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  ي و بنگالي فارس زباِنونِديپ
  ∗کلثوم ابوالبشر

 فرهنگ و تمدن بوده يام داراين ايتر مي است که از قدينيکشور ما بنگالدش سرزم
 ي و معنوي اما در عوالم روح، داردياديران و پاکستان فاصلة زيا  بانين سرزميا. است

فرهنگ و   با همواره مايها ر نداشته و دلي هرگز تأثين سه ملّت فواصل ظاهرين ايب
بنگاله   که بهيپارس قند هاست که از قرن.  داشته استيکيران تماس نزديتمدن ا

هاست که  قرن. اند دهيگفتار گرد نيريرشکن و ش شکّ، هنداِني همة طوط،اند آورده يم
قاره پاک و هند و بنگالدش  ران و شبهين اي بيخي و تاريني و ديروابط استوار فرهنگ

  .قرار و از برکت احترام متقابل برخوردار بوده استوسته بريپ
د از گزند ي هر تمدن است که بايارهاي از معيکي ،ي و هنريشک آثار ادب يب

 ين و مهم بر دوش ادبا و هنرشناسان و دانشمندانيفة سنگين وظيا. حوادث مصون بماند
  . را بر عهده دارندي و آثار ادبياست که حفظ و گسترش روابط فرهنگ

شمار  جهان به کهن ي از کشورهاي و فرهنگيخينة تاريريسابقة د  بان بنگاليسرزم
 آداب و رسوم و زبان ي و دارايل و غني اصي فرهنگن کشور صاحِبيا. ديآ يم

 را در يراني مغول و ا، مانند ترک،انيد؛ فرهنگ و ادبيات خارجباش يخود م مخصوص به
 اسالم وروِد  با.تست خود را از دست نداده ا اصالي ول،رفتهيفرهنگ و ادبيات خود پذ

 آهسته آهسته.  خود قبول کردندين رسميعنوان د شتر مردم اسالم را بهي ب،نين سرزميا به
نان يوجود ا. ن کشور متوطّن شدندي در اهي از عرفا و صوفيادي گروه ز،ورود اسالم با

علّت  به.  بگذارديا ژهير وي تأثيباعث شد تا نفوذ کالمشان در ادبيات زبان بنگال
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شرفت نمود که يدة آنها چنان پي احکام و دستورات پسند،يني مبلّغان ديها تيفعال
م يدکتر کل. خود جلب نمود ها و هندوها را به ييرمسلمان مانند بوداي غيها توده

  :سدينو ي م،قاره سندگان معروف شبهي از نويکي ،يسهسرام
 و ينيد مرکز علوم ديشک و ترد چي هن بنگال بدوني متصوفيها خانقاه”

  .١“ بوده استي فارسيفرهنگ
غام محبت ي که پي وقت، زبان بودنديشتر آنان فارسي که بيان و متصوفان مبلّغانيصوف

 ،نمودند يان مي ب، بوديزبان بنگال ن که مخلوط بهيريزبان ساده و ش  را بهيهو عشق اٰل
 ي زبان فارسي از قرن پنجم هجر.گرفتند ير ممردم بنگاله در حلقة اثر و جذب آنان قرا

م  ۱۲۰۴ که در سال يزمان.  در مدارس گنجانده شدي درسيها  از برنامهيکيعنوان  به
 ،)ين غوريالد شهاب(ن محمد سام يالد  معزر سپهساال،يار خلجيتوسط محمد بن بخت

اه مسلمان اولين ن پادشيعنوان نخست  بهي و،ديل گرديحکومت مسلمانان در بنگاله تشک
رسد که  ينظر م به. س کرديتأس)  بنگالدشي شمالينواح(مدرسه را در شهر رنگپور 

 يتمام معن  بهي بعداً زبان فارس.٢ن زمان در مدارس شروع شدي از ايس زبان فارسيتدر
باً همة علما و فضال و شعرا و سخنوران يتقر. مورد استقبال اهل فضل و هنر قرارگرفت

. ن زبان نگاشتنديا قاره مخصوصاً بنگاله آثار خود را به سان شبهينو تذکرهن و يمورخ
باً شش صد سال ي تقريعني) م ۱۸۳۷ تا ۱۲۰۴(ان حکومت مسلمانان يسپس از آغاز تا پا

 صدها کتاب ين مدت طوالنيدر ا. قاره بود  در شبهي و اداري دولت،ي زبان رسم،يفارس
  در بنگالهي و هنري از آثار ادبيار غنيوجود منابع بس.  شد در بنگاله نگاشتهيزبان فارس به
انتقال و ان ين زبان نه تنها در ادبيات و هنر بلکه در بي اييتوانا. قت استين حقيد ايمؤ

 يدر کنار ترقّ. رقابل انکار استيغث ي و حد، قرآن، مذهب،خيتار: همچونعلوم وابسته 
 ي معمار،ي نقّاش،يآن مانند خطّاط  وابسته بهيها هنر،نين سرزمي در ايو تکامل زبان فارس

ة ي موجود در کليها بهيکت. افتيتکامل  ، استي از فرهنگ فارسيگريکه مظاهر د
  .ادآور عظمت و احترام آن دوران استي در بنگاله يخي تاريها و بناها مساجد و خانقاه
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ر بنگاله بوده  در کشوي و فرهنگي مبداء تحول بزرگ اجتماعي زبان فارسيراست به
 يها  از زبانياريبس. خود اختصاص داده است ه را بيا ژهي ويستگي و شااهميتو 

. اند افتهي يش را از فارسي تکامل خوي و بنگالي هند،قاره مثل اردو ن شبهيموجود در ا
قدر شدت  ن منطقه آنيران در اي فرهنگ ادبيات اي و مطالعة بررسيآموزش زبان فارس

 صحبت يزبان فارس  مدارس و مجالس به،يه مردم بنگاله در ادارات دولتگرفته بود ک
 موجودند که ي در ادبيات بنگالي و نفوذ فارسي از ادبيات فارسيهنوز آثار. کردند يم

