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هدف: این تحقیق با هدف ارتقای كیفیت شیوۀ مستندنگاری آثار 
كاغذی و ایجاد پایگاه داده های برخط، از طریق تدوین شناسنامه های 
عمومی – پژوهشی، حفاظتی و مرمتی و فرم صورت وضعیت انجام 

شده است.
روش/ رویكرد پژوهش: روش تحقیق، شامل مطالعات كتابخانه ای، 
مطالعات میدانی و نیز بررسی كتاب ها و مقاالت الكرتونیكی به منظور 
دستیابی به پیشینۀ مستندنگاری و ساختار استاندارد مستندنگاری 

مجازی و ارائۀ الگوئی استاندارد برای آثار كاغذی است.
یافتـه ها و نتـایج: یافتـه ها و نتایـج این تحقیق نشـان می دهد كه 
مستندنگاری جامع - تدوین شناسنامۀ استاندارد برای آثار كاغذی -  عالوه 
بر صیانت داده ها، یكی از اقدامات مهم و پایه در مدیریت خطر (به 
عنوان یكی از راهربدهای حفاظت پیشگیرانه) محسوب می شود.  ضمن 
اینكه بانك اطالعات ایجاد شده داده در مورد اثر را به صورت مجازی و 
بر خط- در كمرتین زمان -در دسرتس پژوهشگران و یا كارشناسان قرار 

می دهد.
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ساختار مستندنگاری آثار کاغذی در موزه ها،  
آرشیوها،  و كتابخانه ها

مقدمه 
در هر پروژة استاندارد علمي، مستندنگاري و گردآوري اطالعات پايه، جايگاه ويژه اي دارد 
كه توسط متخصصان آشنا در همة علوم انجام مي گيرد. به طوري كه، مستندنگاري جزء مراحل 
پايه و اوليه در هر پژوهش محسوب مي شود. در حقيقت، بدون گذر از اين مرحله، نمي توان 
پروژه را با موفقـيت به پايان رسـاند. جايگاه مستندنگاري در زمينـة مـوز ه داري و حفـاظت و 
مرمت اشيا، مشابه ديگر طرح هاي علمي است(تورنس، 1386)؛ زيرا جهت برنامه ريزى مؤثر 
و درازمدت براي حفاظت و نگهدارى بهينة آثار تاريخى و فرهنگى، دستيابى به اطالعات 
پايه، امرى مهم و اساسى است، و تنها با در اختيار داشتن اين اطالعات است كه مى توان 
با برنامه ريزى جامع، نگهدارى استاندارد از آثار را امكان پذير ساخت. از اين منظر، تهية 
اطالعات و شرح دقيق و استاندارد دربارة آثار تاريخى- هنرى ضروري است و به عنوان يك 
اقدام مستندنگارى، و مديريت برنامه هاى حفاظت پيشگيرانه[1] از طريق مديريت خطر و 
ثبت كلية داده هاى مربوط به آثار (صيانت داده ها) مدنظر است.  اين ضرورت ها سبب شد 
تا شوراى بين المللى موزه ها3، قطعنامه اى را براى اجراى راهبردهاي حفاظت پيشگيرانه براى 
اموال فرهنگى، با هدف مقابله با آسيب هاى فيزيكى تصويب كند. به موجب اين قانون، موزه ها 
موظف اند از نظام اطالعاتى خود، داده هايى تهيه كنند كه ترجيحاً ساختار استانداردى دارد، تا 
در صورت بروز آسيب هاى ناشى از سرقت يا غارت شيء، به شناسايى آن كمك كنند. پس 
از آن، كارگروه مستندسازى شوراى بين المللى موزه ها، از طرح تهية شناسنامة اشياى موزه اى 



۱۱۰
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  ۸۷

پشتيبانى كرد و كارگروه اجرايى آيكوم نيز اين قطعنامه را پذيرفت(ميرزايى، 1388).
هر مستندنگارى استاندارد، داستان كاملي را از آنچه كه در شيء رخ داده است، بيان 
مى كند. اسناد و نسخه هاى خطى، عالوه بر بازنمايى جلوه هاى هنرى و زيبايى شناختى يك 
دورة تاريخى، مى توانند تاريخچه اى از زواياى مختلف شامل شيوة صحافى، چسب هاى مورد 
استفاده، نوع جوهر و مركب، رنگ هاى گياهى و معدنى، صمغ هاى استفاده شده، نوع قلم در 
خوشنويسى، نوع كاغذ، و نوع مادة بكار رفته در ساخت جلد و   تزئينات آن، صفحه آرايى و 
ساير تزئينات را نشان دهند. از اين منظر، ثبت كلية اين داده ها، ساختار استاندارد مستندنگارى 
را فراهم مى كند. اين مستندات، مى تواند اطالعات و داده هاى الزم براى پژوهش هاى هر محقق 
و مرمتگرى را فراهم آورد. هر شى ء تاريخى، سند و يادمانى از گذشته است كه ارزش ها 
و اصالت آن اثر را در خود نهفته دارد؛ به همين دليل، مهم ترين وظيفة مرمتگر آثار، بازيابى 
قابليت هاى نهفته اثر و حفظ اين ارزش ها و اصالت آن است و مستندنگارى از تمامى جوانب 
يك شيء، شامل جنبه هاى هنرى، زيبايى شناختى، علمى، دينى، و اقتصادى به عنوان يكى از 
اولين گام ها در بازيابى اين قابليت ها ست. در اين تحقيق، مستندنگارى، عالوه بر ثبت داده هاى 
مربوط به مراحل مرمت و حفاظت شامل ثبت كلية جزئيات خود اثر نيز مى شود. مستندنگارى 
در حفاظت و مرمت مى تواند در نگهداري مدارك و مستندات تصويرى و يا گزارش هاى 
تشريحى در طول مرمت و يا مراقبت از يك شيءاستفاده شود. اين مستندات، مى تواند شامل 
ثبت كلية  داده هاى هنرى، تاريخى، علمى، فنى، سوابق مربوط به وضعيت شيء قبل از مرمت، 
ثبت روش به كار رفته در مرمت و حفاظت آن، مواد مورد استفاده در درمان، جزئيات مربوط 
به وضعيت شرايط نگهداري،و شرايط محيطى شيء را نيز شامل شود. در اين راه، مى توان از 
دوربين هاى رقمى، اسكنرهاى رقمى و نيز نرم افزارها و سخت افزارهاى رايانه اى، به منظور ايجاد 
بانك اطالعاتى بهره جست. فناوري رقمى، داده هاى ثبت شده در يك اثر  را با صرف كمترين 
هزينه و اتالف زمان، در اختيار قرار مى دهد. در عين حال، انسجام و دقت و صحت داده هاى 
ثبت شده را افزايش مى دهد. در ضمن، معضل مربوط به فضاى فيزيكى مورد نياز  براي 
ذخيره سازى و نگهداري مستندات مكتوب را نيز مرتفع مى كند. اين مستندات، بايد به عنوان 
پيشينة اقدامات صورت گرفته براى شيء در تحقيق بعدى در دسترس مرمتگر و محقق قرار 

گيرد(مور،2001، شمارة 7).
براى مستندنگارى اشيا، ساختار استاندارد مكتوبى وجود ندارد كه براساس آن بتوان 
استدالل كرد. تدوين شناسنامه ها و فرم هاى صورت وضعيت، تالشى است در جهت هموار 
كردن راه دستيابى به اطالعات آثار كاغذى اسناد و آثار كاغذى تك برگ،  كتاب و همچنين 
صيانت داده هاى ثبت شده بر آنها، از طريق ثبت اطالعات تاريخى، هنرى و ويژ گى هاى 

                                                                                                                           
سیده سمیه محسنیان 
  فرانک بحرالعلومی 



۱۱۱
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ ۸۷

منحصربه فرد آثار كاغذى. الزم به توضيح است كه محتواي شناسنامه هاي تدوين شده، بر 
اساس تحقيقات ميدانى و كتابخانه اى، مصاحبه، ميزگردهاي مشورتي، و بررسي محتواي ساير 
شناسنامه هاي مورد استفاده در موزه ها و ساير مراكز آثار تاريخي و فرهنگي  و بررسي منابع 
مكتوب، تدوين شده است. در ضمن، از آنجاكه اين شناسنامه ها جهت استفاده متخصصان 
طراحي شده، ارائه كنندة مفاهيم تخصصي و زبان تخصصي هستند. اين شناسنامه ها، شامل 
فرم صورت وضعيت آثار كاغذي(وضعيت موجود اثر براي تعيين اولويت حفاظتى و مرمتى)  ، 
شناسنامة عمومي- پژوهشي ويژة اسناد و آثار كاغذي تك برگ؛ شناسنامة عمومي- پژوهشي 
ويژة كتاب، شناسنامة عمومي- پژوهشي ويژة تمبر و  شناسنامة حفاظتي و مرمتي مي باشند. الزم 
به توضيح است براى كاربردى كردن اين شناسنامه ها جهت ايجاد بانك اطالعاتي از نرم افزار 
SQL مي  توان بهره گرفت. در حال حاضر، سازمان اسناد و كتابخانة ملى ايران، در اين حوزه 

پيشرو و در حال ايجاد بانك اطالعاتى از آثاركاغذى خود به صورت برخط است(سازمان اسناد 
و كتابخانة  ملى ايران، 1389). 

منظور از آثار كاغذى در اين پژوهش كتاب، اسناد، آثار كاغذى تك برگ و تمبرها مى باشد.

