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هاي خطی و تعاریف آنهانویسی نسخهعناصر فهرستبررسی 

1حسنعلی فریدونی

2مرجان عمادي

کیدهچ
آن اوراق وکه بر روي آن مطالبی با دست توسط قلم یا مرکب نوشته شدهدانست اوراقی نسخه خطی را می توان شامل،در تعریف

.د قرار گرفته باشداز یک طرف به هم متصل و پیوسته  واز طرف عطف بین دو جل
و پژوهشـگران  تا محققـان در آمده استو نگارشمختلف در مورد نسخ خطی به تحریرو مقاالت هااین مقاله با استفاده از کتاب

اصلی و فرعی، موضوع، مولف، کاتب، محل کتابت، تاریخ کتابت، از پیشینه، عنوانبتوانند با عناصر فهرست نویسی نسخ خطی اعم 
ابت، کاتب نونویس، حاشیه، محشی، نوع خط، مترجم، آغاز و انجام نسخه، افتادگی و نقص هاي نسـخه، نفاسـت نسـخه،    ارزش کت

مشخصات انواع کاغـذ مـورد اسـتفاده در نسـخ،     سخه، و آسیب هاي نطرز نگهداري و حفاظت نسخه، محل نگهداري نسخه، آفات 
خط، اندازه اوراق، تزیینات نسخ، نشانه هاي خاص نسخه، تـاریخ اهـدا   تجلید نسخه، نقوش و تزیینات روکش جلدها، نوع و کیفیت

.عالئم اختصاري نسخ به سادگی آشنایی پیدا کنندنسخه، تهیه نسخه پشتیبان از نسخ خطی،
، فهرست نگاريینویسفهرست،خطیهنسخ:ي موضوعیهاواژهکلید

مقدمه
ش آن مربوط به قبل از اختراع چاپ یا همزمـان بـا اختـراع    خطی کتابی دست نوشته است که تاریخ نگارنسخه 

علمی یا تحقیقـی  قدمت و،هاي خطیدو دلیل ارزشمند بودن نسخه)1379،410سلطانی وراستین،(.چاپ است
اجـزاي  .بررسی و تصحیح آنهـا سـهمی بسـیار مهـم دارد    هاي خطی در انتخاب،شناخت نسخه.بودن آنها است

خط وخوشنویسی جزء اجزاي مادي و قلم،د که کاغذ،نشوتقسیم می)معنوي(هنريوهاي خطی به مادينسخه
:الخوري کتابشـناس الجزایـري معتقـد اسـت    .دنرومانند آن اجزاي هنري به شمار میتجلید وترصیع،تذهیب،
سـخه  انتقال پیدا کرده است و سیر وسـفر ن به نسل هاي آیندهطریق نسخه خطیاز قسمت اعظم فکر بشري "

معرفی کتاب هاي خطی نهفتـه در کتابخانـه هـاي    .خطی باعث سیر افکار بشري در اقصی نقاط دنیا شده است
)2، 1379وفادار، (".عمومی و خصوصی نخستین گام در خدمت به عالم علم است

عنـوان (قسمت هاي معنوي کتابفهرست نگاري کتب خطی شامل دو اصل اساسی کتابشناسی که مشتمل بر 
کاغـذ، (هاي ظاهري کتاب که جنبه علمی دارد و نسخه شناسی که مشتمل بر قسمت...)مولف وبان، موضوع،،ز

.که جنبه تجربی وعملی دارد است...)تاریخ ومحل تحریرنوع خط،کاتب،
هـدف از فهرسـت   .فهرست نگاري نسخه هاي خطی در ایران وکشورهاي اسالمی دیگر سابقه اي طوالنی دارد

طی مشخص کردن ارزش معنوي کتاب و درجه سودمندي آن است که خواننده دریابد که آیا براي نگاري کتب خ
)1386،12ی،ئفدا(.مقصود علمی او مفید است یا نه
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عناصر مطرح در فهرستنویسی نسخه هاي خطی
و تحقیـق  . اجتماعی، فرهنگـی ودینـی دارنـد   اسی،هاي فراوان تاریخی، علمی، اقتصادي، سینسخ خطی ارزش

وانـی  ابررسی این آثار ما را به دنیاي گذشته وارد می کند  ولی  متاسفانه با اینکه شناخت نسخ خطی اهمیـت فر 
در زیـر بـه معرفـی عناصـر مطـرح در      . تبه طـور جـدي قـدمی برداشـته نشـده اسـ      دارد تا کنون در این باره  

:فهرستنویسی نسخه هاي خطی می پردازیم

عنوان اصلی نسخه.1
و نام کتاب اسـت  هم ترین مبحث کتابشناسی نزد فهرست نگاران که باید به آن توجه کامل داشت ثبت عنوان م

توجـه مـی   نـام اثـر مراجعـه و   ند نسخه را مطالعه کننـد بـه عنـوان و   در وهله اول که می خواهزیرا خوانندگان
) 1386،37فاضل هاشمی،.(کنند

در .نص مولف در خود کتاب یا شاگردان یا کاتبـان معـین مـی شـود    نام کتاب به.دارد)عنوان(هر کتاب نامی
.شودمیانه نسخه نام کتاب مشخص میبسیاري از نسخه ها آغاز یا در صفحه عنوان یا انجام وخاتمه کتاب یا در

محـل عنـوان   .درخطبه اولیه کتاب می آیـد "بعداما"از پسعنوان اصلی معموالُ) 17-1379،16وفادارمرادي،(
گاهی عنوان کتاب را در عطف بیرونـی جلـد یـا    .پیشانی استمیان کتیبه وصفحه اول،،در صدر کتابعموالٌم

.کتاب که به آن انجامه یا ترقیمه می گویند باید جستجوکردحتی سطح حاصل از لبه هاي برآمده از اوراق یا آخر
گاهی نیز عنوان را دوم وسوم آمده باشد،اگر کتاب چندین جلد داشته باشد ممکن است عنوان کتاب در جلدهاي

ممکن است .فروش باید یافتبرگه هاي خرید وتملک نامه ها وعرض دیده ها،وقفنامه ها،از جاي دیگري در
.در فهرست مندرجات آمده باشدنام کتاب در جایی که از اهداي کتاب سخن به میان آمده است یا حتی 

مشهورعنوان فرعی و. 2
که مولـف را کتاب وفرعی ومشهور هستندیا عناوین  وانها عالوه برعنوان اصلی داراي عنوقات کتابگاهی ا

نوان عدراین گونه موارد،) 159-1386،158ی،ئفدا(.براي نام مشهورارجاع ساختوداده است مالك قرار دادنام
درون دوکمان در ادامـه عنـوان   عنوان مشهوری شود وتسمیه مولف به صورت کامل نقل موطبق بیانکتاب،
)      1379،17وفادارمرادي،(.شودیا ضمن مطالب کتابشناسی ذکر می واصلی 

سخهموضوع ن. 3
هـاي جدیـد   در کتـاب .یکی از گزینه هاي مهم که در نسخه هاي خطی حائز اهمیت است تعیین موضوع است

کهن بهتر است تقسیم بندي علمی فرهنگی هاي براي کتابروش تقسیم بندي جهانی پیش گرفته می شود و
)1386،162ی،ئفـدا (.ودشـ دانشـمندان آن فرهنـگ مـالك قـرار داده     بنـدي یعنی تقسـیم زمان نگارش کتاب

ابتـدا ده قسـمت اصـلی    .)م1931-1815("ملویل دیـویی "دانشمندان معاصر با الهام از تقسیم بندي موضوعی 
قسیمات جزئی تر بدون رعایت اصول تقسیم بندي اعشاري ذکر براي موضوع کتاب هاي خطی قائل شده اند وت

تـاریخ، ادبیـات، هنرهاي زیبـا، علوم،علوم اجتماعی،علوم دینی،علوم فلسفی،:این موضوعات شاملنموده اند،
)                                        1379،22وفادار مرادي،(.باشدسفرنامه وکلیات می،اجغرافی
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موضوعات متنوعی را پوشش می دهد که در هاي خطی درباره یک موضوع خاص نیست ومواقع کتابدربعضی 
.             آن را به عنوان موضوع اصلی انتخاب کرداین صورت باید یک موضوع را بر موضوع  دیگر ترجیح داد و

موضوع نسخ یک کتابخانه الٌمثهاي خطی بی تاثیر نیست؛شرایط آن در مورد موضوعات کتابنوع کتابخانه و
)  1386،163ی،ئفدا.(عرفان باشدفلسفه ووم قرآنی،علمذهبی ممکن است بیشتر قرآن و

مولف.4
بیان مذهب فقهی وکالمی شهرت وگاه چندین نام مشهور،اجداد،ونام پدرلقب،کنیه،اطالعات مولف شامل نام،

ناشـناخته وي  معروف وتالیفات اجازات،استادان،،حوادث خاص در زندگیوفات،تاریخ تولد وبرحسب ضرورت،
ت نگار آن را معـین  شراوي یا سرگذ،ر خود کتاب مشخص می شده یا شاگردنام مولف گاهی اوقات د.می شود
.می کند

:  ه استبنا به دالیل زیر نام مولف در کتاب نمی آمددر گذشته 
. اعتقاد مولف بر اینکه خالق همه چیز خداست وشایسته نیست نام خود را ذکر کند-2تواضع وفروتنی مولف -1
مولف در زمان نگارش برطبق رسوم مـی خواسـته نـام    -4. کاتب از عمد وغرض نام مولف را حذف می کرد-3

.استیا از دنیا رفته کردهاب ذکر کند که فراموشخود را در پایان کت
عنوان نویسنده تشخیص می دهد آنچه که فهرست نگار به اگر از مولف در هیچ کجاي نسخه نوشته نشده باشد،

)1389،50جابري،.(را داخل پرانتز قرار می دهد

کاتب.5
ورود صنعت چاپ توسط جماعـت کاتبـان   ز حداقل قبل اتکثیر کتب خطی ،استنساخ یا نسخه برداري و به بیانی

شده نویسنده خوانده میکاتب ومستنسخ،وراق،صحاف،:هايکاتب در تمدن اسالمی با نام.صورت می پذیرفت
مساله کتابت دامنه وسـیع پیـدا نمـود    ولی در ادامه،شغل کتابت در صدر اسالم محدود بر کتاب وحی بود،.است

به دلیل . باطن الزامی گردیدطهارت وبآداوجود آمد وبه مرور براي کاتبوشبکه هاي مختلفی براي کتابت به
.سیار ضروري استبهاي خطی در فهرستاونقل وضبط ناماهمیت نقش کاتب در اعتبار ارزش نسخه،

محل کتابت. 6
ه مجـالس علمـی   بمحل کارشان،عالوه برکتابت،کاتبان در قرون اولیه با علوم وفنون روزگارشان آشنا بودند و

ذکـر نـام   .وراقان برخاسته انـد بسا که بعضی از دانشمندان بزرگ از میان کاتبان وچه وادبی بی شباهت نبود و
مسجد وحتی نام شهرها وروستاها عالوه بر فواید جغرافیایی از لحاظ خانقاه،کتابخانه،محل کتابت اعم از مدرسه،

)1379،57وفادارمرادي،(.یشه ها در نسخ خطی قابل توجه استاندها ومطالعه سیر فرهنگتعلیم وتربیت و

تاریخ کتابت. 7
ونسبت کامل وتـاریخ از روز پدران ودرخاتمه نسخه ها مطالبی از قبیل اسم کاتب وکاتبان نسخ خطی معموالُ

بسـته بـه میـزان    استخراج برخی از تاریخ کتابت،) 1353،48بیانی،.(وسال وحتی ساعت تحریر را می نویسندماه 
هم به عدد نگاشته شده و هم به گاهی از آنجا که  تاریخ .محتاج تعمق بیشتر استکاتبان،دانش یا تفنن طلبی
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اگر قرینه اي در کار باشد که آسـان اسـت و   .ناگزیر باید یکی را ترجیح دادباهم منطبق نیست،احیاناٌ حروف و
اولویـت بـا نگـارش حروفـی     ،اگر نبود با توجه به نگارش حروفی که دقیق تر ومیزان خوانایی بیشتر را داراسـت 

