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رساله جلدسازی تألیف سید یوسف حسین به  چکیده: 
مرکز  توسط   1390 سال  در  قلعه  آق  صفری  علی  تصحیح 
پژوهشی میراث مکتوب به زیور طبع آراسته شده است. در 
تصحیح سوم، برخی ابهامات تصحیح اول و دوم رفع شده؛ 
با این حال، افزون بر مشکالت متن، کج فهمی ها و بدفهمی 
هایی نیز در شرح و توضیحات رخ داده است. نویسنده در 
ارائه  با  را  مشکالت  این  از  برخی  کوشد  می  حاضر  نوشتار 

شاهد مثال هایی از صفحات کتاب، مطرح سازد.
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Explanation of Seyyed Yousef Hossein›s Cov-
er-Making Treatise
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Abstract: The cover-making treatise written 

by Seyyed Yousef Hossein and edited by Ali 

Safari Aq Qaleh in 2011 has been published by 

the Written Heritage Research Center. In the 

third edition, some ambiguities of the first and 

second editions have been removed; However, 

in addition to the problems of the text, some 

misunderstandings have also occurred in the 

descriptions. In the present article, the author 

tries to address some of these problems by pro-

viding examples from the pages of the book.
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 االشتباهات يف شرح وتوضیح رسالة التجلید للسّيد يوسف حسني
حمّمد حسني إسالم پناه

امليـراث  حتقيقـات  مركـز  عـن  صـدرت   1390 العـام  يف  اخلالصـة: 
املكتـوب طبعـة جديـدة مـن رسـالة جلدسـازى )= التجليـد( مـن 

تأليف السّيد يوسف حسني، وتصحيح عي صفري آق قلعة.
ويف هـذا التصحيـح الثالـث مّت رفـع بعـض اإلهبامـات الـي رافقـت 
 
ً
التصحيحـني األّول والثـاين، ومـع ذلك فقد حصل يف الطبعة مضافا

إىل مشـكات النّص بعض االشـتباهات وسـوء الفهم يف شـرح هذا 
.
ً
النّص والتوضيحات املذكورة فيه أيضا

واملقال احلايل يسعى الكاتب فيه إىل تأشير بعض هذه املشكات 
مع ضرب بعض األمثلة من صفحات الكتاب.

املفـردات األساسـّية: رسـالة جلـد سـازى )= التجليـد(، هتيئـة اجللد، 
التصحيف، السـّيد يوسـف حسـني، تصحيح الكتاب، عي صفري 

آق قلعة، نقد الكتاب.
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انتشـار و تصحیـح سـوم بار »رسـالۀ جلدسـازی«1 به کوشـش آقـای علـی صفـری آق قلعـه فرصـت مغتنمـی 
بـود تـا بلکـه ابهامـات نسـخه اول )از تصحیـح اول و دوم( را برطـرف سـازد. برخـی از انـدک ابهامـات رفـع 
شـد ولـی در کنـار آن هنـوز مشـکات بیشـتری حـل ناشـده باقـی مانده اسـت؛ افـزون بـر آن، کج فهمی ها و 

بدفهمی هایی هم در شرح و توضیحات بر مشکات متن افزوده شده است.

در مقدمـة موجـز و پربـار زنده یـاد اسـتاد ایـرج افشـار کـه طبـق معمـول »بروبـوم معنـی همـه ُشسـته اسـت« و 
کام اضافـه ای بـرای دیگـران به جـا نگذاشـته اسـت، اشـاره ای بـه رونـد یافتـن اثـر در 50 سـال قبـل وسـیلة 
کـرده و نحـوة چـاپ آن را در فرهنـگ ایـران زمیـن اول بـار )1349( و چـاپ  خـود ایشـان در مـدراس هنـد 
ی در کتاب  مجدد آن در کتاب صحافی سنتی )1357( و بر همان اساس چاپ آقای نجیب مایل هرو
گوشه چشـمی هم به مقالة حقیر در نامة  کتاب آرایی در تمدن اسـامی )1372( آمده  اسـت. نیز اشـاره و 

بهارستان دفتر 7-8  )1382(، صص25-34 فرموده بودند.

