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 نگ و عشق حافظ در ادبیات بنگالیفره
 محمد ابوالهاشم

 دانشیار دانشگاه چیتاگنگ بنگالدش

 چکیده 

ای خودش را جلو انداخت ینهفرهنگ بود که در شبه قارة هند آیحافظ شیرازی تنها یک شاعر ایرانی نیست، او سراغ کنندة عرفان و 

زبان بنگال با  شاعر و ادیبشناسد و گالی او را  با  شاعر عارف میو از این رو غزل او سر تا سر بنگال گسترش یافت و ملت  بن

این شاعر بزرگ در صد . یابدکنند با او نسبت به عشق داشتند که از او فیض و قوت قلبی مینمیترجمه   آن را بنگالی هم شعر

غزل مشهور شد؛ جماعتی از فضال، عالمان شیراز به دنیا آمد و در زمان حیات خود برای سرودن  چهاردهم میالدی زمانة تیموری در

برای تشریف  در بنگالو شاعران به اشعار و غزلیات او تمثل جسته و بخصوص غزلیات را استقبال کرده است و هم مشهور است او 

خواجه  دانازبان بنگالی  بیشتر نویسندگان غزل آمده، نامه وآن وقت نموافق سفر او از دستخود داشتن به سوار کشتی شده بود ولی

ند و به شهرت عظیمه شمردری میابزرگو به شامل ادبیات بنگالی خودش را کتاب خود ذکر دادن ادبی به در آثار حافظ شیرازی را

بدین جهت، این پژوهش بر آن است تا بتوانیم . طریقة عشق آن در ترانة مرشیدی، اللن و قوالی بنگالی روشن داد و تأثیر افتاد

سلیقه آثار ادبی بنگالی برده است هرگز بیاو را پیش مردم عام  اتغزلیات و رباعیخودش ترجمة زبان ا که ب نویسندگان بنگالی

نیست بلکه عشق و خدا شناس را شامل ادبیات بنگالی کرد و بسیار عاشقان حافظ غزل او را در مجلس مختلفه  به سرودن عشق 

 تواندالیق می بزرگ شمردن صوفیشخص  به   او را باشد و تحریم هداشت دوست بنگالی حافظ را  بیشمار مردمکند  و ظاهر می

مردم بنگال از زمان گذشته به شاعران ایران بسیار عشق و احساس داشته  .برابری داشته باشد حافظ در بنگال همین است که  تأثیر

دیگر که درین مقاله از فکر نویسندگان و  لةد ولی بحقیقت مسئانتواند که بنگلیان، حافظ را به شعرش شناختهبود و همه می

 .پژوهشگران  توضیح شده است

  .عشق و احساس شاعران بنگالی ثیر حافظ شیرازی، آشنا به فرهنگ،تأ، زبان فارسی در بنگال: هاکلیدواژه

 

                                                                                                                               مقدمه

کنیم که  فکر و علم ما دربارة او خیلی کم  نمی بزرگترین شاعر زبان فارسی خواجه حافظ شیرازی و تأثیر آن در بنگالی زیاد بیان

ن غزل  و کالم وی مقبول ترین و محبوب ترین شاعر فارسی مشهور به سرود. دانم نمی است و مرا هرگز برای حافظ پژوهشی الیق

عرفانی که در موجزترین عبارات آورده بود وعشق الهی، خود شناسی را با زبان تصوف که فارسی است در ادبیات فارسی زرین داد 

او برای کشورمادری ایران یا هند نیامده، در شبه قاره بخصوص در بنگال برای اظهار فرهنگ و عرفان به . آید می بهتر در جهان شمار

شن بین مرد  کامل بزرگ آشنا است و میان کسی عارف و درویش به شمار آمدن اشکالی  ندارد بلکه او را خدا شناس پیر صوفی رو

در بنگال که کنار هند است، شاعران بنگالی دراین زمان، بیشترغزل و شعر دین و تصوف را به پیروی شعر . گوید می مرد حقیقی

لی  با کتابی ذکر داده اند این که از تأثیر حافظ شیرازی، مولوی رومی و سعدی خالی فارسی  و موضوع شعر به عشق خداوند تعا

