
  آشنايي با برخي از پژوهشگران نسخ خطّي فارسي در هند  ٥٠٩

  

  برخي از پژوهشگران نسخ خطّي فارسي در هند با يشنايآ
در  يا ند يا مقالها ه کردپژوهش يفارس خطّي هاي ه نسخزيادي در موردهندي  اندااست

 :شود  ميبرخي از آنان اشاره در اينجا تنها به, اند نوشته خطّي هاي هنسخمورد 

m  د حسناسسيعب  
دکتري در رشتة دريافت  وي به. گشودجهان  ميالدي چشم به ۱۹۶۰ اکتبر ۲در روز 

نايل آمد و حاال در دانشگاه هندوي ) ايران(از دانشگاه تهران زبان و ادبيات فارسي 
   :باشد قرار زير مي آثار وي به. تدريس است بنارس مشغول به

تأليف , هاي خطّي عربي و فارسي کتابخانة نوشاهيه پاکستان فهرست نسخه -۱
هاي  شماره, مجلّة کتابداري دانشگاه تهران, اردو ز فارسي بهترجمه ا, عارف نوشاهي

  ؛۲۰ و ۱۹, ۱۸
فصلنامة مرکز تحقيقات , پارسي قند» شرح بيت امير خسرو دهلوي از جامي« -۲

/ شه  ۱۳۷۲زمستان , ۶شمارة , نو دهلي, فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
   م؛ ۱۹۹۳

فصلنامة مرکز تحقيقات , پارسي قند, »يخبر بلگرامياهللا ب اي از مير عظمت رساله« -۳
ه  ۱۳۷۳پاييز , ۸شمارة , نو دهلي, فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

   م؛ ۱۹۹۴/ش
فصلنامة مرکز تحقيقات فارسي رايزني , پارسي قند» شناسي در ايران غالب« -۴

  م؛ ۱۹۹۵/شه  ۱۳۷۴بهار , ۹شمارة , نو دهلي, فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
) خطّي(اآلزاد تأليف محمد صديق سخنور بلگرامي لّةرسالة تحقيق السداد في مذ -۵
فصلنامة مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي , پارسي قند) تصحيح و تحشيه(

   م؛ ۱۹۹۵/شه  ۱۳۷۴زمستان , ۱۰شمارة , نو دهلي, جمهوري اسالمي ايران
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, جرنال کتابخانة رضا رامپور, )بخانة آصفيهيک نسخة خطّي کتا(شرائف عثماني  -۶
  م؛ ۱۹۹۶, ۶شماره 

 هاي هاي خطّي فارسي در کتابخانة رضا رامپور در سال نويسي نسخه فهرست -۷
  م؛ ۹۸-۱۹۹۶

معرفي از نسخة (» آثار خواجه حافظ شيرازي در کتابخانة رضا رامپوِر هند« -۸
ت فارسي رايزني فرهنگي فصلنامة مرکز تحقيقا, پارسي قند, )خطّي و چاپي

  م؛ ۱۹۹۶-۹۷/شه  ۱۳۷۵زمستان , ۱۱شمارة , نو دهلي, جمهوري اسالمي ايران
 تأليف شيخ محمد صديق السداد يف مزلّةاآلزاد حتقيق -۱: دو رساله در نقد ادبي -۹

 تأليف مير عبدالقادر مهربان الصديق الزنِديق يف تکذيب تأِديب -۲, سخنور بلگرامي
, کتابخانة رضا رامپور, )حواشي و تعليقات, تصحيح, مقدمه(, آبادي ورنگا

   هجري؛۱۴۱۷/م ۱۹۹۷
   م؛۲۰۰۲جنوري , گوپالپور, ادراک, فهرست مخطوطات اردو در رسايل -۱۰
, )ترجمة مقالة پروفسور مختارالدين احمد(» دو کتاب از کتابخانة جهانگير شاه« -۱۱
, قات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانفصلنامة مرکز تحقي, پارسي قند

   م؛ ۲۰۰۲/شه  ۱۳۸۱پاييز , ۱۹شمارة , نو دهلي
, )ترجمة مقالة پروفسور مختارالدين احمد(» مير علي الکاتب و شاهکار او« -۱۲
, فصلنامة مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران, پارسي قند

  م؛ ۲۰۰۳/شه  ۱۳۸۱تان زمس, ۲۰شمارة , نو دهلي
فصلنامة مرکز تحقيقات , پارسي قند, »احواِل مير غالم علي آزاد بلگرامي« -۱۳

تابستان , ۲۲ شمارة, نو دهلي, فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
  ؛م ۲۰۰۳/شه  ۱۳۸۲

, )ترجمة مقالة پروفسور مختارالدين احمد(» تذکرة خرابات نسخة برلن« -۱۴
, فصلنامة مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران, سيپار قند

  م؛ ۲۰۰۳/شه  ۱۳۸۲پاييزـ زمستان , ۲۳-۲۴شمارة , نو دهلي
ترجمة مقالة (» هاي متّحدالبحر خواجه عماد فقيه و خواجه حافظ شيرازي غزل« -۱۵

ايزني فرهنگي فصلنامة مرکز تحقيقات فارسي ر, پارسي قند, )محمد اقبال پيشاوري
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/ شه  ۱۳۸۳بهارـ تابستان , ۲۵-۲۶شمارة , نو دهلي, جمهوري اسالمي ايران
   م؛ ۲۰۰۴

ترجمة مقالة پروفسور حکيم سيد (» عمادالدين محمود شيرازي و آثاِر او« -۱۶
فصلنامة مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري , پارسي قند, )الرحٰمن ظلّ

  م؛ ۲۰۰۴/شه  ۱۳۸۳پاييز , ۲۷شمارة , نو دهلي, اسالمي ايران
, )ترجمة مقالة پروفسور سيد امير حسن عابدي(» بياض شيرافکن خان« -۱۷
, فصلنامة مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران, پارسي قند

  م؛ ۲۰۰۴/شه  ۱۳۸۳زمستان , ۲۸شمارة , نو دهلي
از وارسته سيالکوتي » امة مهم شعر حزينن يک دفاع: حق احقاق«تصحيح رسالة  -۱۸

فصلنامة مرکز تحقيقات فارسي , پارسي قند يادوارة حزين الهيجيدر ) خطّي(مل 
بهار و تابستان , ۲۹-۳۰شمارة , نو دهلي, رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

  م؛ ۲۰۰۵/شه  ۱۳۸۴
, پارسي قند, )طّيخ(از قاضي محمد يوسف بلگرامي » السلطانيهيةرسالة هدا« -۱۹

, نو دهلي, فصلنامة مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
   م؛ ۲۰۰۵/شه  ۱۳۸۴زمستان , ۳۲شمارة 

 فصلنامة, پارسي قند, معرفي يک جنگ خطّي از کتابخانة دانشگاه مرکزي بنارس -۲۰
 ,۳۳-۳۴شمارة , نو يدهل, مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

  م؛ ۲۰۰۶/شه  ۱۳۸۵بهارـ تابستان 
, پارسي قند, )ترجمة مقالة پروفسور نذير احمد(» باقر کاشاني و مرثية وي« -۲۱

, نو دهلي, فصلنامة مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
  م؛ ۲۰۰۷/شه  ۱۳۸۶بهارـ تابستان , ۳۶-۳۷شمارة 

ويژة «, »هاي خطّي آثار موالنا در کتابخانة مرکزي بنارس معرفي نسخه« -۲۲
, پارسي قند» الدين محمد بلخي رومي بزرگداشت هشتِمين سال تولّد موالنا جالل

, نو دهلي, فصلنامة مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
  م؛ ۲۰۰۷/ش ه ۱۳۸۶پاييز , ۳۸شمارة 

فصلنامة , دانش, )خطّي(أليف وارسته سيالکوتي مل ت» رسالة جواب شافي« -۲۳
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   ؛م ۲۰۰۷/ش ه ۱۳۸۶, ۹۰شمارة , آباد اسالم, مرکز تحقيقات فارسي ايران و پاکستان
ترجمة مقالة پروفسور (» مير محمد صالح کشفي و اثر وي ـ مناقب مرتضوي« -۲۴

, آباد سالما, فصلنامة مرکز تحقيقات فارسي ايران و پاکستان, دانش, )نذير احمد
  م؛ ۲۰۰۷/شه  ۱۳۸۶بهار , ۸۸شمارة 

, توضيح با کمک تصوير چندين نسخة کارهاي نظامي گنجوي در کتابخانة هند -۲۵
  آباد؛ اسالم, فصلنامة مرکز تحقيقات فارسي ايران و پاکستان, دانش

  تصحيح و تدوين و تحشيه بويژة ديوان فارسي آزاد بلگرامي؛ -۲۶
  الکاتبين؛ ةنويسي تذکر حاشيهتصحيح و تدوين و  -۲۷
  کتابشناسي حافظ شيرازي؛ -۲۸
  ؛ يک نسخة خطّي علم عروض فارسي. الهند غزالن -۲۹
  ؛)نسخة خطّي(آبادي  آثار وزير علي عظيم -۳۰
  ؛»اردو نسخة خطّي در ايران« -۳۱
   ؛)مقدمه(فهرست نسخة خطّي قرآن در کتابخانة گنج بخش پاکستان  -۳۲
هاي  هاي خطّي نفيس و مصور آثار نظامي گنجوي در کتابخانه برخي نسخه -۳۳

