هندِةترين حماس يا رامايان كهن رامايانا
 يوالميك. رهاند ي اسير شده مراوانا را كه در چنگ سيتا   بسيار، زنشيها يپهلوان

Valmiki) (ِم قبل از ميالد، در چهل و هشت هزار بيت  اين منظومهرا در قرن سو
  : موجود استيزباِن فارس  به از اين كتاب دو گزارش. ١سروده است

  ، ش ه۱۳۵۵، بنياد فرهنگ، ي اقبال يغماي  و نگارش  مختصر رامايان، تلخيص.الف
 ١٣٥١ و ١٣٥٠ ,بنياد فرهنگ  جلد ـ٢ يكوشِش عبدالودود اظهر دهلو  بهراماين .ب

  .شه 
 . پناهگاه و مأمن راميمعن به, ساخته شده است» نهيا«و » رام«انا از دو جزء ي راماةواژ

و روايتي شنيدني و دلكش از سرگذشت ي  و رزمي حماسةک منظومي مجازا نام يول
 ي حماسةن منظوميل جهان و اوي حماسةن منظوميتر يمي قداين كتاب. تا استيرام و س

زبان   بهسروده شده و سپس» پراكريت«زبان   به هندوستان است كه ابتدايو ملّ
  .ليف شده استأسانسكريت ت
ن هند در شناخت فرهنگ و تمد  بهريثّؤ، كمك م»رامايانا«و كتاب » راما«افسانه 

  .نمايد  مي پيش از تاريخةدور
 پس از يراهزني اشتغال داشت ول  به در ابتدايکي هندو، والمهاي داستانبراساس 

ديمان گرديش شرمنده و پشي از کرده ناپسند خو, دچار دگرگوني روحي شدهيتمد, 

                                                   
  : ک به. انگليسي رامايانا رةبراي مطلعه ترجم. 1

- Ramayanam, Kamba: An English Prose Rendering, by Dr. H.V. Hande, Bharatiya 
Vidya Bhavan, 1996. 

- Rajagopalachari, C: Ramayana, Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai, 1951. 
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) خانقاه(ان عمر در آشرام يا تا پايمالي هيها  کوهة دامنهاي  از جنگليکيو در  توبه نمود
  .اضت پرداختيزهد و ر  بهشيخو

 ةکه از رودخاني روز هنگام کي.  در ابتدا شاعر نبوديکي والم,روايات موجودبنابر 
کتا سرچشمه ي رهاي خوانند که از کوه  ميtonesکه اکنون آن را   ـ(tamasa)تمسا 

زخم   بهد کهي را ديا گشت پرنده  ميباز ـ زدير  مي گنگهاي  از شاخهيکي  بهرد ويگ يم
ر و ثّأار متي از مشاهده کشته شدن آن پرنده بسيکي والم.ادي گرفتار شده بوديتير ص

 بر او ـ گاردي آفريخدا ـ در همان هنگام برهما .البداهه سرود ي را فيتيمنقلب شد و ب
 زي رام را ني ماجرا,يت را سرودين بيگونه که ا او نظر کرد و گفت همان  بهظاهر شده

 را ي و حماسين اشعار رزميسته نخين کار را انجام داد و پاي ايکينظم درآور و والم به
  .در هندوستان بنا کرد

  :راماين در هفت بخش تدوين شده است
  .ام كودكي رام، دربارة ايBlal Kanda((ـ بال كانده ١
  .در تبعيد رام از اجودهيا )Ayodhya-Kanda(ـ اجودهيا كانده ٢
 در زندگي رام در جنگل و ربوده شدن سيتا) Arnya-Kanda(ـ آرنيه كانده ٣

  .ناودست ر به
در توقف رام در كيشكيندهيا، ) Kiskindhya-Kanda(ـ كيشكيندهيا، كانده ٤

  .پايتخت بوزينگان
آور رام و همپيمانان او از دريا  درگذر شگفت) Sundara Kanda(ـ سوندر كانده ٥

  .سيالن  بهو رسيدنشان
در جنگ رام با راون و شكست و هالكت ) Yuddha Kanda(ـ جودهه كانده ٦

  .گذاري رام اجودهيا و تاج  بهراون و نجات سيتا و بازگشت رام و سيتا
در زندگاني رام در اجودهيا و تبعيد سيتا و زايش ) Uttara-Kanda( اوتركانده -٧

  .١بهشت  بهدنبال او  بهدو پسرش و مطالب ديگر تا مرگ سيتا و رفتن رام

                                                   
 ةبراي توضيح بيشتر دربار . ذکر شدهراماياناجاي شش بخش، هفت بخش براي  ها به ز فهرسته در برخي االبتّ  .1

 http://www.valmikiramayan.net : ک به. ررامايانابندي  تقسيم
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کتاب خود را با حمد , نگارنده
و ياد خداوند يگانه آغاز کرده 

