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   در نسخ خطّينکاتي دربارة مقاالت انجامه
  ∗محسن جعفري مذهب

در زبان فارسي » شناسي انجامه«آغازنامة , ١مقالة مفصّل و مفيد استاد افشار دربارة انجامه
و ارائه … , زبان, خطّ, ها آرايه, قلمرو, بندي انجامه از لحاظ اصطالحات دسته. است
هاي   حاصل عمري پژوهش و تجربه در نسخه,هاي فراوان براي هرکدام از آنان نمونه

نويسي فارسي و  انجامه توجه به. هاي جهان است هاي گوناگون کتابخانه خطّي و فهرست
  .باشد نکته اساسي مقاله مي, ايراني

دهد تا  شناسي مي دست پژوهشگران نسخه فرصت مناسبي به, مقالة استاد افشار
اي در  نامه مستقل کنند و چه بسا پايانموضوع پژوهشي , هرکدام از محورهاي آن را

  .شناسي شکل گيرد کتابداري و نسخه
  :دانم استاد ميبحث ادامة , طرح چند بحث و سؤال را دربارة انجامه

در اين نگاشته هميشه فقط از انجامه , دليل عنوان مقالة انجامه به, تبصرة واجب”
  .“هاي آن شود و نه مترادف استفاده مي

 استاد افشار ضمن بر شمردن چندين واژة فارسي و عربي و :نجامهچرا عنوان ا .۱
 دو سه اصطالح نـ که کاش اي) ۳۹ص (» دو سه اصطالح ديگر عربي و ترکي«اشاره به

سرانجام واژة انجامه را بر ديگر شمردند ـ  من برميويژه ترکي را جهت اطّالع  به
ترديد ندارم که .  را بفرمايندحکه علّت اين ترجي بدون آن, اند  دادهحمترادفاتش ترجي

چه . در زبان فارسي است» شناسي انجامه«روشن نمودن اين امر از واجبات گسترش 

                                                   
  .تهران, کتابخانة ملّي جمهوري اسالمي ايران  ∗
 .٣٩- ١٠٠ص , ش ه ١٣٨١بهار ـ تابستان , دفتر پنجم  .1
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/ هجري در اوايل سدة دهم
شانزدهم ميالدي، پس از 
انتقال گزارش چاپ کتاب 

 عمالً ،صفحه عنوان به
نويسي از انتهاي  کلفون
هاي چاپي رخت  نسخه

 .بربست

که گاه کلفون يا انجامه در آغاز کتاب  درحالي, کتاب را بنماياند ظاهر انجامه بايد انجام به
  ).هايي بعداً خواهيم ديد که نمونه(آمد  مي

در سرزمين ما شکل نگرفته و , شناسي  نسخهترديد دانش بدون :کلفون .۲
بردند و نه  بهره مي) تکنيک(صورت فن  شناسي به نگاران و کتابداران ما از نسخه فهرست
شناسي در ادامة  لذا طرح انجامه. (Science) و شايد علم (Knowledge)دانش 
داده شده   قرارنوين غربي متأثّر است و انجامه در برابر کلفونشناسي از کتابداري  نسخه
شناسي غربي هم  ريشه و تعريف آن در نسخه, شايد مفيد بود دربارة واژة کلفون. است

  .شد اشاره مي
 (Colophon)کلفون از نام شهر يوناني کلفون 

در شمال غربي شهر ليديايي افسوس در ترکيه واقع 
جويي  جنگ امروزي گرفته شده است که مردمش به

ان در آن سو شهره بودند و هرطرف که آن
. رساندند پايان مي  بهزيپيرو جنگيدند جنگ را با مي

در پايان يکي ) م ۱۴۶۶-۱۵۳۶(اراسموس رتردامي 
 Colophonen: زبان التين نوشت بههايش  از کتاب

Abidiاز اين زمان . يعني کتاب را تمام کردم» ام نشانه آخر را بر آن گذاشته«: معني  به
  .١کاربردند بهکلفون را براي انجامة کتاب 

در کتاب پيامبران موٰسي بن آشهر , هاي خطّي ترين کلفون موجود در نسخه کهن
سمعاح بن يهودا در کلفون کتاب . م موجود است ۸۲۷/ه ۲۱۲سال  به) تيبرياسي(طبراني 

م ذکر کرده است که اين کتاب را در چهار  ۱۲۷۲/ه ۶۷۱سال  مصور مزهور و رمز به
  .٢تپايان برده اس هفته به
, نويسي  هاي نسخه همراه بعضي ديگر از سنّت به, کلفون, آغاز صنعت چاپ با

