
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 گزارش ماموريت به بنگالدش

مأموريتی به اين   46/5/26در تاريخ  46021/26درطی حکمی با شماره  از سوي بنياد سعدي

محول شد كه به عنوان  زهرا پارساپور استاديار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی جانب

از  را استاد اعزامی اين بنياد به بنگالدش بروم تا ششمين دوره دانش افزايی زبان و ادبيات فارسی 

پيش از سفر  مطابق با . برگزار نماييم زاده در كنار استاد دكتر ايران 2/2/26تا  62/5/26تاريخ 

تنظيم و ارسال نموده بودند جزوات درسی مربوط را آماده كردم  زاده كه استاد ايرانبرنامه اي 

در جدول زير برنامه درسی و ميزان ساعت .  و جهت تکثير و آماده سازي به داكا ارسال نمودم

 :فرماييدتدريس هر در درس را مالحظه می

 

 ردیف نام درس   یا   کارگاه ساعت نام استاد

 1 فارسیآموزش وزن شعر  8 دکتر ایران زاده

آیین نگارش  و دستور زبان  11 دکتر ایران زاده

 فارسی

1 

 3 ادبیات کالسیک 11 دکتر پارساپور



ادبیات معاصر و دوره ی انقالب  11 دکتر پارساپور

 اسالمی

4 

روش تحقیق و مرجع شناسی در  11 دکتر ایران زاده

 ادبیات فارسی

5 

 6 عرفان در ادبیات فارسی 11 دکتر پارساپور

 دکتر ایران زاده

 دکتر پارساپور

مکالمه ی فارسی و نمایش فیلم  11

 سینمایی

7 

 

 :اين جانب براي اين دروس در نظر گرفتيم عبارتند از ايرانزاده و دكتر كه استادجزوه هايی 

 آموزش وزن شعر فارسی براي دانشجويان خارجی، دكتر نعمت اهلل ايران زاده

 گفتاري امروز، دكتر نعمت اهلل ايران زادهدگرگونی هاي آوايی در فارسی 

 ايران زاده دكتر نعمت اهلل نگارش فارسی :

 دكتر زهرا پارساپور: شعر كهن فارسی

 دكتر زهرا پارساپور: ادبيات معاصر



 دكتر زهرا پارساپور: ادبيات عرفانی

. س نمودم يدر ضمن تدريس شعر كهن و معاصر نکات بالغی ، بيان و آرايه هاي ادبی را نيز تدر

الزم به ذكر است كه سه كالس آقاي دكتر ايرانزاده به شکل كارگاه برگزار می شد از جمله روش 

 .تحقيق كه با استفاده از منابع و مراجع موجود آموزش داده می شد

در برنامه كالس مکالمه و نقد فيلم از ميان فيلم هاي برجسته ايرانی پنج فيلم را در موضوعات 

نموديم و بعد از نمايش فيلمها از دانشجويان گزارش فيلم به دو شکل شفاهی و  مختلف انتخاب

تصحيح می نمودند و  در اختيار   زاده ايران دكتر  تمامی گزارش ها را استاد. كتبی  خواسته شد

 .دانشجويان قرار می دادند تا اشکاالت نگارشی آنها مرتفع گردد

در كنار فيلم، مجموعه اي از فايلهاي صوتی را كه شامل شاهکارهاي كالسيك و معاصر فارسی بود 

كه خوانندگان برجسته آن را اجرا كرده بودند در يك سی دي جمع آوري نموديم و به همراه متن 

ين اين اشعار در اختيار دانشجويان قرار داديم تا ضمن آشنايی و لذت بردن از موسيقی ايرانی، ا

اين بخش نيز مورد استقبال آنها واقع شد و با مراجعه به آرشيو رايزنی . اشعار را به خاطر بسپارند

 .از مجموعه هاي موجود هم در زمينه فيلمهاي سينمايی و هم آثار خوانندگان استفاده نمودند

ري از نفر از دانشجويان زبان و ادبيات فارسی در مقاطع فوق ليسانس و دكت 60در اين دوره 

 .دانشگاههاي داكا و راجشاهی حضور داشتنند

تعدادي ازآنها در مقطع ايم فيل)دانشوري( بودند و سطح دانش زبانی دانشجويان يکسان نبود 

يکی از موضوعاتی  .يادگيري را می شد در همه آنها ديداما عالقه مندي به تعدادي فوق ليسانس 



كه بسيار به آن عالقه نشان می دادند مباحث عرفانی بود كه نشان می داد زمينه مساعدي براي 

 .اين موضوع در فرهنگ آنها وجود دارد

در طول دوره تالش نموديم در محل رايزنی و نيز در بازديدهايی كه بيرون از آنجا داشتيم 

دانشجويان تنها با زبان فارسی گفتگو كنند همه آنها در پايان دوره از پيشرفت زبان خود در اين ده 

روز راضی بودند و آرزو می كردند اين دوره سالی دو يا سه بار تکرار شود و نه تنها داكا بلکه در 

 .راجشاهی نيز استاد اعزامی داشته باشند

 

 :نماييدا نموديم در ذيل مالحظه می برنامه اي كه در طول مدت ده روز اجر

برنامه ششمین دوره ی دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی دانشگاههای بنگالدش 

 درداکا

 میالدی 1113/18/17 - 1113/18/18هجری شمسی برابر با  5/6/1331تا 17/5/1331از

 