آيد که داراي  نظر مي است و به
 .مشربي عرفاني بوده است

  ماجراي رام
شْدتهر  (Dasratha) ن کشور هند باستان است از پادشاهايکي نام .شْدچهار پسر از  تهر 

ن پسرش لکشمن و يم سو,ن پسرش بهارتي پسر بزرگش رام دوم.سه مادر داشت
 که جنک پادشاه ين چهار برادر در مجلس بزميا. نش شتروگهنه نام داشتنديچهارم

ب داده بود شرکت يدخترش ترت ي مناسب براي انتخاب شوهريهه برايود
ان يم ر مسابقه از رام د.جستند
 از يا تا حلقهيشد و س روزي پنکنندگا شرکت
 تا راي جنک س.ختيگردن رام آو  بهگل را

 يزندگ و آن دو. عقد رام درآورد به
 تمام شروع کردند و يمشترکشان را با شاد

دريتمد  قصر دي و شادماني با خرم هتشر 
ند ي خود برگزينيجانش  بهرام راد بر آن شد يسن کهولت رس  به چون تهشرد. سربردند هب

 نزد شوهرش رفت و گفت تو در . که مادر بهارت بوديييکينام کا ي به همسر دوم ويول
چون و چرا  ي در قلبم خطور کند آن را بيي که هرگاه آرزويمن قول داد  بهگذشته

 و بهارت پسر يم آن است که رام را از سلطنت برکنار کني و اکنون آرزويبرآورده کن
چه کوشش د و هرين سخن سخت ناراحت گردي از ا تهشرد. ي او بگماريجا  بهن رام

 تمام رام را نزد خود يليم يآنگاه با ب. دارد، نتوانست ن فکر بازي را از اييکرد تا کاک
 بهارت ينيگزياج ي و بلند نظريرام با بزرگ منش.  او بازگو کرديد و ماجرا را برايطلب

ب نجات ين مخمصه عجيرفت و پدر را از ايتر از رام بود پذ  کوچکيرا که از نظر سن
ا خارج يتا و برادرش لکشمن از اجودهيم گرفت همراه همسرش سيپس از آن تصم. داد

ر ثّأتا و لکشمن سخت متيمت رام و سي پس از عز تهشرد.  کننديشود و در جنگل زندگ
  .ات گفتيود حد که بدريي نپايريد و ديمار و رنجور گرديشد و از غضه ب

ار ي بسيتيبهارت برادر رام، شخص(رت بود يک سي جوانمرد و نيبهارت که برادر
 ،)اد او بهارت گذاردندي  بهن هند را در ابتدايرو نام سرزم نيکار و فداکار بود از اکوين

ن شد و چون سلطنت را يار اندوهگي خود برد بسي پادشاهيچگونگ ي به که پيهنگام
دگاه برادر بزرگ شد تا ي درنگ رهسپار تبعيا بدون لحظه دانست  ميتر حق برادر بزرگ



  ١٨٢  قند پارسي

  

ا ياجوده  بهافت، از او خواست تاي که رام را يآورد و هنگام تخت بازيپا  به رايو
فه ياو گفت وظ  بهن امر تن در نداد ويا  بها رام ام.نديتخت سلطنت بنش  بهمراجعت کند و

ک جفت کفش خود را از پا درآورد يو آنگاه  يخواست پدر گردن نه  بهن است کهيتو ا
 خود صرف نظر کردم هاي  که از کفشيطور ن بود که همانيمنظورش ا. بهارت داد  بهو
 کفش . که از نزد رام باز گشتي بهارت هنگام.دميتو بخش  بهزيسلطنت را ن ,تو دادم  بهو

 نشست و ي منآک ي نهاد و خود نزدير چتر پادشاهي تخت سلطنت در زيرام را رو
با و وفادار خود و لکشمن يتا زن زيوقت رام همراه س در آن. کرد  مينام رام حکومت به

 زاهدان ها ن جنگلآدر . ده بودي دوردست عزلت گزيها برادر مهربانش در جنگل
مد آ يکيآشرم والم  بهشان بود و رامي از ايکي يکيعبادت مشغول بودند و والم ي بهچند

  . کسب کرديالعاتتا اطّي او و سي از حال و زندگيکيکرد و والم  ميو شد
 ي را از آن نواحها وها و راکشسيم گرفت ديتصم برد،  ميسر  به رام در جنگليوقت
 وها موسومي از سران ديکي .ها را کشت  از آنيرو جمع نين ببرد و از ايا ازبيبراند و 

ک ي خود يرويست و با نوها برخاي ديخونخواه  بهالن بود،يره سير جزيراون که ام به
.  خلوتگاه رام روانه ساختيسو  به درآورد و آن رايبا و طالئي زيصورت غزال  بهو رايد
ب کرد و يرام آن غزال را تعق. اورديش بي براار دن غزال از رام خواست تا آنيتا با ديس