نام )وی صدق وصراط مستقیم را به غزل اظهار داد همین عشق شاعر بنگالی چندیداس در پدابلی ( 241: .م4313قایوم، . )نیستند

شاعران مذهب هندو هم از تأثیر ( 13.: م 4363،الدین رمنصو.)ذکر داده بود، شاعر چندیداس و خواجه حافظ هم معاصر بودند( شعر

ربیندرو ناته تاگور، حریندروناته، . او بی خیالی نیستند بلکه در شعر خود اسالم و تصوف را جا داده است اینکه عصبنی نیست

ذکر نموده و آنان پیروی . .هدبیندروناته و مانند آنان بسیارادیب هندو در شعر و نثر خود کلمة شراب، ساقی، پیاله، عاشق، محبوب

به  خواجه حافظ  و زبان فارسی با زبان بنگالی است هرگز به روزانه پیدا نشده  ة حافظ شیرازی به کامل داشته باشد این که رابط

فضالی محقیقن  عالما و( 442:.م 4333اکرام، .)شود می بود بلکه رابطه هزار ساالنه دارد که به شروع اسالم در بنگال به ایرانیان دیده

وقتیکه ورود دین . دین اسالم شعر حافظ، سعدی و رومی را دوست داشتند و آنان  شعر حافظ را برای راحت و آرام زندگی سرودند

اسالم  در بنگال تصوف و عرفانیت گسترش یافت بیشک شعر حافظ تأثیر داشته بود و آن وقت مسلمنان بنگال تصوف و عرفانیت را 

شکی نیست که گروه ایرانیان هم  در بنگال آمده . است دوست داشتن باشد و هم شعر فارسی را محبت کردند استبرای تالش راه ر
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از صد سیزدهم تا ( 46-443:.م 4333همان، . )بودند و آنان مسلمنان بنگال را دعوت اسالم و تصوف دین به زبان فارسی دادند

وفی آن بیشمار صوفی کرام و درویش برای تبلیغات دین اسالم در بنگال تبریزی و مانند ص الدین چهاردهم میالدی شیخ جالل

آن وقت بنگالیان شعر تصوف و اخالقی را سروده بودند و خواجه حافظ  و مانند آن شاعران ( 29: 2114حق، . )تشریف داشته بود

تالش و زبان تصوف را قبول کردن مشکل  بسبب مردم بنگال به اهسته کالم  حافظ و فرهنگ و معنی را.  بزرگ را یاد هم کرده اند

 .آن چه مسلم است زبان فارسی با کالم عرفانی و تمدن فرهنگی درین کشور شش صد سال گسترش یافت. نیافتند

در زمان حیات و پس از وفات حافظ درین زمین، زبان فارسی زبان درباری بود و آن وقت مردم ایران، افگانستان و هندوستان 

توانند و مردم عام و عالمان بنگالی هم در مکتب  می ن زبان فارسی را  به ادبیات و تمدن کار بردن برابری شایستگیبخصوص بنگالیا

گلستان ، مثنوی معنویآنان آثارادبی مانند (  444:اکرام، همان. )و مدارسها زبان فارسی و عربی آشنای بزرگ داشته بودندها  هخان
خوانند و به یادگار نهادند  اینکه اهمیت و سجاوری بخصوص به زبان فارسی است  می از خودرا  محبت نامه وپند نامه ، سعدی

مقصود به تالش عشق تمدن و فرهنگی که  بنگالیان از سالهای گذشته یک رابطه به ملت ایران داشته باشند و آن تأثیر در دل 

ورود اسالم مانند زبان فارسی بود و عالوه این، سبب بزرگ مسلم است زبان بنگالی در دورة  . شاعران وجود آمدن بی قیمت نیست

ما میگوییم وجوه تأثیر زبان و .  هند و آریای همین که زبان فارسی است و بهم رابطه شدن شایستگی داردهای  زبان بنگالی از زبان

قربا در ین زمین شش صد سال رایج   ادبیات فارسی در بنگالی بیشتر دارد و یکی از فرهنگ  و زبان فارسی که زبان عرفان و تصوف

نویسنده تاریخ و تمدن مسلمنان این زمین اشاره داده است که مسلمنان ایران و بنگال یک زمان به هم بود . شدن بی بنیادی نیست