  .ديعمل آ  بهها آنياي و احيي در شناسايا د کوشش همه جانبهيناشناخته مانده و با
  .کنم ياه اشاره مک مقدمة کوتي  به،مطلب فهم بهتر يبرا

 هندو بود و زبان يها  حکومت در دست راجه،بنگاله ن مسلمان بهاآمدن فاتحقبل از 
 گفتگو يزبان بنگال ه به مردم عاميت بود؛ ولي سانسکر،هندون يان ديشواي آنها و پيرسم

ر ينظر حق  را دوست نداشتند و بهيها زبان بنگال ها و براهمن راجه. کردند يم
 که يوقت.  وجود نداشتيو ملّ يک زبان رابط و مرکزين خاطر يهم  به.١شمردند يم

 يزبان بنگال ت و التفات خود را بهي نظر عنا،حکمرانان مسلمان بنگاله را فتح نمودند
سپس . دا کنندين کشور پيمردم ا  بايخواستند رابطة خوب يچون آنان م. منعطف کردند

 از حکمرانان بنگاله يارياگرچه بس. بستند ن زبان کمريشرفت اي و پيج و ترقّيترو به
ن علّت آنها در يبد. دنديشياند ي نميزبان فارس  هرگز جز بهي ول،ترک و مغول بودند

 نفوذ يل ادبيات بنگالين مدت طوي ايط. کردند ي نميق هردو زبان کوتاهيرواج و تشو
 يني و دي اسالميها  از موضوعين ادبيات بنگاليش از ايپ. رفتير اسالم را پذيو تأث
  . بوديخال

 از يکي ،ريشاه محمد صغ) م ۱۳۷۷-۱۴۱۰(ن اعظم شاه يالد اثيدر عهد غ
ن يدر ا.  نوشتيزبان بنگال خا بهيوسف و زلينام   بهيسندگان بنگاله کتابين نويتر ميقد

رود که  ينمود گمان م يان مين اعظم را هم بيالد اثيف غير توصيکتاب شاه محمد صغ
 يزبان بنگال ن اسالم بهي دةني بود که در زمير اولين شاعر زبان بنگاليغمحمد ص

  .سرود شعر
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تا اواخر قرن هفدهم ميالدي پيوند 
افزايش  نگالي رو بهب زبان فارسي با

علّت سادگي و رواني و نيز  به. بود
» ادبيات پوتهي«فارسي،  مندي به عالقه

اختراع شد، يعني ادبيات ترکيبي، 
کردن لغات و  منظور از آن وارد

 .هاي فارسي در زبان بنگالي بود ترکيب

تاگانگ ين اهل چيالعابد نيز) م ۱۴۷۳-۱۹۸۱(وسف ين يالد در دورة سلطان شمس
 بعداً ١نوشت)  رسوليروزيپ (»يجو يرسولبرب«عنوان   را بهص حضرت محمديزندگان

.  کردفي را تأل»نامه وفات« و »شب معراج«
 يگريخ چاند شاعران ديد و شيشاه بر

ن يالعابد نيتبع ز بودند که به
 يزبان بنگال  را بهي اسالميها منظومه
نام   بهييها خ چاند کتابيش. نوشتند

 نوشت که »نامه طالب« و »نامه امتيق«
  . بر افکار تصوف بودنديمبتن

نين حسيدورة عالءالد  
ن نصرت يرالديو نص) م ۱۵۱۹-۱۴۹۳(

ن زبان ي زر عهِد)م ۱۵۱۹-۱۵۲۲(ه شا
ن هندوان و مسلمانان يشرفت کرد و بي پيلي خيدر آن زمان زبان بنگال.  بوديبنگال
ک شدند که يگر نزديکدي قدر به  ملّت آنهردودا شد و ي پي و فرهنگي اجتماعيا رابطه

. کار بردند  را در اشعار خود بهي و لغات فارسيز موضوعات اسالميشاعران هندو ن
  :دي شاعر هندو توجه کن،چند ن نمونة شعر بهارتيا به

ر    کهلشکر دو تين ال     غضب کربال ستمي عجب کتـا        ٢ آدمي تما
در سال . شود يده مي ديز در ادبيات بنگاليها و اشعار دربارة واقعة کربال ن منظومه

عقوب ينام   بهيگريشاعر د.  نوشت٣»نيمقتل حس«عنوان   بهيم محمد خان کتاب ۱۶۳۵
 يم عبدالنّب ۱۶۸۴در سال . ر درآورديتحر بهرا نه ياد سکيقاسم و فر  باربازي جنگ شيعل

شاعر بزرگ .  ترجمه کرد»رنامهيام«عنوان  ر حمزه را بهي اميتاگانگ زندگاني چياز اهال
نام سيد   بهيگريشاعر د.  جلد اول را نوشت،ر حمزهير کتاب امياهللا فق بي غريبنگال
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ر از ياهللا فق بيغر. حمزه نوشت ري دربارة اميدوباره کتابر ياهللا فق بي غرتبع حمزه به
م شاعر  ۱۷۲۳در سال . م درگذشت ۱۷۸۰ان معروف زمان خود بود و در سال يصوف

 عي حضرت علير دربارة شجاعت و مردانگيبعداً شاه صغ.  را نوشت»نامه جنگ«محمد 
موسار « ،ر شدي تحريفارس  که بهيرگيکتاب د. کرد ري تحر»نامه جنگ«نام   بهيکتاب

  . بود»عي حضرت موسيها پرسش« يعني »سؤال
دا کرده بود که يقدر نفوذ پ  در بنگال آني فارسن زبايالديدر اواسط قرن هفدهم م

 و مقام شخصيترامون ي پ،ها در موضوعات کربال ها و داستان شتر اشعار و منظومهيب
 شاعر شاه . بودندس فاطمه حضرتشخصيت و عي حضرت علصحضرت محمد