لکشمن . نشديز گذشت چند ساعت از او خبرا بعد ااز خلوتگاه خود خارج شد ام 
 ن هنگام راونيدر ا. تا در خلوتگاه تنها مانديدنبال او رفت و س  بهتاياصرار س  بهدر رامبرا
ش ي خويمايزور در ارابه آسمان پ  بهتا راي وارد خلوتگاه رام شد و سيشکل زاهد به

ار تالش ي سر بود بس۲۴ با يويراون که د. الن برديره سيشهر لنکا در جز  بهسوار کرد و
  .رام وفادار ماند  بهتا تا آخر عمري سيرام کند ول  بهانتيخ  بهادارتا را ويکرد تا س

ار يافتند و رام بسيتا را در خلوتگاه خود ني که رام و لکشمن بازگشتند، سيهنگام
 ي پايتا را در جلوي سيد و راه آزادي از آسمان شنييان نداي در آن م.شان حال شديپر

نگان يسردار بوز )sugriva(وه ياون با سوگرتا از ري نجات سيرام برا. رام گداشته شد
راون  جنگ با به, نگانيسردار بوز )hanumat( او و هنومت ياري منعقد کرد و با يمانيپ

 اي دري رويا، پل متحرکي رام از دريروهاي عبور نيها برا مونين جنگ مي در ا.پرداخت
تخت آن ين و پااليره سي پل مذکور وارد جزي رام از رويروهايوجود آوردند و ن به
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نه آمده است آزاد ي که در رامايشرح  بهتا راي لنکا شدند و شهر را آتش زدند و سيعني
تا ي سي و وفاداريخواست از پاک  ميرايرفت زي نپذيگرم  بهتا رايرام ابتدا س. ساختند

 رام سخت ناراحت يهتوج يتا در لنکا از بيس.  او ثابت گردديگناه يمطمئن شود و ب
:  بسته زانو زد و گفتيها  روشن کرد و در جلو آتش با دستيرو آتش ني اشد و از

ز از ي تو ن,اد رام فارغ نشده استي از يا گونه که قلب من لحظه همان! يگواه جهان يا
که  يحال آتش انداخت و درهاي ان زبانهيم شتن را دريآنگاه خو.  مگردانيمن رو
تا را در آغوش ي برخاست و سيند ستون بزرگکردند آتش مان  مياديان ناله و فريتماشاچ

رام . تا بر همگان روشن گشتي سيده باشد و پاکياو رس ي بهبيآنکه آس يرام افکند ب
تا پاکدامن است يدانستم که س  ميتا را در آغوش گرفت و گفت منيد سين ديچون چن

  . او ثابت و روشن شوديان پاکي خواستم که بر همه جهانيول
 پس ي خود ادامه دادند وليزندگ  بها بازگشتند وياجوده  بهتا از لنکايآنگاه رام و س

ختند و ي سوء ظن رام را برانگي حسودان و جاسوسان آتش درون, رامياز تاجگذار
 که ياو خبر داد که مرد  به رام از جاسوسانيکي. تا را رها کنديموجب شدند رام س

ستم يمن مانند رام ن انش گفته است کهياطراف  بهزنش خانه شوهر را ترک و قهر کرده بود
ها  ن حرفيدن اي رام از شن. کنمي که خانه شوهر را ترک کرده دوباره زندگيکه با زن

رو  نياز ا .نديگو ي مين سخنانيار آشفته و ناراحت شد که مردم شهر در مورد او چنيبس
 لکشمن . دور رها کنيها ابانيتا را ببر و در بياو گفت که س  بهلکشمن را خواست و

ر دستور برادر بزرگتر يم خود منصرف کند و ناگزيد نتوانست رام را از تصميهرچه کوش
تا را که باردار بود در ي س,ل ذکر شده استانه مفصّي که در رامايبيترت  بهرا گردن نهاد و

  .ا بازگشتياجوده  بهساخت و خود اابان رهيب
آشرم   به بود و سرانجامي سر پناهي تمام در جستجوي و ناراحتيتا با سرگردانيس

 ي پرستاري داد و از وي او را دلداريکي والم.ديجا سکونت گز نآد و در ي رسيکيوالم
سرها  پ.وردآا يدن  به وضع حمل کرد و دو پسر دوقلوجا آن در يتا بعد از مدتيس. نمود

 ي و کمانداري دانش جنگاور، ادب, علمنآنا ي بهکيدر آشرم نزد مادرشان بودند و والم
ا نزد رام رفتند و رام آنان را ياجوده  بهدندي رسيسن پانزده سالگ ي بهآموخت و وقت

ن و ياندوهگ رايتا بسيس. ديا طلبياجوده  بهزيتا را ني قبول کرد و سيفرزند  بهشناخت و
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ک يرا براساس يز ني زميعني(ش از مادر خود ا ي اثبات پاکيآزرده بود و دوباره برا
)  خاک برخاست و بوجود آمديارهايان شيتا در هنگام شخم زدن از ميداستان س

