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  تحرير رسالة منظوم جلدسازي
  ) هجري١٣سدة (سرايندة سيد يوسف حسين هندي 

  ∗پناه محمد حسين اسالم

  چکيده
دليل اشتمال بر   باشد به در اين فنيله منظوم جلدسازي که گويا تنها رسالة فارسارس

که  دليل اين اما به, ار حايز اهميت استياصطالحات و اصول فن صحافي و وراقي قديم بس
نظم نگاشته شده و آميخته با اصطالحات هندي است و ضبط برخي از کلمات در تنها  رساله به

و دشواري همراه ابهام   فهم اين رساله با,نسخة بدخط و مغلوط موجود از آن نادرست است
هايي از اين منظومه که مربوط  کوشد تا ضمن تحرير بخش از اين رو نگارندة مقاله مي. است
اين تحرير در . ي و جلدسازي است توضيحات مفيدي را نيز در اين باره ارائه کندصحاف به

مقوا و آهار؛ : هشت فصل تنظيم شده است و موضوعات مطرح شده در آن عبارت است از
کاري و آماده  ت؛ انواع چرم و تراشيدن آن؛ منب…شيرازه و, دوزي طريقة وصالي و فصالي؛ ته

  . و صحافينمودن جلد؛ وسائل جلدسازي
کار رفته در اين رساله با توضيح و ذکر ابيات متن  در پايان نيز اصطالحات فنّي به

  .ارائه گرديده است
  . جلد؛ جلدسازي اسالمي؛ رسالة منظوم جلدسازي؛ صحافي اسالمي؛ وراقي:کليد واژه

 سرودة سيد يوسف را اول بار آقاي ايرج افشار در جلد رسالة منظوم جلدسازي
 ديگر هم ايشان آن رچاپ رساندند و با  معرفي کردند و بهفرهنگ ايران زمينزدهم شان

                                                   
  .کرمان, »صحافي کهنه کتاب«شناسي؛ صاحب دکان  و آب, مهندس در معدن  ∗
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 قرآنآوري  در اين کتاب از جمع
وسيله عثمان و معرب نمودن و  به

وسيله حضرت  حتّي جلدکردن آن به
حضرت  که آن کند و اين امير ياد مي

دستگيري از مجلّدان و صحافان 
 .نموده و پيشواي ايشان است

طور که ايشان   همان.١منتشر کردند) ش ه ١٣٥٧, تهران(را در کتاب صحافي سنّتي 
  :اند نوشته
اي از کلمات و وزن و  متأسفانه چون نسخه بدخط و مغلوط است ضبط عده”

اصطالحات هندي و اساساً شعرها   ممزوج باقافيه بسياري از ابيات نادرست و
  “… تصحيح متن کامالً ميسر نشدهم سست است

نگارنده هم بارها آرزو کرده بود که اي 
نثر نگاشته بود  اين رساله را به, لّفؤم! کاش

که براي  که هم فايده آن بيشتر بود و هم اين
طرالب و حدس سرمل و ا فهم آن احتياج به

قول  و باز به. بود اس نميو گمان و وهم و قي
  :آقاي افشار

علّت مفيد بودن  با اين همه به… ”
ن و کنيد با بعضي اصالحات معي صورتي که مالحظه مي منظومه را به, موضوع

  “…چاپ رساندم کرد به جا ايجاد نگراني نمي روشن که از حيث تصرف بي
صحافي و  ط بههايي از منظومه که مربو در اين مقاله سعي شده است بر قسمت
شايد شروعي , اند توضيحاتي ارائه گردد جلدسازي بوده و قابليت فهم بيشتري داشته

تري از آن  حرموز آن را در تصحيح گيرد و صورت منقّ آشنايي به… ”که  باشد براي آن
فارسي در اين فن باشد که وجودش مغتنم زيرا شايد که تنها رسالة . “نشر گرددبعداً 
  :اند  رساله آقاي افشار اضافه کردهدر آخر. است

                                                   
 Government Oriental Manuscript) در کتابخانة شرقي دولتي شهر مدراس ٤٣٧)٣(شمارة  اصل نسخه به  .1

Library)حال اي براي ايرج افشار استنساخ شده است که آن نسخه در   موجود است و از روي آن نسخه
  .شود نگهداري مي, ٨٣٤٩شمارة  به, در کتابخانة مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران, حاضر

, آستان قدس رضوي, مشهد (آرايي در تمدن اسالمي کتابدر کتاب , همين متن را آقاي نجيب مايل هروي  
 Peinture et arts فرانسوي هم در کتاب (Y. Porter)اند و وايي پورتر  آورده) ۴۵۹-۹۴ص , ش ه ۱۳۷۲

du livre) ترجمه بخشي از آن را آورده است) م ۱۹۹۲, پاريس.  
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نسخه بسيار مغلوط و اشعار سست است اما فوايد آن از حيث اشتمال بر … ”
همين مالحظه چاپ  طالحات و اصول فن صحافي و وراقي قديم مسلّم و بهاص
بعضي از استاد روزگار خود مجتٰبي مينوي نيز طلب معاضدت شد و . شد

 اما هنوز بسيار , ايشان رسيد در آن اعمال شدنظر شريف اصالحات هم که به
  “…خواهد مغلوط است و هر سطر آن عالمت سؤال مي

جا نيز ناظم از اصطالحات جلدسازي  شود با حمد خداوند و همين نسخه شروع مي
شکنجه , شيرازه, پيرازه, تار, سيف, مقوا, دفتر, جزوبند, مجلّد: استفاده کرده است مثالً

من «جمله  از احاديثي چند از )ص(و در نعت حضرت رسول… قش ون, مشبک, )قيد(
آن  در شأن …»و يطعمون الطعام و«: و آية تطهير»  دِر من است)ع(شهر علمم و علي
وسيله عثمان و معرب   بهقرآنآوري  از جمعدر اين کتاب سپس . نمايد حضرت ياد مي

که آن حضرت  د و اينکن وسيله حضرت امير ياد مي نمودن و حتّي جلدکردن آن به
 و )ع(و با ذکر حب علي, دستگيري از مجلّدان و صحافان نموده و پيشواي ايشان است

  .شود که سراينده شيعه مذهب است معلوم ميخاندان او 
 آيد و جزوي چند از کتاب در سبب تأليف کتاب گويد که روزي درويشي نزد او مي

