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  ي بنگالدشها دانشگاهفارسی در  اتیادبکنونی زبان و  تیوضع

  و گسترش آن تیتقوبراي  شنهادیپو 
   1محمدابوالکالم سرکار

  چکیده
زبان دوم  برخوردارست، و میقدو  قیعماست که از پشتوانه فرهنگی و تمدنی  ایدني ها زبان نیمهمتری از کزبان فارسی ی

ی مسلمانان شبه قاره هند از نیدی و ادبی، علمی به عنوان زبان فارسسال است که زبان  حدود هزار. دیآ یمجهان اسالم به حساب 
ي امروز منتقل ها نسلبه  ی حفظ شده وفارسبه ز بان  نیسرزم نیای مسلمانان فرهنگ راثیمتمام . ي برخوردار استمعنونفوذ  کی

پژوهشگران و صاحب نظران  .گذاشته ا ند ادگارزبان به ی نیهمرا به  آثار ارزنده خود انیصوفادباء، شاعران و . است دهیگرد
محمد  نیالد اریاختوقتی که . بود جیرابنگال به عنوان زبان رسمی و دولتی  نیسرزماز ششصد سال زبان فارسی در  شیبکه  دانند یم

داد،از آن زمان در  لیتشکمنطقه حکومت مسلمانان را  نیادر .) م1204در سال ( بکیا نیالدخلجی، سپه ساالر قطب  اریبختبن 
اي کاربرد زبان فارسی در ادارات دولتی را  هیاطالعبا صدور  ها یسیانگل. م1837از سال   اما. بنگال زبان فارسی رواج یافت نیمسرز

از  شیبو با آنکه  ها تالشاما علی رغم همه . بر کنند انیمدرخت کهنسال را از  نیاي ها شهیرممنوع کردند و در صدد بر آمدند تا 
دانشگاه  .شود یم سیتدري بنگالدش زبان فارسی ها دانشگاه نیمشهورتر، امروزه در گذرد یم تیممنوعو هفتاد سال از آن  کصدی

سی و پنج هزار دانشجو و  کینزدشد و اکنون  سیتأس.م1921دانشگاه بنگالدش است که در سال  نیتری میقدو  نیبزرگترداکا 
ي را ادیزي ها بینشفراز و  کنیل. دانشگاه وجود داشت نیا سیتاسفارسی از زمان  اتیادبگروه زبان و . هزار و ششصد استاد دارد

اما . به افول گذاشت زبان فارسی کم کم رو) بنگالدش فعلی(پاکستان شرقی  لیتشکطی کرد و پس از استقالل پاکستان از هند و 
و . ش نسبت به پاکستان مجددا زبان فارسی رونق گرفتمردم و دولت بنگالد تیحساس لیدلپس استقالل بنگالدش از پاکستان به 

کرد و با  دایپي شتریبشتاب  رانیاي انقالب اسالمی روزیپبالخصوص پس از . زبان در کشور بنگالدش افزوده شد نیابه عالقمندان 
و فناوري مانند دکتر کاظم  قاتیتحقشد و به همت و تالش استادان اعزامی از وزارت علوم،  تیتقو رانیاو کمک  تیحما

فاطمی، دکتر  نیحس دیسي، دکتر ریبش، دکتر محمود سایشم روسیسداري، دکتر  میتمیی، دکتر ولی اهللا ظفري، دکتر احمد کهدو
کنونی  تیوضع مقاله نیادر  .افتی تیتقوفارسی را در دانشگاه داکا رونق و  اتیادبی  زبان و گیبی فروز و دکتر شاهرخ محمد تیگ

 ها دانشگاه نیافارسی در  اتیادبي بنگالدش بررسی شده است و مسائل و مشکالت زبان و ها دانشگاهفارسی در  اتیادبزبان و 
 .یی ارائه شده استشنهادهایپو گسترش آن  تیتقوبراي  زینمطرح شده و 

  
 .بنگالدش،داکا،دانشگاه،زبان فارسی،شبه قاره: واژهدیکل

                                                        
 aksarker@du.ac.bd :رایانامهادبیات فارسی دانشگاه داکا، بنگالدش،  دانشیار گروه زبان و - ١

mailto:aksarker@du.ac.bd
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  : مقدمه
فرهنگ اسالمی  راثیمبخش بزرگی از . شود یمي جهان شمرده ها زبان نیترو پرآوازه  نیمهمتری از کفارسی ی نیریشزبان 