)55-1389،54جابري،.(است
:                            پیدا نمودخطیبه روش هاي ذیل می توان در کتاب هارا تاریخ کتابت 

اگر . 3نسخه تاریخ هاي مندرج در یادداشت هاي صفحه بدرقه وآخر. 2تقدم آن برتاریخ تحریر تاریخ تالیف و.1
از کاتب فرد دیگري باشد تاریخ کتابت یقیناُمولف یا اگرکاتب ومولف یکسان بود که تاریخ تحریر واضح است و

)  1379،64وفادارمرادي،(وط در تمدن اسالمی آگاهی از تاریخ پیدایش خط. 4.کندحدود زندگی کاتب تجاوز نمی

ارزش کتابت. 8
.اندمسائلی است که فهرست نگاران به آن توجه مبذول داشتهمغلوط بودن نسخه ازیا صحیح وفات کاتب ورتص

تند نویسی کاتب به دالیل مختلف -1: زب هاي خطی توسط کاتبان عبارتند ادر کتاشتباهدالیل وجود ابرخی از
-4،انتقال اغالط از نسخه ماخوذ عنه به نسخه جدیـد -3،خستگی وخطاي دید کاتب-2،جمله امرار معاشاز

نازیبـایی خـط نسـخه قبـل  ونـاخوانی آن      -5،بت بـه موضـوع کتـاب بـه میـزان الزم     عدم تبحـر کاتـب نسـ   
را با نسخه هاي گروهی از اهل ادب ودانش نسخه هابراي تشخیص نسخه هاي خوب،)1379،60وفادارمرادي،(

یـا  مهر خـود امضاء وآنها رااصالح می کنند ودر آخر،و ضمن بازخوانی ومطابقتاصیل سالم مطابقت می دهند
)1385،45ریشار،.(ضرب می نمایندرا که نشانه تایید است در پاي نوشتهیکی از آنها

کاتب نونویس.9
ا نا تمام مانده یا اوراق ساقط و حذف گردیـده بعـدها   یبه اتمام تحریر نسخه نگردیده وهنگامی که کاتب موفق 

نسخ، (، نوع خطفهرست نگاران نام کاتب نونویسدراین موارد،.توسط کاتب دیگري تکمیل شده استادامه آن
)1379،60وفادارمرادي،(.کنندضبط می محل مورد نظر نقل ومحل نونویسی را دروتاریخ و...) نستعلیق،

نسخهحاشیه. 10
در عرف نسخه نویسان به کرانه هاي سه .در لغت به معنی کناره کاغذ یا کناره هر چیز دیگر را می گویندحاشیه 

ن ضبط هاي صحیح موارد مغلوط متن که یا بیاض است یا متضمگانه یا چهارگانه صفحات نسخه گفته می شود
بلند که به جهت ایضاح اشارات مـتن فـراهم   وگاهی نیز متضمن شرحی کوتاه ویا نمایه گونه اختالف نسخه ها

یا پاره اي سقطات متن را که کاتب به سهو انداخته ودر حاشـیه نویسـانده   شده ودر حاشیه نویسانده شده است و
یادداشت هایی باشد که به هیچ وجه از مولف نبوده وسپس توسـط  ات وست متضمن اضافاحاشیه ممکن .است

و اشاره هامی کوشیدند تا از نوشتن نکته ها،عموماٌیسانده شده باشد وکاتب یا ذریعه مالک نسخه در حاشیه نو
ح وشـر مقابلـه وتصـحیح،  و اگر یادداشت هاي)1372،62مایل هروي،(.مطالب نامفید در حاشیه اجتناب نمایند

نسخه شناسی و گـاهی در  عبارات و موارد دیگري درج شده باشد فهرست نویس بهتر است در وتوضیح واژه ها
)1386،19فاضل هاشمی،(.به آنها اشاره کندانویسی پ



5

محشی. 11
کاتب فرق بسیاري وجود و مولفبین رموز محشی،. دي است که حاشیه نویسی نسخه را انجام داده استنام فر

مولف د واختصاراتی مشاهده می شود که به کاتب مرتبط نمی شووزیرا در بعضی نسخه هاي خطی رموز،دارد
نسخه شناسـی  وز را در بخش فهرست نگاران این گونه رم.آنها را بکار برده اند،یا محشی جهت تسهیل نگارش

)103-1379،101وفادارمرادي،(.ضمن عبارات متن یا پاورقی فهرست متذکر می شوند

نوع خط حاشیه. 12
انـواع  ،بیان نوع خط متنفهرست نگاران ضمن،براي همین. دنخطی داراي حاشیه می باشيبرخی از نسخه ها

.عرفی خطوط حاشیه دقـت الزم را انجـام مـی دهنـد    مشخص کرده وحتی درمخطوط حاشیه وترجمه را مستقالٌ
)1386،94فدائی،(

مترجم. 13
.مـی کنـد  ترجمـه  یا زبـان دیگـر   شخصی است که عین مطالب یک کتاب یا رساله یا مقاله را به زبان فارسی 

اصل ظ ومترجم به هیچ وجه از ترجمه بین الفا:آزاد-تحت اللفظی-1: بر دو نوع استزترجمه به اصطالح امرو
مترجم مطالب را درك می کند وبا عبارات خود انشاء می کند عالوه بـر تغییـرات   -2. عبارات منحرف نمی شود
)1353،44،بیانی.(موضوع  هم دخل وتصرف می کندعبارتی گاهی در معنی و

آغاز نسخه.14
به طوراعم آغاز کتاب دوگونه است با این توضیح که گاهی آغاز کتاب داراي مقدمه یا خطبه اي است که نگارش 

برخی کتابشناسان برخالف شیوه عملی اکثر فهرست نگاران معتقدند چون غالب نسخه ها در ابتـدا  .مولف نیست
به نقل "خطبه"و"فاتحه"،"بسمله"خطبه دارند به اصطالح از عباراتی به صورت دیباچه یا براعت استهالل یا 

.بعد اصل مطلب شروع می شودبعد ازآن چند نقطه گذاشته می شود ودو سه کلمه اکتفا و
برخی دیگـر بـا نگـارش    اکثر فهرست نگاران اولین جمله کامل مولف را با استفاده از واژه آغاز شروع می کنند و

اگر کتـابی داراي  یک جمله کامل از آغاز تالیف را نقل می کنند و"بسمله وخطبه مختصرآغازبعد از "جمله زیر
)        1379،40وفادارمرادي،(.نقل می کنندهر مجلد را مستقالٌچندین جلد باشد آغاز

انجام نسخه.15
"ترقیمـه "یـا  "انجامـه "عبارت پایانی نسخه خطی را که پس از اتمام متن کتاب توسط کاتب نگاشته می شود 

همـه مطالـب را از روي نسـخه   کاتبان از ابتدا تـا انتهـاي کتـاب عینـاٌ    مطابق با آداب نسخه نویسی،.گویندمی
پس از اتمام متن کتـاب، نت استنساخ می کردند وبا حفظ رعایت اما)اي که از روي آن رونویسی می شدنسخه(

اتمام نسخه را )تمت(یا)تم الکتاب(نسخه را مخصوص خود می دانستند تا کاتب در آنجا با جملهعبارت پایانی 
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عبارت انجـام را بـا خـط یـا     کاتبان معموالٌمعرفی نسخه است واعالم کنند وانجام در واقع بخشی از هویت و
)1389،28عظیمی،(.خط متن نسخه می نوشتندز قلم وقلمی متمایز ا

نقص هاي نسخهافتادگی و. 16
.داشته باشدیعنی از اول یا آخر یا میانه صفحاتی ساقط .نسخه اي که فهرست می شود ممکن است ناقص باشد

وتاریخ تحقیقی یا اگر نسخه ناقص را تکمیل کرده باشند باید صفحات نونویسباید این نقیصه را یادداشت کرد و
چنانچه  نسخه خطی از اول وآخر سـاقط داشـته باشـد بـراي     ) 1353،47بیانی،(.تقریبی آنها را تعیین وذکر نمود

اگـر ایـن   .ومقابله نسخه کامل دیگر کامل می شودبه مقاالت وفهرست هاتعیین تقریبی اوراق ساقط با مراجعه
فهرسـت نگـار   مل وصف نمود تا اگر نسخه کامل دیگـري ازآن، بررسی به جایی نرسید باید نسخه را به طور کا

) 1381،372مطلبی کاشانی،(.دیگري پیدا کرد بتواند دریابد که این دو یکی است

نفاست نسخه. 17
زیـرا عـالوه بـر تـاثیر غیـر مسـتقیم در شـناخت        اسـت، ر مهم توضیحات درباره نفاست نسخه هاي خطی بسیا

راهنمـاي مفیـدي   ...خطاطان وپژوهشگران،ها اعم از محققان،جهت خوانندگان فهرستها،گذاري نسخهارزش
بـه صـورت کلـی صـفت نفـیس بـه دو دسـته از        . آسان به نسخه هاي مطلوب خواهد بوددر دسترسی سریع و

انـواع  ،قلـم ،کاغـذ، خط خوش:نسخه هایی که متضمن ابعاد هنري است مانند-1:داردهاي خطی تعلق نسخه
دسته دیگر از نسخه هاي نفیس، نسخه هایی هستند که از نظـر هنـري   -2وترصیع وجلد هاي هنري،تذهیب

.شـد اعتبار ضبط مندرجات آنها نفیس می بافواید فرهنگی وهیچ گونه امتیازي ندارند ولی به لحاظ کتابشناسی،
: اهمیت نفاست این گونه نسخه ها عبارت است از

.     تنها یک نسخه از کتاب در کتابخانه هاي دنیا موجود باشد:نسخه منحصر به فرد باشد-الف
. علماي بزرگ باشدشاگردان وکتابت نسخه به قلم مولف،-ب
.ده باشدیا حداقل درزمان حیات مولف نوشته شنسخه به لحاظ تاریخ کتابت و-ج
.  داراي ظهریه ویادداشت هاي منحصر به فرد در صدرو ذیل اوراق متن باشد-د
.نسخه در موضوع مربوطه از کتب معتبر به چاپ نرسیده باشد-ه
.کتابت نسخه بیانگر رسم الخط دوره هاي کهن تاریخی باشد-و
.                                                                              لماي بزرگ باشدشاگردان وي ودیگر عمقابله مولف،تصحیحات،نسخه معلق به حواشی،-ز

فهرست نگاران با مطالعه نسخه میزان درجه نفاست نسخه را مشخص می کنند وبا عبارات بسیار نفیس،
)                               1379،121دي،وفادار مرا(.متوسط وعادي میزان نفاست نسخه را یادآوري می کنندممتاز،نفیس،

حفاظت نسخهوطرز نگهداري. 18
عوامـل -1:دند به چهـار گـروه تقسـیم مـی شـو     نرساندن به نسخه هاي خطی می شوعواملی که باعث آسب

اتی عوامل غیر منتظره وهر یک از این عوامـل تقسـیم  -4مل بیولوژیکی  عوا-3عوامل شیمیایی  -2فیزیکی  
یک کتابخانه خطی باید به کلیه عوامل توجه مبارزه با هر یک از آنها دانش وتخصص خاصی الزم دارد ودارند و

سیار حساس می باشد،حفاظت از نسخه هاي خطی ب. همواره براي مبارزه با این عوامل آماده باشدداشته باشد و
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مـدیریت  فاظت ومرمـت کـار سـاده اي نیسـت،    حضدعفونی،ن استفاده از روش هاي گوناگوومدیریت انتخاب
مجموعه عالوه بر تخصص کتابداري واطالع رسانی وآشنایی با نسخ خطی الزم است بـا شـیمی وحـوزه هـاي     

