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و مذاکرهتحلیل:ناصر خسرو از نظر پژوهشگران بنگالی 

محمد ابوالهاشم*

چکیده 

ایران تولد یافته شد اما بیشترسالها پیش درقبادیانی مروزيخسروناصر شاعر محقق حکیمودانشمند 

ابنجهانگرددانشجویان دانشگاه درین زمان مانندمردم بنگالدش از صد نوازدهم میالدي بالخصوص

دانشگاه "بخش زبان و ادبیات فارسی"او در سفرنامهدرس خلدون و سعدي شیرازي یاد میکنند و

راسفرنامهکتاب نثر مشهور صوصآن بخادبیآثارو استاد دانشگاه زندگی وجاري شده استدولتی

از صد سیزدهم میالدي به میراثکه شامل گسترش زبان فارسی دادترجمه و توضیحبه زبان بنگالی 

و بسیار عالیهوقت ورود اسالم از گروه ایرانیان یافته شد و درین وقت هم باقی مانده شهرت عظیم

در زمانۀ این هم کسی برابري پیدا نشود بسبب نیست و هاست. حکمت و داناي او به کسی موازینبرده

یا قصۀ سفر به تاریخی که درین کتاب دیدنیها و مختلفهاي واقعات زندگی او ذکر سفرنامهآثار ادبی او 

ذکر با زبان بنگالیشده است اهمیت دارد. نویسندة بنگالی افکار، فلسفه و شعور او را در کتاب خود

ت فارسی، دانشگاه چیتاگنگ، چیتاگنگ، بنگالدش. دانشیار، بخش زبان و ادبیا* 

hasem38@yahoo.comE mail:abulhasem152cupl@yahoo.com/

93

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


.است فارسی ذکر شدهدر ادبیات او شاعر و فیلسوف مشهور یادگار همان شاعر ایرانی. مانندداد

فلسفه و آثار او در مردم عام کم رو به تکامل گشته ولی بررسی زندگی آن در کتابهاي مختلف گرچه

در دانشگاه ترقی زبان فارسی را یک قدم جلو برد. زبان فارسی درین زمین مانند زبان سفرنامهو درس 

بیشترروزها رابطه هم داشتند به مالزمت شدیده او به مادري بنگالی مشهور بود و مردم کشور به ایران 

آثار خود و داناي بینظیر دردل ما جاي بزرگ تصرف کرد و درین مقاله از روي نویسندگان و فکر 

نگاران بنگالدش آثار و افکار اهمیت او را می پردازیم که ما بنگالدشی ناصر خسرو را چطور می 

شناسیم هم روشن میشود.

، ناصر خسرو در دانشگاه، اهمیتو، نگاهی کوتاه نویسندگان بنگالی: فلسفۀ ناصر خسرکلید واژها 
فارسی.     ، گسترش ادبیاتسفرنامهکتاب
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مقدمه

دین اظهار يبرافارسی را زبانشاعران و ادیبانپیش از دویست سالصغیريآسیامسلمانان

معرفت واز وجوهرومیموالناوسعدي، عطارهمینوشناخته بودنداسالم و اشاعات تصوف

وقت مخفی نیست.گسترش دادبه تصوفدین اسالم رادانا آشنا هستند که آنانحقیقت

بسبب بود و تالش صوفیان کرامراه راستنان اعتقادمسلماگسترش اسالم دراین سر زمین

و شعر آنان را دوست داشتند استقرار نمودهاسالمان را به شامل دین و مذهبطریقۀ آن

تصوفبهمانندکه معرفیاسلوب ناصر خسرو از آنان فرق داشته بودولیاشکالی نیامدند

شعر مثنوي رومی، شعر گلستان سعدي و دیوان حافظ  پر با عرفان، پیش ما .نشدآنانومعرفت

مردم به آسان براي ترقی زندگی خود قبول می کنند ولی ناصر خسرو اخالق و عرفان است که 

درین رو مانند آنان بیشترکامیابی مرد کامل دیده نمیشود شاید پیچیدگی فکر آن و اعتقاد ویژه 

صوفیانه او درین زمین ظهور نیافت. آثار ادبی یا مذهبی وعرفانی پیش ازآمدن چاپخانه 

وجود شدن نبود و این دلیل است که وقت آمدن خطی او به نسخه يدرکتابخانه و دانشگاه 

فلسفه معرفیاظهارکه درو دربارة آن نقش ایرانیان مخفی بود ایرانیان نسخه ي او رانیامدنند 

ما دربنگالدش صد نوازدهم میالدي آن را پیدا کردیم و نشان دادیم که آن دانشمند 1نشد.

