
  ٦  قند پارسي

  باچهدي

 شبه قاره هند .ميدر خدمت ادب دوستان هست يد از فصلنامه قند پارسيجدي ا با شماره
 يول بوده يفارس بان و شاعرانيپرورش اد مهد و يزبان و ادب فارس يرايها پذ قرن

ق و يد مورد تحقيو شا ديدر شبه قاره هند چنان که با يات فارسيخ ادبيمتاسفانه تار
شاعران و  و احوال و آثار يت زبان و ادب فارسيو وضع پژوهش قرار نگرفته است

و  يجين الهيحز« يها نامه ژهيو. شتر استيق بيو تدق يبررس ازمنديزبان ن نيبان اياد
ن هدف از يبا هم »در دکن يات فارسيادب«و  »يهمدان يد علير سيم ر ويکشم«، »بنارس

  .منتشر شده است ران چاپ ويا.ا.ج يفرهنگ يزنيرا يقات فارسيمرکز تحق يسو
به زبان و ي از فصلنامه قند پارس ن شمارهيا د،يجد ين راستا و در کوششيدر هم

گاه و مامن  ترين پناه بنگاله شرقي. در بنگاله اختصاص داده شده است يات فارسيادب
چوپرا  .ام.ک مقاله از دکتر آرين مجموعه شامل يا. قاره است زبان و ادب فارسي در شبه

خچه يدر مقاله اول به طور مختصر به تار .است ن عامريدکتر محمد ام قاله ازم و پانزده
 و آثار يزندگ به ن عامريو در مقاالت دکتر محمد ام ن بنگالهيدر سرزم يزبان فارس

 يعل ، فتحيسهرورد يدي، عبياصفهان يخان، احمد عل يچون نواب قل يبان و شاعرانياد
وحشت، دکتر  يد محمود آزاد، رضا عليد، سيح، عبدالغفور نساخ، عبدالرؤف ويسيو

م برق، يالرحمن، عطا کر بيراالل چوپرا، پروفسور مجيمحمد اسحاق، پروفسور ه
از  يشده که همگ پرداخته نيو پروفسور محمد ام يپروفسور صابر خان، موالنا معصوم

  .وان هستنديدر بنگاله و شاعر و صاحب د يو مروجان زبان و ادب فارس شکسوتانيپ
در » هوره«شهر  در م،۱۹۵۰، در سال »ميمحمد ابراه«فرزند » ن عامريمحمد ام«دکتر 

و  ۱۹۸۳و در سال  سانسيم، مدرک ل۱۹۷۹در سال  .متولّد شد» يبنگال غرب«الت يا



  سخن سردبير  ٧

. افت نموديدر و اردو يات فارسيزبان و ادب يها سانس در رشتهيم مدرک فوق ل۱۹۸۶
 ييبه راهنما» مورخ و شاعر: يخان راز عاقل«ي  ه رسالهيابا ار م،۱۹۹۶در سال  يو

 يو .شد يات فارسيزبان و ادب ي در رشته يموفّق به اخذ مدرک دکتر »روزيف. ام«دکتر 
، مرحوم »يقافآهاشم «همچون مرحوم دکتر  يديل از محضر اساتيدر زمان تحص

و » عبدالسبحان«ر ، پروفسو»نيمحمد ام«، مرحوم پروفسور »الرحمن بيمج«پروفسور 
انجمن «وی عالوه بر عضويت فعال در  .ض نموديکسب ف يگر بزرگان ادب فارسيد

ها در گروه  ، سال»انجمن استادان زبان فارسی«کلکته و » انجمن ايران«کلکته، » آسيايي
فارسی دانشگاه کلکته و دانشکدة موالنا آزاد کلکته به تدريس و آموزش زبان و ادب 

  .جويان پرداختفارسی به دانش
نو،  مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسالمي ايران در دهلي

نگهداشت ميراث ادبي مشترک دو کشور ايران و هند و در راستاي  به منظور
 منظور  هاي محقّقين زبان فارسي و همچنين به هاي حمايتي خود از آثار و پژوهش سياست

 .نامه نموده است ن هندي، اقدام به چاپ اين ويژهارج نهادن به تالش انديشمندا
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