
  ١١٦  قند پارسي

  دکتر هيراالل چوپرا

عنوان دانشمند   به ان هندوان در بنگالهياز م ي، اگر کس.)م ۱۹۴۷(بعد از استقالل هند 
» راالل چوپرايه«ت ارجمند و بزرگ يد، آن شخصيآ يمحسوب م يمعروف زبان فارس

ن ياش از سرحد مملکت هند عبور کرده در تمام سرزم است که بدون شک نام و آوازه
ن دانشمندان و يتر از برجسته يکيدر بنگاله  يالديم ستميدر قرن ب يو. ديچيران پيا

رفت  يشمار م ي بهسيو انگل يت، پنجابي، سانسکري، اردو، هنديدانشوران زبان فارس
  .در بنگاله، کامل نخواهد شد يات فارسيخ زبان و ادبي، تاريکه بدون ذکر نام و

نام  ي بهدر محلّ معروف. م ۱۹۰۶دسامبر در سال  ۲خ يتار  به راالل چوپرايدکتر ه
نام پدرش دکتر دولت رام . جهان گشود به در اطراف الهور چشم )Kasur(کسور 

چوپرا  يميخانواده قد به راالل،ينسبت ه. ١بود )Jai Kaur(کور  يچوپرا و نام مادرش ج
پدر  .٢ظ آباد بوديچوپرا ساکن حف يرا جدش الله هرسکه. ديرس يم )Khatri( يختر
دکتر دولت رام چوپرا، پزشک ارتش بود که پس از بازنشسته شدن، در  يعنيالل، رايه
 ـ يکشور پاکستان کنون ـ يالت پنجاب غربيظ آباد در حوزه گجرانواال در ايه حفيقر
 داشت و يدوست م يليرا خ ياردو و فارس يها زبان از .شغل طبابت مشغول شد  به
هندوستان مهاجرت کرد و در   ي بهالل هند، وپس از استق. سرود يشعر مها  ن زبانيا  به

  .دياقامت گز» دهرادون«محل 
  .٣فوت کرد. م ۱۹۵۴کرده در سال  يدر آنجا زندگان يچند سال يو
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  اهيراالل چوپردکتر   ١١٧

  التيتحص
 يو. ل نموديظ آباد تکميرا در شهر حف يالت مقدماتيراالل چوپرا تحصيدکتر ه
ل نمود و سپس، ياس تکم. ياَ. اس. يرستان جيرا در دب ن امتحان دوره متوسطه ينخست

دکتر  .١الهور در امتحان متوسطه موفق شد» يو ياَ يد«، از دانشکده .م ۱۹۲۷در سال 
ان يحه بود و ميذوق و قر يق علم و دانش و دارايجوهر شناس، شا يليراالل خيه

 يبرخوردار بود که همة استادانش و ياريان دانشکده، از درک باال و فتانت بسيدانشجو
زبان  درالهور » ياس د«از دانشکده . م ۱۹۲۹در سال  يو. دوست داشتند يليرا خ
اقت و رنج ياستعداد و ل. افت نموديدر يسانس گرفت و بورس دانش پژوهيل يفارس

الهور در زبان  ياز دانشکده شرق. م ۱۹۳۱در سال  ينه باعث شد که وين زميبردن در ا
  .رديسانس بگيفوق ل يات فارسيو ادب
سانس گرفت و با يفوق ل يات فارسياز دانشگاه پنجاب در زبان و ادبدوباره  يو

ار ين امر، باعث افتخار و اعزاز بسيا .٢افت رتبه اول و مدال طال بلند آوازه شديدر
پس از . علّامه دکتر محمد اقبال بود يما دانشجويراالل چوپرا مستقيباشد که دکتر ه يم

الهور در دانشگاه  يد. در دانشکده اس. م ۱۹۳۱نخست از سال  يالت، ويل تحصيتکم
سانس يسانس و فوق ليل يها در کالس يس اردو و فارسيدرس و تدر به پنجاب شروع

ان دانش يبود و در م موفق يليار در دانشکده و دانشگاه خيعنوان دانش  ي بهو. کرد
ت أيعنوان عضو ه به .م ۱۹۳۲سپس در سال . مقبول افتاد يليان خيآموزان و دانشجو