در چاپ بود , يکي ديگر از موارد استفاده از واژه کلفون. نيز راه يافتصنعت چاپ  به

                                                   
1. Glaister, Geoffery Ashall: Encyclopedia of the Book, New Delhi, Castle, 1996, p.103. 
2. Idem, Ibid. 
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براي آن انتخاب شد و عبارت از مهر يا نقش يا ) عالمت (Deviceکه بعدها واژة 
 Trade)خه ثبت شده و بيشتر معرف عالمت تجاري طرحي بود که در ابتدا يا انتهاي نس

Mark)ترين عالمت شناخته شده در کتب چاپي متعلّق  کهن.  براي ناشر يا چاپخانه بود
م خود را بر کتاب مقدس التيني ئم است که فوست و شوفر عال ۱۴۶۲/ه ۸۶۶سال  به

(Biblia Latina)د که عالمت سال اي از مزامير ماينتس وجود دار در وين نسخه.  زدند
  .١نسخه افزوده شده باشد رود که بعدها به اما گمان مي, دبرخوردارم  ۱۴۵۷/ ۸۶۱

م فرماني صادر کرد که ناشران و کتابفروشان را  ۱۵۳۹/ ۹۴۶فرانسوي اول در سال 
/ هجري در اوايل سدة دهم. هاي ويژة خود استفاده کنند کرد از عالمت مجبور مي

نويسي  عمالً کلفون, صفحه عنوان ز انتقال گزارش چاپ کتاب بهپس ا, شانزدهم ميالدي
  .٢هاي چاپي رخت بربست از انتهاي نسخه

هاي  نويسي در نسخه بيستم ميالدي هنوز کلفون/تا اوايل سدة چهاردهم هجري
هاي فراواني از آن را  چاپ سنگي و حتّي چاپ سربي فارسي ادامه داشت و نمونه

  .توان ديد مي
استاد افشار و مقاالت  که در مقالة آن  با:ترين نسخه نجامه در کهناصطالح ا .۳

نجامه موجود اترين  کهن به. ها اشاره خواهد شد آن که بعداً به پيش از آن و پس از آن ـ
انجامه در کجا بوده است؟  ترين اشاره به اشاره شده اما نشان داده نشده که کهن

چه نامي بر انجامه خود داده است؟ )  …نويس يا نويس يا کلفون يا ترقيمه(نويس  انجامه
آن را چگونه تعريف يا , آيا خود متوجه هويت مستقل انجامه بوده است يا نه؟ اگر بوده

  نامگذاري کرده است؟
, کاربرده شده در اين باره استفادة مجازي و استعماري و تشبيهي از کلمات به

  .ر نيستاز ارزش علمي برخوردا, وجود ارزشمند بودن با
 اسناد افشار نيامده که چرا انجامة اسناد مورد  در تعريف:چرا انجامة اسناد نه .۴

است و در پايان اسناد » گزارش تهيه= انجامه«که  مگر نه آن. بحث قرار نگرفته است

                                                   
1. Idem, p.136. 
2. Idem, Ibid. 
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ها  و در آغاز مصالحه نامه…»  و شهود …مقام در… سال… ماه… در تاريخ«: آمد مي
چرا …» سال… ماه…  محضر شرع فالن و فالن در تاريخحاضر شدند در«: آيد مي

 نيز )ص(پيامبر اسالم ترين اسناد موجوِد اسالمي منتسب به ها که در قديمي اين گزارش
  اند؟  انجامه و يا کلفون محسوب نشدهءاند جز آمده
افشار اشاره  اسناد :انجامة جغرافيايي .۵
 منطقة جغرافيايي توليد انجامه ۴اند که  کرده

, هندوستان, ماوراءالنّهر: اند از فارسي عبارت
  .بالد عثماني و عربي

ها ما را  آيا همين تفکيک جغرافيايي انجامه
ات هر دسته از خصوصيکه دارد  وا نمي
آيا . هاي جغرافيايي را مشخّص کنيم انجامه

سانسکريت و , هاي بودايي توان اثر انجامه مي
, چيني, هاي بودايي قاره ديد؟ و اثر انجامه  شبههاي فارسي شايد زردشتي را در انجامه