ت هم تخيال بر ي و مبني داستان فرضچند.  را نوشت»نامه صورت« فاطمار يالد عيبد
  .ر جنگيفه و امي مانند جنگ حن،شد ع کربال نوشتهيدربارة وقا

علّت  به. ش بوديافزا  رو بهيبنگال  بايوند زبان فارسي پيالديتا اواخر قرن هفدهم م
 ادبيات يعني ،اختراع شد» يادبيات پوته «،يفارس  بهيمند القهز عي و ني و روانيسادگ
.  بودي در زبان بنگالي فارسيها بيکردن لغات و ترک  منظور از آن وارد،يبيترک
تر و استوارتر   محکمي کردند که اساس نفوذ زبان فارسي سعيسندگان مسلمان بنگالينو

ت احتراز نمودند و عموماً از يکرشتر آنان از استعمال لغات سانسين علّت بيشود؛ بد
ادبيات «. زبان ساده و سهل اظهار نمودند  استفاده نکردند و مطالب را بهيع لفظيصنا
 دوست يلي را خيمردم پوته. تکلّف بود ي روان و ب،سي سل، سادهيطور کلّ به» يپوته

نند و خوا يرا م» يادبيات پوته« بنگالدش مردم همه شب يهنوز در روستاها. داشتند
 ين اسالمين نکته است که در آن روح دي در اي ادبيات پوتهاهميت. برند يلذّت م

  .وجود دارد
» يپوته ادبياِت«سندگان ين نويتر ن و مهميد اضافة نمود که از نخستيهرحال با هب

 ،نيالد  تاج،ي محمد منش،نيرالدي من،ميبعداً عبدالرح. اهللا و سيد حمزه بودند بيغر
شمار  به» يپوته ادبياِت«سندگان ين نويتر ز از معروفياب ناهللا و عبدالوهءرضاعارف 

 از ي و تعدادين ادبيات پوتهيم مشهورترايليو  فورتکالِجس يقبل از تأس. آمدند يم
  :ر استيشرح ز  ترجمه شده بهيبنگال  که بهي فارسيها کتاب
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الملوک و  فيس«ستان  ترجمه شد دايزبان بنگال  بهياولين کتاب که از فارس
) بنگالدش( چاندپور ي از اهالين کتاب دونا غازيمترجم ا.  بود١»الجمال عيبد

م شاه ي عبدالحکيگريد. ستيز ي ميالدي در اواسط قرن شانزدهم ميو. بود
د يتقل  بهيو.  خود بودسندگان در عهِدين نويتر  از برجستهيکي) م ۱۶۸۰-۱۶۲۰(

زبان   بهي را از منابع فارس»خايوسف زلين داستا«ر ي شاه محمد صغيرويو پ
  . ترجمه کرديبنگال

 يزبان بنگال  را به»الجمال عيالملوک و بد فيس«ز داستان ينام سيد عالول ن  بهيشاعر
ز در مدت يوسف گدا را نيف موالنا يلأ ت»تحفه«نام   بهي فارسي کتابيو. ترجمه کرد

 يو. کرد ي شاه شجاع خدمت مالول در درباِرسيد ع. دي برگردانيزبان بنگال چهار سال به
  . ترجمه کرديزبان بنگال  را بهي نظام»کريهفت پ« و »سکندرنامه«

زبان   را به»ي گل و بکاولةقصّ« محمد نوازش خان يالديل قرن هفدهم ميدر اوا
کتاب . م ترجمه کرد ۱۷۶۰م در سال ين داستان را محمد مقيهم.  درآورديبنگال

 ترجمه يزبان بنگال  برمه و سيد عالول بهيم خوندکار از اهاليعبدالکر را »مجلس ده«
 يخ منصور اهاليم توسط ش ۱۷۰۳ در سال »سرنامه«ا ي »يموٰس سر«کتاب . کرد
  .ص و ترجمه شدي تلخيزبان بنگال تاگانگ بهيچ

 ترجمه يزبان بنگال  بهي فارسيها  از کتابياري بسيالديقرن هجدهم متا اواخر 
  :٢ن آنها عبارتند ازيتر اختصار مهم به. شد

ن کتاب در ينسخة ا. ستين کتاب معلوم ني اةسندي نو:ي شاهةة ملکقصّ .۱
 .موجود استکلکته  يتياتک سوسايشيکتابخانة ا

 ي بنگاليخ سعدي مترجم ش»گدا و ملکه«عنوان   به:يشاه ةملک ةقصّ ةترجم .۲
 .م ۱۷۱۵

 .ربازي مترجم ش،ضاًيا .۳
 .تاگانگي اهل چيمحمد عل مترجم :رت الفقهية حقصّ .۴

                                                   
1. Indo-Iranica، Iran Socity, Calcutta, Vol. 43, No، 3 & 4, p.6. 

  . کلکته،٣ شمارة ،٤٣ جلد ،مأخوذ ار مجلّة روابط فرهنگي هند و ايران  .2



  پيونِد زباِن فارسي و بنگالي  ٥٢٧

  

 ).ي حاتم طائةص قصّيتلخ (ي مترجم محمد عل: حسن بانوةقصّ .۵
ت ياز سانسکر. ت بودي در زبان سانسکري کتاب:)ح دوستينصا (شياپد تيه .۶

 رنگپور يات محمود از اهاليبعداً ح.  ترجمه شدي و عربيزبان فارس به
 ي از فارسل باغ ديعني »اتهان چتو«عنوان  م به ۱۷۳۲آن را در سال ) بنگالدش(
 . ترجمه کرديزبان بنگال به

 .م ۱۷۹۷ ،تاگانگين اهل چي مترجم سيد نورالد:شيت اپديترجمة ه .۷
 . مترجم محمد قاسم،» جمجمهةقصّ«عنوان   به:مامهي سلطان ة قصّةترجم .۸
 مترجم »يخ طوطيتار« يعني »هاسيتي ايطوط«عنوان   به:نامه يترجمة طوط .۹

