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شده كه در  نام پتنا واقع گنگ در ضلع شمال شرقي هندوستان شهري به دركنار رود
اين ميراث گذشته يادگار شخصي . داده است فرد را جاي اي منحصر به خود كتابخانه

بخش  نام محمد دوست به كتاب
خصي خود مجموعة ش است كه با

 نسخة ١٤٠٠مشتمل بر حدود 
وي قبل . خطّي آن را تأسيس كرد

، اين ١٨٧٦از مرگش در سال 
پسر خود خدابخش  مجموعه را به

آن  واگذارد و يادآوري نمود كه به
صورت  غنا بخشد و آن را به

كتابخانة عمومي براي مردم  يك
وي نيز پس از مرگ پدر، . درآورد

ه مجموعة اين كتابخانه اضاف به
 ١٨٩١سال  نمود و كتابخانه در

توسط چارلز اليوت فرماندار وقت 
 ١٩٦٩شد و در سال  بنگال افتتاح

  .تحت نظارت حكومت مركزي هند درآمد
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ارزش  اي داراي مجموعة غني و با عنوان كتابخانه اين كتابخانه در سراسر دنيا به
 مينياتورهاي هاي خدايان هند و هاي خطّي و كتب چاپي كمياب و نقّاشي نسخه

هاي آن معروف  هاي ايراني و نيز سكّه هاي دورة مغول و راجپوت و تركي و سبك نقّاش
خارج از كشور فرستاده  شدند و يا به ها يا خراب مي آن زمان كه كتاب در. است
در حال حاضر . شدند، اين كتابخانه داراي مجموعة بسيار غني از نسخ خطّي بود مي

هاي عربي، فارسي، اردو، تركي، پشتو،  زبان ار نسخة خطّي به هز٢١كتابخانه داراي 
ده   هزار كتاب چاپي قديمي و نادر به٢٥٠حتّي سانسكريت و هندي است و داراي 

زبان مختلف از جمله عربي، فارسي، اردو، انگليسي، هندي، پنجابي، فرانسوي، آلماني، 
، يك اتاق محقّقان و يك اين كتابخانه داراي دو سالن مطالعه. روسي و ژاپني است

. سالن خدمات مرجع است كه پاسخگوي مراجعان و محقّقان هندي و خارجي است
اعضاء، فتوكپي، ميكروفيلم،  دهي به عالوه بر آن داراي تسهيالتي چون سيستم امانت

  .برداري، حفاظت و مرمت كتب قديمي و نسخ خطّي است نسخه
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هاي آن چاپ  ت است كه از جمله فعاليتكتابخانه داراي يك واحد چاپ و انتشارا
معرفي نسخ  شود و به بار چاپ مي مجلّة كتابخانة خدابخش است كه هر سه ماه يك
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.  شماره از آن چاپ و توزيع شده است١٣٦پردازد و تاكنون  خطّي و آثار محقّقان مي
 ٥٠٠هاي ديگر اين واحد چاپ مجدد كتب نادر است كه تاكنون بيش از  فعاليت از

 جلد از ٣٦زبان اردو، هندي، فارسي، انگليسي و عربي چاپ شده است و نيز  عنوان به
زبان انگليسي چاپ شده كه اين مجموعه  فهرست توصيفي نسخ خطّي اين كتابخانه به

هاي  كتابخانه داراي فعاليت.  اينترنتي كتابخانه قابل دسترسي است١از طريق سايت
سالمي، ادبيات عرب، فارسي، اردو است و همچنين تحقيقاتي در حوزة مطالعات ا

هاي  تحقيقاتي در زمينة اديان تطبيقي، طب يوناني، تصوف و عرفان و تاريخ سرزمين
اشخاصي كه در اين  كتابخانه ساالنه به. هاي ملّي است اسالمي و فرهنگ و حركت

يادبود بنيانگذار  بهدهد و نيز هر سال  اي مي دهند جايزة ويژه حوزه تحقيقاتي انجام مي
كنندگان اعم از هندي و خارجي  كند كه شركت كتابخانه يك مراسم سخنراني برگزار مي

