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  ارسي و بنگالهپ قنِد
  ∗عبدالخالق رشيد

 ،ديار رسين ديا  بهاني غزنوييوفاکش عصر که هنگامه آن از يآوان  ازيفارس ـ يادب در
سبزان هندوستان  خوبان و اريد آن در ادب پروبار  ويهمان زمان تاکنون زبان فارس از
 ن دوي که ا سبب شده استي فرهنگ،يروابط مداوم اقتصاد ،پرورش بازنمانده است از

 ي و معنوي مشترک فرهنگةحلق شه دريهم) ي و هنديرانياـ  يانيآر (يفرهنگ باستان
  .داشته شوند نگه

 را دراش  يجا خي تاري بوده که درازنايمناطق  ازيکي زي بنگال ن،هند ه وقار شبه در
 ر درهالنّءفارس و ماورا ،خراسان ن زبان ازيد اشاعران متعد ،افتهي يادب فارس زبان و

 ند،کاربر هف بيه و رديک واژه قافيث يح  بهکه بنگال را نه تنهااند  مواقع مختلف توانسته
 که اي ث واژهيح  بهن هنديسرزم سراسِر  دريان زبده زبان فارسين واژه را فرهنگيبلکه ا

فرهنگ  جادگرانيا مردم که خود احساسات ماندگار  فرهنگ وةانعکاس دهند و انگريب
 آنها توجه رهم درخو  کرده است ويادآوري بودند هم ي انسانةجامعخ کهن يتار و

 بوده که يادآوريو  ار قابل غورين نکته بسيمن ا نظر  بهن رابطهي ادر .قرارگرفته است
 ، بنگالياهيس ، بنگاليجادوگر جادو و ، بنگالةل واژيتخ و ، بنگالييبايز بنگال و

ات زبان يجاديکه بدون مبالغه ااند  يميمفاهجمع   بنگال همه ازيها نغمه ، بنگالةسبز
 يخيهمه ادوار تار ز درين را پشتو ه مانند اردو ون خطّي ايزبانها گريد  وي دريفارس
چون حافظ  ين زبان فارسيب کيبار ال ويخ  بجاست که شاعران نازک. داده استينيرنگ
 ن بنگال ويمل سرزيد ماشوخي زبان پشتو عبدالحميازدهم هجري  سدةشاعر و يرازيش

                                                   
  . کابل،استاد فارسي دانشگاه کابلرايزِن فرهنگي جمهوري افغانستان و   ∗
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 گريد  بامجاورت  جداگانه درفرهنگيت ي هويدارا ن مستقل ويث سرزميح  بهبنگاله را
  :گويد  چنانکه حافظ مي.ادکرده استيمناطق هند 

  رود  ميبنگاله  به کهين قند فارسيز   هنداِني طوطةشکن شوند هم شکر
  ادبياتن زبان ويسرزم ،نيري شيها حماسه  وها ن ماسهيبنگاله سرزم بنگال و ،يآر
 و سرگردان  صلحجو ويها  باوليها آهنگ  ويقين موسيسرزم ،شکوهمند و پربار

 که يادبيات ، هند بوده استةقار شبه هنرها در گريد و حرکت ن رقص ويباالخره سرزم
  وها هنگامه  وها حماسه انگري بوده بلکه بها ييبايکننده ز حيتشر و انگرينه تنها ب

ن مورد يسرزم ،ن مردان بزرگيسرزم ،ن بوده استين سرزمي ا دريانسان يها تيمعنو
  هنريها شعله افته ويپرورش  نجايخود اة نوب  به کهاي منطقه ا ويان دني کشورگشاتوجه

  نرم ويها  که موجيني سرزم.اند دهيرسان گريمردمان د  وها نيسرزم  بهنجاي اعلوم را از و
آن خود  ازاش  يمعنو  وي ماديرهنما  را بخاطريس فرهنگ پربار زبان فاريگرم کشت
. داده است جااش  يبنگال زياحساس شورانگ نرم و قلب گرم و  آن دريبرا کرده و

) يغرب  ويشرق( بنگال سراسِر  دريسعد حافظ و ،ييسنا ، بلخي پربار موالنايها نغمه
  ازيادي زيشماردارند ورد زبان   داشتند ويد مختلف زندگيعقا  باآن مردمان که در

