
  ٨٠  قند پارسي

  

  شاهنامه در هند

را در بحر متقارب در  يا ) شاهنامه۴۱۶/۱۰۲۵ا ي ۴۱۱/۱۰۲۰ :(م يابوالقاسم فردوس
ان يدرباره فرمانروا يحماس ين مثنويسرود. ا ۴۱۲/۱۰۱۱ا ي ۴۰۱/۱۰۱۰ يها حدود سال

مورد  ياثر يو در جهان فارس »يکتاب ملّ«ها  يرانيا ياست و برا يران قبل از فردوسيا
مورد  ديربازدر هند هم از  ين اثر ارزشمند فردوسيبوده است. ا وقپسند صاحبان ذ

شد و شاعران از  يبوده است. شاهنامه در حضور پادشاهان و دولتمردان خوانده م توجه
سروده شدند که  ياز شاهنامه فردوس يرويپ به ياريبس يخيآثار تار کردند. يم يرويآن پ

بحث شده  »قاره هند در شبه يشاهنامه فردوس يرويپ به يخيآثار تار«درباره آنها در مقاله 
  شود: ياز شاهنامه در هند پرداخته م يرويگر پيد يها جنبه ن مقاله بهياست. در ا

 پيروي هاي ديني مختلفي را نيز به هاي تاريخي، حماسه شاعران هندي عالوه بر حماسه
بعضي آثار ديگر  با ذکر را از آن ياند که فهرست مختصر سروده ياز شاهنامه فردوس

  م:يآور دربارة شاهنامه، در زير مي
و  محمدرزا ي)، فرزند م۱۷۱۲ا ي ۱۱۲۴/۱۷۱۱ا ي ۱۱۲۳ :ع باذل (ميرف محمد •

از بعثت  يخيع تاريوقا ،يرير خان عالمگيوز طاهر مخاطب به محمدرزا يم ةبرادرزاد
نامه ت در بحر شاهيتا درگذشت آن حضرت را در چهل هزار ب (ص)غمبر اسالميپ

خود داد سخن  ين مثنوي. باذل در ا١دينام حيدري حملةرا  سرود و آن يفردوس
تا خالفت  (ص)غمبر اسالمياز بعثت پ خ اسالمي. باذل در نظر داشت که تار٢داده است

ل بنگارد يتفص به ينظم بکشد و درباره خالفت حضرت عل را به (ع)يحضرت عل
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  شاهنامه در هند  ٨١

رسد. اين امر درست نيست که  پايان مي به (ص)وصال پيغمبر اسالماو با  يمثنو يول
ن ين مسکيرا که معيده است، زيشعر پوشان ةن را جامين مسکيمع النبوت معارجباذل 
کند و تا وصال  يشروع م (ص)غمبر اسالميد پخود را از واقعات تولّ تأليف

 محمد، ٢حملة حيدريدر  ۱۱۳۵/۱۷۲۳. نجف در سال ١رساند يان ميپا حضرت به آن
که در  يخان حکمت در صولت صفدر ي، محب عل٣حملة حيدريد در صادق آزا

کار  ٥حيدري حملةدر تکلمة  يبلگرام يو پسند عل ٤ديان رسيپا به ۱۱۴۳/۱+۱۸۳۰
خود  هاي همراه با تکلمه حيدري حملة .٦ل رساندنديتکم باذل را ادامه دادند و به

 يمثنو .٧رسد يم نود هزار به اتشياست که تعداد اب يفارس ين مثنويتر يطوالن
هم وجود دارد که  يراج يکرمان ياز مال هامون عل حيدري حملةنام  به يگريد
 .٨م سروده شده است ۱۸۰۵م خان در سال يخواهش شاهزاده ابراه به

م يبن ابراه محمد) فرزند نور ۱۱۶۳/۱۷۵۰ :محسن (م متخلص به يحسن تتو محمد •
 .٩سرود اعالم ماتما ي ينيحس ةحمل عقوب،يبن 

 يطوالن يرا که مثنو ينيحس ةحمل(داکا)  يرنگريجهانگ يرضو يموسو يغالم غل •
 .١٠سرود ۱۲۶۳/۱۸۴۶دربارة فاجعه کربالست در سال 

ص کرم تخلّ به ين موضوع است که شاعريدرباره هم يگريد يمثنو حربة حيدري •
 .١١آن را سروده است
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و اردو در  يارسم)، شاعر معروف ف۱۸۶۹ه يفور ۱۵ :رزا اسداهللا خان غالب (ميم •
 -۱۸۵۳/۱۸۳۷ر (فر شاه ظدبها يرومين پادشاه تيو استاد آخر يالديقرن نوزدهم م

