نگاهي به فهرست نسخههاي خطي فارسي کتابخانه ملي
پاريس ٬اثر فرانسيس ريشار*
Francis Richard, Catalogue des manuscrits persans, Bibliothe¦ que nationale
(Ancien fonds), Tome I, Paris 1989.

ـکتابشناسي نسخ خطي يکي از فنون تخصصي مهم و ابزاري بسيار مفيد براي تحقيقات
علمي است .در جهان غرب ٬در اين زمينه فعاليت زيادي صورت گرفته و آثار ارزشمندي
به زبانهاي متعدّ د پديد آمده است .در پرتو همين مراجع ٬امروزه ما ميتوانيم از
موجوديت و چگونگي نسخ خطي فارسي در کتابخانههاي معتبر جهان مطلع شويم.
از ميان مجموعههاي نفيس نسخ خطي کهن ٬ميتوان گنجينه محفوظ در کتابخانه ملي

پاريس را نام برد .در اين گنجينه ٬نسخ خطي فارسي باـارزشي نگهداري ميشود که طي
ساليان متمادي و از ُط رق گوناـگون به آن راه يافته است .شناسايي و معرفي اين نسخ در
قرن  ١٨ميالدي مورد توجه قرار گرفت و اولين فهرست نسخ خطي کتابخانه سلطنتي به
سرپرستي آبه فرانسوا ُس َون

١

) (١٧٤١-١٦٨٢منتشر شد .٢در اين فهرست ٬که بر پايه

* ــفرانسيس ريشار ) (Francis Richardـ ٬متولد  ٬١٩٤٨مدير بخش نسخههاي خطي شرقي کتابخانه ملي پـاريس٬
تاـکنون آثار متعدد و ارزندهاي در زمينه معرفي نسخ خطي فارسي و فرهنگ و تمدن ايراني منتشر کرده است؛
ازـجمله ٬عالوه بر فهرست مورد نظر در اين گزارش:
;Splendeurs persans, manuscrits du XII au XVII e siècle, Bibliothèque nationale, Paris 1997
1) Abbé François Sevin.

Les cinq poèmes de Nezâmi , Anthèse, Paris 1995.

2) Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae regiae, Imprimerie royale, Paris 1739.
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آرمن) ٣وفات ٬(١٧٥٧ :مترجم کتابخانه سلطنتي ٬تنظيميافته٣٨٨ ٬
يادداشتهاي پيير َ

نسخه معرفي شده است ٬ذيل عناوين کتاب مقدس )ص ٬(٤-١کالم مسيحي )ص٬(١٠-٥

ـکالم هندي )ص ٬(١١کالم اسالمي )ص ٬(٥٠-١٢تاريخ )ص ٬(١٢٠-٥١فلسفه
)ص ٬(١٤٤-١٢١طب )ص ٬(١٧٤-١٤٥رياضيات )ص ٬(١٧٦-١٧٥دستور زبان
)ص ٬(٢٢٢-١٧٧شعر )ص ٬(٣٥٥-٢٢٣ادبيات داستاني )ص (٣٧٨-٣٥٦و افسانههاي
اخالقي )ص .(٣٨٨-٣٧٩صفحات ٣٠٤-٢٦٩اين فهرست بهنسخ خطي فارسي اختصاص دارد.
ظاهرًا کتابخانه سلطنتي تا پيش از سال  ١٦٦٠کتاب فارسي نداشت .در آستانه قرن
هفدهم ٬برادران ِوک ِّيتّ ي ٤از جانب ريموندي ٬ ٥که مدير چاپخانه مديسي در شهر رم بود٬

مأمور تهيّ ه نسخ خطي فارسي شدند که بسياري از آنها در اواخر قرن ١٧م به فرانسه
منتقل شده بودند ٦و در دوره انقالب کبير فرانسه به تملک کتابخانه ملي درـآمدند.
دوبرو
پس از آن ٬کوشش افرادي چون فرانسوا ساواري
ِ

