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 های نسخ خطی فارسی در هند نامه فهرست
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 چکیده

بشر و نشانگر تاریخ و تمدن یک سرزمین از ترین ارکان فرهنگی  نسخ خطی از مهم

جا که زبان فارسی بیش از چهارصد سال زبان رسمی شبه از آن .باشندزوایای مختلف می

ها و مراکز اسناد این کشور یافت ی هند بوده، نسخ خطی فارسی بسیار زیادی در کتابخانهقارّه

تاریخی شبه قاره و ایران به شمار شود که هریک از این آثار، میراث ارزشمندِ فرهنگی و می

با هدف صیانت از ی زبان و ادب فارسی در هند و از این رو با در نظر گرفتن گستره. آیندمی

های این کشور ی نسخ خطی فارسیِ موجود در مجموعه، مطالعه در حوزهاین میراث فرهنگی

، ضمن ای و سندیتابخانهک -با استفاده از روش مروریاین مقاله در . رسدضروری به نظر می

ها و مراکز های این آثار در کتابخانهنامه ی فهرستبه گردآوری و ارائهمعرفی نسخ خطی، 

 311های این پژوهش حاکی از آن است که تاکنون  یافته. شوداسناد هندوستان پرداخته می

کتابخانه و  13نامه از نسخ خطی فارسی در هند تنظیم و تدوین شده که در  عنوان فهرست

طبیعتاً محتمل است که درصد زیادی از این آثار به . شوندمرکز اسناد این کشور نگهداری می

دلیل شرایط نامناسب حفاظت و نگهداری، از بین رفته و یا مهجور مانده، به ثبت نرسیده 

 .باشند

 ها، مراکز اسناد، هندنسخ خطی، کتابخانه:ه هاکلید واژ
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*
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١٧۴ 
 

 فهرستنامه های نسخ خطی فارسی در هن�

 مقدمه

 ی فهرستتر اطالعات به محققان، تهیهتر و سریعامروزه یکی از راههای انتقال صحیح

ی تواند، حوزههای موضوعی است که بنا به تناسب محتوی و نوع کاربری مینامه

ها که در گسترش و ماندگاری نامه ی فهرستهای تهیهاز حوزه. وسیعی را دربرگیرد

های نسخ خطی نامه هنگ و تمدن ملل تأثیر مستقیم دارد، فراهم آوردن فهرستفر

ی هند، از دیرباز ارتباط بسیار ترشبه قارهکشور هندوستان و یا در نگاهی عمیق.است

شاید اگر بتوان گفت که در بعضی از . تنگاتنگی با ایران، و زبان فارسی داشته است

ی مغوالن، حکومت گورکانیان هند، و حمله: ایههای تاریخی به ویژه در دورهدوره

ی هند جایگاهی بسیار واال را در حفظ و نشر زبان فارسی و ی صفویه شبه قارهدوره

این ارتباط تنگاتنگ فرهنگی . ایمسخنی به گزافه نگفته ;غنای فرهنگی آن داشته است

ی تحریر تهی هند، نسخ خطی فراوانی به رشو علمی سبب گردیده تا در شبه قاره

ای که در بسیاری از موارد کماکان گمنام مانده یا بر اثر گذشت های خطینسخه. درآید

در این تحقیق که با هدف شناخت و معرفی . اندزمان، در معرض نابودی قرار گرفته

های نسخ فارسی هند انجام گردیده، تالش شده تا این نامه هرچه بهتر فهرست

 :شود های اصلی پاسخ دادهپرسش

 شود؟های نسخ خطی فارسی هندوستان شامل چه مواردی مینامه ترین فهرستمهم -

آوری و حفاظت از ها و مراکز علمی هند بیشتر به کار جمعکدام یک از کتابخانه -

ای و سندی به کتابخانه -لذا با روش مروری اند؟نسخ خطی فارسی اقدام نموده

 . ها پرداخته شدبررسی موضوع تحقیق و پاسخ به پرسش

 بیان مسأله و اهمیت موضوع

  تراریخ . گرردد ی هند به هزاران سال پیش برر مری  تاریخ پیوند میان ایران و شبه قاره

های آریرایی وارد   سال پیش از میالد، تیره 31۱۱تا  33۱۱نگاران برآنند که وقتی حدود 

کشررور آغرراز هررای ایررران و هنررد شرردند، روابررط فرهنگرری و زبررانیِ ایررن دو  سرررزمین

ای  به همین دلیل است که زبان و ادب فارسی در هنرد سرابقه  (. 38:3111کومار،)گردید



 

 
 

 ١٧۵ فصلنامه مطالعات شبه قاره
 

شرود، دومرین    انگلسرتان ی مسرتعمره  هندوستانکه زبان فارسی پیش از آن. دارد  دیرینه

رفتره اسرت، امراس پر  از      شرمار مری  نگی و علمی بهاین کشور و زبان فره زبان رسمی

م زبان انگلیسی جبررًا جرایگزین زبران شریرین فارسری      3118استعمار انگلی  در سال 

 سانسرکریت و  اوستاهای فراوان میان زبان  همانندی. (Clawson, 2000:112)گردیده است

ی زبرانی میران ایرران و شربه قراره اسرت در دوران       ی دیگری از پیوند دیرینههم نشانه

 ساسرانیان این روابرط رو بره گسرترش رفرت و در زمران       .(م. ق 8۴3 -881) اشکانیان

در عصرر  کلیلره و دمنره  های مهم هندی همانند  ی کتاببا ترجمه( م 118 -م . ق 881)

زبان فارسی در اوایل . های فرهنگی بیش از پیش قوّت گرفت ، این پیوستگیانوشیروان

، برا فتوحرات محمرود    غزنویران ی ی پرن  هجرری، در دوره  ی چهار و اوایل سدهسده

غزنوی به ویژه در شهرهای الهور و مولتان و سند به طرور جردی بره هنرد راه یافرت      

امپراطروری  گسترش زبان فارسی در شربه قراره، برا تأسری       .(83:3111جابری نسب،)

البتره نبایرد   . به اوج پیشرفت خود رسید و زبان رسمی هندوستان شرد  مغول هندوستان

. و زبان فارسی در هنرد بودنردس فرامروش کررد     سهم صوفیان را که مبلغان اصلی اسالم

، شریخ بهااالردین زکریرا    الردین چشرتی   معرین  ، خواجههجویری: بزرگ صوفیانی چون

و دیگران، با گفتار و کردارشان  سیدعلی همدانی، سید اشرف جهانگیر سمنانیمولتانی، 

اهان مسلمان، در این بین تأثیر حکومت پادش. افزودند زبانانفارسیبر خیل مسلمانان و 

در سراسر شبه قاره نیز حایز اهمیت اسرت، چراکره    گوی هند،پادشاهان پارسیبه ویژه 

آنان با حمایرت و پشرتیبانِی فرراوان خرود از علمرا، دانشرمندان، سررایندگان، ادیبران،         

هنرمندان و سایر فرهیختگان، موجبرات شرکوفایی و ارتقرای زبران فارسری را در ایرن       

ی دانشرمندان و  گسرترده ی شش هجری نیرز مهراجرت   در سده .اندمنطقه فراهم نموده

اهل فکر و فرهنگ و ادب فارسی به دربار پادشاهان مسلمان هند باعث شد کره الهرور   

رسرمیت   .(73:3113فرال،، ) به پایگاهی برای گسترش و نشر ادب فارسی تبدیل شرود 

یافتن زبان فارسی در شبه قاره به عنوان زبان دین، سیاست، ادب و هنر موجب شد کره  

قراره، ایرانیران و دیگرر مهراجران، در     زبان فارسری توسرط اهرالی شربه     آثار فراوانی به

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87_%D9%88_%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%DA%86%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%AF%D9%88%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


 

١٧۶ 
 

 فهرستنامه های نسخ خطی فارسی در هند

ایرن زمینره   . و دیگر موارد پدید آیرد ( تذکره)تاریخ، فرهنگ، دستور، یادنامه : های زمینه

مرورد پرذیرش    ایرران نیرز زمرین   باعث شد تا  انشاا آثار بزرگان شعر و ادب و عرفان 

ها پژوهش شده و بعضراً نیرز بره    ی آندانشوران و متفکّران شبه قاره قرار گرفته، درباره

