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  شاهنامه و هند

ي هردو کشور را يو هند از زمان قديم مستحکم بوده و اقوام آريا روابط فرهنگي ايران
در دنيا هيچ دو کشوري ”عالوه طبق گفتة جواهرلعل نهرو   به.اند  دادهيزينت و به

تنترا يا کليله و دمنه از هند رفته و از راه ايران اگر پنج. “ از ايران و هند نيستندتر قريب
صور گوناگون جزو فرهنگ مشترک ما  شاهنامة فردوسي به,  جهان را غني ساختهدبياتا

  .باشد بوده و داخل دروس دانشگاهي ما مي
در خود شاهنامه چند جا روابط فرهنگي اين دو کشور دوست و همجوار ذکر شده 

د فرستادن راي هند شطرنج را نز, مثالً خواندن بهرام لوريان را در هندوستان. است
پيدا شدن , د راي هندزنامه ن  بارا هر نرد را و فرستادن آنم بوذرج ساختننوشيروان
  .از هندوستان »کليله و دمنه«داستان آوردن , شطرنج

قان ما در ادان و محقّنقّ. نويسان هند از حکيم فردوسي توصيف و تجليل کرده تذکره
 .اند  نمودهد ابيات وي استشهانويسان ما از دار مطالعات عميق و فرهنگ اين زمينة دامنه

  :گويد االلباب مي ف لبابمؤلّ
مقتداي , فردوسي که فردوس فصاحت را رضوان و دعوي بالغت را برهان بود”

فردوسي برهان فضل نموده و … ارباب صنعت و پيشواي اصحاب فطنت است
جمله گذشتگان را در خجلت انداخته و آيندگان را در تگ و پوي فکرت 

  .١“افگنده
  :نامة خود شعر فردوسي را تضمين نموده است صاحب ميخانه در ساقي

                                                   
کتابخانة , کوشش سعيد نفيسي هب, )ه ٦١٨: تأليف (لبابالا لباب:  محمدالدين  بخارايي، سديدعوفي  .1

  .۲۶۹ش، ص ه ۱۳۳۵, چاپ اتّحاد, کتابخانة حاج علي علمي, ابن سينا
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ــن    درين داستان هفـت بيـت متـين        ــاک دي ــي پ ــعار فردوس   ز اش
  و از گفتــة خــويش رنگــين کــنم  حال تـو تـضمين کـنم        به مناسب

  ١شود نظم من ختم و يابـد نظـام        کز اوراد آن قطب قدسـي کـالم       
   جايزه دريافته٢ده و از ابراهيم عادلشاهباقر خورده کاشي اين رباعي را سرايي

  :است
  نــزد شــه غــزنين و شهنــشاه دکــن  خوارند دو جـا بـدهر اربـاب سـخن         

  ٣جايزه ماند شعر فردوسي و مـن       بي  جا صله بردند ظهـوري و حـسن        بي
  :نويسد االفکار مي صاحب نتائج

همچو وي در عجم ناظمي , طوسي که استعداد فطري داشت و لياقت خلقي”
اين خوش اسلوبي در  هعرصة ظهور ننهاده و نقد سخن را ب هلي دستگاه قدم بعا

که بر علو مرتبتش , توان ديد زور طبع بلندش از شاهنامه مي. بازار رواج نداده
  .٤“دليلي ساطع است و حجتي قاطع

  :گويد مؤلّف نشتر عشق مي
 ،رانخواجه در سالست و فصاحت امام سخنوران است و خداوند بالغت پرو”

درجة خوش کالمي  هکسي را مرتبة او دست نداده و ب… از زمان ظهور او تا اآلن
  .٥“و شيرين مقالي او نرسيده

  :نقل نموده استرا عالوه اين مؤلّف از متفرقات وي ابيات ذيل  به
ــار را     مــردم آزادي مفرمــا نــرگس خونخــوار را ــردم بيم ــشايد م ــودن ن ــار فرم   ک

