
  ٦  قند پارسي

  باچهدي

در هند و شبه قاره آشنا شدم نام دكتر  يات فارسيت زبان و ادبيکه با وضع ياز زمان
سطور  ين نام را در الباليا ايخورد و يگوشم م  به سيد محمد يونس جعفري همواره

 يدهل  به کشورم يزن فرهنگيعنوان را به که يدم؛ اما از زمانيديم يفرهنگ يها گزارش
از  ين استاد کهنسال ادب فارسيا يذاب و دوست داشتنت جيوارد شدم، با شخص

  .انس گرفتم يک آشنا شدم و با وينزد
 يهاهيها و کناالمثلبر ضرب يکه نشان از تسلط و يفارس  به استاد ين زبانيريش

د و يافزايه مين استاد گرانمايا يت علميت شخصيدارد، بر جذاب ين فارسيريزبان ش
در  يليالت تکميدر دوران تحص يفارسزبان  يريفراگ يش برايهايکوشبر سخت يگواه

  . ران استيا
التحصيالن  علت فراهم نبودن زمينه اشتغال براي فارغ برخي معتقدند که در هند به

شود اما وي که بيش از نيم فارسي، اقبال دانشجويان از اين رشته کمتر و کمتر ميزبان 
ق گذرانده، اعتقاد دارد و در جلساتي نيز تدريس و تحقي ربرکت خود را بهقرن از عمر پ

 »سواد با«التحصيل زبان فارسي  اين اعتقاد را آشکارا بر زبان جاري ساخته که اگر فارغ
هاي دولتي و غير دولتي  باشد بيکار نخواهد بود و محققان کشورهاي ديگر و سازمان

ناتواني  علت  براي وي يک مشتري هميشگي خواهند بود اما مشکل اين است که به
  .شوند سواد تربيت نمي برخي اساتيد، دانشجويان با

ت حجم ياختصاص و با رعا  به ديار است اما باين استاد، سخن بسيدر وصف ا
  . در هند اختصاص دهم ير فارسين استاد شهيا يمعرف به را يباچه سطوريمطالب د
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م در  ۱۹۳۰دكتر سيد محمد يونس جعفري، فرزند سيد محمد فاروق جعفري در سال 
تحصيالت ابتدايي و متوسطه را در اين شهر گذراند و سپس وارد . د شددهلي متولّ

اخذ مدرک فوق ليسانس زبان فارسي   به م موفق ۱۹۵۸در سال . دانشگاه دهلي گرديد
سه   به ايران رفت و نزديك ي بهم براي تحصيالت عال ۱۹۶۲در سال . از آن دانشگاه شد

تحصيل و تحقيق در زبان و ادبيات فارسي پرداخت و   به سال در دانشگاه تهران
  .اخذ مدرک دكتراي زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه تهران نائل آمد به سرانجام

را در دانشكدة ذاكر  يزبان فارس  به هند، خدمات خود به پس از بازگشت يو
كار  به كدهدانشگاه دهلي آغاز نمود و تا زمان بازنشستگي در اين دانش  به حسين وابسته

  .تدريس و تحقيق اشتغال داشت
هاي انگليسي، اردو و هندي نيز آشنايي  با زبان يدكتر جعفري عالوه بر زبان فارس

 يها ح نسخهيق و تصحينه تحقيدر زم يقات فارسيهمواره با مرکز تحق يو. كامل دارد
مجله  يز ترجمه مقاالت برايو ن يفصلنامه قند پارس يو نگارش مقاله برا يفارس يخط

نو  يران در دهليا ياسالم يجمهور يفرهنگ يزنيرا ياردو زبان راه اسالم که از سو
  .مانه دارديصم يشود، همکار يمنتشر م

  :ر استيشرح ز ي بهاستاد جعفر يو دانشگاه يبرخي خدمات علم
لد ج» كالم صائب«تصحيح و گردآوري ادبيات پراكندة صائب تبريزي تحت عنوان  •

 ؛م۱۹۸۲ف الف و ب، چاپ تونک راجستان، ياول مشتمل بر رد
ترجمة كتاب فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگ تأليف دكتر غالمعلي حداد عادل،  •

 م؛۱۹۸۵
 م؛۱۹۸۵ترجمه كتاب ماشين در اسارت ماشينيسم، تأليف دكتر علي شريعتي  •
ران، يا.ا.ج، خانه فرهنگ داس رامايانا نسخة منظوم سرودة گروهرش کتاب يرايو •

 م؛ ۲۰۰۸نو،  يدهل
 ، تأليف محمد وارث، زير چاپ؛)تاريخ عهد شاهجهان(نامه  تصحيح پادشاه •
 دربارة تاريخ هند، زير چاپ؛ يتصحيح مثنوي ابوطالب كليم کاشان •
 تصحيح ديوان صائب، جلد دوم، زير چاپ؛ •
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ده که از جمله يچاپ رس  به ات مختلفيدر نشر ين مقاالتيهمچن ياز و
 :ر اشاره نموديز يهامقاله  به توان يم

  ؛۱۳۸۵ماه سال ، آذر ۹، مجلة ارمغان، شمارة )هندخود سوزي زن در (ستي  •
 ؛۱۳۵۵، ارديبهشت  ماه سال ۲پير رومي و عارف هندي، مجلة ارمغان، شماره  •
 ؛۱۳۵۱خواجة فارسي، مجله يغما، شمارة اول، فروردين ماه سال  •
 ؛۱۳۵۲تير ماه سال  ،۴ خواجه بختيار كاكي، مجلة يغما، شمارة •
 ؛۱۳۵۳، دي ماه سال ۱۰سراپا، مجلة يغما، شمارة  •
 ؛۱۳۵۴، پائيز ماه سال ۱۸شمارة ) شيراز(ادبيات حافظ، مجلة خرد و كوشش   نگاهي به •
 ؛۱۳۴۹ماه سال  ۱۲و  ۱۰رباعيات عمر خيام، راهنماي كتاب، شمارة  •
 ؛۱۳۴۷ ، تير ماه  سال۷صائب، مجلة وحيد، شمارة   يك تحقيق كوتاه و جالب راجع به •
 ؛۱۳۵۳، فروردين ماه سال۵هاي محلي، مجلة سخن، شمارة  زبان فصيح و گويش •
 ؛۱۳۵۴، آبان ماه ۲علل تنظيم شاهنامة فردوسي، مجلة سيمرغ، شمارة  •
  ؛۱۳۶۳بحثي دربارة رباعي مال شاه بدخشي، مجلة كيهان فرهنگي، شمارة سال •

ران و يمشترک دو کشور ا يراث ادبيممنظور  نگهداشت  به ،يقات فارسيمرکز تحق
 ين زبان فارسيمحقق يهاخود از آثار و پژوهش يتيحما يها استيس يهند و در راستا

ن ياختصاص ا به ، اقداميشمندان هنديتالش اند به منظور ارج نهادن به نيو همچن
  .است آثار ارزشمند استاد سيد محمد يونس جعفري  نموده  ه قند پارسي بهفصلنامشماره از 

 
  علي فوالدي

  رايزن فرهنگي و سرپرست مرکز تحقيقات فارسي
  نو دهلي
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