پیشینۀ مستندنگاری۱
 زمان آغاز مستندنگارى در امر حفاظت و مرمت آثار تاريخى- فرهنگى به طور دقيق مشخص 
نيست. اولين  اسناد و مستندات مربوط به اقدامات مرمتى در قرن 16، گزارش شده است. 
نكته مهم در اين مستندات ثبت شده، اين است كه اين اسناد توسط مرمتگران نوشته نشده 

است(مور،2001، شمارة 7).
پيشگامان حفاظت مدرن از قبيل راتگن2، اسـكات3، و پلندرليت4 به مفهوم مستندنگارى 
در فرآيند حفاظت و مرمت اشاره اى نكرده اند. در سال 1905، راتگن، براى نخستين بار، به 
انتشار مقاله اي در مورد شرح كار حفاظت و مرمت آثار باستانى پرداخت؛ اما وي در اين مقاله، 
به مستندنگارى به عنوان اولين اقدام در روند حفاظت و مرمت، هيچ اشاره اي نكرده است. 
همين طور، در گزارش اسكات (1926)، به هيئت امناى موزة بريتانيا، با عنوان «تميزكارى و 
مرمت اشياء نمايشگاهى»5، مستندنگارى صورت نپذيرفته است.  در كتابى كه پلندرليت نيز در 
سال 1934 منتشر كرد،  فقدان مفهوم مستندنگارى در امر حفاظت و مرمت احساس مى شود. 
در نمونه هاى اشياى معرفى شده در اين كتاب، هنگام عمليات حفاظت و مرمت ممكن 
است به شيوة ابتدايى، مستندسازى صورت گرفته باشد. اين مستندات، شامل تهية عكس از 
اشيا است. (مور،2001، شمارة 7) يك منبع ديگر در اين مورد،  مجلة موزة «مطالعات فنى 
(ساختارشناسى)» است6 كه در سال 1930 شروع به فعاليت كرد. يكى از اولين مقاله هاى اين 
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مجله با موضوع مستندنگارى است: «مستندات موزه اِى وضعيت نقاشى ها 1»( 1935). در اين 
مقاله،  جورج استوآت 2، به مستنداتى در حوزة حفاظت نقاشى ها اشاره كرده است. در ضمن،  
در اين مقاله، استوآت وعده داده است كه به زودى كميته اى براى معرفى نحوة ثبت گزارش 
مراحل درمان و حفاظت از اشيا تشكيل خواهد شد (استوآت،1935، صص200-216). حتى 
تا اواخر دهة 1960، مرمتگرانى كه پيش از جنگ جهانى دوم تعليم ديده بودند، رموز كار و 
اسلوب چسب زنى و رنگ آميزى يا نقاشى خود را پنهان مى كردند. به عبارتى ديگر، اطالعات 

مربوط به مواد و شيوه هاى متنوع كار خود را محرمانه نگه مى داشتند(آدى، 1378).
يكى از نظريه پردازان پيشگام در مستندنگارى، در مرحلة حفاظت و مرمت اموال فرهنگى، 
كاميلو بوئى تو3 (1914-1986)است. نظرية بوئى تو، كه دربارة استناد به شواهد و مدارك تاريخى 
(مستندنگارى) در مرحلة حفاظت و مرمت آثار بر اساس تصاوير و مدارك تهيه شده، منجر به 

اعمال حداقل دخالت در اثر گشت. 
به طور كلى، تا اواسط قرن بيستم، بسيارى از موزه ها، هيچ روش استانداردى  براى 
مستندسازى اشيا در فرآيند حفاظت و مرمت  نداشتند؛ بنابراين، اجبارى براى مستندنگارى از 
مراحل حفاظت و مرمت آثار وجود نداشت.  قبل از 1970،  در تعداد بسيار كمى از موزه ها، 
مرمتگران مراحل درمان را ثبت و گزارش كرده اند. قبل از اين دوره، به نظر مى رسد مستندات 
و گزارش هاى مراحل درمان شيء  ، به صورت پراكنده انجام مى گرفت. بهترين وضعيت يك 
شيء، براى مستندنگارى در اين زمان، وقتى بود كه مرمتگر قصد داشت داده هاى مربوط به يك 
شيء را منتشر كند (مور،2001، شمارة 7). در واقع، نظر سردبير مجله ساختار شناسى(فن شناسى) 
در خصوص نياز بيشتر به مستندات در فرآيند  حفاظت و مرمت در سال 1934، در نوشتن 
مقاله اى  با موضوع  «مرمت يك نمونه نقاشى» در توجه به مستندسازى در حفاظت و مرمت 
آثار مؤثر بوده است. قابل توجه ترين نكته در اين دوره اين بود كه «تا زمانى كه مراحل حفاظت 
و درمان يك شيء مستند مى شود، مى توان درمان ها و مرمت هاى غيرضرورى  را تشخيص داد» 
(راهيمن،1934، صص 3- 15). در سال هاى اخير نيز اهميت ايجاد بانك اطالعات مجازى از 
مستندات اموال فرهنگى احساس شد، به طورى كه در سال 2007 ،بنياد اندرو ملون4 با برگزارى 
نشست هاى پى درپى به اهميت مستندنگارى به صورت برخط تأكيد كرد. اولين نشست در 
نيويورك و در ادامه در موزة بريتانيا برگزار شد. موضوع اين نشست ها، مستندنگارى، و ايجاد 
بانك اطالعاتى از اموال فرهنگى بود و اين موضوع كه داده هاى مجازى بايد به صورت برخط 

در اختيار پژوهشگران قرار گيرد(روى و همكاران،2007، صص 317-315). 
بنياد ملون  ، در سال 2008، اقدام به بررسى شيوه هاى مستندنگارى در موزه ها و نهادهاى 
فرهنگـى كرد. ابتـكار بنياد ملـون به صـورت برخـط (htpp/:mac.mellon.org ) در دستـرس 

است(بنياد ملون،2009).

1. “A Museum Record of the 
Condition of Paintings” 
2. George Stout

۳. بوئی تو، معامر و نویسندۀایتالیایی 
است که بسیاری از نظریات وی در 
منشور آتن اعامل شده است. 
4. Andrew W. Mellon Foundation
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  چهار پروژه آزمايشى كه تاكنون، براي ايجاد بانك اطالعات برخط ، موفق به دريافت 
كمك مالى از بنياد ملون شدند، شامل:  
1. موزة متروپوليتن در نيويورك، 

2. موزة بريتانيا در لندن، 
3. موسسة هنرى كورتالد1،  با همكارى موزه  هاى دانشگاه هاروارد2  و موزة هنر ورچستر3  
يك پايگاه داده هاى برخط در مستندنگارى از نقاشى هاى فاگ4 در قرن 14 (شامل نقاشى هاى 
تخته اى و مجسمه از مريم مقدس و عيسى) و پيشنهاد در بازسازى مجازى آن ها ارائه كرد. 
مستندنگارى آنان شامل ساختارشناسى اين آثار، فن و مواد ساخت مى شد. اين داده ها به كاربران 

اجازه مى داد به تصاوير با كيفيت باال از اين نقاشى ها نيز دست يابند.
4. گالـرى ملى لندن، پايـگاه داده هاى برخط شامـل مستنـدات تصويرى و مكتوب از آثار 
مجموعه (دربارة داده هاى تاريخى، فنى و زيبايى شناختى از اموال فرهنگى در اين مجموعه) را 

ايجاد كرد. 
در ضمن در موزة گتى در لس آنجلس (با حمايت گتى) و موزة اسميت سونين نيز اقدام 
به ايجاد پايگاه داده ها مجازى از اموال فرهنگى كردند. از ديگر ويژگى هاى اين پايگاه، اجازة 
دسترسى به مستندات تصويرى با كيفيت و وضوح باالست(روى و همكاران،2007، صص 

.(317-315
اَپل بام5 (2009) يكى از افرادى است كه به امر مستندنگارى توجه ويژه داشته است. وى 
در اين  خصوص در كتاب خود با عنوان «روش و اصول درمان حفاظتى» به امر مستندنگارى 
به طور مفصل اشاره كرده است. وى، اهداف مستندنگارى و ساختار و فرم مستندنگارى اموال 
فرهنگى را تشريح كرده است. در اين خصوص وى  مستندنگارى را براى آثار به دو بخش 
مستندنگارى قبل از مرمت و مستندنگارى پس از مرمت طبقه بندى مى كند.(اپل بام،2009، 

صص 417-379).
ساختار و فرم معرفى شده مستندنگارى از سوى اپل بام (2009)، براى كلية اموال فرهنگى 
است و به امر مستندنگارى به صورت تخصصى براى هر گروه از اموال فرهنگى با ويژگى هاى 
يكسان - به شكلى كه در اين تحقيق مدنظر است- توجهى نشده است. در حال حاضر 
مستندنگارى در موزه ها و كتابخانه ها در كشور، از الگوى استانداردى پيروى نمى كند. همين طور 
ايجاد بانك اطالعاتى از مستندات اموال فرهنگى در دستور كار موزه ها و كتابخانه هاى كشور 
نبوده است. تالش هايى در اين خصوص، در سازمان ميراث فرهنگى در سال 1378 و بعد از آن 
طى طرحى با عنوان «مستندنگارى آثار موزه اى» در دست اجرا بود كه تكميل نشد. سازمان اسناد 
و كتابخانه  ملى  نيز طى پروژه اى در حال  ايجاد بانك اطالعاتى برخط از آثار كاغذى، بر اساس 
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5. Appelbaum
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شناسنامه ها و فرم صورت وضعيت ارائه شده در اين تحقيق است (محسنيان، 1389). 
چیستی مستندنگاری۱ 

به گفته وارد (1986)، منابع اطالعاتي عامل تحرك و بقاي رشتة  حفاظت هستند. حفاظت گر، 
بايد تا حد امكان در مورد مواد و فن شناسي شيئى كه درمان مي كند و نيز دربارة  تمام 
درمان هايي كه در گذشته بر روي آن انجام شده، بداند. موزه دار و پژوهشگر تاريخي نيز 
بايد بدانند كه درمان حفاظت گر چه تغييراتي را در اثر ايجاد كرده است. حفاظت گر، در 
طول دورة  درمان، به اطالعاتي دربارة  بسياري از مواد و رفتار آنها نياز دارد؛ هم موادي كه 
در ساخت اثر مورد استفاده قرار گرفته و هم موادي كه  در درمان اثر به كار مي  رفته است. 
او بايد به اطالعات منتشرشده به هر زبان و همچنين نتايج تحقيقاتي كه ممكن است هنوز 

منتشر نشده باشند دسترسي داشته باشد(ص19).
  از اين منظر، به گفته فيلدن، مستندنگارِى دقيق مى تواند در كاربردى كردن راهبردهاى 
حفاظت پيشگيرانه و برنامه هاى مقابله با بحران مؤثر واقع شود(فيلدن، 1383،ص12). مستندنگارى، 
مداخلة مستقيم در اثر را نيز كاهش مى دهد و نياز مجدد به برخى آزمايش ها را مرتفع مى كند 
(به عنوان مثال، نمونه بردارى تخريبى، آزمايش ها، و تجزية مربوط به ساختارشناسى(فن شناسى) 

