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   و تعاريف آني خطّيها  نسخهينويس عناصر فهرست
  عنوان اصلي نسخه .١

 .ف آن را بر اثر اطالق كرده باشد اصلي يا نام كتاب، عنواني است كه مؤلّعنوان

  عنوان مشهور يا ديگر .٢
  عنواني است كه اثر،گونه كه از نامش پيداست  از عنوان اصلي بوده و همانسواي

 .آن نام نيز شهرت دارد به

  ضوع نسخهمو .٣
گيرد و براي  كند در اين قسمت قرار مي  بحث ميها  آنة كه نسخه دربارموضوعاتي

 .كاربرد  بهموضوعات بايد سعي كرد اصطالح مرسوم و متناسب قديمي را درباره اثر
مثالً . وجه متناسب نيست كه آثار قديمي با اصطالحات جديد شناسانده شود هيچ  به

 .كاربرد  به و ممالك را بايدمسالكافيا اصطالح جغر  بهدر مورد كتب مربوط

  ي كتابشرح كلّ .٤
عنوان  اي با نسخه: عنوان نمونه  به. چكيده و مختصري از محتواي نسخهبيان
حال تبار و خاندان  شرح: ي كتابشرح كلّ) (تاريخ: موضوع نسخه: (نامه نسب

 .)شاهان صفوي در ايران است

  استناد كتاب شناختي .٥
  نيز ذكر شده برايها اعات نسخه در آنساير منابع كه اطلّ  بهنمايي و راهارجاعات

 .اعات بيشتردست آوردن اطلّ به

  فمؤلّ .٦
في تفضيلي معر. ف فردي است كه نسخه را تأليف كرده باشد آورنده يا مؤلّپديد
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لقب، نام و احياناً نام پدر و اجداد، : اعات الزم و مفيد دربارهف شامل اطلّمؤلّ
 …د و وفات ويخ تولّشهرت، تار

  مترجم .٧
 .زبان فارسي ترجمه كرده باشد  به كه كتاب راشخصي

  شارح .٨
 . كه كتاب را شرح داده باشدشخصي

  محشي .٩
 .نويسي نسخه را انجام داده است  فردي است كه حاشيهنام

  حاشيه نسخه .١٠
عباراِت متن   بهمطالب وابسته: شناسان عبارت است از  در اصطالح نسخهحاشيه

طوري كه تمام  گانه صفحات نسخه به هاي سه هاي كناره مندرج در قسمتكتاب، 
ر برخي با هامش فرق آشكار دارد لذا برخالف تصو. ها را شامل نگردد  كنارهةزمين

 ةنگارش رساله يا كتاب مستقل در تمام زمين: زيرا كه هامش عبارت است از
 ديگر  ةفحه در هامش صفح مطالب هر صةاي كه دنبال گونه ي بههاي كتاب خطّ كناره

: نمايند چندين نكته اشاره مي  بهاعات نسخهنگاران در ذكر اطلّ فهرست. آمده باشد
ل اعم از توصيفي، تشريحي، لغوي، ذكر نوع و اقسام حواشي مختصر يا مفصّ .١

زمان . ٣ …اكثر اوراق، بعضي اوراق و: بيان مقدار حواشي. ٢ …تفسيري، ادبي و
 .شينگارش و كتابت حوا

  نوع نسخه .١١
شود و از حيث مطالب نيز  ي كه از طرف عرض باز مييها  يا نسخهنسخه :بياض

قه هاي پراكنده و متفر بدين معني كه در اشعار و ادعيه و نوشته. وار است مجموعه
  ضبط شده باشد

اي مجموعه :نگجهم كه بعضي ارتباط با ق و معموالً بي است از آثار پراكنده و متفر
همين مالحظه است   به ويمعني کشت  بهنگ در لغتج.  و احياناً مختصر استلمفصّ
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سفينه .  سليمانيةكار رفته است، مانند سفين  بهكه سفينه هم در تسمية بعضي از كتب
  .نگ استعمال شده استجاي ج  بههم

اي كه آثار با هم  گونه  چند اثر در يك نسخه تحرير شده باشد بهيعني: مجموعه
 اي كه ديوان حافظ و ديوان سلمان و رساله مثل آن. موضوعي داشته باشندارتباط 

خط يك   بهممكن است كه سراسر مجموعه. نثر در يك نسخه جمع شده باشد به
 مجموعه درممكن است كه . چند خط مختلف باشد  بهشخص باشد و ممكن است

ندازه بودن در هاي مختلف كتابت شده است براثر هم ا كلي در زمان  بهچند اثر كه
  .افي شده باشدد صحيك مجلّ

چركنويس ةهاي يك نويسنده است که جنب  يادداشتمجموعه ):سواد(ده مسو 
  .دارد

 يا قرآن معمولي آن است كه يك كتاب در يك نسخه باشد، مثل ةنسخ :معمولي
) الدفعتين بين(د  كه در يك مجلّكليله و دمنه يا حافظ ديوان يا سعدي گلستان
  .شده باشدكتابت 

  تقسيمات نسخه .١٢
ف با ذكر عنوان هر مبحث نقل بندي مندرجات تأليف طبق نظر مؤلّ  تقسيمكليات

 .گردد بياني فهرست مندرجات، ابواب و فصول و خاتمه ارائه مي  بهشود مي

  تاريخ تأليف .١٣
 .)هجري قمري و شمسي( است كه نسخه تأليف شده است سالي

   تأليفمحلّ  .١٤
 .جا تأليف شده باشد ن كه نسخه در آشهري

  مهدي اليه .١٥
 . شده استهياو هد  بهنام او تأليف و  به كه كتابكسي

  هاي نسخه افتادگي و نقص .١٦
 :موارد زير اشاره داشت كه  بهتوان  جمله مياز
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  .كامل است *
* ل ناقص استاز او.  
  .از آخر ناقص است *
 …اوراق مياني ناقص است و *

  ها آفات و آسيب .١٧
خوردگي، پارگي، رطوبت،  پوسيدگي، موش: امل فيزيكي نسخه شتوضعي
 .شود را شامل مي... ، شكنندگي، و زدگي، اسيدي زدگي، ساييدگي، موريانه كپك

