[ کتـابـخـانـه ی مـلی فـرانـسه ]
پژوهشگران ایرانی از قرن نوزدهم میالدی در مکتوبات

خود به کتابخانهی ملی فرانسه ،اهمیت آن و منابع فارسی و
پیشرو ،مقاالت
شرقی کتابخانه اشاره کردهاند .دو مقالهی ِ

مهمی هستند که در دههی  1350منتشر شده و اطالعات
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قابل توجهی از کتابخانهی ملی فرانسه ارائه میکنند.
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مقالهی نخست با عنوان «کتابداری شرقی در کتابخانهی

ملی پاریس» ،نوشتهی عصمتالملوک حکیمی در سال

 1353در نشریهی تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی
دانشگاهی دانشگاه تهران (ش ،)4و مقالهی دوم با عنوان

«کتابخانهی ملی فرانسه» نوشتهی شهال عالم مروستی
در سال  1354در نشریهی نامهی انجمن کتابداران ایران
(ش )31منتشر شده است.

ی شرقی درکتابخانهی ملی پاریس
کـتابدار 
عصمتالملوک حکیمی
دکترای تاریخ ،استاد بازنشسته دانشگاه تهران

ک بـه اپرا و در کـنار بورس یکی از مظاهر زندگی فرهنگی کشور فرانسه یعنی
ی نـزدی 
ش و خروش 
در قلب پاریس در محلهی پرجو 

ی با وسعتی در حدود  165000متر مـربع واقع شده است.
کتابخانهی مل 

ن بنا گنجانیده شده ،در حدود هـفت میلیون جلد کتب چـاپی 250000،نـسخهی خطی،
در گنجینههایی ک ه در طی قرنها د ر ای 

تاریخ این کتابخانه ا ز قرن چهاردهم میالدی شروع میشود و مجموعههای آن در آغاز در موزهی لوور نگاهداری میشد .ولی پس
ی شده است.کتابخانهی ملی شامل
از چندین نقل و مـکان و باالخره در قرن هفده میالدی به وسیلهی ُکلبر در جایگاه کنونی جمعآور 

هفت بخش مهم میباشد که عبارتند از :بخش کتب چاپی ،واردات ،مجالت ،نسخههای خطی ،تصاویر ،نقشه و اطلسها ،آثار عـتیقه

و نـشانها .کتابهای مربوط به موسیقی در کتابخانهی اپرا و هنرستان موسیقی نگهداری میشود .هر یک از بخشهای کتابخانهی
مزبور خود شامل چندین قسمت مهم میباشد .آنچه برای یک دیدارکنندهی شرقی قابلتوجه است آنکه دو قسمت از دو بخش اصـلی

ن کتابخانه (نسخه خطی ،واردات است) اختصاص به کتب و نسخ خطی شرقی دارد:
ایـ 
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انواع و اقسام مجالت ،روزنامهها به زبان فرانسه یا زبانهای دیگر ،اطلسهای جغرافیایی و غیره نگهداری میشود.
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 -1خدمات شرقی در بخش واردات

ی نوشته شده است ،در جزء نسخههای خطی و کتابهای چاپی غربی
ن اروپای 
زبا 

سرویس شرقی در بخش واردات ،در شمال شرقی ساختمان

س آن
ی تاالر و فهرستهای بزرگ مراجع جستجو و پیـدا نـموده و سـپ 
برگهدانها 

 -2قرائتخانهی قسمت شرقی

یو
کتابخان ه واق ع شده و شامل کتب عربی ،فـارسی ،عـبری ،ترک 
دیگر زبانهای شرق میباشد.کار این سرویس مطلقاً فنی بوده و
مربوط به سفارش و دریافت کتاب ،فهرستنویسی و غیره میباشد.

ی شرقی مسئول قسمت خود
ک ا ز زبانها 
و کتابدار متخصص هر ی 

ی اسـت.
بوده و دارای جـایگاه مـشخص 

قرائتخانهی قسمت شرقی ،در طبقهی فـوقانی ضـلع

شـمال غربی کتابخانه ملی واقع شده و در همین قسمت

ی و دیگر زبانهای شرقی جای
ب فارس 
ی و کت 
گنجینهی نسخ خط 

ص داده شـده بـسیار
دارد .تاالر کوچکی که به قرائتخانه اخـتصا 
جالب و دلپذیر میباشد .در قسمت تحتانی دیوارهی این تـاالر،

ی مراجع زبان
ن ا ز کتابها 
بـرگهدانها قرار دارد و قسمت فوقانی آ 

ت که
فارسی ،عربی ،هندی و ژاپونی به طرز جالبی تزئین شده اس 

جلب تـوجه مـراجعان و مـحققان شرقی را که برای تحقیق بدانجا
میآید مینماید .فعالیت این قـرائتخانه ا ز سو م فوری ه سال 1961

ج بعد
ی پن 
آغاز گردیده و ساعت مراجعه همه روزه از ساعت یک ال 

از ظهر میباشد.