ک يمشتمل بر حدود  ابر گهربارنام  به يک مثنوي)، در اواخر عمر خود ۱۲۷۴/۱۸۵۷
سرود. او در نظر  يت در بحر متقارب شاهنامه فردوسيست بيک صد و بيهزار و 
نتوانست کار خود را  ينظم کشد ول غزواتش را به و (ص)غمبر اسالميرت پيداشت س

  .اند گر غالب چاپ شدهيو آثار د ين مثنويا ١ان برسانديپا به

  سبک و بحر شاهنامه هند به هاي داستان
ا بازگو يترجمه و  يفارس سبک و بحر شاهنامه به هم به يهند يها از داستان يبعض
  اند. شده

-۹۶۳/۱۵۵۶( يمورينت اکبر شاه تداس بن مهرچند در دوره سلط چترا بهوج •
ت يکرماجبراجا  يقهرمان يها را که مجموعه داستان يسيسنگهاسن بتّ) ۱۰۱۴/۱۶۰۵

 .٢ديرا شاهنامه نام ترجمه کرد و آن يفارس است، به
د شد و دوازده سال پت متولّ يکه در کرانا در شهر پان يپت يح پانيخ سعداهللا مسيش •

س هندوان را انا کتاب مقديت پرداخت، رامايزبان سانسکر يريفراگ به در بنارس
تا همسر راما را با الهام از يت سترجمه کرد و عفّ يفارس سبک و بحر شاهنامه به به
 :يت شاهنامه فردوسين بيا

ــياب  ــت افراس ــنم دخ ــژه م   برهنه نديده اسـت تـنم آفتـاب     مني
  کرد:ف يف و توصين تعريچن

  ٣تن و تن جان نديـده  چو جان اندر  تــنش را پيــرهن عريــان نديــده   
قهرمانان  يدر هند، اسام يمنثور و منظوم فارس يها هها و قصّ از داستان يدر بعض

سندگان آنها شاهنامه را در نظر يدهد نو ينشان م شده است که شاهنامه بکاربرده
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از افکار  يسروده شد، بعض ۱۱۲۹/۱۷۱۷ت صنوبر و گل که در سال ياند. در حکا داشته
  .١مأخوذاند يشاهنامه فردوساز  يو اسام

  نثر هاي شاهنامه به برگزيده
گ يگ بن تولک بيرزا توکل بياست که م يعنوان کتاب يرخانيشمش يخ دلگشايتار •

)، در آن ۱۰۶۹/۱۶۵۸-۱۰۲۴/۱۶۱۵س دربار شاهزاده داراشکوه (ينو ، واقعهينيحس
حاکم  يانرخيات شمشيح محمد يات شاهنامه برايخته با ابينثر آم شاهنامه را به

. ج. ٢خالصه کرد ۱۶۵۲-۱۰۶۳/۵۳) در سال ۱۰۶۹/۱۶۵۸-۱۰۶۳/۱۶۵۲( نيغزن
برگرداند و  يسيانگل م به ۱۸۳۲ن خالصه را در سال يا (J. Atkinson)نسن ياتک
 دهد: ينظر م نين ترجمه چنيا ةچاپ رساند. او در مقدم ن سال از لندن بهيهم
رواج دارد و مردمان  يارسکه در آنجا ف يجنوب شرق يدر هند و نواح حتّي”
شتر يشاهنامه باما برخوردار است.  ياديت زيدانند، شاهنامه از اهم يرا م آن

  .٣“شود يانجام داده شده، شناخته م يفارس ن خالصه ماهرانه که بهيبنابر ا
 يقات فارسين اکرم از مرکز تحقيکوشش طاهره پرو به تاريخ دلگشاي شمشيرخاني

  ده است.يچاپ رس م به ۲۰۰۵آباد، پاکستان در  مران و پاکستان، اساليا
 يها ) فوجدار بخش۱۶۶۸-۱۰۷۹/۹ :خان (م يفرزند جعفر اهللا ورد يبهادر عل •

 /۱۰۶۸ر (يب عالمگيز سلطنت اورنگ ةره در دوريماتورا، مرادآباد، گورگهپور و غ
 مناسبت اسم سرپرست خود بختاور داستان شاهنامه را به ۲۴)، ۱۶۵۸-۱۱۱۸/۱۷۰۷
 .٤نثر درآورد به ۱۰۹۳/۱۶۸۲در  شاهنامه بختاورخانينام  ن بهخا