نسخه هاي خطی در شرایط مناسب حفاظت وپس الزم است که اوالٌ)1386،116فدائی،.(مرتبط با آن آشنا باشد
و ثانیأ نسخه ها یی که به هر نحو دچار آسیب شده اند .از آلودگی باشددرجه حرارت و رطوبت استاندارد و عاري

)1389،15عظیمی،(.محافظت شوندبا اقدامات مفید
توضیحات.19

ممکـن اسـت نسـخه جـز     مـثالٌ در بعضی از نسخه هاي خطی نکاتی است که در معرفی آنها بسیار مهم است،
که از لحاظ کیفیت یا قدمت ممتـاز باشـند بایـد در    ...تذهیب وجلد،کاغذ،زیبایی ظاهر عناصر دیگري مانند خط،

نسخه بـه خـط   -1:رقسمت توضیحات این نکات نوشته می شودد. قسمت توضیحات در مورد آنها یادآوري شود
در حواشی کتاب توضیحات -3. نسخه به خط یکی از علما وبزرگان است-2. مولف یا منقل از خط مولف است

-5. متعلق به کتابخانه یکی از بزرگان وعلمـا اسـت  -4. بزرگان استلف یا دانشمندان ووتصحیحات به خط مو
اگـر  دقیق یادداشت کرد وومام این موارد باید نکات را صریحدر ت. براي مسجد یا محل خاصی وقف شده است

ـ  د ایـن نقیصـه را   عبارات این مطالب کم وکوتاه باشد باید همان مطالب را نوشت واگر نسخه اي ساقط باشد بای
)  1353،50،بیانی.(یادداشت نمود واگرنسخه بعدها تکمیل شده باشد باید ذکر شود وتاریخ نونوشته را یادداشت کرد

نگهداري نسخهمحل.20
هـاي چـاپی اسـتفاده از    پس از اختراع چاپ وگسترش کتـاب خانه ها،کتابخانه خطی بودند،در گذشته همه کتاب

قـدیمی بـه نگهـداري نسـخه هـاي خطـی       کتابخانه هـاي بـزرگ و  زبسیاري انسخه هاي خطی محدود شد و
...وسلیمانیه ترکیه وکتابخانـه دولتـی مسـکو   ملک،مجلس،ملی،کتابخانه هاي آستان قدس رضوي،. پرداختند

.دهنـد ي نسخه هاي فراوان وارزشمند هستند که بـه محققـان داخلـی وخـارجی خـدمات الزم را ارائـه مـی       ادار
)    1386،18فدائی،(

محل تالیف.21
شود ذکر نشـده باشـد   شهري که نسخه در آنجا تالیف شده است و چنانچه محل تالیف در کتابی که فهرست می

سی اطالعات مورد نظر را استخراج و با اشاره به مأخذ مربوطه به نقـل و  فهرست نگار با مراجعه به کتب کتابشنا
تالیف سـعدبن عمـر تفتـازا نـی ـ براسـاس       ) عربی(ورزد، مانند المختصر فی شرح التلخبص ثبت آن مبادرت می

هـا کاتـب موفـق بـه اتمـام      به پایان رسیده است و در بعضی نسخه756در نخجوان سال 1/474الظنون کشف
هاي بعد توسط کاتـب دیگـري   نسخه نگردیده و یا به دالیلی نسخه ناقص مانده است و در قرون و سالتحریر

. کنندها فهرست نگاران، محل نو نویسی را در محل مورد نظر یادداشت میتکمیل شده است در این گونه نسخه
)                          60-1379،36وفادار مرادي، (

هاآفات و آسیب. 22



8

عوامل شـیمیایی، عوامـل فیزیکـی، عوامـل     کنند،عوامل آسیب رسان به نسخ خطی را به چهار گروه تقسیم می
هایی که در نزدیکـی دریـا   بیولوژیکی و عوامل غیر منتظره یا غیر متعارف، یکی از این آفات قارچ است کتابخانه

کند و به دلیل این مواد ناطق روي مواد رسوب میپذیر هستند نمک موجود در هواي این مقرار دارند بسیار آسیب
شـود و دیگـر از   بینـی مناسـب مـی   خاصیت جذب رطوبت نمک را دارند محیط براي رشد قارچ و موجـودات ذره 

ها به رساند، حشرات بیش از شش میلیون نوع هستند، سوسکها آسیب میها حشرات هستند که به نسخهآسیب
ها کپک زدگی است به قارچها که در اصطالح هستند و یکی دیگر از عوامل آسیبهزار نوع 500تنهایی بیش از 

میلیون دیگر نیز هسـت  2هزار نمونه از آنها شناخته شده است و احتماالً 100گویند و بیش از عامیانه کپک می
آمیـز  ه و موفقیتاند و البته براي از بین بردن قارچها روشهاي جدید بسیاري آزمایش شدکه هنوز شناسایی نشده

)                  117-1386،116فدائی، . (نیز بوده است
هـا  پس باید نسخه ها در جایی نگه داري شود که عاري از انواع میکروب وآفت ها باشد و امکان رشد میکروب

ضـد  بنابر این مخازن نگه داري نسخه ها باید با تزریق گـاز هـاي مناسـب بصـورت دوره اي     . هم فراهم نشود
کنتـرل  اٌدرصد مرتبـ 60تا 50ان رطوبت بین و میزدرجه سانتی گراد21تا 19از لحاظ درجه بین . عفونی شود

)1389،16عظیمی،(.شود
تعداد سطور.23

شد و از ابتدا تـا آخـر نسـخه شـماره سـطور      خط با یک مسطّر معین نوشته میمعموالً نسخ خطی روي کاغذ بی
سـطري و امـا اگـر    19، 17، 16در کتبی که تعداد سطور بین چند عـدد محـدود   صفحات کتاب یکسان است و

هـاي منشـور و   شود و گاهی کتـاب استفاده می"مختلف السطر"چنانچه سطور بطور کلی مختلف باشد از واژه 
ب، نوشته شده است در این صورت باید عالوه بر شمارش ابیات و سطور متن کتاهمنظوم در متن و هم در حاشی

) 18-1353،17ی،بیان. (کردها یا نیم سطرها حاشیه را نیز معین مصراع،تعداد ابیات

مشخصات کاغذ.24
تعیین نوع کاغذ نسخ خطی از دیگر مشخصات نسخه شناسی است که در طول تاریخ همواره مـورد توجـه بـوده    

کننـد و از انـواع   مـی است و فهرست نگاران معموالً در بخش نسخه شناسـی رنـگ کاغـذ را شناسـایی و نقـل     
)69-1379،66ادي، وفادار مر(:ه قرار گرفته است به شرح زیر استشناسی مورد استفادکاغذهایی که در نسخه

کاغـذ توسـط اسـیران چینـی در     ر در نیمه اول سده دوم هجري نـوعی  براي نخستین با:کاغذ سمرقندي)الف
غذ سمرقندي ضـخیم و صـاف اسـت بـه صـورتی کـه       به کاغذ سمرقندي مشهور شد، کاکه سمرقند بوجود آمد 

و اشخاص کاغذ سمرقندي به رو از نظر انتساب به مشاهی) 1386،153فدائی ،(شود اي بر روي آن دیده نمیدانه
ناصر کاغذي معـروف بـه دهقـان    دهقانی مشهور شده که منظور در سمرقند ساخته شده و سازنده آن ابوالحسن

بـه  دهم هجري رواج داشته ومعموالٌو این کاغذ از قرن سوم وچهارم تا قرن نهم )1379،70وفادار مرادي، (.است
) 1389،38عظیمی،.(رنگ نخودي است

تـوان بـه کاغـذ سـلیمانی، نـوحی،      شد و از انواع آن میکاغذهایی که در خراسان تولید می: کاغذ خراسانی) ب
خراسانی گفته است که از کتان سـاخته شـده و   ابن ندیم درباره کاغذ. فرعونی، طلحی، جعفري، طاهري نام برد
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و از جهـت انتسـاب بـه مشـاهیر و     ) 1386،253فـدائی ، (عباس بـوده اسـت   امیه و یا بنیزمان آن هم زمان بنی
)1379،70وفادار مرادي، . (اشخاص به مامونی مشهور است چون در خراسان و در عصر مامون بوده است

ربرد را داشـته  یسی بیشترین کابه رنگ حنایی و در نسخه نو، ستحکم، ضخیمم، این نوع کاغذ:کاغذ خانبالغ)ج
هـاي  ساخته شده است و در ایران و دیگر کشورهاي اسالمی در نگارش) پکن، چین(این کاغذ در خالبالغ . است

ــی و فارســی اســتفاده شــده اســت  ــدائی، . (عرب ــدان یــک دســت و منســجم  )1386،252ف ــت آن چن ــا باف ام
)1389،39عظیمی،.(نیست

. ساخته شده است) چین(ا خیم و درخشان بوده که در نواحی ختاین کاغذ ض:کاغذ ختایی)د
موضوعات هنري از پوست حیوانـات  تدر نسخه نویسی براي کتابت مصحف و گاهی هم کتاب:کاغذ پوستی) ه

ه پوسـت آهـو را نـازك    کردند به این طریق کـ کاغذ پوستی را بیشتر از پوست آهو درست می،کردنداستفاده می
زدند تا صاف و مالیم شود و حالت شکنندگی نداشته باشـد،  کردند تا مثل کاغذ بشود و سپس بر آن مهره میمی

. هاي جهان موجود استپوست آهو درست شده است در کتابخانهاز هاي هنري کههایی از قرآن و بیاضنسخه
یک تکه بودن تمامی ورق ونوع کاغذ استحکام ویکپارچگی،از ویژگی هاي بارز این )253-1386،252فدائی، (

) 1389،40عظیمی،.(صداي خاصی که هنگام ورق زدن پوست به گوش می رسد
این ) 1386،253فدائی، (این نوع کاغذ در شام ساخته شده است که سفید و شفاف و مالیم است :کاغذ شامی) و

وفـادار مـرادي،   . (کاغـذ شـامی معـروف شـده اسـت     کاغذ براساس محل ساخت آن که طرابلس شام اسـت بـه  
)  1389،39عظیمی،.(استآن که ضخامت این کاغذ کمتر از کاغذ سمرقندي وبه ظاهر شبیه )1379،70

هـاي  که کاتبان براي کتابـت دفتـر و حسـاب و کتابچـه    است دار این نوع کاغذ نامرغوب و دانه:کاغذ دفتري) ز
. کردندسیاق از آن استفاده می

این کاغذ بیشتر .تبان این نوع کاغذ رواج یافتکادر کشمیر هندوستان در میان، در قرن نهم:کاغذ کشمیري) ح
هاي سفید و نخودي و بسیار نازك و عموماً آهار مهره خورده بود، هزاران نسخه خطی که به خط فارسی به رنگ

کهبراساس محل ساخت آن) 254-1386،253فدائی، . (در هندوستان نوشته شده است از همین کاغذ بوده است
)1379،70وفادار مرادي، . (در کشمیر هندوستان است به کشمیري معروف شده است

از قرن یازدهم به بعد در ایران و هندوستان کاغذسازي رونق خود را از دست داد و نوعی کاغذ که :بتیکاغذ ) ط
درون این )1386،252فدائی، . (ي کاغذ کشمیري را بگیردبه هندوستان رسیده بود و توانست جاییانتوسط اروپا

این کاغـذ  ي هاگویند و از ویژگیکاغذ نقوشی وجود داشت گویا پیکر نما، و به همین جهت آن را کاغذ بتی می
)1372،746مایل هروي،.(شودنقوش و خطوطی در آن دیده میاگر در معرض نور قرار دهیمکه این است 

شود براي سـاختن ایـن کاغـذ ظروفـی را از مـایع      سازان به آن درهمی گفته میعرف کاغذدر: کاغذ ابري) ي
گذاشـتند  ریختند و کاغذ را بر روي آن میمورد نظر را میيهاکردند و بر روي مایع مذکور رنگنشاسته پر می

بري دو مدل است اولی تا اشکال رنگین موجود در مایع که مانند ابر را داشت بر روي کاغذ منعکس شود، کاغذ ا
زدنـد و بـراق   ابري آبی و دومی ابري آهاري و در مدل دوم بعد از سـاختن کاغـذ ابـري بـر روي آن مهـره مـی      