  آغاز .١٨
 .شود  سطر آغاز متن نسخه را شامل ميچند

  انجام .١٩
 .شود  سطر آغاز متن نسخه را شامل ميچند

   متننوع خطّ .٢٠
شناسان  ه كتابام مورد توجاالي مشناسي كه از قدي ترين نكات كهنسال نسخه  مهماز

ت، مخطوطات بوده است كه بنابر همين اهمي و ها نوشته  دست نوع خطّ قرار داشته،
شناسي كتب  گرفته و سرلوحه مباحث نسخه نگاران معاصر قرار  فهرستةمورد مداقّ

  .ي استخطّ
ساس ي رايج در ممالك اسالمي برا خطوط اصلي موجود در آثار و كتب خطّانواع

ق، كوفي، نسخ، ثلث، محقّ: ن اسالمي عبارتند ازاطي در تمدتاريخ مدون خط و خطّ
 .ريحان، رقاع، توقيع، تعليق، شكسته تعليق، نستعليق، شكسته نستعليق و سياق

  خطّ،نويسان رايج شد ن اسالمي، در ميان نسخهي كه در تمد خطّنخستين :كوفي
 مصْحفن اسالمي در كتابت سي در تمدنوي  نسخهةكوفي است كه در نخستين دور

گونه اعجام و اعرابي   كه هيچ صورتي  بهرفت، كار مي هاي عربي به و ديگر نگارش
  .نداشت
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 كوفي دوره نخست را كه عاري از اعجام و اعراب است در عرف قلم :كهن كوفي
  .نامند شناسان كوفي كهن مي نسخه
ب سياه و نيز اعجام و  از مركّقرآن ام در نگارش آياتمرور اي به :لمتحو كوفي

شنگرف، زعفران، سيلو و زنگار :  مانندهغير هاي مختلف گياهي و اعراب با رنگ
  .خوانند ل ميشناسان كوفي متحو كردند كه اين شيوه را نسخه مشخص مي

خط ريحان   بهشده و در باريكي  از خط كوفي كتابت ميتر باريك: شرقي كوفي
  .نزديك است

تر است و يك خصيصه آشكار آن   نسخ نزديكخطّ  به شيوهاين :ستانترك كوفي
  .ر شده استميخ، گويا كه از خط ميخي متأثّ  بهشباهت هيأت عمودي حروف است

 هجري مورد ٤تدريج از قرن   بهنويسي كه  در نسخهترين خطّ  شايعشك بي: نسخ
ولت در نوشتنجهت سه  بهاين خطّ.  نسخ بوده استگرفت، خطّ ه بيشتر قرارتوج، 

 نسخ شهرت خطّ  بهرو از همين. (مقبوليت زيادي يافت و ناسخ ساير خطوط گرديد
  . نسخ معمول بوده استدو شيوه در كتابت خطّ). يافته است

 كوفي در خطّ.  تا اوايل نيمه دوم از سده هشتم هجري معمول بودكه: كهن ةشيو
اردي كلمات و حروف مشكول اين شيوه از زيبايي چنداني برخوردار نبود و در مو

  .اند ضبط شده
ل، دور  اوة هشتم هجري آغاز شد كه برخالف شيوةم سد دوة نيماز: جديد نسخ

 زيباشناسي را بيشتر ةتر و زيباتر شده و كاتب جنب حروف بيشتر، قلم نسخ منسجم
داده است نظر قرارمد.  

و تبديل در اسنادي ف و تغيير  و منشيان براي جلوگيري از تصركاتبان :تعليق
همچون احكام، فرامين، ترسالت و منشآت كه شامل نكاتي از جمله رموز و اسرار 

 حروف آن در در اين خطّ. كردند  تعليق استفاده ميديواني و حكومتي بود از خطّ
  .شد هم كتابت مي  بهسطر پيوسته سرتاسر هر
نويسان در   گرايش نسخهتعلّ  بهل قرن هشتم هجري اوة از نيمتدريج به: نستعليق

 نستعليق جهت سرعت بيشتر در نگارش مكاتب و مراسالت، خطِّ  بهتندنويسي و
كتابت   بهظهور نمود كه منحصر)  تعليق با خط نسخ بودكه تركيب خطِّ(



  ٤٥٦  قند پارسي

  

 اديهجس ةصحيف و البالغه نهجهاي عربي همانند  هاي فارسي نماند و كتاب نگاشته
  .نگارش درآمد  بهاي نستعليق زيبغيره نيز بعضاً با خطِّ و

ا بعد از  ام،نوشتند  نستعليق ايراني ميةشيو  به ايراني ساكن در ممالك ديگركاتبان
نمايش   به خاص خود را با الهام از نستعليق ايرانةي شيو، كاتبان محلّها رحلت آن

 خطِّ  بههايي كه در ممالك غير ايران في نسخههمين جهت براي معر  بهگذارند و مي
 كتابت بيان جغرافياي محلّ  بهانتساب خطِّ)  نسخهمانند خطِّ(نستعليق نوشته شده 

  …هري، نستعليق ترك ولنّءانستعليق هندي، نستعليق ماورا: مانند. شود مي
جهت   بهها بيشتر است، خطوطي كه دوِر آن  به كاتبانگرايش :نستعليق  ةشكست

  كه كاتبان حروف را در خطِّتندنويسي و اصل كم كوشيدن در كتابت سبب شد
شناسان و  ميان خط وجود آوردند كه در هي در كتابت بنستعليق بشكنند و خطّ

 ة مذكور از سدخطِّ.  نستعليق يا شكسته شهرت يافتةشكست  بهشناسان نسخه
كار   بههاي ادبي و مكاتيب ها، بياض نگ براي نگارش آثار ادبي، كتابت جميازده
  .رفت مي

ر، براي محاسبات ديواني، اسناد و دفاتر داخل و هاي متأخّ  در دورهبعدها :سياق
معروف ) سياقت (=خط سياق   بهگرفت كه  ديگري مورد استفاده قرار ةخرج، شيو