آقـای  مرحـوم  وسـیلة  آن  از  جدیـدی  نسـخة  شـدن  پیـدا  را  اثـر  ایـن  چـاپ  تجدیـد  علـت  افشـار  اسـتاد 
کـه ایشـان بـه اشـتباه، مؤلـف را سیدیوسـف  محمدحسـین الحسـینی الجالـی )د 1399ش( می دانـد 

کرده  است. که مصحح هم به این اشتباه اشاره  حسین امروهی )1302-1352ق( دانسته 

کـه در صفحـة قبـل از اول، بـا عبـارت: »…یـخ یازدهـم شـعبان المعظم سـنه 1256  در یادداشـت تملکـی 
در بلـدة مـدراس … عظیم خـان )جـان؟( بقیمت …]ر[وپیه خرید نمودم )صاحبـه؟( جمال الدین احمد 
عفـی اهّلل عنـه« نوشـته شـده  اسـت، رقـم »1256« بـه خوبـی و روشـنی قابـل قرائـت اسـت و شـبهه ای باقـی 

کتابت شده  است.  که رساله اول بار در اوایل سدۀ سیزدهم قمری  نمی گذارد 

نخسـت آنکـه توضیـح مصّحـح در خصـوص رقـم 1356 به جـای 1256 در پانویـس صفحـه بیسـت ودو 
نامفهوم اسـت. در همین صفحه قبل از اول حاشـیة باالئی یادداشـت: »رسـالة حسـینیه در طیاری جلد 
از یوسـف حسـین نظمه بهند« نوشـته شـده  اسـت که قرینه ای بر هندی بودن مؤلف اسـت. اسـتاد افشـار 

به شبه قاره ای بودن او اشاره نموده  است.

استاد افشار مندرجات متن را برحسب موضوع از نظر تعداد ابیات دسته بندی نموده است و برای افرادی 
کارآئی فراوان دارد. که بخواهند من حیث المجموع از محتویات رساله سردرآورند بسیار مفید است و 

مصحـح در انجـام تصحیـح متـن بـه فـرم متن به فرم معمول و نحوة اجرای آن و انتخاب واژه ها و مقایسـة 
آن در نسـخ و باالخـره انتخـاب واژۀ جانشـین و بیـت اصلـی و غیـره موفـق بوده اسـت. اسـتاد افشـار در 
مقدمة خود متذکر این مطلب شده است. اما بنا به مثل معروف »سفرة نیانداخته بوی ُمشك می دهد«، 

1. رسـالۀ جلدسـازی )طّیـاری جلـد(، تألیـف سیدیوسـف حسـین. بـا مقدمـۀ ایـرج افشـار، تصحیـح علی صفـری آق قلعه. تهـران: مرکز 
پژوهشی میراث مکتوب. 1390.
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گشـودن  بـا  »نسخه شـناخت«2  نـام  بـه  مؤلـف  دیگـر  کتـاب  متأسـفانه 
و  کنـده  اسـت  پرا فضـا  در  »کلپـوره«  بـوی  حسـین  سیدیوسـف  سـفرة 
»رشـتة« بافته شـده شـده در تصحیـح رسـالة طیـاری را بـه »پنبـه« تبدیل 

کرده است!

کتاب مربوط به صحافی اسـت، رسـالة طیاری را از قوه  قسـمتی از این 
به فعل آورده  است و برای این فعلیت باید دستی در کار نظری و عملی 
صحافی و جلدسازی داشت، که مؤلف محترم کتاب نسخه شناخت 
کتاب هیچ بهره ای از فن صحافی و جلدسازی  ظاهرًا براساس این دو 

کتاب - نداشته اند. - الاقل تا زمان تألیف و تصحیح 

کنـم. ذکـر همـۀ  سـعی می کنـم در ایـن مختصـر بـه برخـی از آنهـا اشـاره 
که اینجا مجـال ذکر همۀ آنها  اشـکاالت مقالـه ای درازدامـن را می طلبـد 

نیست.