ص شده يتلخ يرخانيعنوان خالصه شمش هم به يرخانيشمش يخ دلگشايبعدها تار •
و هر بهگوان  .٥خالصه شمشيرخانينام  ن کتاب را بهيا يبجنور الدين لياست. جم
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 .١اند خالصه کرده الملوکةمرانام  به
بخت  ردايب محمددربار شاهزاده  شکارين، پينرا يد لچهمفرزن يپور ين حاجيرام نرا •

شاه روشن  محمدن در دوره حکومت ينام منتخب رام نرا ، شاهنامه را بهيموريت
 .٢) خالصه کرد۱۱۶۱/۱۷۴۲-۱۱۳۶/۱۷۱۹( يمورياختر ت

  هاي شاهنامه فرهنگ
گ يب يرضا قل يتقاضا فور بهين طبا يالمکّ يعل نامه در حل لغات شاهنامه: گنج •

ن ين، اان دکّيقطب شاه ياز وزرا يکي)، ۱۰۸۲/۱۶۷۱ک نام خان (م ين مخاطب به
/دوازدهم نوامبر ۱۰۷۹االخر  يشاهنامه را در روز هفتم جماد يها فرهنگ واژه

 .٣ل رسانديتکم م به ۱۶۶۸
 نامعلوم ةفرهنگ شاهنامه، از نگارند •
 ٤ياز جسونت را ،فرهنگ شاهنامه •
 الملک وله انتظامالد ز جعفر علي خان فرزند نواب معينفرهنگ جعفري اثري ارزشمند ا •

 .٥ديل رسيتکم به ۱۲۵۹/۱۸۴۳خان اوده که در سال  يت عليعنا
  اند. نگارش آمده هم در هند به .٧شاهنامه به يا باچهي، د٦فهرست مطالب شاهنامه

  آثاري مستقل درباره فردوسي و شاهنامه
 نگارش در هند به يهم آثار يآثار فردوسل احوال و يه و تحليل و تجزيتجل نهيدر زم
  .اند درآمده
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  شاهنامه در هند  ٨٥

ن يلاو يد براير، شاي)، دانشمند و منتقد شه۱۳۳۲/۱۹۱۴ :(م ينعمان يعالمه شبل
 ين اثر را بررسيا يو فنّ يمحاسن ادب يمطالعه کرد. و ينظر انتقاد مرتبه شاهنامه را به

طور خاص  شاهنامه را به ياسيو س يني، دي، فرهنگيگوناگون اجتماع يها کرد و جنبه
ل و چهارم ق خود را در جلد اوين مطالعه مفصل و عميج ايکرده و نتا يابيارز

عظمت شاهنامه بود که  معترف و معتقد به يخود ارائه داده است. او تا حد شعرالعجم
 ياز فردوس که بعد ييشعرا”درباره شاهنامه که:  (E.G.Brown)ن نظر براؤن يچون ا

هستند و  يشاعرانه و شوکت الفاظ بهتر از فردوس يها شهيد، از لحاظ اندا آمدنيدن به
نقل  يتيد، در رد آن بياش رس سمع به “توان در برابر سبعه معلقه گذاشت يشاهنامه را نم

  نقرار است: يکرد که بد
  ١بدست آور رگ جاني و نشتر را تماشا کن  حريف کاوش مژگان خون ريزش نه اي زاهد

) کتاب معروف ۱۹۴۷ه/ ۱۳۶۶ل االو عيرب ۱۲جمعه  :(م يرانيحمود شسپس استاد م
و  يشکل کتاب ن مقاالت بهيزبان اردو) را نگاشت. (ا (به فردوسي ةچهار مقاله دربارخود 

ادب، الهور  ياند. مجلس ترق ، چاپ شده۸ج  يرانيدر مجموعه مقاالت محمود ش
رامون شاهنامه و يپ يا المانهق و عيات عمينظر يق نامدار هندن محقّيم). ا ۱۹۸۵
، سبب و زمان ي. احوال فردوس٢ارائه نداده بود يمطرح کرد که تا آن زمان کس يفردوس

