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 کتاب و کتابخانه

 (Leather scrollطومار چزمی ) 6

دس دٍسُ تاستاى استفادُ اص استخوَاًوْواع توؼو و          

حیَاًات تشاع ًَضتي هشسَم تَد. چیٌای  ّا کوِ دس     

سِ ّضاس سال پیص اص هیالد تِ کتاتت ه  پشداختٌوذ  

تش استخَاى ٍ صذف سٌگ پطت ه  ًَضتوٌوذ. اهوا       

استفادُ اص پَست جاًَساى سٍاج تیطتشع داضت.  چشم  

جاًَاساى کِ تشاع ًَضتي تِ کاس ه  سفت پاسضوي یوا  

ٍلَم خَاًذُ ه  ضذ. آًْا اص پش پشًذگاى تِ ػٌَاى قلن  

استفادُ ه  کشدًذ. کتاتخاًِ پشگاهَم دس آسیاع صغیش 

  داساع ّضاساى طَهاس چشه  تَد.

 (Codexکتاب پوستی) 7

تا پیذایص پاسضوي یا ٍلَم ضکل کتاب تغییش کشد.            

کتاب پَست  یا کذکس ضکل ًخستیي کتاب              

اهشٍصع تَد. ٍسقْاع دساص چشم سا تِ اًذاصُ ّاع               

هساٍع ه  تشیذًذ. ّوِ ٍسق ّا سا اص یک طشف تِ              

ّن ه  دٍختٌذ ٍ آًْا سا تا چَب جلذ ه  کشدًذ.               

( ًسثت تِ طَهاس ) Codexکتاب پَست  یا کذکس )

Scroll ٍدٍ هضیت ٍ اهتیاص داضت. اٍل  آًکِ تش ّش د )

طشف یک ٍسق ه  تَاًستٌذ ًَضتِ کٌٌذ ٍ ایي دس             

طَهاسّاع چشه  یا پاپیشٍس ًاهوکي تَد. دیگش            

ایٌکِ ّش قسوت اص هتي تِ آساً  دس کذکس یافت            

ه  ضذ. دس صَست  کِ تشاع یافتي یک قسوت اص              

هتي دس طَهاس تایذ یک طَهاس تلٌذ سا کاهال تاص ه              

 کشدًذ. 

 اًَاع ضیَُ ًگاسش

کتابخانه دانشکذه پزستاری الیگودرس  کتاب کاغذی  9

دس قشى چْاسدّن ٍ پاًضدّن سٍاج کاغز ٍ اختشاع چاج دٍ تحَل 

 تضسگ دس دًیاع کتاتخاًِ ّا هحسَب ه  ضذ. 

 سٍاج کاغز 

 تسای لون کاغز ساصع دس قشى دٍم ػیسَع دس چیي آغاص ضذ.           

اٍلیي کس  است کِ کاغز  سا دس ایي کطَس اختشاع کشدُ است.              

هادُ اٍلیِ آى پَست دسختاى ، تکِ ّاع کٌِْ ٍ جال  ّاع                

هاّیگیشع تَد. دس قشى ّطتن صٌؼت کاغز ساصع تِ افغاًستاى،          

ػیسَع کاغز سا ًو        21ایشاى ٍ ػشاق سسیذ. اسٍپا تا قشى            

ضٌاخت. دس ایي قشى اتتذا اسپاًیا ٍ سپس دیگش ًقاط اسٍپا تِ               

ػیسَع کاغز دس اسٍپا       21ساختي کاغز پشداختٌذ. دس قشى         

جایگضیي پَست گَسالِ ٍ گَسفٌذ ضذ ٍ اٍلیي هاضیي کاغز             

نیکوال لیی  ػیسَع یک فشاًسَع تٌام       2971ساصع سا دس سال     

 اختشاع کشد.   روبز

 

 اختشاع چاج

دس قشى پاًضدّن ػیسَع دٍهیي تحَل تضسگ تَجَد آهذ. ایي             

دس آلواى    یوهان گوتنبزگ تِ دست     2147اختشاع دس سال     

اًجام گشفت.  ًخستیي کتات  کِ ٍع تا حشٍف فلضع چاج کشد             

 سطشع است.  11اًجیل هؼشٍف 



دس طَل تاسیخ تطش هؼلَهات خَد سا تِ صَست کتاب           

ثثت ٍ تشاع استفادُ دیگشاى آًشا ًگْذاسع کشدُ است.       

