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   فارسي در کلکته مطالعاِتمسائِل
   آن الزم براي حلِّو اقداماِت

  ∗محمد منصور عالم
نه فقط . ه بوده استقار  فارسي براي نهصد سال زبان رسمي و علمي و ادبي شبهزبان

نمودند و در  ليف ميأ ت،گفتند گرفتند و شعر مي نان بلکه هندوان هم فارسي ياد ميمسلما
 زبان فارسي نيز ، حکومت مسلمانانپس از انقراِض. دادند جام ميادارة دولتي خدماتي ان

 تقسيم ةنتيج در.  انگليسي جاي فارسي را گرفتزباِن. ددا دست نِق خود را ازرو
از هنگامي .  زبان هندي زبان رسمي مردم سرزمين هند شد،پاکستان و هند  بههقار شبه

ت زبان که پاي کمپاني شرقي باز شد و آنان حاکميي در رشد فارسي را عمل مهم
 ، ايران و اسالمي دانستندةي آن زبان را فرهنگ و معارفيفرهنگي و بيداري مردم و آشنا

 نوامبر ۲۰تاريخ   به فارسي دانستند وادبياتنخستين چاره را بريدن مردم از زبان و 
  رسميةسوي رياست شوراي فرماندهي اشغالگران بريتانيا در هند بياني ميالدي از ۱۸۳۷

پس . ت استفاده از آن صادر شدمنظور لغو اسم زبان فارسي از دواير دولتي و ممنوعي به
ت و رفته رفته در رف زوال به  بنگاله بتدريج روةويژ هاز اين بيانيه فارسي در هند ب

ي نيست که فتيلة اين چراغ در شکّ. ها محصور شد هها و دانشگا کالجمدارس ديني و 
بنابراين اگر روغني . اتمام خواهد رسيد  به اگر غافل شويم فتيله نيزحال سوختن است و

 بنگاله در اثر حالوت اين  اهِل. فروزان خواهد ماند،بدين چراغ در حال خاموش برسد
اند که هنوز اين چراغ را از باد مخالف محفوظ  زبان شيرين چنان عاشقش شده

                                                   
  .)بنگاِل غربي( کلکته ،دانشياِر بخش فارسي کالج موالنا آزاد  ∗
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 باعث دلگرمي دوستداران اسالم و  ولي،هاي گذشته نرسد وفهکهرچند که ش. اند داشته
  . فارسي و اسالمي خواهد بودايران و فرهنِگ

ها و مدارس ديني در درس و تدريس زبان و  ها و دانشگاه کالجي نيست که شکّ
توان گفت که اينان فقط درس و تدريس  ولي بدون تأمل مي اند فارسي مشغول ادبيات

 فارسي مثل ادبياتو گسترش زبان و  اينان در توسعه  ودهند نصابات ميبر طبق 
 ، پونه، هندمثالً انجمن علوم شرقي کلّ. ر و مفيد نيستندثّؤهاي ادبي و فرهنگي م انجمن

معارف الة دائر،يي بمبئي انجمن آسياة شعب، انجمن بزم ايران کلکته، کلکتهيانجمن آسياي
 ، دارالعلوم ديوبند،هگر فين اعظم دارالمصنّ، بمبئي، انجمن تحقيق علوم اسالمي،حيدرآباد

 ، دهلي،فينالمصنّة ندو،نو  دهلي، هنديي اردو انجمن ترقّ،نو  دهلية اسالميهي ملّةجامع
 انجمن ، شعبة هند و ايران، باروده، ادارة علوم شرقي، پونا، تحقيقات تاريخي هندةدائر

يگر هاي علمي و د نو و همچنين انجمن  دهلييروابط فرهنگي هند و کشورهاي خارج
  .دهند ي انجام مي مهمةمطالعات زبان و ادب فارسي وظيف  بهراجع

کلکته در  مسائل دربارة اين زبان شيرين حلِّ به ،داردچنانکه بنده از کلکته عالقه 
  .دبپرداز

 ، بسياراند،ها  تدريس و گسترش زبان فارسي در بنگاله مثل ديگر ايالت،مسائل درس
 خانة فرهنگ ايران در هند و وزارت علوم و ،هندايران در  محترم ِتراولي اگر سف

