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  در شاهنامه يهند يها واژه

 يدر شاهنامة فردوس يهند يها قبل از اينکه اين موضوع را بررسي کنيم که چطور واژه
زيرا . تي داشته باشيمااين اثر جاودان نيز اطالع يزمينة تاريخ دربارةبايد , راه يافتند

  :نيز دارد ياي نيست بلکه جنبة تاريخ شاهنامه تنها کتابي اسطوره
  به يکسان روش را زمانه مـدان   دروغ و فسـانه مـدان  تو اين را 

است که در آن زمان در هند افراد سرگرداني بودند و حاال هم  از اين نظر اسطوره
آنها را سياح  ١نامند که ابوالفضل محمد بن حسين يم )Bhat( هستند که آنها را بات

کار . کنند  يرار معاش مبدين گونه ام, سرايي است کار عمدة آنها داستان. ناميده است
د نوزادگان و متوفيان در دفترچة خود تاريخ تولّ. دهند را نيز انجام مي يپيغام رسان
عروس و داماد ايفا  يها بين خانواده يمکنند و در مراسم ازدواج نقش مه ييادداشت م

 تنوب  بهدربار امير نشينان   بهها  قديم آنها در اعياد و مناسبت هاي در زمان. کنند يم
عالوه بر جمع  يفردوس. خواندند ينياکان آنها را با ساز و آواز م يها رفتند و داستان يم

  .است سرايي اين باتها نيز استفاده کرده پراکنده از موبدان از داستان يها داستان يآور
 وقوع يافته يکه در شاهنامه ذکر شده است در مناطق گرمسير يمسلّم است جنگ

شاه   به اي گرفتار شدن شاه کاوس خبردار شد و نامه دربارةرستم  که يزيرا وقت. است
  :هاماوران نوشت و در همان موقع
  ميان بست و بر جنگ لشـکر برانـد    بخوانــد ٢ســپه را ز کابــل بــه زابــل
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و اين جنگ بين ساسانيان و کوشانيان در گرفت، زيرا هر دو طرف در لشكر از 
  :است ييوان گرمسيركردند که ح استفاده مي يجنگ يها فيل

ـ    ــيالن جنگــ   شـمار  يهمان خـود و برگسـتوان ب ــزار  يز پ ــزون از ه   ف
  :نويسد ينامه م در سياست يالملک طوس خواجه نظام  بهمعروف  يحسن بن عل يابوعل

چون ترک و  يکه از چند جنس لشکر داشت يعادت سلطان محمود چنان بود”
  .“١…يو غور يو ديلم يو عرب و هند يخراسان
از منطقة رن کچ که جزو خاک ايالت  يبودند يعن )Kachhi( يکچ, يان هندارتشي

  .قيد گرديده است يصورت کيج به يشود و در تاريخ بيهق يگجرات محسوب م
کَنِشکا از قدرتمندترين فرمانروايان محسوب , ميان حکمرانان خاندان کوشان

, شرق آمو دريا, نتاجکستا, از جنوب ازبکستان يمناطق يدر قرن دوم ميالد. شد يم
در طول از آمودريا تا رود جمنا و در عرض  ييعن[و شمال شبه قاره هند  يشمال غرب

شهر . بود يشهر پيشاور پايگاه نظام. اش قرار داشتند تحت سلطه] از پامير تا بحيرة عرب
  .ددو پايتخت دولت بودن) شمال هند( )Mathora( و شهر متُهرا) يدر افغانستان فعل( بگرام

مختلف، هنوز  يها است که در آنجا عالوه بر مردم کاست يمتُهرا منطقة حاصلخيز
شغل عمدة . شوند يکنند که در ايالت پنجاب جت هم ناميده م يم يها نيز زندگ جات

اگر زمان . شوند بود و حاال هم در شبه قاره جنگ پيشه محسوب مي يآنها لشکرکش
چنانچه . اند معروف بوده يلحاظ شجاعت و دليرآنها از . کردند يم يجنگ نبود کشاورز