 يکارکردها و  آن آثاريداشت مضمون معنو درنظر  بان شده وين سرزميگان انخب
برکت  جه ازينت داده است که در شان قرارتأثير تحث يزبان بنگاله طور  را دريجاديا

  .اند دهي رسيشهرت جهان  به خودشانيها نغمه داني جاويها ن نغمهي ايمعنو
 ها درودن سري اي معنويمست و  است که شورها ل باويها ن زمزمهيبنگال سرزم

  زنده دليباولها. افته استي  اهميتگاه درخوريده مردمان هند جايعق مان ويپرورش ا
 يها مند در نغمه ه عالقيانسانها  بهت رايحقان  ويام راستي بودند که پيتي معنويها ستاره
ت يطبع داشت حاالت و رت را بدون درنظيحقان رساند و يشان م  سرگردانيميصم

  .داشتند يان ميحکمرانان ب
 تدريس ارزشهاي لواي آن شرايط آموختن و ي سرشار بودند که زيرها همين هنگامه
 .ا کردبود مهي ساز لحاظ هنگامه هر قارة هند از اوايل قرن بيستم در شبه زبان فارسي که تا

ن يسرزم در آوردند و  رويرسدان زبان فاي جاويهاشاهکار و معتبر آثار به مردان قلم
  .ديگرد ارين دي اقال در دان اهل حال وي رونق دادند و نقل ميان متمادي ساليبنگال برا
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داشته  بنگاله نگه را دراش  اهميتل قرن نوزدهم ي تا اواي که زبان فارسيطور همان
 کثرا داشت و گاهي جاي فارسيها  واژهيآثار زبان بنگال اکثر ن بود که دريبود هم

اد ي را يزبان فارس اي يسندگان زبان بنگالينو
آثارشان   آن را دريها نکه واژهيا ايو  داشتند

 ي زبان بنگالةسنديچنانکه نو .بردند يم کار هب
آثار خود چون  در) ترِم  چاندياريپ(
 ي فارسيها واژه)  بنگالياالل(و ) االگهرردوالل(
  .کاربرده است هر بووف  بهرا

ن يجانش ن که زبان خود راآ  باها سيانگل
 ي که از زبان فارسيريآن اثرپذخاطر  به يسندگان بنگاليکن نوي کردند ليزبان فارس

فراموش نکردند را  يبنگال داشتند زبان فارس مسلمانان در  بامناسبات که گرفته بودند و
 ياله نامهان مقي اجا نخواهند بود که در يب. دادند آثارشان جا در  رايريپذتأثير  وها واژه
را انجام ارزشمندي  ي ادبيم که آنها کارهايشو ادآوري ن دانشمندان راي ا ازيشمار
  .اند داده

سال  سندگان بنگله بود که درين قماش از نوي ا ازيکي :ارجمند علي چودهري
ک ين داستان عشق يموضوع ا ، نوشت»م درپنيپر«نام  ه بيزبان بنگال  دريناولم  ۱۸۹۱
 اگرچه داستان ي بنگالادبياتدانشمندان  نظر به ، استييهند ک دختري همسلمان ب پسر
  فراواناهميت ي دارايخيلحاظ تار کن ازياد نبوده لي زاهميت ي دارايلحاظ هنر از
  رايعرب و ي زبان فارسيها ساختارها و واژه  ازيادين ناول شمار زي ادر. باشد مي

  .ميتوان يمشاهده کرده م
يسزا  با سهميبنگال انکشاف نثر  است که دري بنگاليگري دةسندي نو:حق لمزم 

شان يا. دانست يم زي را ني زبان فارسيزبان بنگال سنده بود که عالوه برين نويگرفت هم
  ازيشان بود که بخشيا.  ترجمه کرده استيزبان بنگال به  راي فارسيآثار  ازيشمار

 يگرانبها ن اثريشان ايل ااو  باريبرا  و ترجمه کردهيزبان بنگال  به را»ي فردوسةشاهنام«
 ه است وکرد معرفيشان  يمندان بنگال هعالق خوانندگان و به  راي زبان فارسيحماس

  .آمده است شمار  بهسندهين نوي ايشاهکار جمله آثار از

نذراالسالم شاعر مسلمان  قاضي
زبان بنگالي از جمله مردان ديگر 
اين سرزمين است که در زير 
ساية زبان فارسي قد برافراشت و 

