
Abstract:
Purpose: Reports types of sewing of manuscripts for the purpose of preserving origi-
nality of the manuscripts when repair is needed.
Method and Research Design: Among the Six hundred manuscripts kept in the col-
lections of the Document Center and National Library of Fars, the ones which had a 
date on them were picked. They were examined with a Canon Power Shot SX40 HS 
camera. Then the IBM SPSS Statistics software was used to determine the percentage 
of sewing types in each period. Experts were interviewed to identify and naming of the 
types of sewing.
Findings and Conclusion:  A number of forms of spines and types of binding. The 
most frequently identified sewing types were eight leaf sewing and double stiches. Most 
of the spines were flat.
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چڪیده:

شناخت انواع دوخت به کاررفته در صحافی نسخه های 
خطی متعلق به دورۀ صفویه تا قاجار

 موجود در مرکز اسناد و کتابخانۀ ملی فارس1 

ــا  ــد ب ــی ارش ــۀ کارشناس ــه از پایان نام 1. برگرفت

عنــوان »شــناخت انــواع دوخــت به کاررفتــه 

ــناد  ــز اس ــی مرک ــخه های خط ــی نس در صحاف

و کتابخانــۀ ملــی فــارس متعلــق بــه دوره هــای 

ــار«. ــا قاج ــه ت صفوی

2. اســتادیار دانشــکدۀ مرمــت اشــیاء فرهنگی و 

تاریخــی، دانشــگاه هرن اصفهــان، اصفهــان، ایران

Mehrnaz.azadi@yahoo.com 

3. دانشــجوی دکــری مرمــت اشــیاء فرهنگــی و 

تاریخــی، دانشــگاه هــرن اصفهــان

Mohammad_hadadi2004@yahoo.com 

4.  کارشــناس ارشــد مرمــت اشــیاء فرهنگــی و 

تاریخــی، دانشــگاه هــرن اصفهــان 

(نویسندۀ مسئول)
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هدف: شناسائی انواع دوخت عطف به کاررفته در صحافی کتب خطی دورۀ صفویه تا قاجار موجود در 

سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی فارس، به منظور حفظ دوام و اصالتشان  به هنگام مرمت.

روش: روش پژوهش، کتابخانه ای و میدانی است. کتب خطی مربوط به دورۀ صفویه تا قاجار موجود 

 Canon در سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی فارس که دارای تاریخ صحافی بودند انتخاب شدند. با دوربین

Power Shot SX40 HS از آن ها عکس برداری و مشخصاِت صحافی شان یادداشت شد. با استفاده از 

نرم افزار SPSS مشخصاِت صحافی در دوره های مختلف (صفویه، افشار، زند و قاجار) شناسائی شد. 

یافته ها و نتیجه گیری: انواع دوخت، انواع شیرازه، فرم های عطف، انواع جزوه، در منابع موجود در 

مرکز سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی فارس شناسایی شد. در هر سه دورۀ (صفوی، افشار و زند و قاجار) 

بیشترین نوع دوخت به کاررفته دوسوزنه و بیشترین نوع جزوه هشت برگی است. هنگام مرمت و 

صحافی کتب خطی برای حفظ دوام و اصالت آثار باید از همان روش دوخت قبلی اثر استفاده کرد و 

در صورتی که روش دوخت قبلی قابل تشخیص نبود، مناسب ترین دوخت برای کتاب را انتخاب کرد.

ڪلیدواژه ها: 

کتب خطی؛ دوخت عطف؛ صحافی؛ مرمت؛ سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی فارس.
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مقدمه
 صحافی سنتی ازجمله فنونی است که به دست نوشته شکل می دهد و دوخت جزوات پیش از 
سایر فنون برای حفظ کتاب ضرورت دارد. دوخت کتاب یکی از ارکان اصلی در صحافی 
سنتی است و طی دوره های مختلف دست خوش تغییر و تحوالت زیادی شده است. تاریخ 
صحافی در فرهنگ پیشین ایرانی و اسالمی، بخشی از هنر و پیشة وراقّی بوده است. بدین 
معنی که ورقّان در قرون نخستین اسالمی معموالً خود به صحافی و مجلدگری می پرداختند 

)افشار، 1381، ص329(.
باوجوداینکه درحال حاضر نسخه های خطی نفیس زیادی در کتابخانه ها نگهداری 
می شود و با توجه به آسیب پذیربودن این آثار -که اغلب نیز در شرایط نگهداری مناسبی 