 .ي چرن منشيچاند
 . توسط سيد محمد حمزه:يي حاتم طاةرجمة قصّت .۱۰

 يا ار گستردهيک بنگاله نفوذ بسي مختلف دور و نزديها  در بخشيزبان فارس
 را ي فارس بخواهد کلماِتيد که اگر کسي رسيحد ن زبان در بنگال بهير اي تأث،داشته

  . دچار تزلزل خواهد شدي زبان بنگال،رون بکشديآن ب از
ن مرز و بوم سروده شده که ي اي توسط شعراي اشعاريالديدر قرن نوزدهم م

ران را ي ايمردم بنگاله سخنوران و شعرا و ادبا. باشد ي ميراني ايها د از سرودهيتقل به
هنوز . بردند ينمودند و از خواندن کالم آنها لذّت م يم ميداشتند و تکر يار دوست ميبس

. شود يام خوانده مي و خيرومالناي مو و حافظ و ين منطقه اشعار سعديدر مجالس ا
ها وجود دارد که  ها و سروده  انواع نغمه، وباؤلي معرفت،ي مرشد زار،ي بنگالةدر منظوم

 را يه افکار تصوف و معرفت عشق اٰلييار و سنا و عطّيرومموالناي مثل حافظ و 
 مخصوص لحن  با رايرومموالناي  يوان حافظ و مثنويه دين ناحيمردم ا. دهد يشرح م

آنان  م بهين همه تکريا. ندينما يم ميم و تکري تعظموالناحافظ و  ند و نسبت بهخوان يم
  . استين فارسيري و زبان شقرآننکات  شان به جهت افکار و توجه به

 يها سروده.  استير فارسي تحت نفوذ و تأثي در زبان بنگاليياشعار عاشقانه و غنا
 ي روان و تغزّل در اشعار و، ساده،في او لطيها زلغ.  نذراالسالم نمونة آن استيقاض

 را در اشعار خود يراني ايها گر بنگاله سبکي از شاعران ديبسار. حد کمال است به
 و ي را کمک کرد که سطح علمي زبان بنگال،يم که فارسييگو يجرأت م به. رفتنديپذ
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اشعار عاشقانه و غنايي در زبان 
بنگالي تحت نفوذ و تأثير فارسي 

هاي قاضي نذراالسالم  هسرود. است
 .نمونة آن است

 کامالً از ادبيات ي بنگال در زباني و مثنوي رباع،هيمرث. شة خود را باال بردي و انديفکر
  . گرفته شده استيفارس

 در يجة گسترش زبان و ادبيات فارسيدر نت
 در زبان يدي جديزير  و قالبيريگ بنگاله شکل

  يدکتر مقصود هالل. وجود آمد  بهيبنگال
 يعناصر فارس«نام   بهيفرهنگ) م ۱۹۶۱-۱۹۰۰(

داد که  حي نوشت و توض»ي در زبان بنگاليو عرب
 و ي شش هزار لغت و اصطالحات فارسباًيتقر
 ي از زبان فارسي و حدود چهل در صد لغات بنگال١ وجود داردي در زبان بنگاليعرب

 را »يمسلمان فرهنِگ«م گولد کتاب ايليم و ۱۹۷۰طور در سال  نيهم. گرفته شده است
 ي و عربين کتاب حدود شش هزار لغات فارسيدر ا.  چاپ کرد،در شهر داکا

 ونِدير و پين نشانة تأثيتر ن مهميا. ج استي رايشده است که در زبان بنگال يآور جمع
 که در چند لغت و اصطالح مهم نک بهيا.  در زبان و ادب مردم بنگاله استيزبان فارس
  :کنم ي اشاره م،هستندمشترک  ي و بنگاليزبان فارس
 ،لي دل،نون قا،شکاري پ، منصف،نامه تي وص،لي وک،عدالت: ي و دادگستردادگاه

  . دستور،نيي آ،نامه  وکالت،ي منش، خزانه، حق، فرمان، حکم، حاکم، پروانه،ني ام،جلسه
 دل ، صورت، چهره، پوست، کمر،يشاني پ، سر، زبان، بدن، بازو،پا: اعضاء جسم

  . پنجه،)هست( دست ، زلف، ناخن، گردن،نهيس
  . پوشاک،کمربند ، بازوبند، عمامه،راهني پ، شلوار، پرده،ه جب، عمامه،چادر: ها لباس
 ،مهي ق، کباب، حلوا،ي چا،ريپن) پلو( پالو ، گوشت، کوفته،ياني بر،قورمه: غذاها

  . کشمش، بادام، پسته، خوراک، خربزه، انگور،بي س، انار،يسبز) مربا(مربه 
 ،ماني ا،غمبري پ،ةٰ زکو، مسجد،ي بندگ، اذان، خدا، روزه،نماز: ي و مذهبينيلغات د

زگاري پره، بهشت، ملّا، کافر،امتي ق، دوزخ، جنّت، ماتم،هي تعز،هي مرث،دي ع،يربان ق،رمدب، 
  . قبل از جمعه، عصر، ظهر، جمعه، جماعت،نماز يجا

                                                   
1. Dr. Ghulam Maqsood Hilali, Perso-Arabic Elemets Bengali, Dhaka, 1967. 
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  . دشمن،اري ، دوست، غالم،زي کن، شوهر،بچه ، داماد، خاله،بابا: شانيلغات خو
 ، خرگوش،)يوطط( طوطا ، باز، کبوتر، بلبل،ري ش،)يگابه(گاو : پرنده و جانور

  . جانور،مرغ
 ، آرزو، گلبدن، نورجهان، گوهر جان،افروز  دل، دلربا،م جهانينس: اسم خانم و آقا

 محمد ، افتخار عالم،ني حس، حسن،دي جمش،آرا نتي ز،ي فردوس،حهي مل، رونق،فاطمه
  . بتول،زي کن، زهرا،يعل