 ييکرد و او از همان جا ن دهان بازيدر آن هنگام زم.  کندي او را گواهيخواست تا پاک
ار ناراحت شد و يد، بسين ماجرا را دي که اي رام هنگام.تهمان جا بازگش  بهکه آمده بود

 يب رام از پين ترتيوندد و بدياو بپ  بهتا بگردد ويدنبال س  بهم گرفت تمام آسمان رايتصم
  .ديان رسيپا  بهتا رفت و عمرشيس

  اناهاي ممتاز راماي برخي از ويژگي
اغراق نخواهد بود اگر  ماانا درازدامن و فراوان است ايسخن در باب اوصاف ممتاز راما

است با مطالعه و بررسي در شاهكارهاي  ي ممتاز راماياناها  ويژگي,م که ايجازييبگو
متون ادبي كهن حجم عظيم مطالب و در  ةصتوان دريافت كه مهمترين مشخّ  ميجهاني

خورد كه  چشم مي  به آثاري موجز همها ميان آن ا درام. بسياري موارد اطناب بوده است
برخالف اشعار حماسي . وراني هستنداي كوچك و ن  تقابل با ساير آثار چونان روزنهدر
 در كمال ايجاز خلق شده و در عين حال كه موجز »رامايانا«، افسانه »ايلياد و اديسه«

بعضي اشعار اين . ها و اشعار حماسي حجيم مقابله كند تواند با تمامي افسانه است، مي
خالق اين اثر توانسته با استفاده از چند واژه، . مفهوم استمجموعه داراي يك واژه پر

  .شعري در قد و قواره يك شعر كامل خلق كند
: بهترين و زيباترين شعري كه در اين اثر وجود دارد، از يك واژه تشكيل شده است

  .١»اال پيناتاپيها مامي«
 اميد كه اين  بهنگرند، چشمان يكديگر مي  به:ي اين واژه چنين استمفهوم كلّ

وقت انجام  ديگري پا پيش نهد و كاري را كه هردو قصد انجامش را دارند و هيچ
  .نخواهد داد، انجام دهد

 وجود كاركردهاي عميق انساني در اين ,ويژگي ممتاز و شاخص ديگر رامايانا
 جهان وجود دارد يانگيزي كه در اکثر آثار حماس  دلهاي صحنه يكي از .حماسه است
 ساخت حماسه است ي پةجيطور معمول نت  به که،ياني پايروزي پيشادماناين است كه 

                                                   
1. Mamihala Pinatapei. 
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ي ماند و راو  ميکند، ناگفته  ميي دنباليروزين پيو خواننده داستان را در انتظار چن
 قاًي عمين صحنه کارکرديا. کند  ميتي قهرمان کشته را رواي سوگوار,صطور مشخّ به

 سرمست بشود، ي قهرمان خوديروزيتواند از پ ي ميراحت  بهخواننده که  به دارد ويانسان
 يتواند با شاد  ميرايا خطرناک است؛ ز گرچه خوب اميروزيکند که پ ي ميادآوري

 .اد ببرديت را از ي کند که انسانيب با انسان کاريمرگ رق
 ,يروزي پي شاديجا کشد، به يار را مي اسفند, که رستمي وقت, فردوسيةشاهنام در

دنبال تابوت و گرز سرنگون   بهروزمند را رها کردهير يافته و رستم پيسر مييداستان تغ
کر او يپ. کشد  ميتيروا  به مادر و خواهران او رايرود و سوگوار  ميرانيا  بهارياسفند

دور   بهکُنان هيکَنان و مو يار مويون و خواهران اسفنديرسد کتا  ميکاخ گشتاسپ  بهکه
ان ي را جانها رد و آنيگ  ميبان گشتاسپ و جاماسپ رايز گريپشوتن ن. زندير  ميتابوت

ز ين نين باشد و چنيد سنگيجا با ني شعر در ايساخت زبان. کند  مين قتل اعالمي اياصل
 ،»ک« ،»گ« چوني انسدادهاي همراه با صامت» او«و » ي« بلند يها مصوت. هست

اش،  ي عروضهاي زانير ميي متقارب را، بدون تغيبا قدرت تمام وزن رزم» دال«، و »ت«
  :کنند  ميان سوگي بين و سوزناک براي سنگيوزن  بهبدل

ــي ــرد آهنــ   يک ــابوت ک ــز ت   ني نغ
ــدود يب ــن ــنيک روي ــه آه ــق  ب   ري

  راه  بــهانيــ رفـت گر يپـشوتن همــ 
ــشوتن درآو ــديزنــــان از پــ   ختنــ

ــه ا ــک ــشا ي ــابوت را برگ ــد ت   ين بن
ــ  ــشوتن غم ــد ميپ ــ ش ــاني   ان زن

