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ــیدی به هنگام بازسازی بخش هایی از  ــال 1348 خورش در س

ــرم امام رضا)ع( از جدار یکی از گنبدها مقدار زیادی کتاب در  ح

ــه هایی پالسیده به دست آمد که برای تاریخ و ادب  داخل کیس

ــتان قدس رضوی غنیمتی شایان توجه بود.  ایران و به ویژه آس

ــیخته سر  پس از آنکه این کتاب ها و اوراق پراکنده و ازهم گس

ــه دوهزار کتاب و قرآن و جزوه و  ــامانی پیدا کرد نزدیک ب و س

ــد با مقدار قابل توجهی اوراق پریشان و  ــی پاره شناسایی ش س

ــت  ــد هویت که البته هر برگ آن هم می توانس ــده و فاق پراکن

سندی در شناخت فرهنگ بارور اسالمی به شمار آید. 

جدید ترین تاریخ های وقف و کتابتی که بر پشت برخی از 

این کتب و اوراق جابه جا دیده می شد همه به پیش از سدۀ نهم 

ــان را در ذهن تقویت می کرد  ــت و این گم هجری باز می گش

ــب و اوراق هم زمان با حملۀ اوزبک ها به  که این قرآن ها و کت

ــان در سال 915ق برای در امان ماندن از آسیب دهر در  خراس

ــت تا پس از فروکش کردن  ــده اس این مکان محفوظ انبار ش

ــی مخازن کتابخانۀ  ــم اوضاع به جایگاه اصلی خود، یعن تالط

ــود، که به دالیلی این کار صورت نمی گیرد  حضرت، منتقل ش

ــیاری از گزندها  ــته ها در داخل اتاقک تا روزگار ما از بس و بس

محفوظ می ماند؛ هرچند گزندهای دیگری البته به آن می رسد. 

ــه از این  ــۀ نفیس و ذخائری ک ــت این گنجین ــخن از اهمی س

طریق بر مجموعۀ فرهنگی ایران افزوده شد، می ماند به وقتی 

ــه و کنار  ــال ها نیز گوش ــی دیگر، هرچند که همان س و مجال

ــد )گلچین  ــته ش چیزهایی در این خصوص در مطبوعات نوش

معانی، رجایی( و موضوع تا حدی بر سر زبان ها افتاد. همین قدر 

ــخن  ــادروان دکتر احمدعلی رجایی، که طنین س بگویم که ش

ــتین گردهمایی های انجمن  ــات نخس گرمش در فضای جلس

ــی هنوز به گوش می رسد، با شور و  ــتادان زبان و ادب فارس اس

ــید و هم برخی  ــوق فراوان هم در معرفی آن مجموعه کوش ش

ــت منتشر کرد، که  از نفایس آن را با همت و عالقه ای که داش

ــار ترجمۀ آهنگین و کهنی از  ــان هم می توانم به انتش از آن می

ــعر هجایی و  ــاره کنم که با عنوان پلی میان ش قرآن مجید اش

ــی در بنیاد فرهنگ ایران آن روز به چاپ رسید  عروضی فارس

ــال ها در کار تفکیک قرآن ها  )تهران 1353(. من هم که در آن س

ــم ترجمۀ دیگری از  ــکاری می کردم توفیق یافت با رجایی هم

ــه را ایضًا در بنیاد فرهنگ  ــرآن مجید متعلق به این مجموع ق

ــی از قرآن کریم )تفسیر  ایران )1355( با عنوان گزاره ای از بخش

شنقشی( به چاپ برسانم که از لحاظ داشتن مختصات گویشی 

ممتاز و بی نظیر بود.

ــخن از نسخۀ دیگری است از غنایم این  در این مجال س

مجموعه که گوشه ای دیگر از تاریخ و فرهنگ نامبردار ایرانی 

ــخه عبارت از دیوان  ــد. از بخت نیک این نس ــن می کن را روش

شعری است به زبان عربی که یک شاعر با ذوق و ایران دوست 

خـازنودیـوانشعـرش

محمدجعفریاحقی*

* عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد.
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اصفهانی به نام ابومحمد عبدهلل بن احمد الخازن االصبهانی در 

ــروده و به گواهی عبارات پایانِی نسخه  سدۀ چهارم هجری س

)ترقیمه( به شرح زیر، مردی به نام ابوالفتح بن علی بن محمد بن 

المرزبان در رمضان سال 481 برای خودش تحریر کرده است.

کتبه  توفیقه.  و  ]ا[هلل  بحمد  الخازن  عبدهلل  شعر  تم   

ابوالفتح بن علی بن محمد بن المرزبان ]یک کلمه ناخوانا[ 

و  ثمانین  و  احدی  سنة  المبارک  هلل  شهر  فی  لنفسه، 

اربعمائة و صلی هلل علی نبیه محمد و آله اجمعین.