ــرا   ــارم خـ ــد کـ ــده کردنـ ــاني  بدل و ديـ ــهزمـ ــاني   بـ ــش زمـ ــهآتـ   آب  بـ
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ــي    چـــشمت از حـــال مـــن خبـــر دارد    ــه ب ــست اگرچ ــردم م ــت  م ــر اس   خب
  هميــشه خانــة مــردم ســيه شــود از دود  ز عکس زلف تو چشمم سـياه شـد آري          

  که سودمند بـود خـواب در زمـان خمـار            خواب ناز خوشند آن دو نـرگس بيمـار          به
  ست درين چشم سيه حيرانم       فتنه اين چه   فتنـة چــشم تــرا ديـدم و حيــران مانــدم  

  آورد باد صبا چشم از سـر نـرگس بـرون           کنـد  يچشمت اگر دعـوٰ     با نرگس بيمار 
  :نويسد او باز مي

تالش بسيار از   بهاين چند بيت …ديوان خواجه در هندوستان ناياب است”
  .١“رسانيده هم همتفرقات ب

شود  سبک آن ظاهر ميچنانکه از, ظاهر اين ابيات از فردوسي نيست  بهاام.  
 الفصحا اقدم«الشعرا وي را  حسيني و رياض تذکرة, انجمن شمع, عامره  خزانةِنامؤلّف

رضوان نعم «. ٣» فحل استادان اين فن و صنديد ماهران سخن٢,ل رسل ثالثة شعراو او
  .اند  گفته٥»از اساطين شعرا و سالطين بلغا «٤»سخن

  :نويسد و ميکند  صاحب شمع انجمن مزيد اضافه مي
چنانکه بايد , شناخت و مدح مجوسيان شک نيست که زبان گبران را خوبتر مي”

  .٦“بپرداخت
  :گويد الشعرا مي و مؤلّف رياض

  .٧“انتخاب ابيات شاهنامه گرانتر از آللي آبدار است”
  :نويسد گذشته از اين مي
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تي در هند آمد و مد  بهتقي اوحدي نوشته که بعد از فرار از سلطان محمود،”
  .١“دهلي بود

  :گويد پس از آن خودش مي
  .٢“حرف تقي اوحدي اعتبار را نشايد”

دربارة فردوسي ,  بوده٣ صادق القا که از شاگردان ميرزا عبدالقادر بيدلمحمد
  :گويد مي

  :توان گفت که مثلش نمي, فردوسي مالک اين بيت است”
  ٤“بوددنبال    به که چشم خودش هم     دنبال چـشمش يکـي خـال بـود         به

تفصيل  هعلّامه شبلي نعماني در جلد اول شعرالعجم زندگاني و آثار فردوسي را ب
  :گويد بيان کرده است و مي

  .٥“فردوسي فطرتاً شاعر و نابغة عصر خويش بود”
  :نويسد و در جلد چهارم مي

اين , اگر بگوييم ايران خود موجد مثنوي نبوده بلکه تقليد از رجز کرده است”
  .٦“از اجتهاد باالتر بايد دانستتقليد را 
  :گويد نيز مي

نويسي است که در بيان  وظايف و حقوق تاريخ  بهفردوسي تا اين حد آشنا”
شاهنامه را يک … داند وقايع ذکر سند را قبل از هر چيز ضروري مي

طرز , فلسفه اخالق, مذهب. المعارف مبسوط و جامع ايران بايد نام نهادةداير
رسوم و عادات و , قواعد و نظامات مالي و لشکريحکومت و تشکيالت 
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توان از اين کتاب  تفصيل هر يک را مي, باآلخره تمام نظامات سياسي و اجتماعي
  .١“دست آورد هب

 نوشته که شامل ٢)چهار مقاله دربارة فردوسي(»                  «محمود شيراني 
يوسف , مذهب فردوسي, نويهجو سلطان محمود غز, اسباب نظم شاهنامه و زمانة آن