منان و میالدی زبان فارسی از جایگاه زیر افتاده ولی تأثیر آن در مسل 4193گرچه پس از سال .  و خیاالت تفرقی نداشته باشد

چرا شاعران  نو دوست داشتند؟ جواب قطعی این دیوان حافظ سؤال آمد که ( 46.: م 4319عبداهلل، .)هندوان همین برابر باقی است

توانند بلکه آنان هم زبان  نمی است که شاعران نو ادبیات بنگال را پیش بردن و گسترش دادن از کمک زبان و ادبیات فارسی مخالف

ر و مادر بزرگ شماردند و از این یاد گرفته بودند و  درین زمان، میان ادیب و نویسندگان بنگالی که فارسی دانا و فارسی را زبان پد

بیشک آنان کتابهای فارسی را دوست داشتن و برای خواندن کتاب . عاشق ادبیات فارسی است او را بهترین شخص از دیگر شمردند

بیشترمقبول ترین آسان و بهترین کتاب عشق و اخالقی  دیوان حافظ و  گلستان، معنویمثنوی کنند و در بنگال کتاب  می را جمع

کرد و از این مقصود بزرگ است  نمی دانیم که کسی رباعیات و غزلیات حافظ را با زبان بنگالی بی بهره و بی وجه ترجمه می ما. است

اشکال آمد چگونه بنگالیان . نو که شامل فرهنگ داردة د طریقکه به راه حافظ تالش عشق خداوند تعالی و در ادبیات بنگالی پدی

همه از مکتب یا از مدرسه درس خوانده بود؟ جواب درست که ! کنند می خوانند و توضیح  و تشریح هم می زبان فارسی راهای  کتاب

رسی از میراث یاد گرفته  بود و هم زبان فارسی شیرین و در ادبیات عشق و فرهنگ دارد و بیشتر شاعران و ادیبان بنگال زبان فا

درست است ما نرم و رحم عشق حافظ را یاد کردیم وعاشق حافظ به واسطه  شدیم .  کسی  از استاد خصوصی و دوست حقیقی اند

                         .                                                                           و عشق کارهای سختی را با آسان انجام داد

   حافظ به بنگال                                                                                                                

راه  حافظ شیرازی در شیراز از شش صد سال پیش به رحمت خداوندی در الدین لسان الغیب و ترجمان اسرار خواجه محمد شمس

عشق و عرفان آمد و در روزگار او فقیه، عالم، مفسر، محدث و حافظ  قرآن بود و  سخنان وی تیز رفتار به عشق و عرفان الهی  پر و 

مشهور است که خواجه حافظ سفر بنگال اشتها داشته بود ولی غزل و شعر او ( 4911:943سبحانی،. )معنیدار بی مثال بوده است

اما در بنگال آن وقت ( 31: 4913صافی،.)گفته گرچه محقیقین نسبت  به امیر خسرو را داد  "طوطی"بنگال شاعران ة آمده و دربار

، درصد شانزدهم میالدی الدین بیشترشاعران و گویندگان بنگالی وجود داشته بود و در صد پنجدهم میالدی شاه محمد صغیر و زین

فیض اهلل، شیخ پران، افضل علی، سید سلطان، شیخ چاند، دونا غازی  شاه برید خان، شیخ کبیر، دولت وزیر بهرام خان، شیخ

چودهری، محمد کبیر، محمد مزمل و  حاجی محمد شاعر مشهور بنگالی بودند و آنان برای مسلمنان تالش حق دین بیشتر شعرهم 

ا بود ؟ شکی نیست که حافظ در زبان فارسی آشن کی شعر حافظ آمد؟ آیا آن وقت میان بنگالیان در بنگالسؤال شد که . سرودند

حیات خود مشهور بوده و شعر او را دوستان و عالقه مندان جمع و مرتب کرده اند و آن وقت در ایران و کشور آسیای صغیر  به 

میان . مسجد مکتب و خانقاه بسیار ساخته شد و درآنجا برای اخالق و تصوف تعلیم نموده و در خنقاهها شعر او تفسیر شده باشد