  :است نيز آنها را در همين زمره يعني پهلوانان آورده يفردوس
ــه  ــم هم ــو بپرس ــز ت ــت ک ــدو گف ــه    ب ــان و رمـ ــاه و ز گردنکشـ   ز شـ
  طوس و چو کـاوس و گـودرز را   چو  همــــه نامــــداران آن مــــرز را  
  ينچو گسـتهم و چـون گيوپـا آفـر      دليـــران و گـــردان ايـــران زمـــين
ــدار  ــتم نامــ ــرام و از رســ   بپرسم به مـن بـر شـمار    جت ز هر  ز بهــ

از حاميان و سرپرستان مسلک بودا بوده  يراجه کنشکا يک يدر منابع و اساطير بوداي
طرف  بهبيشتر متمايل  يبرايش قابل احترام بود ول يمهر پرست اگرچه كيش . است
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را در ماوراءالنهر ] زادگاه بودا[ )Bodh Gaya( وي فرهنگ بدگَيا .مسلک بودايي بود
اشاعه داد که نشانة بارز آن شهر بخاراست که آن واژه در  يمرکز يويژه در آسيا  به

اصل وِهار )Vehara( واسوديو که در زمان اردشير  يول. است که معبد بودايي باشد
 ييک )Shaivism( زمشيوي. ماند, ة مادرش که هندو بودگذشت بر عقيد] ۲۴۱- ۲۲۴[اول

شود و  ياز خدايان هندوها محسوب م يرود و شيو يک يشمار م بهزم ئياز فرق هندو
مارها را دور بدن خود که است  ياست و آن کس دهارک ياه ياز القاب و ييک
عقيدة نويسنده ضحاک  به ].مار سوزاننده است ياه يلفظ يمعن[ دارد پيچد و نگه مي مي

است و چون ضحاک مارپرست ] دهارک ياه[حالت تغيير يافتة همين واژة مرکب 
]يوداشت که  يبود، بنابراين مارها را دور بازوانش پيچيده نگه م] پيرو مسلک ش
  :عنوان خدايش پاسدار و نگهبان او باشند  به

  به مي مشك سارا كـنم خـاك را    كــنم زنــده آيــين ضــحاك را   
 يانيان و پيروزکه بين واسوديو دوم و شاپور اول رخ داد باعث زوال کوش يجنگ

. م۲۴۲ميالدي آغاز شد و تا سال  ۲۲۶ -۲۲۴هاي  اين جنگ بين سال. ساسانيان گرديد
ادامه داشت و در نهايت واسوديو مجبور شد كه عقب نشيني كند و ساسانيان مملكت 

ند كه پادگان نظامي كوشانيان بود و بر پيشروي کردند و تا پيشاور ردوي را تصاحب ك
اندازند در شاهنامه  راه مي بهكه دشمنان عليه يكديگر تبليغاتي  يهمين اساس در جنگ

  :واسوديو، ديو سپيد يا سفيد ديو اطالق شده است  به
  بيامــد بــه كــردار تابنــده شــيد  جايگه سوي ديـو سـپيد   وز آن

ولي خيلي . كردند دانيم صفويان از دو زبان يعني فارسي و تركي استفاده مي چنانكه مي
در اين ميان، القابي مثل . زدند زبانهاي سغدي و پراكرِت حرف مي  بهوشانيان پيش از آنها ك

بردند، يكي از  كار مي  بهرا ] كه اين سنّت را از هخامنشيان گرفته بودند[شاه و شاهان شاه 
  .عفريت تعبير كردند  بهيعني فرزند خدا بود كه ايرانيان آن را  ١ب آنها ديو پترالقا

 يبود که سرانجام عقب نشين قدرتمند خاندان کوشانيان يرواواسوديو آخرين فرمان
الزم است اين نکته نيز در اينجا مورد تأكيد قرار گيرد كه . پنجاب پناهنده شد بهکرد و 
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شدند توسط مهاجمان آورده شدند که مانند ادبا و  يکه وارد زبان در يهند يها واژه
زبان سانسكريت كه زباني   بهيز عالوه براين بودا ن. کردند يشعرا فصيح صحبت نم

