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 خطی کتابخانه مرکزی ومرکز اسناد دانشگاه تهران هاینسخه جلد بررسی ویژگی
 *2، فریبا حری1اشرف السادات بزرگی

 

 28/7/1399تاریخ پذیرش1399 /19/02تاریخ دریافت 
 چکیده:

نشگاه خطی موجوددرکتابخانه مرکزی ومرکز اسناد دا هاینسخهبررسی ویژگی جلد  وهدف اصلی این پژوهش شناخت هدف: 

 تهران است.

شد از امل میجلد را ش 11630 جامعه مورد مطالعه این پژوهش که تعداد پژوهش حاضر بااستفاده از رویکردی توصیفی و :روش

 .نسخه خطی به صورت نمونه درنظر گرفته شد جلد 1160 طریق نمونه گیری تصادفی تعداد

رد سیاهه وارسی جزئیات ظاهری هر نسخه انتخاب، استخراج ووا ابزار گرد آوری اطالعات یک سیاهه وارسی محقق ساخته است که

 است.جام شده ان spssگردیده است وبا استفاده از نرم افزار اکسل تجزیه وتحلیل آماری عناصر اطالعاتی توسط نرم افزار 

ست ادرصد بوده  80.3 برابر جلدها بیشتر از جنس چرم وتیماج .با بررسی ویژگی جلدهای بکاررفته مشخص گردیدکه : هایافته

 مورد وبرابربا 373 ربی بادرصد بوده است و بیشترین تزئینات جلد مربوط به ض 23.9 مورد و 277وبیشترین موضوع مربوط به ادبیات با 

مورد از نسخ  298 ها به تعداددررنگ جلد نسخه .درصد بوده است 52.5 موردبرابربا 602 جلد درقطع ربعی بادرصد وبیشترین  32.2

درصد در  24.1د برابر با مور 279اندوبیشترین جلد درتاریخ به ترتیب داشته درصد با بیشترین جلد به رنگ مشکی 25.7خطی برابر با 

مورد برابر  108م و نهایتًا درصد در قرن سیزده 30.9مورد برابر با  359در قرن دوازدهم،  درصد 17.3مورد برابر با  201قرن یازدهم، 

درصد یا صحاف نداشته  99.7درصد دارای صحاف بوده و  0.3تنها سه نسخه برابر با درصد در قرن سیزدهم بوده اندو با داشتن  9.3با 

های ه تزئینات جلد درقرنومی توان نتیجه گرفت کاند ای کتابه بودهدرصد از جلدها دار 6/0 و و یا صحاف آن نامشخص بوده است.

 مختلف متفاوت بوده و دیگر آنکه تزئینات جلد با موضوع ارتباط دارد.

 .کتابخانه مرکزی ومرکز اسناد دانشگاه تهران ،خطی هاینسخه، خطی هاینسخهجلد  های کلیدی:واژه
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 مقدمه

گذشااته  آثااارمهم تماادن بشااری شااناخته شااده اساات و در کشااور مااا ایااران،کتاااب و کتابخانااه از دیرباااز از 

ترین آثااار دیرینااه دارد. اگرچااه پاایش از ظهااور اسااالم اطالعااات کااافی در ایاان باااب نااداریم ولاای قاادیمی

کتاباات کااه در کتاااب الفهرساات اباان ناادیم سکاار شااده در اسااتخر فااارس یتخاات جمشااید  الااوا  گلاای 

الااوا  علااوم مختلااف آن زمااان منقااور و نوشااته شااده بااود بااه گفتااه زیااادی وجااود داشااته کااه باار روی ایاان 

ایاان مااورک اسااکندر پااس از گشااودن تخاات جمشااید دسااتور داد تااا از آن الااوا  آن ااه را کااه مفیااد بااوده 

ترجمااه و نسااخه باارداری کننااد و بااه شااهر اسااکندریه در مصاار حماال نماینااد. ایاان گفتااار اباان ناادیم بااا 

ایاان الااوا  کاه بااه زبااان پارساای باسااتان و ایالماای در زیاارزمین کاااک اکتشااف باااقی مانااده تعااداد زیااادی از 

ش. توسااط هرتساافلد خاورشااناس آلمااانی کشااف شااد ماارتبط اساات. یاحسااانی،  1312آپادانااه در سااا  

1361 . 