عالم، دانشمند وعقلمند بیشتر حافظ را دوست داشته بود و شعر را هم . حقیقین عالم کسی هم آنطور نبوده که حافظ را نشناسدم
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 در صد شانزدهم و درصد هجدهم میالدی آن را شاید .میتواند پس بزبان بنگالی آن را در مجلس مختلفه توضیح دادن اشکالی ندارد

. آید نمی فرقی دوست داشتند  زبان خود در ادبیات آورده بود مثال هم وجود است و میان مردم عامبیشتر شناسد و با  مردم بنگال

 .نو تأثیر آن را دانیم ولی اصال ازین پیش تأثیر زیاد داشته بودة ما  در دور

 طالی زبان فارسیة ورزبان فارسی در بنگال بهترین دوره بود و آن را د.( م4913 -4113)اعظم شاه  الدین درزمان سلطان غیاث

خواجه ( 442: 4333اکرام، . )گوید و آن وقت بادشاه اعظم شاه به حافظ شیرازی برای تشریف داشتن به بنگال دعوت نامه داد می

 : حافظ جواب به شعر آورد که چنین غزل مشهور است

 رود می رود         وین بحث با ثالثه غساله می ساقی حدیث سرو و گل و الله

 رود می زین قند پارسی که به بنگاله هند              طوطیان  شوند همه  ر شکن شک

  رود می حافظ ز شوق مجلس سلطان غیاث دین          غافل مشو که کارتو از ناله

رسی در ادبیات بادشاه اعظم شاه معروف بود و شعر فاة ایران به بنگال ازاین شعر بیشتر شنیده شدیم و شعر حافظ در دورة ما رابط

درست است که . بنگال هم روشن داد و بزرگترین شاعر فارسی و کامل صوفی خواجه حافظ در بنگال مشهور شدن همین وقت بود

ابوالفضل عالمی نخستین بار ذکرکرد و آن زمان تاریخ و ادبیات نویسندگان میتوانند که حافظ آیین اکبری این بیت در کتاب تاریخ 

ة سؤال آمد که میان حافظ از دعوت بادشاه بنگال چرا اراد. تواند می شت و این زمین را بهترین سرودن شعربنگال را دوست دا

تاریخ ادبیات . شاید خواجه حافظ  وطن خود رکن آباد را زیاد دوست دارد! تواندحرکت نشد؟ آن وقت حافظ سفر طول را نگوار می

. تواند و یک بار به زودی یزد آمد و به قرار اقامت نشد نمی ابلیتنویسان حافظ را از شیراز بیرون تشریف داشتن ق

دانیم که خواجه حافظ در آسیای هند آمده ولی به تحقیق تالش نکردیم کی آمده بود و در کتاب خود  می ما(  4911:941سبحانی،)

ما ( 66: 4913صافی،. )شاید در سند نیامدسند از ترک وطن به قندهارتشریف داشته بود ة دکتر قاسم صافی ذکر کرد که او به اراد

دانسته  می صورت حافظ را ندیدیم  ولی عشق و فرهنگ  حافظ مرا نزدیکتر کرد و بنگالیان او را همینطور شاعر بزرگ و صوفی دین

 ت و فرهنگ راهرچه مسلم است خواجه حافظ بنگال را میشناسد و بنگالیان از اواخر چهاردهم  میالدی شعر او سروده شده اس. اند

 .                                          داند می

شود  بخصوص در موزه ملی داکا،  می خطی زبان فارسی دیدههای  هدر بنگالدش، به موضوعهای مختلف بسیار نسخ خطیهای  هنسخ

غزل ة خطی کامل و ناقص دربارهای  هتر نسخدراین جا از هفت تا بیش. اسیاتیک سوسایتی داکا، دانشگاه داکا و دانشگاه چیتاگنگ اند

خطی های  هو شعر حافظ  وجود آمد و مشهورترین کتابخانه و جایگاه فارسی در دانشگاه داکا است که پیش از تاسیس دانشگاه نسخ

از  و غزل حافظدیوان حافظ خطی ة خطی فارسی آمده است و نسخهای  هو کتابهای قدیمی جمع شده بود و آن وقت بیشتر نسخ

هفتدهم میالدی به  حافظ دیوانخطی نام ة خطی فارسی در دانشگاه داکا که این نسخة یکی از دیدانی نسخ. جمع شدن خالی ندارد

