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 يعت و عناصر فرهنگيکه از لحاظ طب يندگيت و رباين هندوستان با آن جذّابيسرزم
ش را در نهاد انسان يها ييبايتماشاگاه ز  به دنيدار و خواهش رسياق ديوسته اشتيدارد، پ
ن اصالت و نصرت يز هميش نيم و روزگاران پيد در عهد قديشا. سازد يگر م جلوه
ران يام يمرديد و بعداً همت و پايکش يجانب خود م به اعران را در نظر اولش يروحان

ن يا  به ن خاطر است که هرچند بارهايهم به .اتياز شعر و ادب يبانين منطقه در پشتيا
خاک و  يي، از تماشا و شناساين و شهر و بالد مختلف آن مسافرت انجام دهيسرزم
 . ندما ياق خواهيار هنوزم در اشتين ديآب ا

ده غفّاراوه، ي، پروفسور اميلولوژينفر دکتر علم ف ۳ما   به ۲۰۰۸دسامبر سال  ۲۱ در
ن سطرها اتّفاق افتاد که بار يافه و مؤلف ا ، پروفسور مطلوبه خواجهيلولوژيدکتر علم ف

استادان زبان  يالملل نين انجمن بيم ۲۹ن مسافرت انجام داده، در ين سرزميا به گريد
عت، يطب يها يض نزاکت و رنگارنگيگرباره از فيم و دييشرکت نماهندوستان  يفارس
 .ميض برداريف يو علم يرومند ادبين حوزة نيفرهنگ و هنر ا يها يدار نادره
با ابتکار  ۱۹۷۸سال در هندوستان  يد شد که انجمن استادان زبان فارسيادآور باي
ت آن يفعال ياساسافته، هدف و مرام يس ياز دانشمندان ممتاز مملکت تأس يگروه

و  يعلم يق و نشر آثار غنيتحق  به يات فارسيدعوت محقّقان و هواداران زبان و ادب
شخص  ينفوذ علم ن انجمن بايس ايرئ. است ين کشور باستانيزبان ا يفارس يادب

ه يفات گرانمايکه نام و تأل است يهر دهلوظن اين سرزميدانشمند و خاورشناس ممتاز ا
 .باشد يار مي ز شهرتيکشور ما ن يو علم يادب يها او در حوزه

هندوستان  يان هر سال انجمن استادان زبان فارسيدرآمده است که پا  حکم عنعنه  به
سهم  ير گردد که در رشد ادب فارسين پهناور هند دايسرزم ياز شهرها يکيدر 
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ن انجمن بانفوذ را يا يشرف برگزار ۲۰۰۸ب، سال ين ترتيبد. سته گذاشته باشديشا
 يها در معروضه يعلم يهاين محور بررسيا  به وابسته. ديمضافات بنگاله صاحب گرد

پروفسور . ن منطقه قرار گرفتيا يو علم يط ادبياز ما فرهنگ بنگاله و مح يکيهر 
، »کستانيه و تاجيور در روساگت تاندرنيابترجمة آثار ر«ده غفّاراوه در موضوع يام

نه در موضوع يو کم» ها يوصف بنگاله در مثنو« افه در موضوع پروفسور مطلوبه خواجه
 يعلم يها يسخنران» جهان يها در کتابخانه» يريشرفنامة من«موجودة  يها نسخه«

 .ميش را آماده نموديخو
ک نکته در نهادمان يم، احساس شناخت و معرفت يشد يما آمادة سفر بنگاله م يوقت
اد يز يها ن طول ساليبت آن سرزمم که محيرهسپار ياريد به کرد که حاال ما يبروز م

ده، در يمان را سرشار عشق و ارادت و اخالص گردان اتيشاعران و بزرگان ادب يها قلب
ل، مکان يات اصيو نزاکت، زادبوم فرهنگ و ادب ييبايعنوان تمثال ز به يادب فارس

 .ده بودياعتراف گرد يپرور و ادب يساالر گفرهن
و مهر و  يپرور دگاه نفوذ ادبياست که از د يا ن، بنگاله همان حوزهيدر کنار ا

