
  دکتر محمد اسحاق  ٩٣

  دکتر محمد اسحاق

ها  يسين بنگاله در عهد انگليدر سرزم.) م ۱۹۴۷(ش از استقالل هند ين سال پيچند
از  يرشتة زبان و ادب فارس يخاموش نشده بود؛ ول يکلّ  ي بهچراغ زبان و ادب فارس

ها  ل در دانشکدهيتحص يفقط برا يآمد و زبان فارس ينظر م به ن منقطعين سرزميمردم ا
سندگان و يمتوقف شده بود و تعداد نو يان نگارشات ادبيبود، جر ها و دانشگاه

  .شد يده ميکم د يليسخنوران هم خ
زوال بود، شهر کلکته  به رو ين اوضاع آشفته که متأسفانه زبان و ادب فارسيدر ا
در  يالديستم ميبوده است، در آغاز قرن ب يو ادب يعلم ،يخي، تاريانقالبي که شهر

الت بنگال ير آن در ايارجمند و مفتخر را پرورش داد که نظت يآغوشش چنان شخص
ق صد رشک دکتر محمد اسحاق يت برجسته و اليآن شخص. شود يافت ميکم  يليخ

ق آن را يت کرد و مانند مادر مهربان و پدر شفيرا تقو يات فارسيبود که زبان و ادب
اوضاع زمانه همگام  چنان پرورش داد و پرداخت نمود که دوباره جوان و برنا شده با

هند و جهان علم و ادب دکتر محمد اسحاق را در سراسر کشور  يکويد و نام نيگرد
  .گسترش داد

عرصه وجود  به در کلکته پا. م ۱۸۹۸کم نوامبر يخ يتار به دکتر محمد اسحاق
پس . رفت يشمار م  به شهر ياز رؤسا يکيم بود که يحاج عبدالرح شنام پدر. گذاشت

در . م ۱۹۲۱ر، در سال يرستان هيکلکته و دب يدر مدرسه عال يلوم مقدماتاز حصول ع
از . م ۱۹۲۳ل کرد و بعد در سال يسانس تحصيش در مقطع لياسکات يسايدانشکده کل

  .١سانس گرفتيبا درجه ممتاز، فوق ل يات عربيدانشگاه کلکته در موضوع ادب
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  ٩٤  قند پارسي

 عنوان به نشگاه داکادر دا يو علوم اسالم يدر بخش عرب. م ۱۹۲۴در سال  يو
 ه که اکنون موسوميدر دانشکده اسالم. م ۱۹۲۶ار منصوب شد و بعد در سال يدانش
منصوب گشت و سپس، در  يو فارس يدانشکده موالنا آزاد است، در قسمت عرب  به

س يعنوان رئ ي بهدانشگاه کلکته نهاد و تا دوره بازنشستگ يسو  به رو. م ۱۹۲۷سال 
تخصّص داشت  ي، گرچه در زبان و ادب عربيو .١ت کردخدم يو فارس يبخش عرب

ان يافت و ميبسزا  يدر هند و خارج از هند، شهرت يک دانشمند فارسيعنوان   ي بهول
هنگام  به .اقتش قدر و منزلت گرفتيسبب استعداد و ل  ي بهدانشمندان و دانشوران فارس

و  يبان و ادب فارسق و مطالعه زيتحق يس در دانشگاه کلکته، دکتر اسحاق برايتدر
تهران رفت و در آنجا با استادان و دانشمندان  به .م ۱۹۳۰ران در سال يخ و فرهنگ ايتار

و  يخي، تاري، ادبيصحبت کرد و با کمک آنها مواد علم يارجمند زبان و ادب فارس
از دکتر اسحاق استقبال کردند و  يخوب به ران،ياهل زبان ا .٢نمود يرا گرد آور يفرهنگ
آن، در سطور  يها از نمونه يکياعطا نمودند که  يآن دانشمند فارس  به ستهيشا يمقام
نامور  يبير مسئول مجله ارمغان، که اديمد يد دستگرديوح. باشد ير درخور اعتنا ميز

  :کند ياد ميها  ن واژهيبود دکتر اسحاق را با ا
ته که در دانشگاه کلک يات فارسيمحمد اسحاق معلم ادب يفاضل محترم آقا”
از فضال و  يکيو  يات فارسياز دوستداران و مروجان زبان و ادب يکي

نه يم که هندوستان خزيا ادآور شدهيما کراراً  …باشند يدانشمندان هندوستان م
محمد اسحاق، گنجور و پاسبان  يران است و امثال آقايات ايلغت و زبان و ادب

  .٣“اند نهين خزيا
اروپا شد و از  رهسپار يأخذ درجه دکتر يراب. م ۱۹۳۸دکتر اسحاق در سال 

درجه  يسيزبان انگل  به »معاصر يشعر فارس«با موضوع . م ۱۹۴۰دانشگاه لندن در سال 
ره مسافرت نموده يا و غيتاليس، فرانسه و ايممالک سوئ  به افت کرد و سپس،يدري دکتر
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، و استعداد و يات فارسيزبان و ادب  به ار اويعالقه بس .١هند بازگشت به تيو در نها
احترام  يران، براين زبان، باعث شد که دانشمندان ايا  ي بهت و خدمات مهم ويصالح
 يران برايدولت ا. راه باشند به شه چشميدکتر اسحاق هم ييراير و پذيو توق يگذار

در  يآن ارجمند هند. ، دکتر اسحاق را دعوت نموديشرکت در جشن هزاره فردوس
شرکت جست  يمسافرت کرد و در طوس در بزرگداشت فردوسران يا  به .م ۱۹۳۷سال 

 .م ۱۹۴۴ران در سال يدعوت حکومت ا به دوباره يو .٢راد نموديا يو خطابه علم
را با  يا ران شناسان جهان شرکت نمود و مقالهيران رفت و در تهران در اجتماع ايا  به

و  ي، ادبيخي، تارياظ علمها از لح ن خطابهيا .٣ه نموديارا »رانيارتباط هند و ا«موضوع 
سبب آن خدمات ارزنده، دکتر  به باشد يم ياديت و ارزش زياهم يدارا يفرهنگ

و  ياسيخدمات س يافت نمود و بعدها برايدر» نيلوح زر«. م ۱۹۵۹اسحاق در سال 
 ران،يران، حکومت ايان مملکت هند و ايم يو ارتباط فرهنگ يدوست يدر راستا يملّ
  .٤اعطا نمود» يهشا لوح« شانيا  به

 يادبود سرعبداهللا سهرورديدر جلسه  يسخنران يبرا ۱۹۵۳دانشگاه کلکته در سال 
. راد نموديا يسه سخنران» يفارس يحروف تهج«در موضوع  ياو را انتخاب کرد و و

بنگاله و  يايگر، انجمن آسيکلکته، عل يها در دانشگاه يدکتر اسحاق در مذاکرات علم
 يها در کشور هند و خارج از کشور شرکت کرد و با مقاله يعلم يها گر انجمنيدر د
 يان، پژوهشگران و دانش آموزان فارسي، پر ارزش و معلومات ارزنده، دانشجويقيتحق
  .٥ض نموديمستف را