های خطی سرمایه نسخه .های گوناگون بومی سرزمین هند و پاکستان ترجمه گردد زبان

هرای  ها نمایرانگر تراریخ علرم و ارزش   این گنجینه. است ی فرهنگی هر ملتو پشتوانه

ی قوی علمری  های خطیِ ارزشمند، پشتوانهوجود نسخه. هنری در قرون مختلف است

هرا،  عالوه بر متون اصلی نسرخ خطری، حواشری، شرر،    . دهدگذشتگان را نیز نشان می

ی کره مطالعره  ها، امضاها و مهرها حاوی اطالعات تکمیلی مهمی هستند ها، وقفتقویم

چرا که خطراطی،   .(81-8۴: 317۴ها،قاضی)ها نیز برای محقّقان ارزش فراوانی دارد آن

-نقاشی، تذهیب و جلدسازی از هنرهایی هستند که با شناخت نسخ خطی تکامل یافتره 

سرال برر    7۱۱زبان فارسی هشت قرن پیش وارد هند شد و . (11:3173پور، ناصح)اند 

به حدی که در آن . اقتصاد و فرهنگ مردم هند حاکمیت داشتتارک اندیشه، سیاست، 

فرهنگی، مذهبی، سیاسی، ادبی، مکاتبات، اسناد شخصی و دولتی : ی آثار مهمدوره کلیه

وجرود آثرار و نسرخ خطری ارزنرده      . شد و احکام قضایی هند به زبان فارسی نوشته می

-صراحب ) حقیقت اسرت  ویژه در حوزه عرفان حاکی از اینه فارسیِ موجود در هند ب

سال زبان رسمی شبه قاره  ۴۱۱که زبان فارسی بیش از  جا از آن .( 71-11: 3117زاده،

هرا و مراکرز اسرناد ایرن     بوده است، تعداد بسیار زیادی نسخ خطی فارسی در کتابخانره 

هرا میرراث ارزشرمند فرهنگری و     بدیهی است که یکایک این نسخه. کشور وجود دارد

اماس شرایط خرا    آیندرهای شبه قاره و سپ  کشور ما به شمار میتاریخی بیشتر کشو

اقلیمی و هوای گرم و مرطوب شبه قاره و شرایط نامناسب حفاظرت و نگهرداری ایرن    

ها باعث گردیده که بسیاری از این نسخ خطی به مررور زمران دچرار پوسریدگی     نسخه

ه در سالیان اخیر به این کهر چند با وجود این. شده یا در معرض پوسیدگی قرار گیرند

ای شرده اسرتس امرا بره دلیرل      مهم از سوی مسئوالن دو کشور هند و ایران توجه ویرژه 

ها به شکل دیجیتالی ها، تا شناسایی، فهرست نویسی و تبدیل آنحجم باالی این نسخه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86


 

 
 

 ١٧٧ فصلنامه مطالعات شبه قاره
 

شک تأخیر در این امر موجب از بین رفتن حجرم عظیمری   بی. راه درازی در پیش است

کره ککرر شرد در ایرن     چنان. رهنگی کشورهای شبه قاره و ایران خواهد شداز میراث ف

ای و سندی، ضمن معرفی نسرخ خطری، بره    کتابخانه -مقاله با استفاده از روش مروری

هرا و مراکرز اسرناد    های موجود در این رابطره، در کتابخانره  گردآوری و ارائه فهرستنامه

هرای نروین الکترونیکری و    آوریی از فنگیرهندوستان و اهمیت حفظ این آثار با بهره

 .شوددیجیتالی پرداخته می

 تحقیق  نه یپیشی

ی معاصر ی معرفی ارزش و اهمیت نسخ خطی شبه قاره در دورهگرچه درباره

گنجد، ها در این مقال نمیهای پراکنده و مختلفی انجام گردیده که معرفی آنپژوهش

 .هند تحقیق مستقلی مشاهده نشدهای نسخ خطی نامه اماس در مورد فهرست

های نسخ فارسی در نامه رستهی فهای مستقلی که در بارهی پزوهشاز جمله

تحلیلی بر آمار : عنوان ، با(3117)افضلیی توان به مقالهدیگر کشورها انجام شده، می

دیگر تحقیق انجام شده در . های ترکیه اشاره کردنسخ خطی فارسی موجود در کتابخانه

: انجام گردیده که کتابی با عنوان( 3171)پور سبحانی ها توسط هاشممورد فهرستنامه

لذا با . باشدمی( کتابخانه 88)های ترکیه های خطی فارسی کتابخانهفهرست نسخه

ی که در بارهتوجه به اهمیت معرفی و حفظ نسخ خطی فارسی و با عنایت به این

های نسخ فارسی هند تاکنون تحقیق مستقلی انجام نگردیده است، ضرورت فهرستنامه

های نسخ خطی فارسی هند و نامه دارد تا پژوهشی جداگانه با هدف تحلیل فهرست

 .ها و مراکز اسناد این کشور انجام شودهبررسی جایگاه این آثار در کتابخان

 نسخ خطی
های الی نسخههای پیشین در البههای گذشته و تمدنی علمی و هنری ملتپیشینه

ی خطی کتابی دست نوشته نسخه. خطی برای آیندگان به ودیعه گذاشته شده است

مربوط است که تاریخ نگارش آن به قبل از اختراع چاپ یا همزمان با اختراع چاپ 

در تعریف نسخ خطی، قید مرکّب و کاغذ و  .(۴3۱: 3173سلطانی و راستین،)شود می

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/92867/%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c_%d8%a7%d9%81%d8%b6%d9%84%db%8c
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خطی یعنی کتابی که کاغذ آن به دست  ینسخه. دستنوی  بودن، ضروری است

صنعتگر ماهری ساخته شده و جلد آن را هنرمند توانایی به وجود آورده و محتوای آن 

حوصله در طول روزها و ماه ها تحریر  ی خویش به دقت ورا دانشمندی با خامه

حدیث، : های خطی برجای مانده در علوم مختلف همانندوجود نسخه. نموده است

تفسیر، فقه، اصول، فلسفه، کالم، نجوم، ریاضیات، موسیقی، پزشکی، خطاطی، 

ی دانشمندان در علوم کشاورزی، فیزیک، شیمی و دیگر موارد نشانگر تالش گسترده

اجزای  .(7:311۱نظری،)شمار آنان در این عرصه است اعات بیمختلف و ابد

شوند که کاغذ، قلم،  تقسیم می( معنوی)ی مادی و هنری های خطی به دو دسته نسخه

خط و خوشنویسی جزو اجزای مادی، و تذهیب، ترصیع، تجلید و مانند آن اجزای 

: برآنند که شناسان در اهمیت نسخ خطی برخی از کتاب. روند هنری به شمار می

های آینده انتقال پیدا کرده قسمت اعظم فکر بشری از طریق نسخه خطی به نسل»

ی خطی، باعث سیر افکار بشری در اقصی نقاط دنیا شده است و سیر و سفر نسخه

ها سهمی های خطی در انتخاب، بررسی و تصحیح آن از این رو شناخت نسخه. است

های عمومی و خصوصی خطی نهفته در کتابخانههای بسیار مهم دارد که معرفی کتاب

 .(8:3173وفادار،)« نخستین گام در خدمت به عالم علم است

 علل نسخه نویسی

های فارسی و عربی در تمدن بزرگ در نگارش کتاب و استنساخ از آن به زبان 

دینی، آموزشی و علمی، فرهنگی، اقتصادی، : هایاسالمی، همچون سایر ملل، انگیزه

 :ها عبارتند ازی مهم این انگیزهدخالت داشته است که دو دسته... و  سیاسی

-ها اهل فضل را بر آن داشته که آثار و نگاشتهاین انگیزه: های دینی و اعتقادیانگیزه -

های دینی و مذهبی را تبرکاً و به قصد اجر معنوی استنساخ یا به زیور ترصیع و 

های توان قرآن و نه  البالغه و دیگر کتابار میی این آثاز  جمله. تذهیب مزین کنند

 .مذهبی را نام برد
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این انگیزه با هدف تعلیم و تعلم، نسخه نویسی در : های آموزشی و علمیانگیزه -

های علمی نیز در همچنین انگیزه. گرفته استمراکز آموزشی و مراکز علمی انجام می

 .نظرشان مؤثر بوده است گرایش اهل فضل به استنساخ و کتابت آثار مورد

 ارزشمندی نسخ خطی 

نسخ خطی از جهات مختلفی ارزشمندند که دو دلیل اصلی ارزشمند بودن این کتب  

 :عبارت است از

ویژه اگر از هنرهایی مثل خوشنویسی، تذهیب،  قدمت داشتن و عتیقه بودن، به -

 .ها استفاده شده باشددر زیبا سازی آن... تجلید، نقاشی و 

ی تحقیق در موضوعاتی زمینه علمی و تحقیقی بودن، یعنی اگر منتشر شوند،  -

توانند در تکمیل و همچون مطالعات متنی و مانند آن را فراهم می کنند و یا می

 .تصحیح سایر کتب و یا نسخِ مرتبط با میراث فرهنگی اسالم و ایران مؤثر باشند

 انواع نسخ خطی
به تاریخ، صحت مندرجات، ضبط کلمات، چگونگی توان با توجّه نسخ خطی را می