نیستند- حفظ اصالت آن ها یکی از دغدغه های هر مرمتگری است.
ازجمله خأل موجود، نبود منبع مدونی دررابطه با نحوة دوخت است. همان طورکه 
پورتر )1389، ص165( نیز اشاره کرده است، تنها منبع مکتوب که به صحافی سنتی و 
دوخت پرداخته، رسالة صحافی سید یوسف حسین است؛ که آن هم با به کاربردن کلمات 
هندی و عبارت های نامفهوم و بسیار فنی به سختی قابل فهم است و برای اجرای کار عملی 
به گونه ای نیست که یک دانشجوی رشتة مرمت و یا یک محقق و پژوهشگر این حرفه بتواند 
به راحتی به آن رجوع کند؛ بنابراین دانشجو ناچار می شود از روش های ترکیبی و از کتب 
ترجمه شدة اروپایی -که بیشتر دردسترس هستند- استفاده کند. این موضوع به نوبة خود باعث 
روی کارآمدن روش های مرمتی جدید و غیراصولی می شود، روش هایی که خود عامل آسیب 
بیشتر به کتاب است؛ بنابراین پرسشی که در راستای به وجودآمدن تحقیق حاضر مطرح هست 

این است که چه نوع دوخت هایی در صحافی کتب خطی به کار رفته است؟
بنابراین الزم است برای احیای هنر صحافی و یافتن ردپای آن در گذشته به منابع 
مکتوب استناد کرد و به گفت وگو و مصاحبه با مرمتگران سنتی و مجّرب، و مشاهده و 
تصویربرداری از عطف نسخ خطی موجود در گنجینه ها پرداخت؛ البته استناد به این روش ها 
نیز مشکالت خاص خود را دارد، ازجمله: کمبود منابع مکتوب؛ دسترسی نه چندان آسان به 
نسخ موجود در گنجینه ها؛ و مشکالت موجود درزمینة مصاحبه با صحافان سنتی. مشکل 
بزرگ دیگر این است که امروزه کمتر کسی در پی یادگیری این حرفة ارزشمند از افراد 

مجّرب و کمیاب این رشته است.
با توجه به عوامل ذکرشدة قبلی که باعث می شود روزبه روز این حرفة مهم بیشتر نادیده 
گرفته شود و جای خود را به روش های غیراصولی بدهد؛ اگر به این موضوع پرداخته نشود، 
عالوه بر آسیب دیدن این آثار، درصورت سلیقه ای شدن این فن و جایگزین شدن روش های 

مهرناز آزادی بویاغچی
محمد حدادی |راضیه سرپوش 
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جدید، ممکن است شیوة دوخت سنتی به طورکلی فراموش شود. در این پژوهش برای 
شناسایی دوخت به کاررفته در گذشته، از منابع موجود در مدیریت اسناد و کتابخانة ملی 

فارس استفاده شد.
احیای این فن -که از پیشینیان به ما ارث رسیده است- نه تنها به حفظ نسخ باقی مانده 

کمک خواهدکرد بلکه مانع از آسیب بیشتر به آثار باقی مانده خواهد شد.

صحافی
صحافی به معنی ته بندی و جلدکردن کتاب است )معین، 1388، ص2131(. صحافی 
ب1 و نّقاش، اثری را کامل  فعالیت های متعددی را دربرمی گیرد. بین زمانی که خّطاط، ُمَذهَّ
می کنند تا لحظه ای که کتاب به سفارش دهنده تحویل داده می شود؛ مراحل مختلفی وجود 

دارد.
بعد از تحویل اوراق به صورت دوال، که معموالً به صورت دوتادوتا )چهاربرگی( تنظیم 
شده، به کمک کلمات ارتباطی یعنی کلمة اول صفحة بعد که خّطاط در پایین هر صفحه 
می نویسد، صفحه شماره می شود. سپس صفحات زیر پرس قرار می گیرند و توسط تیغه ای 
تیز )سیفه( بریده می شوند. آنگاه هر جزوه جداگانه دوخته می شود )جزوه بندی(. بعد از 

دوخت 
جزوه ها، آن ها دوباره زیر پرس قرار داده می شوند و با دوخته شدن به عطف )پیرازه2( به 
یکدیگر متصل می شوند. در برخی موارد نخ دوخت به شیرازه3 متصل می شود که این عمل 
بر باال و پایین پیرازه، با نخ های رنگی انجام می شود. سپس نوبت به روکش نسخه با استفاده از 
قطعاتی از مقوا می رسد که متناسب با اندازة اثر با چرم یا مواد پوششی مناسب دیگر پوشانده 

شده اند )پورتر 1389، صص164-163(.
به طورکلی صحافی، فن تنظیم و به هم پیوستن صفحات کتاب و یا امثال آن و قراردادن 
آن ها بین دو پوشش به منظور یکجا نگه داشتن صفحات و جلوگیری از فرسوده شدن یا 

پاره شدن آن ها و تسهیل استفاده از آن است )لطیفی، 1388، ص63(.

