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  سخن نخست

  دردسر يب ي از خون عاشق باده ريغ ستين  خمار يشراب ب يخواه يم خانهيم نيگر در

  پرشـكر  سازم جهان را »يقند فارس«ز  گر  دندان نهد يرك من برفارسممكن ُت ستين

  صائب تبريزي  

ويژه در ديار هميشه بهار . كرد آري قند فارسي زماني جهاني را پرشكر مي
هندو دوستانِ خماري بود براي اهالي فضل و هنر، كه  ارسي شراب بيهندوستان سخن ف

و از صورت زيبا و معناي فريبا  نشاند و مسلمان را در يك بوستان كنار هم مي
ي حمايت  دان در سايه سنجان فارسي سخنوران و سخن. كرد مي شان سرمست
در نهايت  شاهيان و شاهيان، بهمنيان، عادل پروري چون قطب هاي فرهنگ حكومت

از خاستگاه گوي سبقت را گوركانيان طي چندصدسال در آفرينش ادبي و علمي و ديني 
قاره در  حجم منابع و متون توليد شده به زبان فارسي در شبه كهاصلي اين زبان ربودند، 
  .استزبان، شاهد درستي اين ادعا  هاي فارسي مقايسه با ديگر سرزمين

كبي بود رهوار كه دين مبين اسالم سوار بر آن از زبان فارسي در هند همچنين مر
وقفه تا اقصاي هند و چين را درنورديد، و  ايران تا فراخناي شرق دور روانه شد، و بي

 گاهيجاهاي عرفان اسالمي رايج در اين ديار  و مكتب ،ينيعلوم د يظام آموزشبه مدد ن
به قوت خود  يدرس يها سدر مساجد و كالي به عنوان زبان ديني مسلمانان زبان فارس

در بسياري از مناطق مشرق  ن، تا آنجا كه هنوز و همچنان زبان ديني مسلماناماند يباق
  .ها، فارسي است ي تمدن زمين، اين گاهواره

هاي بسياري از متون  نخستين چاپ به عالوه در دوران آغاز صنعت چاپ در هند
بر بال و پر نشر پروازي دوباره را بار  گرفت، و فارسي اين فارسي در اين سامان صورت
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اما گويا اين سنت هستي است كه هر اوجي را . كرد، و اوجي باشكوه گرفت تجربه
 .افولي در پي باشد

هاي فرهنگي را  شكست همة قلعه زبان فارسي در هند رستمي بود كه ديرزماني بي
و راستي را كه پس از . گران انگليسي اشغال .شد كرد، تا آنگاه كه دچار شغاد فتح

هاي نخل بارآور  تركتازان اقتصادي و فرهنگي، استعمار پير چنان زهرآبش را بر ريشه
اما با  .كرد توان حس سال هرم سوزش آن را مي161زبان فارسي ريخت كه هنوز از پس

سال هنوز در خطة عجايب آنقدر ريشه دارد كه  همة ناسازي روزگار، اين نخل كهن
اش آنقدر شيرين و دلچسب است كه  اش اندكي آرميد، و هنوز ميوه هبتوان در ساي

ميوة آن و مانند مثل  د، تا از طعم بيفراخواَن ميهماناني را از دور و نزديك به سوي خود 
  :به قول ملك الشعراي بهار. برخورند
ــپ در  »هند«شكرپاسخان   كه يپارس ست يقند ــراف  ش يرحالوت ــد اعت ــا كنن   ه

كه در فضاي  است داشته ارسي طي دوراني نزديك به سه دهه، سعيفقند  نامة فصل
هاي ادبي  قاره، شيرازة اوراق پراكنده باشد، و بخشي از پژوهش دوستي اهالي شبه فارسي

و زباني و كتابشناختي در اين حوزه فرهنگي را پوشش دهد، و كوشش كند كه شعلة 
  .دوباره فروزان سازد اين زبان آتشين را از پس خاكستر وقايع ايام

و  بوسم؛ دست همه پژوهشگران گران پيشين اين مجله را مي تالش ةدست هم
فشارم؛ و دست استمداد به سوي همة عزيزاني  امروز اين ديار را به گرمي مي هنرورانِ
كنم كه جايگاه زبان پارسي را در هرجاي عالم بلند و بالنده و باشكوه  دراز مي

  .خواهد مي
  

   شكراللهياهللا احسان
  رييس مركز تحقيقات زبان فارسي

  دهلي نو
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