ی کراسـه ها ایجاد  در ص131 در موضـوع "تـه دوزی کراسـه ها" چنیـن آمـده: »…سـپس نشـان هایی را بـر رو
کـه ایـن  کراسـه ها جلوگیـری شـود…«،  کار بوسـیلة همیـن نشـانه ها از جابجـا شـدن  می کردنـد تـا در ادامـة 

مطلب، توضیح بیت زیر است:

راشــــــــکنجه نــــــــه بــــــــه تخته ســــــــنگ و اجزا او  پیــــــــچ  شــــــــکنجه  انــــــــدر  بنــــــــه 

كراسـه ها آمـاده  کـه: »…کراسـه ها را در شـکنجه )گیـره( می نهادنـد تـا بـرای دوختـن  و در ادامـه آورده انـد 
که دوختن احتیاج به  کار دیگری است، نه دوختن  کراسه ها برای  شود…«، حال آنکه در شکنجه نهادن 

که با جای دادن آنها در شکنجه مغایرت دارد. کراسه ها دارد  کردن وسط  باز 

گیـره، جـای سـوزن زنی در عطـف آنهـا مشـخص گردد  اینکـه بعـد از مرتب کـردن کراسـه ها بـا گذرانـدن در 
بدیـن منظـور بـا جـدول )گونیـا؟( دو یـا چهارخـط )یك بنـدی یـا دوبنـدی( عمـودی بـر عطـف می کشـند 

که پشت هر جزو نقطه نشانه ای برای فرو بردن سوزن بوجود آید، بنا بر دو بیت زیر: به طوری 

کن نشــــــــان در پشــــــــت اجزا نشــــــــان ها- دو جا می  آن  می کش  راســــــــت  جدول  به 

کتابــــــــش بــــــــر پشــــــــت  کتابــــــــش3 دو خــــــــط آینــــــــد  از  بــــــــاال  و  شــــــــیب  گــــــــذاری 

2. نسخه شـناخت )پژوهشـنامۀ نسخه شناسـی نسـخ خطـی فارسـی(. پژوهـش و تألیـف علـی صفـری آق قلعـه. بـا مقدمـۀ ایـرج افشـار. 
تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 1390. 

کتابخانـۀ مرکـزی دانشـگاه تهـران،  3. رسـالۀ جلدسـازی )صحافـی(. به کوشـش ایـرج افشـار. در: صحافـی سـنتی )تهـران: انتشـارات 
1357(، ص 112 )بیت 9 و 10(.
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کن4- میــــــــان هر یکــــــــی »جزدان« نشــــــــان کن بــــــــه قطــــــــر ایمــــــــن و ایســــــــر نشــــــــان 

که  کاغذهائی اسـت  کراسـه ها نیسـت، بلکه جزدان تکه  و حال آنکه در بیت باال حرفی از جابجا شـدن 
برای دانستن وسط جزوها )برای عمل پیرازه( در میان آنها قرار می دادند.

- در توضیح ابیات زیر آورده است:

"شــــــــکنجه" گیری  فارغ شــــــــدی  ین  ز پنجهچو  بــــــــه  پیچی  نهــــــــی  وی  در  کتــــــــب 

بنشان پشــــــــت  سوی  "تخته ســــــــنگ"  چســــــــبانبه  ســــــــاز  "شــــــــکنجه"  در  برابــــــــر 

زان وابکــــــــن  کتابــــــــش  ســــــــاعت  از  دو پــــــــاره از مقوه )مقوی( نــــــــه به تحت آنپس 

برآیــــــــد بیــــــــرون  جــــــــوی  مقــــــــدار  شــــــــکنجه چســــــــت بســــــــت آنگاه شایدبــــــــه 

کــــــــرده آید ناید5مــــــــر ایــــــــن را نــــــــام "کــــــــوری"  راســــــــت  هرگز  جلــــــــد  ایــــــــن  بی  که 

مؤلف کتاب نسخه شناخت می نویسد )ص134(: »… پس از توصیف شیوة "جزوبندی" یادآور می شود 
کراسـه ها را درون شـکنجه نهـاده و چسـبانید پـس از سـاعتی خشـك شـد، آن را از شـکنجه بـاز  کـه بایـد 

کرد…«.

