
  ٥٨  قند پارسي

  

  قاره شبه پيرويِ شاهنامة فردوسي در تاريخ به آثار

اي را در بحر متقارب  ) شاهنامهم ۱۰۲۵ه/ ۴۱۶م يا  ۱۰۲۰ه/ ۴۱۱ ابوالقاسم فردوسي (م:
حماسي دربارة مثنوي م سرود. اين  ۱۰۱۱ه/ ۴۰۲م يا  ۱۰۱۰ه/ ۴۰۱ سال در حدود

و در » ملّي کتاب«ها  نيفردوسي است و براي ايرا دورة حيات از فرمانروايان ايران قبل
پسند صاحبان اين اثر ارزشمند فردوسي در هند هم ازاست ذوق جهان فارسي مورد . 

شاعران از آن  و شد در حضورِ پادشاهان و دولتمردان خوانده مي، بوده ديرباز مورد توجه 
نگارش  بههاي عمومي شعراي فارسي که در هند  کردند. در بيشتر تذکره مي پيروي

است. صاحبِ آمده » شاهنامه«ارزيابي اجمالي  فردوسي همراه با احوالاند،  آمدهدر
  فردوسي را چنين معرفي کرده است: »العاشقين عرفات«

مقتداي اربابِ صناعت معاني، پيشواي اصحاب براعت سخنداني، قايدالکالم، ”
، صادق، دستورالفصحااالنام، فايق در کماالت سابق، منهي در روايات  سابق

  .١“در يکدانهالعرفا،  القدما، اعرف العلما، اکمل استادالبلغا، ملک
توصيف  نيچنرا  »شاهنامه«شيخ احمد هاشمي سنديلوي فردوسي و هنرش در 

  کند: مي
الحق داد سخنوري و فصاحت داده، تا اين زمان از … پيشواي شعراست”

نبوده و اين  »هشاهنام«ده را ياراي جواب ننشاعران و فصحاي روزگار هيچ آفري
  .٢“مراتب از شاعران هيچ کس را مسلّم نيست

                                                   
  .۳۱۲۴، ص العاشقين عرفات  .١
  .۵۹۶ ، صالغرايب مخزن  .٢



  پيرويِ شاهنامة فردوسي در شبه قاره آثارِ تاريخ به  ٥٩

 يو شاهنامه) هم فردوسي و ۴۷۹ (ص الشعرا رياض) و ۲۵ (ص الخيال مراتدر 
ست که در آن بيشتر سرگذشت  اي منظومه» شاهنامه« .است مورد تقدير قرارگرفته

تابهاي منثور و تعدادي از ک لين دليو به هم است نقل شده فرمانروايان و دولتمردان
نگارش  الهام از آن به با و» شاهنامه« نام منظوم تاريخ هند و همچنين تاريخ اسالم به

  اند. آمدهدر
هاي فردوسي استفاده  از سبک و انديشه هاي خود شعراي متعددي در منظومه

موضوعات گوناگون براي اثبات و تصديق  با هاي مختلف در آثاري اند. نگارنده کرده
 ،ها بعضي مجلّه .١اند استمداد جسته» شاهنامه« هاي خود از ابيات انديشه عقايد و
هاي ملّي و  گردهمايي. ٢اند را چاپ کرده» شاهنامه« و »نامة فردوسي ويژه« ،ها فصلنامه

دربارة فردوسي و اثر ارزشمندش برگزار شده است. دانشمندان و  ياريبسالمللي  بين
هاي مختلف اين موضوع مقاالت  دربارة جنبه داستادان زبان و ادبِ فارسي در هن

. ستا اند. آثاري مستقل دربارة فردوسي منتشر شده چاپ رسانده نوشته و به تحقيقي
در اختيار دوستداران ادب » هاي هند در کتابخانهشاهنامه  فهرست نسخ خطّي و چاپي«

ذهب و نسخ خطّي مصور و م چه تعداددهد  فارسي گذاشته شده است که نشان مي
هاي خطّي در  تعداد تقريبي اين نسخه وجود دارد. در هند بدون تاريخ استنساخو مورخ 

نسخه نيست. بعضي از اين  هاي شناخته شدة هند کمتر از دويست و پنجاه کتابخانه
هند  هاي ديگر جهان فارسي به از قسمت گريد در خود هند استنساخ شده و برخي نسخ

نسخة  ۸۰استاد منزوي  .جهان فارسي هستند با ر روابط هندو نشانگ ٣اند آورده شده
 . نسخة خطّي٤ستا هاي مختلف پاکستان فهرست کرده را در کتابخانه» شاهنامه« خطّي

