
  

  

  

  

  

  پژوهشي دربارة هنر صحافي و تجليد در دوران اسالمي

  

  محمدرضا سارخاني

  

  

  مقدمه

هاي  هاي آشوري بر لوحه ها به قدمت خود نوشتن است حتي كتيبه هنر صحافي و حفظ نوشته
 اما قدمت جلد كتاب در شكلي كه امروزه در غرب متداول ،گلي نياز به پوشش حفاظتي داشت

  .رسد يحيت مياست به اوايل عصر مس
شكل  اشت يا بهدصورت طومار در طولهاي متفاوت وجود   كتاب فقط به،در جهان باستان  

خاطر داشت كه طول   و بايد بهنبودصورت رجوع به متن آسان  يك از اين دو در هيچو لوح بود 
ز تر ا مارهاي كوتاهورسيد حتي خواندن ط  متر ميششبعضي از طومارهاي باستاني مصر تا حدود 

كردند  شكل پله روي هم تا مي مار را بهوها، ط ولي چنانچه به رسم چيني. شكل بودن هم ماي
آمدن نسخة جلد شده يا كتاب جلد شده  يد رو، پد از اين. تر بود  مسلماً خواندن آن راحت

ند از متصل كردن صفحات در عطف و قرار دادن آنها بين جلدهاي ا صورت امروزي كه عبارت به
  .متون بوداز ظت افحمسهولت در استفاده و  است پاسخگوي نياز بهمقوايي 

 قرن اول بعد شش دراين آثار . هاي جلد شده، روايتهاي قبطي انجيل بود ترين نسخه قديمي  
ا رساختند و جلد آن  ا از ورقهاي پاپيروس ميرها  صفحات اين نسخه. از ميالد در مصر نوشته شد
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هاي  تسمه ب  براي بستن كتا.كشيدند كردند كه رويش چرم مي از چند اليه پاپيروس تهيه مي
  . رفت كار مي چرمي به

يكي از صنايع ظريف و بسيار دقيق ايراني كه پيوسته طرف . گرديم به جهان ايراني برمي  
ت جلدسازي و فن صحافي است كه براي نع صه استباب ذوق بودرتوجه هنرشناسان و ا

  . ق نسخ از آسيب و تصرف در مطالعه و قرائت در كار است و ضبط كتب و صيانت اورامحافظت
. اله و دلبستة تفنن و جمال است وطبع زيباپسند و ذوق سرشار ايراني شيفته و شيداي هنر و  

 فراواني كه يدر دوران تاريخ طوالني خود همزمان با بروز حوادث و به موازات فراز و نشيبها
وجود  هنواز ب انگيز و چشم  ظريف و لطايف صنايع آثار دلهاي وال و زمينهح در همة اه استپيمود

سابقة فن جلدسازي در . آورده كه درحقيقت معرف ذوق كمال و سليقة مردم اين مملكت است
 كه با طي مراحل تجربي به مرتبة كمال و سرحد مرتبط استهاي دور   گذشتهباايران طوالني و 

  .است  اعجاز رسيده
) فحجمعش مصا(» مصحف«جلد شده يا در اصطالح عربي آن در دوران اسالمي كتاب   

شود كه در حيات    گفته مييثدرحقيقت، بنابر احاد. در صدر تاريخ اسالم شناخته شده بود
نگهداري ) لوحين(صفحات قرآن بين دو تخته چوب ) م٦٣٢رحلت (هللا ا حضرت محمد رسول

عنوان كسي كه  هاز زيدبن ثابت ب)  هجريقرن اول(شد و قبل از پايان قرن هفتم بعد از ميالد  مي
  .شود است نام برده مي  برداري كرده صورت كتاب نسخه قرآن را به

تدريج طي  هسازي گشوده شد و ب ي از هنر كتابا در ابتداي قرن چهارم هجري، فصل تازه  
ي تجليدات باق. قرون متمادي رونق گرفت و در دورة تيموريان به اوج كمال و شكوفايي رسيد

اي بعدي، اين هنر ه در دوره. باشدتواند  ميمانده از اين دوران در ايران گواه صادقي بر اين مدعا 
 گرفت و راعتبار خود را از دست داد تا اينكه در اواخر دورة صفوي مورد توجه هنرمندان قرا

  .مراحل ترقي را پيمود
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  جليد كردن ت

ن ف« :است  ي را بدين صورت معنا كرده، صحافالمعارف فارسي ةيرداغالمحسين مصاحب در 
منظور  به) جلد( دو پوشش ن امثال آن و قرار دادن آنها بيياهم بستن صفحات كتاب  تنظيم و به

 ةداشتن صفحات و جلوگيري از فرسوده شدن يا پاره شدن آنها و تسهيل در استفاد  نگاهجايك
سازند و روي  م را از مقوا ميجلدهاي ضخي.  جلد كتاب ممكن است نازك يا ضخيم باشد.آنها

 صحافي پس از رواج فن. دنكش نما يا تركيبي از اين مواد مي مقوا پارچه، چرم، پالستيك، چرم
 ة دو تختنكتابهاي صحافي شده، صفحات كتاب را بين در نخستي. معمول شد ١استعمال پاراشمن

اي كه معموالً   ماده. بستند  مير يا بندهاي چرمياها را با جفت يا نو دادند و تخته ضخيم قرار مي
چرم بوده ولي عاج، نقره، طال، ابريشم، مخمل، نيز براي اين منظور  رفت كار مي هبراي پوشش ب

تزئين فراوان جلدها با جواهرات و جز آنها در مشرق زمين رواج فراوان . شد استعمال مي
  ٣. است»ببندي و جلد كردن كتا ته« از نظر دكتر محمد معين صحافي ٢.»داشت
قيمت و نادر محافظت شود تا به مرور زمان از شيرازه نگسلد آن را  براي آنكه از كتابي گران  

ماشين، در نوع تك با  دست يا باشود يا  دو صورت انجام ميه كنند صحافي ب  صحافي مي
رگاه صحافي ورقهاي كتاب چسب همرنگ كاغذ خودش در كتاب وصله كاجلدسازي معمول در 

اضافات   بعد از خشك شدن، .هم بچسبد هشود كه ب و پشت كتاب براي دوخت اره ميد ورخ مي
در همين . بندند تخته تا داخل پرس دستي ميبا شود تا كتاب صاف شود بعد  بريده مي بر سه
 خود كتاب ةبعد به انداز. گردد تا محكم شود  براي جا ناخني، پشت كوبيده شده، پارچه مين،حي

  ٤.شود يد ميمقوا گرفته و تجل
صحاف يعني مصحف فروش «است    زير عنوان صحاف چنين آوردهنامه لغتدهخدا در   

فروشنده «دهندة صحف  آنكه كتاب را بخيه زند و جلد كند، جلدساز كتاب، ترتيب) البلدان معجم(
  ٥.»صحف

  . انجام دادن عمل صحافي-عمل صحاف، صحافي كردن: صحافي
پوست پوشانيدن « :ه استكردچنين معنا را  خود تجليد ةنام اكبر دهخدا در لغت عليمرحوم   

، كتاب )بيهقي( ، )المصادر تاج(كتاب پشت كردن  ، )االطبا ناظم(، )آنندراج(، )االرب منتهي(چيزي را 



 

  

349   پژوهشي دربارة هنر صحافي و تجليد در دوران اسالمي

تجليد پوست بازكردن از چيزي و پوست پوشانيدن بر ). الموارد اقرب(، )آنندارج(را جلد كردن 
  ٧.»دن كتاب جلد كردن و جلد كر،٦چيزي
 جلد، خود كارهاي مقواسازي و آماده كردن چرم و ضرب كردن آن و ةصحافان در تهي  

دي از نب شيرازه. دادند بندي را انجام مي كردن و شيرازه كاري و طال و تشعيرسازي و رنگ حل
ر  نمودا، محكم ابريشمي، خوش طرح و رنگةو شيراز ه استكارهاي بسيار با ارزش آنان بود

 يكي ديگر از اركان و اصلي بستگي و موجب نگاهباني اوراق ة شيرازه مايبوده،متاز مهنري 
بندي شده با قسمت   شيرازهة اتصال قسمت عطف يعني ناحي،استواري جلد در صحافيهاي سنتي

  .شود  كاري كه اكنون در صحافيهاي جديد نمي است عطف كتاب بوده
 نويسندگان يا از كتب ة متفرقهاي هه از نوشت كه جلد، از كاغذهاي باطلةصحافان براي تهي  