دانسته است ذکري از ندانستن   مجلّدي نمينهد تا آن را جلد گيرد و او که پيش او مي
برد و  سپس کتاب را نزد شيخ يداهللا که از علويان آشناي او بوده مي. پذيرد کند و مي نمي

کند و کتاب  او هم کتاب را جزوبندي و شيرازه مي. نمايد از او درخواست کمک مي
 از اشخاصيضمناً . صحافي همين امر است بب عالقة سراينده بهس. گردد تحويل درويش مي

  .نمايد ها صحافي را فراگرفته است ياد مي که نزد آن» قادر عبد«و » احمد«نام  به
  در ساختن مقوا و آهار: فصل اول

يک : دهد اولين کار ساختن مقواست و براي اين کار ابتدا طريقة تهيه آهار را شرح مي
آشي تهيه کن ,  سير ماش مقشر٥بعداً از . ه صاف نمارچاپسير صمغ در آب حلّ کن و 

در (بعد نشاسته , اين آش اخير اضافه نما مغ قبلي را بهصآب . و باز با جامه صاف نما
  :از صبر فراهم کن) واحد وزن(کافي بپز و سه توله مقدار  را به) نشسته: متن

 ز آن را جمله يکسرـبسا آمي صبر آري سه توله اي برادر
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اين مخلوط بايد نه زياد غليظ باشد و . افزايي ول ميمحل سايي و به سپس آن را مي
چون در , استشده  عنوان چسب نيز استفاده مي ناگفته نماند که از آهار به. نه رقيق

  .يابيم جز آهار وسيلة ديگري براي چسبانيدن نمي سرتاسر رساله به
گذارند و آهار  اکنون کاغذهاي مختلف را بر يکديگر چسبانده و بر تخته مي

هم چسبيده و آهار زده مهره  بهنهادن کاغذي خشک روي اين کاغذهای  با. زنند يم
 ورق ۳۰-۲۰هاي کاغذ براي مقوا حدود  اليهتعداد . اندازند تا خشک و صاف گردد مي

  .شود ها استفاده مي است که براي ساختن قلمدان و جزودان و جلد دو پوسته نيز از آن
   و فصّاليدر بيان طريقة وصّالي: فصل دوم

نشاسته را در آب حل و بر آن شيرة ليمو . جا بايد آهاري تهيه کرد سواي آهار مقوا اين
. دارند پزند و در جاي پاک با سرپوش نگه مي مثل فالوده مي کنند و آن را به اضافه مي

نمايند و همرنگ اين کاغذها کاغذ حريري  هاي کتاب کهنه پاره را ابتدا مرتّب مي ورق
) چسب(آهار ها را بر روي سنگ  ورق. کنند انتخاب مي) کاغذ شفّاف و نازکشايد (

کوبند تا خوب  نمايند و با مهره چوبي مي کاري مي مالند و جاي مندرس را وصله مي
شود براي جزوبندي دوبارة اوراق جدا از هم  سپس عملي را يادآور مي. بيافتد جا

امروزي اصطالح  که شايد به, ک نگرددتا کتاب در عطف قطور و در جلو باري) افراد(
که اين نوارهاي لوال مانند  هاست و براي اين اوراق جدا از هم و جزوبندي آن» لوالزني«

بايستي لبة کاغذ کتاب را قبل از چسباندن تراشيد , قطر کتاب را در عطف حجيم ننمايند
  .و نازک کرد

ذي همرنگ متن کتاب و نمايد که کاغ سپس سراينده ذکر عمل متن و حاشيه را مي
آورند  اندازه متن کتاب بيرون مي يا رنگي ديگر متناسب با متن مهيا ساخته از وسط آن به

اي قابل و  در جوار متن حاشيهچسبانند و اگر در ضمن  جا مي و متن کتاب را در آن
  .حال خود رها کن و جدايش مساز معروف وجود داشته باشد آن را به

يا » رکابه«برد که احتماالً همان  نام مي» کرسي نشاني«اسم   بهبعد از اين از عملي
و نگارش کلمة صفحة بعدي در پا صفحة قبلي است که ساعتي وقت خواهد » پاورق«

  .آيد کار قطعه و مرقّع هم مي اين طريقه متن و حاشيه به. گرفت
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  …شيرازه و, دوزي در بيان ته: فصل سوم
که از چند ( جزوجزو مرتّب کن و هر جزوي را دوزي کتاب را براي جزوبندي و ته

عنوان جزودان بگذار که بعداً  در وسطش کاغذي به) ورق تا خورده تشکيل شده است
بده و  قرار) قيد(را در شکنجه اين جزوها . آيد کار شيرازه مي گفته خواهد شد و به

 در وسط آن و گذاري و جزوها را که اول قيد را بر روي سنگ مي دادن اين قرارطريقه 
  .بند آيند پيجاني تا جزوها به هاي قيد را مي پيچ

که در عطف  بندي اين يک. بنديوبندي و د يک: دو نوع است) دوزي ته(جزوبندي 
طوري که در  کشي به گذاري و دو خط راست در عرض عطف مي جزوها دو نشان مي

شود و از سوي  زو مينمايد و از اين نقطه سوزن و نخ وارد وسط ج اي مي هر جزو نقطه
  .شود مم ميضجزو قبلي م گردد و نخ به ديگر خارج مي

 کشي و تار نخ که از عالمت اول چهار خط در عطف مي: که  دوبندي اينةطريق
 ابوج از نشانة دوم در وسط تار جزو قبل قلّرشود هنگام خ  ميوسط جزو وارد به
ت نخ جزو مسآيد در ق  مي بيرونشود و از نشانه آخر  ميگردد و وارد نشانه سوم مي

هاي بزرگ طريقة دوبندي و  براي کتاب. آخر  بههذا تا گردد و قس علي  ميقبل محکم
  .بندي معمول است تر طريقه يک ي کوچکها کتاب

که  براي اين, گذارند و پس از بازکردن  ميدوزي کتاب را ساعتي در قيد بعد از ته
گذارند و آن را باز   ميمقوا در طرفين کتابکتاب در قيد جفت و جذب گردد دو پاره 