 تا 14:30

 16:31 

تا   13:30

14:31 

 تا11:11  13:31تا 11:11

11:45 

 تاریخ   / روز 3:45تا   8:30

 

 

 مکالمه ي فارسی

و نمايش فيلم 

 سينمايی

 دكتر ايران زاده

نماز و ناهار و 

 استراحت

 روش تحقيق و

مرجع شناسی 

در ادبيات 

  فارسی

 دكترايران زاده

 عرفان در ادب 

 فارسی

 دكتر پارساپور

جلسه ی 

و      افتتاحیه

 ارزیابی سطح

 علمی شرکت

 کنندگان

 يك شنبه

27/5/1392 

 

 18/08/2013 
 



 دكتر ايران زاده

  دكتر پارساپور

 مکالمه ي فارسی

و نمايش فيلم 

 سينمايی

ايران زادهردكت  

نماز و ناهار و 

 استراحت

يكادبيات كالس  

وردكتر پارساپ  

 

و  آيين نگارش

دستور زبان 

 فارسی

 دكتر ايران زاده

 ادبيات معاصر

و دوره ي 

 انقالب اسالمی

وردكتر پارساپ  

 

دوشنبه 

62/5/4626  

آموزش وزن 

 شعر فارسی

 دكتر ايران زاده

نماز و ناهار و 

 استراحت

 ادبيات معاصر

و دوره ي 

 انقالب اسالمی

وردكتر پارساپ  

و  آيين نگارش

دستور زبان 

 فارسی

 دكتر ايران زاده

عرفان در ادب 

 فارسی

وردكتر پارساپ  

 

 

سه شنبه 

62/5/4626  

 مکالمه ي فارسی

و نمايش فيلم 

 سينمايی

  دكترايران زاده

نماز و ناهار و 

 استراحت

 روش تحقيق و

مرجع شناسی 

در ادبيات 

  فارسی

  دكترايران زاده

يكادبيات كالس  

 

وردكتر پارساپ  

و  آيين نگارش

دستور زبان 

 فارسی

 ايران زاده

چهار شنبه 

60/5/4626  

آموزش وزن 

 شعر فارسی

 دكتر ايران زاده

 

 

نماز و ناهار و 

 استراحت

يككالسادبيات   

 

وردكتر پارساپ  

و  آيين نگارش

دستور زبان 

 فارسی

 دكتر ايران زاده

 ادبيات معاصر

و دوره ي 

 انقالب اسالمی

وردكتر پارساپ  

پنجشنبه 

64/5/4626  

 تا 14:30

 16:31 

تا   13:30

14:31 

 تا11:11  13:31تا 11:11

11:45 

 تاریخ   / روز 3:45تا   8:30

 

 

مکالمه ي    

 فارسی و نمايش

 فيلم سينمايی

 دكتر ايران زاده

---------------- 

نماز و ناهار و 

 استراحت

مطالعه و 

 استراحت

مطالعه و 

 استراحت

مطالعه و 

 استراحت

جمعه 

4/2/4626  



مسابقه ی  

 گزارش شفاهی

 فیلم

آموزش وزن 

 شعر فارسی

 دكتر ايران زاده

نماز و ناهار و 

 استراحت

 

 ادبيات معاصر

  و

دوره ي انقالب 

     اسالمی

 دكتر پارساپور

و  آيين نگارش

دستور زبان 

 فارسی

دكتر ايران 

 زاده

 عرفان در ادب 

 فارسی

 دكتر پارساپور

  شنبه

2/6/1392 

 

روش تحقيق و 

مرجع شناسی در 

  ادبيات فارسی

 دكتر ايران زاده

نماز و ناهار و 

 استراحت

 

يكادبيات كالس  

 

 دكتر پارساپور

و  آيين نگارش

 دستور زبان 

 فارسی

 دكتر ايران زاده

 ادبيات معاصر

  و

 دوره ي انقالب

     اسالمی

 دكتر پارساپور

يك شنبه 

6/2/4626  

 مکالمه ي فارسی

و نمايش فيلم 

 سينمايی

 دكتر ايران زاده

نماز و ناهار و 

 استراحت

 

 عرفان در ادب 

 فارسی

 دكتر پارساپور

آموزش وزن 

 شعر فارسی

دكتر ايران زاده   

 

يكادبيات كالس  

 

 دكتر پارساپور

دوشنبه 

1/2/4626  

 نشست  ادبی

:  

شعر و داستان 

 در عصر انقالب

  اسالمی ایران

-------------- 

 جشن پایانی و 

اهدای جوایز به 

نفرات برتر و 

        نمونه

نماز و ناهار و 

 استراحت

---------------- 

  آزمون

 ادبيات معاصر

و دوره ي 

 انقالب اسالمی

 

 دكتر پارساپور

 

 روش تحقيق و

 مرجع شناسی

در ادبيات 

 فارسی

 دكتر ايران زاده

عرفان در ادب 

 فارسی

 

 

 دكتر پارساپور

  

 سه شنبه

5/6/1392 

 

 

 

برابر با 

17/18/1113  

 



 

افتتاحيه اي با حضور رايزن محترم جناب آقاي دكتر جلسه  62/5/26در روز اول يعنی يکشنبه 

مسئول هماهنگی كالسها وبرنامه  ايشان، دكتر ظهيراالسالم،ديانت،جناب آقاي خسروآبادي جانشين 

مدير گروه زبان و ادبيات فارسی  دكتر طارق ضياء الرحمن سراجی ، هاي دوره ي دانش افزايی

جناب آقاي  از وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري به دانشگاه داكا و استاد محترم اعزامی دانشگاه داكا

جانب برگزار شد كه بعد از تالوت آياتی از كالم اهلل مجيد صحبتهاي اوليه در زاده و اين  ايراندكتر 

زاده ارزيابی اوليه را از سطح زبان  ايران استاد باره هدف و برنامه دوره مطرح شد. سپس بنده و

 دانشجويان انجام داد يم.