و زبان فارسی را بیات فارسی بهتر شخص استحکیم و مرد جهان بینی در حوضۀ زبان و اد
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و شکی نیست که او هم  بهتر مرد در ادبیات فارسی و براي فکر و داناي بشمار گسترش داد

آمدن یاد ما فراموشی نمی شود.

در بنگالدشایرانیتصوف

دین وکارهايهندو و بودايمذهب ازو گروهپیروي دین اسالمهگروه مختلفدرین کشور، 

صوفیانه و بررسی تصوف در میانگسترشبسببا به آزاد ادا میکنند ومذهب خود ر

وقت اشاعه اسالم تأثیر تصوف قبل از ورود سیاست به آمدن .استجلو رفتهتیزترمذهبدیگر

م به راهزار صوفیان کاز وقت آمدن اسالم  شکی نیست که در بنگالدشدگروه صوفی داشته بو

احترام همه این کهداشتندزیادو سکونت کرده بودند و مزار و زیارتگاه آنان همآرام زندگی

مسلمنان )2013:187( ابراهیم خلیل،.شامل بررسی تصوف شایانی داردهستندبه آنانمردم

که از از مسلمنان مهاجر و صوفیان کرام دین اسالمطریقتلفو فرهنگ به مختادببنگال 

بزرگ به ، این نمایندگی یاد گرفته استمسافرت کرده بودنددرین کشورو افگانستانایران

دیگر زبان عربی و فارسیاززبان آنانما می دانیم )2012:12(بته چارجو،آمد.بهمرابطۀ صوفیه

آموزش تصوف وتحصیلبسببداشتنداسالموت دینبه خودش دعرامردمآنانبودند ون

.مسلم استدیده میشودم.)1800-1200(در زمانۀ میانه دانافارسیو عربیازمختلفطریقۀ

ي در مسجد، مکتب و پس از دورة هندو و بودابه زبان فارسیهآموزش صوفیبخصوص
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باین )14(همان، :.شنا شدیممرید آ-خانقاه، چله کشی پیرسبب مانندو بهبودجاريمدارس

مسلمنان زیاد داشته باشد وکتابهاي فارسیبهو تصوفاسالمبررسی دینوجه میان مسلمنان

قبول ریقه معرفتطوجوههمینودوست داشتندبه زبان فارسیتصوف بیان و توضیحبنگالی

به از ایرانمادر کشور.اشکالی پیش نمی آیددشدنزبان فارسیدوستدارنمسلمانکنندگان

بسبب آنان و گرامی داشتنتحریم و مردم آنان راتشریف آوردهتجارتیگروهمختلف وقت

مادر کشورایرانیان کهبه زبان فارسیتصوف .براي دعوت تصوف به صوفیه کرام آشنا هستند

را با زبان داشت، ماایرانیانجاویدانیبهترین آثارتصوف و بررسیبراي وجودو آشکار داد 

صوفیهکارهايبنگالدش ماننددر و درویش هکارهاي صوفی،اینپس از آثار.ملتزم کرددیگر

مانند ایرانیان بیشترو تمدن بنگالدشادبآثار ایرانیان در و بدین سببشدپیش قدم ایران

ارث یافته به وره باستانواز دمعرفت و حق دانا بیشک مردم ایران)276: 2011، (الم.اظهارشد

و . نویسندگان تصوفمی تواندندچاراظهاردادن با زوددیگرکشوردر آنرفانیو عفکر شد

هماسالم را جاي دیگرآنان دینوصوفیان کرام از فارس آمده قرار نموده که بیشترایندین

مه هنیست بلکهفارساهلازخارجاسماعلیه ، باطنیه و کرامتیهطریقۀگسترش داد و زودتر

)277: (هماند.شآشنايبیشترکشور دیگربهایرانازبررسی دین و مذهب وگسترشطریقه 

مولوي، چشتیه، د قدریه، سهرواردي، جود آمده شکه درین کشور وطریقۀ صوفیه یا معرفت

97

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


رشته ي ایرانیان ازبانی طریقۀ آنان هم از فارسی دانا یانقشبندي و مجددي سر چشمه ایران و