هـاي  هاي خط و رسالهکردند و این نوع کاغذ از قرن نهم در میان کاتبان رواج یافت و بیشتر در کتابت قطعهمی
این کاغذ به صورت ایجاد اشـکال در تمـام ورق و یـا در    ) 252-1386،251فدائی، (.شدکوتاه از آن استفاده می

. شـد ن ورق درون جلـد اسـتفاده مـی   مشاهده شده است و بیشتر براي تزییحاشیه کاغذهاي کتب مذهب ایرانی 
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هند بود ووایران،این کاغذ از عصرتیموري مورد استفاده قرار گرفت و ساخت عثمانی)1379،71وفادار مرادي، (
)1357،95افشار،. (ساخته می شدابري بود که در همدانکاغذابري آن زمان یک نوعکاغذهاي ینبهتر

مختلـف رنگـین   يهاکاغذي است از انواع کاغذهاي ابري که توسط کاغذسازان با الوان و رنگ:کاغذ الوان) ك
مفید بودن کاغذ سفید بـراي  کاغذ بر اثر عواملی همچون نانوع پیدایش این )252، 1386فدائی، . (شدساخته می

بیشتر از رنگ)1372،745مایل هروي،.(بودمیل به سوي زیبایی جویی در نسخه نویسی و کتابتچشم کاتب و
شـد اگـر از   در اصطالح به این کاغذها الوان مفرده هم گفتـه مـی  که هاي زرد، سرخ، کبود زنگاري و کاهی بود 

.گفتندشد به آن کاغذها الوان مرکب میمیهاي سبز، لگلون و نارنجی هم استفاده رنگ

، فـونچی کـه در فـونچ    آبادي دولتاز انواع دیگر کاغذ  که متعلق به کشور هندوستان است و:از انواع دیگر) ل
آذربایجان ساخته شده است ، کاغذ مامونی که منسوب به مامون خلیفه است در خراسان ساخته يیکی از شهرها

فـدائی،  . (منسوب به طاهر دوم از امراي طاهري خراسان اسـت را مـی تـوان نـام بـرد     شده و کاغذ طاهري که 
1386،252-253(

تجلید نسخه. 25
آسیب دیدگی و نفاست دقـت دارنـد و   هاي هنري،جنس، رنگ، ظرافت: فهرست نگاران عموماً به چهار مسئله

بنـدي جلـد،   بنابراین مالك تقسیم،آورندمیتاریخ ساخت را در فهرست چنانکه امکان داشته باشد نام جلدساز و 
)1379،110وفادار مرادي، (:شودباشد که به انواع زیر تقسیم میماهیت و جنس آن می

مایـل  .(کشـیدند شدند و روي آن الك با رنگ و روغن مـی این جلدها از چوب نازك ساخته می:جلد چوبی) الف
و یک نمونه جلد قرآن شریف بـا شـماره   هیفه کاربرد داشتبیشتر براي مصاحف شراین جلدها )1372،720هروي،

. در کتابخانه آستان قدس متعلق به قرن ششم وجود دارد39
مختلـف ماننـد   يهاروکشازشدند و معموالً جلدسازانجلدهایی هستند که از مقوا ساخته می:جلد مقوایی) ب

. دادند و اصطالحاً به جلد مغزي معروف بودندمیچرم، پارچه، رنگ و روغن جهت استقامت جلد بر روي آن قرار 
)111-1379،110وفادار مرادي، (

ماننـد  ،پوسـت حیوانـات اهلـی   . سـاختند جلدهایی هستند که از پوست دباغی شده حیوانات مـی :جلد چرمی) ج
کشیدند کردند و روي آن چند طبقه کاغذ یا خمیر کاغذ و یا یک ورقه چوب نازك میگوسفند و اسب را تهیه می
-1353،37ی،بیـان . (رو استماج، میش، ساغري، شبکردند و به اسامی مختلف مانند تیو جلد کتاب را درست می

38(
هاي اسالمی زیاد بود و گاهی هاي بز در سرزمینساختند زیرا گلهمیبزتیماج را از پوست دباغی شده:تیماج) د

برند مانند تیماج رست نگاران با تعابیر مختلف از تیماج نام میکردند و برخی فهاوقات تیماج را با مقوا محکم می
. نامیدندبدون مقوا را تیماج یک ال و تیماج با مقوا را تیماجی می

شد که بسیار نرم و لطیف است شد از پوست دباغی میش استفاده میاز این جلد که بندرت ساخته می:نمیش) ه
.ساختندهاي دور این گونه جلدها را با روکش تیماج محکم میلیل لبهگویند، به همین دو به آن میشن هم می
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این جلدها بسیار بادوام و مستحکم بودند که از چرم دباغی شده کفل چهارپایان خصوصاً االغ و استر : ساغري) و
ننـد  هاي دانه مانند نسبتاً درشت بودند و بعضـی روي آن کارهـاي هنـري ما   و داراي برجستگیندشدساخته می

. شدندکردند و ضمناً به دلیل کراهت جنس جلدها براي مصاحف شریفه استفاده نمیضربی، سوخت کاري می
هـاي خـود از آن اسـتفاده    معنی این جلد بزغاله است و جلدسازان عصـر قاجـار بـراي روکـش نوشـته     :روشب) ز

)113-1379،111، وفادار مرادي. (کردند که از پوست بزغاله و یا پوست نازك گوساله استمی
امثـال آن سـاخته   قلمکـار و چیت،جلدهایی می گویند که دفتین آنها از نوعی پارچه مانند مخمل،به :پارچه) ح

اکنون نیـز  ،تا دوره هاي معاصر هم تداول داشتجلد پارچه یی پس از دوره صفوي رواج یافت و.می شده است
اي بر حسب نوع پارچه به جلدهاي پارچه)1372،610هروي،مایل.(در جلدهاي فرنگی از پارچه استفاده می شود

: سه نوع جلد زري، جلد مخملی، جلد ترمه تقسیم شده است که به شرح زیر است
بنـدان مـاهر دوره صـفوي و از پارچـه زري بافتـه      روکش این جلدها توسط زري بافـان و نقـش  : جلد زري-1

.شدندمی
شد و از قـرن سـیزدهم رایـج    پارچه مخمل براي روکش مقوا استفاده میجلدهایی هستندکه از : جلد مخملی-2

. شدند
هاي ادعیه و نسخهض هاها، بیابعضی از جلدسازان عصر زندیه و قاجاریه براي روکش جلد دیوان: جلد ترمه-3

کال بوته شدند و منقش به اشاز ترمه که نوعی نمد که از جنس ابریشم، پشم، نخ که در یزد و کشمیر ساخته می
.جقه یا خطوط پهن حاشیه بود استفاده می کردند

ساختند ولی چون کاغذ استقامت الزم را نداشت دوره قاجار از روکش مقوا جلد میسازانبعضی کتاب:کاغذ) ط
:کردند و کاغذها مورد استفاده در چند مدل استآن را با پارچه محکم می

.شدندآمیزي مینه کاغذها به شکل ابرهاي درهم رنگکاغذ ساده یا رنگی یا ابري که اینگو-1
)114-1379،113وفادار مرادي، . (تر از مقوا بودتر از ورق کاغذ و نازكمیز که نوعی کاغذ ضخیموش-2

هاي خطـی از  همگام با اختراع صنعت چاپ، جلدسازان براي روکش مقواي بعضی از جلدهاي نسخه:فرنگی)ي
ــراي ســاخت عطــف و گوشــه مــیگــالینگور و مشــمع اســتفاده ــد و اگرچــه بعضــی ب ــه کــار هــا آن را کردن ب

)   1389،45عظیمی،.(بردندمی
جلدهاي هنري نتیجه نبوغ، ابداع و نوآوري جلدسازان کشورهاي اسالمی است و ایـن جلـدها داراي   :هنري)ك

: سالمی به شرح زیر استباشد و انواع مختلف آن برحسب ظهور و رواج در تمدن ااي میظرافتهاي هنري ویژه
هـاي متنـوع و   ، جـدول یا منگنه، جلدهایی است که اثر نقوش ترنج، سر تـرنج جلد ضربی یا کوبیده: ضربی-1

هاي آماده را بـر  شود و معموالً جلدسازان قالبي جلد مشاهده میهاي فلزي در روي بدنهلچکی به وسیله قالب
. ساختندا گرم میهاي میشن، ساغري و تیماج سرد یروي چرم

بـراي  .گویند به وجـود آمـد  در قرن نهم هجري این نوع جلد که به اصطالح سوخت یا سوخته می:سوخت-2
کردند و براي ساخت جلد سوخت نخسـت روي  روکش اوراق کتاب از جلدهاي زیبا و باارزش سوخت استفاده می

هاي دلخواه مانند مینیاتور، تذهیب، تشـعیر  ه نقشچرم که حالت استخوانی گرفته و به رنگ تیره و سوخته درآمد
ساختند و سپس بـر روي  جدا می"نقش بر"را به اشکال ترنج، سرترنج، لچکی و غیره طراحی نموده و به وسیله 

و البته این جلد )116-1379،115وفادار مرادي، (کوبیدند چرم جلدي چسبانده و با ضربه داغ شده بر روي آن می
از دوره هنر هرات بجا مانده است در فهرست عرض آن جلدها کهاٌمخصوص. ع جلد اسالمی استترین نونفیس
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افشـار،  (.و منظـور همـین نـوع معـرق اسـت     ز جلدها منبت و مشـبک یـاد شـده اسـت    اگنجینه صفی که مکرر
1357،36-37(

شـود کـه از   جلدي گفته مـی سازان به گویند و در اصطالح کتابدار را معرق میدر لغت هر چیز رگه: معرق-3
شود کـه ابتـدا نقـوش    آید و به این طریق ساخته میچند نوع چرم در کنار هم به دست میيهاقرار گرفتن رگ

کننـد سـپس   طراحی شده جدا مـی يهارا از نقشچرم"نقش بر"کنند سپس با آلت دلخواه در چرم طراحی می
ها چسبانند تا چرم ها چسبیده شده به صورت رگنار هم میهاي مناسب جلد کتاب کمزبور را در محليهانقش

سـازي  پذیري بیرون جلد در قسمت داخل اقدام به عمل معـرق و عروق بشوند، معموالً جلدسازان به دلیل آسیب
ایـن نـوع جلـد از    .برون جلد را به طرزروغنی یا ضربی فراهم می آوردنـد )1379،117وفادار مرادي، . (کردندمی

.ي جلدسازان ایران است ونمونه هاي نفیس آن در سده نهم هجري در هرات فراهم شده استشاهکارها
گویند که بر روي بدنه چرم بـا ابریشـم رنگـین    سازان جلدي را میدر اصطالح کتاب:جلدسوزنی بوم چرمی)ل

هـا از سـطح   خیـه کنند به طوري که اثر سوزن و بدوزي میو انداخته شده، سوزنهاي از پیش ترسیمطبق طرح
زند سپس بر روي کاغذ طرح کند و مهر میدرون جلد بیرون نزند و براي ساخت آن ابتدا جلدساز چرم را رنگ می

گیـرد، سـپس بـر روي    کشد و با چهار بار برگردانیدن و برداشتن طرح به صورت کامل نقش میمورد نظر را می
چسـباند و  باشـد مـی  وي جلـد مـی  رم کـه در اصـل ر  زند و کاغذ را روي پشت چخطوط و طرح مزبور سوزن می

کنند که دوزي میمالند تا طرح بر چرم منتقل شود بعد از این عمل همه خطوط را سوزنه بر روي آن میگیوگل
)615-1372،613مایل هروي، . (ها هماهنگ باشدسر سوزن از پشت چرم بیرون نیاید و بخیه

