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 هند گره خورده و ينام انجمن استادان فارس  بارانينام شما در ا! زياستاد عز
 ي زبان فارسي و از چراغداران جدايد هديت را بردوش کشين مسئوليهاست که ا سال

همان اختصار    باد پسيا م حرف و دائم متبسمار کيم که بسيدان  مي.ايد هدر هند بود
  .ديي از خودتان بگويدر آغاز کم  شماستيژگيکه و

ا آمدم و از پدر و اجدادم همه تاجر يدن ي بهدر شهر دهل يالدي م١٩٣٦بنده در در سال 
درجه   با١٩٦٠من در سال . اند  و ملّا بودهية مادر همه اجداد ما روحانيبودند و از ناح

   گرفتم يسانسم را از دانشگاه دهلينخست، ل
تهران رفتم و   به١٣٦٧ در سال يش دکتريسانس و پي کردن فوق ليو بعد از سپر

ان يپا ي به و زبان فارسادبياتر نظر استادان برجسته يالتم را زيدر دانشگاه تهران تحص
  . تمام کردميالتم را در دوره دکتريران تحصيدر اميالدي  ١٩٧٠در سال . بردم

   چه بود؟دربارةان نامة شما ياپ
ن يس هندوان بود که براساس چندکتاب مقد ا همانيانا ي کتاب رامادربارةتز من 
ن کردم و در ي آن را تدوي و چند متن منثور فارسي و فارسيت و هندي سانسکرةمنظوم

  .ران چاپ شدياد فرهنگ ايدو مجلّد از طرف بن

  بودند؟ک از استادان ي شما کدام ياستاد راهنما
                                                   

 انجمن ر کلّيدبو  نو دهلي, اهرلعل نهرودانشگاه جو, مرکز فارسي و آسياي مرکزيرئيس اسبق بخش فارسي   ∗
  . هندياستادان فارس
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ن افتخار را داشتم که از ي من بودند و ايمرحوم دکتر حسن منوچهر استاد راهنما
اهللا  حي، دکتر ذبي، دکتر فروزانفر، دکتر خانلريي چون استاد جالل همايمحضر استادان

ما اجازه داده   بهنان استادان بازنشسته بودند وي از اي بعضالبتّهکه . استفاده کنم …صفا و
  .ميم و از آنها استفاده کنيمنزلشان برو  بهبودند که

  …دي باشي کدکنيعيد همدورة استاد شفيگمانم شما با  بهث سن و سالياز ح
 همدورة من بود و از مشهد آمده بودند و آن موقع مشهد دکترا ي کدکنيعيبله، استاد شف
ه شان داشتم کي چون اي فاضليها  بنده که همدورهي بود براين افتخارينداشت و هم
  .استي دنين استادان زبان فارسين و دانشمندتريتر امروز از زبده

   چطور؟يديد جعفر شهيدکتر س
شان استاد يو ا شان را داشتم يق شاگردي هم بنده توفيدي جعفر شهسيدمرحوم دکتر 

. ک الگو بودندي  ما هم واقعاًي همه و براي بود و معلّم اخالق هم بودند برايا العاده فوق
شان يد مثل اي شاير بودند و نمونه بودند و در اخالق و زندگانيگ  هم سختيليخ البتّه

  .افت شوديکمتر 

  هند هم آمده بودند؟  بهشانيا
  . هند افتخار دادنديما و استادان فارس  بهبله، استاد چند بار

   چطور؟ي کدکنيعيشف
 همه استادان را ما باًيتقر. ميشانيدار ايار مشتاق دياند و ما بس امدهيفانه نسأحال مت  بهتا نه،

  … هم استاد ما بودنديبخطّي استاد .ميدعوت کرد

  ؟ايد ه داشتيداريا دين هم گويدکتر مع  با
 ي دکترة دوريران وقتيدم و بعدها در ايد  در هند دانشجو بودمين را وقتيدکتر مع
  .ميان رفتمالقاتش  بهمارستان بودند که مايمار بودند و در بيشان بيخواندم ا  ميدرس

 يشان هم از جمله استادانيرفتم که ا  مي جعفر محجوب هممحمددرس استاد 
  .م و آمدنديهند دعوتشان دعوت کرد  بهبودند که
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انا را چاپ ين امسال دو منظومه راماي ما در همـ اناي راماـان نامة شما يپا  بهميبرگرد
 هندو بود و يسرا يفارسداس شاعر  ت گردهريروا ي بها  آنها منظومهيم که اوليکرد