پیشینۀ پژوهش
اکثر منابع موجود درزمینة صحافی به ساخت انواع جلد و ابزار آن پرداخته و کمتر به 
دوخت عطف و شیرازه بندی پرداخته است؛ مگر رسالة صحافی سید یوسف حسین در 
مجموعه رسائل مایل هروی )1372( که به صحافی سنتی و دوخت پرداخته است. دررابطه با 
صحافی تعاریف مختلفی وجود دارد؛ ازجمله پورتر )1389( در مقالة خود، لطیفی )1388( 

1. (mozahhab): زرانـدود؛ طالکاری شـده؛ 

زرکوبی شـده. برگرفتـه از َذَهـب: طال

2. پیـرازه دوزی: بـه دوخـت یـک الـی دو 
سـانتی مری ابتـدا و انتهـای کتاب کـه برای 

می شـود،  انجـام  جزوه هـا  متصل کـردن 

پیـرازه دوزی می گوینـد. به این ترتیـب که با 

توجـه به طول کتاب به فاصلـۀ یک الی دو 

سـانتی مر ابتـدا و انتهـای کتـاب را عالمت 

می زننـد و نـخ و سـوزن را رد می کننـد و 

تـا آخریـن جزوه بـه همین گونـه می دوزند 

(پورتـر، 1389، ص168).

3. شـیرازه دوزی: معمـوالً پـس از انجـام 

پیـرازه دوزی نخ هـای رنگـی را از بیـن نـخ 

پیـرازه به صـورت بافـت رد می کننـد کـه به 

ایـن عمـل شـیرازه دوزی می گوینـد (پورتر، 

ص168).  ،1389

شناخت انواع دوخت به کاررفته
 در صحافی نسخه های خطی ...
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در پایان نامة کارشناسی و معین )1388( در فرهنگ لغت به تعریف آن پرداخته اند. افشار 
)1381(، محمدلوی عباسی )1385( و روح بخشان )1380( نیز به تاریخچة صحافی اشاره 
کرده اند. همچنین محمدلوی عباسی در کتاب خود به معرفی ابزارآالت و مواد مورداستفاده 
در صحافی سنتی پرداخته است. ثابت جازاری )1375(، محمدلوی عباسی و لطیفی هم به 

توصیف برخی از شیوه های دوخت پرداخته اند که در این تحقیق آمده است.

روش پژوهش
برای بررسی روش دوخت در صحافی کتب خطی متعلق به دورة صفویه تا قاجار موجود 
در سازمان اسناد و کتابخانة ملی فارس ابتدا با مشاهدة تاریخ صحافی درج شده در ابتدا 
یا انتهای کتب خطی، آن هایی انتخاب شدند که در بازة زمانی صفویه تا قاجار بودند. از 
بین شش صد کتاب موجود در مرکز، هجده عدد کتاب تاریخ دار مربوط به دورة صفویه، 
دوازده عدد کتاب مربوط به دورة افشار و زند و نود عدد کتاب تاریخ دار مربوط به قاجار 

یافت و بررسی شد.
سپس مشخصاتی مانند نوع دوخت، نوع شیرازه، رنگ نخ شیرازه، رنگ نخ دوخت، رنگ 
نخ پیرازه، تعداد جزوات، نوع مادة به کاررفته در عطف، اتصال عطف به جلد و فرم عطف 
یادداشت برداری و با دوربین Canon Power Shot SX40 HS از کتب مدنظر عکس برداری شد.
در اکثر تحقیقات محقق با حجم زیادی از داده ها مواجه است که اجرای عملیات بر روی 
داده ها نیازمند حجم وسیعی از محاسبه است؛ بنابراین استفاده از یک نرم افزار آماری مناسب 
ضروری است. در این تحقیق از نرم افزار آماری IBM SPSS Statistics استفاده شد. بدین منظور 
مشخصات هر کتاب شامل نوع دوخت، شیرازه و پیرازة به کاررفته، رنگ نخ دوخت، رنگ نخ 
شیرازه، رنگ نخ پیرازه، تعداد جزوات، مادة به کاررفته در ته عطف )پارچه، چرم یا کاغذ(، فرم 
عطف، اتصال عطف در هر دوره )صفویه، افشار و زند، قاجار( به دست آمده از نسخ خطی 
به طور جداگانه در نرم افزار IBM SPSS Statistics وارد شد و سپس نتایج حاصل از هر داده 

