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سخن نخست

ها و امیدها بیم

کرد که هنوز و همچنان ونیمه در هند این تصور را در من تقویتتجربۀ حضور یکسال

دیار زنده است، اما براي بالندگی آن باید تالش و گوشۀ این کهن زبان فارسی در گوشه

، تا با خرج داد، و باید موانع را از مسیر این دوندة خسته برداشت تکاپویی ویژه به

.سرعت بیشتر و کیفیت بهتر به راه خود ادامه دهد

اي روبرو  وقتی در یک مرکز خرید عمومی در دهلی یا حیدرآباد با فروشنده

دهد، یا وقتی  شویم که پاسخ مشتریان ایرانی و افغانش را با زبان فارسی می می

کند، و زمانی  فی میخوریم که کاال یا خدماتی را به زبان فارسی معر تابلوهایی برمیبه

ها و اسناد و نسخ خطی فارسی  هاي این دیار به کتیبه که در مراکز سیاحتی و موزه

شود که این زبان هنوز در رگ و ریشۀ مردم  خوریم، این حس در ما تقویت می برمی

.داردهندوستان جریان

حسن که به تازگی با پژوهشگري آشنا شدم به نام آقاي دکتر سید فیضان

.کار تصحیح منتخب دیوان فارسی و اردو از ناصرنذیر فراق دهلوي استاندردست

.هاي سوزناکی در عرض ارادت به ساحت نبوي دارد که چه سروده،شاعري متأخر

 هاي آموختۀ زبان فارسی است و نه ارتباطی خاص با گروه جالب این که مصحح نه دانش

اش به عرفان و تصوف و اسالم  لیل عالقهاو تنها به د.هاي هند دارد فارسی در دانشگاه

ها را از سواد  به زبان فارسی روي آورده، و با چه خط خوش و دقت باالیی این سروده

دهد که زبان فارسی در این سرزمین  ها همه نشان می این مثال.کند به بیاض منتقل می

.گیرد وج میشود و ا دار و پایدار است، و با اندك حمایت و نظارتی شکوفا می ریشه

هند  گوشه و کنارهاي زبان و ادبیات فارسی در  اما در مقابل بازدید از برخی گروه
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زند که آموزش زبان فارسی  ، این نگرانی را در من دامن میها وگو با استادان آن و گفت

، عالرغم کمیت قابل مالحظه، کیفیتی که باید داشته باشد را هاي هند در سطح دانشگاه

اري از استادان این رشته خود از تکلم به این زبان ناتوانند و حتی افرادي را بسی.ندارد

به عنوان مدیر گروه  ها آیند، ولی سال پرسی ساده هم برنمی ام که از پسِ یک احوال دیده

.اند استاد در دانشگاه کار کرده و

زد که باید به انگی ها و امیدهایی را در ما برمی زاویۀ مختلف، بیماین دو نگاه، از دو

.بر این اساس زبان فارسی  در هند از چند زاویه قابل بررسی است.هردو توجه نمود

ها  گذارم ، اما به دانشگاه هاي علمیه را فعال به زمانی دیگر وامی داستان مدارس و حوزه

هایی دارند از لیسانس تا فوق  اندازیم بر حسب قرار قانونی دوره ها که نگاه می و کالج

سیالبس (دکتري و دکتري، که ناچار باید به تناسب برنامۀ درسی  و پیش سسانلی

یعنی کمبود بودجه، یا .استاد مجرب و کتاب مناسب داشته باشند، که ندارند)مصوب

زبان، به ویژه ایران  هاي فارسی، یا غفلت کشورهاي فارسی ریزي نامناسبِ گروه برنامه

که نظارت دقیقی بر چاپ  یار نداشته، و اینهاست استاد اعزامی به این د که سال

وهمه باعث گردیده که هاي درسی فارسی در این سرزمین صورت نگرفته، همه کتاب

سال گذشته .هاي هند افت جدي پیداکند هاي فارسی دانشگاه کیفیت آموزشی در گروه

تنها  بازدید کردم که مدیر گروه فارسی و)در نزدیکی دهلی(از کالجی در شهر بریلی 

هیچ ایرانی از  کرده، ظرف بیست سالی که ایشان در آنجا خدمت میگفت  استادش می

.کالج بازدید نکرده است آن

هاي پایتخت و اطراف پایتخت یعنی دهلی و علیگره،  البته باید وضعیت برخی گروه

انۀ هاي ایران و کارکنان خ زبانان، اعم از استادان دانشگاه که ارتباط بیشتري با فارسی

چرا که ایشان در خالل مراودات علمی و فرهنگی و .کنیمفرهنگ ما دارند را مستثنا

با .گیرند میافزایی قرار طور طبیعی مدام در معرض بازآموزي و دانشپژوهشی به

مند هستند، هنوز از  حال حتی شاگردان این استادان نیز، که از معلمان بهتري بهرهاین

، هاي کارآمد و مناسب جاي کتاب آمد محرومند، و معموالً بهداشتن منابع آموزشی روز

در  ی، و هنوز متن آموزشی زبان فارسکنند کیفیت استفاده می از جزوات کپی شدة بی

رشتۀ اینوضعیت مقایسۀ  .دهۀ پنجاه است هاي دبستانیِ ها کتاب  بسیاري از دانشگاه



سخن نخست9

نی مثل روانشناسی، که دانشگاهی در هند با یک رشتۀ دیگر در حوزة علوم انسا

اي را  ترم تحصیلی چندین کتاب سنگین هفتصدصفحهدانشجویانش باید براي هر

شود که در تأمین نیاز اطالعاتی دانشجویان زبان و  کنند، به ما یادآور میبخرند و مطالعه