ــه ــوهان ت  ب ــت س ــران گف ــآهنگ   زي
  را بــاز کــرد ســر تنــگ تــابوت   

   شـاه  يچو مادرش بـا خـواهران رو      
ــر    ــر مه ــسودند پ ــب ــرشي   ال و ب

  کـــزو شـــاه را روز برگـــشته بـــود
  جنـگ  ي به ن پس کرا برد خواه    يکز

ــه ــ ب ــي ــدر آويالش هم ــدي ان   ختن

ــسترد فرشــ  ــاي ز ديبگ ــيب   ني چ
  …ريــر مـشک و عب يـ پراگنـد بـر ق  

  اهيپــس پــشت تــابوت و اســپ ســ
  ختنــدي خــون ز مژگــان فروريهمــ

  يک بــار مــا را نمــايــتــن خــسته 
  خروشان و گوشت از دو بـازو کنـان    

ــاريب ــتخ يـ ــون رسـ ــد کنـ   زيد کامـ
ــه ــو ب ــي ين ــ مويک ــرد ي ــاز ک   ه آغ

ــر ا ــد ريز مــشک دپ ــدن ــي   اهيش س
  خت خاک از بـرش    ي ر يون هم يکتا
ــه ــود  ب ــشته ب ــشت او گ ــر، پ   آورد ب

  چنــگ نهنــگ ي بــهکــرا داد خــواه
  ختنــدي خــاک بــر تــارکش ريهمــ
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ــه ــپاه   ب ــروش س ــد خ ــدر آم ــر ان   اب
ــد و ديخروشــ   دش، نبــردش نمــازي

ــه ــت ا ب ــشان يآواز گف ــر سرک    س
ـ از   يا ش بـد کــرده ين بـا تـن خـو   ي

  ي شـــد فـــره و بخـــردز تـــو دور
  ور پشت توـن نامـيد اـته شـشکس

  وان شـــاهيـــا  بـــهامـــديپـــشوتن ب
ــديب ــهام ــنزد  ب ــراز ي ــتش ف   ک تخ

  ز برگـــشتن بختـــت آمـــد نـــشان
ــهر ا ــدم از شـ ــرآوردهيـ   يا ران بـ

  يزديــــ تــــو بــــادافره ايابيــــب
 ١… بود باد در مشت تون پسيکز

است با راوانا ) Rama(مرکز شعر نبرد راما . ن دست داردي از ايانيز پايانا نيراما
)Ravana .(تا ي راما، او و معشوقش سيروزيبعد از پ)Sita (يلي بزرگ، که دالياز درد 
ز ين نيزم. خواهد که او را ببلعد  ميني از زمصاًتا مشخّيس. برند  ميده دارد، رنجيچيپ

 ةانگر لحظيدادها نماين رويهردو ا. شود  مي غرقيا راما هم در رودخانه. کند  مينيچن
موضوع   بها، در هردو موردام.  استي آسمانييروين  بهوستني و پي روحانيرو فرا

 ي باهاوابوتي بازخواني بوده برايلين خود دليد ايشا. شود  ميز اشارهي کردن نيخودکش
)Bhavabhuti ( تا ياش با نام اوتاراراماچار شنامهيان نماي که در پايرييتغاز متن و
)Uttararamacharita (يدهد که برا  ميتا را نشاني س,ين کار، باهاوابوتيدر ا. داده 

 يطور مبهم در متن اصل  بهچه  از آنيبيپرد، ترک ي ميا رودخانه  به ناموفقيخودکش
  .٢شود  ميافتي يکيوالم

تواند فارغ از   آن ميةي بسيار ارزشمندي است که مطالعرامايانا واجد نکات اخالق
درک و . ل گردد عبرت و تحوةماي, هاي ديني خاص قهرمانان روايت دين و گرايش

                                                   
-١٥٥٥ و ٢٩-١٥٢٨، بب ٣١٣-٨، ص ٦ ج ,افست، چاپ مسكو، شاهنامه : حسن، ابوالقاسم طوسيفردوسي  .1

هاي بارز نمايش اندوه براي قهرمان شکست خورده   نيز از نمونهشاهنامهدر » رستم و سهراب«استان د ,٧٢
 .است

  : براي مطالعه در اين باب رك به  .2
• Mishra ,Vijay: Bollywood Cinema: Temples of Desire (Routledge New York and London 

2002), p.209 
  :منبع زير مورد بررسي قرار داد ن با رجوع بهتوا متن فارسي اين حماسه را نيز مي •
 و چاپ (رکاش پامر ، سنگه امر ترجمان هند، ةعاشقان حماسي متن ترين کهن ,رامايانا :داس لسيتُ والميکي، •

  .)ش ه ١٣٧٨ , ايراناسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات
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 اين اسطوره مستلزم سلوکي صادقانه و عبور از ةهاي پنهان در مرکز و هست دريافت پيام
ه شأن و وصف که البتّ(هاي عقل گريز  هاي الفاظ و حجاب کلمات و گذر از اليه پرده

 .خواهد بود) بخشد اسطورگي يک اثر را شکل مي

  جنجال راما در هند معاصر
جنجال عظيمي بر سر اين  در مطبوعات و محافل هند ) ميالدي٢٠٠٧(در سال گذشته 