 .ايران, دانشگاه تبريز, مجلّة مخصوص مقاالت نظامي, هندوستان

m د عبداهللا محم   
در مدرسة عاليه . جهان گشود  چشم بهميالدي ۱۹۲۷در روز پنجم آوريل سال 

  :باشد از آثار ايشان مي. تدريس فارسي مشغول بود کلکته به
  ).زير چاپ(نسخة خطّي فارسي در قانون موسيقي , قانون طرب -۱
ف عبداهللا محمد نام مصنّ,  هجري۱۱۵۴نسخة خطّي فارسي . مخبرالواسلين -۲

 ).زير چاپ(فاضل بن سيد احمد مظهرالحق 

m د محسنمحم  
, دنيا آمد و در دانشکدة دولتي بانوان  بهميالدي ۱۹۵۳ ژانوية سال ۲۲در تاريخ 

  : مقاالت زير از آثار اوست.استتدريس  بهيالت اتّراپرادش مشغول ا, رامپور
کتابخانة , سمينار ملّي, )هاي خطّي نسخه(شناسي و تحفّظ مخطوطات  مخطوطات -۱
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   م؛ ۲۰۰۶, رامپور, رضا
 ۲۷-۲۶, سمينار ملّي کتابخانة رضا, معرفي مخطوطة کليات غالب نسخة لوهارو -۲

   .م ۲۰۰۳, آوريل
 .آبادي نادر نسخة بيدل عظيممعرفي  -۳

m عليم اشرف خان  
دنيا آمد و پس از تحصيالت مقدماتي وارد دانشگاه   بهميالدي ۱۹۶۳روز اول ژانوية 

 فارسي دکتري گرفت و همانجا مشغول ادبياتدهلي شد و در رشتة زبان و 
   : اوستثارآ از .تدريس شد به
 مرکز تحقيقاتفصلنامة , پارسي قند, برارارزيابي انتقادي اخباراالخيار في اسراراال -۱

 / شه ۱۳۷۸بهار , ۱۳شمارة , نو دهلي, فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
   م؛ ۱۹۹۹

  ؛ .معرفي نسخة خطّي بوعلي سينا در هند -۲
, انجمن مفاخر فرهنگي, توضيح و تعليقات با, اخباراالخيار في اسراراالبرار -۳

   م؛۲۰۰۵, حه صف۸۶۸, ايران, تهران
 ,»رامپور, زادالمتّقين در کتابخانة رضا, معرفي يک نسخة خطّي پرارزش« -۴

,  فصلنامة مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران,پارسي قند
    م؛۲۰۰۷/ شه ۱۳۸۶بهارـ تابستان , ۳۶-۳۷شمارة , نو دهلي

نامة  ويژه, زبان اردو  فارسي بهاز» تاريخ فيروز شاهي ضياءالدين برني«ترجمة  -۵
  ؛ م۲۰۰۷, دانشگاه دهلي, »ها متون و ترجمه: مطالعات هند و ايران« تحقيقات مجلّة

 ,)زبان اردو از فارسي به(دو جلد , ملّا عبدالقادر بدايوني التّواريخ منتخبترجمة  -۶
 . م۲۰۰۸, نو دهلي, .ال.يو.پي.سي.انانتشارات 

m د غالم نبي احمدسي  
 دانشگاه دردکتري خود را وي  .جهان گشود م چشم به ۱۹۶۹ ژوئن ۲۶اريخ در ت

وان استاديار نع کرد و حاال در دانشگاه لکهنو به  تمامون دهلي, جواهرلعل نهرو
  :از آثار ايشان است. تدريس زبان فارسي مشغول است به
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اه دانشگ, هاي خطّي فارسي کتابخانة جامعة همدرد همکاري در فهرست نسخه -۱
دهلي و آرشيو پتياال از مرکز , انجمن ترقّي اردو, ديال هر, جامعه ملِّية اسالميه

ه  ۱۳۷۷در سال , نو دهلي, تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
  چاپ شده؛م  ۱۹۹۹/ش

فصلنامة مرکز تحقيقات , پارسي قند, »کتابخانة عمومي خاوري خدابخش« -۲
 /ش ه ۱۳۸۲بهار , ۲۱شمارة , نو دهلي,  جمهوري اسالمي ايرانفارسي رايزني فرهنگي

   م؛ ۲۰۰۳
  .)زير چاپ(زبان فارسي  به, هاي خطّي نادر فارسي کتابخانة خدابخش معرفي نسخه -۸
m د تقي علي عابديمحم  

جهان گشود و حاال در شعبة علوم مشرقيه عربي  بهچشم م  ۱۹۶۲ ژوئية ۲در تاريخ 
  :آثار زير است کار است و داراي هنو مشغول بهدانشگاه لک, و فارسي

ترتيب , اهللا حسيني  از امان)مخطوطة فارسي رسالة نخلبندي(باغباني اور کساني  -۱
  تصحيح و ترجمه؛

 .اردو و عربي در موزة ايالتي لکهنو, هاي خطّي فارسي نگاري نسخه کار فهرست -۲

m محمود عالم   
يا آمد و در بخش اسناد و مدارک و تحقيق دن  بهميالدي ۱۹۷۶ ژوئن ۱۵در تاريخ 

شرح زير  به مشغول است و مختصري از آثار ايشان کلکته, ويکتوريايادبوِد موزة 
  :است

   هاي خطّي؛ مبني بر نسخه: ميراث فارسي بنگاله -۱
, کلکته,  در يادبودي ويکتورياهاي خطّي فارسي کلکسيون  نسخهيارش توصيفزگ -۲

 ).صفحه۱۴۰, دهلي, ک پرايويت ليميتدز رولي بزير چاپ ا(يک معرفي 

m عطيه بيگم  
جسوال . پي.و در کيا .جهان گشود  چشم بهميالدي ۱۹۵۸ مارس ۱۲در تاريخ 

فهرست مخطوطات فارسي ادارة تحقيقات « و کند کار ميپتنا , ريسرچ انستيتيوت
 .تهيه کرده استرا » پتنا, جسوال ريسرچ انستيتيوت. پي.کي
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m د انوار احمدسي  
جهان  بهچشم در روستاي سيواي ايالت بهار ميالدي  ۱۹۳۶ ة ژانوي۲۰ در تاريخ

 موفّق ۱۹۷۰شد و در سال دانشگاه پتنا طه وارد يان تحصيالِت متوسپس از پا. گشود
 فارسي از آن دانشگاه گرديد و سپس در خدمت ادبياتدريافت دکتراي زبان و  به

ترين   شد و مهمبازنشستهدانشگاه پتنا  ه بهج پتنا وابستاز کال. دانشگاه پتنا قرار گرفت
  :قرار است تأليفات ايشان بدين

مجموعة معرفي مشتمالت ) (اردو (      الت    ا      رف ر               -۱
   م؛ ۱۹۹۲, ۶۹-۷۴شمارة , خدابخش جرنل. نسخة خطّي در خدابخش, )رسائل

          ا          هں اور    وں           ں                 ر      ا               -۲
هاي خطّي فارسي مهم کتابخانة  مهرهاي نسخه, ها جايزة کوتاهي ترقيمه) (اردو(

  م؛ ۱۹۹۸, خدابخش جرنل, )خدابخش
  در سمينار کتابخانة خدابخش؛, بررسي اجمالي دربارة کتب خطّي -۳
, کتابخانة خدابخش, عل انيس مؤلفة موهن لاالحباء انيسويرايش انتقادي تذکرة . ۴

 .م ۱۹۹۹ و ۱۹۹۶

m د امين عامرمحم  
, تدريس فارسي در مدرسه اينک به. دنيا آمد بهميالدي  ۱۹۵۰ ژانوية ۱۰در تاريخ 

کتاب   بهدکراشاره توان  مي وياز آثار . مشغول استبنگاله غربي , هوره, هات هوره
 .م ۱۹۹۶, از انجمن آسياي کلکته, شناسي در فارسي مخطوطه

m ساء بيگمالنّ زيب  
, در دانشگاه عثمانيه. جهان گشود ميالدي چشم به ۱۹۴۰ آگوست ۸در تاريخ 
  :بخشي از آثار علمي ايشان استتدريس مشغول بود و تصنيفات زير  حيدرآباد به

ناشر کتابخانة اورينتل , جاهي از قادر خان منشي نسخة خطّي تواريخ آصف -۱
  يدرآباد؛ح, نسخة خطّي و مرکز تحقيق

چاپ کتابخانة اورينتل نسخة خطّي و مرکز ,  نسخة خطّي فارسي۱۵۰فهرست  -۲
  حيدرآباد؛, تحقيق
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همکاري استاد  زبان فارسي با هفهرست نسخة خطّي فارسي ادارة ادبيات اردو ب -۳
  ؛استاد مهمان دانشگاه عثمانيه, رادفر

, ي و مرکز تحقيقچند نادر نسخة خطّي در کتابخانة اورينتل نسخة خطّ -۴
ميالدي  ۱۹۹۵, ممبئي, الملل انجمن استادان فارسي مقاله در کنفرانس بين, حيدرآباد

  خوانده شد؛
ميالدي در بوپال در کنفرانس انجمن استادان فارسي  ۱۹۹۷مقاله در سال  -۵
  ارائه شد؛» حيدرآباد, چند نادر نسخة خطّي ادارة ادبيات اردو«عنوان  به
چند نادر «عنوان  الملل در پنجاب به  در کنفرانس بينميالدي ۱۹۹۹سال مقاله در  -۶

