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   بنگاليادبياِت فارسي در زبان و نفوِذ
  ∗يمحمد نورالهٰد

  رود بنگاله مـي  زين قنِد پارسي که به    شکر شکن شوند همه طوطياِن هند     
  )حافظ(  

  اشاره
در اين . از هشت قرن پيش رواج و استفاده از شعر و ادب فارسي در بنگال مبرهن است

در .  است بررسي گرديدهبخشر شش  نفوذ فارسي در زبان و ادبيات بنگالي دهمقال
 ، فارسية در نکتة دوم تراجم هفتگانه آثار عمد، نُه کتاب عمده داراي بازتاباولنکتة 

کمي  شکل اصلي يا با  استفاده در زبان بنگالي بهدر نکتة سوم صدها لغت فارسي مورِد
نجم لغات  پة در نکت،ظ مختلفتلفّ  در نکتة چهارم لغات فارسي در بنگالي با،تغيير

ي شعر و ادب فارسي بر شعر و ادب  در نکتة ششم نفوذ کلّ،پسوندهاي فارسي بنگالي با
  . ارزيابي قرارگرفته استبنگالي مورِد

 ،بنگالي  تراجم فارسي به، زبان و ادبيات بنگالي، زبان و ادب فارسي:کلمات کليدي
  .ادبيات پوتهي

 ،اند و بنگال از ژرفاي دل پذيرفتهپارسي خواجه حافظ را نه فقط طوطيان هند  قند
 بيش از ششصد سال ،بنگال وارد شد بلکه از هشتصد سال پيش که زبان فارسي به

  .ماند عنوان زبان رسمي رايج اين حوزه باقي به
نشن را  راجا لَکُهم ۱۲۰۴ محمد بن بختيار خلجي در سال الدينوقتي که اختيار

ا تشکيل داد همان وقت زبان فارسي وارد شکست داد و حکومت مسلمانان در بنگال ر
                                                   

  . بنگالدش،ها دانشگاه راجشاهي استاد زبان و ادبياِت فارسي بخش زبان  ∗
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ط بودند و حدود قاره مسلّ م بر شبه ۱۷۵۷ تا ۱۲۰۴ام مسلمانان از سال حکّ. بنگال شد
 ، بنگال بوددر اين قرنها زبان فارسي زبان رسمِي.  سال بر بنگال نيز حکومت کردند۶۳۲

  . بنگال زبان عربي بود مسلماناِنولي زبان دينِي
وله را شکست دادند و الد اب سراجانگليسيان در جنگ پالسي نوم  ۱۷۵۷در سال 

اهميت شد   بعد از آن رفته رفته زبان فارسي در اين منطقه بي،حکومت بنگال را گرفتند
م زبان انگليسي جاي زبان فارسي را در مکاتبات رسمي کشور گرفت؛  ۱۸۳۷و در سال 

 از همان ،ت و زبان دل مردم بنگال شد بنگال از بين نرفولي زبان فارسي از ذهن مردِم
  .وقت تا اکنون زبان فارسي زبان و ادبيات بنگالي را تحت نفوذ قرار داده است

چند  بهاينجا آن را در  ما ،نفوذ زبان فارسي در زبان و ادبيات بنگالي گوناگون است
  :دهيم بندي کرديم و مختصر توضيح مي  تقسيمبخش

  اول ةنکت
 بنگال کتابهاي بسياري  شاعران و دانشمندان و ادبا و فصحاِي،فارسياز آثار و نفوذ 

في کنيم برخي از آثار فارسي اين منطقه را معر در اينجا سعي مي. اند فارسي نوشته به
  :کنيم
 ، بنگال را نوشتم اين کتاب تاريِخ ۱۷۶۳ منشي سليم اهللا در سال :بنگاله تاريِخ .۱

 ايشياتيک سوسايتي داکا چاپ گرديده توسطم  ۱۹۷۹اصل اين کتاب در سال 
  .١است

همراه  منير به.  ابوالبرکات منير الهوري است يکي از آثاِر:مثنوي در صفت بنگاله .۲
سربرد و  دار بنگال به دربار سيف خان صوبه  خود ابوالفتح ضمير چندي بهبرادِر

