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  اخبار نسخ خطّي هند

  ١ي هندهاي خطّ ي نسخهگلچين ملّ ♦
ي، در رديف ي خطّها هي از نسخهبدون شك هند از حيث داشتن شمار قابل توج

، ها ي هند، در موزه خطّة نسخها در حال حاضر ميليون. دارد ي جهان قرارها برترين
. شوند ميداري  صورت پراكنده نگه ها به  و دانشگاهها، كليساها مدارس، صومعه

العات ارزشمندي نهفته ي ارزشمند، روايات، حكايات و اطّها البالي اين نسخه در
باشد  مين و فرهنگ هند و جهاناست كه روشنگر زواياي پنهان و آشكار تمد.  

، (The National Manuscript Mission) ي هندي خطّها ي نسخه كميسيون ملّاخيراً
ي ي ملّيگنج و دارا«عنوان   به نسخه را۴۵ هند، يهاي خطّ  نسخهةميان شمار انبو از

 ۴۵در انتخاب اين .  اعالم كرده است(Manuscript Treasures of India) »هند
گرفته است؛ از جمله اين معيارها، تبيين  ه قرارنسخه، معيارهاي مختلف مورد توج

رزش ل تاريخي هند، در بر داشتن عناصر زيباشناسي، و قدمت و اي تحوها دوره
ي هند است؛ و ي خطّها  نسخه، كلكسيوني از نسخه۴۵ واقع اين در. باشد  مينسخه

  .رود  ميشمار  بهي هندي خطّها ي ممتاز نسخهها صه و مشخّها بازتاب، ويژگي
ي ها ي نسخهكميسيون ملّ. شوند  ميداري  مكان مختلف نگه۲۱ نسخه، در ۴۵اين 
ي برگزيده، اعتبار قابل ها ين نسخهداري بهينه از ا ي هند، براي حفظ و نگهخطّ
ضمن تخصيص . گذاري و هزينه خواهد كرد ها سرمايه داري آن در مراكز نگه هيتوج
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و نيز روزنامة ) ١١ص ( م ٢٠٠٧ة ي فور١٤ مورخ (Hindustan Times)» هندوستان تايمز«برگرفته از روزنامة 
  .)٩ص ( م ٢٠٠٧ فورية ١٦مورخ » وهند دي«
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 خواسته خواهد شد كه اقدامات الزم ها داري نسخه يان مراكز نگهاين اعتبار، از متولّ
 در شرايط مناسب و عاري از آسيب و خطر انجام ها داري نسخه و كافي براي نگه

، پژوهش ها بخشي از اين بودجه، بايستي صرف امور ديجيتالي كردن نسخه. دهند
  . شودها  و سرانجام چاپ اين نسخهها پيرامون نسخه
حضرت   بهي، خطّةاين نسخ.  مجيد استقرآني انتخاب شده، ها يكي از نسخه

گويند .  كوفي نوشته شده استزبان عربي و خطِّ  بهقرآناين .  منتسب است)ع(علي
 ۶۶۱سال   بهقدمت اين نسخه،.  نوشته شده است)ع(ط حضرت علي، توسقرآناين 

  .اين نسخه، روي پوست آهو نوشته شده است. گردد ميالدي برمي
. است) Rigvedasamhita( »ريگوداسامهيتا«ي انتخاب شده، ها يكي ديگر از نسخه

 اين نسخه،قدمت .  قديمي و اصلي آئين هندو استةاين نسخه، يكي از چهار نسخ
 »توس«اين نسخه، روي پوست درخت . گردد  سال پيش برمي۳،۰۰۰حدود  به

(Birch)نوشته شده است؛ اين نوع درخت، تنها در كشمير وجود دارد .  
اين نسخه، يكي .  است(Gilgit) »يتگلِگ«ي هند، ي گلچين ملّها يكي ديگر از نسخه

اري آن، در حال حاضر وجود زبان نوشت. ترين اسناد نوشتاري جهان است از قديمي
 ندارد؛ ولي كشف رمز و خواندن اين نسخه، انجام شده است؛ قدمت اين نسخه،

محتواي آن، از حيث شناخت تاريخ بوديسم . گردد  ميالدي برمي۶ يا ۵قرن  به
 The National) ي آرشيو ملّةمجموعه اين نسخه ارزشمند، در موز. نظير است بي

Archives)اس.پي.اس «ة موز در شهر دهلي و« (The S.P.S Museum) در شهر 
  .شود  مينگهداريهند  (Srinagar) سرينگر

 ةهمراه نسخ  بهرا» يتگلِگ«ي  خطّة ميالدي، نسخ۲۰۰۷ و ۲۰۰۶دولت هند در سال 
 يونسكو  به ميراث جهانية براي ثبت در مجموع(Rig Veda) »ريگ ودا«ي خطّ

(UNESCO) فيكرده استمعر .  
 »آرتاشاسترا«: ي انتخاب شده، عبارتند ازي خطّها گر نسخهاز جمله دي

(Arthashastra) ،ؤمشتمل بر شرح وقايع زندگي م( بابرنامهس حكومت مغوالن س
ي هند زيبايي تدوين شده است؛ اين نسخه، در موزه ملّ  بهقلم خودش و  بههند كه

 »راناپ تبهاگو«، (Gita Govinda) »ينداويتا گوگ«، )شود  مينگهداري
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(Bhagavatpurana)شود داري مي شناسي پونا نگه ، اين نسخه در انستيتوي شرق( ،
احمدآباد » هندشناسي«، اين نسخه در انستيتوي (Uttaradhyanasutra) »راتْس راديانتَّاُ

  ).شود داري مي نگه
معيارها و  داري آنان با ، نگهها ت و ارزش فراوان اين نسخهوجود اهمي با

 اندركاران از يكسو تالش مسئولين و دست. هاي جهاني فاصله زيادي دارداستاندارد
 كنند؛ و از سوي ديگر برآنند معرفيمردم   بهكنند، اين اسناد و مدارك ارزشمند را مي

استفاده از كامپيوتر و  ي، باي خطّها داري نسخه كه در ضمن بهبود شرايط نگه
ا سازند؛ در اين راستا،  را مهيها نسخهاينترنت، موجبات تسهيل در استفاده از اين 

