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حکايت همچنان باقي است
)حديث به سرقت رفتن شاهنامه بايسنقري(
مح ّم درضا نصيري )دانشگاه پيام نور(
حق
از زماني که حکيم فردوسي شاهنامه را تقديم سلطان محمود غزنوي کرد و محمود در ّ
آن ناسپاسي کرد ٬گوهرشناسان سـخنسنج رنـج سـيساله وي را ارج نـهادند و ارزش
واقعي اين اثر ماندگار جهاني را دريافتند و اين اثر سترگ بهزودي در مـيان طـبقات ٬از
سالطين و امرا گرفته تا قصهخوانان و معرکهـگيران ٬شهرت و معروفيّت تمام يافت و در

نس اخان ٬خوشنويسان٬
دل مردم نشست و به سينهها سپرده شد و نقل محافل گرديدّ .

تذهيبکاران ٬نگارگران و کتابآرايان نسخههاي نفيس بيبديل از آن پديد آوردنـد کـه
زينتبخش کتابخانهها و موزهها شد .سوداـگران هر برگش را چون زر ناب خريدند و
تـوج ه بـه هـنر و
سالطين به داشتن يک نسخه از آن فخر فـروختند .در دوره تـيموري ّ

تجم ع
تذهيب و ظريفکاري شدت يافتّ ٬
خاص ه در عصر شاهرخ و ميرزا بايسنقر ٬ ١با ّ
١ـ(ــغياثالدين ميرزا بايسنقر ٬فـرزند شـاهرخ ٬از امـيران دانشدوست و هـنرپرور بـود کـه فـضال ٬دانشـمندان٬
هنرمندان و پيشهوران از اـکناف مملکت روي به درگاه او ميآوردند .هنر کتابآرايي ٬تذهيب و خط و نقاشي در
متصور نبود .به دستور وي ٬موالنا جعفر بن علي تبريزي شاهنامه
عصر وي چنان رونق گرفت که مزيدي بر آن
ّ
فردوسي را استنساخ کرد و تذهيبهايي بر آن افزوده شد که امروزه از شاهکارهاي بينظير جهان هنر بهـشمار
ميرود .مقدمهاي که بر شاهنامه فردوسي بهنام او نوشته شد بايسنقر را به شهرت جهاني رسانيد .وي ٬با تـمام
حسن خلق و دانشپروري و فضايل و کماالت ٬شراب صبحگاهي را به باده شامگاهي وصل ميکرد .او چنان در
اين راه افراط ورزيد که سر انجام در سيـوـهفت سالگي در روز شنبه هفتم جـمادياالول  ٨٣٧درگـذشت و در
مدرسه گوهرشاد به خاـک سپرده شد.
١٢٨
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هنرمندان در هرات ٬مکتب هرات پديد آمد و خطّ اطان و تذهيبکاراني چـون بـهزاد و
ميرعماد آثاري بينظير آفريدند ٬که امروزه زينتبخش موزههاي جهان است .در ميان
فراوردههاي
هنري مکتب هرات ٬نسخه شاهنامه فردوسي درخشش ديگري يافت .ايـن
ِ
هنرمند هنرپرور بود ٬به ّ
خط جعفر
نسخه به دستور بايسنقر ميرزا ٬که خود شاهزادهاي
ِ
فـن کـتابت ٬تـذهيب و نگـارگري
تهي ه شد که امروزه از شاهکارهاي مسـ ّل م ّ
بايسنقري ّ
بهشمار ميرود .مشخصات اين نسخه بينظير در فهرست آتاباي چنين آمده است:

قطع نيمورقي در ابعاد ٢٦ـ×ـ ٣٨سانتي کاغذ خـانبالغ نـخوديرنگ ٬خـط نسـتعليقـ کـوفي
تزئينيـ ثلثــ کتابت خفي بسيار خوش .صـفحات :مـجدول ز ّريـن زوج تـحرير مشکـي و

الجوردي ٬اشعار بهـوسيله پنج جدول ز ّرينبند مشکي بـه شش مـصرع تـقسيم شـده است.
مـرصع بـه اشکـال و رنگهـاي
عناوين و سرحکايات در کتيبههاي مستطيل شکل مـذهّب
ّ
ـگوناـگون به خط ثلث به آب زر و برخي به سفيداب با تحرير مشکي نگاشته شده است.