ين در ا. ٢م اين کتاب را نوشت ۱۶۳۹فش در جهانگيرنگر در سال در دوران توقّ
مثل . فصاحت تعريف شده است مثنوي مناظر طبيعي بنگال بسيار ماهرانه و با

 :اينکه تندي و تيزي باد و فراواني آب را در بنگال در سلک نظم آورده است

                                                   
 ،م ۱۹۸۳ ، داکا،ش اسالميک فونديشنبنگالد) زبان بنگالي( ادبيات فارسي در بنگالدش ،دکتر محمد عبداهللا  .1

  .۱۱ ص
  .۳۶۳  ص،۴  ج، الهور، دانشگاه پنجاب،تاريخ ادبيات مسلمانان پاکستان و هند  .2
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ــاد      که اين ملک از سه عنصر گـشته آبـاد         ــش و ب ــر آب و آت ــي غي ــه بين   ن
  ١ديد است زمين در خواب کس هرگز ن       همين خاک است کاينجا ناپديد اسـت      

  :گويد مي»  بنگالةانب«منير الهوري در تعريف 
ــدحت او     ــس در مـ ــه بـ ــک نکتـ ــين يـ   همـ

  ٢که خوش رنگست و خوش طعم است و خوشبو         
  :گويد در تعريف گلها مي

  شوم گلدسـته بنـد از تـار مـسطر        سخن از وصف گلهايش کنم سر      
ــرخش نگــارم    ــاف س ــو اوص   ٣شــود خامــه رگ ابــر بهــارم      چ

  :گويد  در تعريف بنگاله ميمنير الهوري
ــي   بنگالــه پئــي عــشرت ســگالي بـه   رســيدم چــون ز فــيض اليزال
ــارين  ــا نگ ــدم از گله   ٤گلش چون چهرة حوران بهارين      بهــشتي دي

  :سرايد در تعريف زمين بنگاله منير الهوري مي
  که آب از شرم خاک او شده تـر          چه گويم زان زمين فيض گـستر      

  ٥که نقش پاي گردد چـشمة آب        ر آب زمين او بـود ز انگونـه سـي        
 عهِد م به ۱۶۴۱ غيبي در سال الدين کتاب تاريخي است که عالء:غيبي بهارستاِن .۳

  .شاهجهان نوشت
م  ۱۷۸۸سال   اين کتاب از تواريخ مستند بنگال است که به:الطينالس رياض .۴

 عبدالحق توسط غالم حسين سليم تأليف شده و پس از تحشيه و تصحيح توسط
 .٦م در کلکته چاپ شده است ۱۸۱۰سال  ابد بهع

                                                   
 ، داکا، رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، خدمتگزاران فارسي در بنگالدش،دکتر محمد کليم سهسرامي  .1

 .۴۷ ص ،م ۱۹۹۹

 ٤٨همان، ص   .2

 .۳۴  ص، الهور، مثنوي در صفت بنگاله،ير الهوريابوالبرکات من  .3

  .٢٥همان، ص   .4
 .٣٠همان، ص   .5

 .۵  ص،خدمتگزاران فارسي در بنگالدش  .6
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در اين کتاب بعد . ف اين کتاب غالم حسين طباطبائي است مؤلّ:رينسيرالمتأخّ .۵
بيان شده است و ) م ۱۷۰۷-۱۷۸۱( تاريخ هفت سلطان مغول ،زيب از اورنگ

 .١م در کلکته چاپ شده است ۱۸۳۲سال  به
م اين  ۱۶۶۰صالح در سال  مير محمد معصوم بن حسن بن :شجاعي  شاه تاريِخ .۶

 .فانه هنوز چاپ نشده است ولي متأس،کتاب را نوشت
موضوع اين . است» حق ناِم« ابوتوامه صاحب کتاب الدين  شيخ شرف:حق  ناِم .۷