.(AIC, 2008)(و يا آسيب شناسى كه قبالً صورت گرفته است
 مستندنگارى از آثار، به شيوه هاى متفاوت تعريف مى شود. گام اول در امر حفاظت و مرمت 
يك شىء تاريخى، مستندنگارى آن است. طبق گفته مور (2001)، مستندنگارى اقدامى است 
به منظور ثبت داده ها و اطالعات مربوط به شيء - شامل مطالعات فن شناسى، آسيب شناسى، 
داده هاى هنرى، تاريخى، باستان شناسى، و مانند آن -كه طبقه بندى هاى گوناگونى براى آن تعريف 
شده است. با اينكه اهميت مستندنگارى  براى تمامى حفاظت گران به اثبات رسيده است، در 
مورد آنچه كه بايد  ثبت شود، باهم به توافق نرسيده اند. در مورد چگونگى مستندنگارى در 
موزه ها و گنجينه ها، يا مرمتگر به طور فردى تصميم مى گيرد و يا موزه، تصميم گيرنده است و هر 
موزه با تدوين دستورالعملى مرمتگران را ملزم به رعايت آن در مستندنگارى مى كنند(شمارة 7)، 
مستندنگارى، ثبت وضع فعلى اثر و ثبت مشخصات آن به طور دقيق است، يعنى آنچه كه در اثر، 
قابليت اندازه گيرى و ثبت شدن را دارد. به عبارت ديگر، مستندنگارى هم توصيفى است و هم 
مقياسى (اندازه گيرى). توصيف بايد از تمام جوانب شىء صورت گيرد، يعنى خوب ديدن و 

خوب ثبت كردن در جهت شناخت و درك صحيح از اثر.
گروه كانادايى مؤسسة بين المللى مرمت، مستندنگارى را اين گونه تعريف كرده است: 
«مستندنگارى يعنى تمام اطالعات نوشتارى يا تصويرى كه در حين آزمايش و درمان يك اثر 
فرهنگى فراگرد مى آيند. در موارد عملى، مستندسازى مشتمل است بر نتايج و گزارش آزمايش  1.  Documentation 
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مرمت، رضايت مالك ِ اثر، شرح و گزارش كار، و توصيه براى نحوة استفاده و نگهداري آتى» 
(گروه كانادايى مؤسسه بين المللى مرمت، 1986).  

  مطابق تعريف مستندنگارى، از ديدگاه مؤسسة حفاظت آمريكايى «مستندنگارى شامل 
ثبت كلية اقدامات صورت گرفته در طول فرآيند حفاظت و مرمت مى شود و هدف آن 
حفظ اين مستندات، به عنوان تاريخچة اثر است»(AIC, 1996). همين مؤسسه، در دستورالعمل 
مكتوب ديگرى با عنوان اخالق حرفه اى (اصول حفظ و مرمت آثار فرهنگى) مستندنگارى را 
اين گونه تعريف كرده است: «هنگام عمليات حفاظت و مرمت بايد، كلية اقدامات انجام گرفته 
مستند و ثبت شوند. اين مستندات شامل روش و مواد مورد استفاده در مرمت نيز مى شود. اين 
گزارش، بايد به طور خالصه كلية مراحل درمان انجام شده در شيء را شرح دهد و در صورت 
لزوم توصيه هايى نيز براى مراقبت از اثر ارائه كند. مرمتگر، موظف است به ثبت داده هاى مربوط 
به سوابق دقيق، روش هاى نمونه بردارى، تحقيقات علمى صورت گرفته  و مرحلة درمان به طور 
 AIC,)كامل بپردازد. تمامى داده ها بايد هم به صورت مكتوب و هم به صورت تصويرى باشند

.(1994

  به گفته اَپل بام (2009)، مستندنگارى از مرحلة حفاظت و مرمت بايد شامل هم مستندات 
تصويرى شود و هم نوشتارى. وى مستندنگارى از اموال فرهنگـى را دو مرحلـه مـى داند:  
1. مستندات قبل از حفاظت و مرمت1، شامل گزارش آزمايشگاهى و راه حل پيشنهادى براى 
اقدامات درمان و حفاظتى و ساير اطالعات مورد نياز براى ورود به مرحلة حفاظت و مرمت اثر 
؛ و 2. مستندنگارى پس از مرمت2 (گزارش مرحلة حفاظت و درمان)، شامل عكس و طراحى 
و تصوير از اثر قبل و پس از مرمت و شرح وضعيت حقيقى اثر بعد از تميزكارى و اقدامات 

حفاظتى و مرمتى(اپل بام،2009،صص 423-379).

ابزار مستندنگاری تصویری از آثار کاغذی
ساده ترين و گوياترين مرحلة مستندنگارى، عكسبردارى از اثر است. در ثبت داده ها به صورت 
تصويـرى، دو مورد قابـل ذكر است: عكسبـردارى از اثر و نيز استفـاده از ابزار ديگـرى براى 
تصويرى كردن مستندات مربوط به جزئيات اثر كه در ساختارشناسى و شناسايى آسيب هاى 
وارده بر روى اثر  و نيز ساير داده هاى مفيد دربارة  اثر، مؤثر است. بدين لحاظ، ابزار مستندنگارى  

در جمع آورى داده ها و مستندات دربارة آثار هنرى بسيار مفيد است. 
روش هاى مختلفى براى مستندنگارى و ثبت جزئيات آثار كاغذى وجود دارد كه از جمله 

مى توان به موارد زير اشاره كرد:
عكاسى معمولى با دوربين هاى رقمى، 

1. Pre-treatment documentation
2. Post- treatment documentation 
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اسكنرهاى ويژة كتاب1،
استفاده از تبلت PC به منظور آسيب نگارى از آثار كاغذى به ويژه آثار كاغذى مصور 

از جمله مينياتورها،
عكاسى فروسرخ انعكاسى،

عكاسى فرابنفش،
عكاسى فلورسانس فرابنفش (شناخت نوع ورنى، كالژن در عكس ها)،

عكسبردارى از جزئيات اثر (با بزرگنمايى هاى متفاوت) با انواع ميكروسكوپ و 
،(SEM) ميكروسكوپ الكترونيكى

راديوگرافى: تصوير بردارى از ته نقش (واترمارك) موجود در برخى  كاغذهاى دست ساز 
و ماشينى، و 

تجزية اثر كاغذى با روش المان محدود ( توسط نرم افزار ANSYS) به منظور شناسايى  
و بررسى تاثير عوامل آسيب رسان به ساختار كاغذ.

ویژگی شناسنامه های تدوين شده 
مستندسازى جامع و  استاندارد از اثر از طريق ثبت تمامي جزئيات مربوط به اثر(صيانت 

داده ها)؛
قابليت پاسخ  به پرسش هاي مطرح در شناسنامه توسط متخصص هر گروه؛

مجازى بودن شناسنامه ها (ايجاد بانك اطالعاتى برخط)؛
قابل استفاده بودن اين شناسنامه ها بر اساس طبقه بندى هاى صورت گرفته براى موزه داران، 

مرمتگران،  پژوهشگران، ارزش گذاران آثار هنرى، گروه حفاظت فيزيكى و پليس بين الملل .

اهداف تدوین شناسنامه برای آثار کاغذی 
1.  مستندنگارى و معرفى جامع از اثر با هدف حفظ اطالعات فرهنگي و هنري و تاريخي 
و ويژگي هاي منحصر به فرد آ نها (صيانت داده ها) از طريق ثبت كلية جزئيات تاريخى هنرى و 

فرهنگى و منحصر به فرد اثر به همراه عكس هاى كلي و جزئيات اثر.
2. حفظ داده هاى حفاظتى و مرمتى به عنوان پيشينة اقدامات حفاظتى و مرمتى اثر، به منظور 

در اختيار گذاشتن اين داده ها به مرمتگر بعدى در صورت نياز.
3. ساماندهى و مراقبت از اموال فرهنگى از طريق جمع آورى اطالعات مفيد در برنامه ريزى 
اقدامات حفاظتى و مرمتى آثار (تعيين اولويت هاى مرمتى و حفاظتى و شناسايى آثارى كه نياز 

به حفاظت و مرمت دارند) در جهت راهبردهاى حفاظت پيشگيرانه و مديريت خطر. 1. Book Scanner 
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4. مديريت خطر، به عنوان يكى از راهبردهاى حفاظت پيشگيرانه، از طريق ارزيابى و 
برآورد اطالعات مربوط به ثبت فرم هاى صورت وضعيت، در يك دورة معين (ارزيابي روند 
تخريب در آثار) كه در نهايت منجر به تدوين برنامه و دستورالعمل هاى نگهداري و انبارش 
استاندارد آثار مي شود و از طريق ايجاد بانك اطالعاتى، به عنوان فهرستي از اطالعات مورد 
نياز جهت شناسايي اموال مسروقه و يا گم شده، در مديريت خطر مؤثر است. به عنوان مثال 
در صورت سرقت اثر با داشتن اطالعات استاندارد و مبادلة اين اطالعات به سازمان هايى كه 
قادرند در بازيابى اشياي به سرقت رفته بسيار مؤثر و مفيد باشند (تورنس، 1386). در ضمن 
تعيين اولويت هاى حفاظتى و مرمتى نيز براى آثار يكى از اين اقدامات در مديريت خطر 

محسوب مى شود. 
5. ارزيابي ارزش اثر از طريق ثبت داده هاى اثر در شناسنامه ها براي بيمة آنها. 

6. ابزارى مهم براى آموزش و تحقيق (در اختيارگذاشن شناسنامه ها به محققان و 
پژوهشگران به جاى در دسترس قرار دادن اصل اثر).