در جدول جداگانه ذخیره شد.
الزم به ذکر است برای شناخت تعداد بیشتری از دوخت های سنتی، تاریخچة صحافی، 
مواد به کاررفته در صحافی و درک صحیحی از توضیحات مقاله ها و کتاب های مطالعه شده 
از مصاحبه با مرمتگران و صحافان سنتی و جدید استفاده شد، ازجمله: هادی عتیقی، حسن 

فیضی راد، محمد اسماعیلی، عبداهلل فوالدی، قدیر صادق زاده و مجید فیضی راد.
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انواع دوخت به کاررفته
انواع دوخت بررسی شده در این چند دورة تاریخی در نسخ خطی موجود در مخزن 

سازمان اسناد و کتابخانة ملی فارس شامل موارد زیر است:
1- دوخت دوسوزنه: این نوع دوخت یکی از مرسوم ترین انواع دوخت سنتی است 

که معموالً برای جزوه هایی به کار می رود که طول عطف آن از 20 سانتی متر تجاوز نکند.
در روش دوخت دوسوزنه، دو نقطه را روی عطف جزوه ها در نظر می گیرند به این 
صورت که دو خط راست در عرض عطف به نحوی می کشند که این خط ها در هر جزوه 
به صورت نقطه ای درآید. فاصلة این نقاط از لبه های جزوه نباید کمتر از 2 سانتی متر و بیشتر 

از 3 سانتی متر باشد؛ این نقاط محل عبور سوزن خواهد بود.
ابتدا جزوة اول برداشته و در مقابل صحاف طوری قرار داده می شود که عطف آن در 
سمت راست و عمود بر صحاف باشد. معموالً دوخت از آخرین جزوه شروع می شود 
)اسماعیلی، مصاحبه، 1394(. سپس جزوه از محل تاخوردگی وسط، کمی باز می شود و 
دست چپ در الی جزوه قرار داده می شود. با دست راست سوزن نخ دار از نقطة 1 وارد 
جزوه می شود و با دست چپ گرفته و کشیده می شود تا حدود 3 سانتیمتر از انتهای نخ بیرون 
باقی بماند. با دست چپ سوزن از نقطة 2 به بیرون عبور داده می شود و با دست راست 
گرفته و به آرامی کشیده )هنگام کشیدن نخ باید دقت کرد که سر آزاد نخ از نقطة 1 عبور نکند 
و هنگام کشیدن نخ عطف جزوه پاره نشود(. سپس جزوة دوم درست منطبق با جزوة اول 
روی آن قرار داده می شود و سوزن از نقطة 2 وارد شده و از نقطة 1 خارج می شود سپس 
نخ حاصله از جزوة اول و دوم به آرامی کشیده و به هم گره زده می شود. بعد جزوة سوم را 
منطبق با دو جزوة دیگر روی آن ها قرار داده می شود و سوزن از نقطة اول وارد و از نقطة 2 
خارج می شود، برای آنکه جزوة سوم در نقطة 2 به دو جزوة دیگر متصل شود، سوزن از بین 
دو جزوة اول و دوم )در نقطة 2( عبور داده می شود. این عمل سبب می شود تا نخ، به نخ دو 
جزوة دیگر قالب شود و جزوة سوم در نقطة 2 اتصال یابد )در برخی مواقع هم بدون قالب 
انجام می شده است(. سپس جزوة چهارم روی جزوه ها قبلی قرار داده می شود و سوزن از 
نقطة 2 وارد و از نقطة 1 خارج می شود. در اینجا نیز برای اتصال نقطة 1 جزوة چهارم به دیگر 
جزوه ها، سوزن از بین جزوة دوم و سوم عبور می کند تا نخ قالب شود. بعد جزوة پنجم ... 
؛ این عمل تا جزوة آخر از کتاب اجرا می شود. هنگامی که جزوة آخر نیز دوخته شد و نخ از 
نقطة 1 یا 2 قالب شد، یک بار دیگر عمل قالب زدن تکرار و نخ گره زده می شود و اضافة نخ 

بریده می شود )ثابت جازاری، 1375، صص198-196(.

