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  شناسي                                 سهم صدرالد ين عيني در پژوهش و متن
  زبان هند آثار سخنوران فارسي

شناس  سندة زبردست، مورخ و زبانير و نويهمچون شاعر شه ينين عي            استاد صدرالد 
 اود، يگردان ية خود غنيک را با آثار گرانماينة علم و فرهنگ تاجيسنج گنج نکته
 يک و افکار ادبيات کالسيادب به ق راجعيمعلومات عم. ز بودين ينظر قيشناس دق اتيادب

 ينين عي            استاد صدرالد  يسندگيو نو يمردمان ممالک شرق، طبع بلند شاعر يکيو استت
ابوعبداهللا  يو ادب يات و آثار علميح  به راجع يقات ارزشمنديدان آمدن تحقيم به باعث
دانش و  ، احمدين محمود واصفي   الد  نينا، زيابن س ي، ابوعليرازيش ي، سعديرودک

زبان  يات فارسيادب يدر معرف ينيع صدرالديننقش . است دهيگرد يبان فارسيگر اديد
کستان يهند در تاج يگو يشناخت سخنوران معروف فارس. ز بزرگ استيهندوستان ن

. کند يه ميتک ينيع صدرالدينپربرکت استاد  يها تيفعال  به محض يخيدر مرحلة نو تار
ده يزبان هند برشمار يات فارسي     ّ     ن محق ق ادبيک نخستياجمعاصر ت يشناس اتياو در ادب

ن کشور يا يگو ياز سخنوران فارس يات برخيجاديات و ايح به راجعکه  شود يم
ق سخنوران ينة تحقيدر زم ينيع صدرالديناستاد  يها تيرة فعاليدا. معلومات داده است
 ده استيخود کش يسو به                  توج ه اهل پژوهش را کهرسد  ينظر م  به قلمرو هند گسترده

استاد عيني و «مرداناف تحت عنوان  يزدان عليک امرينوشتة دانشمند تاج به توان يمکه 
  .١اشارت نمود »زبان هندوستان ادبيات تاجيک

زبان هند، پيش از همه،                                                خدمت استاد صدرالد ين عيني در پژوهش ادبيات فارسي
نويسي در  اي خاص تذکرهه           ّ بر پاية سن تکه  »نمونة ادبيات تاجيک«در تأليف اثر 

                                                   
  .١٧-١٢زبان هندوستان، ص  ناف ا، استاد صدرالدين عيني و ادبيات تاجيکمردا علي  .١
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عنوان آخرين تذکره در ادبيات کالسيک هم اعتراف   به و قلم آمده به يادب فارس
                           در ايام پ ر از تضادهاي فکري ١٩٢٥سال در اين کتاب . رسد نظر مي  به شده است،

درباره مؤلف .                           ّ                      قلم آمده، بر اثبات هستي مل ت تاجيک نقش مؤثر گذاشت به
                              هاي مختلف در قسمت مقد مة تذکره تاجيک در حوزه نمايندگان ادبيات فارس و

  :ده استآورطور ذيل  به
از عهد استاد . انديشه گرفتم دربارة وضع اين مجموعه ترتيب ذيل را در ”

در ماوراءالنهر و ترکستان که  ابوالحسن رودکي تا حال از آثار اديبان مشهور
قدر وسع   به اند، سانيدههم ر به اين سرزمين مناسبتي به اند، يا اين که رسيده

هاي منظوم و منثور جمع کرده                                   تتب ع جامع و گنجايش حجم کتاب نمونه
  .١“شود مي

ن هند، از جمله، يدر سرزم يات فارسيندگان ادبينمادرباره  ينيع صدرالديناستاد 
 ،٥وب هندي، نج٤يدهلو ي       ّخان تجل  نيحس ، اوالد٣يانکاليم ي، قاسم کاه٢يبدر چاچ
 ن امريا.     ّ           ش اط الع داده استيگران در تذکرة خويو د ٦يريکشم ازين شاه خواجه

ک يات فارس و تاجيندگان ادبينما يها سروده به ينيع صدرالدين                توج ه خاصة استاد   به
  :ب هندو نوشته استينج دربارةاز جمله، . د دارديدر هند تأک

 فضال مشهور بوده، باز به در بخارا يچند. ست يهجر ١٣قرن  ياز شعرا”
  .٧“آباد رفت  وطن خود شاهجهان  به

گر يت ديب ٩و  »االحباب ةحتف«ت نمونه از اشعار شاعر را از يب پنج ينيع صدرالدين
  .س آورده استياض دستنويک بيرا از 