 ،خانه ي سرا، دلگشا، گلستان، گلشن،خانه لي پ،خانه  حمام،خانه ميتي: اسم مکان
  . جنگل، بازار،ني زم، آسمان، داالن، باالخان،راني و، کارخانه، آستانه،مسافرخانه
  .شود يده مير هم شني روزمرة مردم بنگالدش لغت زين در گفتگوهايهمچن

 ، احمق، استعفا، اجاره،نهييآ) آست( آهسته ، آواز،ي آمدن، آرام،يباز  آتش،آباد
 ،هوشي ب،کاري ب،چارهي ب، بهادر، بار بزرگ، بادشاه،مهي ب، آسان،هوا آب و ، استاد،اندازه
 ، جوان، جان، توشک،خي تار،شهي پ، پشم، پسند،شاني پر،ي پر،ماري ب، برف،بالش

 ، دور، درد، دربار، دانه، خواب، خوراک،داري خر،دي خر،خبردار ، خاموش، چراغ،چاالک
 ، سابق، سود،سرد) سبوز (،سبز) ايچها (،هي سا، چهلم، رنگ،ي زندگ، دوات،نيدورب
 ، مزدور، لنگر،ري فق،ي کرس، کاغذ، کتاب، کم،ادي فر، فرار، طوفان، شروع، شرم،يشاد
هفته، وزن، نمونه، نظر، نرم، معلّم، مدرسه، مکتب، مشکل،ي مهربان،يمرب .  

  ١ مانند،اند زش لغت فارس ساخته شدهيآم  باي از لغات بنگاليمقدار
   لغتيمعن  =  يفارس  يبنگال
  خورد ي که گانجا ميکس  گانجا خور=   خور  +  گانجا
 (gunner)ساز  تفنگ  گول انداز=   انداز  +  گول
  باز  حقّه  چالباز=   باز  +  چال
   مکار،تنبل  باز يفاک=   باز  +  يفاک
 يافتة تغيير که است ممکن( گلوبند  گالبند=   بند  +  گال

  .)همان ترکيب فارسی باشد
                                                   

 .اصر عربي و فارسي در زبان بنگالي عن،ماخوذ از دکتر مقصود هاللي  .1
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  انبه   پسندينرا=   پسند  +  يران
  bed cover ،لوازم رختخواب  پوش تخت=   پوش  +  تخت
  ة استاديهد  سيشکانو=   سينو  +  شکا
  باغ وحوش  اخانهيچر=   خانه  +  ايچر
  داروخانه  دواخانه=   خانه  +  دوا

  پستخانه  خانهداک=   خانه  +  داک
  ي شهربان،سيپل  دار تهانه=   دار  +  تهانه
  رسهم دا   داريانگش=   دار  +  يانگش
  گذارند يم» پان« که ييجا  پاندان=   دان  +  پان
 ash tray يگارير سيز   دانييچها=   دان  +  ييچها

  حيل صحيدل  پرمان صحيح=   حيصح  +  پرمان
  اندازة درست  حيماپ صح=   حيصح  +  ماپ
 fopsآدم خودنما   يبابوگر=   يگر  +  بابو
  يمنش  يگر يکران=   يگر  +  يکران
  رديگ ي که ارث ميکس  نينش يگد=   نينش  +  يگد

.  هستنديي هند و اروپايها شه زبانيت از ري و سانسکريدانسته شده است که فارس
ت ي و سانسکريان زبان فارسيگر جدا شدند و امروز ميکدين دو زبان از يبعداً اگرچه ا

انگر ي زبان بهردوان يمشترک و متشابه م از الفاظ ي وجود مقداريار است وليبسفرق 
 چون دختر زبان يزبان بنگال.  بوديکي زبان هردوست که اساس ه اين نظريا

 اند ت گرفته شدهي که از سانسکري از لغات بنگالين تعدادي بنابرا،ت استيسانسکر
  : مانند، دارنديوند و وابستگي پيزبان فارس با

  لغات
  فارسي جديد

  بنگالي /لغات سانسکريت
  زبان انگليسي تلفّظ به و

  معني
  زبان انگليسي به

 abha Lusture  ابها  آب

 abhara Cloud  ابهرا  ابر
 bhuru eye-brow  بهرو  ابرو
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 aram Rest  ارام  آرام

 ashva Horse  اسوا  اسب
 ashman Sky  اشمان  آسمان

 ushtra Camel  اشترا  شتر
 angushta Finger  انگشتا  انگشت

 A’va Voice  آوا  آواز
 bhara Burden  بهارا  بار

 bhahu Arm  باهو  بازو
 bhama Morning  بهاما  بامداد
 bharata Brother  بهراتا  برادر
 bhumi country land  يبهوم  بوم

 bhima Fear  مايبه  ميب
 pitri Father   پتا،يپتر  پدر

 panjara window، cage  پنجره  پنجره

 putra Son  پترا  پور
 tanu Body  تنو  تن

 chatra Umbrella  چهاترا  چتر
 hasto Hand  هستو  دست
.  دورتر شدي از موضوعات اسالمي زبان بنگال،مايلي فورت وکالجس يبعد از تأس

 و ي فارسيها  لغتيسندگان هندو دوست نداشتند که در زبان بنگالي از نويچون گروه
ن زبان يت را در ايشتر الفاظ سانسکري ب،ي لغات فارسجای آنها به. ابدي رواج يعرب

ن روش را قبول نکردند يسندگان مسلمان ايشاعران و نو از ياري بسيول. داخل کردند
» يپوته ادبياِت «ين مشهديالد اضي ر،ميالکر خ فضلي ش،قبادي ک،نير مشرف حسيمانند م

 دوباره ير و نفوذ فارسي تأثيحال در ادبيات بنگال ستم تا بهيل قرن بياز اوا. را ادامه دادند
 يعقوب علي ،يل سراجي سيد اسماع، حقچون شاعران مسلمان مثل مزدل. نمودار شد