   ارائه شد؛» حيدرآباد, نسخة خطّي کتابخانة اورينتل نسخة خطّي
  حيدرآباد؛, رکن کميتة انتشارات نسخة خطّي مؤسسة تحقيق ابوالکالم آزاد -۷
وزة فهرست توصيفي نسخة خطّي ديوان حافظ و شروح آن در کتابخانة م -۸

فصلنامة مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري , پارسي قند, ساالرجنگ
  م؛ ۱۹۹۶-۹۷/شه  ۱۳۷۵زمستان , ۱۱شمارة , نو دهلي, اسالمي ايران

هاي خطّي دين اسالم در کتابخانة اورينتل نسخة خطّي  چندين پرارزش نسخه -۹
  العلم نور؛  تحقيقي بابمجلّةانتشارات , حيدرآباد

   ميالدي؛ ۱۹۹۱, سياحتروزنامة , دو قديم مخطوطات -۱۰
فصلنامة مرکز , پارسي قند, »جاهي اهميت ادبي و تاريخي تواريخ آصف« -۱۱

بهار , ۱۷شمارة , نو دهلي, تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
  م؛ ۲۰۰۳/ش ه ۱۳۸۱

فصلنامة مرکز , پارسي قند, رقعات بيگمات االسرار سلطاني معروف به مخزن -۱۲
پاييز , ۱۹شمارة , نو دهلي, تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

 .م ۲۰۰۲/شه  ۱۳۸۱

m د مقبول صوفيمحم  
,  در کالج دولتي تَرال.جهان گشود ميالدي چشم به ۱۹۵۰در تاريخ ششم آوريل 

 شرح بهمي ايشان تدريس زبان و ادبيات فارسي مشغول است و کارهاي عل  بهکشمير



  آشنايي با برخي از پژوهشگران نسخ خطّي فارسي در هند  ٥١٧

  

  :دباش زير مي
ترتيب و تصحيح متن در زبان ,  مؤلّفة شيخ بابا داوود مشکواتياسراراالبرار -۱

   فارسي؛
گانه رسائل فارسي  کتاب عارفانه شيخ احمد ترابي مع پانزده (چراغ احمدي -۲

   ؛)ترتيب و تصحيح(ايشان 
ترجمه   فارسي باياالعٰمةيکتاب هدا مع از کشميريبخاحوال و آثار ملّا حسين  -۳

  و شرح متون در زبان اردو چاپ شده است؛
اهللا نوشهري که  القلوب و رسالة تصوف مصنّفه خواجه حبيبةآرساله مر -۴
  زبانهاي فارسي و اردو چاپ شده است؛ به
۵- زير ( فارسي ةتصحيح و تشريح آيات و احاديث و آثار عرفا در ادب صوفي

  ؛)ترتيب
مصنّفه شيخ احمد تاره بلّي , الطرايق در زبان فارسي  و ترجمة اشرفتصحيح متن -۶

  کشميري؛
  اسراراالخيار؛ -۷
   السالکين؛ تنبيه -۸
 .موالناي کشميري تصحيح ديوان طبيب کشميري معروف به -۹

m النّساء بيگم؛ شريف  
بعد از تحصيالتش در . جهان گشود  ميالدي چشم به۱۹۳۸ آگوست ۱۶در تاريخ 

 زير قرار بهآثار علمي ايشان  .تدريس مشغول شدند حيدرآباد به,  عثمانيهدانشگاه
  :است

  ؛) صفحه۱۰۱۹ (مقدمهتصحيح با ,  م۱۹۶۱, ديوان کليم همداني -۱
  چاپ شده؛)  صفحه۳۰۰ (احوال و آثار کليم -۲
  چاپ شده؛)  صفحه۲۶۸( م ۱۹۸۳, السالطين حدايق -۳
  چاپ شده؛) صفحه ۲۶۸( م ۱۹۹۱, تاريخ عادل شاهي -۴
  زير چاپ؛)  صفحه۹۰۰ (شاهنامة کليم -۵
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   آماده براي چاپ؛) صفحه ۱۰۰(, ديوان مقيم بيجاپوري -۶
   ؛) صفحه۳۵۰(آماده براي چاپ ) زبان دکني(تحفة عاشقان از واجدي کورنولي  -۷
 .زير تصحيح)  صفحه۲۵۰(گل و کسرو از عطّار  -۸

m غالم رسول جان  
تدريس مشغول  در دانشگاه کشمير به. جهان گشود شم بهميالدي چ ۱۹۵۳در سال 

مؤلّفة محمد علي » االحبابحتفة«ترتيب و تدوين و تصحيح متن است و ايشان 
 . استچاپ کردهرا )  صفحه۵۷۵(جلد اول , کشميري

m  شيخ. آچاند بيبي   
, در دانشگاه گجرات. جهان گشود  چشم بهميالدي ۱۹۴۷سپتامبر  ۲۲در تاريخ 

نسخة خطّي قديمي «عنوان  مقالة ايشان به. د مشغوِل تدريس فارسي استاحمدآبا
 .م چاپ شده است ۱۹۹۶اکتبر , پاتيک مجلّةدر » راماين

m الرحٰمن جميل  
 در کالج ذاکر حسين وابستة .جهان گشود ميالدي چشم به ۱۹۶۲ يدر تاريخ ششم م

توان  مييشان آثاِر علمي ااز .  فارسي استدادندانشگاه دهلي مشغوِل درس  به
   :ها و مقاالت زير اشاره کرد کتاب به
هاي خطّي فارسي موجود  همکاري در تهيه و تدوين پنج مجلّد از فهرست نسخه -۱

هاي مختلف دهلي و پنجاب تحت نظارت مرکز تحقيقات فارسي رايزني  در کتابخانه
  م؛ ۱۹۹۹ تا ۱۹۹۵از , نو دهلي, فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

۲- بخش فارسي ,  تحقيقات فارسيمجلّة, في نسخة خطّي تاريخ شاکرخانيمعر
  ؛.م ۱۹۹۸, دانشگاه دهلي

فصلنامة مرکز , پارسي قند, »ديوان حافظ گيري پادشاهان تيموري هند از فال« -۳
, ۱۶شمارة , نو دهلي, تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

  م؛ ۲۰۰۲/ش ه ۱۳۸۰زمستان 
فصلنامة مرکز , پارسي قند, »تاريخ شاكرخاني ت ادبي و فرهنگيزش و اهميار« -۴

بهار , ۱۷شمارة , نو دهلي, تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران



  آشنايي با برخي از پژوهشگران نسخ خطّي فارسي در هند  ٥١٩

  

  م؛ ۲۰۰۳/ش ه ۱۳۸۱
فصلنامة مرکز تحقيقات , پارسي  قند,»احوال و آثار خواجه محمد ناصر عندليب« -۵

تابستان , ۲۲شمارة , نو دهلي, وري اسالمي ايرانفارسي رايزني فرهنگي جمه
  م؛ ۲۰۰۳/ش ه ۱۳۸۲

فصلنامة مرکز تحقيقات , پارسي قند, »نسخة خطّي تاريخ محمدي نگاهي به -۶
 /ش ه ۱۳۸۳پاييز , ۲۷شمارة , نو دهلي, فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

   م؛ ۲۰۰۴
فصلنامة مرکز تحقيقات , پارسي  قند,»احوال و آثاِر ظفر خان احسن نگاهي به« -۷

زمستان , ۳۲شمارة , نو دهلي, فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
  م؛ ۲۰۰۵/ش ه ۱۳۸۴

فصلنامة مرکز , پارسي قند, »نامه هاي خطّي ملخِّص شاهجهان معرفي نسخه -۸
, ۳۳-۳۴شمارة , نو دهلي, تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

  م؛ ۲۰۰۶/ش ه ۱۳۸۵بهارـ تابستان 
 از ميرزا محمد طاهر خان آشنا نامه ملخِّص شاهجهان و تصحيح و تنقيح مقدمه -۹

مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي , »خان عنايت«ملقّب به
 ).زير چاپ(نو  دهلي, ايران

m د انصاريعيد محم  
 .آر.در دانشگاه بي. جهان گشود چشم به ميالدي ۱۹۵۶در تاريخ يکم جوالي 

هاي غيرمطبوعة  ويرايش انتقادي نامه« ايشان .کند کار مي بيهار, مظفّرپور ,امبيدکر
 .ندا هچاپ رساند به» مقدمهبا را الدين احمد يحٰيي منيري  الملک شيخ شرف مخدوم

m رئيس احمد نعماني   
تحصيالت مقدماتي خود را . جهان گشود ميالدي چشم به ۱۹۵۸ مارس ۱۵در تاريخ 

لکهنو راه , العلماةدارالعلوم ندو مرآباد شروع کرد و سپس به, العلوم از مدرسة فيض
آنگاه وارد دانشگاه لکهنو شد و در .  و معارف اسالمي را در آنجا فراگرفتيافت
. دريافت دکتري در رشتة زبان و ادبيات فارسي گرديد ميالدي موفّق به ۱۹۹۲سال 
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تدريس مشغول   بههدانشگاه اسالمي عليگر وابسته به. اچ.تي. مدرسة اسدرحاال 
قرار  بهکارهاي علمي ايشان . باشد گوي هند مي وي از شاعران برجستة فارسي. است
  :استزير 