گمان ( 11: 4366حبیب اهلل، .)خطی این، دانشگاه داکا بیست و هفت نشان دادة نسخة شمار. باریک و کوچک نوشته شده است

خطی شعر حافظ شیرازی در ة وجود نسخ. درموزه بیکتری کلکته وجود استیوان حافظ دخطی ة میرود این نسخه مانند نسخ

ما میتوانیم که شعرحافظ . دانشگاه دلیل است که درین زمین برای سرودن شعرحافظ از بیشتر روزها موافق بود و همواره شده است

به زبان فارسی میان بنگالیان مسلمنان تأثیرداشته بود و  بنگال اولین بار الدین سلطان غیاثة شیرازی وقت ترقی زبان فارسی در زمان

ة درست است که پیش از آمدن چاپخانه در بنگال وجود نسخ. تواند می بنگالیان شعرحافظ را به سرودن و مطالعه هم قدم خود

                                                   .                       دلیل عشق و رابطه به حافظ است  که در دل ما همیشه باشددیوان حافظ خطی 

 سخنان ترجمه کنندگان شعر حافظ                                                                                           

این از دشواری خالی نیست بلکه . دیکی از کارهای ادیبانه عمل ترجمه است که ترجمه کننده دو زبان را یاد داشتن حتما الزم باش

حافظ  را دانسته اند و در ترجمه عشق حافظ را به ة و شاعران بنگالی عارفانه و عاشقان. سخت و شدید کار ادیبانه ترجمه کردن است

نگالی فرهنگ دانا غزلیات و رباعیات او را ملت ب. باشد نمی گوییم اینکه بی دانای و بی مقصد ادا کردن ممکن می درست جا داد و ما

جواب اینکه گرچه این کار مشکل و ! به طور کامل مترجم چطور به زبان خود آورده شد. و عالمان و محققان ایرانی هم نتوانسته اند

 ترجمه از اصل سایه که سرودنده یا خواننده. بی نظیر کار ادبی است شاعر بنگالی کالم حافظ را به زبان خود آورد

در جهان همین به دیگر زبان، مشهورترین کتاب ترجمه شد و توضیح هم داد و ترجمه اصل  (تمهید: .م4333، شهیداهلل.)فهمد می
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که مختلف از دیوان های  هبسبب ترجم. توانستند نمی شعر حافظ را از کلمه و جمله حروف به حروفة شاعران بنگالی ترجم. نیست

 .                                                                           گوید ترجمه است می شود مفهوم  حافظ و می حافظ به زبان بنگالی دیده

بهای گیریش چندرو سین، کیرشنو چندرو مجومدار، ستتیندروناته داتتو، نریندرو دیب، زتیندروناته باغچی، قاضی نذراالسالم، محمد 

دانیم آنان رباعیات و غزل حافظ را به زبان  می ما. ه خواجه حافظ آشنای هستندب. .الدین شهید اهلل، قاضی اکرم حسین، منصور

آنان چه چیزی دانسته اند و کتابهای آنان را برای های  هترجمة سؤال آمد که حافظ پژوهشگان ایران دربار. بنگالی ترجمه کرده بودند

ما از این . باشد نمی امروز اهلدار پژوهشگران حافظ شرافتی استفاده دیده شد؟ اگرجواب باشد که هرگز نیست، شاید این کار برای

 .                                                        کنیم که کارهای آنان شامل عاشق حافظ هستند می اگاه

بلبل بنگال هیچ وقت . بود قاضی نذراالسالم شاعر ملی بنگالدش غزلیات و رباعیات حافظ و عمر خیام را از سن نابال  دوست داشته

پیش ازآشنای . حافظ شیرازی را به چشم خود ندید ولی وی به چشم روحانی شاعر ملی ایران را به عشق و دانای نزدیک خود آورد

 4993اسالم،).به حافظ، زبان فارسی را از مکتب یاد گرفته بود و زندگی و شعر او را به زبان فارسی خواندن برای او مشکل نیامد

. رباعیات، غزل و زندگی او را بزبان بنگالی مقصد به یاری ادا کردة قوی و عشق حقیقی به حافظ شد و ترجمة پس او رابط ( 3:.ب

