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  دکتر محمد امين

ت ارجمند، يکه آن را شخص يتر از استقالل هند و بعد، چراغ زبان و ادب فارس شيپ
ران، پروفسور دکتر يدر هند و ا ينابغة روزگار و دانشمند برجستة زبان و ادب فارس

م ينام پروفسور عطا کر ي بهگريمحمد اسحاق، روشن کرده بود، از همان چراغ، چراغ د
 يروشن يروشن گشت که از همان خانواده فارس يگريد يراغ فارسبرق، و بعد، چ

ن يا. د و فروزان گشتيدرخشان تاب يا ن مانند ستارهيافت نمود، نام دکتر محمد اميدر
در حدود  ين زبان و ادب فارسيعنوان ام  به قت،يکه در حق يت ارجمند فارسيشخص

ارائه نمود که  يادب فارسنه زبان و يدر زم يا سال چنان خدمات ارزنده ۴۰تا  ۳۰
  :ن شعر حافظ گشتيمصداق ا

ــا    عشـق  هرگز نميرد آنکه دلش زنده شد به ــالم دوام م ــدة ع ــر جري ــت ب ــت اس   ثب
ه يف اسالميدر خانواده شر .١م ۱۹۳۷ه در سال يژانو ۵خ ين در تاريدکتر محمد ام

نام پدرش  .٢هار متولّد شديالت بيدر ا» نالنده«در حوزه » اگاوان«ة يک قريچوک نزد
شهرت،  يو شاه صاحب دارا يصاحب، ملّاج ين صوفيم بود که با عناويحفاظت کر

 يا را در مدرسه يالت مقدماتين تحصيدکتر محمد ام .٣کوکار بوديندار و نيار ديمرد بس
در  يسال ن تا کهنيپدر دکتر ام .٤عطار بود ينام استادش مولو. در زادگاهش فرا گرفت
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 .١مشغول بود يگر مراکز تجاريو د يهتلدار يها شغل به ک کلکتهيبازار خضرپور نزد
ش يهمراه خو به را يپدرش و ،٢قرار داشت يسالگ ۱۰ن در حدود يکه دکتر ام يوقت
در خضرپور ثبت نام کرد که در آنجا » سنت برنا باس«رستان يکلکته آورد و در دب  به
  .٣رستان قبول شديدر امتحان دب. م ۱۹۵۳، در سال يو

 يان دانشگاهيامتحان مدر دانشکده موالنا آزاد وارد شد و از آنجا   ي بهس، وسپ
)I.A( م ۱۹۵۵ هاي سالب در يترت  به ،يبا تخصّص زبان و ادب فارس سانسيو امتحان ل. 

د و بعد از ياب گرديبا رتبه اول کام يدر هر دو امتحان مزبور و. رفته شديم پذ ۱۹۵۷و 
کلکته در سال از دانشگاه  يدر زبان و ادب فارس سانسيدر امتحان فوق لي آن، و
، هنوز تشنة علم و ادب بود و دوباره از دانشگاه يو. با نمرة ممتاز قبول شد. م ۱۹۵۹

  .٤افت نموديزبان اردو در  به سانسيمدرک فوق ل. م ۱۹۶۱کلکته در سال 
 ار نموديس اختيرا درس و تدر ين روش زندگيپس از کسب علم و دانش، دکتر ام

منصوب شد و  يعنوان استاد فارس به در شهر کلکته» محمد جان«رستان يو ابتدا در دب
و » تا کدهيت» «نگلو ورناکولريا« يها رستانيبعد از آن، در دب. ماه خدمت نمود آنجا چند

ن ين همچنيدکتر ام .خدمت کرد يعنوان استاد فارس به شهر کلکته  به وابسته» ا برجيمت«
ار کرد و صدها شاگرد يخدمت بس يفارس  به کلکته يرستانهايدبسال در  ۸در حدود 

