
 

 
  

 
 

 
 قاالت پژوهشیوان مفراخ

 

 : یرونیب ایهرشت انیم یجهان ۀکنگر نیششم
 یدهلو دلیب سالگرد ارتحال نیصدمیبزرگداشت س

 (1720 – 1644) القادر بیدلمیرزا عبدارتحال  سالگرد مینصدبرگزاری سیبه مناسبت 

 بنگاله صوبۀایالت  متعلق به و رگ فارسیشاعر بز
 بیرونی، داکا، بنگالدشریحان ابو بنیاد برگزار کننده:

  یو علوم پزشک اتی( در ادبیالدی)هشتم تا هجدهم م "یاسالم ییعصر طال"مطالعات دوره  شیهما : موضوع 
 سینا علیبوابوریحان بیرونی و بیدل دهلوی،  

 :مسلمانان بر جهان ریتأث (1
 و یادب یتوسعه سنت ها خیدر تار یرانیهند و ا یو فرهنگ یدر روابط ادب همیشه جاویدۀ به عنوان چهر دلیعبدالقادر ب رزایالف( م  

 .یجنوب یایدر آس یفارس عرفانی
 .یو اسالم یو اجتماع ییدارو ،یفلسف ،یافکار علم یعصر روشنگر خیدر تار رینظ یب تیدو شخص نایو ابن س یرونی( البب

 .یو معمار ، باستان شناسیاتی، زبان ، ادب خیبه تار ژهیو ۀمراجع:  ( روابط ایران و هند 2

 به نام خداوند جان و خرد

  

  سالگرد ارتحال نیصدمیبزرگداشت س 

 بیدل دهلوی
 یبنگال دودماناز  ،در جهان فارسی شاعران نیاز بزرگتر یکی

 



  گر،ستان مه از ایمیالدی( و آرامگاه سلطان  1410 - 1389بازدید از آثار قدیمی شهر سونارگاؤن، پایتخت سلطان غیاث الدین اعظم  شاه ) :ینبجهای برنامه 

  و نیز یک نشست ادبی و فرهنگی )شعرخوانی، غزل و قوّالی( . واقع در بوگورا ،الدیقبل از م 3000تا  2000بنگال، متعلق به  تختیپا باستانیشهر  کی

 دانشگاه داکا، بنگالدش : محل برگزاری

 : تاریخ های مهم

  میالدی 2021مارس  12 – 11 با برابر 1399اسفند  22 – 21:  برگزاری تاریخ

  بفرستید. mail.comhotbillah@_ammarif ; ammarifbillah@gmail.com: خود را لطفا به و انگلیسی فارسی ۀچکیده و مقال :  یادآوری
 .باشد یسیهمراه با ترجمه انگل دیبا یفارس دهیچک

   2020 تامبرسپ 15با  مطابق 1399شهریور  25پیش از :  ارسال چکیده
   2020سپتامبر  30مطابق با  1399 مهر 9پیش از     :  اعالم نتیجه

   2020دسامبر  15مطابق با  1399 آذر 25تا  :  مقاله ارسال
 2020دسامبر  30مطابق با  1399دی  10: یجه و ارسال دعوت نامه برای شرکتاعالم نت

 .برگۀ ثبت نام همراه با دعوتنامه ارسال خواهد شد  2021 یهژانو 30مطابق  1399 بهمن 10تا  :  ثبت نام

 : فارسی، انگلیسی و بنگال   زبان 

با شماره آی اس  "بیدل دهلویبزرگداشت سیصدمین سالگرد ارتحال مجموعۀ مقاالت "کلیۀ مقاالت منتخب، به صورت  :  انتشارات        :انتشارات

   چاپ خواهد گردید و کپی آن هم برای نویسندگان فرستاده خواهد شد. (ISBN )بی ان
 در سایت همایش درج خواهد شد.  2021 فوریهماه  ومۀ دها در هفتدی سخنرانیبن زمان : برنامه ها

 لطفاً در پایین مالحظه بفرمایید. :  اقامت
مهمان نوازی) اتاق خواب و  ،موقع بفرستندبهتعداد محدودی از مهمانان که سرِ وقت ثبت نام کنند و چکیده و مقالۀ خود را برای  : حمایت