اند، اند، یا شاگردانشان کتابت کردهها را شخصاً نوشتهکه مؤلفان، آنثبت عبارات و این

های مهم تفکیک نسخ وجود حواشی و تعلیقات و امضا، از مالک. گروه بندی کرد

ت که به دست ای اسها از نظر محقّق، نسخهمعتبرترین نسخه. خطی از یکدیگر است

فاضل نیشابوری، . )شودگفته می« ی اصلنسخه»مؤلف کتابت شده باشد که به آن 

شده یا مؤلف خود آن را تصحیح ای که توسط یک کاتب نوشته البته نسخه( 18:3173

ی اصل را دارد که از این نسخه به و بازخوانی کرده است، نیز همان ارزش نسخه

تعبیر مادر بودن این نسخه به خاطر این است که . کنندیاد می « ی مادرنسخه»عنوان 

شود جزئی از چه که نوشته میباشدس یعنی هر آنهای دیگر اساس و پایه میبرای نسخه

ی نزدیک نسخه»توان به از نوع دیگری از نسخ می .(۴8:311۱مایل هروی، )کل است 

ی اصل پ  از نسخهای است که ی نزدیک به اصل نسخهنسخه. اشاره کرد« به اصل

ترین  مهم. شودی اصل نوشته میکند به طوری که از روی نسخهاهمّیت پیدا می



 

١٠٠ 
 

 فهرستنامه های نسخ خطی فارسی در هند

لذا . دار باشداین است که کاتب آن دقیق و امانت« ی نزدیک به اصلنسخه»موضوع در 

ی نزدیک به اصل قدر این مهم بیشتر و بهتر صورت پذیرد، بر اهمّیت نسخههر چه

ی خود فرد نیستند، یعنی هایی هم وجود دارد که دست نوشتهنسخهالبته . افزوده است

شاهان و یا مسئوالن کشوری و لشکری و یا احیاناً افراد معمولی : افرادی از قبیل

اند و او اند، کار را به کاتب دادهجامعه، چون از سواد و یا وقت الزم برخوردار نبوده

 حسب الحال را مکتوب کرده استسیاسی، اجتماعی و یا : تمامی امور از قبیل

ی خط و یا دست نوشتههایی نیز اگرچه دستچنین نسخه .(338: 3173مادلونگ، )

خود فرد نیستند، امّاس چون همان زبان گفتاری و زندگی شخصی و یا اجتماعی و 

. روندبه شمار می« ی اصلنسخه»سیاسی فرد بوده که عیناً به ثبت رسیده است، 

که ای است که عالوه بر اینتوان گفت نسخهمی« ی اصلینسخه»تعریف بنابراین در 

تواند توسط کاتب ولی با دخل و تصرف کامل شود، میتوسط خود مؤلف نوشته می

 .(37: 311۱نظری،)دیدگاههای مؤلف نیز نوشته شود 

 مؤسسات فعال در زمینه نگهداری از نسخ خطی فارسی در هند 
سات و نهادهای مختلفی در امر حفظ و نگهداری نسخ در کشور پهناور هند مؤس 

توان به موارد کیل اشاره ترین این مراکز می ی مهمخطی فعالیت دارند که از جمله

 :کرد

 های خطی هندکمیسیون ملّی نسخه

از ( The National Mission for Manuscripts)های خطی هند کمیسیون ملّی نسخه 

مرکز ». ی حفظ و نگهداری نسخ خطی هند استنهی مؤسسات فعّال در زمیجمله

به مدیریت دکتر خواجه پیری از مراکزی است که برای حفظ و « میکرو فیلم نور

های زیادی در این کند و تاکنون تالشهای خطی فارسی فعالیت میمرمّت نسخه

ی فرهنگ مرکز تحقیقات زبان فارسی در خانه»همچنین . خصو  انجام داده است

ی خطی و همچنین تصحیح و نیز شناسایی چندین فهرست نسخه« در دهلی نو ایران

های خطی ی فهارس متعدد نسخهبا وجود تهیه. ها را به سامان رسانده استانتشار آن
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ها تهیه نشده اند و فهرست آنها ناشناخته باقی ماندههند، هنوز هم برخی از نسخه

رو از این. شوندر سراسر هند نگهداری میها، به صورت پراکنده داست که این نسخه

های هنگفت و استخدام کارشناسان دولت هند در سالیان اخیر، با اختصا  بودجه

مرتبط و نیز به خدمت گرفتن تجهیزات فنی مدرن، گام های جدی برای حفاظت و 

 . ها برداشته استشناسایی این نسخه

 انجمن آسیایی

 Asiatic)های خطی، انجمن آسیایی یکی دیگر از مراکز نگهداری نسخه 

SocietyThe )371۴این انجمن، در سال . است که در شهر کلکته واقع شده است 

. ی خطی را گردآوری و نگهداری نموده استمیالدی تأسی  شده و هزاران نسخه

هنگی هند، تصحیح و های فریکی از راهبردهای اساسی انجمن برای حفاظت از میراث

این . ها به زبان انگلیسی بوده استی برخی از آنهای خطی و ترجمهانتشار نسخه

ی هند با قدرت ادامه یافت، اماس پ  از ی شبه قارهفعالیت انجمن، تا هنگام تجزیه

های ، خلل اساسی در فعالیت(بنگالدش)استقالل هند و ایجاد کشور پاکستان شرقی

های خطی در انجمن آسیایی با این حال، بخش بزرگی از نسخه .انجمن پدید آمد

ی این های خطی منتشر نشدهکلکته محفوظ مانده که شمار قابل توجهی از نسخه

 .باشندانجمن، به زبان فارسی می

 دانشگاه کلکته

های دار حفاظت از شمار قابل توجهی از نسخهدانشگاه قدیمی کلکته نیز، عهده

های شمار نسخه. میالدی بنیان گذاری شد 3117ن دانشگاه، در سال ای. باشدخطی می

: هایها، به زباناین نسخه. اندنسخه ککر کرده ۴8۱۱۱خطی دانشگاه کلکته را افزون از 

باشند که بعضی فارسی، عربی، تبّتی، بنگالی، تامیلی، ماالیی و چند زبان محلی هند می

 . ای هستندیی و نقرههای طالها، دارای تذهیباز این نسخه

 

 



 

١٢٢ 
 

 فهرستنامه های نسخ خطی فارسی در هند

 انستیتوی مطالعات شرق شناسی

 (The Bhandarkar Oriental Research Institute )«انستیتوی مطالعات شرق شناسی»

این مؤسسه در . باشدشهر پونا نیز یکی دیگر از مراکز نگهداری نسخ خطی هند، می

ی خطی سخهن 8۱۱۱۱در حال حاضر، بیش از . میالدی تأسی  شده است 3337سال 

فلسفه، پزشکی، : ها، در موضوعات مختلف از قبیل این نسخه. در این مرکز وجود دارد

های خطی نگاشته شده به زبان تعداد نسخه. باشندتاریخ، ادبیات، مذهب، موسیقی می

های خطی قدمت برخی از این نسخه. ها استفارسی این مؤسسه، بیشتر از بقیه زبان

های خطی فارسی یکی از دالیل اهمیت نسخه. رسد   قرن میفارسی، به بیش از پن

هایی هستند که دیگر وجود ها ترجمه کتاباین انستیتو، آن است که تعدادی از آن

، در این مؤسسه «ریگ ودا»های خطی ترین نسخههمچنین تعدادی از قدیمی. ندارند

 .شوندنگهداری می

 The Orissa State Museum ))ی دولتي اوريسهموزه

میالدی تأسی   3318، در سال The Orissa State Museum ))ی دولتی اوریسه موزه

(. نسرخه  17۱۱۱)شود در این موزه هم، صدها نسخه خطی نگهداری می. گردیده است

ها، روی برگ و پوست درخرت، کاغرذهای دسرت سراز و پوسرت      برخی از این نسخه

ی عمومی شرق خردابخش کره در شرهر    انهقابل ککر است که در کتابخ. اندنگاشته شده

، نیرز شرمار قابرل تروجهی     (The KhudaBaksh OrientalPublic Library)پتنا واقرع شرده   

هرا و  ها، در مخرزن تعردادی از کتابخانره   افزون بر این. شودی خطی نگهداری مینسخه

 The National Archives of)دهلری : مؤسسات پژوهشی شهرها و یاالت دیگر هند نظیرر 

India) سررینگر ،(Sri Pratap Singh Museum)    و همچنرین میسرور(Oriental Research 

Institute) ی خطی ارزشمند وجود داردنیز صدها نسخه. 