  است،   يعني از صورت كتاب خارج شده؛اع ساقط شدهتفانخير  از ش زمان اوراقدر طيناقص كه 
شكل  پس از خشك شدن بهاند  اند اين قبيل اوراق را بر روي هم با سريش چسبانيده استفاده كرده

 و زير فشار دادند مياند الي ميشن قرار  خواسته ه ميرا به هر اندازه ك وقت آن آورده و آن مقوا در
٨.ساختند اند و بدين وسيله جلد كتاب مي گذاشته مي

 

در آن زمان لوح جلد «: نويسد هاي نفيس ايراني مي فرانسيس ريشار دربارة صحافي نسخه  
كشيدند،  با قلم فوالدي داغ شده بر روي آن نقشهاي هندسي مي. پوشاندند كتابها را در تيماج مي

هاي مختلف آن را  كوبيدند و در آخر، با آرايه چكشهاي آهني كوچك بر روكش جلد مي
اي با حاشية مهردار، و گاهي نيز  بر روي اين جلدها، گاهي يك زمينة مركزي دايره. آراستند مي

ها نيز، همة سطح جلد  در بعضي نمونه. كردند يك صورت بادامي شكل يا ستاره مانند حك مي
كار رفته در هنر  هاي به مايه مضامين آنها همان درون. شد سي ميده از يك طرح زينتي هندپوشي

هاي قبطي يا ديگر  رسد از نمونه نظر مي صحافي اسالمي كه به. معماري و تذهيب آن دوره هستند
ماند كه به پوشاندن و دربرگرفتن  داني مي  در اصل به جزوهه استهاي باستاني مايه گرفت نمونه

دهنده يك كتاب اختصاص دارند و كم و بيش هميشه داراي يك يقه و يك  هاي تشكيل زوهج
نمايد كه در ايران كارگاههاي مذهبين در كنار كارگاههاي كاتبان قرار  چنين مي. روكش است

كار  هاي رايج به توان تزئينات منحصراً ايراني را از آرايه اند و آنگهي با اطالعات موجود نمي داشته
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 براي نمونه، تعيين محل دقيق تجليد ٩.ته در ديگر سرزمينهاي كهن اسالمي تشخيص دادرف
نمونة آن قرآني است كه كتابت . اند، دشوار است قرآنهايي كه پيش از يورش مغول صحافي شده

دهد  آن را به خوشنويس مشهور، ابوعلي محمدبن مقله، وزير شيرازي خلفاي عباسي نسبت مي
صحافي اين قرآن، كه زمينة مركزي دايره شكلي دارد، يادآور . درگذشت ق ٣٢٨كه در سال 

  .شدند ساخته مي) قيروان(صحافيهايي است كه در مغرب اسالمي 
شود، جلد يك  شدة فارسي، كه در كتابخانة ملي فرانسه نگهداري مي ترين جلد صحافي كهن  

 است و  ق تهيه شده ال پانصداين نسخه در حدود س. است تازگي خريداري شده  قرآن است كه به
 شكل، روكش و ملزومات ديگري كه بسيار هاين امتياز را دارد كه دو لوح مهردار آن، نقش داير

نمونة ديگر موجود در كتابخانه، مربوط به صحافي . است اند، محفوظ مانده  خوب طالكوب شده
 اتابك  ، براي مدرسة ق، در زنجان٥٨١سيناست كه در   ابنقانونيك نسخه از يك بخش كتاب 

رسد كه لوحهاي مهردار پوشيده از  نظر مي است، اما به غربي نگارش شده  واقع در آذربايجان
تيماج، حاشية ريسماني و يك نقش مركزي بيضي شكل چند ضلعي كه پوشيده از چليپاست يا 

نابراين زمان ترسيم اند، ب اند يا از نسخة ديگري به اين نسخه الحاق شده بعدها به كتاب افزوده شده
١٠.است آنها بسيار دورتر از زمان نگارش متن بوده 

 

  
   صحافي و جلدسازيةتاريخچ

مذهب ماني، كه به .  فراوان جلدها با جواهرات و جز آنها در مشرق زمين رواج تام داشتتزئين
زا س هتوسعة نقاشي در كشورهاي شرق اسالمي كمك بسيار كرد در جلدسازي تزئيني نيز اثري ب

 دست آمده هاست و در تورفان ب  جا مانده ه بنُه ميالدي يا هشتدوپاره جلدي كه از قرن . داشت
 در آثار قديم اسالمي از صحافان و جلدهاي گرانبها سخن رفته. احتماالً از كارهاي مانويان است

لدي پيش جاي نمانده و تاكنون ج يك از اين جلدها پس از حملة مغول به ولي ظاهراً هيچ  است، 
 كه از قرن نمع ناييامگر پاره جلدي در مسجد ج. است  دست نيامده هبچهارده ميالدي از قرن 

چهارده اطالع ما از جلدسازي در قرن . است) چهارده ميالدييا احتماالً اوايل قرن  (سيزده ميالدي
نري اسالمي هاي ه  اي معدود موجود در موزهه  در ايران و نواحي مجاور ناشي از نمونهميالدي
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كه براي الجايتو نوشته شده ) م١٣١٠(ق  ٧١٠ مخصوصاً بايد از قرآن مورخ ،است، كه از آن ميان
جلدسازي در  در عهد شاهرخ تيموري هنر. تبريز نام برد) م١٣٣٤( ق ٧٣٥و از قرآن مورخ سال 

 نظاير آنها  برپانزده ميالديجلدهاي ايراني قرن .  هرات به اوج كمال خود رسيد هصخراسان و خا
 از شنقاشي با الك، كه احتماالً در زمان تيمور يا جانشينان.  برتري داشتنديدر اروپاي قرون وسط

در عهد صفويه، .  در جلدسازي نيز وارد شدشانزده ميالديچين به ايران آمد، در اوايل قرن 
تأثير اروپا و  تشاه قاجار، جلدسازي تح در عهد فتحعلي. كاري عهد تيموريان از ميان رفت ظريف

  ١١.الشعاع آن واقع شد تحت
در دورة فرعونان مصر و خصوصاً  «:نويسد  صحافي و جلدسازي مية تاريخچبارةپوپ در  

نزد مانويان دورة ساساني جلد كتاب مورد توجه بود و براي تجليد مناسب كتابهاي بزرگ و 
هاي پرشوكت و  غول كه درباراما ميان اعقاب پادشاهان م. كردند ي دريغ نميرجكوچك از هيچ خ

ترين  شاهرخ بزرگ. جالل در اوايل قرن نهم برپا كرده بودند اين هنر به اوج كمال رسيد
ش در ايجاد كتابخانه چنان مبالغ عظيمي خرج كردند كه اندوست جهان بود و او با كارگزار كتاب

  ١٢.»ديدن خزانة كشور از آن زيا
 اصحافان هرات و بخار.  اوج كمال خود رسيد جلدسازي و صحافي به،در عصر تيموري  

كردند و چرمهاي لطيف را كه با دقت انتخاب و با  ذوق خود را جز به قواعد هنر محدود نمي
كردند  كوفتند و با مواد قيمتي رنگ مي كردند و بر آن نقشهايي مي شد سوراخ مي مهارت آماده مي

. رفت كار مي ختراع شده بود و با دقتي تمام بهابزارهاي بسيار دقيق ا. شد روي آنها زركوبي مي و
  .كردند ميترين طرحهاي خود در اين هنر استفاده  عالياز كاران هم  تذهيب

 بود در يكي از جلدهايي كه در  العاده و بيش از اندازه  فوق،احتياج به استادان صحافي  
كار  قش دستي جداگانه بهاند نيم ميليون ن كه حساب كرده طوري تيش ميوزيوم مضبوط است بهيبر

  ١٣.است  رفته
هاي كتب  رود كه جلد احتمال قوي مي«: است نيز آمده در تاريخ صنايع ايران بعد از اسالم   

است   شده  مطابق طريقة اسالمي تهيه مي)چهاردهم ميالدي(خطي در ايران تا قرن هشتم هجري 
 ميان قبطيان مصر رواج و معروف است كه صنعت جلدسازي و صحافي قبل از فتح اسالمي
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ن تطور مختصري در آن روي داده ولي از قرن هفتم اناواسطة مسلم هداشته و در قرن اول اسالمي ب
  ١٤.»است  خود گرفته  هبه بعد كامالً شكل اسالمي ب) سيزدهم ميالدي(هجري 

 است به ايران نيز سرايت كرده »روش قبطي اسالمي«روشهاي فني جلدسازي كه معروف به   
شد از چوب پوشيده به پوست بوده و با رسوم و اشكال   كه در ايران ساخته مياي و جلدهاي اوليه