ي هند روي سايت اينترنت قرار  خطّة نزديك، كاتالوگ يك ميليون نسخةدرآيند
  .خواهد گرفت

  ١تهية بانك اطّالعات آثار و ابنية تاريخي ♦
اجراي يك طرح  هند در صدد است با) The Culture Ministry( وزارت فرهنگ

 تاريخي موجود در روستاها و شهرهاي اين كشور را  و آثاره تمام ابنيةبزرگ، نقش
 تاريخي ناشناخته و ةزعم اين وزارتخانه، شمار زيادي ابني به. طراحي و آماده نمايد

 Monuments and Antiquities) » تحقيق و كشف آثار باستانيةكميت«خارج از ديد 

Mission)در حال حاضر، . دارند  و نيز مراكز مسئول ايالتي قرارت حفاظت مسئولي
»  تحقيق و كشف آثار باستانيةكميت«عهده   بناي باستاني و تاريخي هند، به۳،۶۶۶ از

 ة همين مقدار ابنيهاي ايالتي هم تقريباً در عين حال، دولت. باشد اين كشور مي
زنند  با اين وجود، تخمين مي. اند داده تاريخي و باستاني را تحت حفاظت خود قرار

ي تاريخي و باستاني با ارزش در سراسر هند وجود دارد كه مورد كه هزاران بنا
 ةشود، عالوه بر تهي  اساسي اين معضل، تالش ميبراي حلّ. اند حفاظت قرار نگرفته

العات و كاتالوگ اماكن تاريخي كه ايجاد بانك اطّ  و آثار تاريخي، باه تمام ابنيةنقش
در اين بانك . امات آينده فراهم شودمات ضروري اقدمورد حفاظت قرار ندارند، مقد

 ةبراي تهي. ها درج خواهد شد ت آنه و اهمياي از تاريخ اين ابني العاتي، خالصهاطّ
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ه و آثار باستاني و تاريخي، تمام العاتي و كاتالوگ جامع و دقيق ابنيبانك اطّ
  .پهناور هند مورد بازديد قرار خواهند گرفت روستاها و شهرهاي كشور

 ليست ةتهي  بهكميته تحقيق و كشف آثار باستاني، اقدامن وزارت فرهنگ و همچني
هدف از اين اقدام، در پيش گرفتن تدابير الزم و . اند جامع اشياء و آثار عتيقه كرده

داري اين اشياء، تكيه عمده بر  ه در نگهالبتّ. است كافي براي نگهداري از اين اشيا
 ةكميت«عالوه بر موارد فوق، . ستبخش خصوصي ا همكاري بخش دولتي با

ديجيتالي كردن صدها   هند، با(The Mission on Manuscripts) »يهاي خطّ نسخه
هاي  ي هند، امكان استفاده از مندرجات اين نسخههاي خطّ هزار برگ از نسخه

ط پژوهشگران را فراهم ساخته استارزشمند توس.  
  ١هاي خطّي طرح ايجاد بزرگترين كتابخانة ديجيتالي نسخه ♦

تالش .  استنو دهلي, يكي از مراكز فرهنگي ايران در هند، مركز ميكروفيلم نور
ترين  ي مشترك علمي و فرهنگي ايران و هند، از مهمها  ميراثمعرفيبراي حفظ و 

انه در اين راستا، مركز ميكروفيلم نور مجد. رود مي شمار  بهسيس اين مركزأاهداف ت
ي چاپ سنگي هند ها  و كتابخطّيي ها  از نسخه.دي. و سيه ميكروفيلمدر پي تهي

 ،)پيري آقاي دكتر مهدي خواجه(كوش اين مركز  زعم مدير پرتالش و سخت به. است
داري   و مراكز نگهها  هند و امكانات ضعيف كتابخانهةشرايط آب و هوايي ويژ

ي مواجه دخطر ج ي ارزشمند را باها  اين كشور، بقاء اين گنجينهخطّيي ها نسخه
  هند، همخطّيي ها  نسخه. دي.ه ميكروفيلم و سيدر اين شرايط، تهي. ساخته است

رساند و هم موجب دسترسي   مي هند مددخطّيي ها داري نسخه حفظ و نگه به
  .گردد  مياين منابع  بهتر پژوهشگران راحت

 رفيمعي بلندي براي حفظ و ها مركز ميكروفيلم نور در حيات ده ساله خود، گام
 ١٤،٥٠٠ي  اين مركز، بررسي كلّلين اقدام مهماو.  هند برداشته استخطّيي ها نسخه
ه ميكروفيلم  بزرگ موالنا آزاد دانشگاه اسالمي عليگره و تهية كتابخانخطّي ةنسخ

ي اين ها ميكروفيلم» واره فهرست«ه تهي با.  اين كتابخانه بودخطّي ة نسخ٤،٥٠٠ از
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در سايت » واره فهرست«نگليسي و فارسي و نيز قرارگرفتن اين ي اها زبان ها به نسخه
 هند خطّيي ها ي مشترك و نسخهها  ميراثمعرفيحفظ و   بهاينترنتي مركز، اميدها

 كتابخانه مذكور در فهرست خطّيي ها العات كليدي نسخهارائه اطّ. افزون گرديد
 حجم، تاريخ كتابت، ف،لّؤصات معنوان دقيق نسخه، مشخّ: مانند  ـواره منتشرشده

 و نيز ـ ي مختلف اثرها ي نسخه، و بعضا بيان بخشزبان و نوع خط، موضوع كلّ
فان، مترجمان، شارحان، لّؤموضوع، عنوان اثر، م( تدوين فهرست اعالم مختلف

  .پژوهشگران نموده است  بهريثّؤكمك م) كاتبان
معتبر موجود در شهرهاي ي ها مرور زمان، مركز ميكروفيلم نور از چندين كتابخانه به

تي پيش، روال معمول مركز تا مد. ه كرد تهي.دي.دهلي و لكهنو نيز ميكروفيلم و سي
، ها  دستچين شده كتابخانهخطّيي ها ميكروفيلم نور آن بود كه نخست از نسخه

واره فهرست«تدوين   بهنمود و سپس نسبت  ميهميكروفيلم تهي «دي.ه سيو نيز تهي. 
 ،.دي.سي گذشت زمان، روند طوالني و هزينه بر تبديل ميكروفيلم به با. ودنم اقدام مي