ــه« برمی آید که نسخْه گلچینی از اشعار خازن  از عبارت »لنفس

ــام آن. قراین دیگری هم این حدس را  ــد و نه تم می تواند باش

تأیید می کند از جمله آنکه در برخی از کتاب ها مانند یتیمةالدهر 

ــده که در  ــعار دیگری به نام خازن ثبت ش ثعالبی قصاید و اش

ــخه  ــود. پیش از آنکه به معرفی نس این مجموعه دیده نمی ش

ــعار آن بپردازیم الزم است بدانیم این ابومحمد  و مندرجات اش

عبدهلل بن احمد الخازن کیست.

ــید در کتاب  ــه از وی به نظر رس ــری ک ــن ذک مفصل تری

یتیمةالدهر فی محاسن اهل العصر )ج 3، ص 379- 394( بود یعنی 

ــن اشعار اهل العصر من اصبهان«  در »باب الخامس فی محاس

که از محاسن شعر شاعران اصفهان یاد می کند به یادکرد شعر 

ــن احمد الخازن نیز می پردازد و بدون اینکه  محمد بن عبدهلل ب

به جزئیات شرح احوال وی اشاره ای بکند او را از اعیان افاضل 

ــتارگان بی همتای شعر و ادب این شهر می شمارد  اصفهان و س

ــت که در  ــه از دروغ زنان بر صاحب بن عّباد اس ــد ک و می افزای

ــابقۀ خدمت،  ــطۀ س آغاز جوانی به خدمت وی درآمد و به واس

ــتی کتابخانۀ وی را بر عهده گرفت و در سلک ندیمان  سرپرس

خاّصۀ او در آمد و به این وسیله توانست از پرتو آداب او بهره ها 

گیرد. صاحب، کار او را می ستود و خطاهای اندک و بسیاری را 

که از او سر می زد به عنوان لغزش های جوانی بر او می بخشید، 

ــه تأدیب و عزل وی منتهی  ــت و ب اما بالخره کار از حد گذش

ــتگاه صاحب مغضوب واقع شد و به ناگزیر  ــد. خازن در دس ش

چند سالی در بالد عراق و شام و حجاز به گشت و گذار پرداخت، 

ــت؛ چنان که  ــا اینکه مجدداً در جرجان به حضرت وی پیوس ت

ــته جزئیات امر  خود او طی نامه ای که به ابوبکر خوارزمی نوش

را بیان کرده است. در این نامۀ شیوا و بلیغ او به خطاهای خود 

ــه از تقصیر وی  ــته ک ــت صاحب اعتراف کرده و خواس و کرام

ــوم یتیمةالدهر )ص 379- 382(  ــذرد. این نامه که در جلد س درگ

نقل شده، نامه ای است منشیانه دارای بالغت و فصاحت رایج 

نزد منشیان آن روز که ثعالبی آن را به جزالت و حالوت و ُحسن 

ــتوده و شعر او را نیز جاری مجرای  تصرف و لطائف صنعت س

سحر و بی نیاز از توصیف و تعریف دانسته است )ص 382(.

ــه عنوان  ــات را ب ــن ابی ــی ای ــعار وی ثعالب ــان اش از می

گزیده ترین ها آورده است:

ــترق له ــا لم یس ــعر م ــن الش ال یحس

ــر ــه الفک ــتخدم ل ــکالم و تس ــر ال ح

ــدة ــعار واح ــور االش ــد ص ــر تج انظ

ــور ــق الص ــان تعـش ــا لـمـع و انـم

ــد کثروا ــداع ق ــن االب ــون م و القدم

ــروا ــدوا ان حص ــون ان ع ــم قلیل و ه

ــا قرضوا ــوا لم ــم ارتاض ــو انه ــوم ل ق

ــعروا ــص ما ش ــعروا بالنق ــم ش او انه

ثعالبی ذکر می کند که »ابوبکر خوارزمی اشعاری از آِن ابومحمد 

بر من خواند و نسخه ای از دو قصیدۀ وی که در کتاب المصادر 

ــعار وی  ــایر اش ــود آورده به من هدیه داد و مرا بر مطالعۀ س خ

برانگیخت. من به دنبال شعر وی بودم که ابوعبدهلل محمدبن 

ــرزمین خود به من  ــدی در زمرۀ هدایایی که از س حامد الحام

ــعر وی را، که صاحب )ابن عّباد( به  ــت مجموعه ش ارزانی داش

وجه دلپذیری گرد آورده بود، برای من پیشکش آورد«.