شناخت انواع دوخت به کاررفته
 در صحافی نسخه های خطی ...
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2- دوخت چهارسوزنه: این نوع دوخت نیز یکی دیگر از مرسوم ترین روش های 
دوخت است که همانند دوخت دوسوزنه است با این تفاوت که در بین نقاط 1 و 2 عطف، 
سوزن دو بار دیگر هم عبور می کند. ابتدا روی عطف جزوه ها چهار نقطة 1، 2، 3 و 4 در 
نظر گرفته می شود )دو نقطة 1 و 4 همانند نقاط 1 و 2 در روش دوسوزنه است با همان 
فاصله از لبه ها(، فاصلة دو نقطة 2 و 3 از یکدیگر حداقل 2 سانتیمتر و حداکثر 7 سانتی متر 
است )این فاصله بستگی به کوتاهی یا بلندی طول عطف دارد و هرچه طول عطف جزوه ها 
کوتاه تر باشد این دو نقطه به هم نزدیک ترند(؛ محل این دو نقطه نیز باید نزدیک مرکز عطف 

جزوه باشد.
شیوة اجرای کار و نحوة قرارگرفتن جزوه، همانند روش قبل است با این تفاوت که 
سوزن پس از عبور از نقطة 1 از نقطة 2 خارج می شود و سپس از نقطة 3 داخل و از نقطة 
4 خارج می شود. بعد از قرارگرفتن جزوة دوم روی جزوة اول، سوزن از نقطة 4 جزوة دوم 
داخل و از نقطة 3 آن خارج می شود سپس سوزن از الی نخ نقطة 2 و 3 جزوة اول، عبور 
می کند و از نقطة 2 وارد جزوة دوم و از نقطة 1 آن خارج می شود و دو سر نخ پس از کشیدن 
به یکدیگر گره زده می شود. بعد جزوة سوم روی جزوه های دوخته شده قرار می گیرد و 
سوزن از نقطة 1 وارد جزوة سوم و از نقطة 2 آن خارج می شود سپس سوزن از الی نخ نقاط 
2 و 3 جزوة دوم عبور می کند و از نقطة 3 جزوة سوم داخل و از نقطة 4 آن خارج می شود. 
سپس جزوة چهارم ... و عمل دوخت جزوه ها به همین ترتیب انجام می شود و درپایان 
دوخت هر جزوه، نخ دوخت آن جزوه به نخ جزوة قبلی خود قالب و گره زده می شود )ثابت 

جازاری، 1375، صص198-196(.

دوخت چهارسوزنه

3- دوخت شش سوزنه: شیوة اجرای کار و نحوة قرارگرفتن جزوه، همانند دو روش 
قبل است با این تفاوت که به جای دو یا چهار نقطه روی عطف، شش نقطه را روی عطف 
جزوه ها در نظر می گیرند؛ به این صورت که شش خط راست در عرض عطف به نحوی 
می کشند که این خط ها در هر جزوه به صورت نقطه ای درآید. فاصلة این نقاط از لبه های 
جزوه نباید کمتر از 2 سانتی متر و بیش از 3 سانتی متر باشد این نقاط محل عبور سوزن خواهد 

بود. در این روش سه ردیف نخ درون هر جزوة کتاب دیده می شود )فوالدی، 1394(.

4- دوخت درفشی (رودوزی): به دو صورت است که در یک نوع پس از ایجاد 
سوراخ با استفاده از درفش و به فاصله نیم الی یک سانتی متری از عطف به فواصل مشخصی 
دو الی سه سوراخ ایجاد می شود و نخ پنبه ای با ضخامت زیاد از روی جزوه ها رد می شود 
و سپس جلد به کتاب متصل می شود. در نوع دیگر سوراخ ها مستقیم از روی جلد ایجاد 
می شود و جزوه ها و جلد با استفاده از یک دور دوخت با همان نخ ضخیم پنبه ای به یکدیگر 

متصل می شوند )ثابت جازاری، 1375، صص198-196(.

دوخت شش سوزنه

   

تصویر 1
دوخت دوسوزنه و 
طرح شامتیک دوخت دوسوزنه
(www.qdl.qa)

مهرناز آزادی بویاغچی
محمد حدادی |راضیه سرپوش 
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3- دوخت شش سوزنه: شیوة اجرای کار و نحوة قرارگرفتن جزوه، همانند دو روش 
قبل است با این تفاوت که به جای دو یا چهار نقطه روی عطف، شش نقطه را روی عطف 
جزوه ها در نظر می گیرند؛ به این صورت که شش خط راست در عرض عطف به نحوی 
می کشند که این خط ها در هر جزوه به صورت نقطه ای درآید. فاصلة این نقاط از لبه های 
جزوه نباید کمتر از 2 سانتی متر و بیش از 3 سانتی متر باشد این نقاط محل عبور سوزن خواهد 

بود. در این روش سه ردیف نخ درون هر جزوة کتاب دیده می شود )فوالدی، 1394(.