کـه در اثـر دوختـن  بـه نظـر می رسـد در ایـن مرحلـه بـرای برطرف شـدن تورمـی )ورم کردگـی یـا شـکم دادگی( 
گیره به فشـار سـاعتی جای می دهند؛6 و منظور از "چسـبان"  جزوها در عطف پدید آمده اسـت، آن را در 

در بیت دوم احتمااًل معنی "خوب جفت شدن" باشد!

ح آقای صفری  که همه نسخه ها به اتفاق آن را آورده اند، ربطی به »کوژی« متن مصّحَ در بیت 5 »کوری« 
ندارد و مراد بیرون نهادن عطف و دو مقوای طرفین جلد است از شکنجه برای چسباندن عطف. همۀ 

توضیحات برای »کوژی« )در ص135( برای ساخت جلد در سنت مشرق زمین زاید به نظر می رسد.

آمـوزش  ادامـة  در  جلـد  طیـاری  رسـالة  »سـرایندة  اسـت:  آورده  ص135  در  نسخه شـناخت  مؤلـف 
کتـاب بلندتـر اسـت  کـه از عـرض  آماده سـازی "پشـتی" اشـاره می کنـد... قطعـه ای از چـرم )سـختیان( را 

که این مطلب در توضیح ابیات 130-136 است: بدان چسبانید…«، 

پــــــــاره  گیــــــــری "َســــــــختیانی"  از  چــــــــاره  گیریپســــــــش  این  ز  او  "پشــــــــتی بند"  بــــــــه 

4. همان، ص 113 )بیت 3(.
5. همـان، ص 114 )ابیـات 2 تـا 5(، نسخه شـناخت، ص 135 )در متـن تصحیحـی آقـای صفـری آق قلعـه بـه جـای "کـوری"، "گـوژی" 

آمده است(.
کوبیدن عملی می شود. 6. درکتاب عمده الکّتاب این عمل با وسیلة آلتی به نام "نصاب" با
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هموار و  یــــــــك  بار "َســــــــختیان"  دارتراشــــــــی  یك تــــــــر  بار میــــــــان  از  کنــــــــارش 

کتابت پشــــــــِت  آن  عــــــــرض  و  طــــــــول  یــــــــادتبه  ز داری  را  عــــــــرض7  طولــــــــش  ز 

ننالــــــــیســــــــپس بــــــــر پشــــــــِت آن "آهــــــــار" مالــــــــی همــــــــواری  ز  ُمهــــــــره"  "کشــــــــی" 

گردد قوی پشــــــــتبچســــــــبان "َســــــــختیان" آنگاه بر پشــــــــت تــــــــا  که  بســــــــی محکم 

بــــــــداریچو عــــــــرِض "ســــــــختیانش" پهــــــــن داری را  بســــــــتن  جلــــــــد  "پــــــــرِك"  دو 

در بیـت 132، منظـور از »پشـت کتابـت«، »عطـف کتـاب« اسـت و طـول و عـرض ایـن قسـمت، نـه اینکه 
کـه بـه عطـف چسـبانده  »جلـد« و ایـن پاره چرمـی اسـت بـه طـول عطـف و بـه عـرض بیـش از عـرض آن 
کتاب« نیسـت. ضمنًا پرك )بر وزن برگ( در بیت 135 در  می شـود. اصًا در این ابیات حرفی از »عرض 