7. ايجاد بانك اطالعاتى از آثار كاغذى به صورت برخط.
8. كمك به مالك اثر در درك ارزش هـاى زيبايى شناختـى، مفـهومى، و ويژگى هاى 

فيزيكى آثار.
9.  مبادلة سريع جزئيات اطالعات مربوط به آثار و دسترسى آسان به اطالعات مربوط 
به اثر بدون اتالف زمان و با بهترين كيفيت اطالعات به شكل مجازى از طريق ايجاد بانك 
اطالعاتى با نرم افزارهاى مورد نظر(مطالعة اثر حتى اگر اثر از بين رفته و يا غيرقابل دسترس 

باشد.)
شناسنامه هاى تدوين شده شامل موارد زير است: 

الف.  شناسنامة ويژة آثار كاغذى (نسخه هاى خطى، اسناد و تمبر، ديگر انواع آثار كاغذى 
تك برگ)  كه بر اساس قالب  اثر در چند بخش جداگانه تدوين شده است:

1. فرم صورت وضعيت اثر: شامل اطالعات مربوط به وضعيت فعلى اثر از لحاظ ميزان 
سالمت اثر. فرم صورت وضعيت در واقع وضعيت موجود اثر را مستند مى كند. هدف از 
مستندسازى وضعيت موجود اثر و تعيين اولويت هاى حفاظتى و مرمتى است. اين كار بايد 
هر چند وقت يك بار (ساالنه) به منظور مديريت خطر، به عنوان يكى از راهبردهاي حفاظت 

پيشگيرانه انجام شود.
2. شناسنامه هاى عمومى– پژوهشى: شامل اطالعات عمومى در مورد اثر از قبيل نام اثر 
ابعاد اثر و اطالعات دقيق با جزئيات در مورد ويژگى هاى تاريخى، هنرى، و فرهنگى و اطالعاتى 

در مورد شيوة ساخت اثر(شناسايي فنون به كار رفته در ساخت اثر). و
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3. شناسنامه هاى حفاظتى و مرمتى: اطالعات دقيق مواد و روش هاى به كار گرفته شده 
در مرحلة حفاظت و مرمت اثر.

فرم صورت وضعیت۱ 
مهم ترين قدم در مستندنگارى شيء، ثبت وضعيت موجودآن است. اصطالح وضعيت موجود،  
اشاره به بررسى ميزان آسيب هاى وارده به اثر و نيز ثبت داده هايى دربارة خود اثر دارد»(ميلس،1990). 
اين داده ها، از طريق تجزيه و تحليل ظاهر فيزيكى اثر انجام مى پذيرد(Rickerby, 1993).  در 
وضعيت موجود شيء، وضعيت فيزيكى شيء، محل نگهداري و هرگونه نكته مهم مربوط به 
شيء بايد ثبت شود(روس،1991). دانش مرمتگر، در شناخت صحيح وضعيت موجود شيء، 

تعيين كننده است(ميلس،1990).
  در اين مرحله(مستندنگارى قبل از مرمت)،ثبت هر گونه آسيب ظاهرى، شامل سائيدگى، 
شكستگى، ترك خوردگى،  لكه هاى قارچى، و پوسيدگى ضرورى است(باتلر،1994). هر 
نشانه اى از آسيب(آسيب هاى فيزيكى و يا تغييرات شيميايى(IIC-AG, 1986)، نشانه اى از 
مرمت هاى قبلى، يا هر گونه بازسازى بايد ذكر شود (كليم،1992). آسيب  بيولوژيكى، تغيير 
رنگ، عالئم مربوط به وجود حشره نيز بايد ثبت شوند(گارت،1989). مورد مهم ديگر بررسى 
 .(National Park Service, 1990)اين موضوعات است كه به چه ميزانى اصل اثر موجود است
در اين فرم ها بايد وضعيت شرايط محيطى  محل نگهداري اثر از جمله ميزان درجة حرارت، 
رطوبت نسبى، نور، و آالينده ها  نيز ثبت شود. وضعيت نگهدارى شيء از قبيل قرارگيرى 
در ريزاقليم محيطى نيز مستند شوند. در پايان نيز  هر عاملى  كه از ديدگاه مرمتگر، موجب 

فرسايش و تخريب اثر شده بايد ذكر شود(مور،2001).

شناسنامۀ عمومی- پژوهشی
شناسنامة پژوهشى، نوعى فرم صورت وضعيت استاندارد از اثر است كه حاصل گردآوري 
اطالعات پايه اي هنرى، تاريخى، و ساير ويژگى هاى منحصر به فرد از اسناد، نسخة خطى، 
يا نسخة چاپى است. در واقع، اين شناسنامه، نشان دهندة طبقة اطالعاتى است كه شناسايى 
اثر را بدون دسترسى به اثر امكان پذير مى كند و نوعى مستندنگارى عمومى از اثر را فراهم 
مى آورد. اين شناسنامه، عالوه بر اينكه آثار كاغذى موزه ها و آرشيوها را ساماندهى و داده هاى 

اثر را صيانت مى كند، مى تواند در دسترس پژوهشگران قرار گيرد. 

شناسنامۀ حفاظتی و مرمتی 
شناسنامة حفاظتى و مرمتى، ابزار اطالعاتى جامعى براى مستندسازى كلية مراحل حفاظت و  1. Existing condition  form
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مرمت براى آثار كاغذى است. در اين شناسنامه ها، وضعيت قرار گيرى شيء پس از درمان نيز 
به منظور مقايسة وضعيت قبل از مرمت با وضعيت پس از آن،  مستند مى شود. اين اطالعات، 

شامل وضعيت شرايط محيطى و محل قرارگيرى شيء نيز مى باشد(مور،2001، شمارة7).
به گفته  وارد (1986)، كلية مراحل درمان و حفاظت و مرمت، بايد به طور كامل و دقيق 
مستند شده و اين اسناد بايد براي هميشه در دسترس حفاظت گران و پژوهشگران آينده باشد 
(اين اسناد حتي بيشتر از آن زماني كه توانايي حفاظت گر مي تواند دوام  آنها را تضمين كند، بايد 

در دسترس باشند(ص19) .

 

نتیجه گیری
به منظور اجراي راهبردهاي حفاظت پيشگيرانه، يكي از برنامه هاي جدي آرشيوها و موزه ها، 
مستندنگاري، و تهية اطالعات كافي و استاندارد دربارة آثار (تدوين شناسنامه) است. تدوين 

شناسنامۀ

 حفاظتی و مرمتی

(DOCUMENTATION)

وضعیت موجود شئ

condition Exciting

مستند فن شناسی

(ساختار شناسی)

Material composi-

tion technology

مستند  آسیب شناسی

روش به کار رفته در

حفاظت و مرمت

 Conservation

methods used
مواد به کار رفته در

مرحله حفاظت و مرمت

Materials used dur-

ing treatment
وضعیت شئ

 پس از مرمت

Condition after

treatment
جزئیات مبوط 

به  مرمتگر

Administrative

details

مراحل مستندنگاری از  عملیات حفاظت و 

مرمت در یک شئ (موارد مدنظر در شناسنامۀ 

حفاظتی و مرمتی تدوین شده)

شکل ۱
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شناسنامة استاندارد و ايجاد بانك اطالعات مجازى براى آثار(صيانت داده ها)  به نوعى، نياز 
به  دسترسى به اثر را مرتفع مى كند، در ضمن هرگونه اطالعات در مورد اثر را به صورت 
مجازى- با كمترين صرف زمان-  در دسترس قرار مى دهد و  همين طور يكي از اقدامات 
مهم و پايه اي در مديريت خطر محسوب مي گردد(از طريق تعيين اولويت هاى حفاظتى – 
مرمتى آثار، مستندنگارى دقيق در بازيابى اثر هنگام سرقت و نيز صيانت داده ها در هنگام 

وقوع بالياى طبيعى بسيار كمك رسان است). 
  ساختار استاندارد مستندنگارى جامع از آثار كاغذى از طريق تدوين شناسنامه هاي 
عمومي، پژوهشي و حفاظتي و مرمتي براي اسناد و نسخه هاى خطى، تمبر به طور مجزا در اين 
تحقيق ارائه شد و براى ايجاد بانك اطالعاتى برخط نيز از نرم افزار SQL بهره گرفته شد. جهت 
تسريع در دستيابى به داده ها، در اين بانك هاى اطالعاتى و الكترونيكى ايجاد شده شناسنامة 
عمومى- پژوهشى، فرم صورت وضعيت و شناسنامة حفاظتى و مرمتى مربوط به يك اثر، 
لينكى براى ارتباط در نظر گرفته شد. از آنجا كه بانك اطالعاتى آثار، بخش مهمى از برنامة 
صيانت داده ها و مديريت خطر با تكيه بر برنامه هاى حفاظت پيشگيرانه مى باشد، پس از تهية 
بانك اطالعاتى آثار، الزم است برنامه ريزى هايى براى مراقبت و نگهدارى از اين پرونده هاى 
الكترونيكى (بانك اطالعاتى) صورت پذيرد. بدين منظور، از مستندات الكترونيكى (اسناد 
رقمى)، بايد حداقل دو نسخه بر روى رسانه هاى ذخيره سازى تهيه كرده و اين فايل ها به طور 
جداگانه در نقاط مختلف نگهداري شوند. الزم به توضيح است اين فايل ها بايد در شرايط 

محيطى استاندارد نگهداري شوند.
  مستندات مربوط به اثر بايد به طور منطقى در دسترس پژوهشگران و مرمتگران قرار 
گيرد. در پايان پيشنهاد مى شود براى ساير اموال فرهنگى با ويژگى هاى يكسان كه در يك 
گروه همسان قرار دارند از قبيل آثار فلزى، نقاشى سه پايه اى، نقاشى ديوارى، بافته ها، چرم، 
استخوان، و تزئينات وابسته به معمارى نيز شناسنامه هايى به منظور مستندنگارى جامع و تهية 

بانك اطالعاتى برخط، با نگرشى تخصصى در هر حوزه، تدوين گردد. 
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مفهوم برخی از اصطالحات به كار رفته در شناسنامه های تدوین شده 
اولويت هاي حفاظتي و مرمتي 

در اولويت هاي حفاظتي و مرمتي(نسخه هاي نفيس و يا ساير نسخه ها)، موارد زير مدنظر 
است:

1. ارزش هاي اثر از لحاظ تاريخي، هنري و منحصر به فرد بودن؛ 
2. ميزان تخريب و آسيب موجود در آثار. 

اولويت حفاظتي و مرمتي: 
 الف. نسخ نفيس (منحصر به فرد)

 اولويت اول: ميزان آسيب در اين قبيل آثار، باالى 50٪ مي باشد.
اولويت دوم: ميزان آسيب در اين قبيل آثار، بين 25٪ تا 50٪ مي باشد.
 اولويت سوم: ميزان آسيب در اين قبيل آثار، كمتر از 25٪ مي باشند.

                                                                                                                           
سیده سمیه محسنیان 
  فرانک بحرالعلومی 



۱۲۵
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ ۸۷

 ب. ساير نسخ 
اولويت اول: ميزان آسيب در اين قبيل آثار، باالي 75٪ مي باشد.