ن ينخست يو. دي، پشتو و اردو در دانشگاه پنجاب انتخاب گردي، فارسيمطالعات عرب
 يا برجسته هاي شخصيتت داشت، قبال يأت مذکور عضويشخص هندو بود که در ه

 يبرا. م ۱۹۳۴در سال  يو. مانند محمد اقبال و عبدالقادر عضو آن اداره بودند
  .٣را مرتب و چاپ کرد» يوان حاليد«و » وان ذوقيد«متوسطه  يها کالس

                                                   
 »آباد حفيظ«با نام  )Hafiz Mirak(توسط حفيظ ميرک » آباد حفيظ«در عهد اکبر شهنشاه مغول اين شهر   .١

  .١٠ص  چوپرا،. ايم.آر  به ک.ميالدي آباد شده بود، ر ١٥٧٠در سال 
  .١٠ص  ،همان  .٢
  ١١ص  چوپرا،. ام.آقاي آر به :ک.ر  .٣



  ١١٨  قند پارسي

همسرش  يسانس را گرفت، متأهل بود وليراالل چوپرا مدرک فوق ليکه ه يزمان
، در ماه دسامبر سال يو. فوت کرد يسبب عوارض به مشترک يپس از هفت ماه زندگ

 هشر ناتـيالله واش«زه، دختر يآن دوش. کرد ينکاح ثان يگر با راج کماريبار د. م ۱۹۳۲
ک، خوبرو، ين زن نيا. بسزا داشت يشهرت يالت گجرات در بازرگانير ابود که د» کهنا

 در کلکته، در اثر ابتال. م ۱۹۸۵ه در سال يژوئ ۲۷خ يز، در تارياور همسر نيوفادار و 
  .١را بدرود گفت يمرض سرطان، زندگان  به

از درس و  ي، در الهور رويگذراندن زندگان يراالل چوپرا برايپس از ازدواج، ه
لتان آمد شهر م به .م ۱۹۴۲در سال  يو. دا نموديش پيگرا يبازرگان به بر تافته سيتدر

 يعنيرا تا استقالل هند  يار، بازرگانيبس ير شغل تجارت شد و با کامرانيو آنجا درگ
با شوق فراوان  يو ادب يعلم يتهايآنجا ماند، در فعال يکه و يتا وقت. ادامه داد. م ۱۹۴۷

کرد و از آن  ياد شرکت ميزبان اردو ز  يي بهمحافل شعرگوشرکت داشت؛ خصوصا در 
واقع گشت که  يشورش همگان» لتانم«در . م ۱۹۴۷متاسفانه در ماه مارس . برد يلذّت م

از  ياريآنقدر خراب شد که بس يو اجتماع ياسياوضاع س. ديگرد يرانيو و يباعث تباه
راالل هم يه. هاده پناه گرفتندگر نيد يجاها  ي بههر سو پراکنده شدند و رو به هندوان

جنّت نظر بست ر يکشم به ، زاد سفر.م ۱۹۴۷ل ماه ژوئن سال ياش در اوا همراه خانواده
ن پهناور مملکت هند ير شوم چنان بود که سرزميتقد يول. و حدود پنج ماه را آنجا گذراند

و . پاکستان يگريبهارت و د يکي: ديم گرديدو بخش تقس  به .م ۱۹۴۷خ پانزده اوت يدر تار
ظ آباد وطن يحف. وجود آمد  به ا دو مملکت با دو نام جداگانهينقشه دن يب، بر روين ترتيبد

، »لتانم« يو يالهور و محلّ بازرگان يعنيس او يو تدر يراالل چوپرا، مرکز علميمألوف ه
  .٢قرارگرفتند همه در قلمرو دولت پاکستان

. غارت رفتند  به ن و مال مردمان همهيبود؛ ثروت، زم يرانيو و يهمه جا منظر تباه
د و غمزده شده ينوم يليار متأثر گشته خيبس يو اجتماع ياسين احوال سيراالل، از ايه

و  يصدها کتاب اردو، فارس ياش که دارا يد که کتابخانه شخصين را شنيا يچون و. بود
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  اهيراالل چوپردکتر   ١١٩

با خود عهد ده و مغموم شد و يار رنجياب بود، برباد گشت، بسيو مخطوطات کم يسيانگل
 رياز کشم. م ۱۹۴۷در ماه اکتبر سال  يو. نخواهد کرد يوطن مألوف رو  به کرد که زنهار