در بنگالدش به زبان ایرانیتصوفبسبب گفتن الزم شد که)24: 1969(شریف،نیست.خالی 

مشهورترین شاعر فارسی موالنا جالل الدین رومی، عالمه اقبال، فارسی رابطه زیاد داشته باشد.

آثار و زندگی آنان را عطار اند و آنان تأثیر در ادبیات بنگالی داشتند وعالمه جامی  و

و فکر و تصوف آنان به خوبی ته بودندف بنگالی و مردم عام خوب دانسنویسندگان تصو

. سر بررسی می شودبه زبان بنگال ذکر داشته بوددر کتابهاتصوف آنان را افکار وبخصوص

این که بررسی چشمه تصوف و آثار داشتن به جهان از  اهل عرب فارس را شمارمی کنند

ما دیدیم که برسی )2013:184راهیم خلیل، ( ابتصوف بنگالدش است بسیارروشن داد.

فیلسوف ناصر خسرو کم در کتابهاي بنگالی ذکر آمد بلکه در کتاب بنگالی بسیار به وجه ذکر 

. اینکه ازتأثیر داشتن خالی نیستشاعر فارسی بررسی زیاد شد

پخته، کامل  و خدا شناس بود اما وي ناصر خسروکار مسلم است که علم و هنر، اعتقاد و اف

طریقۀ شرعی را رسانندة به راه راست از معرفت نا مکمل می داند و دربارة حیات و موت 

تالش معرفت)158: 1989(قایوم به کوشش،اشکال زیاد داشته است که نا گواري پیش آمد.

صوفی براي شامل زندگی پسند نکردند، کنندگان مسلمنان بنگال طریقه و اعتقاد آن را از دیگر 
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درست که مردم بنگالدش ناصر خسرو را به دیر شناخته شد. گرچه زمانۀ او فرهنگ اسالمی 

اطراف آسیاي صغیر شکوفاي یافت و دین اسالم به آهسته کشورهاي مختلف رسیده بود 

ه طب، ریاضی و فلسفۀ دانشمند ابن سینا،  ابو ریحان البیرونی  و اخوان الصفا سراسر دنیا را  ب

) از لحاظ 79:1377حرکت بیداري داشتند، آنان در زمان ناصر خسرو مشهوربودند.( یاحقی، 

آنان هم شاعر ناصر خسرو در ادبیات فارسی کم آشنا نبود بلکه براي سرودن شعرتصوف 

و فوقیت زیاد دارد و درین زمین ادبیات عرفان و تصوف زیاد شرافتی یافته  و مردم عارف 

درویش را زیاد تحریم می کنند، شاید ناصر خسرو میان مردم بنگالدش کسی بود و به سبب او 

را گرامی داشتند. ما می دانیم در زمین این، به ورود اسالم شعر اخالق و عرفانی قابل بود، شعر 

فارسی در مکتب و مسجد سروده میشود و مردم  شعر تصوف را دوست داشتن ترقی دین به 

) 92: 1955است.(اکرام به کوشش،صوفینه 

وي اعتقاد اسماعلیه را بیشتر پسند کرد و در کتاب خود توضیح هم داد و درین رو برکت اهللا 

این کار میان بعضی پسند نشد و زندگی و آثار او را کنار داشته و اهمیت نمی "می گفت: 

ارمذهب اسماعلیه گرامی او در مصر براي اظه)160: 1989(قایوم به کوشش،"توانسته اند.

وآشناي دارد اما مذهب اسماعلیه درآسیا صغیر وطریقۀ آن در هندوستان گسترش کم یافته بود 
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بسب این، عرفانیت و کمالیت او کم ظاهر شده است. مردم بنگال در زمانۀ  ترقی و گسترش 

ش از یک صد را نشاسد ولی پیجامع الحکمتین و زادالمسافرین،  خوان اخواناسالم کتاب او 

سال نویسندگان بنگالی به ذکر آشنا دادند بخصوص افکار و آثار او را اگاهی داشتند. عالوه 

که در دانشگاه  ثبت است بررسی می شود  این تأثیر سفرنامهاین، زندگی او به  وسیله ي درس 

ناصر خسرو  میان مردم بنگالدش به میراث قدم داشت.      

