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  هاي خطّي فارسي در کالج ذاکر حسين نسخه
  ∗الحق صديقي شميم

هاي خطّي فارسي در کالج ذاکر حسين صحبت بکنيم بهتر  نسخه که راجع به قبل از اين
  .خوِد کالج ذاکر حسين آشنا بشويم است کمي با

ظهور  اش به ترين مؤسسات دهلي است که تاريخچه کالج ذاکر حسين يکي از قديم
 ميالدي مدرسه ١٨٢٥در سال . رسد  ميالدي مي١٧٦٢الدين در سال  مدرسه غازي

» انجمن زبان بومي«سرپرستي کالج  به. درآمد» دهلي کالج«صورت کالجي موسوم به به
ميالدي داير گرديد که کار شاياني را در راه ترجمه ادبيات علمي  ١٨٤٣نيز در سال 

  .داد ميهاي هند انجام  زبان روپا بها
پرست گرديد و  واي نيروهاي ميهنأملجا و م, ميالدي کالج ١٨٥٧سالطي شورش 
کالج دولتي الهور  اش را به کالج را بست و دارايي, جويي عنوان انتقام دولت وقت به

  .منتقل کرد
کرد و  کار شروع بهمجدداً » کالج انگلو عربيک«نام   ميالدي به١٩٢٤کالج در سال 

در اثر اغتشاشات ناشي از تقسيم د از چند سال اما بع.  گشتيجزو سيستم دانشگاه
  .ميالدي صدمه شديدي خورد و بسته شد ١٩٤٧کشور در سال 
احيا » کالج دهلي«اش يعني  ميالدي بار ديگر اين کالج بنام قديمي ١٩٤٨در سال 

دانان و  رياضي, اش دانشوران و دانشمندان کالج در تاريخ درخشان و طوالني. شد
وجود  پرستاني را به مصلحاِن اجتماعي و انقالبيون و ميهن, ان و شاعراناديب, روانشناسان

  .شوند خاطر آورده مي آورده که هنوز با عزّت و محبت به
                                                   

  .نو دهلي, انشيار فارسي کالج ذاکر حسيند  ∗
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کالجي , کالج ذاکر حسين
است که شاعر سرشناس 

ميرزا , اردو و فارسي
غالب دهلوي تمنّا داشت 

 .که در آن تدريس بکند

اسم رئيس جمهور ممتاز و معروف سابق هند  ميالدي دانشکده به ١٩٧٥در سال 
ين و بزرگتر» کالج ذاکر حسين«نام  دکتر ذاکر حسين موسوم گرديد و امروز هم به

ميالدي کالج  ١٩٩١در سال . شود ترين مرکز زبان و ادبيات در دهلي قلمداد مي اساسي
اي بين دهلي  اي در ناحيه ساختمان تازه از عمارت تاريخي قديم در دروازة اجميري به

کهنه و نو بنام جواهرلعل نهرو مارگ منتقل شد و اکنون جمعاً متجاوز از چهار هزار 
  .هاي مختلف هستند  تحصيالت در رشتهدانشجو در آن مشغول

هاي تخصّصي و  کالج ذاکر حسين در سطح
, عربي, يعني فارسي, عمومي در نوزده رشته

, بنگالي, سانسکريت, هندي, اردو, انگليسي
, رياضيات, اقتصاديات, روانشناسي, فلسفه

, شناسي گياه, علوم سياسي, تاريخ, بازرگاني
لکترونيک فيزيک و ا, شيمي, جانورشناسي
نويسي و پذيرش دانشجويان  نام. کند فعاليت مي

ها در کالج انجام  ر رشتهثسانس اکيبراي مقطع فوق ل
ها در دانشگاه دهلي منعقد   اما کالس,گيرد مي
  .شوند مي

کالج ذاکر حسين که قبالً با دانشگاه پنجاب وابسته بود با ظهور دانشگاه دهلي در 
وابستگي بيش  دانشگاه دهلي با. کرد وابستگي پيدا, نشگاهميالدي با اين دا ١٩٢٢سال 

فارسي است  که مربوط به تا جايي. شود بزرگترين دانشگاه هند حساب مي,  کالج٧٥از 
فقط در دو کالج سنت استفن و ذاکر حسين فارسي , اکنون غير از خود دانشگاه دهلي

فارسي که زبان اساسي . هاي شبانه هم دارد کالج ذاکر حسين کالس. شود تدريس مي
دانشجويان  غيره به وتي ونظير کروري مل و ستّيا, جزواً در چند کالج ديگر, اردوست

هاي فاقد فارسي  دانشجوياني که مشغول تحصيل در کالج. شود زبان اردو هم آموخته مي
در کالج ذاکر حسينِ يا خود دانشگاه دهلي , خواهند فارسي را ياد بگيرند هستند و مي

دانشجويان , عالوه بر دانشجويان هندي. شوند که فارسي را بياموزند ازه داده مياج
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, زيرا اهل زبان بودن. گيرند هم فارسي را در کالج ذاکر حسين ياد ميايراني و افغاني 
  .چيزي ديگر, چيز ديگر است و فهميدن ادبيات

ردو و کالجي است که شاعر سرشناس ا, بايد يادآور شد که کالج ذاکر حسين
 دعوت هم شد  وياز. ن تدريس بکندآميرزا غالب دهلوي تمنّا داشت که در , فارسي