٧

) ٬(١٦٢٨-١٥٦٠که

ـکتابهاي گردآورده او تقريبًا نخستين هسته اصلي کتابخانه ملي پاريس را تشکيل داد ٬به
اين جريان سرعت بخشيد .در ميان اين مشتاقان نسخ خطي ٬ميتوان از عالماني چون
اوب ر) ٨وفات ٬(١٦١٦ :برادرش فرانسوا) ٩وفات ٬(١٦٤١ :و ِپيْ ِرک
ِاتين ِ
نام برد که براي يافتن متون قديمي عربي ٬ترکي و فارسي تالش ميکردند .در همين قرن٬
بزرگاني چون کاردينال ريشليو ٬(١٦٤٢-١٥٨٥) ١١که هيئتي از مُبلّ غان فرانسوي فرقه
١٠

مازارن
ـکبوشي را در سال  ١٦٢٨به اصفهان فرستاد ١٢؛ کاردينال
َ

١٣

فوکه

١٤

گي ه
) (١٦٨٠-١٦١٥و ِپي ر ِس ِ

١٥

5) Raimondi

)(١٦٣٧-١٥٨٠

)(١٦٦١-١٦٠٢؛ نيکال

) ٬(١٦٧٨-١٥٨٨از کساني بودند که براي
3) Pierre Armain

4) Vecchietti

٦ـ( ـ Catalogue des manuscrits persans, p. 6 Äـ؛ فرانسيس ريشار» ٬آغاز آشنايي فرانسويان با زبان فارسي«٬
ترجمه ع .روحبخشان ٬مجله دانش  ٬سال دهم ٬شماره دوم ٬بهمن و اسفند  ٬١٣٦٨ص.١٦
٧ـ( ـ François Savary de Brèvesـ ٬سفير فرانسه در استانبول ).(١٦٠٦-١٥٩١
٨ـ( ـ Étienne Hubertکه از  ١٦٠٥تا  ١٦١٤استاد زبان عربي در کالج سلطنتي بود.
10) Peiresc

9) François

١١ـ( ـ  Richelievـ ٬وزير اعظم لويي سيزدهم و مؤسس آـکادمي فرانسه که آثار ادبي چندي نيز از وي بهجا مانده
١٢ـ( ـ Äهمان ٬ص.١٨
است.
١٣ـ( ـ Jule Mazarinـ ٬سياستمدار فرانسوي ٬کاردينال کليساي رم ٬صدر اعظم لويي سيزدهم و لويي چهاردهم.
١٤ـ( ـ Nicolas Fouquetـ ٬صاحب منصب فرانسوي که در زمان لويي چهاردهم ناظر امور مالي ) (١٦٦١-١٦٥٣و
حامي اديباني چون مولير و الفونتن بود.
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ـگردآوري اين نسخ براي کتابخانههاي شخصي خود تالش ميکردند.
مراـکز عمده فروش اين کتابها ٬در شرق آن روزگار ٬استانبول ٬قاهره ٬حلب و
اصفهان بود .نقطه اوج فعاليت کتابخانه سلطنتي پاريس در زماني بود که سرپرستي آن
از  ١٦٦١تا  ١٦٨٤به ِپي ر دوـکارکاوي ١٦سپرده شد .او برنامه سازمانيافتهاي براي خريد
ـکتاب از شرق طرح کرد .کتابهاي خريداري شده اندک ٬اندک مواد اصلي ذخاير نسخ

خطي فارسي کتابخانه سلطنتي و سپس کتابخانه ملي پاريس را پديد آوردند .اين
مجموعهها ٬بر اساس معرفي ريشار ٬بهترتيب تاريخي به شرح زيرند:
مجموعه نيکُال فوکه ٬که کارکاوي در  ١٦٦٧براي کتابخانه سلطنتي خريداري کرد.
مجموعه ژيلبر گُلمن ٬(١٦٦٥-١٥٨٥) ١٧که خود به زبان فارسي آشنايي کامل
داشت ٬در سال  ١٦٦٨وارد کتابخانه سلطنتي شد .در اين مجموعه ٥٥ ٬نسخه خطي
فارسي وجود داشت که گُلمن بر بسياري از آنها حاشيههايي نوشته بود.
مازارن که در سال  ١٦٦٨جزو کتابخانه سلطنتي شد .اين مجموعه داراي
مجموعه
َ

