جستوجویمیراثمکتوبایرانی
در گفتوگو با فرانسیس ریشار
ایرانشناس ،رئیس سابق بخش نسخ
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خطی شرقی در کتابخانه ملی فرانسه
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این بحث را مایلم از جایی شروع کنم که شاید ارتباط مستقیمی به

کتاب مقدس به زبان فارسی ،چون به ادبیات و شعر فارسی عالقه

مسیونرها و کسانی هست که برای اولین بار به شرق میآیند و یک تصویر به

البته من به داشتن این عالقه تردید دارم .شاید چیزی شبیه

کتابهایی از منطقهی ما ،یعنی ایران ،عثمانی و عراق و حوزهی میان رودان

ویژگیهای اورینتالیستی به نظر من در این خصوص بسیار حائز

واسطه و تاجر و فرستادگان سیاسی و مذهبی هستند .این افراد به مقاصد

ادبیات سراغ داریم؛ که بعدتر توسط آنتوان گاالن برای اولین بار

فرهنگی به این اقالم مکتوب و تصویری توجه دارند.

غربی ،روایتهایی به آن افزوده و یا کاسته میشود .در هر صورت

فهرستنویسی و نسخهپژوهشی نداشته باشد .و آن هم بحث ورود شرقشناسان،

داشتند.

خصوصی از یک دیگریِ اسرارآمیز را به غرب منتقل میکنند .در مرحلهی اول

به نگاه منتقدان جریان نقد پسااستعماری (پُست کولونیالیستی).

توسط اشخاص غیر پژوهشگر به اروپا منتقل میشود .در واقع این اشخاص،

اهمیت است .مثل نمونهی شاخصی که با هزار و یک شب در

دیگری به ایران و کشورهای اطراف سفر میکنند .و کمتر به عنوان یک میراث

به فرانسه هم ترجمه میشود .و بعد متناسب با سلیقهی فرهنگ

در مرحلهی اولی که کتابها و نسخههای شرقی به اروپا برده
باشد.

میکنند .اولین کسانی که نسخههای خطی از خاورمیانه به اروپا آوردهاند ،دو برادر

تا زمان لویی سیزدهم که تقریباً مقارن است با پایان رنسانس،

به قزوین سفر میکنند .در آنجا شروع میکنند به یادگیری زبان فارسی .اینها از

نوعی فکر میکنند که در ایران چیزهای بسیار قدیمی و ارزشمند
وجود دارد .مث ً
ال این برادران شاهنامهای را به اروپا میآورند که

ایتالیایی بودهاند .در پایان قرن شانزدهم .قبل از زمان شاه عباس .در حدود 1575

نمایندگان پاپ و ایتالیا بودهاند ،شاید هم اهداف جاسوسی داشتهاند که چندان

روشن نیست.

راه ایران برمیگردند به اروپا .در واقع چند چیز مهم را جستوجو میکردند .از جمله

اکنون آن را با عنوان شاهنامهی فلورانس میشناسیم .بعد از این

مرحله ،جریان مسیونرها آغاز میشود.

آیا در این زمان برای اروپاییها یک دیگری عجیب و اسرارآمیز

و غیر واقعی ساخته شده است؟

IWAN

مثل وابستگان خاندان مدیچی در ایتالیا.
بله ،تقریباً .اینها بعد برای دیدن پادشاه مغول به هند سفر میکنند .بعد هم از

عالقهی غربیها به متون شرقی علمی و تاریخی بیشتر میشود .به
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به نظر من جریان این قدر ساده نیست .چند گروه مختلف این سفرها را آغاز

میشوند ،شاید چندان انگیزههای فرهنگی در آن دخیل نبوده
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در این زمان خیر ،بعدتر این اتفاق رخ میدهد .در ابتدا این

نفوذ و رنگ بیشتری دارند .برای اینکه تا پیش از این چیزی دربارهی بغداد در اروپا

بدین جهت این سؤال را مطرح کردم ،چون بسیاری از

گروهی از علما به دنبال مسائل علمی و دقیق ،نسخههایی را به اروپا میآورند.

مینویسند و تصویر میکنند که به طور کلی ندیدهاند و زادهی

فهرستها به مصور بودن آنها اشاره نشده است .فقط به متن و جلد آن اشاره شده.

تفاوتها کمتر دیده میشود.