زبان پراكرِِت كه زبان عامة مردم بود، صحبت  بهزد بلكه  فصيح و بليغ است حرف نمي
هاي هندي  هواژبنابراين تلفظ  .نمود خود را در آن زبان بيان ميي كرد و عقايد و آرا مي

  :دهايي در شاهنامه وارد شدن حال ببينيم چه واژه. دارند يحالت تلفظ محلّ
  پدر: باپ

ــاه دور   ــتاد آن گ ــر اس ــک از ديگ ــور   ي ــج پ ــر از رن ــاپ و پ ــر از درد ب   پ
چون زبان . است] يدمش يها    بهضم اول و دال   به[ )Bodh( اصل واژه بد: بت

غرب اين  بهحرف تا تغيير دادند و ايرانيان متمايل  بهحرف دال ندارد لذا آن را  يپهلو
چون . است، گرفتند تلفظ شده] بودا[ Buddhaدر آنها  هاي اروپايي كه واژه را از زبان

مفهوم معشوق  بهکردند بنابراين بت  يپيروان بودا، مجسمة او را بسيار زيبا درست م
  :است رفت و امروز هم همين گونه يکار م  به

  برو مـاه و پـروين کننـد آفـرين      چون او نيايد بـه چـين   يبت آرا
  :اند آن را بتان گفتهجمع  يو بر اساس دستور زبان فارس

ــد راز    شــدند انــدر ايــوان بتــان طــراز ــاه گفتن ــا م ــتند و ب   نشس
 ٭

ــاج زر ــتنده بـــا تـ   زريـن كمـر   بـه  همه نامـداران   بتـــان پرسـ
كه کار عمدة آنها  آريايي نژاد هند هستند (Caste) از طبقات يبرهمنان يک: برهمن

  :استي انجام دادن مراسم دين
ــود  يدگر بـاره مهمـان دشـمن شـد     ــنم ب ــد يص ــرهمن ش   يورا ب

كنيم كه بودا از طبقة جنگ پيشگان بود و برهمنان مخالف سرسخت  مي ييادآور
بودند و پيروانش را وادار کردند که از زادگاه خود مهاجرت كرده و  يافکار و عقايد و

كه معرب واژة سانسكريت [ در اينجا منظور از صنم. مناطق ديگر پناهنده شوند  به
آشتي } سلك هندوئيزميعني معتقد م{پيرو مسلك بوداست كه با برهمن ] شَرون است

  .كرده بود
  :واحد زمان برابر سه ساعت :بهره
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ــت     و يك بهره از تيره شب برگذشـت چ ــد ز دش ــه برآم ــروس طالي   خ
كنند  برشته مينوعي از غذا مانند شامي كباب يا كتلت است كه آن را در روغن : بده

  :خورند و در سفر با شير يا دوغ خيس كرده مي
ــكده   ــه آتشـ ــم بـ ــتنده باشـ   نســازم خــورش جــز ز شــير و بــده  پرسـ

  .كنند اين غذا را اهالي هند ودا و بدا نيز تلفظ مي
آنها معموالً در . ندگوي ١از هنديان غير ِِآريايي كه آنها را چَِِندال اي طايفه: جندل

آتش بسپارند شالي را كه  بهقبل از اينكه مرده را . كنند ني زندگي ميزامحل مرده سو
عالوه بر ] معادل آن تقريباً مرده شور است. [گذارند از آن اوست روي جسد مرده مي
  :و شغل بيشتر افراد آن تجارت است اي است كه آريايي نژاد هستند اين جنِدل اسم طايفه

ــر   پـاك خسـرو گهـر    پري چهره و  كجـــا نـــام او جنـــدل راه بـ
ها از هر دو طرف انهنا ندارد  نوعي از خنجر كه مثل شمشير اروپايي: خنجر هندوان

