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  باچهدي

ز يرا خدمت ادب دوستان عز ياز فصلنامه قند پارس يم که شماره ديگريرا شاکر يخدا
ده يصاحبان علم پوش بر يادب فارس ينقش شبه قاره هند در اعتال. ميکن يم ميتقد

ن کهن ين سرزميرا در ا يمختلف ادب فارس يايم زوايا  تالش کرده ست و ما هموارهين
ن به يشيپ يها ن راستا در شمارهيدر هم .ميق قرار دهيقو تد يمورد بررس يو باستان

در  يات فارسين شماره را به ادبيم و اير، بنگال و دکن پرداختيدر کشم يات فارسيادب
  . مياختصاص داد يدهل

، بغداد ياست که در گذر زمان از آن با القاب حضرت دهل يخيتار يشهر يدهل
عارفان، ادب  أمن و ملجأن شهر همواره ميا. شود ياد ميهند، مصر جامع و دارالمعارف 

، ين مملوک، خلجيسالط .بوده است يرانياگوي هندي و  يدوستان و شاعران فارس
آنها  ةتخت و دارالحکومين پاين سرزميا ها ان که قرنيو گورکان يتغلق، سادات، لود

ان يکه باند  انجام داده دو کشورفرهنگ و  يبه زبان و ادب فارس ي، خدمات گرانقدربود
  .ن مجلد خواهد شديآنها چند

ر حسن ي، ام يجين الهي، حزير خسرو دهلوي، اميزيچون صائب تبر يشاعران
م ي، کليمشهد ي، قدسيضي، فين اصفهاني، روح االمي، غالب دهلويدل دهلوي، بيدهلو
ن رشد کرده، شکوفا شدند و آثار ين سرزميدر هم …و يکاش ييحير ي، ميکاشان
فرهنگ مشترک  يريشمندان در شکل گين انديا. ادگار گذاشتندياز خود به  ييبها گران

  . شود يتا به امروز در جامعه مشاهده م اند که آثار آن داشته يران و هند نقش مهميا
شمندان ين عارفان، انديا يک به نوبة خود به معرفيفه همه ما است که هر ين وظيا

در شبه قاره را  يناشناخته ادب فارس يها گوشهو به اين طريق م يو شاعران بپرداز



  ١٠  قند پارسي

ختگان زبان و يفره د حاصل تالش استادان ويشرو داريآنچه پ. ميگران بشناسانيد  به
در تدوين و ويرايش اين  .است که در قالب مقاالت عرضه شده است يادب فارس

ات ه مناسب ديديم ذکترين تصرف و ويرايش را داشته باشيم، چرا  مقاالت برآنيم که کم
قان اين مرز و بوم و هويت ادبيات فارسی در شبه قاره و اصالت قلم استادان و محقّ

  .های خاص آن در ادب فارسی محفوظ بماند سال و ويژگي کهن
مشترک دو کشور  يراث ادبينو به منظور پاسداشت م ي، دهليقات فارسيمرکز تحق

سان هند مجموعه ينو يرسان و فايگو يفارس يها شهيآراء و اند يران و هند و معرفيا
  .کند يم ميات و فرهنگ دو کشور تقديحاضر را به دوستداران زبان و ادب

  يدهگاه يعل
  يقات فارسيو سرپرست مرکز تحق يزن فرهنگيرا

  نو يدهل
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