دلنشین و بهترین ترجمه او نشان . بیشک او بی میثال شاعربنگالی است که غزل و رباعیات را پیش مردم بنگالی به آسان اظهار داد

آیید و همین عشق حقیقی بر قاضی  نمی تأثیرحافظ بخصوص درملت و زبان دیگر بی وجود عشق. دداد که قاضی عاشق حافظ بو

و آن وقت قاضی نذر االسالم در دابستان به  میالدی درس حافظ شروع کرده 4343او از وقت متالعه دابستان سال . شود می دیده

پس از این عشق برای ترجمة ( 1-3: هماناسالم، .)فظ کردرا حدیوان حافظ آشنا شد و به کمک استاد خود کتاب دیوان حافظ 

تواند، به نوشتن زندگی حافظ را  می او آموزش زبان فارسی را به اهمیت برای زندگی. دیوان حافظ شوق داد و ترجمه شروع شد

من رباعیات حافظ را : گفتنذراالسالم . اولین بار بی کمک کسی به زبان بنگال آورد و پس به امید ترجمه رابطه به عشق حافظ شد

ة ترجم (3: همان. )بود و در ین هفتاد و پنج تا رباعیات یافتمدیوان حافظ ة از فارسی ترجمه کردم و نزدیک من چند تا نسخ

اولین بار به هشتاد و هشت صفحه با نام کتاب . رباعیات و چند تا غزل بی نظیر اهمیت و پر به معنی که چندین بار چاپ شده است

 کوچک از شوباش مخوپادای یافتیم و نام کتاب اوة ما یک کتاب ترجم .بنگالی چاپ شد 4993او از کلکته سالیات حافظ رباع
من به . من زبان فارسی ندانستم ولی به کمک زبان فارسی را یاد گرفتم:  ترجمه میگویدة او دربار. است( شعر حافظ) حافیظیر کبیتا

. شود و همان ترجمه من راضی هستم می گرچه در ترجمه جای جای لغزش. ستمشعر به اطعات حافظ شیرازی هة ترجم

زبان شناس دکتر محمد شهید اهلل غزلیات حافظ . چاپ شده است میالدی 4311کتاب او از کلکته در سال  ( 2: 4311مخوپادای،)

بیشک . هژده صفحه توضیح داد غزل تاة او بخصوص زندگی حافظ را پیش ترجم. را ترجمه کرد و تعداد آن هفتاد غزل است

او دیگر ترجمه کننده شاعر بنگالی را در  (6-تمهید: 4333شهیداهلل،). خواهش او خواجه حافظ را به ادبیات بنگالی آشنا دادن است

 حافظة او دربار. شهید اهلل بی کمک انگلیسی از کتاب فارسی شدة ما دیدیم که ترجم .ذکر داددیوان حافظ کتاب  خود نام  

قاضی اکرم  (2-تمهید:4333همان،.)شناسد و من هم آشنا شدم می ...حافظ  شاعرعاشق بود، وی را بیشتر شاعران بنگالی: گوید می

او دویست و چهل غزل را ترجمه کرد و پیش از ترجمه زندگی نامه و . مشهورترین از نویسندگان بنگالی بودة حسین ترجمه کنند

ما کتاب او را خواندیم و دیدیم ولی قاضی اکرم چطور کارهای سخت را انجام داد هیچ جا . غزل حافظ را بمختصر توضیح داد

ترجمه بنیاد کارادبیات . خورد از اصل فارسی بخواند می کسان که لزت. ترجمه از شعر فارسی شدن الزم است: او گفت.  ننوشت

ولی دور از اصل، هرچه خواهشمند است مطالع کردن  ترجمه او آسان و آرام درست که( پ: 4364حسین،.)نیست بلکه فرع است

کتاب او به صفحه . در کتاب او مصراع یا سطر شعر بیشتر دو هزار باشد که منتخب غزلیات حافظ شیرازی است. مشکل نیافتد

سبب این که او ب. او از کتاب فارسی شده بودة ما میگوییم که ترجم .میالدی اظهار یافت 4364دویست چهل از آزاد نشر داکا سال