 . اسالمي استةکتاب فق
ف اين کتاب دکتر محمد کليم سهسرامي  مؤلّ:خدمتگزاران فارسي در بنگالدش .۸

 علي اورسجي رايزن فرهنگي وقت وسطتم  ۱۹۹۹سال  اين کتاب به. است
موضوع اين کتاب وضع . جمهوري اسالمي ايران در داکا چاپ شده است
م بيان شده  ۱۹۹۵ تا ۱۲۰۱اجتماعي و ادبي خدمتگزاران فارسي بنگال از سال 

 .است
ي شاهدي  موالنا عيٰستوسط اين کتاب :گزيدة احوال و آثار قاضي نذراالسالم .۹

کوشش علي  فارسي ترجمه و به م ابوالبشر از بنگالي بههمکاري دکتر کلثو با
م  ۱۹۹۵اورسجي از رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در داکا در سال 

شاعر (در اين کتاب ترجمة چند قطعة شعر قاضي نذراالسالم . چاپ شده است
 .نظم آورده شده است زبان فارسي به به) ملّي بنگالدش

  :آورم مونه ميرا ن» ممحر«  شعرـ مانند
م از راه رسيدديگر بار ماه محر  
  ماه شيون و زاري

  العابدين در کربال گريان از هوش رفته است زين
   در بهشت برين گريانند)س(و فاطمه )ع(علي

  رسد گوش مي صداي گريه آسمان و زمين نيز امروز به
  گريد آسمان خون مي

  و دشت رنگ خون گرفته است
                                                   

  .۱۱  ص،)زبان بنگالي(ادبيات فارسي در بنگالدش   .1
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   بر دامن جنازة قاسم،سکينه خاتون
  کند گريه مي

  ديدن تير در گلوي اصغر نازک بدن با
  .گريه درآمده است خدا به) عرش(

مانان جهان گريانند و مرثيه امروز مسل
  خوان

  در سوگ آن عزيزان
  اشکها

  ١هزاران سال جاري خواهد بود
زبان  هاي بسياري به طور کتاب همان

  .فارسي نوشته شده است

  نکتة دوم
يان شد آثاري نيز در زمينة ادبيات فارسي و نفوذ زبان فارسي در ادبيات غير از آنچه ب به

شود در اينجا تا  بنگالي ترجمه شده و سعي مي بنگالي موجود است که از زبان فارسي به
  .حدودي معرفي گردد

قدري نفوذ پيدا کرده بود  در اواسط قرن هفدهم ميالدي زبان فارسي در بنگالدش به
تا . شد کاربرده مي ها و داستانهاي بنگالي لفظ فارسي به عار و منظومهکه در بيشتر اش

 و رواني ت سادگيعلّ بنگالي بيشتر شد و در نتيجه به پايان اين قرن پيوند زبان فارسي با
.  ادبيات پوتهي اختراع شد،اين زبان مندي صاحبان آثار به زبان فارسي و نيز عالقه

هاي  ترکيبي و منظور از آن وارد کردن لغات و ترکيبيعني ادبيات » پوتهي«ادبيات 
نويسندگان مسلمان بنگالي سعي کردند که اساس زبان . فارسي در زبان بنگالي بود

ت بيشتر آنان از استعمال لغات سانسکريت  بدين علّ،تر و استوارتر شود فارسي محکم
زبان ساده بيان   را بهاحتراز نمودند و عموماً از صنايع لفظي استفاده نکردند و مطالب

                                                   
 رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ، احوال و آثار قاضي نذراالسالمة گزيد،)مترجم(ي شاهدي محمد عيٰس  .1

 .۱۰۸  ص،م ۱۹۹۵ ، بنگالدش، داکا،يرانا

نفوذ و تأثير فارسي در زبان و ادبيات 
هاي گوناگون است از  بنگالي در زمينه

شعر و وزن شعر و سبک شعر گرفته تا 
استعمال لغات و اصطالح و مثَل و اين 
در آثاِر ادباِي بنگالدش همچون قاضي 