, بيزانسي, هاي رمي هاي فارسي ماوراءالنّهر؛ اثر انجامه سغدي و اويغوري را در انجامه
, هاي يوناني هاي فارسي بالکان و قفقاز؛ و اثر انجامه اسالوي و ژرمني را در انجامه
  . عربيةهاي فارسي خاورميان هيراتيک و حبشي را در انجامه

هاي  انجامه: بندي کرد و مثالً گفت توان حتّي مناطق ايران تاريخي را دسته و آيا مي
 هاي هاي آذربايجاني؛ انجامه هاي عراقي؛ انجامه هاي خراساني؛ انجامه ماوراءالنّهري؛ انجامه

  !شرواني
اگر زبان و کالم و خط و نقّاشي را ابزارهايي در انعکاس افکار  :زبان و فکر .۶

  .انديشه او راه برد توان از اعمال و کردار و نوشتة شخص به مي, نسان بدانيما
  :شناسي از دو جهت است اهميت ارتباط زبان و فکر در انجامه

حالت تقدم فعل  در اين :ها و اجزاي انجامه ـ ارتباط صرفي و نحوي واژه الف
ند و ترکيب اجزاي انجامه ک ها سرايت مي انجامه به) مانند زبان عربي(بر فاعل و مفعول 

بر کاغذ جاري ) نويس زبان يا عربي عرب يا عرب(مطابق با همان تفکّر نويسنده 

/ تا اوايل سدة چهاردهم هجري
نويسي  بيستم ميالدي هنوز کلفون

هاي چاپ سنگي و  ر نسخهد
حتّي چاپ سربي فارسي ادامه 

هاي فراواني از آن  داشت و نمونه
 .توان ديد را مي
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تواند  دهندة نويسندة غيرعرب آن است که نمي نشان, گاه ترکيب عربي انجامه. شود مي
  .زبان فکري خود و زبان نوشتاري خود را باهم تطبيق دهد

کاتب که هميشه ابزاري براي شناسي  ن جها:شناسي بيني و جهان جهان ـ  ب
معموالً اصالت انجامه و نهاد آن . رسد ظهور مي ها به گاه در انجامه. دهنده نيست سفارش

و کاتب معموالً خود را از آن فارغ , چه تنميق, چه تسويد, است چه ترقيم» فعل«
  .رساند اتمام مي بيند و آن را به مي

اين کاتبان . غير از لعل اختصاص دهد نجامه را بهبينيم که نهاد ا کمتر کاتبي را مي
  :بينيم مي» انجامه«هاي خوب را در مقاله  نمونه. دهند تمنّيات دروني خود را نشان مي

  ـ اصالت کاتب
  ـ اصالت کتاب

  ـ اصالت حالت کتابت
؛ …»قد استراح قلمي من ترقيم هذه الکلمات«: مانند قلم, ـ اصالت ابزار کتابت

 بايد تأکيد…» نمايد که بس است ت از تحرير عاجز شد التماس ميديگر دس«: دست
و , بندي ارائه شده در مقاله ها براساس تقسيم بندي انجامه ق است بين دستهرکرد ف

  .نماياند که خاستگاه فکري نويسنده را مي, تفکيک نهاد وگزاره در انجامه
کتابت نسخه در انجامه مقالة انجامه خوانديم که مدت در  :تدوين منحني کتابت .۷

در کمال «يا …» رسانيداختتام  کتاب موصوف در عرضة يک ماه به«: همچون. آمده مي
ها ارزش تدوين منحني  گونه انجامه اين. …»سرعت و شتاب پانزده روزه تحرير شد

  . بخش تقسيم کرد۱۵يا ) يک ماه( بخش ۳۰کتاب را به توان  يعني مي. کتابت را دارند
کرده و غروب  عاقالنه اين است که درنظر آوريم کتابت صبح کتابت را آغاز مي

را و طبيعي است که توان جسمي او اجازة کار يکنواخت , رسانده است انجام مي به
خورده و آغاز  اي مي خاسته و صبحانه لذا هر روز صبح که از خواب برمي, داده نمي
تر بوده و نزديک غروب از اوج آن   خوشتر و او يکنواختخط , کرده است کار مي به

  .طور شده است و صبح روز بعد باز همين فروکاسته مي
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هاي  استراحت و عبادت ها را به باز عاقالنه اين است که درنظر آوريم کاتب جمعه
دليل  توانيم درنظر آوريم که کاتب در ماه رمضان به گذرانده است و مي جمعي مي

  .ه و از دقّت کمتري نيز برخوردار بوده استکرد داري کمتر کار مي روزه
 بخش تقريباً ۱۵به ,  روز نوشته شده۱۵توان کتابي را که در  بدين ترتيب مي