 آمادة نشر شما و کتاب ييايد ضي عبدالحمسيد دکتر يت شما و آقاهم  بهن کتابيا
 محمدکوشش دکتر   به هميکي بود که آن ي پتيح پانيت مالمسيروا  بهانايگر رامايد
 شما در دانشگاه تهران يانايکار راما. ح شدي تصحيياي و دکتر ضيونس جعفري

   متن بوده؟ن دوي از ايجدا
ت ي در سانسکريکيسه کردم، ياناها را مقابله و مقايبله، در آنجا من هفت تا از راما

 يه از رويانا را سروده و بقي ست که راماين شاعرياول شاني بود و ا»يکيوالم«سروده 
ن يلت هم اويشان در سانسکريا. سرودن کردند  بهگر شروعي ديها زبان  بهشانيشعر ا

  …شود مي شاعر محسوب

  ش است؟يچند سال پ  بهتعلّقن متن ميا
  استي متن هنديکياست و  يفارس زبان  بهگريو پنج تا متن د … سال٢٥٠٠ باًيتقر
  .» داسيلستُ«ت ماناس سرودة ينام رامچر به

   است؟يچه دوره ا  بهتعلّق مين متن هنديا
  .ستا ي مال دورة اکبر شاه گورکانيمتن هند

 مال همان دوره است چون دوران اکبر دوران ترجمه متون  هم البدي فارسيها متن
  … هم بودي فرهنگ هند و زبان فارسييان مختلف و دورة طالياز اد

  …بعد است  به از دورة اکبري فارسيها بله، متن
  .ن دوره استيح هم مال همير است و ملّا مسيمال دورة جهانگ گرد هرداس

  نسخة اساس شما کدام متن است؟
  »پرکاش امر« متن نوشتة

  ا نثر؟يمنظومه است 
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ن است ياش ا يژگين متن ويب نوشته شده است و ايز ن نثر است و در دورة اورنگيا
در  .کند  مي را بازگوها شتر است و اختالف داستانيه بيانا اطّالعاتش از بقيدربارة راما که

ح يه توضم و نثرها در مقدها ن منظومهي ادربارة چهل صفحه يس آغاز من در حدود
  .ام ح دادهيت را توضيکلمات و لغات سانسکر کصد صفحة آخر هميام و در  داده

ن ي ايريان شکل گيشما در جر.  هند و سابقة آنيانجمن استادان فارس  بهميبرگرد
 نيد، امسال در بنارس چندميانگذاران آن هستي و از بنايد هانجمن از آغاز بود

  د؟يکن  مي را برگزارييگردهما
سال . ن انجمن حضور داشتميل اي تشکيبله من از ابتدا.  ماستيين گردهمايام ين سيا

 سراسر ي استادان فارسي براين دورة تابستانيدر دانشگاه جواهرلعل نهرو اول. م ١٩٧٧
  .هند در سه هفته برگزار شد

   خانه فرهنگ؟يهمکار  با
م و همان يه را گذاشتن دوري اوليز خانلري دکتر پرويالت آقاي تشکيهمکار  بانه، ما

ن دوره را خود يلن اويهند و ا  بهشان آمدنديل شد و ايموقع هم انجمن استادان تشک
  . افتتاح کردندي دکتر خانلريآقا

  . هم آمده بودنديرجاني سيدي دکتر سعيشان آقايران همراه اياز ا
  . آن بودرئيسن يلر احمد هم اوينذ

  تادان و در هند چه بود؟ت شما در آن موقع در انجمن اسيمسئول
 مرکز رئيسو   دانشگاه جواهرلعل نهرو بودمي گروه زبان فارسرئيسآن موقع من 

  .ر کل انجمن استادان بودميمن معاون دب.  هم بودمييقاي و افرييايآس

   بود؟ي کر کلّيدب
 و محلّ انجمن هم آن وقت در دانشگاه ي احمد از دانشگاه دهلالدين پروفسور شمس

  . هم اهدا کرديما البراتور زبان فارس  به آن وقتيد و دکتر خانلر بويدهل
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ران ي بوده که قبل از شما در ايگمانم از استادان  به احمد همالدين ن استاد شمسيا
  … گرفتهيدرس خوانده و دکتر