  .قان تبديل شدمحقّ  بهي مركز در زمينه ارائه خدماتيكي از مشكالت جد به
مركز ميكروفيلم نور و افزون شدن ابراز   بهسرانجام مراجعه روزافزون پژوهشگران

، مسئوالن خطّيي ها م كردن نسخهي هند براي ميكروفيلها آمادگي مسئوالن كتابخانه
در حال . ي انداخت ارتقاء تجهيزات و امكانات فنّةانديش  بهمركز ميكروفيلم نور را

ي ديجيتالي و ها  نسخهة، تهيخطّيي ها  ميكروفيلم از نسخهةجاي تهي  بهحاضر،
ت كار اين تغيير رويه، بر سرعت و كيفي.  در دستور كار مركز قرار دارد.دي.سي
  . وده است و امكان خدمات رساني سريع و بهينه را نيز افزون ساخته استافز

» پرادشآندرا«مسئوالن ايالت اعالم موافقت  ي مركز، مقارن باارتقاء تجهيزات فنّ
اين ترتيب   به.ي اين ايالت بودها  كتابخانهخطّيي ها ديجيتالي نمودن نسخه با

 خطّيي ها ، كار ديجيتالي نمودن نسخهكارشناسان مركز، با استقرار در شهر حيدرآباد
 آقاي دكتر خواجه پيري، ةگفت  به.فراوان و ارزشمند اين منطقه را آغاز نمودند

 را خطّي ة هزار برگ نسخ١٠ ديجيتالي ةكارشناسان مستقر در حيدرآباد روزانه نسخ
به بنا. كند  ميهتهي ي ها ه كتابخانخطّي ة نسخ٤،٣٠٠ سه ماه، اظهار نامبرده، در طي

واقع در ( »مركز مطالعات علوم شرقي«، و »ات اردو ادبيةادار«، »المدارس سلطان«
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 ةشود كه كار تهي  ميبيني اين روند، پيش با. ديجيتالي شده است) شهر حيدرآباد
اتمام   به سال٢، ظرف »پرادشآندرا«خطّي ايالت ي ها  ديجيتالي تمام نسخهةنسخ

  .برسد
 ةالعاده تهي ه ميكروفيلم و سرعت فوقيه رفتن روند كند تهيحاش  بهاين ترتيب، با به

 هاي خطّي فراوان و ارزشمند حفظ گنجينه هاي خطّي، اميدها به نسخة ديجيتالي نسخه
  .هند افزايش يافته است

 ١٨ ديجيتالي ةاظهار مسئول مركز ميكروفيلم نور، تاكنون ميكروفيلم و نسخ  بهبنا
واره بيشتر  همچنين، فهرست. ه شده استي هند تهي فارسي و عربخطّي ةهزار نسخ
ه گرچه تهي. دارد مندان قرار در اختيار عالقه» الين آن«صورت كتاب و  ها به اين نسخه

حال، ايجاد  گردد؛ با اين  مياين مجموعه عظيم و ارزشمند، خدمتي بزرگ محسوب
  نور محسوبنهائي مركز ميكروفيلم  ديجيتالي جهان، هدفةترين كتابخان بزرگ

 ديجيتالي، ميكروفيلم و ة آقاي دكتر خواجه پيري، اين كتابخانةگفت  به.شود مي
مطابق طرح .  هند را نگهداري خواهد نمودخطّي ة هزار نسخ٥٠  به قريب.دي.سي

در » الين آن«صورت   به ديجيتاليةدراز مدت مركز، فهرست واره اين كتابخان
  .فتة پژوهشگران قرار خواهد گردسترس هم

ي چاپ سنگي ها يكي از اقدامات ديگر مركز ميكروفيلم نور، ديجيتالي نمودن كتاب
 هزار برگ ٥گفته مدير مركز، در حال حاضر روزانه   به.فارسي و عربي هند است

بيني وي، اين كار  پيش به بنا. آيند ميصورت ديجيتالي در  بهي چاپ سنگيها نسخه از
ر  هزا٢٠ي ديجيتالي ها  نسخهة نخست، تهيةر مرحليابد و د  ميسرعت بيشتر ادامه با

  .كتاب چاپ سنگي آماده خواهد شد
باشد خطّي ميي ها ت نسخهاز ديگر اقدامات قابل توجه مركز ميكروفيلم نور، مرم .

يكي از . ساله را پشت سر گذرانده است  دهةدر اين زمينه، مركز مذكور يك سابق
ي ها ت چندين هزار برگ از نسخه در كار مرماقدامات مركز در اين زمينه، مشاركت

 خطّيي ها ت نسخهدر حال حاضر، مرم. باشد  مي آستان قدس رضوية كتابخانخطّي
اظهار آقاي دكتر  به بنا. در دستور كار قرار دارد» پرادشآندرا« ايالت يها كتابخانه
ي مخصوص اه برچسب( دوام پيري، مركز با استفاده از مواد اوليه ساده و با خواجه
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هي كارگيري كارگران ماهر توانسته است، شمار قابل توج  بهو) پالستيكي و چسب
  .ت نمايدت مرمسرعت و با كيفي  به راخطّيي ها از نسخه

  ينگار  آموزش فهرستة دورنيچهارم ♦
 نسخ حي تصحيها وهي و کارگاه آموزش شينگار  آموزش فهرستة دورنيچهارم

  . نو برگزار شدي دهلي فارسقاتيخطّي در مرکز تحق
 ي مرکز پژوهشيهمکار نو و با ي دهلي زبان فارسقاتيت مرکز تحقهم  دوره بهنيا
 نسخ خطّي حي و تصحينگار حضور سه تن از استادان فهرست  مکتوب و باراثيم

 يماني بهروز ا,)نگار شناس و فهرست نسخه (يي خويي صدرايعل: يو کتابشناس
  .برگزار شد)  خطّييها پژوهشگر نسخه (ي موسوضا عبدالرديو س) پژوه متن(

 و متون ي آموزشني نوياستفاده از ابزارها  که باي کارگاهي دوره آموزشني ادر
 تن از استادان و پژوهشگران و پنجاه از شيخطّي انتخاب شده برگزار شد، ب

  . در هند شرکت داشتندي فارساتي زبان و ادبانيدانشجو
 ي فرهنگزني راد،ي برگزار گردرماهي ت٣١ح روز دوشنبه  که صبهي مراسم افتتاحدر