توجه  وي کاما، بمبئي چند سال پيش مورددر کتابخانة انستيتيمحفوظ » شاهنامه«
بعد از  ،ايرانرجسته بشناس  دانشمند و فردوسي ،ييي مينوقرارگرفت. استاد مجتٰب

                                                   
  .۳۷، ۳۵ ، صدبستان مذاهب  .١
  .م ۱۹۹۱ش/ ه ۱۳۷۰، بهار ۲-۳نامة فردوسي، شمارة  ، ويژهقند پارسي  .٢
، پروفسور شريف حسين قاسمي، اندو پرشين ندفهرست نسخ خطّي و چاپي شاهنامه در ه  .٣

  م. ۱۹۹۵نو،  سوسايتي، دهلي
٤.  ها. ، منظومه۷ ، جمشترک فهرست  



  ٦٠  قند پارسي

  

در » شاهنامه«ترين نسخة  قديمينسخه اين نتيجه رسيد که اين  به اين نسخهمطالعه 
  .١جهان است

هايي از آن  و يا قسمت و کل آن ٢بارها از هند چاپ و منتشر شده است» شاهنامه«
» م و سهرابترس. «ستا برگردانده و چاپ شده زين هاي مختلف هند و انگليسي زبان به
 ياثر» شاهنامه« و مورد پسند عموم مردم قرارگرفت. که در هند ساخته شد يلمي استف

» شاهنامه«رباز ياز د .٣اند آن را چند مرتبه خالصه کرده لين دلياست و به هم مفصّل
 ميان زردشتيان هند مرسوم است که . در ٤است بوده يکي از متون درسي فارسي در هند

دهند.  دختران مي عنوان جهيزيه به هاي مقدس آنهاست، به ابرا که يکي از کت» شاهنامه«
هاي  گزارش ،يو فردوسي و شاهنامه به ها مندي شديد هندي يکي از علل عالقه

ترين  يقين قديمي غالب به» شاهنامه« همچنيناست. دربارة هند » هشاهنام«در آميز  ستايش
ظامي، ادبي و فرهنگي است که ن ،يهاي سياس نه هند و ايران در زمينهيريدوابط رسند 

 العادة هند ها جالب توجه است. تفصيل اين دلبستگي و توجة فوق براي هندي
  است: يادماندني ادبي او داستاني جالب و به جاودانةاثر فردوسي و  به

خاقاني و انوري, خمسة نظامي گنجوي و ابياتي از امير خسرو  وانيشاهنامه, د
بلبن بادشاه  الدين فرزند سلطان غياث ،ن خان شهيدسلطا محمددهلوي در مجلس 

 ،م) که سرپرست طوطي هند امير خسرو ۱۲۶۶-۱۲۸۷ه/ ۶۶۴-۶۸۶مملوک هند (
 ٥.“شد سعدي هند امير حسن عالي سجزي دهلوي و حاکم ملتان بود, خوانده مي

 /۹۶۳-۱۰۱۲) وزير نامدار اکبر شاه تيموري (م ۱۶۰۲ ه/ ۱۰۱۱ ابوالفضل علّامي (م:
 »شاهنامه«هر روز فرصتي براي گوش دادن به که کرد يم توصيه اکبر م) به ۱۶۰۵-۱۵۵۶

رفتار  هيتوج يبرا داشت. وي» شاهنامه« به ياکبر خودش هم عالقة خاصّ ٦.داشته باشد
  :جست استمداد مي» شاهنامه« دين اسالم از اين ابيات  آميز خود نسبت به تعصّب

                                                   
  .۲۲ ، صگفتارهاي پژوهشيعابدي،   .١
  .فهرست نسخ خطّي و چاپي شاهنامه در هندرک:   .٢
  همان.  .٣
  .۵۷ ، ص۵ ظهورالدين، ج  .٤
  .۷۰۹، ص ۱، ج تاريخ فرشته  .٥
  .۱۸، ص ي ادبهندستاني فارس  .٦



  پيرويِ شاهنامة فردوسي در شبه قاره آثارِ تاريخ به  ٦١

  رسـيده اسـت کـار    جايي به ار عرب  ز شــير شــتر خــوردن و سوســمار
ــد آرزو   ــم را کنن ــک عج ــه مل ــاد بــر چــرخ گــردان تفــو   ک   ١تفــو ب

افسانة مجرد و خيال «قول بدايوني  ة امير حمزه را که بهادشاه تيموري قصّپاکبر 
در مدت پانزده سال نويسانيده و زر بسيار در تصوير آن  و هفده جلددر  ٢است» محض