 حسن و پروفسور سيدران مرحوم ي هند از ايالن زبان فارسيالتحص اول فارغ بله، دورة
 ي از استادان زبان فارسينها کسير احمد بودند و قبل از ايوم پروفسور نذ و مرحيعابد

  .ران نرفته بوديا  به گرفتني دکتريهند برا
نگر و خانم پروفسور ي احمد از سرالدين  پروفسور شمسالبتّهقبل از من 

و نورالحسن  ين از دانشگاه دهلي مرسلمحمددرآباد و دکتر ي از حيسا انصارالنّ فيشر
 رفتند و از آنجا يگري تعداد دباًيبعد از ما هم تقر.  هم بودندي از دانشگاه دهليارانص
  …هند  به گرفتند و برگشتنديدکتر

ادتان هست ين دوره را يدوم. ن دوره در دانشگاه جواهر لعل نهرو بوديلد اويفرمود
  د؟يدر کجا برگزار کرد
 سوم ييگردهما. رينگر کشمي هم آمدند در دانشگاه سريوسفين ياستاد دکتر غالمحس
 ادميگر ي ديو بعد گريگمانم در عل  به هميچهارم ه بود ويه اسالميهم در جامعه ملّ

 بعد در دانشگاه يها طور سال نيهم  ويبمبئ ايه بود  در کلکتّيد پنجميد شايآ نمي
گر و ي برگزار شد و در دانشگاه پنجاب چنديين گردهمايدرآباد دوبار ايه در حيعثمان

  …پتنا و  و دانشگاه احمدآباد گجرات و دانشگاهلکهنواال و دانشگاه ي پتيانشگاه پنجابد

   انجمن برگزار نشده بود؟يي بنارس گردهمايحال در دانشگاه هندو  بهتا! استاد
  .ن دفعه استيدانشگاه بنارس امسال اول

 هم تسر در دانشگاه گرونانک و بعديدر امر ست و هشتمي بيين اواخر گردهمايهم
ک هم شاهد يتان بودم و از نزد مرشدآباد کلکته را بنده در خدمت سال گذشته در

دنبال   بهشترير بي اخيها ن ساليرسد که ا  مينظر  به. بودمها ي و سخنرانها برنامه
 رواج داشته و ي در آنجا روزگاريد که زبان فارسي هستي انجمن در مراکزيبرگزار
  …دياء آن هستي شما در صدد احل شده و مجدداًيا تعطيروست  همشکل روب  باحاال
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 مرکز فرهنگ و م که قبالًي برگزار کنييدرجاها ميبله، در سه چهار سال آخر ما فکر کرد
 يها ييگردهما. ميا کنيدوباره اح از است کهي داشته و نييها ي بود و کرسيادب فارس

  .ف انجام شده استن اهدايهم  باقاًيتسر و دانشگاه مرشدآباد دقيجاپور و امريب

  ص است که در کجاست؟تان مشخّ ندهيبرنامه سال آ
  .پوريدر ج اي است يا در دانشگاه گوهاتي ياحتمال قو  بهندهيسال آ

 بود و االن ي شهر بزرگم که در قبالًي جا را انتخاب کرديتاکنون ما حدود س
  .ميا  کردهيزير  و در آنجا برنامهاند کوچک

 يس کرد و در روزگاري که خود تاگور آن را تأسير دانشگاهعنوان مثال د  به!استاد
  ؟ايد ه داشتييآنجا فرستاده بودند، در آنجا هم گردهما ي بهران هم استاد اعزامياز ا

  .ميمان را برگزار کرد دو دفعه انجمن ه ما در آنجا نکتن کلکتّيبله، در شانن

دم ير ديد سال اخن چني خوب انجمن استادان که من در ايگر از کارهاي ديکي
  …شود  مي انجاميشکسوت زبان فارسي ست که از استادان پيريتقد

 انجام يس زبان فارسي و تدريزبان فارس  به ارزندهيما استادان برجستة هند را که خدمت
 در البتّه. ميکن  مي از آنانيريک تقدي يين گردهماي ايمناسبت برگزار  به هر سالهاند داده

  .ي دارد نه مادير است و جنبة معنوي شال و لوح تقديشتر اهدايبن يمان و ا حد وسع

  …آورد  ميعمل يي بهرهاي هر ساله تقديا دولت هند هم از استادان زبان فارسيگو
کند که در دورة   مي انتخابيبله، دولت هند هر سال سه استاد را از قسمت فارس