  .رسد چاپ مي هاي آنان به شوند و بعضي از سخنراني در اين مراسم دعوت مي
كتابخانه داراي يك بخش آرشيو است كه شامل مواد سمعي و بصري است و 

  .كنند االنه را در اين محلّ نگهداري ميهاي مراسم س بسياري از سخنراني
هاي فرهنگي كتابخانة خدابخش مبادلة كتب و كپي از نسخ خطّي  جمله برنامه از
، كتابخانة رضا رامپور )لندن(چند كتابخانة بزرگ مانند كتابخانة دانشگاه كمبريج  نادر با

تحت يك . ستو چندي ديگر ا) هند(و كتابخانة موالنا آزاد دانشگاه اسالمي عليگر 
آوري نسخة خطّي از  جمع شده كتابخانه سعي به  آغاز٢٠٠٣ ساله كه از سال ٥برنامة 

هاي شخصي يا مؤسسات مذهبي كرده است و در  هاي مختلف و مجموعه كتابخانه
سازي آنها را در  نويسي و آماده كند و پس از فهرست مرمت آنها مي صورت نياز اقدام به
اي و  هاي حرفه اي است كه رشته دهد و نيز در صدد تهية رساله مي دسترس همگان قرار

  .تخصّصي خصوصاً تصحيح نسخ خطّي و فنون مرمت را معرفي نمايد
هاي غني  ، بسياري از كتابخانه١٨٥٧پس از شكست نهضت آزادي در سال 

ناپذير بود و  هندوستان مورد تهاجم استعمارگران قرارگرفت كه خسارت آن جبران
تعداد زيادي . گردآوري و خريد نسخ خطّي اقدام نمايد گرفت به  بخش تصميممحمد
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مانده از جاهاي مختلف از جمله اسكندريه، قاهره، دمشق،  جاي از اين نسخ خطّي به
غيره خريداري و گردآوري شده است و بيشتر اين نسخ  نشين و بيروت و مناطق عرب

  . است٢ و ديساسي بلوكمان١ليشناساني چون سر كور اُز شرق خطّي متعلّق به
نام محمد بخش و پسرش خدابخش است و  كتابخانه مديون فردي كتاب دوست به

خدابخش در دوم آگوست سال . هاي خدابخش نيز گفته شود دارد از فعاليت جا
نام  اي به در دهكده١٨٤٢

اوكي نزديك چپرا بخش 
شماِل ايالت بيهار سارن 

 وي عاشقانه .يافت تولّد
كتاب عالقه داشت و  به

وي رسيده  آنچه از پدر به
بود، سعي در توسعة آن 

كردن  كاملداشت و بعد از 
 از مدتي تحصيالتش، پس

عنوان رئيس دادگاه عالي  به
در سال منصوب شد و 

 و در پتنا برگشت  به١٨٩٨
عنوان قاضي  آنجا به
. انجام وظيفه شد مشغول به

آورد  دست مي وي هرچه به
سخ خطّي و صرف خريد ن

در اواخر عمرش دچار بيماري سختي شد و باألخره در سوم . كرد كتب كمياب مي
. اي از اين كتابخانه است اكنون در گوشه كرد و محلّ دفن وي هم  فوت١٩٠٨آگوست 

                                                   
1. Sir Core Ousley. 
2. Desacy Blockmann. 
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الدين بود كه هردوي آنان راه  الدين و شهاب هاي صالح نام خدابخش داراي دو پسر به
  .اي مقامات عاليه در كشور هندوستان بودنددادند و دار پدر را ادامه
» هاي اسالمي كتابخانه«عنوان  اي با هاي تحقيقاتي وي از جمله چاپ مقاله فعاليت

وي . چاپ رسيد  بههيجدهم قرنكه در آن زمان مورد توجه قرارگرفت، در مجلّة 
نام  كرد و نيز كتابي به زبان عربي تهيه هاي خطّي به فهرستي توصيفي از نسخه

هاي وي چاپ  از ديگر فعاليت.  نوشت في تعريف الكتب و الكتابااللباب محبوب
تفسير سورة «عنوان  اي با هاي ويژه است و نيز سخنراني) نام سابق پتنا (آباد عظيمكتاب 