شاءاهللا چراغ فارسي که هنوز   ان،فرهنگ جمهوري اسالمي ايران از صدق دل کمک کنند
اختيارداران را . ي خاموش نشده است بار ديگر فروزان خواهد شدطور کلّ  بهدر بنگاله

  .ندنک اري ايفثّؤ فارسي سهم مادبياتبايد که در حفظ و پرورش زبان و 

  مسائل و حلِّ آن
۱. ت شصت سال خدمات پرارزش و ارزندهدر کلکته انجمن بزم ايران از مد 

 نه فقط ميان مسلمانان ،دهد  فارسي انجام ميادبياتفت زبان و گسترش و پيشر به
لذا اين انجمن اليق و . بلکه ميان هندوان و ديگران هم فارسي را آشنا کرده است

ل دربارة پيشرفت  مفصّةبتواند برنامتا  ،هاي مالي است ترين کمک سزاوار بزرگ
 فرهنگ ايران اولياي وزارِت. پوشاندب عمل ةا بزودي جامر فارسي جديد مطالعاِت
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ه شته کنند تا بر طبق آن کمک مالي در دسترس بزم ايران گذابايد که برنامه تهي
  .شود

۲. شايد ،دست آورد هي ب زبان و ادب فارسي ايران آگاهِتاگر کسي بخواهد از وضعي 
ايرانيکا  -ندوي اةهاي مختلف مجلّ تر از شماره تر و آزموده اي مناسب وسيله هيچ
 ةايست در زمين ايرانيکا مجلّه -ندويکند که ا لذا بنده اولياي اين بزم را آگاه مي. نباشد

 .هقار  و مشترکات تاريخي ايران و شبه،فارسي و فرهنگ ايران
ه شود اي تهي  برنامه،دان و دانشجويان فارسي از فارسي جديدبراي آشنا کردن استا .۳

انجمن بزم ايران و   بههاي فارسي از ايران مستقالً ها و روزنامه که کتابها و مجلّه
 .ها ارسال گردد ها و دانشگاه دبيرستان

 در انجمن ايران کالسهاي فارسي ادامه داشت و يک ، اسالمي ايرانپيش از انقالِب .۴
کلکته اعزام   بهيراني براي تدريس فارسي در انجمن از طرف دولت ايرانآموزگار ا

کالسهاي .  اسالمي اين سلسله قطع شد مشغول کار بود ولي بعد از انقالِب،شده
نو داير است و  هنگ ايران در بمبئي و در دهليرهاي ف  فارسي جديد در خانهزباِن

بمبئي و دهلي اعزام   به اسالمي ايرانطرف جمهوري ن ايراني ازدااستا. ادامه دارد
گويم که  فانه ميسأ ولي مت،اند تدريس فارسي مشغول  بهاند و در آن شهرها شده

اند که از يک استاد ايراني   فارسي در کلکته چه تقصير کردهعاشقان و دوستداراِن
 که  آموزش و پرورش ايراناولياي سفارتخانه و اختيارداران وزارِت. اند محروم شده

 هر بار وعده نمودند ولي اين وعده هنوز ،اند کردهبازديد  انجمن ايران در کلکته از
هات کنم که توج اين جهت از اولياي محترم تقاضا و خواهش مي هب. وفا نشده

 تا بزودي کالسهاي زبان فارسي در انجمن ،اين امر مبذول بفرمايند  باخودشان را
 .بزم ايران بار ديگر باز شود

ي انجام  مهمنقِشها  ها و روزنامه دانند که در توسعة زبان و ادب مجلّه مي همه .۵
 هاي فارسي ايران ها و مجلّه  فرهنگ ايران بايد که روزنامهةچنانچه خان. دهند مي
 .مسلسل ارسال کندطور  بهانجمن بزم ايران و ديگر مراکز علمي در کلکته  به
لذا بايد . رندثّبسيار مؤه در آموختن فارسي اند ک يون و راديو هم بهترين وسائلزتلوي .۶

يون اين کشور راه آموختن فروغ ز راديو و تلويةوسيل هه کنند که باي تهي که برنامه
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براي درس و تدريس فارسي جديد براي  (Channel)ل اناک. زبان فارسي آسان شود
ري امروز براي تدريس صزيرا که وسائل سمعي و ب. هنديان مخصوص بشود