ش همراه يالت اتراپراديدر فرخ آباد در ا يک دهليمهاجرت نمود و نزد يدهل  به
کلکته رفت و   به .م ۱۹۴۸در سال  يسپس، و. سکونت نمود ياش مدت کوتاه خانواده

 يزينه مواد رنگريش را در زميخو يک اندک تجارت و بازرگانو اند. ديآنجا سکونت گز
ن شغل را با ي، ا.م ۱۹۵۵کلکته منتقل کرد و تا سال   به لتان بود،که در م ييايميو ش

در کلکته با دانشمندان زبان و ادب مانند دکتر محمد  يو. ادامه داد ياديشرفت زيپ
گران يو د يقير صديو دکتر زب يکمار چترج يتيداس ناگ، دکتر سنياسحاق، دکتر کال

، در يبرد و عالوه بر بازرگان ياديشان، استفاده زيرابطه برقرار کرد و از مصاحبت ا
متأثر  يليرا خ يسندگان، ويبا ادبا و نو يمعاشرت و. هم معروف بود يادب يها تيفعال

سال  راالل دريه. س گشتيدرس و تدر  به ليده دوباره مايرخ کش يکرد و او از بازرگان
  .١در دانشگاه کلکته مشغول شد يخ اسالميار در بخش تاريعنوان دانش  به .م ۱۹۵۵

 يران در هند بود، وير اياصغر حکمت سف ي، دکتر عل.م ۱۹۵۸که در سال  يهنگام
انش با يپا بي و صحبت يزبان فارس به اش ييسبب استعداد شعرگو  به راالل چوپرا رايه
ران ياصغر حکمت، دولت وقت ا يسفارش عل هب .داشت يدوست م يليان، خيرانيا

سرانجام در سال . در دانشگاه تهران دعوت نمود يران و سخنرانيسفر ا يچوپرا را برا
روابط و فرهنگ هند و «ران سفر کرد و آنجا با موضوع يا به راالل چوپراي، ه.م ۱۹۵۸

که خود سروده بود ز يرا ن ييشعرها يزبان فارس ي بهو. ارائه نمود ييها يسخنران» رانيا
هر کجا او رفت مورد استقبال فراوان قرار . ار دلشاد کرديخواند و شنوندگان را بس

 يليشان خيا به رفتند ويان دانشگاه، همه او را پذياستادان، آموزگاران و دانشجو. گرفت
ي ات، ويدر ادب يافت درجه دکتريدر يدر هنگام اقامت در تهران، برا. احترام گذاشتند

 ير و حواشيبا تفس يزبان فارس  ي بها ان نامهيپا» تايمد بهگوت گ يشر«وضوع م  در
  .دانشگاه تهران ارائه کرد و سپس، از آنجا مدرک دکترا گرفت  به ق و کامليدق
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  ١٢٠  قند پارسي

در  يخ و فرهنگ اسالميهند بازگشت و در بخش تار به .م ۱۹۵۹در سال  يو
و پنج سال خدمت، از آن  ستيپس از حدود بي و. کار گماشته شد به دانشگاه کلکته

از دانشگاه تهران باعث شد  يات فارسياو در ادب يمدرک دکترا. ديبخش بازنشسته گرد
و اردو در دانشگاه کلکته  ي، فارسيعرب يها أت مطالعات زبانيس هيعنوان رئ  به که

ت يشرفت وضعيپ به اش، هيراالل چوپرا تا چند سال با خدمات گرانمايه. منصوب شود
  .١نمود يانيکمک شان بخش يا

؛ ي، ادبيعلم يها راالل چوپرا با مؤسسات و انجمنيدر کلکته، ه ياقامت طوالن يط
ه سماج، آرزو مجلس، بزم ين، آري، انجمن جيمانند انجمن مهابود يو اجتماع يفرهنگ
زبان اردو   به سرودن شعر يو. ره ارتباط داشتيو غ ياردو بنگاله غرب ي، و آکادميپارس
و بزم مشاعره اردو  ييداشت و در کلکته اغلب، محفل شعرگو يست مدو يليرا خ

، فراق يح آباديبرجسته اردو مانند جوش مل يکرد و از کالم شعرا يبرگزار م
  .٢برد يار لذّت ميره بسيو غ ي، جگن نات آزاد و ساغر نظاميگورکهپور

