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  ديباچه

دفتر  يکه از سو »تا بهشت يرود«را در برنامه  ين قاسميف حسين بار استاد شرينخست
از  ۷۶ - ۷۷ يها ه شده بود و در ساليته يکشورمان در دهل يمايصدا و س يندگينما

در  يو يها تيشتر با فعاليدم؛ اگرچه پيشد، د يپخش م يرسانه ملّ يها از شبکه يکي
  آشنا شده بودم. يفرهنگ يزنيرا يها ق گزارشيز طرا يحوزه زبان و ادب فارس

ران، يا ياسالم يخانه فرهنگ جمهور ولئعنوان مس به يام در بمبئ حضور چند ساله
 يه مقاله ويم فراهم نمود. حضور و ارايبرا يرا با استاد قاسم يشتريب ييفرصت آشنا

که خانه  »ينتمد ـ يفرهنگ يها يران: همکاريهند و ا يروابط فرهنگ«نار يدر سم
 يآن را برگزار نمود و سپس چاپ فهرست نسخ خط يدانشگاه بمبئ يفرهنگ با همکار

 يين آشنايا يخانه فرهنگ کشورمان در بمبئ يدر هند از سو يشاهنامه فردوس يو چاپ
  بدل نمود. يشتريتر و شناخت ب کينزد يرا به ارتباط

دکتر  يت جناب آقايمورأم مآمدم، با اتما هند بار دوم به يکه برا ۱۳۹۱در سال 
آن مرکز را  يرا داشتند، سرپرست يزنيرا يقات فارسيت مرکز تحقيريرضا قزوه که مديعل

، يانتشار در قند پارس يبرا يافتيه مقاالت درياول يدار شدم. در همان بررس ز عهدهين
ص را به خود اختصا يا ژهيو د شمارهيبرخوردم که با يمجموعه مقاالت استاد قاسم به
شتر يب يت خاطر شد. با بررسشان باعث مسرياز ا ين موضوع با شناخت قبليداد؛ ا يم

دن و وزانت يقد کش م دوچندان شد؛ چونيخوشحال ،ين قند پارسيشيپ يها شماره
رضا قزوه يدکتر عل يت برادر ارجمندم جناب آقايريرا در دوران مد يفصلنامه قند پارس

 ،يقند پارس يها نامه ژهيدم. در واقع، طرح انتشار ويد يش آشکارا ميپ يها نسبت به سال
  مانند: ييها نامه ژهيش نموده بود؛ ويشتر از پين فصلنامه را بيا ييکارا



  ٨  قند پارسي

  

  ميرزا عبدالقادر بيدل دهلوي •
  نسخ خطّي هند •
  هاي هند سفرنامه •
  حزين و بنارس •
  کشمير و مير سيد علی همدانی •
  تاگور و بنگال •
  ير حسن عابديمجموعه مقاالت استاد سيد ام •
  مجموعه مقاالت استاد نذير احمد •

سته آن است که تا در ي، شاييها نامه ژهين وياما اکنون و بر اساس عرف چاپ چن
م. اگرچه بر اساس ينما يفرا به خوانندگان محترم معر يحد بضاعت خود استاد قاسم

گان محترم خوانند ،“ف باشداز معر يد اجليمعرف با”د: يگو يکه م يک اصل منطقي
 اماند، شناس يمن بنده يابيشتر از  آثارش قاسمي را از طريقاستاد  يفصلنامه قند پارس

  .يستن يا ن چارهيجز ا
ميالدي در شهر دهلي و در  ۱۹۴۳پروفسور شريف حسين قاسمي در سال 

ر قرآن مفسو  پژوهاي فاضل بدنيا آمد. پدرش موالنا اخالق حسين قاسمي قرآن  خانواده
طه را در دهلي هند. شريف حسين قاسمي تحصيالت متوسپرآوازه  و لماي بزرگاز عو 

دريافت درجه دكتري در  وارد دانشگاه دهلي شد و به م. ۱۹۶۸گذراند و سپس در سال 
زبان و ادب در  ياستاد درجه به م. ۱۹۹۳در سال  و زبان و ادبيات فارسي نايل گرديد

شناسي بوده و  باستانشناسي ارشد در رشته وي همچنين داراي مدرك كار .رسيد فارسي
 است و در طهاي انگليسي، اردو و هندي نيز مسلّ عالوه بر زبان فارسي به زبان

هند شركت كرده است.کشور خارج از داخل و دي در سمينارهاي متعد  
پروفسور قاسمي از اعضاي فعال انجمن استادان زبان فارسي و انجمن پژوهشگران 