اشتباهات تاريخي آن , نوشته» تنقيد شعرالعجم«عالوه وي  به. باشد مي» زليخاي فردوسي
  :گويد کتاب را نشان داده است و مي

نظر من علّامه شبلي از فرايض تاريخي و تحقيقي  هب, پس از مطالعه شعرالعجم”
  .٣“اند غافل بوده

  :٤نويسد رسي مي فاادبياتجويل واعظ الل در تاريخ 
او کامالً ,  قوة فکري وشدت احساسات, ظرافت هنري, در نيروي تخليق”

در ابراز , عالوه بر اين در ايجاد صور و اجراي آنها. باشد  ميههمانند هومر و دانت
صحنة , آميزي شکوه رنگ, ثير دراميأت, شديدترين عالقه, ترين احساسات نرم

ترجمه . (“ وجه کمتر از خود شکسپير نيستهيچ  بهاو, تخيل و لطافت عواطف
  )فارسي از انگليسي به

  :٥کند طور تقدير مي م جونس از فردوسي اينالييسر و
 .“باشد خود هومر مي  باشکوه نابغة شرقي داراي رقابت شايستگي  بال واثر مجلّ”
  )فارسي ترجمه از انگليسي به(

ليف أ فارسي تادبياتلعات نام مطا هانگليسي ب  بهدکتر هادي حسن کتابي مفصّل
  :٦نموده و در آنجا دربارة شاهنامه نوشته است
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زيرا آنها از , فردوسي داراي درجة مخصوصي است, در مقابل شعراي غزنوي”
, ولي شاعر ايراني نيستند, آنها ايراني و شاعر هستند. نظر فکر از وي جدا هستند

  )فارسي بهترجمه از انگليسي . (“نويسند زيرا براي ايران نمي
  :١گويد نامد و مي واچه فردوسي را هومر مشرق مي

”اتت است که در دنياي اين امر حايز اهميهيچ شاهکاري مثل شاهنامه ادبي 
دنياي , جهان فردوسي يک دنياي عشق و قهرمانيست. انگيزندة تقليد نبوده است

يگر در وي مثل د. راماين و حتّي الف ليلي نيست, مهابارت, جادوئي هومر
توازن کامل جمع و مخلوط   بانيروي شعر و هنر, تسرايندگان افکار بشري

  .“گرديده است
  :٢نويسد واچه در پانويس مي, شودربارة قصّه سيا

حکايت بکتي پوران در اساطير   بااي داستان سياوش موازي کامل و برجسته”
  )فارسي ترجمه از انگليسي به. ( “باشد هندوان مي
توکّل , ٣م مطابق بيست و شش جلوس شاهجهان پادشاه ۱۶۵۳/ق ه ۱۰۶۳در سال 
نام  هاي از شاهنامه تهيه کرده بود که ب خالصه, حاکم غزنين, شمشير خان هبيگ مخاطب ب

 اين شاهنامه در کتابخانة خطّييک نسخة . شهرت دارد» شاهنامة شمشيرخاني«
 تونک مضبوط است, ستانانستيتوت تحقيقات عربي و فارسي موالنا ابوالکالم آزاد راج

ايتکنسن همين خالصه را در . ٤م استنساخ گرديده است ۱۸۳۶/ق ه ۱۲۵۲که در سال 
  .م انتشار يافته است ۱۸۳۲زبان انگليسي ترجمه کرده که در سال 

هند افتخار دارد که همه متون اساسي و مهم کالسيک فارسي بالخصوص شاهنامة 
کپتان ترنر ميکن .  استچاپ رسانيده هلين بار بفردوسي را او(Captain Turner 

Macan)د و قديم و معتبر مقابله و تصحيح   به, مترجم رئيس ستاد ارتش هندنسخ متعد

                                                   
1. Firdausi and Shahnama, p.6, 178, 201, 205. 
2. Firdausi and Shahnama, p.178. 
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م در چند جلد انتشار  ۱۸۲۹در سال » الفاظ نادر و اصطالحات غريب«فرهنگ   بانموده
  .١داده است