بنگالینویسندگاننظرازناصر خسرو

یکی ، کنیت او ابو معین و ملقب حجتبلخی مروزيحارث قبادیانیخسرو بنبنرحکیم ناص

دربارة او .دشمار می آیقرن یازدهم میالديادبیات فارسی درشاعران مشهورنویسندگان واز

394در سالناصر خسرو علوي ":فتو می گذ کر دادخودمحمد برکت اهللا بنگالی در کتاب

حیات او طول کشیده بود، درصد و چهل سال واقعات بسیاري وم.) تولد یافت1003هجري (

قایوم به ("گوید.میتالش بی خدا جوزاد بعضی او را خدا شناس و بعضیآبراي فکردارد.

و فاضل، در همان زمان خود خیلی مسلم است لقب او ادیب، دبیر، حجت)151: 1989،کوشش

بسیار وقتشغل دبیري را گرفت واولین،بودتالش کاروقت جوانیاومعروف و مشهور بود.
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دیوان اشعار مشتمل بر قصاید و قطعات که در )200: 1388ی، (سبحانانجام داد.ي راکار دبیر

روشناي نامهو سعادت نامه. کتاب مثنوي شهرت بسیار داردل از سفر سروده شدهدورة حیات قب

وتهاي مذهبی مواعظ و مباحث علمی و دعین دو کتاب در در زندگی اول تصنیف شده است و

(تاریخ پارشو شهیتر اتیهشاندرو پال در کتاب حریندرو چ)80: 1389،یاحقی(زیاد دارد. 

ناصر خسرو را در دورة سلجوقی پس از ذکر شیخ عطار آورد و زندگی او را به ادبیات فارسی) 

1088میالدي به دنیا آمد و در سال 1003او در قبادیان از نواحی بلخ سال مختصر توضیح داد.

سفر دراز براي علم دین،او ناصر خسرو را)70: 1954. (پال،میالدي در یمگان بدخشان گذشت

ناصر خسرو هفت سال سفر کرد و ": ستایش کرد و درباره ي سفر می گفتبسیارو فکرفلسفه

: (همان"براي سفر او تاریخی است.سفرنامهمیالدي شروع شد و کتاب 1045سفر او از سال 

ن، افگانستان و تورکستان میتواند.هندوستاتالش علم و هنر در سالهاي جوانی سفر را بهاو)70

داد و یکی از خود و ترجمۀ زبان بنگالی ذکربه تلفظ زبان شعر فارسیدر بیان ناصر خسرواو

شعر به تلفظ بنگالی حسب زیراست.ذکر

ان زنده است و جان زنده به علمتن به ج

دانش اندر کان جانت گوهر است

علم جان جان تست اي هشیار
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گر بجوي جان جان را در خور است

)71: همان(

اظهار سفرنامهو به دیوان خوبیو نویسندة را به شاعراو در کتاب خود حریندرو چندرو پال 

محمد برکت .میشوددیدهدر سه صفحه خیلی کم وبمختصرگرچه بیان شش نمایدکوکردن 

140ناصر خسرو در حیات ":فتگو میسالگی ذکر داد140حیات او را خود اهللا در کتاب

: 1989،(قایوم به کوشش"وجود است.سفرنامهکتاب بیشتر واقعات دارد و واقعات درگیسال

در کتابهاي فارسی درباره ي حیات ولیدرازحیات یافت،ل و به نظر او ناصر خسرو طو)151

کم دیده است.گیسال100، مختلف سالگی ذکر شده ولی بیشتر از 90، 87، 85زندگی او 

بعضی از ذکرحذف بلکهاو درستی نمی تواند"علوي"نویسندگان تاریخ ادبیات فارسی شهرت 

م آمده و نویسندگان بنگالی بیشتر در کتاب تاریخ فارسی کتبدیل زندگی اوسبب.داد

میالدي خواب دید و بر او 1045در سال صر خسرو شراب را زیاد پسند میکند و کرد که ناذکر

این خواب، او شرابنوشی را ترك و طریقۀ اثر داشت که شراب نوشی را ترك کنید. پس از 

) او چند شعر 1989:151،(قایوم به کوششسال بود.42آن وقت سن او تصوف را قبول کرد و

ناصر خسرو را به ترجمۀ بنگالی ذکر نمود ولی معلوم نشد که کدوم شعر را ترجمه کرد.