كردند كه خواندن آن  كاتبان اين خط براي اعداد و كلمات اختصاري وضع مي. شد
  .براي بسياري آسان نبود

ني داشت در كتابت طوط ديگر كه برخي جنبه تفنّ، خها  بر اينعالوه :خطوط ديگر
رقعه، غبار، : رفت مانند كار مي عات و كتب ادعيه بهها، مرقّ اسناد و استنساخ نامه
ي وا و مثنّطغرا، سياه مشق، معم…  

٢١. خط تكيفي  
اند كه خوبي و بدي  ت خط، مراتبي قائل شده براي نشان دادن كيفيشناسان  خط

 :نمودند ممتاز، عالي، خوش، خوانا، ناخوانا ذكر مي: همانندخطوط را با واژگاني 
ي است كه در نهايت زيبايي باشد و مطابق با قواعد و اصول  خطّصفت: ممتاز

  .خوشنويسان تحرير شده باشد
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  .تر كتاب شده است  ممتاز پاييناي از خطِّ مراتبه  بهي است زيبا كه خطّصفت: عالي
اط گاهي در بافت ه زيبا باشد، هرچند خطّ را دارد ك»خوش« صفت يخطّ: خوش

  .خط از قواعد و اصول خوشنويسي دور شده باشد
  .آساني خوانده شود، هرچند كه زيبا ننمايد  بهي است كه خطّصفت: خوانا
  .سهولت خوانده نشود  به كهيخطّ: ناخوانا

   حاشيهنوع خطّ .٢٢
 .٢٠بند شماره   به كنيدرجوع

  )در هر صفحه(تعداد سطور  .٢٣
شود   ذكر ميها ر باشد، تعداد آنتبي كه تعداد سطور بين چند عدد محدود متغي كدر
ي مختلف طوركلّ  بها اگر چنانچه سطورام).  سطري١٩, ١٧, ١٦ شود نوشته مي: مثالً(

 .نماييم  استفاده مي»السطر مختلف« ةبود از واژ

  كاتب  نام .٢٤
 .آورده است تحرير درةرشت  بهف است كه اثر راجز مؤلّ  به فرديكاتب

  كتابت  محلّ .٢٥
 . تأليف متفاوت است است كه كتابت نسخه انجام گرفته باشد و با محلّشهري

  كتابت تاريخ .٢٦
اي  جز زمان تأليف است و ممكن است نسخه  به)هجري قمري و شمسي (زماني

 .رشته تحرير درآمده باشد  بهپس از تأليف مجدداً توسط فردي

  كتابت ارزش .٢٧
 :رد زير اشاره داشتموا  بهتوان  جمله مياز
  .مغلوط .١
 .كم غلط .٢
  …بدون غلط و .٣
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 . و تاريخ نونويسيكاتب نونويس، محلّ .٢٨

  كاغذ صاتمشخّ .٢٩
شناسي است كه در  هاي نسخه صهي از ديگر مشخّهاي خطّ  نوع كاغذ نسخهتعيين

نويسي انواع كاغذهايي كه بيشتر در نسخه. ه بوده استطول تاريخ همواره مورد توج 
 : است عبارتند ازهشناسي مفيد فايد لحاظ نسخه  بهها ت آنمعمول بوده و شناخ

م هجري، نوعي  دوة نخست از سدة نخستين بار در نيمبراي :سمرقندي كاغذ
شود كه در اندك زمان در مراكز  ط اسيران چيني در سمرقند عرضه ميكاغذ توس

هاي  هصاز مشخّ. يابد نام كاغذ سمرقندي شهرت مي  به سياسي جهان اسالمـ علمي
 ياي بر رو طوري كه دانه هضخيم بودن و صاف بودن آن ب  بهتوان اين كاغذ مي

  . اشاره كرد،شد هاي آن ديده نمي صفحه
 توان شده و از انواع آن مي  كه در خراسان توليد ميكاغذهايي :خراساني كاغذ

كاغذ سليماني، نوحي، فرعوني، طلحي، جعفري و طاهري اشاره داشت كه اسامي  به
اس و برخي ديگر همچون عب ه و بنيامي روزگار بني  بهدهد كه برخي ها نشان مي آن

  .باشد  والي خراسان ميشيدالر روزگار هارون  بهسينا و يا سليماني عصر ابن  بهفرعوني
گويند كه در ميان كاتبان مرسوم بوده و در   از كاغذ را مينوعي :خانبالغ كاغذ

اين كاغذ در ايران و ديگر كشورهاي . مده استحاصل آ  به)پكن، چين(خانبالغ 
شده  كار گرفته مي  بههاي عربي و فارسي غرض كتابت مصْحف و نگارش  بهاسالمي

كار   بهبيشترنويسي  كاغذي بوده مستحكم، ضخيم، و رنگ حنايي در آن نسخه و
  .شده است برده مي
. آمده ا عمل مي بوده است ضخيم و درخشان كه در نواحي ختكاغذي: ختايي كاغذ

  )كاغذ خانبالغ  بهبنگريد(
، و گاهي فراهم )قرآن (مصحفنويسي، براي كتابت   ادوار نسخهدر: پوستي كاغذ

طوري   بهاند، كرده هاي هنري از پوست حيوانات استفاده مي آوردن و كتابت بياض
د و ان زده مانند طبق كاغذ، و سپس برآن مهره مي  بهاند ساخته كه آن را نازك مي
كاغذ پوستي را بيشتر . اشداند كه حالت شكنندگي نداشته ب كرده صاف و ماليم مي
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 و قرآنهايي از  نسخه. اند آورده عمل مي  بهـ خاصه پوست دل آهو  ـاز پوست آهو
هاي   در كتابخانهـ حاصل آمده  به از پوست آهوها كه كاغذ آن  ـهاي هنري بياض

  .جهان موجود است
شده است كه سفيدي،  از كاغذ بوده كه در شام ساخته مي نوعي :شامي كاغذ
  .هاي آن است افي و ماليمي از ويژگيشفّ

جهت كتابت دفترهاي حساب و   به نامرغوب و كم بها كهكاغذي: دفتري كاغذ
  .اند برده كار مي  بهها هاي سياق و سواد کتاب كتابچه
كه كاتبان، دفترهاي  ديگري از كاغذ نامرغوب و كم بها بوده نوعي: كاهي كاغذ