 عالقه مندان براساس نیاز واقعی و کیفیت و شایستگی مقاله اعطا خواهد شد. از پذیرایی،( در نظر گرفته شده است. این برای روزهای همایش شام
 ضمیمۀ مقالۀ خود و کارنامک)سی وی( به نشانی زیر ارسال نمایند. هشود که هرچه زودتر درخواست خود را بدرخواست می
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  کنفرانس: علمیاعضای هیأت 
 .رانی، ا یو فناور قاتیدر وزارت علوم ، تحق هیأت های مرکزی هیئت امنا سیمشاور و رئاستاد دانشگاه شهید باهنر، کرمان،  یران، انور، رئیس سابق دانشگاه پیام ، ابوسعیدی دکتر علی اصغر رستمی 
 .(Who is Allah)خدا کی است؟  –دکتر بروس الرنس، استاد افتخاری، دانشگاه دوک، ایاالت متحده آمریکا، اسالم شناس مشهور و نویسنده کناب پر ارزش  
 مردم ةنمایند ،دانشنامه جهان اسالمو مدیرعامل بنیاد  بنیاد دائرةالمعارف اسالمیت امنای أعضو هی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهرانگروه فلسفه  استاددکتر غالمعلی حداد عادل،  

  ی.س بنیاد سعدئیرو  فرهنگستان زبان و ادب فارسی رئیسو  تهران
 .رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، جمهوری اسالمی ایراندکتر غالمرضا رضایی،  
 نگالدشاستاد گروه تاریخ دانشگاه داکا، ب، نگالدشبرئیس سابق دانشگاه ملی نگالدش، ب، دانشگاه یمال یکمک ها ونیسیکم رئیسقاضی شهید اهلل، دکتر  
 متخصص کی وو  ماه در تابش اثرات در ییاروپا دانشمند کی عنوان بهو  است کرده کار ناسا ماه سنگ محقق کی عنوان بهآمریکا،  کدانیزیف تشعشع سیرئدکتر صادق ر. مالک، استاد سابق و  

 . بنگالدش یپزشک کیزیف انجمن سابق، رئیسو  است متحده االتیا در سرطان
 زبان و ارتباطات بخش زبان شناسی، سواس، دانشگاه لندن، انگلستاناماریتاس، دکتر ایتش ساچدیو، استاد  
 دانشگاه هیدلبرگ، آلمان دکتر هانس هاردر، استاد زبان و ادبیات آسیای جنوبی) هندی مدرن(، موسسه آسیای جنوبی، 
 جنوبی.ره ک دکتر یانگ لی، استاد روانشناسی دانشگاه اییل، آمریکا و دانشگاه ملی زیانگسانگ، 
 یران. ، دانشگاه تهران، ارئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دکتر غالمحسین کریمی دوستان 
 دانشگاه تهران، ایرانگروه باستان شناسی،  سیرئانسانی، دکتر حسن کریمیان، معاون پژوهشی سابق، دانشکده ادبیات و علوم  
 ؛ پروفسور سابق دانشکده مهندسی دانشگاه داکا(IST) دکتر شهیدا رفیق، رئیس موسسه علم و فناوری 
 TMSS ، استاد و همکار آشوکا، دانشمند، تحصیلکرده و بنیانگذار تی ام اس اس آرا بیگمدکتر حسن  