هااای شاادند حکاام جلااد را داشااتند کااه جزوههااا کااه ازچاارم وچااوب وفلااز ساااخته میداندرآغاااز جاازوه

هااا بکااار دانشااد ایاان جاازوهوبعااد از آنکااه جلااد ساااخته می شااد.میهااا محافظاات روی هاام دربااین آن

مایاال ی گردیاادآمااد کااه همااه جزوهااا در یااک محفظااه روی هاام گذاشااته ماای شدوشاایرازه میصااحافت می

ثمااره تحقیقااات وتااامالت دانشاامندان ومتفکااران جامعااه بالمااا  دراوراقاای از کاغااذ یااا .  1353هااروی،

پااذیری درمقاباال حااوادی طبیعاای ت حاصااله بااه دلیاال آساایبمکتوبااا شااد.پوساات نگاشااته ونگهااداری می

بااه وساایله  "تر از کاغااذ بااوده اساات کااه ایاان مهاام عموماااًهااای مقاااوموماارور زمااان بارجبااار نیازمنااد حفا 

بناااابراین هنااار  شاااده اسااات.جلااادهای محکااام واساااتوار سااااخته شاااده از پوسااات حیواناااات، تااا مین می

حااافا اوراک کتاااب از  تکمیاال شااد زیاارا جلااد، خطاای بااا صااحافی وجلااد سااازی هاااینسااخهکتابسااازی 

آثااار  آساایبهای احتمااالی اساات امااا باگذشاات زمااان وبااه سوک هنرمناادان باساالیقه ونوآوریهااای آنااان،

های نفااایس تاااکنون در مجموعااه "هااای مختلااف هنااری بااه منصااه ظهااور رسیدوبع اااای در ساابکارزنااده

شااد نوباات هنرنمااایی طاااط ونقاااش تمااام میوقتاای کااار خ "نتیجتاااً خطاای درجهااان بااه یادگااار مانااده اساات.

هااایی کااه نویساانده بااه بااه صااحاف ماای رساایدووظیفه اوبااود کااه بااا ساااختن جلااد وساایله حفاظاات ورک

دهااد کااه جلاادهای اولیااه در نهایاات های تاااریخی نشااان میبررساایزحمات بساایار نوشااته بااود فااراهم آورد. 

شااوند واز نفااوس فااراوان وط میسااادگی بااود. نخسااتین جلاادهای کتااب اسااالمی بااه قاارن سااوم ه.ک. مرباا

کنااد. بعاادها بااه ماارور ایااام نقااوش ساااد ه وهندساای وگااره بناادی باارروی جلاادهای قبطاای هااا حکایاات می

هااای خاصاای آویزهاااول کی هااا تزئین هااا،ترنل چااوبی وچرماای رواج یافاات وبااه تاادریل در مرکزجلااد،

کااه جلاادهای بساایار  قاارن نهاام ه.ک.بااود درایااران دردوره تیمااوری، "کمااا  جلااد خصوصاااً مرسااوم شااد.

هااای کتاااب ح ااور جلااد سااازان درکارگاااه نفیساای درشاایراز وهاارات ودیگاار وریااات ساااخته شاادند.

هااا وساایرهای منقااوش اینااان درآغاااز نقااوش مااورد نیاااز را از ترنل بااه حساااب آمااد. سااازی امااری ضااروری

ات، بااه عاریاات گرفتنااد وکاام کاام دامنااه موضااوعات را بااه حیواناا"ه.ک. 8و  7قاارن "اعااراب مملااو  
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نباتااات، نقااوش و تصاااویر گاال و اساالیمی گسااترش دادنااد وآنهااا  ، ایپرناادگان یاعاام از واقعاای و افسااانه

 . 1379یوفادارمرادی، را زرکوبی سرد نمودند

خطاای نشااانگر یااک بعااد از هناار وصاانعت شااامل ساابک ونااوع تااذهیب، نااوع  هاااینسااخههاار یااک ازجلااد 

جااه باه گسااتردگی هناار واتجانس وهناار ترسایم باارروی جلااد وتزئیناات باااویژگی تاااریخی وتمادنی اساات. ب

هااای مختلااف در اثاار شاارایط دوره ویژگاای انااواع جلااد در جلااد سااازی درتاااریخ تماادن اسااالمی نااوع و

 جلااد ازجملااه انااواع جلاادهای چرماای،. ویژگاای کااردغییاار میتونیااز نساابت بااه محتااوی هرنسااخه تفاااوت م

انااد: او  جنبااه هنااری از چنااد نظاار قاباال توجه تزئینااات روی جلااد وکتابااه جلااد قطااع جلااد، مقااوایی و

بااا توجااه  هاا باار روی جلادها.دوم از جنبااه جغرافیاایی وسااوم رابطاه میااان جلاادها وماتن و کتاااب وآرایشای،