 اين كاغذ از جنس كاه. اند نوشته آن مي ها را بر ها و رساله حساب و گاه تمام كتاب
  .دار ناهموار بوده است آمده كه دانه عمل مي به

عنوان مركزي از مراكز   به هندوستانةقار  نهم كه شبهة سداز :كشميري كاغذ
كاتبان، نوعي ديگر از كاغذ ميان  فرهنگي در شرق جهان اسالم شناخته شد، در

هاي سفيد و  اين كاغذ كه بيشتر رنگ. آمد عمل مي  بهرواج يافت كه در كشمير
 مهره خورده آهاركار رفته، بسيار نازك و عموماً   بهنويسي جهت نسخه  بهنخودي آن

 هندوستان كتابت ةقار هاي فارسي كه در شبه ي از نگاشتههزاران نسخه خطّ. است
  .نويسي گرديده است روي اين كاغذ نسخهشده است؛ بر 

ه هند كاغذسازي رونق خود را قار بعد در ايران و شبه  به١١ ة سداز: بتي كاغذ
 بزودي جاي ،هندوستان رسيده بود  بهط اروپايياندست داد و نوعي كاغذ كه توس از

بور نقوشي زدر درون نوعي از كاغذهاي م. را گرفت) هندي (=كاغذ كشميري 
ه هند آن را كاغذ بتي قار همين جهت كاتبان شبه  بهداشت گويا پيكرنما ووجود 

هاي كاغذهاي فرنگي آن است كه چون آن را در معرض  از ويژگي. اند خوانده مي
شود كه در درون كاغذ با ماشين تعببيه  نور قرار دهيم، نقوش و خطوطي مرئي مي

  .شده است
غذ ظروفي را از مايع نشاسته پر  ساختن اين كابراي: )درهمي( ابري كاغذ
ريختند و كاغذ را بر  هاي مورد نظر را مي اند و بر روي مايع مذكور رنگ كرده مي
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ابر داشت بر   بهگاه كه اشكال موجود در مايع كه مانندگي گذارند تا آن روي آن مي
  .روي كاغذ منعكس گردد

ر قسمت دوم، پس از د. ابري آبي و ابري آهاري:  ابري بر دو قسم بوده استكاغذ
 نهم ةاين نوع كاغذ از سد. ساختند اق ميزدند و بر عمل مذكور، كاغذ را مهره مي

هاي  هاي خط و رساله ميان كاتبان رواج بيشتري يافت، و بيشتر در كتابت قطعه در
  .شد كوتاه از آن استفاده مي

با الوان و ط كاغذسازان  است از انواع كاغذهاي ابري كه توسكاغذي :الون كاغذ
هاي  كاغذيان در رنگ دادن كاغذها با رنگ. شده است هاي مختلف رنگين مي رنگ

اين   بهاند كه در اصطالح كرده زرد، سرخ، آل، كبود زنگاري و كاهي استفاده مي
هاي عودي، سبز گلگون و نارنجي  اند، و يا از رنگ گفته مي» مفرده الوان«كاغذها 
  .اند ناميده ب ميه را الوان مركّاند كه اين دست برده بهره مي

، مرادآبادي، )مأمون خليفه  بهمنسوب( آبادي، مأموني دولت  بهتوان مي: از انواع ديگر
  :غيره اشاره نمود خونجي، بغدادي، عادلشاهي و

  . تعداد اوراق نسخه استذكر: تعداد اوراق ـ
 قطع كتاب ةازاند.  عرض اوراق نسخه استة طول در اندازةانداز: اوراق اندازه ـ

در تمدع بوده استن اسالمي بسيار متنو،هاي  ترين اندازه ترين و معمول  ولي مهم
  :ها عبارتند از قطع كتاب

 از قطع كتاب است كه در اواخر عصر مغوالن و اي اندازه :)تيموري(  سلطاني  قطع
 آن اين جهت  بهي در ايران رواج يافت کههاي خطّ اوايل عهد تيموريان براي كتاب

  .متر است  سانتي٣٠×٤٠طول و عرض تقريبي آن . گويند را قطع تيموري نيز مي
گويند كه هنگام خواندن كتاب قطع  اين جهت رحلي مي  به قطع رااين :رحلي  قطع

قطع مزبور . اند داده قرار ميـ  رحل يعني ـرحلي، آن را بر روي چهارپاية چوبي 
  .هاي تقريبي زير است داراي اندازه

  .متر  سانتي٢٧، عرض ٤٢طول : كوچكرحلي  *
  .متر  سانتي٣٠، عرض ٥٠طول : رحلي متوسط *
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هايي چون  هاي كتاب عموماً نسخه. متر  سانتي٣٠، عرض ٦٠طول : رحلي بزرگ *
 فردوسي كه در مجالس و محافل قرائت و ة مولوي، شاهناممثنوي مجيد، قرآن

  .شده، با اين قطع بوده است خوانده مي
  .متر  سانتي١٠×١٩طول و عرض تقريبي   به قطعي استةانداز: رقعي  قطع
طول و عرض تقريبي  به( قطع در گذشته داراي سه اندازه كوچك اين :وزيري  قطع
١٥×٢١( ،)بوده است) ٢٠×٣٠بزرگ (و ) ١٦×٢٤ط متوس.  
طول و عرض همسان   بهي استهاي خطّ هاي نسخه ترين قطع  كهناز :خشتي  قطع

  .و برابر
بندي  شده و شيرازه  ميه است كه از جانب طول آن باز و بستاي نسخه :بياضي  قطع

بياض   بهسازان نويسان و كتاب ميان نسخه آن از طرف عرض اوراق بوده که در
ها كه بيشتر  بياض  بهشهرت داشته است، قطع بياضي منسوب است و مخصوص

 )هآمد غرض اشخاص فراهم مي  بهكه(هاي ادبي  كتب ادعيه، زيارات و مجموعه
  .شده است هيأت مذكور صحافي و جلد مي به