                                                   
  .١٠-٩ص  نمونة ادبيات تاجيک،، سرسخن ،درالدينعيني ص  .١
  .۶۳-۶۰همان، ص   .٢
  ٩٥-٩٤ص ، همان  .٣
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همان سخنوران   به شترين اثر بيدر ا ينين عي            استاد صدرالد که  روشن استاينجا از 
 ا از هندياند  هند رفته  به مرو ماوراءالنهرا از قليکه                         زبان هند توج ه نموده است يفارس
در  يچند يني   ّ         تذک ر استاد ع يب هندو از روياز جمله، نج. اند بخارا و سمرقند آمده  به

که  ن عامل باعث آمدهيشة ما همياند   به وطن خود برگشته است و به                 ًبخارا بوده، بعدا 
گونه  نيگر، هميد يواز س. ديوارد نما »کيات تاجينمونة ادب« به ن سخنور رايا يو

 هند مسافرت و اقامت نموده است،  به و    ً                        اصال  از چاچ ماوراءالنهر بودهکه  را يچاچ بدر
  .است تذکرة خود وارد نموده  به

از که  يدهلو ي       ّخان تجل  نيحس در مورد اوالد ينيع صدرالدينن، استاد يهمچن
غ از يار کاشغر هجرت کرده، در آنجا در موضع خواجه  به يدهل اش يوطن اصل
د يتأک اووان بودن يد صاحببر ارکند متوطن گشته است، معلومات داده، يمضافات 

  .١نموده است
ات ينمونة ادب” به زبان هند تنها محدود يات فارسياز ادب ينيشناخت استاد ع

و  يراث ادبيم به شيحدة خويفات عليدر مقاله و تأل ينياستاد ع. ستين“ کيتاج
از جمله، او در .                      ز توج ه ظاهر نموده استين نين سرزميا گر سخنورانينامة د يزندگ
و  يريکشم ي، محسن فانير خسرو دهلويام به ش راجعيخو يها از مقاله يبعض
 ير خسرو دهلويدر مورد ام. ان نموده استيش را بيخو يعلم يها گران مالحظهيد

آن را سال که  »يرازيش ين سعدي   الد  خ مصلحيش«شتر در رسالة يب ينيع صدرالديناستاد 
ندة يو نما يرو سبک سخن سعديقلم آورده بود، ابراز نظر نموده، او را پ  به ١٩٤٢

 صدرالدينن کتاب استاد يهمزمان، در ا. است خواندهعصر  يات فارسيبرجستة ادب
آنان، فرستادن اشعار  يها و خسرو، مکالمه و مکاتبه يسعد يروابط ادب به راجع ينيع
که  ر خسرو سخن رفته استيات اميجاديا  به يخ سعديند شبل يو بهاگر يهمد يبرا
ر خسرو يام يراث ادبيرا صاحبند و در شناخت م يگمان ارزش مهم علم ين مباحث بيا

  .دارند يانيت شاياهم

                                                   
  .١٦٨-١٦٧ص  تاجيک، نمونة ادبيات، سرسخنعينی صدرالدين،   .١
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 شش«                       ب دادن و نشر مکم ل کتاب يضمن ترت ينيع صدرالدينن، استاد يدر برابر ا
 يادآوريآور  دانان نام يقيون موسک همچيبان فارس و تاجين اديتر از بزرگ »مقام
ر يام  به همزمان، بحث آثار منسوب. باشد يز مين ير خسرو دهلويان آنها اميمکه  کند يم

کسب نموده  ين علميگاه و مقام معيجا ينيع صدرالديناستاد  يها ز در نوشتهيخسرو ن
از امير خسرو   به »شيچهار درو«تعلق اثر معروف  عدم ف مسئلةين رديدر ا. است

و  يخيل تارية دالين اثر بر پايا يکستاني                در مقد مة نشر تاج ينيع صدرالدينجانب استاد 
 يها از نگاشته يکي     ً واقعا   ينين عي                   شگفتار استاد صدرالد ين پيا. ثابت شده است يعلم

ک نقطة ختم يتاج يشناس اتيبحث مذکور در ادب  که به رود يشمار م  به يقيمعتبر تحق
  .گذاشته است

      ّ  با تخل ص که  يير نوايش يان اشعار علياز م ،اسيبا روش ق ينيع درالدينصاستاد 
 يا ف رسالهيبا تألاو  .رون آورده استيرا ب يريکشم يفان اشعارسرود،  مي شعر يفان