، شاه محمد نذراالسالم، کيقباد، عالول
خوبي  صغير، فرخ احمد و ديگران به

 .شود مشاهده مي
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 بنگال مردِم. ف بودتکلّ  روان و بي، سليس،ي سادهطور کلّ به» پوتهي«ادبيات . کردند
ادبيات «هنوز در روستاهاي بنگالدش مردم همه شب . پوتهي را خيلي دوست داشتند

هاي   مشهورترين ادبيات پوتهي و تعدادي از کتاب١برند خوانند و لذّت مي را مي» پوتهي
  :مانند. زبان بنگالي ترجمه شده است فارسي که به

  .بود» الجمال الملوک و بديع سيف«بنگالي ترجمه شد داستان  ين کتاب که از فارسي بهاول
 )م ۱۶۲۰-۱۶۸۰(  عبدالحکيم شاهتوسطدومين کتابي بود که » يوسف و زليخا«داستان 

  .شدبنگالي ترجمه   از فارسي به٢تقليد از شاه محمد صغير به
د عالول  سيتوسطاز آثاري است که » هفت پيکر نظامي گنجوي«و » اسکندرنامه«

همين . بنگالي ترجمه شد م به ۱۸۶۳  و۱۶۷۳ترتيب در سالهاي  به) م ۱۶۷۳-۱۵۹۷(
فارسي از موالنا يوسف  که اثري به» تحفه«و » الجمال الملوک و بديع سيف«مترجم کتاب 

  .٣م ترجمه کرد ۱۶۶۴و  ۱۶۵۸رتيب در سالهاي ت بنگالي به  را نيز به،گدا بود
زبان بنگالي  را به» بکاولي گل«در اوايل قرن هفدهم ميالدي محمد نواز خان 

زبان  ة حاتم طايي هم به قصّ،ة حيرات الفقه قصّ،ة حسن بانوعالوه بر اين قصّ. درآورد
  .بنگالي ترجمه شد

زبان بنگالي ترجمه   فارسي بهحال آثاري ديگر از از اواسط قرن نوزدهم نيز تا به
  :کنم فقط اسم کتابها را ذکر مي. شده است

 دربارة شاعر فردوسي و شاهنامة فردوسي بسياري کتب : اوةفردوسي و شاهنام .۱
متن کامل ) م ۱۹۱۹-۱۹۸۷( يوسف الدينمنير. هاي مختلف نوشته شد بنام

فردوشير « را کرده و نام ترجمه شعر ترجمه زبان بنگالي و به شاهنامه را به
  .گذاشته است» شاهنامه

                                                   
 ،)فصلنامة مرکز تحقيقات فارسي ايران و پاکستان( دانش ،“بنگالي پيوند زبان فارسي با ”،دکتر کلثوم ابوالبشر  .1

 .۵۰  ص،آباد  اسالم،ش ه ۱۳۷۶ ،۵۱شمارة 

  الدين اعظم شاه  غياثاو در عهِد.  بزرگ مسلمان بنگال بودانشاه محمد صغير يکي از اولين شاعر  .2
وي دربارة شجاعت و مردانگي حضرت . زيست و کتاب يوسف و زليخا را ترجمه کرد مي) م ۱۳۹۳- ۱۵۰۹(

 )۲۲۴  ص،تاريخ ادبيات بنگال. (نوشت» نامه جنگ«نام   کتابي به)ع(علي

 .۲۰۹  ص،م ۲۰۰۰ ، داکا، خان برادرس کمپاني،)زبان بنگالي به( تاريخ ادبيات بنگال ،العالم محبوب  .3
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۲. غزليقاضي اکرم ،ديوان حافظ را دکتر شهيداهللا :ات حافظ شيرازيات و رباعي 
. زبان بنگالي در زمان مختلف ترجمه کردند  يوسف بهالدين منير،حسين
 شاعر ملّي بنگالدش قاضي ،ات حافظ را آچه کُمار بهتارچاريهطور رباعي همان

