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تأثیرگذار  شخصیت های  و  فرهنگی  نخبگان  میان  در   
محمد  موسی  ابو  دکتر  جناب  بنگالدشی،  شناس  پارسی 
عارف باهلل، دانشیار و عضو هیئت محترم علمی گروه زبان 
توسعه  در  بسزا  سهمی  آشناو  نامی  داکا  دانشگاه  فارسی 
این  با  ما  آشنایی  دارد.  دیار  آن  در  فارسی  زبان  تعمیق  و 
شاعر و زبان شناس بنگالدشی به کنکره هزاره ابوریحان 
بیرونی باز می گردد، هنگامی که گروهی از استادان ایرانی 
از دانشگاه های مختلف در زمستان 1398 در دانشگاه داکا 
و بنیاد ابوریحان گرد هم آمدند و با دغدغه های مسئولین 
همایش آشنا شدند و از نزدیک ظرفیت های دانشگاه های 
گرامی داشت  به بهانه  بنابر این  کردند.  بررسی  را  دیار  آن 

یکصدمین سال تکاپوهای علمی گروه فارسی دانشگاه داکا، و همچنین به منظور شناسایی و درک هرچه 
بیشتر وضعیت زبان فارسی در بنگالدش و یا آشنایی با سهم و نقش این بنیاد در ترویج زبان ادبیات 
فارسی و یا فرهنگ و معارف ایرانی تالش شد تا گفت وگو و مصاحبه ای با رئیس بنیاد ابوریحان ترتیب 

داده شود و آنچه در ذیل خواهد آمد خالصه و بخشی از مصاحبه طوالنی با ایشان است.
 جناب دکتر بسیار خرسندیم که به مناسبت یکصدمین سال تأسیس دانشگاه داکاو گروه 
زبان و ادبیات فارسی  به ما اجازه داده شد تا مصاحبه ای در باره وضعیت زبان فارسی در 
بنگالدش و نیز تأسیس بنیاد ابوریحان اعم از اهداف و عملکرد آن با شما داشته باشیم. ابتدا 

لطفاً برای شناخت بیشتر مخاطبان خودتان را معرفی فرمایید؟

تالش های بنیاد ابوریحان در احیای متدن اسالمی در بنگالدش
مصاحبه با دکرت ابوموسی محمد عارف بالله رئیس و مؤسس بنیاد 

ابوریحان در بنگالدش

 به کوشش دکرت محبوبه قربانی
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اسم بنده ابو موسی محمدعارف باهلل است. من در سال 1966میالدی/1345خورشیدی در شهرستان 
بگورا1 در شمال کشور بنگالدش که از پایتخت حدود چهارصد کیلومتر فاصله دارد، متولد شدم. پدرم 
موالنا ابو سعید محمد سلیمان  یک روحانی بود. در سن کودکی نزد پدرم زبان عربی، فارسی و انگلیسی 
را آموختم. مادرم مصمت مریم خاتون نیز بر زبان فارسی و عربی دست داشت و به زبان فارسی شعر 

می گفت. او تأثیر ویژه ای بر زندگی بنده دارد.
من دوره ابتدایی تا دیپلم )دورة عالی( را در مدرسه »مصطفویه عالیه« بگورا ادامه دادم. سپس در 
سال 1982 میالدی/1361خورشیدی با اخذ بورسیه از دولت جمهوری اسالمی ایران برای ادامة تحصیل  
عازم مدرسة حجتیه شهرمقدس قم شدم. از سال 1982تا 1984 میالدی/ 1361-1363خورشیدی در 
مدرسة حجتیه مشغول به تحصیل بودم. در این فرصت کتاب های چون تحریرالوسیله حضرت امام 
)رح(، منطق المظفر، شرح ابن عقیل، قسمتی از تفسیرالمیزان، الفقه علی المذاهب الخمسه را مطالعه 

