
  عطا کريم برقوفسور پر  ١٤١

  کريم برق پروفسور عطا

الت بنگاله برخاستند که در ياز ا يت واال مقام فارسيپس از استقالل هند دو شخص
آنها دکتر محمد اسحاق و دکتر عطا . الت را بلند آوازه کردندين ايسراسر کشور، نام ا

عنوان  به م،يدکتر عطا کر يعنين شاگرد دکتر محمد اسحاق يزتريم برق بودند که عزيکر
 ران هميطلوع کرد که نه فقط در هند بلکه در ا يبرجسته در افق زبان فارس ينشمنددا
گر انوار زبان و ادب يد و ديدرخش يزبان و ادب فارس به اش سبب خدمات ارزنده  به

  .ديبخش يرا هم روشن يفارس
در حوزة » چارگاوان«ة يدر قر. م ۱۹۱۸ة سال يژوئ ۱۶خ يم برق در تاريدکتر عطا کر

نام پدرش . جهان گشود به محترم و معزّز چشم يا هار در خانوادهيالت بيدر ا» ريمونگ«
کلکته آمد   ي بهدر مدرسه محلّ يالت مقدماتيپس از تحص يو .١بود يخ محبوب عليش

پلم و يب، دوره ديترت به در کلکته يو .٢ديات در آن سکونت گزين دم حيو تا واپس
و دانشکده  يليال جوب. در هنرستان ام. م ۱۹۴۳و . م ۱۹۳۹ هاي سالدر  سانس رايل
از دانشگاه  يسانس زبان فارسيافت مدرک فوق ليبعد از در يو .٣گذراند يدنسيپر

ي الت عاليتحص يبرا» ميعبدالحل يفرصت مطالعات«ق ياز طر. م ۱۹۴۶کلکته، در سال 
قامت در هنگام ا. ٤ديران مسافرت کرد و آنجا در حدود چهار سال اقامت گزيکشور ا  به

د، يجد يزبان فارس  به و مکالمه يسندگيدر نو. م ۱۹۵۳ران، تا ماه دسامبر سال يدر ا
سانس يحاصل نمود و همان سال، از دانشگاه تهران، فوق ل ياستعداد و مهارت کامل
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  ١٤٢  قند پارسي

  .١ز گرفتيات را نيادب
 يزبان فارس  به »ات بنگاليدر زبان و ادب ير فارسيتأث«با عنوان  يا ان نامهيپا يسپس و

  .٢افت کرديات را دريادب يدرجه دکتر. م ۱۹۵۷نگاشت و از دانشگاه تهران در سال 
 ر در کلکته چند ماهيرستان هيران، دکتر برق در دبيکلکته از ا به پس از بازگشت

ار در بخش يبه عنوان دانش۱۹۵۴ه سال ياز پانزدهم ژانو يو. عنوان آموزگار درس داد  به
ن خدمت ممتاز ي، پس از ايو .٣کار کرده بود  به ه آغازدر دانشگاه کلکت يو فارس يعرب

و پروفسور فرهنگ  يو فارس يعنوان سرپرست بخش عرب  به و سه سال، يحدود س
خدمات گرانقدر و ارزنده او در  .٤دياز دانشگاه بازنشسته گرد. م ۱۹۸۷در سال  ياسالم
 يت جمهوراسياز طرف ر. م ۱۹۷۹باعث شد که در سال  ينه زبان و ادب فارسيزم

از بد حادثه،  .٥اقت اهدا شوديزه و نشان لياو جا به ر از دکتر برق،يتقد يکشور هند، برا
تا سه سال ادامه داشت که سرانجام،  يو يماريمار گشت و بيبي او بعد از بازنشستگ

رون يب اتياو را از آغوش ح. م ۱۹۹۹اکتبر  ۴خ يتار به د و شب دوشنبهياجل سر رس
حضرت   ـبزرگ  يه چارگاوان در کنار آرامگاه صوفيهار در قريلت بايدر ا يو. ديکش
  .٦خاک سپرده شد  به ارادت و اعتقاد داشت، يو به که ـ  خ آمونيش

ن دانشمندان يتر از برجسته يکي ميالدي ستميم برق در قرن بيپروفسور عطا کر
زبان و شرفت يج و پيترو يرا برا يزندگان يو. رود يشمار م  به در شبه قاره يفارس