محمد منصور الدین او را در زمان ماهر و عالم محقق میتواند (شاعر ایران)ایرانیر کوينویسندة 
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ناصر خسرو هنرمند و داناي بزرگ بود وآثار بیشتر داشته باشد که هنوز وجود ": گفتو می

ناصر خسرو بزرگترین نویسنده بود و شراب را زیاد اونظر)79: 1954(منصور الدین،"نمیشود.

براي فکر اخالقی و اجتماعی مشهورترین مرد دوست داشتن عیبی نمی تواند و همین بنگال دانا 

توانستند. به شاعر و حکیم می

و گاهی انحراف او را از دین به ، در شعر زهد، پند، طاعتحکمت و دعوت او به طریق اسمعیله

عقیدة او مطابق طریقۀ اسمعیله و آراي پیروان خالفاي فاطمی مصر اظهار شدند وفضل مفرط او

از دورة انخراس)158: 1369است که گاهی آن را شیعۀ، مالحده و قرامطه میگوید.(فروزنفر،

پس آوازة تصوف را بلند داد وابراهیم ادهماوال بارکهقدیم در پرورش تصوف قابل سرزمین

. ، دلیل کارخانۀ صوفیه ایرانی استگذشتهم کشور دیگرشهر وزهد و ریاضت او کناراز آن

دیده راآثار ادبیازفیانه پرشاعر ایرانیان هموبه وجه این به تأثیرص)31: 1390،(زرین کوب

:گفتمیاوبیشتر چیزي توضیح نداد بلکهاوحریندرو چندرو پال دربارة افکارو می شود

افضلیت و براي حیات تصوف علم وهنراي دین، آخرات و ارزیابی تصوفبیشترقصیدة او بر"

سفر درازي را برکت اهللا تأثیربنگالیدربارة افکاراو نویسندة)71: 1954(پال،"فوقیتدار است.

از خلیفۀ فاطمه مذهب اسماعیلی کرد، اوسفرمکه و قاهرهناصر خسرونظر اوپیشنهادي داد و

آثار ادبی در)152: 1989،م به کوشش(قایوحرکت شد.خودرا گرفت و فکر آن در مذهب
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اشکالی شعر معنی قرآن و بحث قرآن باشدردر دیوان بیشتمضامین آن قرآن و حدیث که

ار ادبی مانند رودکی و عنصري شکی نیست او براي علم و هنر و آث)81: 1389. (حلبی، ندارد

نویسندة بنگالی او را شاعر و عاقل سلیم می تواند تأثیر داشته باشد.                                      است و 

، ینوجه د، خوان االخوان،متینکجامع الح، زاد المسافرینمتعددي که شمار میرود از آن آثار

میان نویسنگان بنگالی گمان می رود کهاند وروشناي نامه و سعادتنامه، دیوان، سفرنامه

زیاد بوده است ولی خیلی کم آثار کتابی فی الحال دیده میشود. بزرگترین از یناوادبیآثار

ومطالعهخواندنهنوزمردم این کتاب رانده اکه پر به فلسفه و داناي باقی مدیوانآثار 

ر است بیان حج که ادبیات نثسفرنامهکتاب)156: 1989،(قایوم به کوششمیتواند.سختربیشت

درین متوصفا این به درستسلم جهانمدلیل نامهمکه براي دانستن بهترین به و توضیح رفتن 

بیان سفر و واقعات ین کتاب در)157: (همان.زمین نرسیده  اشکالی درزمین بنگال افتاده است

انتخابی داد .        رايوزندگی 

از بهترین سال هاي عمرش هفت سال که  او ناصر خسرومنسوب به سفرنامهدرادبیات فارسی 

تحریر و تنظیم شده سفرنامهب طول و دراز، میان سفر کتاکرده بود، سفر او صرفسفردر 

م و منظکتاب را آغازسفر او به خانۀ خودپس از باز گشتنایرانیگاندبیشتر نویسناست.
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ه است خصوصا سیماي شهرها و مردمان در سفر هرچه دیده ها و شنیده شداوکردن می گوید. 