ین نسخ خطی بود جلد روغنی رایج شد و دوره کمال ایـن  در قرن نهم و دهم که اوج صنعت تزی:جلد روغنی)م
شـود و مراکـز جلـدهاي    هجري است و بیشتر روي مقوا و گاهی روي پارچه نخی درست می13و 12جلد قرن 
ات، کشمیر، ترکیه، ان در هرخراسان، شیراز، تهران و در خارج از ایر،ر ایران در شهرهاي تبریز، اصفهانروغنی د

طرز ساخت آن به این صورت است که بعد از درست کـردن پشـت و   ) 41-1353،39بیانی،(.ترکستان بودبغداد و
هاي دلخواه مانند تذهیب، گل و بوته، مینیاتور، ترنج، سرترنج را بر سطح مقوا، پارچه نخی، تخته داخل جلد نقش

کمان آن هاي مناسب مانند روغنها و حفاظتسپس با پوششکردند آمیزي میچوب و قطعه چرم ترسیم و رنگ
طیـور و وحـوش   تصـاویر  دادند و در عصر تیموریان بیشتر از نقـوش گـل و بوتـه و    را در حفاظت بیشتر قرار می

،بردنـد الس رزم و بزم نیز بهره میشد و در عصر صفویه و قاجار از نقوش صورت و پیکر انسان و مجاستفاده می
اده ش اسـتف وغنـی مـرغ  گفتند و اگر در بوم جلـد ر و بیرون جلد روغنی بود آن را جلد روغنی دورو میاگر داخل 

اینـده هنـر   نوع جلد بیشتر نمو این )44-1377،43غالمی مقدم ، (.گفتندش میکردند به آن جلد روغنی مرغمی
هـاي بق یا نرگس یا طـرح وي جلد بیشتر گل وبوته ومرغ است و درون جلد گل زنر، نقاشی است نه جلد سازي

)1357،37افشار، .(برگ انگوري بود
این چرم بیشتر بـدون مقـوا وآسـتر    .به جلدي گفته می شود که روکش آن از چرم بلغار بوده است:بلغارجلد)ن

مایـل  .(نقش هایی با سیم و نخ وابریشم ملون بر روي آن می دوختـه انـد  بعضاٌبراي جلدسازي بکار می رفته و
)1372،610هروي،

به معنی پوست واژه شورو. ند که روکش مقواي آن از چرم شورو فراهم شده باشدجلدي را گوی:جلد شورو) س
.دوره قاجار در تجلید استفاده می کردندو چرم بزغاله است که صحافان
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طرحـی را  لبه برگشت جلد بر روي آن طوري است که معموالٌ.جلدي است که لبه برگردان دارد:جلد لوالدار) ع
ر کامـل  طـرح جلـد بـه نظـ    ه کتاب بسته می شود،روي لبه نیز است تا وقتی ککه روي اصل جلد کشیده شده،

)  41-1377،39غالمی مقدم،.(آید

ینات روکش جلدنقوش وتزی. 26
ع و دو یا سه یا چهار جدول مدور یا مسطح که با مهارت کامل به یکدیگر گره خورده و تصاویري متنو:گره) الف

مذهبان نقاشـان  .روي هر یک از جداول نامبرده با جداول دیگر رعایت می شوددلنشین پدید می آورد که زیر و
6-5تـا قـرن   3-2اعجاب انگیز ساخته اند، که این نقـوش از قـرن   از گره و تلفیق و ترکیب آن اشکالی بدیع و

.کامال مورد توجه بود
بیانی دیگر دانه اي کـه از میـان   بهیک گیاه شکل می گیردياجزاانندماسلیمی کامالٌ:اسلیمی یا اسالمی)ب

ساقه وبندهاي متصل با قدرت از آن نمو مـی نمایـد   از وسط دو برگ خشکیده روییده شده،نقشی شبیه ترمه یا
نقوش اسلیمی در قرون متمادي روي بیشـتر آثـار   .وپیچک هاي کوچک ساقه هاي آن را به هم متصل می کند

سر ،مینه خطوط، تذهیب سرلوحز، لچکی،کتیبه،سر ترنج،ی از قبیل جلدهاي ضربی، سوخت، معرق، ترنجاسالم
-1357،8نصـیري امینـی،  (.کن مقدسه نقش اساسی را ایفا می نمایدابناهاي مذهبی وام،سوره هاي قرآن مجید

ین اطراف تزیي اسالمی براي این نقش نام خود را از دوره هاي سلجوقی وتیموري گرفته وچون در دوره ها)14
)1389،35عظیمی،(.گفته اند)اسالمی(قرآن ها استفاده می شد به آن نقش اسلیمی

مانند ابري است که دوسرآن به طرفین انبسـاط یافتـه و وسـط آن بـه وسـیله گـره       :بترمه یا اسلیمی ماري)ج
نقاشـی  ، بعد در حواشی قطعـات خطـوط  ریان به نقش بترمه در ایران از دوران تیمو.کوچکی تزیین گردیده است

ترنج وحواشی قطعات معرق،سوخت،نقش بترمه مانند اسلیمی در روي جلدهاي ضربی،.وجلد به کار رفته است
نصـیري  (.باپیچ وخم مخصوص خود بـر تـزیین اشـیا نـامبرده افـزوده اسـت      ثر داشته وؤنقاشی جلوه موخطوط
)15-1357،14امینی،

بـرگ هـاي خـارج از    غنچـه و ،ینی ایرانی است که از ترکیب گلیاساسی هنرهاي تزاز جمله نقوش:یخطای)د
زمانی که بندها آماده شـدند بـا گـل    می خوانند،"بند"شکل طبیعی پدید می آید وهر گردش موزون آن رایک 

نقوش )1389،35عظیمی،.(آنها را تکمیل می کنند...)برگ عباسی ،پیچک و(برگ هایی که در طبیعت قرینه دارند
فواصل خطوط قدیم دیده مـی  حواشی قطعات نقاشی وترنج ومعرق،سوخت،در روي جلدهاي ضربی،یخطای
.شود

که نقاش و مذهب با قلـم گیـري زر در   تصاویر حیوانات وپرندگان صورت می گیرد،از نقوش خطایی:تشعیر)ه
ب در نقش تشعیر باید قدرت کاملی دست نقاش ومذه.روي یا حواشی اوراق نسخ مهارت خود را نشان می دهد

داشته باشد تا با قلم گیري بدون رنگ آمیزي نقوش وتصاویر را چنان مجسم کنند که گویی حیوانات وپرنـدگان  
نقوش تشعیر در آغاز عصر صفویان در بعضی جلدها وحواشی قطعـات ودیـوان هـاي    .پروازنددر حالت دویدن و

.شعرا دیده شده است
دیگري بـه طـرف   است که از دو چنگ اسلیمی پدیدار می شود که یک چنگ به طرف باال وشکلی:بادامک)و

هبان این نقـوش را  مذدر عصر صفویان نقاشان و.پایین که در وسط چنگ تصویري شبیه بادام شکل می گیرد
. ه اندکه با نقوش اسلیمی تزیین گردیده ودر حواشی قطعات خطوط ونقاشی بکار می بردییدر حواشی جلدها
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مجلدان وصحافان نیز در ینی تا دوران صفویان بهره یافته،وح هاي نسخ از خط کوفی تزیمذهبان در سرل:خط)ز
زینت دادن جلدهاي مصـاحف وادعیـه   نسخ ونستعلیق براي ثلث،جلدهاي نسخ به فراخور متن آن از اقالم رقاع،

از قرن نهم وو در قرن هفتم داخل جلدهاش جلدهاششم در روکقرندر.واذکار ودیوان شعرا استفاده می کردند
به بعد دربیرون واندرون جلدهاي ضربی ومعرق وروغنی مذهبان وصحافان وجلدسازان از آن استفاده شایانی می 

)   16-1357،13نصیري امینی،.(نمودند
این لفـظ بـه   .کار می رودغالفی است چرمی یا پارچه اي یا فلزي یا مقوایی که براي نگهداري جلد به :قلق)ح

.ه نیز خوانده شده استقولق ومحفظنام هاي لفافه،
که به صورت سـرپاکت در سـمت چـپ یـا راسـت بدنـه پشـت جلـد متصـل مـی           لبه اي را گویند:سرطبل)ط

)1377،47غالمی مقدم،.(شد
نوع خط متن.27

. هـا اسـت  نوشـته شناسان قرار داشته نوع خط دستناسی که مورد توجه کتابشترین نکات قدیمی نسخهاز مهم
انواع خطوط اصلی .شناسی کتب خطی است خط مؤلف داراي اهمیت زیادي است در واقع سرلوحه مباحث نسخه

و موجود در آثار و کتب خطی رایج در ممالک اسالمی بر اساس تاریخ مدون خط و خطاطی در تمدن اسالمی به 
)1386،61فدائی، : (زیر استشرح

نویسان رایج شد خط کوفی است و تا حدود سـه  نخستین خطی که در تمدن اسالمی در میان نسخه:کوفی)الف
با توجه بـه شـکل خط،کـوفی را بـه انـواع      .رفتکار میهاي عربی بهقرن خط کوفی براي کتابت قرآن و کتیبه

)30-1389،29عظیمی،.(متداخل تقسیم کرده اندمدور ومربع،مشجر،
. دشکوفی کهن نامیده میکوفی که در آغاز بدون اعجام و اعراب بود خط :کوفی کهن) ب
شد وحرکات و نقاط حروف را به مرور زمان براي نگارش آیات قرآن از مرکب سیاه استفاده می:کوفی متحول) ج

نوشتند و به این طریق کـوفی  و زنگار میهاي مختلف گیاهی و غیر آن همچون شنگرف، زعفران، سیلو با رنگ
. متحول نام گرفت

شد و در باریکی به خط ریحـان نزدیکتـر اسـت و    کوفی شرقی باریکتر از خط کوفی نوشته می:کوفی شرقی) د
.شدها استفاده مینسخهبیشتر در نگارش

ن است که حروف عمودي خصوصیت  آشکار این خط ایهاین خط شبیه به خط نسخ است ک:کوفی ترکستان) ه
)49-1379،48وفادار مرادي، . (به میخ شبیه است گویا از خط میخی الهام گرفته است

نویسی خط نسخ است که به تدریج در قرن چهارم مورد توجه بیشتر قـرار  ترین خط در نسخهشایع:خط نسخ)و
سخ سایر خطوط شد و به خـط  گرفت و به جهت سهولت در نوشتن نزد اهل کتاب معروف شد،به همین جهت نا

به اعتقاد برخی از مورخان،منشعب از خط کوفی است واستخراج آن را بـه  ) 1386،62فدائی، (.نسخ شهرت یافت
اکنون در کشورهاي عربی و اسالمی )1389،30عظیمی،.(اندابوعلی حسین بن مقله بیضاوي شیرازي نسبت داده

استادان این خط، ابن مقله، یاقوت مستعصـمی،  . ربرد زیادي داردبراي نگارش کتاب، مجلد و روزنامه این خط کا
: احمد صدیق روحی، فخار شیرازي، عالءالدین تبریزي، ابراهیم قمی و احمد تبریزي است و به دو شیوه زیر است

)1386،62فدائی، (
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ط نسـخ از  این خط تا اوایل نیمه دوم قرن هشتم هجري قمري بود، در ایـن دوره خـ  :شیوه کهن خط نسخ-1
درایـن دوره در مـواردي کلمـات وحـروف بـه صـورت       )1379،49وفادار مرادي، . (زیبایی چندانی برخوردار نبود

) 1389،31عظیمی،.(نوشته شده اند)اعراب گذاري(مشکول 
خط نسخ جدید که از نیمه دوم قرن هشتم آغاز شد و در ایـن دوره، دور حـروف بیشـتر و    :ـ شیوه نسخ جدید2

وفـادار مـرادي،   . (تر و زیباتر شده است و کاتب جنبه زیباشناسی را بیشتر مـدنظر داشـته اسـت   منسجمقلم نسخ 
1379،49(

این خط از ترکیب خط تعلیق با خط نسخ به وجودآمده است واز اوایل قرن نهم هجري در میان :خط نستعلیق) ز
نیمـه نخسـت قـرن هشـتم رغبـت      در) 1389،31عظیمـی، .(نسخه نویسان عثمانی وشبه قاره هنـد رواج یافـت  

