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اي را به نام سخن سردبير برای  بسان هر شماره از فصلنامه قند پارسی بايد مقدمه
کسوتان و پاسداران  پيش چند شمارة اخير قند پارسی به. خوانندگان فرزانه قلمی کنم

زبان و ادبيات فارسی در هند اختصاص داده شد، اما در اين شماره تصميم گرفتيم از 
  .ات فارسی در اقاليم گوناگون هند ياد کنيموضعيت زبان و ادبي

علم  ييو شکوفا يها همواره در بالندگ ت است که حکومتين واقعيانگر ايخ بيتار
 يشمندان و ادبايه توجهات آنان فرزانگان، اندياند و در سا داشته ينقش مهم و ادب

دوران  ن بهه دکيدر ناح يزبان فارسو  يرانيآغاز نفوذ فرهنگ ا. اند بزرگ ظهور کرده
 شاهيان، شاهيان، نظام توان در دوران عادلشاهيان، قطب گردد و دنباله آن را مي برميها  بهمني

د؛ يد بردند در خودمختاري بسرمي استقالل هندوستانپس از  جاهيان که تا اندکي و آصف
  .دوراني که اوج گستردگي علم و ادب و فرهنگ ايراني در سرزمين هندوستان بوده است

 سال ١٩٠حدود بود که  حاکم در دکن يها ن سلسلهيتر از مهم يکي،  يدان بهمنخان
و زبان  يرانياکه به فرهنگ  يبا عالقه فراوان آنها .کردند  ييدکن فرمانروا مناطق رشتيببر 

ظهور ي چون عصام يشاعر بزرگ ن دورهيدر ا .دنديکوش در توسعه آن، داشتند يفارس
  .به شاهنامه دکن شهرت دارد »نيالسالط فتوح«منظومش هند و اثر  يکرد که به فردوس

ان، يشاه ان، قطبيعادلشاهمستقل  يها حکومت ها، يحکومت بهمني پس از فروپاش
در  ينقش مهم  ک به نوبه خوديل شد که هر يتشک گريان و چند سلسله ديشاه نظام

  .فا کردندياي گسترش زبان فارس حفظ و
 ييها بر بخش يازدهم هجريل قرن يقرن نهم تا اوا جاپور که از اواخريان بيعادلشاه

ن ين اياز سالط ياريبودند و بس يرانيبان ايشاعران و اد يرايحکومت کردند، پذ دکناز 



  ٨  قند پارسي

م ين سلسله ابراهين پادشاه ايمشهورتر. سرودند يشعر م يسلسله، خود به زبان فارس
از  يو »نورس«  داشت و کتاب يمهارت خاص و هنر يقيبود که در موس يعادل شاه ثان

ن دوره، تحت ي، شاعر مشهور ايزيترش يظهور. برخوردار است يشهرت فراوان
  . را نگاشت »يسه نثر ظهور« يت ويحما

 شکل ن منطقهيا در يقمر يل قرن دهم هجريکه در اوا يگريد يحکومت محل
ن يا اکثر پادشاهان .ان بوديشاه ، سلسله قطباشتدوام د سال ٢٠٠گرفت و حدود 

، آنان، شعرا و اهل ادب در دربار ياسالم يعلما ند و، اهل شعر و ادب بودسلسله
قطب شاه پنجم  يقل ، محمد ن سلسلهيا ين فرمانروايتر معروف. داشتند ياژهيگاه ويجا

شهر  همو بود که. رود يان به شمار ميشاه قطب سلسله ياوج بالندگ يدوران وبود که 
در منطقه  يج زبان فارسيدر دوران حکومت خود به ترو يو. را بنا نهاد درآباديح يفعل

ن موضوع موجب شد که يهم. گفت يشعر م يد و خود به زبان فارسيدکن اهتمام ورز
ن يتر گبزر يدر جنوب هند، دارا ياسالم يدرآباد، به عنوان مرکز فرهنگيشهر ح
امروز پس از گذشت  يکه حت يبه طور ؛گردد يو عرب يفارس يکتب خط يها کتابخانه

ن ينوشته در ا و صدها هزار کتاب مرجع و دست يها کتابخانه کتب خط چند قرن، ده
  .دينما يدرآباد، محتاج ميشهر وجود دارد که همچنان محققان سراسر جهان را به ح

در  ين مروج شعر و ادب فارسيتر که بزرگه يدودمان آصف يهجر ١١٣٦در سال 
ن سلسله با عنوان نظام يحکمرانان ا. آمدند کار يدرآباد دکن بر رويهند بودند، در ح

بود و  يفارس زيزبان دربار آنها ن. حکومت کردند يهجر ۱۳۲۷الملک تا  مخفف نظام
ن مرکز يتر ه را که مهميدانشگاه عثمان ه کردند ويارا يات فارسيبه ادب يا خدمات ارزنده

 و نظام يف فرهنگ فارسيلأت .س نمودنديسأت، در هندوستان است يم زبان فارسيتعل
  .رود يشمار م   هب شانياثار مهم آاز ز ين يفارس يکتابخانه خط سيسأت

، يگوناگون دکن بر زبان و ادب فارس يها ر حکومتياپذر انکار نيثأبا توجه به ت
از  يا ن موضوع اختصاص داده شد تا مجموعهيبه ا يارسپن شماره از فصلنامه قند يا

 .ردين زبان فاخر قرار گيار پژوهشگران و عالقمندان به ايمقاالت در اخت
  علي فوالدي

  رايزن فرهنگي و سرپرست مرکز تحقيقات فارسي
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