  :شود پهن مي سمت دسته بهكه آن را جمدهر خوانند و 
  چــه گوپــال و چــه خنجــر هنــدوان  چه از جوشن و تـرك و برگسـتوان  

  :ز راجه پايين تر استيان هندو از طايفة راجپوتان كه در مرتبه االقب فرمانرو: راي
  بـه مـن بـر كنـد روز روشـن سـياه        جنگ آيدش راي و سـازد سـپاه   به
  )Lotus( فر آبيدرياچة گل نيلو: )Saroj( سروج

  ز گــيالن جنگــي و دشــت ســروج  همه پهلوان پـارس و كـرد و بلـوچ   
اي است كه هندوان در معابد  است و زنگوله )Shankh( اصل واژه شنكه: سنج

  :كنند ش از آن استفاده ميوقت نياي  به
  همان سنج با بـوق هنـدي دراي    برآمــد خروشــيدن كــره نــاي   

  :گذارند هندوان نام پسرانشان را مي. كسي كه از همه جهت موفق و پيروز باشد: سنجه
  كه جان و دلش زان سخن رنجه بـود   ز ديوان بـه پيشـش سـر سـنجه بـود     

 ٭
ــت   ــنجه برف ــام س ــنيد پيغ ــو بش ــام شــ     چ ــو پيغ ــر دي ــت ب ــاز گف   ه ب

 ٭
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  كه در جنگ گيرند مه را بـه دسـت    چو سنجه سوارم دو صد ديو مسـت 
 )Sindh( آب و علف شدند كه امروز سند اي بي آريايي نژادان وارد منطقه: سند

و  )Gangotri( ي كه گنگوتريهاي درياچة دل را در محلّ آنها سنگ .شود ناميده مي
كه آن . تند و از آن جا هفت رود جاري گرديدشود شكس ناميده مي )Jamotri( جموتري

  :ناميدند و سند مخفف آن است] هفت رود[ را سپتَه سندهو
ــد   ــاي هن ــر و م ــل و دنب ــه كاب ــند    هم ــدرياي س ــا ب ــين ت   وز رود و چ

  :همان چندن است نوعي چوب معطّر :صندل
ــود  ــندل عم ــبز ص ــرده از س ــرو ب ــود   ف ــوب ع ــه چ ــر بافت ــدر دگ ــه ان   ك

  .مثال آن در فوق گذشت. .باشد رون است كه در معبد بودا ميواژة شَ: صنم
اي بود كه هفت دختر  گويند راجه. دشاپرااسم شهري است در ايالت اتر: قنوج

دختر و دوشيزه  )Kanya(كنيا . اصل واژه كنيا كنب بود. همه كوژ پشت بودند. داشت
فردوسي در مدح . يعني شهر دختران كوژ پشت. باشند كنب و خنب همريشه مي. است

  :سلطان محمود غزنوي گويد
  همي تـا جهـان اسـت آبـاد و شـاد       جهــان را جهانــدار محمــود بــاد   
  نبـردش نجويـد كسـي اي شـگفت      ز قنــوج تــا مــرز خــاور گرفــت    

  :معرب واژة سانسكريت كَپور است: كافور
ــر    وت و زرقپر از مشك و كـافور و يـا   ــه گه ــه گون ــه گون ــرازش هم   ط

  :است به معني الك پشت] Kachhwa[هندي كچهوا  معرب واژة: كشف
ــف   ــه رود كش ــو ب ــا ك ــان اژده   برون آمـد و كـرد گيتـي چـو كـف       چن

سر  قبل از اين كه آريا نژادان وارد شبه قاره هند شوند نام اين وادي ستي: كشمير
و چون آريا نژادان . معني درياچه است بهستي اسم يكي از همسران شيو بود و سر . بود
مناسبت كَشيپ كه يكي از نياكان آنها   بهارد اين منطقه شدند آنها اسمش را تغيير داده و

  :امش را تغيير داده كشمير گذاشتندبود ن
ــرين    ز كشمير تا پيش دريـاي چـين   ــد آف ــهرياران كنن ــرو ش   ب