هنار جلادآرایی  کاه باااسات جلاد نساخه خطای  17000 دارای  تهارانکتابخاناه مرکازی دانشاگاه به اینکاه 

ضاروری اسات. از اینارو، موضاوع بیاان شاده  باا رابطاه یاک پاژوهش مساتقل در انجاام  ؛ لاذامزین هساتند

 ها پرداخته شود.به بررسی این ویژگیدر این 

 سؤاالت پژوهش

مربوط به چه های خطی موجود درکتابخانه مرکزی بیشترین وکمترین جلد نسخه .1

 های تاریخی هستند؟دوره

 خطی موجود درکتابخانه مرکزی دانشگاه تهران هاینسخهبیشترین وکمترین جنس جلد  .2

 از چه نوع جنسی هستند؟

های خطی موجوددرکتابخانه مرکزی دانشگاه تهران بیشترین وکمترین جلد نسخه  .3

 دربرگیرنده چه موضوعاتی است؟

خطی موجود درکتابخانه مرکزی دانشگاه تهران دارای  یهانسخهبیشترین وکمترین جلد  .4

ناتی هستند؟چه  ی  تزئ

خطی موجود درکتابخانه مرکزی دانشگاه  هاینسخهنام صحاف بر روی چه تعداد ازجلد  .5

 تهران است؟

 های خطی موجوددر کتابخانه مرکزی دانشگاه دارای کتابه هستند؟چه تعداداز جلد نسخه .6

خطی موجود درکتابخانه مرکزی دانشگاه تهران شامل  هاینسخهبیشترین وکمترین جلد  .7

 باشند؟چه نوع قطع می

خطی موجود درکتابخانه مرکزی دانشگاه  هاینسخهبیشترین وکمترین جلد دربرگیرنده  .8

نوع زبانی هستند؟ تهران برحسب  نگارش ازچه 
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 روش پژوهش

خطاای  هاااینسااخهجامعااه آماااری شااامل مجموعااه  رویکااردی توصاایفی انجااام شااده اساات. پااژوهش بااا

 1160 از طریااق نمونااه گیااری تصااادفی تعااداد ؛اساات 11630کتابخانااه مرکاازی دانشااگاه تهااران بااه تعااداد 

کااه براساااس جزئیااات  گااردآوری اطالعااات جلااد نسااخه خطاای بااه صااورت نمونااه درنظاار گرفتااه شااد.

های پااژوهش باارای ولی از یافتااهجاادا و وارد ساایاهه وارساای گردیااده اساات ظاااهری هاار نسااخه اسااتخراج و

ناارم افاازار و در  واطالعااات اسااتخراج شااده از نسااخ درآن وارد شااد ترساایم شااد هاااتجزیااه وتحلیاال داده

هااا تهیااه وآمارهااای فراواناای وتجزیااه وتحلیال آمارهااای عناصاار اطالعاااتی توسااط ناارم افاازار اکسال جاادو 

spss .انجام شده است 

 های پژوهشیافته
ی دوره تاریخی جلد نسخ خطی مورد مطالعهتوزیع فروان .1جدول   

 درصد فراوانی تاریخ

 0.1 1 قبل از قرن پنجم

 0/16 186 بین قرن پنجم تا دهم

 1/24 279 قرن یازدهم

 3/17 201 قرن دوازدهم

 9/30 359 قرن سیزدهم

 3/9 108 قرن چهاردهم

 2/2 26 نامشخص یفاقد قرن 

 0/100 1160 جمع

 ،خطای یاک ماورد قبال از قارن پانجم باوده هااینساخهباتوجه به فروانای جلاد برحساب نگاارش وکتابات 

 359 ،مااورد قاارن دوازدهاام  201 ،مااورد قاارن یااازدهم  279 .مااورد بااین قاارن پاانجم تااا دهاام اساات  186

 .استمورد بدون تاریخ  26 مورد قرن چهاردهم و 108 ،مورد قرن سیزدهم

 برحسب موضوع نسخ خطی مورد مطالعه توزیع فراوانی جلد .2جدو  

 درصد فراوانی موضوع

 9/23 277 شعر و ادبیات

 3/12 143 فقه

 3/10 119 عقاید و دین

 1/9 106 عرفان

 3/8 96 تاریخ

 9/4 57 طب

 6/3 42 ادعیه

 2/3 37 نجوم

 8/2 33 فلسفه

 8/2 32 کالم
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 8/2 32 صرف و نحو