 های نسخ خطی فارسی  موجود در هندوستاننامه فهرست

های خطی فارسی، موجود در های زیر برای نسخهپ  از مرور متون، فهرستنامه

الزم به ککر است که برخی از . های نسخ خطی هند فراهم گردیده استگنجینه
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که بسیاری از نسخ  خطیِ موجود هنوز تحویل پژوهشگران معتقدند با توجه به این

ها به اند و یا فرآیند تحویلشان به مرکز اسناد و کار ثبت و نگهداری آنها نشدهکتابخانه

صادق )ینده به تدری   افزایش خواهد یافت نامه در آ اتمام نرسیده است، این فهرست

های نسخ خطی فارسی موجود در هندوستان نامه فهرست. (۴3-۴1:3133زاده وایقان، 

 :که در تحقیق پبش رو یافت شد، عبارت است از
فهرست نسخ فارسی اورینتل پبلک الئبریری، بانکی پور، مسمی به مراۀ العلوم، خان بهادر مولوی  ˚ 3

 .م3381پور پری ، به اهتمام مولوی محمد عبدالخالق صاحب، صادقعبدالمقتد، 

فهرست مخطوطات فارسی خدابخش اورینتل پبلک الئبریری، پتنا مسمی به مرآۀ العلوم، سید اطهر  ˚ 8

 .م3317شیر، 

اهلل اورینتل الئبریری، مسلم یونیورستی علیگره، سید سبحان( عربی، فارسی و اردو)فهرست نسخ قلمی  ˚ 1

 .م3383کامل حسین، علیگره، 

شیفته، سید محمود  ه یموالنا آزاد، علیگره مسلم یونیورستی، کخیر ه یفهرست مخطوطات، کتابخان ˚ ۴

 .م3318حسن قیصر امروهوی، زیر نگرانی سید محمد حسین رضوی، علیگره ، 

احسن مارهروی، سید  ه یموالنا آزاد، علیگره مسلم یونیورستی، کخیر ه یفهرست مخطوطات کتابخان ˚ 1

 .م3311محمود حسن قیصر امروهوی زیر نگرانی سید محمد حسین رضوی، علیگره، 

موالنا آزاد، مسلم یونیورستی، کخیرۀ آفتاب، سید محمد حسین رضوی  ه یفهرست مخطوطات کتابخان ˚ 1

 .م3311. / هر  3۴۱1زیر نگرانی سید محمود حسن قیصر امروهوی ، علیگره، 

های خطی فارسی پاکستان، احمد منزوی، مرکز تحقیقات فارسی ایران و شترک نسخهفهرست م ˚ 7

 .م3311. / هر  3۴۱1/ ش . هر  3111آباد، اردیبهشت ماه پاکستان، اسالم

گن  بخش، احمد منزوی، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان،  ه یهای خطی کتابخانفهرست نسخه ˚ 1

 .ش. هر  3113اسالم آباد، بهمن ماه 

گن  بخش، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، محمد حسین  ه یهای خطی کتابخانفهرست نسخه ˚ 3

 .م3373تسبیحی، جلد یکم، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، راولپندی، پاکستان 

یقات ملی پاکستان، کراچی سید عارف نوشاهی، مرکز تحق ه یهای خطی فارسی موزفهرست نسخه ˚ 3۱

 .ق. هر  3۴۱۴/ ش. هر 3118فارسی ایران و پاکستان، اسالم آباد 

های خطی فارسی انجمن ترقی اردو، کراچی، سید عارف نوشاهی، باهمکاری با فهرست نسخه ˚33

، اسالم آباد، اردیبهشت ماه (ناحیۀ گجرات)معارف نوشاهیه ه ی مرکزتحقیقات فارسی ایران و پاکستان و ادار

 ..هر 3۴۱۴شعبان المعظم  /ش. هر  3111

مانکجی، بمبئی، دکتر سید  ه یکاما، گنجین ه یموسس ه یهای خطی فارسی کتابخانفهرست نسخه ˚38

 .م3311. هر  3۴۱1/ ش. هر 3111مهدی غروی، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسالم آباد، خرداد ماه 



 

١۴۴ 
 

 فهرستنامه های نسخ خطی فارسی در هند

حمیدیه، بهوپال، مرکز  ه یکشمیر و کتابخان ه یهای خطی تحقیق و اشاعت کتابخانفهرست نسخه ˚31

/ ش. هر  3111فرهنگ جمهوری اسالمی ایران، دهلی نو، بهمن ماه  ه یتحقیقات زبان فارسی در هند، خان

 .م3311فوریه 

ندوۀ العلماا لکهنؤ، مرکز تحقیقات فارسی در هند، دهلی  ه یهای خطی فارسی کتابخانفهرست نسخه ˚3۴

 .م3311/ هر3111نو 

راجه محمود آباد لکهنو، مرکز تحقیقات فارسی، رایزنی فرهنگی  ه یهای خطی کتابخانفهرست نسخه ˚31

 ..هر 3۴۱1جمادی الثانی / ش. هر  3111سفارت جمهوری اسالمی ایران، دهلی نو، بهمن ماه 

 .م3317 ادبیات اردو، حیدرآباد، دکتر سید محی الدّین قادری زور، ژوئن ه یتذکرۀ مخطوطات ادار ˚31

ادبیات اردو، حیدرآباد، دکتر سید محی الدّین قادری زور،  ه یادار ه یخانتذکرۀ اردو مخطوطات کتب ˚37

 .331۴مارس  ˚جلد اول، ترقی اردو بیورو، دهلی نو، ژانویه 

ادبیات اردو، حیدرآباد، دکتر سید محیی الدّین قادری زور،  ه یادار ه یتذکرۀ مخطوطات کتب خان ˚31

 .م331۴مارس  ˚ترقی اردو بیورو، دهلی نو، ژانویه 

الدّین قادری زور، ترقی ادبیات اردو، حیدرآباد، دکتر سید محی ه یادار ه یخانتذکرۀ مخطوطات کتب ˚33

 .م331۴مارس  ˚اردو بیورو، دهلی نو، ژانویه 

ایالت )تحقیقات علوم شرقی، میسور  ه یموسس ه یهای خطی فارسی کتابخانفهرست نسخه ˚8۱

 .پروفسور سید محمود حسین، چاپ انجمن فارسی، دهلی(کارناتکا

: مرکز مطالعات آسیا، دانشگاه کشمیر، نگاشته ه ینوی  نسخ خطی عربی و فارسی کتابخان دست ˚83

 .م3318بت، سال .آر.جی

های مختلف تهیه شده در مرکز تحقیقات هخطی عربی و فارسی کتابخانهای مربوط به نسخ فیش ˚88

 .فارسی، رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایرن، دهلی نو

 .ملیه اسالمیه، دهلی نو ه یکاکر حسین جامع ه یهای خطی فارسی و عربی کتابخاننسخه ˚81

همدرد، تغلق آباد،  ه یجامع مطالعات اسالمی ه یمؤسس ه یهای خطی فارسی و عربی کتابخاننسخه ˚8۴

 .دهلی نو

 .ملی، دهلی نو ه یموز ه یهای خطی فارسی و عربی کتابخاننسخه -81

 .موالنا آزاد، مسلم یونیورستی، علیگره ه یهای خطی فارسی و عربی کتابخاننسخه -81

 .نواب سر مزمل اهلل خان، علیگره ه یهای خطی فارسی و عربی کتابخاننسخه -87

 .تاگور، دانشگاه لکهنو، لکهنو ه یهای خطی فارسی و عربی کتابخاننسخه -81

 .دانشگاه لکهنو ه یهای فارسی و عربی کتابخاننوی  کتاب دست ˚83

 .ناصریه، لکهنو ه یهای خطی فارسی و عربی کتابخاننسخه -1۱

 .شخصی پروفسور مسعود حسن رضوی، لکهنو ه یهای خطی کتابخاننسخه ˚13

 .های خطی فارسی، بهندارکر اورینتل ریسرچ انستیتوت،  پونانسخه ˚18



 

 
 

 ١۵۵ فصلنامه مطالعات شبه قاره
 

 .دانشگاه پتنا، بهار ه یهای خطی فارسی و عربی کتابخاننسخه ˚11

 .دارالعلوم بلخیه فتوحیه، پتنا ه یهای خطی فارسی و عربی کتابخانفهرست نسخه -1۴ 

 .ی شریف، پتنامجیبیه بدریه، پهلوار ه یهای خطی فارسی و عربی کتابخاننسخه ˚11 

شاعت کشمیر و کتابخانه  حمیدیه بوپال، بهمن ماه اهای خطی کتابخانه شعبه تحقیق و  فهرست نسخه -11