نو  ي فرهنگ دهلة خانسئي رييايضدکتر عبدالحميد  و ي نجفميکرآقايان دکتر  ران،يا
 بي قر،ي آموزشة دورني و مسئول اقاتي مرکز تحقري قزوه مدرضا يعلدکتر و 
  .ال داشتند سراسر هند حضور فعيها  دانشگاهي زبان فارسيها فاق سرگروهاتّ به

 مرکز ري فرهنگ و مدة و مسئول خاني فرهنگزني راهي مراسم افتتاحسخنرانان
 و ي و موسويماني و اييصدراآقايان : سان نسخ خطّيمدر( و استادان قاتيتحق
درضا روزبه و دکتر  و يصابر امامدکتر آقايان : يسان بازآموزمدرجواد استاد محم
چندر پروفسور  و ي قاسمني حسفيشران پروفسور آقاي نيعالوه بر ا. بودند) قمحقّ

 ونسيمحمد دکتر  و يني حسسيقفاطمه بلپروفسور ار و قمر غفّپروفسور کهر و يش
  .دندنيز سخنراني کر … ويجعفر

 ي مختلفيد که از شهرهاداشتن تن شرکت ستي مختلف هند حدود بي از شهرهاتنها
 تن ي و س… رامپور وگر،ي، عليبئ احمدآباد، بمهار،يو، بن لکهر،ي کشمنگريچون سر
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شناسان و پژوهشگران   از نسخهينو و جمع ي مختلف دهليها  از دانشگاهزين
  .ندشت هند حضور دايشناس نسخه

  .بود گنجانده شده ي و عملي دوره پنج روزه، ده ساعت کار کارگاهني ادر
  رونمايي از اثري ارزشمند در تاريخ فارسي هند ♦

) فارسي به  تاريخ سرزمين هندةنخستين كتاب دربار( »لمآثرا تاج«كتاب نفيس تاريخ 
در نو،  کوشش مرکز تحقيقات فارسي دهلي ط پروفسور عابدي بهتصحيح شده توس

 .شد نو رونمايي  فرهنگ ايران در دهليةخانجاري در  مردادماه سال
ي اين كتاب، اثر:  گفت»المآثر تاج«كتاب  پروفسور اظهر دهلوي در مراسم رونمايي
 اصالح و تطابق نسخ  دردكتر نجفيآقاي ارزشمند در تاريخ فارسي هند است و 

 .بسيار كرده است متن تصحيح شده پروفسور عابدي، كوشش  با»المآثر تاج«مختلف 
  :وي افزود

 سال ١٥نبود، اين اثر كه بيش از  اگر تالش رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران”
شد نمي صحيح شده، هرگز منتشرط پروفسور عابدي تاست كه توس“.  

و   اشاره كرد»المآثر تاج«ت كتاب اهمي دكتر نجفي بهآقاي در اين مراسم همچنين 
  :گفت

”اهمياين كتاب نخستين تاريخ خان آشكار است، زيرات اين كتاب براي همه مور 

  سال زبان٨٠٠ت مد كشد، زباني كه به تصوير مي را به زبان فارسي سرزمين هند به
  .“و تاريخ مردم هند بود و نخستين كتاب ارزشمند فارسي از آن دوره است فرهنگ

  :افزود وي
  تحريرةرشت شابوري بهيط حسن نظامي نين ايبك توسالد دستور قطب اين اثر به”

پروفسور امير حسن عابدي با پنج نسخه مقابله و آقاي هاي  درآمد و با تالش
  .“زيور طبع آراسته شد ان بهرايزني فرهنگي اير تالش پيگير با

نيز ) يس انجمن هند و ايرانئ و ره اسالميةي ملّجامعة يسئر(پروفسور مشيرالحسن 
  :كرد و گفت ياين كتاب را بسيار ارزشمند تلقّ
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فارسي  پروفسور عابدي، نمونه و الگوي واقعي تالش براي اعتالي فرهنگ و زبان”
  .“تواند سرمشق همه ما باشد است و مي

همكاري علمي بتوان  رخ و باعنوان يك مو همچنين اظهار اميدواري كرد كه بهوي 
ةترجمه و چاپ كرد و در اين راه، هم  ميانه را احيا،ة تاريخ دورمنابع مهم 

  .مضاعف داشته باشند همكاري استادان ايراني تالش انديشمندان هندي با
نام در  بازنشسته و صاحب ديقي، استاپروفسور اقتدار حسين صدآقاي در اين مراسم 

پرداخت و وجود  ت منابع اسالمي در تاريخ بشرياهمي  تاريخ ميانه هند، بهةرشت
ساختن و  انديشمندان بزرگي مانند پروفسور عابدي را كه شرايط الزم براي فراهم

نعمتي بزرگ  اند، ا ساختهمثال خود مهي اهتمام و تالش بي استفاده از اين آثار را با
  .جامعه فرهيختگان خواندبراي 

ةنقش خان روابط فرهنگي هند، به د شاهد مهدي، قائم مقام شورايهمچنين دكتر سي 
فرهنگ و ادب  فرهنگ جمهوري اسالمي ايران در حفظ و نگهداري و گسترش

  :گفت  فرهنگي هند، با ارزش خواند وةه را براي جامعكرد و اين توج فارسي اشاره
”درصد متون٧٥ياري در فرهنگ و تاريخ ما دارد و بيش از ت بسزبان فارسي اهمي  

زبان فارسي است و در اكثر مدارس ديني زبان فارسي كماكان  تاريخي و ديني ما به
  .“شود مي تدريس

نو  دهلينهرو،   تاريخ در دانشگاه جواهرلعلةاستاد رشت» ياهكهاربنس م«پروفسور 
  :بها شمرد و گفت  و ميراثي گران و ارزشمندرا اثري مهم» المآثر تاج«كتاب 

”اين نسخه تاريخي نيز فردي مهم و انديشمندي ارجمند براي ما هنديان  حمصح
  .“است

 فرهنگ جمهوري اسالمي ايران در ةول خانئدكتر ضيايي مس پايان اين مراسم، در
  :نو گفت دهلي

 بوده و ن و كهنسال ايران و هندت متمد ارتباطي دو ملّةزبان فارسي، پل و حلق
هاي ارزشمند شده است و دريغ  ي و كتيبه خطّةها نسخ آمدن ميليون باعث پديد