  يو ادب يخدمات علم
 يات فارسيج و اشاعه زبان و ادبيق و ترويدکتر اسحاق، در مطالعه و تحق يزندگان

ر يشه درگي، هميات فارسيفته و عاشق زبان و ادبيوانه و شيمرد د نيا. شد يخالصه م
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  ٩٦  قند پارسي

ران ينقش کند و فراگ يفايا يات فارسيشرفت زبان و ادبين فکر بود که چگونه در پيا
 ۱۹۴۴در سال  ي، ويکو و علمين هدف نيبا ا. ش ادامه دهنديمطالعه خو  به ن زبان،يا
ن يتر ن و مهميتر س نمود که بزرگيتأس »رانيانجمن ا«نام  ي بها در شهر کلکته اداره. م

اش نه فقط در  ن انجمن، که نام و آوازهيا .١باشد يدکتر اسحاق م يدر زندگان ييکار اجرا
ن يتر مين و عظيتر از مهم يکيده است، يچيدر کشور هند، که در سراسر جهان پ

گداشت بزر يبرا. رود يشمار م به ايدر دن يو فرهنگ يخي، تاري، ادبيعلم يها انجمن
. م ۱۹۹۳ار با شکوه در سال يبس يين انجمن، جشن طاليس اين سال تأسيپنجاهم

ران، يا ياز کشورها يبرجسته زبان و ادب فارس هاي شخصيتبرگزار شد که در آن 
ارزنده،  يها گرانقدر و مقاله يهايافغانستان، بنگالدش و هند شرکت جستند و با سخنران

ات دکتر اسحاق، تنها کوشش و يدر ح. م نمودنديتقددت يانگزار انجمن را خراج عقيبن
ب در سال يترت به زين» نايس يبوعل«و » يرونيب«باعث شد که جشن هزاره  يغ ويبل يسع

   .٢ران برگزار شوديار و پر شکوه در تاالر انجمن ايل بسيبا تجل. م ۱۹۵۷و . م ۱۹۵۶
ن سالگرد يو صدم» صدرا مال«ن سالگرد يبزرگداشت چهارصدم ن، جشنيهمچن

و ها  ن جشنيهمه ا د کهيکوشش دکتر اسحاق برگزار گرد به زين» براون. يج. يا«
، موجب يات فارسيشرفت زبان و ادبيگوناگون در راه مطالعه و پ يها بزرگداشت

 توجه دکتر اسحاق نارها،يو سمها  جشن يعالوه بر برگزار. ديتشنگان علوم گرد يرابيس
را با  ييها د و کتابيمبذول گرد يو فرهنگ ي، ادبيخي، تاريعلم يها چاپ کتاب  به

 يها ن، عکسير در عهد سالطي، کشميوان قاسم کاهيد: موضوعات مختلف همچون
» رانيانجمن ا« يگر را از سويد يو موارد يسيات انگليدر ادب ي، نفوذ فارسيادب فارس
  .٣ديمنتشر گردان

، يو فرهنگ ي، ادبيعلمي ها تي، ضمن فعال»رانيانجمن ا«منظور گسترش آوازه   به
. م ۱۹۵۶در سال » کايرانيندو ايا«نام  ي بهو فارس يسيزبان انگل  به را يا دکتر اسحاق مجله
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  دکتر محمد اسحاق  ٩٧

، يقي، تحقين علميوسته با در بر داشتن مقاالت و مضامين مجلّه پيهنوز ا انتشار داد که
. م ۲۰۱۲ل آن در سا ۶۵شماره . شود ياز طرف انجمن چاپ م يو فرهنگ يخي، تاريادب

با ارزش، معروف  يلين مجلّه، خيا. ده استيچاپ رس  به »در بنگاله يفارس«با موضوع 
در سراسر  يو ادب يارزنده است و در همه مراکز علم يرنده معلوماتيو مقبول و در برگ

از  يتعداد. رديگ ين قرار ميان دانشمندان و پژوهشگران برجسته مورد تحسيجهان، م
د در يم و جديقد يادمان دانشمندان و دانشوران ارجمند فارسي به همجلّه ک يها شماره

، عمر يرازيش ، حافظيرازيش يخ سعديش: ران اختصاص دارند، عبارتند ازيهند و ا
و  ي، اقبال الهوريضي، ابوالفضل و فيروم الدين نا، جالليس ي، بوعليام، فردوسيخ

  .١رهيموالنا ابوالکالم آزاد و غ
، دکتر اسحاق خود هم يات فارسيج و گسترش زبان و ادبيو تروبه منظور مطالعه 

ارزنده نگاشت که همه آنها، مشتمل بر  يمعلومات يمقاالت گرانقدر و ارزشمند و دارا
ان يدانشجو  به ده ويخ و فرهنگ است که منتشر گرديموضوعات مختلف زبان، ادب، تار

در  يسيزبان انگل به که يو يها نوشته. رساندند ياديض زيف يو پژوهشگران فارس
در   اند، با فهرست موضوع دهيچاپ رس  به ۱۹۶۸تا  ۱۹۵۷از سال » کايرانيندو ايا«مجلّه 

  .٢شود يادامه درج م
1. The Pre-Islamic Literature of Iran- Old Persian, Avesta and Pahlavi 
2. Mirza Md. Taqi Bahar 
3. Rudaki- the father of neo-Persian poetry 
4. Rabia Quzdari- the first neo- Persian poetess of Iran 
5. Royal Asiatic Society of Bengal and the visit of Mount Beaten  
6. Parveen E,tesami 
7. Kesai of Merv 
8. Mahsati of Ganj 
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  ٩٨  قند پارسي

9. A-glympse of legendary history of old Iran 
10. Raja Ram Mohan Roy- His life and works 
11. Shahid Balkhi 
12. Shah Niamatullah- the King of Darveshes 
13. Persian Alphabets 
14. Education in Modern Iran 
15. The life and works of Prof. E.G. Browne 
16. Daqiqi- the Precourser of Firdausi 
17. Hanzala Badghisi 
18. Minjik Tirmizi- the Poet 
19. Abul Hasan of Laukar 
20. Avicenna Millenary Commemorative Stamps Explained 
21. Bahar of Meshed 
22. Bahar’s Homage to India 
23. Birthday Centenary Celebrations of the Late Prof. E.G. Browne 
24. His Excellency Dr. Ali Asghar Hekmat, the Iranian Ambassador and 

Plenipotentiary in India 
25. Indian Contribution to Arabic Language and Literature during the 

period A.H. 700-933/A.D. 1300-1526 
26. Indian Contribution to Persian Language and Literature 
27. Letter from Queen Elizabeth of England to Tahmasp 1, Shah of Persia 
28. Qamari of Gurgaon 
29. Qurratul’l-Ayan a Babi Martyr 
30. Translation of Bahar’s poem, Salam-i-Bahar bi Hind (Bahar’s 