 



اعالم نتايج و نمرات و اعطاي در اين برنامه عالوه بر .  در روز آخر نيز برنامه اختتاميه برگزار شد

« شعر و داستان در عصر انقالب اسالمی ايران» به دانشجويان، نشست ادبی با عنوانها  گواهی نامه

و شخصيت هاي دانشگاهی بنگالدش و نيز سفير  استاداندر اين جلسه تعدادي از . برگزار شد

دكتر شمشير علی دانشمند  :  سخنرانان اين مراسم عبارت بودند از. ا شركت داشتند.ا.محترم ج

معروف و رييس اسبق دانشگاه آزاد و دانشگاه جنوب شرق بنگالدش ، دكتر سيف االسالم خان استاد 

زبان فارسی و معاون دانشگاه خصوصی دانشگاه علوم و فن آوري بنگالدش ، دكتر عبدالصبور خان 

رم و اي حسين امينيان طوسی سفير محتزاده ، جناب آق استاد زبان فارسی دانشگاه داكا ، دكتر ايران

در پايان به . بودشاعران زن در عصر انقالب اسالمی در باره ام  اين جانب كه موضوع سخنرانی

تقديم شد.  گنجینه ادب فارسیلوح فشرده  همه دانشجويان و استادان شركت كننده در نشست

جزوات آموشی در زمينه وزن  اين لوح مجموعه اي از كتاب هاي مورد نياز در مطالعات ادبی و

شعر فارسی ، بالغت و نيز اشعار برجسته فارسی بود كه خوانندگان نامدار ايران خوانده بود و يا 

خود شاعران قرائت نموده بودند. اين مجموعه را دكتر ايران زده و اين جانب جمع آوري و 

ع نمود. خوشبختانه مورد استقبال طراحی نموديم و رايزنی ج.ا.ا آن را در پنجاه نسخه تکثير و توزي

 دانشجويان واقع شد چرا كه بعد از اين دوره می توانست در ادامه آموزشها به آنها كمك كند. 

در ادامه مالحظه می كه  را جناب آقاي خسروآبادي تنظيم نمودند  جلسه اختتاميه مشروح گزارش

 .نماييد



 

 

 

 



 

و جشن پایانی ششمین (شعر و داستان در عصر انقالب اسالمی ایران ) گزارش نشست ادبی

، به نقل از سرپرست رایزنی :جناب آقای خسرو  زبان و ادبیات فارسی دوره دانش افزایی

 آبادی

 

پس از ده روز تالش بی وقفه رايزنی فرهنگی جمهوري اسالمی ايران در داكا ونيز همت بلند 

اساتيد مجرب وپرانگيزه ي زبان و ادبيات فارسی جناب آقاي نعمت اهلل ايران زاده استاد اعزامی 

وزارت علوم از ايران وسركار خانم زهرا پارساپوراستاد اعزامی ويژه ي ششميين دوره ي دانش 

شهريور با موفقيت به اتمام رسيد و جشن پايانی دوره در  5زايی زبان و ادبيات فارسی در تاريخ اف

و همزمان نيز . ا در داكا برگزار شد.ا.در محل سالن اجتماعات رايزنی ج 4626شهريور 5تاريخ 

با حضور استادان و انديشمندان  (شعر و داستان درعصر انقالب اسالمی ایران ) نشست ادبی

   .اين زمينه آغاز به كار نمودنطر در حب صا



 

                                                      

برنامه ي فوق با حضور سفير محترم جمهوري اسالمی ايران جناب آقاي حسين امينيان طوسی ، 

رم نعمت اهلل ايران زاده استاد محت-ا در داكا.ا.اصغر خسروآبادي سرپرست موقت رايزنی ج

اعزامی وزارت علوم از ايران، سركار خانم دكتر زهرا پارساپور استاد اعزامی بنياد سعدي براي 

تدريس ششمين دوره ي دانش افزايی، ودكتر شمشير علی دانشمند ومعروف و رييس اسبق 

دانشگاه آزاد و دانشگاه جنوب شرق بنگالدش ، دكتر سيف االسالم خان استاد زبان فارسی و معاون 

شگاه خصوصی دانشگاه علوم و فن آوري بنگالدش ، دكتر عبدالصبور خان استاد زبان فارسی دان

دانشگاه داكا ، دكتر عيسی شاهدي و پرفسور ابوالبشر استاد مجرب وسالخورده ي زبان فارسی در 



 دانشگاه داكا و تنی چند از انديشمندان و اديبان و فرهيختگان بنگالدشی در رشته هاي فلسفه وزبان

بهمراه تعداد زيادي از دانشجويان و فارسی آموزان ..... و ابيات فارسی و انگليسی عرفان و