ن و ي مطهر حسي قاض،داهللاي دکتر شه، نذراالسالمي قاض،ني شهادت حس،يردهچو
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 ،اهللا  برکت، احسني سيد عل، اشرفي سيد عل، اخترالعالم،خ احمد فر،يغالم مصطٰف
 دادند و  انجامي مهمي کارهايشرفت ادبيات بنگاليره در پيغ ن ويالد ميالحق و جس انعام

  .ن کردندي مزيلغات فارس  را بهيزبان بنگال
شتر يحال ب از اواسط قرن نوزدهم تا به

 ترجمه شده و تعداد يزبان بنگال  بهيآثار فارس
ران يخ ادبيات ايتار ها راجع به  از کتابياريبس
 اطّالع يبرا. اند ر درآمدهي تحرةرشت به

ن ي از ايمندان فهرست پژوهشگران و عالقه
  .شود يها آورده م ابکت

  يرازي حافظ شرباعيات و غزلياتترجمة 
 .١ب ۱۳۳۶ سال ،هيمار بهتاچاراجه کُ):  رباعي ترجمه شده۶۵( حافظ  رباعياِت .۱
 ، کلکته، نذراالسالميمترجم قاض):  رباعي ترجمه شده۷۳( حافظ  رباعياِت .۲

 .ب ۱۳۶۹
 . داکا،م ۱۹۳۸ ،داهللاي مترجم دکتر محمد شه:حافظ واِنيد .۳
 . داکا،م ۱۹۶۱ ،ني اکرم حسي مترجم قاض:حافظ واِنيد .۴
 .ميزالحکي مترجم عز:حافظ  رباعياِت .۵
 . داکا،م ۱۹۸۴ ، مترجم عبدالحافظ:) حافظغزليات ةگلدست (چچوهحافظ غزل گ .۶
 .م ۱۹۳۹ ،داهللاي مترجم دکتر شه:حافظ  رباعياِت .۷
 . داکا،م ۱۹۸۷ ، مترجم عبدالحافظ:حافظ  رباعياِت .۸
 . کلکته،م ۱۹۵۹ ،ويندر دي مترجم نر:حافظ واِنيد .۹

 ،ني چندوش،يندر موهن باگچي جت،ت چند اللي مه،نات ندروي ست:هندو مترجماِن .۱۰
 پندت ، پرودهاي ساوتر، چرن متراي چند،ي بندهو پادهي شکت،يمکهو پاده

ش چندر ي گر،شب چندر گهوشي ک، چندر گهوشي کانت،کرشنا چندر مجومدار
 .ترجمه کردند حافظ را غزليات… وگوش 

                                                   
  .سال بنگالي  .1

در اواسط قرن هفدهم ميالدي زبان 
قدر نفوذ پيدا  فارسي در بنگال آن

کرده بود که بيشتر اشعار و 
ها در موضوعات  ها و داستان منظومه

کربال، پيرامون شخصيت و مقام 
 و ع حضرت عليصحضرت محمد

 . بودندسشخصيت حضرت فاطمه
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  ي و ترجمة مثنوي رومي دربارة موالناييها کتاب
 . داکا،ب ۱۳۰۲ ،ياري بختي مترجم اظهر عل):جلد اول( في شري مثنوريموالنا روم .۱
 . داکا، ب۱۳۹۵ ، نذرالحق:)يداستان مثنو (ير کهانيمثنو .۲
 . داکا،م ۱۹۶۷ ،الرحمن لي خل:)يداستان مثنو ( گلپويمثنو .۳
 . داکا، عبدالستّار:)ي مثنوداستان ( گلپويمثنو .۴
 . داکا، ب۱۳۷۳ ،وسفين يرالدي مترجم من:)ي روميمثنو (ير مثنويروم .۵
 . داکا،م ۱۹۸۴ ، سرکاريمان علي محمد سل:ي رومالدين محمد  و جالليالعرب ابن .۶
 . کلکته،ني اکرم حسي قاض:ي روميمثنو .۷
 ،ب ۱۳۹۵ ،زالحقي عز مترجم موالنا:)جلد اول تا سوم (في شرير مثنويموالنا روم .۸

 .داکا
 . داکا،م ۱۹۸۶ ،دي مترجم موالنا عبدالمج):جلد اول تا چهارم( ي روميمثنو .۹

 . داکا،م ۱۹۶۴ ، از غالم رسول محمد:ين روميالد موالنا جالل .۱۰
 ،م ۱۹۷۴ ،قن محمد اسٰحيالد  شمس:)ي رومـعاشق جهان  (يمک روميبشو پر .۱۱

 .داکا
 . داکا،م ۱۹۸۰ ، از عبدالستّار:يموالنا روم .۱۲

  و شاهنامة اويفردوس
 . داکا،م ۱۹۹۲ ،وسفين يرالدي مترجم من):جلد اول تا ششم( ر شاهنامهيفردوس .۱
 . داکا،م ۱۹۸۸ ،وسفين يرالديمن :)ي فردوسـشاعر بزرگوار  (ي فردوسيمهاکو .۲
 . کلکته، ب۱۳۴۵ ، مجمل حق:)يکردار فردوس (تروير چرميفردوس .۳
 .م ۱۹۶۴ :)يدوسشنامة فرينما (يناتک فردوس .۴
 . داکا، ب۱۳۲۹ ،م خاني ابراهي مولو:)شاهنامة کودکان (ر شاهنامهيديليچه .۵
 .ي واجد عل:)ها ه بچيشاهنامه برا (ر شاهنامهيچهوتو د .۶
 . مزمل حق:ترجمة شاهنامه در نظم .۷
 .يجندرا الل راي دو:ترجمة رستم و سهراب .۸
 .يراش ي عبر:)ي فردوسـشاعر شاهنامه  (ي فردوسيشاهنامار کو .۹
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  و آثارشيرازي شيسعد
 .م ۱۹۸۵ ،مترجم عبدالمنّان): بنگال ترجمة بوستان (بوستانير بنگوانوباد .۱
 .م ۱۹۸۹ ،ان مترجم عبدالمنّ:)يترجمة گلستان در بنگال (ر بنگوانوباديستانگل .۲
 . داکا،م ۱۹۸۷ ،ني مبارک حس:)يخ سعدي شـشاعر بزرگوار  (يخ سعدي شيمهاکو .۳
 .م ۱۹۴۸ ،ني اکرم حسيمترجم قاض: )نامهترجمة پند( ي سعديمايکر .۴
 .اهللا بهار بي محمد حب:)يع سعدي شيها داستان (ر گلپويگلستان .۵
 . داکا،م ۱۹۸۰ ، عبدالستّار:)يخ سعدي شيها داستان (ر گلپويخ سعديش .۶
 .١م ۱۸۶۱ ، کرشن چندر مجومدار:)صد پندها از گلستان ( ستک ست بهابه .۷
 .تاگانگ چي اهال، مترجم عبدالصّمد:گلستان .۸
 .م ۱۸۵۲ ،سلوا ين دت آگس:)يزبان بنگال اولين ترجمه به (گلستان .۹