داستاننویسها و تصویرگران قرنهای  17و  18اروپا ،چیزهایی
اوهام و خیاالت اورینتالیستی است .چون یک دیگری اسرارآمیزی

برایشان ساخته شده که الزامی به رؤیت و وجود آن نیست .و

شاید به همین دلیل است که در کتابخانهی ملی پاریس،

نسخههای خطی از نظر نفاست ظاهری اهمیت بیشتری دارند
تا ارزش محتوایی.

بعد از انقالب فرانسه ،نقاشی ایرانی در اینجا اهمیت پیدا میکند.
یعنی از زمان ادگار بلوشه به بعد؟

خیر ،قبل از بلوشه .البته شخص دیگری مثل ُکلبر متون قدیمی ،متون کمیاب

و به ویژه جلدها را مشخص کرده است .برای اینکه جلدهای ایرانی ،عثمانی یا چرم

مراکشی در اینجا بسیار مورد توجه بوده است .و همچنین از زمان شروع رمانتیسیسم،

نمایشگاه بینالمللی پاریس ،ایران یک پاویون دارد؛ و این اولین نگاه جدی به هنر

است .سفرنامهها به تدریج این پدیدهای که شما به آن اشاره

زمان بیشتر با فرهنگ ایرانی آشنا میشوند .با چیزهایی مثل روغنها ،نقاشی گل و

میکنید را تسریع میکنند .در واقع قبل از سفرنامهها این طور

نبوده است .کسانی مثل تاورنیه و شاردن توصیفاتی از شرق ارائه
کردهاند که تأثیرگذار است.

آیا شخص فرانسوا ُس َون که در کتابخانهی ملی پاریس شروع

به فهرستنویسی کتابهای شرقی میکند ،این مسئله برایش

اهمیت داشته که فرهنگهای مختلف شرق ،مثل ایران ،عثمانی و
سرزمینهای عربی را از هم تفکیک کند؟

اول زبان آموزان شرقی ،گروه
توجه داشته باشید که گروه ِ

محدودی هستند که بیشتر انگیزههای سیاسی دارند .دوم عالمان

و کسانی که به دنبال کتابهای علمی میروند و محتوا ،فارغ از

اگزوتیسم برایشان اهمیت دارد .در مرحلهی بعد سفرنامهنویسان

تأثیر عظیمی را موجب میشوند .در قرن هفدهم میالدی تمام
این جریانها ،به شکل قصه و داستانهای هزار و یک شب ،رشد

میکند .توجه داشته باشید که مردم عادی این زمان در اروپا
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نسخههای مصور در قرن هفدهم به کتابخانهی ملی پاریس میرسد .اما در نخستین

در مرحلهی اول ورود نسخ خطی ،این تفاوتها را کمتر در
نظر میگرفتند .در مرحلهی دوم که تقریباً از  1630آغاز شده،
دو اتفاق مهم رخ میدهد ،که یکی از آنها آغاز نگارش سفرنامهها

عادت به کتابخوانی داشتهاند .خبرهای شرق در روزنامههای اروپا

به زیباییشناسی نقاشی ایرانی اهمیت زیادی میدهند .در نیمهی قرن نوزدهم ،در
ایرانی است .در این نمایشگاه ایران و ژاپن اهمیت زیادی دارند .مردم غرب از این

مرغ ،کاغذهای قدیمی یا ورقهای بازی.
به استثنای ُس َون و ُکلبر و یا شما که اولین کار جدی را در اواخر دههی 1980

انجام دادهاید ،کار کدام فهرستنگار دیگر ارزش بیشتری دارد؟ چرا که در کتابخانههای
چگونگی رسیدن کتابها .و همچنین فرهنگ
اروپا معموالً تبارنامهای وجود دارد از
ِ
اهدای کتاب توسط پژوهشگران و اندیشمندان پس از مرگشان وجود داشته است.

که نمونههای فراوانی از آن در کتابخانههای اروپا دیده میشود.

به نظرم شارل ریو در انگلستان که فهرستنویس کتابخانهی ملی انگلستان در

قرن نوزدهم بوده است .او به عنوان الگویی برای بعدیها شناخته میشود .کار مهم او
در ارائهی صحیح شناسنامهی کتاب بوده است .که مث ً
ال از کجا آمده یا اینکه شامل
چه محتوایی میشود.