کرده به زبان فارسی مسلط شدم.
در سال 1984م./1363ش. به کشور خود بنگالدش برگشتم و در مدرسه عالیه داکا در دورة کامل 
حدیث پذیرش گرفتم و در سال 1986میالدی/1365خورشیدی به مدرک »ممتازالمحدثین« نائل شدم. 
سال  در  و  گرفتم  پذیرش  فارسی  گروه  در  داکا  دانشگاه  در  تحصیل  ادامة  جهت  سپس 
مدرک  1369خورشیدی  سال 1990میالدی/  در  و  مدرک لیسانس  خورشیدی  1988  میالدی/1367 

فوق لیسانس را با عنوان دانشجوی ممتاز اخذ کردم. 
داکا  دانشکاه  فارسی  در بخش  )لکچرار(  به عنوان مربی  در سال 1993میالدی/1372خورشیدی 
تحصیالت  و  عالی  آموزش  جهت  میالدی/1382خورشیدی   2003 سال  در  و  شدم  تدریس  مشغول 
تکمیلی از مدرسة سواس، دانشکاه لندن از طرف دانشگاه داکا بورسیه گرفتم و در سال 2009 میالدی 
/ 1388خورشیدی مدرک دکترا را با عنوان »تأثیر ادبیات فارسی در یوسف زلیخای شاه محمد صغیر 

و پدماوتی االول«2 اخذ کردم.  
قابل ذکر است که بنده از سال 2003 تا 2010 میالدی در »سواس مرکز زبان«، مدرسه سواس 
دانشگاه لندن، مرکز زبان های نوین )ام ال سی(، دانشکده کینگس، دانشگاه لندن به عنوان معلم موقتی 
)مدعو( برای تدریس زبان فارسی بنگال، هندی و داری مشغول بودم. شایان ذکر است که در دانشکده 
کینگس قباًل زبان بنگال، فارسی، داری، هندی و اردو تدریس نمی شد و با پیشنهاد بنده برای اولین 
بار تدریس این زبان ها در دانشکده کینگس آغاز شد و تشکیل ویب سایت )تارنما( و جزوه درسی و 

بارگذاری اطالعات مورد نیاز توسط اینجانب انجام شد. 
در پایان، باز متذکر می شود که بنده از سال 1993 تاکنون کنفرانس ها و سمینارهای متعدد در 
موضوعات گوناگون در داخل و خارج از کشور همچون اروپا در دانشگاه ادینبورگ، اکسفورد، کمبریج، 
منچشتر، لندن در انگلستان، هایدلبارگ در المان و در آسیا چون گوینسانگ دانشگاه ملی کره  جنوبی، در 
در ایران در دانشگاه تهران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه مازندران شرکت کرده ام و مقاالت 

1. بگورا/ بُگرا/ بُغرا،
 )Padmavati ( 2 . پادماواتی
یک داستان حماسی و درام 

تاریخی اثر شاعر صوفی، ملک 
محمد جائسی است.
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متعددی در موضوعات متفرقه ارائه نموده ام. تعدادی از کتاب ها و مقاالت پژوهشی بنده در مجالت 
داخلی و خارجی چاپ شده است.  

عالوه بر این، پس از برگشت از لندن دوباره تدریس در گروه زبان و ادبیات فارسی را شروع کردم 
و تا به حال مشغول فعالیت های آموزشی و پژوهشی هستم. و در سال 2013 میالدی/1392خورشیدی 
جهت پیشبرد آموزش و پژوهش زبان و ادبیات فارسی و پژوهش درباره مطالعات ایجاد و توسعه علوم، 
فلسفه و مذهب در قرون وسطی بنیادی به نام »بنیاد ابوریحان بیرونی« در داکا تأسیس نمودم که تا 

به حال فعالیت های مختلف از کوشش این بنیاد انجام شده است. 

با توجه به اشاراتی که داشتید درباره تأسیس بنیاد ابوریحان در داکا لطفا فعالیت ها و عملکرد 
آن را تشریح کنید.