تعداد و سبب اس به شيخو يراالل در زندگانيباشد که ه ين امر هم قابل ذکر ميا
 يتعداد يات فارسينه زبان و ادبيدر زم يو فرهنگ يو ادب يعلم يها تيهنر و فعال

ان دانشمندان و يقدر و منزلتش م يافت نمود که باعث افزونيزه را هم دريجا
فروغ روابط  يبرا يران وياز طرف دولت وقت ا. ديبرجسته گرد هاي شخصيت

و  يعلم يها که در مجله يو فارس يسيان انگلزب به شيها ران، با مقالهيهند و ا يفرهنگ
. ر قرار گرفتيمورد تقد يو فرهنگ يشد، با کسب مدال علم يران چاپ ميهند و ا يادب

دولت ران يت روابط هند و اياش در تقو خدمات ارزنده ي، برا.م ۱۹۶۴گر در سال يبار د
ور کشور هند با س جمهيرئ. م ۱۹۸۴اعطا نموده و در سال  يو  به ران مدال طاليوقت ا
رنامه، لوح افتخار و يرا با تقد يو يات فارسينه زبان و ادبيراالل در زميخدمات ه  به توجه
زه غالب، ي، جا.م ۱۹۸۹در سال . ق کرديافت، تشوياو ادامه  يان زندگيکه تا پا يپاداش
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  اهيراالل چوپردکتر   ١٢١

، يعلم يها گر انجمنيعالوه، د  به .اعطا شد يو  به زينگه نيرسيو يبها يالملل نيزه بيجا
  .١دنديبخش ياديرا قدر و منزلت ز يها و انعام و اکرام، و زهيبا جا يو مذهب يادب

  ران کلکتهيرابطه با انجمن ا
ان يتا پا. م ۱۹۴۹راالل چوپرا از سال يباشد که دکتر ه يذکر م به ن باره، الزميدر ا

تر در مالقات با مؤسس انجمن دک يو. ران کلکته ارتباط داشتيبا انجمن ا يزندگان
ت يان عمر، مسئوليتا پا يو. م نموديانجمن تقد  به اش را محمد اسحاق، خدمات ارزنده

 يو ادب يعلم يها عهده داشت و با مقاله  به را» کايرانيندو ايا«رة مجلّة يأت مديه
  .داد ينت ميش مجلّه را زيگرانبها
 يتونهااز س يکيار فعال و پرتحرک بود و يس انجمن، بسيعنوان معاون رئ ي بهو

 يهمه اعضا. انجمن حاصل بود يرومنديشد که از او، استحکام و ن يانجمن شمرده م
در انجمن را الزم و باعث فخر و مباهات  يدوست داشتند و حضور و يليرا خ يانجمن و

 يات فارسيخ زبان و ادبيت بزرگ و برجسته که نامش در تارين شخصيباالخره ا. دانستند يم
  .، رهسپار ملک عدم گشت.م ۱۹۹۴ه يژانو ۲۱خ يه در تارديدر بنگاله ثبت گرد

  يزبان فارس ي بهو ادب يآثار علم
 يکيبود که در نثر،  يسندگان فارسين ادبا و نويتر از برجسته يکيراالل چوپرا يدکتر ه

هرچه نگاشت،  يکم نوشت ول يليخ يو. ان استيتا و رامايش باگوت گياز آثار گرانبها
  .دارد يفارس  به تنسب ينشان از دانش و

 را» تايباگوت گ« يو. شود يدر ادامه نقل م يو ياز اقتباسات نثر فارس يا نمونه
  :کند يم ين معرفيچن يزبان فارس  به

منظور نگاشتن  به دهد که يل مياز رزم نامه مهابارتا را تشک يتا بخشيباگوت گ”
شنا يکر يشر يمات روحانيرانه پاندواها و تعلياز اعمال و اقدامات دل يادگاري

هنود نقش  ين کتاب مقدس که در کتب مذهبيا. ف شده استياسا تأليتوسط و
مخصوص آن  يتا فصليفصل است و گ ۱۸د، مرکب از ينما يم فايرا ا يمهم
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  ١٢٢  قند پارسي

که » شنايکر«ن ياست ب يا ن مکالمهيقت، ايدر حق. است» شم پرويب« به موسوم
دان يقت است در ميطالب حق يکه فرد» ارجون«است و  يزديمظهر ذات ا