ش خواند، يدامن خو به را يت صاحبقران ادبين شخصيا يرازياعتقاد در زمان حافظ ش
دا نموده، يپ ياديابد و حافظ هم عشق و عالقة زيآن بهره  يو ملکوت يبيغ يتا از صدا

 :فطرت و فرهنگ بنگاله گفته بود يمکرراً با احساس بزرگ
  رود بنگاله مي زين قند پارسي که به  شوند همه طوطيان هند شکن شکّر

اق شرکت يز اشتين بنگاله واقعاً هم پرآوازه بود و حافظ ضمناً خود نيمجلس سالط
بنگاله و تعلق خاطر با  يو مسافت طوالن يريبنا بر ضعف پ يدر آن مجلس داشت، ول

شاه ابن  ن اعظميالد اثيغ نتوانست دعوت سلطان» آباد  م باد مصالّ و آب رکنينس«
  :اسکندر را قبول کند

  رود غافـل مشـو کـه کــار تـو از نالـه مــي       الـدين  حافظ، ز شوق مجلس سلطان غياث
» خ فرشتهيتار«معلومات  به بنا. هند دعوت شده بود  به ن همياز اقبل حافظ 

هند  هب مالقات و مصاحبت حافظ مشتاق شده، او را به ة دکنيان سلطنت بهمنيفرمانروا
دکن سلطان محمودشاه  ينجو که در دربار والياهللا ا ر فضليم يدعوت نمودند و حتّ

دفعة اول . حافظ خرج راه هم فرستاده بود به منصب صدارت را داشته است، يبهمن
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 ن دفعه حافظيا. ده بوديا از سفر هند دست کشيسبب خطر در بهحافظ  خواجه  
ن يالد اثيسلطان غ  به ياکتفا کرد و غزل» يارسقند پ«بنگاله نرفت و با فرستادن   به

 : ن استياش ا علطفرستاد که م
  …رود ة غسـاله مـي  ثالثاين بحث با   رود ساقي، حديث سر و گل و الله مي

با . م ۱۳قرن  يدر بنگاله در ابتدا يات فارسيقابل تذکّر است که رواج زبان و ادب
ن يا يدر ط. دارد  افته، تا کنون ادامهين آغاز ين سرزميظهور حکمرانان مسلمان در ا

 يت و سرپرستيسبب حما  به رد،يگ يسال را در بر م ۷۰۰ش يکه کم و ب يدوران طوالن
خان  يخان، مرشد قل ستهير جمله، شاين، ميالد اثيپرور، چون سلطان غ حکمرانان ادب

هنرپرور ن خطّة علمدوست و ياز ا ياديدانشوران ز يات فارسياز زبان و ادب. يرهو غ
 .اند دهيانجام رسان به ات و فرهنگ خدمت ارزندهين ادبيبرخاسته، در رشد و نمو ا

 ن مدبر کهيالد اد داشت، تا آن جا که شمسيدر بنگاله نفوذ ز يشعر و زبان فارس
در بنگاله بود، اصرار  ير خسرو که چنديد، از اميرس» يرمنشيم«ا ير کلّ يمقام دب  به
 . نديجا اقامت گزکرد که دائم در آن يم

ز يدل نيرزا عبدالقادر بيم ين حوزة ادبيا  به از سر عشق و عالقه و ارادت تمام
 .نمود يش را آن جا سپريخو ياز زندگ يفرصت

. دارد ينقش و مقام مؤثر يو هند يخ فرهنگ فارسيبنگاله واقعاً از چند نگاه در تار
مقام  يبرجستة ادب يها تيات با حضور شخصيرشد ادب درن حوزه ين که ايدر کنار ا

و  يآثار مذهب ين خطّه در نشر و معرفيگر سهم اياشته است، از نگاه دد يا ارزنده
 يمة فارسيقد يها ن چاپخانهيرا نخستيز. ز قابل توجه استين يخيو تار ي، ادبيعرفان

ن يو امثال ا يخيو تار يادب يخطّ يها نشر نسخه  اب دا کرده،يمحض در آنجا ظهور پ
 .اند ما را تا امروز انتقال دادهات گذشتة غنامند يادب يچاپ لوح ورتص  به