 اهتمام رتنجي کاؤس سعي و  باقر تاجر شيرازي بهمحمدفرمايش آقا  هعالوه ب به
 /قه  ۱۲۶۶توسط سيد رضا ابن احمد الحسيني شيرازي در بمبئي در سال  هب, صراف
 /قه  ۱۲۷۲گذشته از اين در همان شهر بمبئي در سالهاي . چاپ رسيده است هم ب ۱۸۴۹
عالوه بر اين در . م از چاپخانه بيرون آمده است ۱۸۵۷-۵۸/ق ه ۱۲۷۴م و  ۵۶-۱۸۵۵

 /ق ه ۱۳۲۶, م ۱۸۹۷/ق ه ۱۳۱۴, م ۱۸۷۴/ق ه ۱۲۹۱ کانپور در سالهاي مطبع نولکشور
عالوه بر اين . چاپ رسيده و انتشار يافته است هم ب ۱۹۰۹/ق ه ۱۳۲۷, م ۱۹۰۸

. هم طبع گرديده است) .پي.يو, آباد اله(هاي ديگر مثل مطبع انوار احمدي  چاپخانه
هاي هند  ها و موزه ر کتابخانه مصور و غيرمصور شاهنامه دخطّيشمار  هاي بي نسخه

مل زم, اهللا خان  در کتابخانة شخصي نواب رحمت٢خطّيچهار نسخة . باشند مضبوط مي
 در کتابخانه انستيتوت تحقيقات ٣ مصورخطّييک شاهنامه , .)پي.يو(عليگره , منزل

 و سه ٤ مصورخطّيتونک و يک نسخة , عربي و فارسي موالنا ابوالکالم آزاد راجستان
 در ٧ و پنج غيرمصور٦يک نسخة مصور, لکهنؤ,  در کتابخانة راجا محمودآباد٥غيرمصور

 در ٩خطّيدو نسخة ,  در دانشگاه لکهنؤ٨خطّييک نسخة , لکهنؤ, العلماةکتابخانة ندو
                                                   

  .م ۱۸۲۹, کلکته, باپتيست ميشن پريس  .1
, ۳۱ر سطو, ۸۱۴صفحات , نستعليق, جونپور, )م ۱۵۹۵- ۹۶(ه  ۱۰۰۴کتابت , ۷۹ شمارة) الف(  .2

  .غيره بادشاه خان و, منقوش شامل سه مهر مسعود حسن, مطلّا, ۴/۳۲*۲۱ سائز
  .۴/۲۸*۱۵سائز , ۱۹سطور , ۱۵۲۲صفحات , نستعليق, )م ۱۸۴۲(ه  ۱۲۵۸کتابت , ۷۸۹شمارة ) ب(  
  .۲/۲۷*۱۶سائز , ۱۹سطور , ۱۶۳صفحات , نستعليق, )م ۱۸۳۷(ه ۱۲۵۳کتابت , ۷۸۸شمارة ) ج(  
  .۴/۲۸*۱۵سائز , ۱۹سطور , ۱۵۲۲صفحات , نستعليق, )م ۱۸۴۲(ه  ۱۲۵۸تابت ک, ۷۸۹شمارة ) د(  

  .۴۶۷۶شمارة   .3
  .براي شاهرخ پسر تيمور, بيست مينياتور, هجري ۸۲شاهنامة خطّي مصور مورخ , ۲۹/۸۱شمارة   .4
  .۳۱۷/۸۳, ۵/۸۲, هجري ۱۰۶۳, نستعليق, ۲۳/۸۰شمارة   .5
  .۷۷/۱۲۵شمارة   .6
  .۷۸/۱۲۶, ۵/۱۲۸, ۶۲/۱۲۷, ۴۵/۱۲۶, ۶۱/۱۲۴شمارة   .7
  .S ۴۷F/۵۵۱-۸۹۱/۴۵۱۱۸شمارة   .8
  .۲۸۰/۲۵, هجري ۹۹۲, ، نستعليق۲۷۹/۲۴شمارة   .9