 .               دانشگاههاي داكا و راجشاهی با تالوت آياتی از قرآن كريم آغاز گرديد

درابتداي برنامه آقاي خسروآبادي سرپرست موقت رايزنی به مهمانان وحاضران در جلسه خوش 

به تشربح برنامه هاي دوره   آمد و خير مقدم گفت ضمن سخنانی كوتاه در خصوص زبان فارسی

پرداخت ومدت و تعداد كالسهاي برگزار شده و نيز برنامه هاي جانبی دوره را را توضيح 

شان ضمن اعالم موفقيت باالي دوره و رضايت كامل دانشجويان، صميميت و فضاي شاد و اي.داد

انگيزه بخش كالسها را كه با ابتکار و خالقييت استادان محترم دكتر ايران زاده و دكتر پارساپورمهيا 

سرپرست موقت رايزنی برگزاري اكثر .شده بود از ويژگيهاي منحصر به فرد اين دوره دانست 

ا به شيوه ي كارگاهی و استفاده از تکنولوژي روز و نيز نمايش فيلمهاي سينمايی در كالسها و كالسه

اخذ گزارش فيلم از دانشجويان را از ويژگيهاي ديگر دوره ي مذكور برشمرد و ضمن تشکر و 

قدردانی از اساتيد نامبرده از حضور منظم و تالش وهمراهی دانشجويان در تمام مدت دوره 

ايشان درپايان اعالم داشتند كه دانشجويان شركت .و براي همگی آرزوي توفيق نمودقدردانی 

كننده در ششمين دوره دانش افزايی تركيبی از مقاطع ليسانس ،كارشناسی ارشد و دكترا از دو 

 .دانشگاه داكا و راجشاهی بودند



 

4 

استاد زبان فارسی بعداز خوش آمد گويی سرپرست موقت رايزنی فرهنگی دكتر عبدالصبورخان 

عبدالصبور در مقاله ي خود به . داتشگاه داكا به ارايه سخنرانی وارايه ي مقاله خويش پرداخت

برسی تغيير و تحول شعر و داستان در ادبيات فارسی از گذشته هاي دور پرداخته و به فراز و 

اسالمی را تشريح  سپس شعر و داستان پس از انقالب.نشيبهاي آن در قبل از انقالب اشاره نمود 

 ايشان بيان داشت كه انقالب عظيم اسالمی تاثيراتی شگرف بر دو شاخه ي مهم ادبيات فارسی. كرد 

يعنی شعر و داستان داشته است كه نگاه ريزبينانه به اين مقوله زمانی مستوفی ومجالی فراوان می 

در زمينه ي شعر و داستان ايشان با تحقيقات خود . خواهد كه در زمان اندک اين جلسه نمی گنجد



بعدا از انقالب به اين نکته اشاره كرد كه بعد از انقالب شعر و داستان دچار يك دگرگونی و 

دگرديسی عظيم و مثبتی شده است ومی توان گفت سبك جديدي از شعر و داستان ظهور يافته و 

تب ادبی پا به عرصه چهره هاي برجسته ي ادبی و شاعران و نويسندگان خالق و جسوري از اين مک

 .                                        ي ظهور گراشتند

خود به تاثيرات فداكاري و ايثار گري هاي ملت ايران  دكتر عبدالصبورخان در بخش ديگر مقاله ي

و گفت اين . در پيروزي انقالب و بويژه جنگ تحميلی هشت ساله ي عراق عيله ايران اشاره كرد

گ را می توان دوره ي طاليی دگرگونی شعر و داستان به سمت اخالق و معنويت هشت سال جن

 .                                               دانست ، و به نمونه هايی دراين زمينه نيز اشاره كرد

. دكتر سيف االسالم خان استاد زبان فارسی دانشگاه داكا ديگر سخنران اين نشست ادبی بودند 

تاكيد كردند . ن نير تاثيرات انقالب اسالمی را بر شعر و داستان از زواياي ديگر بررسی نمودند ايشا

كه ادبيات قبل از انقالب و بعد از انقالب در حوزه هاي معنوي و حماسه و ايثار قابل مقايسه نيست و 

نهادينه ...... و در شعر و داستان بعد از انقالب مضمونی همچون فداكاري و ايثار عدالت و حق طلبی

شده است مخصوصا در حوزه ي شعر شاعران به اعتماد به نفس بااليی دست يافته اند و در 

موضوعات مختلف با جسارت تمام و بدور از مالحظه هاي گوناگون احساست و مطالبات خويش را 

هور و پرورش يافتن شعراي متعهد و معتقد را ثمره ي اين تفکر و اين سبك نوظ.بيان ميکنند

دانست و ايشان ضمن گرامی داشت ياد و خاطره ي زنده ياد قيصر امين پور سخنان خود را با 

 .                                              آن مرحوم به پايان رساندند( روزناگزير)خواندن شعر 



ان بعدي اين دكتر نعمت اهلل ايران زاده استاد اعزامی وزارت علوم جمهوري اسالمی ايران سخنر

ايشان اول از دانشجويان دوره ي دانش افزايی تشکر و قدردانی كرد كه در .نشست ادبی بودند 

طول دوره بسيار ساعی و كوشا وبا انگيزه ي مضاعف در كالسها شركت كرده و مباحث طرح شده 