Homage to India) 
31. Translation of Firdausi’s Poem, Mayhan-Parasti 
32. Translation of Husain Karimzadeh Iran Shah’s poem, Harim-i-Ishq 
33. Translation of Iraj Mirza’s Poem “Mader” 
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34. Translation of Kisai’s Poem 
35. Translation of Mahsati’s Rubai 
36. Translation of Rudaki’s poem “Mukafat-i-Amal 
37. Translation of Saadi’s poem “Athar-i-Ham Nashini” 
38. Translation of Umar Khayyam’s Rubai 
39. Umarah of Merv 
40. Obituary on Monseieur L.S. Dugin 
41. Obituary on Prof. M.Mahfuzul Haq 
42. Obituary on Syed Hasan Barani 
43. Review of PERSIAN composition by Ghulam Hosein Darab 

متوجه  يدانشمندان فارس :الف: عبارتند از يزبان فارس ي بهو يها ن، مقالهيهمچن
 يفقدان ادب :؛ ديراجه رام موهن را :کا؛ جيرانيندو ايدوره چهارم مجلّه ا :د؛ بيبشو

  ).ينيرزا محمد قزويات بر درگذشت ميوف(
 رانيهند و ا يها گر مجلّهيناگون در دهم با موضوعات گو يگرينگارشات د

 و بزرگ دکتر اسحاق يده که از آنها خدمات علميچاپ گرد يو فارس يسيزبان انگل  به
ران يد در انجمن ايجد ياهتمام کالس فارس .١گردد يروشن م يات فارسيزبان و ادب  به

س يتأسدر دانشکده و دانشگاه، و  يان فارسيدانشجو يبرا يدرس يزير کلکته، برنامه
خ و تمدن و ي، تاريات فارسيبر هزاران کتاب در مورد زبان و ادب مشتمل يا کتابخانه

و اردو با اهدا سه هزارجلد کتاب  ي، فارسيسيانگل يها ات بر زبانيفلسفه و اسالم
م و مجالس ي، سمپوزيو ادب ينار علميران کلکته، انعقاد سميانجمن ا به شيگرانقدر خو

ز از خدمات ين يمردان علم و فضل فارس ياسيس يو کارگزار ينمذاکره درباره زندگا
شرفت زبان يج و پيباشد که در راه مطالعه و ترو يدکتر اسحاق م يفراموش ناشدن مهم و
ن نکته هم در ضمن خدمات دکتر اسحاق يا. ده استيرگذار گرديتأث يات فارسيو ادب

ه در سال يکم فوريخ يتار به يخاطر انتشار کتب فارس  به فقط يدر خور اعتناست که و
نام بورس   ي بها هيه سرمايشکل پانصد روپ  به شيخو يگرانبها ياي، با عطا.م ۱۹۵۸
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  ١٠٠  قند پارسي

ن يفات موصوف از اير کرد که سلسله چاپ تصنيران دايدکتر اسحاق را در انجمن ا
  :دکتر اسحاق عبارتند از يخيو تار ي، ادبيآثار علم. ديه آغاز گرديسرما

 )در دو جلد يبه فارس(عصر حاضر  ران دريسخنوران ا .۱
 )يسيبه انگل(معاصر  يشعر فارس .۲
 )يسيبه انگل(ران يچهار شاعره برجسته ا .۳
 )حيب و تصحيترت(الهرات ةيناوصاف مد يالجنات فروضة .۴
 )حيب و تصحيترت(م يهفت اقل .۵

، پژوهش و يجستجو، کنجکاو يها فات فوق از عمده نمونهيفات و تأليتصن
ت و استعداد و ياقت، قابلي، ليباشد که از آن دانشمند ياق مخدمات ارزنده دکتر اسح
ن يد گفت که ايرسد که با يظهور م  ي بهات فارسينه زبان و ادبيهنر دکتر اسحاق در زم
 يا هي، هديان فارسيدانش آموزان و دانشجو يدکتر اسحاق برا يهمه خدمات گرانبها
م يکن يما کوشش م. خواهد ماند ين باقيت و ارزش آن تا دم واپسيگرانقدر است که اهم

  :شود يک از آثار مزبور پرداخته ميهر  يمعرف  ي بهقدر

  ران در عصر حاضريسخنوران ا. ۱
 /م ۱۹۳۳در سال ي دهل» هيجامعه ملّ«صفحه که در چاپخانه  ۷۵۵ ياست دارا يکتاب

ن که راياحوال و آثار سخنوران معاصر ابه ن کتاب، اول يدر ا. ده يچاپ رس  به ه ۱۳۵۱
. اختصار پرداخته شده است به ّآنان يها ن عکسيباتريرسد، با ز ينفر م ۳۳  به تعدادشان
 :ب استين ترتين سخنوران که در کتاب آمده بديتر از برجسته يا نام عده
ن يخانم پرو. ۳ ؛رزايرج ميالملک ا شاهزاده جالل .۲ ؛يشاوريب پيد احمد اديس .۱
اکبر خان  يرزا عليم .۶ ؛ييغمايب يحب. ۵ ؛پور داودم خان يرزا ابراهيم. ۴ ؛ياعتصام
رزا ابوالقاسم عارف يم .۸ ؛يرازيده شيشور يمحمد تق يالملک حاج حيفص .۷ ؛دهخدا
 ؛يب گرقانيم خان قريرزا عبدالعظيم .۱۰ ؛الشعرا بهار ملک يرزا محمد تقيم  .۹ ؛ينيقزو
  .١گرانيو د يرزاده عشقير محمد رضا ميم .۱۱

                                                   
، اسالميه عصر حاضر، جلد اول، فهرست مندرجات، جامعه مليهمحمد اسحاق، سخنوران ايران در   .١

  .هجري ١٣٥١دهلي 



  دکتر محمد اسحاق  ١٠١

جمالزاده با عنوان  يد محمد عليب پس از فهرست مندرجات، گفتار سن کتايادر 
  .مشتمل بر دوازده صفحه است آمده است که» ظ و تشکريتقر«

در جمع  يو زحمات و يدکتر اسحاق و درک و کنجکاو يدرباره استعداد علم
جمالزاده در  يد محمد عليف ارزنده، سين تصنيت و ارزش اين کتاب و اهميا يآور
  :ديگو يم» ظ و تشکريتقر«

محمد  يآقا) ران در عصر حاضريسخنوران ا(جمع آورنده کتاب مستطاب ”
ي سابقه عالقه مند  به هندوستان و معلّم در دارالعلوم کلکته ياسحاق، از فضال

و  يو سعد يات مرز و بوم فردوسياز گلستان ادب …يات فارسيران و ادبيا  به
حان و يپر از گل و ر يو ادب، دامنش و مشتاقان علم يحافظ و هموطنان خو

ان فرض است که از علو يرانيبر ما ا. اند ران ارمغان آوردهيو عرفان از ا يمعن
نموده و مسألت  يات ما دارند، سپاسگزاريادب به که يشان و دلبستگيهمت ا