 .م 3311فوریه /ش 3111

 .ه 3۴۱1ل حجه اکی/ ش3111دماه العلما، لکهنو، مرداهای خطی عربی کتابخانه ندوه  فهرست نسخه -17

 .م 3311وریل آ/ ش 3111ماه لعلما، لکهنو، فروردینادوه های خطی فارسی کتابخانه ن فهرست نسخه -11

 .ه 3۴۱1لثانی اجمادی / ش3111ماه باد، لکهنو، بهمنآجه محموداهای خطی کتابخانه ر فهرست نسخه -13

دکتر شریف حسین قاسمی، : ن حافظ در هند، ترتیب و تنظیماهای خطی و چاپی دیو فهرست نسخه -۴۱

 .ه 3۴۱3 ولاالجمادی/ه ش 3117ماه دی

ول ا، نشر (پنجاب، هند)ال رشیو پتیاآهای عمومی و  های خطی فارسی کتابخانه فهرست نسخه -۴3

 .م 333/ش3177

 .م3333/ش3177ول انو، نشر ردو، دهلیانجمن ترقی اهای خطی فارسی کتابخانه  فهرست نسخه -۴8

. م 3333/ش 3177ول انشر های خطی فارسی کتابخانه کتابخانه عمومی هردیال، دهلی،  فهرست نسخه-۴1

 .111قند پارسی 

 3177ول زمستان انو، نشر  باد، دهلیآهای خطی فارسی کتابخانه جامعه همدرد، تغلق فهرست نسخه -۴۴

 .م3333/ش

 .م 333/ش 3177ول انو، نشر  سالمیه، دهلیاهای خطی فارسی کتابخانه جامعه ملیه  فهرست نسخه -۴1

 . نتشار تو سط مرکز میکروفیلم نور، دهلیادر دست فهرست نسخ خطی منتشر شده و  -۴1

 1،1۱۱ول، دوم و سوم، شامل معرفی امپور، جلد اهای خطی فارسی کتابخانه رضا ر فهرست نسخه -۴7

 .مپورامپور ر رانسخه فارسی با همکاری کتابخانه رضا ر

نشگاه اد دازآنا المو، کتابخانه (به زبان فارسی)ول اهای خطی فارسی و عربی، جلد  فهرست نسخه -۴1

 .نسخه 8۱11سالمی علیگره شامل معرفی ا

نا ال، بخش تاریخ و کتابخانه مو(به زبان فارسی)های خطی فارسی و عربی، جلد دوم  فهرست نسخه -۴3

 .نسخه 7۱۱سالمی علیگره، شامل معرفی انشگاه اد دازآ

نشگاه اد دازآنا الکتابخانه مو، (نگلیسیابه زبان)ول اهای خطی فارسی و عربی، جلد  فهرست نسخه -1۱

 .سالمی علیگرا

د ازآنا ال، بخش تاریخ و کتابخانه مو(نگلیسیاهای خطی فارسی وعربی، جلددوم به زبان  فهرست نسخه -13

 .سالمی علیگرانشگاه اد

لرحمن ا، کتابخانه حکیم ظلّ(به زبان فارسی)های خطی فارسی و عربی، جلد سوم  فهرست نسخه -18

 .نسخه 83۱علیگره شامل معرفی ( بنسینااکادمی آ)



 

١۶۶ 
 

 فهرستنامه های نسخ خطی فارسی در هند

ت شامل کتابخانه عالیه اهای گجر های خطی فارسی و عربی، کتابخانه فهرست میکروفیلم نسخه -11

 .مهدویه، کتابخانه عالیه چش تیه و کتابخانه درگاه پیر محمد شاه، فارسی، به کوشش مرکز میکرو فیلم نور

 31۱۱، شامل مععرفی (جلد سوم)مپور ارسی کتابخانه رضارهای خطی فا فهرست میکرو فیلم نسخه -1۴

 .های هند فهرست فهارس نسخ خطی کتابخانه 113.ماقداین کتابخانه، در دست انسخه تألیفات شیعه در 

نسخه خطی  1۱۱باد، لکهنو، شامل معرفی آجه محموداهای خطی کتابخانه ر فهرست میکروفیلم نسخه -11

 .عربی و فارسی

 .های خطی کتابخانه جامعه همدرد، دهلی کرو فیلم نسخهفهرست می -11

 .ماقداخان، علیگره، در دست اهلل های خطی کتابخانه مزمل  فهرست نسخه -17

 .ماقدالخیر، دهلی، در دست ابواهای خطی کتابخانه شاه  فهرست نسخه -11

 .مادقانو، در دست  های خطی کتابخانه جامعه همدرد، دهلی فهرست میکروفیلم نسخه -13

 .م 3313ردو، علیگره، هند، انجمن ترقی افهرست تشریحی مخطوطات فارسی، کتابخانه  -1۱

 .31فهرست کتب، عثمانیه کتابخانه، بمبئی،    -13

مدرسه محمدیه، مسجد جامع، بمبئی، مرکز , های بمبئی خطی فارسی کتابخانهّهای  فهرست نسخه -18

پرن  )ج وستو اجی مهاراپتی شیواسالم، موزه  چترانجمن ا، ردواتحقیقات مهاتما گاندی، مرکز تحقیقات 

 .1۱8ن، بمبئی،   ایراسالمی ا، خانه فرهنگ جمهوری (وویلزآ

ش ، .ه 3131، جلد دوم، 81۴ه،    313۱ول، العلوم دیوبند، جلد اراتعارف مخطوطات، کتابخانه د -11

  831. 

پور، پتنه،  ئبریری، بانکیالورینتل پبلکاش بخالعلوم خداه أفهرست نسخ خطی فارسی، م  می بهمر -1۴

فهرست نمایشگاه . 831,7م،   3317، جلد سوم، 377م،   33۴8، جلد دوم، 873ول،   ام، جلد  3381

 .18م،   3311حمد،ال دین اورنده مختارآسالمی علیگره، گردانشگاه ات، کتابخانه دادرامخطوطات و نو

سیای مرکزی، آربی فارسی مخطوطات، مرکزمطالعات ئبریری شعبه عالفهرست مخطوطات ریسرچ  -11

 .377م،   3313نشگاه کشمیر، سرینگر، اد

نشگاه کشمیر، اسیای مرکزی، دآمرکز مطالعات ( دستنوی ), های خطی فارسی و عربی فهرست نسخه -11

 .33م،   3318سرینگر، 

م، 3338ئبریری، پتنه، ال ورینتل پبلکابخش ا، خد(ردوا( )تصوف برصغیر مین)تصوف در شبه قاره  -17

  811. 

ب اثار قدیمه بر مخطوطات تاریخی، مخزونه کتابخانه نوآقادری ماهر اهلل شت حکیم سید شم ایادد -11

 .81م،   3313نی، علیگره، ال ر حمن خان شروانا حبیبالصدریار جنگ بهادر مو

 .178، قند پارسی 33۴م،    3387باد، آلهائبریری، الردو، پبلک افارسی و , فهرست کتب عربی -13

باد، هند، آدامروهه، مرا، نیشنل بکدپو، (ردوا)فهرست کتب مخطوطات و مطبوعات عربی و فارسی  -7۱

 .1۴م،   3371



 

 
 

 ١٨٧ فصلنامه مطالعات شبه قاره
 

ورینتل پبلک ابخش ار دکتر عطا خورشید، خد)، گیا، (ردوا)فهرست مخطوطات خانقاه منعمیه  -73

 .3۱3ی،    3331ئبریری، پتنه، ال

 .ناول شاعراجلد , (نگلیسیابه زبان )بخش اکتابخانه خدث خطی ما در امیر -78

ماه شاعت کشمیر و کتابخانه حمیدیه بهوپال، بهمناهای خطی کتابخانه شعبه تحقیق و  فهرست نسخه -71

 .م3311فوریه /ه ش 3111

 .ه 3۴۱1لحجه اکی/ ش 3111دماه العلما، لکهنو، مرداهای خطی عربی کتابخانه ندوه  فهرست نسخه -7۴

 .م3311وریل آ/ ش 3111ماه لعلما، لکهنو، فروردیناهای خطی فارسی کتابخانه ندوه  فهرست نسخه -71

 .ه3۴۱1لثانی اجمادی / هش 3111ماه باد، لکهنو، بهمنآجه محموداهای خطی کتابخانه ر فهرست نسخه -71

, حسین قاسمیدکترشریف : ن حافظ در هند، ترتیب و تنظیماهای خطی و چاپی دیو فهرست نسخه -77

 .ه3۴۱3ول االجمادی/ش 3117ماه دی

 3177ول ا، نشر (پنجاب، هند)الرشیو پتیاآهای عمومی و  های خطی فارسی کتابخانه فهرست نسخه -71