کرمانی به معنی »نصف« و »حّصه« است. گویش 

کتابش آورده )136(: مؤلف در توضیح ابیات 137 تا 140 در 

بیــــــــاری را  مقــــــــّوا  مقــــــــدارش  گــــــــذاریبــــــــه  وا ســــــــازی  اطــــــــراف  درســــــــت 

چســــــــبانمقــــــــّوا را بکــــــــن یــــــــك طــــــــرف ســــــــوهان ســــــــاز  آنگه  همواره  و  خــــــــوش 

مقواســــــــت جــــــــرم  کآن  مقــــــــدار  فــــــــرو بگــــــــذار چســــــــبان آیدش راســــــــتبــــــــدان 

رانه چندان چســــــــت چســــــــبانی مــــــــر او را او بگشــــــــایند  ســــــــیفه  از  بعــــــــد  کــــــــه 

کتاب قطعه ای  که باید عطِف  آمده اسـت: »... پس از اشـاره به چسـبانیدن قطعات چرم یادآور می شـود 
مقـوا… چسـبانید…«؛ حـال آنکـه در بیـت 130حـرف از پـاره ای َسـختیان اسـت، نـه قطعـات چـرم. یعنـی 

کتاب. تکه ای برای چسباندن عطف 

و در بیت 137 به بعد منظور از مقوا، مقواهای دو دفة جلد است، نه عطف، که به آن مقوائی علی االصول 
والقاعده چسبانده نمی شود.

گوشه چشمی هم به مقالة  کتاب نسخه شناخت در توضیح »شیرازه و پیرازه«، ایشان حتی  در ص137 
که نمی دانسته اند، بلکه در مقدمة استاد افشار به آن اشاره شده و در انتهای  من نداشته اند - نمی گویم 
گر آن را خوانده بودند بسـیاری از کج فهمی های ایشـان راسـت تر  کتاب جزو لیسـت مقاالت آمده اسـت. ا

کتاب به صواب نزدیك تر می شد. و 

7. به معنی: »طول عرضش را«!
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آنچه در مورد شیرازة نواری آماده شده برای کتاب های چاپی گفته اند، در مورد کتاب خطی زائد است. 
همچنین توضیح عمل »پیرازه« دقیق نیست. در این عمل منظور اصلی وصل کردن کراسه ها به یکدیگر 
نیسـت، بلکـه محملـی بـرای دوخـت شـیرازه اسـت. همـة تصاویـری که بـرای نشـان دادن پیـرازه آورده اند 

پیش پا افتاده، سردستی و غیر واضح است.

یخـی… شـیرازه و پیـرازه را بصـورت یکپارچه بر  اینکـه گفته انـد )ص138(: »…گویـا در برخـی دوره هـای تار
نسـخه تعبیـر می کردنـد…«، چنیـن چیـزی صحیـح نیسـت و عمـل شـیرازه بندی و پیرازه بنـدی دو مقولـۀ 

پی درپی و جدا از هم است.

»نشـان  از  مـراد  نیسـت.  کج فهمـی  از  خالـی  پیـرازه  مـورد  در  )ص140(   152-147 بیت هـای  توضیـح 
کـه در اینجا  کـه برای دانسـتن وسـط جزو به آن اشـاره شـده بود  جزوبنـدی«، پاره کاغـذی بـود )بیـت 148( 
بـا »کاغـذ مطـول چهـار انگشـتی« جانشـین می شـود. ایـن کاغـذ آزاد بـوده بعـد از دوخـت تـار پیـرازه بیـرون 

کشیده می شود و ربطی به استحکام پیرازه ندارد. 

کراسـه ها مـی نهادنـد تـا هنـگام دوختـن  کاغـذ را در دو سـوی لبـۀ  ایشـان می گوینـد )ص140(: »…دو تکـه 
"پیرازه" از اسـتحکام بیشـتری برخوردار باشـد…«، اشـاره و ارجاع به شـکل و مورد تصویر )شـکل 80، ص 

گمراه کننده است.  )352

ی  که مثل دندانه های شـانه از وسـط هر جزو در باالی آن و بر رو اما پیرازه در اصل رشـته های نخی اسـت 
گر کتابی شـامل  کتـاب اسـتوار شـده اند. به عبـارت دیگر، ا یـك از چـرم در ضخامـت عطـف  فتیلـه ای بار
کـه شـیرازه بـه ایـن رشـته ها بافته  ی فتیلـه عطـف قـرار می گیـرد  جـزو بوده اسـت سـی ردیف نـخ پیـرازه بـر رو

می گردد.