عا درگرفتمد ت تاريخي بوده يا بركه آيا راما وجود خارجي داشته و يك واقعي 
 يكديگر  برابري كهن است؟ دو گروه فكري متفاوت درها  و داستانها  اسطورهةساخت

بر سر اثبات و رددر يك سوي ميدان نبرد علمي. عا صف آرايي كردند اين مد, 
در اين اعتقاد بودند كه  كردند و بر  ميمتن رامايانا استناد  بهطرفداران راما قرار داشتند كه

ميزان . يار وارسته نشان داده شده استمثابه يك انسان كامل و بس  به»راما«كتاب مذكور، 
عنوان يك   بهاي است كه او را گونه  بهو عملكردهاي او،» راما«توصيف و تعريف از 

بهدهد و  ميس جلوهموجود مقد  عنوان يك   بهرا» راما«ام، تعدادي از مردم هند، مرور اي
. ين هندو گرديد، موجب ايجاد يك فرقه در آي»راما لرد«پرستش . الهه پرستش نمودند

گانه  ي دهها ميكي از تجس» راما«معروفند، » رامانوجا«  بهمطابق باورهاي اين فرقه، كه
  .شود  ميمحسوب) Vishnu( »ويشنو«خداي 

را يك وجود » راما«هي از هندوها، ي دور تاكنون، شمار قابل توجها از گذشته
 جشن و مراسم برگزارواقعي دانسته و براي گراميداشت ياد و خاطره او، چندين 

م كامل را، تجس» راوانا«دانند؛ و   ميم كامل خير و خوبيرا تجس» راما«هندوها، . كنند مي
عنوان مبارزه   به را،» راوانا«و » راما«اين ترتيب، جنگ ميان   به.نمايند  ميشر و بدي تعبير

  .كنند  ميو نبرد بين خير و شر تعبير و تفسير
باشد، يكي از اين   ميمعروف) Rama Navami( »رامانومي« ه بكه» راما«د روز تولّ
، در اوايل ماه آگوست هر سال در بيشتر مناطق هند »راما«د جشن تولّ. مراسم است

يي از سرگذشت پرفراز و ها در اين جشن، بيان ساده يا هنري بخش. شود  ميبرگزار
ي مراسم يبرپا. گيرد  ميه قرارو جنگش با اهريمن مورد توج» راما«اب فرود و جذّ
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 »راما«د ي گراميداشت تولّها ي مذهبي و نواختن موزيك، از ديگر برنامهها رقص
  .باشد مي

ت اين جشن، ده مد. است) Dusserah( »دسهره«يكي ديگر از اين مراسم، جشن 
. گردد  ميبرگزار» راوانا«و » راما«ياد ده روز جنگ سخت ميان   بهاين جشن،. روز است

در روز دهم، . گيرد  ميل، خواندن دعا و جشن و پايكوبي مورد توجه قراراو روز ۹در 
 كنند كه پايان رزم اين دو و غلبه خير و نيكي بر بدي و شر را  ميهندوها تالش

مه بزرگ از اهريمن و برادر و فرزندش براي اين منظور، سه مجس. نمايش بگذارند به
آتش كشيدن اين سه مجسمه از   به، با»امار«ساخته و پس از بيان رزم اين سه تن با 

  .دارند  مي گراميا، غلبه خير و نيكي بر شر و بدي ر»راما«طرف 
كنند، جشن مشهور   ميبرگزار» راما«ياد   بهيي كه هندوهاها يكي ديگر از جشن

موطنش، در ماه   به»راما«ياد بازگشت   بهاين جشن چهار روزه،. است) Diwali(ديوالي 
ي نو، مبادله هدايا و ها ، پوشيدن لباسها ين چراغاني خانهيتز. شود  ميزارنوامبر برگ

  .مهماني يكديگر، و پايكوبي و دادن شيريني، از جمله مراسم اين جشن است  بهرفتن
يكي از مباحث داغ محافل فرهنگي و   به،»راما«بحث وجود يا عدم  همزمان با طرح

خان و  مور,رفداران راماو برخالف ط ديگر بحث علمي هند در يك سوي
: مانند(گويند هيچ مدرك معتبر تاريخي و باستاني  مياند كه شناساني قرار گرفته باستان

در دست نيست؛ بنابراين، در » راما«ت مبني بر وجود شخصي) …ه، سنگ نبشته، وسكّ
وجود واقعي اين شخصيديد يك   بهي وجود دارد و بايد آن را تنهات ترديد جد

حتّ. اي نگريست اي و افسانه  اسطورهتشخصيخان و پژوهشگران هندي، اثر ي مور
رو، در اعتبار  از اين. عنوان يك منبع معتبر تاريخي قبول ندارند  بهرا،» رامايانا«حماسي 

 مطالب اين ة، ترديد روا داشته و اثبات عمد»رامايانا«و صحت تمام مندرجات منظومه 
  .دانند  نميپذير كانمنظومه در دنياي بيروني را ام