 اولويت دوم: ميزان آسيب در اين قبيل آثار، بين50٪ تا 75٪ مي باشد.
اولويت سوم: ميزان آسيب در اين قبيل آثار، بين 25٪ تا 50٪ مي باشد.

در ضمن جهت مرمت نسخ نفيس و ساير نسخ با اولويت هاي مرمتي يكسان،  هميشه 
اولويت با نسخ نفيس و منحصر به فرد مي باشد. در غير اين صورت اولويت با نسخه اي است 
كه آسيب بيشتري دارد و نيز در اولويت مقدم تري نسبت به نسخة نفيس قرار دارد (در صورت 

عدم رسيدگي منجر به از بين رفتن اثر مي گردد).
هر گونه لكه ناشي از پخش و پاشيدگي مايعات(جوهر، مركب، آب، چاي 

و...) بر روي اثر را گويند.  
  تغيير شكل صفحه يا جلد اثر به شكل منحني و خميده، ناشي از  عوامل 
محيطي نامناسب از قبيل درجة حرارت باال، رطوبت باال و يا تأثير همزمان اين دو عامل بر روي 

آثار و يا از طريق اعمال فشار.
هر گونه اثر يا نشانه اي از چروك و چين و شكن بر روي آثار، ناشي از  

عوامل محيطي نامناسب، را گويند.
هر گونه كمبود در اثر كه به طور مشخص قابل رؤيت باشد، را ريختگي 

گويند.
فشار ناشي از يك نيروي مكانيكي (جسم سنگين) بر روي اثر؛ به طوري كه 
نشانه اي  از  اين فشار بر روي مواد تشكيل دهندة آثار- فشرده شدن الياف و يا ساختار اثر در 

هم- باقي مي ماند.
  لكه هاي قهوه اي رنگ ناشي از وجود آهن (در خمير چوب كاغذ و يا مركب 

مورد استفاده در نوشته ها)، و فعاليت قارچ ها و نيز اسيد توليد شده ناشي از فعاليت قارچ ها.
so) موجود در دباغي گياهي، در مجاورت 

2
Red Rot): سولفيد سديم (

H) توليد مي كند كه اين اسيد آسيب جبران ناپذيري را  به 
2
SO

4
رطوبت، اسيد سولفوريك (

چرم وارد مي كند. چرم در بخشي كه به اين عارضه دچار مي شود، به شدت آسيب ديده و 
حتي ممكن است، پودر شود، در ضمن  لكه هاي قرمز رنگي بر روي چرم ناشي از اين آسيب 

ظاهر مي شود.      
vandalism): ايجاد آسيـب هاي انساني از روي عمـد و هنر ستيزي (شامل 

خط زدن و پاك كردن نوشته ها يا تصاوير، پاره كردن اسناد،  استفاده نادرست از نسخ و ...)

ساختار مستندنگاری آثار کاغذی 
در موزه ها،  آرشیوها، و كتابخانه ها



۱۲۶
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  ۸۷

شناسنامۀ عمومی اسناد و آثار كاغذی تك برگ                                                                      شامرۀ کاربرگه................................

۲. مشخصات اثر : نام ..................     شامره بازیابی  ...............    در فهرست ۱. تصاویر
آثار ملی: (ثبت شده  �    [شامره ثبت ................. ]   ثبت نشده  �        

پیشنهاد ثبت �    )

۳. موضوع سند :    فرمان �         قبالۀ ازدواج    �    اسنادتجاری �        
رونوشت �       وصیت نامه   �       معاهده   �       مبایعه نامه  �     

مصالحه نامه �      نوع دیگر ..............

۴. مشخصات ظاهری اثر:    ناقص  �  کامل �     - بافت:  صاف �      
زبر �                

جنس اثر:      پوست  �      (نوع پوست.......................)       پارچه  �        
نوع الیاف پارچه ...............................         

   كاغذ  � (نوع کاغذ: ماشینی  �   دست سا ز � 
(دولتشاهی � زرافشان �   پوستی  �   خانبالغ �  سمرقندی  �     

دولت آبادی �      خراسانی  �     الوان   �  ابریشمی  �
 مقوایی  �   فرنگی �  سلطانی �     کاهی   �      افشانی �       

پوست دل آهو  �          ترمه �     مشهدی   �            تربیزی  �                
مویی  �            نوع دیگر ........................................ )

۵. نوع اثر:   تک برگ �           پاکت  �          طومار �           نقشه   �          - لفافه: ندارد �      دارد  �    (جنس لفافه ...............  )     عكس �       
نوع دیگر...................................................

-آیا اثر ویژگی خاص    ندارد   �       دارد  �     ( ویژگی های خاص ..................................)      - ابعاد اثر:   طول : سانتی مرت ........................      عرض: ................
-  نوع صفحه آرایی.....................................          - تعداد سطر در صفحه ...................................             درصورت منظوم بودن:  تعداد بیت در صفحه ....................
- حاشیه نویسی:  دارد  �          ندارد   �       - نوع تزئینات حواشی:   ابری  �      افشان  �     تذهیب  �          حل كاری �         تشعیر �        

نوع دیگر .................................................................   
- نقش:     ندارد  �        دارد  �      ( تک نقش  �            مرکب �          انسانی   �       حیوانی  �          گیاهی  �      هندسی �) 

    سایر عالئم ویژه..........................................................................................
-  نوع تزئینات:   تذهیب  �         رسلوح  �          ترصیع �          تشعیر  �          تحریر  �       افشان گری  �       نقش برجسته   �  

 مرکب الوان �            ابری �            نوع دیگر ...................................  
-  نوع تزئینات  باالی منت  ..........................................                          

– رنگ کاغذ: سفید �      آبی   �    شیری �       قهوه ای �       نارنجی   �        الوان �         نوع دیگر ......................................              

۶. نوع کتابت :   خطی �                    چاپ رسبی    �                چاپ سنگی �           -  تاریخ سند ...........................         
۷. محل کتابت اثر:     نامعلوم �       معلوم   �    (داخل ایران �          خارج از ایران � )        -  نام مکان  ...........................

۸. زبان نگارش:    فارسی �        عربی   �        التین   �    نوع دیگر .....
       ...................................................................

-شیوۀ نگارش :  دفرتی یا ستونی  �       چلیپایی �         مورقی �          
به شکل ترکیبی �         نوع دیگر .................

۹. نام  هرنمندان :   خوشنویس ..........................  
   نام هرنمند تذهیب کار ....................

دیگر هرنمندان.................................................................................... 

۱۰. خوشنویسی اثر:      -نوع خط از نظر نگارش: ثلث  �     نسخ �      محقق �      ریحان  �      توقیع  �      رقاع  �      غبار �      تعلیق �     
نستعلیق  �     شکسته نستعلیق �      ترکیبی �        نوع دیگر ..................

- دانگ قلم: غبار �         قلم كتابت �         نیم دانگ  �       شش دانگ  �           كتیبه ای  �         
 -  درجه خط  ............           -  نوع مركب:  سواد نویسی   �      مطالنویسی  �       رنگین نویسی  �     

تصاوير پشت و روی اثر
تصاویر جزئیات منحرص به فرد اثر

 شناسنامۀ عمومی اسناد 
و آثار كاغذی تك برگ

جدول ۱

                                                                                                                           
سیده سمیه محسنیان 
  فرانک بحرالعلومی 



۱۲۷
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ ۸۷

۱۱. مکتب  هرنی اثر:  مکتب بغداد �       سلجوقی    �    مکتب اولیۀ تربیز  �      مکتب جالیری  �      مکتب شیراز �        مکتب  هرات �        
مکتب دوم تربیز�       مکتب اصفهان �      دیگر مکاتب ...............                                               

۱۲. جنبۀ ارزش اثر:   مردم شناسی  �       تاریخی �       هرنی  �       ادبی  �      اقتصادی �       مطالعاتی (پژوهشی)  �          دینی  �       
علمی �           نوع دیگر .........................................................................

- شهرت انتساب اثر .....................              - اثر قیمت گزاری:  شده  است  �    (قیمت اثر ........................)      نشده است �                                  
- اثر بیمه:  شده است �             نشده است  �                

۱۳. درصورت رشکت در منایشگاه داخلی و خارجی. تاریخ منایش و محل آن :.............................   - چگونگی دستیابی به اثر : خریداری �      
 نام فروشنده و تاریخ خرید .......................     اهدائی    �     نام اهداکننده و تاریخ اهداء ....................... 

 ضبط   �       نام مرجع و تاریخ ضبط .......................    اسرتداد �         نام کشور و تاریخ اسرتداد .....................   امانی �        توقیفی  �       وقفی  �     
وقف عام   �    وقف خاص �        نام واقف.........................    تاریخ وقف ...................  

۱۴. محل نگهداری اثر:   مخزن  �      قفسه   �     طبقه �       زونکن �        جعبه�        کشو �            پوشه �         
نوع دیگر ............................    )    سالن  منایش �          نحوۀ منایش................................

- اثر ریزفیلم:     دارد �        ندارد   �      اسکن: ندارد  �     دارد  �        (محل نگهداری اسكن یا ریزفیلم اثر.................................)                         

۱۵. سند مهر :    ندارد �   دارد �  (نقش طغرا �  نوع دیگر� )
مهرهای موجود در سند: تعداد مهر (       )   - محل مهر در سند (        )  
- نقش برجسته: ندارد �  دارد  �  - نقش چاپی ندارد  �   دارد �    

- ته نقش  ندارد �    دارد  �  (تاریخ مندرج در آن ...........................)
- عالئم یا نوشته فیلیگران(ته نقش) ................   - زبان ته نقش ..............
- امضاء   دارد �   ندارد �   - رنگ امضا ء...........................................

سایر تصاویر موجود  ............................................        
- سجع ترقیمی: ( اصیل �      الحاقی �    الصاقی  �   جعلی  �

.................................................................                                                                                                                اعتباری �        ملكی  �   )                
 -سایر  توضیحات .........................

۱۶. سند نیاز به بررسی مجدد:  ندارد �            دارد   �   
 توضیحات کارشناس :...............................................................................................................................................................................................................

نام تنظیم کنندۀ شناسنامه ................................                 تاریخ تنظیم .....................                         نام و امضای تایید کننده .................................
 وارد بانک اطالعاتی شد �

شناسنامۀ عمومی اسناد و آثار كاغذی تك برگ                                                                      شامرۀ کاربرگه................................