 .م3333/ش

 .م3333/ش 3177ول انو، نشر ردو، دهلیانجمن ترقی اهای خطی فارسی کتابخانه  فهرست نسخه  -73

ه  3177ول انشر , تابخانه کتابخانه عمومی هردیال، دهلیهای خطی فارسی ک فهرست نسخه -1۱

 .111م، قند پارسی 3333/ش

 3177ول زمستان انشر ,نو باد، دهلیآهای خطی فارسی کتابخانه جامعه همدرد، تغلق فهرست نسخه -13

 .م3333/ش

 .م3333/ش 3177ول انو، نشر  سالمیه، دهلیاهای خطی فارسی کتابخانه جامعه ملیه  فهرست نسخه -18

 . نتشار تو سط مرکز میکروفیلم نور، دهلیافهرست نسخ خطی منتشر شده و در دست  -11

 1،1۱۱ول، دوم و سوم، شامل معرفی امپور، جلد اهای خطی فارسی کتابخانه رضا ر فهرست نسخه -1۴

 .مپورامپور ر رانسخه فارسی با همکاری کتابخانه رضا ر

نشگاه اد دازآنا ال، کتابخانه مو(به زبان فارسی)ول ای، جلد های خطی فارسی و عرب فهرست نسخه -11

 .نسخه 8۱11سالمی علیگره شامل معرفی ا

نا ال، بخش تاریخ و کتابخانه مو(به زبان فارسی)های خطی فارسی و عربی، جلد دوم  فهرست نسخه -11

 .نسخه 7۱۱سالمی علیگره، شامل معرفی انشگاه اد دازآ

نشگاه اد دازآنا ال، کتابخانه مو(نگلیسیابه زبان)ول اسی و عربی، جلد های خطی فار فهرست نسخه -17

 .سالمی علیگرها

نا ال، بخش تاریخ و کتابخانه مو(نگلیسیابه زبان )های خطی فارسی و عربی، جلد دوم،  فهرست نسخه  -11

 .سالمی علیگرهانشگاه اد دازآ

لرحمن ا، کتابخانه حکیم ظلّ(فارسیبه زبان )های خطی فارسی و عربی، جلد سوم  فهرست نسخه -13

 .نسخه 83۱علیگره، شامل معرفی ( بنسینااکادمی آ)



 

١٨٨ 
 

 فهرستنامه های نسخ خطی فارسی در هند

ت شامل کتابخانه عالیه اهای گجر های خطی فارسی و عربی، کتابخانه فهرست میکروفیلم نسخه -3۱

 .مهدویه، کتابخانه عالیه چشتیه و کتابخانه درگاه پیر محمدشاه، فارسی

 31۱۱، شامل معرفی (جلد سوم)مپور اای خطی فارسی کتابخانه رضا ره فهرست میکروفیلم نسخه -33

 .های هند فهرست فهارس نسخ خطی کتابخانه. 113ماقداین کتابخانه، در دست انسخه تالیفات شیعه در 

نسخه خطی  1۱۱باد، لکهنو، شامل معرفی آجه محموداهای خطی کتابخانه ر فهرست میکروفیلم نسخه -38

 .عربی و فارسی

 .های خطی کتابخانه جامعه همدرد، دهلی فهرست میکرو فیلم نسخه -31

 .ماقداخان، علیگره، در دست اهلل های خطی کتابخانه مزمل  فهرست نسخه -3۴

 .ماقدالخیر، دهلی، در دست ابواهای خطی کتابخانه شاه  فهرست نسخه -31

 . ماقدانو، در دست  لیهای خطی کتابخانه جامعه همدرد، ده نگلیسی میکرفیلم نسخهافهرست  -31

 .م3311وریل آ/ ش 3111لعلما، لکهنو، فروردینماهاهای خطی فارسی کتابخانه ندوه  فهرست نسخه -37

 .ه3۴۱1لثانیاجمادی / ش.ه 3111ماه لکهنو، بهمنباد،آحمودجه ماهای خطی کتابخانه ر فهرست نسخه -31

دکتر شریف حسین قاسمی، : ب و تنظیمن حافظ در هند، ترتیاهای خطی و چاپی دیو فهرست نسخه -33

 .ه3۴۱3ول االجمادی/ه ش3117ماه دی

ول ا، نشر (پنجاب هند)الرشیو پتیاآهای عمومی و  خطی فارسی کتابخانهّهای  فهرست نسخه -3۱۱

 .م3333/ش3177

 .م3333/ه ش3177ول انو، نشر ردو، دهلیانجمن ترقی اهای خطی فارسی کتابخانه  فهرست نسخه -3۱3

ه 3177ول اخطی فارسی کتابخانه کتابخانه عمومی هردیال، دهلی، نشر  های رست نسخهفه -3۱8

 .111قند پارسی . م3333/ش

 3177نو، نشر اول، زمستان  باد، دهلیآهای خطی فارسی کتابخانه جامعه همدرد، تغلق فهرست نسخه -3۱1

 .م3333/ش

 .م3333/ه ش 3177ول، انو، نشر سالمیه، دهلیاهای خطی فارسی کتابخانه جامعه ملیه  فهرست نسخه -3۱۴

 .نتشار تو سط مرکز میکرو فیلم نور، دهلیافهرست نسخ خطی منتشر شده و در دست  -3۱1

 1،1۱۱ول، دوم و سوم، شامل معرفی امپور، جلد اهای خطی فارسی کتابخانه رضا ر فهرست نسخه -3۱1

 .رمپوامپور ر رانسخه فارسی با همکاری کتابخانه رضا ر

نشگاه اد دازآنا ال، کتابخانه مو(به زبان فارسی)ول اهای خطی فارسی و عربی، جلد  فهرست نسخه -3۱7

 .نسخه 8۱11سالمی علیگره، شامل معرفی ا

نا ال، بخش تاریخ و کتابخانه مو(به زبان فارسی)های خطی فارسی و عربی، جلد دوم  فهرست نسخه -3۱1

 .نسخه 7۱۱رفی سالمی علیگره، شامل معانشگاه اد دازآ

نشگاه اد دازآنا ال، کتابخانه مو(نگلیسیابه زبان)ول اهای خطی فارسی و عربی، جلد  فهرست نسخه -3۱3

 .سالمی علیگرها



 

 
 

 ١٩٩ فصلنامه مطالعات شبه قاره
 

نا البخش تاریخ و کتابخانه مو( نگلیسیابه زبان )های خطی فارسی و عربی، جلد دوم،  فهرست نسخه -33۱

 .سالمی علیگرهانشگاه اد دازآ

لرحمن ا، کتابخانه حکیم ظلّ(به زبان فارسی)های خطی فارسی و عربی، جلد سوم  هفهرست نسخ  -333

 .نسخه 83۱علیگره، شامل معرفی ( بنسینااکادمی آ)

ت، شامل کتابخانه عالیه اهای گجر های خطی فارسی و عربی، کتابخانه فهرست میکرو فیلم نسخه -338

 .ر محمد شاه، فارسی، به کوشش مرکز میکرو فیلم نورمهدویه، کتابخانه عالیه چشتیه و کتابخانه درگاه پی

 31۱۱، شامل مععرفی (جلد سوم)مپور اهای خطی فارسی کتابخانه رضار فهرست میکرفیلم نسخه -331

 .های هند خطی کتابخانهّ، فهرست فهارس نسخ 113ماقداین کتابخانه، در دست انسخه تألیفات شیعه در 

نسخه خطی  1۱۱باد، لکهنو، شامل معرفی آجه محموداطی کتابخانه رهای خ فهرست میکروفیلم نسخه -33۴

 .عربی و فارسی

 .های خطی کتابخانه جامعه همدرد، دهلی فهرست میکرو فیلم نسخه -331

 .ماقداخان، علیگره، در دست اهلل های خطی کتابخانه مزمل  فهرست نسخه -331

 .ماقدادر دست لخیر، دهلی، ابواهایخطی کتابخانه شاه  فهرست نسخه -337

. ماقدانو، در دست  های خطی کتابخانه جامعه همدرد، دهلی نگلیسی میکرو فیلم نسخهافهرست  -331

 (.های خطی علیگره نسخه)

 های گوناگون در هند منتشرشده تو سط کتابخانه فهارس کتب خطی -333

 .دباآصفیه سرکار عالی، حیدرآردو، کتابخانه افارسی و , فهرست کتب عربی -38۱

 .های هند فهرست فهارس نسخ خطی کتابخانه -383

 .م3313ردو، علیگره، هند، انجمن ترقی اکتابخانه , فهرست تشریحی مخطوطات فارسی -388

 .31فهرست کتب، عثمانیه کتابخانه، بمبئی،    -381

کز های بمبئی، مدرسه محمدیه، مسجدجامع، بمبئی، مر خطی فارسی کتابخانهّهای  فهرست نسخه -38۴

پرن  )ج وستو اجی مهاراپتی شیواسالم، موزه  چترانجمن اردو، اتحقیقات مهاتما گاندی، مرکز تحقیقات 

 .1۱8 , ن، بمبئیایراسالمی ا، خانه فرهنگ جمهوری(وویلزآ

،   3131جلد دوم، , 81۴ه،    313۱ول، العلوم دیوبند، جلد اراتعارف مخطوطات، کتابخانه د -381

831. 