 .داردوجود هاي خارجي  زبان
 زيرا ،طور کامل بينند ه ايران جديد را ب، نمايش بدهند که مردميهاي نظر بنده فيلم به .۷

العاتي علمي ايران امروز اطّ  بهکه ايران کالسيکي و سنن قديم اينجا هست و راجع
شناسي هرچه بيشتر  کنند که مردم دربارة ايران بايد که کتابها را وارد. نيستموجود 

ها ترتيب دهند  ي نمايش بدهند يا مثالً سخنرانييها فيلم. دست بياورند هالعاتي باطّ
 ايران دانشمنداِن. تبادل شودهاي هند و ايران  ز ايران و هيئتهاي فرهنگي ا و هيئت

متقابالً . استاد ايراني در کلکته تشريف بياورند و درس بدهند. يندآ سوي هند مي
 فرهنگ هند ةد بايد که خانننگ ايران در هند وجود دارهاي فره طور که خانه همان

برقرار شود  ايراندر شهرهاي مهم. 
 انجمن ة کتابخان،ي ملّة کتابخان، انجمن ايرانةهاي بنگاله مثالً کتابخان کتابخانه .۸

بنگاله   بههاي پرارزش فارسي مربوط  عاليه پر از نسخهة مدرسةي و کتابخانيآسيا
 استخيلي مفيد و کارآمد . ن و پژوهشگران پوشيده نيستقار محقّبستند و اين ه

ولي بدون پول اين . بشوندانجام آوري و مطالعه و تصحيح و چاپ اينها  اگر جمع
قان و پژوهشگران ه بشود که دولت ايران محقّاي تهي  لذا برنامه،استو خيال خواب 

 جمهوري اسالمي  يا اگر رايزن فرهنگي،کلکته را در اين زمينه کمک مالي برساند
صورت کتابي يا کتابهاي   بههاي پرارزش را تواند آن نسخه مايل باشد ميايران 
رساند بچاپ  بهدمتعد. 

قان و استادان فارسي در کلکته چه تقصير گويم که پژوهشگران و محقّ متأسفانه مي .۹
عد ب. اند شان است محروم شدهآرزوهايس که کشور اند که از زيارت ايران مقد کرده

 دکتر هيرا لعل چوپرا و دکتر عطا کريم ،قاز استادان محترم آقاي دکتر محمد اسٰح
 لذا از اختيارداران ، بيست و پنج سال شده است که اين سلسله قطع شده است،برق

 .ه بکنند توجمسئلهاين  بهکنم که  استدعا مي
خدمت  هباست  سال سيهاي فارسي مثل انجمن استادان فارسي هند که  انجمن .۱۰

هاي  دهد و انجمن پژوهشگران زبان فارسي که در سال ي انجام ميفارسي کار مهم
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 بايد که است،عهده داشته  بهرا  هاي گسترش زبان فارسي تاليوجود آمده فع ه بيراخ
هاي ترويج و پاسداري زبان فارسي  تاليعها را مستحکم سازند و راه ف اين انجمن

 .هم شودهاي جهان فرا مثل ديگر زبان
نظر من  هاي گسترِش زباِن فارسي در کلکته و در سراسِر هند به  راهمختصراً
  :اينجاست

  .اجراي بورس تحصيلي براي تشويق دانشجويان دانشگاهي زبان فارسي .۱
 .التحصيالن ها براي فارغ پيدا کردن شغل .۲
 .ودش و چاپ و فروش کتابهاي تحقيقي که در اين زمينه آماده مي امکانات براي نشر .۳
۴. ه کتب و مجلّات و امکانات تحصيل براي استادان زبان فارسيتهي. 
 .ايران و درس بازآموزي استادان فارسي  بهها مسافرت .۵
هاي ايران در  ط کتابفروش آن توسهند و شهرهاي مهم  بهورود مطبوعات تازه .۶

 .ه و عليگر، حيدرآباد، دهلي، بمبئي، پتنا،کلکته
 .ه شودهاي آنجا تهي ن براي استفاده از کتابخانهامکاناتي براي ديدار از ايرا .۷
ديگر مانعي در حفظ و پرورش ، شود مذبور طبق مراد حلّةيدوارم که اگر مسئلام 

  .هاي علمي و فرهنگي هند نخواهد ماند هاي و انجمن زبان و ادب فارسي در آموزشگاه
  