از نظر زمانی چقدر پیش از شما بوده؟

حدود یک قرن؛ و شیوهی کارش شبیه به شیوهی فهرستنویسی یونانی بوده

است .و بسیار هم مشکل است .در ضمن تعداد نسخههای خطی قدیمی یونانی نیز
کم است و بسیاری از آنها تاریخ کتابت ندارند .در نتیجه کار روی نسخههای فارسی
هم بسیار مشکل بوده است .چرا که باید تحقیقاتی روی خط ،کاغذ و آرایش کتاب

منتشر میشود و در آنها تأثیر میگذارد .در نتیجه تصویری ویژه

انجام میشده تا اصالت و پیشینهی نسخه معلوم شود .شارل ریو در این زمینه ،برای

انگارهی شرق برای اروپاییان ،بیشتر به چه معنایی است و چه

متُدولوژی فهرستنویسی در ایران ،در جهان عرب و در غرب چه تفاوتهایی با

از ایران پیدا میکنند.

سیمایی از خود دارد؟ شرق یعنی اصفهان ،یا یعنی عثمانی و بغداد

و دمشق؟ کدام یک پرنگتر است؟

اصفهان به عنوان یک تیپ مهم شرقی شناخته میشود .به

ویژه توسط پییترو دال واال .ولی به نظر بغداد یا استانبول یا قاهره
10

منتشر نشده است .به نظرم موضوع این قدر ساده نیست و پیچیدگیهایی دارد.

بعدیها بسیار راهگشا میشود.

هم داشتهاند؟ شما به شخصه از چه شیوهای استفاده کردهاید؟

من در فرانسه از متدولوژی یونانی استفاده کردهام .یعنی بر اساس نسخههای

خطی ایرانی که به فارسی آداپته کردهام .تاریخ فهرستنویسی ایرانی تاریخ بسیار
جالبی است .در ایران فهرستهایی مثل فهرست ابن یوسف شیرازی و یا فهرست

اکتایی از نخستین فهرستهای مدرن محسوب میشوند .با آوردن اسم کتاب ،اسم

کار ارزشمندی است .این مسئله برای ایران خاوری ،افغانستان،

مؤلف و موضوع ،که برمیگردد به قبل از جنگ بینالملل اول .بعد محسن صبا در

هندوستان و آسیای میانه بسیار مهم است .چرا که در این حوزه

فهرستنویسی التین و یونانی را گذرانده است .او بعد از جنگ به ایران بازگشت.

نشده است.

دانشکدهی حقوق دانشگاه تهران ،که قبل از جنگ مقیم پاریس بوده ،و کالسهای
با تأسیس دانشکدهی حقوق دانشگاه تهران ،به گردآوری نسخههای فارسی اقدام
میکند .وی به همراه دو نفر دیگر ،یعنی محمدتقی دانشپژوه و ایرج افشار کتابخانه

انواع خط وجود داشته است .در نتیجه موضوع خط هنوز حل
منظورتان از خطوط ناشناخته ،از نظر خوشنویس است یا از

نظر نوع خط؟

را سامان میدهند .بعدتر ایرج افشار به گشایش ساختمان کتابخانهی مرکزی دانشگاه

هر دو .کتابی از زمان تیموری هست به نام تحفه المحبین

خیلی استفاده کردم .البته او بیشتر در پی متون فلسفی بود ،اما در کل شیوهی

ولی نمونهای از آنها آورده نشده است .به غیر از خط ،موضوع

تهران کمک میکند .من زمانی که شروع به فهرستنویسی کردم ،از دانشپژوهش

خوبی داشت .افشار هم شیوهی خاص خود در فهرستنویسی را داشت که البته تمام

ایرانیها از او پیروی نمیکنند.

که در آن اشاره شده هشتاد نوع خط وجود دارد .اسم میآورد،

کاغذ هم بسیار مهم است و نیاز به آنالیز آزمایشگاهی دارد تا نوع

و اسم کاغذ مشخص شود .همین طورُ ،مهر هم در نسخههای

بله ،در برابر شیوهی افشار ،فکر میکنم کسانی مثل نجیب مایل هروی قرار

خطی موضوع مهمی است ،تا بدین ترتیب وقفها ،کتابخانههای

شیوهی عالمانهی او قدری تفاوت دارد ،بیشتر به حائری شباهت دارد و قدری

جلدسازی و تذهیب و تشعیر هم مهم است .که شامل ساخت

میگیرند.

سنتگراتر است .به طور کلی موضوع کتاب و تألیف ،از ویژگیهای مهم تمدن ایرانی
است .در هیچ کجای خاورمیانه این تعداد نسخ خطی آراسته و مزین وجود ندارد .و

این یک میراث جهانی است .در نتیجه برای تربیت متخصصان این حوزه باید

همت بیشتری کرد .در این خصوص از سالها پیش با ایرج افشار خیلی

سلطنتی و به طور کلی تبارشناسی نسخه روشن شود .شناخت

سرلوحهها و عنوانها هم میشود .شناخت تمام این عوامل به
تاریخگذاری نسخ کمک میکند.