گنجینهی قسمت شـرقی:

ن بخش نی ز نشریات
ش اطلسها و نقشهها حـفظ مـیشوند .د ر ایـ 
جغرافیایی د ر بخ 

زی ر دربارهی آسیا در دسترس مراجعهکنندگان قرا ر دارد.
مجالت:

کتابخانهی مـلی از هـر کشور شرقی چند نوع مجله به طور منظ م دریافت

ی میباشند .از
ب چاپی بـیشتر ادبـی و تاریخ 
میدارد .این مجالت نیز مانند کت 
ی کتاب ،ارمغان ،سخن ،وحید و هـنر و مـردم
مجالت فارسی زبان ،مجلهی راهنما 

در این کتابخانه نگهداری میشود.

ی دارن د د ر بخش
ی جـز آنـهایی که جنبهی کتابشناس 
ت شـرق 
کلیهی مجال 

ی دیگ ر نیز مانند
ی میشود .به عالوه کتابخانههای تخصص 
مجالت کـتابخان ه نـگهدار 

کتابخانه مؤسسه تحقیقات ایرانی در پاریس تـعهد دارنـد که صورت مجالت شرقی
ی ساالنه را به اطال ع مسئولین
خـو د را بـه کتابخانهی مـلی داده و کـمبو د شـمارهها 

بخش مجالت بـرسانند.

ی افزایش کتب در گنجینههای کتب شرقی:
چـگونگ 

به وسیلهی خرید :در سرویسهای شرقی انتخاب کتب ،به وسیله کـتابدار

ی هم کـتابخانه
ص هر قسمت انجام میگیرد و چـون کتابخانهی مل 
متخص 

ب مـیبـاشد از این رو کتبی انتخاب میگردد که
ی کت 
ی و هم محل نگهدار 
تـحقیقات 

ت که
ایـن گـنجینه شامل نسخ خطی زبانهای شرقی اس 

ولی تعداد کتب خطی فارسی  2500جل د میباشد،که بیشتر این

باشد و حـتی المـقدور سعی میگردد که از خرید کتب غربی که به زبانهای شرقی

ن ا ز سال 1905
این فهرست شامل چهار جلد میباشد .چاپ آ 

کـوچک خصوصی مـمالک شـرقی را خـریداری مینماید .خرید کتب در کـشورهای

نسخهها به وسیله بلوشه 1فهرست و چـاپ گـردیده اسـت.

ن کشور مورد نظر
گ و تـمد 
ن فـرهن 
ش مـیشو د ک ه مبی 
گفته شده اسـت کـوش 
ترجمه شده است احتراز گـردد.گـاه پیش میآید که کتابخانهی ملی ،کـتابخانههای

آغاز شده اسـت .فـهرست قـسمتی از نسخههای خطی عربی،

عربیزبان به وسیلهی نمایندگان کتابخانه انجام میگیرد ،ولی کتب فارسی بیشتر از

است هـنوز به طبع نـرسیده و کتابخانهی ملی درصدد تنظی م و

کتابخانه اهداء میگردد کـه مـیزان سـاالنه آن زیـاد نـیست ،ولی آنچه که قـابل

ی که در سالهای اخیر جمعآوری شده
ی کتابخان ه مل 
ترکی ،فارس 
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را در تاالر قرائتخانه نسخههای خطی تقاضا نمایند .اطلسها و کارتها و مجالت

ب چنانچه از پیش
ن کـت 
مورد استفاده دانشمندان و محققین قرار گیرد .در تهیهی ایـ 

متأسفان ه اینجانب تعداد تـمام نـسخههای آن را به خاطر ندارد.

پ آن است.
چا 

ی هـ م به وسیلهی مؤلفین
مؤسسات اروپایی ابتیاع میگردد .تعدادی از کتب شـرق 
اهـمیت است افزایش کتاب به وسیلهی مبادله میباشد.

تعداد کتب چاپی فارسی به  5000جلد میرسد کـه

ق انجام میگیرد:
مبادله :مبادلهی کتاب در سرویسهای شرقی به د و طری 

تاریخ ادیان تشکیل میدهد .عـالوه بـر ایـنها سعی شده است

 -1مبادله خارجی :تعداد کتابهای وارده از طریق مبادالت خـارجی

ب تاریخ ،تاریخ ادبیات ،متون قدیم ،سفرنامه و
بـیشت ر آن را کت 
تا کتب و مجالت مربوط به کتابشناسی ،فهرستها ،فرهنگها،

ط ب ه هر زبان به طور کامل
دایره المعارفها و دیگر مـراجع مـربو 

جمعآوری گردد.