د يبدون تأمل و ترد …شان باشديشامل حال ا يزدانيقات يم که توفيينما
ي س خدمت بزرگين مجموعه نفيو طبع ا يآور توان گفت که جمع يم
ه يباشد و بالشک خدمات و زحمات مصنّف محترم نزد کلّ يم يات فارسيادب  به

  .١“ران منظور و مشکور خواهد بوديات ايدوستداران ادب
  :رساند يان ميپا به را» ظ و تشکريرقت«ن ير، ايد جمالزاده با جمالت زيس
 يچگونه طبقه بندياب مستطاب خود هکت يآور محمد اسحاق در جمع يآقا”

» ران در عصر حاضريسخنوران ا«اند  اند و چون خواسته را الزم نشمرده
سنده يران در عهد حاضر، از هر نويسندگان ايه نويباشد از کل يمجموعه کامل

خود  يده شخصيار نموده و بدون آنکه عقياخت يداشته قطعات يکه اسم و شهرت
ار قرار داده ي، مدار و معيبر بعض يو تقدم و تأخّر بعضح يرا در ترج يا ثالثيو 

رت يو بص يطرف بي با کمال يسندگان، شرح حاليک از نويباشند، در باب هر 
که مرغوب و مطلوب اهل خبرت  يشکل  به اضافه نموده و با قطعات مزبور

ه يکل يسه و قضاوت را برايدان مقايب، مين ترتياند و بد دهيطبع رسان به است
                                                   

  .١تقريظ و تشکر، ص  محمد اسحاق، سخنوران ايران در عصر حاضر، جلد اول، فهرست مندرجات،  .١



  ١٠٢  قند پارسي

خ خواهد بود، يانندگان محترم و قاطبه ناس که حکم او در واقع حکم تارخو
ه هموطنان ياز جانب کل يلهذا بنده نگارنده با اجازه ضمن. اند بالمره آزاد گذارده

تعلّق خاطر و  يات فارسيادب  به گانه کهيران و اشخاص بيا يو ادبا و فضال
باشند، از مولّف محترم  يدارند و رواج آن را خواستار و مشوق م يدلبستگ
  .١“خوانم ين ميشان آفريا يمانه تشکر نموده و بر همت عاليصم
ک يزبان  به د که دکتر اسحاق با چه کلمات ارزنده و فرخندهيآ ين گفتار برمياز ا

ت يدگاه آن شخصيافت نموده که از دين درين و آفري، خراج تحسيرانيدانشمند ا
ن يسپس در ا. گران دارند ييزار علم و ادب بهاو کتابش هر دو در با يارجمند، و

متن . عالمانه و فاضالنه از دکتر اسحاق آمده است که شش صفحه دارد يا کتاب، مقدمه
 يان کتاب، فهرست هجاين در پايهمچن. صفحه گنجانده شده است ۶۲۰کتاب در 

ک يو  ک غلطنامهيد، يل، فرق، کتب و جرايرجال، اماکن، ملل، قبا يمشتمل بر اسام
دگاه يه، ديف گرانماين تصنيدرباره ا. از قلم خود مؤلّف آمده است يسيباچه انگليد

زبان   به شمندانيز دکتر اسحاق که با خدمات ارزنده انديم برق شاگرد عزيدکتر عطا کر
  :ن استيدارد، چن ييران آشنايدر هند و ا يفارس
 يداشته اما کتاب م رواجيبدون شک از زمان قد يزبان فارس ي بهسينو تذکره”

 …توان گفت که واقعاً وجود نداشت يم» يزبان فارس به رانيسخنوران ا«مانند 
باز  يا کتاب سخنوران در عصر حاضر، دکتر اسحاق شاهراه تازه يبا جمع آور
گر، در آن شاهراه که دکتر اسحاق گشاده بود ياز دانشمندان د ياريکرد و بس

روش  به ران و هندوستانيدر ا ياديز يها تابشان، کيدنبال ا به راه افتادند و
  .٢“ديمنصّه ظهور رس  به رانيسخنوران ا

                                                   
  .١ص  سخنوران ايران در عصر حاضر،  .١
محمد اسحاق، چاپ در احوال و آثار دکتر  به نظري«مالحظه شود نگارش دکتر عطا کريم برق   .٢

  .١٠ص ) بخش فارسي( ٤و  ٣، شماره ٢٢، جلد »ايندو ايرانيکا«مجله 



  دکتر محمد اسحاق  ١٠٣

  )يبه فارس(ران در عصر حاضر جلد دوم يسخنوران ا. ۲
. م ۱۹۳۷مطابق با  يقمر يهجر ۱۳۵۵صفحه که در سال  ۶۵۵ ياست دارا ين اثر، کتابيا

ر احوال و آثار سخنوران ز بين مجلّد نيدر ا .ديچاپ رس ي بهدر چاپخانه دانشگاه دهل
اختصار پرداخته  به آنان يها ن عکسيباتريسخنور برجسته با ز ۵۱ران شامل يمعاصر ا

  :شود ياز آنان، در ادامه ذکر م يتعداد يشده است که اسام
رزا صادق يم .۳ ؛يب طوسين اديمحمد ام .۲ ؛يمحمد خان آزاد همدان يرزا عليم .۱
 ؛يلير بن محمود جليجهانگ .۵ ؛يضاويب يرزا محمد عليم .۴ ؛يريب الممالک اميخان اد

رزا رضا يم .۸ ؛ين خان دانش اصفهانيرزا حسيم .۷ ؛اصغر خان حکمت يرزا عليم .۶
رزا يم .۱۰ ؛ياء لشکر دانش تهرانيخان ض يرزا تقيم .۹ ؛يزيخان پرنس ارفع دانش تبر

ا صادق خان رضا رزيم .۱۲ ؛د صادق خان سرمديس .۱۱ ؛يرضا خان دانش کرمان يعل
 ؛يکرمانشاه يابوالقاسم الهوت .۱۴ ؛خان صورتگريرزا لطف عليم .۱۳ ؛زاده شفق

  .گرانينظام وفا و د .۱۶ ؛يد دستگرديرزا حسن خان وحيم  .۱۵
قلم   به مشتمل بر سه صفحه» نامه«ک ين مجلّد، پس از فهرست مندرجات با يا

اسحاق را مخاطب قرار داده در  ، دکتريفروغ .١آغاز شده يخان فروغ يرزا محمد عليم
  :ديگو ينامه م
ار يبس» ران در عصر حاضريسخنوران ا«افت کتاب ياز در يدوست گرام”

. افزود يآن دوست دانشمند بس به خوشنود شدم و بر مراتب اخالصم نسبت
سندگان يندگان و نويگو  به عاشقم و هر کس يات فارسيشعر و ادب به چه من

  .٢“ورزم ياو محبت م به بنگرد خالصانه يده مهربانيد  به رانيا
متن کتاب از صفحه . از دکتر اسحاق است و آن چهار صفحه دارد يا سپس، مقدمه