, انتشارات علمستان, تصحيح و مقدمة نسخة خطّي مذهبي, جمال مصطٰفي  -۱
  م؛ ۱۹۷۹, لکهنو

انتشارات , نويسي نسخة خطّي فهرست شاعرة فارسي تصحيح و مقدمه و حاشيه -۲
    م؛۱۹۹۱, پتنا, خدابخش

احمد » آيينة حيرت« فارسي تا قرن سيزدهم نتصحيح و تعليق تذکرة شاعرا -۳
, پتنا, کتابخانة خدابخش خاورميانة عمومي, )ه ۱۲۸۹ :م(حسين سحر کاکوروي 

    م؛۱۹۹۶
لنامة مرکز تحقيقات فارسي رايزني فص, پارسي قند, »اي بر طور معٰني مقدمه« -۴

   م؛ ۲۰۰۱/ش ه ۱۳۸۰تابستان , ۱۵شمارة , نو دهلي, فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
فصلنامة مرکز تحقيقات , پارسي قند, )تدکرة طور معني(فهرست اسامي شعرا  -۵

زمستان , ۱۶شمارة , نو دهلي, فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
  .م ۲۰۰۲/ ش ه ۱۳۸۰

m ادريس احمد  
ميالدي  ۱۹۷۵سال در . جهان گشود ميالدي چشم به ۱۹۳۸در تاريخ هشتم آگوست 

 گرديد و همانجا دانشگاه دهلياخذ درجة دکتري زبان و ادبيات فارسي از  موفّق به
سبکدوش را خودش دانشياري فارسي ت سم فعالً از .تدريس شد مشغول به

   :ترتيب است  بدينآثار علمي وي. ه استکرد) بازنشسته(
مرکز ,  نسخة خطّي فارسي کتابخانة راجه محمودآبادنويسي همکاري در فهرست -۱

ماه   بهمن۲۲, نو دهلي, تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
   هجري؛۱۴۰۸الثّاني   جمادي۲۲/ش ه ۱۳۶۶

» درياي اسمار«ام ن ترجمة فارسي به, »ساگَر کَتَا سِرتْ«تصحيح نسخة خطّي  -۲
تصحيح استاد عابدي و تارا چند؛ چاپ با همکاري , يعباسترجمة مصطٰفي خالقداد 



  آشنايي با برخي از پژوهشگران نسخ خطّي فارسي در هند  ٥٢١

  

دانشگاه اسالمي عليگره و مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي 
   م؛۱۹۹۷فورية /ش ه ۱۳۸۵ماه  بهمن, نو دهلي, ايران

  . هنديسبکشاعر بزرگ , تصحيح ديوان ناصر علي سرهندي -۳
m د وحيد اشرفسي  

بعد از دريافت تحصيالتش . جهان گشود  ميالدي چشم به۱۹۳۳ فورية ۴در تاريخ 
تدريس  در دانشگاه مهاراجه سياجي راو بروده و بعداً دانشگاه مدراس مشغول به

 ايشان چاپ شدهاز د و تأليفات زير باش مي و حاال بازنشسته فارسي فارسي شد
  :است

  .کجواهرالسلو -۱
 .لطايف اشرفي -۲

m غالم سرور  
کلکته ,  در کالج موالنا آزاد.جهان گشود ميالدي چشم به ۱۹۵۲ نوامبر ۱۵در تاريخ 
الغربا از  انتقادي انيسويرايش  توان به از آثار وي مي. تدريس فارسي است مشغول به

 . ـ اشاره کرد)طبع آماده (حضرت نور قطب عالم 

m د منصور عالممحم  
کلکته مشغول , در کالج موالنا آزاد. دنيا آمد ميالدي به ۱۹۴۹ ژانوية ۳در تاريخ 

  :قرار است تدريس فارسي است و کارهاي علمي ايشان بدين به
  ؛)غيرمطبوعه. (البلدان از کليان سينگ ويرايش انتقادي عجايب -۱
, البلدان فارسي تأليف مهاراجه کليان سينگ عاشق نسخة خطّي عجايب نظري به« -۲

, فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران فصلنامة مرکز تحقيقات, پارسي قند
 .م ۱۹۹۹/شه  ۱۳۷۸بهار , ۱۳شمارة , نو دهلي

m خانم شوکت نهال انصاري   
پس از اتمام دورة  .جهان گشود چشم بهدر عليگره ميالدي  ۱۹۴۸در ماِه سپتامبر 

 ميالدي ۱۹۷۰ديد و در سال ابتدايي و متوسطه وارد دانشگاه اسالمي عليگره گر
. شددانشگاه دريافت فوق ليسانس در رشتة زبان و ادبيات فارسي از آن  موفّق به
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د و دکتراي خود را در همين رشته در جامعة شآنگاه براي ادامة تحصيل راهي دهلي 
پايان رسانيد و حاال در بخش فارسي   ميالدي به۱۹۸۲نو در سال  دهلي, ملّية اسالميه

توان اين کتابها  مي آثارش از. تدريس فارسي است شگاه اسالمي عليگره مشغول بهدان
  :دبر و مقاالت را نام

  م؛ ۱۹۸۵د در شمقاله ارائه , گشاي جوينيجهانليقات تاريخ ع بر تينظر -۱
, پارسي قند, »جواهرالعلوم همايوني در هند نويسي با نگاهي به المعارفةداير« -۲

, نو دهلي, فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران اتفصلنامة مرکز تحقيق
   م؛ ۲۰۰۰/شه  ۱۳۷۹زمستان , ۱۴شمارة 

, جرنال کتابخانة خدابخش, العقولضةنامه و رو هاي خطّي مرزبان مطالة نسخه -۳
  م؛ ۲۰۰۰دسامبر , پتنا

 فصلنامة مرکز تحقيقات, پارسي قند, »افکار عارفانة داراشکوه در پرتو آثارش« -۴
ه  ۱۳۸۱بهار , ۱۷شمارة , نو دهلي, فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

  م؛ ۲۰۰۲/ش
سمينار  در شده ارائه ةمقال(مقدمة تذکرة شعراي ماضيه از حيدر حسين دهلوي  -۵

 ).م ۲۰۰۷, چنديگر

m غالم مجتٰبي انصاري  
,  دانشگاه بيهارم در ۱۹۶۰در سال . جهان گشود ميالدي چشم به ۱۹۳۸در ماه ژانويه 

کارهاي علمي ايشان . با سمت دانشيار زبان فارسي انجام وظيفه شد) بهار(مظفّرپور 
  :آيند شرح زير شمار مي توان به يم
   درويش حسين واله هروي با کليات او؛- ۱
 ).زير چاپ. ( حکيم شيخ حسين شهرت شيرازي و کليات وي-۲

m عطا کريم برق  
دانشگاه کلکته فوق ليسانس م از  ۱۹۴۶در سال . نيا آمدد ميالدي به ۱۹۲۲در سال 

زبان و ادبيات  اي که به خاطر خدمات ارزنده ايشان به. گرفت و ادبيات فارسي نزبا
 برخي از .)م ۱۹۷۹سال ( شدفارسي کرده بود از طرف رياست جمهوِر هند تقدير 



  آشنايي با برخي از پژوهشگران نسخ خطّي فارسي در هند  ٥٢٣

  

  :چنين استتأليفات و مقاالتش 
  ن؛ملفوظات حضرت مخدوم شيخ آمو -
  تأليف حضرت موالنا شيخ ارزاني؛, المعاني رسالة تحقيقات -۲
   تأليف حضرت موالنا شيخ مبارک؛, المبارک رسالة مطلوب -۳
فارسي فصلنامة مرکز تحقيقات , پارسي قند, زبان بنگالي تراجم آثار فارسي به  -۴

 .م ۱۹۹۳/ شه ۱۳۷۲زمستان , ۶شمارة , نو دهلي, رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

m بحانعبدالس  
فت ياردنشگاه کلکته ادکتري زبان فارسي از د. يافت والدتميالدي  ۱۹۳۵در سال 

 فارسي مشغول خدمت تدريس دانشگاه کلکته به وابسته به, و در کالج موالنا آزادکرد 
   :قرار است  از آثاِر علمي ايشان بدينبرخي .شد

چاپ ,  تأليف يوسف علي خانجنگتاريخ بنگالة مهابت تصحيح و مقدمه بر  -
  م از انجمن آسياي کلکته؛ ۱۹۶۹

   چاپ انجمن آسياي کلکته؛,  تأليف يوسف علي خانالصفاةتذکرضميمة  -
 . تأليف کرم عليمظفرنامه -

m زبير احمد قمر  
 از خدمت استادي زبان فارسي در کالج .جهان گشود ميالدي چشم به ۱۹۳۸در سال 

در کار علمي ايشان . اند مظفّرپور بازنشسته شده, دانشگاه بيهار  وابسته به سينگتْگَنْلَ
  :دباش  ميحشر بهپژوهي  عرصه نسخه

آبادي، ِكشن چند پسر   اخالص شاهجهان تأليفهميشة بهارتصحيح متن تذکرة  -۱
  ؛م ۲۰۰۳, دهلي, ساجده زبيري )ينامة دکتر پايان (اچل داس كهتري

فصلنامة مرکز , پارسي قند, »صالح خموش معرفي مختصري از موالنا محمد« -۲
پاييز , ۱۹شمارة , نو دهلي, تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