ــز پرمغزی از  ــعر وی ابیات نغ ــس از تمجید از ش آن گاه پ

ــادابی  قصیدۀ وی برای نمونه می آورد و چند جا از زیبایی و ش

ــگفتی می کند. از زمرۀ این قصاید دو قصیده  شعرش اظهار ش

ــت در قافیۀ »ب« که مربوط می شود به زمانی که  در اعتذار اس

ــود رانده بود. در مورد  ــم گرفته و او را از خ صاحب بر وی خش

ــن قصاید ثعالبی اعتراف می کند )ج 3، ص 385( که به  یکی از ای

نظر او اعتذاریات نابغه به نعمان و ابراهیم بن مهدی به مأمون 

ــیار زیباتر است. شماری از قصاید  و علی بن جهم به متوکل بس

خازن در ستایش و تمجید از اقدامات صاحب بن عّباد است که 

ثعالبی از این دسته از اشعار وی به »صاحبیه« یاد می کند.

ــام خازن در دیگر کتب ادب عربی هم آمده و همه جا در  ن

ــده  ــاعران توانای اصفهان در روزگار خویش منظور ش زمرۀ ش

است: صاحب قری الضیف )ج 3، ص 350( در زمرۀ معاریف رجال 

ــم بن ابی العال و ابی سعید رستمی و  اصفهان و در کنار ابی القاس
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ــت و در  ــدان اصفهانی معروف به خوزی از وی نام برده اس عب

ــات 183، 226، 228، 234، 240، 259، 273، 277، و  صفح

339 از همین جلد به شعر وی استشهاد کرده است. در صفحۀ 

ــاره به قصیده ای دارد که خازن در آن نام ابن العمید و  183 اش

عبدالحمید کاتب را یک جا آورده است )شاید در ارتباط با جملۀ 

ــروف »بدئت الکتابة بابن العمید و ختمت بعبدالحمید«( و در  مع

وصف بالغت آن ها چنین سروده است: 

ــا ــد بـهـ ــارک اوال عبـدالحمـی و تـ

ــی جـاد ــی اب ــرا فـ ــد اخب ــن العمی اب

ــفینة  ــرقت از س صاحب قری الضیف دو جا هم خازن را به س

ــۀ 37 می گوید:  ــت: در جلد 5، صفح ــب متهم کرده اس الصاح

ــدنی ابو محمد الخازن، قال من الفوائد اللتی سرقتها من  »انش

سفینة الصاحب...« و در صفحۀ 54 از همین جلد: »استماله من 

ابی محمد الخازن و انه سرق من سفینة الصاحب بخطه...«

ــگفت آنکه صاحب قری الضیف خود نّص متنِی ثعالبی  ش

ــدون ذکر نام در کتاب خویش )ج 3،  ــورد خازن بعینه و ب را در م

ص 379 ببعد( آورده است.

ــوب نیز  ــاف و المنس ــوب فی المض ــار القل ــاب ثم در کت

ــن مورد )از جمله: ج 1، ص120، 323، 455، 534( برای  چندی

ــوب های گوناگون، به شعر خازن استشهاد شده  مضاف و منس

ــوم البالغة )ج 1، ص 392( از  ــت. چنان که در االیضاح فی عل اس

ــه ابومحمد خازن در تهنیت صاحب بن عّباد برای  قصیده ای ک

مولود دخترش گفته، یاد شده است.

نام محمد خازن و توصیف سخن آوری او در لباب االلباب 

ــی در مورد صاحب بن عّباد نیز  ــی )ص 12( در ضمن حکایت عوف

ــس صاحب گروهی از  ــه این ترتیب که در مجل ــت؛ ب آمده اس

افاضل در حسن و قبح شعر بحث می کردند. 

ابومحمد خازن، که مقالید خزائن هنر در قبضۀ بیان او بود، 

با خود گفت: ما اگر از هر هنر نصیبی و از هر علمی نصابی 

ــی حجره ای و از هر تویی بویی حاصل  داریم و در هر کوی

کرده ایم، از نحو و لغت و تفسیر قرآن و مشکالت احادیث و 

دقائق امثال و غیر آن، اما این جمله فضائل وسیلت حصول 

ــا نمی آید، قربت ملوک و وزرا و مقارنت صدور و  اغراض م

ــعار دلفریبی است که  ــطۀ ابیات آبدار و اش کبرا ما را به واس

به هر وقتی بدیهه اتفاق می افتد یا به خاطر مؤانات حسبی 

ــد که به یک بار رقم  ــامحت می نماید، راضی نباید ش مس

ــیوه کشند، زبان برگشاد و گفت: الشعر  قبح بر چهرۀ این ش

ــیاء الن الکذب لو امتزج بالشعر لغلب حسن  ــن االش احس

الشعر علی قبح الکذب حتی قیل احسن الشعر امینه و اعذبه 

ــت از بهر آنکه  ــعر از همه چیزها بهتر اس و اکذبه، گفت: ش

ــتی دروغ رخسار آن معنی  دروغ با هر چیزی که بیامیزد زش

ــا زر نظم امتزاجی  ــروغ کند، اّما اگر مس کذب را ب را بی ف

ــت زیرکان تابی یابد، مس همرنگ  دهند و در کورۀ قریح

ــود و ُحسن شعر بر قبح کذب راجح آید، پس اکسیری  زر ش

که مس دروغ را زر خالص لطیف گرداند او را چه قدح توان 

ــه متانت این دلیل  ــۀ حاضران انصاف دادند و ب کرد؟ جمل

اعتراف نمودند.