ب که در جلد يهمان ترت به ره آنيو غ ييدر آخر کتاب، فهرست هجا. باشد يم ۶۳۸تا  ۱
                                                   

اين سرنامه . الوزراي سابق ايران مستغني از بيان است الملک رئيس ميرزا صمد عليخان فروغي ذکاء  .١
» سخنوران ايران در عصر حاضر«سراسر حکمت و پند را که در هنگام انتشار جلد اول کتاب 

وران ايران در سخن«کنيد  عرجو. اند اند سرنامه مجلد دوم قرار داده نوان مولف مرقوم فرمودهع هب
  .جلد دوم» عصر حاضر

  .١جلد دوم، ص  ،سخنوران ايران در عصر حاضر  .٢



  ١٠٤  قند پارسي

، با قلم دکتر اسحاق است  به که يسيباچه انگليد. کار رفته مندرج شده است به اول
زبان   به آنچه. باشد يصفحه دارد و فاضالنه م ۲۳کند و  يباچه جلد اول فرق ميد

ک يقلم خود دکتر اسحاق و   به ک سر آغازين مجلّد اضافه شده يدر آخر ا يسيانگل
و دانشمند  ييج بهادر سپرو کارشناس قضايسر ت. است» ج بهادر سپرويت«شگفتار از يپ

  :کند ينطور اظهار نظر مي، ايمند دکتر اسحاق و کتاب وت ارجيبرجستة هند در مورد شخص
“Maulvi Mohammad Ishaque, there must earn the gratitude Of a 
large number of his countrymen for introducing them to The wealth 
and variety of contemporary Persian Poetry”1. 

ر نمايند که وی باعث آشنايي آنها با شاعران بايد از دکتر اسحاق تشک دمردم هن(
  )معاصر فارسی زبان شده است

  :ديافزا يدر وصف شأن و مقام دکتر اسحاق م يو
“I have often wished that we would establish some direct cultural 

contact with Persia or Iran, as it is today, and I, therefore, heartily 
welcome Moulvi Mohammad Ishaque as a harbinger of that 
contact”2. 

  )دکتر اسحاق از پيشکسوتان گسترش روابط فرهنگی ايران و هند است(
  )يسيبه انگل(معاصر  يشعر فارس. ۳
اف .  يو«ر نظر پروفسور ياست که ز يسيزبان انگل به محمد اسحاق ين رساله دکتريا

در . م ۱۹۵۳در دانشگاه لندن دفاع کرده و سال . م ۱۹۵۰سال  به نگاشته و» يمنورسک
قرار  به ن کتاب شامل چند قسمتيا. چاپ و در کلکته انتشار داده است پاکستان ،الهور

 :ر استيز
ار جنگ بهادر است که در آن ي يقلم نواب مهد  به شگفتار در پنج صفحهيپ: اول

  :سدينو يورد کتاب و مؤلّف مدر م يو. درآباد دکن بوديزمان، عضو آموزش و پرورش ح

                                                   
  .١١ص  جلد دوم، ،سخنوران ايران در عصر حاضر  .١
 .همان  .٢



  دکتر محمد اسحاق  ١٠٥

“Mr. Ishaque’s dissertation is therefore all the more Welcome as it 
deals critically and in detail with the whole of this modern literature. 
It indeed reveals to us quite a new world on discovering which one 
has the same feelings as Keats had on reading Homer in 
Champman’s translation which he likes to those of Pizzaro “gazing 
silent on a peak in Darien’… it formats a valuable contribution to the 
contemporary criticism”1. 

رت انتقادی و صو مقاله دکتر اسحاق بسيار مورد استقبال قرار گرفت چرا که به(
  ).دنياي نقد است گويد و اضافه مهمي به ادبيات مدرن سخن می دربارة تفصيل  به

  ).دکتر اسحاق(قلم مؤلّف کتاب  به ش از چهار صفحهيسرآغاز در ب :دوم
  :ر استين زيفهرست مطالب مشتمل بر عناو :سوم
  ؛يش شعر معاصر فارسيدايپ :الف
  سخنوران معاصر؛ :ب
  در شعر؛ يتحول زبان فارس :ج
  ام تا عصر حاضر؛يم األيبحور اشعار از قد :د
  ر آن؛يده و غياقسام شعر مانند غزل، قص :  ه
  ر آن از ؛يو غ ي، اقتصادي، ملّي، وطنياسيموضوعات شعر مانند س :و
  استنساخ؛ :ز
  منابع و مآخذ؛ :ح
  .ييفهرست الفبا :ط

س يم برق که در دانشگاه کلکته رئين رساله، دکتر عطا کريت و ارزش ايدر اهم
  :کند ينطور اظهار نظر ميبود، ا يو فارسي بخش عرب

توان  يست، باز هم ميم نياد حجين رساله از نظر جسامت و حجم اگر چه زيا”
. ار مهم و گرانبهاستيبس ي، کتابيد فارسيگفت از نظر مطالعه در اشعار جد

. باشد يمعاصر م يفارسات ين کتاب، خالصه و هسته شعر و ادبيرا ايز
                                                   

1. Dr. M.Ishaque: Modern Persian Poetry, 1943, Kolkata, P. 25. 



  ١٠٦  قند پارسي

ت يمقام و اهم به دهيف ديتأل يحال رو به تا يکه درباره شعر فارس ييها کتاب
خ يه دکتر اسحاق در تاريکند که پا ين رساله روشن ميا ي بهنگاه. اند دهيآن نرس

  .١“ران چقدر بلند و توانا و درخشنده بوده استيات معاصر ايشعر و ادب

  انريچهار شاعرة برجستة ا. ۴
ران در سال يصد صفحه که از طرف انجمن بزم ا يدارا يسيزبان انگل به است يکتاب

د، ياز چهار مقاله نام يا توان مجموعه ين کتاب را ميا. ده استيچاپ رس به .م ۱۹۵۰
 شکل کتاب به افته ويب يکجا ترتيرا هر مقاله ابتدا جداگانه نوشته شده و بعدها يز
 .ده استيچاپ رس  به

در . باشد  يان دراز ميدکتر اسحاق در سال يق و جستجويجه مطالعه، تحقينت ن اثر،يا
ران پرداخته شده ياحوال و آثار چهار شاعره ممتاز و بزرگ ا يجستجو  به ن مجموعه،يا

  :باشند ير ميقرار ز  به که
ن يالعةقر .۳ ؛در نوزده صفحه يگنجو يمهست .۲ ؛در هشت صفحه يرابعه قزدار .۱

هم رفته مشتمل  يها رو ن مقالهيا. در نه صفحه ين اعتصاميپرو .۴در هشت صفحه و 
  .صفحه است ۴۴بر 

 يکوچک يها است که در آن، تبصره ييها وستيک سلسله پي ۹۵تا  ۴۵ از صفحه
. ده شده استيگنجان يو هند يرانيکصد و شش شاعره اياحوال و آثار  به مربوط

کوچک، محض  يها ن تبصرهيته اچنانکه دکتر اسحاق در سر آغاز کتاب اظهار داش
بتواند از  يه تا براساس آن، کسيجستجو و پژوهش دانشوران در آت ياست برا يا نهيزم
  .بزرگ درست کند ييقاتش بنايتحق