رئيس کالج , اما چون رسم نبود. دنشواز او بياييي که پشرط بهالبتّه . که بيايد درس بدهد
  .محروم و محزون برگشت, نيامد و غالب
جانب  رياست اين دارد که به» انجمن فارسي«اکر حسين انجمني بنام کالج ذ

کالج اخيراً جشن تأسيس . کند هاي ادبي و فرهنگي را اجرا مي الحق صديقي برنامه شميم
  .ه استبرگزار کرداش را با شأن و شکوه  گيسيصد سال

شادروان , جاسِم رئيس اسبق کال تازگي به کالج ذاکرحسين کتابخانة بزرگي دارد که به
هاي مختلف   کتاب چاپي در باب رشتههزاران. ميرزا محمود بيگ موسوم شده است

, روانشناسي, فلسفه, سانسکريت بنگالي, هندي, اردو, انگليسي, عربي, مثالً فارسي
, جانورشناسي, شناسي گياه, علوم سياسي, تاريخ, بازرگاني, رياضيات, اقتصاديات

اند که مورِد استفاده  غيره در کتابخانه دستياب رايانه والکترونيک و , فيزيک, شيمي
هاي خطّي چند زبان مثالً  نسخه. گيرند پژوهشگران و استادان قرار مي, دانشجويان

قبالً کتابخانه . بها هستند عربي و اردو هم موجوداند که براي پژوهشگران بي, فارسي
ند و ا هانه خورديها را مور  آناما برخي از. فهرست طوالني نسخ خطّي فارسي را داشت

فارسي و  ها دوزبانه يعني به از نسخهبعضي . وسيده شده و ازبين رفتندپمرور زمان  يا با
  :مانده بدين قرارند آنچه که باقي. ندشاب ميعربي 
  شمارة نسخ  زبان  شارح/نويسنده  عنوان نسخه  رديف
 G-٤٥٨  فارسي  سعدي شيرازي  بوستان   .١
  ۳۳۳۴۳  فارسي  الدين شمس  ديوان حافظ شيرازي   .٢
  ۹۱۵۳  فارسي  امير خسرو دهلوي   ه١١٧٣عدين الس قران   .٣
 حاالت سلطنت هچهل سال   .٤

  زيب اورنگ
  ۹۴۳۲  فارسي  محمد ساقي
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عربي و   ابوالحسن بن جناب  السير الشريفهحتفة   .٥
  فارسي

۵۳۸-G 

 G-۵۳۷  "  عبدالقادر جيالني  قصيدة غيبه   .٦
 G-۵۳۶  "  الدين سراج   غوثيهةشرح رسال   .٧
 G-۳۹۴  فارسي  حکيم لقمان  منظوم وصايا   .٨
  ۲۹۷۱۹  فارسي  جالل اسير  ديوان جالل اسير   .٩
 G-۳۹۶  فارسي  ظهوري ترشيزي   ه١٢٣١سه نثر ظهوري    .١٠
  ۹۲۷۲  فارسي  صرير  مثنوي صرير   .١١
  ۲۹۷۲۰  فارسي  نامعلوم  )ع(ذکِر حضرت علي   .١٢
  ۸۹۷۷  فارسي  نامعلوم  الشهداضةرو   .١٣
  ۹۶۲۵  فارسي  نامعلوم   ه١٢٤٦کتاب الصرف    .١٤
  ۳۳۳۴۴  فارسي  عرفي شيرازي  مثنوي عرفي   .١٥
  ۹۳۶۸  فارسي  بيدل  شبنم و شاداب   .١٦
عربي و   عبدالقادر جيالني  مکاتيب غوث االعظم   .١٧

  يفارس
۳۹۷-G 

  ۹۳۲۹  فارسي  حسين واعظ کاشفي  ه ١٠٩٨لطائف الطوائف    .١٨
داراشکوه و بابا لعل جي    .١٩

  سؤال و جواب, بيراگي
  ۹۳۳۶  فارسي  داراشکوه

  ۹۱۷۰  فارسي  الدين فقير شمس  ه ١١٣٨ر محبت تصوي   .٢٠
  ۹۳۹۹  فارسي  تيمور امير  وقايع امير تيمور مقالة اول   .٢١
  ۱۰۶۵۳  فارسي  اعجاز  اعجاز نما لغت   .٢٢
  ۹۴۳۰  فارسي  محمد کاظم  عالمگيرنامه   .٢٣
  ناقص و خسته  فارسي  نظامي گنجوي  سکندرنامه   .٢٤
  "      "  فارسي  بدرالدين اسحاق  اسراراالوليا   .٢٥
  ناقص  فارسي  نامعلوم  اب تصوف شيعه مسلککت   .٢٦
  ۵۳۶۴۰  فارسي  سعدي شيرازي  ه ١٢٥٦ديوان سعدي    .٢٧
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  …  فارسي  خدابخش انصاري   هجري١١٨٠مکاتيب    .٢٨
  …  فارسي  نامعلوم  کتاب نل و دمن   .٢٩
خالصة تاريخ از ابتدا راجه    .٣٠

  يوديستر
۳۹۱۵۱  فارسي  جان راي بهنداريس  

  …  فارسي  سعدي شيرازي  گلستان   .٣١
هاي مذکور مراجعه کرده و از اين  نسخه رود خوانندگان و پژوهشگران به مياميد 

  .خزينة ناياب و نادر استفاده بکنند
  