، يسبب مطالعات در زبان و ادب فارس  به .در شبه قاره وقف کرده بود يادب فارس
ژه در ياش بو حهيذوق و قر يول. نوشت يو فارس يسيزبان اردو، انگل  يي بهها مقاله
ان دانشمندان ي، بلکه در ميان دانشمندان هنديرا م يد، نه تنها ويجد يسينو يفارس
، شهرت دوام يک دانشمند بزرگ زبان فارسيعنوان  به ز معروف ساخت و اوين يرانيا
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  عطا کريم برقوفسور پر  ١٤٣

  .شود يطور مفصّل بحث م  به نده دربارة خدمات دکتر برقيدر سطور آ. کسب نمود
 ياز دانشگاه تهران، مدرک دکتر. م ۱۹۵۷چنانکه قبال ذکر شد، دکتر برق در سال 

ن يا. را گرفت» يگالات بنيدر زبان و ادب ير فارسيتأث«عنوان   ي بهفارس به ان نامهيبا پا
ر نظر دکتر محمد مقدم پروفسور و زبانشناس معروف در دانشگاه تهران يان نامه زيپا
  .١ه شديته

ن يا. ده استيچاپ نرس  ي بهشکل کتاب  به ه تاکنونين کار گرانمايمتأسفانه ا يول
. باشد يصفحه م ۸۲۵ يف مشتمل بر دو جلد، هفت باب و عالوه بر مقدمه، دارايتصن
شود که تسلّط  يصفحه است در ادامه نقل م ۴۰ يآن، که دارا ياز مقدمه طوالن ياساقتب
  :سدينو يپروفسور برق م. سازد يد را روشن ميجد يفارس  به و نوشتن يزبان فارس  ي بهو

قول استاد   به گوناگون و يتمدنها ياست پهناور، دارا يهندوستان مملکت”
م است کلمه يک اقليست بلکه يک کشور ني، هندوستان يسيد نفيارجمند سع

ه، يآن ناح به ه تاين ناحيرا از ايکند، ز يث بر هندوستان صدق ميم از هر حياقل
کند، بلکه درختان  ير ميين و لباس و عادات و رسوم تغينه تنها زبان و نژاد و د

  .ز تفاوت دارندياهان نيو گ
ل و چهار کصد و هفتاد و نه زبان و پانصد و چهيدر هر حال، هندوستان 

 يگسترده داشته دارا يا ان آنها پانزده زبان وسعت و دامنهيش دارد، که در ميگو
 ييايشه در زبان آريازده زبان ريها،  ن زبانيان ايدر م. باشند يمفصّل م ياتيادب

ن پانزده زبان، يا. رود يشمار م  ي بهديگر از گونه دراويداشته و چهار زبان د
  .٢“باشد يقابل استفاده م يعموم يت و زندگيم و تربيات و تعليادب يبرا

صفحه و پنج باب  ۴۳۸جلد اول مشتمل بر . ف دو جلد داردين تصنيقبالً ذکر شد که ا
را شرح داده  يدر زبان بنگال ياست که عالوه بر آن، نفوذ فارس يخ زبان و ادب بنگاليدر تار

  .ان نموده استيسه دوره بي را ط يشرفت زبان و ادب بنگاليروند پ يو چگونگ
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  ١٤٤  قند پارسي

و عهد .) م ۱۸۳۶- ۱۲۰۱( ي، عهد اسالم.)م ۱۲۰۰-۹۰۰از سال (ن يدوره آغاز
ر منحصر يابواب ز  به هين کار گرانمايت و ارزش اياهم). حال به تا. م ۱۸۳۶از (د يجد
  :ن قرار استين دو مجلد، از ايفهرست مطالب دست نوشته ا. گردد يم
بنگال و استانداران بنگاله  يو فرهنگ يادب ،ياسيخ سيتار  ي بهنظر اجمال: فصل اول .۱

 در زمان،
 ؛يزبان بنگال يدسته بند: فصل دوم .۲
 يزبان بنگال ييدوره ابتدا: فصل سوم .۳
 يزبان بنگال يدوره اسالم: فصل چهارم .۴