 يزبان بنگال به تينسکراو س ياز آثار فارس يارين و امرا بسيسالط يبانيبا پشت
ر يبارها از جانب شاه محمد صغ» خايوسف و زلي«از جمله، قصّة . ده شدنديبرگردان

 يزبان بنگال به )۱۷عصر (ب يغر اهللا بي، غر)۱۷عصر (شاه  مي، عبدالحک)۱۴عصر (
د حمزه يرا، س ينظام» کريهفت پ«و » سکندرنامه«) ۱۷عصر (د هالل يس. ديظهور رس  به
 ياز فارس) ۱۶۸۴ تأليف(را  يقلم عبدالنّب  به متعلّق ي»ر حمزهيام«داستان ) ۱۸عصر (
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. دترجمه ش) ۱۷۰۵-۱۶۹۸(م خانکار ياز جانب عبدالحک» ده مجلس«. درآورد يبنگال  به
، »و مجنون يليل«، »گل و هرمز«، »نامه يطوط«، يفردوس ي»شاهنامه«محمد خاطر باشد، 

 يها وجود ترجمه. ترجمه نمود يبنگال  به يرا از فارس» اخبارالوجود«، »نامه معراج«
و  زبان  به دهد که نه تنها مردم اين سرزمين زبان بنگالي از آن درک مي  هفراوان آثار فارسي ب

 ياند، بلکه در رونق و رواج و انتشار عنصرها اندازه داشته يتوجه ب يات فارسيادب
 .اند دهيسامان رسان به يا برازنده يها ن خدمتين سرزميات و فرهنگ مردمان ايادب

سته يسهم شا يالن داشت که واقعاً در رشد ادب فارسيم ينيراه ما جانب سرزم
البتّه، سخن . ده استيعتراف گردعنوان مهد سخنوران و دانشوران بزرگ ا  به گذاشته،

شتر يشتر و پيخواهد که هر چه ب ياد است و کس ميز يليپرور خ ن خطّة ادبيدر مورد ا
شه ياند زبان آورد، اما دامن فرصت و  به از عظمت و شکوه آن پس از تماشا سخن

ور اگت تاندرنيابسندة محبوب رين فکر از نويسند ا يست برا يکاف… کوتاه است
افت يدر  به ها شده، نياز اول يکيا يآس يبان کشورهايان اديم که از ميشو ادآوري

فاتش امروز سراسر جهان را با يده، تأليبل مشرف گردوزة نيجا ،يزة جهانين جايبلندتر
 .فتح نموده است يو موضوع يو هنر يادب يها تيمخصوص

دسامبر  ۲۶ درتوقف نموده،  يخاک هند ما چند روز در دهل  به دنيپس از رس
 .ميديما عازم شهر کلکتّه گرديتوسط هواپ

 يها يباعث تذکّر است که شهر کلکتّه در چاپ و انتشار آثار گرانقدر و شاهکار
را محقّقان يسته انجام داده است، زيمت شادنة شعر و ادب خيدر زم يات فارسيادب
 يها تيعالو شهر کلکتّه را با نفوذ ف ينيظهور چاپ ماش يخ بنگاله را مرز اصليتار

در هند نامزد  يات فارسيمهد و گهوارة چاپ و نشر و مطالعة آثار و ادب ياتانتشار
دانش و  يريجاد و فراگين هند مردم بنگاله از ايها در سرزم سيبا ورود انگل. اند کرده

حروف  به ن چاپيجاد ماشيا کهها برخوردار شدند  سيانگل يو فنّ يابتکارات علم
نسان حروف يلکيشناسان زبردست سار چرلز و از شرق يکي. ودآنها باز  يکي يفارس
ر يس و دايتأس يکه برا) ۱۷۸۰(چاپ نمودن اختراع نمود  يق را براينستعل يفارس

