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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
 

 ۲۷/۰۸/۲۰۱۸            استاد شاه محمود محمود
 

 (۱)ینادر علوم اسالم یها نهیاز گنج یکیکتابخانه خدابخش 
 

م  ۱۹قرن  انیدارد که در پا یشهرت جهان یو عرب یدر - یفارس یخط یکتابخانه با داشتن کتابها و نسخه ها نیا
 را دارا بود. یومدرسه علوم اسالم کتابخانه تیثیح
که پدر  ماندیم یبه داستان هیکتابخانه شب نیا ی. مبنادیگرد یکتابخانه در هنگام افتتاح به نام خدا بخش نامگذار نیا
گذارد، تا پسر موصوف خواب پدر را جامه  یرا به پسرش به ارث م شیخو یخواب و آرزو نیاز گرانبها تر یکی

 عمل بپوشاند.
 

   
 

کتابخانه  سیعشق و عالقه به تاس میهند بود. که از قد هاریب تیمدافع شهر پتنه وال لیبخش پدر خدا بخش وک محمد
 دینما یرا جمع آور ینسخه ها و اثار قلم یکرد تا با مصارف هنگفت پول یمناسبت سع نیداشت و به هم یاسالم

 .اوردیرا گرد ب یجلد نسخه قلم ۱۴۰۰موفق شد تا  جهیکه در نت
 .نموده است یبرازنده معرف تیخدابخش را شخص شیدر کتاب خو نایسه دانندیداسچ

و مطالعه چند ساله  قی. بعد از تحقدیرسان انیرا در کلکته به پا شیخو التیم بوده و تحص ۱۸۴۲متولد  خدابخش
 .دیمقرر گرد« پتنه » در شهر  یکار عمل یقانون شناس شناخته شد و برا حثیمن

محکمه  رئیس ثیآمد تا باالخره به ح لینا یشتریب یها تیبه موفق شیمحوله خو فهیو وظ یکار در امور موصوف
 یحاکم بر هند به اهدآ القاب ها یویتانی. وبه نسبت خدمات عامه از طرف حکومت بردیمقرر گرد یعدل ینظام عال

 .دیمتنوع مفتخر گرد
 یعنی یمرکز بزرگ علم نیا سیو تاس جادیداشت. ا یاسالم اتیکه به ادب ی( بنابر عالقه و دلچسپی] مولو خدابخش

 .باشدیسرشار او م حهیتالش و نبوغ و قر جهیکتابخانه نت
کتابخانه » منظور آنرا  نیا یبگذارد رو شیخواست نام خود را بر کتابخانه خو یمرد خود خواه نبوده بنابران نم او

خدابخش را برکتابخانه  یعنیو نام موصوف  رفتندینپذ نام را نینمود . اما مردم ا ینامگذار« عامه مشرق 
 (۲گذاشتند.)

حکمرانان  یکتابخانه ، از کتابخانه ها نینادر ا یها ینسخه قلم : غالباً سدینویم« جادونات » بزرگ هند  مؤرخ
 جا انتقال داده شده است . نیمغول به ا یشده است که بعد از سقوط امپراطور یمغول جمع آور
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 یکتابها یجمع آور یثار و کتابها مهارت داشت براآ: که خدا بخش شخص عرب را که در شناخت شودیم گفته
 متینموده و خدابخش آنها را به ق یرا جمع آور یکتابها رانی، مصر و ا هیاستخدام نموده بود. موصوف از سور

 نمود. یداریخر ادیز
خوب و بهتر  یو هرکس که نسخه قلم دیچیهند پشهرت ] خان بهادر[ خدابخش در سراسر  بیترت نیبه ا بنابران

 داشت به نزد خدابخش آورد.
کتابخانه را  ی. که هسته مرکزدیرسیجلد م ۴۲۲۱به  یو فارس یکتابخانه خدابخش به زبان عرب ینسخه قلم تعداد
 ۲۰۰و  تیو سانسگر یهند ،یاردو، ترک یبه زبانها یگرید ی؛ نسخه هافوق یثار و کتابهاآداد.برعالوه  لیتشک

جا  نیکتابخانه افزوده است ؛ درا یئبایبه ز هک نیتابلو رنگ ۷۰۰خرما نوشته شده و  یکه در برگ ها گرینسخه د
 وجود دارد.