سالمی كه در كالس را دنبال می نمودند و تشکر از رايزنی فرهنگی و سازمان فرهنگ و ارتباطات ا

و بعد اظهار داشتند به علت ضيق وقت و اينکه مهمانان . در برگزاري اين دوره همت گمارده اند

مجالی بيشتر براي سخنرانی خود داشته باشند بسيار مختصر سخن گفته و به ارايه چند نکته و 

 .                                                      تذكر بسنده می نمايند

كتر ايران زاده با خواندن شعري از شعراي معاصر كه شاعر توانسته از قوه ي خيال و خالقيت خود د

بهره برده و موضوعات شعر خود را تصويري بيان نمايد،  به ويژگی هاي شاعران خالق پرداخته و 

ضمن مهم و تاثير گذار بودن عنصر خالقيت و ابتکار در سرودن شعر تاكيد داشتند كه شاعري 

موفق و ماندگار است كه بتواند خالقانه منظور و هدف خويش را در شعرش به خواننده به 

زيرا وقتی شعري زبان تصويري داشته باشد می تواند به زبانهاي . صورت تصوير ذهنی ارايه نمايد

محتلف دنيا ترجمه و برگردان شود وهمه افراد با تصوير هاي ارايه شده درشعر منظور وقصد 

دكتر ايران .دريافته و اين عنصر می تواند باعث ماندگاري و جاودانگی شعر شاعر گرددشاعر را 

زاده با اشاره يی كوتاه به تغيير و تحول در حوزه ي ادبی بعد از انقالب مخصوصا در زمينه ي شعر 

 .  و داستان سخنان خود را به پايان رساند

 

 



 

 

 

سفير جمهوري اسالمی ايران جناب آقاي حسين امينيان طوسی مهمان و سخنران ويژه نشست ادبی 

بودند كه با حضور در جايگاه و با توجه به محدوديت زمانی سخنان خود را با خوش آمد گويی به 

مهمانان، شخصيتهاي علمی و ادبی بنگالی و انديشمندان و دانشجويان زبان فارسی آغاز نمود و 

ايشان زبان . ور مختصر در خصوص پيشينه ي زبان و ادبيات فارسی در بنگالدش سخن گفتبط

فارسی را در بنگالدش بيگانه و غريب ندانستند و به سوابق درخشان زبان فارسی در بنگالدش 



اشاره كردند ووجود كلمات، واژه ها و اصطالحات زبان فارسی در زبان بنگالی را نيز گواه بيگانه و 

 . و اشاره داشتند به شعر حافظ كه می گويد.نا نبودن زبان فارسی در بنگالدش دانستنا آش

   

 

 .شکن شوند همه طوطیان هند     زین قند پارسی که به بنگاله میرود شکر

آقاي امينيان در بخش ديگر از سخنان خود بيان داشت من در طی اين سه سالی كه در بنگالدش 

حضور داشته ام و با اقشار گوناگون اعم از سياستمدار، فرهنگی ، علمی ،تاجر و حتی افراد عام 

جامعه كه برخورد داشته ام بارها شاهد اين بوده ام كه با افتخار می گويند زبان فارسی زبان 



و . . اداري و ادبی ما در گذشته بوده است وگذشتگان و نياكان ما با اين زيبا شيوا تکلم ميکرده اند

بارها ديده ام كه سخنرانان در سخنان خود سعی دارند ابياتی از شاعران  فارسی همچون حافظ، 

 .   خود بدانند با غرور و احساسات مضاعف بخوانند وبا افتخار آن را تاييدي بر حرفهاي ....موالنا و

                                                                                                                                                                        . 

اي بنگاليها دانست و آقاي امينيان زبان فارسی را سرمايه يی گرانبهار هم براي ايرانيان و هم بر

ايشان يادآور شدند كه با يادگيري زبان فارسی .دانشجويان را بر يادگيري اين زبان توصيه نمود 

شما به دنياي جديدي پا می گذاريد و می توانيد اسالم را بهتر بشناسيد اطالعات خودتان را در 

وان پيام انسان دوستی و عرفان با دانستن زبان فارسی می ت.زمينه هاي عرفان و فلسفه بيشتر كنيد 

 .                                                                                                    واز اين سرمايه هاي عظيم به خوبی پاسداري كرد.الهی در جامه ي بنگالدش گسترش داد

و ادبيات فارسی كه كار پژوهشی می كنند  آقاي امينيان طوسی در پايان سخنانش به استادان زبان

توصيه كرد شناخت كامل و عميق ادبيات معاصر با بررسی عميق ادبيات در سه دوره ي قاجار 

،مشروطه و انقالب اسالمی ميسور و ممکن است و بدون توجه دقيق به اين سه دوره نمی توان 

                                                                  .                          كاري ماندگار و قابل تامل كرد

پس از سفير جمهوري اسالمی ايران پروفسور شمشير علی دانشمند و اديب بنگالی سخنان خود را 

. كه زبان فارسی در بنگالدش از سابقه ي ديرين و درخشان برخوردار است. اينگونه آغاز نمود 

برزبان بنگالی بر هيچ كس پوشيده نيست و گواه حرفش را خاطرات تاگور  تاثير عميق زبان فارسی

شاعر بنگال می داند كه می گويد ياد می آورم كه پدرم همواره شعرهاي حافظ را می خواند و 