در طول . قدر جوي عطف آن خارج از قيد باشد  بهکه طوري  بهدهند  ميدر قيد قرار
 اندازند  ميچسبانند و محکم مهره  مي چرم که در عرض دو پاره اضافه دارديا عطف تکه
کنند   ميازه کتاب آمادهاند  بهآنگاه دو تکه مقوا را. گذارند تا خشک گردد  ميو در آفتاب
  :تر باشد و بعد نمايند تا براي چسباندن راحت  ميها را سوهان و اطراف آن

 سيفه قطع ساز و کن درستش به تشـه يار پسـري در شکنجـنگي
 که کتاب را در »بگيري در شکنجه باز پشتش«: رسد چنين باشد  مينظر  بهمصرع اول

  .دهند  مي قاطع يا سوهان برشگذارند و اطراف آن را با سيف  ميقيد
نامد اطراف کتاب را   مي»خشت سيه پخته مجوف«اي که آن را  و بعد از آن با وسيله

و  کتاب براي پيرازه. کنند  مينمايند و از قيد باز  ميدهند و صاف  ميصيقل و جال
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 جا که نشانه جزوبندي نهاده آن, بدين ترتيب که در وسط هر جزوي, شيرازه آماده است
مصرع اول , گذارند  ميطول چهار انگشت در دو سر جزوبند  بهپاره اي کاغذ, شده بود

  :بيِت بعدي
 عرضش عرض چو نه کن فتيلک به آري و چسب يک) ؟(ترش سنحبان

  :صورت زير خواند  بهمصرع اول نامفهوم است ولي ممکن است مصرع دوم را
  عرضش عرض جو ته کن فتيلک به

اندازه عرض عطف کتاب و ضخامت   بهِاي از پارچه است که فتيلهو آن عبارت از اين 
که کتاب بزرگ  برحسب اين, چسبانند  مييک جو فراهم آورده در ابتدا و انتهاي عطف

 بعد از اتّصال فتيله. گيرند  مياندازه کاهي  بهيا کوچک باشد فتيله را بزرگ يا حتّي
 داري را گذارند و سوزن نخ  ميدابتداي عطف در لبة کتاب گوشه کتاب را در قي به
فاصلة   بهکه کتاب بزرگ يا خرد باشد نمايند و برحسب اين  ميترتيب داخل هر جزو به

اندازه   بهکشيدگي نخ بايد. کشند  ميدو يا يک انگشت از لبة کتاب از پشت عطف بيرون
قول   بهبلکه, دار قدر سفت که پاره گردد و نه شُل و چين و چروک باشد يعني نه آن

  .»خيراالمور اوسطها: مصنف
. ها زوج درآيد هاي بين آن تعداد اين تارهاي پيرازه بايستي فرد باشد تا شيرازه

رديف در پشت عطف کتاب از خارج فتيله را   به»پيرازه«نام   بهبنابراين تارهايي از نخ
  .اند پوشانده و وارد وسط جزوها شده

: اند از شمارد که عبارت  مين راآانواع نوبت شيرازه است که ابتدا , بعد از اين
: اکنون نوبت شرح شيرازه زدن است). شايد مورچه(و موچه » د«شکل دال , بندنيشکر

 هم گره  بهبري و ته دو رنگ نخ را مي بر سوراخ دو سوزن دو رنگ نخ ابريشم فرو
 وسط يعني, جا که تار اول پيرازه شروع شده است  را در آنها زني يکي از سوزن مي

از زير تار , بعد. گويند  مي»لنگر«اين تار را , کشي  ميبري و بيرون مي فرو, جزو اول
که دو رنگ نخ در اطراف پيرازه بتابند  طوري  بهآوري  مي را بيرونها نپيرازه يکي از سوز

گرد است و يا  خوردگي يا راست درآيند و اين تاب ها به  آنيترتيب از زير و رو  بهو
  .آيد  ميوجود  بهخوردگي انواعي از شکل و رديف براساس ترکيب اين تابگرد و  چپ

  .گرد گرد بافته شده است و يک رج چپ يک رج راست: ۱ رديف



  لة منظوم جلدسازيتحرير رسا  ٢٩٧

  

 دو رج ۵رديف , گرد  همه راست۳گردند و رديف   چپها همه رج: ۲ رديف
و بر اين اساس است که مصنف انواع دوخت را … گرد گرد است و دو رج چپ راست
  :دهد و در ابتدا راست رفتن و چپ رفتن را  ميشرح

  چو سوزن بر سر سوزن بگيرنـد      
 چو سوزن زير هر سوزن بگيرند

  مر اين را راست رفتن نام دارنـد      
 نـام چن پذيـرند مگر ايـن را به

  :و بعد انواع مختلف را
 نشانش خط درب نقشي نمايد همه گر راست بافي موچه آيد

اين   بهاند شکل قطار مورچه درآمده  بهرنگ ورب يکي مها که رج علّت اين  بهشايد
  .نام مشهور است

 همان موچه ازين در پا زند سر همـه گر چـپ ببافي اي برادر
* 
  بـشـبـر بـنـد نـيـشـگـر بـالفي  يکي گر راست يک گر چپ ببافي

* 
 شـکل دال آن را خوش نمـايي به  چهار از راست چهار از چپ گرايي

 ش سوزن بر سر سوزن و سوزن زير هر سوزن ذهن را مشوکه عمل براي اين
  :سوي خودت بکشي گويد جهِت دوختن را طوري قرار بده که هميشه سوزن را به, ننمايد

  کشي سوي خودش کش     چو سوزن مي  
 چـو بـافـيـدن تـرا مـعـــلـوم گــردد

  جز ايـن خـود را مـيفکن در کـشاکش          
 ر دمــازه هـاي تـه شـس نقـن پـبک

  در بيان انواع چرم و تراشيدن آن: چهارمفصل 
پردازد واز چرم   ميها آميزي و تراشيدن آن و رنگ) سختيان(ذکر انواع چرم  اين فصل به

ديگر . کند ـ صحبت مي دانيم چيست که نمي رنگ پنج و چهار ـ نازک و خوشرنگ به
ن آن دار بود يکي خط خطي و خراش: چرم سرخ رنگ که بايد از چند عيب بري باشد

دار شده است و  که هنگام چراي بز در صحرا و تماس با خار و خس پوستش خراش
  .همچنين پوست بايد عاري از مو و پشم بعد از دباغي باشد