از  يفردوس يخايوسف و زليو  ينظم شاهنامه، هجو سلطان محمود، مذهب فردوس
  اند. ق قرار گرفتهيتحقو  ين مقاالت مورد بررسيهستند که در ا يجمله موضوعات
گره، در يعل يدر دانشگاه اسالم يحسن، استاد فارس يهاد پروفسور نيعالوه بر ا
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، شدت يق، ظرافت هنريتخل يوريدر ن ين دو صاحب نظر: فردوسيبقول ا
آنها،  يجاد صور و اجزايهمانند هومر و دانته است. در ا ، کامالًيت فکراحساس و قو
، صحنه يزيآم ، شکوه رنگيدرام تأثيرن عالقه، يدترين احساسات، شديتر در ابراز نرم

  ست.ير نيچ وجه کمتر از شکسپيه او به ل و لطافت عواطفيتخ

  وارد تراجم شاهنامه به
 يها از کتاب ياضافه مطالب اردو به به ير خانيخ شمشيترجمه تار سرور سلطاني •

(کتاب  فسانة عجائب)، نگارنده ۱۲۸۶/۱۸۶۹ :گ سرور (ميب يگر است. رجب عليد
شاه اختر در سال  ين پادشاه اوده واجد عليشنهاد آخريپ را به اردو)، آن معروف به

۱۱۷۳/۶۰-۵۹W لکهنو ييحايچند مرتبه از مطبع مسن ترجمه يان رساند. ايپا به ،
ل از مجلس يق آغا سهيتحق و به ۱۲۶۳/۱۸۴۶لکهنو  ،ي، مطبع سلطان۱۲۶۸/۱۸۵۱
  ده است.يچاپ رس به ه ۱۳۹۵ادب، الهور در  يترق

چند  اردوست که مول به ير خانيخ شمشياسم ترجمه تار قصه خسروان عجم •
 السلطنت اه نصير شاعر معروف اردو در دوره نايبمنشي شاگرد ش لکهنوي متخلص به

دستور کپتان ژورژ ترنمل  به (Sir Henry Harding)نگ يهارد يرهن س سريانگل
 يعمل آورد. چاپخانه منش مدارس به يبرا ۱۲۲۵/۱۸۱۰مارشال بهادر در سال 

چند  مول يچاپ رسانده است. منش م به ۱۸۷۲را در ماه مارس سال  نولکشور آن
برادر خود  يتقاضا ر خان بود، شاهنامه را بهيشمش يکه منش يمنش بهمتخلص 
-۱۲۲۵/۱۸۰۶( يموريدر دورة اکبر شاه دوم ت ۱۲۲۵/۱۸۱۰زورآور در  متخلص به

در سال  ين ترجمه از دهليا .١نظم آورده است به يزبان هندوستان ) به۱۲۵۳/۱۸۳۷
 م چاپ و منتشر شده است. ۱۸۴۶ م و کلکته در سال ۱۸۴۴

 .٢بر گرداند يدکن يزبان اردو دة شاهنامه را بهيم چند گزيله بهال  •

                                                   
 .۳۵۵مارشل، ص   .١

 .، مقدمه، دوازهتاريخ دلگشاي شمشيرخانی  .٢
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از  يکيالملک،  نام نواب سراج به ۱۰۶۵/۱۶۵۴که در سال  ياز نذر عل التواريخ سراج •
 .١اردو برگردانده شد درآباد، بهيح يامرا

  زبان بنگالي تراجم شاهنامه به
ن يد ايدرآورد. شا ينگالشعر ب شاهنامه را به يان بنگال غربيخاطر از اهال محمد •

 ين چاپ آن معلوم نشد ولياست. سال نخست يبنگال ن ترجمه شاهنامه بهيتر يميقد
از  م ۱۹۳۷و سال چاپ سوم آن  م ۱۸۸۶صفحه،  ۳۴۵ن چاپ آن در يسال دوم

نوشت  ينثر بنگال را به ي) که احوال فردوس۱۹۳۲-۱۸۶۰کلکته است. مزمل حق (
و دکتر غالم ۱۳۴۶/۱۹۳۹، چاپ نهم ۱۳۱۸/۱۹۱۲، دوم ۱۳۰۵/۱۸۹۸ل (چاپ او (

مه خود از نوروز را با مقد (داکا) آن ين استاد زبان بنگال، دانشگاه راج شاهيثقل
  م منتشر کرد. ۱۹۶۸در سال  کتابستان، بنگال بازار داکا

نثر بنگال ترجمه کرد.  به م ۱۹۱۸و  ۱۹۰۹شاهنامه را در سال همين غالم ثقلين  •
ننگ، کلکته منتشر شده است.يابان کيست است که از خل آن در دبخش او 