  .رنديگ  ميزهيجا هي هزار روپ٥٠ خود ساالنه يزندگ

  د؟يزه را گرفتين جاي ايدر چه سالشما 
  .ر شدمي تقد١٩٨٨سال  من در

   انجمن استادان االن چند نفر است؟يتعداد اعضا
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 ادي کم و زيي نفر هستند و هر سال در گردهما١٢٠ تا ١١٠ ما در حدود يعضوها
ا از يچون با خرج خودشان . شان دارد دور بودن استادان از منطقه ي بهبستگ. شوند مي

 و .يس.يج.وي يند و انجمن ما از طرف سازمان بورس دانشگاهيآ  ميها نشگاهطرف دا
  .دولت هند شناخته شده است

س ي تأسي هستم و عرض کردم که وقتر کلّي نفرند و بنده دب٢١مان  رهيئت مديما ه
شان در ي بودم و بعد از فوت ار کلّي بود و بنده معاون دبي نورالحسن انصارکلّ ريشد دب
 رئيسن يلشود و او  مي شدم و بعد از هر دو سال انتخابر کلّيبنده دبدي ميال ١٩٨٨
 ,ي چون پروفسور عابدي بعد کسانيها ر احمد بودند و در ساليمرحوم پروفسور نذ هم

و  ي طاهر علمحمدم برق، پروفسور حافظ يق، پروفسور عطا کري صدمحمدپروفسور 
 يدخت صفويهم خانم پروفسور آذرم و حاال اند  بودهرئيس يب اعظميشع پروفسور
  . انجمن هستندرئيس

  .ر کلّ استي معاون دبياالن پروفسور اختر مهد

  ؟اند ام دعوت شده يکنگره س  بهرانيامسال چند نفر استاد از ا
   کردند يران اعالم آمادگي نفر از ا٢٥در حدود 

  کنند؟  مين کنگره شرکتي در اييران از چه کشورهايجز از ا
 مثل فرانسه و يي اروپاي هم از کشورهاي بنگالدش و گاه,کستاني تاج,تاناز افغانس

  .نديآ  ميکا هميه و امريانگلستان و روس

  دي صحبت کني انجمن هم کمةيدر مورد نشر
 هر موقع بودجه البتّهر چاپ است و ي هم ز٢٩چاپ شده و شمارة   شماره٢٨حال   بهتا

  .ميکن  ميمان را چاپ د ما مجلّهيايفراهم ب
ده است يک سال هم طول کشي تا يد چاپ شود و گاهيه ما هر شش ماهه باينشر

  اض يه بينشر. ت بودجه مايوضع  بهشود  ميشتر مربوطين بي االبتّهو 
 اردو و يها زبان ي به و گاهيفارس  بهشترياز طرف دولت هند هم شناخته شده و ب

  .کند  مي هم مقاله چاپيسيانگل
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چرا مگر انجمن . انجمن و مجلّة در خانة شماست دستکانگار االن همة دفتر و 
   خود دفتر ندارد؟يبرا

من هم گفتند   به وي نورالحسن انصارة بود، در دوريم دفتر ما در دانشگاه دهليدر قد
شان ياحترام ا  بهمن. ديک دفتر بزنينهرو هم  د، در دانشگاهيسان هستکه شما هم از مؤس

 د و فعالًينجا ببرين دفتر را از اي گفت ايش دانشگاه دهلبعد از فوت .ن کار را نکردميا
  .ن انجمن شخص بنده هستمي اکلّ ريدر خانة من است و االن از مستخدم تا دب

 هم در ياسي سةرتب يم که از مقامات عاليسال گذشته در مرشدآباد ما شاهد بود
ت هند و ن انجمن در دوليا شود که  مي شما شرکت کرده بودند، معلومييگردهما

  …گاه داردي آن جاياسيمقامات س
 يکي دعوت شدند و آمدند، امسال هم ير خارجه جناب پرناب موکارجيبله، پارسال وز
 اميشه پيمحترم هند هم هم  جمهوررئيسند، ياي باند رتبه قول داده ياز مقامات عال

ر يور و وز جمهرئيسشان معاون يدهند و عالوه بر ا  مياميشان پيا دهند و امسال هم مي
  .کنند  مي شرکت هميدهند و گاه  مياميآموزش و پرورش هم پ