هاي نادر و ناياب نگهداري  در اين كتابخانه بيشتر كتاب. است» فاتحه و اخالص
منظور استفادة سالطين و اميران و درباريان نوشته شده  بهشود كه اين آثار در اصل  مي

ها داراي عبارت و امضاء و  اين كتاب. هاي ايشان بوده است بخش كتابخانه بود و زينت
هاي  نيز بهترين نمونه. باشد كه از نظر تاريخ اهميت و ارزش بسيار دارد مهر آنان مي

رسد  نظر مي به. اني و هندي استخط نسخ و نستعليق و مظاهر هنر نقّاشي مكتب اير
الدين ياقوت مستعصمي،  كه خطّاطان و خوشنويسان نامور و نامدار جهان چون جالل

مير علي تبريزي، مير عماد حسيني كشميري در جوف اين آثار استعداد خوشنويسي 
  .اند العادة خود را نمايش داده فوق

ها امضاي عالمان  از اين كتابويژگي مهم ديگر اين كتابخانه آن است كه در برخي 
، علّامه حجر ، حافظ ابنسبكي ، عالمه ابن، حافظذهبيسنّت چون علّامة  معروف اهل

 ث، عبدالحق محدث دهلويالدين محد ، جمالشميفهد ها ، ابنسخاوي ، حافظسيوطي
طور امضاي برخي از عالمان مشهور اهل  همين. غيره وجود دارد  وو عالمه شوكاني

 بر ، صدرالدين شيرازيمجلسي ي، ملّا باقرالدين عامل ، بهاءداماد تشيع مانند ملّا باقر
  .كند ها داللت مي اهميت و سودمندي كتاب

  :شود طور نمونه اشاره مي چند كتاب به اهميت كتابخانه به بردن به براساس پي
 تاريخ خاندان تيمورينام  ميان كتب نفيس اين كتابخانه يك نسخة خطّي به رد

اند و  تصوير كشيده  تصوير زيباست كه پنجاه و يك نقّاش آن را به١٣٣است كه داراي 
همة تصاوير نشانگر و بيانگر وقايع و جريانات . در زير هر تصوير اسم نقّاش آمده است

  .خاصّي هستند
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. فالنامة آن را ذكر نمود  همراه باحافظ ديوانتوان  ميات مياز ديگر نسخ خطّي ك
داراي تحرير . خط نستعليق نگاشته شده است قرن سيزدهم، با اين نسخه متعلّق به

باشد  پادشاه همايون و جهانگير و دستخط و مهر سالطين و اميران ديگر دولت مغول مي
 كه از سلسلة صفوي ايران بوده، وجود بايقراو در آخر كتاب نيز امضاي سلطان حسين 

اش را  اند و نتيجه از اين نسخه پادشاهان مغول چون همايون و جهانگير فال گرفته. دارد
  .اند در حاشيه نوشته

قرن  خط نستعليق و متعلّق به  است بهحسيني شاهنامةهاي خطّي  از ديگر نسخه
سوم  محمدفرد است و براي سلطان  ن منحصر بهاين نسخه در جها.  ميالديشانزدهم

قبالً اين نسخه در كتابخانة سلطنتي شاهجهان نگهداري . در قسطنطنيه كتابت شده بود
 است، اما بين اين اگرچه داراي امضاء و مهر بسياري از شاهزادگان مغول. شد مي

 از اهميت بيشتري برخوردار امضاها، امضاي دختر ارجمند شاهجهان، جهان آرا بيگم
  .است

قرن هفدهم   بن ابوالحسن قزويني متعلّق به از محمد اميننامه پادشاهنسخة ديگر 
با خط بسيار جاذب نستعليق در دو جلد است و حاوي تاريخ كامل شاهجهان كه داراي 

وقتي كه جورج پنجم و ملكة . ترين نمونة تصويرگري است عاليتصاويري زيباست و 
  .كردند كردند، اين نسخه را هر دو نفر امضاء ن از درباِر دهلي ديد١٩١١بريتانيا در سال 