 .نامدار زمانه خود گرديد
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 ين سالهاي است که بيزبان بنگال  ازيگريسنده دي نو: مشهديالدين پندت رياض
 و» آتش مرغ« ،»شام فتح« ينامها  به رايشان آثاريه است استيزم  ۱۹۱۹ و ۱۸۵۹

جهان  شرق و مبارز  فرزند وةدرباراش  نوشته است که شنگشکارک »شنگشکارک«
 آن ي بوده که معني بنگالةشنگشکارک واژ  بودهي افغانالدين جمال ديامه ساسالم علّ

  .باشد  ميمصلح قوم
ين جمال دسيخصوصاً  ويسندگان هندينفکران و نو روشة همي برا: افغانيالد 

 ستميل قرن بياوا قرن نوزدهم و اواخر که در يزمان ، بوديي آشناة چهريزبان بنگال
 مباحثات و ارين ديمردمان ا  باآنجا در کلکته هم رفت و شهر  بهنمود هندوستان سفر به

 ندهيآ تان سرنوشت هندوسةدربار و يسيانگل  خصلت استثمارةداد دربار انجاممناظرات 
هندوستان   که دريآثار  ازيکي ،نمود تبادل نظر مذاکرات ون ين سرزميروشنفکران ا با

مردمان بنگال  ان روشنفکران ويم ام درين ايهم ه معروف است دريچرينام ن هب نوشت و
 آن  بايکردند ول ع اعالمونمآن م نشر زيها ن سيکه انگل ي طور،ت معروف گشتينها
 ماِتيتعل گريد  آثارةمي ضمي افغانالدين د جمالي سيگرانبها  اثرنيبنگال ا  درههم

 که در ييآنجا از. ديرس مي ديمندان س هعالق مردم و به د ويگرد  ميپخش و  نشرياسالم
ش يافزا به هندوستان رو  کردن دريسويع  شدن ويسويالت عيقرن نوزدهم تما آغاز

بنگاله  ن روند دري اتوجه مي بنگاليعلما  ازيده بود که شماريباعث گرد ن امريبود هم
ه يچريل نپرداختند که بخش او  ميديس پخش آثاِر نشر و  بهن موقعيهم شان دري ا،وندش

  در»تتو ياسالم«نام   بهم ۱۸۸۸سال  را در قسمت دوم آن  وم ۱۸۸۷سال  ل دراو را بار
  .کردند گر نشريد مه آثاِريضم

ن ين سرزميا گريجمله مردان د  ازيزبان بنگال شاعر مسلمان :نذراالسالم قاضي
ز يشان ني ا.ديگرد زمانه خود نامدار برافراشت و  قدي زبان فارسةيسا ريز است که در
اي  مرتبه  بهباالخره و بود  آشنايگان زبان فارسنخب زبان و  بايشاعران بنگال مانند اکثر

ان مردم زبان يم  درحدي يبت يمحبوب از د ويد که کالمش زبانزد مردم بنگال گرديرس
 و شعر ن شاعران بنگال بوده که عالوه بريجمله بزرگتر  ازيو. دبرخوردار ش يبنگال
  دچارم ۱۹۴۱سال   در. کردي روشنگرانه هندوستان سعيها جاد نهضتيا  دريشاعر
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ت يمحبوب هنگامه و شان ازيا شعر استوار و  رسايهم صدا ز بايد ولي فلج گرديضيمر
  .نماند  بازهمتا يب

 ، حافظديوان  ازيها  بود که بخشيزبان بنگال گري دةسندينو :چندر  گريشن
 آثار يمعن ام ويان پيگو بنگله به  را ترجمه ومثنوي معنوي و الطير منطق ،ي سعدگلستان

 ها گونه ترجمه نيشناسان هند ا ادب  ازينظر شمار  به.ديرسان  رايگان فارسنخباين 
  .خوبي معرفي شود بهبنگال   دري زبان فارسيهارشاهکاد که يباعث گرد
 . داشتيزبان فارس  ازاي  بود که بهرهيگر بنگالي دةسندي نو:دانشمند الديناکبر

 کرده معرفي افغان شاه را سهواً آن نادر نوشته است که در شاه را  نادرنمايشنامةشان يا
 دردآور يکارها  ويدهل  بهانشيدن ايشاه و رس  پادشاه شدن نادرة دربارنمايشنامه ،است

  .گويد سخن ميشان يا
 زبان و  بريادب فارس زبان و تأثيرشد که  ادآوريد يمجموع با باال در با تذکار