شاعران ایران را ذکر داد و اواخر کتاب غزلیات حافظ ایرانر کوی در کتاب بنام  الدین منصور. کمک کتابهای انگلیسی را ذکرنکرد

شکی نیست که همان .  وی هفتاد و نه غزل را اوال زبان فارسی پس بزبان بنگالی ترجمه داد. بزبان بنگال آوردة شیرازی را به ترجم

 .کنندگان معنی را ادا کردن کوشش نمایندترجمه 

 احساس و درد به حافظ                                                                             
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قاضی نذراالسالم شهرچیتاگنگ را . بیشترشاعران بنگالی ایران را ندید که ایران  پر به گل و پروانه کشورحافظ، سعدی و رومی است

بینیم که بسیار شاعران و نویسندگان در ناحیه  می چیتاگنگ را مانند شهر شیراز بلبلستان: گوید می او. به گل حافظ تشبیه داد شهر

قاضی به حافظ عشق را چطور ( 413: 4333اسالم، ). داد می آید و آثار ادبی و کارهای آن کشور را جلو خوشبو می چیتاگنگ پدید

. من پسر را نام داشتم بلبل که  یک بلبل در شیراز تولد یافته است: او میگوید. را ذکر کردن مناسب شماردیم بیان داد  دیگر قول او

بسبب این که ما مسلمنان برای تمدن و فرهنگ دو کشور یکسان هستیم و نام بچه را به نام شخص و شاعر مشهور ایران داشتیم که 

وقتیکه . حافظ بود و پسر خود را بلبل نام داشت ولی بلبل در دنیا بسیار روز نبوده قاضی عاشق (33: ب 4993اسالم، ). رابطه باشد

به . من شاعر بلبل شیراز را در بنگال آوردم: آن وقت قاضی نذراالسالم گفت. رباعیات حافظ شدة طفلگی بلبل موت گشت ترجم

از این شاعربنگال اشاره کرد که حافظ ( 3: ب 4993همان، ).بنگال تشریف داشتن انکار کرده بود ولی دعوت من بی مقصد نبود

  :گوید می او. شود نمی احساس وعشق به حافظ از قاضی بسیار کسی را دیده. بنگال آمد که ترجمه تمام شد و همان او را میخواند
. شد تو از من دور رفتهرباعیات بلبل شیرازخواجه حافظ شروع کردم و وقتیکه ترجمه تمام ة پیش تو نشسته ام و ترجم! بابا بلبل

 .                ما که از قاضی نذراالسالم عشق به حافظ را دیدیم درست و حق بی مثال اند(  3همان،.)کشورتو از بلبلستان ایران زیبا و بهتر است
. فظ بودمیالدی به ایران سفر کرد و آن وقت مقصد سفر زیارت مزار سعدی و حا 4392شاعر جهان ربیندروناته تاگورسال 

من روشن . شعلة آگ از فارس باال رسیده بود. من آمدم به دیدن چشم که ایرانیان اهل فارس اصال فارسی است: رابیندروناته میگوید

حافظ آمد و پیش مزار ة وی وقتیکه نزدیک زیارت مقبر( 23: 4332تاگور، ). با ین وجه من ایران آمدم. را به نزدیک چشم خود دیدم

ربیندروناته قبل از سفر شنیده شد که ایران  .ته به خاموشی زیاد  فکر کرده بود و  آن وقت عشق حافظ تأثیر دادحافظ ربندرونا

او را رضا شاه پهلوی دعوات  .کند نمی کشور سعدی، حافظ، فردوسی، جامی و نظامی پر به ادبیات ان و چه کسی امید سفر ایران

آن وقت شاعرربیندروناته پیر شده بود باین ( ج.:شکا4111چتوپدای، . )دیدار ایران بوداز دعوت بادشه رضا شاه منتظر کرده بود و 

ماه اپریل برای شاعر بنگالی روز  41سال میالدی  4392. سبب بیماری  زیاد ترسیده  ولی ناراضی در دل جا نگرفت و سفر کرد

در ( 23.:شکا4111چتوپدای، . )دا و رابطه به حافظ شدحافظ  در دل عشق خة زیارت مقبر ة مهیم بود که آن روز در شیراز  وصیل