  .ت کرد که باعث رشک و افتخارنديرا ترب يفارس
قمر «د يگفتة جاو  به ن است که بنايا يدر پست دولت ياشتغال و به مربوط نکته

رفته شدن در امتحانات فوق يپذ م پاکستان و پس ازين قبل از تقسي، دکتر ام»ياوگانو
سبب قطع   به خدمت کرد و چون به و اردو، در بانک آغاز يزبان فارس به سانسيل

شنهاد ين پيدکتر ام  به ان هند و پاکستان، بانک مذکور بسته شد و در پاکستان،يارتباط م
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ن، يشود که دکتر ام ين برخورد، آشکار مياز ا .١شان قبول نکرديا يشد ول يکار دولت
اش را رها کرده  ز و افراد خانوادهيعز خواست که وطن يهن دوست بود و هرگز نميم

  .نهد يگريکشور د ي بهرو
. م ۱۹۶۷ن، در سال يباعث شد که دکتر ام يالعاده او در زبان فارس اقت فوقياستعداد و ل
  .٢منصوب شود يار فارسيعنوان دانش  به در دانشکدة موالنا آزاد يدر بخش فارس
افت يکلکته انتقال ي از نواح» رکرشنانگ«دانشکدة  به ،.م ۱۹۶۹، در سال يسپس، و
 ةدانشکد به شنانگرياز دانشکدة کر يعنوان استاد فارس به »ند چندرپاليهر«و عوض آن 

شد و دکتر محمد  بازنشسته» چندرپال«پس از دو سال، استاد  .٣موالنا آزاد منتقل گشت
 يبخش فارسجه، يدر نت. وارد شد دانشکدة موالنا آزاد به دوباره. م ۱۹۷۱ن در سال يام

در حدود دوازده  يار فارسيعنوان دانش به نيدکتر ام .٤تعطيل شدشنانگر يدانشکدة کر
بود  يو ين باعث خوشبختيا. خدمت کرد يزبان فارس  به موالنا آزاد سال در دانشکده

رستان تا دانشکده و بعد دانشگاه ير داد و از دبيشرفت ادامة مسيدان پيدر م جيکه بتدر
در دانشگاه کلکته  يو فارس ين در بخش عربي، دکتر ام.م ۱۹۷۹ر سال د. شرفت نموديپ

. منصوب گشت دانشيارسمت  بهاش  سبب خدمات ارزنده به منصوب شد و بعد يفارس
جده سال در دانشگاه مشغول درس يدر حدود ه يعني. م ۱۹۹۷تا سال  يخوشبختانه و

 يمردم بنگاله غربأت خدمت يبعنوان عضو ه يس بود و قبل از بازنشستگيو تدر
 يسالگ ۶۲تش در سن يانجام داد و مسئول ياش را بخوب منصوب شد و خدمات ارزنده

  .٥بازنشسته شد يافت و از شغل دولتيان يپا. م ۱۹۹۹در سال 
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  ق و پژوهشيتحق
 را يس بود، شوق و رغبتش وين در دانشکده گرفتار درس و تدريکه دکتر ام يهنگام

د خان ياحوال و آثار سع«ن باره موضوع يدر ا يداد و و سوق يق و بررسيکار تحق  به
  .١م برق آغاز کار کرديرا انتخاب کرد و تحت نظارت پروفسور عطا کر» يشيقر

ن احوال يدکتر ام. بود يالديم قرن هفدهمدر ، شاعر معروف هند يشيد خان قريسع
ن يتدوو نموده  و نقد و دقّت، مرتّب ي، بررسياو را با کنجکاو يوان فارسيدو و آثار 

ق ين تحقيا به راجع .٢گرفت ياز دانشگاه کلکته درجه دکتر. م ۱۹۷۶کرد و در سال 
  :کند يان مينطور بيش را اينظرات خو يارزنده، پروفسور حافظ محمد طاهر عل