  م؛ ۲۰۰۲/شه  ۱۳۸۱
, »سراي برجستة هند پرداز و غزل موالنا محمد صالح خموش قصيده« -۳

, سي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانفارفصلنامة مرکز تحقيقات , پارسي قند



  ٥٢٤  قند پارسي

  

  م؛ ۲۰۰۳ /ش ه ۱۳۸۲بهار , ۲۱شمارة , نو دهلي
فصلنامة مرکز تحقيقات فارسي رايزني , پارسي قند, »معرفي تذکرة هميشة بهار« -۴

ه  ۱۳۸۲پاييزـ زمستان , ۲۳-۲۴شمارة , نو دهلي, فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
   م؛ ۲۰۰۳/ش

فصلنامة مرکز تحقيقات , پارسي قند, »افكار چندربهان برهمنبررسي احوال و « -۵
زمستان , ۲۸شمارة , نو دهلي, فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

 .م ۲۰۰۴/شه  ۱۳۸۳

m د حسن عسکريسي   
در سال . جهان گشود چشم به) بهار(ميالدي در شهرستان سيوان  ۱۹۰۱در سال 

ايشان از چندين . کار شد ه پتنا مشغول بهم با سمت استادياري در دانشگا ۱۹۲۶
دانشگاه و مؤسسات علمي و فرهنگي و همچنين مقامات رسمي دولت هند 

خاطر   از طرف رياست جمهوري هند به۱۹۷۸تقديرنامه دريافت کرده بود و در سال 
تأليفات و . فرهنگ اسالمي و ايراني مورد تقدير قرار گرفت اش به خدمات ارزنده

هاي مختلف تاريخي و ادبي بسيار است و برخي از آنان  اد در زمينهمقاالت است
  :باشند زير ميشرح  به
   پتنا؛, نامه اقبالتصحيح و ترجمه کتاب  -۱
  چاپ شده؛, سيرت فيروز شاهيتصحيح و ترجمة کتاب  -۲
    م؛۱۹۷۵, دهلي, مير خسرو, رسائل االعجاز -۳
   م؛ ۱۹۷۷, دهلي, ه بياضمجلّ, خواجه محمود گاوان, االنشاء رياض -۴
    م؛۱۹۸۲, دهلي, واقعات بابريتصحيح و ترجمة کتاب  -۵
 .پتنا, کتابخانة خدابخش, هاي مظفّر شمس بلخي تحليلي از نامه -۶

m چندر شيکهر بهتناگر  
 تکميل دانشگاه دهليتحصيالت علمي خود را در . دنيا آمد ميالدي به ۱۹۵۸در سال 

زبان  خدمت به انجام مشغولش فارسي دانشگاه دهلي عنوان رئيس بخ رد و حاال بهک
  :دباش شرح زير مي  علمي ايشان بهبخشي از آثار. فارسي است



  آشنايي با برخي از پژوهشگران نسخ خطّي فارسي در هند  ٥٢٥

  

  م؛ ۱۹۸۵, مجلّة ادب, ممتازاالمثالتعارف نسخة خطّي  -۱
هاي چاپي دربارة امير خسرو  هاي خطّي و کتابها و مقاله نسخه  بهع راجمقاالت -۲

  سر جهان؛ادهلوي در سر
فصلنامة مرکز تحقيقات , پارسي قند, »روزگار حزين در هند و مشتاقان وي« -۳

بهار و , ۲۹-۳۰شمارة , نو دهلي, فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
  م؛ ۲۰۰۵/شه  ۱۳۸۴تابستان 

, »انعكاس تفكّرات موالنا روم در وعظ و ارشادات عارفان رادها سوامي« -۴
, حقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانفصلنامة مرکز ت, پارسي قند

   م؛ ۲۰۰۵/ش ه ۱۳۸۴پاييز , ۳۱شمارة , نو دهلي
 فصلنامة مرکز تحقيقات فارسي ,پارسي  قند,»بين مختوم قلي فراغي شاعر جهان« -۵

بهارـ تابستان , ۳۶-۳۷شمارة , نو دهلي, رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
  م؛ ۲۰۰۷/شه  ۱۳۸۶

قرن (مؤلّفة راي چتر من ) نسخة خطّي (چهار گلشنتصحيح و تنقيح کتاب  -۶
  ؛)زير چاپ) (هجدهم ميالدي

   ؛)آمادة چاپ) (انگليسي ( فرهنگي امير خسرو دهلويينقد ادبي و اجتماعکتاب  -۱۱
ارائه , »سهم خوشنويسان شيرازي در گسترش فن خوشنويسي در هند«مقالة  -۱۲

 ۶-۷و  ۳-۴/ش ه ۱۳۸۷ آذرماه ۱۶-۱۷ و ۱۳-۱۴ ,رازشده در کنگرة مکتِب شي
 .م ۲۰۰۸دسامبر 

m ده بشيرالنّساءسي  
م  ۱۹۶۳ در سال .جهان گشود ميالدي در حيدرآباد چشم به ۱۹۴۲در مِاه ژوئن 

سمت  سپس به. ليسانس از دانشگاه عثمانيه حيدرآباد شد دريافت فوق موفّق به
خدمت  دانشگاه عثمانيه مشغول به,  بانواناستادياري زبان و ادبيات فارسي در کالج

ـ کارنامة علمي او  موضوع رسالة دکتري  ـاحکام عالمگيريتصحيح کتاب . شد
 .آيد شمار مي به



  ٥٢٦  قند پارسي

  

m انوارالحسن  
اخذ دکتراي در رشتة زبان  به. تشذاگعرصه وجود  به پاميالدي  ۱۹۳۰در ماِه ژانوية 

مدت طوالني در گروه . نايل آمدو ادبيات فارسي و زبان عربي در دانشگاه لکهنو 
شرح  از جمله کارهاي تحقيقاتي او به. دکردانشگاه لکهنو انجام وظيفه , علوم شرقيه

  :باشد زير مي
  م؛ ۱۹۶۷, لکهنو, کليات ديوان امير خسرو دهلويتصحيح متن  -
 . م۱۹۶۹, لکهنو, وقايع نعمت خان عالي شيرازيتصحيح متن  -

m امرت لعل عشرت مدهوک  
او . فارسي متولّد شدزبان  بهمند  ميالدي در يک خانوادة هندو عالقه ۱۹۳۰در سال 
اخذ فوق ليسانس از دانشگاه پنجاب  م در رشتة زبان فارسي موفّق به ۱۹۵۳در سال 

م از  ۱۹۶۴ايران سفر کرد و در سال   به۱۹۶۱براي ادامة تحصيل در سال . گرديد
عنوان  آنگاه به. ي زبان و ادبيات دريافت نمودنامة دورة دکتر دانشگاه تهران پايان

ايشان . استاد و رئيس بخش فارسي دانشگاه هندوي بنارس مشغول انجام وظيفه بود
فهرست  :ستاز جمله کارهاي اوتأليفات متعددي در زمينة ادبيات فارسي دارد و 
 .چاپ بنارس, )انگليسي(توضيحي در مورد کتب خطّي در کتابخانة بنارس 

m بال حسيناق  
دريافت  م موفّق به ۱۹۳۵ در سال .دنيا آمد ميالدي به ۱۹۰۵ نوامبر ۲۲در تاريخ 

دکتري زبان و ادبيات فارسي با رتبة ممتاز و دريافت مدال طاليي از دانشگاه پتنا 
, مت فارسيسرئيس ق, هاي استادي ستعلم و فرهنگ در پ  سال به۴۵مدت . شد

ايشان در سال . د کر کتابخانة خدابخش پتنا خدمترئيس دانشکدة ادبيات و رياست
زبان فارسي  اش به خاطر خدمات ارزنده م از طرف رياست جمهوري هند به ۱۹۷۶

  : زير استشرح بهبرخي از آثارش . مورد تقدير قرار گرفت
, چاپ دانشگاه عليگر, تصنيف سام ميرزا صفوي, تصحيح کتاب تحفة سامي -۱

  م؛۱۹۷۳
  ؛آباد اله, کتابفروشي رام نراين, ايد عرفيقصتصحيح چند  -۲



  آشنايي با برخي از پژوهشگران نسخ خطّي فارسي در هند  ٥٢٧

  

   م؛۱۹۸۳, چاپ دانشگاه پتنا, اولين شاعران فارسي زبان در هند -۳
 .شاعر و نويسندة معروف دورة شاهجهان, آوري ديوان چندر بهان برهمن  جمع-۴

m خواجه افضل امام  
سي م وارد خدمت فار ۱۹۶۴ در سال .جهان گشود بهچشم ميالدي  ۱۹۲۸در سال 

تأليفات ايشان در . دانشگاه پتنا بود دانشگاه پتنا شد و بازنشسته کالج پتنا وابسته به
  : فارسي عبارتند ازهاي نسخهزمينة 

   تصحيح ديوان نذيرالحق فائز پهلواروي؛ -۱
 .پادشاه مغول هند, يکي از شعراي عهِد شاهجهان, شرح احوال سليم تهراني -۲

m د حسنسي  
 مدتي با حفظ سمت وي .دنيا آمد به) بها(در قصبة شيخپور ي ميالد ۱۹۱۱در سال 

دار رياست گروه زبان فارسي دانشگاه پتنا و رياست افتخاري کتابخانة  استادي عهده
زبان  خاطر خدمات شايان ايشان به م به ۱۹۷۶خدابخش پتنا نيز بوده است و در سال 