 دانشگاه سیستان بلوچستان، زاهدان، ایران ادبیات و علوم انسانی،  رئیس دانشکده دکتر مریم خلیلی جهانتیغ، 
 دکتر غالم رضا پیروز، رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، ایران 
 جنوبی.ره کدانشگاه ملی زیانگسانگ، دکتر زیون یول پارک استاد آموزش اخالق  
 دانشکده مهندسی و فن آوری، دانشگاه داکادکتر محمد حسن الزمان، رئیس  
 رئیس هیأت مدیره انجمن ایرانی تاریخ اسالم.، استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی دانشگاه تهران ،رضا خضری دکتر سید احمد 
 هیأت مدیره انجمن ایرانی تاریخ اسالم.  عضوعضو هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان، دانشگاه تهران، ، محسن معصومیدکتر  
 دانشگاه تهران، ایران.  استاد دکتر روح اهلل هادی، رئیس زبان و ادبیات فارسی، 
 .دکتر، ای ام سرور الدین، استاد، گروه شیمی کاربردی و مهندسی شیمی، دانشگاه داکا 
 آکادمی علوم پزشکی ایران. ، دانشنامۀ جهان اسالم،و اعالم نجومی و مفاهیم تقویمیمسئول شاخه کتابها  - مربی پژوهشی ،عضو هیأت علمیدکتر فرید قاسملو،  
 دانشگاه علوم و فناوری پوندرا، معاون مدیر اجرایی تی ام ام اس بنگالدش بهداشت عمومی، دانشیار (.MBBS, MPH, PhD) دکتر مطیع الرحمان، 
 ی.مالزی، دانشگاه ماالیا، کوااللمپور، عموم تیریمد و استیس یالملل نیب موسسهقوب، شکیال یعدکتر  
 ، بیزینگ، چین. نیچ علوم یآکادم ،یروانشناس سسهمو ،یرفتار علوم یدیکل یها شگاهیآزمادکتر لیقی ژو، سی ای اس،  
 سی، دانشگاه داکا. فارگروه زبان و ادبیات  البشر، استاد بازنشستهابوثوم کلدکتر  
 در قطر پزشکی ویل کرنیل ، کالجاستاددکتر ایالن  س. ویبر،  
 کیل در دادگاه عالی لندن، انگلستان. وباریشتار ام ای مالک،  
 ستان.پاکلپیندی، واره فارسی دانشکده گوردون، گرواستاد بازنشسته و رئیس سابق دکتر عارف نوشاهی،  
 ، استاد، گروه ادبیات فارسی، دانشگاه یزد، یزد، ایرانیدکتر محمدکاظم کهدوی 
 یراناو ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران، دکتر مرتضی محسنی، دانشیار گروه زبان  
 دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. ، دانشیار گروه تاریخ، دکتر فاطمه جان احمدی 
 سعیدی کیاسری، رئیس بنیاد بیدل دهلوی، تهران، ایران. هادی ُدکتر  
 ، بنگالدش یمطالعات رهبر ادیبنسعید، رئیس ام ای دکتر سینها  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85


 

 

   

 
 

 

    

  : ینرویب ایهرشت انیم یجهان ۀکنگر نیششم
 یدهلو دلیب سالگرد ارتحال نیصدمیبزرگداشت س

 مقدمه
 گرد تحیر رقمی نیست در اینجا جز ورق آینه خواندیمرمز دو جهان از 

 این من و ما، همان اضافَتِ اوست  تجلّیِ دوستکه جهان نیست جز 

 (دهلوی )بیدل 
 رودوین بحث با ثالثۀ غسّاله می         الله می رود ساقی حدیث سرو و گل و 

  رودزین قند پارسی که به بنگاله می            شکر شکن شوند همۀ طوطیان هند

 ( شیرازی ) حافظ
بزرگ، و  شمندیو اند لسوفی( ، دانشمند ، فیالدیم 1048دسامبر  زدهمیس - یالدیم 973سپتامبر  5شود ) یشناخته م یرونیبا نام الب عرف درکه  یرونیابن احمد ب حانیابور

و  یعلوم انسان شرفتیآن شامل پ راثیهستند که م ابغهم( دو ن 1720 - 1644، ) یدهلو دلی، معروف به بیبنگال نژاد، از یشاعر پارس نیمشهورتر دلیعبدالقادر ب رزایم
ر نشان ، دیو یبرجسته نجوم یها یبرتر نیو همچن پاندولجهان و اختراع  هیحاشمحاسبه  ژهیو، بیم مدرن است که سهم ووپدر عل یرونیالب شاعرانه است. یهنر بیترک

هشتم تا  رنسال از ق 1000که نشانگر  - یاسالم ییعصر طالمنجر به دوره شکوهمند به نام  تیاز اشراق دانش و خرد کمک کرده است که در نها یدیمرحله جددادن 
 است. یالدیهجدهم م

 به خود کریم قرآن. عمل کردند یو غرب یشرق یتمدنها نیب یمشارکت داشتند بلکه بعنوان پل نهیزم نیذکر است که فالسفه و دانشمندان مسلمان نه تنها در چند انیشا
ست. ا انسان تخیل از فراتر مراتب به زمین و خورشید حرکت مورد در قرآن شناسی کیهان. فراخوانده است متعدد آیات در فرهنگ و... مذهب، تاریخ، فلسفه، علم، مطالعه

، متفکر و دانشمند بزرگ جهانیرونیب  

و متفکر فراتر از مرز اتی، ادبدلیب  

 بنگاله و بنگالیان میراث و غرور صوبۀ

 



 کنید مشاهده کردند می زندگی[ اینجا] قبال که افرادی از ناشی عواقب و کنید سفر جهان سراسر در" و "[36:40] مدار در( تعادل با حرکت حال در) شناور کدام، هر"
 .است اجتماعی و تاریخی علمی، دانش از روشن و واضح همگرایی نمایشگر "[30:42]