اینکه در سـطور پیشـین گفته شـد که وسـط هر جزو کاغذهای مطول چهارانگشـتی گذارده شـود، بخاطر 
کشید. برای آشنایی با  که در موقع ساخت پیرازه سوزن را در جزو مربوط فرو برد و بیرون  نشانه ای است 

گرفتن تارهای پیرازه به شکل 3 ص361 دفتر 9-10 نامۀ بهارستان مراجعه شود. نحوة قرار 

کتـاب و مصحـح  توضیـح در خصـوص مطلـب »بافتـن شـیرازه« )نسخه شـناخت، ص 143(. مؤلـف 
مصحـح محتـرم رسـالۀ طّیـاری از توصیـف نحـوة زدن شـیرازه و انـواع آن بـه عللی )احتمااًل بـه دلیل عدم 
گاهی در امور صحافی و جلدسازی( درمی گذرد و علت را از راه نوشتار بسیار دشوار دانسته است: »...  آ
گونی اسـتفاده می شـد و توصیف این شـیوه ها از راه  گونا با توجه به اینکه برای بافتن شـیرازه از روش های 

یم«. نوشتار بسیار دشوار است، از توصیف آن درمی گذر

گفته اند: »... این نام گذاری ها مربوط به شکل نهایی و بافته  شدة  یا اینکه در بند پیشین همان صفحه 
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ایـن شـیرازه ها می باشـد. دربـارة دو نـوِع: "بنـد نیشـکر" و "موجـه" و اینکه دقیقًا به چه شـکلی بـوده عجالتًا 
که  که نوِع "دالی" مربوط به شیوه ای رایج در بافتن شیرازه است  گمان می رود  کرد اّما  نمی توان اظهار نظر 
طرِح بافته شدة آن شکلی شبیه حرف "دال" پیدا می کند در» شکل 86« تصویر دو نمونه از شیوة بافت 

که احتمااًل همان شیوة "دالی" است…«. شیرازه را می بینیم 

دسـت برقضـا ایـن شـکل شـیرازه، همـان نوع شـیرازة "بند نیشـکری" اسـت نـه دالی. تصویـر رنگی صفحة 
312 دفتر 11-12 نامة بهارستان برای انواع بافت شیرازه دیده شود. توضیح خاصه اینکه بافت دو رشته 
تـار رنگـی معمـواًل قرمـز و سـبز ابریشـمی را بـر اطراف تارهای پیرازه که ممکن اسـت بـه روش های مختلف 
ی یـك تـار پیـرازه رد شـده و بعـد تـاب خـورده و بـه تار  باشـد شـیرازه می گوینـد. ایـن دو تـار رنگـی از زیـر و رو
گون به وجود  گونا دیگر می رود بسـته به اینکه تاب تارهای رنگی راسـت گرد یا چپ گرد باشـد، نقش های 
گر  می آید. )در متن به جای راسـت گرد سـوزن بر سـوزن و چپ  گرد سـوزن زیر سـوزن اسـتفاده شده اسـت( ا
ردیف رفت و برگشت تاب راست گرد یا چپ گرد باشد ردیف اریبی )موّرب( به صورت رشته ای ممتد از 

یك رنگ به طور یك درمیان ایجاد می کند )نوع موچه یا موجه در متن( قسمت 2 یا 3 در عکس رنگی.

