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  هاي مصور در کتابخانة مرکزي نسخه
  دانشگاه هندوي بنارس

  ∗سيد حسن عباس

عربي و اردو , هاي خطّي فارسي کتابخانة مرکزي دانشگاه هندوي بنارس داراي نسخه
ها متعلّق  در مورد اين و همة گنجينه. شود گفته مي, باشد که ذخيرة الله سري رام نيز مي

 ويژة بزرگداشت هشتصدمين ٣٨شمارة (ر همين مجلّه کتابخانة مزبور پيش از اين د به
سخن ) ٦٩-٧٢ص , ش ه ١٣٨٦پاييز , الدين محمد بلخي رومي سال تولّد موالنا جالل

  .شود هاي خطّي با تصوير صبحت مي جا فقط دربارة نسخه اين. گفته شده است
تاريخ , جاميجمله  باشد از آن اين گنجينه داراي چندين نسخة خطّي با تصوير مي

  .برد توان نام  را ميراج بسنْت و ترجمة کتاب اسکندرنامة نظامي, دلگشا
در , باشد قيمت مي  فردوسي که جزو اين گنجينة پربار و ذيشاهنامةهاي  نسخه

فعالً همان سه . ها سه نسخه با تصوير است ميان آن مجموع هفت نسخه است که در
  .نماييم جا معرفي مي نسخه را اين

داراي سرلوح طاليي و مذهب ,  است٨١٦شمارة پياپي آن  که شاهنامهسخة يک ن
خطِّ نستعليق ريز کتابت شده اما فاقد نام کاتب و تاريخ  در چهار ستون است که به

عناوين سرخ و . نسخه مجلّد و خوش خط و صاف و خوانا است. باشد کتابت مي
دو جلد در يک مجلّد .  استتصاوير رنگي و زيبا و قشنگ. باشد ها طاليي مي جدول

 سطر دارد بجز آن صفحات ٢٩ صفحه و هر صفحه ٢٤٧جلد اول داراي . صحافي شده
  .ساده مانده است ٢٤٩ تا ٢٤٨صفحات . که تصاوير دارد

                                                   
  .واراناسي, دانشيار بخش فارسي دانشگاه هندوي بنارس  ∗
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  :آغاز
 گرفـت آفـرين بر خداوند مـاه نخستين که نوک قلم شد سياه

  
مار نا   خا    ی د ه ٨١٦ هع   س شا تا ا      نارس       ندوی 
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  :شرح تصوير همراه با شمارة صفحة کتاب
  اسفنديار و طعنه زدن او رستم را  :  ١تصوير   ١٩ص 
  تير زدن رستم بر چشم اسفنديار  :  ٢تصوير   ٣٩ص 
  روي يکديگرند و اسفنديار در ميدان جنگ روبهرستم   :  ٣تصوير   ٥٢ص 
  اردهاي رنگي قرار د در تمامي صفحه گل و بوته  :  ٤ تصوير  ٥٣ص 
رستم در چاه و شخص ديگر که زير درخت ايستاده   :  ٥ تصوير  ٥٤ص 

  او تيري پيوست استبر سينة 
  جنگ کردن داراب و فيلقوس  :  ٦ تصوير  ٧١ص 
  جوج و ديگر طرف سه سکندريأجوج و مأطرف ي يک  :  ٧ تصوير  ١١٤ص 
تابوت اسکندر ـ چهار نفر آن را برداشته و سه نفر   :  ٨ تصوير  ١٢٢ص 

  روند  همراه آنان راه ميديگر
شاپور , ميدان جنگ, اين صفحه غلط صحافي شده  :  ٩ تصوير  ١٥٦ص 

  روميان مشغول جنگ است با
 تصوير  ١٦٣ص 

١٠  
  دست شاپور گرفتار شدن طاير به  :

 تصوير  ١٨٣ص 
١١  

  گرد راکشتن اسب يزد  :

 تصوير  ٢١٦ص 
١٢  

  بهرام و گرفتار کردن او خاقان را  :