هـا ماننـد   نویسان به خط نسخ کاهش یافت و کتابت آثار فارسی با خط نستعلیق رایج شد و بیشـتر کتـاب  نسخه
.نوشته شدالبالغه، صحیفه سجادیه با این خطقرآن، نهج

. شـود ه هم نوشته میاز همه خطوط دور بیشتري دارد، حروف این خط در سرتاسر سطر پیوسته ب:خط تعلیق)ح
این خط و دو خط نستعلیق و شکسته . بن علی فارسی ابداع شدبن حسینخط تعلیق در قرن چهارم توسط حسن

نامند و چون در خطاطی اصل مهم سهولت و زیاد بودن سرعت نگارش است آهسته نستعلیق را خطوط ایرانی می
انیان و مصریان در آن تصرفاتی کردند و خط دیوانی آهسته خط شکسته تعلیق هم به وجود آمد و پس از آن عثم

)63-1386،62فدائی، . (را به وجود آوردند
هاي متأخر براي محاسبات دیوانی، اسناد و دفاتر دخل و خرج شیوه دیگري مورد اسـتفاده  در دوره:خط سیاق)ط

عالئم اختصاري نوشـتند کـه   ،کلمات وکاتبان خط سیاق را براي اعداد . قرار گرفت که به خط سیاق معروف شد
)55-1379،54وفادار مرادي، . (خواندن آنها مشکل بود

هایی دیگر که برخی جنبه سرگرمی داشـت از قـرن چهـارم    عالوه بر خطوطی که ذکر شد خط:خطوط دیگر)ي
ر، طغـرا،  غباقعه،رفت مانند رو کتب ادعیه بکار میها، مرافعاتهجري شروع شد که بیشتر در کتابت اسناد، نامه

ها کدام از این خطمثنی و تا حدود قرن هفتم هجري رواج بیشتري در ایران داشت ولی هیچسیاه مشق، معما ،
)41-1353،22ی،بیان. (ر و تندنویسی مناسب نبودندبراي کتابت تحری

کیفیت خط.27
وط را بـا واژگـانی ممتـاز،    اند که خوبی و بدل خطشناسان براي نشان دادن کیفیت خط درجاتی را قائل شدهخط

)1388،359اصغري هاشمی،:(د که به شرح زیر استانعالی، خوش، خوانا و ناخوانا ذکر کرده
باشد و مطابق با قواعد و اصول خوشنویسان تحریر شـده  صفت خطی است که در نهایت زیبایی می:ممتاز)الف
. باشد

از قواعـد و اصـول   گاهی باشد، هرچند خط در بافت کنند که زیبا خطی را با صفت خوش تعریف می:خوش) ب
)242-1386،241فدائی، . (خوشنویسی دور شده باشد

.هرچند که زیبا نباشدصفت خطی است که به آسانی بتوان آن را خواند :خوانا)ج
ست به کنند که به سهولت خوانده نشود، که این ناخوانا بودن ممکن اخطی را با این صفت تعریف می:ناخوانا)د

اصـغري  . (و یا حتی بـدخطی کاتـب باشـد   گذاري، شکسته نوشتن بیش از حد حروف دالیلی از جمله عدم نقطه
)360-1388،359هاشمی،
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اندازه اوراق. 28
سازي سنتی داراي تغییر و تحول اندازه قطع کتاب در تاریخ کتاب.اندازه طول در اندازه عرض اوراق نسخه است

:ند ازهاي قطع کتاب  عبارتترین اندازهمی بسیار متنوع بوده است و مهمبوده وهم در تمدن اسال

هاي اي از قطع کتب است که در اواخر عصر مغوالن و اوایل عهد تیموریان براي کتاباندازه:قطع سلطانی) الف
. اسـت 30*40شود و ابعاد آن همخطی در ایران رواج پیدا کرد به همین جهت به آن قطع تیموري نیز گفته می

نسخه هایی در این قطع را براي کتابخانه هاي رسمی یـا بـراي شـاهان وصـدور مـی      چون )1386،250فدائی، (
.به قطع سلطانی معروف شده استساخته اند

جهت رحلـی  اینبهسانتی متر است25به عرض بیشتر از و35که به طول بیشتر ازاین قطع:قطع رحلی) ب
دادنـد و  اندن کتاب قطع رحلی، آن را بر پایه چهارچوبی چوبی ـ یعنی رحـل ـ قـرار مـی     گویند که هنگام خومی

شده است با ایـن  هاچون قرآن مجید، مثنوي مولوي و شاهنامه که در مجالس و محافل قرائت میمعموالً نسخه
60بعـاد اکـه بـه  : ـ قطع رحلـی بـزرگ  1: این قطع در سه مدل است)1372،713مایل هروي،.(قطع بوده است

: ـ قطع رحلی کوچک3. متر استسانتی30*50این قطع به ابعاد : ـ قطع رحلی متوسط2. متر استسانتی30*
. متر استسانتی27*42این قطع به ابعاد 

)1386،250فدائی، (.مترسانتی10*19اندازه قطعی است به طول و عرض تقریبی :قطع رقعی) ج
و متوسـط آن  15*21گذشته داراي سه اندازه کوچک به طـول و عـرض تقریبـی    این قطع در :قطع وزیري)د

.سانتیمتر بوده است20*30رگ آن و بز16*24
و از سوي عرض شیرازه بندي و تـه  شودگفته می شود که از سوي طول باز به شکلی از کتاب :قطع بیاضی) ه

بـه  را هجري نسخ قرآنی سده هاي دوم تا پنجمبسیاري ازمجموعه ادعیه و، جنگ هاي ادبی.بندي شده باشد
هم به این شکل صـحافی  را بازرگانان يسررسیدهادفترها و در روزگاران متاخر،.کردنداین شکل صحافی می

)1372،713مایل هروي،(.کرده اند که به اصطالح به آن دستک می گفتند
)1386،250فدائی، . (و عرض آن برابر استهاي خطی که طول هاي نسخهترین قطعاز قدیمی:قطع خشتی)و

) 1372،712مایل هروي،.(در تمدن اسالمی سابقه اي طوالنی دارداین شیوه صحافی واین هیأت در قطع کتاب،
سـانتیمتر  50*70این قطع که از اندازه قطع جیبی بزرگ تر است، داراي عرض و طـول تقریبـاً   :قطع بغلی)ز

. است
)1386،250فـدائی،  . (سـانتیمتر بـوده اسـت   7و عـرض  12قطع به اندازه تقریبی طول این:قطع جانمازي) ح

مایـل  .(طـع فـراهم مـی کردنـد ودر جـاي نمـاز مـی گذاشـتند        برخی از نسخ قرآنی وادعیه را بـه ایـن ق  عموماٌ
)1372،712هروي،

گوینـد کـه   ایلی میبوده است و به این جهت به آن قطع حم6*12این قطع به طول و عرض : قطع حمایلی) ط
)1386،250فدائی، . (اندهایی که در این قطع بوده است به صورت حمایل روي لباس زیرین می آویختهنسخه

کتاب ها یا جزواتی را کـه پیشـینیان در ایـن    .سانتی متر3*2قطعی از کتاب است به اندازه :قطع بازوبندي)ي
لوزي وچند ضلعی درمی آورده اند وتوسط نخی از پارچه یـا  بیضی،قطع تجلید می کرده اند به شکل هاي مدور،
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مایـل  .(قرآنـی یـا کتـب ادعیـه در ایـن قطـع بـوده انـد        )جزءهـا (بیشـتر پـاره هـاي   .چرم به بازو می بسته اند
) 1372،711هروي،

ینات نسخهتزی. 29
هاي وانندگان با تذهیبتر خها و جذب بیشکتاب آرایان در طول تاریخ تمدن اسالمی براي افزایش تاثیر نگارش

کردنـد، برخـی از   م میهاي خطی اقدانواز به آرایش و زیباسازي هنري نسخهرنگین و تصویرهاي چشم،طالیی
)1379،74وفادار مرادي، (: ینات نسخه خطی شامل زیر استاصطالحات تزی

از اطراف آن خارج شـده  هایی ، مرصع و مشابه تصویر خورشید که شعاعشکلی است مدور، مذهب:شمسه) الف
م کتاب و یا مولف آن را بیشـتر بـه   معموالً کتاب آرایان در وسط آن نام مالک کتاب یا نا)1389عظیمی،( .است

ه متعلق به عصر سها مذهب داراي شمکردند و بیشترین نسخهاع و به قلم رنگین یا زر یا سفیداب ذکر میخط رق
)1379،75وفادار مرادي، . (تیموري است

ی یـا گـل و برگهـا هنـري     سـ هاي خطی، صفحه آنها مزین به نقوش دقیـق هند بسیاري از نسخه:سرلوح) ب
سرلوح یکی باشـد  يهاو در ضمن اگر نقش) 1353،27ی ،بیان(.و الوان متعدد رسم شده استزیباست که با زر

شدند چهارم بسیار ساده ترسیم میها از قرن دوم تا گویند و سرلوحآن را ساده و اگر دو تا باشد سرلوح مزدوج می
از قرن سیزدهم به بعـد کتابـداران ومجموعـه    )1379،75وفادار مرادي، . (و از قرن ششم رنگ سرلوح متنوع شد

و همچنـین بـراي   کردندمذهب آغازین کتاب ها استفاده می یناتاز اصطالح سرلوح براي وصف تزیلباٌداران غا
هنرمند در بکار بردن طال که در بیشتر موارد به صورت مـایع آمیختـه بـا    تذهیب شده الزم بود که يسرلوح ها

)110-1385،109ریشار،.(سفیده تخم مرغ بکار می رفت استاد باشد
هاي نظم و نثـر بـه صـورت    یناتی است که در اطراف عنوان کتابنام دیگر آن سرسخن است تزی:سرفصل)ج

ها مخصوصـاً اگـر   در ضمن اگر ذکر سرفصل) 1379،75دي، وفادار مرا. (شودمشعر، مذهب و مرصع ترسیم می
)1353،27ی ،بیان. (ل باشد بهتر است شمارش شودفصساده باشد الزم نیست ولی اگر تزیینات بزرگ و ممتعدد و 

ها شود که کتاب آرایان در سر سورهمذهب و مرصع گفته مییاآرایی به شکل مستطیل ساده،در نسخه:کتیبه)د
جلـد سـازان هـم در    .کردندها استفاده میهاي شعر و دیگر نگارشهاي دیوانهاي قرآنی وسرفصلهبراي نسخ

بردند و گاهی اوقات دو طرف آن به شکل نیم دایره است که بـه  ها آن را بکار میچهار طرف جلد نزدیک به لبه
داخل آن  با زر یا سفیدآب جملهالبته در بعضی موارد )1388،361اصغري هاشمی،. (گویندآن کتیبه قلمدانی می

.یا عنوان کتاب نوشته می شود)بسم اهللا الرحمن الرحیم(
گاهی نسخه آرایان براي زیبایی وسط سطور دو صفحه اول یا تمام صفحات کتاب را :طال اندازي بین سطور)ه

مینه مذکور را با تحریر شد و کنار زهاي خالی بین سطور زرین میکردند به طوري که تمامی قسمتبا زر پر می
نزدیک بـه  يهااگر خط تحریر داراي فرورفتگی و برجستگی)36-1389،34عظیمی،.(کردندمشکی محصور می

گفتند که در عصر صفوي رایج شد و اگر روي همان موش بود به آن طال اندازي دندان موش میدندان خوردگی 
)77-1379،76وفادار مرادي، . (گفتندازي منقش میت به آن طال اندرفزمینه طال نقوش الوان به کار می
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نسخه آرایان از عصر تیموریان به جهت زیبایی متن و گاهی حواشی، اوراق نسخه را بـا زر و نقـره   :زرافشان) و
محلـول را از طریـق   ي هاي طال کردند و سپس با دقت ریزهکردند به طوري که زر یا نقره را حل میافشان می