گذاري بعد آن را   ميمالي و در آفتاب ربع سير روغن کنجد سير بر پشت چرم مي
  کار آن را بر سنگحتّي براي اين, شويي که چربي از آن زايل گردد  ميدر آب شيرين



  ٢٩٨  قند پارسي

  

 آن شيرة ليمو  بهبعد از نيمه خشک شدن, شويي مثل گازُران هنگام رخت  به,زني مي
کميت (راند و منظورش چاروسه شيرة ليمو است   ميباز از چاروسه سخن. مالي مي

اما براي . گيرد  ميخود  بهوشو و خشک شدن رنگ سرخ و نرمي بعد از شست) وزني؟
آميزي و آن را بر   ميع سير روغن کنجد را با يک سير جغراتچرم زعفراني رنگ رب

. مالي  ميوشو شيرة ليمو را بر آن گذاري و بعد از شست  ميپشت چرم ماليده در آفتاب
دو طريقه را براي رنگ . آورند  ميدست  بهچرم سياه را از رنگ کردن چرم سفيد و سرخ

و بعضي مواد ديگر که فهميده نشد ) ؟سرکه(يکي با استفاده از خل , کند  ميسياه معرفي
  و دومي هم ايضاً؟

  کاري و آماده نمودن جلد تمنب:  پنجملفص
برخالف آنچه , و مشبکنمايد که در اين رساله بين منبت   ميدر ابتدا اين بنده عرض

  :داليل زير  بهفرق قائل است, دارد  ميبيان, ١ در کتابش(D. Haldne)لدين ها دانکن
  :۱۲۷بيت صفحة 

 و يا ساده کني روشن همه پوست منبت يا مشـبک هـردو نيکوست
  :۱۳۲بيت صفحة 

  شک سه سازي نقش بر اي مرد بي      
 يـک از بـهـر منـبـت کـنـدن آرم

ــشبک  ــک م ــوا ي ــر مق   يــک از به
 ه شکلش چون نگارمـم کـدان نمي

ذاريم و از گ  ميآن را اندکي تر نموده مقواي جلد را روي آناما تراشيدن چرم؛ 
توان اين چرم را دوتکه گرفت و   ميهم. بريم اطراف دو انگشت فاصله داده آن را مي

چرم را بر تخته سنگ .توان يک تکه  ميبعد دو تکه را در عطف باهم پوشش داد و هم
نازک کردن   بهشروع) شَفره(نمايند با نشگرده   ميپهن کرده چين و چروک آن را صاف

. چرم سوراخ نشود و زدگي پيدا نکند, د مواظبت کرد هنگام عملباي. نمايند  ميچرم
 را طوري نازک نمود که سرخي چرم نمايان گردد و ها  شروع کرد و آنها بايد از کناره

  .روي طور ميانه  بهبعد جاهاي ديگر را نه ضخيم و نه نازک

                                                   
  .٧٠ص , ش ه ١٣٦٦, تهران, سروش, آذر آذرنوش ترجمة هوش, صحافي و جلدهاي اسالمي  .1



  لة منظوم جلدسازيتحرير رسا  ٢٩٩

  

ه ک) شايد چيزي شبيه سنگ پا؟(طريق ديگر تراشيدن با خشت مجوف سياه پخته 
و اين , با احتياط و دقّت, تراشي  ميسازي و چرم را با آن آن را بزرگ و تيز و برنده مي

چون احتمال سوراخ شدن چرم در آن , داند  ميعمل را بهتر از تراشيدن با نشگرده
 کند در حالت خشکي چرم را  ميسفارش. دهد  ميآن  بهنوشو حالتي تاريک و رنيست 

تو نيز , داند  ميبرند و کم کسي آن را  ميکار  بهاي که استادان طريقه, اين طريق بتراشي به
  !)کنند؟  ميآن عمل  بهسفارشي که اکثر استادکاران قديم(پنهانش بدار 
دارد در تعيين مواضع ترنج و سرترنج و گوشه و   ميياتي را بيانئبعد جز  بهاز اين

 مقوا با کشيدن خطحاشيه و زنجيره بر روي مقواي جلد که اطراف منبت را روي 
طوري که يک ربع از ضخامت   به,بري  ميبر آن را کني و با نقش  ميدور آن معلوم به

کاري شده نيست و  از منبت تنها مقصودش نقش کنده. جا ماند  بهمقوا برآيد و سه ربع
ابيات . باشد و يا مقوايي ١چرمي, دار است که ممکن است فلزي گاهي مراد آلتي نقش

  : مالحظه فرماييدزير را
  ازيــن بهتــر کنــي ورقــي مقــوا    

  در آن کنــده منبــت نــه منبــت… 
  بنه پس کاغذي چندي بر آن پشت       

 وگـرنـه بـاز بـنشـانـي منـبـت…

ــا  منبـــت ــار دانـ ــا کنـــي اي يـ   هـ
  برابـــر ايـــن منبـــت… کـــه تـــا

  مـشت بگرد آن بزن با کوبـه چـون        
 نوبت بهون ـه چـکوب ر بهـي بر سـزن

, خوبي مفهوم نيست  مقواي جلد که بهيمورد سرلوح و عطف روسخناني دارد در 
مقدار زياد بر  رسد که بعد از آهار مالي به چسباندن چرم بر روي مقوا مي که به تا اين

ي نابريده با مهره و ها روي مقوا و چسباندن چرم بر آن و صاف نمودن قسمت
کوبند و اين کار را   ميقرار دادهبر روي چرم , منبت را بر جاي کنده شدة مقوا, کش خط

  .دهند  ميتا افتادن نقش منبت بر روي چرم ادامه
ناگفته پيداست که اين نوع جلدسازي طريقة مرسوم ضربي است و از نوع سوخت 

سباندن چرمي مشبک شده از رنگ و چيعني , و يا حتّي طريقة مرسوم زمان صفويه
بلکه همان چرم , ميان نيامده است  بهنيسخ, ها زمينه متفاوت در محلّ ترنج و گوشه

                                                   
  .٣٢ و ٣١شکل , ١٩٥ص , صحافي و جلدهاي اسالمي  .1



  ٣٠٠  قند پارسي

  