ان ين کوروها و پاندواها نبرد در جريوسته بيپ که در آنجا» شتريکوروک«جنگ 
  .١“را پاندواها امالک کوروها را غصب کرده بودنديز. بود

  :سدينو يان ميدرباره راما
م است که فتوحات دو خداوند ياز دو رزم نامة مهم هندوان قد يکيان يراما”

رت و فتوحات رام چندر است يس  به ان مربوطيراما. دهد يهندوان را شرح م
ند و او را پرستش يگو يانسان کامل م يعني» مرجا دا پرشوتن«او  به هندوان که
شنا يم کرياحوال و تعال يگر است که حاويمهابهارت، رزمنامة مهم د. کنند يم

 بر يبر ناحق و دوم ياول يرا که بنا» پاندوان«و » کوروان«در آن جنگ . است
  .٢“ان نوشته شده استيحق بود و آن کتاب، بعد از راما

دانست و  يخوب م يليرا خ يراالل، فارسيشود که ه يفوق روشن م يها از عبارت
د يم و جديقد ياو مملو از فارس يها نوشته. داشت بر زبان استعداد کامل و بالغت 

ات يهم در موضوع زبان و ادب يسيزبان انگل  ي به، ويعالوه بر زبان فارس. باشد يم
و » برهمن«، »موالنا ابوالکالم آزاد«مانند  يو يها نگارش. نوشت يخوب م يليخ يفارس

ندو يا«مختلف مجلّة  يها در شماره يسيزبان انگل به رهيو غ» نايس يخ ابو عليش«
  .٣شود يافت مي» کايرانيا

از او  ياشعار ادامه،در . سرود يشعر هم م يفارس  به ،يسندگيچوپرا عالوه بر نو
 يفارس  يي بههم بوده و در شعرگو يشاعر فارس يشود تا روشن گردد که و ينقل م

انگزار انجمن يدر مورد دکتر محمد اسحاق بني و. داشت يياستعداد و مهارت بسزا
. شود ياز آن نقل م يت سروده که فقط بخشيب ۱۸مشتمل بر  يا دهيکلکته قص -ران يا
  :ديگو يم يو
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  اهيراالل چوپردکتر   ١٢٣

ــده بــ  ــي ســحاب  آم   فطرتاً مي نوش شد هر شـيخ و شـاب    ر آســمان خيل
ــاد هـــر ويرانـــه    اي دامـان گشـت هـر کاشـانه     گل بـه   اي شـــد چنـــان آبـ

  نصـيب  واصـلِ محبـوب شـد هـر بـي       هــر رقيــب امــروز شــد يــار و حبيــب
ــتاق را  ــده مشـ ــيبي بنـ ــحاق را   خـــوش نصـ ــر اســ ــد دکتــ ــادم آمــ   يــ

  هرش شد بـاطنش همچـون فقيـر   ظا  نظيـر  چـون و بـي   مثل و بي عالمي بي
ــرد  ــال کـ ــه ارسـ ــازه انبـ ــه تـ ــرد     تحفـ ــوال ک ــش اح ــن پرس ــتر زي   بيش
ــار را  ــاد يـــ ــوردنش آورد يـــ ــعار را   خـــ ــن اشــ ــار آورد ايــ ــاد يــ   يــ

ــر را در خــورم  مــن نمــي  کـنم مـن بـر خـورم     شکر نعمت مـي  ــه ب ــم ک   دان
ــر   ــن اميـ ــر ابـ ــن اميـ ــر ابـ   هديه ايـن شـعر خشـک از مـن پـذير       اي اميـ

ــاره ــاي  پ ــه ه ــي آرم ب ــف دل هم   ١»گر قبول افتد زهـي عـزّ و شـرف   «  ک
ه تشکر است که در جواب ارسال تحفه انبه از يهد يا گونه  به ن قطعه اشعاريا

اصغر  يدکتر عل ييقطعه خوشامدگو  به نکيا. طرف دکتر محمد اسحاق سروده شد
 کلکته که -ران يبزم ا  به شانيران در هند، هنگام ورود اير مملکت اير کبيحکمت سف

چوپرا در اوج انبساط و وجد و . شود يسروده شد اشاره م. م ۱۹۵۷سپتامبر ۱۴خ يتار  به
  :ديسرا يسرور م

  حبــذا امـــروز چـــه مهمـــان ذي شـــان آمـــده 
ــده    ــران آمــ ــزم ايــ ــتان بــ ــان گلســ   باغبــ