زبان فارسي نشان عالي رياست  اش به خدمات ارزندهپاس  و به رود يم شمار فارسي به
در  زين غالب دهلوي را هچنين جايز هم يو اعطا شده است. يبه وجمهوري هند 

  دريافت كرده است. تيوي غالب انستياز حوزة تحقيق ادبي 
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آموزش زبان و ادب  در رتالش خود رااز عمر پ سال ۴۵در مجموع  ياستاد قاسم
و  يشاهنامه فردوس يخطّ يها صرف نموده است. استخراج فهرست نسخهفارسي 

ه فهرست يدر هند، ته يگنجو يو آثار نظام وان حافظيد يو چاپ يخطّ يها نسخه
 ،رالمنازليمانند س يح نسخ خطياال، تصحيپت يکتابخانه عموم يفارس يخط يها نسخه

غالب  ي، دستنبويواله داغستان يالشعرا اضير لغافلين،اةعبر ،ذکر جميع اولياي دهلي
مقاله  ۱۵۰ش از يب ن کتاب ويف چنديلأن ترجمه و تيو منشآت برهمن و همچن يدهلو

هند،  يگوناگون در کشورها يها که در فصلنامه يسي، اردو و انگليفارس يها به زبان
 يها تيکارنامه فعالاز  يده، بخشيبه چاپ رس کايمرآانستان و غران، پاکستان، افيا

  اوست. يعلم
 ي، دارايدانشگاه دهل يو گروه فارس ياست دانشکده علوم انسانيرعالوه بر  يو
  ز بوده است:ير نيبه شرح ز يگريد يها سمت
  ؛ايران ، درزبان و ادب فارسي در هند و شبه قاره هدبير دانشنام ×
ي رايزني مركز تحقيقات فارس ،عضو هيئت ويراستاران فصلنامه قند پارسي ×

  ؛فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در دهلي نو
شاهجهان در منابع و «به نام  المللي دولت آمريكا ت تحريريه پروژه بينئعضو هي ×

 ؛»مآخذ و اسناد گوركاني
توسط انجمن امير » اعجاز خسروي«قان براي ترجمه كتاب ت محقّئعضو هي ×

 ؛مريكاآ در خسرو
  ؛دهلي ،ز سوي انجمن فارسيه اشد بياض منتشر هويراستار گاهنام ×
  ؛ت دبيران انجمن استادان زبان فارسي هندئعضو هي ×
  ؛۱۹۹۳فارسي پونا در سال  ـرئيس كنفرانس عربي  ×
  ؛رئيس انجمن پژوهشگران فارسي هند ×
المللي با حضور انديشمندان ايراني،  ي و بيندهها كنفرانس ملّ هبرگزار كنند ×

  ؛آسياي ميانه و افغانستان
هاي عثمانيه، حيدرآباد، عليگر، جواهر  ف دروس فارسي دانشگاهعضو هيأت تألي ×

  ؛لعل نهرو، پنجاب و گورو نانك
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  ؛عضو كميتة انتشارات مؤسسه غالب دهلوي ×
  ؛رامپور ،عضو هيأت امناي كتابخانه رضا ×
  ؛دبير كل هيأت يادمان پروفسور نورالحسن ×
فارسي در  المللي زبان هاي بين ريزي و برگزاري كنفرانس عضو هيأت برنامه ×

  ؛تهران
ک از مقاطع يچ ياست که ه يد بنام هندياز معدود اسات ياگرچه استاد قاسم

شاگردي اساتيد طراز اول فارسي در هند مانند  اران نگذرانده اميخود را در ا يليتحص
در  يحتّ ياستاد قاسم يشگيهم يها تالش ،حسن عابدي و استاد نذيراحمد استاد امير

با  يريگ ران و ارتباطيار به ايبس يه رفت و آمدهاو البتّ يتگدوران پس از بازنشس
شناخته شده و برجسته در  يرا به استاد يران، ويدر ا يو آموزش يپژوهش ينهادها

خارج از  در هند و ين پژوهشگران زبان فارسيقاره در ب شبه يحوزه زبان و ادب فارس
  ل نموده است.يهند تبد

نو،  يران در دهليا ياسالم يسفارت جمهور يهنگفر يزنيرا يقات فارسيمرکز تحق
 يران و هند و در راستايمشترک دو کشور ا يراث ادبينگهداشت م به منظور

ن به يو همچن ين زبان فارسيقمحقّ يها خود از آثار و پژوهش يتيحما يها استيس
  ست.نامه نموده ا ژهين وي، اقدام به چاپ ايشمندان هنديمنظور ارج نهادن به تالش اند

  يفوالد يعل
  يزن فرهنگيرا

  يقات فارسيو سرپرست مرکز تحق
  نو دهلي
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