. کنند  مي که در مقوا گود افتاده است مهرکوبيها اصلي متن را در محلّ ترنج و گوشه
 جاي لنگر در الي دو تخته قرار  بهو يا) منگنه, پرس(پس از اين جلد را زير لنگر 

د و بعد از کنن  ميصبر روز ندگذارند و چ  مي چند سنگها دهند و بر روي تخته مي
 آورند و  مي روي مقواها اطراف اضافي چرم را پس از صاف نمودن لبه, خشک شدن

 آورند که از اطراف  ميبراي آستر) تراشيده شده؟(بعداً از چرم مترش . چسبانند مي
طور نازک تراشيده شده و وسط آن هموار شده باشد و آن را با آهار زدن در همه  به

سه . چسبانند  ميعطف بر پشت مقواي جلد  بهشت نزديکجز چند انگ ها به قسمت
صورت زهوار   بهگذارند و آن را  ميطرف آستري را اندکي چرم اضافي براي مغزي جا

دهند و   ميسپس آن را زير لنگر قرار. چسبانند  ميي خارجي جلدها نازکي بر روي لبه
 ,کنند  ميکاري و تحرير اطراف منبت را شروع آورند و قلم  ميپس از چند ساعت بيرون

 .اندازي  ميکشند و وسط آن دو را زنجيرة باريکي  مياين ترتيب که دو خط در حاشيه به
شود و پس از تحرير و تزيين و   ميمويي از دم يابو انجام تحرير اطراف نقش با قلم

  .درون جلد است  به کتابهنگام اتّصال, گون شدن جلد کشي تا حد آينه چهره
که چرم عطف کتاب را که از طرفين عرض عطف مقداري اضافي دارد در  و آن اين

چسباني   مي)وسط جلد  بهو قسمت عطف را(زير قسمت چسب نخوردة آستري 
چسباني و باقيمانده   ميقسمت اضافي چرم عطف را از طول تا حد پوشيده شدن شيرازه

و خشک شدن ) قيد(دادن کتاب جلد شده در شکنجه  قرار, انتهاي کار. کني  ميرا قطع
  :گويد  ميبرد و  ميآن در آفتاب است در فصل ششم از جلد سفائين نام

 بدان هم) ؟(از آن يک شمة کانده چـو شـد دانـسـتـه احـوال مقـدم
  .باشد» مانده«بايستي تصحيف شدة واژة » کانده«القاعده لفظ  که علي

در ذيل , شمي مينابادها حسن تأليف پردازي کتاب و شناسي ة نسخهنام واژهدر کتاب 
بنابراين بعيد نيست جلد . »]پوست دباغي شدة بز[= سختيان «:  آمده استSaffianواژة 

 و عملياتي را که براي ساختن آن بيان, سفائين مذکور همين اصطالح انگليسي باشد
که اين نوع جلد يک اليي بدون   اينجز, کند ظاهراً تفاوتي با عمليات قبلي ندارد مي

 نمايند و با آرايش سيم و زر تزيين  ميمقوا بوده و روي آن را با کشيدن مهره شفاف



  لة منظوم جلدسازيتحرير رسا  ٣٠١

  

 حاشيه ها گويد که در کناره  ميدر پايان اين فصل از نوعي جلد کاغذي سخن. کنند مي
  .چرمي و در درون چرم و بيرون آن کاغذ رنگي است

  لدسازي و صحافيانواع وسائل ج: فصل هشتم
تواند خلقت نمايد و هر کاري ابزاري   ميگويد که بدون ابزار تنها خداوند است که مي
, مربع, مطول, مدور: برد  ميانواع شکنجه را که بايد صاف و هموار باشد نام. دارد

عبارت از دو چوب را که  فقط يک نوع معمول قيد, امروزه. مسدس و مسبع, مثلّث
  .شناسيم  ميدار در طرفين آن است ز با دو دسته پيچمستطيل درا

رنگ است  که نرم و سخت و بي» سيلو«نام   بهبعد از سنگ زيردست و نوعي سنگ
برد که ضخامت آن از يک تا چهار انگشت است و طريق برش اين نوع سنگ و   مينام

ذّکر را ال همچنين نوع خشت پخته مجوف سابق. دهد  مياستخراج آن را از معدن شرح
کند و ترکيبش را   ميبرده بود معرفي ي کتاب از آن نامها که براي صاف کردن چرم و لبه

, از قبيل کنير,  را نيزها انواع ديگر سنگ. نمايد که از کرند سائيده و الک است  ميذکر
  .برد  ميجلمود و مرمر نام, مريم

صدف , غوري, بلوري, زجاجي: ها انواع مهره: شمارد  ميسپس ابزارهاي ديگر را
  ي مختلف؛ها رنگ  بهدريايي

  دار؛ شکل نيمة ماه و دسته  بهاز فوالد آبديدة الماس گون): شَفره(نشگرده 
 يکي براي برش مقوا و يکي براي مشبک کردن و يکي براي منبت کندن: بر نقش

… ديگري مانند دست آهوي خميده مدور زانو و کج سم, …نوک و گردن کج و به
  .…ي ترنج و کنج و جاهاي ديگرها ي کند مقوا در محلّبرا

  ؛…نوک گرد و بادامي: کش دو نوع خط
  تازي در خط ثلث و نسخ و مقفّر؛ سرش چون راي, دو زنجيره
  ؛…شکل تخم انگور؛ مطول گرد و بر سر نقطه  بهدو تيغه

شکل عدس براي تحرير دادن اطراف منبت و ديگري براي   بهسرش: تحرير بند
  ريزي در اطراف منبت؛ سازي و نقطه طهنق

  ؛)دواير کوچک(زدن  قلم پرگار و نقطه



  ٣٠٢  قند پارسي

  

که دو يا سه خط جدول را در آن واحد باهم » د«قلم جدول کشي معمولي و دالي 
  کند؛  ميرسم

شکل برگ   به, براي برش اطراف کتاب):کارد بزرگ شمشير مانند(سيف قاطع 
  سوسن؛

   صاف کردن؛ سوزن؛براي ساييدن و: سوهان بزرگ و خرد
  شکل مار نيم خيز؛  بهاي براي پيچاندن دستة شکنجه وسيله: دسته پيچ قيد

 براي ها داراي دو تخته يکي ثابت و ديگري متحرک و انواع چوب): قيد(شکنجه 
  ساخت آن؛
  .جا بيست و دو نوع ابزار و آالت جلدسازي و صحافي را بيان داشته است تا اين