 يفاناو را سروده وان ياکثر اشعار د ،يير نوايش ير عليات ميجاديات و ايح به راجع
جدا  يير نوايش يعلهای  عار فاني را از سرودهاين ترتيب استاد اش  داند به مي يريکشم

  .داده استخاتمه را آثار دو سخنور  يشناس متنکرده و بحث 
ق يزبان هند در تحق يات فارسيدر شناخت ادب ينيع صدرالدينشتر خدمت استاد يب

رزا يشناخت م يخير تاريس اگر. رسد يمشاهده م  به دليرزا عبدالقادر بيروزگار و آثار م
ستة يمرحلة شاکه  گردد يم، روشن مييمرور نمارا کستان يدل در تاجير بعبدالقاد

 افته، تايآغاز  ينيع صدرالدين يها کستان محض از نوشتهيز در تاجين يشناس دليب
  .ان دارديامروز جر  به

قابل  يعلم يها قبل از انقالب اکتبر کوشش يمرکز يايدر آسکه  د نموديد تأکيبا
دل بارها در تاشکند يدل صورت گرفت و آثار بيافکار ب و يزندگ يجهت معرف     توج ه

  .ديور طبع آراسته گرديز  به و سمرقند و بخارا) ١٩١١، ١٩٠٠، ١٨٩٢(
دل توسط احمد دانش يآثار ب ياجتماع يها شهياند ها در راه پژوهش  ن تالشينخست

دل را ياز ب يمنتخب يها تيها و ب ياض منثور خود رباعيدانش در ب. صورت گرفت
ها بنا بر حسن انتخاب دانش بعدها توسط استاد  يها و رباع تين بيده و اکثر اداح يتوض

  .طور شاهد قول مورد استفاده قرار گرفته است  به ينيع صدرالدين
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، ١١، ٧ مارهش( ١٩١١، )٦ مارهش( ١٩١٠هاي  سالدر  »شورا«           ّ  وقتي در مجل ة 
نگارش يافت و در آن  ها در شرح حال بيدل يک سلسله مقاله ١٩١٧و  ١٩١٢، )١٧
شرح  دربارةعلي ابن عمر از خوقند      محم د و اکبر طغايف جان ادريسي، علي عالم

 طور غير به عيني نيز صدرالدينحال بيدل نظر خويش را بيان داشتند، در آن مباحثه 
 چنانچه، وي در مکتوب جوابي. مستقيم اشتراک نموده، اظهار عقيده نمود

 »خزانة عامره«معلومات  به تکيه باجان ادريسي  عالم، درس بخاري خود شريک به
خان آرزو شرح حال           الد ين علي سراج »   ّ    الن فايس مجمع«آزاد بلگرامي و  علي مير غالم
زبان ازبکي ترجمه شده، در   به جان ادريسي آن توسط عالمکه  قلم آورد به بيدل را
قت نخستين تدقيقات اين نامه آن و. چاپ رسيد به )٢ ماره، ش١٩١٢( »شورا«   ّ  مجل ة 

 هاي بحث به توانستکه  رفت شمار مي به مفصل در شرح حال بيدل در آسياي مرکزي
  .گذاردبدر اين مورد نقطة ختم 

نمونة «دل در کتاب يرزا عبدالقادر بيم به راجع ينيع صدرالدينسپس، نظر استاد 
 دربارةرا  خود يها شهياند ن کتاب يان شده، همزمان موصوف در ايب» کيات تاجيادب

ماوراءالنهر اظهار نموده  يدر حوزة ادب يروان ويدل و ظهور مکتب پيرو بيشاعران پ
           ّ        بسا جالب دق ت استاد  ياز آن جمله، هنگام ذکر احوال و آثار احمد دانش فکرها. است

  .رسند ينظر م به دليدگران بيدر خصوص تقل ينيع صدرالدين
 ماره، ش١٩٤٧؛ ٧ ماره، ش١٩٤٦( »شرق سرخ«      ّ  در مجل ة  ١٩٤٧-١٩٤٦ يها سالدر 

 نشر  به »دل و آثار اويرزا عبدالقادر بيم«ر عنوان يز ينيع صدرالدينچند مقالة ) ٣، ٢، ١
، يدل، زمان زندگيب دربارة ينيع صدرالديناز اثر بزرگ  ييها ها بخش ن مقالهيا. ديرس