زبان پرورده  نیای در دل عیطبو علوم انسانی و  خیتار، اتیادب، فقه، فلسفه، تصوف، عتیشري گوناگون علمی همچون ها رشتهدر 
زبان فارسی در شبه قاره، . تمدن اسالمی به جهان معرفی گشته اند انشمندیاندشده و از رهگذر آن، گروهی از بزرگان و 

ی و خیتار تیهوی به ابیدستکشور، براي  نیااي قدیمی بر خوردار است و پژوهندگان و محققان  نهیریدبالخصوص در بنگالدش از 
گفت زبان و  توان یمچاره اي جز مراجعه به منابع مکتوب فارسی و اکتشاف و استخراج از آنها ندارند،  شیخوفرهنگ و تمدن 

 .نبوده است گانهیبی اتیادبباستانی بنگالدش هرگز زبان و  نیسرزمفارسی در  اتیادب

ي به بعد صورت الدیم زدهمازبان از  قرن ی نیاگسترش . شد) بنگالدش(ی است که زبان فارسی پس از اسالم وارد بنگالهیبد
منطقه حکومت  نیادر .) م1204در سال ( بکیا نیالدخلجی، سپه ساالر قطب  اریبختمحمد بن  نیالد اریاختگرفت، وقتی که 

ترکان خلجی  انیفرمانروادر زمان  رایز. بنگال زبان فارسی رواج یافت و رشد نمود نیسرزمداد، از آن زمان در  لیتشکمسلمانان را 
خلجی که وارد بنگال شدند،  اریبختمحمد بن  نیالد اریاخت انیلشکرهمراهان و  1.زبان رسمی بنگال، فارسی بود.) م1204-1342(
اما از سال . افتخلجی انتشار ی نیسالط، زبان فارسی در اطراف و اکناف بنگال در زمان شانیا لهیوسفارسی زبان بودند و به  شتریب

 نیاي ها شهیراي کاربرد زبان فارسی در ادارات دولتی را ممنوع کردند و در صدد بر آمدند تا  هیاطالعبا صدور  ها یسیانگل. م1837
، روز گذرد یم تیممنوعو هفتاد سال از آن  کصداز ی شیبو با آنکه  ها تالشاما علی رغم همه . بر کنند انیمدرخت کهنسال را از 
ي بنگالدش زبان ها دانشگاه نیمشهورترزبان در کشور بنگالدش افزوده شده است و در حال حاضر در  نیابه روز بر عالقمندان 

  .شود یم سیتدرفارسی 
 
  

 دانشگاه داکا
م 1921دانشگاه داکا در سال  سیتأسگروه زبان فارسی از زمان . دانشگاه بنگالدش است نیبزرگترو  نیتری میقددانشگاه داکا 

دکترا و دکترا  شیپي  کارشناسی، کارشناسی ارشد، ها دورهفارسی دانشگاه داکا داراي  اتیادبگروه زبان و  2.افتتاح گردید
  .باشد یم

که عبارتند از خانم دکتر کلثوم ابوالبشر مزومدار،  کنند یم سیتدرگروه  نیاتن از استادان بومی در  10در حال حاضر  
، دکتر طارق ایم نیالداالسالم خان، دکتر ابو موسی محمد عارف باهللا، دکتر محمد محسن  فیس (.K.M)دکترخیر محمد

 دیالرش تیمم، آقاي محمد نیبهاءالدسراجی، دکتر محمد عبدالصبور خان، دکتر محمد ابوالکالم سرکار، دکتر محمد  االرحمنیض
  .و آقاي محمد احسن الهادي

  :شرح است  نیبدفارسی در دانشگاه داکا  اتیادبگروه زبان و  انیدانشجوتعداد 
  :کارشناسی

  نفر  35: ترم اول 
  نفر 18: ترم سوم

                                                        
١ - Syed Rezvi Wasti (ed) memories and other writings of  Syed Amir Ali, Lahore, 1968, Page-159. 

