
  ديباچه  ٧

  باچهدي

قاره هند در رواج و گسترش زبان و ادب فارسي سهمي فراموش ناشدني   بهش ترديد بي
اين زبان و  بهخدماتي که هنديان . و با فرهنگ ايران زمين پيوندي ناگسستني دارد

 .تر است و مهم هم بيشتر ها ها حتي از خود ايراني اند در برخي زمينه فرهنگ انجام داده
هاي اين  نسخ خطي فارسي موجود در کتابخانهگر بگوييم که گزافه نخواهد بود ا

امروزه پژوهشگران زبان و ادب بر اين نکته اذعان دارند  .کند برابري ميايران با سرزمين 
 يبدون تحقيق و تفحص در تاريخ هزار سالة ادب فارس يکه تدوين تاريخ ادبيات فارس
  .در شبه قارة هند ناممکن است

تمام زندگي خود را وقف زبان و ادب فارسي کردند و با خون  چه بسا شاعراني که
دل اشعار نغز و شيوا سرودند اما امروزه اين شاعران و آثار آنها در گوشة غفلت 

حاوي اطالعات تاريخي، فرهنگي و سياسي  آثاري که .خورند ها خاک مي کتابخانه
  .است گري الزم و ضروري مهمي هستند که مطالعه آنها براي هر پژوهش

پژوهان  و نشر اين آثار وظيفه تک تک فرهنگ دوستان و ادب معرفي، تصحيح
هاي  در شماره. درين راستا است خردانتشار فصلنامة قند پارسي گامي بس  و باشد مي

قاره   بهدر ش يات فارسيادب موضوعات ادبي و فرهنگي مرتبط با مختلف اين فصلنامه ما
ارزشمند خانم  يها مقاله  بهن شماره را يادهيم و  مي و تدقيق قرار هند را مورد تبيين

  .يما اختصاص دادهره غفاراوا يپروفسور ضم
 يدانشگاه دولت يپژوهشگاه علوم جامعه شناسئيس ر غفاراوا رهيخانم پروفسور ضم

وي مدرک دکتراي خود را در سال هزار و نهصد و يک با  .استکستان ي، تاجخجند
الشعراي سرخوش  نة خوشگوي بندرابن داس خوشگو و کلماتسفي«نامة  دفاع از پايان



  ٨  قند پارسي

اشعار منتخب . دريافت کرد» در آموزش ادبيات فارسي در قرون هفدهم و هجدهم
وي . ه استچاپ رسيد همت وي به ابوالفيض فيضي با حروف کرلي در تاجيکستان به

دو هزار و  وي در سال .همچنين در تهية متن انتقادي ديوان مخفي نيز نقش داشته است
  .دريافت کردرا » اسماعيل ساماني«دو جايزة دولتي تاجيکستان به نام 

بر  دارد و ين و زبان و ادب فارسين سرزميهند و فرهنگ ا به ياديعالقه زي و
مرتبط با  يو فرهنگ يدر موضوعات گوناگون ادب ياديز يها مقاله ن عالقهيهم يمبنا
ران و هند چاپ يا کستان،ياز آنها در تاج ير نموده است که برخيقاره هند تحر  بهش

  .شده است
ترين تصرف و ويرايش را داشته  در تدوين و ويرايش اين مقاالت برآنيم که کم

باشيم، چرا که مناسب ديديم ذات و هويت ادبيات فارسي در نقاط مختلف جهان 
  .ظ بماندجمله تاجيکستان و اصالت قلم استادان و محقّقان زبان و ادب فارسي محفو من

داشت پاسمنظور  نو، به مرکز تحقيقات فارسي جمهوري اسالمي ايران در دهلي
هاي حمايتي خود از  ميراث ادبي مشترک دو کشور ايران و هند و در راستاي سياست

  .نامه نموده است چاپ اين ويژه  هاي محققين زبان فارسي اقدام به آثار و پژوهش
  

  علي دهگاهي
  مرکز تحقيقات فارسي رايزن فرهنگي و سرپرست
  نو دهلي