را  علمی مطالب و یونانی فلسفمطالب  از بسیاری و عربی زبان به هند دین و فلسفه را از: علوم، مطالب از بسیاری او چنانکه؛ استرویکرد  این از مثال بهترین بیرونی
در  اتادبی و مذهب فلسفه، علم، هایزمینه در بزرگیۀ توسع و شانزدهم میالدی رشد تا هفتم قرن از - وسطی قرون دوران طول در. است کرده ترجمه سانسکریت زبان به

گاه ها ، کالج دانش. هستند یآموزش غرب ستمیرسد آنها وابسته به س یو به نظر م نیستند آگاه خود گذشتۀ شُکوه از مسلمانان، متأسفانه امروزه، ما،ا  .داشت جهان اسالم وجود
م کنند. از جمله عد یم یرویاست ، پ یمشکالت جد یکه دارا یستیالیو امپر یشده اند و از نظام آموزش استعمار سیتأس یدر دوره استعمار یموسسات آموزش ریها و سا

در چنین امکانات آموزشی تحوالت مورد بر ماست که . یاجتماعو اخالق و تعهدات  یو گسترش دانش بشر انیباشکوه بن خیتمرکز دانشمندان مسلمان و سهم آنها در تار
،  اهسختی تمامدفع  همچنین و ماندگی عقب دفع با، خودۀ رفت دست هویت از تجدید برای جهان مسلمانانتا این که  .یمبهای خود را بشناسپیشینۀ گران وریم ونیاز را بعمل بیا

 .خواهد آمد ادیبه  احترامو  تیبعد با جد یدر قرن ها یرونیشود که الب یآشکار م شتریپس از هزاره درگذشت او ، ب یحت. پیش ببرند را خود امور جامعۀ
 ژانوریه 21-20ریخ جهانی را در تاکنگرة میان رشتۀ ونی پنجمین رهزارة ارتحال بیبمناسبت برگزاری بزرگداشت ونی، داکا، بنگالدش، بیرریحان ما مفتخر هستیم که بنیاد ابو

 دانشگاه داکا با موفقیت برگزار شد.  در تاالر مؤسسۀ زبانهای نویناساتید، داتشمندان، پژوهشگران از داخل و خارج از کشور ضور با ح 2020

 بیدل دهلوی سالگرد ارتحال نیصدمیس بزرگداشت

 یکی از بزرگترین شاعران جهان
 بنگال -صوبۀ بنگاله  مشتق از آسمان یستاره ا

را  هاریشاه ب اسیال نی. سلطان شمس الد. درگذشت یدر دهل 1720دسامبر  5آمد و در  ایهند به دن هاری، بپتناآباد در  میدر عظ 1644در سال  دلیعبدالقادر ب رزایم
 یاز زبانها یکی یبنگال. امروز یکردند و حت یصحبت م یمردم آن منطقه به زبان بنگال. ده بودکرشامل صوبۀ بنگالۀ ، آن را اساس نیو بر هم تحت تسلط خود آورد

هزار  صد و چهل و هفت )شبه قاره( است. یجنوب یایشاعر برجسته آس دلیب. است یبنگال راثیاز م ینسب اجداد یدارا دلی، برو نیاز ا منطقه است. یگفتار
، اتیبا غزال دلیب وانید i )شامل:  دلیب اتیکل نثر و شعر نوشت.هر دو در قالب . او قرار داده استشاعر منطقه  نیبه عنوان بزرگتروی را  یبه زبان فارس یو ابیات

 اتیلاو است. ک ینامه ها ،دلیب اتقعر( iv، )نثر( در تصوف عنصر( چهارiii، )عرفانتصوف و  اساسبر  اتی، ب( مثنو اتیعبا، ر بندب یرکت، بندع یرجتات، سدسم
 م منتشر شد. 65 - 1962در سه جلد از کابل در سال  یو

( حیرانیطلسم ) رتیلسم حط( ii ؛یعربلا م ابناحکفصوص ال(، بر اساس انوسیاق نیاعظم )بزرگتر یط( مح1است:  ریشامل موارد ز یو گریمهم د یکارها
 ینای)سطور معرفت    (iii ،کند یم فیمختلف توص فاتیروابط نامتعارف روح با بدن را با تشر ویکه  ییکند. جا یعطار را روشن م منطق الطیرمانند  ییهایژگیو

روج و ع یوایشدن روح از قبل موجود با جهان دن ختهیآم ژهیو، باست یو عرفان یفلسف)موتیف( نشانگر نقوش  نی(. ادانش رازهای روحانی) عرفان( IV ،(معرفت
 .رسد یبه اوج مسیمای بشر را که  -آن 