همان طوری که در پاسخ سوال پیشین ذکر کرده ام بنیاد ابو ریحان در سال 2012 میالدی/1391خورشیدی 
در داکا، پایتخت کشور بنگالدش  تأسیس شد. این بنیاد یکی از رؤیاهای بنده بود که در افق بازگشت 
از انگلستان همچون خوابی در سحرگاه یک دل عروج کرده، دمیده بود.این خواب چون یک ستاره ای 
بود که در آسمان یک دل عاشق علم درخشیده بود و باالخر با همت بنده و با یاری تعدادی از همکاران 

از گروه های دانشگاه داکا به واقعیت پیوست. 
و  تدریس  روش  پژوهش،  و  آموزش  زمینه های  در خصوص  انگلستان  تجربه های  در حقیقت 
شیوه  های پژوهشی اینجانب را به شدت جلب کرده بود و بنده خیلی متأثر شده بودم که اروپا با وجود 

عدم پیروی از دین چقدر پیشرفت کرده است! و ما به عنوان مسلمان چقدر عقب هستیم.
دلم یواشکی می گفت که مسلمانان از قرن هفتم تا هفدهم میالدی پیشرفت بی نظیری داشته اند 
چنانکه سراسر دنیا از اختراعات مسلمانان متأثر شده بود. ولی امروز در جهان حاضر آن سهم طالیی 
سهم  سال  هزار  تقریبًا  مدت  در  که  وقتی  بالعکس  است.  شده  سپرده  فراموش  دست  به  مسلمانان 
مسلمانان مطالعات علوم و فلسفه و ادبیات و تاریخ به اوج خود رسیده بود که اساس تمدن اروپا بر 
آن شکل گرفته بود، مردم جهان حتی اکثر مسلمانان اروپا را به عنوان پایگاه علم و علوم به حساب 
طریق  از  که  شد  ابوریحان  بنیاد  تأسیس  عزم  باعث  شده  جریحه دار  احساسات  چنین  این  می آورند. 
فعالیت این بنیاد تاریخ تمدن اسالم و سهم بزرگ و عظیم مسلمانان در زمینه علوم و پیشبرد ارزش 
عمومی را به گونه ای بازتاب و منتشر کنیم تا بتواند چهرای همیشه جاوید باشد و باقی بماند. عالوه 

براین ابوریحان هم با تحقیقاتش و خدماتش برای جامعه شبه قاره ناشناخته نیست.
درباره موقعیت این بنیاد در جامعه بنگالدش می توان گفت که جامعه ما نه تنها در بنگالدش بلکه 
در کلیة شبه قاره هند و پاکستان و بنگالدش، در مقایسه با جامعه کشور ایران، خیلی عقب مانده است. 
یکی از مهم ترین قراین این است که این سرزمین دویست سال زیر سلطه و تهاجم دولت انگلیس بوده 
است و همین موجب شده تا از نظر نظام تعلیم و تربیت و مطالعه و پژوهش خیلی رشد نکند و حکومت 
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قبلی کامال همه زیرساخت های اجتماعی را تغییر داده و دستاوردهای هزار ساله شبه قاره را نیز به یغما 
برده است و بسیاری از مظاهر تمدن اسالمی و ارزش های اسالمی را که متعلق به قرون میانه اسالمی 
بود و مال دوران طالیی تمدن مسلمانان بوده را کاماًل از میان  برده بود. در هر حال، در عصر استقالل 

جامعه تالش کرده تا هویت خود را باز بیابد.  
بـرای  پاکسـتان  و  هنـد  و  بنـگالدش  جامعـه  کـه  هویدا سـت  زمـان حاضـر  در  به هر حـال 
بازسـازی و تجدیـد وضعیـت فعلـی خـود نیـاز بـه بهـره بـرداری از فعالیـت پـر مایـة مؤسسـاتی 

چـون بنیـاد ابوریحـان بیرونـی دارنـد. 

لطفـا ضمـن تشـریح اهـداف، اقدامـات و فعالیت هـای ایـن بنیـاد لطفـا سـاختار علمی 
آن را تشـریح نماییـد.