واي تيموري هندي از ملّا تقي شوشتري که خود را همين فرمانر .٣خرج کرده بود
هاي  ولي در فهرست ٤نثر آورد را به» شاهنامه«تا  پنداشت, خواستار شد مي »العلما اعلم«

  /ه ۱۰۱۴-۱۰۳۷(جهانگير  محمد الديننوراز اين اثر نيست.  ينسخ خطّي سراغ
همين  شت. وي باري بهدا را از بر» شاهنامه« ) فرزند اکبر شاه داستانهايم ۱۶۲۸-۱۶۰۵

در مجلس مبارک ما همة حکايات مشايخ و ”خواهم  تقي شوشتري گفته بود که مي
خواهد و آن چه از  بزرگان خداپرست که ايشان را ديده باشي, مذکور گردد که دل مي

کني,  و ديگر کتب تواريخ نقل مي» شاهنامه« برني) و ءالدينتاريخ فيروزشاهي (از ضيا
» شاهنامه« خوان در ها حيدر قصّموالنا اسد بن ملّ .٥ايت الهي از برداريمعن اين همه به
در  م ۱۶۱۹/ه ۱۰۲۸ سال محفوظ خان بود. وي در  نظير آفاق و مخاطب به خواني بي

دوستان خود در بين يقين در مجالس شاهي و  او غالب به، ٦اردوي جهانگير فوت شد
  کرد. بازگو ميرا  خواند و داستانهاي آن مي» شاهنامه« هند

بعضي از  که بهاند  آمدهدرنگارش  به» شاهنامه« پيروي از بهدر هند  يتاريخچند اثر 
  :شود آنها در اينجا اشاره مي

شايد اولين شاعر برجسته و شناخته شده است که  ند امروز)قبدر شاشي (چاچ, تاش •
، شاه) بن تغلق م ۱۳۲۵-۱۳۵۱/ه ۷۲۵-۷۵۲( تغلق الدين زمان سلطان غياث در
اي در تاريخ  شاهنامه ،)م ۱۳۲۰-۱۳۲۵/ه ۷۲۰-۷۲۵س سلسلة تغلقيان در هند (سؤم

                                                   
  .۲۰۴، ص ۲، ج التّواريخ منتخب  .١
  .۲۳۵همان، ص   .٢
  .۲۲۳همان، ص   .٣
  .۲۸۳ص  ،همان  .٤
  .۷، ص مجالس جهانگيري؛ ۳۶۶، ص الشعراي جهانگير شاهي مجمع  .٥
  .۴۵، ص الشعرا رياض  .٦



  ٦٢  قند پارسي

  

همين که تاريخ منظوم است, غنيمت ”هند در حدود سي هزار بيت سرود که 
 است. چاپ شدهسنگي  صورت به هجري ۱۳۸۰اين کتاب در سال  .١“است

-۵۰/ه ۷۵۰ سال را در »هند ةشاهنام«معروف به »الطينالس فتوح« کتاب عصامي •
 هاي تاريخي از تکميل رساند. اين تاريخ منظوم که مشتمل بر گزارش به م ۱۳۴۹
-۷۵۹( ابوالمظفر بهمن شاه سلطان غزنويان تا دورة خود شاعر است, بهعصر 
لين فرمانرواي بهمني دکن تقديم شده است. نظر ) اوم ۱۳۴۸-۱۳۵۸ /ه ۷۴۸

بعدي مثل  يخيتار مأخذي براي آثار» الطينالس فتوح«ت و استناد خود, اهمي به
»ين از نظام »اکبري طبقات٢) قرارگرفته استم ۱۵۹۴/ه ۱۰۰۳ :احمد (م الد 
 است.شده  دو مرتبه از هند چاپ »الطينالس فتوح«

-۱۴۸۲ ه/ ۷۴۸-۸۸۷( تاريخ سلطنت سالطين بهمنييا دکن در » آذري نامة بهمن« •
 /ه ۸۵۵ :(م آذري ص بهايني متخلّرف) است. علي حمزه بن عبدالملک اسم ۱۳۴۷
-۸۳۸ل بهمني (پيشنهاد سلطان احمد شاه او ) اين مثنوي حماسي را بهم ۱۴۵۱
را تا رويدادهاي  ا نظيري و سامعي آنو سپس ملّ ٣) سرودم ۱۴۲۲-۱۴۳۴/ه ۸۲۵
 .٤دولت بهمني ادامه دادند ضانقرا

سلة قطب شاهي در هيجده هزار بيت شرح فرمانروايي سل »٥نامة شهرياري نسب« •
-۱۶۰۷ /ه ۹۸۸-۱۰۱۶شاه ( علي قطب محمدگولکنده (هند جنوبي) را تا حکومت 