مرص ع ممتاز نقش است کـه در
ظهر صفحه قبل از شروع شاهنامه يک شمسه ُمذ ّهب ّ
در ِ
متن ز ّرين آن به ّ
خط رقاع و به آب زر با تحرير مشکي اسم بايسنقر بهادرخان نوشته شده است

مـتوسط است کـه بـه مـنظور
مدور دورـکـنگره مـذهّب
ّ
و در باالي همين شمسه يک ترنج ّ

پوشانيدن سجع مهر يا مطلبي ن ّق اشي شده است .چهار صـفحه از ّاول شـروع شـاهنامه و دو
مرص ع مزدوج ممتاز و بسيار دلفريب و زيباـنقش
صفحه از پايان کتاب متن و حاشيه مذ ّهب ّ
فن تذهيب و ترصيع بهشمار ميرود .نسخه جمعًا  ٢٢مجلس
است که از بهترين نمونههاي ّ

مينياتور آبرنگ ممتاز به محتواي داستانهاي شاهنامه طرح و نقش است که به سبک مکتب

نهايت کمال استادي و دلربايي است .اين نسخه داراي  ٧٠٠صفحه که هر صفحه
هرات و در
ِ
مصور بين ٤ـ٦ــ١٠
 ٣١سطر و صفحات ّ

سرـکتابت دارد٢.

آتاباي ٬پس از شرح مشخصات کتاب ٬اضافه ميکند:
متأسفانه اين نسخه نفيس و بيبديل در چند موضع افتادگي دارد :يکي بعد از صفحه  ١٧٨که
هشت صفحه و معادل قريب  ٨٠٠بيت و ديگر بعد از صفحه  ٥٠٥که تقريبًا به همان مـيزان
صح افي شده است.٣
مشوش ّ
افتادگي دارد و صفحات ّ ١٧٩ ٬١٧٨ ٬١٥٤ ٬١٥١

آتاباي ٬سپس ٬به مشخصات جلد کتاب ميپردازد و مينويسد:
جلد کتاب مقواي روکش تيماج متن و حواشي قابسازي و سوخت تحرير ترنج و نيمترنج و
چهار لچکترنج طال پوشيده به طالي سبز و آتشين با گل و برگ و اسليميهاي بندـروي و
دهنـاژدري ضربي برجسته ٬دو حاشيه زمينه مشکي برجسته مذ ّهب و منقّش به ريسه گل و
٢ـ(ــفهرست ديوانهاي خطّي ٬ج ٬٢ص٨٤٠ـ.

٣ـ(ــفهرست ديوانهاي خطّي ٬ج ٬٢ص٨٤٣ـ.
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برگ ز ّرين و الوان .اندرون جلد :تيماج وسط ترنج دو سرترنج و هشت نيمترنج و لچکترنج
معرق.٤
معرق زمينه الجوردي يک حاشيه کتيبهاي زمينه الجوردي سوخت ّ
سوخت ّ

از چگونگي بيرون رفتن چنين نسخهاي ٬با آنهمه تمهيداتي کـه بـراي حـفاظت آن
ميشده است ٬اطالعي در دست نيست .گزارشي که در پي ايـن نـوشته خـواهـد آمـد
ماجراي به دام افتادن سوداـگران و بازيافت شاهنامه را معلوم ميکند.
آتاباي ٬در فهرست خود ٬از شاهنامه ديگري نام ميبرد که جزو کتابهاي اـکـتشافي
است که ٬در آن ٬تمام امهار و يادداشتها ٬نام صاحب و نام راقم محو شده است .در اين
نسخه ٬که تاريخ کتابت آن  ١٠٢١است و به خطّ ي زيبا و پخته کتابت شده ٬دوازده مجلس
مينياتور خوشمنظر به مناسبت موضوع اشعار مندرج است .٥آتاباي از شاهنامه بايسنقري
جزو کتابهاي اـکتشافي نام نميبرد ولي حاـکم اصفهان ٬در گزارش خود ٬به مشخصات
شاهنامه اي اشاره ميکند که منطبق با مشخصات شاهنامه بايسنقري است.

ـگزارش فرجاهلل بهرامي ٦ـ ٬حاـکم اصفهان ٬به تيمورتاش ٧وزير دربار
در خصوص سرقت شاهنامه نفيس خزانه سلطنتي و خريد آن بـهوسيله
مالي ه اصفهان و ميرزا عباس عتيقهفروش از حاجي الياس کليمي
پيشکار ّ
و شرکاء جهت انتقال به اروپا و کشف اين قضيه توسط نظميه اصفهان