يكي از نخستين جلدهاي اسالمي كه هنوز «: نويسد  ز مييدانكين هالدين ن ١٥.دش ين ميئهندسي تز
موجود است از چوب سرو ساخته شده كه قطعات كوچكي از عاج و استخوان و چوبهاي رنگين 

چرمي نيز گاهي براي   چوب سرو با روكش. اند دي كردهنب ند يا خاتما ف را روي آن چسباندهمختل
بسياري . كردند ين ميئكه چرم نبود مستقيماً جلد چوبي را تز ييرفت ولي جا كار مي جلدسازي به

  ١٦.»كشيدند شد كه روي آن را چرم مي ديگر از نخستين جلدها از مقواي پاپيروس ساخته مي
شرق مااليام در  كه گفته شده از قديم ، چنانهن فراوان جلدها با جواهرات و جز آنها كيئتز  

 كه عمدتاً از راهبان ، در ميان نخستين صحافان اروپايي وزمين رواج داشت، از آنجا به اروپا رفت
در مراسالت قديس جروم . آراستند هاي خطي را با زيورآالت مي راهبان نسخه.  معمول شد،بودند

 مجلل كتابها در از اين است كه تزئيناست، اين مطلب حاكي   ز جلدهاي جواهرنشان سخن رفتها
اگر چه جلدهاي قيمتي را اغلب براي استفاده از مواد . است   ميالدي معمول بودهچهار  قرن

لزات هايي از جلدهاي مزين به ف بردند، نمونه كار رفته بود از بين مي گرانبهايي كه در ساختن آنها به
هفت ترين آنها از قرن  ها باقي است كه قديمي گرانبها و جواهرات و غيره در كليساها و موزه

 را اختراع كرد،) ١٤٤٠حروف چاپ ( حروف قابل انتقال اينكه گوتنبرگپس از . ميالدي است
از بعضي . ، بازار صحافي نيز گرم شد در نتيجه. تعداد باسوادان افزايش و بازار كتاب رونق يافت

تر از محتويات آن  بردند كه گاه جلد كتاب گرانبها كار مي صحافان چنان هنري در كار خود به
كسي . دوست بود رونق هنر صحافي، مانند هنرهاي ديگر، ناشي از حمايت اشخاص كتاب. شد مي

 تريِن  بزرگهاست ك  است گروليه دوسروير بوده  كه بيش از هركس ديگر در اين امر تأثير داشته
  ١٧.شود دوستان شمرده مي كتاب

در صحافي دستي تقريباً . شد تا پيش از صحافي ماشيني، كتابها همه با دست صحافي مي  
 سال پانصددر ظرف . تمامي مراحلي كه در صحافي ماشيني امروز معمول است بايد طي شود
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ي كه با دست  كتابهاية همهامروز. است   در مراحل صحافي دستي پيدا شدهيگذشته، كمتر تغيير
ولي بديهي است كه عمل صحافي با . شوند در بسياري موارد استحكام بيشتري دارند صحافي مي

  .دست بسيار كندتر از صحافي با ماشين است
 به بعد، با اختراع ١٩٠٠از سال .  ميالدي پيدايش يافتنوزدهصحافي ماشيني در اوايل قرن   

  . است   بودهصحافي همواره رو به تكامل  ماشينهاي مجهز،
  

  ابزارهاي صحافي

  : كرد بدين شرح است ابزارهايي كه در صحافي و جلدسازي قديم، صحاف از آنها استفاده مي
 هركدام براي مصرف كار . كتيرا ومرغ م، نشاسته، سفيدة تخمشصمغ، سري سريش،:  چسبها-١
  .شود انجام مي آن   بيشتر كارهاي صحافي باوبهترين چسب سريش است . خصوص الزم است هب

  .گيرد دوزي نسبت به كار درشت و ريز مورد استفاده قرار مي براي ته:  سوزن-٢
  .شود براي سوراخ كردن ته جزوه و كتابها استفاده مي:  درفش-٣
در رنگهاي ( و اگر ابريشم طبيعي باشد ودش  كتاب به هم استفاده مييبراي دوختن اجزا:  نخ-٤

  .از نظر دوام بهتر است) مختلف
  .براي وصالي و جلدسازي است:  سنگ زيردست-٥
  . استالزمشود و كوچك و بزرگ آن  براي بريدن استفاده مي:  قيچي-٦
  .شود فلزي است صاف و باريك كه از آن در بريدن كاغذهاي بزرگ استفاده مي:  ستاره-٧
 تراشيده ني  سانتيمتر كه يك طرف آن مانند قلمپانزده در حدود ستقطعه چوبي ا: كش  خط-٨

صحافان جديد آن را . شود ميبراي خط انداختن روي جلد استفاده .  كمي تيز استو ه استشد
  ١٨.شناسند  مي»اسكو«نام  به
  .رود كار مي  يكي از آنها كه شبيه برگ بيد است براي دو پوسته كردن كاغذ به.چند عدد:  كارد-٩

  ؛بري كتاب براي دوره:  كارد كج-١٠
  .شود براي تراشيدن مقوا و لبة كتاب استفاده مي: ه سوهان و سمباد-١١
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جنس . كنند همان است كه نقاشان و سراجان هم از آن براي كوبيدن چرم استفاده مي:  مشته-١٢
  . ش از جام استن بهتري.آن از برنج، فوالد و جام است

آنكه در .  يا فنر باشد»خشكه« بايد از جنس . معروف است»كاردك«نام  اكنون به:  شفره-١٣
كار   زيرا در تراشيدن و نازك كردن پوست به؛اش خيلي تيز باشد صحافي استعمال دارد بايد لبه

  .رود مي
بري يا چسباندن ته يعني همان چسب  براي بستن كتاب و آماده كردن آن در جهت دوره: د قي-١٤

و عدد پيچ كه در  دا صاف است كه بةاساس آن دو عدد تخت. رود كار مي زدن و چسباندن پارچه به
  .شود دو طرف آن قرار دارد باز و بسته مي

. شود كاغذهاي قديمي انواع مختلف دارد و براي وصالي و آستر بدرقه استفاده مي:  كاغذ-١٥
  ١٩. كشميري، سمرقندي، بخارايي، آهار مهره و غيره،خانبالغ: استشرح ذيل   بهمختصراً

صيقلي كه بهترين نوع آن از چوب گالبي تهيه ي است بسيار صاف و ا تخته:  تخته صيقل-١٦
بهترين آن كه  سنگهاي صافي باآميزي، آهار و افشانگري شده   قبالً رنگهك شود و كاغذي را مي

 كاغذ مانند ،كه پس از اتمام كار طوري به. دهيم  روي آن تخته صيقل مياست يشمعقيق و سنگ 
  .ره نشودب  البته بايد سعي كرد كه بره؛شود آينه براق مي

: از ندا م است عبارتوشود و بيشتر مورد لز  آنچه از رنگهاي طبيعي گرفته مي: انواع رنگها-١٧
رنگ برگ حنا، رنگ پوست گردو، پوست پياز، شنبليله، روناس و قرمز دانه، چاي، گل نار و 

  ٢٠.ه استيزي كاغذ قابل استفادمآ دانه براي رنگ ها و سبزيجات داراي رنگ طور كلي همة ميوه به
آنها را . كردند  استفاده ميهقدما در ساختن مقوا از كاغذهاي سياه مشق و دفترهاي باطل:  مقوا-١٨

  .بريدند  ميالزمهاي  چسبانند و بعد به اندازه ورق ورق به يكديگر مي
 يعني پوست گوسفند، ساغري يعني نند از تيماج يعني پوست بز، ميشا عبارت:  پوست-١٩

، اين چرمها در نند از ساغري، تيماج و ميشا ترتيب عبارت تها از لحاظ دوام بهپوس. پوست االغ
  . شود انواع جلدها به نامهاي ساده و ضربي و سوخت و معرق استفاده مي

 آن اشكال و نامهاي مختلف دارد و از جنس فوالد يا برنج ازيك  آالتي است كه هر:  ضربي-٢٠
بندي از اين   پس از درست كردن جلد و تقسيمكه دارد بسيار زيبايي ة و نقوش حكاكي شداست
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نام ترنج وسط جلد و آويز كلگي در دو  شود و قطعات آن به قالبها براي تزئين جلد استفاده مي
يز كلگي ضرب  آو گاهي صحافان نام خود را روي. ردوخ طرف باال و پايين ترنج به چشم مي