  شاهنامه و هند  ١٩

پتنا ,  در کتابخانة خدابخش١خطّيهشت نسخة , )ياپرادشماد(کتابخانة حميديه بوپال 
يک نسخة , .)پي.يو, ديوبند(در کتابخانة دارالعلوم ديوبند  ٢خطّييک نسخة , )بيهار(

, )کتابخانة آصفيه(سة مطالعات شرقي  در کتابخانة مؤس٤ و پنج غيرمصور٣مصور
پنج نسخة , دهلي,  در موزة قلعة سرخ٦ و دو غيرمصور٥يک نسخة مصور, حيدرآباد

ر در کتابخانة شخصي يک نسخة مصو, نو دهلي, ي شاهنامه در موزة مل٧ّ مصورخطّي
 ١٠خطّينه نسخة , نو  در کتابخانة آزاد باوان دهلي٩خطّيدو نسخة , ٨محمدعقيل 

 در کتابخانة ١١خطّينو دو نسخة  دهلي, ي ملّةموز, شاهنامه در مجموعة تونک
                                                   

  … و۱۷۹۷, ۱۷۶۹, ۷۹۵, ۱۷۹۳, )ه ۱۲۴۶ رمضان ۲۳ (۱۷۹۳, ۱۷۹۲شمارة   .1 
  .۲۵۸/۹۸شمارة   .2
  ).بخط هري رام پندت, هجري ۱۲۳۶: کتابت (۱۳۳۵شمارة   .3
  .۲۲۵۱, ۱۸۷۱, ۱۵۸۱, ۲۱۲شمارة , )ه ۱۰۰۷: کتابت (۲۶۲شمارة   .4
  ).اآلخر ناقص, با مقدمه بايسنقري (۱۰شمارة   .5
  ).باسم عالمگير بادشاه و آبا و اجداد وي, هجري ۱۱۸۰کتابت  (۸۴۰شماره) الف(  .6

  .۱۴۱شمارة ) ب(
شمارة , ازقرن پانزدهم ميالدي در شير/ه ۸۵۰کتابت , نود و هفت مينياتور, شاهنامة مصور) الف (  .7

۵۸۰۱.  
, براي خواجه نورالدين محمد, محمود ابن محمد: کاتب, مقدمة بايسنقري با, ۵۴۰۶۰شمارة ) ب(

  .نود مينياتور مکتب بخارا, م ۱۴۲۸/ه ۸۳۱کتابت 
, م ۱۶۴۷/ه ۱۰۵۷: کتابت, يعقوب بن شيخ ابراهيم شيرازي: کاتب, از اول ناقص, ۵۴۰۲۰شمارة ) ج(

  .مکتب مغوالن گورکاني, رپنجاه و هشت مينياتو
, الدين قادري ملک شرف: کاتب, شامل مقدمة بايسنقري و پيش از بايسنقر, ۸/۷۰۵۳۲شمارة ) د(

عهد مهاراجه , در الهور, مکتب کشمير, يکصد و شصت و دو مينياتور, م ۱۸۳۰/ه۱۲۴۶: کتابت
  .رنجيت سينگ

  .قرن نوزدهم, چهل مينياتور, ۸۸۰۸۷۱شمارة ) ه(
  .پي.يو, لکهنؤ, فتح گنج, حاطة حاجي خدابخش,  دو مينياتوربيست و  .8
  .۱۳۳شمارة , )ه ۸۲۹: کتابت (۶۳شمارة   .9
 ۲۷: کتابت (۷۰۳شمارة , )ه ۱۰۰۰ رجب ۲۴: کتابت (۷۰۲شمارة , ۷۰۱شمارة , ۷۰۰شمارة  .10

ارة شم, ۷۰۹شمارة , ۷۰۸شمارة , ۷۰۵شمارة , )ه۱۲۰۳:کتابت (۷۰۴شمارة , )ه۱۲۵۲, االول جمادي
۷۱۱.  