داشت اما امروز تعداد کتابها  ینسخه قلم ۴۰۰۰هزار جلد کتاب و  می؛ تنها دون دیگردیکتابخانه افتتاح م نیا کهیزمان
 (۳. )رسدیم ۵۲۰۰۰۰به  دیور و مجالت و جرامص یو کتابها یقلم یو نسخه ها

 اتیو ادب یعیعلوم طب ،یوگرافی، ب خیتار ،یتصوف، اخالق، قانون شناس ،ی؛ اثار فلسفه اسالمکتابخانه نیا در
 گردآورده شده است .

است  نیا قتی: حقکه سدینو یبود و م دهیکتابخانه را د نیکه در همان زمان به هند سفر نموده بود ا نیاحیاز س یکی
و مطال شده و  یقلم یوجود ندارد که با کتابخانه خدابخش در موارد نسخه ها ییکتابخانه  چیما ، ه یایکه در دن
، سرخ و  یی روزهیف یبا رنگ ها ؛یها یناتوریم مچنانشده اند. ه هیته یمتیق یکه با رنگ سنگ ها ینسخه ها

 . ندیو رقابت نما سهیده اند ، مقاو قشنگ اماده ش بایز اریبصورت بس یسبز و زعفران
: من به سدینو یکتابخانه را مشاهده کرد و در مورد م نیم ا ۱۹۱۳تاگور شاعر بزرگ هند در سال  رابندرنات
 چگاهیکه ه افتیرا  ییآن بودم و نگاه و چشمان من همان روشنا یمشغول تماشا یتناهیاشکال ال نیبا ا یعوض باز

 من باال بود. فیتوص رهیاز دا دمیمنظور آنچه من د نیرا انتخاب کند .به هم یرینتوانست تصو شیخو یبرا
در کتاب خاطرات  دیکتابخانه را د نیسال بعد از تاگور ا ۱۲شناخته شده هندوستان که  تیشخص یگاند مهاتما

 کتابخانه نوشته است که :
است که  یکتابخانه چنان بلند و عال نیا یو شهنامه فردوس میقران کر یساز بایو ز یزی، رنگ آم یکار بیتذه »

 نیکتابخانه که درا نیا ادگذاریمؤسس و بن یآورد. من برا یبه وجود م دانهیو نور جاو یی؛ روشنا نندهیدر چشمان ب
که از خود  یاست و زحمات و کوشش و فداکار نیمز یمتیق یها ونیکه با اثار نادر و کلکس عیفراخ و وس یجا
 «. آورمیو احترام فرود م میگذاشته است سر تسل هیما

کتابخانه را از  نیا: » نوشته است نیو چن دیرا د یمعنو یمتیخزانه ق نیم جواهر الل نهرو ا ۱۹۵۳در سال  بعداً 
که همه را  باشدیهند م خیاز تار یبخش انگریکتابخانه وجود دارد نما نیکه درا یو آثار هنر افتمیباال  شیتوقع خو

 . «سازدیشحال مخو
و ثلث (  حانیم به سه سبک ) نسخ، ر ۱۲۶۹است که در سال  میجلد قرانکر کیکتابخانه  نینادر ا یها نهیگنج از

است  یخطاط نمونه گرانبها نیا یشده است. اثار خطاط یخطاط یالمستان اقوتی یتوسط خطاط مشهور دوره عباس
 شده است. یُگل کار یو عال بایز اریبس یحوقران به ن نی. اباشدیو با ارزش م یمتیو جواهر ق دیکه چون مروار

 انیموریت خیتار یبایصفحه ز ۱۲۳ دنیدارند با د ییو اشنا یدلچسپ یخط یبه ارزش آثار و نسخه ها کهیا افراد
نوشته  قیبه خط نستعل نیبه نام محمد ام یاز نسخه ها ) پادشاه نامه ( است که توسط خطاط یکی. گردندیم ریمتح

 . باشدیم فشاه جهان از تولد تا مرگ موصو یکننده زندگ انیده است که بش
است که در قرن نهم هـ  یرازیمحمد ش نیاشعار خواجه شمس الد وانیهم د یکیکتابخانه  نیاشعار ا یها وانید در