و اردو را در شهر  ي، عربين چاپ مساعدت نموده، راه انتشار آثار فارسيساختن ماش
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مندان زبان و  مشتاقان و عالقه ين حادثه واقعاً هم تحفة گرانقدر برايا. کلکتّه آسان کرد
 .شد يدر شبه قارة هند محسوب م يات فارسيادب

 يو کتب فارس يفارس يها نة نشر و طبع روزنامهيکلکتّه در زم. م ۱۹-۱۸در قرون 
، اردو ي، عربيصدها آثار فارس. در شبه قارة هند نمودار شد يک مرکز مهميصورت   به
. افتنديها انتشار  ارزنده و مهم در روزنامه يها سياز دستنو ياريده، بسيچاپ را د يرو

. مانندبامروز محفوظ   به له تاين وسيش آورد که آثار مذکور بديپ يتين کار امکانيا
، »مظهرالعجم«، »نيالقوان مخزن«، »سيا کمپن پرينديست ايا« يها ت مطبعهيمحض، فعال

، »يمحمد سلطان«، »کوپهر پرس کلکتّه«، »نشاط«، »گلدسته«، »االخبار سلطان«
 ياند که در نشر آثار غن داشته ينفوذ فراوان …و » سيهندوستان پر«، »االخبار سيرئ«

 يها وانيگر، ديمعتبر د يها نامه ، لغت»برهان قاطع«ما چون،  يو فرهنگ يو فکر يادب
گر يو آثار د» يمعنو يمثنو«، يسعد» گلستان«وان حافظ، يمعتبر د يها شاعران، شرح
 .اند دهيسامان رسان به يمندخدمات ارزش

ک گام بزرگ و ي …آباد و  ، مرشدين چاپ در کلکتّه، هوگليوجود آوردن ماش  به
 يادآوري. و اردو دانسته شد ي، عربيو آثار فارس يفارس يها در نشر روزنامه يخيتار

در جهان  يفارس ينگار چاپ روزنامه يمورد است که محض ظهور فنّ هن نکته هم بيا
ش يدايپ يتوان وطن اصل يشک، کلکتّه را م يشود و ب ين دوره شروع ميهممعاصر از 

ن است که شهر کلکتّه آبرو و افتخار چاپ يا. نامزد نمود يفنّ ينگار مکتب روزنامه
 . را دارد يهن راوم ماراجه ر» االخبار رتيس«نام   به ينة فارسين روزنامة هفتينخست

مربوط است که در چاپ و  ييها ؤسسهس ميتأس  به ن جادهيت در ايسمت مهم فعال
فا يدر هند نقش مهم را ا يکردن دامن زبان و ادب فارس يو غن يانتشار آثار فارس

م جانس يليباشد که آن را سار و يکلکتّه م ييايها انجمن آس ن مؤسسهياز ا يکي. اند کرده
باشد  يم ميلين مراکز دانشکدة فارت وياز چن يگريد. س داده استيتأس ۱۷۸۳در سال 

ة يمؤسسة سوم مدرسة عال). ۱۸۰۰(ست در کلکتّه بنا نهاد يکه آن را پروفسور جان گلکر
 يات فارسيس و خدمت زبان و ادبيتدر  به ش از دوصد ساليباشد که ب يکلکتّه م

 .ستاده استيده ايسامان رسان  به يا برازنده يها تيفعال
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نام جواهر لعل نهرو  هب ث دانشجو در دانشگاهيح  به که من يسال قبل، ضمن ۲۱
آن  يخيتار يها يده بود که از شهر کلکتّه و جايب گرديم نصيکردم، برا يل ميتحص

ف آورده بودند، خواهش آن را ين شهر تشريا به سفران من که بار اول هم. ميدن نمايد
. نديدا نمايپ ييشهر کلکتّه آشنا يخيتار يها ين جايباترين و زيتر داشتند که با معروف

ف يش از همه، تشريشان، پيا يکم بود، من برا يليام سفر خين اين فرصت در اچو
ن مملکت يتر و آثارخانة کالن) ۱۹۰۲( يکتابخانة ملّ ،ن هندوستانيتر کتابخانة کالن