11. Descriptive Catalogue of the Oriental Library of Tipu Sultan of Mysore, Cambridge, 
1809, by Charles Stewart, Vol. 1&2. 
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 ٢خطّييک نسخة , .)پي.يو, رامپور( در کتابخانة صولت ١خطّيچهار نسخة , تيپوسلطان
 ٤ و دو غيرمصور٣ مصورخطّيدو نسخة , )احمدآباد(يا سنستا ددر کتابخانة گجرات ِو

 مصور و غيرمصور در کتابخانة دولتي ٥خطّييازده نسخة , )راجستان(در موزة الور 
 در کتابخانة ايشياتيک ٧مصور و يک غير٦ مصورخطّييک نسخة , .)پي.يو, رامپور(رضا 

 و يک نسخة مصور ٩غيرمصور و يک نسخه ٨شش نسخة مصور, )کلکته(سوسائيتي 
 خطّيو يک نسخة  ١١ چهار نسخة غيرمصور١٠تاريخ دلکشاي شمشير خاني

 و هيجده ١٣ مصورخطّيچهار نسخة , )حيدرآباد(در موزة ساالر جنگ  ١٢الملوکةمرآ

                                                   
  .۵/۳۴۳, ۳۴/۳۴۴, ۳۶/۲۹۲, ۳۲/۳۵۶شمارة   .1
  .۱۲شمارة   .2
  . مينياتور۱۸۵  با۹۴شمارة , شش مينياتور  با۹۱شمارة   .3
  .۹۳شمارة , )ه ۱۲۳۵: کتابت (۹۲شمارة   .4
  .۳۹۱۹, ۳۹۱۸, ۳۹۱۷, ۳۹۱۶, ۳۹۱۵, ۳۹۱۴, ۳۹۱۳, ۳۹۱۲, ۳۹۱۱, ۳۹۱۰, ۳۹۰۹شمارة   .5
  .هشت مينياتور  با۴۲۲شمارة  ..6
امير  الدين يوسف معروف به الدين بن کمال بدن بن قوام: کاتب) م ۱۴۷۷/ه ۸۸۲: کتابت (۴۲۱شمارة   .7

  ).بلغاري
: کتابت, مقدمة بايسنقري و پانزده مينياتور مکتب شيراز  باNm/A ۵۷۶) ۱۰۹۹(شمارة ) الف (  .8

  .م ۱۴۲۶/ه ۸۲۹
  .م ۱۶۰۱/ه ۱۰۰۹: کتابت, )بيجاپور(سه مينياتور مکتب دکن   باNm/A ۵۸۱) ۱۱۰۰(شمارة ) ب(
  .م ۱۶۱۷/ه ۱۰۲۶: کتابت, مکتب شيراز, ورتايسي و هفت مين  باNm/A ۵۷۷) ۱۱۰۱(شمارة ) ج(
 /ه ۱۰۶۹-۱۰۷۱: کتابت, مکتب مغول, سي و هفت مينياتور  باNm/A ۵۷۹) ۱۱۰۳(شمارة ) د(

  .م ۱۶۶۰-۱۶۵۸
  .مکتب شيراز, اتورنيبيست و دو مي  باNm/A ۵۵۷) ۱۱۰۴(شمارة ) ه(
  .مکتب مغول, هفت مينياتور  باNm/A ۵۸۰) ۱۱۰۵(شمارة ) و(

  .م ۱۶۳۲/ه ۱۰۴۱:  کتابتNm/A ۵۷۷) ۱۱۰۳(شمارة   .9
  .نوزده مينياتور  باN.N./۱۰۶) ۱۱۰۶(شمارة  .10
) ۱۱۱۰(شمارة , A.N./۱۰۸) ۱۱۰۹(شمارة , .A.N/۱۰۷) ۱۱۰۸(شمارة , .A.N/۸۰۹) ۱۱۰۷(شمارة  .11