بر بخشي از شمال هند ترديد روا » راما«خان، بر صحت حكومت همچنين مور
، )آشوكا: مانند( گفته آنان، آثاري از حكومت بعضي از شاهان باستاني هند  به.اند داشته

ميان آثار و بناهاي كشف شده، مدركي  ا درام. در برخي از مناطق هند پيدا شده است
دارند كه   ميخان، اظهاربا اين حال مور. شود  نميديده» راما«د حكومت مبني بر وجو
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 ي آنان حدسحتّ. ت در اين افسانه وجود داردي از حقيقت و واقعيها احتماال جلوه
ت ساده و معمولي بود ليه اين افسانه، يك شخصيزنند كه ممكن است كه مبناي او مي
  .ي پيدا كرده استاي و مذهب ام جنبه افسانهمرور اي  بهكه

خان، احتمال پيدا شدن مدركي در اين خصوص درآينده را نفيگرچه مور 
. كنند  ميپافشاري» راما«كنند؛ با اين حال، همچنان بر عدم اثبات وجود تاريخي  نمي

دارد   مي اظهار، صريحاً)Discovery of India( »كشف هند«جواهرلعل نهرو، در كتاب 
اي هستند و نمايانگر برخوردهاي سخت و   موضوعاتي افسانهصرفاً، »راوانا«و » راما«كه 

  .باشند  مي)ها دراويدي(  و بوميان هنديها طوالني ميان آريايي
 هاي خان هندي و رهبران دراويدي ميالدي، تعدادي از مور۱۹۵۰-۱۹۶۰هاي  در دهه

ف تحقير و خوار نمودن  و با هدها ييط آرياتوس» رامايانا« براين باور بودند كه فقاًهند متّ
عنوان  ها به گفته آنان در اين اثر، دراويدي  به.نگاشته شده است) ها دراويدي( بوميان هند

ي فعلي هند، ها يداين ترتيب دراوي  به.اند ي خبيث نشان داده شدهها ديوها و آدم
 يك عنوان  به»راما«زعم آنان،   به.كنند  ميعنوان دشمن خويش تلقي  بهرا» راما لرد«

 خان و نويسندگان وابستهمور. شوند  مييعنوان يك دراويدي تلقّ  به،»راوانا«آريايي و 
يشان، راما را ها ، در برخي از كتاب(The Dravidian Movement) ها جنبش دراويدين به

برشمردن برخي از گناهان و خطاهاي او  بهين آورده وياش پا س افسانهاز حالت تقد 
اين سابقه، برخي از   بههبا توج. اند پرداخته) اب و خوردن گوشتنوشيدن شر: مانند(

كند،   ميپافشاري» راما«ت اي بودن و غيرتاريخي بودن شخصي كساني كه روي افسانه
  .شوند  مي و تعقيب اهداف سياسي اين جنبشها حمايت از جنبش دراويدي  بههممتّ

خان ين قبيل اظهار نظرهاي موراز ا, نيز از سوي ديگر» راما«معتقدان پر و پا قرص 
 احتماالً. اند  كشاندهها خيابان  به اعتراضات خود راةخشم آمده و دامن  بهشناسان و باستان

ي سياسي براي ها ارتباط با رقابت احزاب و گروه اوج گرفتن گاهگاه اين مباحث، بي
ي از يك. جلب نظر مخاطبان مورد نظر و پيروزي در انتخابات بعدي نداشته باشد

شده است، » راما«برداري سياسي از مباحثه وجود تاريخي  بهره  بهيي كه متهمها گروه
هستند كه خواهان استيالي مسلك و روش مذهبي و ) Hindutva( »هندوتوا« طرفداران

  .باشند  ميفرهنگي آيين هندو در كشور هند
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  راماياناي گردهر داس
 در روزگار ,ه از قوم كايتهقار هگوي شب ، شاعر فارسي)Girdhar Das(داس  گردهر

وي داستان معروف راماين را  .زيست  ميدر دهلي) ق۱۰۱۴-۱۰۳۷(جهانگير گوركاني 
ترين   يكي از مهم.نظم فارسي برگردان نمود  به بيت،۵۹۰۰در قالب مثنوي، در 

جهانگير پيشكش شده است،   بهانجام رسيده و  بهق۱۰۳۶اين ترجمه، كه در  يها تفاوت
 رود، بلكه بر محفه سوار شده  نميصل راماين آن است كه در آن سيتا در زمين فروا با
   ١رود  ميجهان باال به

، مانند ها يي در برخي كتابخانهها  نسخه,داس از راماين  گردهرةاز ترجمه منظوم
 N.M.1973-162شمارة   و موزه ملي پاكستان كراچي بهOr.1251شمارة   بريتانيايي بهةموز

  .شود  مي نگهداري۸۴۴۶شمارة   به گنج بخشةخانكتاب و
در . انا پرداختي منظوم راماهاي  ترجمهة درباريداور  بهتوان  ميدر نگاهي اجمالي