آنچه از نسخ خطی و کتبی که دربـارهی شـرق بـوده و به
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ن بـرای دسـترسی به آنها بایستی ابتدا نشانهی آن را در
نگهداری میشو د و مراجعی 

مـبادله خـارجی و داخـلی.

قـابلمالحظه مـیباشد و افـزایش کـتب بـیشتر بدین وسیله صورت میگیرد .در
ی را انتشارات دانشگاه تهران تشکیل
س فارسی قسمت اعظم کتب مبادالت 
سروی 

میدهد.

 -2مبادله داخلی :بین کتابخانه ملی و کتابخانهی مدرسهی زبانهای شرقی و

کتابخانهی مؤسسههای تحقیقاتی شـرقی در پاریس نیز مبادالتی انجام میگیر د که

ل مجموعهها مؤثر است.
نقش آن نیز د ر تکمی 
فهرست کتب شرقی:

روشی که کتابخانهی ملی برای فهرست کردن کتب شرقی انتخاب نموده با

روش کتابخانه موزهی بـریتانیا در لنـدن و کتابخانهی کنگرهی آمریکا مغایرت دارد.
ن کتابخانه در تهیهی برگه ،به آگاهیهای بیشتری دربارهی کتاب داده میشود.
د ر ای 

تهیه مینمایند .در برگههای مجموعهها ابتدا شمارهی مجموعه،
سپس نام مؤلف ،عنوان کـتاب ،تاریخ انتشا ر و شمارهی راهنما

ذکر میگردد .تعداد هر یک از مجموعه نیز به وسیلهی شـمارهای
مـشخص میگردد.

برگهدانها :سرویسهای شرقی دارای برگهدانهای موضوعی،

مؤلف ،عنوان و ترتیبی میباشند .غیر از فهرست ترتیبی از دیگر

بدین ترتیب که تنها به برگهنگاری کتاب چاپ شده که در دسترس است قناعت

برگهدانها هر یک سـ ه  نـمون ه تهیه میشود .یکی از آنها در

باشد ،از آن برگه خاصی تهیه شده و همراه با برگهی جدی د در برگهدان قرار گیرد.

شـرقی فـرستاده مـیشود و سومی در سرویس فنی در دسترس

ب نیز در زمان گذشته نشر شده
ی از کتا 
نشده ،بـلکه کـوشش میشود اگ ر برگزیدها 

تاالر بزرگ مراجع قرار داده میشود و دیگری به قرائت خانهی

ی فهرست نمودن
ک بـرا 
به طور کـلی سـرویسهای شرقی این کتابخانه ابتدا هـر ی 

ن متخصص سرویس
کتابدار میباشد .به عالوه هر یک ا ز کتابدارا 

ب و ناشر نوشته میشود.
عنوانکتا 

برای استفاده خود تهیه نمودهاند .روی برگههای صورتیرنگ نام

کتب ،ضبظِ شکلی و آوانویسی 2جداگانه انتخاب نمودند که به وسیلهی آن نام مؤلف،

فنی برگهدان دیگری کـه حاوی برگههای صورتیرنگ میباشد،

قرا ر میگیرد .عنوان کتاب در سطری پایینتر به زبان اصلی کتاب نوشته میشود.

این بیوگرافیها ،به خصوص برای مؤلفین قرون گذشته ،از کتب

در قسمت راست برگه نوشته میشود ،و در زیر آن عنوان کتاب با آوانویسی و در

ب نـا م درست مؤلف میباشد.
همیشگی کتابدار د ر انتخا 

در قـسمت راست باالی برگه نوشته میشود و در مقابل آن همان نام با آوانویسی

خ انتشا ر به زبان فرانسه مـیباشد .شـمارهی راهنما
ولی نا م ناشر و محل نشر ،و تاری 
دنبالهی آن نام مقدمهنویس ،مصحح و غیره میآید.

ت تهیه میشود و نام مجله با آوانویسی نوشته
برای مجالت شرقی نیز فهرس 
مـجموعهها :سرویسهای شـرقی برای مجموعههای خود برگههای مخصوصی

مراجع و تاریخ ،استفاده مینماید .این برگه در حقیقت راهنمای

پینوشت:
1. Blochet; CataloguedesmanuscritsPersans de la
Bibliothèque Nationale.
2. Transcription and Transliteration.
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مـیشود.

ی تهیهی
ص برا 
ت نوشته شده است .کتابدار متخص 
موجو د اس 
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ن شـرقی
ف به زبا 
فهرست کتاب بدین صورت انجام میگیرد کـه ابـتدا نام مؤل 

کـامل و شرححال مختصر از مؤلفینی کـه کـتب آنها در کتابخانه
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صورالکواکب ،عبدالرحمن صوفی ،کتابخانهی ملی پاریس
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