 ن فرهنگ ازيگان انخبة ط بوده که توسي دريفرهنگ فارس  پربارةثمر  بنگالهادبيات
 تنها بر  نهيري اثرپذنيا زي نهاده بود که بعدين رسين سرزميا  بهق شمال هندوستانيطر
ز نقش خود را يرمسلمان نيسندگان غينو در آثاِر  بله،مانديسندگان مسلمان باقينو آثاِر

ن يک ايکالس آثاِر  ويجمع هواداران زبان فارس از زي ن اوخود  تاگور وةخانواد. گذاشت
ن حافظ بدو .ان استينمااش  خانواده  خود ويها نوشته  حافظ بود که درخصوصاًزبان 
ي است که برايارزش نيا اثر گذاشته است و نات تاگور ندرايافکار راب آثار و  برشک 
دانشمند  ةسنديآن نو عالوه بر. راث مانده بوديم  بهدانشمنداش  پدريمند هعالق از تاگور

  بريعرفان اسالم تأثير( کتاب خود ۲۰۰ ةصفح دخت مشهور در نيپرو ران دکتريا
 يح تا حدي توض»باول تاگور رند حافظ و« ةدربار) ش ه ۱۳۸۳ چاپ سال ،تاگور
  :سدينو  مين خانم دانشمندي ا.است اهميتن بخش آن قابل ي من اي دارد که برايخوب
آن را اساس  عشق و  بامالزمت آنها باول در  اشتراک رند وةن وجيتر برجسته”

  ازي است که برخيچنان جد ،يرند تالزم عشق و.  دانستن استيهست
 :گري دةعبار به و). عاشق(رند را  واند   دانستهيکسره عاشقي را يرند ،انقمحقّ

= گرا عقل(ست که عاقل ي نيلسوفيف اهل عقل است و ،لسوفيهمان سان که ف
باول  ـست که عاشق نباشد ي نيرند رند اهل عشق است و ،نباشد) خردگرا
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چندر نويسندة ديگر زبان  گريشن
 ديوانهاي از  لي بود که بخشبنگا

 الطير منطق سعدي، گلستانحافظ، 
 را ترجمه و مثنوي معنويو 
گويان پيام و معني آثار اين  بنگله به

 .نخبگان فارسي را رسانيد

 در. داند ي ميهستاي  ن بهانهيباتريز ستن وين هدف زيتر عشق را مهم ،زين ،تاگور
. مينيب  ميخروش جوش و  را در»عشق بحِر« ي باوليسرودها  ويها سراسر ترانه

آن   به که حافظيگري دمهم اريبساي  نکته
 تفکّر ياصول انکارناشدن از پرداخته و

 ، ناهمسازهايهمساز ،باشد يم زين ،تاگور
  است که از نظريي دادن آنهاي آشتيعني
نامتجانس شناخته   ومتضاد ،گرانيد

  )۲۰۲ ص( “…اند شده
د يرابطه بااين  که در يمشابهت کنم يم فکر
 يمعنو گرفته شود آن تنها همان بار درنظر

 يبي غري معنة درباريگريآن مشابهت د ريغ  در،له استأمس
 آن را وحدت دارد ة که دربارياشارات  دراًموارد خاصت در بسا هندو را که تاگوريدارد ز

 شاگرد حافظ و را توان تاگور ي جاها ميبعض ان داشته تنها دريمذهب خود ب ةيسا در
ط يمح ن اصل اگري هميرو ،مسلسل صورت دوامدار و  بهآنهم نه افت ويموالنا در

آنجا  م که دريدان يم ما خود ميرينگ ات تاگور درنظريجاديدر ا خصوص بنگال را هب
آن  بهز ي ني فارستصوفگر سروران يد وشوند که موالنا   ميدهي ديميمفاه  وها نکته
  :ميکجا بخواني را باهم يلجنْاتين شعر گيلاواي  د ترجمهييايب.  واقف بودنديبخوب

ــ ــران يب ــف خو از، ک ــلط   يچنانکـه خواســت ، سـاغر تـن را  ، شمي
ــاز  ي ته يکرد،  دست خود   با ،بارها ــرد  ب ــر ک ــدگ  زيپ   يآب زن

* 
  ي مـرا  چمـن بـرد    صـد کـوه و      بـه  تا  سرو را ،   بودم بدستت  »ين«من چون   

ــ در ــن ين ــون ،م ــدم چ ــا يدي   هــر زمــان آهنــگ نــو شــد در صــدا  باره
* 