, جلد آينه, جزودان,  رساله که در وصف ساخت قلمدانيي ازها از شرح قسمت
ساختن مرکّب و رنگ کاغذ و کاغذ ابري بود … بيان زرحل و نقره حل و… فانوس و

  .نظر شد و ارتباط مستقيم با صحافي و جلدسازي نداشت صرف
  نامه واژه
  .چسباندند  ميکه در قسمت دروني جلد چرم نازکي :آستر

  پس از چرم متـرش آر پـاره     
 

  زود آر چـاره   » آسـتر «براي  
 )١٢١ ص(                   

معناي   بهجهت آهار دادن کاغذ و در اين رساله… غليظي از نشاسته و مايع :آهار
  .چسب هم آمده است

  تخته سـنگ ميـدار      ها را به    ورق
  

ــد» آهــار«مقــوا را نخــست    باي
 

  همـوار » آهار«بر آن پاره بمال     
  )١١٢ ص(                        

  آهـار چيـزي کـار نايـد         که بـي  
 )١١١ ص(                        

سوزن:ِرهاَب .  
  کن يک تار بريشم   » ابره«خرط    به

 )۱۱۵ ص(                          
  . نوعي بافت شيرازه:بند نيشگر



  لة منظوم جلدسازيتحرير رسا  ٣٠٣

  

  يکي گر راست يک گر چپ ببافي      
 

  بالفـــي» بنــد نيــشگر  «بــشبر  
 )١١٦ ص(                          

  .عطف از داخل  به پارچه يا چرم چسبيده:پشتي
  پذيرفتنـــد و جزبنـــدي نمودنـــد

 
  شيرازه سپردند   به» پشتي«پس از   

 )١١٠ ص(                         
   نوعي رنگ چرم؟:پنج و چار؟
  جلد بندند » پنج و چارش  «رنگ    به
 

ــد    همــه بــشنو ازيــن اي يــار دلبن
 )١١٧ ص(                          

  .تارهايي روي عطف براي بافتن شيرازه رديف :زهپيرا
ــر   بگيــري در شــکنجه کــنج دفت

  
  گويند» پيرازه«بگير اين را سلف      

 

  و شـيرازه درخـور    » پيـرازه «کني  
  )١١٥ ص(                         

  پس از اتمام ايـن شـيرازه جوينـد     
 )١١٦ ص(                         

  . سنگ زيردست صحاف:تخته سنگ
  سوي پشت بنشان  » تخته سنگ «به
 

  ســاز چـــسبان  برابــر در شـــکنجه 
 )١١٤ ص(                            

  . آرايش اطراف نقش:تحرير
  »تحريـر «بر اطراف منبت ساز     

 
  سري تحرير نايد راست تقريـر     

 )١٢٢ ص(                       
  .اطراف منبتاي براي تحرير در  وسيله :تحريربند

  »بنـد تحريـر   «ت  گرد هر منب    به
 )۱۳۴ ص(                        

  . شمسه وسط جلد:ترنج
ــه   ــوا نـ ــان آن مقـ ــي«ميـ   »ترنجـ

 
  طول و عرض نه بر خط دو کنجي         به

 )١٢٠ ص(                             
  . مثقال۵/۲معادل ,  واحد وزن:توله

ــبر آر ســه     اي بــرادر» تولــه«ص
 

  ه يکسر آميز آن را جمل    )از مصدر سـائيدن   (بسا
 )١١١ ص(                            



  ٣٠٤  قند پارسي

  

  :)وطحظتعداد (جدول اطراف متن 
  بکش يک يا دو و سـه چـار و پـنج شـش      
ــي   ــده باش ــي دي ــا س ــنج ت ــست و پ   ز بي

 

  هفت و هشت و نه ده بيست کن خوش          به
  چهــل پنجــاه و صــد نــشنيده باشــي     

 )١٣٧ ص(                                    
  .دوزي  ته:جزوبندي

ــراي  ــدي«ب ــد » جزوبن ــار آي   ک
  

  »جزوبنـدي «دو نوع آيد طريـق    
 

  اين راسـت شـيرازه نيايـد        که بي 
  )١١٣ ص(                        

  يکي يک بندي و ديگر دو بندي      
 )١١٣ ص(                        

اي مثل قلمدان براي نهادن جزوهاي  جعبه. ۲, گذاري الي هر جزو نشانه. ۱ :جزودان
  .نکتاب در آ

  تو دانـي  » جزدان«قلمدان کن و يا     
  

  نشان کـن  » جزدان«ميان هر يکي    
  
  سه وجه اين قلمدان ساختن گيـر        به
 

  ده پوست هم برين وزنـش نـشاني       
  )١١١ ص(                            

ــه ــ ب ــشان کــن ف ــسر ن   ر ايمــن و اي
  )١١٣ ص(                            

  بدان در ساختن گيـر    » جزدان«بسه  
 )١٢٣ ص(                            

اي باشد  اين شايد قرينه). نامة دهخدا لغت(را گويند » ماست«سمرقند لغت   به:جغرات
  از براي ماوراءالنّهري بودن مؤلّف رساله؟

  ز روغن کنجد آري ربع سـيري      
 

  سـيري » جغـرات «بياميزي باو   
 )١١٧ ص(                        

  .گرد طور چپ ازه به تاب دو نخ شير:بافي چپ
  چو سوزن زير هر سوزن بگيرند     

 
  پذيرند» چپ«نام    مگر اين را به   

 )١١٦ ص(                        
  . چين و چروک:حباب و چين

ــرهم مچــسبان    ــذ و ب ــسبان کاغ   بچ
 

  مچين درهم مچسبان  » حباب و چين  «
 )١١١ ص(                                



  لة منظوم جلدسازيتحرير رسا  ٣٠٥

  