 7/2 31  یمجموعه و موضوعات دیگر گوناگون

 6/2 30 منطق

 3/2 27 تفسیر

 2/2 25 اخالک

 9/1 22 فرهنگ

 8/1 21 ریاضی

 3/1 15  علوم یفیزیک، کیمیا یا شیمی

 7/0 8 قرآن

 4/0 5 جغرافی

 2/0 2 موسیقی

 0/100 1160 جمع

نتایل حاکی  موضوع نسخ خطی باجلد مورد مطالعه به ترتیب بیشترین فراوانی آورده شده است. .2 در جدو 

است  درصد بیشترین فراوانی را داشته 23.9مورد و  277با  شعر و ادبیاتاز آن است که نسخ خطی با موضوع 

 دارد. را فراوانی درصدکمترین 0.2مورد و  2با  موسیقیجلد نسخ خطی با موضوع  و

 یع فراوانی قطع نسخ خطی مورد مطالعهتوز.  3جدو  

 درصد فراوانی قطع

 5/52 609 ربعی

 7/20 240 وزیری

 7/11 136 رحلی

 2/8 95 بغلی

 4/5 63 خشتی

 2/1 14 جیبی

 3/0 3 جانمازی

 0/100 1160 جمع

 

درصد  5/52 و 609قطع ربعی با فراوانی  قطع سلطانی در این مجموعه بررسی شده موجود نبوده است.

 گیرد.درصدکمترین را دربرمی 3/0 و 3بیشترین و قطع جانمازی با فروانی 

 توزیع فراوانی داشتن جلد بیاضی در نسخ خطی مورد مطالعه .4جدو  

 درصد فراوانی بیاضی جلد

 1.8 21 دارد

 2/98 1139 ندارد

 0/100 1160 جمع

ی که دارای جلد بیاضی می باشندبا فراوانی هاینسخهمورد بررسی شده  1160از مجموع  4در جدو  شماره 

 باشد.درصد می 8/1 و 21
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 . توزیع فروانی جنس جلد نسخ خطی مورد مطالعه5جدو .

 درصد فراوانی جنس جلد

 3/80 932 تیماج

 9/10 127 مقوا

 2/3 36 یارکی روغنی

 1/2 24 گالینگور

 3/1 15 پارچه

 0/1 12 کاغذی

 5/0 6 ساغری

 4/0 5 مخمل

 3/0 3 میشن

 0/100 1160 جمع

 

دهد که . نشان می5است. با توجه به آمارهای موجود در جدو  وضعیت جنس جلد نسخ خطی بررسی شده 

 0.3با بیشترین درصد و  است.درصد دارای جنس جلد از نوع تیماج بوده 80.3مورد از نسخ خطی برابر با  932

 باکمترین درصد است. درصد میشن
 توزیع فروانی رنگ جلد نسخ خطی مورد مطالعه .6جدو  

 درصد فراوانی رنگ جلد

 7/25 298 مشکی

 7/13 159 ایقهوه

 4/13 156 تریاکی

 5/12 145 سرک

 3/5 61 عنابی

 1/5 59 سبز

 7/4 55 حنایی

 2/3 37 زرد

 9/0 11 آلبالویی

 3/2 27 دیگر هایرنگ

 1/13 152 بدون رنگ

 0/100 1160 جمع

 

وضعیت رنگ جلد نسخ خطی مورد مطالعه ارزیابی شده است. با توجه به نتایل جدو  فوک،  .6جدو  در 

وکمترین رنگ استفاده شده رنگ آلبالویی مورد  298بارترین رنگ استفاده شده در جلدها رنگ مشکلی با 

 جلد است. 11با 
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 یع فراوانی تزیینات جلد نسخ خطی مورد مطالعهتوز .7جدو 

 درصد فراوانی تزئینات جلد

 1/53 616 ساده ی نقش بدون

 2/32 373 ضربی

 9/7 92 ترنل

 7/5 66 زرکوب

 8/4 56 جدو 

 9/2 34 دار سرطبل

 6/2 30 وبوته گل

 0/2 23 سرترنل

 9/1 22 زر به آراسته

 3/1 15 سوخت

 8/0 9 ل کی

 3/0 3 حیوانات

 3/0 3 اسلیمی

 3/0 4 کمند

 1/0 1 رنلت نیم

 1/0 1 دیگر نقوش

 1160 100% 

 

 باارتااوان نتیجااه گرفاات کااه بیشااترین تزئینااات می  7توجااه بااه جاادو  ها وبااادرمااورد تزئینااات جلااد نسااخه