مآخذ و منابع است و در دو صفحه آخر،  ۹۸و  ۹۷ن کتاب، صفحه يدر آخر ا
ذکر آنان   به لحقاتکصد و شش شاعره که در مياز آن  ييب الفبايترت به است يفهرست

  .پرداخته شده است

                                                   
، ٢٢جلد » ايندو ايرانيکا«چاپ در  ،دکتر عطا کريم برق ،احوال و آثار دکتر محمد اسحق به نظري  .١

  .ميالدي ١٩٦٩، ١٣-١٢ص ) بخش فارسي( ٤-٣شماره 



  دکتر محمد اسحاق  ١٠٧

ن يدرباره ا ـ  برجسته در دادگاه کلکته يقاض ـ وسفيمرحوم خواجه محمد 
  :ديفرما ين اظهار نظر ميه دکتر اسحاق چنيف گرانمايتصن

اختصار درباره زنان   ي بهقيصورت تحق به د دکتر محمد اسحاق کهين اثر مفيا”
جامع و  يقيتوان تحق يکند که م يه ميارارا  يا ران است نمونهيشاعرة هند و ا

  .١“ردين موضوع انجام گير در ايفراگ

  )يبه فارس(نة هرات ياوصاف مد يالجنّات ف ح کتاب روضاتيتصح. ۵
سال   به باشد که مؤلّف، آن را يم ياالسفزار يمحمد الزمج الدين نيف معين کتاب تأليا

دکتر اسحاق آن را با شش  .٢استده يان رسانيپا به .م ۱۷۹۷مطابق  يقمر يهجر ۸۹۷
و فهرست چهارگانه از طرف  يوست مقدمه و حواشيپ  به سه نموده ويمقا ينسخه خطّ
ح و چاپ نموده يتصح. م ۱۹۶۱مطابق  يقمر يهجر ۱۳۸۰گر در سال يدانشگاه عل

دکتر . باشد يران ميگر با اعانه دولت وقت اين کتاب، جزو انتشارات دانشگاه عليا. است
خ و ين کتاب، درباره موضوع تاريا. م نمودهيران تقديدولت ا به ن کتاب رايااسحاق 

ساختار شهر هرات و توابع  و يعيو اوضاع طب يياياز احوال جغراف يشرح مفصّل يدارا
 .٣باشد يم تا زمان مؤلّف ميهمجوار از روزگار قد يو شهرها
  :ر استيقرار ز به کتاب يم بنديتقس
  فهرست مندرجات؛ .۱
ن کتاب از آنها يب ايح و ترتيکه در تصح يا عمده نابعآخذ و مفهرست م .۲

  استفاده شده؛
  کار رفته؛  به ن کتابيا يکه در پاورق ياختصار يها نشانه .۳
  مقدمه دکتر اسحاق؛ .۴
  الجنات؛ باچه مؤلّف کتاب روضاتيد .۵
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  ١٠٨  قند پارسي

  روضه اول مشتمل بر هفده صفحه؛ .۶
  دوم مشتمل بر هفت صفحه؛ روضه .۷
  فحه؛ازده صيروضه سوم مشتمل بر  .۸
  و هشت صفحه؛ يروضه چهارم مشتمل بر س .۹
  روضه پنجم شامل صد و شصت و سه صفحه؛ .۱۰
گر يل، فرق، کتب و ديرجال، اماکن، ملل، قبا يمشتمل بر اسام ييفهرست هجا .۱۱

  مطالب؛
  .غلطنامه .۱۲

ده يکش ياريه، زحمات بسيف گرانماين تأليب ايح و ترتيتصح يدکتر اسحاق برا
  :شود يان مير بيم برق در سطور زيگاه پروفسور عطا کرديشتر، ديب يمعرف ياست که برا

که  يا الجنّات و فهرست مآخذ و مدارک عمده متون روضات يپاورق ي بهنگاه”
مقدمه   ي بهن نگاهيب آن کتاب از آنها استفاده شده و همچنيح و ترتيدر تصح

ح و يرساند که مصحح فاضل در تصح يظهور م  به نغز و فاضالنه دکتر اسحاق
ن يخرج داده و در ا  ي بها زبردستانه يب متون کتاب، جستجو و کنجکاويرتت

ض خود روا داشته و تمام ياندازه بر جسم و جان نزار و مر بي يراه، زحمات
 يق و تفحص تمرکز داده حتّيفضل و کمال و هنر خود را در کانون تحق

ح يتوان گفت که در تصح يدست آورد و م  ي بهدانيت درخشان و جاويموفق
د و يظهور رسان به ت و هنر خود راين دانش و قابليشتريالجنات، ب روضات

  .١“از آب درآورد يار نغز و عاليبس يزيچ
  ميهفت اقلتصحيح کتاب  .۶
، در شرح احوال اشخاص و اماکن است و از ين احمد رازيف امين کتاب، تأليا

ن جزوه ير چندبزرگ و د ين کتابيا. رود يشمار م  به ديار مهم و مفيبس يها کتاب
، )۱۱۲-۱(صورت جداگانه از صفحات   به ک جلد است،يسه جزوة آن که در . باشد يم
، از طرف .م ۱۹۳۹و  ۱۹۲۷، ۱۹۱۸ هاي سالب در يترت به )۲۰۹-۳۱۱(، )۱۱۳-۲۰۸(
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  دکتر محمد اسحاق  ١٠٩

دانشمندان برجستة  .ده بوديچاپ رس به ميح و تقديکلکته پس از تصح ييايانجمن آس
و خان  يهارل. اچ. يعبدالمقتدر، ا يخان بهادر مولون روز، ينسيد. يا. ، سريفارس

ان ذکر ين نکته هم شايا .١ک بودنديشر ين کار علميا در الحق محفوظ يبهادر مولو
م يح و تقديم را با تصحيهفت اقل) مرحوم جواد فاضل( يرانيک ايباشد که نخست،  يم

ح دکتر يسه با تصحين نسخه در مقايا يول. ده بوديچاپ رسان به در سه جلد در تهران
آن سه جزوه را که از  يلذا، و. اعتبار ندارد يلياست و خ ياشتباهات ياسحاق، دارا

م يجزوه دوم اقل(ه يده بود، درست دانسته و بقيچاپ رس به کلکته ييايطرف انجمن آس
صفحه است،  ۳۷۹ده بود و شماره آن اوراق يان رسيپا  به وم، را کهيالثالث از الر تا ف

ن کار فاضالنه يخرج داده و در ا به ب آن، دقّت و توجهيح و ترتيتصحخودش در 
ن يا. ن قرار گرفتيه مورد تحسکلکتّ ييايد و از طرف انجمن آسيار زحمت کشيبس

قلم   ي بهسيزبان انگل  ي بها مقدمه. ور چاپ آراسته گشتيز به ،.م ۱۹۶۳نسخه، در سال 
شود که  ياز آن مترشح م. شود ينقل مف است که در ادامه ين تأليز در اين دکتر اسحاق