ن شهر واقع بوده، سبب شهرت آن يکه در حدود ا) ۱۹۰۶(ل را يماريه ميکتاريو
م و از مجموع يآثارخانه روان شد به ل از همه،ن، ما، قبيبنابرا. ه نمودمياند، توص دهيگرد

را  ين کشور افسانويخ ايموجود در آن که لحظات مختلف تار يها يادگاريدستاورد و 
 .ميديکنند، برخوردار گرد يم ييبازگو

شهر   به ن سبکرو رويشهر کلکتّه ما توسط ماش يخيتار يها يدن جايپس از د
 ياستادان زبان فارس يالملل نين انجمن بيم- ۲۹برگزار شدن  يجا. ميآباد آورد  مرشد

آباد مقرر شده   واقع در مرشد) س شده استيتأس ۱۸۵۳سال (شننته يهندوستان کالج کر
ش يشود که ب يآباد محسوب م  در آنجا کتابخانة مرشد ينمونة بارز رونق زبان فارس. بود
، يفارس يها زبان  به ات رايادب يهزار نسخة چاپ ۷و  يفارس يهزار نسخة خطّ ۳از 
 .داده است يو اردو در خود جا يعرب

 يها منظره به آباد و هنگام بازگشت کس  ر جادة شهر کلکتّه تا مرشديدر مس يوقت
 ير الهوريمن يها شنامهيث مهر و ستايار حدياخت يدوخت، ب يده مين مضافات ديا يبايز

شاعر با کمال . آمد يخاطر م به ش که در وصف بنگاله سروده است،ا يک مثنويدر 
بنگاله را  يدار، وضع آب و هوا وهياه، درختان مي، گل و گاگنگ يايدر يمحبت و دلبستگ

 :ن مطلب خواهد بودياز آن ع يا صفت کرده است که آوردن پاره ين مثنويدر ا
ــار مســطر   هايش کنم سـر  سخن از وصف گل ــد از ت   شــوم گلدســته بن

ــه   چو اوصـاف گـل سـرخوش نگـارم     ــود خامـ ــارم  شـ ــر بهـ   رگ ابـ
ــس از نــازک  ــدامي زنــد دم  ز ب ــازد ز شــبنم     ان ــاس خويشــتن س   لب

ــي آرد  ــنش حيرانــ ــواد گلشــ   از ايـن معنــي کـه اللــه نقطــه دارد    ســ
  چــو دنــدان بتـــان هنــد شـــبنم     ز داغـش تـا سـياهي يافتـه همــدم    



  با قند پارسي تا بنگاله  ٤٧٥

. ميديآباد رس  شننته مرشديکالج کر  به نمودن فاصلة دور و دراز ما يپس از ط
دسامبر با شرکت  ۲۷ درانجمن  يمجلس افتتاح. مانه استقبال گرفتندين ما را صمزبانايم
از مضافات مختلف هندوستان و  يات فارسياستادان زبان و ادب از ش از صد نفريب

آن  يان برگزاريدر جر. کستان برگزار شديران، افغانستان و تاجيا يمهمانان از کشورها
سفارت  يزن فرهنگي، رايکرجورنب مهندوستان جناب پ يخارج ير کارهايوز

 يلم نور دکتر مهديفوکريس مرکز مي، رئيم نجفيران دکتر کريا ياسالم يجمهور
افغانستان  يزن فرهنگيرضا قزوه، را  يعل يقات فارسير مرکز تحقي، مديريپ خواجه  

نولهسن، يو مع يندگان پارلمنت هندوستان رنجن چودهريد، نمايدکتر عبدالخالق رش
مختلف  يها از دانشگاه يو استادان زبان فارس يش ريشننته دکتر سميالج کرسرور ک

از دانشگاه لکهنو، اختر  ي، غالم نبيکهر از دانشگاه دهلين هند، همچون چندر شيسرزم
و  هگر يعل يمسالااز دانشگاه  يدخت صفويجواهر لعل نهرو، آذرم از دانشگاه يمهد

گران يم اصغر و دي، کليافظ طاهرعل، حينور حسن زاهد ديچون سع يدانشمندان
 .شرکت داشتند