  :صورت گنجانيده است اين بهفردوسي واژة كوشان را در شعر چند جا : كُشَن
ــ  ــن و گ ــكر كش ــا لش ــاناب ــدران   نج كي ــگ مازنــ ــد آهنــ   نكردنــ

 ٭



  ٥٤  قند پارسي

  يكي لشكر كشن پيشش بـه پـاي    ســراي بپرســيد كــان ســرخ پــرده
  ٭

ــد    چو لشكر كشـن بـود بـر هيرمنـد     ــردم بن ــاي ك ــان پ ــه دينارش   ب
اي كه مجسمة خداي خود را نگه  معموالً هندوان در طاقچهکه است  يگفتن

  . كشند رنگ مي دارند چراغ سفالي روشن كرده و جلوي آن پردة سرخ مي
دژ را گويند و پال  (Kot) كوت. مشتمل بر دو واژه است كوت و پال: كوتوال

  :يعني نگهبان قلعه. نگهبان و نگهدار است
ــو آگــاه شــد كوتــوال حصــار       بـــر آويخـــت بـــا رســـتم نامـــدار  چ

  :ت معادل آن مهيش استيدر زبان سانسكر: گاوميش
ــيش   ــاك پ ــر خ ــد ب ــاري نگاري ــال     نگ ــه س ــدون ب ــيش همي ــاو م   گ

  :رود مقدس كه براي هندوان آبش مانند زمزم متبرك است: گنگ
  چو كاكوي مـا بنـده نايـد بـه جنـگ       كزين پس سوي مازدژ هوخت گنـگ 

هاي  نه است واژهمخفف امرداس است، نام پدر ضحاك بود و بدين گو: مرداس
  :امرداد و امرداد

ــام گرانمايــه بــود   ايـه بـود  برترين پ به داد و دهش  كــه مــرداس ن
  :برند كار مي بهدر زبان پنجابي براي برادر بزرگ داش نيز . جسور و دلير: وير

ــر   خورده شـير همان بچة سـير نـا   ــز وي ــد تي ــي مؤب ــتايد هم   س
در اينجا . يكي از القاب شيو است كه در هرات و هيرمند نيز راه يافته است: هري

  :است كار برده شده بهبراي شهر هرات 
ــا  ــرو نش ــه م ــري ب ــخ و ه ــر   بور و بل ــتاد ب ــر فرس ــوه ــكرييس   ي لش

 ٭
ــامور مهتــري  ــري   ز هــر ســو كــه بــد ن ــت ه ــه دش ــد ب ــد و بيام   بخوان

اي گرد و دومين شبيه الله كه  يكي مانند صفحه. دو نوع زنگ است: هندي دراي
آن يكي كه گرد است كنار آن در سوراخ طناب  .كنند از برنج درست مي هر دو را

كنند و در وقت نيايش آن را در دست راست  دسته مانند درست مي اي گذاشته حلقه
زنند و دومين كه شبيه الله است در داخل آن سنگي  با دست چپ چوب مي هگرفت

مانند ] رتم[آرند از آن صدايي ترنم  حركت مي بهنصب كنند و وقتي كه آن را 



  در شاهنامه يهاي هند واژه  ٥٥

در چندين جا در اثر  فردوسي .كردند از اين زنگها در جنگ نيز استفاده مي .خيزد ميبر
  :آنها گفته است دربارةخود 

ــاي   ــره ن ــا ك ــوس ب ــيدن ك   همان زنـگ زريـن و هنـدي دراي     خروش
هاي مختلف شبه قاره  هايي هستند كه ميان زبان فارسي و زبان اگرچه باز هم واژه

 اند لذا از نوشتن آنها در اينجا اجتناب امدهباشند اما چون در شاهنامه ني هند مشترك مي
تاريخ  بهخواهم كه آنها الاقل توجه خود را  در آخر از استادان تاريخ ادبيات مي. كنم مي

  .منصة شهود برسد  بهكوشانيان مصروف بفرمايند تا از اين اسطوره حقايقي نيز 
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