ي به نام تکميل رسيده است. شاعر بهم  ۱۶۰۷/ه ۱۰۱۶) دربردارد و در سال م ۱۵۸۰
 .٦تکميل رساند را بعداً به آن »خوشدل«ص بهمنشي حيدر قلي متخلّ

شاهيان که در عادل را در تاريخ  عادلنامه »آتشي«ص بهنا) متخلّيحکيم امين (ام •
 /ه ۱۰۳۵-۱۰۷۰(عادل شاه  محمدنام سرپرست خود  بيجاپور حکومت داشتند, به

                                                   
  .۱۶۷، ص ۱، ج التّواريخ منتخب  .١
  .۴۳۳ استوري، ص  .٢
  .۲۸۹ شيرواني، ص  .٣
  .۳۲۱ ؛ شيرواني، ص۲۱- ۲۲ , صخزانة عامره  .٤
  .۴۱۱ نامة شهرياري, اسپرنگر، ص نسب  .٥
  .۷۴۶ استوري, ص  .٦



  پيرويِ شاهنامة فردوسي در شبه قاره آثارِ تاريخ به  ٦٣

 .١نظم کشيد ) بهم ۱۶۵۹-۶-۱۶۲۵
 ه/ ۹۶۲-۹۶۴بويژه دربارة سکندر شاه سور ( يهاي چند داستانمنظري سمرقندي  •

 قسمتي از عنوان حسين خان را به محمدمشتمل بر ذکر شجاعت  م) ۱۵۵۷-۱۵۵۵
اين قسمت را در  »واريخالتّ منتخب« در تاريخ هند سرود. بدايوني صاحبِ» شاهنامه«

 .٢ديده بود ،راپرادشاتّ التيا پتيالي واقع در
 /ه ۹۳۷-۹۶۳شاعري ناشناس شرح احوال و فرمانروايي همايون پادشاه تيموري ( •

شاه تيموري  دورة حکومت اکبر در »نامه همايون«) را در مثنوي م ۱۵۵۶-۱۵۳۰
 .٣آورده استدرنگارش  به

تاريخ دورة شاهجهاني  به نظم م) ۱۰۵۶/۱۶۲۴ :جان قدسي مشهدي (م محمد •
در  ،آناتمام  ولي قبل ازم) پرداخت  ۱۶۲۷-۸-۱۶۵۷-۵۸ه/ ۱۰۳۷-۱۰۶۸تيموري (

 رساند.پايان  را نتوانست به »ظفرنامة شاهجهاني«و فوت کرد  م ۱۶۲۴ه/ ۱۰۵۶سال 
 يمثنو الشعراي دربار شاهجهان, ملک، )م ۱۶۵۱/ه ۱۰۶۱ م:کاشاني (ابوطالب کليم  •

 حکومت شاهجهان لاو ع ده ساليشامل وقا بيتهزار در پانزده » نامه شاهجهان«
 غالباً و ٤پايان رساند به م ۱۶۳۷/ه ۱۰۴۷سال را در  )م ۱۶۳۶/ه ۱۰۴۶د تا تولّ از(

 .٥وي استامين قزويني اساس و پاية اين مثن محمد پادشاهنامة
دستور  ) شاعري ديگر است که بهم ۱۶۵۴/ه ۱۰۶۴ :ي کاشي (ميحٰي محمدمير   •

اش وفا نکرد و اين مثنوي  مور گرديد ولي زندگيأسرودن پادشاهنامه م شاهجهان به
 .٦تکميل نرسيد به

زيب  , در دورة اورنگ»هنام جهان«نام  فنايي تاريخ عمومي جهان شامل هند را به  •
 .٧) سرودم ۱۶۵۸-۱۷۰۷/ه ۱۰۶۸-۱۱۱۸( عالمگير

                                                   
  .۷۴۳ استوري، ص  .١
  .۲۳۳ , ص۳ ، جالتّواريخ منتخب  .٢
  .۵۳۹ ؛ استوري, ص۱۰۰۰ , ص۳ ريو, ج  .٣
  .۴۰۲ , ص۳ , جعمل صالح  .٤
  .۳۵۸ آفتاب اصغر, ص  .٥
  .۳۶۳ آفتاب اصغر, ص ؛۱۰۰۱ , ص۳ ريو, ج  .٦
  .۷۰۱ ، ص۲ ؛ ريو, ج۱۳۷ مارشل, ص  .٧



  ٦٤  قند پارسي

  