سار طبال، گال وبوتاه و سارترنل، آراساته  جادو ، زرکاوب، تارنل، ها باه ترتیاب ضاربی،روی جلد نساخه

اساالیمی وتصاااوبر حبوانااات بااوده  ل کاای ودرنهایاات کمتاارین تزئینااات مربااوط بااه کمنااد، سااوخت، بااه زر،

 نوع ضربی است. است ومی توان گفت که تزئین جلد نسخ بیشتر از

 
 توزیع فروانی جنس عطف نسخ خطی مورد مطالعه .8 جدو 

 درصد فراوانی جنس عطف

 5/9 110 تیماج

 4/1 16 پارچه

 2/1 14 میشن

 3/0 3 مقوا

 3/0 3 کاغذی

 2/0 2 گالینگور

 2/87 1012 هم جنس باجلد

 0/100 1160 جمع

خطاای کااه براساااس آن جلاادهایی کااه جاانس عطااف آنهااا  هاااینسااخهدرمااورد جاانس عطااف درجلااد 

موردمیشاان  14 مااورد پارچااه و 16و  مااورد از جاانس تیماااج 110 تعااداد باااخود جلااد متفاااوت بااوده اساات،
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یجاه گرفات کاه درایان تاوان نتباا توجاه باه جادو  می مورد مقوا ویاا کاغاذ ویاا گاالینگور باوده ا ناد. 8و 

 اند.بررسی بیشترین نوع جنس عطفهای متفاوت ازجلد بیشتر از نوع تیماج بوده

 توزیع فروانی رنگ عطف در نسخ خطی مورد مطالعه .9جدو  

 درصد فراوانی رنگ عطف

 8/3 44 ایقهوه

 2/2 26 تریاکی

 ½ 24 سرک

 6/1 19 مشکی

 4/0 5 سبز

 2/0 2 آلبالویی

 2/0 2 زرد

 2/0 2 حنایی

 3/0 3 دیگر هایرنگ

 1/89 1033 هم رنگ جلد

 0/100 1160 جمع

 توزیع فراوانی دارا بودن کتابه در نسخ خطی مورد مطالعه 10جدو  

 درصد فراوانی کتابه

 6/0 7 کتابه دارد

 4/99 1153 داردنکتابه 

 0/100 1160 جمع

دارا بااودن کتابااه در نسااخ خطاای بررساای شااده شااود وضااعیت مشاااهده می .10همااان طااور کااه در جاادو  

درصااد کتابااه وجااود داشااته  0.6مااورد از نسااخ خطاای براباار بااا  7دهااد کااه تنهااا در اساات. نتااایل نشااان می

 درصد کتابه وجود نداشته است. 99.4نسخه برابر با  1153است و در 
 توزیع فراوانی جلد برحسب زبان نگارش جلد نسخ خطی مورد مطالعه .11 جدو 

 درصد فراوانی زبان

 2/49 571 فارسی

 1/40 465 عربی

 7/8 101 فارسی و عربی

 2/1 14 ترکی

 7/0 8 فارسی، ترکی عربی

 1/0 1 اوستایی و پهلوی

 0/100 1160 جمع
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 . توزیع فراوانی مشخص بودن صحاف در نسخ خطی مورد مطالعه12جدو  

 درصد فراوانی صحاف

 3/0 3 صحاف دارد

 7/99 1157 ندارد یا نامشخص استصحاف 

 100 1160 جمع

درصد دارای  0.3نسخه بررسی شده تنها سه نسخه برابر با  1160از مجموع دهد که نشان می12نتایل جدو 

درصد یا صحاف نداشته و یا صحاف آن نامشخص بوده  99.7نسخه برابر با  1157صحاف بوده و در مقابل 

 است.

 نتیجه گیری

ها ها وتجزیه وتحلیل های صورت گرفته برروی دادهبه بحث درمورد نتایل حاصل از بررسیدراین پژوهش 

براساس نتایل به دست آمده از جداو  مربوط به توزیع فراوانی، بررسی وها می پردازدپرداخته وبه ارزیابی یافته

درصد وپس  9/30ار دهد که بیشترین جلد نسخ خطی در قرن سیزدهم با مقدتاریخ جلد نسخ خطی نشان می

با در نظر گرفتن به فرضیه او  نسیت بین تزئینات ودوره  اند.درصد بیشترین بوده 1/24 آر آن درقرن یازدهم با

تزئین سرطبل  "توان نتیجه گرفت که تزئینات جلد درقرن های مختلف متفاوت بوده است مثالًتاریخی جلد می

به بیشترین  13اند وتزئین جلد باترنل درقرن بیشترین را دارا بودهیازدهم ودوازدهم به ترتیب  در جلدها درقرن

پس تزئینات جلد دردوره های تاریخی نسخ خطی باهم یکسان  به کمترین حد خود رسیده است. 14ودر قرن 

درصد قطع  52.5 مورد از منابع برابر با 609خطی با نتایل  هاینسخهوطبق جدو  توزیع فروانی قطع  نیست.