گ«، »جودانه«  یگزا گر ردیف رفت، راست یا چپ گرد باشد و ردیف برگشت، چپ یا راست گرد شکل »ز ا
گر  یا »هفت و هشـت 7 و 8« ایجاد می شـود )اصطاح متن بند نیشـکری( قسـمت 1 در عکس رنگی و ا
چهار ردیف رفت و برگشت، راست گرد باشد و چهار ردیف بعدی چپ گرد شکل بوجود آمده به صورت 

< است )در متن "دالی"( قسمت 5 در عکس توضیحات شکل رنگی دیده شود.

انواع دیگر بافت را متن به عهده صحاف می گذارد )قسمت های انتهایی شکل رنگی( قسمت های 4، 
6 و 7 عکس رنگی.

ی جلد« و در ادامه آن در ص156  در ص155 کتاب در قسمت »آماده سازی مقوا برای ضرِب نقوش بر رو
ید تا از آن ها "عطف" و "سرلوح"  همان کتاب چنین می خوانیم: »... به همین شیوه دو مقّوای دیگر بیاور
کـرده و یکـی از آن هـا را  ی جلـد را بـه سـه بخـش  یـد، رو گـر می خواهیـد بـه تهیـۀ "عطـف" بپرداز ید. ا بسـاز
یـد و یـك بخش را قطع کنید. اندازة "سـرلوح" نیز بسـتگی  نشـان کنیـد. دو بخـش ازایـن انـدازه را فـرو گذار

به ضخامِت نسخه دارد…«.

این عبارات، توضیح ابیات زیر است )ابیات 255 تا 258، نسخه شناخت، ص157(:

داناهمیــــــــن نوعــــــــش بکــــــــن هــــــــر دو مقــــــــّوا یــــــــاِر  ای  َســــــــر"  "لوح  و  "عطــــــــف"  به 

ســــــــه حّصه عرض نه پس یك نشــــــــان کنچو ســــــــاِز "عطــــــــف: خواهی نیــــــــِم آن کن

را آن  یــــــــك  و  عــــــــرض بگذار  از  به ُبــــــــر َبــــــــر مثــــــــِل کنگــــــــر بی شــــــــك آن رادو بخش 
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باشــــــــدبــــــــه حجِم هــــــــر کتب "ســــــــرلوح" باشــــــــد روح  را  هنــــــــر  کاری  هــــــــر  بــــــــه 

مؤلـف »سـرلوح« را به جـای »سـربرگ« و »سـرترنج« می گیـرد، و عطـف را در اینجـا عطـف اصلـی یعنـی تـِه 
کتـاب نیـز آشـفته اسـت و معانـی عطـف و سـرلوح جابجـا  کتـاب می گیـرد. توضیحـات حاشـیۀ ص156 
بیـان شـده اند. رجـوع شـود بـه واژه نامـة مقالـه حقیـر ذیـل »قبـا« و »سـرلوح« )نامـۀ بهارسـتان، دفتـر 8-7، 

1382، ص 33(.

ترنجــــــــی ِنــــــــه  مقــــــــوا  آن  کنجیمیــــــــان  کنــــــــج  به ســــــــر ســــــــربرگ و جای 

بـه  منتهـی  عطـف  »عطـف«،  از  منظـور  و  اسـت  »طبلـه«  یـا  »لبه گـردان«  متـن،  در  لـوح«  »سـِر  از  منظـور 
که در جلوی  کتاب های طبله دار اسـت  »لبه برگردان« یا »سـرطبل« اسـت. یعنی در اصل عطف جلویی 

کتاب است و نه در تِه آن.

کتاب( کن )نصف عرض  چو ساز عطف خواهی نیم آن 

کن )یك سوم عرض این مقوا( سه حّصه عرض نه پس یك نشان 

کـه از این لبه برگردان مسـتطیلی جدا می کنند و  منظـور از بریـدن »مثـل کنگـر«، دو مثلـث قائمه ای اسـت 
کتاب اسـت.  کتاب و ضلع بزرگشـان نصف طول  کوچکشـان یك سـوم نصف عرض  آن مثلث ها ضلع 

شکل ضمیمه.