  پيش آوريم دل گستر بهکنون ع  :  پايان  
  گفـتار خويـش آوريم تر بهـز دف

  .جا هم يک سرلوح طاليي است اين. شود  جلد ديگر آغاز مي٢٤٧پس از صفحة 
  :آغاز

 که دل را بنامش خرد داد راه بنام خداونـد خورشـيد و مـاه
  رزم کسٰري با روميان  :  ١تصوير   ١٣ص 
قصاص  بهحاجت را کشتن کسري از دان جهود و   :  ٢تصوير   ٣٣ص 



  ٢٤٨  قند پارسي

  

  مهبود و فرزندان او
  گريختن ساوه از پيش بهرام و تير زدن ساوه را  :  ٣تصوير   ١٠٢ص 

 

مار نا   نارس٨١٦ هع   س شا ندوی  خا    ی د ه  تا ا            
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  کشته شدن بهرام چوبين  :  ٤تصوير   ١٤٨ص 
  يک مجلس از يک دربار  :  ٥تصوير   ١٧١ص 
  ز ميدان جنگتصوير ا  :  ٦تصوير   ١٩١ص 
  بر مرگ يزدگرد… نوحه کردن سگ  :  ٧تصوير   ٢١٦ص 

  ازم نمودـچه خواهشگري و ني  :  پايان  
  بستم زبان بر کشود برين بر به

تعداد .  صفحه و تصاوير هردو جلد بسيار عالي است٢٢١اين جلد داراي 
  . است١٩تصويرهاي دو جلد جمعاً 

هاي آبي و سرخ  ين و طاليي از رنگداراي سرلوح زر, ٨١٨ شمارة پياپي شاهنامه
خطِّ نستعليق  به. ها در تمامي نسخه طاليي جدول. ها نيز سرخ عنوان. استفاده شده است

کاغذ اين نسخه , مصور, در چهار ستون, اما نام کاتب و تاريخ کتابت ندارد, خوب
 يک ,در آخر دفتر يک. دو جلد در يک مجلّد. بسيار عالي و خط هم بسيار خوب است

ثبت است و در دفتر ديگري مهر بوده و آن را پاک » راگهو هر ديال راي«مهر کوچک 
هاي عکس آمده و گاهي خالي از رنگ و   بيشتر خاکهشاهنامهدر اين مجلّد . اند کرده

 :قرار زير است تفصيل آن به. ساده مانده است
 يک نفر روي فرش نشسته و چهار نفر, تصوير رنگي  :  ١تصوير   ١٠ص 

طرف  اند و چهار مالزم به روي آن مرد نشسته روبه
راست ايستاده و يک مالزم صراحي و ليوان در دست 

  .ها ايستاده است گرفته پشت سر آن
. خاکه از مداد کشيده شد اما از رنگ عاري است  :  ٢تصوير   ٤٦ص 

  .کشته شدن لهراسپ از دست کُهرم پسر ارجاسب
ر راه در خوان دوم از هفت خوان کشتن اسفنديار س  :  ٣تصوير   ٥٧ص 

  .اين هم فقط خاکه است عاري از رنگ ـ
  باشد فقط چارچوب تصوير کشيده و عاري از رنگ مي  :  ٤تصوير   ۵۹ص 
  باشد فقط چارچوب تصوير کشيده و عاري از رنگ مي  :  ٥تصوير   ٦١ص 
   راتصوير کشتن اسفنديار زن جادوگر  :  ٦تصوير   ٦٣ص 
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گ عاري است اما تصوير از اين تصوير نيز از رن
  .کشتن اسفنديار سيمرغ را در خوان پنجم است

مالقات نمودن اسفنديار خواهران خود و پوشيده   :  ٧تصوير   ٦٨ص 
داشتن خود را از خواهران ـ اين تصوير هم بدون 

  .رنگ است
زخمي شدن رستم از دست اسفنديار آمدن رستم   :  ٨تصوير   ٩٨ص 

  نگبدون ر. لشکرگاه خود به
  .جاي تصوير ساده گذاشته شده است  :    ١٠١ص 
زدن رستم تير بر چشمان اسفنديار و کشته شدن   :    ١٠٤ص 