  .ه باشيمو غفلت شاهد زوال اين زبان در شبه قار انگاري است كه با سهل
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  در کتابخانة خدابخش پتنا نو سخنراني مدير مرکز تحقيقات فارسي دهلي ♦
 كز تحقيقات زبان فارسي در فرهنگي ايران و مدير مرةرضا قزوه وابست عليآقاي 
 خدابخش شهر پتنا بازديد کرد و در جمع ةي کتابخاننو از گنجينه نسخ خطّ دهلي

اي درخصوص گسترش  ه راهکارهاي تازهئارا پژوهشگران زبان فارسي به استادان و
  .پرداخت زبان فارسي
د از منظور بازدي  خدابخش شهر پتنا و بهةيس کتابخانئدعوت ر  قزوه بهآقاي دکتر

  .شهر پتنا سفر کرد ي در هند بهخطّ هاي داراي نسخ کتابخانه
 ترين مسئوالن کتابخانه و بازديد از قديمي وي در اين سفر دو روزه عالوه بر ديدار با

زبان و اين هاي گسترش  پيرامون راه ترين آثار زبان فارسي، ي و نفيسنسخ خطّ
  .راهکارهاي عملي آن سخنراني کرد

 از مراکز کليدي و اصلي زبان فارسي است، در بخشي از سخنان خود  در پتنا كهيو
  :كيد کرد و افزودأت دانستن مشترکات زباني فارسي و هندي تاهمي به
 بهترين شکل استفاده بتواند از واژگان مشترک اين دو زبان به هر دانشجويي بايد”

  .“کند
 متون ة تدوين دوبارتحقيقات زبان فارسي در بخشي از سخنان خود بر مدير مركز

هاي ايالتي با تکيه بر  ات در دانشگاهليسانس و دکتري ادبي خاص ليسانس و فوق
ميراث  ه بهباره، توج هاي پيش دکتري و دکتري در اين نيازهاي آنان، نوشتن رساله

ت بخشيدن بهادبي گذشته براي اهمي ايجاد  هاي دوزبانه، ات در جامعه، چاپ متنادبي
هاي بسيط  تالش در جهت افزايش فعل, فارسي زبانلويزيوني کابلي هاي ت شبکه

 و ويندوز فارسي .اس.ام.ت ايميل و اسها، استفاده از ظرفي مشتقات آن فارسي و کاربرد
ها و  هاي ادبي و لينک شدن با وبالگ زبان فارسي و سايت  بهنويسي و وبالگ

  .کرد كيدأت هاي ادبي ايران سايت
هاي چاپ  کتاب هايي که دسترسي به بر ضرورت افزايش سايتقزوه همچنين دکتر 

را در  كيد كرد و مطالب مختلفيأها فراهم است، ت  در آن.اف.دي.شکل پي ايران به
موضوعات متنوع چون تاريخ ادبيو  اتات، شعر، داستان، نقد ادبي، دستور زبان، ادبي

فلسفه، ادبيات جهان، ادبيات عاميانات نمايشي، ادبيات کودکان و نوجوانان،ه، ادبي 



  اخبار نسخ خطّي هند  ٥٥٩

  

هاي  هاي آنالين، لوح ات مقاومت، موسيقي و ترجمه، و نيز انواع ديکشنريادبي
، قرآنهاي آسماني و ادبي جهان و ايران چون  هاي ادبي، متن کتاب مکتب فشرده
 حافظ و فرهنگ اصطالحات را همراه با آدرس ديوان، مثنوي، شاهنامه ،البالغه نهج

  .ه دادئميزبانان خود ارا ادبي بههاي  سايت
عماد قزويني و   ميرخطِّ هاي بسيار نفيس به ي قديمي از جمله کتابوي از نسخ خطّ

 ةخمس حافظ، ديوان ر، مصوةشاهنام امام غزالي، خطِّ اي به علي هروي، نسخه مير
در زمان  ليف شدهأ بيدل تاتکليهايي از  ر و نسخه مصوگلستان و بوستاننظامي، 

هاي سلطنتي چون  ف، و همچنين بسياري از کتابلّؤ خود مةيات شاعر و نسخح
هاي همايون،  بابرشاه، و مهرها و دستخط حافظ اهدايي سلطان حسين بايقرا به کتاب

  .شاهجهان بازديد كرد اکبر، و
تحقيقات زبان فارسي  هاي منتشر شده از سوي مرکز وي همچنين تعدادي از کتاب

تاريخ شاه «، »معني طور«، »آريانا فرهنگ«، »المآثر تاج«هاي  کتاب ماننددر هند را، 
  .نا اهدا كردت پةيس کتابخانئر ، به»چمن چهار«و » يعجاش

 شناسي از سوي مرکز تحقيقات در اين ديدار توافق شد يک دوره کارگاه نسخه
  .نو در پتنا برگزار شود فارسي دهلي

  ي جهانها حافظ در کتابخانههاي  نسخهترين  قديمي ♦
 خ کتابت، نام کاتب، محلّيب تاريترت  بهن فهرستي در اي خطّيها العات نسخهاطّ

 از ميان اين چهل نسخة قديمي، .ها آمده است ق و تعداد غزلا تعلّي يدار نگه
  :شود داري مي پنجمين، هفتمين و يازدهمين نسخة قديمي حافظ در هند نگه

  .۴۱تعداد غزل ؛  تاجيکستانکادمي علوم راهيم ابرقوهي؛ آاب: کاتب؛ ۸۰۷سال کتابت  §
  .۳۶تعداد غزل ؛  استانبولنة کوپرولو بن نصراهللا؛ کتابخا حسن :کاتب؛ ۸۱۱سال کتابت  §
يمانيه استانبول؛ تعداد غزل نة سلبن نصراهللا؛ کتابخا  حسن: کاتب؛۸۱۳سال کتابت  §

  .)ياصوفيها ة معروف بهنسخ (۴۵۵
جنگ (  بريتانياة الکاتب؛ موز  محمد حلوائي و محمد: کاتب؛۴-۸۱۳سال کتابت  §