 بر اساس دبیر خانۀ دانشگاه داکا -  ٢
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  نفر 24: ترم پنجم
  نفر 31: ترم ششم
  نفر 18: ترم هشتم

  نفر 9: کارشناسی ارشد
  نفر 14: دکترا شیپ

  1نفر 5: دکتري
  

  ، دانشگاه داکانینوموسسه زبانهاي 
در  نینوموسسه زبانهاي .  شود یمدانشگاه داکا آموزش داده  نینوی از زبانهایی است که در موسسه زبانهاي کزبان فارسی ی

 2.آغاز گردید. م1978وآموزش زبان فارسی از سال  شود یم سیتدرشد اکنون دوازده زبان مختلف در آنجا  سیتأس. م1974سال 
آن خانم  سیرئ، و کنند یم سیتدرگروه  نیابانو و دکتر کلثوم ابوالبشر در  میشمدر حال حاضر دو تن از استادان فارسی خانم 

موسسه استادان، زبان فارسی  نیاقابل ذکر است که در . شود یمو فوق دپیلم داده  پلمیدمدارك مقدماتی،متوسطه، . بانو است میشم
  .کنند یم سیتدررا به زبان فارسی 

  :باشد یمگروه در حال حاضر به شرح ذیل  نیا انیدانشجوتعداد 
  نفر 10: دوره مقدماتی
  نفر 10: دوره متوسطه

  نفر 7:  پلمیددوره 
  3_: پلمیددوره فوق 

  
  دانشگاه راجشاهی

دانشگاه گروه مستقل براي زبان فارسی وجود ندارد  نیادر . شد سیتأسدر شهر راجشاهی . م1953دانشگاه راجشاهی در سال 
. م1996افتتاح شد و در سال . م1962دانشگاه قرار دارد که زبان فارسی درسال  نیاو رشته زبان فارسی در مجموعه گروه زبانهاي 

بانهاي دانشگاه راجشاهی گروه ز 4.در مقطع کار شناسی و کار شناسی ارشد زبان فارسی موافقت نمود انیدانشجو رشیپذدانشگاه با 
رشته  نیانفر از استادان بومی در  10در حال حاضر . باشد یمدکترا و دکترا  شیپي کارشناسی، کارشناسی ارشد، ها دورهداراي 

، دکتر محمد عطاء اهللا، نیالدخان، دکتر محمد نورالهدي، دکتر محمد کمال  میشمدکتر محمد  که عبارتند از کنند یم سیتدر
، آقاي سیدابوعبداهللا، خانم دکتر رضوانه اسالم و آقاي گمیب نهیتهماهللا، خانم دکتر  عیشفدکتر محمد عثمان غنی، دکتر محمد 

  .نذراالسالم

                                                        
 بر اساس دبیر خانه گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه داکا - 1

 بر اساس دبیر خانه موسسه زبانهاي نوین، دانشگاه داکا - 2

 بر اساس دبیر خانه گروه فارسی، موسسه زبانهاي نوین، دانشگاه داکا - 3

 دبیر خانه دانشگاه راجشاهیبر اساس  - 4
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  :شرح است نیبدفارسی در دانشگاه راجشاهی  اتیادبگروه زبان و  انیدانشجوتعداد 
  :کارشناسی

  نفر   34: سال اول 
  نفر  30: سال دوم 
  نفر  30: سوم سال 
  نفر  21: سال چهارم 

  نفر    25: کارشناسی ارشد
  نفر   9: دکترا شیپ

   1نفر 2: دکترا
  

  تاگنگیچدانشگاه 
فارسی  اتیادباز آغاز زبان و  تاگنگیچدر دانشگاه . شد سیتأس تاگنگیچدر شهر بندري . م1966در سال  تاگنگیچدانشگاه 

ي آموزش ادیزي بهاینشبسبب فراز و  کنیل 2.دیگردبا زبان عربی با هم در یک گروه بود و به عنوان گروه عربی و فارسی معرفی 
. فارسی افتتاح گردید و دانشجویان سال اول کارشناسی ثبت نام کردند اتیادبزبان فارسی بسته شده بود و امسال رشته زبان و 

  .اشم استگروه آقاي ابواله سیرئ
  

  دانشگاه کولنا
 7در داکا در  رانیافرهنگی جمهوري اسالمی  زنیراشد و با همکاري  سیتأسدر شهر کولنا . م1991دانشگاه کولنا در سال 

و  رانیای فرهنگی زنیرا نیبتفاهم نامه در خصوص راه اندازي کرسی زبان فارسی در دانشگاه کولنا  ادداشتمتن ی. م2002دسامبر 
در . دانشگاه کولنا آموزش زبان فارسی را آغاز نمود نینوم  موسسه زبانهاي 2003و در سال  3.دیرسدانشگاه کولنا رسماً به امضا 