امين و  محمدخ شهير ميرزا ) فرزند مورم ۱۶۸۱/ه ۱۰۹۲ :کاظم (م محمدميرزا  •
 اي شاهنامه ،زيب است اورنگ ل حکومتاو ده سال تاريخ که» عالمگيرنامه«نگارندة 

 .١ستيدر دسترس ن که دارد
 »عالي« هص بو متخلّ »خان نعمت«شيرازي مخاطب به محمد الدينميرزا نور •

شاهنامة شاه «يا  »بهادرشاهنامه«يا  »گورکاني ةشاهنام«) در م ۱۷۰۹ /ه ۱۱۲۱ :(م
-۱۷۸۵ه/ ۱۱۲۴-۱۱۹۹فرمانروايي شاه عالم (تاريخ تيموريان را تا  »عالم بهادر

 .٣دربارة تاريخ هند دارد زين يآثار ديگر ي. و٢نظم کشيده است م) به ۱۷۱۲
ر گزارش وقايع تاريخي دورة فرمانروايان بيت د ۱۶,۲۴۹مشتمل بر  »نغز نامة« •

اين  ) بهم ۱۷۳۶-۱۷۴۸/ه ۱۱۴۸-۱۱۶۰و ورود نادرشاه افشار ( سندکلهوراي 
شروع کرد  م ۱۷۴۰/ه ۱۱۵۳ليف آن را در سال أسرزمين است که باغ علي خايف ت

 م ۱۷۴۲/ه ۱۱۵۵سال  در سند) م ۱۷۵۳ /ه ۱۱۶۷ :(م نور محمدنام ميان  و به
 .٤ندپايان رسا به

• »در گزارش تاريخم ۱۷۸۸ /ه ۱۲۰۳ :وي (ماز مير علي شير قانع تتّ »اسيهتاريخ عب ( 
 سال در» شاهنامه« سبک و بحر کلهور است که به محمددورة حکومت ميان نور 

 .٥سروده شده ولي ناتمام است م ۱۷۶۱-۲/ه ۱۱۷۵
ير س خي که شاهد عيني احوال هند قبل و بعد از حکومت فروکهنلشيوداس  •

ر منوشاهنامه « ) بود, تاريخ حکومت تيموريان را درم ۱۷۱۶ /ه ۱۱۳۱ :تيموري (م
 .I.T)کارد  . ا.ت. پري٦تعريف و توصيف نموده است ) م ۱۸۰۲/ه ۱۲۱۷( »کالم

Parichard) ٧انگليسي ترجمه کرده است اين کتاب را به. 

                                                   
  .۴۸۳ ، صزيب عهد اورنگ فارسي ادب به  .١
  .۶۲ مارشل, ص  .٢
  .همان  .٣
  .۲۳۷, ص مقاالت راشدي  .٤
  .۲۳۹ همان, ص  .٥
  .۳۱۱ , ص۸ ؛ ايليوت, ج۲۷۴ , ص۱ ؛ ريو, ج۳۵ ايوانف, ص  .٦
  .۴۴۷ ؛ مارشل، ص۶۰۸ استوري، ص  .٧
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• ۱۷۱۸/ه ۱۱۲۴-۱۱۳۱سير پادشاه تيموري ( خناظم خان فارغ قمي که در دربار فر-
د, تاريخ اين نمودريافت را  خطاب ناظم خان کرد و ) انجام خدمت ميم ۱۷۱۲

کارنامة «نام  ) بهم ۱۷۳۷/ه ۱۱۵۰ :ا داناي کشميري (مهمکاري ملّ با پادشاه را
 .١نظم کشيد به »سيري خشاهنامة فر«يا  »شاهي

مشغول کار  اعظم تيموري در گجرات محمداحسان ايجاد در ارتش شاهزاده  محمد •
ن أالشّ راپرادش) شد و از شاهزاده عظيماتّواقع در بود. او بعداً فوجدار ايتاوه (

نگارش تاريخ  سير به وي در دورة حکومت فرخ .منصب سيصدي را دريافت نمود
هاي آصفجاه در  (تاريخ فتوحات آصفي) را در پيروزي» دکن شاهنامة«مأمور شد و 

را ابوالفضل  »شاهنامة دکن«سم درست شاعر اين . نبي هادي ا٢نظم کشيد دکن به
 .٣قلمداد کرده است »معاني«ص بهمتخلّ

) م  ۱۷۴۸ه/ ۱۱۶۱ اهللا (م: الدين فرزند سيد يار محمد بن سيد عزّت مير عظيم •
و حاکم اول تالپوري  سنددستور مير فتح علي تالپور فاتح  را به» نامه فتح«
از سال  سندرش رويدادهاي تاريخي م) در گزا ۱۷۸۳-۱۸۰۲ه/ ۱۲۱۷-۱۱۹۷(