د مونوگراف استا ١٩٥٤سال  در بعدتر،. مختصر آثارش بود يشرح حال و معرف
 »دليرزا عبدالقادر بيم«                                   مکم ل در شکل کتاب جداگانه تحت عنوان  ينيع صدرالدين

معلومات مختصر دربارة « يها            قسم او ل باب. از دو قسم عبارت بودکه  قلم آمد  به
 يها قسمت. را فراگرفته است، »دليات بيجاديا«و  »دليترجمة حال ب«، »دليب
 »اتشيح يها دوره  به دليات و تفکر بيادجيمناسبت ا«، )٩٧-٥٩ ص( »دليات بيجاديا«
دل در يمکتب ب«، )١٠٧-٩٨ ص( »دليزبان، اسلوب و صنعت شعر ب«، )٩٨-٩٧ ص(

نسخة «، )١١٠-١٠٨ص ( »انهيم يايدل در آسير بيتأث«، )١٠٨-١٠٧ص ( »ياسلوب ادب



  ٤٦٤  قند پارسي

ل ي                           باب سوم قسم او ل کتاب را تشک) ١١٣-١٠٨ص ( »يف ويدل و تحريات بيکل ياصل
 يکيري                      در قسم دو م کتاب آثار ل. گردد ين آن محسوب ميتر ن و مهميتر کالنکه  اند داده
 يفات نثريو تأل گوناگون يها ده، قطعه و پارچهيقص ٨، يرباع ١٠٤      مخم س،  ٣غزل،  ٣٦
  .اند دل آورده شدهيب

استاد  »اتي  ّکل «ام -١١              ً       ّ  جداگانه و بعدا  در مجل د  صورت  بهن کتاب نخست يا
  .ده استيدست چاپ رس  به زين ينيع صدرالدين

دل يب يراث ادبياشعار و م يها تير روزگار و آثار و خصوصينشر اثر مستقل فراگ
که  يشود و طور ين سخنور محسوب ميروزگار و آثار ا ين اقدام در مورد معرفي   او ل
 کستانيدل در تاجيق روزگار و آثار و نقد شعر بين کتاب جامع در تحقيم، نخستيگفت
 بود ين شخصينخست ينين عي        ز صدرالد يجهان ن يشناس در علم شرق. ودر يشمار م  به

ارزش و مقام . ديانجام رسان  به دل خدمت بزرگيرزا بيو آثار م يدر پژوهش زندگکه 
 يشناس دليآن تا امروز در حوزة بکه  ستي  حد  به ينيع صدرالدينن رسالة استاد يا

. ده استي             م ل اعتراف گردقات مکين تحقيسته و نخستيقات شايهمچون تحق يجهان
 ياسالم يدر جمهور ي  ّ     خط  فارس  بار نشر شدن آن بهن نکته دو يل روشن اثبات ايدل
کوشش   ه                                   ن کشور طاهر شهاب و بار دو م باز هم بينخست توسط دانشمند ا .استران يا

زاده  يا قاريض ،ن کشوريز توسط دانشمند ايدر افغانستان ن. رجيشهباز ا يرانيدانشمند ا
  .ديبرگردان و منتشر گرد ي  ّ     خط  فارس  به مذکورکتاب 

 ينب و ب از افغانستانيگر، از جمله اسداهللا حبي      ّ     از محق قان د يارين، بسيدر کنار ا
قات خود يدر تحق يشناس دليدر ب ينين رسالة استاد عيمقام ارجمند ا  به از هند يهاد

  .اند دهک استفاده کريات تاجيمت سردفتر ادبي                         اشارت نموده، از افکار پ رق
مقام   به نوشته است، ينيع صدرالدينکتاب استاد   که به يا            رج در مقد مهيشهباز ا

  :بلند داده، از جمله نگاشته است يبها يشناس دليدر ب ينياستاد ع
پژوهان  دليقات بيتحق يبنا دل، در واقع سنگيدر مورد ب ينيع يها دگاهيد”

 يها ز پژوهندگان در پژوهشا ياريقرار گرفت و بس انهيم يايدر آس يبعد از و
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  .١“را تکرار کردند ينيات عيش نظريخو
بحث  به ن اثر قبل از وروديدر ا ينيع صدرالديناستاد که                       نقطة قابل توج ه آن است

ز معلومات يدل نيب يزندگان دربارة يخيتار يها معلومات سرچشمه به هيتک با ياساس
 ديهم رس يا جهينت به توان يماينجا از . ب را نامبر کرده استيعصر اد داده، سخنوران هم