افشاندند و اینکار قبل از نوشتن نسخه انجام سوراخهاي بسیار کوچکی بودند به روي صفحات میآالتی که داراي
تـر  هاي طال درشتگویند و اگر خردههاي طال بسیار ریز بودند که به آن افشان غبار میگرفت و گاهی خردهمی

)25-1353،24ی،بیان. (گویندن افشانه سر موري میبودند به آ
عبارت است از خط یا خطوطی مستقیم و هندسی که متن نوشته یک صفحه کتاب را از چهـار  جدول :جدول)ز

ه کرد، جدول از دوره سلجوقی ابداع شد و ابتدا بسیار ساده و با یک خط مرکب مشـکی کشـید  طرف محصور می
رف، سـیلو و  نگهاي متنوع مانند الجورد، شـ ینی پیدا کرد و از آب طال و رنگشد اما از قرن هشتم جنبه تزیمی

نی دو یا سه جدول در یـک صـفحه رسـم شـده     عیباشد جدول ممکن است بیشتر از یکی . شدزنگار استفاده می
کردند کـه بـه آن جـدول مشـکی     باشد و گاهی هم دو طرف خطوط جدول را با خطی بسیار باریک محصور می

. گویندمی
کند، در از سه جانب دیگر جدول را محصور میگویند که جز جانب عطف کتاب به خطوط مستقیم می:کمند)ح

شد، اما بعدها از خطوط زرین یا الوان با تحریر مشکی در طـرفین نیـز اسـتفاده    ابتدا از مرکب مشکی استفاده می
جدول )1379،77وفادار مرادي، . (نویسی داراي کمند هستندها دوره سوم و چهارم نسخهکردند و بیشتر نسخهمی

وحواشی دو صفحه مقابـل یکـدیگررا احاطـه    جداول ،نوشته هاصفحه را احاطه کرده وکمند،نوشته ها متن یک
) 1389،35عظیمی،.(می کند

براي نمایش بهتر جدول، کمند، نقوش و بعضی کلمات که با زر و الوان مغایر با رنـگ مـتن نسـخه    :تحریر)ط
شـود کـه اصـطالحاً تحریـر     اسـتفاده مـی  اند و از دو طرف از خط باریک و نازکی با مرکـب مشـکی  ترسیم شده

. نامندگفتند و نقوش و کلمات محصور شده را محرّر میمی
شد و معموالً ها کشیده مینقشی است مذهب و گاهی مرصع که در پشت صفحه اول بعضی از نسخه:ترنج)ي

فـادار مـرادي،   و. (شـود داخل و اطراف آن، عنـوان و خالصـه مطالـب کتـاب بـه زر و یـا سـفیداب نوشـته مـی         
نسـخ ونسـتعلیق مـی    یا خطـوط رقـاع،  حیوان ا تصویریداخل آن را با نقوش اسلیمی البته بعضیکه)1379،77
)1388،361اصغري هاشمی،.(آرایند

شود و گاهی وسط ترنج متصل به آن بطور افقی کشیده میو پاییندو ترنج کوچک است که باال:سر ترنج) ك
کردند و اگر در صـفحه اول  اگر روي جلد بود نام صحاف را در وسط آن درج میتند،آراسسرترنج را با نقوش می

)1353،29ی،بیان. (نوشتندکتاب را داخل آن مینسخه بود نام 
اي گویند یک ربع یک ترنج کامل است، گاهی در چهار گوشه صـفحه که به آن گوشه یا کُنج هم می:لچکی) ل

گاهی در حاشیه ) 1389،34عظیمی،.(شودترنج نقش شده است، کشیده میمکه در میان آن ترنج و سرترنج و نی
هاي منظوم و منثوري که در حاشیه نیز نوشته شده است در هر صفحه یک یا سه لچکی مزین دارد، البته کتاب

ها،یرفت، این نقشه در قال، ترصیع و تجلید بکار میینات کتاب از تذهیبید گفت که نقوش مذکور در غالب تزیبا
. شـدند کـاري نیـز اسـتفاده مـی    ، گـچ بـري و منبـت   کـاري، حجـاري  هـاي کاشـی  هـا، لوحـه  بـافتنی ، هاقالیچه

)30-1353،29ی،بیان(
ین شده و به ندرت از شکی و آب طال در زمینه الجورد تزینقوش منظم هندسی است که با خطوط م:تذهیب)م

)1379،78وفادار مرادي، . (رنگ دیگر استفاده می شده است
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رنـگ  ، سـیلو و ب، زنگار، زعفرانسفیدآ،رف ، الجوردوش تذهیب، جز آب زر محلول شنگاگر در نق:ترصیع) ن
) 1353،24ی،بیان. (شوده هر دو تذهیب گفته میگویند ولی امروزه بدیگر استفاده شده باشد آن را مرصع می

شـامل  کـه )1388،361اصغري هاشمی،(از گل وبرگ وتصویر حیواناتنقوش در هم و نازکی است:تشعیر)س
گیري زرین که با هاي دیگر اما با قلمخطوط اسلیمی، ختایی، گرفت و گیر و شکارگاه با آب طال و گاهی با رنگ

وجه تسمیه تشعیر از دو جهت قابل تشخیص است یکـی بـه   . اندکی دقت، ترتیب منظم آن قابل تشخیص است
. خطوط ترسیمی به نازکی مو است جهت استفاده از موي گربه در قلم و دومی

ماهیچه و چنگ که به شکل بوته جقه کشیده یا حلزونی با نقونقوشی هستند که به صورت مارپیچ:اسلیمی)ع
انواع اسلیمی . هاي آن به هم درآمیخته استشود، مانند گیاه پیچان است که ساقه، جوانه، برگ و گل و شاخهمی

)1379،78وفادار مرادي،(.ر، برگی پیچکدار، ماريگلدار، برگی، پیچداعبارت است از ساده، توخالی،
آرایی بجاي مرکب مشکی از مرکب الوان یا زر بکار می رفتـه اسـت   در نسخه نویسی و نسخه: مرکب الوان) ف

) 1353،25ی،بیان:(ر رایج بوده به شرح زیر استهاي الوانی که بیشتکه مرکب
هاي شـاهانه  ها و کلمات نسخهنویسان برخی از عبارات و عنواناست که نسخهمنظور محلول با آب طال:ـ زر1

)1386،245فدائی، . (نوشتندرا با آن می
که به رنگ سرخ ساختند معربش شنجرف است و جسمی معدنی است که از گرد آن محلولش را می:ـ شنگرف2

نوشتند و مذهبان و نقاشـان در کشـیدن جـدول و    آیات و اخبار را با آن میها،سرفصلها،و کاتبان عنواناست 
)1372،687مایل هروي،. (کردندهاي نسخ از آن استفاده میکمند و دیگر آرایش

آرایـان بـا آن   آید و نسخهشود سبز رنگ که از رنگ مس بدست مینویسی به محلولی گفته مینسخه:ـ زنگار3
)1388،362،اصغري هاشمی. (نوشتندمی

آیـد و در کتابـت   ولی بوده است قرمز رنگ متمایل به نارنجی که از اکسید سرب بـه دسـت مـی   محل:رنجـ س4
)246-1386،245فدائی، . (رفته استها به کار میها و آرایش نسخه، عنوانهاسرفصل

و آیـد و در نقاشـی   شود که از مخلوط گرد الجورد و سرکه و صمغ بدست مـی به محلولی گفته می:ـ الجورد5
)1388،362، اصغري هاشمی. (رودکار میهاي قرآنی بهبهها و آدر کتابت عنوانگاهی

ون نیز هاي فارسی از رنگهاي دیگر مانند آل، فریسه، طاووس، گلگآرایی نگارشدر نسخه:ـ لواي الوان مذکور6
)235-1386،234ی، فدائ. (استفاده می شده است

ي خاص نسخههانشانه. 30
ی مهر، اصالت هاي خطی هستند و با شناسایهاي ارزیابی اسناد تاریخی و نسخهرها و امضاها از مالكاصوالً مه

مهرها به دو دلیل اهمیت و ارزش فراوانی دارند اول اینکه در شناسایی و . شودصحت و سقم آنها مشخص می،
صفحه هاي حفـاظ یـک   مهرهاي شخصیت هاي مشهور که برروي.تعیین اعتبار یک نسخه نقش مهمی دارند

دوم ت نسخه وتاییـد جـنس وماهیـت آن اسـت،     نسخه خطی حک شده اند نشانه اي در جهت نشان دادن کیفی
شناسان با مطالعه شکل مهر، محـل  نسخه.کندهاي خطی به مصحح کمک مینسخهاینکه در تصحیح انتقادي 

و درجه و اعتبار و اصالت نسخه خطی را معلوم مهر به آسانی قادر خواهند بود از لحاظ تاریخی نسخه را شناسایی 
. کنند
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شد و همچنین ممکن است در یک مهر گاهی در آغاز کتاب، زمانی در پایان کتاب و گاهی بر پشت کتاب زده می
نـویس، مهـر کتابخانـه و    مانند نگارنده کتاب، مهر کاتب، مهـر نسـخه  . نسخه خطی بیش از یک مهر دیده شود

از اهمیت دیگر مهرهـا ایـن   )90-1386،88فدائی،. (ی بیشتر مهر اختصاصی دارندی عربهاي نسخ خطیادداشت
بعضـی از  دست به دست شدن نسخه هـا، است که بعضی از آنها باعث کشف مسائلی مانند سفرهاي نسخه ها،

فاضـل  .(بسـیاري از نکـات ریـز اجتمـاعی مـی شـود      هـا و خلقیـات مالکـان کتـاب   وقایع تاریخی وجغرافیایی،
) 1386،19شمی،ها

تاریخ اهدا نسخه. 31
یشتر کتابخانه ها بامروزي از اهداي کتاب به منظور صرفه جویی در بودجه استقبال می شود ويدر کتابخانه ها

گونـاگون  مجموعه هایی اهدایی در شکل هاي،می شودهستند که به نام اهدا کننده نامیده ايداراي مجموعه 
خه خطی می باشد واگر نسخه خطی هم اهدا شده باشد تاریخ اهدا به همراه ذکرنس،سند،جزوه،همچون کتاب

ه در تاریخ اهدا به همراه ذکرنـام شـخص اهـدا کننـد    .نام شخص اهدا کننده در قسمت مربوطه نوشته می شود 
و همچنین اگر نسخه وقفی تاریخ داشته باشد مشخص می شود که نسخه از کجا قسمت مربوطه نوشته می شود 

.شده است و براي چه وقف شده استتهیه 
تعداد اوراق. 32

اوراق به عالوه تعداد سطور وو. شمارش تعداد واندازه اوراق سطور نسخه خطی از اندازه قطع کتاب مهم تر است
-1386،110فـدائی، ( .هر سطر نسخه را مشخص مـی کننـد  براي محققان الزم است زیرا میزان تقریبی کلمات

167(
اد کتاب شناختیاستن. 33

عناوین وابسته به عبارتی نوعی پژواك تالیف یک اثر در فضاي علمی فرهنگی جامعه به حساب می آیـد کـه از   
ع در عرصـه  روي شدت ودامنه آن می توان به حساسیت فرهیختگـان جامعـه نسـبت بـه آن پـی بـرد ودر واقـ       

)1386،51می،فاضل هاش.(اثر مستقل به وجود نمی آیدهکتابشناسی همیشه با عرض
ماننـد شـرح   هاي خطی را آثار وابسته تشکیل می دهد که با عنـاوین گونـاگون   بخش قابل توجه اي از نگارش

مـوزون بـا   ،از این آثار توسط مولفان آنهـا بعضی. آن نام برده می شود مانندتلخیص وتعلیقه،حاشیه،،تفسیر،
ات در حیمعرفی وتوضـ ،ثبت،ت عنوان مستقلت تحصوردر اینشودعنوان اصلی کتاب نام گذاري مستقل می

شـرح  :آن مانند جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم تالیف صاحب جواهر وعنوان ارجاعیآن نوشته می شود
)     1379،18،وفادار مرادي(.شرایع االسالم است