اين چنين . مساوي تقسيم کرد و فراز و فرود نثر و خط کاتب را مشخّص کرد
ارش گز, زيرا از پروسة تهيه کتاب, ها دارند هايي ارزشي چند برابر ديگر انجامه انجامه

  .دهند ما ارائه مي بديلي به بي
هاي علوم انساني  ترين ضعف مهماز  :مبحث انجامه شماري به ورود دانش گاه .۸

خوب است در بحث . نقلي بودن استنادات علمي است, ويژه در کشور ما به
شناسي ياري  کار آيد و در شناخت مشکالت نسخه شماري بيشتر به گاه, شناسي انجامه
  .رساند
االول  يوم االربع رابع عشر ربيع«: خوانيم  مقالة انجامه مي۳۴۴ در نمونه شمارة مثالً

 چهارشنبه بوده ۵۷۷االول سال   ربيع۱۴آيا واقعاً …» ئةفي سنة سبع و سبعين و خمسما
  است؟

 برابر چهارشنبه بوده ۵۷۷االول سال  گويد که اول ربيع تقويم تطبيقي ووستنفلد مي
قراردادي بودن تعداد  توجه به البتّه با. االول بايد پنجشنبه باشد بيع ر۱۴پس روز . است

اما آيا در همه موارد . روز قابل اغماض است اين يک, وستنفلدروزهاي ماه در تقويم و
  دهيم؟ چنين تطبيقي را انجام مي

اگر اولين .  هجري روز شنبه بوده است۹۷۱ رمضان ۱۱ :گويد که  مي۳۸۳نمونة 
 رمضان روز شنبه است ۱۱) وز اغماضر يک با( پنجشنبه باشد ۹۷۱ن سال روز رمضا

  .که براساس تقويم ووستنفلد درست است
روز   روز دوشنبه است که با اغماض يک۹۷۵قعده   ذي۱۲: گويد که  مي۳۸۴نمونة 

  .درست است
در صورتي , شنبه است  هجري روز سه۷۳۲ شوال سال ۱۴: گويد که  مي۴۱۵نمونة 

 شوال بايد روز پنجشنبه ـ و شايد چهارشنبه ـ باشد ۱۴.  شوال روز جمعه باشدکه اول
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ها براساس  گذاري آن همين دليل در تصحيح متون و تاريخ به. شنبه باشد تواند سه و نمي
  .شماري را دست کم گرفت نبايد نقش گاه, انجامه

هيچ , شماري ترکي هگا ويژه به هاي ارائه شده به براي خودم جالب بود که در انجامه
دست غازان خان مغول بنياد نهاده   هجري به۷۰۲که در سال » خاني«شمار  گاه اي به اشاره

کار  هاي ديگر به شماري همراه گاه شد نيامده و ظاهراً غير از کتيبة معروف موزة سور به
 هايي از اين سال  هجري و چند سند جاليري به۷۳۳هاي سال  فقط در سکّه. نرفته است

  .شماري اشاره رفته است گاه
 درحالي ١ـ فارسي معرفي شده نمايش درآمده که عبري  به۶۳تصويري در صفحه  .۹

که ويژه کتابت يهوديان » فارسيهود«اي  هرچند جاي انجامه. ـ فارسي است که پهلوي
  .در اين مقاله خالي است, افغانستان و ماوراءالنّهر است, فارسي زبان ايران

» ها در شناخت تاريخ فرهنگي شهرها اهميت انجامه«کتر پورجوادي در دمقالة  .۱۰
گانه  هاي شش اما کاش از نسخه, ها اشاره دارد اي از اهميت انجامه گوشه هرچند به

اگر . کرد شناخت تاريخ فرهنگي شهرها کمکي مي شد و به برداري مي توصيف شده بهره
فلسفه باشد پس  م شهرهاي موصوف بهنشانگر عالقة مرد, شش نسخة فلسفي اشاره به
  !طب است؟ شش نسخة طبي نيز نشانگر عالقة مردم شهرهاي مذکور به اشاره به

هاي بيشتري و  نسخه مطمئناً نياز به, مسائل علمي مختلف گرايش علمي شهرهايي به
  .تري کرد گيري از علم آمار دارد تا بتوان قضاوت عادالنه بهره

بسيار جالب و دربرگيرندة تقريباً » نمونه ترقيمة«وشاهي در دکتر عارف نمقالة  .۱۱
ترين رکن انجامه را تاريخ کتابت و نام  هرچند ايشان مهم. هاست همة ارکان انجامه