ن ين و آفرين باره از طرف وابستگان انجمن مزبور حامل تحسيخدمات ارزنده در ا
  :سدينو يدکتر اسحاق م. است
جواد فاضل  يح آقايتصح  به م در سه مجلديقابل ذکر است که کتاب هفت اقل”

چ گونه يشت هادداير از ده يغ به متاسفانه يده است وليچاپ رس به در تهران
  .شود يافت نمين اثر يدر صفحات ا يگريادداشت دي
آن وفادار بوده  يمحتوا به است اگرچه مصحح يادياغالط ز ين کتاب دارايا

ن اثر يبر آن ننوشته است ا يا شگفتار و مقدمهيچ گونه پيه ياست ول
 .٢“اد چاپ شوديست با اغالط زيبا يقت نمياست که در حق يارزشمند

 ييايشنهاد کرده که کار انجمن آسين خدمات ارزنده، دکتر اسحاق پيا ادر رابطه ب
ر نظر انجمن يم زيح کتاب هفت اقلين خاطر کار تصحيبه هم .ابدينه ادامه ين زميدر ا
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  ١١٠  قند پارسي

 .١ح شوديطور کامل تصح به که يابد تا زمانيادامه  يستيبا يم ييايآس
ش ياستاد ارجمند خو ـ قاره دانشمند برجسته در شبه ـ م برقيپروفسور عطا کر
  :دينما ين مين تحسير، چنيده زين کار مهم و بزرگ در گزيدکتر اسحاق را در ا

فهرست مآخذ  ي بهن نظريس متون و همچنيفهرست مطالب و پانو  ي بهنظر”
ن کتاب از آن استفاده شده روشن يب ايح و ترتيکه در تصح يا و مدارک عمده

ب آن، حداکثر وقت و توجه يح و ترتيسازد که دکتر محمد اسحاق در تصح يم
ش را در ين خويريها از اوقات ش ده و ساليار زحمت کشيخرج داده و بس به را
توان گفت  يم .ن کار صرف نموده تا کتاب را جالب و سودمند از آب درآورديا

ت آن يب را فاضالنه جلوه داده و بر اهمح با ارزش، متون کتاين تصحيکه با ا
  .٢“تکتاب افزوده اس

ذکر آن پرداخته شد،   به فات ارزنده که در صفحات گذشتهين آثار و تألير از ايغ
ب يز ترتيکلکته ن ييايدر انجمن آس يعرب يخطّ يها ک فهرست از نسخهيدکتر اسحاق 

باشد و از طرف انجمن مزبور در سال  يار مهم و عالمانه ميبس يداده که آن، اثر
هم سرگرم » هيدر عهد غزنو يسخنوران فارس«ضوع مو ، دريو. ديچاپ رس  به .م ١٩٥١

نبود که  يت الهيمش يانجام رساند ول  به را يقين کار تحقياز ا يميش از نيکار بود و ب
  .٣ان برسانديپا به و بزرگ را ين کار علميا يو

در هند و  ين دانشمندان زبان و ادب فارسيتر از برجسته يکيخالصه، دکتر اسحاق 
و جهد  يدر هند سع يات فارسيج زبان و ادبيد که همواره در تروش يران محسوب ميا

  .٤افتيدر کلکته وفات . م ١٩٦٩سپتامبر سال  ١٢خ يتار به ن آرزوينمود و با هم
بود که  يا اندازه به ت دکتر اسحاقيران، شهرت و اهميدر ا يان دانشمندان فارسيم
وفات «عنوان  به ،يز وفات ودر تهران پس ا» غماي«ر مسئول مجلّه يمد ييغمايب يحب
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  دکتر محمد اسحاق  ١١١

از آن در  يدر دو صفحه نگاشته و چاپ کرد که قسمت يا مقاله» دکتر محمد اسحاق
  :شود يادامه نقل م

ران بود و عمر و يادب و فرهنگ ا يميپروفسور محمد اسحاق از عاشقان صم”
توان گفت  يصرف کرد و م يج زبان و ادب فارسيمال و اهتمام خود را در ترو

حات يفات و تصحياز تأل …ن را همان قدر دوست داشت که هندوستان رارايا
، ١»ران در عصر حاضريسخنوران ا«ده، سه جلد يچاپ رس  به دکتر اسحاق آنچه

ن يدر ا. است» رانيچهار شاعرة بزرگ ا«و » الجنّات روضات«، »ميهفت اقل«
ي کتاب ز انتشاريبود و ن ياز شاعران عصر غزنو يف کتابياواخر، درصدد تأل

ران در هندوستان يا يس مؤسسه فرهنگين سال تأسيست و پنجميمناسبت ب  به
  .ران شناسان جهان بودياز ا يشامل مقاالت

 يت و محبت و توجه خاصّين سطور عنايسنده اينو به مرحوم محمد اسحاق
خ ياز تار يا مفصّل مطرح شود که خود گوشه يبحث يداشت که سزاوار است ط

بر کتابش نوشت و  يا ، مقدمهيفروغ يمرحوم محمد عل. تمعاصر اس يادب
ها  ييرايپذ ياز و) ش ه( ١٣٠٨ر معارف در سال يمرحوم اعتمادالدوله وز

گر بزرگان و استادان کشور با ين دياصغر حکمت و همچن يجناب عل. فرمود
  .٢“ر بوديدانشمند و کم نظ يامرزاد که مرديخداوندش ب. داشتند يدوست يو
مناسبت درگذشت محمد   به »کتاب يراهنما«ر مسئول ماهنامه يار مدرج افشيا

  :م نموده استيدت تقدين خراج عقين چنياسحاق ا
 يات فارسيران شناس و محقّق ادبيران دوست و ايپروفسور محمد اسحاق ا”

با . م و استاد دانشگاه آن شهر بود، اوائل مهر ماه درگذشتيکه در کلکته مق
ن مرد، يا. در هند از دست رفت يجان زبان و ادب فارساز مرو يکيفوت او 
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  ١١٢  قند پارسي

 يها ن راه مصروف کرد، کتابيش از چهل سال از عمر خود را در ايکه ب
خدمت » کايرانيندو ايا«و نشر مجلّة » رانيانجمن ا«جاد ينوشته و در ا يديمف
 .١“کرده بود يمهم
ن شعر، دکتر اسحاق را زبا  يي بهغمايب يشود که حب ينقل م» غماي«از مجلّه  ياتياب

گردد يت دکتر اسحاق روشن ميستوده و از آن، ارزش و اهم.  
ــتان   ــعل هندوس ــين مش ــراغ روي زم   محيط علم و کمال محمد اسـحاق خـان    چ

  پروفسور با کمال نيست چـو او در جهـان    ورسـيتي اوسـت چـو آفتـاب منيـر     يبه يون
ــين    ــم اول ــت معلّ ــاريخ، اوس ــم ت ــه عل   د مـورخي نکتـه دان  به ضـبط تـاريخ شـ     ب