دل نبوده، بلکه سهم استاد را يموضوع بحث روزگار و آثار ب به ن کتاب تنها محدودياکه 
  .دهد يهند در زمان شاعر نشان م يو فرهنگ يو اجتماع ياسيق اوضاع سيدر تحق
، يدبا يها ة تذکره و سرچشمهي             بار او ل بر پاکه  ن اثر آن استيا ن ارزشيتر مهم

. طور مفصل آورده شده است به دل در آنيب يو علم يراث ادبيشرح حال و م يخيتار
مطالب  به ن سخنور ممتازيش از همه، در شناخت نامة روزگار اي، پينياستاد ع
روزگار شاعر را   به مربوط يسندهاکه  کوشد يه کرده، ميدل تکيزمان ب يادب يها تذکره

 دليب يراث ادبيدر مورد شرح حال و م يژوهشگران بعدشتر پين رو، بياز ا. ديق نمايدق
  .اند ه نمودهيتک ينيع صدرالدينمعلومات استاد   به

و  يو عرفان ي، افکار فلسفيدل در شعر و شاعريگاه بيجا  به راجع ينيع صدرالدين
لسوف و يدل در نظر او فيب. ه نموده استيارانظر خويش ز ين بيدل يذوق ادب يابي شکل
دل از منظر يمعرفت فلسفة شعر ب به ينيع صدرالديناستاد  .شناس است م جامعهيحک

 افکار شاعر را در رابطهکه  دينما ين جاده کوشش ميشود و از ا يوارد م يشناس جامعه
 يذوق ادب يابي ظهور و شکل يواسطة اساس. ح دهديشرح و توض يمسائل اجتماع  اب
 دانسته، کوشش تربيتم و يت و تعلسيط زير محيدر تأث ينيع صدرالديندل را استاد يب
مبهم  يها مسئله. ديرا بازگو نما وات اي     ّن ترق يمع يها هيپاکه  خرج داده است  به
ر يو تفس يدليدل، سبک خاصة بي   ّ           مرک ب شدن شعر ب يها مانند عامل  به ،يشناس دليب
رزا يم«در رسالة که  باشند يم ييها ن بحثيتر ن سخنور ممتاز از مهميا يها شهياند 

در  ينيع صدرالديناستاد  يح نظريصح يها خالصه. اند گرفته يجا »دليعبدالقادر ب
ن و يب کي     ّ     ث محق ق باريح  به شه و افکار او راياند       ّ          ان مدل ل و مستند يها، ب ن مسئلهي  ّ  حل  ا
  .گرداند ياثر را افزون م يمت علمينموده، ق يسنج معرف نکته

                                                   
  .٧٥ ص دل،يرزا عبدالقادر بيم، ن اثريدربارة ا ،درالدينص ينيع ،رج، شهبازيا  .١



  ٤٦٦  قند پارسي

ات يح ابيشرح و توض به ار سخنورافک  قيعممعرفت  يگاهي موارد برااستاد عيني 
ظهور مکتب  ين نقطة نظر کتاب مذکور برايدل پرداخته است و از ايجداگانة ب

  .کند يمهم خدمت م يها از سرچشمه يکيعنوان   به زيدل نياشعار ب يسينو شرح
زمان  يعرفان يها مکتب  به وند اويدل، پيب يها شهياند افکار و  يشناس سرچشمه

استاد  يعلم يها دگاهيز از ديه نيمجذوب ي، از جمله مکتب عرفانخود در قلمرو هند
 ينين عي      صدرالد که  دهد ين نکته بشارت از آن مياند و ا رون نماندهيب ينيع صدرالدين

 يو علم يفراوان ادب يها سرچشمه به دا نموده،يکامل پ ين اثر آمادگيف ايتأل رايب
 ييها نمونه ينيجام کتاب مذکور استاد عن، در فريعالوه بر ا. دا نموده استيپ يدسترس

ه و نشر آثار ياهتمام استاد در کار ته  بهاشاره  ن امرياکه  آورده استرا دل ياز اشعار ب
  :گويد در اين باره چنين میبرتلس .ا.ا. کند يکستان ميدر تاج يابوالمعان
ح با يرا با طرز نوشت صح يمت و درکاريپرق يها ن کتاب همة پارچهيا”
  .١“کند يم ميخواننده تقد به شانيدرکار يدهايات و قضاحيا

ات يکل يها سه و مقابلة نسخهير اساس مقابنه تنها  ينيع صدرالدين     ً        واقعا ، استاد 
ها  نسخه يبعض اختالف به در پاورقي و م کرديخوانندگان تقد به ح رايدل متن صحيب