 يزني رايقات فارسي مرکز تحقيهمکار   با کهيين گردهمايه اي حاشيها از برنامه
  …ديي بفرمايحاتيد هم توضي نو داري دهليفرهنگ

قات يمشارکت مرکز تحق  باهي استادان و بعد از مراسم افتتاحييپارسال در گردهما
 و خطّي نسخ ينار علمي سمنو دهلي, مهوري اسالمي ايران جي فرهنگيزني رايسفار

  هند راخطّينار نسخ يک سميم و امسال هم ي نولکشور را برگزار کرديخدمات منش
 هم ي فرهنگيزنيم و رايکن  مينو برگزار ي دهليقات فارسيمشارکت مرکز تحق با

 بنارس ي هم در دانشگاه هندوو امسال کند  مين انجمني از ايار خوبيت بسيحما
 يپژوه است و سالها در دانشگاه هندو راني اي که از هندوها» امرت الل عشرتةادواري«

شان در دانشگاه تهران درس يا .ميکن  ميليداد تجل ي ميبنارس درس اردو و فارس
در بنارس بودند که چند ي زبان و ادب فارسيخوانده بود و از خدمتگزاران جد 

  .اند فوت شدهست  يسال



  هنوز هم هندوستان وطن دوم فارسي زبانان است  ٥٤٧

  

ن يو ا سيسأ بودند از بدو ت بنارس سه تن از استادان مهميدر دانشگاه هندو
شان ي داشت که ا»ش پرشاديمه«نام   بهشناس ک استاد غالبيچون هندو بود  دانشگاه

شان يم اختر که ايهم خانم شم  و اردو بوده و بعد امرت الل عشرت و بعدياستاد فارس
  .اند ن پژوهيک حزي

  … داشته باشنديدارين هم ديا بناست از قبر حزيدار گوي دةياشدر ح
  . هستبله، آن هم در برنامه

 را اند  دعوت شدهيين گردهمايام يس  به که امساليراني از استادان شاخص ايتعداد
  …دينام ببر

 قول … ويق سبحاني دکتر توف,يري دکتر نص,اني دکتر نور,ق محقّيامسال دکتر مهد
  نديآ  مي واند داده

 يش ما استاداني هند هم هر ساله در هماياز طرف وزارت بهداشت و طب سنت
نها يا .کنند  مي مقاله ارائهيسي و اردو و انگليفارس به ي طب سنّتدربارةکنند و   ميشرکت
  . استيم فارسي و متون قديزبان فارس  بهشان يقاتي تحقي از کارهايبخش

  …دييمان بگوي برايدر مورد آثارتان هم کم
  خانم پروفسوريهمکار  با است که بعد از انقالبيسيزبان انگل ي بهکي من يکتابها
ران ي ايانقالب اسالم ي به چه خدمتيم که فارسي کرديانقالب بررس  به راجعيصفو

ت و هنر و ادب را فراموش نکرده و در هنرمندان مختلفش ياقران آن خلّيکرده و ملّت ا
  . داشته استييچه رشدها

ن اواخر هم کتاب ي بوده و اي فارسادبيات دربارةگر قبل از انقالب يکتاب دک ي
  .ام  زبانان کردهيم فارسي تقدييايضدکتر  ي آقايهمکار  باداس را ت گردهريروا  به»انايراما«

 …حرف آخر
ن را قبول کنند که هنوز هم هندوستان وطن دوم ي اها يرانين است که ايحرف آخرم ا

 يآن پهناور  بهکنند که هند  نمينند، باوريچشم خود نب ي بهت و تا وقتزبانان اس يفارس



  ٥٤٨  قند پارسي

  

زبان   بهن زبان بوده و از شرق هند تا غرب و از شمال تا جنوبير ايشه تحت تأثيهم
  .شده است  مي تکلّميفارس

 يزندگ  تماميست، اما فارسي ني زبان رسمينکه درست است که االن فارسيدوم ا
 از لحاظ زبان ي مختلف ما وقتي قرار داده و بخصوص زبانهاريثأان را تحت تيهند
 ازيما ن. دهد  مي نشانيش از هر زباني خود را بيشوند، زبان فارس  ميقي تطبيشناس
 . دارديفارس  بهازيز ني ما نادبياتم و زبان و فرهنگ و ي داريفارس به
  