. گرفته بود اني قرارو ادبيات فارسي از طرف رياست جمهوري هند مورد قدرد
   :شود برخي از آنها اشاره مي استاد تأليفات و مقاالت زيادي منتشر شده که به از
) معاصر خواجه حافظ شيرازي (ديوان رکن صائن هرويتصحيح و مقدمه بر  -۱
  پتنا؛, زبان فارسي به
  شاعر قرن نهم هجري؛, تدوين اشعار موالنا مظفّر شمس بلخي -۲
شاعر دورة جهانگير مغولي هند , فرد مظفّر اصلحي  منحصر بهانديومعرفي  -۳
 ).انگليسي(

m د اطهر شيرسي  
 دکتري زبان و ادبيات عربي خود را از دانشگاه .ميالدي متولّد شد ۱۹۳۴در ماِه اکتبر 

تحقيق در زمينة  سال در دانشگاه تهران به مدت يک م به ۱۹۶۷پتنا دريافت و در سال 
  :باشند شرح زير مي  برخي از آنها بهکهتأليفات متعددي دارد . پرداختادبيات فارسي 

, پتنا, زبان فارسي هب, جلد سوم, فهرست مخطوطات فارسي کتابخانة خدابخش -۱
  م؛۱۹۶۵



  ٥٢٨  قند پارسي

  

   م؛۱۹۶۶, پتنا, کتابخانة خدابخش, فهرست مخطوطات عربي -۲
, زبان انگليسي هب, کتابخانة خدابخش, فهرست مخطوطات عربي در تفسير قرآن -۳

   م؛ ۱۹۶۹
    م؛۱۹۷۰, پتنا, کتابخانة خدابخش, فهرست مخطوطات عربي در حديث -۴
   م؛ ۱۹۷۰, پتنا, کتابخانة خدابخش, فهرست مخطوطات عربي در فقه -۵
ميرزا عبدالقادر بيدل که در سمينار ادارة تحقيقات عربي و  مقاالت راجع به -۶

   م؛ ۱۹۸۲, فارسي پتنا خوانده شده
که در ادارة تحقيقات عربي و » امير خسرو«تحت عنوان , مجموعة مقاالت -۷

 . م خوانده شده بود۱۹۸۴فارسي در سال 

m نورالحسن انصاري  
ميالدي در قصبة مئو از ايالت اتراپرادش در يک خانوادة علم و دانش  ۱۹۳۷در سال 

گاه دهلي شد تحصيل زبان و ادبيات فارسي وارد دانش ا ب.عرصة حيات گذاشت پا به
ادبيات فارسي در دورة «م با گذراندن رسالة خود تحت عنوان  ۱۹۶۴و در سال 

ايشان در . از آن دانشگاه دکتري زبان و ادبيات فارسي دريافت کرد» زيب اورنگ
تحصيل  ايران مسافرت نمود و در دانشگاه تهران به مدت سه سال به م به  ۱۹۷۱سال 

م از آن دانشگاه نيز دکتري زبان و  ۱۹۷۴ر سال سرانجام د. و تحقيق پرداخت
ايشان رئيس بخش . دريافت نمود» الهندحتفةتحصيح کتاب «عنوان  ادبيات فارسي به

آثار . فارسي دانشگاه دهلي و مدير کلّ انجمن استادان فارسي سراسر هند هم بوده
   :ند ازچاپ رسيده عبارت تحقيقي ايشان که در زمينة ادبيات فارسي تاکنون به

, دهلي,  تأليف شهاب حکيم کرمانيمآثر محمود شاهيتصحيح و مقدمه بر  -۱
   م؛ ۱۹۶۹

   م؛ ۱۹۶۹, دهلي, )اردو(زيب  ادبيات فارسي در دورة اورنگ -۲
بنياد فرهنگ , جلد اول,  تأليف ميرزا خانالهندحتفةتصحيح مقدمه و تعليقات بر  -۳

  م؛ ۱۹۷۵, تهران, ايران
 تأليف نعمت وقايع محاصرة قلعة گولکندهات بر کتاب قمه و تعليمقد, ترجمه -۴



  آشنايي با برخي از پژوهشگران نسخ خطّي فارسي در هند  ٥٢٩

  

   م؛ ۱۹۷۵, دهلي, خان عالي شيرازي
از درگاه قلي خان » دهلي مرقّع«تصحيح متن همراه با مقدمه و ترجمه -۵

  م؛ ۱۹۸۱, انتشارات دانشگاه دهلي, ساالرجنگ
دانشگاه , يف خانتأليف فقيراهللا س» درپن راگ«مقدمه و تعليقات بر , تصحيح -۶

   م؛ ۱۹۸۱, دهلي
دانشگاه , جلد دوم,  تأليف ميرزا خانالهندحتفةتصحيح مقدمه و تعليقات بر  -۷

 .م ۱۹۸۲, دهلي, دهلي

m مير محمود حسين  
در سال . دنيا آمد ي در ميسور جنوب هند بهميالد ۱۹۲۰ مارس ۱۵در تاريخ 

پايان  ر دانشگاه ميسور بهليسانس زبان و ادبيات فارسي را د م دورة فوق ۱۹۴۶
دار رياست بخش   سال همراه با تدريس زبان فارسي عهده۳۵رسانيد و ايشان مدت 

, عربي و اردو همان دانشگاه بوده و او در مؤسسة تحقيقاتي تيپو سلطان, فارسي
 جلد از نسخ خطّي ۲،۵۰۰ميسور نيز مشغول خدمت بوده و بيش از , سري رنگا پتَن

ايشان داراي . آوري نموده بود ربي و دکني را در آن مؤسسه جمعع, نادر فارسي
  :باشد شرح زير مي تأليفات و مقاالت متعددي در زمينة فرهنگ و ادبيات فارسي به

  م؛ ۱۹۷۰ و ۱۹۶۰, بنگلور,  نسيم ميسوريکلياتتصحيح  -۱
   ؛م ۱۹۶۹-۷۰, دهلي, برهانمجلّة ,  تأليف تيپو سلطانمفرح القلوبمعرفي کتاب  -۲
   منشي و منجم دربار تيپو سلطان؛, تصحيح کتاب استيفاء از منشي غالم حسين -۳
  العابدين شوشتري مورخ درباِر تيپو سلطان؛  از مير زينالتّواريخ سلطانتصحيح  -۴
 .العابدين شوشتري مورخ دربار تيپو سلطان  از مير زينالمجاهدين فتحتصحيح  -۵

m د منال شاه القادريسي   
را ايشان دکتري زبان و ادبيات فارسي . جهان گشود ميالدي چشم به ۱۹۳۵در سال 

دريافت سرودة امير خسرو دهلوي از دانشگاه کلکته » هنقي ةبقي «تحقيق در کتاب با
ايران مسافرت  مدت سه ماه براي تحقيق در زبان فارسي به م به ۱۹۷۶در سال . دکر

   :از آن جمله, در زمينة ادب فارسي بسيار استکرد و مقاالت و تأليفات ايشان 



  ٥٣٠  قند پارسي

  

   م؛۱۹۷۵, دهلي,  امير خسرو دهلويهاي ديوانتصحيح  -۱
 .فارسي,  حضرت امير خسرو دهلويةة نقيبقي ديوانتصحيح  -۲

m د مقبول احمدسي   
دريافت  م موفّق به ۱۹۵۹در سال . آباد تولّد يافت ميالدي در شهر اله ۱۹۳۴در سال 

م براي مدت سه  ۱۹۶۹سال . آباد گرديد ادبيات فارسي از دانشگاه الهدکتري زبان و 
اخذ دکتري زبان و ادبيات  ايران مسافرت کرد و در دانشگاه تهران موفّق به سال به

استخدام دانشگاه دهلي درآمد و با سمت  پس از مراجعت از ايران به. فارسي شد
کتب و مقاالت متعددي ايشان داراي . دانشياري مشغول تدريس فارسي شد

  :قرار زير است ي از آن بدينيها  و نمونهاستاردو و انگليسي , هاي فارسي زبان به
, زبان فارسي سرودة حياتي گيالني به,  امير خسرونامة تغلقتصحيح متن ضميمه  -۱

   م؛ ۱۹۷۵, دهلي
, دهلي, )فارسي(شرح احوال و آثار و سبک اشعار نعمت خان عالي شيرازي  -۲

  م؛ ۱۹۸۴
, هاي فرمانروايان بهروچ نامه (دانشتصحيح متن و تحليلي از مجموعة  -۳

 .م ۱۹۸۵, دهلي, زبان انگليسي و فارسي به, )گجرات

m  د طاهر عليحافظمحم  
اخذ  م موفّق به ۱۹۷۵در سال . در شهر کلکته تولّد يافتميالدي  ۱۹۴۰در سال 

ايشان يک مدت با سمت . شددکتري زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه کلکته 
شناسي مشغول انجام وظيفة  عربي و اسالم, دانشياري و رياست بخش فارسي

تصحيح متن . شدمنتقل شانتي نکيتن , دانشگاه تاگور دانشگاه کلکته بود و بعداً به
 از کارهاي زبان فارسي به, آبادي اهللا اله  تأليف شيخ محبالخواص اخصکتاب رسالة 

 .پژوهشي اوست

m د طارقد محمسي   
اخذ  م موفّق به ۱۹۷۱در سال . دنيا آمد ميالدي در امروهه مرادآباد به ۱۹۴۳در سال 