نقش مهر شکل مهر ناخوانا نوشتۀ مهر  ردیف

۱

۲

۳

تصوير امضاء

                                      

تصویر ته نقش
 و یا تصویر نقش برجسته 

                                                   و یا نقش چاپی 

 شناسنامۀ  عمومی اسناد

 و آثار كاغذی تك برگ

ادامۀ جدول ۱

ساختار مستندنگاری آثار کاغذی 
در موزه ها،  آرشیوها، و كتابخانه ها



۱۲۸
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  ۸۷

شناسنامۀ عمومی - پژوهشی کتاب ها                                                                    شامرۀ کاربرگه................................

۱. تصاویر

محل نگهداری فايل رقمی اثر (اسكن و ریزفيلم)
...................  (CD – DVD) 

منابع تحقيق برای اثر................................ 

۲. مشخصات اثر :  نام ..................     شامرۀ بازيابی  ...............   
در فهرست آثار ملی: [ثبت شده �     (شامره ثبت ................. )   

  ثبت نشده �       پیشنهاد ثبت �     ]

۳. مشخصات ظاهری اثر:  ناقص  �    (تعداد صفحات كمبود .......)  کامل  �    - نوع اثر:  دفرتچه  �      مجله�       کتاب �    آلبوم   �    مرقع � 
نوع دیگر.....................................      - نوع بافت: صاف�       معمولی(متوسط) �      زبر � 

 - جنس اثر:  پوست �     (نوع پوست................)     پارچه �   ( نوع الیاف پارچه  ...................)       كاغذ �       
- نوع کاغذ منت:ماشینی �      دست ساز  �    (خانبالغ �   مویی  �  دولتشاهی �  ابریشمی  �   كشمیری   ختایی �    نوع دیگر  .....................) 

 اثر  از چندین نوع کاغذ تشکیل: نشده است �    شده است �   (نوع كاغذ حاشیه  ..............) 
 - نوع كاغذ صفحات آغازین ...............      - سایر انواع کاغذ .................   )

-  سایر ویژگی های خاص اثر: ............................   
- رنگ کاغذ: سفید �      آبی �      شیری �      قهوه ای �     نارنجی �      ترکیب چند رنگ �        

- نوع  رنگ نویسی صفحات آغازین : سواد نویسی �          مطال نویسی �        رنگین نویسی �       
 -  ابعاد  اثر: (طول: ....... سانتی مرت     عرض: ......... سانتی مرت )  - تعداد برگ  ...............      

 -  تعداد سطر در صفحه ...............  (اندازه سطر ......................... سانتی مرت  )     - تعداد باب و فصل ...............................   
 - تعداد مجالس یا تصاویر ........................................     - تعداد رسلوح ................   - تعداد تذهیب ......................

- درصورت منظوم بودن: (تعداد بیت در صفحه ........    مجموع ابیات در کتاب ................................)
- فیلیگران(ته نقش):  ندارد �        دارد �      (تاریخ مندرج در ته نقش  ..........................) 

 - عالمت یا نوشته فیلیگران...........................  – زبان ته نقش .........................
 - حاشیه نویسی:    دارد  �          ندارد �     

  - نوع شامره گزاری صفحات:  راده �       ركابه �        تسلسل �       شامره گزاری �      
 نوع دیگر ................................         

 - نقش:   ندارد �      دارد  �    (تک نقش  �    انسانی  �    حیوانی  �     گیاهی �        هندسی �         تركیبی  � )   
  - سایر عالئم ویژه.................................................................................................................... 

- تزئینات صفحات آغازین:  متقارن �      نا متقارن �    - نوع تزئینات صفحات آغازین:   شمسه �  ترنج �   رس ترنج �     تذهیب �   رس لوح �         
رس لوح مزدوج  �       تركیبی �    نوع دیگر ................    

-  نوع تزئینات آسرت بدرقه : حل كاری �        ابری �       زرافشان �     نوع دیگر  ...........................      -  تزئینات فهرست نگاری: بدون تصویر �         
مصور �       - نوع تزئینات فهرست نگاری  .....................................................                       

جدول  �             كمند �         ابری �    نوع دیگر ................................    
-  نوع تزئینات باالی منت: پیشیانی �          كتیبه �            رس سوره �          رس فصل �        تركیبی �        نوع دیگر ..................     

- نوع تزئینات حواشی:   زر افشان  �         تذهیب  �          حل كاری �            تشعیر  �          ابری   
نوع دیگر  .............................       – نوع تزئینات  پایانی اثر:  ....................................................................     

۴. خوشنویسی اثر:       - نوع خط صفحات آغازین  .....................................   
- نوع خط  منت  از نظر نگارش:  ثلث �        نسخ    �   محقق   �    ریحان  �     توقیع   �    رقاع  �  غبار �         تعلیق  �       نستعلیق �         

شکسته نستعلیق �          ترکیبی �            نوع دیگر .............................
دانگ قلم:  غبار �          قلم كتابت �           نیم دانگ �      شش دانگ �          كتیبه ای �          -  درجه خط ...........................             

۵. نوع کتابت: نسخۀ خطی �         چاپ رسبی �          چاپ سنگی    �       نوع دیگر ......................     
- محل کتابت  اثر: نامعلوم �      معلوم �       (داخل ایران �        خارج از ایران  � )     

دورۀ كتابت اثر ............................       -   سال كتابت اثر  .........................................    
 - نام مکان  كتابت اثر ........................................................................................................................... 

 ۶.  موضوع اثر :   ادبی �       علمی  �       هرنی �          تاریخی �         پزشكی  �        مذهبی  � 
نوع دیگر ...................................................................................................................................................... 

تصاوير پشت و روی اثر
 و تصاوير جزئيات منحرص

به فرد اثر

تصویر ته نقش (فیلیگران)

شناسنامۀ عمومی - پژوهشی  کتاب ها

جدول ۲

                                                                                                                           
سیده سمیه محسنیان 
  فرانک بحرالعلومی 



۱۲۹
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ ۸۷

۷. زبان نگارش: فارسی �       عربی �         التین  �         نوع دیگر ........................
شیوۀ نگارش: دفرتی یا ستونی �        چلیپایی �           مورقی  �          تركیبی �                                        

۸ . نام  هرنمند : خوشنویس ...........................             مینیاتوریست ............................................................   
- دیگر هرنمندان .............................................           - نام مولف (نویسندۀ اثر ): ................................       

۹. قطع نسخه:   بازوبندی  �            بغلی�         جامنازی �        حامیلی �        نیم ربعی �          وزیری کوچک  �    وزیری  �
وزیری بزرگ �         سلطانی �         خشتی  �      رحلی کوچک�         رحلی �           رحلی بزرگ �            مرقع �       

  نوع دیگر ............................................................................

۱۰. مکتب  هرنی اثر : مکتب بغداد  �      سلجوقی   �     مکتب اولیۀ تربیز �       مکتب جالیری �       مکتب شیراز �        مکتب  هرات �         
مکتب دوم تربیز �           مکتب اصفهان �        دیگر مکاتب ...............    

۱۱. جنبه ارزش اثر :     تاریخی  �        مردم شناسی �           هرنی  �        ادبیات �             مطالعاتی (پژوهشی)   �  نوع دیگر.............................  
-  شهرت انتساب اثر ..............................................................           - اثر قیمت گزاری: شده است �      (قیمت اثر ........................)     نشده است �            

- اثر بیمه:  شده است �        نشده است � 
  - نوع  سجع ترقیمی :  ( اصیل �           الحاقی �         الصاقی �       جعلی �         اعتباری �        ملكی� )                   

۱۲. نوع جلد:   جلد سوخت �   جلد معرق�  جلد رضبی �   جلد روغنی(الكی) �    پاپیه ماشه �    مقوایی �       پارچه ای �    مخمل �          
منبت �         جلد تزئینی مرصع به جواهر  �         نقاشی روی جلد �         جلد با تزئینات  تركیبی �          نوع دیگر .................... 

- جلد لفافه (محافظ):   ندارد �          دارد  �      جنس لفافه ........................    
- نقش تزئینات جلد :  ترنج �         لچك�  كتیبه�  گل و مرغ �          مغزی طالیی�    تركیبی�    - نوع تزئینات اندرون جلد  ...................... - سایر 

تزئینات .....................................  
- نوع خط روی جلد .........................           - نام جلدساز ....................             -  مشخصات دیگرجلد ......................................................................................

۱۳.  آغاز( مطلع)  اثر ..............................................................................................................................     
– خامته (انجامه) اثر  ............................................................................................................................         

۱۴. درصورت رشکت در منایشگاه داخلی و خارجی تاریخ منایش و محل آن  ..................................................................................................................................
  ...........................................................................

۱۵. چگونگی دستیابی به اثر:   خریداری         نام فروشنده و تاریخ خرید .................................  اهدایی  �        نام اهداکننده و تاریخ اهدا ..........................
ضبط �        نام مرجع و تاریخ ضبط ..............  اسرتداد �   نام کشور و تاریخ اسرتداد .........    امانی  �   توقیفی �        وقفی �        وقف عام �    

  وقف خاص �     ( نام واقف .......................  تاریخ وقف ............................. )

۱۶. محل نگهداری اثر:  مخزن �       (قفسه   �     جعبه  �        کشو  �    )           سالن منایش�
- اثر، ریزفیلم:  دارد  �     ندارد �  - اسکن :  دارد �       ندارد �    

۱۷.  منابع مورد استفاده در مطالعات تاریخی- تطبیقی .....................................................................................................................................................

۱۸. سایر توضیحات ......................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................

۱۹. نام تنظیم  کنندۀ شناسنامه ...............................              تاریخ تنظیم   ................................                نام و امضای تایید کننده : ......................................وارد بانک 
اطالعاتی شد �

شناسنامۀ عمومی - پژوهشی کتاب ها                                                                    شامرۀ کاربرگه................................

شناسنامۀ عمومی - پژوهشی  کتاب ها

ادامۀ جدول ۲

ساختار مستندنگاری آثار کاغذی 
در موزه ها،  آرشیوها، و كتابخانه ها



۱۳۰
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  ۸۷

شناسنامۀ حفاظت و مرمت اسناد و کتاب ها                                                                    شامرۀ کاربرگه...............................

۲. مشخصات اثر:   نام  ......................................     - شامره بازیابی ..........................   - لینك به فرم ۱. آسیب نگاری و  عکاسی             
صورت وضعیت ..................     - لینك به شناسنامه عمومی-پژوهشی اثر .........   