که شاهد عيني آنها بوده, در سال  م ۱۷۹۳-۴ه/ ۱۲۰۸تا  م ۱۶۹۱-۲ه/ ۱۱۰۳
جهانگرد اروپائي اين  (Bernier). دکتر برنير ٤سروده است م ۱۷۹۴-۵ه/ ۱۲۰۹

گويد که ابياتش زبان زد  اثر را خيلي مورد پسند مردم آن دوره خوانده و مي
 .٥مردم بوده است

شرح  ) فرزند مير فتح علي خان تالپورم ۱۸۴۶/ه ۱۲۶۲ :ر صوبيدار خان (ممي  •
يا  »سندنامة  فتح«هوران را در لک با هاي مير فتح علي خان ها و جنگ آوري پيروزي

 آورد. مير حسن علي خان تالپوردرنظم  به م ۱۸۳۸/ه ۱۲۵۴ سال در »نامه جنگ«
 »سند شاهنامة«نام  به م ۱۸۹۲-۳/ه ۱۳۱۰را در سال  ) آنم ۱۹۰۶/ه ۱۳۲۴ :(م

                                                   
  .۲۵۱ , صدکاروان هن؛ ۲۴۲, ۱۴۷ مارشل, ص  .١
  .۱۹۸ ؛ مارشل, ص۶۰۵ استوري, ص  .٢
  .۳۲۶ نبي هادي, ص  .٣
  چاپ رسانده است. م به ۱۹۶۷ادارة ادب سندي, پاکستان آن را در   .٤
  .۲۴۶ , صمقاالت راشدي  .٥
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 .١ي برگردانده استهزبان سند به
در ميترانوالي  م ۱۸۴۶/ه ۱۲۶۲رمضان  ۱۳(تولد: »غالمي«ص بهغالم غوث متخلّ •

مثنوي طوالني  م ۱۸۸۳-۴/ه ۱۳۰۱سال  در) م ۱۹۴۰ ژانويه ۵ وفات: ،پاکستان
والي  ،ن پالراي ساه با بيت دربارة جنگ امام علي الحق ۲۱۳۱در  را »فيروزنامه«

بيشتر دربارة رويدادهاي جنگ است, غالمي  ين مثنويا . چونسرود ،سيالکوت
هايي که  استفاده از واژه با يو حتّ »فردوسي ةشاهنام«پيروي از  طرحهاي جنگ را به

ي اين اثر در موزة الهور, نسخة خطّ .٢تکميل رسانده است کاربرده, به فردوسي به
 مضبوط است. ۸۳۹ ةبشمار

 ةشاهنام م ۱۷۴۹/ه ۱۱۶۲سال  در سيالکوتي »عشرت«متخلّص بهقريشي  الدين نظام •
هند و  به م) ۱۷۳۶-۱۷۴۷/ه ۱۱۴۸-۱۱۶۰( شاه افشار درنادري را در تاريخ حملة نا

سرپرستي و تقاضاي پادشاه افغاني  و سپس به ٣نظم کشيد اش به جنگهاي بعدي
را در تاريخ  »احمدي امةشاهن«) م ۱۷۴۷-۱۷۷۳/ه ۱۱۶۰-۱۱۸۷احمد شاه ابدالي (

 .٤نگاشت »فردوسي شاهنامة«همين فرمانروا در بحر 
دنيا آمد و  خواجه ثناءاهللا خراباتي که در قرية طنگاه در نزديکي سرينگر, کشمير به •

تقاضاي مهاراجا گالب  دانست, به پنجابي ميزبانهاي عربي, فارسي, اردو, ترکي و 
کشمير در بحر  و وتاريخ سالطين جم دررا  »مهاراجانامه«سنگ والي کشمير, 

 .٥شاهنامة فردوسي سرود
تقاضاي راجا گالب  به )م در سوهدره بخش وزيرآباد ۱۷۶۸سال  د(متولّ احمديار •

سرود که تاريخ دورة سلطنت رنجيت سنگ والي  را» رنجيت شاهنامة«سنگ 
 .٦پنجاب را دربردارد