  در آن؛ يو نفوذ فارس يشرفت زبان بنگالين و هندوها در پيسهم مسلم :الف
  ؛يدر زبان بنگال يان نفوذ فارسآثار آن يمسلمان و بررس يسخنوران نام :ب
  ؛يدر زبان بنگال يآثار آنان و نفوذ فارس يمسلمان در اراکان و چگونگ يسخنوران نام :ج
 آنان ييرايمسلمان و پذ يسخنوران نام :د
در آن؛ مشتمل  يسهم فارس يو چگونگ يد زبان بنگاليشامل دوره جد: فصل پنجم .۵

و نفوذ آن بر زبان، دستور و  يفارس يناسزبانش به وابسته) ششم و هفتم(بر دو باب 
، درج يآن، فهرست ساز به در ادامه، مطالب مربوط. باشد يم يبنگال يلغت شناس
 .شده است

و  يشونديو پ يپسوند يها آن نمونه يو بررس يدر زبان بنگال يفارس يها واژه .۶
 آن يها ک و مثاليتيرات فونيي، تغيشباهت گرامر يها نمونه يبعض

 يو نفوذ فارس ي، ضرب األمثال بنگاليزبان بنگال ي بهفارس يها ت واژهشامل فهرس .۷
 يها ؛ فهرست واژهيامثال و حکم بنگال يست؟؛ بررسيضرب االمثال چ در آن؛
  ).جلد اول و دوم(؛ منابع و مآخذ کتاب  يدر امثال و حکم بنگال يفارس
، دانشمند يعابدر حسن يد امينک درباره اثر فوق، اظهار نظر مرحوم پروفسور سيا

  :ديگو يم يپروفسور عابد. شود يدر هند آورده م يمعروف فارس
م برق را فراموش کرد يتوان مرحوم پروفسور عطا کر ين مناسبت نميدر ا”
در  ي، نقطه عطف»يبر زبان و ادب بنگال ير زبان فارسيتاث« يکه اثر و يکس



  عطا کريم برقوفسور پر  ١٤٥

  .١“است) ران و هنديا(مان  حوزه فرهنگ مشترک
جستجو «: باشد، عبارت است از يات ميدر ادب ييکه کار گرانبها يفارسن اثر يدوم

زبان   به م برقيکه از خانه فکر و کاوش پروفسور عطا کر ٢»شاهيعل يدر احوال صف
نا چاپ شده يانتشارات ابن سي از سو. م ۱۹۷۴ران در سال يتراوش کرده و در ا يفارس
  .بخش استدو  يو دارا صفحه ۱۴۴ف مشتمل بر ين تصنيا. است

شاه؛ خانواده يعل يشاه؛ اسم و نسب صفيعل يجستجو در احوال صف: بخش اول
 يه السالم؛ صفيعل يحضرت عل  به د و عرفانيشاه؛ عقايعل يشاه؛ آرامگاه صفيعل يصف
 .يهلبود؛ قانون نعمت ال يهلشاه نعمت اليعل

 شاه؛ يعل يد آثار صفيشاه؛ کليعل يجستجو در آثار صف :بخش دوم
  :صفی عليشاه ثورآثار من

  اسرار المعارف قه؛يو برهان الحق فةزان المعريم عرفان الحق؛
  :آثار منظوم

 نه عشّاق؛يآ ق؛يبحرالحقا يمثنو االسرار؛ةزبد يمثنو ؛يات صفيد و غزليوان قصايد
  ؛ير صفيتفس

  انياز نظر زبان و ب ير صفيمختصات تفس
  فهرست مآخذ

  ٣فهرست مندرجات
صفحه است، پروفسور برق  ۱۰که مشتمل بر » از سخنآغ«ف، ين تصنيدر مقدمة ا

  :دهد يح ميتوض
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  ١٤٦  قند پارسي

شاه يعل يرزا حسن صفيمطالعات در احوال و آثار حاج م ين کتاب محتويا”
، يو شفاه يچون در دانشگاه تهران عالوه بر امتحانات کتب. است ياصفهان
د يسع يبود، استاد معظم آقا يز جزو برنامه امتحانات دوره دکترين يسيمقاله نو