سنگ پا براي تراش دادن و نازک کردن  ي شايد شبيه به سنگ:خشت پخته سياه مجوف
  .چرم

  درآر» پخته مجوف خشت  «سيه  
  

  ز مسحوق کرنـد و الک يکـسر       
 

  دار  اش  بزرگ و خرد و تيز و گنده      
  )١١٩ ص(                        

  اي برادر » خشت پخته «بسازي  
 )١٣١ ص(                        

 . نوعي بافت شيرازه:دال در دال
  »بنـدي  به«يکي چون بند نيشگر     

  
  بندي  به» دال در دالي  «دگر چون   

  )١١٦ ص(                         
  .اي براي پيچاندن دستة قيد  وسيله:پيچ دسته

  اي يار بايد  » دسته پيچ «دگر هم   
 

ــه ــد   ب ــار آي ــز م ــيم خي ــکل ن   ش
 )١٣٥ ص(                         

  .ر عطف هر جزودوزي با دو رديف نخ د  ته:دوبندي
ــدي   ــق جزوبن ــد طري ــوع آي   دو ن

 
  »دوبندي«بندي و ديگر      يکي يک 

 )١١٣ ص(                          
شود در مقابل  يکديگر چسبانده مي  دو تکه که از قسمت عطف به جلدچرمي:دوپاره

  .يک پاره که سرتاسري است
ــد   ــي هــم دلکــش آي ــر کن ــاره گ   دوپ

 
  خواهي هم خوش آيد   » پاره  يک«وگر  

 )١١٨ ص(                               
  .گرد طور راست  تاب دو نخ شيرازه به:راست رفتن

  چو سوزن بر سـر سـوزن برآرنـد        
 

  نام دارد » راست رفتن «مر اين را    
 )١١٦ ص(                         

  .هاي جلد شکل در نزديک لبه» ويرگولي« نوار باريکي از نقش معموالً :زنجيره
  خال و خط کن تـو منـور  و يا با    

 
  وريــســاز ز منبــت» زنجيــر«بــه

 )١٢٣ ص(                        
  . وسيله حک زنجيره بر لبة کتاب:ساز زنجيره

  بزرگ و خرد کن اي يـار بـاري           از بهر کـاري   » زنجيره بساز «دو  



  ٣٠٦  قند پارسي

  

  سرش چون راي تازي کن مقعر      
  کـردن » زنجير«دسته بايدش     به
  

  از زنجيـر آيـد    » زنجيـر «که تـا    
 

  خط ثلث و نسخ اي يـار دلبـر          به
… … … … … … …  

  )١٣٣ ص                        (
  بهـم آسـوده چـون زنجيـر بايـد     

 )١٣٤ ص(                        
  ).چرم از پوست بز( تيماج :سختيان

ــدبغ    ــرم م ــيده اي چ ــشو پوش   م
  

  اقسام گويم » سختيان«نخست از   
  

  رود چـون بـز بخـوردن در بيابـان    
 

   اهللا شــو مــصبغغةصــبرنــگ  بــه
  )١١٧ ص        (                  

  پس آنگه شستن و بـستن بجـويم    
  )١١٧ ص      (                    

… … … … … … …  
 )١١٧ ص    (                      

  . برگردان جلدةجا نقش روي لب  در اين:سرلوح
  باشد» سرلوح«حجم هر کتب      به
  

  کاري  اگر تذهيب » سرلوح«کني  
 

ــد  ــر را روح باش ــاري هن ــر ک   به
  )١٢٠ ص            (            

  مرصّع قـصر بخـشندت نگـاري      
 )١٤٨ ص         (               

  . معروف است:)انواع(سنگ زيردست 
ــنگ  ــر سـ ــرادر  دگـ ــسيار اي بـ ــد بـ   انـ

  نـام يـک سـنگ   » سـيلو «ملک ماست   به
 

  »مرمر«و  » جلمود«و  » مريم«و  » کنير«
  رنـگ   و هست بي  که نرم و سخت هست      

 )١٣١ ص  (                                 
  ).راست رفتن: نک. (بافي  براي راست:سوزن بر سرسوزن

  .بافي  براي چپ:سوزن زير هر سوزن
  .دهند  کارد بلند شمشير مانندي که با آن اطراف کتاب را برش مي:سيفه؛ سيف قاطع
  يا سوهان تو دانـي    » سيفه«ببر از   

  
ــشتشبگيــري در شــک ــاز پ   نجه ب

  

  بـود از سـيفه دانـي        که سوهان به  
  )١١٤ ص(                          
  ساز و کن درستش     قطع» سيفه«به

  )١١٤ ص(                         



  لة منظوم جلدسازيتحرير رسا  ٣٠٧

  

  کـن » سيف قـاطع  «دال آن وقت    
 

  کـن  انـدام مـي   چو برگ سوسـنش   
 )١٣٥ ص(                          

  . قيد:شکنجه
  نگ و اجـزا   تخته سـ    نه به » شکنجه«
  

  صاف و هموار  » شکنجه«بايد    که مي 
 

  بنـــه انـــدر شـــکنجه پـــيچ او را   
  )١١٣ ص         (                     

ــار   ــرة ي ــد چه ــافي نماي ــش از ص   ک
 )١٣١ ص                  (            

  .هاي رنگي تابيده و بافته شده روي لبة عطف  نخ:شيرازه
  گوينـد » پيرازه«بگير اين را سلف     

 
  جويند» شيرازه«س از اتمام اين      پ

 )١١٦ ص(                          
  ).نامة دهخدا لغت(اي گياهي؛ عصارة نباتي است   ماده:صبر

  آري سه توله اي برادر    » صبر«
 

  آميــز آن را جملــه يکــسرا سبــ
 )١١١ ص(                       

تا تارهاي پيرازه روي آن چسبانند  اي ريزي که در لبة عطف مي  پارچهمفتول :فتيله
  .گيرد قرار

  »فتيلک«کن    عرضش عرض جو ته     به  … … … … … … … …
 )١١٥ ص  (                             

 

  عرض هر کتابي    نه به » فتيله«
  

  بجو بر جـاي شـيرازه صـوابي     
  )١١٥ ص   (                   

  .لبة برگردان  اشاره به:قباي جلد
  در بـر  پوشـانيد   » قباي جلد «
 

  رداي عطف را افکنده در سـر    
 )١٠٩ ص(                     

.  برگردان استةعطف جلويي لب, منظور از قبا قسمت لبه برگردان و از عطف
گردد؛  صورت زير تصحيح مي  در همين صفحه به۳۴توضيح فوق سطر  با