۳. مطالعات تاریخی تطبیقی: 
نام دورۀ تاریخی .................................................................................................  

- تاریخ اثر ..............................................................................................................................

۴.  اثر مرمت:   نشده �     شده �   ( نام مرمتگر قبلی  ........................................... 
 - لینك به شناسنامۀ حفاظتی و مرمتی  قبلی  ..........................................................................)

- هدف از مرمت  (رشح دالیل نیاز  به مرمت اثر) .........................................................................................

۵.  مطالعات آزمایشگاهی اثر (فن شناسی و آسیب شناسی): تجزیه های شیمی تر �  
( نوع آزمایش ..........................)    تجزیه های دستگاهی �  (نوع  تجزیه  ................................)

-  نوع آزمایش : تخریبی �   غیر تخریبی� (نحوه و محل برداشت منونۀ آزمایشگاهی ................)
 -مطالعات میکروسکوپی:  نوع و مدل دستگاه  ......................................  

 - میزان  PH  اثر   ........................................
 (با  رشایط محیطی:  میزان رطوبت نسبی ............

 - درجۀ  حرارت ......................  )

۶. فن شناسی اثر:           - جنس اثر:   پوست�   (نوع پوست...................... )      پارچه�( نوع الیاف پارچه .........................) 
  كاغذ � (نوع الیاف كاغذ ...........................) 

 -شیوۀ ساخت :   الف.  کاغذ دست ساز �   (نوع کاغذ دست ساز ...................)  �    ب. کاغذ ماشینی �               
 -خمیر های کاغذ: الف . خمیر مکانیکی  �        خمیر شیمیایی �           -كتابت  نسخه:   خطی�      چاپی �    

- کاغذ رنگ:    نشده�    شده �  (تعیین نوع رنگ ...................... )        ضخامت کاغذ:   .....................   میكرومرت                             
  -انواع مرکب ها: الف. مرکب های سیاه  � (نوع مركب ..........................)      ب. مرکب های رنگی  �      ( نوع مركب .......................................)

 - رنگدانه ها و مرکب بکار رفته در سند: محلول       نا محلول         - نوع رنگدانه:  آلی�    معدنی�               
- نوع آهار :  ......................................      - منشا چسب:   چسب های پروتیئنی  �         گیاهی�       

- نوع چسب  كاغذ ..............................                                                                                       
 - مشخصه دیگر مواد به کار رفته درساخت  اثر:..........................................................................

- میزان مقاومت و استقامت اثر :          خوب �         متوسط �         شکننده �          

 ۷. فن شناسی جلد کتاب:   چرم � (نوع چرم ................ )       پاپیه ماشه�  الكی �  (روغنی) 
 مخمل �  مقوایی�  پارچه ای� نوع دیگر ......................

 - جنس عطف ...................   - جنس نخ دوخت ....................  -رنگ نخ ................     
 - نحوۀ دوخت و صحافی  ...............   - نوع تجزیه به كار رفته جهت مطالعات ساختاری.........................

۸. آسیب شناسی اثر : 
میزان تخریب اثر:   سامل �   كمرت از ۲۵ درصد تخریب  �  بین ۲۵ تا ۵۰ درصد �        بین ۵۰ تا ۷۵ درصد �     

باالی ۷۵ درصد( شکننده و بسیار حساس)  �     -آسیب فیزیکی و مكانیكی:� (سوراخ  �   پارگی �  
  چروكیدگی �      كمبود �       فرشدگی �       تاشدگی �     موارد دیگر ...................................................)

-آسیب بیولوژیک �   (فاکسینگ ناشی از فعالیت قارچ ها �        پوسیدگی �     
 لکه های ناشی از فعالیت میکروارگانیسم ها  �       سوراخ شدن ناشی عوامل بیولوژیک �

 عالئم ناشی از فعالیت حرشات  �    آسیب های ناشی از فعالیت جوندگان �      موارد دیگر..............)
-آسیب شیمیایی � (چروکیدگی �         شکنندگی  �           پخش شدگی�     پریدگی رنگ کاغذ �     پریدگی رنگ نوشته ها �    زرد شدگی �          

  فاكسینگ ناشی از وجود آهن در جوهر نوشته ها یا  تركیبات كاغذ�   موارد دیگر..........................................................)   
- آسیب انسانی � (واندالیسم �   آسیب انسانی ناشی از عدم آگاهی� مرمت غیر اصولی�    موارد دیگر...............................)

آسیب ناشی از بالیای طبیعی �   ( آتش سوزی �      سیل �           زمین لرزه �            نوع دیگر ........................................)
- ماهیت لکه ها:   ذرات جامد�     لکه های روغنی و چرب  �  لکه های ناشی از مایعات �    لکه هایی ناشی از فعالیت میكروارگانیسم ها �   عنارص فلزی �            

سایر مواد آلی�      لكه های چسب و مواد مرمتی �     لكه های ناشی از فعالیت حرشات �
-تعیین نوع عوامل بیولوژیک:    الف.  قارچ ها �   ( نوع قارچ ..............)        ب.   باكرتی � (نوع باكرتی ................)      پ. حرشات �  ( نوع حرشه ..............) 

تصوير آسيب نگاري اثر
عکس از مناهای کلی و جزئی اثر

تصاوير
 مطالعات

میکروسکوپی

 منودار  از
 نحوۀ دوخت
در صحافی

 تصاویر تجزیه های
دستگاهی  یا شیمی تر

تصاوير جلد

تصاوير جزئيات اثر

تصاوير جزئيات  آسيب ها

 

شناسنامۀ حفاظت
 و مرمت اسناد و کتاب ها

جدول ۳

                                                                                                                           
سیده سمیه محسنیان 
  فرانک بحرالعلومی 



۱۳۱
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ ۸۷

۹.  تعیین و انتخاب روش درمان :         - شیوه مرمت:         خیس �                   خشک �         شیوۀ خیس و خشک �   

۱۰. مراحل مرمت:   - اثر نیاز به ضد عفونی:     ندارد �      دارد �
- شیوۀ ضد عفونی اثر:   دستگاهی �     غیردستگاهی �      نوع مادۀ مورد استفاده .............................................

 -متیز کاری اثر : الف . مکانیکی �   (بیستوری �   برس نرم  �       پارچه نرم �    دستگاه مكش ویژه نسخ �            
  لیزر �         پاك كن�       پنبه �     نوار چسب و پاک کننده های جاذب�      نوع دیگر........................ )

ب.  شیمیایی  �   ( الكل ها �      استون�          آب  مقطر �          نوع دیگر...............................)     
نیاز به حذف الحاقات:    ندارد  �    دارد  �      نوع مورد  برداشته شده  ............

مادۀ مورد استفاده برای حذف الحاقات ........................................ - نیاز به اسیدزدایی :   ندارد  �        دارد �
-اسید زداها:       شیوۀ غیر آبی  �   (نوع ماده مورد استفاده ......... شیوۀ آبی �  

نوع ماده مورد استفاده ..............................       شیوۀ گازی�     نوع مادۀ مورد استفاده........................) 
اسید زدایی حجمی  �  ( روش باتل   �        دی اكسید  روی�       (وِیتو)  Book keeper    �  Book saver      �wei to �     نوع دیگر.....................)

- نیاز به لکه گیری:      ندارد  �        دارد  �      ( الف. مکانیکی �         ب. شیمیایی�        نوع ماده به كار رفته .................................................. )
- نیاز به آهار دهی :      ندارد    �     دارد �     (نشاسته با مادۀ قارچ کش �      CMC �       کلوسل  �    نوع دیگر............................................)

- صاف کردن و یا خشك كردن :           آیرن  �     پرس گرم �    پرس رسد �     میز مكش دارای چمرب �    نوع دیگر ............................................................)
- نیاز به بازسازی:    ندارد  �           دارد  �    ( بازسازی سنتی�    بازسازی  ماشینی�)   - (كاغذ بازسازی نیاز به هم رنگ سازی:  ندارد �   دارد �    

 (مادۀ مورد استفاده جهت هم رنگ سازی كاغذ .......................  )       - نیاز به  بازسازی  نوشته های بی رنگ شده:   است�    نیست�  
 - نیاز  بازسازی تزئینات:     است�    نیست �             

-مواد به كار رفته در مرمت اثر:  نوع و ویژگی کاغذ مورد استفاده در بازسازی ............................    
نوع چسب به کاررفته در مرمت .....................   سایر مواد به كار رفته در مرمت ........................    

-  صاف كردن نهایی اثر:    میز مکش �     پرس گرم�     پرس رسد �  پرس رسد و گرم�  
- به استحکام بخشی نیاز:    ندارد�        دارد �  

( كربوكسی متیل سلولز                          مواد دیگر.............................................)

۱۱. آسیب شناسی جلد اثر  
میزان تخریب:  سامل �     كمرت از  ۲۵٪ تخریب �         بین ۲۵ تا ۵۰٪ �         بین ۵۰ تا ۷۵٪  �        باالی ٪۷۵  �               

 آسیب فیزیکی�    سوراخ �      پارگی�     تاشدگی�           فرشدگی �         نوع دیگر  .................
آسیب شیمیایی�     شکنندگی �  چروکیدگی �    پریدگی رنگ کاغذ یا نوشته ها �     لكه های قرمز �   نوع دیگر.......

آسیب بیولوژیک �    فاکسینگ �        لکه های ناشی از فعالیت میکروارگانیسم ها �    لکه های ناشی از فعالیت حرشات �          نوع دیگر  ................. 
آسیب انسانی �          واندالیسم (vandalism ) �      آسیب های انسانی ناشی از عدم آگاهی �    مرمت غیر اصولی �     نوع دیگر  .................        

آسیب ناشی از بالیای طبیعی  �       آتش سوزی �       سیل �        زمین لرزه �         نوع دیگر............................  - نیاز به مرمت:     ندارد  �          نیاز به 
مرمت دارد �         نیاز به تعویض جلد (نوسازی جلد):    ندارد �            دارد �           - صحافی نیاز:   دارد �           ندارد �       

- ماهیت لکه ها:   ذرات جامد �           لکه های روغنی و چرب  �        لکه های ناشی از مایعات �         لکه هایی ناشی از فعالیت میكروارگانیسم ها �  
عنارص  فلزی �     سایر مواد آلی �    لكه های چسب یا مواد مرمتی �     لكه های ناشی از فعالیت حرشات �

-شناسایی نوع عوامل بیولوژیک: قارچ ها�  ( نوع قارچ .......................)   باكرتی ها � (نوع باكرتی ..................) 
 پ. حرشات �   نوع حرشه .................   ت. جوندگان � نوع جونده ..................     نوع دیگر ...................................          