  شود ي م يآن سرشار شاد   از،  دل  رسد دل چون  بر د تو يدست جاو 
  !، گفتارش شـود آنچه نتوان گفت   بگــسلد را يرهــازنج ،تــپش در

* 
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  ي،شـد انـدک   بايجـا ،  در دو دستم    يدهـ   مي عمرها شد آنکه بخشش   
  ين نعمت بس   آ  در يزير  مي گرچه  ي،گنجـد همـ     و يري تدب ي کن يم

 تاگور را ن شعِري اي دکتر روان فرهاديلجتانْيمترجم گ دانشمند ارجمند افغان و
سدينو  مينيچن آن را مقارنه اًبعد نثرساده و  بهلاو:  

  .“ استينشانه آدم ،همچنان ساغر نازک.  استي آدميمطلب از ن”
  :ديگو يم
 ،ود خود فراتر رفتهيق حدود و  ازيخوشنود دلم از ،دان دستان تويتماس جاو با

 ،ساغر  دريختن زندگين ريا ـ من ين دن درين دميا. ديگو ي ميسخنان نگفتن
ش يگنجا ،ين نيکران ا يش بيگنجا دستان من و ه بها هيهد  وها  نعمتين عطايا
ن يلطف ا از و ،ست ا منيانهم زندگ يد پيتجد ،ن دو دستيا و ن ساغريا

  .روم  ميکمال  وي سرمنزل خرسنديسو هب ، تويمهربان
وان يت دين بيا ،ي نة درباريمثنو  آغاِزيها تيب عالوه بر ن اشعاريا  از:مقارنه

 يعشق همچون نا  ويعاشقان ناالن چونا: دهد  ميبخاطر ما زيموالنا را ن ريکب
  . توين عشق در سرنايدمد ا يتا چها درم ـ زن
  :ت اوين بيا و

ــ ــم را نال ــ باي ســرناةدل ـ  ي بو يسرنا که از   دي ـ آ اري   دي
  :موالنا تين بيا زين و

  ١!تو مخروش ،  من در تو فرو دمم      :يگـو   مـي  مـرا تـو   ،  ما تو يسرنا
  وي زبان بنگالادبيات  بري دري فارسيارذ اثرگة که درباريزيچ هرصورت به

است  بسا موارد اشکار  او درآثاِر  زبان تاگور ونيا نامدار  شاعريروند فکر جه برينت در
 ران ويا  افغانستان ويکشورها  بامجموع  و دري فارسيفرهنگ در  با تاگورةآن رابط

داستان کوتاه معروف  ،ع قابل مکث بودهي وسةمانيپ  بهآثارش ةهم ه درن خطّيفرهنگ ا
ک ي  بايشگر بنگالين ستايق اياحساس عم انگر رابطه ويش در ذات خود بواالي يکابل

 بود واش  طي محيبرا  وي وي برايآشنااي   چهرهيان متماديسال مرد افغان تبار که از
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  ٩٦  قند پارسي

  

خانوادة تاگور و خود او نيز از 
جمع هواداران زبان فارسي و 
آثاِر کالسيک اين زبان خصوصاً 

هاي  حافظ بود که در نوشته
 .اش نمايان است  و خانوادهخود

اواخر   بود که دريرانيا  ويفرهنگ افغان  بان مردي اين احساس قويهم .باشد  مياست
به از ين مکتب حبيممعلّ  ازيکي ي عليوساطت مجتٰب  با دوست افغاني شاه آزادم ۱۹۲۹

فانه اغتشاش سأآورد که مت عمل هت ب دعويو
اهللا کشور را ترک  شاه امان  درگرفت ويداخل

ن ين سرزميافغانستان ا نتوانست گفت و تاگور
  .نديک ببينزد زاش را ازي عزيواال يکابل

 يرو زيران نيا  به هفت سال بعد سفرشاًبيتقر
زبان   باتاگور. بود او ي دوستي فارسةزين انگيهم

 اساس دانشگاه ي وقت، داشتياصِّ خة عالقيفارس
ران دعوت يا افغانستان و  را ازين زبان فارسيمبنگال گذاشت معلّ کتان را دري نيشانت

زمان   آنيسنده توانايس کند نوي را تدرين دانشگاه زبان فارسي اد درينمودند که با
 س وي تدرةنجا سلسليدر  نکتان آمد ويشانت به دعوت تاگور به زي پورداود نيزبان فارس