ترکیب و ساختار بنیاد ابوریحان مطابق اساسنامه آن است. این بنیاد از اعضا و اشخاص متعددی تشکیل 
شده است. در حال حاضر استادان، نویسندگان، دانشمندان مختلفی در این بنیاد عضو هستند. درباره 
نقش بنده در تأسیس این بنیاد با اشاره به نقاط مذکور در فوق می توان گفت من تنها یک ایده پرداز 
بودم. به شما گفتم این رویای عالی من بود. خوابی که در تاریکی  دیدم به مسائل و مشکالت مسلمانان 
جهان معاصر برمی گشت و شاید رویای من که منجربه تأسیس این بنیاد شده بود، به تغییر وضع کمی 
بنیاد جلسات متعددی  این  به بنگالدش برای تأسیس  لندن  از  از برگشت  بنده، پس  کمک می کرد. 
برگزار کردم. اساتید، دانشمندان و پژوهشگران را دعوت کردم و اسم و اهداف بنیاد را مطرح و باآلخر 
با مشورت حاضرین بنیاد شکل گرفت و یک هئیت اجرائیه بنیاد با ریاست بنده در همان جلسه تصویب 

شد و گام پر برکت بنیاد به فعالیت پیوست و تا امروز به طور عالی جاری است. 
به طـور کلـی می توان حوزه فعالیت این بنیاد را این گونه ترسـیم کرد: 

الف( ایجاد آگاهی از مسلمانان در مورد وضعیت فعلی آنها و تالش برای جذب آنها به  سوی جالل و 
شکوه گذشته.

ب( سـازماندهی سـمینارها و کنفرانس هـای بین المللـی در مـورد موضوعـات مهـم مربـوط بـه روابط 
تاریخـی هنـد و ایـران ، توسـعه زبـان و ادبیـات فارسـی در شـبه قاره، سـهم مسـلمانان در علوم، 

فلسـفه، تاریـخ ، فرهنـگ، دیـن و تمـدن و غیره؛
ج( مراسـم بزرگداشـت تولـد و مـرگ و ارتحـال شـخصیت های برجسـته و چهره های همیشـه  جاوید 

در تاریـخ تمـدن بشـری بویژه تمدن اسـالمی؛
د( چـاپ کتاب ها و مجموعة مقاالت سـمینار و کنفرانس هـای داخلی و بین المللی؛

ه( تشـکیل کالس های زبان و ادبیات فارسی؛
و( برگزاری دوره های فشـرده فارسی گفتاری؛

ز( پیشـکش و اعطای بورس تحصیلی به دانشـجویان فقیر و ممتاز؛ 
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بین المللی  و  ملی  کنفرانس های  و  همایش ها  برگزاری  بنیاد  این  اقدامات  از  یکی  فرمودید 
است لطف بفرمایید در باره برنامه های علمی این بنیاد بیشتر توضیح دهید و اساسا بفرمایید 

تاثیری در فرایند علمی گروه های فارسی داشته است یا خیر. 
در چنـد سـال گذشـته از طـرف بنیـاد برنامه هـای گوناگـون بـا موضوعـات مختلـف بـا حضـور و 
شـرکت اسـاتید، دانـش پژوهـان و فرهیختـگان گرامـی از داخـل کشـور و از خـارج کشـور چون: 
ایـران، انگلیـس، آمریـکا، ترکیـه، مالـزی، کره جنوبـی، هند، آلمـان، سـوئیس و پاکسـتان، برگزار 
شـده اسـت .چـاپ و نشـرمجموعة مقـاالت سـمینارها و کنفرانس هـا از دیگـر کوشـش های بنیاد 
ابـو ریحـان بیرونـی اسـت. برخـی از عناوین ایـن سـمینارها، البته بـا نـگاه اجمالـی عبارت اند از:

بین المللی:  کنفرانس های 

1.  اولین کنگرة جهانی بیرونی
موضوع: بیرونی پل روابط فرهنگی، علمی و تاریخی بین ایران و شبه قاره هند

این کنگرة جهانی در تاریخ 5 و6 فوریه 2014 / 16-17 بهمن 1392 در دانشگاه داکا، بنگالدش؛   	•
»دومیـن کنفرانـس میان رشـته ای بین المللـی بیرونی« که در تاریـخ 22-24 اکتبر 2014/ 2  	•