.تر به جبران مافات بپردازیم ایم، و باید هرچه سریع ادبیات فارسی کوتاهی کرده

اي که با حضور تعدادي از استادان زبان فارسی در دفتر سفیر  چندي پیش در جلسه

کسوت، باالتفاق، از نیاز  محترم ایران در هند برگزار شد، اکثر استادانِ باتجربه و پیش

که گفتند، و اینمبرم به منابع آموزشی و پژوهشی در حوزة زبان و ادبیات فارسی سخن

آموزي و آموزش ادبیات، و  ع در هرسه حوزة زبانبدون دسترسی به این مناب

.ثمر خواهد بود کمها  هاي ادبی تالش استادان در دانشگاه پژوهش

خوشبختانه در این راستا اقدامات ارزشمندي نیز آغاز شده که سخن نخست این 

ها دانسته و به  شماره از مجلۀ قند پارسی را فضاي مناسبی براي گزارش این فعالیت

.دهم توضیحی در این باب میاختصار 

گسترش زبان و ادبیات «نو شوراي  که پیش از حضور من در دهلینخست این

 االسالم والمسلمین المصطفی در هند حجتمعۀکوش جا با پیشگامی رییس سخت»فارسی

نظرانی از  آقا محمدرضا صالح شکل گرفته و جلساتی تشکیل شده و در آن صاحبحاج

نظرات  واهرلعل نهرو، و اسالمی ملی دهلی حضور یافته و نقطههاي دهلی، ج دانشگاه

هاي سراسر  بر روي برنامۀ درسی دانشگاه اساس مطالعهخودشان را بیان داشتند و برآن

خوشبختانه این مطالعه به کمال .هند در دستور کار مرکز تحقیقات فارسی قرارگرفت

توان با تکیه بر آن براي تدوین کتابی برداري است، و می نسبی رسیده و اکنون قابل بهره

کتابی که بتواند .کردهاي هند اقدام نسبتاً جامع در آموزش ادبیات فارسی براي دانشگاه

موجود را به دوش بکشد و در و پرغلط  مدغیر روزآبه تنهایی بار بسیاري از منابع 

.پیشبرد مقصد مزبور مفید واقع شود

زبانان،  ن متون آموزش زبان فارسی به غیرفارسیکه براي تدویحرکت مهم دوم این

ریزي نموده، و نود عنوان تألیف را در  معاونت پژوهشی بنیاد سعدي بنیانی محکم را پی

داده، که تاکنون بیش از ده عنوان کتاب ارزشمند از این سلسله دستور کار خود قرار

»)1(مینا«و»گام اول«ین ها با عناو تدوین و منتشر شده، و خوشبختانه دو عنوان از آن
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در هند نیز لباس نشر پوشیده و در دسترس استادان و دانشجویان زبان فارسی 

.قرارگرفته است

اي در فضاي خانۀ فرهنگ ایران در  اقدام مهم دیگر آغاز ساخت سالن چندمنظوره

هاي فارسی  دهلی است که در آن امکان دسترسی استادان و دانشجویان گروه

ي هند فراهم باشد، و ایشان بتوانند با مراجعه به آن براي برطرف کردن ها دانشگاه

قرار است در این سالن عالوه بر .کننداي دانشکدة خود اقدام نیازهاي فردي و کتابخانه

ارائۀ دستاوردهاي علمی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی هند در حوزة زبان و ادبیات 

ادبیات فارسی در ایران نیز در دسترس هاي حوزة زبان و  فارسی، آخرین پژوهش

.استادان و دانشجویان قرارگیرد

هایی که به صورت مستمر در هند انجام  امیدوارم این اقدامات در کنار سایر فعالت

هاي آزاد زبان فارسی در خانۀ فرهنگ ایران، و شده، ازجمله برگزاري کالس می

جلسات  هاي ادبی، خی پژوهشهاي آموزشی، و نظارت و حمایت بر برگزاري کارگاه

کنندة بخشی عنوان منعکس نهایت نشر همین مجلۀ قندپارسی، بهو در انجمن ادبی بیدل،

قاره مؤثر و مفید  دوستان هند، در اعتالي زبان فارسی در شبههاي علمی فارسی از تالش

.واقع شود

تیب الفبایی در این شماره نیز به رسمی که در شمارة پیشین داشتیم، مقاالت به تر

هاي شعراي فارسی  هایی از سروده عنوان مندرج شده و عالوه بر مقاالت علمی، نمونه

همچنین در بخش کلک .قاره در آن درج شده است زبان معاصر به ویژه مرتبطان با شبه

.شکرین یکی دیگر از خوشنویسان معاصر هند به همراه نمونۀ آثارش معرفی شده است

اند  شان انتخاب کردهاین مجله را براي نشر تحقیقاتاز همۀ عزیزانی که 

گزاري به ساحت زبان فاخر فارسی در این مسیر  که امکان خدمتسپاسگزارم، و از این

.کنم بالم و افتخار می برایم فراهم شده به خود می

اهللا شکراللهی احسان

1398ماه  نوزدهم اردیبهشت

نو دهلی –مرکز تحقیقات فارسی 