 .     خيلی از اآنها را حفظ بود



                                                   

                                                                               

در بخش ديگري از سخنان شمشير علی آمده است كه انقالب اسالمی براي از بين بردن بی عدالتی 

عدالت و مساوات در جامعه به پيروزي رسيد و بحق هم مساوات و عدالت را در جامعه  و جايگزينی

آن مساوات جنسيتی بين زن و مرد است و باز نمونه ي گواه ايجاد كرده است كه نمونه ي بارز 

 .  آن همين حضور دختران و پسران به تعداد تقريبا مساوي و در كنار هم به دانش افزايی مشغولند

پيامهاي محبت و عشق يعنی عشق به انسان عشق به . وي با اشاره به ادبيات كالسيك فارسی گفت

ع اصلی شاعران بزرگ ايران زمين بوده است كه به كل جهان طبيعت و عشق به خالق مطلق موضو

                           .                                                                                                                            و چند بيت از شعراي فارسی را براي نمونه بيان داشت. تعلق دارد



سركار خانم دكتر زهرا پارساپور آخرين سخنران اين نشست بود كه با آمدنش به پشت تريبون 

دانشجويان با ابراز احساسات و تشويق وي عالقه مندي و رضايت خويش را از ايشان و دوره دانش 

 .                                               افزايی بيان داشتند

در سخنان خود به بررسی ظهور شاعران زن در قبل و بعد از انقالب پرداخت و  خانم پارساپور

شعر و شخصيت چند شاعره را از جمله  پروين اعتصامی، فروغ فرخزاد ،سپيده كاشانی ،فاطمه ي 

راكعی و طاهره صفار زاده پرداخت و نمونه هايی از اشعار آنان را براي حاضران خواند در خصوص 

ها بطور تخصصی و مشروح سخن گفت مخصوصا در خصوص دو تن از شاعره ويژگيهاي شعر آن

هايی كه با از خودگذشتگی و ايثار تا خط مقدم جبهه هاي جنگ رفته تا بتواند با درک بهتر از 

موقعيت و موضوعات جنگ به سرودن شعر بپردازند و احساسات خورد را نسبت به وطن و 

 .هموطنانشان ابراز نمايند

پور در بخش ديگري از سخنان خود به اشعاري از ابوالبركات الهوري شاعر قرن هفدهم خانم پارسا

اشاره كرد كه شاعر سرزمين بنگال را به بهشتی تشبيه نموده بود كه پر از درختان و نهرهاي زيبا 

بوده و سرسبز و دلنواز بوده است كه بحق راست گفته است حاال من بعد از چهار قرن به اين 

قطعه هايی از آن بهشت توصيف .... فر كرده ام و از البالي ريکشاها و سی ان جی ها وسرزمين س

. ه بلبالن را به گوش بشنومچ شده را می بينم و گاهی در سکوت بوق ماشينها می توانم صداي چه

 .  ت پرداختندااين تعبيرو توصيف بسيار مورد توجه بنگاليها قرار گرفت و آنها به ابزار احساس



   

                                                                

در البالي سخرانی سخنرانان تعدادي از دانشجويان فارسی آموز به شعر خوانی و هنرنمايی 

پرداختند كه برخی سروده ي خود را خواندند و بعضی از شاعران ايرانی شعر خواندند و تعدادي 

دلنوشته به اعالم رضايت از دوره و قدردانی و سپاس از اساتيد خويش  از دختران و پسران با نثر و

ويکی از دانشجويان دوره ي دكتري به نمايندگی از ديگر همکالسان خود چند . مطالبی را خواندند 

دقيقه يی با صداقت و خلوصی خاص در خصوص برگزاري دوره سخت گفت و اينکه اينقدر كالسها 

آموزشی بوده است كه زمان براي انها بی معنی شده و اصال هيچ گونه  صميمی و بدور از تشريفات

احساس تکليف و وظيفه ي آموزشی آنهارا نيازرده و خسته نکرده است شيوه ي تدريس اساتيد را 



بسيار عالی و خالقانه توصيف كرده و استفاده از تکنيك كارگاهی و نمايش فيلم و نوشتن گزارش و 

بسيار موثر می دانست اما بعد از ابراز احساسات و اظهار تشکر و قدردانی  برداشت آنهارا از فيلم

از اساتيد دو درخواست را خيلی صريح و قاطع بيان داشت كه مطالبه ي همه دانشجويان بود وقابل 

تامل براي مديران ودست اندركاران آموزش زبان فارسی و مديران ارشد فرهنگی جمهوري 

 :   اسالمی ايران  

 

 

حضور يك استاد زبان و ادبيات فارسی  بطور تمام وقت همچون دكتر ايران زاده براي بخش -4

 فارسی دانشگاه داكا

    فرهنگ جمهوري اسالمی ايران در شهر فرهنگی آموزشی راجشاهی تاسيس خانه ي -6   



      

 

 

داكا  هدايايی به رسم يابود تقديم سه دانشجوي برتر دوره ، ا .ا.درپايان از طرف رايزنی فرهنگی ج

انها كه شعر خوانده بودند و متن و دكلمه داشتند تقديم گرديد و از همه ي مهمانان حاضر 

                                                         پذيرايی مختصري بعمل آمد                                                                                               



 

 برنامه هاي جنبی 

فرصت كوتاه سفر اين جانب و فشردگی برنامه مجال زيادي براي برنامه هاي جنبی نگذاشت با 