  .۱۵۲ ؛ تعداد غزل)ن اسکندريالد جالل
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  .۴۷ تعداد غزل ؛ درآباد هند ساالرجنگ حيةموز؛ ۸۱۳ل کتابت سا §
  .۱۵۸ياصوفيه استانبول؛ تعداد غزل ة ا؛ کتابخان۸۱۶سال کتابت  §
  .۳۵۷؛ تعداد غزل آصفيه حيدرآباد هندة کتابخان؛ ۸۱۸سال کتابت  §
  .۴۰۹دکتر اصغر مهدوي؛ تعداد غزل  ق به؛ متعل۸۲۱ّسال کتابت  §
ي طوپقاپوسراة ؛ موز)جعفر بايسنقري( جعفرالحافظ : کاتب؛۸۲۲سال کتابت  §

  .۴۴۰استانبول؛ تعداد غزل 
  .۴۵۸؛ تعداد غزل  آمريکا فرصت غريب؛ دانشگاه ميشيگان : کاتب؛۸۲۳سال کتابت  §
؛  علي سبزپوش هندهاشم دية سکتابخان محمد القاري؛ : کاتب؛۸۲۴سال کتابت  §

  ).ة گورکهپورنسخ معروف به (۴۳۴تعداد غزل 
  .۴۸۷؛ تعداد غزل  ترکيهيه ة نور عثمان؛ کتابخان۸۲۵سال کتابت  §
  .۴۹۵؛ تعداد غزل  ايرانحيم خلخالي عبدالر دسي ؛ متعلق به۸۲۷سال کتابت  §
ة ادوارد مجموع ( دانشگاه کمبريج محمود شاه نقيب؛ : کاتب؛۸۲۷سال کتابت  §

  .۱۹؛ تعداد غزل  انگلستان) برون
 )يمن ابوالفتح ابراهة سلطاسفين(ي اسالمي ة مجلس شورا؛ کتابخان۳۸-۸۱۷سال کتابت  §

  .۴۶ايران؛ تعداد غزل 
  .۲۱۰ي اسالمي ايران؛ تعداد غزل ة مجلس شورا؛ کتابخان۸۳۴سال کتابت  §
  .۲۵۴دکتر اصغر مهدوي؛ تعداد غزل  ق به؛ متعل۸۳۶ّسال کتابت  §
  .۳۹۸يان انگلستان؛ تعداد غزل  بادل ة الکافي؛ کتابخان  کمال: کاتب؛۸۳۹سال کتابت  §
  .۴۸۰يان انگلستان؛ تعداد غزل ة بادل اسماعيل الرزمي؛ کتابخان:اتب ک؛۸۴۳سال کتابت  §
  .۳۴۹دکتر ميرمحمد تقوي؛ تعداد غزل  ق به؛ متعل۸۴۹ّسال کتابت  §
  . لندني مستر چستربيتي در ة خصوص؛ کتابخان۸۵۳سال کتابت  §
 ايران؛ مجلس شوراي اسالمية  يعقوب الکاتب؛ کتابخان: کاتب؛۸۵۴سال کتابت  §

  .۴۲۲تعداد غزل 
  .۴۰۶يتانيا انگلستان؛ تعداد غزل ة بر سليمان الفوشنجي؛ موز: کاتب؛۸۵۵سال کتابت  §
  .۴۱۹؛ تعداد غزل  پاريسي ة ملّاکبر اصفهاني؛ کتابخان  علي: کاتب؛۸۵۷سال کتابت  §
  .۴۶۷ي اسالمي؛ تعداد غزللس شوراة مج؛ کتابخان۸۵۸سال کتابت  §
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  .۴۱۴  غزل؛ تعداد  اتريش ويني ة ملّ محمد جامي؛ کتابخان: کاتب؛۸۵۹سال کتابت  §
  .۴۳۶ يه ترکيه؛ تعداد غزل قون ة حسن غياث جوهري؛ موز: کاتب؛۸۵۹سال کتابت  §
 ي قريب؛ تعداد غزلدکتر يحٰي ق به محمود حمادي؛ متعلّ: کاتب؛۸۶۲سال کتابت  §

۴۶۸.  
  .۴۳۶دکتر اصغر مهدوي؛ تعداد غزل  ق بهحيم؛ متعلّ عبدالر: کاتب؛۸۶۴سال کتابت  §
  .۵۰۸ اصغر مهدوي؛ تعداد غزل بهشيخ حسن؛ متعلق :  کاتب؛۸۶۶سال کتابت  §
  .۴۹۶ مرکزي دانشگاه تهران؛ تعداد غزل ة؛ کتابخان۸۷۴سال کتابت  §
  .۴۹۴ي پاريس؛ تعداد غزل ة ملّن احمد؛ کتابخاني فخرالد: کاتب؛۸۷۵سال کتابت  §
  .۴۶۶ي پاريس؛ تعداد غزل ة ملّ شيخ مرشد؛ کتابخان: کاتب؛۸۸۹سال کتابت  §
  .۵۵؛ تعداد غزل  آلمانينگن بة تو؛ کتابخان۸۹۲سال کتابت  §
ي اسالمي ايران؛ ة مجلس شورااکبر فيروزي؛ کتابخان  علي: کاتب؛۸۹۳سال کتابت  §

  .۴۲۵تعداد غزل 
  .۵۰۰؛ تعداد غزل مسعود فرزاد ق به محمد منعم؛ متعلّ: کاتب؛۸۹۳سال کتابت  §
 پنجابة دانشگاه بن حسن نيشابوري؛ کتابخان  محمود: کاتب؛۸۹۴سال کتابت  §

  .۴۹۴؛ تعداد غزل  پاکستان
يران؛ تعداد ة ملک ا درويش محمود نيشابوري؛ کتابخان: کاتب؛۸۹۸سال کتابت  §

  .۴۸۶غزل 
ي اسالمي ايران؛ تعداد ة مجلس شورا پيرحسين؛ کتابخان: کاتب؛۸۹۸سال کتابت  §

  .۳۸۲غزل 
 .۴۹۳زل ي تهران؛ تعداد غة ملّ پيرحسين؛ کتابخان: کاتب؛۸۷۴سال کتابت  §

  شود منتشر مي» زعفران زار کشمير« ♦
دکتر کريم نجفي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در آقاي کوشش  زودي به به