ين ئنام اسليمي براي تز شود و گاهي از قطعاتي به در گوشة جلد از لچك استفاده مي. اند كرده مي
ين ئشكل مستطيل است براي تز همچنين ضربي بزرگي كه اغلب به. شود دور جلد استفاده مي

  .شود ميروي جلد و داخل جلد استفاده 
   .براي استعمال در جلدسازي و هم براي افشانگري كاغذ:  طالي ورق و پودر-٢١
  ٢١. چسباندن ته كتاببراي:  ململ نخية پارچ-٢٢
طور كلي كتاب  به. شود  امروز از چرخ برش برقي استفاده مي،بري كتاب براي لب:  برشد كار-٢٣

معقول و مطلوب آن است كه لبة كتاب را با سوهان يا . كنند بري نمي خطي را در صحافي لب
  ٢٢.سمباده صاف كنند

  
  23انواع روكشهاي جلد و تزئينات آن

است كه از    چرمي بوده؛ اسالمي متداول شدهةترين تاريخ دور جلد كه از قديمترين انواع  ساده
را روي چند طبقه كاغذ يا  شده و آن پوست حيوانات اهلي مانند گوسفند و اسب و غيره تهيه مي

كشيدند و جلد   يا روي يك ورقه چوب نازك ميكردند ميخمير كاغذ مانند مقواي امروزه تهيه 
 آن محدود به رنگهاي طبيعي نها در ابتدا كامالً ساده و حتي الوا  اين جلد.اند كرده كتاب مي

  ٢٤.است  يني و نقشي نداشتهئ ابتدا هيچ تز،د بود و روي آنراي و سياه و ز ه قهو
، ساغري كه عبارت است از چرم گردة كره االغ كه نتوان به تيماج، ميش از انواع روكشها مي  

ترين روكشها هستند و ساير   كه از متداولكرد است اشاره هاي برجسته و لطيف شامل دانه
  :شرح زير برشمرد توان به روكشها را مي

  .  گوساله استزكرو ايراني و خارجي كه پوست نابش
  .است   رنگي شده و قسمتي ساده مانده،بخشي از چرم: چرم خام و پخته

 براي بعضي از جلدها  كه بدون مقوا و آسترجبلغار كه پوست ضخيمي است خوشبو و موا  
هاي ابريشمي، مخملي، نخي، قلمكار،  ي كه روكش آنها از پارچهيهمچنين جلدها. شد ساخته مي
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د ور كار نمي ها بوي غالباً مقي در چنين جلدها.ي، شال ترمه يا تافته موجود استرپشمي، اطلس، ز
ي باشد آن را در قاب مثالً اگر روي جلد ترمه يا زر. پوشاند و پارچه تمام سطح جلد را نمي

  ٢٥.دهند و آستر آن نيز معموالً از جنس تيماج است مانندي از تيماج جاي مي
توان از ضربي، روغني و سوخت و معرق نام برد و  ترين انواع تزئينات روي جلد مي از مهم  

  .اي به جلدهاي صدفي، چوبي، سوخت معرق، معرق زري كرد توان اشاره از انواع ديگر مي
  .پردازيم ترين تزئينات جلد مي به معرفي مهماكنون 

  
  سوخت جلد

 كتابهاي نفيس و غالباً تزئين هنري قديمي است كه اول بار براي »كاري سوخته« يا »سوخت«
 ،اول براي روش كار: است   چنين نامي گرفتهدليلدو ه رفته و احتماالً ب كار مي هقرآنهاي قديمي ب

كنند و با گذاشتن آن بر چرم، درواقع چرم را   قالب را داغ ميمنظور انتقال نقش به چرم، چون به
  . نامند  مي»سوخته«جهت آن را   همين  به. نهند سوزانند يا بر آن داغ مي مي

در . كاري شده  متن تابلوهاي سوخت و جلدهاي چرمي سوختةخاطر رنگ تير هدوم، ب  
گويا به اين   ته يا سوخترا سوخ آن«: است  كتاب صحافي سنتي، سوخت چنين تعريف شده

  ٢٦.»دگوين  مي»سوخته«جهت گويند كه اهالي اصفهان به رنگ تيره 
 چيني، ة الي،ي چون مينياتور، تذهيب، تشعيريمعموالً هنرها » سوخت« تابلوهاي ةبر زمين  

 به مذ،نخست .نشينند مشبك، معرق و نقش برجسته حضور دارند كه هريك در جاي خود مي
 سپس سوخت ساز با آلتي كه به .كند مو طراحي مي غذ يا پشت چرم با قلمنقشه را روي كا

 و در محلي كه كند مي موسوم است با سعي بليغ و دقت بسيار بوم آن را از نقش جدا »بر نقش«
بعد از آنكه بوم و نقشه از هم جدا شد . چسباند  رنگ يا اطلس خوشرنگ آماده كرده مياقبالً ب

  ٢٧. داغ شده محكم بكوبدةرا با ضرب حل مخصوص بايد آنبراي چسباندن نقش در م
بيضي، دايره و   ترنج، ترنج و نيم(ش را گل و بوته و مرغ يا اشكال هندسي منظم و دقيق ونق  

گاهي متن را با طال پوشانده و گل و بوته و . دهد با تصاوير حيوانات خيالي تشكيل مي) غيره
 ، و گاهي تمامي سطح جلدبرعكساند و گاهي   آوردهنقوش ديگر را برجسته به رنگ چرم بيرون
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كه فرورفته و برجسته داراي حاشيه و متن ترنج و غيره است، از طالي ساده يا رنگ به رنگ 
كار  هورد و زنگار و شنگرف بج ورق طال و نقره و رنگهاي ال،در اين جلدها. است  پوشيده شده

كردند  ورد و اسليمي كار ميج طال و نقره و المخصوصاً قسمت داخلي آنها كه با ورق. اند برده
  ٢٨. ايراني استتادان ذوق و ظرافت صنعت اسةبهترين نمون

  
  جلد ضربي

شود كه ابتدا طراح يا  به اين طريق ساخته مي.  نيز گويند»اي مشته« يا »منگنه« يا »كوبيده«را  آن
مو كه از دم گربه  ده با قلمنام نر و ما ه طرح مورد نظرش را روي دو قطعه برنج ضخيم ببهمذ

زن استاد، بوم برنج را  سپس حكاك يا قلم. كند كب يا رنگ سفيد طراحي ميمر، با ه استشديه هت
هاي روي برنج ماده را  ، بعد نقشهودنمايد تا نقش كامالً برجسته ش  ميودبا قلم و چكش گ

 صحاف ،بعد از آن. نمايد تا زير و رو حركات و ساير مشخصات آن مشخص شود حكاكي مي
 ، با چكش روي چرم يا تيماجي كه قبالً در آب نهادهكند ميماده را داغ  اين دو قطعه برنج نر و

طور   البته قالب ترنج را در محل ترنج كه وسط جلد است و همين؛كوبد  و نم برداشته مياست 
  .دهد ها را در جاي خود روي جلد قرار مي قالب لچكي و كتيبه

صورت  ه جاي نقوش قالبها ب،بعد از آن. اي بايد داغ كند كه چرم را نسوزاند ه اندازهقالبها را ب  
پوشانند و نقوش برجسته كه  شود كه آن فرورفته را با طال مي فرورفتگي و برآمدگي ظاهر مي

گاه . شود  مختلف ديده مييانه در ضربيها تفن٢٩.ماند رنگ اصل ميشن را دارد برجسته باقي مي
پوش  گاه رنگي شده، گاهي طال. شود  ضربي شده در آن جلدساز مية گاهي قطعمرصع شده،

  .است  شده، گاهي كاغذ رنگي هم بر آن چسبانيده شده، گاهي نيز قطاعي شده
شود و نقوش سوخت  توضيح است كه نقوش ضربي بيشتر در روي جلد ساخته ميبه الزم   

  .اند هساخت پذير است در داخل جلد مي و معرق را كه آسيب
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  )الكي(جلد روغني 

 انواع ديگر ،پيش از آن. آغاز عرضه شدن جلدهاي روغني را بايد از اواخر دوران تيموري دانست
 جلد در هنر كتابسازي تشويق ةكه صنعت سوخت براي تهي هنگامي. است  جلدسازي معمول بوده

شد و  گاه ساخته مي گاهندرت و  ه جلدهاي روغني ب،رفت مي  و در اوج كمال و ترقي پيش شد مي
 ةكرد به انداز گرفت ولي چون در مراحل نخستين سير مي كتابهاي زيباي خوش خط را دربرمي