ــه     ــران ب ــه اي ــفير خطّ ــت س ــر حکم ــد دکت   هن
  آســـمان علــــم را خورشـــيد تابــــان آمــــده  

  تـــر گرديـــد ازو پختـــهارتبــاط هنـــد و ايـــران  
  اين مصروف و کوشان آمـده  روز و شب او خود به

ــر  ــا و گب ــدو و ترس ــود  هن ــل جه ــلم و اه   و مس
ــده    ــان آمـ ــزاي پريشـ ــزمش اجـ ــع در بـ   جمـ
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  ١٢٤  قند پارسي

ــا هــم شــدي   ــر ب ــران اگ ــد و روغــن اي ــور هن   ن
ــده    ــان آمـ ــمع تابـ ــم و ادب را شـ ــرو علـ   رهـ

  جمع کـردن اهـل علـم و ذوق و تهـذيب و ادب    
  کن از حکمــت چــه آســان آمــدهبــود مشــکل لــي

  وهـم و گمـان   بزم ايران بزم حکمـت هسـت بـي   
ــده  ــذا او سرپرســــت بــــزم ايــــران آمــ   حبــ

ــي  ــت م ــر امان ــاليقين   گ ــران ب ــا را از اي ــد م   رس
ــه  ــران بـ ــه ايـ ــده  خانـ ــتابان آمـ ــل شـ   تکميـ

ــه    ــن دم ب ــب م ــد از ل ــر آي ــاتم ب ــن مناج   دم اي
ــده   ــزدان آمـ ــاه يـ ــر در درگـ ــايم بـ ــن دعـ   ايـ

ــر  ــد و اي ــک هن ــد نزدي ــا اب ــدگر  ان ت ــا يک ــر ب   ت
  از نگاهـــت ز اهتمـــام بـــزم ايـــران آمـــده    

  اين فقط اعجـاز اسـتقبال حکمـت شـد کـه مـن      
  ١مايــه هــم امشــب غزلخــوان آمــده عشــرت بــي

با و قشنگ در وصف آن يز يها مرصّع با واژه يشود که چه شعرها يمالحظه م
ان در يقدرت زبان و ب. تان اسيرون از حد وصف و بيمهمان ارجمند سروده که ب

 ۲۰قطعة مزبور مشتمل بر . با را در بر دارديان زيو ب يز، روانيشعرها روشن است و ن
از اوست که  يگرينک قطعة ديا. دياز آنها نقل گرد يفقط تعداد يت شعر است وليب

از  يفقط تعداد ي، ول٢ران در منزل نو نوشته شديمناسبت افتتاح بزم ا به ت دارد ويب ۳۸
  :شود ير نقل ميات، در سطور زين ابياز ا

ــه ــده  نغمـ ــدليبان آمـ ــاي عنـ ــتان آمــده     هـ ــت گلگشــت گلس   وق
ــي   ــرت م ــاد مس ــرف ب ــر ط   طــائران هــر ســو غزلخــوان آمــده  وزد ه
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  اهيراالل چوپردکتر   ١٢٥

  هر سو حسن عريان آمـده  چون به  چيست وجه انبسـاط و فصـل گـل   
ــده      ســاقي بــزم طــرب ايــن مــژده داد ــوان آم ــد رض ــين هن ــر زم   ب

ــده   هندوسـتان زمـين   داني بـه  تو نمي ــران آمــ ــزم ايــ ــاد بــ   انعقــ
ــده     دکتـــر اســـحاق آن پيـــر مغـــان  ــدان آم ــزم رن ــن ب ــاقي اي   س
ــد   ــول ش ــد را مقب ــودش هن ــده     از وج ــران آم ــذيب اي ــو ته ــار س   چ
ــاگزير  ــران را مکــان شــد ن   جهــدها تــا حــد امکــان آمــده      بــزم اي
ــي   ــارک منزلـ ــن مبـ ــاح ايـ   امشب اينجا بـا چـه عنـوان آمـده      افتتـ

ــده    نهنـد  نايش خوب و پخته مـي  تا به ــان آمـ ــال مهمـ ــالم بنگـ   عـ
  ١تــر در هنــد و ايــران آمــده پختــه  اين يقين دارم کـه راه و رسـم مـا   