است. درمورد درصد دارای جنس جلد از نوع تیماج بوده 80.3مورد از نسخ خطی برابر با  932یشترین.. ربعی ب

درصد با بیشترین جلد به رنگ  25.7مورد از نسخ خطی مورد بررسی برابر با  298 ها به تعدادرنگ جلد نسخه

 اند.داشته مشکی

که بیشترین فراوانی در موضوع ادبیات وشعر  دهدوطبق جدو  توریع فراوانی موضوعات نسخ خطی نشان می

درصد بوده  2 مورد و 2وکمترین موضوع مربوط به موسیقی با  درد به خود اختصاص داده است. 9/23 و 277با 

است. وطبق جدو  توزیع فراوانی تزئینات جلد نسخ خطی مورد مطالعه بیشترین تزئینات مربوط به نوع ضربی 

باتوجه به  درصد است وبعد از آن ترنل وزرکوب بیشترین فراوانی را دارا هستند. 2/32مورد ومقد آر  373با 

توان نتیجه گرفت که تزئینات جلد با نسبت بین تزئینات وموضوع جلددر برگیرنده نسخ خطی می فرضیه دوم،

درنسخ خطی  تاریخی بیشتر وتزئین سرطبل دار بیشتر هاینسخهمثالً تزئینات سرترنل در  موضوع ارتباط دارد.

توان نتیجه گرفت که با موضوع ادبیات وشعر وهم نین تزئین ضربی هم بیشتر با موضوع ادبیات است. پس می

کمترین مورد  1دهد که نشان می هاینسخهطبق نتایل تاریخهای جلد  هم نین تزئینات با موضوع ارتباط دارد.

درصد بین  16مورد برابر با./ 186اند. نگارش یافته درصد در قرن پنجم و قبل از آن 0.1از نسخ خطی برابر با 

درصد در قرن  17.3مورد برابر با  201درصد در قرن یازدهم،  24.1مورد برابر با  279قرن پنجم تا قرن دهم. 

درصد در قرن سیزدهم  9.3مورد برابر با  108درصد در قرن سیزدهم و نهایتاً  30.9مورد برابر با  359دوازدهم، 

 ند.ابوده
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 پیشنهادات برای پژوهش آینده:-

جلدنسااخه بااوده کااه باتوجااه بااه  1160 درایاان پااژوهش مبنااای اطالعاااتی کااه انتخاااب شااد شااامل -1

های دیگااری از ایاان شااود نمونااهجامعااه وساایع آماااری کتابخانااه مرکاازی داتشااگاه تهااران پیشاانهاد می

 جامعه مورد بررسی قرار گیرد.

ای دانشااگاه تهااران شااامل دانشااکده دانشااکده هایخطاای کتابخانااه هاااینسااخهشااود جلااد پیشاانهاد می -2

 الهیات وپزشکی بررسی گردد. ادبیات،

های بررساای تطبیقاای جلاادهای نسااخه خطاای کتابخانااه مرکاازی بااا جلدنسااخه هااای خطاای کتابخانااه -3

 شود.دیگر پیشنهاد می

 شود.های تاریخی مختلف پیشنهاد میخطی در دوره هاینسخهبررسی تطبیقی جلدهای  -4

 منابع:
 

 تهران، ،های کتابخانه سلطنتیفهرست آلبوم  ،1357ی بدری ،آتابای-

علماای وفرهنگاای،  تهااران: ، ترجمااه احمااد بیرشااک و دیگااران،(، میررراا ایررران1388آربااری و دیگااران ی -

 چاپ چهارم.

 سمت. تهران: ترجمه یعقوب آژند، "هنر ومعماری اسالمی"  1386ری اردوالگ گرابر، ی اتینگهاوزن،-

 امیرکبیر. تهران، ،( جلدها و قلمدانهای ایرانی1368محمد تقی، ی احسانی،-

خطاای کتابخانااه  هاااینسااخهتاااریخ یاکتیبااه در مجموعااه  ،جلرردهای دارای رقرر   .1381ی سوساان، اصاایلی،-

 406-397پاییز وزمستان. ،6سا  سوم دفتر  نامه بهارستان، مرکزی دانشگاه تهران،

 تهااران کتابخانااه: مجموعااه پااانزده گفتااار وکتابشناساای درباااره رواقاای، ،صررحافی سررنتی  1357ایاارج، ی افشااار،-

 مرکزی ومرکراسناد دانشگاه تهران.