 .اين وجود توانستيم از چند مركز علمی و دانشگاهی و تاريخی بازديد داشته باشيم

 آسمان نما

 همراه ن نسبتا معظمی به شکل يك نيمکره به اين مركز اختصاص داده شده كه به در داكا ساختما

مشاهده .  و جناب آقاي خسروآبادي به آن جا رفتيمزبان و ادبيات فارسی  دانشجويان تعدادي از

آسمان شب، مروري بر ديدگاه ها و باورهاي نجومی كهن در يونان و مصر و نيز دستاوردهاي 

در پايان فيلمی در .نجوم از برنامه هايی بود به شکلی زيبا در اين فضا مشاهده نموديم جديد علم

معرفی كشور بنگالدش و جاذبه هاي طبيعی و فرهنگی آن به نمايش درآمد كه طبيعت زيباي آن 

 .ما را متحير ساخت



 

 

 جامعه المصطفی 

بادي از مدرسه علوم آخسرو  زاده و جناب آقاي كتر ايرانبه همراه د 26/ 2/2روز چهارشنبه 

طلبه شامل بانوان و آقايان در آن مشغول  60دينی در داكا ديدن  كرديم كه در حال حاضر حدود 

و همسرشان در حال حاضر  رضايیآقاي علي حجه االسالم اين مركز را جناب. به تحصيل هستند 

اين  تاداناز اس.التحصيل شده انداستادان اين مركز بنگالدشی هستند كه از قم فارغ . اداره می كنند

عبدالقدوس و خانمها استاد شهناز و  معين الدين ،مركز می توان از آقايان استاد اشرف الدين،



ه دليل سکونت طوالنی مدت اين ب. جعفري نام برد كه تالش قابل تقديري در اين مركز داشتند

ش می كنند كه طالب را با زبان در ايران آنها به زبان فارسی مسلطند و با جديت تال تاداناس

به طوري كه در مدت بسيار كوتاه طلبه ها می توانستند عبارات و اشعار . فارسی آشنا سازند

در جلسه اي كه با استادان و مسئول اين مركز داشتيم در باره راه ها و روش .فارسی را بيان كنند

فاده از كتابهاي تازه و وسايل كمك از آن جمله است.هاي تازه زبان آموزي با ايشان گفتگو كرديم

در اين بازديد دو برنامه . آموزشی،فيلم و تاكيد بر روي گفتگو و مکالمه در امر زبان آموزي بود

جداگانه در بخش خواهران و برادران اجرا شد و طالب ضمن خير مقدم دسته گلهايی به مهمانان 

 .هديه نمودند و اشعاري به زبان فارسی قرائت كردند

 



 در باره اين موسسه و موقعيت ان در بنگالدش توضيح دادند  رضايیآقاي عليحجه االسالم جناب 

 

 استاد شهناز در حال گزارش وضعيت آموزشی  بانوان طلبه



 

 دكتر ايرانزاده در حال گفتگو با طالب اين حوزه

 دانشکده هنر داكا

پيش از هر چيز در اين بازديد منطقه وسيع و سر سبز و پارک مانند دانشگاه داكا كه متمايز از  

اين .. ساير مناطق اين شهر از حيث معماري و آرامش بود نظر بازديد كننده را جلب می كند

 منطقه شامل ساختمانهاي مسکونی  ويژه استادان، دانشکده ها ؛كتابخانه مركزي و بناهاي يادبود

اختصاص منطقه اي به اين وسعت و . است كه فاصله ميان آنها را سبزه زارها و باغ ها پر می كند

ساخت بناهاي تازه با معماري خاص شرقی در كنار توجهی كه به حقوق مادي و معنوي استادان 



و فرهنگ و تکنولوژي دانشگاه می شود بيانگر رويکرد مثبتی است كه حکومت نسبت به آينده علم 

گروه زبان و ادبيات فارسی در دانشکده هنر گروه . ر جمعيت و نسبتا فقير داردپر اين كشور د

استادانی كه با آنها  .است كه بجز استاد ايران زاده بقيه استادان آن بنگالدشی هستندنسبتا فعالی 

، جناب مالقات داشتيم عبارتند از: پرفسور دكتر كلثوم ابوالبشر ،دكتر طارق ضيا الرحمن سراجی

آقاي دكتر محمد عبد الصبور خان ، جناب آقاي دكتر محمد ابو الکالم سركار، جناب آقاي محمد 

 مميت الرشيد وجناب آقاي محمد احسن الهادي

 

 پرفسور دكتر كلثوم ابوالبشر كه به مادر زبان فارسی بنگالدش موسوم بود



 

گزارشی از وضعيت گروه و  در اتاق گروه جلسه اي با اين استادان برگزار شد كه در آن

بعد از اين جلسه از بناي ناتمام گروه ادبيات در پشت بام همين دانشکده . دانشجويان ارائه گرديد

اين بنا به همت جمهوري اسالمی ايران به دليل كمبود فضاي . در حال ساخت بود ديدن كرديم 

ر اين بازديد وجود دپارتمان يکی از نکات جالب د. آموزشی در گروه زبان فارسی ساخته می شود 

جنگ و صلح در اين دانشکده بود كه به نظر می رسد چيزي شبيه به شاخه ادبيات پايداري در 