از  يضمن قدردان يکرجوهندوستان جناب پرنب م يخارج ير کارهايوز
  :ن اظهار داشتيبرگذرکنندگان انجمن چن

 گو را يفارس ياد شعرايز يها ستم، اما کتابيبلد ن يفارس متأسفانه، من”
ن ين زبان و اير ايتحت تأث يهن راوم ماور و راگت. ام خوانده يسيزبان انگل  به

و فرهنگ  ينم که لغت فارسيب يد در هند نميچ زبان جديه… اند  فرهنگ بوده
 .“در آن نفوذ نکرده باشد يفارس

ن يران دکتر محمد حسيا ير فرهنگ و ارشاد اسالميام وزين مراسم پيا  در ادامه
شور افغانستان ر فرهنگ کيام وزيسپس، پ. ديت گردأقر يم نجفيصفّار توسط دکتر کر

افغانستان منظور دانشمندان و  يزن فرهنگيرا ،ديتوسط دکتر عبدالخالق رش
رکتور -بيکستان ناياز کشور تاج يندگينما  به بعداً،. ن جلسه شديکنندگان ا اشتراک

 ده غفّاراوه زمام سخن رايغفوراو پروفسور ام.ک بينام آکادم  به خجند يدانشگاه دولت
  :د نموديار گرفت و تأکياخت  به



  ٤٧٦  قند پارسي

  

 يو فرهنگ يدوارم ارتباط علميام… وند داد يهم پ  به ما را يامروز زبان فارس”
 .“ابديروز گسترش  به کستان روزيران، افغانستان و تاجيهند، ا ين کشورهايب

، پروفسور يدنور حسن زاهدين هند، از جمله، دکتر سعياز استادان سرزم يچند
پاس  به نولهسنيو مع يان رنجن چودهرندگان پارلمنت هندوستيو نما يهر دهلوظا

 .ها گفتند سخن ياز استادان زبان فارس يقدردان
 يش را در مورد مشترکات فرهنگيز مالحظات خوين يدخت صفويرمذپروفسور آ

را در  يگاه زبان فارسيان داشته، جايکستان بيران و هند، افغانستان و تاجيا يکشورها
 .مودد نين راسته مخصوص قيا

ن انجمن استادان يم-۲۹ يصفت استاد ممتاز فارس  به يحافظ طاهرعلپروفسور 
ن جلسه، با استفاده يدر ا. دياو اهدا گرد به يل شد و لوح قدردانيهندوستان تجل يفارس

 يفرهنگ يزنيکه از جانب را» يقند پارس«ن فصلنامة ياز فرصت مناسب شمارة آخر
 .ديگرد ييرونمارسد،  ينشر م به نو يران در دهليا ياسالم يجمهور

ه يته يآنجا برنامة ادب. مينمود يسپر» الهالل«مة دوم روز را ما در مکتب دخترانة ين
ن با سرودن اشعار و يد دخترکان نازنياز قرآن مج يا شده بود و پس از قرائت پاره

ن يا  به ش رايخو يمحبت و دلبستگ ياز اشعار شاعران فارس يشعر يها قرائت پارچه
 .نمودند ييرهنگ بازگون فيزبان و ا
 يبزرگداشت منش به ناريروز دوم سم. گشت ين طور، روز اول انجمن سپريهم

 .رضا قزوه برگزار شد  ياست علير به جلسه. ر اختصاص داشتوکش نول
 يرا در شناخت زبان و فرهنگ فارس يا تازه يها فهين انجمن واقعاً صحيا يبرگزار

ز يما ن يادهاين خاطر و ذهن و ينمود و در کنار ا زبان باز يفارس يکشورها يدر ماورا
مان  ما و همسفران يتر از همه، در زندگان مهم. کرد يزيرا جلور يپرجال يها فهيصح

 يدار آن برايقدم خطّة بنگاله که د ونين هماين سرزميدار اياثرات پرنور و مبارک از د
شود،  ينه محسوب ميريد يذوق آرمان و آرزو ساالر و انسان صاحب هر نفر فرهنگ

  .ر گاه زدوده نخواهد گشتينقش بست که تا د