دس ط  قشى ّا اًساى داًص ٍ هؼلَهات خَد سا صهاً            

تِ ضکل لَحِ ّاع گل ، طَهاسّا ٍ سٍل ّاع                

پاپیشٍس،  لَحِ ّاع سٌگ ، ٍ اضکال هختلف دیگش          

ثثت ه  کشدُ است. ّن اکٌَى ًیض داًص، هؼلَهات ٍ          

حافظِ تطشع دس کتاتْاع کاغزع، کتاتْای  کِ تِ           

ٍ صفحات اًتشًت ّستٌذ، ثثت ٍ      CD    ،DVDضکل    

 ضثط ه  ضًَذ. 

اها دس کتاتذاسع ضکل ایي هٌاتغ هْن ًثَدُ ٍ تٌْا              

چیضع کِ هْن است هتي ٍ هحتَاع ًَضتِ است. اص            

ًظش ػلو  کتاب ٍسیلِ اع است کِ دسآى هؼلَهات           

تطش ضثط ٍ ثثت ضذُ ٍ قاتل اًتقال اص یک جا تِ                

جاع دیگش تاضذ ٍ تتَاى دس ّش جا ٍ صهاى هؼلَهات             

 آى سا تاصیات  کشد. 

لَحِ ّاع گل ، لَحِ چَت ، طَهواس پواپویوشٍس ٍ         

چشه ، کتاب پَست ، کتاب کاغزع، ػکس، کسوت،    

ٍ    ،فلن، هاکشٍ فلن،  هاکشٍفیص، ًقطِ، 

صفحات اًتشًت. ّوِ ایي اتضاس ٍ ٍسایل ثثت داًص، اص  

ًظش ػاهِ هشدم، کتاب ًاهیذُ ًو  ضَد. اها اص ًوظوش      

ػلن کتاتذاسع ّوِ ایي ّا کتاب ّستٌذ کِ ه  توَاى  

آًْا سا دس کتاتخاًِ ًگْذاسع کشد. دس ریل ایي هٌواتوغ    

  تِ طَس هختصش هؼشف  ه  ضًَذ:

 لوحه سنگی یا سنگ نوشته 1

صهاً  اًساى تشاع ًگْذاسع ٍ سساًذى ػلن خوَد توِ     

دیگشاى اص سٌگ استفادُ کشدُ ٍ دس تیطتش قسوتْاع 

دًیا اص یًَاى تا چیي ٍ اص ٌّذٍستاى تا هکضیک، سٌگ 

ًَضتِ ّاع تسیاسع تِ دست آهذُ است. اهتیاص تضسگ         

سٌگ ًَضتِ، هقاٍهت آى دس تشاتش حَادث سٍصگاس تَد.         

اها اًتقال آى اص جای  تِ جاع دیگش اهکاى ًذاضت.             

کتیثِ ّا دس هصش تِ سٍع دیَاسّاع قثش هشدگاى ٍ  دس   

یًَاى ٍ سٍم تش سٍع هجسوِ ّا ٍ تش سٍع ستَى                

ػثادتگاّْا ًقص ه  تست. تِ ػالٍُ دس دٍساى تاستاى         

فشهاًْاع حاکواى ٍ سالطیي تش سٌگْا ًَضتِ ه            

 ضذ. 