زبان بنگالي در زمان خودشان   کانتي چندرو گهوش به، شهيداهللا دکتر،نذراالسالم
 .ترجمه کردند

ترين  کتاب مثنوي رومي از مهم :هاي مثنوي موالنا رومي مهمترين ترجمه .۳
فانه هنوز سأالکريم انجام شده اما مت  فضلتوسطزبان بنگالي است که  ها به ترجمه

 نويسندگان توسطي رومي  از مثنواولغير از آن دفتر . چاپ نشده است
ي  محمد عيٰس، عبدالمجيد، اظهر علي بختياري،الحديث موالنا عزيزالحق شيخ

  .هاي مختلف ترجمه کردند و چاپ شده است ه بنامغير وشاهدي 
نامة سعدي و گلستان و بوستان سعدي زندگي :هاي آثار سعدي شيرازي ترجمه .۴

  .زبان بنگالي ترجمه شده است هم به
زبان   بهخيام و زندگينامة عمر خيام عمر اترباعي :ات اوو رباعي خيامعمر  .۵

 کانتي ،د ابوريحان سي، دکتر محمد شهيداهللا، شاعر نذراالسالمتوسطبنگالي 
 .چندرو گهوش در زمان خودشان ترجمه کردند و چاپ شده است

کوشش آقاي علي اورسجي و  نامه به اين لغات :بنگالي  فرهنگ فارسي بهةترجم .۶
م چاپ  ۱۹۹۸ در سال ، رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در داکاتوسط

 .شده است
داري و مترجم اين کتاب  ف اصل کتاب دکتر احمد تميممؤلّ : ادب پارسيتاريِخ .۷

د عيٰسحٰمطارق ضياءالراين کتاب زير نظر ،باشند ي شاهدي مين سراجي و محم 
در ، از رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در داکا،د رضا هاشميدکتر سي 

 .م چاپ شده است ۲۰۰۰سال 
مترجم اين کتاب عبدالصبور خان  : احمدهاي کوتاه جالل آِل اي داستان گزيده .۸

 از رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ،است و زير نظر دکتر رضا هاشمي
 .م چاپ شده است ۲۰۰۶در داکا در سال 

  .زبان بنگالي ترجمه شده است هاي تاريخي و ادبي و آموزشي ديگر به طور کتاب همين



  نفوِذ فارسي در زبان و ادبياِت بنگالي  ٥١٧

  

   سومةنکت
ريزي جديدي در زبان  گيري و قالب  شکل، گسترش زبان فارسي در بنگالدر نتيجة
نام عناصر  هفرهنگي ب) م ۱۹۰۰-۱۹۶۱(دکتر غالم مقصود هاللي . وجود آمد بنگالي به

داد که تقريباً شش هزار لغت و  نگالي نوشت و توضيحفارسي و عربي در زبان ب
 درصد لغات بنگالي از ۴۰اصطالح فارسي و عربي در زبان بنگالي وجود دارد و حدود 

 م گولد کتاب فرهنِگام ويلي ۱۹۷۰طور در سال  همين. زبان فارسي گرفته شده است
فارسي و عربي  هزار لغت ۶در اين کتاب حدود . مسلماني را در شهر داکا چاپ کرد

اين نشانة نفوذ و تأثير فارسي در زبان . ١ج استيآوري شده که در زبان بنگالي را جمع
لغات و اصطالحاتي که در زبان فارسي و بنگالي مشترک  براي نمونه به. بنگالي است

  :کنيم هستند اشاره مي
 ، پيشکار، منصف،نامه  وصيت، وکيل، عدالت:لغات دادگاه و دادگستري مانند )۱

 ، خزانه، حق، فرمان، حکم، حاکم، پروانه، منشي، امين، جلسه، دليل،قانون
  .هغير و اجالس ،نامه وکالت

 ، چهره، پوست، کمر، پيشاني، سر، زبان، بدن، بازو، پا:لغات اعضاء بدن مانند )۲
  .هغير و پنجه ،زلف ، گردن، سينه، جان، دل،صورت