تاريخ کتابت را بدان «که  اما استدالل ايشان بر اين) که جاي بحث دارد(دانند  کاتب مي
ي ايشان در استدالل بر يديد علمانشان از …» ام جهت بر شخص کاتب مقدم داشته

  .ترجيح ارکان انجامه دارد

                                                   
, سال سوم, »نامة بهارستان«, ن عماديالرحٰمداز عب» دو نکته دربارة تاريخ انجامه و نسخه«يادداشت :   نک  .1

 .٥٠٥-٦ص , ش ه ١٣٨١پاييز ـ زمستان , ٦دفتر , شمارة دوم



   در نسخ خطّينکاتي دربارة مقاالت انجامه  ٢٦٣

  

نقش هنر را در ساليابي , تأليف آيدين آغداشلو» انجامة شاهنامة فلورانس« .۱۲
  .دهد که پيشتر مغفول مانده بود ها نشان مي انجامه
ه قار ان شبهزبان نشان از توجه فارسي» ها ها و مهرها و عرض ديده ترقيمه«مقالة  .۱۳

گنجيه ارزشمندي , هاي فراوان در اصل کتاب و مقاالت آن نمونه. شناسي دارد انجامه به
  .گرداند گذارد و ترجمه بعضي از مقاالت را بايسته مي نمايش مي ها را به از انجامه
اثر ميراث زردشتي بر , »هاي کهن نوشت بن«مقالة خانم دکتر مزداپور در معرفي  .۱۴
نوشت را  در متون زردشتي بن. خوبي نمايان ساخته است ا بهنويسي فارسي ر انجامه

ميانه نوشته کاتب مطلبي  توان ديد بلکه گاه در عالوه بر آغاز و انجام نسخه مي
  )۲۵۶ص . (افزايد مي

 المعارف کتابداريةداير, )دفتر پنچم (بهارستان نامةاندکي پس از چاپ نشرية  .۱۵
عباس حري در انتشارات کتابخانة ملّي جمهوري ويراستاري دکتر  به, رساني اطّالع و

  .چاپ رسيد اسالمي ايران به
شناسي نجيب  قلم استاد نسخه المعارف بهةدايرشناسي اين  هاي نسخه بيشتر مدخل
 در کشورمان همين نويسي المعارفةدايراز بدايع . نگارش درآمده است مايل هروي به

آمده و هم مدخل » انجامه« هم مدخل ةالمعارفدايراست که در اين » انجامه«بحث 
  .را نيز خواهيم ديد» کلفون«و احتماالً در جلدهاي آينده مدخل . »ترقيمه«

قلم نجيب مايل هروي است که انصافاً مقالة مفيد و منسجمي  به» انجامه«مقالة  •
در اين مقاله نيز نقش کلفون .  صفحه را دربرگرفته است۶هرچند فقط . است

انجامه يا  ترين اشاره به قديم اي به اشاره است و هيچ) د اشارهفقط در ح(کمرنگ 
الذّکر مورد تأکيد قرار  نشده و اصالت فوق) يا هر اصطالح هر معني ديگر(ترقيمه 

هاي  هاي استاد مايل هروي قابل توجه و گاه براساس تجربه تحليل. نگرفته است
  .کاتبان است

هاي عمومي  و بيشتر از روي فرهنگنامهاست فر  قلم مژده کمالي به» ترقيمه«مقاله  •
, دانشنامة ادب فارسي, راج آنند, المعارف فارسيةداير, نامة دهخدا لغت: مانند

منابع دست اول و  گردآوري تعاريف ترقيمه پرداخته است و توجهي به به
  .ها ندارد هاي ترقيمه هاي خطّي و نمونه نسخه



  ٢٦٤  قند پارسي

  

هستند و ظاهراً » ترقيمه«يا » انجامه «علّت ترجيح  فاقد اشاره بههردو مقاله •
, نويس المعارفةدايربرخالف رسم . اند اطّالع بوده نويسندگان از کار يکديگر بي

آن ديگري نشده است و شايد هم مسئوالن  ارجاعي به در هردو مقاله هيچ
مانيم تا  صورت منتظر ميهر  به. دانستند فرق اين دو مدخل را نمي, يابي مدخل

چاپ رسد و شايد جمعي   بهالمعارفةدايرون در جلد دوم يا سوم اين مقاله کلف
  .دست آيد بين اين دو مقاله به

  