. باشد يم يستودن يلين خين دستاورد دکتر امي، ايق و بررسينة تحقيدر زم”
در کتابخانة » اتيحوض الح«در مجموعة که  يشيد خان قريسع وانينسخة د

ده يرون کشين آن را بيافتاده بود، دکتر ام يفراموش به کلکته ييايانجمن آس
ن نمود يوان را مرتّب نموده تدوي، ديسينو يکرد و با انتقاد و حواش يمعرف

نة ادب يخز  به است، اگر چاپ شده بود، ير چاپيوان غين ديمتأسفانه ا يول
   .٣شد ياضافه م يفارس

خودش را  ينة زبان و ادب فارسيدر زم يمطالعه و بررس  به نين، دکتر اميعالوه بر ا
نه، ين زميگرانبها در ا يو ادب ين امر باعث شد که آثار علميشه مشغول داشت و ايهم

و  يش در هر دو زبان فارسيها در ادامه فهرست مقاله. باشد يمرهون منّت قلم و
  .شود يدرج م يسيانگل
  يفارس يها مقاله

  .٤يات فارسيم برق دانشمند برجسته زبان و ادبياستاد عطا کر .۱
  ٥يهفتگ ين خبرنامة فارسياألخبار، اول و مرأت يراجا رام موهن را .۲
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  ١در عصر حاضر يالت بنگالة غربيدر ا يمطالعات فارس يبررس .۳
  ٢در بنگاله  يم فارسيقد يها چاپخانه .۴
  ٣يات فارسيام و گسترش زبان و ادبيليدانشکدة فورت و .۵

  يسيانگل يها مقاله
1. Urdu Translation of the Gulistan and the Bustan at Fort William College, 

Calcutta4. 
2. The Social and Moral Perspective of the Poetry of Hafiz5. 
3. Persian in Calcutta with special reference to some important Persian 

Historical Works6. 
4. Dr. Mohammad Ishaque as a Man and as a Scholar7. 
5. Importance of Persian in the Study of Urdu Language and Literature8. 
6. Diwan of Said Khan Quraishi9. 
7. The Contribution of Indian Sufi Saints to Cultural Integration10. 
8. Sufi Literature in Persian in Medieval Bengal11. 
9. Sufi Fath Ali Waisi: A Great Poet of Bengal12. 
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10. The Bahrul- Asrar- Travalogue of South Asia by Mahmud B.Amir Wali 

Balkhi, Edited by Dr. Riazul Islam1. 
و  يسي، انگليزبان فارس  به هم يگريد يها ن مقالهيفوق، دکتر ام يها عالوه بر مقاله

ران چاپ شده مثل يهند و ا يها ر درآورد که همة آنها در مجلّهيرشتة تحر به اردو
» آشنا«، )رازيش(» نيگلچ«مجله . شود ينتشر مماز تهران که است  يا که روزنامه» هانيک«

اخبار «، »آزاد هند«اردو مثل  يها والنا آزاد کلکته، روزنامهتهران، مجلّة دانشکدة م
 يقيو تحق يمقالة پژوهش ۴۰ش از يب يهم رفته و ين، رويهمچن. رهيو غ» مشرق

  .٢معروف منتشر شد يها ها و روزنامه نوشت که در مجلّه

  فيف و تصنيتأل
ف و يتصن بهي افت وي يش ميروز افزا به ن روزيذوق و شوق نوشتن و خواندن دکتر ام

 يبرا» گلستان عجم«را با عنوان  يفارس ين کتاب درسيف عالقه مند شد و نخستيتأل
 يدر کلکته چاپ شد و برا. م ۱۹۶۱سال   به ن کتابيا. ف کرديرستان تأليشاگردان دب

در دانشگاه کلکته  يکه و يهنگام. ار مقبول افتاديبس يفارس يدانش آموزان مقدمات
ن کرد يب و تدويترت ياست، با نقد ارزش يضيرا که اثر ف» دمن لن يمثنو«داد،  يدرس م