٥ـ(ــهمان ٬ص٨٥٠ـ.
٤ـ(ــهمان ٬ص٨٤٥ـ.
ّ
٦ـ(ــفرجاهلل بهر امي ٬محمدعليخان تفرشي در سال ١٢٦٠ـش متول د شد .در مدارس دارالفنون و آليانس فرانسه
مشروطي ت ٬به استخدام وزارت جنگ
و مدرسه اير انـوـآلمان به تحصيل پرداخت و در سال ١٢٨٥ـش ٬مقارن
ّ
درآمد .در زمان وزارت حسين عالء ٬به وزارت فوائد عامّ ه و تجارت انتقال يافت .امّ ا ٬پس از چندي ٬مجددًا به
وزارت جنگ برگشت .در سال  ٬١٣٠١پس از تشکيل قشون متّ حدال ّش کل ٬مجلهاي به نام قشون ٬به مديريت وي٬
تأسيس و انتشار يافت .در دوره پنجم ٬از تبريز به وکالت مجلس شوراي ملّ ي انتخاب شد و ٬در سال  ٬١٣٠٤به
محص لين قورخانه به اروپا
خلع قاجاريه رأي داد .چندي رئيس دفتر رضاشاه شد و ٬در سال  ٬١٣٠٦به سرپرستي
ّ
رفت .پس از بازگشت ٬مدتي حکمران اصفهان و بعد والي فارس شد .در فارس ٬انجمن ادبي تشکيل داد و بناي
مخبرالس لطنه به وزارت پست و تلگراف
آر امگاه حافظ را تجديد کرد .در سال  ٬١٣١١به تهران احضار و در کابينه
ّ
معرفي شد و تا شهريور  ١٣١٢در اين سمت خدمت کرد .در سال  ٬١٣١٢فروغي او را ٬براي ترتيب جشنهاي
هزاره فردوسي ٬به واليگري خراسان منصوب کرد .پس از خاتمه جشنهاي هزاره فردوسي ) ٬(١٣١٣به تـهران
احضار شد .بهر امي ٬از اين پس ٬مورد بيمهري قرار گرفت .يک چندي ٬به همراه علي دشـتي و زيـنالعـابدين
)مخبرالس لطنه( ٬از زندان آزاد و به مالير
رهنما ٬به زندان افتاد .پس از مدتي ٬به شفاعت مهديقليخان هدايت
ّ
تبعيد شد .ا ّم ا ٬در سال  ٬١٣١٩مجددًا بازداشت شد و به زندان افتاد و ٬در شهريورماه  ٬١٣٢٠پس از برکنار شدن
رضاشاه از سلطنت ٬آزاد گشت .در سال  ٬١٣٢١در کابينه احمد قوام ٬وزير کشور شد .اين کابينه ٬با استعفاي احمد
قوام ٬سقوط کرد .در زمان نخستوزيري سهيلي ٬به استانداري اصفهان منصوب شد که چندان دوامي نيافتÄ .
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در تعقيب مـعروضه  ١٧مـرداد در مـورد شـاهنامه نـفيس خـزانـه سـلطنتي بـه عـرض
ميرساند:
عب اس
مالي ه به شرکت ميرزا ّ
بر طبق تحقيقاتي که به عمل آمد معين ّ
الس لطنه پيشکار ّ
عتيقهفروش از حاجي الياس کليمي و شرکاء شاهنامه مـزبور را کـه از کـتابهاي خـزانـه
سلطنتي است به مبلغ  ٩٥٠٠تومان ابتياع نموده و ميخواستند بـراي فـروش بـه اروپـا
مالي ه شاهنامه مسيو شونمان آلماني را به
بفرستند .در نتيجه جدّ ّي ت اداره
نظمي ه پيشکار ّ
ّ
نظمي ه به عوض شـاهنامه نـفيس ارائـه داد و بـه کـ ّل ي از خـريد
حکومت جليله و اداره
ّ
مالي ه در مورد شاهنامه
شاهنامه نفيس اظهار بياطّ العي نمود .در نتيجه مالقات با پيشکار ّ

ـکه به حال انکار باقي بود صراحتًا به خريد شاهنامه فوق اعتراف نمود اظهار ميداشت
مـالي ه
ـکليميهائي که اداره
نظمي ه جلب نموده است مرخّ ص نمايد شاهنامه را بـه اداره ّ
ّ
مالي ه ميفرستم.
آورده و به وزارت ّ
مـالي ه
در نتيجه تعقيب حکـومت و
نـظمي ه ّ
مـور خه  ١٩امـرداد شـاهنامه را بـه اداره ّ
ّ

ميآورد در اين موقع شيرواني )رئيس نظميّ ه را مالقات نموده( و تقاضا نمود کاغذي که

نظميّ ه در مورد شاهنامه به ماليّ ه نوشته پس بگيرد و طوري اقدام کنيد که براي پيشکار

متوج ه نشود .رئيس تلگرافخانه در اين مورد با پيشکار ماليّ ه مسـاعدت
ماليّ ه مسئوليتي
ّ
نموده و تشبثاتي ميشد که براي پيشکار ماليّ ه مسئوليتي فراهم شود و تصديق بشود که
شاهنامه دولتي نيست.