را باز کرد و برای زندگی خود غزل آمد و این غزل تأثیر زندگی ربیندرو ناته  دیوان حافظحافظ به قانون وی کتاب ة پیشین مقبر

او . را دانستن قوت هم نداریمدانم و درین وقت حافظ  نمی عشق حافظ ة ما اهمیت  دربار :گوید می شاعر بنگالی قاضی اکرام. بود

 .عشق پاک سروده و از ین ما عشق پاک دیدم و در ادبیات توضیح دادیمة او تران. عشق در غزل او استة عاشق خدا بود وتران

 .                                                  درست است که مانند عشق حافظ کسی ندارد( الف: 4364حسین،)

-.م4164)پدر ربیندروناته تاگور. کنیم نمی دو خواجه حافظ را دوست داشتن و شعر را خواندن چه فایده دارند بیانمردم مذهب هن

عاشق حافظ بود بسیار شعر و غزل حفظ کرده بود و بسبب آن را حافظ .( م4313-4143)نام مشهور دیبندروناته تاگور .( م4314

. سرودند و آن همیشه شعر را دوست داشته باشد می وناته گور در شب آخر شعر حافظدبنر (33: 4319عبداهلل، ). حافظ گفته میشود

. خواندخوانند بلکه او شعر حافظ را همیشه می نمی (شعر بنگالی قدیمی)پدر من هرگز پدابلی : گوید می پدرة ربیندروناته دربار

 (                                                                                                     413: 4369تاگور، .)خواجه حافظ امید پدر را سرودن شعر کامل کرده بود

 ملت بنگالی                                                                                                            حافظ در نوین

، محمدیاو در ماه نامه ة ما دربار. ادیب، شاعر و مردم بنگالدش خواجه حافظ را چطور دانسته اند بیان نمایم معاصرة درین موقع دور

روزنامه حافظ را از یاد ة ادیب، شاعر و نویسند. و دیگر نامه را تالش کردیم و دیدیم انقالب، اتفاق، رحمت و روزنامه دین دنیا

کتاب اصلی و ترجمه شده کتاب . جویان در دانشگاه غزل را به زبان فارسی درس میخواننددانش. کنند و بررسی میشود نمی فراموشی

خواجه حافظ مشهور ترین کتاب و ترجمه ة دربار.  بنگالی در بازار و کتابخانه وجود است و مردم عام شعر و ترجمه او را دوست دارند

از آربری .( م 4311)غلچینی از غزلهای فارسی ، .(م 4313)ظ پنجاه غزل از حاف، .(م 4316)حافظ و مترجمان آثار اوانگلیسی 

از .( م 4316)حافظ شاعر غزل سرای ایرانی از ریچارد سن، .( م 4331) نمونه ای از شعر فارسی یا غزلیات حافظ، ( -.م 4313)

از سر ادوارد دنیسن راس، .( م 4133)شعرهای از دیوان خافظ ، از هنری سالیون جارت.( م 4114) حافظ دیوانسرویلیام جونز، 

درین زمان همان را هنرمند و انگلیس دانا . از ادوارد هنری پامراند.( م 4166)، دیوان حافظو .( م 41166)حافظ شاعر ایرانی 

حافظ پژوهش بنگالی بخصوص آثار ادبی نویسندگان و شاعران ة تأسف است که فی الحال ایرانیها دربار. شاعران بنگالی آشنا داشتند
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درین وقت حافظ به صوفی شاعر و بلبل . زبان بنگالی آگاه هستندة این درست که ایرانیها خیلی کم دربار. بیخبر وآنان را نتوانستند

                            .                                                                                                  شیراز آشنای در بنگالدش کمی اهمیت نیست

 نتیجه                                                                                                          

دیوان حافظ به دعوت راه راست . خواجه حافظ شیرازی در تاریخ فرهنگ و ادبیات جهان به جاودانی مانند عطرخوشبو دار شده است

مردم بنگالدش دیوان را دوست داشتند و عالمان و محقیقین دین اسالم در تفسیر و . را به حق نشان دادة عشق خدا که سرودنندو 

ادیبان بنگالی به آرام تالش عشق به حافظ است و آنان حافظ را سرافرازی کردند . گیرند می وعظ شعر حافظ را سرودند و تمثیل هم
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