خ تصوف يتار به مربوط يقيدستور دادند که الزم است بنده مقالة تحق يسينف
شاه پرداختم و يعل يشرح احوال و آثار صف به شانيبنده با اجازه ا. مرقوم دارم

ب دادم و آن را يشان ترتيو نظارت ا ييراهنما  به هشتاد صفحه يدارا يا مقاله
  .١“شان بردميخدمت ا

م يپروفسور عطا کر يشود که در چه اوضاع و احوال يوشن ماز اقتباس مذکور ر
در  ي، دانشمند معروف فارسيسيد نفيپروفسور سع ييبا راهنما ن کتاب رايبرق ا

که کتاب  شود می پرداخته يسيدگاه استاد نفينقل د به نکيا. ف کرديدانشگاه تهران تصن
را  يزبان و ادب فارس نهين کتاب در زميت و ارزش ايد و اهميرا قدر و منزلت بخش

  :ديگو ين اثر با ارزش ميدرخصوص ا يسيپروفسور نف. ديمشخص گردان
کار و مطالعه و دقّت ها  جه مدتيشود، نت ين اوراق منتشر ميکه در ا يکتاب”

م يدکتر عطا کر يآقا به ام، ش از انتشار، آن را مطالعه کردهياست و من که پ
ان ياو را در سال يابيزدان پاک کاميم و از يگو يک مين اثر مهم تبريا يبرق برا

  .٢“دراز مدت خواهانم
دراسات القرآن  يف يبحث الصف«عبارت از  يزبان فارس به ن اثر دکتر برقيسوم
در  يفارس  به رين تفسيا. باشد يم» شاهيعل ير صفيتفس« ياست که مطالعه انتقاد» ميالکر

و نظارت دکتر  ييراهنما به را يقيتحقه و ين کار گرانمايدکتر برق، ا. است يقالب مثنو
  :دهد يدکتر برق شرح م. ران انجام داديدر ا ياصغر حکمت، دانشمند معروف فارس يعل

 ير صفيق و مطالعه در تفسيدرباره تحق يگريدر اواخر سال گذشته کتاب د”
است و آن را تحت » ميالکر دراسات القرآن يف يبحث الصف«که عنوان آن 

ده يظهور رسان به اصغر حکمت يت استاد محترم دکتر علو نظار ييراهنما
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  عطا کريم برقوفسور پر  ١٤٧

  .١“دميان رسانيپا  به بودم،
ن يا دکتر برق راجع به. جلد است ۲مشتمل بر  ٢شعر  ۳۲۰۰ ير منظوم دارايتفس نيا
  :دهد ينگونه اطالعات مير، ايتفس

 يابيو ارز يدقّت مطالعه و آن را بررس  به را ير صفين سطور، تفسيسنده اينو”
در » ميدراسات القرآن الکر يف يالصّف بحث«و کتاب جداگانه با عنوان کرده 
ده و يچاپ نرس  به ده، آن کتاب هنوزيظهور رسان  به صد و پنجاه صفحهيس

 يعرفان يها جنبه به ش من موجود است که در آن،يس آن پيچهار نسخه دستنو
خته پردا انه آن مرد بزرگواريالت صوفيو بحث و تأو ير صفيتفس يو معنو

  .٣“شده است
  :ر استير، منقسم بر پنج باب زيتفس ين مثنويا

  شاه؛يعل ير صفيارزش تفس: فصل اول
  ؛يمعنو يشاه با مثنويعل ير صفيسه تفسيمقا: فصل دوم
  ؛يانه صفيالت صوفيتأو: فصل سوم
  مقطّعه قرآن؛ يدر حرفها يالت صفيتأو: فصل چهارم
  .در محکمات و متشابهات يالت صفيتأو ي بهنظر اجمال: فصل پنجم

متأسفانه هنوز  يد؛ وليل رسيتکم به .م ۱۹۷۰ه دکتر برق در سال ين کار گرانمايا
  .٤چاپ نشده است

و رساله » يقات المعانيرساله تحق«ن اثر دکتر برق، دو رساله با عنوان يچهارم
 ٥خ آمونيبزرگ ش يک صوفياست که آن را با موضوع تصوف، » مطلوب المبارک«