و ابعاد  انیبه واسطه قدرت باشکوه ب دلیکند. ب یهمکار خودزمان معاصر  موقیتتا با را تقویت نمود  یو هند و فارس یفارس کیر کالساشعمحیط ادبی ا دلیب
او همانطور که  شهیتصورات و روند اند .تقابل مشاهده اس دلیب اشعارسرودن  در یسبک هند ی. همه جنبه هادیرس به اوج یادب عظمت حجم ، بهخود یعرفان

 گرید او به وضوح در آثار دو شاعر بزرگ ریاست. تأث دهیجهان را به او بخش فارسیشاعران  نیاز بزرگتر یکی گاهیجا نهایهمه ا -او منعکس شده است  تالیفاتدر 
 شود. یم دهیو عالمه محمد اقبال د بالغاهلل خان  اسد رزایم -شبه قاره 



ا اعالم ر کنگرۀ جهانی میان رشتۀ بیرونیششمین  بیدل میرزا عبد القادردرگذشت  سیصدمین سالگردبزرگداشت  مناسبت به کمیتۀ علمی همایشاز این جهت، 
 . توسط محققان در داخل و خارج از کشور است کیآکادم یپژوهش یخواستار مقاالت اطالع رسان وسیله و بدیندارد می

 سنت توسعه روند( ص) محمد حضرت سخنان و کریم قرآن آیات با اسالم است. ظهور مسلم جهانی حقیقت سهم مسلمانان در زمینۀ علوم، فلسفه، دین و ادبیات یک
 .است آمده پدید اسالم اولیه دوره طول در توجهی قابل طور به تاریخ فقه، حدیث، تفسیر، های سنت رو، این از. و نموده تجلیل عربی ادبی

 است دیگری مهم اتفاق بنگالدش -پاکستان و هند قارة شبه فرهنگ و زبان بر آن تاثیر و ایران در فارسی ادبیات سنت از تهذیب
در  اتقی، آموزش و تحقیعلوم پزشک یها نهیدر زم یریچشمگ شرفتیکه پ خاطر نشان می سازد، دلیو ب یالبرونبحث در مورد سهم عمده  ییبا هم افزا

 گرید یکی (نایس )ابن نایس یابوعلبوده است.  ، علم و فلسفهاتیادب نهیدر زم یابرجسته  ییهاتیشخص نیظهور چن بر مبنیداشته که وجود  یاسالم ییدوره طال
ب او در اروپا به متناس فی الطبالقانون ظاهر شد.  یتوسعه مطالعات علوم پزشک راثیدر م کدانیزیف نیعصر است که بعنوان بزرگتر نیا تابناک هایشخصیت از

و  متعلق بوده یمتعدد یقاتیو تحق یمطالعات یها نهیدر زم زین یرونیمانند الب نایابن س شد. سیتدر یالدیقرن هجدهم م انیتا پا یعلوم پزشک یعنوان کتاب اصل
 تفسیر القران نهیدر زم زین یو از همه مهمتر وسان الطیور لمانند  انهیصوف اتی، حکا، کالمکیزینوشت: متاف یکتابها و معاهدات را در موضوعات مختلف

 یبرا ییبه عنوان چراغهاآنها  و امثال ،)رح(علی سینا بو، یرونیب، پس از هزار سال درگذشت الیحت؛ داشت سهمی (میدرباره قرآن کر یحیضتو یها ادداشت)ی
وان ، به عنیسال از درگذشت و صدیپس از س ی، حتخود یبا سهم بزرگ واال زین دلی، ببیترت نیشوند. به هم یمسلمانان عقب مانده در جهان معاصر ظاهر م

 وجود دارد. یهند و فارس اتیادب یو فلسف ی، فرهنگیادب سننو  راثیستاره درخشان در افق م کی
ت سیصدمین بزرگداشای بیرونی که با کنگرة جهانی میان رشته ششمینپس چه باید کرد ای اقوام شرق؟ امیدوارم : الزم است با شعار عالمه اقبال همنوا باشیم امروز بر ما

گر اوید جلوهضمیر جوانان معاصر به صورت همیشه جها بشود و مشعلی با انوار پرفتوح در پرتو آسمان گوی این پرسشاتفاق افتاده پاسخ میرزا عبد القادر بیدلوفات  سالگرد
   کامل برسند. انسانخود را مجهز کنند تا به مرحله متناسب با گذشته را داشته باشند و گردد که توجه خاصی به تجدید رونق 