  :صورت زير است توضيحات مصنّف به
ــوا   ــردو مق ــن ه ــوعش بک ــين ن   هم

  خـواهي نـيم آن کـن   چو ساز عطـف   
  عطـف و لـوح و سـر اي يـار دانــا     بـه 

  سه حصّه عرض نيش يک نشان کن      



  ٣٠٨  قند پارسي

  

  دو بخش از عرض بگذار و يک آن را        
 

  شــک آن را ببــر بــر شــل کنگــر بــي
 )١٢٠ ص  (                            

 شکل و قوارة لبه برگردان است که در اصل عرضش نصف عرض مقواي منظور
 .آورند صورت مثلّث درمي هايي از اين مستطيل آن را به جلد است و با برش قسمت

جدول در , دو يا سه خط, دو يا سه شاخه براي رسم, کشي جدول قلم :قلم جدول دالي
  .آن واحد

  »داني«قلم جدول کني معروف و      
 

   هـردو حـالي    کـارزر حـل آينـد       به
 )١٣٤ ص(                          

  . خط اندازي بر روي جلد:کاري قلم
  کني آنگاه اي يار   » کاري  قلم«
 

  وزين سازي مزين اي نکوکـار     
 )١٢١ ص  (                    

  . کاغذ شفّاف:کاغذ حريري
  آر» حريري کاغذي «بهم رنگي   

 
  جـاش مگـذار     مقدارش برو آن    به
 )١١٢ ص (                       

  .پاورق,  رکابه:کرسي نشان
  »کرسـي نـشاني  «بباشي ساعتي   

  
  را بدان قدري که خواهي    حواشي  

 

  بيـنم نـشاني     کرسـي نمـي     که بي 
  )١١٢ ص (                        
  کرسي کش برون خط سـياهي       به
 )١١٤ ص (                        

  .ها  گوشه:کنج
  ميـــان آن مقـــوا نـــه ترنجـــي   

 
  »کنج کنجي«بسر سر برگ و جاي    

 )١٢٠ ص(                            
  . آلتي فلزي شبيه دسته هاون,مشته :کوبه

  پس کاغذي چنـدي بـر آن پـشت       بنه
 

  چون مشت » کوبه«ِگرد آن بزن با       به
 )١٢٠ ص(                              

  جوي از قيد؟ اندازه  بيرون بودن عطف کتاب به:کوري
  کرده آيد » کوري«مر اين را نام     

 
  اين جلد هرگز راست نايـد      که بي 

 )١١٤ ص (                       



  لة منظوم جلدسازيتحرير رسا  ٣٠٩

  

  .اولين تار نخ شيرازه. ۲, پرس, منگنه. ۱ :لنگر
  برآري» لنگر«چو زين فارغ شوي     

  
  نهنـدش   مي» لنگر«مرا اين را نام     

 

  بزيــرش چنــد روزي درگــذاري   
  )١٢١ ص (                         

  شـيرازه کننـدش     چو کس بيند بـه    
 )١١٦ ص(                          

  ).چرم مشبک(ز نقش روي چرم اي ا  شبکه:مشبک
  شک  سه سازي نقش براي مرد بي     

 
  »مـشبک «يک از بهر مقـوا يـک      

 )١٣٢ ص (                         
  . نوار باريکي از چرم آستري بر روي چرم جلد:مغزي

  نهنـدش  مر اين را نام مغزي مي   
 )۱۲۱ ص(                        

. اند چرم که بر روي آن اشکالي ظريفي حکاکي کرده, چوب, اي از مقوا  وسيله:منبت
  .همچنين چرم منقوش

ــوا   ــي مق ــي ورق ــر کن ــن بهت   ازي
 

ــا»منبــت«   هــا کنــي اي يــار دان
 )١٢٠ ص(                         

  »منبت«نه  » منبت«در آن کَنده    
  )۱۲۰ ص                           (

ــشاني    ــاز بن ــه ب ــت«وگرن منب«  
  

  کوبـه چنـد نوبـت      زني بر سر بـه    
  )۱۲۱ ص(                      

  ريـزي   نقطـه » منبـت «ميـدان     به
  )۱۳۴ ص (                        

  . نوعي بافت شيرازه:)مورچه (موچه
ــرادر   ــافي اي ب ــپ بب ــر چ ــه گ   هم

 
  ازين در پا زنـد سـر      » موچه«همان  

 )١١٦ ص  (                          
  . آن براي براق و صاف کردن کاغذ يا چرم سنگ بلوري يا مانند:مهره

  ها زيـن معـدن سـنگ      »مهر«بيارم  
 

  زجاجي و بلوري غوري هـر سـنگ        
 )١٣١ ص(                            

  .اي براي آهار مهره کردن کاغذ و چرم  وسيله:مهرة چوبين



  ٣١٠  قند پارسي

  

  مـر او را   » مهـرة چـوبين   «بکوب از   
 

  آن ضرب يـک در يـک او را   بکن به 
 )١١٢ ص(                            

  .گزن,  شَفره:ِنشِگرده
  فـــوالد آيـــد» ِنـــشگردة«کنــون  

  
  بگستر چـرم را بـر سـنگ و تختـه          

 

ــه ــد   ب ــاس باي ــوهرش الم   آب و ج
  )١٣١ ص  (                          
  تراش آن خـام پختـه     » نشگرده«به
 )١١٩ ص (                           

  . براي بريدن نقش و مقوا وسيله کارد مانند تيزي:بر نقش
  گيري  در دست » بر  نقش«پس آنگه   

  
  شک  اي مرد بي  »بر  نقش«سازي    سه

  يــک از بهـــر منبــت کنـــدن آدم  
 

  بـــدان مرقـــوم کاويـــدن پـــذيري
  )١٢٠ ص(                         

ــشبک   ــک م ــوا ي ــر مق ــک از به   ي
  دانم که شـکلش چـون نگـارم         نمي

 )١٣٢ ص (                           
  .کاري نقش منبت اي براي نقطه  وسيله:ريز نقطه

  »ريزي  نقطه«ميدان منبت     به
 

  غربال تفکّـر جملـه بيـزي      به
 )١٣٤ ص(                    

  .دوزي با يک رديف نخ در عطف هر جزو  ته:بندي يک
ــدي  ــق جزوبنـ ــد طريـ ــوع آيـ   دو نـ

 
  »دوبندي«و ديگر   » بندي  يک«يکي  

 )١١٣ ص (                             
  


