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  سخن آغازين
دوستان عزيز  قند پارسي در خدمت ادب ةبسي خرسنديم که با شمارة ديگري از فصلنام

اي بس  هند سابقه ةويژه در شبه قار به زبان شيرين فارسي و ادبيات غني آن. هستيم
رسي درخشان و طوالني دارد و فصلنامة قند پارسي همواره سعي داشته زبان و ادب فا

  .دوستان معرفي نمايد ادب به فراخور حال و امکانات  به در اين مرز و بوم را
هاي  نو با انتشار ويژه نامه ايران در دهلي.ا.جرايزني فرهنگي فارسي مرکز تحقيقات 

هاي  رومي، ميرزا عبدالقادر بيدل دهلوي، نسخ خطي هند، سفرنامه الدين موالنا جالل
ميرسيدعلي همداني، تاگور و بنگال، استاد عابدي، استاد  هند، حزين و بنارس، کشمير و

نذير احمد، استاد شريف حسين قاسمي، استاد سيده بلقيس فاطمه حسيني، ادبيات 
فارسي در دکن، ادبيات فارسي در بنگاله، دکتر سيد محمد يونس جعفري، ادبيات 

ظيم زبان و ادب فارسي در دهلي و استاد ضميره غفاراوا، سعي کرده بخشي از ذخاير ع
 فارسي و فرهنگ مرتبط با آن در شبه قاره هند و خدمات استادان زبان فارسي را

  .داران آن معرفي نمايد دوست  به
نامه يا موضوع  موضوع اين شماره از فصلنامه را آزاد اعالم کرديم و قيد ويژه

عاليق و مشخص را از آن برداشتيم تا پژوهشگران بتوانند بدون محدوديت و بر اساس 
  .هايي از ادبيات فارسي در سرزمين پهناور شبه قاره را معرفي نمايند ساليق خود گوشه

سه دهه انتشار مستمر اين فصلنامه وزين در هند، آبرو و اعتباري  به بحمدهللا نزديک
هاي شبه قاره پديد آورده که  هاي فارسي دانشگاه براي آن در ميان استادان و بخش

. توان يافت که با قند پارسي آشنا نباشد و دانشجوي زبان فارسي را ميامروز کمتر استاد 
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اخيراً نيز موفقيت ديگري بدست آمد و با عنايت باري تعالي اين فصلنامه در ميان 
  .هاي هند قرار گرفت دانشگاه مجالت مورد تاييد کميسيون نظارت و پشتيباني

زبان و ادب فارسي  و فرهنگ اميدواريم با انتشار اين فصلنامه زواياي جديدي از
در شبه قاره را پيش روي دانشوران عزيز قرار دهيم و قدم کوچکي براي اعتال و 

  .ويژه در شبه قاره برداريم به شناساندن زبان و ادب فارسي
مقاله اول درباره شاعر معاصر خادم بردواني است که در شهر کلکته بنگال اقامت 

دانشگاه  بانشستةامين عامر، استاد محمد دکتر  داشته و اشعار نغزي سروده است و
اي از ديوان چاپ سنگي  کلکته و از پژوهشگران موفق عرصة ادب، خالصهموالنا آزاد 

انتخاب خود آماده کرده است تا بر همگان معلوم و آشکار شود که شعر فارسي   به او را
  .امروزه نيز در هند زنده و پاينده است

استرابادي، يکي از مورخان و اديبان دکن در قرن يازدهم  مقاله دوم درباره فزوني
است که خانم پروفسور ريحانه خاتون رييس پيشين گروه فارسي دانشگاه دهلي و از 

  .معرفي وي پرداخته است  به پژوهشگران پرتالش هندي
موالنا جامي همواره در شبه قاره هند مورد استقبال قرار گرفته و نوشت و خواند 

دکتر عارف نوشاهي . جامي و اديبان و شاعران اين سرزمين انجام گرفته است بسيار بين
تفصيل اين   به ناپذير پاکستاني در مقاله خود نگار و پژوهندة خستگي استاد، فهرست

  .موضوع را مورد مداقه قرار داده است
 در مقاله خود عليگرهپروفسور آصف نعيم استاد گروه زبان فارسي دانشگاه اسالمي 

  .هاي عرفاني شاه همدان اشاره کرده است اي از غزل موارد تازه  به
هاي شعر فارسي  ويژگي  به دکتر محمد عابد حسين، استاد گروه فارسي دانشگاه پتنا

عالمه سيد رضا علي وحشت، يکي ديگر از شاعران معاصر کلکته، پرداخته و شعر وي 
  .را مورد بررسي قرار داده است