تمرينهاي هنري  ها و خواست تا با تجربه جلدهاي سوخت مورد توجه و استقبال نبود و زماني مي
  ٣٠.شوددرجات عالي از پيشرفت و تكامل نزديك ه مانند سوخت ب اين صنعت نيز

دارد عنصر اصلي جلدهاي روغني مقواي  از آنجا كه رنگ روي چرم به آساني ترك برمي  
هاي گوناگون خشتي، وزيري، رقعي،  ظريف و استواري است كه مقواسازان رحلي آنها را به اندازه

هاي  اين مقواها را در نگارخانه. كردند  و براي نقاشي آماده ميندساخت اي مي بياض و شاهنامه
گچ يا  كه مقوا را با سنگ طوري هزد، ب كار نخست بوم مينشان شيريازي يا هر جاي ديگر نقكتابسا

كشيدند و پس از  اي از روغن كمان بر آن مي اند و اليه داده پوشاندند و صيقل مي گل سفيد مي
 لعاب سريشم را از آن جهت .كردند مياشوري ورا با لعاب سريشم  خشك شدن روغن كمان، آن

 ةسپس زمين. ل كنند تا بتوانند بر روي آن نقاشي كننديبردند كه چربي روغن كمان را زا يكار م هب
و ند ا آورده اند پديد مي خواسته اند و به تناسب نقشي كه مي كرده نقاشي را بر روي آنها فراهم مي

ساز و بعد به ساخت و اند  كرده ميدي بناند و طرح خود را بر روي آن نقش انداخته روي بوم مي
شود و بوم آنها گاهي ساده و  كشي از حاشيه جدا مي  بيشتر با جدولجلدهامتن اين . اند پرداخته مي

  .است  بوده» رغشم«گاه آميخته با 
اند و اين  زده پس از پايان نقاشي، خود نقاشان روغن كمان يا سندروس بر روي آن مي  

شود تا نقش  دين بار تكرار ميروغن زدن در فضاي صاف و خالي از هرگونه گرد و غبار چن
قوش متداول جلدهاي  ن٣١.اند  نام نهاده»روغني«تابناكي پيدا كند و به اين جهت اين جلدها را 

 ريز و درشت يا تصاويري از پرنده و پروانه و ةروغني در آن زمان اغلب متشكل از گل و بوت
طرحهاي زيباي اسليمي و يا  ترنج، لچكي  شكل ترنج و نيمصهاشكال منظم و دقيق هندسي خا

 )متن( معموالً رنگ بوم ،در اين نوع جلدها. است   شكارگاه و غيره بودهةمناظر جنگلي يا صحن
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اغلب تزئينات اندرون . است  روي جلد با داخل جلد متفاوت و نقاشي آن نيز با هم مغاير بوده
  .است  شده ا مي الوان اكتف ةجلد به نقش گل زنبق يا مريم و يا چند شاخه گل و شكوف

ترين اين جلدها در دارالصنايع شهرهاي شيراز، تبريز، اصفهان، خراسان، تهران و  مرغوب  
 ،شد و خارج از ايران امروزي سبكهاي هراتي، تركي، كشميري كاشان ساخته و پرداخته مي
  ٣٢.بغدادي و تركستاني رواج دارد

  
  جلد معرق

 در معرق چند طرح و چند رنگ با يكديگر جفت با اين تفاوت كه. معرق نيز مانند سوخت است
 طرح مورد نظرش را در پشت چرم يا تيماج يا ساغري به ابتدا مذ،عبارت ديگر هب. شوند مي

 و سازد ميبر، بوم و نقشه را از يكديگر جدا   سپس جلدساز با همان آلت نقش.كند طراحي مي
 چسباند، در آن مي، است  ده و آماده كرده كه به رنگ ديگري قبالً بري راچرم يا تيماج يا ساغري

هاي ملون چسبيده شده باقي نماند و مانند  كه بعد از انجام كار هيچ فاصله يا مرزي بين پرده چنان 
 »نقش بره«چون طرح را از چرمهاي مختلف با . شوديك قطعه چرم يا تيماج ساده نرم و هموار 

 و چرمها شود اندود ميجورد ال زمينه با طال ياصورت رگ رگ پهلوي هم چسبانيده و  ه و بهبريد
در فرهنگ نفيسي .  گويند»معرق«همين مناسبت آن را   به،آيد ميدرها و عروق  صورت رگه هب

منقش كه   ارد  هر چيز رگه-اند كه معرق مأخوذ از تازي است معرق را به اين صورت وصف كرده
  ٣٣.اند ق در آن قرار دادهونقشها را مانند عر

: دهد  جلد معرق را چنين شرح ميلغات و اصطالحات فن كتابسازييل هروي در كتاب ما  
چرم بريده گردد و بر روي ة طور ترنج و پيچك گلهاي پيچيد هجلد چرمي را موي باريك كرده، ب«

  ٣٤.»نظر آيد هكاري ب جلد چسبانيده شود و زمينه با طال يا الجورد اندود شود كه چون كنده
 اين جلدها كه چرم سوخته دارد به خطوط اسليمي . هنر خاصي استسوخت معرق نيز  

  . شود شود و گل و برگ خاصي در داخل ترنجهاي زيبا تعبيه مي ري ميكا كنده
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  صحافان و جلدسازان مشهور 

بسياري از هنرمندان قديم ايراني چندان خاكساري و درويشي داشتند كه از نام و آوازه گريزان 
نگاشتند و  نوشتند و مجلسي مي اي مي قطعه» گر نام ما ندانند بگذار تا ندانند«گفتند  مي. بودند

ندرت؛ البته كار هنرمندان صاحب  نوشتند، الّا به و هرگز نام خود را بر آن نمي... ساختند  جلدي مي
االسف نام  ولي مع. نمود كه كار از كيست سبك و سياق خود مي. شيوه را نيازي به ذكر نام نبود

  ٣٥.است لقان بسياري از آثار هنري ما ناشناخته مانده خا
. توان يافت ها نامي از مجلدان و صحافان مي از خالل بعضي كتب تراجم و تواريخ و تذكره  

ها در ايران به اواخر قرن سيزدهم و اوايل قرن  توجه به اينكه آخرين مدارك پيدا شده از جلد
گردد در  ني در منابع قبل از اين دوره كمتر ذكر ميرسد نام صحافان ايرا چهاردهم ميالدي مي

  .نتيجه، ما ناگزيريم كه صحافان بعد از قرن چهاردهم ميالدي را ذكر كنيم
نام برخي  است فقط به هايي كه از قرون هشتم و نهم هجري برجاي مانده  متأسفانه در نوشته  

است و از نام هنرمندان  ده كاران و مينياتورسازان مكتب هرات اشاره ش از خطاطان، تذهيب
اند، اطالعي در دست  صحاف و جلدساز، كه بدون ترديد در محيط آن روز موقعيتي ممتاز داشته

الدين كه در تزئين جلد كتاب  نام استاد قوام نيست، جز آنكه در بعضي از كتابها از هنرمندي به
. است ه هرات عزيمت كرده ياد شده است و بنا به دعوت بايسنقرميرزا از تبريز ب دستي توانا داشته 

اند در طي دو قرن هشتم و نهم در هنر  به هرحال، هنرمندان ممتازي كه تاكنون ناشناخته مانده
هاي  اكنون در موزه  كه هم٣٦. آوردند تزئين جلد كتاب، طرحهايي نو افكندند و شاهكارهايي پديد

 زيباي دوسلدروف و تعدادي از گوشه و كنار جهان مانند موزة ملي پاريس، موزة هنرهاي
  .هاي شهر استانبول موجب اعجاب و تحسين بينندگان است موزه

در عصر تيموريان دربار هرات تا زمان درگذشت فرمانرواي آن، «: نويسد فرانسيس ريشار مي  
واقعي درآمد كه بهترين هنرمندان ي صورت مركز فرهنگستان  ق به٨٣٨در ) پسر شاهرخ(بايسنقر 
توان از عبدالعلي   اين هنرمندان مية از جمل. را با سرپرستي سلطان به خدمت گرفته بودآن زمان

  ٣٧.، معروف بغدادي خطاط و خواجه محمود صحاف نام برد نقاش
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نويسان و   بايقرا خوشن سلطنتي سلطان حسيةدر كتابخان«: نويسد نويسنده در ادامه مي  
نين، در همين كتابخانه بود كه نسخ خطي و  همچ.پرداختند گران زيادي به خدمت مي تذهيب

تذهيب و صحافي، همچون . طرحهاي زيبايي براي سلطان حسين ميرزا و اطرافيان او تهيه شدند
براي نخستين  دار  صحافي الك، براي نمونه٣٨.»نقاشي و طراحي، مورد توجه خاص قرار داشتند