 پوشاک ، کمربند، بازوبند،هن پيرا، شلوار،ه جب، عمامه، چادر:ها مانند لباس )۳
  .هغير و
 ، قيمه، کباب، حلوا، چاي، پنير،گوشت ، کوفته، قرمه، پالو:ها مانند خوردني )۴

هغير و کشمش ، بادام، پسته، خوراک، خربزه، انگور، سيب، انار، سبزي،امرب.  
 ، مسجد، بندگي، اذان، خدا،ه زکٰو، حج، روزه، نماز:لغات ديني و مذهبي مانند )۵

 ، بهشت، دوزخ،ت جنّ، ماتم، تعزيه، نوروز، مرثيه، عيد، قرباني، ايمان،پيغمبر
 ، ظهر، جمعه، جماعت، ايماندار، پرهيزگار، مولوي، موالنا،ا ملّ، کافر،قيامت
  .هغير و بتخانه ، بت،ادب  بي،ايمان  بي، پرهيزگاري، جاي نماز، بزرگي،عصر
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 ، چاکر، غالم، کنيز،شوهر ، داماد، دايي، خاله، بابا:لغات خويشاوندان همچون )۶
  .هغير و دشمن ، يار،دوست

 ، خرگوش،)طوطي( طوطا ، باز، کبوتر، بلبل، شير، گاو:پرنده و جانور مانند )۷
  .هغير و جانور ،مرغ

 ،جان  گوهر، افروزه، دل افروز، دلربا، جهان، نسيم:ها و آقايان مانند اسامي خانم )۸
 ، افتخار، علي، حسين،سن ح، جمشيد،آرا  زينت، فردوسي، مليحه،جهان نور
  .هغير و نازنين ، بتول، زهرا،عالم

 ، گلستان، پيلخانه، پيشابخانه، غسلخانه،امخانه حم، يتيمخانه،ها خانق:اسم مکان )۹
  .هغير و جنگل ، بازار، زمين، آسمان،کارخانه ، مهمانخانه،مسافرخانه

آب : انندم. شود ت فارسي در زبان بنگالي استفاده ميالغاز  يهمچنين بسيار )۱۰
 ، محلّ، مدرسه، دفتر، جادو، پشم، نرم، نيل، بالش، نام، دم، دماغ، دور،و هوا
نظر، نيک، نوکر، نور، آباد،حرامخور ،خور حالل، ميدان، مهمان، محروم،تمحب ، 
 ، مناجات، منافق، احکام، آزاد، يک، آرام،هوش  بي، هوش، هوشيار، نظر،نيک
 ، پريشان، بابت، تازه، شاهزاده، شان،شاه ، ظلم، جزا، سزا، قبر، گور،تفسير
 ،ي مرب، شروع، درگاه، دريا، دوست، دوات، خريد، خوش، دانه، تاريخ،بيچاره
  .هغير و ١ درد، برف، بيش، بچه، گرم، قلم، کاغذ،مهرباني

   چهارمةنکت
 براي ،شود ظ در بنگالي استفاده مير تلفّيتغي در حال حاضر لغات فارسي بسياري با

  :شود عضي از آن بيان مينمونه ب
  تلفِّظ بنگالي  تلفِّظ فارسي  تلفِّظ بنگالي  تلفِّظ فارسي  تلفِّظ بنگالي  تلفِّظ فارسي
  بيراني  برياني  کيسميس  کشمش  انگول  انگشت
  نا  نه  پنجري  پنجره  کومر  کمر

  بذاتي  بدذاتي  خاجا  خواجه  خراپ  خراب
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  بخشيش  بخشش  اسمان  آسمان  شاگريد  شاگرد
  باکي  باقي  چار  چهار  شل  شال

  تازا  تازه  حمال  حمله  شاهزادا  شاهزاده
  …اشارا و  اشاره  تکيد  تأکيد  بدل  تبديل