                                                   
  .٣ص جستجو در احوال صفي عليشاه،   .١
  .١٢٦، ص ٤-١، شماره ٥٣مجله ايندو ايرانيکا، جلد   .٢
  .١٠٤جستجو در احوال صفي عليشاه، ص   .٣
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وي در قريه چارگاوان . شمار مي رفت به خودش صوفي بزرگي حضرت شيخ احمد آمون در عهد  .٥

ميالدي متولّد شد و در همين سرزمين  ١٢٨٩/هجري ٦٨٨در حوزه مونگير در ايالت بيهار در سال 
شيخ احمد آمون افتخار داشت که صوفي بزرگ . ميالدي فوت کرد ١٣٨٢/هجري ٧٨٤در سال 

المبارک  المعاني و مطلوب تحقيقات  به :ک. ر(پيرو مرشد وي بود ) رح(حضرت شيخ يحيي منيري 
  ).٢٦-٢٥برق، ص عطا کريم مرتبه دکتر 



  ١٤٨  قند پارسي

ار، يد بسيق و تنقيها را دکتر برق پس از تحق ن رسالهيا. ف کرديتصن يبان فارسز  به
ک جلد کرده با يو مرتّب کرد و بعد از آن، هر دو رساله را شامل  يسيه نويحاش
 يدين رساله تنقيا. در کلکته چاپ کرد. م ۱۹۹۲عالمانه و فاضالنه در سال  يا مقدمه
 يروحان يها خ آمون، گفتهيش نامه حضرتيصفحه است که شامل زندگ ۲۰۶ط در يمح
صفحه از  ۱۱۲مشتمل بر  يا مقدمه. گر استيها و موضوعات د رساله يو معرف يو

ان آن دوره، ذکر مجالس ياز صوف يا درباره عده يا خامه دکتر برق با معلومات ارزنده
نت يهار، کتاب را زين بيمعروف سرزم هاي شخصيتاز  يا شان و عدهيانه ايصوف
  :کند ين شروع ميدکتر برق مقدمه کتاب را چن. است  دهيبخش
  ين اصطفيعباده الذ يهللا والسالم عل الحمد”

  :آمون قدس سره) احمد(خ ياحوال و آثار حضرت مخدوم موالنا ش
خ و بزرگان زمان ين مشايتر از برجسته )رح(خ احمد آمونيحضرت مخدوم ش

روان حضرت ين پيتر ز مقربو ا يخود در سلوک و تصوف و در زهد و تقو
  .١“بوده است يهاريب يريمن ييحين احمد يالد خ شرفيمخدوم جهان ش

ابتدا در » المبارک و مطلوب يالمعان قاتيب تحقين و تبويتدو«دکتر برق با عنوان 
  :کند يم ينطور معرفيرا ا» يالمعان قاتيتحق«مقدمه، رساله 

. هر باب سه مجلس دارداست مشتمل بر دو باب، و  ين رساله کوچکيا”
خ احمد آمون رسالة يفرزند حضرت مخدوم ش يخ ارزانيحضرت موالنا ش

با  يمشتمل بر ملفوظات و رساله کوچک» يالمعان قاتيتحق«با عنوان  يکوچک
خ يحضرت مخدوم ش يشامل ملفوظات و گفتارها» يالمعان قاتيتحق«عنوان 

 ؛ آنحضرت،…هديظهور رسان  ي بهقمر يهجر ۷۸۴احمد آمون در سال 
 کمال محبت و لطف، آن نسخه را از اول تا آخر مالحظه و مطالعه نموده  به
  .٢“نام داد» يالمعان قاتيتحق«زبان خود آن را   به

  :سدينو يم» مطلوب المبارک«رسالة  ين، دکتر برق در معرفيهمچن

                                                   
  .٢٦-٢٥المبارک، ص  المعاني و مطلوب عطا کريم برق، تحقيق  .١
  ١١٦-١١٥، ص همان  .٢



  عطا کريم برقوفسور پر  ١٤٩

ده يدارد که در آن حمد و نعت گنجان يا ن رسالة کوچک، مقدمهيدر آغاز، ا”
 يها از ملفوظات و فرموده يالمعان قاتين رساله، مانند تحقيا. ده استش