 های راهگشایپیشنهادها و، توصیهعالمانه مقاالتکند تا بامی فراهم دانشگاهیان محققان و ،نویسندگان و فرصتی برای ی خواهد داشتابین رشته این کنفرانس ماهیت
 .خود را اظهار نمایند

با ا ت کندکمک ، خصوصاً کوشش خردمندان و پژوهشگران، بین الملل ۀ، و همچنین، جامعمورد نظر های کشور مسؤوالن محترم ویژه،ب مردم ما این تالش امیدواریم که 
از  برجسته پژوهان دانش و همچنین مان، معلّداناتاس ،محققان که منتظریم، ازاین رو .کنندپیدا رهایی از معضالت موجود به جلو برایرو حلی  راه معاصر وضعیتدرک بهتر 

 این همایش در تشرکو... با  و بنگالدش ، هند، پاکستانیزترکیه، تاجیکستان، مال ازبکستان،کره جنوبی، چین، ژاپن،  ازبکستان، ،ایران، اروپا، امریکا ویژه ازهب جهان سراسر
 ارائه کنند. مخاطبان کنگره  برایهای خود را یافته ،چکیده و مقاالت فرستادنبا ، همراه ایمیان رشته

  -نة ای اس بی اشمار با "مین سالگرد ارتحال میرزا عبد القادر بیدلسیصدبزرگداشت  مقاالت مجموعه" عنوان تحت ارائه شدهکیفیت خوب  منتخب مقاالت 
ISBN دشمنتشر خواهد  ت تحریریهأهی پانل تخصصی و توسط اعضای ویرایش مناسب و  از مرور. 

 با تشکر 
 ) دکترا از مدرسه سواس، دانشگاه لندن( باهلل ابو موسی محمد عارف

 رئیس بنیاد ابوریحان بیرونی )با رب(
  سابق گروه  فارسی و اردو، دانشگاه داکا، بنگالدش رئیس

 یدهلو دلیبسالگرد ارتحال  نیصدمی: بزرگداشت سیرونیب ۀرشت انیم یجهان ۀکنگر نیششم ،اجرایی مدیررئیس کمیته برگزاری و 



 :موضوعات مقاله ها و زمینه های مربوطه
 ( بازتاب و تأثیر تمدن و فرهنگ اسالمی و ایرانی بر جهانبخش الف

 میکر قرآن در یشناس هانیک و کیزیمتاف ک،یزیف زتاباب. 

  علوم، علوم پزشکی، فلسفه، ادبیات، مذهب و فرهنگجهان: تأثیر ایران بر تمدن 

 ( بیرونی، نماد افکار علمی، فلسفی، فرهنگی و اجتماعی بخش ب

  منعکس شده است "الصیدنهکتاب " یو یهمانطور که در معاهده پزشک ورودایآ یداروسهم بیرونی در زمینۀ 

 یشناس هانیک در( نایس ابن) نایس یعلابو و بیرونی [،مالصدرا] یرازیش نیصدرالد 

 مدرن و یوسط قرون انیم یاجتماع و یفلسف ،یعلم افکار نیب پل کی به عنوان بیرونی  

 و متفکر فراتر از مرز اتی، ادبدلیبخش ج( ب
  حیات و تصنیف خودبیدل و 
 انشیو گفتمان شاعرانه، سبک و طرز ب دلیب 

  بنگال  –پرتاب صوبۀ بنگاله بیدل، میراث 
  / پاک و بنگالدشهند و شبه قاره بیدل به حیثیت بزرگترین شاعر فارسی در آسیای جنوبی 
  ابعاد ادبی و فلسفی دیوان بیدل 
 القادر بیدل در گسترش زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره هندسهم میرزا عبد 
  غالب و اقبال و دیگر شاعران فارسی نفوذ بیدل بر 

 ی( و توسعه مطالعات علوم پزشکنایس ی/ بو عل نای)ابن س نایس یبخش د( ابوعل
 در جهان اسالم یونانی یدرمان یروشها راثیو م "ینبو یپزشک" طب نبوی 
  یدر دوره قرون وسط یپزشک فناوری و علم توسعه در مسلمان دانشمندانسهم 

  بو علی سینازندگی و آثار 
 یقرون وسط یپزشک یمطالعات علم ییبه عنوان معمار شکوفا ناسی ابن 
 یمطالعات علوم پزشک نهی( در زمیپزشکن وانق)طب ال یالقانون ف تابک سهم 
 انهیآن در شرق م ریدر شبه قاره هند و تأث وروداآی توسعهو  زادیا 