 در يوني و عبدالقادر بدايپت يح پانيمس ا منظوم ملّهاي ر ترجمهيناگز ي بهن داوريا
 ,ن سه منظومهي انيبداس در   گردهريانايرند و رامايگ  ميل و دوم قرار اوهاي رتبه

 يارزشمند گاهين منظومه را در جاي که ايلين دليتر ن همه مهميبا ا.  فروتر دارديسطح
 برخالف دو ,ن منظومهينده ايسرا ن است کهيان نشر و مطالعه نموده ايو شا داده قرار

ن يش ايد داد که سرايو انصاف با.  زبانيرفارسي بوده و غهندو مذهب ,گريمنظومه د
ن و شواهد موجود در کتاب يو از قرا طاقت فرساست  دشوار وي کاريفارس  بهمهمنظو

کار بسته  ه بين و قواعد شعريت موازي تالش خود را در جهت رعا,د که نگارندهيآ ميبر
  .افته استين راه يز در اي نيريق چشمگيو توف

 و باعث ران و هند بودهيت ا کهن دو ملّيوندهاي پةادآور خاطرين کتاب ين ايچنهم
  .خواهد شد ت روابط دو کشوري و تقوي ترابط و تعامل فرهنگيج دواعييته

 .است اني و ادي مکاتب فلسفين کتاب در گفتگويبرجسته ا  نقش,تر  مهمةنکت
د که يآ  مينظر  بهگانه آغاز کرده است وياد خداوند ي کتاب خود را با حمد و ,نگارنده

                                                   
  ان خواستدو دست افراخت از ايزد چن  تـاسـنيد برخـر بشـيتا اين خبـچو س    .1

 ن سيم تن زودـدر آن محفه نشست اي  دودـان ك زرـلـه از فـفـحـد مـامـيـب    



  هاي خطّي منظوم رامايانا در هند نسخه نگاهي به  ١٩١

  

ادگار دوران شرک و ي ينوع  بهن متن کهي اي ابتدا و در١ بوده استي عرفاني مشربيدارا
 دگاهير ديو تقري کتاپرستيمراتب  ذکر به, شود  ميشمرده) polytheism (ييچندخدا

  .ده استياهتمام ورز)  monotheism(گانه گرا يات ياله
 فروتر يا  در مرتبه,حيمس ااس با منظومه ملّين منظومه در قيکه گفته شد ا چنان ,هالبتّ

ات منظومه باعث شده که از ي و تنافر الفاظ در ابييدات معناي تعقير داشته و برخقرا
ت در متن وجود دارد که بر اثر عدم دقّ زي ني اغالط نوشتاريا پاره. ت آن کاسته شودقو

حان در رود که پژوهشگران و مصح  ميديافته است و اميکاتب نسخه در آن راه 
  .٢ن منظومه اهتمام ورزنديب ايع محاسن و معاي جمينقد و بررس ي به بعدهاي گام

 منابع
، مركز تحقيقات فارسي هاي خطّي فارسي پاكستان فهرست مشترك نسخه: احمد منزوي .١

  .٨ و ٦, ٤ ، ج هجري١٤٠٨ تا ١٤٠٣آباد،  ايران و پاكستان، اسالم
، سال سيزدهم راهنماي كتاب، »فارسي ترجمه آثار هندي به«: سيد امير حسنعابدي،  .٢

  .٧-٥شمارة 
  .٦ ج ,افست، چاپ مسكو، شاهنامه : حسن، ابوالقاسم طوسيفردوسي .٣
 . موزة بريتانياOr.1248نسخة شمارة ) خطّي(  منظومراماياناي :ملّا, پتي مسيح پاني .٤

 امر ، سنگه امر ترجمان هند، ةعاشقان حماسي متن ترين کهن ,رامايانا :داس لسيتُ والميکي، .٥
  .ش ه ١٣٧٨ ,تهران,  ايراناسالمي ارشاد و فرهنگ رتوزا انتشارات و چاپ ,رکاشپ
زير  (دهلوي اظهر عبدالودود پروفسور اهتمام به ,…منظوم ةترجم ,رامايانا :داس گردهر .۶

  .)چاپ

                                                   
هاي  ها و مجاهدت اند که تالش  مکاتب عرفاني مطرحي در آيين هندوييزم پديدآمدهخّرأدر روزگاران مت  .1

 ةحل پس از گذار از مرشناسي،  رايج در دينةعقيد بنا به. اند انه آيين هندو نمودهدموحفراواني در جهت تفسير 
با بلوغ فكري و كاربرد عقل، . ي رسيدي توحيد و يك خداگراةمرحل پرستي، انيميسم و شرك، انسان به طبيعت

 .آيد هاي فكري او جور درنمي  و گرايشلتعقّين شرك با يانسان دريافت كه آ

زودي  ر دهلوي و نگارنده اين مقاله بهاهتمام پروفسور عبدالودود اظه داس، به  اثر گردهررامايانا منظوم ةترجم  .2
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