4- دوخت درفشی (رودوزی): به دو صورت است که در یک نوع پس از ایجاد 
سوراخ با استفاده از درفش و به فاصله نیم الی یک سانتی متری از عطف به فواصل مشخصی 
دو الی سه سوراخ ایجاد می شود و نخ پنبه ای با ضخامت زیاد از روی جزوه ها رد می شود 
و سپس جلد به کتاب متصل می شود. در نوع دیگر سوراخ ها مستقیم از روی جلد ایجاد 
می شود و جزوه ها و جلد با استفاده از یک دور دوخت با همان نخ ضخیم پنبه ای به یکدیگر 

متصل می شوند )ثابت جازاری، 1375، صص198-196(.

دوخت شش سوزنه

   

   

تصویر  2 

تصویر  3 

دوخت چهارسوزنه و طرح شامتیک دوخت 
چهارسوزنه

(اسالم پناه، 1383)

دوخت شش سوزنه
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5- دوخت اُریب: دوختی است که به فاصله های نیم الی یک سانتی متری از یکدیگر 
نخ رد می شود )صادق زاده، 1394(. )در این شیوه برای کتاب با قطر زیاد از نخ پرک در دو 

فاصلة مشخص نیز استفاده می شود.(

6- دوخت قراخانی (فرنگی): با استفاده از نخ پرک انجام می شود با این تفاوت که 
دوخت جزوة اول و آخر کتاب به صورت کامل زده می شود و بقیة جزوه ها یکی درمیان؛ در 
یک جزوه فقط باال و پایین دوخت رد می شود و در جزوة بعدی دوخت از وسط رد می شود 

و در تمام دفعات نخ دوخت از پشت نخ پرک رد می شود.
مشابه همین دوخت را در نوع دیگری با استفاده از تسمة چرمی نیز انجام داده اند؛ ولی 
در این روش دوخت در داخل تمام جزوه ها و همچنین ازطرف عطف از پشت تسمة چرمی 

دیده می شود )محمدلوی عباسی، 1385، ص35(.

   

   

تصویر 4

تصویر 5

دوخت درفشی
طرح شامتیک دوخت درفشی (منبع نگارنده)

دوخت اُریب
و طرح شامتیک دوخت اُریب (منبع نگارنده)

مهرناز آزادی بویاغچی
محمد حدادی |راضیه سرپوش 
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7- نوعی دوخت دیگر مربوط به دفتری متعلق به تاریخ 1323ق است که در آن از منگنة 
فلزی استفاده شده است.

انواع جزوه
از تاکردن چند ورق کاغذ و قراردادن آن ها داخل هم جزوه یا ملیچه شکل می گیرد. تعداد 
برگه های به کاررفته در نمونة جزوه های مشاهده شده در این تحقیق شامل: چهار، شش، 

هشت، ده، دوازده، چهارده و شانزده عدد است.
مرمتگر معموالً برای مرمت یک کتاب تاریخی از همان تعداد برگه برای جزوه بندی 
استفاده می کند که در جزوه بندی اولیة کتاب استفاده شده است. یعنی اگر جزوه بندی اولیة 

   

   

تصویر  7 

تصویر  8 

دوخت قراخانی
و  طرح شامتیک ته دوزی قراخانی 

(www.qdl.qa)

استفاده از منگنه برای دوخت
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کتاب هشت برگی بوده است برای مرمت کتاب هم از جزوه بندی هشت برگی استفاده می کند 
)عتیقی، 1394(.

انواع شیرازه
شیرازة امروزه نواری آماده است مانند روبان به پهنای تقریباً دو سانتی متر که به باال و پایین 
آستربدرقه در محل عطف کتاب چسبانده می شود. شیرازه را قبل از چسباندن پارچه به 
عطف می چسبانند و سپس پارچه را روی آن می کشند تا کار آراسته شود و از گسیختن یا 
دررفتن شیرازه جلوگیری کند. شیرازه عالوه بر زیبایی، باال و پایین کتاب را هم محکم نگه 
می دارد چون در هنگام دوخت سوزن از باال و پایین کتاب رد نمی شود و فقط از بخش 
میانی کتاب می گذرد. شیرازه در قدیم به صورت نخ های رنگی تابیده و بافته شده روی لبة 
عطف و یا نواری دست بافت از نخ ابریشم رنگین بود و شبیه به پارچه بود )محمدلوی 