  در عربــي فارســي اســت يگانــه خــاوران  هنـد رونـق گرفـت    هم ادبيـات از او بـه  
  به شهر کلکته چون شده اسـت او را مکـان    ســزد کنــد افتخــار هنــد در ايــن روزگــار

  منـزل مــا شـد ازو رشــک ريـاض جنــان     الـدين نمـود   اشرف طهران نظر به بشر به
  ٢با رفقا زنـده بـاد محمـد اسـحاق خـان       ق خـان به دهر پاينده بـاد محمـد اسـحا   

را  يهم پس از درگذشت دکتر اسحاق، و ياز سخنوران هند يا به عالوه، عده
، يس بخش فارسيرئ» د حسن سرمديس«پروفسور . اند م نمودهيدت تقديمنظوم خراج عق
  :ديسرا ين طور ميدانشگاه پتنا ا

ــ   آمــده اســت ايــن خبــر ز کلکتــه ــحاق از جه ــت اس ــاهرف   ان ناگ
  هـــم يکـــي اوســـتاد دانشـــگاه  آنکـــه او بـــود مـــرد دانشـــمند
  مــرگ او هســت صــدمه جانکــاه  ســــــوگوارند دوســــــتدارانش
ــراه   تـــربتش بـــاد مرجـــع رحمـــت ــاد طــاب ث ــاک ب   خــاک او پ
ــاه    فکــر ســرمد چــو کــرد در تــاريخ ــاتف درگــ ــداد هــ   داد امــ
ــات   ــال وف ــت س ــردرد گف ــا س   »رفت اسـحاق سـوي جنـت آه   «  ب

هم از دانشگاه پتنا دکتر اسحاق را در  ييالرحمن عطا کاکو د شاه عطاءير سپروفسو
  :است  دت نمودهين خراج عقين چنيل اينظم ذ
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  دکتر محمد اسحاق  ١١٣

ــر اســحاق    کـرد رحلــت ز بــزم کــون و فســاد   حيــف صــد حيــف دکت
ــوص  ــار و خل ــق و انکس ــر خل   نيــک دل، نيــک ذات نيــک نهــاد  پيک
ــض     همه را دوسـت داشـت بـود تهـي     ــافش ز بغ ــينه ص ــادس   و عن
ــدند  ــون رســيد، ش ــرگ چ ــر م ــاد     خب ــش ناش ــاب مخلص ــه احب   هم
ــت او   ــال رحلـ ــاريخ سـ ــر تـ ــه    بهـ ــم زده ب ــاطر غ ــاد  خ ــر فت   فک
  »غريـق رحمـت بـاد   «گفت هاتف   بـــا ســـر درد از عطـــاي حـــزين

  :باشد يده ميل شامل خراج عقيقلم پروفسور محمد اسماع  ي بهک رباعي
  بـزم يـزدان رفـت    زم جهان بهاز ب  دکتر اسحاق که از بزم ايران رفـت 
 ١روح بزم ايـران رفـت  ! آه چه رفت  بــوده روشــن چــراغ علــم و عمــل

 کند و شاعر برجسته زبان اردو در هند يم يکه در کلکته زندگ» يعلقمه شبل« يآقا
اد يبه «عنوان  به ک نظميشان در يا. ديسرا يهم شعر م يزبان فارس  به رود، يشمار م  به

م يده تقديمانه، چنان خراج عقيرا با قلب صم يدانشمند فارسن ي، ا»دکتر اسحاق
  :ديآ يظهور م  به شاعر ياند که جذبات و احساسات قلب نموده

ــه   ــان چگون ــده عرف ــني دي ــه    اي؟ اي روش ــران چگون ــل اي ــدگي محف   اي؟ وي زن
  اي؟ بي ما تـو در بهشـت بهـاران چگونـه      ايم ولـي ايـن چـه زنـدگي؟     تو زنده ما بي
ــه   وست گلشن دانش، بـدون تـو  رنگ و ب بي ــتان چگونـ ــن ادبسـ   اي؟ روح روان ايـ

  اي؟ اي نــاز کفــر و رونــق ايمــان چگونــه  دير و حـرم ز درد فـراق اسـت مضـطرب    
  اي؟ اي رنگ بخش باغ و بهـاران چگونـه    رنگ الله اسـت  پر آب چشم نرگس و بي
ــاتم نشســته مــا تيــره روزگــار بــه ــم م   اي؟ نـه اي رشک ماه و مهر درخشان چگو  اي

  اي؟ اي شمع بزم و روح گلسـتان چگونـه    روز و شـب  سوزيم ما در آتش فرقت بـه 
  ٢!بر روح پاک رحمـت يـزدان زيـاده بـاد      !شبنم فشـاني آسـمان بـر مرقـدت کنـاد     

موالنا ابومحفوظ «که از کلک خامة پروفسور  يزبان عرب ي بهبه عالوه، اشعار
در هند و عرب، در خراج  يو فارس يبدانشمند برجستة زبان عر» يم معصوميالکر

                                                   
  .١٨-١٧ص  ،٤-٣، شماره ٢٢مجله ايندو ايرانيکا، جلد   .١
  .١، بخش فارسي، ص ٣، شماره ٢٣، جلد همان  .٢



  ١١٤  قند پارسي

ت يشخص) مرحوم(الرحمن  ليکه خل ييده و شعرهايدکتر اسحاق تراو  ي بهو دتيعق
ق يزبان اردو سروده است، آن همه ال  به دوست دربارة دکتر اسحاق يبرجسته و فارس
  .١ميجو يز از اطالة کالم، از نقل آن احتراز ميپره يبرا يدرج هستند؛ ول

افت يارجمند بود، عالوه بر در يتيشخصي ران، دارايکه در هند و ادکتر اسحاق 
 يها شکل مقاله  به ن،يسندگان هر دو سرزميزبان شعر، از طرف نو  به دتيخراج عق
ل بر يافت نمود که دلين دريدت و خراج تحسيعق ي، گلهايو فارس يسيزبان انگل

الت پر مغز و ارزنده در ادامه، فهرست مقا. باشد يم يت پر ارزش و ارجمند ويشخص
  :شود يسندگان درج مينو
) مرحوم(م برق يقلم پروفسور عطا کر به احوال و آثار دکتر محمد اسحاق ي بهنظر .۱
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  دکتر محمد اسحاق  ١١٥
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 يبرا شيسبب خدمات گرانبها  ي بهست ولين يماد ياين دنيا دکتر اسحاق در
  .همواره زنده خواهد ماند يات فارسيشرفت زبان و ادبيپ

ت و يهدا يبرا يک انجمن بود و مانند چراغ و مشعليش يدر ذات خو يو
تابنده و روشن  يدر هر زمانه و هر کشور يان فارسيدانش آموزان و دانشجو ييراهنما

  :دگرد يت برجسته و ارجمند مين شخصين شعر حافظ نذر ايا. خواهد ماند
ــا    عشـق  هرگز نميرد آنکه دلش زنده شد به ــالم دوام م ــده ع ــر جري ــت ب ــت اس   ثب
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