خ مبارک، يخ احمد آمون است که آن را حضرت موالنا شيحضرت مخدوم ش
  .١“ديب پوشانين و ترتي، جامة تدويخ ارزانيفرزند حضرت موالنا ش
» نقد و نظر«مزبور با عنوان  يها ر احمد در مورد رسالهيپروفسور دکتر نذ

  :ديفرما ينطور اظهار ميخود را ا يها دگاهيد
دو ... بود  يريمن ييحي الدين حضرت شرف يخ احمد آمون از اجل خلفايش”

م يح پروفسور عطا کريآنها با تصح يمانده است و هر دويملفوظ شاه آمون باق
کجا کرد و بعد از يرا  يو چاپ يچند نسخه خط يو. شوند يبرق منتشر م

زبان  اي به هرا آماده کرد و مقدمه مبسوط و محققان يها متنسه و مقابله آنيمقا
  .٢“آن نوشت يد برايجد يفارس

ت و ي، نه فقط اهمين اظهار نظر دانشمند برجسته زبان فارسيناگفته نماند که از ا
نه زبان يدکتر برق هم در زم يدان يو فارس يگردد بلکه دانشمند يارزش کتاب روشن م

  .گردد يارا مدر هند آشک يو ادب فارس
ارائه  يان و دانش آموزان زبان فارسيدانشجو به که دکتر برق، ين اثر فارسيپنجم

دگاه يران از ديآموزش و پرورش در ا«با عنوان  يزبان فارس به است يا نمود، رساله
ن رساله، يا. چاپ کرد . م ۱۹۸۴در سال » کلکته –ران يانجمن ا«که آن را » ينفوذ اسالم
ن رساله، يا. باشد ياز طرف مصنف م يسيزبان انگل  به آن يفحه و معرفص ۵۶مشتمل بر 

ران تحت نفوذ اسالم، يشرفت آن در مملکت ايو پ  يدرباره آموزش و پرورش اسالم
از طرف  يسيزبان انگل ي بها مقدمه. دينما  يه ميرا ارا يا و فاضالنه يبحث علم

مه رساله يدر کلکته ضم يارسوسف، دوستدار زبان و ادب فيپژوهشگر خواجه محمد 
  :سدينو يم يو. است

                                                   
  .١١٩ص  المبارک، المعاني و مطلوب عطا کريم برق، تحقيق  .١
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  ١٥٠  قند پارسي

ک متن خالصه يرا متحمل شده تا  يدر رساله حاضر پروفسور برق رنج و زحمت”
آن کشور تا  يران در دوران اسالمير بر آموزش در ايمعتبر درخصوص تاث يول

عمق شناخت و درک موضوع در رساله بارز . ه دهديت ارايرا با موفق يدوره پهلو
قات ينه تحقين زميسازد تا در ا يشمندان را قادر مين اثر انديار است؛ او آشک

  .١“انحام رسانند  به را يشتريب
  :شود ين آغاز ميچن» رانيآموزش و پرورش در ا«رسالة 

ات زمان و مکان و جامعه، در هر يمقتض به اصول آموزش و پرورش، بنا”
ت و کشور، در ک ملّين و مذهب يد. ن استيريجدا از سا يتکشور و ملّ
مثال در . نموده است يرا باز يل بوده و نقش مهميشرفت آن دخيتوسعه و پ

م که اصول آموزش و پرورش براساس ينيب يم ميا هندوستان قديم يران قديا
ن يکه د يم در زمانينيب يا مثال مي. بوده يو زرتشت ييو بودا يين براهمايد

دا کرده ير پييآن کشور تغ افت، آموزش و پرورشيران گسترش ياسالم در ا
ات زمان يکار کرد و مقتض يمات اسالمين و تعليياساس و اصول آن بر طبق آ

  .٢“فا کرديرا ا ين اصول آموزش و پرورش، نقش مهميو مکان در تأم
م يدة خامه دکتر عطا کري، چکينة زبان و ادب فارسيه که در زمين اثر گرانمايششم

شاعر » يزيات و خدمات صائب تبريح«با عنوان  يسزبان فار ي بها باشد، رساله يم
ر يشدت اس  هرا دکتر برق، بين رساله چاپ نشد زيا يول. ران استيد در ايجد يفارس
 ين جهان برفت و دست نوشته آن رساله هم از کتابخانه شخصيگشته از ا يماريب