                                                   
  .۲۴۷ , صمقاالت راشدي  .١
  .۷۸ , ص۵ ، ج                        .٢
  .۳۲۸ استوري، ص  .٣
  .۷۱۷ , ص۳ ريو, ج  .٤
  .۲۸۶ , ص۵ , ج                        .٥
  م چاپ سنگي خورده است. ۱۹۵۱صفحه در  ۱۲۰, از امرتسر در ۵۸ , ص۴ ، جهمان  .٦
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خصي فاضل شمايت اهللا که ) پسر حم ۱۸۴۸ /ه ۱۲۶۴ :حميداهللا حميد کشميري (م •
خان  محمداکبر خان فرزند امير دوست  محمدويژه  تقاضاي حکام افاغنه به بود, به

 محمدمناسبت اسم  م) سرود و به ۱۸۴۳-۱۸۶۱م و باز  ۱۸۳۶-۱۸۳۹( والي کابل
 .١موسوم ساخت »اکبرنامه«اکبر خان آن را به

 .٢خان سروده است همين اکبرهاي  ديگري را در پيروزي »اکبرنامه«منشي قاسم هم  •
-۹۲/ه ۱۲۱۰سال  تارا ها  امر سنگ خوشحال تاريخ هند بويژه دورة انگليسي •

يکي از  نظم کشيد و به به »هند شاهنامة«يا  »خيال بزم«يا  »مستانرز«نام  به م ۱۷۹۱
که بعداً استاندار  (Jonathan Duncan) جوناتان دونکننام  بهمقامات انگليسي 

 .٣ديم نمودبمبئي شد, تق
) فرزند راجا کرشنا از م ۱۸۶۷-۱۸۱۵/ه ۱۲۸۴-۱۲۳۰ا کرشنا ديوا کنور (وراجا ايور •

برد, اثري در تاريخ هند موسوم  خانوادة فرمانروايان بنگال که در کلکته بسر مي
سلطنت بابر پادشاه تيموري از  فصل آن تا تاريخ دورة وسرود. د »شاهنامة هند«به

 .٤چاپ رسيده است کلکته به
) از چترال واقع در ايالت شمال غربي مرز م ۱۵۲۰ه/ ۹۲۶ :غفران (م محمدميرزا  •

ير نثر نگاشت. ميرزا شب به »چترال شاهنامة«پاکستان وقايع قديمي چترال را در 
جامة شعر فارسي  »شاهنامة چترال«نام  را به کابل آن الشعراي امير احمد خان ملک

 .٥چاپ رسانده است ا بهپوشانيد که انجمن ادبي چترال آن ر
 سال هاي هندي در بروج, گجرات در ا فيروز بن کاووس که در خانوادة پارسيملّ  •

که را  »نامه جارج«فوت کرد,  م ۱۸۳۰سال  دنيا آمد و در هشتم اکتبر م به ۱۷۵۸
تقاضاي  م به ۱۸۱۷ها در هند تا سال  مثنوي حماسي است, در تاريخ انگليسي

                                                   
  .۴۷۲ , ص۴ ، ج                         .١
  ۲۹۰ ، صتاريخ ادبيات فارسي در هندقاسمي,   .٢
  .۷۰ مارشل, ص  .٣
  .۷۹ ؛ مارشل, ص۳۲۴ استوري, ص  .٤
  يازده. , مقدمه, صيتاريخ دلگشاي شمشيرخان  .٥
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 سال از بمبئي در سه جلد درکه  ١سرود (Jonathan Duncan)جوناتن دونکن 
 چاپ رسيده است. م به ۱۸۳۷

در دانشکدة احمد حسين قريشي گجراتي فرزند عبدالکريم قريشي استاد زبان فارسي  •
وقايع يکي  »شاهنامة فردوسي«ثير أي تحت تحد تا  زميندار در گجرات (پاکستان)

 شاهنامة سبک به »جنگنامه«داد, در  رخم  ۱۹۶۵از جنگهاي هند و پاکستان را که در 
  فردوسي سرود ولي اقرار کرد:

ــا    چو فردوسـي آرم کمـال از کجـا    ــة دلگش ــون نغم ــرايم چگ   ٢س
در  »شاهنامة فردوسي«پيروي از  به  منظوم فارسي است که اين گزارش اجمالي آثار

  شده است. سروده خ هنديموضوع تار

  منابع
  م. ۱۸۷۱, نولکشور, کانپور، عامره خزانةآزاد, غالم علي بلگرامي:  .۱
, خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران, نويسي فارسي در هند و پاکستان تاريخآفتاب اصغر:  .۲

 ش. ه ۱۳۶۴الهور, پاکستان. 
 .۲۴۰(خطّي), کتابخانة خدابخش, پتنا, شمارة  الغرائب مخزناحمد علي هاشمي سنديلوي:  .۳
 م. ۱۹۶۹, اندو پرشين سوسائتي, دهلي، زيب نگعهد اور فارسي ادب بهانصاري, نورالحسن:  .۴
, مقدمه و اضافات توفيق سبحاني, انجمن آثار و مفاخر التّواريخ منتخببدايوني, عبدالقادر:  .۵