ي براي سلطان حسين مالدين رو اي از مثنوي جالل جهت پوشش نسخه  ق به٨٨٨بار در حدود 
رسد  نظر مي كار رفته در اين صحافي منشاء چيني دارد، اما به رفت هرچند كه فن به كار مي ميرزا به

در . ها متعلق به هنرمندان هرات است دار براي پوشش نسخه كه ابتكار اجراي فن صحافي الك
  :ند ازا ت داشتند اشاره شود آنها عبارتبينم به صحافان ديگري كه در اين دوره فعالي اينجا الزم مي

آوازة هنر . زيست در تبريز مي.  تيموري است  از هنرمندان بنام دورة،الدين مجلد تبريزي  قوام-1
بايسنقر ميرزا او را و نيز سيد احمد نقاش و . او در جلدسازي و صحافي به هرات رسيد

  .  به كار گماشتعلي مصور را به هرات طلبيد و در كتابخانة خودش خواجه
 است و فغاني تخلص  سروده شعر نيز مي. ه استبندي استاد بود  در مجلّدي و نقش ميرسعيد،-2

طبعي او  اما خيال خوش. مثل است واقعاً هنرمندي بي«: نويسد امير عليشير نوايي مي. است كرده  مي
  .»را پريشان دارد

اما به هزل و «است  سروده  ر نيز ميزيست و شع  در دورة تيموري مي موالنا محمد مجلد،-3
خباثت ميلي بسيار داشت و از مردم شهر كم كس مانندش است كه او را به نظم يا به نثر با او 

  .»هزل و مطايبه نكرده باشد
 و در آنجا دكان صحافي ه استزيست  در عصر تيموريان در سمرقند مي موالنا مير قرشي،-4

در شعر خطايي . دانست موالنا خود را استاد آن خيل ميداشت و هميشه ظرفاء جمع بودند و 
  ٣٩.است كرده  تخلص مي

  :اند از زيستند كه اهم آنها عبارت در عصر صفويه نيز صحافان مشهوري مي
دوست محمد هروي .  از صحافان و جلدسازان استاد زمان شاه طهماسب است محسن مجلد،-1

نا محسن مجلد كه پوست از هنروران بركنده و استاد مخترع مقلد موال«: نويسد دربارة او مي
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با وجود شكنج كتاب، دل كتاب از او شكيبا و خاطرة . سلسلة زنجير را به جلد مهر و ماه رسانيد
  .»احباب از شيرازة مهوش مهرافزاست

سلطان ابراهيم ميرزا فرزند بهرام ميرزا پسر شاه اسماعيل اول  « سلطان ابراهيم ميرزا صفوي،-2
است و  مانند داشته  اي نفيس و بي كتابخانه. از شاهزادگان هنرپرور صفوي استاست و 

ن و مصوران و صحافان بيشتر در آن هباخوشنويسان نادر زمان و نقاشان بهزاد ساني و مذ«
  ٤٠.»كتابخانه مقيم و مالزم بودند

امر نادر و و چنان در آن . عوض بود بدل و مجلد بي  صحاف بي موالنا قاسم بيگ تبريزي،-3
گنجهاي كارش مانند انجم . قادر بود كه اوراق فلك را شيرازه بستي و ايام روزگار را شفره كردي

  ٤١.»بسيار درويش و فاني بود. بودي و ترنج كارهايش چون خورشيد نمودي
در نقاشي و «.  است  از هنرمندان عصرصفوي است و هنرهاي بسيار داشته ابوالمعصوم ميرزا،-4

تراشي و  تراشي و قاشق وصالي و افشانگري و صحافي و مقواسازي و حكاكي و خواننقاري و 
  ٤٢.» است الجوردشويي و ديگر صنايع عديل و نظير نداشته

آميزي استاد بوده و در خط، موسيقي و نقاشي   در وصالي و رنگ ميرزا صدرالدين قزويني،-5
  .است وقوف داشته 

به (وي در وصالي و رنگ كردن كاغذ . عصر صفوي است از هنرمندان  موالنا محمد امين،-6
 است  مانند بوده بي) افشان لينه و ميانه و غبار و حل كرده(سازي و افشانگري  و ابري) هفتاد رنگ

  ٤٣.»صاحب گلستان هنر است) ١٠١٥ -٩٥٣(و استاد قاضي ميراحمد منشي قمي 
  . است صفوي  از صحافان اصفهان در اوايل دورة موالنا فنوني،-7

مولدش معلوم نشد، در صحافي اندك وقوفي «: نويسد  سام ميرزا دربارة او مي عشرتي قلندر،-8
  ٤٤.»دارد و در علوم ادوار او را خبرهاست

در اوايل عصرصفوي در صحافي و الجوردشويي استاد .  از سادات شيراز است ميرشكري،-9
  ٤٥.است بوده و در ساز نيز دستي داشته 
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دوست محمد خط نستعليق را .  كوشوان ديهي است در هرات كوشوان، دوست محمد-10
يا (» گامي«است و در شعر و معماگويي و عروض مهارتي داشته و در شعر  نوشته  خوش مي

  ٤٦.است پرداخته  گاهي نيز به صحافي مي. است كرده  تخلص مي) كاهي
مشرب . است تغال داشته  در عهد صفويه در كرمان به صحافي اش اسماعيل عارف كرماني،-11

  ٤٧.است سروده  عرفاني داشته و شعر نيز مي
است و نوادة آقا ملك از كدخدايان اصفهان شعر   فرزند نوراي صحاف بوده  ملك محمد،-12
  .است تخلصش بوده » رابط«كرده و  سروده و تتبع نظامي مي مي

نر جلدسازي ايراني به با مهاجرت بعضي از هنرمندان به خطة عثماني و خاك هندوستان ه  
هنرمندان هندي شيوة ايراني را در ساختن جلدهاي ضربي و . ديگر سرزمينهاي اسالمي راه يافت

. صحافان ترك و مجلدان عرب نيز آنچه را دارند از ايرانيان دارند. سوخت و روغني پيروي كردند
ه از جلدسازي در از جمله، مجلدان و صحافان عرب در قرون اخير، مظفر كتبي است كه گذشت

و يحيي بن ) ١٠٤٠ -١٠٤٩متوفي ( و ديگر عبداهللا اهدل ه استوصالي، يكي از جمله استادان بود
و احمد دسوقي و نيز مصطفي بن ) ١١١٥متوفي (و عبدالقادر حسني دمشقي ) ١١٠٧متوفي (بعث 

 هجوم ٤٨.است كشي و رنگ آميزي يگانه بوده  چارك عالوه بر تجلد در تذهيب و نقاشي و جدول
تار و پود . ناپذير به فرهنگ ايراني زد افغانان به ايران و تخريب اصفهان، صدمات سخت و جبران

بعضي كه جاني از معركه به در بردند به . بسياري هنرمندان از ميان رفتند. هنر از هم بگسست
  . هاي دور يا بدان سوي مرزها گريختند شهرها و ديه

. ن هنر روييدن گرفت و در عصر قاجاري به شكوفايي رسيداندك اي در عهد زنديه اندك  
خاني مجمع نقاشان و مذهبان و خطاطاني شد كه برخي از آنان بازمانده از اواخر  شيراز دورة كريم

قاجاريان هنرهاي . هنر دورة قاجاري، دنبالة مكتب شيراز عهد زنديه است. عهد صفويه بودند
شاهزادگاني كه در اين شهر و در . كردند  تجليد ترويج ميايراني را از خط و نقاشي و تذهيب و

خريدار  اي از ديوانيان و حكام و اشراف هم كه زندگي تجملي يافته بودند، آن شهر بودند و طبقه
سبب پيشرفت نقاشي، جلد روغني كمال و  به. در اين عهد نقاشي پيشرفتي شگرف كرد. هنر بودند

ميرزا بابا، ميرزا : اند ساز بسيار شدند كه از آن جمله  روغنين جلدهبا نقاشان و مذ-رواج يافت
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 مشهدي، هبباشي، لطفعلي شيرازي، اسداهللا مذ هبباشي، حاج ميرزا عبدالوهاب مذ احمد نقاش
، محمدحسن شيرازي، مهدي امامي و هبباشي، محمد زمان، محمدتقي مذ هبسيد ابوالقاسم مذ

  ٤٩.اهللا شيرازي ميرزا فتح
 قاجاري جز تهران در شهرهاي اصفهان، مشهد، شيراز و تبريز صحافي و مجلداني در عصر  