پور،  ئبریری، بانکیالورینتل پبلکابخش العلوم خدام  می به همراه , خطی فارسیّ فهرست نسخ -381

 .831م،   3317، جلد سوم، 377م،    33۴8، جلد دوم، 873ول،   ام، جلد  3381پتنه، 

ل دین اورنده مختارآسالمی علیگره، گردانشگاه ات، کتابخانه دادرافهرست نمایشگاه مخطوطات و نو -387

 .18  م، 3311حمد،ا

سیای مرکزی، آئبریری شعبه عربی فارسی مخطوطات، مرکز مطالعات الفهرست مخطوطات ریسرچ  -381

 .377م،  3313نشگاه کشمیر، سرینگر، اد
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 فهرستنامه های نسخ خطی فارسی در هند

نشگاه کشمیر، امرکزی، دسیایآمرکز مطالعات ( دستنوی )های خطی فارسی و عربی،  فهرست نسخه -383

 .33م،   3318سرینگر، 

م، 3338ئبریری، پتنه، الورینتل پبلکابخش ا، خد(ردوا( )تصوف برصغیر مین)ه تصوف در شبه قار -31۱

  811. 

ب اثار قدیمه بر مخطوطات تاریخی، مخزونه کتابخانه نوآقادری ماهر اهلل شت حکیم سید شم ایادد -313

 .81م،   3313نی، علیگره، اخان شرولرحمنانا حبیبالصدر یار جنگ بهادر مو

 .178قند پارسی . 33۴م،   3387باد، آلهائبریری، الردو، پبلک اارسی و فهرست کتب عربی، ف -318

باد، هند، آدامروهه، مرا، نیشنل بکدپو، (ردوا)فهرست کتب مخطوطات و مطبوعات عربی و فارسی  -311

 .1۴م،  3371

ورینتل پبلک ابخش اردکتر عطا خورشید، خد)، گیا، (ردوا)فهرست مخطوطات خانقاه منعمیه  -31۴

 .3۱3م،   3331یری، پتنه، ئبرال

ز فردوسی ان فارسی زبان اول شاعرا، جلد (نگلیسیابه زبان )بخش اث خطِی ما در کتابخانه خدامیر -311

 . م3313تا حافظ، 

 های خطی فارسی در هندی نسخههای  نگهدارندهکتابخانه

در ها های هندوستان هزاران کتاب خطی وجود داشته که بخشی از آندر کتابخانه

ی حکومت کمپانی هند شرقی بریتانیا از هند خارج شده و بخشی نیز در اثر مرور دوره

ها شده است با این وجود، هنوز هم زمان و رطوبت، تخریب و یا خوراک موریانه

های این کشور وجود  ی خطی و چاپ سنگی به زبان فارسی در کتابخانههزاران نسخه

 :ندادارد که به شر، کیل گردآوری شده
ین کتابخانه با نام کتابخانه مرحوم سید افهرست مخطوطات )کتابخانه مدرسه و جامعه سلطانیه، لکنو  -3

 (.ستاماده نشر « آبو صاحب»الحسن معروف بهابوا

 .عظین، لکنوالواکتابخانه مدرسه  -8

مل معرفی چهار ین کتابخانه شاافهرست نسخ خطی )، لکنو (ستان قدسآوقف )باد آجه محمود اکتابخانه ر -1

 (.ستانتشار یافته از سوی مرکز تحقیقات فارسی چاپ و ار نسخه عربی و فارسی اهز

ین کتابخانه در دو جلد فارسی و عربی شامل معرفی افهرست نسخ خطی )لعلماا، لکنو الندوه اراکتابخانه د -۴

 (.ز سوی مرکز تحقیقات فارسی به چاپ رسیدهار نسخه خطی اپن  هز

جلد  7ین کتابخانه در افهرست نسخ خطی عربی وفارسی )ت اباد، گجرآحمدادرگاه پیرمحمد شاه،  کتابخانه -1

ین کتابخانه اهای  همچنین فهرست میکرو فیلم 17۱قند پارسی. ستانتشار یافته از طرف کتابخانه اردو ابه زبان 

 (.ستاماده چاپ آت اهای گجر های خطی کتابخانه در مجموعه فهرست میکرو فیلم نسخه



 

 
 

 ١٩١ فصلنامه مطالعات شبه قاره
 

ین کتابخانه شامل در مجموعه اهای  فهرست میکرو فیلم)ت اباد، گجرآحمداکتابخانه درگاه عالیه چشتیه،  -1

 (.ستاماده چاپ آت اهای گجر های خطی کتابخانه فهرست میکرو فیلم نسخه»

تابخانه در های خطی ک های نسخه مجموعه فهرست میکروفیلم)ت اکتابخانه درگاه عالیه مهدویه پالمپور، گجر -7

 (.یدآین مجموعه بزرگترین مجموعه در زمینه مهدویت و موعود عالم به شمار میاحقیقت 

 .نگلیسی وفارسیاهای  سالمی علیگره، دو جلد، به زبانانشگاه اد دازآنا الکتابخانه مو -1

 (.ماده  چاپآ)خان، علیگره اهلل ب مزمل اکتابخانه نو -3

 (.ستاماده  چاپ آمل معرفی نسخه شا)کتابخانه جامعه همدرد، دهلی  -3۱

 .بادآصفیه، حیدرآکتابخانه  -33

 (.ستاماده چاپ آشامل معرفی نسخه )لخیر، دهلی ابواکتابخانه خانقاه شاه  -38

 .بادآر جنگ، حیدرالی  ساکتابخانه موزه -31 

اریخ پیشرفته های بخش ت فهرست میکرو فیلم)سالمی علیگره انشگاه اکتابخانه بخش تاریخ پیشرفته د - 14

 (.های خطی علیگره ن جلد دوم فهرست میکرو فیلم نسخهاسالمی با عنوانشگاه اد

ین کتابخانه با نام کتابخانه مرحوم سید افهرست مخطوطات )کتابخانه مدرسه و جامعه سلطانیه، لکنو   ˚31

 (.ستاماده نشر « آبو صاحب»الحسن معروف به ابوا

 .نوعظین، لکالواکتابخانه مدرسه  -31

ین کتابخانه شامل معرفی چهار افهرست نسخ خطی )، لکنو (ستان قدسآوقف )باد آجه محمود اکتابخانه ر -37

 (.ستانتشار یافته از سوی مرکز تحقیقات فارسی چاپ و ار نسخه عربی و فارسی اهز

عربی شامل معرفی ین کتابخانه در دو جلد فارسی و افهرست نسخ خطی )لعلماا، لکنو الندوه اراکتابخانه د -31

 (.ز سوی مرکز تحقیقات فارسی به چاپ رسیدهار نسخه خطی اپن  هز

 7ین کتابخانه در افهرست نسخ خطی عربی و فارسی )ت اباد، گجرآحمداکتابخانه درگاه پیرمحمد شاه،  -33

ین اهای  همچنین فهرست میکرو فیلم 17۱قند پارسی. ستانتشار یافته از طرف کتابخانه اردو اجلد به زبان 

 (.ستاماده چاپ آت اهای گجر های خطی کتابخانه کتابخانه در مجموعه فهرست میکرو فیلم نسخه

ین کتابخانه شامل در مجموعه اهای  فهرست میکرو فیلم)ت اباد، گجرآحمداکتابخانه درگاه عالیه چشتیه،  -8۱

 (.ستاماده چاپ آت اهای گجر های خطی کتابخانه فهرست میکرو فیلم نسخه»

ین کتابخانه در حقیقت اهای  فهرست میکرو فیلم)ت اکتابخانه درگاه عالیه مهدویه پالمپور، گجر -83

 .یدآبزرگترین مجموعه در زمینه مهدویت و موعود عالم به شمار می

 .نگلیسی و فارسیاهای  سالمی علیگره، دو جلد، به زبانانشگاه اد دازآنا الکتابخانه مو -88