زبان فارسی دکتر محمد شاه جالل  سیرئو  نینوموسسه زبانهاي  سیرئ. شود یم     سیتدرحال حاضر شش زبان خارجی در آنجا 
  4.خوانند یمنفر دانشجو درس  Persian Proficiency Course of 21است  و اکنون در                             

 
  نگر ریجهانگو دانشگاه  ایکوشتدانشگاه اسالمی 

فرهنگی جمهوري  زنیرانگر از دانشگاههاي دولتی بنگالدش است و با هماهنگی  ریجهانگو دانشگاه  ایکوشتدانشگاه اسالمی  
  .  شود ینمولی متأسفانه فعال در آنجا زبان فارسی تدریس . در داکا، دانشگاه مزبور زبان فارسی آغاز شد رانیااسالمی 

  
                                                        

 بر اساس دبیر خانه دانشگاه چیتاگنگ -  ١

 بر اساس دبیر خانه دانشگاه چیتاگنگ -  ٢

 .97.ص. ش.ه1383عزیز علیزاده،  بررسی سیر و تحول زبان و ادبیات فارسی در ایران و شبه قاره،  -  ٣

 بر اساس دبیر خانه موسسه زبانهاي نوین، دانشگاه کولنا -  ٤
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  ي بنگالدشها دانشگاهفارسی در  اتیادبو گسترش زبان و  تیتقویی براي شنهادهایپ
 :مواد درسی هیته
 دیبادر نگارش کتاب فارسی براي فارسی آموزان  نیبنابرا باشد یمخاص خود  طیشرامناطق داراي  نیازبان فارسی در  نهیشیپ

فارسی توسط صاحب نظران و  اتیادبي آموزش زبان و ها کتاب نیتدوبه  توان یمکه . دیآدقت کامل و همه جانبه به عمل 
  . به بنگالدش عازم شده اند اشاره نمود رانیااز استادانی که از  نیهمچنامر و  نیامتخصصان به 

ي الزم صاحب ها ییتواناو  اتیتجرباست به صورت دو جانبه عمل گردد و از  ستهیشادر امر کتب و منابع آموزش زبان فارسی 
منابع  نگونهیاو بهتري شود و براي چاپ  کترینزدواقعی جامعه خود بطور کامل آشنا هستند همکاري   ازیننظران محلی که با 

و  هیتهبا مسؤوالن فرهنگی و دانشگاهی بنگالدش به منظور  کینزدراههاي ممکن براي همکاري . رندیگآموزشی، از ایشان بهره 
و شبه قاره  رانیاگذشته و معاصر  اتیادب خیتارو  رانیا خیتاربنگالدش،  خیتار نهیزممتون درسی مشترك خصوصاً در  نیتدو

  .بررسی شود
در سبک  رییتغبراي اصالح و  تیجدي بنگالدش و اهتمام و ها دانشگاهو فارسی آموزان  انیدانشجوساده کردن متون درسی  

  . نگارش متون اقدام الزم به عمل آید
و ترجمه و ارسال  رانیاي ساده فارسی و اصطالحات آن  با توجه به مکالمات عادي و روزمره مردم ها واژهکتب مشتمل بر  هیته
نرم  قیطراز  ها دانشگاهي علمی و ادبی زبان فارسی ها چهرهمنابع و متون آموزش زبان فارسی و معرفی  ریتکث ،ها یندگینماآن به 

  ) .کالس مجازي –وب کنفرانس (يوتریکامپافزارهاي 
   
  :اتیادبوش آموزش زبان و ر

  اتیادبداده شود و سپس  تیاولوگردد که در آن به زبان آموزي  جادیا اتیادبي تازه براي زبان فارسی و ها وهیشروش و  دیبا
 لیوساگردد  شتریبي بنگالدش ها دانشگاهي آموزشی در ها کتابمراجع و منابع فرهنگها و . شود سیتدربه کمک زبان فارسی 

 اتینشریی ، لوح فشرده و تابلو و همچنین امکاناتی جهت دسترسی به مجالت و ویدیوکمک آموزشی مانند نوارکاست ، نوار 
  .فارسی در دانشگاه بنگالدش فراهم گردد