اند كه نامورترين آنان در اواخر عهد قاجاري يكي مال  در اصفهان صحافان بسيار بوده. اند بوده
 است و گذشته از خط و حكاكي، در جلد ضربي و  محمدتقي است كه جامع هنرهاي بسيار بوده

 بعضي ٥٠. است مانند بوده استاد بي) سازي معرق بر روي جلد گل(سازي  سوخت و معرق
اند، چون ميرزا آقاي امامي، استاد جلد  هاي اخير شاگرد او بوده هنرمندان نامي اصفهان در دوره

  .روغني و قلمدان
 است  سروده ديگر از مجلدان اصفهان مال محمدباقر است و مالجعفر زماني كه شعر نيز مي  

با نام خانوادگي (باشي و فرزندانش  محمدابراهيم نقاش. است كرده  ص ميو رجايي تخل
  ٥١.اند ساخته اند كه جلدهاي روغني مي هم از هنرمندان خطة اصفهان) اللهي نعمت
باشي است كه در جلد ضربي، متن و  از مجلدان نامي خراسان مرحوم مالحسين صحاف  

.  است ازي، مقواسازي و افشانگري استاد بودهس آميزي كاغذ، ابري حاشيه، دو پوست كردن، رنگ
شود و از براي او وظيفه و   آستان قدس رضوي مي باشي كتابخانة در اواخر قرن سيزدهم صحاف

ترين آنها، كه از  مهم.  آستان قدس بسيار است آثار هنري وي در كتابخانة. شود مقرري تعيين مي
نام ياقوت  به (٦٠٤ازي است، قرآن مورخ س شاهكارهاي هنر صحافي و وصالي و متن و حاشيه

دست ميرزا  الملك به خان مؤتمن  در زمان توليت ميرزا سعيد١٢٩٢است كه در سال ) مستعصمي
باشي پس از يكسال  باشي و ميرزا احمد خوشنويس هبباشي و ميرزا احمد مذ حسين صحاف

  ٥٢.شود ترميم و وصالي و متن و حاشيه احيا مي
است هر ورق كاغذ را  توانسته  ست كردن كاغذ مهارتي داشته و حتي ميمالحسين در دو پو  

در مشهد ) ش١٢٨٣(ق ١٣٢٢وي در سال . از هم جدا كند) دو پوست و يك مغز(به سه قسمت 
فرزندان . قدس و سلطنتي موجود است هاي آستان آثاري از او در كتابخانه. بندد از جهان رخت مي
پسرش ميرزا نصراهللا . د و صحافي وارث هنرهاي پدر بودندباشي نيز در تجلي مالحسين صحاف
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باشي آستان قدس بود و جز هنر تجليد، خط شكسته را نيز خوش  نيز صحاف) ش١٢٩٤متوفي (
) ش١٣١٨متولد (باشي  يكي از فرزندان ميرزا نصراهللا، محمدعلي صحاف.  است نوشته و شيرين مي

  .است سان بوده است كه او نيز از مجلدان و صحافان نامي خرا
است فرزند ) ١٢٩١متولد (از ديگر افراد شاخص خاندان هنري، استاد حسين عتيقي مقدم   

آقاي . است باشي؛ كه هنرهاي موروث سلف را با ابداع و ابتكار درآميخته  ميرزا نصراهللا صحاف
ذ عتيقي در جلد ضربي و سوخت و وصالي و متن و حاشيه و دو پوست كردن و رنگ آميزي كاغ

هاي ايران،   كاري او در كتابخانهةنمون. است سازي استاد مسلم و يگانه بوده  و افشانگري و مرقع
  .هاي خصوصي بسيار است مريكا و مجموعه آاروپا،

سبب رواج روزافزون چاپ و علل ديگر اغلب هنرهاي كتابي متروك  پس از مشروطه به  
استادان .  تجليد نيز رو به سستي نهادخط رو به سستي نهاد و تذهيب را تباهي گرفت و. شد

حال زيستند و هنر خود را به شاگردي ناآموخته درگذشتند، تني  بازمانده از عهد قاجاري پريشان
خوشبختانه در سالهاي اخير گرايش به . چند بازماندند و پاسداران و حافظان اين هنرها شدند

  اند و ترقياتي پديد اس و هنرجو بسيار شدهطالبان هنرشن. است هنرهاي اصيل ايراني فزوني گرفته 
  ٥٣.زند هاي برخي هنرمندان معاصر با آثار هنرمندان سلف پهلو مي آنچنان كه كار. آمد

  
54هاي فارسي هنر جلدسازي هواژ

 

 پيچ و خمهاي پياپي از نقش گل و بوته كه از طرحهاي اساسي هنرهاي تزئيني ايران :اسليمي
  . است
  .هاي كتاب كار كنند راحتي روي لبه بي كه كتاب را محكم در آن بستند تا به نوعي قيد چو:اشكنج

  . زرافشان و متن ساده استة زرافشان كردن متن، گاه حاشي:افشانگري

  .آن را ضربي نيز گويند. اندازي روي جلد با آالت منقوش فلزي  نقش:تاپه

  . دورگيري خطوط و نقوش با قلم سياه:تحرير

  .ق كتاب و مرقع و جلد كتاب با طال و رنگهاي ديگر تزئين اورا:تذهيب
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آب، سبززنگاري، رنگ زغفران و   تذهيبي كه غير از طال، محلول شنگرف، الجورد، سفيد:ترصيع
  .كار رود غيره در آن به

  .گيرد  اول يا روي جلد كتاب قرار مية آذين بادامي شكلي كه معموالً در پشت صفح:ترنج

هاي مصور و مرقعات با نقش حيوانات و گل بوته به رنگهاي طاليي يا  تزئين حاشية كتاب:تشعير
  . تر از رنگ زمينه رنگي تيره
  .گيرد  صفحات متن قرار مي  خطهايي كه اطراف نوشتة:جدول

  . جلد داخلي، داخل جلد:جلد اندروني

  . جلد از چرم سوخته كه مقاوم است و گاه بدون تزئين است:جلد تيماج

  .شد دوزي مي دوز و ابريشم ي كه زري جلد:دوز جلد زري

سوزاندند كه مانند چوب سخت  چرم اين جلد را طوري مي. جلد از پوست خر: ساغري جلد
  .شد مي

  .كردند جلدي كه نقش تزئيني را با مهرهاي فلزي روي آن ضرب مي: جلد ضربي

 و روغن كردند  جلد از خمير كاغذ يا مقوا كه روي آن را نقاشي مي:جلد الكي يا روغني
  .زدند مي

  . جلدي كه لبة برگردان دارد:جلد لوالدار

  . همان جلد ضربي است:اي جلد مشته

 جلد چرمي كه براي تزئين آن نقوش اسليمي و زينتي ديگر را از چرم باريك و :جلد معرق
هايي طاليي و رنگيني كه روي جلد جاسازي شده  بريدند و روي چرم جلد يا زمينه سوخته مي

. خوانده است» كاري منبت«اي است كه دوست محمد آن را  اين همان شيوه. سباندندچ بود مي
معموالً جلدهاي دروني را كه كمتر در معرض . جاي چرم بعدها متداول شد استفاده از كاغذ به

اي ديگر براي اين  جلد سوخت و سوخت معرق واژه. كردند تماس است با اين شيوه تزئين مي
  .نوع جلد است
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 نقوشي از شاخه و برگ و گل و بوته و غنچه كه هر گردش موزون آن را يك بند :خطايي
  .استفاده از اين نقوش در تذهيب و تشعير متداول است. خوانند مي

  . دو ترنج كوچك در باال و پايين ترنج مركزي و متصل به آن:سرترنج

  .اه ترصيع نزديك است تزئين اطراف عنوان كه غالباً به تشعير و تذهيب و گ:سرفصل يا سرسخن

 كتاب معموالً يناي شكل طاليي و رنگي در صفحات مز  آذينهاي هندسي يا گل و بوته:سرلوح
  .گيرد كتيبة مزيني با عنوان كتاب زير آن قرار مي

  .شود آميزي مي  خطوط تزئيني اطراف شمسه كه معموالً با الجورد رنگ:شرفه

 مذهب و مرصع است و گاه شعاعهايي از اطراف ذين مدور و خورشيد شكلي كه غالباًآ: شمسه
اين آذين معموالً پس از صفحات بدرقة اول كتاب در صفحة دست چپ يا . ه استآن پراكند

  .گيرد روي جلد قرار مي
  .دوخت اجزا و اوراق كتاب با ابريشم و نخ رنگي: شيرازه

  .اندازي با قالبهاي چوبي يا چرمي روي چرم نرم  نقش:كوبي قالب نقش

 بريدن و در آوردن نقوش از كاغذ و چسباندن آن روي صفحاتي كه رنگ آن متفاوت :قطاعي
  .است