  .٣مصنّف مفقود است
ان يدانش آموزان و دانشجو ي، دکتر برق برايو علم يپژوهش ين کارهايعالوه بر ا

  : ب داد که عبارتند ازيف و ترتيتأل يزبان فارس ي بهدرس يها ، کتابيفارس
                                                   

زبان انگليسي از طرف خواجه محمد   به مقدمه  به ک. ر(در ايران،  آموزش و پرورش: عطا کريم برق  .١
  .١ص  )يوسف

  .همان  .٢
بر  ٢٢نويسي شماره  حواشي  به ک هم. و ر ١٢٨، ص ٤-١، شماره ٥٣مجله ايندو ايرانيکا، جلد   .٣

  .مجله مذکور ١٤١صفحه 



  عطا کريم برقوفسور پر  ١٥١

ن و شامل احوال يب و تدويبا ترت يسانس تخصصيان ليدانشجو يبرا يدة فارسيگز .۱
 .د که آن را دانشگاه کلکته چاپ کرديه و تنقيسنده و شاعر با تجزيو آثار دوازده نو

رستان با يدانش آموزان دب يبرا» ادب يها خوشه«با عنوان  يفارس يا دهيگز .۲
بنگالة » هيأت معارف ثانويه«سندگان که آن را ينامه مختصر شاعران و نويزندگ
 .ور چاپ آراسته کرديز  به .م ۱۹۵۵در سال  يغرب

 يکه در امر آموزش فارس. م ۱۹۶۴چاپ در سال ) بخش اول و دوم(د يجد يفارس .۳
 .١باشد يستة ذکر ميشانوآموزان  يد برايجد
د يق و تنقيخ و فرهنگ و تحقينة زبان و ادب، تارين، دکتر برق در زميهمچن

ران چاپ شده يهند و ا يها نگاشت که همه در مجله يزبان فارس ي بهاريبس يها مقاله
، »کتاب تهران يراهنما«، »نه هندييآ«کلکته، » کايرانيندو ايا« يها ان مجلهين ميکه در ا

  .٢سته ذکرندينو شا يدهل »اضيب«و  »يقند پارس« ،»يتيران سوسايندو ايمجلّه ا«
 يها از مقاله ياريکا در چاپ کردن تعداد بسيرانيندو ايها فقط مجلّه ا ن مجلّهيان ايم

است،  يطوالن يليها که خ م فهرست مقالهياز تقد. باشد يدکتر برق موجب مباهات م
  .٣شود يم يخوددار
مقاله  نو، دو يدهل» يقند پارس«باشد که مجلّه  يه قابل ذکر من نکتين ضمن، ايدر ا

  : ب عبارتند ازيترت به چاپ کرد که ۳-۲و  ۶ يها از دکتر برق را در شماره
 ؛يزبان بنگال ي بهتراجم آثار فارس .۱
 .يو فارس يزبان بنگال به ها درام يقيمطالعه تطب .۲

د ذکر ين را هم باي، ايارسات فينه زبان و ادبيخدمات دکتر برق در زم يضمن معرف
ن و يت تدوي، مسئول.م ۱۹۶۹کرد که پس از درگذشت دکتر محمد اسحاق در سال 

ق و يق، فاين مرد اليا. کا، بر دوش دکتر برق افتاديرانيندو ايمجلّه ا يب بخش فارسيترت
نحو احسن بر دوش  به ه راين بار گرانمايبرخوردار بود، ا يکه از سالمت يمجاهد تا وقت
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  ١٥٢  قند پارسي

ه درج است که يدر نما» کايرانيندو ايسر مقاالت ا«عنوان  به ها فهرست مقاله. داشت
  .توان بدان مراجعه نمود يم

رشته   به م برقيدکتر عطا کر به ن صفحات راجعيآنچه در ا يصحت و درست
زبان  به اش سبب خدمات ارزنده به آشکار است که دکتر برق ر در آمد، از آن رويتحر
اش از  د که آوازهيآ يشمار م به در هند ين دانشمندان فارسيتر ز برجستها يکي، يفارس
  .ده استيچيهم پ ران و افغانستانيکشور هند عبور کرده در ا يمرزها
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