 در همان دانشگاه شد ودکتري زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه اسالمي عليگره 



  آشنايي با برخي از پژوهشگران نسخ خطّي فارسي در هند  ٥٣١

  

تصحيح و تنقيح همراه با مقدمه بر . دشمشغول انجام وظيفة تدريس زبان فارسي 
 . از کارهاي پژوهشي اوستث دهلويخ عبدالحق محدتاريخ حقّي از شي

m يق نيازمندد صدمحم  
ليسانس زبان  اخذ فوق  به.ميالدي در شهر سرينگر کشمير تولّد يافت ۱۹۴۸در سال 

م براي ادامة تحصيل  ۱۹۷۶در سال . و ادبيات فارسي از دانشگاه کشمير موفّق شد
پس از سه سال . ان فارسي پرداختتحصيل زب ايران رفت و در دانشگاه مشهد به به

ادامة تحصيل  هند بازگشت و در دانشگاه کشمير به تحصيل در آن دانشگاه به
تاريخ ادبيات فارسي در «عنوان  پرداخت و در رشتة زبان وادبيات فارسي دکتري به

 در دانشگاه کشمير يايشان مدت. دريافت نمود» دورة اکبر و جهانگير در کشمير
دانشگاه جواهر لعل را در  همان وظيفه اينکس زبان فارسي بود و مشغول تدري

  :زير استشرح  تأليفات و مقاالت ايشان بهبرخي از . دار است  عهدهنو دهلي, نهرو
, دانشمجلّة , »هاي خطّي فارسي کتاب تاريخ سيد علي بررسي تحليلي از نسخه« -۱

   م؛ ۱۹۷۹, دانشگاه کشمير
, دانشگاه کشمير, مجلّة دانش» مير کبير سيد علي همدانياحوال و آثار حضرت ا« -۲

   م؛ ۱۹۸۳
دانشگاه , مجلّة دانش, الملوک در ادبيات فارسيةارزش و اهميت کتاب ذخير« -۳

  م؛ ۱۹۸۳, کشمير
   م؛ ۱۹۸۵, دانشگاه کشمير, دانشمجلّة , »صرفي کشميري و شعر او« -۴
  م؛ ۱۹۸۵, دانشگاه کشمير, نشدامجلّة , »نويسي فارسي در کشمير تاريخ« -۵
 .م ۱۹۸۵, گره اعظم, معارفمجلّة , »کشمير) مرتاضان(مسلک ريشان « -۶

m اض هاشميمحمود في  
. دانشگاه دهلي است  ميالدي و استاديار دانشکدة ذاکر حسين وابسته به۱۹۵۴متولّد 

   :کتابهاي زير اشاره کرد توان به از آثارش مي
  ؛)مقالة دکتراي ايشان(آفتاب  ه عالم ثاني متخلّص بهتصحيح و تنقيح ديوان شا -۱
 .طب  چند نسخة خطّي مربوط به-۲



  ٥٣٢  قند پارسي

  

m يقد صدمحم   
اخذ دکتري زبان و  م به ۱۹۶۴در سال . جهان گشود چشم بهميالدي  ۱۹۲۸در سال 

ايشان با سمت استادي و رياست گروه زبان . ادبيات فارسي از دانشگاه پتنا نايل آمد
هاي برجستة  ايشان از چهره. کرد يسي در همان دانشگاه انجام وظيفه مو ادبيات فار

زبان و ادبيات فارسي در ايالت بهار هند بود و داراي مقاالت متعددي در زمينة زبان 
   :شرح زير است به از آنها که برخيو ادبيات فارسي 

  م؛ ۱۹۷۳, پتنا, معاصرمجلّة , »احوال و آثار بهشتي گيالني« -۱
   م؛ ۱۹۷۳, پتنا, معاصرمجلّة , »شخصيت عرفي شيرازي« -۲
   م؛۱۹۸۰, پتنا, اردو اکادميمجلّة , »مسائل تصحيح متن« -۳
   م؛ ۱۹۸۱, نو دهلي, نامه غالبمجلّة , , »شعر غالب« -۴
, مؤسسة تحقيقات عربي و فارسيمجلّة , »تصوف در شعر ميرزا عبدالقادر بيدل« -۵

  ؛م ۱۹۸۳, پتنا
, مؤسسة تحقيقات عربي و فارسيمجلّة , » اوالکماليةنها ديوان خسرو و امير« -۶

 .م ۱۹۸۴, پتنا

m صاحبزاده شوکت علي خان  
 ميالدي و مدير سابق مؤسسة تحقيقات عربي و فارسي موالنا آزاد ۱۹۳۶متولّد 

   :توان آثار زير را اشاره کرد هاي او مي از پژوهش. تونک بود, راجستان
   مشتمل بر سه جلد؛, زبان اردو به, اتالمخطوطينةخز -۱
 ).فارسي(قاصدالعارفين  -۲

m د حمزه حسينسي   
, نندنم, دنيا آمد و در دانشکدة دولتي هنري  ميالدي به۱۹۲۴ ژانويه ۲۱در تاريخ 

  :اشاره کردزير کتابهاي  توان به از آثارش مي. مدراس تدريس کرده است
   م؛۱۹۴۹ ,)فرامين و عرايض( مسودات جسونت راي -۱
   م؛۱۹۵۰,  رسالة فرامين و عرايض-۲
   م؛۱۹۵۱, )نامة اهل نائط نسب( قوم نوائط-۳



  آشنايي با برخي از پژوهشگران نسخ خطّي فارسي در هند  ٥٣٣

  

, )شجرة خانواده نواب واالجاه انورالدين خان بهادر کرناتک(االنساب ةتذکر -۴
   م؛ ۱۹۵۴

   م؛۱۹۵۶, )در پختن غذاها(نسخة شاهجهاني  -۵
   م؛۱۹۵۷, تاريخ نوابان کرناتک, واالجاهي توزک -۶
, فرامين و عرايض که در دور واالجاه نوشته شده, فارسي,  رقعات واالجاهي-۷

   م؛ ۱۹۵۸
    م؛۱۹۶۱, )انگليسي(هاي خطّي فارسي  فهرست نسخه -۸
  زبان انگليسي؛ به,  فرهنگ مخطوطات فارسي-۹

 بيست و پنج مخطوطة فارسي قديمي و ناياب که همة مخطوطات را بعد از -۱۰
  چاپ رساندند؛ و تقديم بهتأليف و تصحيح 

گردآوري و ترجمه و چاپ فرامين و عرايض سالطين هند که در مخطوطات  -۱۱
  مختلف منتشر شده بود؛

   م؛۱۹۶۵, ميسور, تاريخ تيپو سلطان, فارسي, التّواريخ سلطان -۱۲
   م؛۱۹۶۸, تاريخ واقعات رزم حيدر علي با انگريزان, فارسي, وقايع حيدري -۱۳
   م؛۱۹۷۲, شجرة خانوادة نوابان آرکات, فارسي, االنسابصةخال -۱۴
 .م ۱۹۷۶, اين مثنوي در مدح نواب واالجاه سروده شده, فارسي, مثنوي جوهر -۱۵

m د منظورالحسن برکاتيسي   
راجستان , تونک,  دارالعلوم خليليه نظاميهة ميالدي و در مدرسة عالي۱۹۲۶متولّد 

   :کتابهاي زير اشاره کرد توان به  او مياز آثار تحقيقي. تدريس داشته است
  التّواريخ؛ تصحيح و ترتيب زيب -۱
  مخطوطه؛, )اردو( غالب و تونک -۲
 .مخطوطه,  تذکرة شعراي تونک-۳

m يقينصير احمد صد  
توان  از آثار او مي, عضو هيئت علمي دانشگاه اسالمي عليگرهميالدي و  ۱۹۳۸متولّد 

 . مشهدي اشاره کردترتيب و تنقيح ديوان سنائي به



  ٥٣٤  قند پارسي

  

m د سيف اهللامحم   
کلکته , دنيا آمد و در دبيرستان سنت انتوني  ميالدي به۱۹۴۱در تاريخ دهم دسامبر 

تصحيح و تنقيح نادر : هاي اوست از پژوهش. تدريس زبان فارسي مشغول است به
الدين البخاري مخدوم  العلوم سيد جالل االلفاظ و جامعصةنسخة خطّي فارسي خال

 .کلکته, نيه جهانگشت که محفوظ در انجمن آسيايي بنگالجها

m د زبير قريشيمحم   
. احمدآباد است, کي. ميالدي و استاد بازنشستة دانشکدة هنري اچ۱۹۳۷متولّد 

  :آثار زير اشاره کرد توان به آثار پژوهشي وي مي از
   هاي خطّي کتابخانة حضرت پير محمد شاه گجراتي؛  فهرست مفصّل نسخه-۱
  اني؛العداله از دولةمعرفي الرسا -۲
  معرفي بعضي قطعات ناشناختة ابن يمين؛ -۳
  هاي تاريخي کتابخانة پيرمحمد شاه گجراتي؛ نسخه -۴
  هاي حضرت پيرمحمد شاه؛  تصحيح و ترجمة نسخة خطّي نامه-۵
اين . العدالهلةزبان فارسي بر الرسا  مقاله ارائه شده در دانشگاه اسالمي عليگر به-۶