مور خه جمعه  ٢٠امرداد از طرف حکومت جليله از رئيس نظميّ ه
در نتيجه مذاـکرات ّ

و پيشکار ماليّ ه و رئيس تلگرافخانه دعوت پس از يک رشـته مـذاـکـرات پـيشکار مـاليّ ه

اعتراف نمود و رئيس تلگراف مدّ تي در اطراف قضيّ ه مذاـکره نموده و معلوم بود که قبًال

در اين مورد تباني نمودهاند که رئيس نظميّ ه در مورد پيشکار ماليّ ه راپرت رسمي ندهد و

ـکاغذي را که در مورد شاهنامه اداره نظميّ ه به پيشکار ماليّ ه نوشته پس بگيرد و پس از اين

 Ãبهر امي ٬سر انجام ٬در سال ١٣٣٠در تهران درگذشت .وي مسلّ ط به زبان فرانسه و عربي بود .خ ّط ي نيک و
نثري پخته و روان داشت .خوشبيان و خوشصحبت و هنردوست بود Ä .شرح حال ر جال سياسي و نظامي ايران٬
ص.٣٤٤-٣٤١
٧ـ(ــتيمورتاش ٬عبدالحسينـخان سردار معظّ م بجنوردي از رجال سياسي ايران و وزير دربار رضـاشاه بـود .در
اواخر عمر ٬متّهم و دستگير شد ٬در يازدهم مهرماه  ٬١٣١٢در حدود پنجاه سالگي در زندان درگذشت )قزويني٬
ص.(١١
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مالي ه
ـکه معلوم شد دولتي نيست )شاهنامه را وسط گذارده با يکديگر بخوريم( پيشکار ّ

مراتب را قبول و قرار شد کمسيوني در اين مورد تشکيل شود.

مالي ه با حضور رؤساي دوائر دولتي کمسيوني تشکـيل و
ّ
مور خه  ٢٠مرداد در اداره ّ
شاهنامه را معاينه نموده مـعلوم گـرديد شـاهنامه بـراي کـتابخانه سـلطان بـايسنقر از
سالطين تيموري ٨و در سال  ٨٢٩هجري نوشته شده.
شاهنامه مزبور داراي  ٢٨مجلس ن ّق اشي خيلي نفيس و شش صفحه تذهيبکاري بود
حـضار قـيمت
و کتاب مزبور به اندازهاي نفيس بود که نظير آن در ايران ديـده نشـده و ّ
تقريبي آن را نتوانستند تعيين کنند و معلوم بود بعضي از اوراق شاهنامه عوض شـده و
عالئمي که داشته است از بين بردهاند و بهطور تحقيق شاهنامه متع ّلق به خزانه سلطنتي
بوده است .رؤساي دوائر دولتي تصديق نمودند که شاهنامه دولتي است و بايد به مرکز
برود ولي پيشکار ماليه و رئيس تلگرافخانه جدًا دفاع مينمودند کـه دولتـي نـيست در
حضار مهر نمودند.
کلي ه ّ
نتيجه شاهنامه را لفّافه و ّ
نظر به اينکه درين مورد تق ّلب پيشکار ماليّ ه معلوم و اغلب مستحضر شدهاند شروع

به تشبثات نموده است.

ضمنًا به عرض ميرساند کاشف شاهنامه نفيس ٬نظميّ ه اصفهان بوده است .مراتب

براي استحضار خاطر مبارک معروض گرديد.

٩

 ٢٤امرداد ١٣٠٦

منابع
آتاباي ٬بدري ٬فهرست ديوانهاي خطّي  ٬کتابخانه سلطنتي ٬تهران ١٣٥٣؛
عاقلي ٬باقر ٬شرح حال ر جال سياسي و نظامي ايران  ٬نشر گفتارــ نشر علم ٬تهران ١٣٨٠؛
قزويني ٬محمد» ٬وفيات معاصرين« ٬مج ّله يادگار  ٬سال سوم ٬ش٤؛
مصاحب ٬غالمحسين )سرپرست( ٬دائرةالمعارف فارسي  ٬انتشارات جيبي و اميرکبير ٬تهران ١٣٤٥؛
منشي قمي ٬احمد بن حسين ٬گلستان هنر  ٬تصحيح احمد سهيلي خوانساري ٬انتشارات منوچهري ٬تـهران
.١٣٥٢
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