۱۲.  مراحل مرمت جلد اثر 
ضد عفونی �  (نوع مادۀ به كار رفته ......................)      متیزکاری� ( نوع مادۀ به كار رفته ................)      
 اسید زدایی�  (نوع مادۀ به كار رفته ...................)    نرم كننده  �  (نوع مادۀ به كار رفته .......................)  

تعویض و ترمیم قسمت هایی از عطف �    مرمت بخش هایی از پشت یا روی جلد�   
  شبیه سازی ناحیۀ بازسازی شده با دیگر نواحی�   استحکام بخشی�   (نوع مادۀ به كار رفته .............)         

دیگر مواد به كاررفته در حفاظت و  مرمت  جلد .........................................................................................

۱۳.  پیشنهادات حفاظتی و نگهداری بهینه از اثر  (وضعیت رشایط محیطی، محل قرار گیری اثر، نگهداری در ریزاقلیم محیطی)
.............................................................................................................................................................................................................................................................................

۱۴. سایر توضیحات .........................................................................................................................................................................................................................................

نام مرمتگر .........................      تاریخ و امضا ................  نام دیگر كارشناسان  ..................................................... تاریخ و امضا .............................................................                               

نام تنظیم كنندۀ شناسنامه ............................................. تاریخ تنظیم ...................................................................... وارد بانك اطالعاتی شد �

 تصاوير از مراحل
مرمت

 تصاوير مراحل
 مرمت جلد

 تصوير پس از
مرمت اثر

 تصاوير پس از
  مرمت جلد

 تصاوير آسيب های جلد

تصاوير مراحل متیزکاری و ضدعفونی

درصورت حذف الحاقات (تصوير آن) 

.

شناسنامۀ حفاظت و مرمت اسناد و کتاب ها                                                                   شامرۀ کاربرگه................................

شناسنامۀ   حفاظت

 و مرمت اسناد و کتاب ها

ادامۀ جدول ۳

ساختار مستندنگاری آثار کاغذی 
در موزه ها،  آرشیوها، و كتابخانه ها



۱۳۲
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  ۸۷

شناسنامۀ مترب                                                                                                               شامرۀ کاربرگه................................

۲. مشخصات مترب : نام : .................شامرۀ بازیابی...............        در فهرست ملی ثبت شده است       ۱.تصویر مترب :                                             
(شامره ثبت...........)    ثبت نشده است      (پیشنهاد ثبت در فهرست ملی     )                   

۳. مشخصات ظاهری اثر:  ناقص�    کامل�   -  ابعاد مترب:  طول : میلی مرت  .................................
 عرض: میلی مرت .........................  - مناسبت مترب  .......................    - موضوع مترب  ................................

- طراح  مترب  ...............................   - مجری مترب  ............................................................................................

 ۴. تکنیک :  چاپی�   کاردی�     هیلوگرفور �    چاپ سنگی�    چاپ رسبی �        لیتوگرافور �     فتو گرافور �     افست �
نوع دیگر  .......................................................................................        

  ۵. تعداد دندانه های مترب .......................................            

۶. فیلیگران (ته نقش )  ندارد �        دارد �        
  تاریخ مندرج در ته نقش  ................. 

زبان ته نقش ............................   
 - نقش برجسته    ندارد   �       دارد  �            

۷. ارزش مترب :  درجه ۱ �   درجه۲ �     درجه ۳ �   
۸ . تزیینات و نقش مترب : تک نقش  �      مرکب   �      انسانی �      حیوانی �        گیاهی �       

 هندسی �         سایر عالئم ویژه �

۹.  تاریخ چاپ مترب  ......................... 
۱۰. نوع مترب :  هوایی �      زمینی �         منونه �          یادگاری �        اوراق پستی بهادار �       
  کارت پستال �         پاکت مترب دار �          کارت مبادالت پول �           نوع دیگر ................       

۱۱. تیراژ  .........................................   
۱۲. زبان نگارش مترب .............................    - نوع خط (زبان فارسی):  نستعلق �    نسخ�   ثلث�       

شکسته نستعلیق �    نوع دیگر .............................................         

۱۳. مترب مهر ندارد�   دارد �                                         - مترب رنگی است  �   نیست�    سایر توضیحات مربوط مشخصات مترب ...................................

۱۴. محل نگهداری مترب : مخزن �  (قفسه �         طبقه�      زونکن  �   جعبه  �      کشو �      آلبوم�)          تاالر های منایش �            

۱۵. مترب  اسکن    دارد�        ندارد �   
۱۶. درصورت رشکت در منایشگاه داخلی و خارجی.  تاریخ منایش و محل آن  ............................................

.........................................................................................................................................................

۱۷. وضعيت اثر لحاظ میزان تخریب : سامل �       کمرت از ۲۵درصد تخریب�   تخریب بین ۲۵ تا ۵۰ درصد�    تخریب بین ۵۰ تا ۷۵ درصد�   
    تخریب باالی ۷۵ درصد (بسیار ضعیف و شکننده) �   

- مترب  مرمت  شده � (تاریخ مرمت .............      نام مرمتگر  ..................     شامرۀ لینک به مرمت اثر  ......................... )      مرمت نشده � 

۱۸. نوع تخریب :  فیزیکی�   مکانیکی�   شیمیایی�     بیولوژیکی�   انسانی �     آسیب های ناشی از بالیای طبیعی�    نوع دیگر  ....................................

۱۹. اولویت حفاظتی و مرمتی  
نیاز به اقدامات مرمتی است   ( اولویت اول �       اولویت دوم �         اولویت سوم �)

نیاز به اقدامات حفاظتی است �
نیاز به اقدامات مرمتی نیست � 

محل مناسب نگهداری اثر  .................................................................................................................................................................................................................................

۲۰ . سایر توضیحات ..........................................................................................................................................................................................................................................

نام تنظیم کنندۀ کاربرگه ........................  تاریخ تنظیم    .....................................   نام و امضای تایید کننده ..........................   وارد بانک اطالعاتی شد

 تصویرپشت و روی مترب

تصویر مهر

تصاوير  آسيب ها

                                    

شناسنامۀ مترب

جدول ۴

                                                                                                                           
سیده سمیه محسنیان 
  فرانک بحرالعلومی 



۱۳۳
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ ۸۷

فرم صورت وضعیت کتاب ها و اسناد                                                                                      شامرۀ کاربرگه .........................

۰۱. مشخصات اثر:  نام اثر.........................................                                                                                       شامره بازیابی .....................................  
 جنس اثر:  كاغذ �       پوست �            پارچه �             نوع اثر:  نسخه �    سند  �     طومار �               مورد دیگر ....................      

۲. وضعیت اثر:

�  [قفسه متحرک  �   (بسته �     باز � )    قفسۀ ثابت �    (بسته  �  باز �  )  زونکن  �   کشو  �     جعبه �   

    نوع دیگر .............. ]    - سالن منایش   �  [ویرتین منایش �        نوع دیگر.................... ]

سامل  �        كمرت از ۲۵ درصد تخریب �      تخریب بین ۲۵ تا ۵۰ درصد �            تخریب بین۵۰ تا ۷۵ درصد �

تخریب باالی ۷۵ درصد( شکننده و بسیار حساس)  �             

۳. آسیب شناسی ظاهری اثر: 

 آسیب فیزیکی و مکانیکی    �  (سوراخ   �   پارگی   �    تاشدگی �     فرشدگی  �    چروکیدگی  �     ریختگی   �  موارد دیگر ..........)

 آسیب شیمیایی �   (شکنندگی �    تغییر رنگ کاغذ یا نوشته ها  �     زرد شدگی �      پخش شدگی �         موارد دیگر ......................)

آسیب بیولوژیک   � (فاکسینگ �     لکه های ناشی از فعالیت میکروارگانیسم ها   �         آسیب های  ناشی از فعالیت حرشات �

 آسیب های ناشی از فعالیت جوندگان  �      موارد دیگر...................................................................................................... )

آسیب انسانی  �  (واندالیسم(vandalism) �    آسیب های انسانی ناشی از عدم آگاهی  �   مرمت غیر اصولی  �    موارد دیگر................. .)

آسیب ناشی از بالیای طبیعی  �   (آتش سوزی  �     سیل �           زمین لرزه  � )

تعداد برگ های آسیب دیده .........................................................................

۴.  آسیب شناسی ظاهری جلد نسخه:

 آسیب فیزیکی و مکانیکی    �  (سوراخ  �     پارگی �      تاشدگی  �   تاب خوردگی �     ریختگی  �     موارد دیگر .........................)

 آسیب شیمیایی �   (شکنندگی �      چروکیدگی �      تغییر رنگ �     لكه های قرمز �     خشك شدگی �     پوسیدگی  �    موارد دیگر......)

آسیب بیولوژیک  � (فاکسینگ  �      لکه های ناشی از فعالیت میکروارگانیسم ها   �            لکه های ناشی از فعالیت حرشات �

 موارد دیگر ............................................................................................................................................................................................)

آسیب انسانی   �    (واندالیسم(vandalism)    �    آسیب های انسانی ناشی از عدم آگاهی   �     مرمت غیر اصولی      

موارد دیگر .................................................................................................................................. )

آسیب ناشی از بالیای طبیعی  �   (آتش سوزی   �        سیل   �       زمین لرزه  �   )

۵. اولویت های حفاظتی و مرمتی 
�       (اولویت اول  �       اولویت دوم  �             اولویت سوم �     اولویت چهارم �    )

�   (بررسی مجدد اثر بعد از ۶ ماه �        نگهداری در رشایط محیطی و نگهداری استاندارد      )
�

۶. توضیحات دیگر در صورت لزوم..................................................................................................................................

نام تنظیم کنندۀ کاربرگه .........................................................        تاریخ تنظیم و امضا  .................................................

تصاویر  آسیبهای نسخه

تصاویر از  آسیبهای جلد نسخه

فرم صورت وضعیت کتاب ها و اسناد

جدول ۵

ساختار مستندنگاری آثار کاغذی 
در موزه ها،  آرشیوها، و كتابخانه ها