  اسفنديار ـ بدون رنگ
انداختن شغاد رستم را . جاي تصوير را ساده گذاشته  :    ١١٥ص 

  در چاه و کشتن رستم شغاد را از دست خود
  .جاي تصوير ساده مانده است  :    ١٣٩ص 
  .جاي تصوير ساده مانده است  :    ١٧٠ص 
  .جاي تصوير ساده مانده است  :    ١٧٢ص 
  .جاي تصوير ساده مانده است  :    ٢٤١ص 
  .جاي تصوير ساده مانده است  :    ٢٥٢ص 
  چهل و هشت بد عهد نوشيروان  :  پايان  ٣٢٣ص 

  اند روانـتي نمـچو بر شصت رف
ي داراي مهر کوچک  فردوسي طوسشاهنامةتمام شد دفتر سوم از کتاب مستطاب 

  .»ال راييدرراگهو ه«: مربع
  :شود اين بيت آغاز مي دفتر ديگر که با دفتر سوم مجلّد است به

 ندمچه بودت که گشتي چنين مست ـدـي ســـرو بـلـنــاال اي دالرام
  :پايان

   و راي دين   شبرانگه که دارد هو   
 هـزاران درود و هـزاران ســالم

   آفـرين پس از مرگ بر مـن کنـد     
 ز مـا بـر محمد عـلـيـه السـالم
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. جاي تصاوير در اين نسخه نيز خالي مانده است. جلد اين نسخه بسيار عالي بود
هاي رنگين ب و داراي گل و بوتهسرلوح طاليي و مذه.  

 نگهداري ٨٢٠شمارة پياپي   که مجلس تصوير را دارد بهشاهنامهنسخة خطّي ديگر 
  :شود اين بيت آغاز مي االول و آخر است که به اين نسخه ناقص. شود مي

 شـده نـام آن جشـن فرخـنـده گرد يکي جشن کرد آن شب و باده خورد
, سرخ و آبي, هاي زرين جدول, در چهار ستون, خطِّ نستعليق خوب و زيبا به
, پس از چهارده بيت آغازين نسخه. دو جلد در يک مجلّد. ها نيز سرخ است عنوان

مطالب شروع » ورثمدر بيان وفات يافتن هوشنگ و مرکّب نشستن طه«عنوان  با
نسخه فاقد شماره . تصاوير رنگي است و بسيار جالب و زيبا و صاف نيز است. شود مي

تفصيل تصويرها را . باشد  صفحه مي٣٤٢اين ترتيب مجلّد اول داراي  به. صفحات است
  .آوريم در زير مي

  :شود پايان نسخه بر اين بيت مي
 وس بايد شنودوکنون رزم کا پايان شد اين داستان فرود به

در بيان دو نيم کردن ضحاک جم را باره گويد ـ در   :  ١تصوير   ٢٠ص 
هاي او نمودار  عکس ضحاک نشسته و دو مار بر شانه

. شود است عالوه بر او چهار نفر ديگر ديده مي
  .تصوير رنگي است و بسيار خوب است

  …سيدن فريدون بر تخت ضحاک برآوردنر  :  ٢تصوير   ٣٠ص 
تصوير يک تخت است و دو نفر نزد آن دست بسته   :  ٣تصوير   ٤٧ص 

که دو ديگر افراد  اند درحالي و سر خميده ايستاده
, اند کساني که دست بسته ايستاده. اند روي تخت روبه

اين . شوند از امرا و دو نفر ديگر از مالزمان معلوم مي
  .عکس هم خوب است

  .بهدازادن رستم و آمدن سيمرغ و شگافتن پهلوي رو  :  ٤تصوير   ٩٩ص 
  .گرفتن رستم رخش را بکمند از مرغزار  :  ٥تصوير   ١٢٥ص 
  .جاي عکس خالي گذاشته شده است  :    ١٤٠ص 
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  .جاي عکس خالي گذاشته شده است  :    ١٤٣ص 
  .جاي عکس خالي گذاشته شده است  :    ١٤٦ص 
  .اشته شده استجاي عکس خالي گذ  :    ١٥٠ص 
  .جاي عکس خالي گذاشته شده است  :    ١٦٧ص 
يک زن و يک مرد هم آغوشند و پايين اين عکس دو   :  ٦تصوير   ١٧٨ص 