ز يدل را نيد بيقصا يها تها و عبار گوناگون کلمه يها اشارت نموده است، بلکه تابش
  .ده استيح بخشيشرح و توض

دل، يهم از نظر معرفت و شرح اشعار ب ينين عي                               به طور عموم، رسالة استاد صدرالد 
ن ياشعار ا يفکر يها                      جهت مقر ر نمودن سرچشمهاز و هم  يشناس هم از نگاه متن

ن جاده را يروان استاد اينده باز نمود و منبعد پيپژوهشگران آ يرا برا يسخنور راه
  .ندهد مي ت ادامهيموفق  با

دل يب دربارة ينياز جانب استاد ع ين رساله و انجام پژوهش سودمنديف ايبا تأل
دل يکستان مسئله معرفت و شناخت افکار و اشعار بيدر جامعة تاجکه  امکان فراهم آمد

ز ياو ننه مطالعة اشعار ين زميد و در ايدا نمايمختلف جامعه گسترش پ يان قشرهايدر م
از . ديکسب نما يت فراوانيها عموم و چه در دانشگاه يالت همگانيچه در مکاتب تحص

                                                   
  .٧ ص دل،يرزا عبدالقادر بيم ،درالدينص ينيع،      مقد مه ،ا.برتلس ا  .١



  …شناسی سهم صدرالدين عينی در پژوهش و متن  ٤٦٧

ن پژوهش کامل در يعنوان نخست به اعتراف عموم به گر، رسالة مذکوريد يسو
در مورد  ينياستاد ع يعلم يبها گران يها شهياند ده، يک اعتراف گرديتاج يشناس دليب

  .ز مورد استفاده قرار گرفتندين يخارج        ّ   قات محق قانيدر تحق يابوالمعان
                                                                          پيوند استاد صدرالد ين عيني با فرهنگ و ادبيات هند در زمينة استفادة ايشان از 

                      ً                  هاي اين سرزمين و عموما  مواد تأليفات اهل  هاي محفوظ در کتابخانه سرچشمه
 که    ّ     مسل م است. زبان هندوستان نيز تقويت يافته است نويسان فارسي تذکره و تاريخ

سخنوران ادبيات تاجيک، از  دربارةاستاد عيني چندين رسالة علمي و مقالة جداگانه 
. قلم آورده است  به جمله استاد رودکي، حکيم فردوسي، سعدي شيرازي و ديگران

هاي فراواني،  براي تأليف اين آثار علمي استاد عيني از مجموع تأليفات و سرچشمه
غالم حسين طباطبايي،  »         َّ   سيرالمتأخ  رين«، امين احمد رازي »هفت اقليم«از جمله 

 و علي مجملي واجد »العلوم مطلع«، بلگرامي خان آزاد علي غالم »خزانة عامره«
با تأکيد بر اين نکته . است هاي ديگر اين سرزمين را مورد استفاده قرار داده تذکره
 و   ّ خط يهاي  خدمت استاد عيني در معرفي نسخهکه  نتيجه رسيد اين  هتوان ب نيز مي

هاي ادبي قلمرو هند زياد است و سهم مناسب ايشان در معرفت ادبيات  سرچشمه
  .زبان هند مجسم است فارسي

ش موفق بر آن ين اثر و مقاالت جداگانة خويف چنديبا تأل ينيدر مجموع، استاد ع
و  يادب يوندهاي، پي، هنر شاعريشناس زبان هند را از نظر متن يات فارسيادبکه  اند شده

ن در کشور ين سرزميزبان ا يات فارسي     ّ     ن محق ق ادبي                نموده، همچون او ل ين بررسيمثال اا
ف يش از همه، در تأليپکه ن عرصه يدر ا استاد يها خدمت. نديدا نمايپ يانيما مقام شا

گر يفات دين مقاله و تأليو چند »دليرزا عبدالقادر بيم«، رسالة »کيات تاجينمونة ادب«
ات يق ادبيک در تحقيات تاجيان سردفتر ادبيمقام شا به د،ان افتهيشان تجسم يا

راه استاد                ً         اهل پژوهش بعدا  در ادامهکه  اند زبان هند اشارت نموده، امکان داده يفارس
زبان هند را از راه و  يات فارسيادب يق و بررسيخاص تحق يها ها و مکتب انيجر

  .وجود آورند به مختلف يها روش



  ٤٦٨  قند پارسي
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