باشد که در  ين دکتر محمد اسحاق مآ يران و بانيقطعة فوق، در وصف انجمن ا
راالل يه يژگيک وي. دارد ي، خون جگر فراوان او، نقش اساسش انجمنيرايش و پيآرا

کند  يران را ابراز ميهند و ا يدر هر قطعه شعر، مودت و دوست ين است که ويچوپرا ا
نقشه جهان  يخواهد که هر دو کشور با هم متحد و مستحکم باشند و بر رو يو م
  .نده بماننديپا

. گردد يباشد، درج م يت شعر ميب ۲۲ر مقدم که شامل يک قطعه خياز  ياتينک، ابيا
. باشد يکلکته است که در خور توجه م به رانيران ايا ورود دبن قطعه در رابطه بيا

  :ديسرا يچوپرا م
  که بر سطح زمينش عزّ و شان آسمان بينـي   بيا بار دگر خوشـبختي هندوسـتان بينـي   
  شادي شـادمان بينـي    ها به همه هندوستاني  به در کردند از هندوستان رنج و غم و کلفت

  زبان فارسي حالِ دل مـا ترجمـان بينـي     ي گويـان روابط داشته بوديم ما بـا فارسـ  
ــد قنــد پارســي آمــد  ــان هن   که خسرو غالب و اقبال را معجز بيان بينـي   بــراي طوطي
  اش اسالميان بيني فدايش هندوان بينـي  پي  زبان فارسي محبوب هر دو هندو و مسلم

  مم در ميـان بينـي  بز  به پنج ايرانيان حاال به  ي شادي سرايد خيـر مقـدم را   دل ما نغمه
  به هند ايران دارد ربط ديرينه عيان بينـي   علمبردار تهـذيب وطـن ايـن ميهماناننـد    
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  هر سو رونق بستان و گل را در خزان بيني به  آيـد ز اعجـازش   دم شيراز در بنگالـه مـي  
  که سودم سود بيني و زيانم را زيان بينـي   سـازد  مرا با تو چنان ربط کهن دمساز مي

  ١وفاي مايي که افسانه بر هر زبـان بينـي    تـر باشـد   تـر پاينـده   اين روابط پخته بيايد
م يخ قدياز تار که در آن، يرانيمهمانان ا به ر مقدميعرض خ ياست برا يا ن قطعهيا

در بنگاله  يات فارسيخ فرهنگ و زبان و ادبيژه تاريران بويروابط هند و ا به مربوط
  .داشت يارير بسيأثسخن گفته است که بر مخاطبان، ت

ش را از دانشگاه تهران يخو يراالل چوپرا، مدرک دکترايکه پروفسور ه يهنگام
 يسخنران يه مدرک دکترا در حضور استادان و دانشمندان فارسيافت نمود، در دفاعيدر
 يو تسلّط او بر زبان فارس ييو استعداد و توانا يو يدان يل فارسيراد نموده که دليا
. شود ياز آن درج م ياقتباسات صفحه است که ۱۱خطابه مشتمل بر ن يا. باشد يم

  :کند ينطور آغاز خطابه ميپروفسور چوپرا ا
  غريب شهر سخنهاي گفتني دارد  بياوريد گر اين جا بـود زبانـداني  ”

  استادان محترم و دانشمندان
اب ز را که دربارة کتين رسالة ناچيبدون تعارف و تکلف افتخار دارم که امروز ا

ت يون از جمعيليصد ميفه سين صحيتر ن و مقدسيتر که مهم» تايباگوت گ«ن يمب
ف يتأل يسيد نفيسع ياستاد محترم جناب آقا يها ييهندوان است و با راهنما

  .٢ات تهران بگذارميقدر دانشکده ادبيدر معرض قضاوت استادان عال …ام کرده
  :سدينو يدر ادامه م يو
 آورم که مربوط ياد مي به خودم را يش سالگو ش يک خاطره از سيامروز ”
ده در ياتمام رسان  به رستان راية خود امتحان دبياست که من از قر يزمان  به

ي روز. گر علوم مستغرق گشته بودميو د يميک و شيزيات، فياضيمسائل ر
 تايمنتخب از باگوت گ ياتيدم که ابيرا خر يبازار رفتم و رسالة کوچک  به
دانستم  يت را نميچون تا آن وقت زبان سانسکر. در برداشت را يزبان فارس  به
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  اهيراالل چوپردکتر   ١٢٧