 . داکا،م ۱۸۶۸ ، سيد جان:)ماخوذ از پندنامه (نامه حتينص .۱۰
چند  شي گر):ي گلستان سعديها دة داستاني برگز؛اول جلد( تو پاکهن مااليه .۱۱

 . داکا،م ۱۸۷۱ ،نيس
 .م ۱۸۹۵ ،عقوبي مترجم موالنا محمد :)باغ/دانيم (اددان .۱۲
 .م ۱۹۰۱ ، مترجم عبدالقادر:)گلستان (پشپو اددان .۱۳
 .م ۱۹۰۵ ، مترجم عبدالقادر:)يبنگال ترجمة گلستان به (ر بنگوانو باديگلستان .۱۴
 .م ۱۹۱۱ ،ن احمديالد وان شمسي د:)ترجمة باب هشتم بوستان ( کاننيتين .۱۵
 . ب۱۳۱۸ ،راالنعاميما رنجن و خي مترجم مه:)گلستان (فولستان .۱۶
 .م ۱۹۱۰ ، مترجم رادها گوبند گنگا پادهو:)يترجمة پندنامة سعد (يلمرش ياپد .۱۷
 .م ۱۹۲۵ ،نحٰمالر بي حب:يا کالم سعدي کسم  ستو بهابه .۱۸
 .م ۱۹۲۹ ،نحٰمالر بي حب:) گلستانيها داستان (ر گلپويگلستان .۱۹
 مترجم :)ي در بنگاليترجمة گلستان سعد (ر بنگوانوبادير گلستاني سعديمهاکو .۲۰

 .م ۱۹۳۳ ،نحٰمرال بيخ حبيش
 . داکا،م ۱۹۶۳ ،اي مي بنده عل:) کودکاني گلستان برايها داستان (ر گلپويگلستان .۲۱

                                                   
  . داکا، از دکتر رضيه سلطانه“ات بنگاليشيخ سعدي شاشي در ادبي” ماخوذ از ٢٠ تا ٧شمارة   .1



  پيونِد زباِن فارسي و بنگالي  ٥٣٥

  

 . داکا،م ۱۹۷۸ ،انين بهويالد  ناظم:يخ سعديحضرت ش .۲۲
 . کلکته،م ۱۸۶۳ ، مترجم محمد اکمل:پندنامه .۲۳
 .لي مترجم عبدالجل:بوستان .۲۴
 .لي مترجم عبدالجل:گلستان .۲۵
 :)ي نور و روشن  تالشي برايخ سعديش( يخ سعدير سندهانه شيآلوک .۲۶

م ۱۹۸۰ ،تارعبدالس. 

  اورباعياتام و يعمر خ
 ،گهوش  چندري مترجم کامن:) رباعي ترجمه شده۷۵ (امي عمر خرباعيات .۱

 . کلکته،ب ۱۳۶۸
 . داکا،م ۱۹۶۰ ، مترجم سکندر ابوجعفر:امي عمر خرباعيات .۲
 . داکا،م ۱۹۸۵ ،دريوسف حي مترجم :رباعياتر يام ميعمر خ .۳
 . داکا،م ۱۹۵۹ ، نذراالسالمي مترجم قاض:امي عمر خرباعيات .۴
 . داکا،م ۱۹۵۲ ،داهللاي مترجم دکتر محمد شه:امي عمر خرباعيات .۵
 .ويندر دي مترجم نر:امي عمر خرباعيات .۶

  اوِي فارس و آثاِريامه اقبال الهورعلّ
 . داکا، مترجم مرزا سلطان احمد:يخوديرموز ب .۱
 . داکا،م ۱۹۵۵ ، ابوالفرح محمد عبدالحق:يودخيرموز ب .۲
 . داکا،يدي مترجم عبدالحق فر:يخوديرموز ب .۳
 . داکا،م ۱۹۵۰ ، سيد عبدالمنّان:ياسرار خود .۴

 ي فارس زبان و ادبياِتِخي دربارة تارييها کتاب
 ،اهللا  محمد برکت:)راني ايها نابغهجلد اول و دوم؛  (بها ير پروتيپارش ش .۱

 .م ۱۰۲۴
 ،ندر چند پالي هري شر:)خ ادبيات فارسيتار (هاسيتير اير ساهتي شپارش .۲

 . کلکته،م ۱۹۵۳



  ٥٣٦  قند پارسي

  

 . داکا،م ۱۹۷۰ ، چاپ دوم، عبدالمودود:)دانشمندان مسلمان (شايمسلم من .۳
 . داکا،م ۱۹۶۸ چاپ اول ،ني پروفسور منصورالد:)رانيشاعران ا (يکو ريرانيا .۴
 . داکا،م ۱۹۸۹ ، عبدالستّار:)ي ادبيات فارسيبررس (ر کالوکرمي ساهتيفارس .۵
 ، عبدالستّار:)ي در ادبيات فارسي ملّيها افسانه (ر لوقق اپاداني ساهتيفارس .۶