 ۱۹۹۱، در سال يسيوانگل يان هر دو زبان فارسيدانشجو يو آن را از طرف دانشگاه برا
 يرا هم با همکار )جلد اول تا پنجاه(» کايرانيندو ايا«ه مجلّه ينما يو. ديچاپ گردان. م

  .٣ب داديتر احمد تريروز و دکتر تنويدکتر محمد ف
در  يباعث شد که و يات فارسيدان زبان و ادبيدکتر در م يشهرت و نامور

مختلف کشور هند  يکه در کلکته و جاها يالملل نيو ب يملّ ينارهايها و سم کنفرانس
ن يخدمات ارزنده دکتر ام. نمايدارائه  يو ارزش يقيتحق يها د و مقالهيشرکت جو

 »يسيو«زة يبا جا. م ۱۹۹۶نخست در سال  يد که ويباعث گرد يات فارسيزبان و ادب  به
توانست  يداشت و م  يا العاده د استعداد فوقيجد يدر فارس يو. ر قرار گرفتيمورد تقد
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. م ۱۹۷۷در سال  ين سبب بود که ويهم به .حرف بزند يزبان فارس به اريبس يبا روان
 .د گرفتيجد يفارسنو، مدرک مهارت در  يدر دهل» دانشگاه جواهرالل نهرو«از طرف 

، از طرف انجمن .م ۲۰۰۲، در سال يزبان فارس به سبب خدمت  ي بهعالوه، و  به
ناگفته نماند . افت نموديس دريزة ممتاز در تدرينو، جا يکلّ هند در دهل ياستادان فارس

زبان   به سبب تسلّط به ر نامهيرسد تقد يحقدار م  به مصداق حق به ن مرد دانشمنديکه ا
  .١دياعطا گرد يو  به .م ۲۰۰۳هند در سال  ياست جمهوريرف راز ط يفارس

 ي، ادبيعلم يها ق ارتباط با انجمنيبود و از طر ين، مرد فعال و پر نشاطيدکتر ام
ن ي، نخستيو. انجام داد يا خدمات ارزنده يات فارسياهداف زبان و ادب يبرا يو فرهنگ

  .مدرسة کلکته بود يأت امنايس هيرئ
کلّ هند، خدمات  ياست انجمن استادان فارسيعنوان معاون ر هي ببعد از آن و

با انجمن  يو. ن انجمن ارتباط داشتيات با اين دم حيانجام داد و تا واپس يا ارزنده
عنوان عضو مشاور  به، .م ۱۹۸۵- ۱۹۸۴ يها سال يران کلکته هم ارتباط داشت و برايا

 ۱۹۸۵ون انجمن مذکور، از سال ر معايعنوان دب به سپس،. ديران انتخاب گرديانجمن ا
آن را ران يکه انجمن ا» کايرانيندو ايمجلّه ا«. انجام داد يا خدمات ارزنده. م ۱۹۹۴تا 

. م ۲۰۰۹تا  ۱۹۸۱آن مجله از سال  ير محلّيعنوان مد به نيکند، دکتر ام يمنتشر م
  .٢ت داشتيفعال

  سفر آخرت
 يماريسبب ب  به بشر دوست،ف و ين دانشمند برجسته، آموزگار فداکار و مرد شريا

د و آن مرد يرس ياله يد و باالخره قضايانجمن مزبور دست کش يها تياز فعال يطوالن
را بدرود گفت و  يزندگان يسالگ ۷۳در سن . م ۲۰۱۰نوامبر در سال  ۱۴کوکار مورخ ين

  .٣ديش و اقارب و شاگردان را سوگوار و غمزده گردانيهمه دوستان، خو

                                                   
  .٩٤-٩٣، ص »ايندو ايرانيکا«مجله   .١
  .٦همان، ص   .٢
  .همان  .٣
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