 
مهم و تا  اریبسگروه فارسی دانشگاههاي بنگالدش و مساله اي که  انیدانشجوکالسهاي مکالمه زبان فارسی براي  شیگشا

شبکه واژه شناسی و  جادیا. ي دستور زبان استریفراگیی با واژگان، سپس آشنادر وهله اول، . ي هم قابل توجه استادیزد حدو
دانشگاهی براي  شیپي فشرده ها دوره لیتشک نیهمچن. ي مورد نظرکشورها نیبدر  نیهمچنزبان شناختی در داخل کشور و 

ي از اینترنت براي آموزش زبان ریگي مخصوص با بهره ها شبکه جادیاگفتاري آنان  هیپا تیتقوزبان فارسی به منظور  انیدانشجو
  . ي ادبیدیجداطالعات درباره تحوالت  نیترو فراهم نمودن تازه  ها دانشگاهي زبان فارسی ها گروهفارسی از راه دور با همکاري 

  
  :انیدانشجو قیتشوو  تیترب

از . به فکر راهکارهاي مناسب بود دیباخصوص  نیادر  نیبنابرا. زبان فارسی، مساله اشتغال است انیدانشجودغدغه  نیبزرگتر
شناسی، جذب  رانیاي ها نهیزمي علمی در ها پژوهشو  قیتحقبراي   النیالتحصو فارغ  رانیفراگمالی از  تیحما، ها برنامه نیاجمله 

زبان  النیالتحصاز خدمات فارغ  لیتجل. مانند خانه ترجمه براي ترجمه اسنادمراکزي  جادیا، ازیندر مراکز مورد  سیتدرآنان براي 
کار شناسی ارشد زبان فارسی به منظور کسب درجه  انیدانشجوی براي لیتحصهاي  هیبورسو گسترش  میتعمفارسی،  اتیادبو 

 رانیاي کوتاه مدت آموزش زبان فارسی که در ها دورهبراي شرکت در  انیدانشجوشود و نیز از  ایمه رانیادکترا از دانشگاههاي 
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ي بنگالدش براي ادامه تحصیل در دوره دکتراي زبان ها دانشگاهممتاز  انیدانشجوو . ، دعوت به عمل آیدشود یممرتباً برگزار 
  .بورسیه بشوند رانیاي ها دانشگاهفارسی در 

چه کار  لیالتحصبعد از فارغ  انیدانشجوکه  شود یم دهیپرسو استادان فارسی  انیدانشجوی مهم این است که از لیخسوال  کی
 لیالتحصفارغ  دانشجوي زبان فارسی ستیبي بنگالدش حداقل ها دانشگاهکه هر سال از  شود یممورد عرض  نیادر . کنند یم
درس  ها دانشگاهدر  توانند یمآنها  نیممتازتر. است ادیز، کار و شغل مناسب رندیگ یم ادفارسی ی قتاًیحقولی براي آنها که  شوند یم

نسخۀ خطی و ادبی فارسی فراوانی موجود است بعضی فارغ  ها دانشگاهي ها کتابخانهبدهند و همچنین با توجه به اینکه در 
به افرادي نیاز است که فارسی را  ها سفارتخانهدر آنجا استخدام بشوند و به تحقیق و ترجمه بپردازند و نیز در  توانند یم النیالتحص

ی که فارسی انیدانشجوعالوه بر اینها ... ي ایران در بنگالدش، افغانستان و ها سفارتخانهخوب دانسته و جهت برقراري روابط مانند 
  .به عنوان مترجم مشغول بکار شوند توانند یممسلط هستند، 

این  انیدانشجو، ضعف در مکالمه زبان فارسی است یعنی گردد یمه متأسفانه مشکلی که در بیشتر دانشجویان بنگالدش مشاهد
به راحتی به زبان فارسی حرف بزنند، در حالیکه باید  توانند ینم دهند یمزبان بدلیل اینکه بیشتر استادان آنها به زبان بنگالي درس 

  .سعی شود تا حداقل کالسهاي پایه به زبان فارسی برگزار شود
  
 :مدرس تیترب

، برگزاري رانیاي ها دانشگاهی براي استادان زبان فارسی بنگالدش در قاتیتحقي مطالعاتی و ها فرصتدر نظر گرفتن 
ی و پژوهشی و تجربیات قیتحقدستاوردهاي  نیآخرو دعوت از محققان و استادان به منظور ارائه  رانیاي منطقه اي در نارهایسم