اونویسندگیدر )203: 1388،(سبحانی.نوشتی آن روزگار راعآنها و وضع زندگی و اجتما

سخن درست منطقاز طرف خود توضیح نداد وهیچ چیزيبیشتراست وسفراصال دنبال بیان

و ارد نثر قرن پنجم هجري لغات تازيادبیات دخالصه اي که مغزدارشدسفرنامهکتاب.دارد

فر ه سبدر بنگالاواز این وجه)70: 1389،میگوید. (یاحقینثر کالسیک فارسی رانمونۀ

دیوانو سفرنامهبراي شهرت ناصر خسرو": فتگپال میکتاب نوشتن شهرت یافته بود و

براي حکمت و داناي معروف می او راایرانیدگاننویسنشکی نیست)71: 1954(پال،"است.

گوید.             

چیتاگنگ کتاب ی ودانشگاه داکا، راجشاهدرنسخۀ خطی وجود نیست،سفرنامهدر بنگالدش 

هر کتاب خالی از اغالط، اشتباهات نیست ومتنتهران وپاریس دیده می شود. شایدچاپ

پارشو پارتیبا بنگالیدر کتاب.حاشیه دارد و لی شرح و بیان نداردزیر متنآمدکتابی که وجود 

سعادت ، شن نامهرو، دیوان، سفرنامهکهآثار کتابی ناصر خسرو پنجمشهورترینآمده است که

ذکر استر مسلم جهانمشهورترین جاي  که داو سفرنامهدر کتاب اند وفرینزاادالمسا، نامه

کتاب )156: 1979، عبدالقیوم به کوششبیانداده است. ( رامکه و زیروجالممانندشده است.
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او براي توضیح معروف جاي دیدانی مسلم جهان، به سبب این درسگاه بنگالدش براي درس 

رار شد. ق

در برنامۀ درسی دانشگاهسفر نامهکتاب

است که تدریسبنگالدشعمومی دولتیدانشگاهآموزشگاه عالی براي علم و هنر در کشور 

خش می شود. اولین دانشگاه داکا بزرگترین دانشگاه بنگالدش است که از وجود مختلف بدر

تأسیس یافت و وقت شروع لیسانس زبان فارسی "بخش فارسی و اردو"میالدي 1921سال 

این بخش از اول شروع شدن دلیل باشد که مردم بنگال بیشتر روزها ) 1992:23(یادگار، بود.

میالدي30-1929سالاولین بار در برنامۀ درسی فوق لیسانسزبان فارسی را دوست داشتند.

و استادان فارسی از متن سفرنامه حصۀ مصر را  درس داد و بودقرارخسروناصرسفر نامۀ کتاب

پس از )189، 1930دانشگاه:به کوشش(.میالدي در فوق لیسانس بود96-1995این متن تا سال 

صفحهازکتابمتنجلسۀ آموزش درسیمقرر شد ودر لیسانسسفرنامهکتاب میالدي1997

و توضیح ناصر خسرو مه ترجرسدرین ددرس حاال است وقرار داد و همین اول تا سی صفحه

. در دانشگاه راجشاهی پس از تآسیس چهل سال اولین بار به فوق لیسانس فارسی شروع هستند

قرارسفرنامهکتابدر لیسانساستادان فارسیشد و پس از دو سال لیسانس هم وجود آمد.