استادان زبان   دوستان ويهمکار  بهرا تاگور اشعاِر  ازيشمار داد و ق خود را ادامهيتحق
  .کرد ترجمهز ي نيفارس
 اکثر  به است که امروزيلجتانْيگاش  معروف همان اثر ماندگار تاگور آثاِراز  يکي
 وز درز امرين اثر ني اي فارسيها ترجمه ،مهم جهان ترجمه شده  زنده ويها زبان

ط افغانستان توس شان دريا  ترجمه که ازخصوصاً زبان معروف بوده ي فارسيکشورها
جمع  از  صورت گرفته استيروان فرهاد  دکتريشناس افغان آقا زبان سنده وينو

کنون ن اثر تايا. ديآ يشمار م ه بيبزرگ زبان بنگال شاهکارن ي ايها ن ترجمهيخوبتر
ن اثر ي ايها ن ترجمهيبهتر از ده است ويچاپ رس  بهخارج افغانستان و ن بار دريچند
  .رود يم شمار ها بيآس  نوبل درةزين جايل اوةبرند دان ويجاو
هم  هنوز ان تاگورمحقّق  وي دوستان هنديبرااست  که ممکن يي از رازهايکي

 ادب و ن مرد بزرگواري ا.هند است رون ازيب در له شناخت تاگورأمعلوم نباشد آن مس
 .شمار آمد هشاعران بزرگ ب ران ازيا بعد در افغانستان و در تر ل اوةهم هند ازفرهنگ 

سال قندهار در ه طلوع افغان که ازينشر  از اشعاراش دريکي يپشتو ن ترجمهيلاو 
 اً را بخود جلب نمود که بعدي خوانندگان افغانتوجهد يرس  مينشر ي بهدي خورش۱۳۱۲



  ارسي و بنگالهپ قنِد  ٩٧

  

  تاگوريه پشتومن ترجيلن اويت ايب چند. افتيامه اد زين گرينشرات د ن سلسله دريا
  :ن بوديا

  ،مادر وطن ،آه
  ،ام  خون خود آمادهيقربان  بهدر راه عشق تو من

  ،نميب  مينيرا در  خوي زندگيابيمن راز کام
  … پاک تو کنميقدمها نثار که خود را

* 
  ،سازد ي مي صاف را جاريها چشمان اشک  تو ازمحبتجوش 

   ، دردمندم آشکاراستيها  تو ازنغمهمحبت غم آلود يصدا
* 

  !وطن ردما
  …ديتر يجان مان دوست داشتن  ما ازيتو برا
  ، نداردي من توانمنديدانم که بازو يمن م

  .بخشد  ميرااي  العاده ک جوش فوقيم ي تو برامحبتکن يل
  ١…ل خواهم آمديمقصود خود نا مطلب و ن است که بري ايآن نشانده و
  راي جهانشاهکارن يا ي فارسـ ي درةترجم ازاي  خواهم چند نمونه يان ميپا در

  :دهم ن مقاله قراريخوانندگان ا خدمت دوستان و  آن دريسياصل انگل با

25 
  يخستگ  ويدرماندگ شب در

  ن برسرميگنغالب آمد خواب س
  چه شود؟ ميهرچه خواهم چشم بکشا

  خواب خوش در است آنکه روم بهتر
  ن توايپا يب پناه مهر در

  !دار بودي توان بيک جان خسته
  يهمه درماندگ  باچون پرستند
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  ٩٨  قند پارسي

  

  د ترا؟يشا د ويبا آنچنانکه
  خواب خوش است آنکه روم در بهتر
  ان تويپا يب پناه مهر در

   شامگه ـروز چون درمانده گردد
  ي کشيش ميپرده شب را برو

  ک شبي تارةهم تاکه آرامد
  د چشم خوديشاگخوش  دهيسپ در
  ان تويپا يب پناه مهر در

In the night of weariness let me give myself 
up to sleep without struggle, resting my 
trust upon thee 
Let me not force my flagging spirit into a 
poor preparation for thy worship. 
It is thou who drawest the veil of night upon 
the tired eyes of the day to renew its sight in 
A fresher gladness of awakening. 