 396-329نامه بهارستان سا  سوم پاییز وزمستان  ،ومجلد گری صحافی  1381افشار، ایرج، ی-

ایاارج، ی-- امااه بهارسااتان، سااا  خطرری ٔ  کتابرره سررازی برجلررد نسررخه  1381افشااار،  ن  1 دوم، شااماره، 
 بهاروتابستان

مرکز اسناد دانشگاه تهرران  کتابخانه مرکزی و خطی هاینسخهفهرست ( 1391ی ،فریباافکاری،  -

ه :تهران ،19 ج  مرکز اسناد کتابخانه مرکزی و: دانشگاه تهران مجلس شورای اسالمی، کتابخان

ترجمااه داریااوش کریماای، فصاالنامه ؛ ( هنررر ترر هیج و جلرردهای اسررالمی در ایررران1373باربااارا، ی برنااد، -

 ، تهران.26هنر، شماره 

 تهران موسسه مطالعات هنر اسالمی. ترجمه مهنازشایسته فر، ،هنر اسالمی  ،1383ی باربارا، برند،-

 سمت. تهران: ، ترجمه یعقوب آژند،،هنر ومعماری اسالمی ، 1386ی شیالوجاناتان بلوم، بلر،-

 انجمن آثارملی. تهران: ،کتابهای خطی کتابشناسی  ،1353ی مهدی، بیانی، -

 ، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.5 ، جسیری در هنر ایران ، 1387ی آرتورواکرمن، فیلییس، پوپ،-
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سیدحسااین مرعشاای، نامااه  ترجمااه: ،صررحافی ودسررتورالعمی هررای مخ ررو   ،1381ی ایااو پااورتر، -

 .423-430 ، پاییز وزمستان، ص6 بهارستان، سا  سوم، شماره دوم، دفتر

 340 ، ص18 ، دائرالمعارف بزرگ اسالمی، ججلد و جلدسازی  ،1389ی پوروش، بیتا،-

 65، ص 49، هنر و مردم دوره جدید شماره کتاب آرایی در ایران ، 1345تجویدی، علی اکبر، ی -

مرکررز اسررناد  خطرری کتابخانرره مرکررزی و هرراینسررخهفهرسررت   ،1389ی ساایدمحمد حسااین، حکاایم، -

 دانشااگاه تهااران، مرکااز اسااناد مجلااس شااورای اسااالمی، مااوزه و کتابخانااه، تهااران، ،20 ج تهررران،دانشررگاه 

 .کتابخانه مرکزی ومرکزاسناد

 تهاااران:"مجموعاااه پاااانزده گفتاروکتابشناسااای دربااااره وراقااای وصاااحافی " 1357ی احماااد ساااهیلی خوانسااااری، -

 کتابخانه مرکزی ومرکز اسناد دانشگاه تهران.

کتابخانرره اهرردایی سررید محمررود خطرری  هرراینسررخه فهرساات  1338-1332تقاای، ی محمااددانااش پااژوه، 

 دانشگاه تهران تهران: ،7-3 جمشکوه به کتابخانه دانشگاه تهران، 

، 18-8 ج، خطرری کتابخانرره مرکررزی هرراینسررخه فهرسررت  ،1364-1339تقاای، ی محمااددانااش پااژوه، -

 : دانشگاه تهرانتهران

امه بهارستان سا  چهارم،  ترجمه سید محمد حسین مرعشی، ،وجلدسازی(، جلد 1382ی دروش، فرانسوا،- ن
هار وزمستان، دفتر  ش،  8 و 7او  ودوم، ب

انسانی  تهران: :تاریخ کتاب آرایی دردوره اسالمی  ،1386ی زهرا رهنورد،- مرکز تحقیق وتوسعه علوم 
 سمت.

 .35-34 ، ص49شماره  دوره جدید، هنر ومردم، ،جلدهای ایرانی  1345ی محسن، صبا، -

 یپژوهشاانامه نسااخه شناساای نسااخ خطاای فارساای ، تهااران: (، نسررخه شررناخت1390ی علاای، صاافری آک قلعااه،-

 میرای مکتوب

کتابخانااه مرکاازی ومرکااز  صااحافی ساانتی، تهااران: ،"اسررتادان جلررد سرراز" ،1357ی احمااد طاااهری عراقاای،-

 اسناد دانشگاه تهران.