وضعیت فهرستنویسی کتابهای چاپ سنگی و سربی در

گفتوگو کردم .تنها از چند سال پیش در دانشگاه تهران تالشهایی در

خصوص شناخت کتابخانهها و مسئلهی آرشیو صورت گرفت.
به نظرم در فرهنگ ما معموالً مسئلهی آرشیو و بایگان ،به طوری که
در غرب بوده ،اهمیت نداشته.

خب این بیشتر یک پدیدهی غربی است.

آیا تصمیم به به روزرسانی فهرست خودتان دارید؟

بله ،جلد دومی دارد که هنوز منتشر نشده.

در این جلد به مرقعات و تک برگها هم اشاره شده؟

فقط تعداد کمی ،چون هنوز کار آرشیو کردنشان در کتابخانه به

در کار فهرستنویسی کتابهای فارسی موجود در کتابخانهی ملی

فرانسه که شما انجام دادهاید ،آیا برای بخشهای مختلف ،مثل جلد ،خط،

کاغذ و غیره ،متخصص جدا وجود دارد؟

خیر ،همهی این کارها را به تنهایی انجام دادهام .درست است که

حضور کارشناسان خوشنویسی در این حوزه بسیار حائز اهمیت است.

به غیر از خطهای آشنا و متعارف ،تعداد زیادی از خطوط اسم ندارند.
رسالهای دربارهی خطوط ناشناس نوشته که برگزیده شده است .به نظرم

IWAN

به تازگی در جریان جشنوارهی فارابی یک دانشجوی جوان ایرانی،
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اتمام نرسیده است ،و به فهرستهای فرانسوی اضافه نشدهاند.
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کتابخانهی ملی پاریس در چه مرحلهای است؟

کتابخانهی ملی فرانسه مجموعهی خوبی از کتابهای

چاپ سنگی و سربی ندارد .بهترین مجموعه در این خصوص در

بازدید از این نمایشگاه را داشتهاند .و گویا این یک سنت تیموری بوده است .به هر

کتابخانهی بوالک دانشگاه اینالکو نگهداری میشود .و فهرست
سنگی و سربی کتابخانهی پاریس مشخص شده و در آینده به

علما ،دانشمندان و نویسندگان از کتابخانهی شاهان و به امانت گرفتن نسخ خطی.
مث ً
ال وقتی حافظ ابرو میخواهد کتاب خود را تألیف کند و چون سفارش پادشاه بوده،

شکل آنالین منتشر خواهد شد .همچنین در آینده به موضوعات
دیگری هم خواهیم پرداخت .مثل تاریخ نقل و انتقال کتابها

و چگونگی رسیدن آنها به کتابخانهی ملی پاریس .که به نوعی
تبارشناسی یا ساخت دوبارهی کتابخانههای مهم در گذشته است.

مثل کتابخانهی معروف اردبیل در دورهی صفوی که مهر به
خصوصی دارد و نشان میدهد چطور وقف شده است .یا نمونههای
دیگری که با بررسی مهرهای آنها متوجه شدهام که آن کتابها

شکل دیگری هم برای استفاده از کتابخانهها وجود داشته است .یعنی استفادهی

شاهرخ تیموری اجازهی استفاده از کتابهای تاریخی خود را به حافظ ابرو میدهد.
در این فرایند که کتابی به امانت داده میشده ،حتماً کتابداری وجود داشته تا تاریخ
تحویل و بازگشت کتاب را ثبت کند .در مدارس دینی وضعیت طور دیگری بوده

است .به طوری که علما و مدرسان این مدارس کتابهایی برای خود داشته که برای

شاگردان میخوانده و آنها استنساخ میکردهاند.

به عنوان آخرین سؤال مایلم بپرسم که کتابخانهی ملی فرانسه نسبت به

به کتابخانهی شاهان صفوی تعلق داشتهاند .مثل کتابخانهی

کتابخانهی مجلس در تهران ،کتابخانهی ملی در تهران ،کتابخانهی آستان قدس

البته به این نکته هم باید توجه کرد که سنت آرشیو کردن

مرعشی نجفی در قم چه جایگاهی دارد؟ با توجه به اینکه میدانیم تعداد کتابهای

سلطنتی شاه عباس.