 .كشور ما باشد

جلد  پانصدحدود بعد از بازديد گروه ادبيات به كتابخانه مركزي و بخش نسخ خطی رفتيم كه 

چندانی نداشتند و نهايت متعلق به اين كتابها قدمت . ن وجود داشتآدر  به فارسی نسخه خطی

فهرستی . قبل بودند اما مسئوالن آن را به سختی در دسترس مراجعان قرار می دادند چهار قرن

از اين كتابها در سه مجلد تهيه شده است كه بنابر نظر دكتر ايرانزاده اين فهرستها دقيق و صحيح 

ه مسئول  اين بخش به ما گفت كه مجموعه عالوه بر اين مجموع. نيستند و نياز به بازبينی دارند

ارزشمندتري از نسخ خطی فارسی در داكا وجود دارد كه دسترسی به آن براي  مراجعان حتی 

 . مراجعان محلی دشوار است

يکی از نهادهاي مسئول وفعال مثل كتابخانه ي ملی يا مجلس شوراي اسالمی يا پيشنهاد می شود 

يزنی فرهنگی سفارت جمهوري اسالمی ايران در داكا ، نسبت به مركز ميراث مکتوب با همکاري را

عقد قرارداد تهيه ي نسخه ي ريز فيلم) لوح فشرده يا ميکروفيلم( از كتابهاي خطی فارسی و عربی 



اقدام كند تا اين ميراث پس از بررسی و ويرايش فهرست موجود از نسخه ها  و ايجاد بانك 

 گيرد. اتی در اختيار محققان  قراراطالع

 

 دانشگاه داكا –گروه زبان و ادبيات فارسی 

 



 

 بازديد از بناي در حال ساخت براي گروه زبان و ادبيات فارسی

 

 

کر و چند هشت شهريور بود. در پايان اين گزارش چند تش شنبهپرواز بازگشت من به تهران روز  

 پيشنهاد دارم:

 تشکر از:



 بنياد محترم سعدي كه اين جانب را براي چنين ماموريتی انتخاب نمودند.

كه بيشترين بار زحمات اين دوره را به دوش كشيدند ، استاد و همکار بی نظيري دكتر ايران زاده 

و با برنامه ريزي دقيق خود چه در برنامه اصلی كالسها و چه در برنامه هاي جنبی سفرم  كمك 

نمودند تا بيشترين بهره علمی را از اين زمان كوتاه ببرم. همچنين خانواده محترمشان كه اجازه 

 ندادند رنج سفر و دوري را احساس كنم.

جناب آقاي امينيان و همسر محترمشان  كه  براي برگزاري اين دوره و به خصوص جشن اختتاميه  

 نهايت همکاري را با  رايزنی نمودند با فهم و درک و صميميت خويش همواره در كنار ما بودند.

و همکاران  جناب آقاي دكتر ديانت ،رايزن محترم و جانشين ايشان جناب آقاي خسروآبادي

همکاري الزم را با ما ان در رايزنی جمهوري اسالمی  كه با وجود محدوديت امکانات محترمش

 .داشتند

 

 :چند پيشنهاد 

 نتوانند شركت كنند.استادان دانشگاههاي بنگالدش كمبود اعتبارات موجب شد كه در اين دوره 

ر دوره را برگزار د اعزامی ديگكنار استا الهاي قبل دو استاد از ايران اعزام می شدند كه دردر س

كردند در حالی كه در اين دوره تنها بنده و استاد دكتر ايران زاده مسئوليت برگزاري دوره را می

 داشتيم.



نرسيد و مجبور شديم جزواتی  كه براي دوره درخواست شده بود كتابهاي درسی و كمك درسی

 را در اختيار دانشجويان قرار دهيم

فيلمهاي سينمايی موجود در رايزنی به حدي نيست كه بشود از آنها در كنار تدريس براي 

دانشجويان نمايش داد. لطفا آرشيو فيلمهاي سينمايی رايزنی كه محل مراجعه دانشجويان  اساتيد 

 است به روز شود.

بود كه بيش از در كنار دانشجويانی  يکی از ويژگی هاي اين دوره حضور همزمان استاد خانم و آقا

نيمی از آنها بانو بودند. از اين لحاظ صميمت ميان استادان و دانشجويان بيشتر بود و جوي كامال 

 دوره حاكم بود برعاطفی 

دانشجويان در روز آخر و نيز در مراسم اختتاميه ضمن ابراز رضايت از دوره خواسته هايی را 

 م سعدي رسانده شود. از آن جمله:مطرح نمودند كه بهتر است به استحضار بنياد محتر

 افزايش تعداد دوره ها در سال

حضور يك استاد زبان و ادبيات فارسی  بطور تمام وقت همچون دكتر ايران زاده براي بخش 

 فارسی دانشگاه داكا

و    فرهنگ جمهوري اسالمی ايران در شهر فرهنگی آموزشی راجشاهی تاسيس خانه ي    

 جا برگزاري اين دوره در آن

 اعزام دانشجويان زبان فارسی به ايران 



در پايان خداوند متعال را به خاطر همه الطافی كه در طول اين سفر و سفر زندگی به بنده  

خويش عطا نموده است سپاس می گويم و آرزوي روزهاي بهتري را براي كشور و ملت سرفراز 

 سرزمينم ايران دارم.

 

 پارساپور –با احترام 

42/2/26      

 