 ( Metal Plaqueلوحه فلشی) 2

لَحِ سٌگ  اگش چِ تسیاس هحکن ٍ هقاٍم تَد. اها             

اًتقال آى اص جای  تِ جاع دیگش اهکاى ًذاضت یا              

تسیاس هطکل تَد. دس ًتیجِ تطش تِ فکش ًَضتي تش             

سٍع فلضات  هاًٌذ هس، ًقشُ ٍ طال افتاد. کتاتْاع            

فلضع، تِ اًذاصُ کتاتْاع سٌگ  سٌگیي ًثَدًذ ٍ             

ّوچٌیي ًَضتي تِ سٍع آًْا ًیض آساى تش تَد ٍ               

اًتقال اًْا اص یک هکاى تِ هکاى دیگش ساحت تش اًجام           

 ه  گشفت. 

 (Muddy plaqueلوحه های گلی) 3

کتاب ّاع هشدم تیي الٌْشیي دس سِ ّضاس سال قثل           

اص هیالد لَحِ گل  تَد. سَهشیاى ، تاتلیاى ٍ آضَسیاى          

تِ سٍع لَحِ ّاع گل  ه  ًَضتٌذ. لَحِ ّا یا                

خطتْا دس اضکال ٍ اًذاصُ ّاع یکساى ٍ تشاتش ًثَدًذ.          

ساًت  هتش تَد.     21اها طَل هؼوَل  آًْا دس حذٍد        

لَحِ ّاع گل  تِ آساً  اص تیي ًو  سفت . صیشا اًْا             

سا تؼذ اص ًَضتِ ضذى دس کَسُ  پختِ ه  کشدًذ. اص              

ایي لَحِ ّا تشاع ثثت تیَگشاف ، اهَس تجاسع ٍ اسٌاد 

دٍلت  ، اثاس هزّث ، دػا ّا، سحش ٍ جادٍ ٍ افساًِ             

ّاع هقذس استفادُ ه  کشدًذ. قذهت تسیاسع اص           

 ایي لَحِ ّا تِ ّضاساى سال ه  سسذ.  

 ( Wooden plaque) لوحه چوبی  -1

چَب، تشگ، ضاخِ ٍ تٌِ دسختاى اص ٍسایل  تَدًذ کِ 

دس صهاى قوذیون     

)قثل اص هویوالد        

هسووویووو  توووا      

هیالدع تشاع 155

ًَضتي اص آًوْوا       

استفادُ ه  ضوذ.  

دس دٍسُ اع اص        

صهاى تاستاى کتاتچِ ٍ قلن ضاگشد هکتة قطؼِ  اع اص 

چَب صاف ٍ قطؼِ اع صغال تَد. گاُ لَحِ چَت  سا تا 

هَم ه  پَضاًذًذ ٍ تا قلو  اص چَب یا ػاج توش سٍع    

آى حک ه  کشدًذ. هثال سٍهیاى دٍ لَحِ چَت  سا تِ  

ّن ٍصل کشدُ ٍ اتتذای  تشیي ضکل کتاب اهشٍصع سا 

  دسست کشدُ تَدًذ.  

 ( Papyrus scrollطومار پاپیزوس ) 5

ضکل کتاب دس هصش تاستاى طَهاس پاپیشٍس تَد.            

هصشیاى تا ساقِ گیاُ پاپیشٍس هادُ اسصاى  قیوت ٍ            

فشاٍاً  تشاع  ًَضتي تِ ٍجَد آٍسدُ تَدًذ. کتاتخاًِ          

آًْا تِ   .ّاع اضشاف هصش پش تَد اص ایي طَهاسّا           

ٌّگام هشگ کتاتخاًِ ّاع خَد سا تا خَد تِ گَس ه            

تشدًذ.  هطَْستشیي کتاب هصشیاى کِ دس تسیاسع اص          

هقثشُ ّا ٍ هضاسّاع خصَص  یافت ه  ضذ، کتاب           

هشدگاى ًام داضت. آًْا تشاع دس اهاى هاًذى اص ضش             

 ضیاطیي دػاّای  تش طَهاس پاپیشٍس ه  ًَضتٌذ. 

 انواع شکل نگارش