۳۹۳/A.N..  
  .م ۱۷۶۵/ه ۱۱۷۸, ليف هربگوانأت .12
  .۱۴۳- ۱۴۰شمارة ,  فارسي-۱۰۷-۱۰۴شمارة , ۳/۴۰۷-۱/۴۰۵شمارة , ۲ فارسي -۱۱شمارة  .13



  شاهنامه و هند  ٢١

 و سه ٢ مصورخطّييک نسخة ,  در کتابخانة دانشگاه اسالمي عليگر١هيجده غيرمصور
 ٤مصور غيريک نسخة, )بمبئي, کاما انستيتوت(ا فيروز  در کتابخانة مل٣ّمصور غيرنسخة

  .باشند مضبوط مي) نو دهلي(در کتابخانة جامعه ملّيه اسالميه 
, ي هندشاهکار نامبرده در زبانهاي محلّ,  و چاپيخطّيشمار  هاي بي عالوه بر نسخه

مولچند لکهنوي متخلّص . بالخصوص در زبان اردو ترجمه و چاپ گرديده است
دستور  هشاهنامة شمشيرخاني را در عهد گورنر جنرل سر هنري هاردينگ ب, شيمن به

, براي مدارس ترجمه نمود» قصّة خسروان عجم«بنام , کپتان جارج ترنبل مارشل بهادر
  .اصطالحات رزمي آشنا و چست و چاالک گردند  باتا محصّلين
  :بيت

  اگـــر زن بـــود پهلـــواني کنـــد     هر آن کس که شهنامه خواني کنـد       
کند که اگرچه اين کتاب  اضافه مي, ساکن هوگلي, عالوه مولوي غالم حيدر به

  .رسد نظر مي هقدر جاذب و پرکشش است که همواره تازه ب ا اينام, تاريخي قديم است
  :بيت

                                                  ٥  

                                                   
  .عليگر, اهللا ضميمة مجموعة سبحان, ۸۹۱-۱۰۳/۶۵۵۱شمارة ) الف(  .1

  .۷/۴۱۱, ۵/۴۰۹, ۲/۴۰۶,  ف۸/۴۰۸شمارة ) ب(
  .ضميمة دانشگاه عليگر, ۹۰شمارة ) ج(
  .۱۴،۱۳شمارة ) د(
  .۸۲،۸۱شمارة ) ه(
  .۵/۱۳۸, ۲/۱۳۵شمارة ) و(
  . عليگر،ذخيرة احسن, ۸۹۱- ۲۱/۵۵۱۴شمارة ) ز(
  .۲۲/۷۵۷, ۲۱/۷۵۴شمارة ) ح(
  .خيره شاه منير عالمذ, ۲/۱شمارة ) ط(
  .۲ ف, ۱۲شمارة ) ي(

  .۹۰شمارة   .2
  ).ه ۱۰۲۱: کتابت (۹۴شمارة , )ه۱۰۳۵: کتابت (۹۳-۹۲شمارة , ۹۱شمارة   .3
  .م ۱۸۳۵/ه ۱۲۵۱ شعبان ۲۴: کتابت, ۴۱شمارة   .4
  .مولوي غالم حسين: ترجمة عبارت اردو  .5
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  :شود يبيت ذيل شروع م  باترجمة نامبرده
                     

  
                       

  :رسد اين بيت بپايان مي  باو  
                                       

از خداي متعال سپاسگزاري و » در خاتمة کتاب«پس از اختتام اصل ترجمه مترجم 
  :کند تمجيد مي ١از اکبر شاه ثاني

  اي جهـان آفـرين    سپاس خـد  
  

  بـــر آزردة آســـمان بـــرين  
                   

  
                           

                         
  

                          
سعي و اهتمام غالم حيدر و مولوي احمد علي گوپاموي در  هاين ترجمة منظوم ب  

  .چاپ رسيده است هم در کلکته ب ۱۸۴۶/ه ۱۲۶۲سال 
  

                                                   
  .م ۱۸۳۷-۱۸۰۶  .1