 یو باستان شناس ی، هنر و معماراتی، ادب، فرهنگ، زبانخیبه تار ژهی: ارجاع ورانیبخش ه( روابط هند و ا
 هند یو عرفان ی، ادبیاجتماع یفرهنگ ی، سنت هایایم، جغرافو، علخیتار ییدر شناسا یرونیسهم ب 
 هند ، پاکستان و بنگالدش( ایدر جنوب آس یفارس اتیتوسعه زبان و ادب( 
 یجنوب یایآس اتیبر زبان و ادب یفارس اتیزبان و ادب ریتأث 
 یبنگال اتیبر زبان و ادب یفارس اتیزبان و ادب ریتأث 

 در فرهنگ بنگالدش. رانینفوذ ا 
 یقیو موس یهنر، معمار 

 ندهیآ یها گزاره و ،استیسبخش د( مسائل مربوط به 
 اتیاضیر و فلسفه علوم، مطالعات یها نهیدرزم ،معاصر اسالم امت یماندگ عقب دالیل یجستجو 

  مسلمان یکشورها در فلسفه و علوم مطالعات یکنون تیوضع شبردیپ یبرا نانهیب واقع یاستهایس و مناسب اقداماتپیشنهاد 

 در جهان حاضر آن یبازساز یبرا یراه ایزد، و مسلمان ییوسطا قرون یها شکوه یبازنگر 

 اصالح طلبانه. کردیرو یالزم برا یو گزاره ها یاسالم یکشورها یآموزش یها استیس یبازنگار 

 .است. هر موضوعی مربوط به موضوعات  کنفرانس مطرح شده نیز مورد استقبال قرار خواهد گرفت کنندگان موضوعات پیشنهادی بعنوان رهنمود برای شرکت ****
 



 .کنفرانس در دسترس خواهد بود تیدر وب سا یبه زودو  برگۀ ثبت نام همراه با دعوتنامه ارسال خواهد شد  2021زانوریه  15مطابق  1399دی  26تا :   ثبت نام
 ردال 200:   و دیگر کشورهای پیشرفته مهمانان از اروپا، آمریکا، ژاپنبرای :        هزینۀ ثبت نام

  دالر  051:          و خاور میانه مالزی، ترکیه برای مهمانان از
 دالر )بخاطر گرانی دالر( 75:            برای مهمانان ایران 

 دالر   50:      برای مهمانان از پاکستان، هندوستان و دیگر کشورهای جهان
  دالر  100:               دانشجویان پژوهشی از اروپا و آمریکا

  دالر  80:      دانشجویان از کشورهای دیگر 
 تاکا  3000:       برای مهمانان محلی

 تاکا  1500:       دانشجویان محلی پژوهشی
 دالر 200:      شرکت کنندگان خارجی )بدون مقاله(

 تاکا 3000:                 )بدون مقاله( شرکت کنندگان محلی

   . در نظر گرفته شدهکنفرانس  بستۀ اهدایی مجموعۀ مقاله ها و مقاله ها چکیده و مجموعه بروشور ،پذیراییناهار، چای و قهوه در وقت  سه ** این هزینه برای

  ثبت نام غیر حضوری:

 یعنی فقط ارسال چکیده و مقاله بدون حضور شخص( این هزینه برای چاپ چکیده مقاالت و مجموعۀ مقاالت است { $150 : استادان و پژوهشگران خارجی({  
 100:   دانشجویان خارجی$ 
 2000:    استادان محلی 
 تاکا 1000:   دانشجویان محلی 

 شرایط نگارش مقاله:
 1)  گیری باشد.واژه و شامل هدف، روش مطالعه و نتیجه  350-400چکیده شامل  
 2 کلمه ذکر شود. 67-( واژگان مهم در 
 3) س درج شود. نیکی، تلفن همراه و دورنویدر صفحه نخست عنوان مقاله، به ترتیب نام و نام خانوادگی نویسنده مدرک تحصیلی، رتبه علمی، وابستگی سازمانی، نشانی پستی، پست الکترو 
 4کلمه باشد. 5000له، از چکیده گرفته تا کتابنامه، حداکثر( مقا 
 5 ) .مقاله شامل مقدمه، متن، نتیجه و کتابنامه باشد 
 6)  ،(20:  1930روش استناد در داخل متن باشد. )اشرف 
 7(در پایان مقاله بیبلیوگرافی ذکر شود. }اشرف، علی )اسالمی بنگالدش.{( ، رسوم مسلمانان در ادبیات بنگالی، داکا: بنیاد 1983   
 8.معادل واژگان تخصصی به زبان اصلی در پانوشت ذکر شود ) 
 9.دبیرخانۀ کنگره در ویرایش فنی و ادبی مقاله آزاد است ) 
  یسیانگل -قلمها (Times New Roman) 12 ی(؛ فارس10 ی)پاورق B  (.11)مرجع  14لوتوس  
 یسیکلمه به زبان انگل 200پرونده جداگانه تا  کی( در یشخص هیانیرزومه. )ب. 