از طرف  يمه و نقد و بررسشعر بنگال با مقد گر آزاد شاهنامه بهيترجمه د •
 م چاپ شده است. ۱۹۷۷فرهنگستان بنگال در سال 

 ها در سال بچه ينثر ساده بنگال برا به يشاهنامه از بنده عل هاي ن داستانيعالوه بر ا •
 م از کلکته چاپ شده است. ۱۹۵۷م و سپس در  ۱۹۴۹

 يماتمدارس مقد يها بچه يبرا يرا در احوال فردوس» شاعر شاهنامه«  يش رايبهوپ •
 چاپ رساند. بهم  ۱۹۸۱، داکا در ياد فرهنگ اسالمياز بن

زبان بنگالست که در سال  ن بهيابوالحس ياز قاض يداستان شاهنامه کتاب مختصر •
خوانندگان و  يشاهنامه در نثر بنگال برا ياه ده است. قصهيچاپ رس م به ۱۹۶۴

 ده است.ياست که از داکا چاپ گرد يادب فارس عالقمندان به

                                                   
 .۶۰، ص …يات فارسيخ ادبيتار  .١
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  زبان گجراتي تراجم شاهنامه به
م،  ۱۹۱۱-۱۵ج. جواس پاسانا در سال  دستور م. م، ۱۸۷۲-۴س. النگ دانا در سال  م.

ر.ن. ماستر در  .م و ۱۹۲۳اتل در سال ين.  م، دکتر د. ۱۹۱۴ف در سال ين. کوترا درا
  منتشر کردند. يگجرات م شاهنامه را به ۲۴-۱۹۱۵

  زبان هندي تراجم شاهنامه به
در يح غالم حيتصح است که به يهند به تاريخ شمشير خانيخسرو عجم ترجمة منظوم 

رت در يم و م ۱۸۷۲م، لکهنو در سال  ۱۸۵۲م، کانپور در سال  ۱۸۴۶از کلکته در سال 
  ده است.يرس چاپ م به ۱۸۷۶سال 

  زبان سندهي تراجم شاهنامه به
شروع  ش ه ۱۳۴۷در سال  يشنهاد مرشد خود صبغت اهللا قادريپ به يعاقل عاقل محمد

  .١با فوت او کارش ناتمام ماند يکرد ول يزبان سنده ترجمه شاهنامه به به

  هاي شاهنامه در هند چاپ
  .٢تشاهنامه حداقل پنجاه مرتبه از هند چاپ و منتشر شده اس

تون يالم م. ح پ.يتصح ن چاپ شاهنامه در جهان است، بهيلد اوياز آنها که شا يکي •
(P.H.Lambiton) ۴۷ يام کالج، کلکته بود و از رويليد استاد فورت ويکه شا 

م  ۱۸۱۱ه ي/ژوئه ۱۲۲۶ام کالج، کلکته در يليح شد، از فورت ويتصح ينسخه خط
 ده است.يچاپ رس به

چاپ  ور چند مرتبه بهختلف شاهنامه را از لکهنو و کانپم ينولکشور جلدها مطبع •
 رسانده است.

 .م ۱۸۴۹کلکته در سال  (Baptist Mission Press)س يتست مشن پرپبا •
 .۱۲۹۷/۱۸۸۰س، کلکته در سال يپر يکامپت او کرشناج •

                                                   
 .، مقدمه، دوازدهاي شمشيرخانیتاريخ دلگش  .١
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ک يچاپ رساند،  به ۱۳۱۵/۱۸۹۷را که در سال  يا شاهنامه يس، بمبئيپر يناصر •
 آن را کتابت کرده بود. يرازيش ين خسرويحس محمدرزا يم منا به يرانينفر ا

کوشش  به يهم از بمبئ يد فردوسن سال تولّيکهزار و هشتمي مناسبت شاهنامه به •
خ  ۱۳۲۲در  يسلطان ةخاصع از چاپخان يآباد بن فدارحم مرزبان اله يير نبشاياردش

 چاپ شده است.
اقتباس شده و  ينامه فردوسدر پنج پرده از شاه يا شنامهيرستم و سهراب نما •

ترا از ياز ک. م. م يا را نگاشته است که با مقدمه رانشهر آنيه ار مجلّيزاده مد کاظم
 ده است.يصفحه چاپ گرد ۴۴م در  ۱۹۲۷در  يچاپخانه هند
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