ميرزا بيدل و امير خسرو دهلوي دو شاعر نامدار شبه قاره و از نمايندگان شعر 
فارسي در اين مرز و بوم هستند و دکتر علي نورزاد از دانشگاه دولتي خجند تاجيکستان 

  .مشهور اين دو شاعر پرداخته است ةمقايسه تطبيقي دو قصيد به در مقاله خود
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استادان و پژوهشگران تواناي شهر پروفسور سيده خورشيد فاطمه حسيني از 
  .شناسي در آثار آنندرام مخلص را موضوع مقاله خود قرار داده است جامعه ،عليگره

دکتر سيد کليم اصغر استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ملي اسالمي، 
زندگي آذري اسفرايني از شعراي دربار احمد شاه بهمني  به نو در مقاله خود دهلي
  .ه و اشعار او را نقد کرده استپرداخت

موضوع  )ره(بررسي تطبيقي اشتراکات آراي سياسي ماهاتما گاندي و امام خميني
  .مقاله شاعر پراستعداد و پژوهشگر جوان هندي مهدي باقرخان است

احوال و آثار  به دکتر علي رضا خان يکي از پژوهشگران نسل جديد در مقاله خود
  .توجه قرار داده است و حيات علمي و عرفاني او را مورد اهللا پرداخته سيد شاه برکت

شاهيان،  ها، عادل زبان و ادب فارسي در جنوب هند در دوره حکومت بهمني
نقد و بررسي قرار نگرفته و  شاهيان هنوز چنان که بايد و شايد مورد شاهيان و قطب نظام

هاي جهان در انتظار  اين منطقه و اين دوره در کتابخانه  به نسخ خطي بسياري متعلق
مندان خستگي ناپذير است تا گرد غفلت را از رخسار آنها بزدايند  پژوهشگران و عالقه

محمد صادق خان، دانشجوي دکتري زبان فارسي . آنها عطا نمايند  به و حياتي نو
حکيم آتشي، معرفي  به دانشگاه دهلي و از پژوهشگران با استعداد هندي در مقاله خود

  .شاهيان و آثار او پرداخته است ران دوره عادليکي از شاع
 دکتر محمد الطاف بت يکي ديگر از پژوهشگران جوان هندي در مقاله خود

ادب فارسي در  ةاهميت فرهنگي و اجتماعي تاريخ عبدالقادر سروري از تواريخ عمد  به
  .کشمير پرداخته و آن را معرفي کرده است
جويان با استعداد زبان فارسي در دانشگاه جواهر در مقاله آخر سيد حسن سردار از دانش

قرن نوزدهم هند پرداخته و  ةمعرفي مفتي عبدالسالم يکي از شاعران ناشناخت  به لعل نهرو
  .اشعار او را نقد کرده است

کنيم اشعار شاعران  و اما شعر بخش مهمي از ادب فارسي است و ما تالش مي
مندان هرچه  نتشر کنيم تا خوانندگان و عالقهجوان را همواره در بخش اشعار فصلنامه م

هايي از اشعار  در اين شماره نمونه. بيشتر با شعر امروز فارسي در شبه قاره آشنا شوند



  ٨  قند پارسي

آقايان دکتر رئيس احمد نعماني، دکتر بلرام شکال، احمد شهريار و مهدي باقرخان پيش 
  .روي چشمان مهربان شماست

ترين  تدوين و ويرايش اين مقاالت بر آنيم کم خوانندگان عزيز آگاه باشند که در
، چرا که مناسب ديديم ذات و هويت ادبيات فارسي در نقاط  تصرف را داشته باشيم

مختلف جهان و اصالت قلم استادان و محققان زبان و ادب فارسي آنچنان که هست 
  .محفوظ بماند

 پاسداشت  نو به دهليجمهوري اسالمي ايران در رايزني فرهنگي مرکز تحقيقات فارسي 
انتشار اين   به ميراث ادبي مشترک دو کشور ايران و هند بيش از سه دهه است که

استادان و محققاني که با تاليف مقاله و يا سرايش  نمايد و از تمام فصلنامه مبادرت مي
  .کنند، سپاسگزاري مي نمايد ين مهم ياري مياشعر ما را در 

  دکتر علي دهگاهي
  ايران. ا. و سرپرست مرکز تحقيقات فارسي، جرايزن فرهنگي 

  نو دهلي
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The publication of Qand-e-Parsi is an attempt

to introduce the valuable works of Indian

scholars and writers in Persian and also of

some noted Iranian scholars from the Medieval

to the Modern period. This journal will also

undertake to publish the biographies of the

scholars who have produced their valuable

works in Persian, particularly those from India.