عباسی، 1385، ص96(.
در کتاب های مشاهده شده در سازمان اسناد و کتابخانة ملی فارس کتاب ها یا به طورکلی 
بدون هیچ گونه شیرازه ای بودند و یا تنها پس از دوخت با همان نخ دوخت به فاصلة حدود 
یک الی دو سانتی متر از ابتدا و انتهای عطف کتاب، بسته به ابعاد کتاب بین هر جزوه را 
می دوختند )به این عمل پیرازه دوزی می گویند(. گاهی روی پارچه ای را می دوختند که 
ته عطف چسبانده شده بود و گاهی مستقیماً روی جزوه های کتاب این دوخت انجام می شد.
در بعضی از کتاب ها برای زیبایی و استحکام بیشتر عالوه بر پیرازه دوزی، به صورت 
نواری نیم سانتی متری -طوری که از بیرون دیده شود- با دو الی سه نخ رنگی، بافت شیرازه 
را انجام داده اند. در برخی کتب دیگر عالوه بر بافتن نخ های رنگی در زیر آن از نوار باریک 

چرمی هم استفاده کرده اند و یا تنها نوار چرمی را در قسمت عطف با نخ دوخته اند.
در کتاب های جدیدتر از یک تکه پارچة رنگی راه راه برای شیرازه استفاده کرده و در 

قسمت عطف چسبانده اند.

   

تصویر 9

جزوۀ کتاب (منبع نگارنده)

مهرناز آزادی بویاغچی
محمد حدادی |راضیه سرپوش 
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تصویر  10 

تصویر  11 

تصویر  12 

جزئيات پیرازه دوزی 
(اسالم پناه، 1383)

نحوۀ شیرازه دوزی
(www.pinterest.com)

شريازۀ بافته شده
 با استفاده از نخ های رنگی
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تصویر 13

تصویر 14

تصویر 15

نوار شیــرازۀ آماده

شیرازه دوزی با استفاده از چرم

پريازه و شريازۀ بافته شده

مهرناز آزادی بویاغچی
محمد حدادی |راضیه سرپوش 



145
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  109

رنگ های به کاررفته در شیرازه
رنگ های به کاررفته در شیرازة کتاب های مشاهده شده یا به صورت تک رنگ از رنگ های 
صورتی، سفید، مشکی، زرد، کرم، سبز پسته ای، قهوه ای، حنایی و خاکستری استفاده 
شده است و یا رنگ هایی با ترکیب زرد-صورتی، سبز-صورتی، سفید-صورتی، سبز-
آبی–زرد–صورتی، سفید– سفید-صورتی، زرد-کرم- صورتی، زرد–سفید– صورتی، 
مشکی، سفید– کرم، نارنجی–مشکی، کرم–مشکی، زرد–قرمز، زرد–بنفش، زرد–نارنجی، 
سبز–قرمز،  سبز–آبی،  سبز–نارنجی،  کرم–سبز،  کرم–نارنجی،  کرم–قرمز،  زرد–کرم، 

حنایی–بنفش و آبی–سفید است.

رنگ های به کاررفته در نخ دوخت
رنگ های به کاررفته در نخ دوخت کتاب های مشاهده شده شامل رنگ های:سفید، کرم، زرد، 
صورتی، سبز، قهوه ای، نارنجی، آبِی روشن، آبِی تیره، قهوه ای، سبزِ پسته ای و مشکی است.

فرم عطف
عطف: سطح پشتی ورق های کتاب، جزوه و امثال آن، که از کنار هم قراردادن و چسباندن 
و دوختن آن ها در محل دوخت یا فقط چسباندن تشکیل می شود. عطف در دو نوع تخت 
و گرد است. عطف تخت، عطفی است که کوژ یا برآمده نباشد و عطف گرد، عطفی است 
که صحاف پس از دوخت چند عدد جزوه، آن ها را با یک دست می گیرد و درحالی که به 
سمت خود می کشد با دست دیگر و با ضربة مشته به گردکردن دو طرف عطف می پردازد 

)محمدلوی عباسی، 1385، ص110(.
کتاب های مشاهده شده در نمونه های بررسی شده اکثراً دارای عطف تخت بودند مگر 

چند جلد که پس از مرمت به وسیلة مرمتگر یا صحاف گرد شده بودند.

اتصال عطف به جلد
در صحافی قدیم معموالً جلد را به عطف می چسباندند و چسب مصرفی هم، سریش، 
سریشم و یا صمغ بوده است. به احتمال زیاد در کشورهای خارجی هنوز از نشاسته، ژالتین 
و کتیرا نیز استفاده می کنند )فیضی راد، 1394(. درصورت استفاده از چسب سریش باید نوع 
مرغوب آن را انتخاب کرد که دارای رنگ روشن تری است؛ البته این نظری شخصی است 

)فیضی راد، 1394(.
در صحافی امروزی بین عطف و جلد فاصله وجود دارد، البته به گونه ای که مانع ورود 
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و تجمع گردوخاک و حشرات شود. در نمونه های موجود نیز از هر دو نوع استفاده شده بود.