   پنجمةنکت
  :١مانند. اند ترکيب لغات فارسي ساخته شده بسياري از لغات بنگالي با

  معني لغت  لغت مرکّب  =فارسي  بنگالي
  خودنمايي  بابوگري   =گري   +بابو
  نهداروخا  دواخانه   =خانه   +دوا

  منشي  گري کراني   =گري   +کراني
  گيرد کسي که وراثت مي  نشين گدي   =نشين   +گدي
   حيله گر،حقه باز  باز تهک   =باز   +تهک
  قسمي از گاري  تهيالگاري   =گاري   +تهيال
  خورد کسي که گانجا مي  گانجاخور   =خور   +گانجا
   زرنگ،باز حقّه  چالباز   =باز   +چال
   تنبل،مکّار  فاکي باز   =باز   +فاکي
  …سال و تاريخ و  سن تاريخ  =تاريخ   +سن 

ر امالي طبيعي در زبان بنگالي وارد يتغي عالوه بر آن مقداري از لغت فارسي با
  .اند شده

  تأثير شعرا و ادباي ايراني بر مردم بنگالدش: نکتة ششم
کنند و  ي شعرا و ادباي ايران را بسيار دوست دارند و تکريم م، بنگالدش سخنورانمردم

در قرن نوزدهم ميالدي شعراي اين مرز و بوم . برند از خواندن کالم آنها لذّت مي
 اشعار ،هنوز در مجالس اين منطقه.  اشعاري را سرودند،هاي ايراني تقليد سروده به
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 زاري ، مرشيدي،در آثار منظوم بنگالي. شود  خوانده ميخيامسعدي و حافظ و مولوي و 
 حافظ و مولوي و سعدي و ها وجود دارد که تحت نفوذ تأثيِر سرودهها و  و انواع نغمه

هي را چنان اشعار ايراني ار و سنايي سروده شده يا افکار تصوف و معرفت عشق اٰلعطّ
لحن مخصوص   مولوي را بهمثنوي حافظ و ديوانمردم اين ناحيه . دهد شرح مي

جهت توجه اين   اين تکريم بهنمايند و آنان تعظيم و تکريم مي سرايند و نسبت به مي
  .زبان فارسي است  و سرودن و تأليف آثارشان بهنآقرنکات  بزرگان به

. خصوص در زبان بنگالي تحت نفوذ اشعار فارسي است اشعار عاشقانه و غنايي به
  :دهد اي از اين تأثير را نشان مي هاي قاضي نذراالسالم نمونه سروده
  .“ کمال استحد ل در اشعار وي بهتغزّ روان و ، ساده،غزلهاي او لطيف”

. کاربردند هخود ب بسياري از شاعران ديگر بنگاله سبک اشعار ايراني را در اشعار
زبان بنگالي کمک کرد که سطح علمي و فکري و  گويم که زبان فارسي به جرأت مي به

بيات فارسي زبان بنگالي کامالً از اد  رباعي و مثنوي به،مرثيه. آن باال روددر انديشه 
  .گرفته شده است

هاي  در پايان بايد گفت که نفوذ و تأثير فارسي در زبان و ادبيات بنگالي در زمينه
گوناگون است از شعر و وزن شعر و سبک شعر گرفته تا استعمال لغات و اصطالح و 

حمد  شاه م، عالول،بادق کي، بنگالدش همچون قاضي نذراالسالم ادباِيمثَل و اين در آثاِر
فاتحه «نذراالسالم در شعر . شود خوبي مشاهده مي خ احمد و ديگران به فر،صغير

  . لغت فارسي استفاده کرده است۱۰۰بيش از » دوازدهم
شعرا و ادباي زبان فارسي . ي زبان بنگالي مرهون زبان فارسي استطور کلّ هپس ب

حکام اين پيوند استآرزومند ما . اي براي شعراي بنگالدش هستند الگو و سرچشمه
براي پيشرفت بيشتر همکاري صميمانه دو و فرهنگي و علمي و هنري و شعري و ادبي 

  .ت ايران و بنگالدش الزم استملّ
  


