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  سخن سردبير

اي، سخت است؛ و سختر، آن وقتي است  نوشتن از هر آن چيزي که آن را تجربه نکرده
که خواسته باشي دربارة استادي بنويسي که زبان فارسي از او و از تالش همانندهاي او 

يک زبان  معني و مفهوم گرفته است؛ تالشي که نمونه آن را در خدمت به امروز در هند
هاي آن در ديار هند در خدمت و  ديد اما نمونه توان کمتر مي ر ملتهاغيرمادري در ساي

  .ر استايسب پاسداري از زبان فارسي
هاي ساختمان  استاد نذير احمد استاد ممتاز زبان و ادبيات فارسي نه يکي از ستون

مجلل و مفصل زبان فارسي در هند، بلکه يکي از احياگران و معمارهاي بازسازي اين 
تالشهاي مرحوم استاد براي حفظ و گسترش . رود در شبه قاره بشمار مي بناي سترگ

حضور و تالشش در کسوت استادي . زبان فارسي در اين خطه بر کسي پوشيده نيست
، تحقيق و پژوهش و دانشگاه عليگر و يا در جايگاه رياست گروه زبان و ادبيات فارسي

از کشور هند، نگارش صدها مقاله  حضور در دهها کنفرانس و سمينار در داخل و خارج
اي براي پاسداري و خدمت  کشورهاي گوناگون فقط بهانه پژوهشي و مسافرت به

زباني بود که آن را حاصل ارزشهاي واالي انساني و منعکس کننده فرهنگ غني ايراني  به
  .دانست اسالمي مي ـ

کسب عناوين و جوايز و افتخارات علمي او را از ادامه راه مستغني نساخت و تا 
پايان عمر با برکتش، از نگارش و آموزش و پژوهش دست بر نداشت و با تالش وافر، 

عنوان ميراث مکتوب مردم هند و تربيت  معرفي و احياي نسخ خطي فارسي به نسبت به
ان فارسي هستند و نگارش کتابهايي که چراغ افرادي که اکنون از استادان شايسته زب

شک پروفسور نذير  بي. روند، همت گماشت شمار مي فروزاني براي دانش پژوهان به
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احمد يکي از مفاخر ادبيات فارسي و از فرهيختگاني بود که توانست زبان فارسي را در 
  .شبه قاره زنده نگاه دارد

نو مدتي  سالمي ايران در دهليمرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري ا
است که تالش دارد از پاسداران زبان و ادبيات فارسي با گردآوري و انتشار آثار و 

اي که اکنون در دست  مجموعه بر همين اساس عمل آورد و مقاالتشان تجليل به
اگرچه . خدمات ارزشمند مرحوم استاد نذير احمد اختصاص يافته است شماست به

طالب دريافت شده بيشتر از مجموعه حاضر بود، اما براي رعايت حجم مقاالت و م
اميدوارم . اختصار، برخي از آنها در اين شماره از فصلنامه قند پارسي قرار گرفت

  .دست آيد فرصتي براي انتشار باقي مطالب به

  يفوالد يعل
  رايزن فرهنگي 

 و سرپرست مرکز تحقيقات فارسي
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