اصطالحات درون متنی نسخه ها . 34

، عبارات پایان نسخه را می و در اصطالحقطه نهادن خط را می گویندستن و نآرا،در لغت کتابت کردن:ترقیمه
منظور (ردازد گویند که کاتب پس از دعا وصلوات، از زمان ومکان کتابت یاد می کند و بعد به ذکر نام خود می پ
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ت بررسی از این رو بایسته اس. بعضی هم جعلی اندالبته برخی نسخه ها، ترقیمه ندارند؛ و) شناسنامه نسخه است
.دقیق انجام گیرد

در ظهر  بسیاري از نسخه ها نکاتی  مندرج است کـه از  . پشت نخستین برگ از نسخه خطی را می گویند: ظهر
گاهی فقط محل تایید نسخه به دست مولف است،گاهی هم مطالبی .لحاظ نسخه شناسی در خور تامل می باشد

هاي عربی، به جاي و امروزه در نسخه شناسی نگارش. ستاز قبیل تاریخ تالیف، تعریف و وصف مطالب کتاب ا
.ظهر از کلمه غالف استفاده می کنند

کتاب یا رساله اي غیر از کتابی که در متن کتابت شده است  درج  می ،در کناره هاي سه گانه صفحات:هامش
سه کناره متن  همان صفحه در ،اند که دنباله مطالب متن هر صفحهگردد، یا مطالبی کتابی را به صورت نوشته 

)1388،364اصغري هاشمی،.(گویندمی نوشته شده باشد را هامش 

تهیه نسخه پشتیبان.35
نسخه اي رقومی به عنوان نسخه پشتیبان از هر نسخه خطی،براي دستیابی به کتابخانه رقومی خطیالزم است

.میکــروفیلم یــا اســکن صــورت مــی پــذیردخه خطــی بــه صــورت عکــس،تصــویربرداري از نســ.تهیــه شــود
)1389،12عظیمی،(

شماره بازیابی در محل. 36
اولین اقدام کتابداران اختصاص شماره ثبت اموالی به کتـاب اسـت   ودشمی وقتی کتاب خطی به کتابخانه آورده 

یـک شـروع   زشماره هاي ثبت همیشه ا،ودنسخه و دفاتر ثبت نوشته می شعطف،شناسنامهکه معموال بر روي
ر این شماره ثبـت نسـخه نقـش رده    ببنا،استهناي آمار نسخ خطی موجود در کتابخاوآخرین شماره ثبت به معن

کمک بندي موضوعی را ایفا کرده ودرواقع راهنماي کتابدار مخزن خطی است هر چند بازیابی نسخه از مخزن با
از تحقیقـات اهـل   ،سـخه خطـی  بـه ن اما تمامی ارجاعـات ،کتب حاصل میشودابدار با مجموعه اطالع داشتن کت

.نیازمند شماره ثبت ونام کتابخانـه ومحـل نگهـداري نسـخه مـی باشـد      ،رهنگ تا نامه هاي در خواست نسخهف
شماره نسخه در کتابخانه نشان دهنده جایگاه نسخه در گنجینه است ولی بایـد  )123-1379،122،وفادار مرادي (

در کتابخانه به آن یک شماره بیشتر اختصـاص نیابـد تـا نسـخه کمتـر      که شماره نسخه ساده تر باشد وکوشید
)1381،375مطلبی کاشانی،.(آلودگی پیدا کند

شماره لوح فشرده.37
ها بـه فـیلم وعکـس نیـز راضـی      آن،مورد نظرشان استدسترسی سریع به نسخه هاي،یکی از نیازهاي محققان

البته به تازگی وضعیت بهتر شده است واگـر امکانـات وتجهیـزات    ،هم محروم هستندهمین که گاهی از،هستند
ل دسترسی باشد مراجعـان از  هاي فشرده قابلوحمبرداري شود واز طریقفیلافنی تقویت شود واز همه نسخه ه

.بوده راضی خواهند نکتابخا
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شماره میکروفیلم.38
ن به کتابخانه مجلـس  توابا امکانات الکترونیکی فعال شده است از جمله میاخیراً در ایران استفاده از نسخ خطی

مرعشی نجفی در قم، کتابخانه آستان قدس رضوي در مشهد و ... اکتابخانه آیتکتابخانه ملی، ،شوراي اسالمی
ولـی امکانـات   . انـد ها بیشتر نسخ خطی را میکروفیلم کردهکتابخانه مرکزي دانشگاه تهران نام برد، این کتابخانه

بـرگ باشـد تبـدیل آن بـه     200اي حـدود  میکروفیلم براي نسخ خطی محدود است به طـور مثـال اگـر نسـخه    
هاي نسخ ظریف هستند و باید احتیاط گیرد و علت آن این است که برگساعت وقت می6تا 4میکروفیلم بین 

لم ابتـدا اصـل نسـخه را بایـد روي میـز      براي ساختن میکروفی. الزم صورت بگیرد تا آسیبی به نسخ خطی نرسد
شـود تـا   خانه برده ها به تاریکبرداري نمود و بعد عکسدستگاهی به نام کوپکس قرار داد و از روي آن عکس

همچنـین درج اطالعـات   )1386،217فـدائی،  . (ظاهر شود بعد از آماده شدن در دسترس محققان قرار می گیـرد 
تعـداد صـفحات ومحـل    تـاریخ کتابـت،  موضوع اثـر، تاریخ تولد و وفات مولف،نام مولف اثر،مربوط به نام اثر،

)1389،29جابري،.(نگهداري نسخه هم داخل میکروفیلم قرار می دهند

نسخهURLآدرس . 39
هاي اطالعاتی نسخ خطی عاملی براي جذب مردم به ویژه دانشجویان به نسخ خطی اسـت و بسـیاري از   پایگاه

توان چنین سایت هایی را از نظر کمی و کیفی تقویت کـرد وزمینـه را   اطالعی ندارند، میهامردم از این سایت
. براي آموزش مراجعه کنندگان فراهم کرد

رسانی نسخ خطی بیش از پنجاه هزار مطلب وجود دارد که در این پایگاه ها جسـت و  در ایران پایگاه هاي اطالع
چون عرضه تصاویر تهیه )1386،219فدائی،(. خطی فراهم استحل نگهداري نسخه جوي نام کتاب، مولف و م

اندارد مرحله ادیت گرافیکـی ایـن تصـاویر ونیـز اسـت     نیازمند طی شدن شده از نسخه هاي خطی بر روي سایت،
)  1389،19،عظیمی.(بخش گرافیک هم استفاده شودباید از سازي حجم آنها است پس حتماٌ

عالئم اختصاري نسخه ها. 40
تصویريتص 

ح               حواشی
خ            حاشیه خط مولف-ح
ت            زمان ترجمه-ز
م              زمان مولف-ز

سس              خط مولف
ض              ضمیمه

عا               عالی
ن            عالی ونفیس-عا

ف               منحصر به فرد
نسخه اصلل     
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م                مولف
مقا             مقابله شده

ن              نفیس
نر            ناقص االخر

نل            ناقص االول
صح          تصحیح شده

نلر           ناقص االول و االخر
بی کا       کاتب ناشناخته است

بی نا       بدون نام مولف
بدون درج محل طبع یا کتابت نسخهبی جا 

)353-1388،352اصغري هاشمی،(بی تا       بدون تاریخ  

:جمع بندي 

نسخه هاي خطی با توجه به قدمت و نفاست آنها باید در دسترس  محققان و پژوهشگران قرار بگیرد تا در جنبه 
در این صورت . ردنرس عموم قرار بگیتحقیق شود و به صورت چاپ و تصحیح شده در دستهاهاي مختلف آن

پس اولین .است که محتواي این میراث ارزشمند تاریخی و علمی توسط محققان به معاصران منتقل می شود
به این منظور باید فهرست نویسی صحیح و مدونی صورت .اقدام ضرورت و شناخت  نسخه هاي خطی است

جهت انجام فهرست نویسی .آشنایی پیدا کنندخطیبا نسخند به صورت کامل و صحیح پذیرد تا محققان بتوان
عناصر فهرست فهرستنگار با هرمی بایست، ، مدون و ایجاد هماهنگی در سازماندهی منابع خطییکنواخت

ی آشنایی کافی و وافی داشته باشد که در این مقاله سعی شد با معرفی کامل این عناصر نویسی در نسخ خط
.ت نگاران و محققان حوزه خطی با فضاي سازماندهی مخطوطات فراهم شودزمینه آشنایی فهرس

مآخذمنابع و 
ماي تحقیق واحیاي متون راهن:شیوه نامه تصحیح متون(1388).محمد جواداصغري هاشمی،

. دلیل ما: قم .خطی
.ددانشگاه تهران،کتابخانه مرکزي و مرکز اسنا: تهران.صحافی سنتی). 1357(افشار، ایرج

.استاد سید عبداهللا انوار درجسـتجوي گمنـامی  :حدیث عشق).1385(افکاري، فریبا؛ انوار، عبداهللا
.موزه ومرکز اسناد مجلس شوراي اسالمیکتابخانه،: تهران
.انجمن آثار ملی:تهران .کتابشناسی کتاب هاي خطی).1353(مهدي،بیانی

خه هاي خطی براي پایگـاه هـاي اینترنتـی    درآمدي بر فهرست نگاري نس.)1389(جـابري،امیر 
).ره(گنجینه جهانی مخطوطات اسالمی ،کتابخانه حضرت آیت اهللا العظمی مرعشی نجفی: قم .کتاب
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نسخه شناسی وکتـاب  چهار مقاله در مباحث متن پژوهی،:کتاب ایرانی).1385(فرانسیس،ریشار
.کتوبمرکز پژوهشی میراث م:تهران . روحبخشان.مترجم ع.آرایی

.کتابخانه ملی ایران: تهران .اصطالحنامه کتابداري).1379(راستینفروردین،؛پوريسلطانی،
واسـناد سـازمان  :تهـران .مبانی نسخه شناسی در کتـب خطـی  ول واص). 1389(حبیب اهللا عظیمی،
. ه ملی ایرانکتابخان

کتابخانه مرکزي آسـتان  بررسی ویژگی هاي جلدهاي نسخ خطی").1377(غالمی مقدم، براتعلی
.آستان قدس رضوي، مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان. پایان نامه".قدس رضوي
آسـتان قـدس   : جـزوه آموزشـی، مشـهد   ؛هرست نگاري کتب خطـی ف). 1386(، محمدرضا فاضل هاشمی

.رضوي،کتابخانه مرکزي
لـوم  ان مطالعه و تدوین کتب عسازم:تهران.آشنایی با نسخ خطی وآثار کمیاب).1386(غالمرضا، فدایی

.) سمت(اسالمی دانشگاه ها
مراحل نسخه شناسـی و شـیوه هـاي تصـحیح     :نقد وتصحیح متون ).1369(نجیب،مایل هروي

.بنیاد پژوهش هاي اسالمی،آستان قدس رضوي:مشهد.نسخه هاي خطی فارسی
بنیاد پژوهش دس رضوي،آستان ق:مشهد.کتاب آرایی در تمدن اسالمی).1372(نجیبمایل هروي،

.اسالمیيها
دانش پژوه در قلمـرو جسـتارهاي   :حدیث عشق).1381(مرعشی، محمدحسـین مطلبی کاشانی، نادر؛
.   موزه ومرکز اسناد مجلس شوراي اسالمیکتابخانه،: تهران.نسخه هاي خطی

ـ  ،افشـار،ایرج : ع آن درروکش جلد وانوا). 1357(نصیري امینی، فخرالدین : تهـران .نتیصـحافی س
. 5کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد ،ص 

:تهـران . مقدمه اي براصول وقواعد فهرست نگـاري در کتـب خطـی   ).1379(محمدوفادار مرادي،
. یدبیرخانه سمینار نسخه هاي خط،ه ومرکز اسناد مجلس شوراي اسالمیموزکتابخانه،