نوشتة ميرزا محمد علي بن محمد صادق کشميري » زعفران زار کشمير«دهلي تذکرة 
از اين , آيد  از چاپ بيرون ميانجمن آثار و مفاخر فرهنگي، تهران،توسط انتشارات 

  :يدخوان تذکره مي



  ٥٦٢  قند پارسي

  

طور  شاعران و صوفيان اختصاص يافته و به سوانح حيات ها به بيشتر تذكره: مقدمه
از كم و كيف بيشتري برخوردار بوده  ايران ، نسبت به چه در هند انجام گرفته كلّي آن

ليف قاره تأ در شبهااللباب  لباب به ، زيرا اولين تذكره شناخته شده فارسي موسوم است
، در آن  را تأليف نموده  هجري اين تذكره٦١٨وي در سال .  محمد عوفي است

 . سرودند، پرداخته است مي ، وزرا، علما و فضاليي كه شعر ، شاهزادگان ذكر شاهان به
 هجري اولين تاريخ فارسي سرزمين ٦٠٢قابل ذكر است كه در همين دوره در سال 

دستور اولين حاكم دورة   حسن نظامي نيشابوري بهيز توسط نالمآثر تاج هندموسوم به
  .رشتة تحرير درآمد به) م ١٢١٠/ه ٦٠٧ :م(الدين ايبك  يعني قطب سلطنت

نگاري است كه مورد اهتمام حكّام و سالطين  نويسي نيز نوعي تاريخ در واقع تذكره
 ندهاي تخصّصي در هند مصداق نخستين تحوالت در رو بوده است و لذا تذكره نيز

فخري ِهروي در سال السالطين  ضةروهبتوان  ها مي نويسي بوده كه از جمله آن تذكره
عبدالنّبي  ميخانه تذكرةهجري كه دربارة هشتاد تن از سالطين شاعر و همچنين  ٩٦٠

  .اشاره نمود) ها نامه ساقيدربارة سرايندگان ( هجري ١٠٢٨سال  قزويني در
هاي محلّي نيشابوري تحرير يافته كه  نده تذكرهكن نكتة قابل ذكر اين است كه ابداع

 در كشمير اسالم ظهور با . شعراي خطّة كشمير است هاي مربوط به ها تذكره جمله آن از
مهاجرت .  فراهم گشت ويژة فرهنگ ايراني هاي فروغ زبان و ادب فارسي به زمينه

مناطق فارسي  صنوف مختلف مسلمانان اعم از عرفا، علما و شعرا از ايران و ديگر
زمين  ، سمرقند، بخارا، مرو و هرات در توسعة فرهنگ ايران زبان همچون خراسان

ويژه پذيرش اسالم از سوي حاكمان  ، به در كشمير از اهميت خاصّي برخوردار بوده
هاي  اليتهاي مردمي و حمايت از فع سالطين كشمير در جهت تقويت گرايش و

  . ذشته نقش آفرين بوده است، بيش از گ علماي دين عرفا و
  هجري و حاكميت٧٢٥اسالم در سال  اولين حاكم كشمير به» رينچن«گرايش  با

 ، سلطان ، سلطان جمشيد، سلطان عالءالدين الدين سالطين بعدي همچون مير شمس
الدين و جانشينان او چون سلطان سكندر و  ويژه سلطان قطب الدين و به شهاب
، بلكه نزد سالطين نيز  عرفا و علماي دين نه تنها دربين مردم،  علي شاه سلطان

  .برخوردار گرديدند جايگاه وااليي از



  اخبار نسخ خطّي هند  ٥٦٣

  

 ، كه اوضاع اجتماعي كشمير شرايط مناسبي الدين در زمان حاكميت سلطان قطب
هفتصد نفر از اهل فضل و دانش و حرفه و صنعت  داشت مير سيد علي همداني با

اليت برگزيده و مور، سرزمين كشمير را براي اقامت و فعخروج از مظالم تي براي
  .جا مهاجرت نمودند هجري بدان ٧٨٣سال  در

 همراهان هنرمند خود چنان در تبليغ دين و فرهنگ ايران مير سيد علي همداني با
  . خود گرفت به» ايران صغير«مين كشمير نام زكوشيد كه سر

ها، مساجد و  ، خانقاه داث بناهاي دينيتوسعة اسالم در كشمير، نه تنها اح با
، بلكه زبان فارسي نيز در دورة حاكميت سلطان  رونق خاصّي يافت ها حسينيه

  .زبان رسمي دربار گرديد)   م١٣٥٤-٧٣( العابدين زين
حسين «العابدين و پس از او  هاي سلطان زين از شعرايي كه در اين دوره با حمايت

،  ، مليحي ، فصيحي منطقي«توان از   و نبوغ يافتند ميرشد)   م١٥٦٣-٧٠(» چك شاه
  .برد نام» نادري و مير علي جميل،

 هاي بسياري در كتاب)   م١٨٥٧-٨٥(» رنبير سينگ«همچنين در زمان مهاراجه 
ويژه آثار  زبان فارسي ترجمه گرديد و به موضوعات ديني و عبادي هندوها به

  .ة تحرير درآمدرشت قالب ترجمه و تأليف به تخليقي در
اي است كه در اواخر قرن سيزدهم هجري در   عنوان تذكره»زعفران زار كشمير«

آن مقطع زماني كه  .سلك تحرير درآمد مركز حكومت شيعه در هند به شهر لكهنو،
ده وِخطّة اَ اين كتاب نگارش يافت هندوستان زير سلطة حكومت بريتانيا بود و

 شدند اداره ها كه توسط حكّام بريتانيا تعيين مي ابمركزيت لكهنو زير نظر نو با
  …گرديد مي

  شود چاپ مي» ديوان شهرت« ♦
مظفّرپور , آقاي دکتر غالم مجتٰبي انصاري استاد بازنشستة فارسي دانشگاه بيهار

شهرت شيرازي ) حسين(الممالك شيخ حسن  سرودة حكيم»  شهرتديوان«
ات فارسي رايزني فرهنگی جمهوري را تصحيح نموده و مرکز تحقيق) ه ۱۱۴۹ :م(



  ٥٦٤  قند پارسي

  

مصحح در پيشگفتار آن . زودي چاپ خواهد نمود بهآن را , نو دهلي, اسالمي ايران
  :نويسد مي