 را از طریق این ایمیل بفرستید:  : لطفا چکیده و مقاالت فارسی خودچکیده ارسالammarif_billah@hotmail.com  

 لطفا چکیده و مقاالت انگلیسی خود را از طریق این ایمیل ارسال نمائید : مقاله ارسال : ammarifbillah@gmail.com  

 شود( ضمیمهفارسی و بنگالی باید  )ترجمه انگلیسی چکیدة مقاالتفارسی، انگلیسی و بنگالی :  زبان ها
دالر برای یک نفره )بدون  70دالر )دونفره ( با غذا)صبحانه، ناهار و شام( و  50برای مهمانان خارجی، تعدادی از اتاقها با تخفیف ویژه و شبی نفری  برگزار کنندهکمیته   اقامت:

 ستاره ای نزدیک دانشگاه آماده کرده است.  4اشتراک( برای هر شب با صبحانه، ناهار و شام در هتل 

mailto:ammarif_billah@hotmail.com


  ammarifbillah@gmail.com;mail:  -E شود که هرچه زودتر برای ثبت آن اتاقها با دکتر عارف باهلل، رئیس بنیاد از طریقمی از عالقه مندان تقاضا تماس :

746905Mobile: 008801758 ammarif_billah@hotmail.com بگیرند. تماس 
( در نظر گرفته شده برای روزهای همایش مهمان نوازی) اتاق خواب و شام ال دارند،ارسموقع بهتعداد محدودی از مهمانان که سرِ وقت ثبت نام کنند و چکیده و مقالۀ خود را برای  : حمایت

ضمیمۀ مقالۀ خود و  هشود که هرچه زودتر درخواست خود را بدرخواست می عالقه مندان براساس نیاز واقعی و کیفیت و شایستگی مقاله اعطا خواهد شد. از پذیرایی،است. این 
 کارنامک)سی وی( به نشانی زیر ارسال نمایند.
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 : مدیر اجرایی
  

  () دکترا از سواس، دانشگاه لندن باهلل ابو موسی محمد عارف
 ;(ARBF)، ، داکا، بنگالدشابوریحان بیرونی)با رب( بنیاد مؤسس رئیس

www.arbfbd.org   
 گروه فارسی و اردو، دانشگاه داکا، بنگالدش سابق رئیس
 ammarifbillah@gmail.com  :ایمیل

ammarif_billah@hotmail.com     

 

 مدیر اجرایی : معاوین 
 جناب آقای ابو حسین محمد احسان  

 داکا، بنگالدش، بنیاد ابوریحان بیرونی)بارب( دبیر کل
  گروه مدیریت دانشگاه داکا، بنگالدش دانشیار

 abuhmahsan@yahoo.com ایمیل:

 دبیر علمی کنگره
 به آمریکا، کدانیزیف تشعشع سیرئاستاد سابق و  دکتر صادق ر. مالک،

 دانشمند کی عنوان بهو  است کرده کار ناسا ماه سنگ محقق کی عنوان
 متحده االتیا در سرطان متخصص کی وو  ماه در تابش اثرات در ییاروپا
 . . ایمیل:بنگالدش یپزشک کدانیزیف انجمن سابق، رئیسو  است

smalik51@hotmail.com  

 دبیر علمی کنگره معاوین
، استاد، گروه ادبیات فارسی، دانشگاه یزد، یزد، کهدویمحمدکاظم  دکتر 

 ایران، استاد اعزامی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا، بنگالدش. 
  mkka35@yahoo.com ایمیل:

، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه دکتر مرتضی محسنی 
 mohseni@umz.ac.ir ایمیل: مازندران، ایران.

 ین المللی دبیر امور ب
علوم انسانی، ، دانشیار گروه تاریخ، دانشگده دکتر فاطمه جان احمدی 

: ایمیلدانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. 
janahmad2004@yahoo.com 

روابط بین المللی، معاوین نویسنده و پژوهشگر در ، دکتر جواد احمدی 
 ahmadisabat@gmail.com :بنیاد بیدل دهلوی، تهران، ایران. ایمیل سیرئ
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