ن رسالة کوچک يآن زبان بخوانم، لذا ا به را يتوانستم آن کتاب فلسف يو نم
ن يريات موزون و زبان شيتوان تصور کرد اب يم. ر را جلب کردينظر حق

ن و يچقدر دلنش يعال يا فلسفه يبحر متقارب و دارا يروان به ، آن هميفارس
ک کتاب فلسفه بود و ين برخورد من با ين نخستيا. ن خواهد بوديسحرآفر

  .١“تا را در بر داشتياز کتاب بزرگ باگوت گ يحال آنکه فقط جزئ
  :سدينو يگر ميد يدر جا يو
تا  يتکاپو افتادم ول  به »تايباگوت گ«ترجمة کامل  ين راه، من در جستجوياز ا”
م کشور بزرگ يتقس. تادفيدست ن به ست سال گذشت و مطلوب منيب

. از آوارگان بودم يکينجانب هم يخانمان کرد و ا بي ها نفر را ونيليهندوستان، م
ک کتابخانه بزرگ و با ارزش که يو پنج منزل داشتم و  يدر پاکستان، س

از » تايباگوت گ«مات يتعل يحاصل عمر من بود و همه از دست رفت؛ ول
ق نمود که ياست، مرا تشو ياضيض فيبوالف به منظوم که منسوب يق فارسيطر
  .٢“باشم يراض ياله يرضا  به د نشوم ويناام

  :ديگو ين ميپروفسور چوپرا، همچن
 ت هندوانيفه سانسکرين بار، صحيافتخار است که نخست يجا ن واقعاًيا”
واسشت  وگيشاد، ويان، اوپانيمهابهارت، راما. ترجمه شده است يزبان فارس  به

در زمان . بوده است يکه ترجمه شده، فارس ين زبانيلاو به تايو باگوت گ
صد سال قبل از  - يالديم ر در آغاز قرن پانزدهمين پادشاه کشميالعابد نيز

ترجمه شد و در مقابل گوهر  يزبان فارس به کتاب مهابهارت - اکبرشاه مغول
قرار گرفت و در همان  يشاهنامة فردوس يعنيران يات ايخ و ادبيتاجدار تار

ترجمه  يزبان هند به آن را» بت يبود«نام  ي بهرياز براهمة کشم يکين، دورا
له ير رفت و در عوض، کتاب کليکشم به اتيآب ح يجستجو به هيبرزو. نمود

د و الهام بخش يپوشان يراهن هندير، شاهنامه را پيکشم يو دمنه را آورد ول
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  ١٢٨  قند پارسي

انه قرن يدر م» تيکلهن پاند«د که يگرد» يراج ترنگن«نام  به گريک شاهنامه دي
ت يميم و صميتحک. ت منظوم نموديسانسکر زبان  به ، آن رايالديدوازدهم م

 يخ شروع شده بود وليران، از زمان قبل از تارين هند و ايب يروابط فرهنگ
  .١“تر کرد تر و تابنده ندهيامتداد زمانه آن روابط را پا

 راالل چوپرايروفسور هم که پين است که بدانيم اقتباسات خطابه ايمقصود از تقد
زبان  ي بهسندگيمسلّط بود و او عالوه بر سرودن شعر و نو يليخ يزبان فارس  به

نمود چنانکه از اقتباسات  يراد ميا يچ تکلّفيهم بدون ه ي، در آن زبان سخنرانيفارس
ات يمعلومات ارزنده و مشتمل بر تجرب ين خطابه دارايا. اش روشن است خطابه

د و يار کشياخذ درجة دکترا رنج و زحمت بس يبرا يباشد که و يپروفسور چوپرا م
خوب . نمود يينه راهنماين زميان و پژوهشگران را در ايآموزان، دانشجو گر دانشيد

  .٢ميشتر استفاده کنين خطابه، بيا ياست از تمام
 ين دانشمندان زبان فارسيتر از برجسته يکيراالل چوپرا يبه هر حال، پروفسور ه

سنده يعنوان استاد، شاعر و نو به آمد که يدر بنگاله محسوب م يالديستم ميبدر قرن 
، يروابط فرهنگ يران آوازه داشت و برايهند و ا يعنيدر هر دو کشور  يزبان فارس

  .فا کرديا يمهم ان هر دو کشور، نقشيم يو ادب يعلم
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