نوع ته عطف
صحاف ته عطف کتاب را برای انسجام بیشتر آن پس از دوخت جزوات با استفاده از 
چسب می چسباند. مادة به کاررفته در ته عطف پارچه یا کاغذ است. البته در اغلب مواقع 
هیچ کدام به کار نمی رفته است و تنها با مقدار کمی چسب به این هدف دست می یافته اند. 

در نمونه های مشاهده شده بیشتر از پارچه استفاده شده است.

بحث و ارزیابی
در ادامه نتیجة داده های حاصل از نرم افزار آماری spss براساس بیشترین درصد به کاررفته 
در هر دوره در جدول ها آمده است )مشخصاتی که در هر دورة مشاهده نشد با خط تیره 

مشخص شد(.
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نتیجۀ داده های حاصل از نرم افزار 
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افشار و زند
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طبق نتایج به دست آمده از داده های نرم افزار آماری spss در هر سه دورة )صفوی، افشار 
و زند و قاجار( بیشترین نوع دوخت به کاررفته دوسوزنه و بیشترین نوع جزوه هشت برگی 
است. این نوع دوخت عالوه بر مزایایی که دارد گاهی بدون توجه به طول کتاب انجام شده و 
برای استحکام و جبران ضعف در کوتاهی اتصال نخ دوخت از پیرازه دوزی و شیرازه بندی 
استفاده شده است. همچنین بیشترین نوع فرم عطف، تخت است؛ بیشترین نوع اتصال عطف، 

چسبیده است و بیشترین نوع ته عطف، پارچه است.

نتیجه گیری
درنتیجة مطالعات و بررسی های انجام شده روی نمونه های موجود در مخزن نسخ خطی 
سازمان اسناد و کتابخانة ملی فارس، در دوخت های به کاررفته از دورة صفویه تا قاجار از 
دوخت دوسوزنه، چهارسوزنه، شش سوزنه، درفشی )چه از روی جلد چه قبل از نصب 
جلد(، دوخت اُریب در فواصل نیم سانتی متری، دوخت قراخانی )با استفاده از نخ پرک 
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و تسمة چرمی( و تعداد محدودی هم از میخ و منگنة فلزی به جای نخ استفاده شده بود 
که به احتمال زیاد به جز سه نمونة اول، دیگر دوخت های مذکور در مرحلة مرمت کتاب ها 
به کار رفته است؛ همچنین بیشترین نوع دوخت به کاررفته دوسوزنه است. نوع جزوه های 
به کاررفته در این دوران، چهار، شش، هشت، ده، دوازده، چهارده و شانزده برگی است. 
در کتب خطی موجود در سازمان اسناد و کتابخانة ملی فارس متعلق به دوران صفویه تا 
قاجار یا به طورکلی شیرازه وجود ندارد یا تنها پیرازه دوزی انجام شده که نقش استحکام را 
داشته است. در برخی دیگر از کتاب ها عالوه بر پیرازه دوزی، شیرازه را هم به کتاب بافته اند. 
همچنین در برخی دیگر به جای نخ های رنگی بافته شده از نوار چرمی استفاده کرده اند. 
در کتاب های جدیدتر یک تکه پارچة رنگی راه راه برای شیرازه استفاده شده است. در نخ 
دوخت، شیرازه و پیرازة این کتب چه به صورت تک رنگ و چه استفاده از چند رنگ 
مختلف، تنوع رنگی بسیار زیادی دیده می شود. ازلحاظ فرم عطف، اکثر این کتب فرم 

تخت دارند و مستقیماً به جلد چسبیده اند.
پیشنهاد می شود موقع مرمت و صحافی برای حفظ دوام و اصالت آثار -که از اهداف 
این مقاله هم هست- تا جای ممکن -درصورتی که اثری از دوخت قبلی کتاب باقی مانده 
باشد و دارای دوخت خوبی باشد- از همان روش دوخت قبلی اثر استفاده شود؛ در غیر این 

صورت با تدبیر بیشتر دوخت مناسب آن کتاب را انتخاب کنیم.
بدیهی است که آمار و نتایج پژوهش حاضر مربوط به منابع موجود در سازمان اسناد و 
کتابخانة ملی فارس است و ممکن است این نتایج با موجودی دیگر مراکز کتابخانه ای متفاوت 

باشد. بررسی و مقایسة موجودی مراکز دیگر نیازمند مطالعه و پژوهش بیشتر است.
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