 . داکا،م ۱۹۸۰
 پروفسور محمد :) در بنگالدشيادبيات فارس ( ساهتتوي فارسيشيبنگالد .۷

 . داکا،م ۱۹۸۴ ،عبداهللا
 اختر فاروق :)ندران شکوفه کردي که در اييها گل (يشيران ديفئلو گالب ا .۸

 . داکا،م ۱۹۸۰
 ي در اشعار قاضي و عربيلغات فارس ( شبدوي فارس،ينذراالسالم کاببو عرب .۹

 . داکا،م ۱۹۹۲ ، عبدالستّار:)نذراالسالم

  ترجمه شدهيزبان بنگال  که بهيخي و تاري ادبيها کتاب
مد  مترجم الحاج مح،ارن عطّيالد ديخ فري ش):اول و دوم جلد( اياالولةتذکر .۱

 . داکا،م ۱۹۵۷ ،نيالد شمس
 مترجم غالم ،ين واعظ الکاشفي حس:يلي ترجمة انوار سهيعني له و دمنهيکل .۲

 . داکا،م ۱۹۶۹ ،يشي قريسمدان
 . داکا،م ۱۹۷۸ ، هاروني مترجم مصطٰف: از گلبدن بنت بابرنامه ونيهما .۳
 ،م ۱۹۸۲ ،يشي قري مترجم غالم سمدان:ين برنياءالدي از ضيروزشاهيخ فيتار .۴

 .داکا
 ي ترجمة بنگال، مرزا ناتهنيسي ترجمة انگل:يبين غيالد ي از عليبيمارستان غيب .۵

 . داکا،يدره خالقدار چو،از ناتهن
 .ي چوهدري مترجم محمد عل:ير شاهيخ شيتار .۶
 مترجم احمد :ين احمد بخشيالد  از نظام)جلد اول و دوم( ياکبر  طبقاِت .۷

 . داکا،م ۱۹۷۸ ،نحٰمالر فضل
 . داکا،م ۱۹۷۸ ، قادر. مترجم دکتر ام:يين طباطباي از سيد غالم حسنيرمتأخّراليس .۸



  پيونِد زباِن فارسي و بنگالي  ٥٣٧

  

 . داکا،م ۱۹۸۳ ،اي مترجم ابوالکالم محمد زکر: از منهاج سراجيناصر  طبقاِت .۹
 ،م ۱۹۸۹ ،مي مترجم پروفسور عبدالکر:روز شاه تغلقي از فيروز شاهيفتوحات ف .۱۰

 .داکا
 . داکا،م ۱۹۶۹ ،نيزاهد حس مترجم :يالملک طوس  از نظامنامه استيس .۱۱
 . محمد قاسم:خ فرشتهيتار .۱۲
 .١نيش چندر سي گري مترجم مولو:اياالولةتذکر .۱۳
 .تاي مترجم رام برن گ،ني حس  غالم:نيالطالس اضيترجمة ر .۱۴

 ي فارس و آموزِشي فارس زباِن فرهنگ و دستوِريها کتاب
 . داکا،م ۱۹۷۰ ،کيم گولد سايليو وير :ي انگلش دکشنرـ ي بنگالي مسلمانيا .۱
خ ي دکتر ش:)ي در بنگالي و عربيعناصر فارس (يمنش ان بنگاليو عرابک اليپرش .۲

 . داکا،م ۱۹۶۷ ،يغالم مقصود هالل
 . داکا،م ۱۹۶۷ ، منصورالحقي مفتيمولو: يسرالمبتديت .۳
 . داکا،م ۱۹۹۰ ،ن شفنحٰمالر سي ان:)يدستور زبان فارس (اکرني بهاشا ربيفارس .۴
 .م ۱۹۴۷ ، داکا، بورديسکندر: ين بنگالشن ِايند کمپوزين گرامر ايپرش .۵
 دکتر کلثوم ):رستان بنگالدشي کالس نهم و دهم دبيبرا( يگلشن فارس .۶

 . داکا،م ۱۹۸۸ ،ابوالبشر
 خانة يهمکار  با دکتر کلثوم ابوالبشر:ييابتدا( آموزان  دانشيد براي جديفارس .۷

 . داکا،م ۱۹۸۴ ،فرهنگ
 :)يزبان فارس  عامه بهيد و گفتگوهايجد (تو کتها بارتايآدهونک و پراچال .۸

 . داکا،م ۱۹۷۷ ،نيالد محمد روح

 کتابنامه
 ،يورستيوني داکا : ناشر،)اردو (خي تاريبنگال ادب ک ، احسنيداهللا و علي شه،يدکتر عبدالح .۱

 . داکا،م ۱۹۵۷

                                                   
  . کلکته،مجلّة روابط فرهنگي هند و ايران  .1



  ٥٣٨  قند پارسي

  

 . داکا،يدمي بنگال اک،م ۱۹۶۲ ،)يسيانگل (ند اردوي ايبنگال احسن يسيد عل .۲
 . داکا،م ۱۹۶۷ه ي ژانو،)بنگال (ي در بنگالي و عربيعناصر فارس ،الم مقصودخ غي ش،يهالل .۳
 . داکا،م ۱۹۷۵ ،)يسيانگل (خ تصوفيتار ،محمد انعام الحق .۴
 . کلکته،۴ و ۳ شمارة ،۴۳ جلد ،راني هند و ايمجلّة روابط فرهنگ .۵
 .۲۳ شمارة ،آباد  اسالم،راني اي اسالمي جمهوريزني را،دانشمجلّة  .۶
 . داکا،م ۱۹۸۲ ،)بنگال ( در بنگالدشي ادبيات فارس،حمد عبداهللاپروفسور م .۷
 . داکا،يدمي بنگال اک،)بنگال (اهللا انشاء برکت ،اهللا محمد برکت .۸
  