. کند شود و يک زن از پنجره تماشا مي اسپ ديده مي
  .ي و آبي استا ههاي اسپ قهو رنگ

صحنة جنگ رستم و سهراب ـ سهراب روي زمين   :  ٧تصوير   ٢١٣ص 
پايين اين تصوير دو اسپ .  رستم بر وي استافتاده و

  .شوند دو ارتشي نيز ديده مي. اند رو ايستاده روبه
عکس دو مرد و يک زن ـ پايين اين عکس در عکس   :  ٨تصوير   ٢٢٠ص 

هاي آتش   سوار اسپ است و از شعلهياوشديگري س
  .گذرد مي

ن صحنة چوگان بازي ـ سياوش با کسي ديگر چوگا  :  ٩تصوير   ٢٤٢ص 
  .هاي مشکي سوارند کند هردو بر اسپ بازي مي

سه نفر ديگر , يک پسر بچه که سرش از تن جدا شده  :  ١٠تصوير   ٢٦٨ص 
  .عکس کمتر روشن است. شوند نيز ديده مي

  .جاي عکس خالي مانده است  :    ٢٩٥ص 
  .جاي عکس خالي مانده است  :    ٢٩٩ص 
  .جاي عکس خالي مانده است  :    ٣٠٧ص 

  :شود ي با اين بيت آغاز ميدفتر ديگر
 که دل را بنامش خرد داد راه يد و ماهـد خورشـنام خداونـب

خاقان چين را از فيل بکمند و  فرود آوردن رستم به  :  ١تصوير   ٤٨ص 
  .خاقان بر فيل سفيد سوار است. بسته نمودن

  .معه زين بر هوا بر هوا بردن اکوان ديو رستم را به  :  ٢تصوير   ٦٨ص 
  .منيزه بر بيژن و دربرگرفتن او راشدن عاشق   :  ٣صوير ت  ٧٨ص 
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  .از چاه کشيدن رستم بيژن را بکمند و شکستن زنجير  :  ٤تصوير   ١٠٣ص 
  .بردن فرامرز برزو را بسته کرده نزد شاه کيخسرو  :  ٥تصوير   ١٣٧ص 
  .دست رستم بهکشته شدن بيلسم   :  ٦تصوير   ١٨٣ص 
  .ن در جنگاهژدست بي هکشته شدن هومان ب  :  ٧تصوير   ٢١٤ص 
  .کشته نمودن گيو در جنگاه  :  ٨تصوير   ٢٣٧ص 
  .کشتن گودرز در جنگاه  :  ٩تصوير   ٢٤١ص 

  .اآلخر ناقص, ٣١١تعداد صفحات 
  :پايان

 ازو جـور بودي همي بر زميـن کشتن کسي را کزو بود کين به
*  

نويسندگان معروف يکي از شاعران و ) ه ۸۹۸ :م(موالنا نورالدين عبدالرحٰمن جامي 
 در تقليد يو.  نغزگفتار بودهي پرکار و شاعراي هاو نويسند. باشد سدة نهم هجري مي

 را سروده بود و اورنگ هفتهاي  مثنوي) ه ۶۰۴ي در حدود متوفّ(نظامي گنجوي  خمسة
. ده بودش هجري تأليف ۸۸۸باشد که در سال  ها مي يکي از آن, يوسف و زليخا مثنوي

ميان شاعران و شايقان   و در سروده شده استخسرو و شيرينطرز  بهمثنوي مزبور 
. ده استشهاي مختلف ترجمه  زبان ادب فارسي بسيار مورد توجه قرارگرفته و به

هاي خطّي گنجينة الله سري رام که در کتابخانة مرکزي دانشگاه هندوي  ميان نسخه در
ود و در آن ده نسخه فقط يک اثر ش بيشتر آثار جامي ديده مي, شود بنارس نگهداري مي

 ۹۲۸ يوسف و زليخاشمارة پياپي نسخة مصور .  استيوسف و زليخااو يعني همين 
دو صفحة . خط نستعليق خوب و زيبا اما نام کاتب و تاريخ کتابت را ندارد به. است

السطور  جاهاي خالي بين. هاي رنگي است آغازين مطلّا و مذهب و داراي گل و بوته
ِجلد آن نيز بسيار . شود هاي زرين ديده مي در تمامي نسخه جدول. اند آب زر پرکرده با