29  
  من زندان شده بهر نام من از

  !ان شدهيانش جان من گريدرم
  آن واريد يدم هر فرازم يم
  ران شدهيعروجش آسمان ح از
  :فتاده برسرم پهنش هيسا

  !چشم من پنهان شده اصل من از
  رفعتش کنم از ي ميسربلند

  شام نم صبح وم آي تحکيپ در
  عظمتش دراي  فتد رخنهيتا ن

  بام کاخ و و تا حصار از اساسش
  منا بهر  ازي شد بندگيزندگ

  !چشم من پنهان شده اصل من از



  ارسي و بنگالهپ قنِد  ٩٩

  

He whom I enclose with my name is weeping 
in this dungeon. I m ever busy building this 
wall all around; and as this wall goes up into 
the sky day by day I lose sight of my true 
being in its dark shadow. 
I take pride in this great wall, and I plaster 
it with dust and sand lest a least hole should 
be left in this name; and for all the care I 
take I lose sight of my true being. 

37  
  شتريگر بيراه د دميچون ند
  م بسريرويجمله ن دهيچون رس

* 
  د توشه و زادم دگرينما يم

  !!ان سفري بپا:الجرم گفتم
  يکنج ظلمت  بهدم رفتنيبا
  !يم خلوتي تاکه جوـ يخموش در

* 
   چنانيخواه نمي ک دانستميل

  کران يجوالنگه من باي  کرده
  ک داستانيزبان  شد بر کهنه ار

  !نزبا دل بر زاشد  نو صد سرود
  ان شد دگرينما يگم شد ار راه

  !!تر فرخنده و باتريز جهان صد
thought that my voyage had come to its 
end at last limit of my power, - that the 
path before me was closed, that provisions 
were exhausted and the time come to take 
shelter in a silent obscurity. 
But I find that thy will knows no end in me. 



  ١٠٠  قند پارسي

  

And when old words die out on the tongue, 
new melodies break forth from the heart; and 
where the old tracks are lost, new country is 
revealed with its wonders. 

49  
  ،ين شدييتخت خود پا از يآمد
  ! من آمديةتا کلب ،يآمد
  ،يزجعا کنج انکسار و  بهمن
  ما يشينغمه درو سرودم يم
  دي شنآن را مهر يوش تو از روگ

  ن شديييتخت خود پا  ازيآمد
  ي من آمدة تا کلبيآمد
  زمان حضورت هر در آنکه دانم

  ي هميقيزبده استادان موس
   پرشکوهيها د نغمهيخوش سرا

  کيمن نوکار نوپرداز ل از
  ي بشنويبخواه ،ييسا آدل با
  يگچاريباي  زان نغمهياله خن

  ست هختيدرآم لطف تو آنکه از
  تو  دربارةبا شکوه نغم

  يلگ من يبرا يرفتگتحفه ب
  ين شدييتخت خود پا  ازيآمد
  .ي من آمدة تا کلبيآمد

You came down from your throne and stood 
at my cottage door. 
I was singing all alone in a corner, and the 
melody caught your ear. You came down and 
stood at my cottage door. 
Masters are many in your hall, and songs are 



  ارسي و بنگالهپ قنِد  ١٠١

  

sung there at all hours. But the simple carol of 
this novice struck at your love. One plaintive 
little strain mingled with the great music of 
the world, and with the flower for a prize you 
came down and stopped at my cottage door. 

65  
  حيات من درين دنيا ، لبريز عشق توهشد
   خود راي ميخود نوش تو ،يزيخود ر ن جامم تويدر

* 
  چشمم در  خلقت خود ازيسو هب ،ينظردار
   خالق وااليکه هست ،آن خود را در ،ينيکه تاب

* 
  بساز خود ،ي و بنوازين نغمه که خود سازآ هر
  بايآن نغمه ز ،وش من گرسد از يسمعت م به

* 
  رددگسرود جانفزا  ،جهان تو ،فتارم گز

  دايجهان پ ردد درگکه   راي آن سروديپسند
  وست جان مني پيشو ،غ خوديدر يبمهر  ز

  !!ديمن ش  درينيبکران خود ب يجمال ب
What divine drink wouldst thou have, my 
God, from this overflowing cup of my life? 
My poet, is it thy delight to see thy creation 
through my eyes and to stand at the portals 
of my ears silently to listen to thine own eternal 
harmony? 
The world is weaving words in my mind 
and thy joy is adding music to them. Thou 
givest thyself to me in love and then feelest 
thine own entire sweetness in me. 



  ١٠٢  قند پارسي
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