داراي طول و .  قطع كه معادل قطع جيبي بزرگ در روزگار ماستاين: بغلي  قطع
  .متر بوده است  سانتي٥×٧عرض تقريبي 

  .٧  و عرض١٢ اندازه تقريبي طول با: جانمازي  قطع
اين وجه تسمية . متر  سانتي٦×١٢طول و عرض   به بوده استقطعي :حمايلي  قطع
صورت   بههايي را كه در قطع مزبور بوده است حمايلي، اين است كه نسخه  بهقطع

  .اند آويخته حمايل روي لباس زيرين مي
ها و   در توصيف نسخهها هاي نسخه و تصاوير آن  آرايششناخت :نسخه  تزيينات

ف غناي فرهنگ ه بوده است و معر مورد توجها ي گاهي در شناخت تاريخي آنحتّ
  .باشد ن اسالمي ميدو تم
  :ي خطّة از اصطالحات تزيينات نسخبرخي
هايي   است مدور، مذهب و مرصَّع و مشابه تصوير خورشيد كه شعاعشكلي: شمسه

 بدرقه ابتداي كتاب در ةآرايان پس از صفح از اطراف آن خارج شده و غالباً كتاب
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ك كتاب و يا نام كتاب و كردند و در وسط آن نام مال ل ترسيم مي اوةظهر صفح
  .كردند قلم رنگين يا زر يا سفيداِب محرر ذكر مي خط رقاع و به ف آن را بيشتر بهمؤلّ

اند،  بعد فراهم آمده  بهي كه از اوايل سدة هشتمهاي خطّ  از نسخهبسياري: سرلوح
ن محراب و ايوان دارد و مزي  به كه شباهتاند در صفحه آغاز داراي شكلي هندسي

ش را اين شكل منقّ. زر و الوان ديگر  بهخطوط هندسي و يا گل و برگ،  بهاست
 مانند ، شده استهگاه در زير سرلوح شكلي هندسي كشيد. نامند سرلوح مي

ن حٰم الرهللابسم ا(در داخل كتيبه يا ) گويند آن كتيبه مي  بهكه اصطالحاً(مستطيل 
هم در صورتي كه كتيبه و سرلوح با. اف راند و يا نام كتاب و مؤلّ را نوشته) حيمالر

  .نامند مي» سرلوح مزدوج«باشند آن را 
 يا سرسخن يا سرعنوان، تزئيناتي است كه در اطراف عنوان سرفصل: سرفصل

  .شود گونه مشعر و مذهب و مرصَّع ترسيم مي هاي نظم و نثر به كتاب
 گاه در دو طرف آن گونه كه شود مستطيل شكلي گفته مي  بهآرايي،  نسخهدر :كتيبه

بان در از اين شكل، مذه. هاي كوچك كشيده شده باشد ها و ربع دايره نيم دايره
هاي شعر و  هاي ديوان براي نسخه(ها  هاي قرآني و سرفصل ها براي نسخه سرسوره

  چهار طرف حواشي جلد نزديكراستفاده كرده، و جلدسازان نيز د) ها ديگر نگارش
شكل كتيبه گاه همانند مستطيلي است كه مذهب و مرصَّع شده  .ندا ها بهره برده لبه به

يعني اطراف اضالع كم عرض (باشد و گاه چونان مستطيلي است كه دو طرف آن 
  .گويند مي»  قلمدانيةكتيب«شكل آخر را . ر و نيم دايره باشدصورت مدو  به)آن
 وسط سطور را با زر غرض زيبا آفريني،  به نسخه آرايانگاه :اندازي بين سطور طال

طوري كه تمامي خاليگاه  به.كنند ر ميپ پوشانند  ين ميهاي بين سطور را با زمينه زر
اين هيأت را در عرف . كنند و كنارة زمينه مذكور را با تحرير مشكي محصور مي

تبع آن   بهين و زرة زمينكهدر صورتي . نامند آرايي، طال اندازي بين سطور مي نسخه
خوردگي   بههم شبيه  بههاي نزديك ها و برجستگي رفتگي ر داراي فروتحريخطّ 

كنند كه در   اطالق مي»اندازي دندان موشي يا مضرس طال« بهموش باشد، از آن
كار   طال، نقوشي الوان نيز بهة صفوي بيشتر شايع بوده و اگر روي همان زمينةدور

  .گويند  مي»ش منقّاندازيطال «رفته باشد 
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لحاظ زيباسازي متن و گاه حواشي،   به از روزگار تيموريانآرايان نسخه :زرافشان
 طوري كه زر و يا نقره را حلّ   به.كردند اوراق نسخه را با زر و نقره افشان مي

ت خورده طالي محلول را از طريق آالتي كه داراي كردند و سپس با دقّ مي
 اين عمل فشاندند،ا روي صفحات نسخه مي  بههاي بسيار كوچك بوده است سوراخ

 اريهاي زر يا نقره بس اگر خرده. شده است عموماً پيش از نوشتن نسخه انجام مي
اند و اگر  گفته مي» افشان غبار«شده است، آن را  ريز بر روي كاغذ افشانده مي

» افشانه سرموري«شده است، آن را  تر افشانده مي  هاي مذكور درشت خرده
  .اند خوانده مي

 است هندسي و مستقيم كه چهار جانب متن كتاب را محصور يخطوط :جدول
 جدول بسياري از ،ما رسيده  به هفتم و هشتم هجريةهايي كه از سد در نسخه. كند
 هشتم ةا در سدام. ب و مشكي كشيده شده است مركّ ساده است و با يك خطّها آن

مانند (ان هاي الو  تزئيني يافت و از آب طال و رنگةو پس از آن، جدول جنب
طوري كه   به استفاده شد،ها براي كشيدن آن) الجورد، شنگرف، سيلو و زنگار

كشيدند و سپس  مي) الوان  بهزر و يا دو سه خط  بهدو خط(جدول را با چند خط 
 »تحرير«آن   بهكه اصطالحاً ـي بسيار باريك دو جانب خطوط جدول را با خطّ

  .اند ناميده  مي» مثنّيلجدو«كرده و اين را   محصور ـ گويند مي
 مستقيم را گويند كه جز جانب عطف كتاب، از سه جانب ديگر، خطوطي :كمند