آبـان 1393 در دانشـگاه داکا، بنگالدش ؛
 2014 جهانـی  صلـح  و  منطقـه ای  توسـعه  بین المللـی  رشـته ای  بیـن  کنفرانـس  اولیـن  	•

شـیدی؛ ر 1393خو / میالدی 
سـومین کنفرانـس بیـن رشـته ای بین المللـی بیرونـی، و به مناسـبت گرامی داشـت سـالگرد  	•
نهصـد و شـصت و ششـمین ارتحـال ابوریحـان بیرونـی، در 10-12 دسـامبر 1394/2015 

خورشـیدی؛
چهارمیـن کنفرانـس بیـن رشـته ای بیرونـی  با موضـوع محـوری: بیرونی به عنـوان نمادی از  	•
اندیشـه های علمـی، فلسـفی، فرهنگـی و اجتماعـی؛ روابـط هنـد و ایـران: اشـاره ویـژه بـه 

تاریـخ، فرهنـگ، زبـان، ادبیـات و معمـاری؛
پنجمیـن کنفرانـس بین المللـی کنفرانس بـا عنوان »کنگره جهانی بزرگداشـت سـالگرد هزارة  	•

بیرونی«؛ ارتحـال 
موضـوع: تأثیـر ایـران بـر جهـان - بیرونـی به عنوان چهـره همیشـه جاوید تاریـخ علوم، فلسـفه، 

ادبیـات، فرهنـگ، افـکار اجتماعی؛
چـاپ و انتشـار و رونمایـی از مجموعـه مقاالت بزرگداشـت بیرونـی در ادوار مختلـف به زبان  	•

انگلیسـی و فارسـی؛
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سمینار ها: 

نخستین سمینار بین المللی تأثیر ادبیات فارسی و عربی بر قاضی نذر االسالم1: ارجاع خاصی به قرآن و دیوان حافظ:  

این سمینار بین المللی به مناسبت صد و شانزدهمین سالگرد بزرگداشت روز تولد قاضی نذر االسالم، شاعر ملی بنگالدش 

در تاریخ 25 مارچ 2015 /1394 خورشیدی با شرکت حدود 200 نفر از اساتید، دانشمندان و دانشجویان در تاالر مرکز 

استادان و دانشجویان دانشگاه داکا برگزار شد. 

دومین سمینار با عنوان: نخستین سمینار بین المللی بر سهم قاضی نذر االسالم و فردوسی در هویت ملی خود این سمینار 

بین المللی به مناسبت صد و هفدهمین سالگرد بزرگداشت روز تولد قاضی نذر  االسالم، شاعر ملی بنگالدش، در تاریخ 25 

مارچ 2016 / 1395خورشیدی با شرکت حدود 150 نفر از اساتید، دانشمندان، دانشجویان و هنرمندان در تاالر نواب علی 

چودهوری دانشگاه داکا برگزار شد. 

1 . قاضی 
نذراالسالم : islam  nozrul kazi؛ 

زاده 2۴ مه 1۸۹۹ – درگذشته 
2۹ اوت 1۹۷۶( شاعر، نویسنده، 

موسیقیدان و انقالبی در جنوب آسیا 
بود. او شاعر ملی بنگالدش است.
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سومین سمینار با عنوان: نخستین سمینار بین المللی نفوذ زبان و ادبیات فارسی بر قاضی نذر االسالم: ارجاع خاصی 

رباعیات عمر خیام این سمینار بین المللی به مناسبت صد و هجدهمین سالگرد بزرگداشت روز تولد قاضی نذراالسالم، 

شاعر ملی بنگالدش، در تاریخ 25 مارچ 2017 / 1396 خورشیدی با شرکت حدود 250 نفر از اساتید، دانشمندان، 

دانشجویان و هنرمندان در تاالر نواب علی چودهوری دانشگاه داکا برگزار شد. 