گابريل نُد ١٨قرار داشت و سپس زير نظر
نسخ باـارزشي بود که تا سال  ١٦٥٢زير نظر
ِ
الپوتري ١٩قرار گرفت و ٬پس از درگذشت وي ٬به کولِ ژ ِدکاتْ رناسيون ٢٠بخشيده شد و٬
سرانجام ٬در سال  ٬١٦٦٨کتابخانه سلطنتي شماري از کتابهاي خود را با مجموعه
ـکاردينال مازاران مبادله کرد .بدين ترتيب ٬کتابخانه سلطنتي به جز نسخ عربي ٬سامري٬
ترکي و ديگر زبانها ٬مالک  ٢٥نسخه خطي فارسي شد.
مجموعه هيئتهاي باستانشناسي شرق ٬که فعاليت خود را به سرپرستي کُلبر ٢١و
ـکارکاوي از سال  ١٦٦٦آغاز کرده بودند و توانستند تا سال  ١٦٧٣نسخ خطي فارسي
متعددي براي کتابخانه سلطنتي خريداري کنند.
مجموعه آنتوان گاالن

٢٢

) ٬(١٧١٥-١٦٤٦که از جانب کلبر مأموريت داشت تا اشياء

عتيقه و نسخ خطي يوناني و شرقي را براي کتابخانه سلطنتي خريداري کند .در ميان
16) Pierre de Carcavy

15) P. Séguier.

١٧ـ( ـ G. Gaulminـ ٬با همکاري داود بن سعيد اصفهاني که در پاريس اقامت داشت ٬انوار سهيلي را بـه فـرانسـه
ترجمه کرد که در  ١٦٤٤در پاريس منتشر شد ) Äآغاز آشنايي فر انسويان با زبان فارسي ٬ص.(١٩
20) Collège des Quatre-Nations

19) La Poterie
22) Antoine Galland

18) Gabriel Naude
21) Colbert
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ـکتابهايي که او از استانبول براي کتابخانه سلطنتي فرستاد ٬تاريخ قدسي بر مبناي سنت

محمدي که ترجمهاي از عربي بود و تذکره دولتشاه وجود داشت .اين مجموعه در سال
 ١٦٨٦وارد کتابخانه سلطنتي شد.
مجموعه لوتِ ِلي ه

٢٣

) ٬(١٧١٠-١٦٤٢اسقف شهر رم ٬که در ١٧٠٠نسخ خطي کتابخانه

خود را به کتابخانه سلطنتي بخشيد.
مجموعه مربوط به نخستين مأموريت پُل لوکا

٢٤

) (١٧٣٧-١٦٦٤بازرگان و سياح

فرانسوي .او در  ١٧٠٤از جانب چند تن از مقامات فرانسوي مأموريت خريد کتاب براي
ـکتابخانه شاهي را يافت و در  ١٧٠٨توانست ٢٢ـجلد نسخه عربي ٬فارسي و ترکي از
شرق براي کتابخانه شاهي خريداري کند.
مجموعه کتابخانه ژان تِونو

٢٥

) (١٦٩٢-١٦٢١که در سال  ١٧١٢براي کتابخانه

سلطنتي خريداري شد .تِ ونو خود بهخوبي به زبان فارسي آشنايي داشت.
مجموعه آنتوان دوگالن که ٬بنا به وصيت خود او ٬در سال  ١٧١٥به کتابخانه سلطنتي