ي ها محاورهیی آنان در تواناي الزم و باال بردن ها مهارتي کوتاه به منظور کسب ها دوره، براي رانیاخود، اعزام استادان فارسی به 
  . ي بنگالدشها دانشگاهي فارسی استادان ها پژوهش جینتاروزمره و لزوم بهره برداري از آثار و 

ی کسانی که در عنو بنگالدش ی انریاعالقمند کردن استادان زبان فارسی بنگالدش به تخصص خود، با چاپ کتابهاي آنها در 
سعی  ستیبا یم، سازند یمآماده  نهیزم نیاو آثاري در  پردازند یم قیتحقهاي مختلف زبان فارسی در بنگالدش به مطالعه و  نۀیزم

  .شود آثار آنها  چاپ و منتشر گردد
ی که از امتحانات به زبان فارسی رتبه عالی کسب می انیدانشجوو  ندینما یم سیتدراستادانی که حتی االمکان به زبان فارسی 

  .یی کافی با مباحث زبان شناسی داشته باشدآشنا دیباهر استاد فارسی . کنندمورد تشویق واقع گردند
قابل ذکر است که گروهی از استادان زبان فارسی بنگالدش، فارسی را در بنگالدش به زبان بنگال فراگرفته اند و هنوز فرصتی 

 شنهادیپاند،  دهیندمعلم را   تیتربزبان، کسب نکرده اند و دوره  نیابر  افتنخود و تسلط ی التیتحص لیتکمآمدن به ایران و  براي
ي بنگالدش استادان مزبور دوره باز آموزي را در ها دانشگاهفارسی در  اتیادبو گسترش زبان و  تیتقوکه براي  شود یم

 .بگذارند رانیاي ها دانشگاه

  
  :بنگالدش ژهیودر جهان به  رانیانقش مراکز فرهنگی سفارت 

شوراي عالی انجمن فرهنگستان زبان و ادب فارسی از طرف فرهنگستان  لیتشکو فراهم آوردن امکانات اداري، مالی و  جادیا 
یی براي ویرادی و ونیزیتلوشبکه  جادیا نیهمچن. ي بنگالدش فراهم شودها دانشگاهدر  رانیا، حضور مستمر استادان اعزامی از رانیا

مختلفی که توسط استادان صاحب نظر و  نیمضام، گردد یمبرگزار  رانیایی که در افزاي دانش ها دورهآموزش زبان فارسی در 
بصورت دوره  ها یندگینماو براي  ریتکثضبط،  CDو  VHSتوسط نوارهاي   شود یمتوانا در جمع استادان خارجی آموزش داده 
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فارسی خواهد بود تا در هر  انیدانشجومتون و منابع آموزشی و کمک آموزشی براي استادان و  نیبهترال گردد،که این کار اي ارس
  . ردیگمورد  بهره برداري قرار  طیشرا

در بنگالدش  رانیای فرهنگی جمهوري اسالمی ندگینمای استادان زبان فارسی توسط قیتحقانتشار آثار ادبی و  گریدنکته 
  .است

 
ي صوتی و نوارهاامکانات آموزشی به صورت  رانیااین است که از طرف جمهوري اسالمی  نهیزمنکتۀ مهم دیگر در این 

بتوانند زبان فارسی را درست و بدون اشتباه تکلم کنند و تعداد بیشتري از  انیدانشجوي بنگالدش داده شود تا ها دانشگاهي به ریتصو
فارسی  طیمحی بمانند و فارسی را در کسالحتی ی ا، چهارماه یکماهاعزام شوند  تا در آنجا  براي ی  رانیازبان فارسی به  انیدانشجو

و  قیتشوو استادان فارسی بنگالدش باعث  رانیاي فرهنگی ها سازمان نیب کینزدو استمرار ارتباط  جادیا. و برگردند رندیبگ ادی
 نیامهم  شنهادیپ. شود یمي بنگالدش ها دانشگاهفارسی در  اتیادبو گسترش زبان و  تیتقو، جیترو جۀینتدلگرمی استادان و در 

 رانیانگر آغاز شده بود، براي باز گشایی آن از طرف  ریجهانگو دانشگاه  ایکوشتاست که آموزش زبان فارسی در دانشگاه اسالمی 
  .اقدام الزم به عمل آید