سومین .درس دادمتن راواستاز اول تا بیست صفحهسفرنامهکتاب و درس متندارد
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از وجود لیسانس فارسی خالی نیستند. درین زمان نو، به دانشگاه بزرگترین دانشگاه چیتاگنگ

سی در دانشگاه این بنده خود بسیاري تالش لیسانس فاروچیتاگنگ لیسانس فارسی باز یافت

داردیادگیري درس نثربهناصر خسروسفر نامه هم دانشگاهدرین. شروع کرده بودچیتاگنگ 

زندگی و دانشگاه دولتی2ندانشجویااست.قرارسفرنامهلیسانس سال سوم متن کتاب و دربرنامۀ

دبیات فارسی در به قرار برنامۀ درسی زبان و اومی خوانندبزبان بنگالی او را بهم آثار ادبی

دانشگاه  سه طبقه ي زبان و ادبیات فارسی که ادبیات باستان، ادبیات میانه و ادبیات نو اند 

ناصرخسرو در ادبیات نثر فارسی میانه اکنون درس شده سفرنامهمشهور و معروفترین کتاب 

میکند و پس را به زبان بنگالی ترجمه سفر نامهاست. استاد به توضیح ادبیات میانه متن کتاب 

ازین متن را به توضیح سفر ناصر خسرو بیان میداد و کمک  به نثر کالسیک فارسی از پایین 

کتاب ببرد.                                            

(الف) محمود غنی زاده ( تصحیح و تحشیح)، سفر نامۀ ناصر خسرو قبادیانی به 

انضمام روشناي نامه و سعادت نامه

(ب) تدوین از دکتر ذبیح اهللا صفا، سفر نامه ناصر خسرو 

سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی مروزي به کوشش دکتر محمد دبیر سیاقی، (پ)  
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وشمارمیکنند، بیهقی،ابن بتوتارا مانند کتاب تاریخدانسفرنامهکتابشکی نیست که استادان

می دارد این که بزرگترین کار کار آثاربه خود سفرنام پژوهش کنندگان به درس کتاب 

س در دانشگاه اصال ادبیات فارسی را جلو انداخت. تأثیرمی دانیم  با سبب قرار در

اهمیت

در درجۀ اعلی وطریقۀ بیان نادرر او عمیق و پر معنی،م ناصر خسرو طبع نادر اسلوب،  شعحکی

و بنگالدش به حکیممردماو را مفاهیم و مباحث علمی بهترین شخص است. ادب فارسی براي 

دوستدارنعالماندرو افکارپیچدارياعتقاد اسماعلیهبراي پسندداناي بزرگ می شناسد ولی 

بیشتر پس از مرگمختلف او آثارکارهايگرچه.از محبت او فرقی آمدگان بنگالیدو نویسن

عبد . (نیابدشناساياز دیگران کماکنوندر زمین اینولیبودگسترش خاموشی ازسالها

به قلمدر زبان و ادبیات بنگالیاو رابیشتر گویندگان بلکه )155: 1989،به کوششقیومال

و اصال آثار و افکار او را میتوانندسیزبان فارترقیآوردند شامل گسترش فیلسوف ایرانی و

چون سلطان محمود غزنوي هغزنویان را دیدوده و درباراو روزگار خود واقف ب.ارزیابی میکند

: 1389،(سیاقی.ه عالمت داناي بزرگی فوقیتدار شمار می آییدکو پسرش سلطان مسعود است
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این که درین زمین پس از 3.ودسروده ببراي حکمت و مواعظشعر و مثنوي رااو سی و دو)

دایم باشد.قدردان شدمولوي، عطار و سعدي

گیري  نتیجه

که ناصر خسرو حکیم، شاعر و محقق در زیاد تواناي داشته باشددربارة ناصر خسرومردم ایران

در بنگالدش از هزار سال زنده او.و مانند آن دیگر کسی برابري وجود نیامدزمان خود بود

لد یافت و ایران تودرگرچه. اواست و درجاي مختلف دربارة آثار و فکر بررسی میشود

و فارسیو بزرگی به شاعرشهرتاین،کشور، درهم داشتمهارت و توصیف شاعر ایرانی

یاد او را زمانین . درو احترام و شرافتی او را بیشتر تقدیم میکنددیگرگونه داردصفتصوفیه

به اهمیت رزیابی آن اهمین برابر وجود شدن از پنجه سالدر دانشگاهسفرنامهو درس ندآورد

دیگر شاعرانماننداز چهره هاي درخشان ادبی و علمیدر زمین بنگالوي بلکه ،کمی نیست

آثار ادبی بخصوص .استوجودهمیشهکه اوشدن نشان داده قراردرسشایستگی دارد و

یشه همیک غرض مهیم که مارا اطالع میکننداو در دانشگاه درس شدنو آثارافکارو سفرنامه 

.                                                                                                        یادگار می ماند