  نام پادشاه هند محمود شاه بهمني نامگذاري شده؛ نسخة خطّي به
زبان فارسي ارائه کرده   ميالدي در دانشگاه لکهنو به۱۹۸۱اي در سال   مقاله-۷
از شاگردش عبدالغفور الري برمبناي » الذهب جاميسلسلةتفسير چند شعر «عنوان  به

  يک نادر نسخة خطّي؛
مقاله در . ي موالنا سليمان نويسندة بزرگ احمدآبادنسخة خطّ, القواعد  مجمع-۸

  ارائه کرد؛) گجرات(دانشگاه سياجي راو بروده 
يک نسخة خطّي از غالم رضا در دانشگاه , »الخيرات منبع« مقاله ارائه شده بر -۹

 . ميالدي۱۹۸۳مدراس در سال 

m گلونت سينگ ممتاز  
از آثار او . ه تدريس کرده استپتيال,  ميالدي و در دانشگاه پنجابي۱۹۲۰متولّد 



  آشنايي با برخي از پژوهشگران نسخ خطّي فارسي در هند  ٥٣٥

  

شاعر هندوي فارسي زبان از , ترتيب و تصحيح ديوان نند لعل گويا توان به يم
 .پنجاب اشاره کرد

m ريحانه خاتون  
وي فرزند استاد شهير زبان .  ميالدي و استاد فارسي دانشگاه دهلي است۱۹۴۸متولّد 

قرار زير  هاي وي به برخي از پژوهش. باشد فارسي هند شادروان نذير احمد مي
  :است

   م؛۱۹۷۷, معارفمجلّه , االقالم الکالم و عرايس نفائس -۱
   م؛۱۹۸۰, معارفمجلّة , االخبار گرديزي  زين-۲
   نسخة خطّي قديمي کالم شمس طبي؛-۳
   اللّغات خان آرزو؛  تنقيح و تصحيح سراج-۴
   م؛۱۹۹۳, ۵شمارة , قندپارسي, اللّغات  معرفي نسخة ارزشمند سراج-۵
 .۱۶شمارة , قند پارسي,  هجري۱۰۵۵ مورخ ديوان حافظ معرفي نسخة خطّي -۶

m يذباوا صاحب ترم  
تدريس زبان  دنيا آمد و در دانشگاه گجرات به  ميالدي به۱۹۲۷ ژوئن ۲۰در تاريخ 

  :از آثار اوست. فارسي مشغول بود
  هاي خطّي فارسي در گجرات؛ بعضي نسخهمعرفي  -۱
۲- ؛)مقاله(چندين نسخة خطّي گجرات مثل مخبراالوليا در تاريخ گجرات في معر  
  ؛»خوب ترنگ«تصحيح ديوان زبان گجري  -۳
 .يک صوفي شاعر احمدآباد, تصحيح ديوان جاللي -۴

m د اوصاف عليسي  
 نو بود و حاال دهلي,  ميالدي و رئيس مؤسسة مطالعات اسالمي هند۱۹۳۳متولّد 
فهرست کتب  توان به از آثار او مي. باشد نو مي دهلي, دردجامعه همو يآرشمدير 

چاپ دهلي, زبان انگليسي از کتابخانة مطالعات اسالمي  بهخطّي در علوم طب ,
 .اشاره کرد



  ٥٣٦  قند پارسي

  

m د اکبر علي ترمذيسي  
کار پژوهش  نو به دهلي, دنيا آمد و در آرشيو ملّي هند  ميالدي به۱۹۲۴هشتم ژوئن 

  : اوستاز آثار. مشغول بوده است
انتشارات دانشگاه , تصحيح و مقدمة تاريخ سالطين گجرات از محمود بخاري -۱

   م؛۱۹۶۴, اسالمي عليگره
 . م۱۹۶۹, انتشارات خانة آسيا, هاي فارسي غالب تصحيح و مقدمة نامه -۲

m سعيده خان  
تدريس   ميالدي و در دانشگاه اسالمي عليگره مشغول به۱۹۵۴متولّد بيستم فوريه 

 . اشاره کردخزانة عامرهترتيب و تنقيح تذکرة  توان به از آثارش مي. ن فارسي استزبا

m نثار احمد فاروقي   
بخشي از . ميالدي و بازنشستة بخش عربي دانشگاه دهلي بود ۱۹۳۶ جون ۲۹متولّد 

    :شرح زير است آثار او به
, الدين اوليا ترين اثر در احوال و سخنان حضرت خواجه نظام قديم: العقايد قوام -۱

  م؛ ۱۹۹۴, ۷شمارة , پارسي قند, تصحيح و تحقيق, تأليف محمد جمال قوام
, رعنا گل, الشعرا طبقات(تلخيص و تصحيح متن سه تذکرة فارسي  -۲

  م؛ ۱۹۶۷, چاپ دهلي, در يک جلد) االنتخاب مجمع
, ليده, الدين حيرت اکبرآبادي  تأليف قيامالشعراء مقاالتتصحيح متن تذکرة  -۳

   م؛ ۱۹۶۸
 .م ۱۹۶۵, الهور, اهللا شوق تأليف قدرت, الشعرا طبقاتتصحيح متن تذکرة  -۴

m ذاکره شريف قاسمي  
. باشد نو مي دهلي,  ميالدي و استاد زبان فارسي دانشگاه جواهرلعل نهرو۱۹۴۹متولّد 

قرن سفرنامة ايران ـ , االسفار سوانح االخبار فيةزبد توان به ميايشان آثار پژوهشي  از
, دهلي, مقدمه و تصحيح, مفتون تأليف حاجي علي مرزا متخلّص به, نوزدهم ميالدي

 .م اشاره کرد ۲۰۰۳



  آشنايي با برخي از پژوهشگران نسخ خطّي فارسي در هند  ٥٣٧

  

m د اسلم خانمحم  
  :از آثار اوست. کرد  ميالدي بود و در دانشگاه دهلي تدريس فارسي مي۱۹۳۹متولّد 

 ,۱۱شمارة , قندپارسي,  در موزة ملّي هندديوان حافظمعرفي نسخة خطّي  -۱
   م؛ ۱۹۹۷

 .دهلي, فارسي,  تدوين کليات ظفر خان احسن-۲

m اظهر دهلوي   
تعدادي از کتب و مقاالت . جهان گشود ميالدي چشم به ۱۹۳۶در تاريخ دوم مارس 

  :شرح زير است استاد به
-۲, تهران, بنياد فرهنگ ايران, دو جلد, )فارسي(کتاب مقدس هندوان , ناراماي -۱

   م؛ ۱۹۷۱
فصلنامة مرکز , پارسي قند, نوي در صفت بنگاله از منير الهوريمعرفي مث -۲

پاييز , ۱شمارة , نو دهلي, تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
 .م ۱۹۹۰/شه  ۱۳۶۹

m مختارالدين احمد  
  :از آثار اوست. استاد بازنشستة بخش عربي دانشگاه اسالمي عليگره بوده است

شمارة , پارسي قند, عباسترجمة سيد حسن , نة جهانگير شاهدو کتاب از کتابخا -۱
   ؛۱۹
  ؛۲۰شمارة , پارسي قند, عباسترجمة سيد حسن , مير علي الکُتّاب و شاهکار او -۲
 .م۲۰۰۴, ۲۳-۲۴ ةقند پارسي شمار, تذکرة خرابات نسخة برلن -۳

m د کليم اصغرسي  
, در جامعة ملّية اسالميه. ودجهان گش  بهديده ميالدي ۱۹۷۳در تاريخ يکم جوالي 

  :باشد و برخي از آثار اوست ينو مشغول تدريس زبان و ادبيات فارسي م دهلي
, پارسي قند, آشنايي با تذکرة حسيني تأليف مير حسين دوست حسيني سنبهلي -۱

  ؛۱۸شمارة 
) جلد دوم و سوم( تأليف بندرابن داس خوشگو خوشگو سفينةتصحيح انتقادي  -۲



  ٥٣٨  قند پارسي

  

   ؛)چاپزير 
, قند پارسي, دوست حسيني سنبهلي  تأليف مير حسين» حسينيةآشنايي با تذكر« -٣

  ؛١٨شمارة 
, » بندرابن داس خوشگواحوال و آثار مؤلّف سفينة خوشگو نگاهي به« -٤

 .٢٧شمارة , پارسي قند

m ين احمد کاظمي رفيعالد   
دانشگاه  شبلي وابسته به ميالدي و استاد بازنشستة زبان فارسي کالج ملّي ۱۹۳۱متولّد 

  :از آثار اوست. لکهنو است
  ؛۶شمارة , قند پارسي, باب عوفيلاال لباب -۱
  ؛۱۴شمارة , قند پارسي, معرفي بياض صائب تبريزي -۲
 .۱۹شمارة , پارسي قند, معرفي اسرارالمجددين -۳

m واصف احمد  
تدريس  وابارتي به در دانشگاه ِوشْ.جهان گشود ميالدي چشم به ۱۹۷۱در ماه مارس 

عالوه بر اين همکاري در تهيه و تدوين پنج . زبان و ادبيات فارسي مشغول است
هاي مختلف دهلي و  هاي خطّي فارسي موجود در کتابخانه مجلّد از فهرست نسخه

پنجاب تحت نظارت مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي 
نيز از کارهاي علمي ) براي مدت چهار سال(م  ۱۹۹۹ تا ۱۹۹۵از , نو دهلي, ايران
 .است

 