کتابخانااه  تهااران: مجموعااه پااانزده گفتااار وکتابشناساای، "حافیابزارهررای صرر" ،1357ی محمااد حسااین عتیقاای،

 ومرکز اسناد دانشگاه تهران. مرکزی

 و سااازمان اسااناد تهااران: ،اصرروو ومبررانی نسررخه شناسرری درکتررج خطرری ، 1382حبیااب ا ، ی عظیماای،-

 .کتابخانه ملی

دانشرگاه  خطری کتابخانره مرکرزی ومرکرز اسرناد هراینسرخهفهرسرت   ،1394ی پریساا کرم رضاایی،-

کتابخانااه  دانشااگاه تهااران، کتابخانااه مااوزه ومرکااز اسااناد مجلااس شااورای اسااالمی، ، تهااران:21ج. تهررران،

 مرکزی ومرکز اسناد.
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، ساایری درهناار ایااران، آرتااراپم پااوپ، ترجمااه نجااف دریااا بناادری، "جلدسررازی" 1387ی امیاال، گراتااز ،-

 .5ج. تهران: انتشارات علمی وفرهنگی.

 ، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.( لغات و اصطالحات فن کتابسازی1353ی غالمرضا،مایل هروی،  -

 ، بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس.کتاب آرایی درتمدن اسالمی  ،1372ی نجیب، مایل هروی، -

 ، بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.نقد وت حیح متون  ،1369نجیب ی مایل هروی، -

 ، دائره المعارف کتابداری، تهران: کتابخانه ملی.جلدسازی  ،1381ی ب،نجی مایل هروی، -

خطاای آقااای سااید محمااود مشااکات بااه کتابخانااه مرکاازی  هاااینسااخهفهرساات   ،1330-32ی علینقاای مناازوی،-

 دانشگاه تهران. تهران: ،2 و 1 ج دانشگاه تهران،

 بنیاد فرهنگ ایران. تهران: ،گلستان هنر احمد، وسهیلی خوانساری،  1352ی احمد منشی قمی، -

 تهااران: مجموعااه پااانزده گفتاروکتابشناساای، روکررش جلررد وانررواع آن،  ،1357ی فخرالاادین نصاایری امیناای،-

 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

، تهااران: مجلااس اصرروو و قوا ررد فهرسررت نگرراری در کتررج خطرری ، 1379ی وفااادار ماارادی، محمااد، - 

 شورای اسالمی.

 ، ترجمه هوش آسر آسرنوش، تهران: سروش.صحافی وجلدهای اسالمی  ،1366هالدین، دانکن، ی-

 ، تهران: کما  هنربوم سنتی در هنرهای ایرانی ، 1382ی هراتی، محمد مهدی ومهدی عتیقی -

 ، تهران: امیرکبیر2 ج ، ترجمه تیمور قادری،تاریخ اسالم کمبریج  1383پی. ام.ودیگران، ی هولت، -
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 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران 10896شماره 

باکتیبااه دورتااارورآن درون کتیبااه غزلاای از  جلاادروغنی دورو، بااا تاارنل وساارترنل ول کاای وجاادو ،

 حافا نوشته شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 
 مرکزی به نام جنات الوصا  4731نسخه خطی به شماره  -2تصویر  

 جلد روغنی آراسته با گل وبوته وپرنده به رنگهای سبز آبی وزر درحاشیه شعرهایست درستایش این کتاب
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 جلد سوخت وزرکوب .3 تصوبر

 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. 98نسخه خطی بنام خمسه نظامی به شماره 
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 باروکش پارچه ودور وعطف تبماج : جلدبیاض4 تصویر

 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. 11183نسخه خطی به شماره 
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 : جلد روغنی گل وبوته5 تصویر

 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران 4931به شماره  نسخه خطی به نام قرآن
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 دارای ترنل وضربی سرک. جلدتیماج. :6 تصویر

 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. 6152به شماره  ینه الطبنسخه خطی به نام ز

 

 

 
 

 جلد روغنی کتیبه دار .7 تصویر

 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران 30شماره  نسخه خطی

 کتاب مصبا  المتهجد کبیر از شیخ طوسی.
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 . جلدتیماج آراسته به اکلیل وزر دارای سرطبل9تصویر  

 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران 5464 نسخه خطی شماره

 مجموعه بنام

 

 

 

 
 