بديهي است كه زبان و ادبيات فارسي همراه لشكر غزنوي و غوري و بعدها هم 
سپس . دمنتهاي كمال رسي هند رسيد و منازل ارتقا را پيموده به عنان سپاهيان بابري به

آثار اختالل و . زوال گرديد  ميالدي مايل به۱۷۰۷زيب در سال  بعد از وفات اورنگ
سرعت تمام متأثّر  انتشار سراسر فضاي مملكت را فراگرفت و دولت تيموري هند به

زيب شاهان تيموري را  جنگ جانشيني و كشمكش جاه و اقتدار بعد از اورنگ. شد
پس . دبيات يا ديگر فنون ظريفه توجه مبذول كنندزبان و ا فرصتي نداد كه ايشان به

  .زوال گراييد پيشرفت شعر فارسي در اين مدت طبعاً به
اش  باز هم انصاف نباشد اگر بگوييم كه درخت تناور زبان و ادبيات فارسي كه ريشه

بخشيدن معطّل  در سراسر سرزمين اين كشور گُسترده و نيرومند شده، دفعتاً از ثمر
 بلكه , ناگهان ازبين نرفت,هاي ديرين و اقدار باستاني زبان و ادب نّتس. ماند

در پيشرفت شعر و سخن و ديگر انواع سست رفتاري . آهستگي كاهش گرفت به
هم چندين شاعر زوال  ة آمادةدر اين جامع.  ولي اهميتش كم نشد,نمود البتّه روي
زمين شعر و سخن  سنگ به عرصة ظهور آمدند كه با آثار پرارج و گران نامور به

ميان همين شاعران اسامي ميرزا ابوالمعالي  از. شيدندخهاي تازه و رنگين ب گل
، عبدالغني بيگ قبول ) م۱۶۴۴-۱۷۲۰/ ه۱۰۵۴-۱۱۳۳(عبدالقادر بيدل دهلوي 

و ميرزا افضل ) ه ١١٥٠ :م(، الله حكيم چند ندرت تهانيسري )ه ۱۱۳۹: م(كشميري 
  .حرف طال نوشته شود بايد كه به) ه ١١٢٦ :م(بيگ سرخوش الهوري 

برده داراي مشخّصات و  شهرت شيرازي ميان شعراي نام) حسين(حكيم شيخ حسن 
دوست ) ه ١١١٩ :م(ميرزا بيدل و حاجي اسلم سالم كشميري . درجة عالي است

/ ه ١٠٦٣-١١١٩(هزادة محمد اعظم شاه اصميمي او بودند كه اكثر در درگاه ش
) ه ١١٢٦: م(الله بندرابن داس خوشگوي دهلوي . نشستند هم ميبا) م ١٦٥٣-١٧٠٧

مالقات با وي رفت و  اش مي خانه هم يكي از دوستان عزيز او بود كه هميشه به
  …كرد مي



  اخبار نسخ خطّي هند  ٥٦٥

  

  استچاپ زير  »نامه شاهجهانص ملخّ« ♦
 »آشنا«متخلّص به تأليف عنايت خان ميرزا محمد طاهر نامه ملخِّص شاهجهان

نو  دهلي, الرحٰمن استاديار فارسي کالج ذاکر حسين ميلکوشش آقاي دکتر ج به
زودي  نو به دهلي,  مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالميطرف از
هاي خطّي  اين چاپ مبني بر نسخه .دگير  ميقرارخوانندگان گرامي  اختيار در

ز کتابخانة  ا۵۶۸لندن؛ شمارة , کتابخانة موزة بريتانيا از Or.175 شمارة ملخّص
کتابخانة انجمن آسيايي ,  از گنجينة بوهار۷۰پتنا؛ شمارة , )خدابخش(پور  بانکي
  .لندن است,  از کتابخانة ديوان هند۹۸۱کلکته و شمارة , بنگال

زبان فارسي مهارتي  ميرزا اميناي قزويني كه در  در اوايل بهنامه پادشاهنگارش 
ي شاهزادگي و احوال ده سال اول قزويني احوال روزها. داشت، سپرده شد تمام

 /ه ١٠٠٠-١٠٧٦(الدين محمد شاهجهان پادشاه صاحبقران ثاني  عهد ابوالمظفر شهاب
را نوشت و در آخر كتاب مشاهير آن زمان از سادات و مشايخ و ) م ١٥٩٢-١٦٦٦

 ملّا  بهنامه پادشاهبعد از آن، امر نگارش . علما و فضال و شعرا و اطبا را معرفي كرد
خدمت گردآوري  عبدالحميد الهوري، ناظم پتنا منتقل شده و ميرزا محمد امينا به

پيرايي را از شيخ ابوالفضل فراگرفته  ملّا عبدالحميد كه روش سخن. وقايع پرداخت
) م ١٦٢٨-١٦٤٧/ه ١٠٣٧-١٠٥٧(نظر نهاده، احوال بيست سال   را پيشاكبرنامهبود، 

اين اثر معتبرترين تاريخ اولين . رتيب دادعهد شاهجهان پادشاه را در دو جلد ت
نويسان آن زمان از اين تاريخ استفادة  تاريخ. بيست سال عهد صاحبقران ثاني است

  .اند فراوان كرده
محمد   بهنامه پادشاههجري ملّا عبدالحميد وفات يافت و نگارش  ١٠٦٥در سال 

 /ه ۱۰٥٧-۱۰٦٨( لاو احوال ده سا. وارث، شاگرد ملّا عبدالحميد تفويض يافت
 عبدالحميد نامة پادشاهطرز و روش  آخر عهد شاهجهان پادشاه را به )م ۱٦٥۸-۱٦٤٧

  .تكميل نمود
 را جامة نو پوشانيده و در قالب نامه پادشاهخان كتاب تاريخ  بعد از آن عنايت

كه همة واقعات كه در سه جلد  داد، چنان عبارات آسان و اصطالحات روشن جلوه
 يا نامه پادشاهداده و اين   مرقوم شده بود، اختصار نموده و در يك جلد جانامه پادشاه



  ٥٦٦  قند پارسي

  

 /ه ١٠٣٧-١٠٦٨(سالة  نام نهاد كه مشتمل بر احوال سي ملخّص را نامه شاهجهان
  .باشد حكومت شاهجهان مي) م ١٦٢٨-١٦٥٨

  