كمند نيز چونان جدول، گاه ساده بوده و با يك خط مشكي . جدول را محصور كند
ب بوده و با زر و مشكي و ديگر الوان ترسيم شده و گاه مركّ يا الوان كشيده مي

  كمندنويسي، خهل و دوم نسهاي او موجود از دورههاي  در نسخه. شده است مي
هاي ادوار سوم و چهارم  كه بيشتر نسخه شود، درحالي ندرت ديده مي به

  .داراي كمندند) هاي ادبي فارسي خاصه نسخه نگارش(نويسي  نسخه
سياهي،   به نمايش بهتر جدول، كمند و نقوش، خطوط بسيار باريك كهبراي: تحرير

ن مانند شنگرف و سفيداب در دو طرف خطوط جدول و يا زرد يا ديگر الوا
نقوش و كلماتي را كه با خط تحرير . شود اطراف كلمات و عبارات كشيده مي در

  .گويند  مي»محرر«محدود شده باشند، 
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آرايي شكلي را گويند بيضي، كه وسط آن را با نقوش   اصطالح نسخهدر: ترنج
يوان و يا با خطوط رقاع، نسخ و نستعليق اسليمي با بتُرمه يا تصوير نبات و ح

ل كشند و گاهي نيز ظهر ورق او ترنج را اغلب در وسط دو طبله جلد مي. آرايند مي
 آن، عنوان و خالصه رافآرايند و عموماً داخل و اط نسخه را با اين شكل مي

  .شود زر يا سفيداب نوشته مي  بهمطالب كتاب
دار، كه  شود لوزي مانند و كنگره ي گفته ميشكل  به عرف نسخه آراياندر :سرترنج

گاهي وسط سر ترنج را . شود آن كشيده مي  بهصلدر قسمت باال و پايين ترنج و متّ
و نام ) اگر بر روي جلد باشد(اف را آرايند و گاهي نام صح با نقوشي گونه گون مي

  .نويسند  آن ميداخلدر ) ل نسخه باشداگر بر ظهر ورق او(كتاب را 
سازان از تيماج   گوشه كه جلد آرايي، شكلي را گويند سه  اصطالح نسخهدر: يلچك

لبه، در چهارگوشه جلدهاي ضربي و سوخت   بهاند و نزديك بريده يا پارچه مي
گوشه دو   جلدهاي روغني و يا در چهارةگوش اند و مذهبان در چهار كرده تعبيه مي

يع صهيأت متناظر تذهيب و تر  بهكه(اي  صفحه آغازين، ميانين و آخرين نسخه
  .اند كرده ترسيم مي) شد مي

 فقط از ها  منظم هندسي و با قرينه را گويند كه مذهب در كشيدن آننقوش :تذهيب
كار نگرفته   بهسياهي و آب طال در زمينه الجورد استفاده كرده و هيچ رنگ ديگري

  .باشد
غير از آب طال،   بهها ن آنب در كشيدم هندسي كه مذه منظّنقوش :)مرصَّع(  ترصيع
 …الجورد، شنگرف، زعفران، سفيداب، زنگار، سيلو و: هاي ديگري از قبيل از رنگ
  .نامند  زرپوش آن استفاده كرده باشد را ترصيع يا مرصَّع ميةدر زمين
گير و  و  درهم و نازكي است شامل خطوط اسليمي، ختايي، گرفتنقوش :تشعير

ت، ين كه با اندكي دقّگيري زر ا با قلمهاي ديگر ام  رنگشكارگاه با آب طال و گاه با
 تشعير از دو جهت اطالق ةوجه تسمي. باشد م آن قابل تشخيص ميترتيب منظّ
كه خطوط  جهت استفاده از موي دم گربه در قلم و ديگري آن  بهشده، يكي
  .نازكي مو است  بهترسيمي
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هاي  خم شود كه حاوي پيچ و  ميهايي گفته بندي نقوش و گره به :)اسالمي( اسليمي
ه شكل بوته جقّ  بهصورت مارپيچ و يا حلزوني با نقوش ماهيچه و چنگ كه  بهدمتعد

 هاي آن  که ساقه، جوانه، برگ و گل و شاخهچاني پاهيشود و چونان گ نمايانده مي
:  عبارت است ازيانواع اسليم. باشد هم درآميخته و درهم چنگ زده است، مي به

وخالي، گلدار، برگي، پيچكدار، برگي پيچكدار، توخالي پيچكدار، ماري، ساده، ت
هاي نارنجي، سبز و ديگر الوان روشن   با طال و رنگها هاي آن  كه ساقه…يني ويتز

  .شده است ترسيم مي
ب مشكي، از الوان ديگر آرايي، سواي مركّ نويسي و نسخه  نسخهدر: الوان بمركّ

هاي الوان كه بيشتر رايج  بمركّ. شده است  استفاده مينيز براي كتابت و تزيين نسخ
  :قرار زير است  بهبود
ها و  نويسان برخي از عبارت و عنوان  محلول يا آب طال است كه نسخهمراد: زر

  .اند كرده هاي شاهانه را با آن كتابت مي كلمات نسخه
  شنجرف است و آن جسمي است معدني كه از گرد آن كه سرخمعربش :شنگرف
ها و  ها و سرعنوان ساختند و كاتبان عنوان اي است محلولش را مي قهوه  بهيا متمايل
اشان در بان و نقّاند و مذه كرده ها و آيات و اخبار را با آن كتابت مي سرفصل

  .كردند  مياده نسخ از آن استفيها كشيدن جدول و كمند و ديگر آرايش
 شود سبز رنگ كه از زنگ مس ه ميمحلولي گفت  بهآرايان رف نسخه عدر :زنگار

  .آيد دست مي به
آيد، و در   است سفيد كه از كربنات سرب حاصل ميمحلولي :سفيداب
  .رفته است كار مي  بهاشينويسي و نقّ نسخه
نارنجي كه از اكسيد سرب حاصل   به بوده است قرمز رنگ متمايلمحلولي :سرنج