  . كارد تيز و سركج براي بريدن لبة كاغذ:كج كارد

  .ابزاري شبيه دستة هاون براي ضرب كردن: كوبه

كاغذي كه طرح روي آن سوزن خورده تا با افشاندن خاكه زغال يا گرد زنگ روي آن، : گرده
  .ر منتقل شودتصوي

شود و گاه  اين آذين معموالً در چهار گوشة جلد عيناً تكرار مي.  آذين گوشه:لچك يا لچكي
  .تكرار ربع ترنج مياني است

  . ترنج در باال و پايين ترنج و سرترنجها و مجزا از آنهاة دو نيم:ترنج نيم
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  هاي صحافي و جلدسازي اسالمي واژه

  ) اند ت مشخص شده  با حروف ع، ف، هاي عربي و فارسي و تركي واژه(
  گذاشتند؛ اي كه هنگام نوشتن زير كاغذ مي  زيردستي يا تخته:التليق، ت

   سوزن؛:، ع)ج، ابر(ابره 

   نقش مرمر؛:، ت)ف ابرو (ابري، 

  درفش؛: ، ع)اشافي. ج(اشفي 

نجام مخصوصاً تراشيدن چرم، روي تخته ا بيشتر مراحل كتابسازي اسالمي، . تخته: بالطه، ع
  ؛)لوح الرخام(شد نه ميز، بالطه غالباً از سنگ مرمر بوده  مي

رفت اما براي دايره زدن نقوش مياني  كار مي اين ابزار براي تعيين حدود طرح به. پرگار: بيكار، ف
  شد؛ جلد از تحنيش استفاده مي

  شد؛ مهر تك لوحة ترنج شكلي كه طرحي يكپارچه روي آن حكاكي مي: ترنجه، ف

  صحافي؛:  عتسفير،

  نقوش منحني به سبك آرابسك يا اسليمي؛: توريق، ع

   پهلوي كتاب؛:، ع)جنوب. ج(جنب 

  ؛)ابزار آهني براي بريدن: حديدة قاطعه(ابزار آهني : ، ع)حدائد. ج(حديده 

   ابزار صيقل؛:، ف)دستان. ج(دست 

  ؛رفت كار مي هاي طرح به مهري كه براي مشخص كردن گوشه: ، ع)اركان. ج(ركن 

هاي مماس خطوط منحني منتهي به آذينهاي نخلي  از نقش آرابسك يا اسليمي كه لبه: رومي، ت
  شود؛ ناتمام مي
   صحاف؛:سفار، ع

  دو تزئين باال و پايين مدال مركزي جلد؛: سلبك، ت

  شد؛ نوع ابريشم مخملي كه براي آرايش جلد مصرف مي: سيرنگ، ف
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كار  منزلة سوهان براي تراشيدن لبة صفحات كتاب به  اين غالباً به،شمشير: ، ع)سيوف. ج(سيف 
  رفت؛ مي

   چاقوي تراش؛:، ع)شفار. ج(شفره 

  يا آذين مدور در صفحة عنوان يا روي جلد كتاب؛» خورشيد«: ، ع)شمسات. ج(شمسه 

ي عثماني از جمله آرايش جلد كتاب فراوان تزئين بوريا يا ني، نقوشي كه در هنرهاي :صاز، ت
  ت؛رف كار مي به

   پرگار؛:ضابط، ع

  ناف، آذين مركزي يا مدال جلد؛: گوبك، ت

  نامند؛ نيز مي) مغاليب. ج(لبة برگردان در پاكتي جلد، اغلب اين لبه را مغلب : ، ع)السن. ج(لسان 

  ابزار آهني لوزي شكل؛: لوزه، ع

  رفت؛ كار مي اين ابزار براي سوزني كردن طرح روي كاغذ به. نيشتر: ع مبزغ، 

  ؛)در مورد چرم(رويه گرفته شده، تراشيدن شده :  عمبشور،

شود كه كاغذ را با آن  كش، معموالً مسطره به قابي گفته مي  خط:ع ، )مساطر. ج(مسطره 
شود كه غالباً از چوب  اي گفته مي كش ساده كنند؛ اما در جلدسازي، مسطره به خط بندي مي جدول

بايد از چوب جگن باشد تا كمتر بريدگي پيدا كند و نظر ابن باديس اين وسيله  به. محكم تهيه شده
  هنگام استفادة مجدد، ناصافي نداشته باشد؛

  سنگ چاقو تيزكني؛: ، ع)مسان. ج(مسن 

مصريها  شد و عراقيها،  شد كه با طناب محكم مي قيد، معموالً معصره به قيدي گفته مي: معصره، ع
  بردند؛ كار مي غازيل قيد پيچي بود كه عراقيها بهمعصره الم. كردند و خراسانيها از آن استفاده مي

   قيچي؛:، ع)مقارض. ج(مقراض 

   قيچي؛:، ع)مقاص. ج(مقص 

  ؛)كاري نقوش منبت( بريدن :ع مقطع، 

   ؛تيز براي تزئين جلد كتاب  قلم حكاكي، تيغ برش، موچين و قلم نوك:، ع)مناقش. ج(منقاش 
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رفت و غالباً نقوش  كار مي ن در پاكتي يك جلد به مهري كه براي ضرب روي لبة برگردا:نواره، ع
  .گل و بوته داشت

  
  ها نوشت پي

منظور نوشتن   حيواناتي نظير گوسفند، بز و گوساله كه بهةاين لفظ به پوست دباغي شد: "Parchment"پاراشمن . ۱
، تهران، كتابخانة رساني طالعالمعارف كتابداري و ا ةدائرعباس حري، : منبع. گردد شد اطالق مي بر روي آنها تهيه مي

  .۵۴۷، ص ۱۳۸۱ملي جمهوري اسالمي ايران، جلد اول، 
 انتشارات ةبا همكاري مؤسس، يبي شركت سهامي كتابهاي ج، تهران،يالمعارف فارس ةدائر مصاحب، نغالمحسي. ۲

  .۱۵۵۵، ص ۱۳۶۵، دي ۲فرانكلين تهران، بخش اول، جلد 
  .۱۴۷۹، ص ۱۳۸۲گل، تهران، چاپ اول، جلد دوم،   سي، نشرفرهنگ فارسي معينمحمد معين، . ۳
  .۱۱۸، ص ۱۳۶۴، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، از چاپ سپاري تا كتابخوانيقاسم صافي، . ۴
، بهار ۹ چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول از دورة جديد، جلد ة، تهران، مؤسسنامه  لغتاكبر دهخدا، علي. ۵

  .۱۳۱۰ و ۷ -۸، ص ۱۳۷۳
  .۵۶۴۴همان، ص . ۶
  .۵۴۲، ص ۲۵۳۷، اميركبير، جلد اول، چاپ اول، فرهنگ فارسي عميد حسن عميد، . ۷
 پانزده گفتار دربارة صحافي سنتي، به كوشش   مجموعة ،نگاهي به سير صحافي در ايراناحمد سهيلي خوانساري، . ۸

  .۴۱ايرج افشار، ص 
 ملي ة هجري موجود در كتابخان۱۱ تا ۶هاي نفيس ايراني قرن   نسخه،هاي هنر پارسي جلوه، رفرانسيس ريشا. ۹

  .۳۲، ص ۱۳۸۳زارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، بخشان، و  روح.فرانسه، مترجم ع
  .۳۳همان، ص . ۱۰
ت  انتشاراة، شركت سهامي كتابهاي جيبي با همكاري مؤسسالمعارف فارسيةدايرغالمحسين مصاحب، . ۱۱

  .۱۵۵۵، ص ۱۳۵۶، بخش دوم، ۲فرانكلين، جلد 
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  مهر برنجي ايراني با نقوش گل و بوته
  

  
 

  .اند يك آلت ضرب فوالدي كوچك كه نقش آذين گل سرخي را بر آن كنده
  ايران، نيمة دوم قرن نوزدهم
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  كاري شدة ايراني، قرن هيجدهم مهرهاي برنجي و كنده
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  شدة ايراني، اوايل قرن هفدهم كاري  مهرهاي برنجي و كنده
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   هيجدهم-  شدة ايراني، قرن هفدهم كاري مهرهاي برنجي و كنده
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  اند  جزئيات آستر را براي نگهداري برداشته۱۰۷لوح 
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   آستر۱۰۷لوح 
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