 (۴.)خوردیبه چشم م ریو جهانگ ونیبه قلم هما یها ادداشتی وانید نیا یها هیق نوشته شده است که در حاش
 نیا یم توسط نظامنامه جداگانه سرپرست ۱۹۶۲هند در سال  یبهار به اجازه دولت مرکز ای هاریب تیوال حکومت

 تهیکم یمتذکره قرار داشت. و در جمله اعضا تیوال یسپرد که در رآس آن وال یعال تهیکم کیکتابخانه را به 
 عضو بود. زینفر از خانواده خدابخش ن یکی

کتابخانه  ریتعم یبرا هیلک روپ کیاز  شتریو ب شودیپرداخت م یابخانه از بودجه دولت مرکزکت نیا مصارف
 هیروپ ۱۲۵۰۰۰کتابخانه متذکره به مبلغ  نیئو تز میاعمار و ترم یداده شده است و دولت هند تا حال برا صیتخص

 (۵پرداخته است .)
 (۶.)شودیهند و ] جهان [ شمرده م یمعنو یها هیاز سرما یکی ینادر قلم یکتابخانه با داشتن اثار و نسخه ها نیا

 
 پایان

 :سهایرنویو ز هیحاش
 دهینام Khuda Bakhsh Oriental Library یریبریپبلک ال لیکتابخانه امروز به نام خدا بخش اورنت نیا - ۱
 .شودیم
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 ۵خره کتابخانه متذکره در خدا بخش بود. باال ی؛ کتابخانه شخص یکانون علم نیم ا ۱۸۸۰با وجود آنهم تا سال  - ۲
م  ۱۹۴۷هند در سال  کهیافتتاح شد و هنگام یسیانگل تیلیا دیم توسط کورنر بنگال چارلس الفر ۱۸۹۱اکتوبر 

کتابخانه در  نیاصرار کرد تا ا یمرکز علم نیا یحام یسوهون ویرا بدست آوردداکتر هر واسود شیاستقالل خو
 .دیهند گرد یمل یم کتابخانه خدابخش شامل فهرست کتابخانه ها ۱۹۶۹منظور در سال  نیا یشود. و رو هیهند حما

تعداد  باشدکهیو پشتو م یاردو، ترک ،یدر - یفارس ،ی؛ عرب یمخطوطات زبان ها نهیکتابخانه گنج نیامروز ا - ۳
 یزبانها به یجلد شامل کتابها ۲۰۱۸۱۹۰۴مطبوع به تعداد  یاست کتاب ها ینسخه خط ۲۱۱۳۶آن شامل 

 یری. و به تعدادکثباشدیم یجاپانو  یروس ،یپنجاب ،ی، فرانسو یجرمن ،ی، هند یاردو، فارس ،یعرب ،یسیانگل
 ۲۱۹۵شده است . عالوه برانها  فیکتابخانه ارش نیماهنامه ها و هفته نامه ها درا د،یروزنامه ها، رساله ها، جرا

 است. دهیگرد رهیذخ زیکست ن ویدیو ۱۰۵۱و  وکستیآد ۲۰۴۱ د،یسال ۱۸۲ کروفورم،یما ۷۵۲ کروفلم،یما
 یکتابخانه وجود دارد ضمنا" در اکثر نسخه ها نیدرا ایاالول هیو سف خیاز جامع التوار یهمچنان نسخِه خط - ۴

 .خوردیبه چشم م یبابر نیدستخظ و امضآ سالط یقلم
مهمانخانه است  ایهوتل  کی یهمچنان دارا شاه کتابخانه خدا بخش نیرحسیاستاد بزرگوار پوهاند م انیبنابر ب - ۵

 بپردازند. هی؛ کرا ردیپذ یم انیشان پا قیکه تحق یو تا زمان ندیاز آنها استفاده نما توانندیکه محققان و پژوهشگران م
: شاه محمود محمود ،  هیعلومو د نوادرو خزانه ، ترجمه و حاش یمجله ، د خدا بخش کتابخانه د اسالم -کندهار  -۶

 . ۱۲ - ۱۱هـ ش، ص  ۱۳۵۰سوم، ش 
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