  
  :استادان اعزامی در بنگالدش

متخصصین زبان  ژهیوبا حضور استادان اهل زبان به  توان یمزبان فارسی  اتیادب، آموزش وگسترش زبان و تیتقو، ایاحجهت 
 تیرسمرا به  نیسرزم نیا. م1974در سال  رانیاقابل ذکر است بعد از استقالل بنگالدش . فارسی شاهد نتایج خوبی باشیم اتیادبو 

ی براي رانیاآن اعزام استادان  تیمیصمنشانه . شده است مانهیصمو بنگالدش برادرانه و  رانیا نیبسپس روابط فرهنگی . شناخت
و کمک  تیحما، دانشگاه با رانیاي انقالب اسالمی روزیپبالخصوص پس از .  فارسی به بنگالدش است اتیادبزبان و  سیتدر

داري ، دکتر  میتمر ولی اهللا ظفري، دکتر احمد یی، دکتکهدوشد و به همت و تالش استادان اعزامی دکتر کاظم  تیتقو رانیا
فارسی  اتیادبی  زبان و گیبی فروز و دکتر شاهرخ محمد تیگفاطمی، دکتر  نیحس دیسي، دکتر ریبش، دکتر محمود سایشم روسیس

ی در رانیااستاد  کاست که در حال حاضر فقط ی نیانکتۀ مهم درباره استاد اعزامی . است افتهی تیتقودر دانشگاه داکا رونق و 
 .ي بنگالدش نیز اعزام شوندها دانشگاهدانشگاه داکا است، و حال آن که الزم است استادانی از ایران براي دیگر 

  
 :المللی نیبملی و  ناریسمانعقاد 

و مراسم  ادیاعبه بنگالدش، و برگزاري  رانیاتوسط مراکز فرهنگی  تهایشخصي محلی، دعوت از افراد و نارهایسمبرگزاري 
براي  رانیاکه جمهوري اسالمی  شود یم      شنهادیپجلسات سخنرانی راجع به زبان و ادبیات فارسی و همچنین  لیتشکخاص، 

ي بنگالدش همکاري و مساعدت بیشتري نماید و در هر دانشگاه ساالنه ها دانشگاهفارسی با استادان فارسی  اتیادبزبان و  شرفتیپ
استادان از  نیب، آشنایی و همکاري کنند یمشرکت  ناریسموقتی که استادان در . المللی برگزار  شود نیبملی و  ناریسم  کی

فارسی در  اتیادبو گسترش زبان و  تیتقوو براي  دیآ یمو فرصتی براي تبادل نظر به دست  شود یم    جادیاکشورهاي مختلف 
  .شود یمي بنگالدش تجربه تازه اي ایجاد ها دانشگاه
  
  :در بنگالدش قاتیتحقمرکز  لیتشک

، علوم اجتماعی، خیتاري گوناگون نظیر ها رشتهي خطی به زبان فارسی در ها نسخهي بنگالدش پر از ها کتابخانهي از اریبس
است  نیافارسی است که حق  اتیادبنظم و نثر زبان و  ژهیو، سفرنامه، عرفان، فلسفه، داستانهاي گوناگون، به هیادع، اقتصاد، ایجغراف
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 تیتقوکه براي  شود یم شنهادیپلذا . شود و براي مطالعه در دسترس عالقمندان و مشتاقان زبان فارسی قرار گیرد ایاحکه بیشتر آنها 
  .شود سیتأسزبان و ادبیات فارسی در بنگالدش  قاتیتحقي بنگالدش، مرکز ها دانشگاهفارسی در  اتیادبو گسترش زبان و 

و  سندینو یمخود را به زبان فارسی   قاتیتحقانی در سراسر بنگالدش وجود دارند که مقاالت و امروزه محققان و عالقمند
با  شود یم سیتدري معروف بنگالدش ها دانشگاهو در حال حاضر زبان فارسی در  دهند یمنشان  تیحساسهنوز نسبت به فارسی 

هر چه زودتر در صدد اقدام  دیبا یمرو  نیااز . ی نمودنیب شیپ توان ینمخوبی را  ندهیآهمه براي زبان فارسی در بنگالدش  نیا
 نیریشو زبان  دیآآب رفته به جوي باز  دیشاراه برداشته شود تا  شیپبرآمد و کوشش کرد تا موانع رشد و اعتالي زبان فارسی از 

 .و زنده شود وگسترش یابد ایاح،  تیتقوفارسی در  بنگالدش 
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