روي صفحة اول يک مهر .  صفحه است۲۹۰نسخه داراي . عالي و خوش رنگ است
نسخه داراي . است» ه ۱۲۵۶سيد صفدر حسين «کوچک و مدور ثبت است و سجع آن 

  :شود که داراي تصوير است آورده ميها  در زير شمارة صفحه.  تصوير رنگي است۲۶
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۱۴ ,۲۳ ,۳۵ ,۴۹ ,۶۲ ,۶۸ ,۷۱ ,۸۷ ,۹۷ ,۱۰۳ ,۱۱۵ ,۱۱۹ ,۱۲۸ ,۱۵۷ ,۱۶۶ ,۱۸۰ ,
  .۲۷۴ و ۲۶۸, ۲۶۰, ۲۴۷, ۲۴۵, ۲۳۱, ۲۲۸, ۲۱۵, ۲۰۶, ۱۹۸

* 
از ميرزا توکّل بيگ بن , تاريخ دلگشاي شمشيرخانيتصوير است  نسخة ديگري که با

 شاهنامة, مصنّف. درباِر شاهزاده داراشکوه استنويس  تولک بيگ حسيني واقعه
نثر کشيده است براي محمد حيات شمشير خان حاکم غزنين و تاريخ  فردوسي را به

. طبع رسيده است آن فراوان است و اخيراً بههاي  نسخه.  هجري است۱۰۶۳تکميل آن 
جود سه نسخه از اين کتاب معروف در کتابخانة مرکزي دانشگاه هندوي بنارس مو

  .است
در يک مجموعه آمده است که اولين آن همين است  ۸۶۲اي که شمارة آن  نسخه

در اين نسخه . اما نام کاتب ندارد ,استميالدي  ۱۷۹۳-۹۴تاريخ آن . تاريخ دلکشا است
) ۱۵۹ص ( در فهرست ۸۶۴نسخة شمارة . اند  تصوير رنگي آمده است و همه خوب۹

  .بسيار قديمي گفته شده است
*  

اين کتاب . است, بسنْت راجترجمة کتاب , کتاب ديگر که داراي تصاوير استيک 
نسخه . است و دربارة عقايد هندوان صحبت شده است» پوتهي الله ديبي پرشاد«ترجمة 

کاغذ باريک و بسيار , ميالدي ۱۸۶۳ ژوئيه ۲۴تاريخ  به, نستعليق, خطِّ کَنْهيا الل به
ها و اشياي مختلف  انواع سواري, ها ساختمان, ها يوانح, ها معمولي و تصاوير از انسان

  .ها از جاهاي ديگر بريده و در اين کتاب چسپانده شده است اين عکس. اما رنگي است
*  

بري در متن ,  نظامي گنجوي استبري و اسکندرنامة بحرينسخة , نسخة ديگر مصور
ار معروف نظامي گنجوي هاي اين اثر بسي نسخه.  هامش کتابت شده استو بحري در

 وجود دارد که از آن ميان يک اسکندرنامهيازده نسخه از . در اين گنجينه کمتر نيست
 صفحه و هر صفحه ۴۹۲نسخه داراي . با تصوير است,  است۳۹۳نسخه که شمارة آن 

. قرمز و زرد است, ها آبي جدول. نام کاتب و تاريخ کتابت نيامده.  سطري است۱۳
خوانا است و ِجلد آن چرمي و در وضع , ه را موريانه خورده استوجودي که نسخ با



  هاي مصور در کتابخانة مرکزي دانشگاه هندوي بنارس نسخه  ٢٥٥

  

اين . روي ِجلد نقش و نگار دارد اما از مروِر روزگار شکسته شده است. خوب است
  :توان ديد هاي زير مي  تصوير رنگي است که در صفحه۲۱نسخه داراي 

۱۶ ,۶۱ ,۷۵ ,۹۷ ,۱۰۳ ,۱۱۷ ,۱۴۲ ,۱۵۳ ,۲۰۱ ,۲۲۰ ,۲۳۴ ,۲۶۱ ,۲۸۱ ,۲۹۵ ,۳۲۱ ,
  .۴۷۸ و ۴۵۳, ۴۲۸, ۳۹۸, ۳۶۸, ۳۴۱

  