بخشيده شد.
مجموعهاي که کشيش فرانسوا ُس َون و ميشل فورمون

٢٦

) (١٧٤٦-١٦٩٠که ٬در طي

مأموريت خود براي تهيه کتابهاي يوناني از دربار عثماني در فاصله سالهاي
 ٬١٧٣٠-١٧٢٩از استانبول خريداري کردند و براي کتابخانه سلطنتي فرستادند .اين
مجموعه شامل  ٥٦جلد کتاب بود.
مجموعه کُلبر که در سال  ١٧٣٢توسط ِس نيولِ ي ٢٧به کتابخانه سلطنتي فروخته شد .اين
مجموعه از خاورميانه و از طريق مأموران سياسي ٬مبلّ غان مذهبي يا خريداري از ديگر
مجموعهداران تهيه شده بود.
مجموعهاي که هيئت يسوعي در  ١٧٣٢-١٧٣٠از هند فرستاد .در  ١٧٢٨کشيش
بينيون ٢٨از کشيش لوگاـک ٬ ٢٩سرپرست مبلغان يسوعي فرانسوي مقيم هند ٬خواست تا
ـکتابهايي به زبان هندي براي وي به فرانسه بفرستد .در نتيجه ٬در فاصله سالهاي
 ١٧٣٢تا  ١٧٣٧کتابهايي براي کتابخانه سلطنتي فرستاده شد که نسخ خطي فارسي نيز
در ميان آنها وجود داشت.
25) Jean Thévenot
29) Le Gac

28) Bignon

27) Seignelay

24) Paul Lucas

23) Le Tellier

26) Michel Fourmont
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از ديگر مجموعههاي کتابخانه سلطنتي  ٬ميتوان از نسخههاي خطي نام برد که توسط
ژان اوتر ٬ ٣٠مقيم در اصفهان از  ١٧٣٧تا  ٬١٧٣٩به فرانسه ارسال شد و همچنين حدود
ـوي رويل ٬ ٣١مقيم در اصفهان از  ١٧٥٤تا ٬١٧٥٦
 ٢٠نسخه خطي فارسي که سيمون دو ِ

توسط کنت دارژانسون ٣٢از ايران به فرانسه فرستاد.

پس از انقالب فرانسه ٬کتابخانه ملي پاريس مجموعههاي زيباي نسخههاي خطي پير
سورت )هند( تهيه شده بود ٬خريد .در طي
ـبروي ٣٣درزمينه ادبيات را که از بندر
َ
دو ِ
لشکرکشيهاي فرانسه به مصر نيز ٬نسخ خطي فارسي که داراي نقاشيهاي زيبايي بود
به کتابخانه ملي راه يافت .پس از آن نيز ٬تهيه مجموعههاي نسخ خطي فارسي در فرانسه
دنبال شد که به غنيتر شدن هرـچه بيشتر نسخ فارسي کتابخانه ملي پاريس انجاميد.٣٤
مجموعه نسخ خطي فارسي اين کتابخانه داراي دو بخش است (١ :مخزن قديمي

فارسي شامل  ٣٩٠نسخه که تا پيش از سال  ١٧٣٩به کتابخانه سلطنتي وارد و سپس به
ـکتابخانه ملي پاريس منتقل شد؛  (٢ذيل فارسي شامل نسخههاي واردشده به کتابخانه
ملي از سال  ١٧٤٠تا به امروز که بالغ بر  ٢١٨١نسخه است )اين رقم به جز نسخههاي
خطي شرقي به زبانهاي عربي و ترکي است(.
پس از انتشار فهرست آبه ُس َون در  ٬١٧٣٩ادمون فانيان ٬ ٣٥که از سال  ١٨٧٣تا ١٨٨٤

در کتابخانه ملي پاريس اشتغال داشت در سال  ٬١٨٨٠فهرستي تهيه کرد که منتشر نشد و
بعدها ادگار بلوشه

