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  سخن اول

پراکند و شکّر  ي مينيريست قند و شها  که ساليا ه مجلّيرمسئول براينوشتن سخن مد
 چون من دشوار است و يکند برا  مي جان مشتاقانةي را هديي پارساينيري و شيپارس
  هر باري جارةويش  بههين نشرير ايد هم نه چندان الزم، از آن جهت که سردبيشا
راند و هر بار همراه   مي از جنس روزگار بر زبانيربار حرف پي سرشار و کالميذوق با
وا و برازنده ي شيکالم  با آغاز سخن را،ن بار هل و شکّر و زعفران و ترمه و تغزّليا

ن و ي ديحساب ادا  بهن رو نوشتار و گفتار من را تنهاياز ا. کند ي ميمبارک و خواندن
شما   بهني مرحبا و هزار آفردصپس . د و بسيهمه بگذار ي بهديگفتن خسته نباش

 يقات فارسيهمکاران ارجمندم در مرکز تحق  به در هند وياستادان زحمتکش زبان فارس
  واند نو در انداخته يتمام ي بهر طرحي دو سال اخيکين ينو که در ا ي دهلي فرهنگيزنيرا
 را شما تين رضاي و ااند  خواستن و شعر توانستن را زمزمه کردهةگر تراني ديآهنگ با
ن مختصر يانوشتن   بهد و آنچه مرا واداريتان بارها نشان داد ز در مکتوبات و ملفوظاتين

  . شما بوديها تن محبيهم  بهدر واقع پاسخ گفتنز يکرد ن
گر است يداي  ه من و شما مجلّيش رويگر بار در پي را هزاران بار شکر که ديخدا

  .ين و خواندنيات وزاز جنس مجلّ
ر و يبنگاله رفت که بنگاله و کشم  بهر بحمداهللا نه تنهاي اخيها ن شمارهيا يپارس قند

نک يز فراتر رفت و هم اين کشور ني ايد و از مرزهايسرتاسر هند را درنورد
 خواستار تک تک غام،يپنامه و ارسال   بازين نيران زميپژوهشگران ارزنده و بزرگ ا

همکار  ـر آن يهمت سردب به  کهياندنار خويبساي  هينشر. اند هين نشري ايها شماره
ـ   رضا قزوهي دکتر علي معاصر جناب آقاةرتالش و شاعر ارزندب پي اد،ارجمندم

.  استييتالش و شکوفانشانگر  آن يها  شمارهةور طبع آراسته شده است و هميز به
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 ةک شما و حوصليکايتالش و مجاهدت   بافراخور حال و  بهکي که هرييها شماره
 ي و فرهنگيات ادبن مجلّين و قابل استنادتريتر يخواندن  به آنير کوشاي سردبفراوان

  : چونييها نامه ژهي هند مبدل شده است و ويزبان فارس
  ،»الدين محمد بلخي رومي بزرگداشت هشتصدمين سال تولّد موالنا جاللويژة «
  ،»يدل دهلويبميرزا عبدالقادر  ةنام ژهيو«
  ،» هندي فارسينسخ خطّ ةنام ژهيو«
  ،»هند يها سفرنامه ةنام ژهيو«

  »ن و بنارسيحز ةنام ژهيو«و 
نام   بايسراپا تالش و شکوه و شکفتگاي  نک شمارهيم و اين منتشر کرديش از ايرا پ
ش يکه در آن باي  شماره.  شماستيش روي پ»مير سيد علي همدانير و ي کشمةنام ژهيو«

 هند گنجانده شده يزبان فارس ان و پژوهشگرانياز پنجاه مقاله از استادان و دانشجو
ن چند يه در همين نشرير محترم ايسفارش و تالش سردب  بهن مقاالتين ايشترياست و ب
 استادان زبان ي تالش دسته جمعيعنين يط شما نوشته شده است و ار توسيماه اخ
 ازگشت بيعني.  کماليسو  به حرکتيعنين يا. ي پژوهش فرهنگة هند در عرصيفارس
  .يي شکوفاييدوران طال به

 ست وار ينظ تر جنّي کشمييبايز  بهيادآورحان يرگل و رن باغ پي را شکر که ايخدا
درخور اي  هنک مجلّي ايقات فارسي شما و همکارانم در مرکز تحقيتالش شبانه روز با

م ديه شنير نشري که از زبان سردبيکيد و چه بشارت ني داريش روي را در پيو خواندن
گجرات و «و  »ي و ادب فارسيدهل«موضوع   بهيپارس قند ةه مجلي آتةشماردو که در 

سراغ   به باشدياگر عمرنده ي آيها خواهد پرداخت و در شماره »يادب فارس
  .م رفتي خواه… اوده ودکن و بنگال و  چونييها نيسرزم
د و چراغ يجام روشن خواهد انيسرانجام  بهن راهي استوار شما در ايها گمان قدم يب

يي  و پارسايت شما چراغداران پارس و پشتکار و هميسع ي به زبان فارسيکم سو
  .شاءاهللا  ان.خواهد شدبدل  ي نورانيچلچراغ به

ک شما استادان و يکايرمهر پ دستان ، کوچکيخدمتکار عنوان  بهگر باريد
ه ينشر ي علمي همکاران شوراازفشارم و   مي رايان و پژوهشگران زبان فارسيدانشجو
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، پروفسور ين قاسميف حسي، پروفسور شريرحسن عابدياستادان ارجمند پروفسور ام
قات يهمکاران ارجمندم در مرکز تحق … ويريپ  خواجهي، دکتر مهدياظهر دهلو

پژوه آن  م و دانشير فهير احمد و مدي، شب رضاي، عليشين قرحٰمان عبدالريآقا يفارس
  .کنم  ميرم قلب تشکّيه از صمرضا قزو يمرکز جناب دکتر عل

  و من اهللا التوفيق و عليه التکالن

   برزگريم نجفيدکتر کر
  نو ي دهليزن فرهنگير مسئول و رايمد

  ) ش۱۳۸۹يرماه ت(
  