اي نوشتهاپ
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ه هاي خطی فارسی در کتابخانۀ دانشگاه داکا، دانشگاه چیتاگنگ و کتابخانۀ بیشتر نسخ. 1

دیدن رانسخه هاي خطی فارسیدرین کتابخانهیاتیک سوسایتی وجود است و بنگالدش اس

هستیم ولی هیچ ما تالش آثار ادبی ناصر خسرو باشد.فارسیشاعر و ادیبنمونۀ تأثیر داشتن

ناصر خسرو را از قدیم نشناسد بلکه بنگالیاناشاره است کهز ینا.را ندیدماو نسخه هاي خطی 

می شناسد.او را در زمانۀ نو

و همین در 250کل دانشجویان در دانشگاه داکا از لیسانس اول تا دکتريةشماردانشجویان:.2
تن اند. هر 70لیسانس اول تا لیسانس سومو در دانشگاه چیتاگنگ از 130دانشگاه راجشاهی 

کنند و همه درس و تحصیل زبان و می سال دانشجویان براي درس خواندن لیسانس ثبت نام 
ادبیات فارسی اشتغال دارند.                           

اندیوناصر خسرو مشتمل موضوع بر اخالق، پند، مواعظه و پیگام اسماعیلیه اند. در هاي. مثنوی3

سیصد سعادت نامه پنج صد و نواد و دو، در روشناي نامه او قربا یازده هزار بیت، عالوه این در 

بیت است.                                                                                                              

کتابنامه                                     
کتابهاي فارسی  

م نور ، تهران: دانشگاه پیاتأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی،)1389(حلبی، علی اصغر
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،  تهران: انتشارات زوارتاریخ ادبیات ایران،)1388(سبحانی، توفیق،
،  تهران: سفر نامه ناصر خسرو قبادیانی مروزي،)1389(به کوشش)سیاقی، محمد دبیر

انتشارات زوار    
تهران: شرکت افسات سهامی عام ،2و 1ت ایران تاریخ ادبیا،)1377(یاحقی، محمد جعفر،

7تهران: بین المللی ،کلیات تاریخ ادبیات فارسی،)1389(-- ---- 

کتابهاي بنگالی
داکا:و فیلصوف)، مسلم درشن و دارشونیک ( مسلم تصوفم.) 2013ابراهیم خلیل، محمد (

مریت پراکسن
، داکا: میریت فیار پراکاشن(  مقدمۀ فلسفۀ مسلمان)مسلم درشنیر بهومیکام.) 2011(الم، رشید،

م.) بنگالي صوفی اندولن ( حرکت صوفی در بنگال) ، کلکته:2012بته چارجو، انندو، (
رماناته مجومدار ستریت
، پاچچیم بنگو: (تاریخ ادبیات فارسی)اشاهیتیر اتیهپارششو شب.) 1360(پال، حریندرو چندرو،

چو چورا 
(ادبیات صوفی در بنگال) ، داکا : سماي م.) بنگالر سوفی شاهیتو2003(شریف، احمد

پراکاسن
، داکا: بنگال (آثار محمد برکت اهللا)محمد برکت اهللا رسنابلی)م.1979(مدیرقایوم، عبدال،

اکادمی
، داکا: بنگال اکادمی (شاعر ایران)يکوایرانیر)م.1988(یوسف، منیر الدین، 

کتابهاي انگلیسی
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کراچی: واکسپورد یونیوارسیتی فرهنگ و تمدن پاکستان، ) 1955اکرام، ایس. ایم. به کوشش (
پریس

،  برنامۀ درسی برنامۀ درسی فوق لیسانس بخش فارسی و اردو) 1930، (داکا به کوششدانشگاه
ا: دانشگاه داکا پریس دانشگاه داکا، داک

، داکا                                                                     1997یادگار دانشگاه داکا دانشگاه داکا به کوشش، 
زبان (فارسی) دانشگاه راجشاهیبرنامه درسی 
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه چیتاگنگبرنامه درسی 
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