چاپ مجموعة مقاالت سمینارهای اول و دوم بزرگداشت قاضی نذر االسالم
بنیاد چند کتاب هم چاپ کرده است. کتاب »بازگشت روح و سخن عشق )اشعار  این  انتشار کتاب: 
فارسی(« در 96 صفحه از مجموعه اشعار ابوموسی محمد عارف باهلل، تخلص: عارف بیدل و کتاب  
»تأثیر ادبیات فارسی بر یوسف زلیخا« شاه محمد صغیر و پدماوتی االول برگرفته از رساله دکتری من 

در دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی )SOAS( دانشگاه لندن است.

چرا نام این بنیاد را ابوریحان نهادید؟ علت آن چه بود؟ آیا این نام تاثیری بر فعالیت های 
مبتنی بر زبان فارسی داشت؟ 

علت  و  شد  تأسیس  1391خورشیدی   / 2012میالدی  سال  در  بنیاد  این  شد،  گفته  قبال  همین طور 
ایرانی در شبه قاره  ابو ریحان بیرونی« شهرت و آوازه این دانشمند  بنیاد به عنوان »بنیاد  نام  گذاری 
هند است. می توان گفت که بیرونی چهرة همیشه جاوید در زمینة مطالعات علوم، فلسفه تاریخ، ادیان و 
تمدن، جغرافیا و نجوم و بشر است. او فیلسوفی دوراندیش، تیزبین و دانشمندی خردگرا بود. دیدگاه های 
بیرونی سخاوتمندانه، غیر حزبی و همچنین بشردوستانه است. کوشش های بسیار وی به توسعه آموزش، 
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علوم و دانش ها و روابط بین فرهنگی ملل جهان، روشنفکری و همچنین هم زیستی و صلح بشری 
کمک کرده است. با توجه به چنین تخصصات و ابعاد گوناگون شخصیت بیرونی، ما نام این بنیاد را بنام 

»بنیاد ابوریحان بیرونی« نهادیم.

 چه استادانی در این بنیاد فعالیت دارند؟
استادان متعدد از داخل بنگالدش و از خارج کشور در این بنیاد فعالیت دارند. از داخل کشور می توان 
به پروفسور سراج االسالم، رئیس سابق انجمن آسیایی بنگالدش؛ پروفسور دکتر شمشیر علی، رئیس 
سابق دانشگاه آزاد، بنگالدش؛ استاد کلثوم ابوالبشر از گروه زبان و ادبیات فارسی، جناب آقای محمد 
احسن الهادی، دانشیار گروه گروه زبان و ادبیات فارسی؛ دانشگاه داکا؛ جناب آقای ابو حسین محمد 
احسان، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه داکا. از دانشگاه راجشاهی هم چون: استاد دکتر شمیم خان، گروه 
فارسی؛ دکتر افتخار العالم مسعود، گروه عربی؛ ممتحنه خاتون، گروه فارسی. از دانشمندان هم کسانی 
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چون: جناب آقای ابو فرهاد، از خنرپیگان چون: صمیر کوال، فاطمه الزهرا، خیل خیل قاضی نام برد.

از خارج از کشور هم کسانی چون: استاد دکتر صادق مالک، آمریکا، پروفسور عبد الطیف سامیان، 
دانشگاه ملی مالزی؛ پروفسور هنس هردار، دانشگاه هایدلبرگ، آلمان؛ استاد رستمی ابو سعیدی، ایران؛ 
دکتر حسن کریمیان، دانشگاه تهران؛ استاد فاطمه جان احمدی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران؛ استاد 
کاظم کهدوئی، دانشگاه یزد؛ دکتر مرتضی محسنی، دانشگاه مازندران؛ استاد  منصور عالم، کلکته هند؛ 

دکتر جواد احمدی، معاون رئیس بنیاد بیدل دهلوی، ایران با ما همکاری دارند. 

مردم  و  شما  برای  شد  داده  مجله  دفتر  به  که  فرصتی  از  دکتر  جناب  سپاسگزاریم  بسیار 
بنگالدش آرزوی سالمتی داریم. 