٣٦

) (١٩٣٧-١٨٧٠از يادداشتهاي فانيان در تدوين فهرست نسخ

خطي فارسي کتابخانه ملي ٣٧استفاده کرد.
انتشار فهارس جديد نسخ خطي فارسي در ايران و اطالعات تازهاي که براي شناخت
هرـچه بيشتر نسخ خطي فارسي موجود در کتابخانه ملي پاريس از آن بهدست آمد ريشار
را بر آن داشت تا به انتشار فهرست جديد اقدام کند .وي ٬براي يافتن اطالعات بيشتر
درباره نسخ خطي ٬به کاتب ٬تذهيبکار ٬نوع کاغذ و شکل نسخه ٬که ميتوانست به
32) d'Argenson

31) Simon de Vierville

30) Jean Otter

, Splendeurs persans, p. 225.ـ34) Ã F. Richard

33) Pierre de Brveys

36) Edgar Blochet

35) Edmond Fanian

37) Catalogu e des m an uscrits persans d e la Biblio thèque N ation ale, Imprimer ie N ationale, Par is
1905-1933, 4 vols.
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شناخت محل استنساخ يا کتابت نسخهها کمک کند ٬توجه نمود.
ريشار ٬پس از مقدمه مفصل درباره چگونگي بهوجود آمدن گنجينه نسخههاي خطي
فارسي در کتابخانه ملي پاريس ٬براي هرـيک از نسخهها ٬اطالعاتي کتابشناختي
)عنوان اثر ٬مؤلف ٬موضوع ٬آغاز و خاتمه هر نسخه( بهدست داده ٬و سپس ٬به
نسخههاي ديگر همان اثر که در فهرستهاي کتابشناسي آمده اشاره کرده و در اين
زمينه از فهرستهاي استوري ٣٨و منزوي ٣٩بسيار بهره برده است .ريشار ٬همچنين ٬در
مواردي ٬از چگونگي راهيافتن نسخه به کتابخانه ملي پاريس ياد کرده است.
فهرست ريشار شامل  ٣٨٨نسخه خطي فارسي است که تا پيش از سال  ١٧٣٩براي
ـکتابخانه سلطنتي فراهم شده بود .از ويژگيهاي سودمند کار او تقسيمبندي دقيق و
نمايههاي جامع و کامل در پايان کتاب است .تنظيم اين نمايهها کار ريشار را در نوع خود
ممتاز ميسازد .با استفاده از آنها ٬خواننده ٬با کمترين ميزان اطالعي که از يک نسخه
دارد ٬ميتواند اميدوار باشد که مشخصات کامل نسخه مورد نظر خود را در فهرست بيابد.
نمايههاي مذکور به اين شرح است :نمايه عناوين آثار ٬نمايه متون غيرفارسي )عربي٬
ترکي ٬ارمني و التيني( ٬نمايه نامهاي مؤلفان ٬نمايه نامهاي کاتبان و خوشنويسان ٬نمايه
نامهاي مالکان يا خوانندگان )ـکساني که نسخه به دست آنها رسيده( ٬نمايه محل کتابت
نسخهها ٬نمايه نسخههاي تاريخدار يا تاريخگذاردني ٬نمايه نسخههاي فاقد تاريخ کتابت٬
نمايه نسخههاي داراي تذهيب و تصوير )با نامهاي نسخهآرايان( ٬نمايه مربوط به کاغذ و
جلد نسخهها ٬نمايه موضوعي ٬فهرست تطبيقي )با فهرست بلوشه(.
در نمايه موضوعي ٬شاخههاي هر رشته )در پزشکي :آناتومي ٬بيماريهاي گوناـگون(
نيز منظور شده است.
ريشار ٬براي فهارس مورد استفاده خود نمايهاي بهدست نداده ٬هرـچند ذيل هرـيک
از نسخهها به آنها اشاره کرده است.
فهرست ريشار ٬که حاصل تالش چندساله اوست ٬ميتواند سرمشقي ممتاز براي
فهرستنويسي باشد.
هدي سيدـحسينزاده
ٰ

38) Charles Ambrose Story, Persian Literature, London 1927-1971 and Leiden 1977-1984, 3 vols.
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