  .رفته است كار مي اشي بهها و نقّ سخهها، آرايش ن ها، عنوان آمده و در كتابت سرفصل
شد كه از مخلوط گرد الجورد و  محلولي گفته مي  به عرف نسخه آراياندر: الجورد

 قرآنها و آيات  اشي و گاه در كتابت عنوانآمد و در نقّ دست مي  بهسركه و صمغ
  .رفته است كار مي به
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هاي ديگر مانند  گهاي فارسي، از رن آرايي نگارش  نسخهدر :مذكور الوان سواي
ذكر   بهجا ليكن در اين شده و غيره نيز استفاده مي آل، فريسه، طاووسي، گلگون و

  .كار رفته است  بهالواني پرداختيم كه در كتابت و آراستن نسخ بيشتر
ت و جنس آن خواهد بود كه بندي جلد، ماهي  مالك تقسيمبهترين :نسخه  تجليد

اقسام   بهها شود كه برخي از آن يه تقسيم ميلهفت نوع او  بهاندكي مسامحه با
  :باشند تر قابل تقسيم مي فرعي

شده است و روي آن الك يا رنگ  هاي نسبتاً نازكي ساخته مي  چوباز: جلد چوبي
اين نوع جلدها بيشتر در جلد مصاحف شريفه ديده شده . شده و روغن كشيده مي

  .است
ا ساخته شده باشد و عموماً جلدسازان  جلدهايي كه از جنس مقوشامل: اييمقو جلد

آن استوار  چرم، پارچه، رنگ و روغن جهت دوام بر: هاي مختلف مانند روكش
ايي را سجاف نازكي از سازان بعدهاي جلد مقو گاهي اوقات كتاب. ساختند مي

  .معروف شده است» جلد مغزي«  بهكشيدند كه اصطالحاً چرم مي
اغي شده ي است براي جلدهايي كه از پوست دب عنوان نسبتاً كلچرم: چرمي  جلد

  :شد و شامل اقسام زير است حيوانات ساخته مي
  . بز دباغي شده استپوست :تيماج
) گوسفند (=ميش  ةاغي شدندرت از پوست دب  به جلدسازانبرخي :)ميشين(ميش 

  .ساختند كه بسيار نرم و لطيف است جلد كتاب مي
ستحكم كه از چرم دباغي شده كفل چهارپايان  بسيار بادوام و مجلدهاي: ساغري

هاي دانه مانند  شده است و داراي برجستگي خصوص االغ و استر ساخته مي هب
كاري  ضربي، سوخت: باشد كه بعضاً برروي آن كارهاي هنري مانند نسبتاً درشت مي

 مصاحف جلدهايروي  دليل كراهت جنس آن بر  بهضمناً. دادند  انجام مي…و
  .شده است فاده نميشريفه است

معناي بزغاله، پوست بزغاله و يا پوست نازك گوساله است كه  به :)شورو( شبرو
  .اند جلدسازان عصر قاجار براي روكش جلد از آن سود برده
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ايي از بعد براي روكش جلدهاي مقو  به صفوية جلدسازان دوربعضي :پارچه
ي نيز براي استحكام بيشتر عطف در برخ. كردند آن استفاده مي غير اي ساده و پارچه

  .نمودند  چرم استوار ميةوسيل  بههاي آن را و گوشه
بعد از   به صفويةبندان ماهر دور بافان و نقش ط زري آن توسروكش :زري  جلد
  . زري بافته شده باشدةپارچ
ا استفاده شده باشد و  مخمل براي روكش مقوة كه از پارچجلدهايي :مخملي  جلد

  . سيزدهم شايع گرديده استبيشتر از قرن
بعد براي روكش جلد   به جلدسازان عصر زنديه و قاجاريهبرخي :ترمه  جلد
نوعي نمد ساخته شده در يزد و كشمير (ه از ترمه هاي ادعي ها، نسخه ها، بياض ديوان

 ه يا خطوط پهن حاشيهاشكال بوته جقّ  بهشمنقّ) و يا از جنس ابريشم، پشم و نخ
  .نمودند ميمانند، استفاده 

اي جلد استفاده  قاجار و بعد براي روكش مقوةسازان دور برخي كتاب :كاغذ
دليل سستي كاغذ، عطف را خصوصاً با پارچه محكم   بهاند كه طبعاً نموده مي
  .ساختند مي

ر، همگام با اختراع صنعت چاپ، جلدسازان براي روكش  متأخّة دوردر :فرنگي
  .نمودند ع استفاده ميي از گالينگور و مشمهاي خطّ مقواي بعضي جلدهاي نسخه

 نبوغ، ابداع و نوآوري جلدسازان بالد اسالمي ة هنري كه نتيججلدهاي :هنري
اي  ي هنري ويژهها  داراي ظرافتءنحوي از انحا  بهاست، شامل جلدهايي است كه

  :ن اسالمي عبارتند از برحسب ظهور و رواج در تمدها  آناهم. هم باشند
 ضربي يا كوبيده يا منگنه، از جملة جلدهاي بسيار معمول براي لدهايج :ضربي
گونه است كه جلدساز نخست  اين  بهطرز ساختن اين جلد. هاي فارسي است كتاب

فراهم ) شود  نر و ماده ناميده مي كه اصطالحاً يك جفت(دو قطعه فلز برنجي 
 برنجي مذكور هاي طعهمو بر ق ط قلمالوان توس آورد و نقوش مورد نظرش را با مي
  رادار سپس فلز نقش. دنك  جدا مي هاي منقوش كشد و بوم فلز را از قسمت مي
كه روكش جلد (د و با ضرب و چكش، آن را بر روي چرم نك قدر نياز داغ مي به

طوري كه نقوش آن دو قطعه فلز، براثر ضرب بر روي چرم،  كوبد، به مي) است
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پس از آن مواضع فرو رفته را . آورد يوجود م  بهرفتگي و برجستگي فرو
د، و نقوش نك هاي طال يا سيم و يا چرمي غير از نوع چرم زمينه پر مي ورقه با

  .آراستند الواني ديگر مي گذاشتند و گاه با برجسته را گاه با همان رنگ اصلي مي
  ساخت جلد سوخت، نخست روي چرم كه حالت استخواني گرفته ودر :سوخت