 است كه يكي از امراي ايراني اميراالمراخط نستعليق   بافردوسي شاهنامةديگر  نسخة
. نمود ءاهدا پادشاه شاهجهان  و كشمير بوده بهماندار كابل كه فرمردان خان علي
هاي  ترين نمونه لياباشد بلكه يكي از ع خوش ميداراي خط بسيار تنها   نهنسخه اين

  .نقّاشي ايراني است
اين نسخه حاوي غزليات است، اما در . است دهلوي خسروامير  ديواننسخة ديگر 

 اين نسخه در تملّك سكينه بانو بيگم. خورد چشم مي طعات و رباعيات هم بهآخر ق
عالوه بر اين مهر درباريان .  پادشاه بوده است و خواهر عاليي اكبردختر پادشاه همايون

  .ست نيز در آن ثبت شده او اميران مغول
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 الهاشمي نام كتاب خطّي بسيار خاص به خطّي عربي نسخة هاي ميان نسخه در
قرن يازدهم و همراه  كه حاوي معرفي گياهاي سنّتي و پزشكي است متعلّق بهدارد  قرار

  .هاي بسيار زيباست نقّاشي با
نقّاشي  زهراوي است كه حاوي مطالب جراحي همراه با التعريفديگر كتاب  نسخة
 اردو نسخة خطّي هاي هميان نسخ در. قرن هفدهم است راحي و متعلّق بهوسايل ج

قرن هجدهم و شامل  اين نسخه متعلّق به. مورد توجه است بسيار الملوك بتمرا
  .هاست هاي بسيار زيبا از شاهزادگان و پرنسس نقّاشي

زبان سانسكريت است كه بر   نسخة خطّي به٤٠اي حدود  كتابخانه داراي مجموعه
قرن   متعلّق بهنيشادپااوميان آنها نسخة خطّي  ه و دري برگ درخت خرما نوشته شدور

  .استپنجم ميالدي 
  .گردد  برمييزبان التين و عرب  به١٦٢٥ سال ترين كتب چاپي اين كتابخانه به قديم

طرق مختلف  كتابخانة خدابخش يكي از ميراث فرهنگي هندوستان است كه به
، ١٩٢٥گاندي در سال  هاي بزرگي چون مهاتما شخصيت. پردازد توزيع دانش مي به

از اين كتابخانه  ١٩٤٢رمن در سال  .وي. و سي١٩٥٢سال  جواهرلعل نهرو در
 از كشورهاي ايران، عربستان ياند و همواره اين كتابخانه بازديدكنندگان كرده ديدن

 ٤٠٠٠االنه بيش از  داشته و سفارسهاي خليج  سعودي، آمريكا، انگلستان، آلمان و ملّت
طور عمده اين كتابخانه داراي پنج عملكرد است به. رداردكارب:  

  .خدمات مرجع كه پاسخگوي مراجعان است -١
 .مرمت نسخ خطّي و كتب نادر -٢
 .نويسي نسخ خطّي و كتب نادر و ديگر مواد موجود فهرست -٣
 .تالش در گردآوري نسخ خطّي و كتب با ارزش -٤
  . نسخ خطّي و كتب نادرويرايش و بررسي و چاپ اسناد -٥

روپيه است كه اين بودجه از ) ميليون ٢٠( كرور ٢هزينة اين كتابخانه ساالنه مبلغ 
. شود محلّ بخش توسعة نيروهاي انساني وزارت فرهنگ دولت هندوستان تأمين مي

دارد و در حال  كتابخانه هر سال در جهت مكانيزه و مدرنيزه كردن خدمات گام برمي
اين . مراكز فرهنگي و آموزشي شهر پتنا دارد ارتباط بسيار خوب باپيشرفت است و 
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يك ميراث گرانبها و ماية افتخار كشور هندوستان است بلكه در سراسر تنها  كتابخانه نه
اي شناخته شده است كه ضمن حفظ اين ميراث فرهنگي و ادبي، منابع  جهان گنجينه

  .دهد ار مياختيار محقّقان قر پژوهشي تحقيقي مفيدي را در
  منابع
، پارسي قند، فصلنامة “كتابخانة عمومي خاوري خدابخش”: نبي احمد، سيد غالم .١

، بهار ٢١نو، شمارة  تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، دهلي مركز
  . ش ه ١٣٨٢
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