یا بایگانی کردن ،و حفظ کتابخانهها ،به طوری که در اروپا
شاهدش هستیم ،در ایران به طور جدی وجود نداشته است .تعداد

کتابخانههای مهمی که در تواریخ ما از آنها نام برده شده چندان

زیاد نیست .مثل کتابخانهی بایسنقر میرزا در هرات ،کتابخانههای

سلطنتی شاهان صفوی ،و بعد هم کتابخانههای شاهان قاجار در
تهران.

بله تا حدودی این طور به نظر میرسد .در اروپا اولین

کتابخانهی عمومی برای مردم به قرن هفدهم بازمیگردد .یعنی
کتابخانهی شاه فرانسه و کتابخانهی سن ژرمن دپره .این کتابخانه

رضوی در مشهد ،کتابخانهی موزهی بریتانیا ،کتابخانهی ملی قاهره و کتابخانهی
فارسی کتابخانهی ملی پاریس زیاد نیست .به نظرم چیزی در حدود  3000جلد.
احتماالً از نظر تعداد ،کتابخانهی ملی پاریس بعد از تمام اینها قرار میگیرد.

ولی از نظر نفاست آثار ،خیر .کتابخانهی ملی پاریس از نظر قدمت آثار تاریخی و

نسخ مزین جایگاه قابل توجهی دارد .بیشتر کتابهای فارسی تا جنگ بین الملل
اول به پاریس رسیده ،و بعد از آن بسیار کم به این مجموعه اضافه شده است .در
واقع کتابهای فارسی بسیار زیادی در زمان ُکلبر اضافه شده که اکنون شاهدش

هستیم .تا سال  ،1740تقریباً  400کتاب فارسی هست .در زمان انقالب فرانسه ،در
کتابخانهی ملی پاریس  1500کتاب خوب فارسی وجود داشته است .این جریان در
قرن نوزدهم همچنان ادامه دارد .یعنی خرید کتابهای خطی فارسی علمی و بعد از
آن کتابهای هنری .تعداد کتابها در قرن بیستم نهایتاً به  3000میرسد.

دو روز در هفته برای استفادهی محققان و مردم باز بوده است.
تقریباً در همین زمان کتابخانهی کوچکی هم در استانبول بوده

االن برنامه یا بودجهای برای خرید نسخ خطی فارسی هست آیا؟

آسیای مرکزی ،شرایط فرق داشته است .در واقع تعریف کتابخانه

ممنون بابت زمانی که به این گفتوگو اختصاص دادید.

که استفادهی عمومی هم داشته است .اما در ایران ،هندوستان و
فصلنامهی فرهنگی هنری شمارهی 1

شده که به نمایش نسخههای نفیس اختصاص داشته است و نزدیکان دربار امکان
حال اطالعات بیشتری از این وضعیت نداریم.

دیجیتال آن قابل دسترس است .به هر حال کتابهای چاپ
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میدانیم که در زمان نوروز نمایشگاه کتابی در یکی از کاخهای هندوستان برگزار

در این سرزمینها متفاوت بوده است .یعنی در این کتابخانهها،

کتاب مینوشتهاند یا استنساخ میکردهاند .اما چندان شکل
استفاده از این کتابخانهها برایمان روشن نیست .به ویژه استفاده
برای عموم .اطالعات ما در این خصوص چندان زیاد نیست .اما

میدانیم که به هر حال کتابهای خوبی در این کتابخانهها وجود

داشته و حتی فهرستهایی هم بوده .و نیز اسنادی موسوم به
«عرضهداشت» .مث ً
ال بر اساس کتابی با عنوان «آیین اکبری»

خیر .مدتهاست که چنین تصمیمی وجود ندارد.

Entretiens avec Francis Richard
à propos de la recherche sur
le patrimoine écrit de l’Iran

IWAN
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Francis
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Richard est un iranisant
français de renom et un spécialiste des
manuscrits persans dont une grande
partie de ses recherches sur les documents écrits de l’Iran a été conservée à la
Bibliothèque nationale de France. Parmi
ses travaux d’édition les plus importants
il convient de mentionner le Catalogue
des manuscrits persans, publié en 1989
et conservé au Département des manuscrits de la BNF. Au cours de ces
entretiens ont été évoquées des questions telles que « l’archivage dans
l’histoire des bibliothèques iraniennes », « les modalités d’importation
des manuscrits persans dans les bibliothèques et collections française »
et « l’état de l’archivage » de ces œuvres.