 (.ماده  چاپآ)خان، علیگره اهلل مزمل ب اکتابخانه نو -81

 (.ستاماده  چاپ آشامل معرفی نسخه )کتابخانه جامعه همدرد، دهلی  -8۴

 .بادآصفیه، حیدرآکتابخانه  -81

 (.ستاماده چاپ آشامل معرفی نسخه )لخیر، دهلی ابواکتابخانه خانقاه شاه   -81
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 فهرستنامه های نسخ خطی فارسی در هند

 .بادآر جنگ، حیدرالکتابخانه موزه سا -87

های بخش تاریخ پیشرفته  فهرست میکرو فیلم)سالمی علیگره انشگاه اتاریخ پیشرفته د کتابخانه بخش -81

 (.ن جلد دوم فهرست میکروفیلماسالمی با عنوانشگاه اد

ین کتابخانه در دو جلد فارسی و عربی شامل افهرست نسخ خطی )لعلماا، لکنو الندوه اراکتابخانه د -83

 (.ز تحقیقات فارسی به چاپ رسیدهز سوی مرکای خطی ر نسخهامعرفی پن  هز

ین کتابخانه در افهرست نسخ خطی عربی و فارسی )ت اباد، گجرآحمداکتابخانه درگاه پیرمحمد شاه،  -1۱

ین اهای  همچنین فهرست میکرو فیلم 17۱قند پارسی . ستانتشار یافته از طرف کتابخانه اردو اجلد به زبان  7

 (.ستاماده چاپ آت اهای گجر های خطی کتابخانه م نسخهکتابخانه در مجموعه فهرست میکرو فیل

ین کتابخانه شامل در مجموعه اهای  فهرست میکرفیلم)ت اباد، گجرآحمداکتابخانه درگاه عالیه چشتیه،  -13

 (.ستاماده چاپ آت اهای گجر های خطی کتابخانه فهرست میکرفیلم نسخه»

ین کتابخانه در حقیقت اهای  فهرست میکروفیلم) تاکتابخانه درگاه عالیه مهدویه پالمپور، گجر -18

 (.یدآبزرگترین مجموعه در زمینه مهدویت و موعود عالم به شمار می

 .نگلیسی و فارسیاهای  سالمی علیگره، دو جلد، به زبانانشگاه اد دازآنا الکتابخانه مو -11

 (.ماده  چاپآ)خان، علیگره اهلل ب مزمل اکتابخانه نوّ -1۴

 (.ستاماده  چاپ آشامل معرفی نسخه )امعه همدرد، دهلی کتابخانه ج -11

 .بادآصفیه، حیدرآکتابخانه  -11

 (.ستاماده چاپ آشامل معرفی نسخه )لخیر، دهلی ابواکتابخانه خانقاه شاه  -17

 .بادآر جنگ، حیدرالکتابخانه موزه سا -11

های بخش تاریخ پیشرفته  فیلمفهرست میکرو)سالمی علیگره انشگاه اکتابخانه بخش تاریخ پیشرفته د -13

 (.های خطی علیگره ن جلد دوم فهرست میکروفیلم نسخهاسالمی با عنوانشگاه اد

-کتابخانه فراوان غنای از نشان  هندوستان خطی نسخ هاینامه فهرست در سیری

 ینسخه هزاران ها کتابخانه این در .دارد نسخ این حفظ و نگهداری در کشور این های

 شرقی هند کمپانی حکومت یدوره در هاآن از بخشی که داشته ودوج فارسی خطی

 یا و تخریب رطوبت و زمان مرور اثر در نیز دیگر بخشی و شده خارج هند از بریتانیا

ین اسناد خطی از این رو برای تبیین و رشد شناساندن ا .است شده موریانه خوراک

، (Philogy)فیلولوژی :ی بهینه از علومی چوناستفادهو بکارگیری ارزشمند

 .باشدمورد نیاز می ( (Codicology ، و کودیکولوژیPaleography)پالئوگرافی



 

 
 

 ١٣٣ فصلنامه مطالعات شبه قاره
 

ای را از نظر علم شناخت شواهد و مدارک کتبی است و هر نوع نوشته:فیلولوژی -

 .دهدواژه شناسی و زبان شناسی تاریخی مورد بررسی قرار می

-این علم در واقع علم خط. قدیمی استهای خطی علم بررسی نوشته :پالئوگرافی -

 .شناسی است و بررسی تاریخ نگارش متون جزو کارهای آن است

ها، ی استفاده از آنهای خطی و نحوهی نسخهی تاریخچهبه مطالعه: کودی کولوژی -

ها، طرز کار های آنهای نسخه های خطی، فهرستها، محلی مجموعهتاریخچه

 .پردازدی از این قبیل میمؤسسات تحقیقاتی و موارد

ها مرمت و از طرفی یکی از وظایف بسیار مهم و کارآمد مراکز اسناد و کتابخانه

اهمیت این مقوله به این دلیل است که متأسفانه  . نگهداری اسناد و کتب خطی است

های بسیار دور در شرایط مناسبی بسیاری از اسناد و کتب خطی متعلق به زمان

 دیدگی، پوسیدگی، خوردگی، شکستگی کاغذ، آب لذا دچار آسیب. اندنگهداری نشده

بنابراین جهت حفظ آثار . اندخوردگی، موریانه خوردگی و دیگر حوادث زمان گردیده

های خطی در شرایط مناسبِ حفاظت و درجه حرارت و نسخه -الزم است که اوالٌ

هایی که به هر نحو دچار نسخه -رطوبت استاندارد و عاری از آلودگی باشد و ثانیأ

لذا راه اندازی  .(31:3113عظیمی،) اند با اقدامات مفید محافظت شوندآسیب شده

ها با بکارگیری افراد متخصص آسیب شناسی و مرمت در مراکز اسناد و کتابخانه بخش

های پیشرفته به منظور مرمت اسناد و کتب خطی آسیب دیده بسیار حائز و دستگاه

توان به موارد ی راهکارهای عملی جهت حفظ نسخ خطی میاز جمله .اهمیت است

 :کیل اشاره کرد

 .شناخت و آگاهی از اهمّیت نسخ خطی :تشخیص -3

 .ای صحیحجمع آوری نسخ با برنامه :تجمیع -8

های تشویقی صاحبان نسخ خطی به منظور اهداا، وقف، ی برنامهارائه :تشويق -1

 .امانت یا فروش این نسخ
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گذاری بر روی اسناد که شامل ارزش گذاری مادی و معنوی قیمت :تقويم -۴

ها باید در دسترس های خطی با توجه به قدمت و نفاست آنبدیهی است نسخه.  است

ها تحقیق شود و به های مختلف آنمحقّقان و پژوهشگران قرار بگیرند تا در جنبه

از این رو با هدف . صورت چاپ و تصحیح شده در دسترس عموم قرار بگیرند

ها ضروری صیانت از این میراث فرهنگی، تأکید و تسریع در فرآیند دیجیتالی شدن آن

های خطی و اولین اقدام ضروری در این راه، معرفی و شناخت نسخه .رسدبه نظر می

-بدین منظور الزم است با تکیه بر فنون فهرست. سپ  ثبت اصولی این آثار است

نویسی صحیح و مدونی از این آثار صورت پذیرفته و در ستنویسی ماشینی، فهر

فواصل زمانی مشخصی نیز به منظور ثبت آثار جدید، ویرایش شوند تا این میراث 

 .ارزشمند ضمن در دسترس بودن برای عموم محققان ، برای همیشه جاودانه گردد

 نتیجه

 رسی فهرستهای اصلی این پژوهش و با بردر تالش برای پاسخ دادن به پرسش

نامه  عنوان فهرست 311های نسخ خطی فارسی هند، مشخص گردید که تاکنون نامه

همچنین در پاسخ به دیگر . نسخ خطی فارسی در هند تنظیم و تدوین گردیده است

کتابخانه و مرکز اسناد این کشور در  13پرسش اساسی این تحقیق، مشخص شد که 

هر چند به دلیل شرایط خا  اقلیمی و . ها فعالیت دارندنامه امر نگهداری این فهرست

این احتمال هوای گرم و مرطوب شبه قاره و شرایط گاه نامناسب حفاظت و نگهداری، 

مهجور مانده یا هنوز به ثبت  از بین رفته یا وجود دارد که درصد زیادی از این آثار

ها نامه تدوین این فهرست گرچه تهیه ودر نهایت باید اکعان داشت که  .نرسیده باشند

ی فراوان مردم و دوستداران و مرکز اسناد، نشان از عالقه و وجود این تعداد کتابخانه

زبان و ادب فارسی به حفظ و معرفی نسخ فارسی هند دارد، ولی با توجه به گستردگیِ 

 هارسد باید که تالشجغرافیایی شبه قاره و فراوانیِ نسخ خطی فارسی، به نظر می

 .مه یابد�برای حفاظت و معرفی این آثار بیش از پیش شدت بخشیده شده و اد
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