 ش. ه ۱۳۷۹فرهنگي, 
اهللا صاحبکاري, آمنه فخر احمد,  , تصحيح ذبيحالعاشقين عرفاتالدين محمد اوحدي:  تقي .۶

 ش. ه ۱۳۸۹تهران, 
۷. ش. ه ۱۳۴۶ماه  , اقبال اکادمي, کراچي, آبانتذکرة شعراي پنجابشيد: خواجه عبدالر 
 م. ۲۰۰۲, کراچي, راشدي مقاالتالدين راشدي, سيد:  حسام .۸
, مرکز تحقيقات فارسي ايران و پاکستان, دلگشاي شمشيرخاني تاريخِطاهره پروين اکرم:  .۹

 م. ۲۰۰۵آباد, پاکستان,  اسالم

                                                   
  .۶۴۵ استوري, ص  .١
  .۲۶ , صتذکرة شعراي پنجاب  .٢
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, ادارة تحقيقات پاکستان, دانشگاه پنجاب, الهور                       ظهورالدين احمد, دکتر:  .۱۰
 م. ۱۹۸۵

 ش. ه ۱۳۷۷, تهران، گفتارهاي پژوهشي در زمينة ادبيات فارسيعابدي, سيد امير حسن:  .۱۱
کوشش دکتر شريف حسين قاسمي, اندو  , به                  عابدي, سيد امير حسن:  .۱۲

 .م ۱۹۸۴پرشين سوسائتي, دهلي، 
, تصحيح عارف نوشاهي و معين نظامي, ميراث مکتوب, مجالس جهانگيريبدالستّار: ع .۱۳

 م. ۲۰۰۶تهران، 
 م. ۱۸۶۴-۵(گلشن ابراهيمي)، لکهنو،  تاريخ فرشتهفرشته محمد قاسم:  .۱۴
, اندو پرشين فهرست نسخ خطّي و چاپي شاهنامة فردوسي در هندقاسمي, شريف حسين:  .۱۵

 .م ۱۹۹۵سوسائتي, دهلي، 
 م. ۱۹۶۸), الهور, نامه شاهجهان( عمل صالحمد صالح: کنبو, مح .۱۶
, مشهد, ي: مؤسسة چاپ و انتشارات آستان قدس رضوکاروان هندگلچين معاني:  .۱۷

 ش. ه ۱۳۶۹
 ش. ه ۱۳۶۲, تهران, تابستان کيخسرو اسفنديار: دبستان مذاهب .۱۸
 م. ۱۸۴۸االخبار پريس، ة, عمدالخيالةمرآلودي, امير شير علي خان:  .۱۹
, مرکز تحقيقات فارسي خطّي فارسي پاکستان يها فهرست مشترک نسخهد: منزوي احم .۲۰

 م. ۱۹۸۸ آباد، اسالم ايران و پاکستان,
فسور شريف حسين قاسمي, وتصحيح پر , بهالشعرا رياضواله داغستاني, علي قلي خان:  .۲۱

 م. ۲۰۰۱کتابخانة رضا, رامپور، 
يح سليم اختر, مؤسسة تحقيقات تصح , بهالشعراي جهانگير شاهي مجمعقاطعي هروي, ملّا:  .۲۲

 م. ۱۹۷۹علوم آسياي ميانه و غربي, دانشگاه کراچي, 

23. Elliot, Sir H.M: The History of India as told by its own Historians Vol. VIII, 
London, 1877. 

24. Hadi Hasan, Prof.: Studies in Persian Literature, Jamia Millia Press, Aligarh. 
25. Ivanov, W: Concise Descriptive Catalogue of the Persian Mss. In the collection 

of Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1924-26. 
26. Marshal, N: Mughals in India, A Bibliographical Survey of Mss., London, 1967. 
27. Nabi Hadi: Dictionary of Indo-Persian Literature, Indira Gandhi National 

Centre for the Arts, Abhinav Publications, Delhi, 1995. 
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28. Qasemi, S. H.: A History of Indo-Persian Literature (1220-1274 A.H./1806-
1857 A.D.), Department of Persian, University of Delhi, Delhi, 2008. 

29. Rieu, C: Catalogue of the Persian Mss. In the British Museum, London 1879-83. 
30. Sherwani, Haroon Khan: The Bahmanis of the Deccan, Munshiram Manohar 

Lal, New Delhi, 1985. 
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