 …مينياتور، تذهيب، تشعير و: هاي دلخواه مانند و سوخته درآمده، نقشرنگ تيره  به
 احي نموده و سپس اين نقوش راغيره طر اشكال ترنج، سرترنج، لچكي و  بهرا
 با اليه چيني ضاًساختند و بر روي چرم جلد كه بع جدا مي» بر نقش«وسيله  به

  .كوبيدند  ميها  داغ شده بر روي آنةسازي شده، چسبانده و با ضرب زمينه
دانسازان و مجلّ دار را گويند، و در اصطالح كتاب  رگهزي لغت، هرچدر :قمعر 
 هاي چند نوع چرم در كنارهم ديگر گرفتن رگ شود كه از قرار جلدي گفته مي به
ب طرح مورد نظرش را بر روي چرم اين قرار كه نخست مذه  به.آيد دست مي به

احي  طرهاي نقشلت نقش بر، بوم چرم را از آ كند، سپس جلدباز با طراحي مي
هاي مناسب جلد كتاب  هاي مزبور را در محلّ بعد از آن نقش. كند شده، جدا مي

هاي منقّش و قطعه  طوري كه ميان قطعه  بهچسباند ي كه قبالً بريده شده ميخطّ
شود و همانند يك قطعه چرم ساده  اي ديده نمي گونه درزي و برجستگي زمينه هيچ

  .نمايد  هموار ميو
تمام   به ديگر، جلد سوزني بوم چرمي است كه زمينة آننوع :چرمي بوم سوزني

اين قرار است كه جلدساز   بهطريق ساختن آن. چرمين است و سوزن دوزي شده
قدر نيم سانتيمتر بزرگتر از اندازة   بهزند و كند و مهره مي نخست چرم را رنگ مي

پس از آن، . كند هاي جلد را با شفره نازك مي  لبهرد، سپسب قطع كتاب آن را مي
زند كه روي رنگين و مهره زدة آن  چنان تا مي عطف كتاب، جلد را آن  بههتوج با

طوري كه   بهكشد اندرون جلد شود، بعد از اين بر روي كاغذ طرح مورد نظر را مي
 سپس با چهار بار. طرح منقوش بر روي كاغذ، يك چهارم طرح اصلي باشد

صورت كامل نقش   به از آن طرح،اي رهبرگردانيدن و برداشتن يك چهارم طرح، نگا
زند تا كاغذ مذكور  پس از آن بر روي خطوط طرح مزبور سوزن مي. گيرد مي

كه روي جلد (سپس كاغذ مزبور را بر روي پشت چرم . ك گونه گيردصورتي مشب
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هاي  گذر گل گيوه از سوراخ با. مالد چسباند و گل گيوه بر روي آن مي مي) شود مي
شود، بعد از اين عمل، همه خطوط را سوزن   چرم منتقل ميرجاي سوزن، طرح ب

كند و سرانجام زمينة طرح را طوري با ابريشم رنگين سوزن دوزي  دوزي مي
ها هماهنگ و مقارن باشد،  نمايد كه سر سوزن از پشت چرم بيرون نيايد و بخيه مي

 هماهنگ و ها خيهاي از چرم، اطراف ب گرداند تا حاشيه ا برميبعد از اين، لبة نازك ر
اي از چرم، اطراف  گرداند تا حاشيه مقارن باشد، بعد از اين، لبة نازك را برمي

سليقة خود   بهكشد و بنا ها را جدول مي ها را بپوشاند، سپس با قلم زر كنارة لبه بخيه
  .كند بندي و تذهيب مي درون جلد را نيز جدول

آن است جلد   بهدهاي فارسي، مجلّ  جمله جلدهايي كه بيشتر نگارشاز :غنيرو
ط جلدسازان وضع شده و رفته رفته روغني است، جلدي كه از سدة نهم توس

طريق ساختن . اوج كمال رسيد  بههاي دوازدهم و سيزدهم فزوني گرفت و در سده
 قطع ةانداز  بها پارچه را يا چرم، چوب و ياگونه است كه نخست مقو اين  بهاين جلد

سولفور طبيعي (كردند و روي آن را از بوم و گاهي بوم مرغَش  نظر آماده مي مورد
پس . كردند اشي ميپوشانيد، و بر روي آن بنابر سليقه خود، تذهيب و نقّ مي) براق
كه روغن مذكور چونان  طوري  به،زدند اشي، چندبار روي آن روغن كمان مياز نقّ

آن تابناكي و   بهكه قشر روغن گيرد، در عين آن  فرااذهيب و تصوير رقشري روي ت
دهد اقي ميبر.  
 جلدهاي روغني عصر تيموريان بيشتر از نقوش گل و بوته و طيور و وحوش در

سواي نقوش مذكور، نقوش   بهشد، ولي در عصر صفويه و قاجار استفاده مي
 شد و گاه آيات، اخبار و  ر گرفتهكا  بهصورت و پيكر انسان و مجالس رزم و بزم نيز

 در جلدهاي روغني زبورجاي نقوش م  بهنيز) مناسبت موضوع كتاب به(اشعاري 
  .شود ديده مي

دان جلد روغني، روي بيرون و درون هريك طرف جلد را كار  بيشتر موارد، مجلّدر
جلد اگر در بوم . نامند  مي»جلد روغني دو رو«در اين صورت، آن را . اند كرده مي

  .خوانند  مي»جلد روغني مرغش«روغني، مرغش استفاده شود، آن را 
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هر م(ك نسخه هاي تملّ هرها و نشانه است از بيان معبارت :هاي خاص نسخه نشانه
مالك، مهر وقف، مهر شخصي يا خصوصيهر كتابخانه، م(.  

) تر فرعي(العات  ديگر از نسخه در قالب توضيح يا ساير اطّالعات اطّ:توضيحات
  .گردد در اين قسمت ارائه مي

بسيار نفيس، نفيس، «: موارد زير اشاره داشت  بهتوان  جمله مياز :نسخه  نفاست
كه ميزان نفاست نسخه را يادآوري نمود» ط و عاديممتاز، متوس.  
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