ــی در تعلیقات این کتاب )ص 573 و 577( چیزی بر  ــعید نفیس س

ــات خواننده در مورد خازن نیفزوده و او را به یتیمةالدهر  معلوم

ارجاع داده است.

ــال والدت و وفات خازن  در منابعی که تا کنون دیده ام، س

ــب به درگاه صاحب بن  ــید، اما از آنجا که او منتس به نظر نرس

ــت می توان  عّباد )326 – 385ق( و ظاهراً از او جوان تر بوده اس

ــت یا سِی سدۀ  گمان برد که والدتش قاعدتًا در دهه های بیس

چهارم اتفاق افتاده باشد. از آنجا که در دیوان وی قصیده ای با 

این عنوان موجود است »وله قصیدة عملها فی نیروز سنة سّت 

و ثمانین و ثلثمایة« )386( توان دانست که بعد از مرگ صاحب 

و شاید تا سال های آخر سدۀ چهارم هم زنده بوده است.

ــخه در خصوص مذهب خازن  ــۀ اجمالی این نس از مطالع

ــید، اما به مصداق »الناس علی  ــاره یا قرینه ای به نظر نرس اش

ــد که وی مذهبی جز مذهب  دین ملوکهم« بعید به نظر می رس

ــته  ــود یعنی صاحب بن عّباد و امرای دیلمی داش مخدومان خ

ــا کافی الکفات،  ــن می بود در اختالفات او ب ــد که اگر چنی باش

صاحب بن عّباد، خودش را نشان می داد.

ــته  ــورد لقب خازن باید بیفزایم که این کلمه در گذش در م

لقب شغلی بوده و بر کسانی که سمت سرپرستی امور خزانه و یا 

کتابخانه ای را بر عهده داشته اند اطالق می شده است. بنابراین 

در کتاب ها بسیار کسان باید به این لقب معروف باشند؛ چنان که 

ــی المثل در کتاب نفح الطیب من غصن االندلس الرطیب از  ف

ــازن و یحیی بن عبیدهلل خازن )ج 2، ص  ــعید خ عبدالملک بن س

ــی )ج 23، ص 231( از  ــاب االغانی ابوالفرج اصفهان 1036(، در کت

صالح الخازن، و از المعلی الخازن )ج 4، ص 58( و در کتاب البیان 
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ــن جاحظ )ج 1، ص 95( از الحافظ الخازن، در خزانةاالدب  و التبیی

)ج 2، ص 349( از ابوالفضل الخازن و از ابوبکر الخازن )ج 1، ص 35( 

ــاب قری الضیف )ج 4، ص 96( از ابوبکر محمدبن عثمان  و در کت

النیسابوری الخازن و نیز از افتگین الخازن )ج 4، ص 166( نیز یاد 

شده است. همچنین می دانیم که ابوعلی مسکویه رازی هم به 

»الخازن« شهرت داشته است.

نسخۀدیوانخازن

ــخۀ حاضر از دیوان خازن که به شمارۀ عمومی 11969  اما نس

ــت،  ــتان قدس ثبت اس جزو نفایس کتب کتابخانۀ مرکزی آس

چنان که گذشت، از زمرۀ هزاران نسخه و سی  پاره ای است که 

ــازی بخش هایی از حرم مطهر  ــال 1348 به هنگام بازس در س

ــف و شناسایی شد. همان طور که در ترقیمۀ نسخه دیدیم،  کش

ــخصی به نام ابوالفتح بن علی بن محمد بن المرزبان آن را در  ش

ــت. روانشاد  ــال 481 برای خودش تحریر کرده اس رمضان س

ــال مدیر کل امور  دکتر احمدعلی رجایی بخارایی که در آن س

ــتی که اینک به مثابۀ  ــتان قدس، بوده در یادداش فرهنگی آس

شناسنامۀ کتاب بر روی برگ اول آن خودنمایی می کند، نوشته 

است:

ــعر عبدهلل بن احمد الخازن است که ابوالفتوح بن  دیوان ش

ــال  علی بن محمد بن المرزبان برای خودش در رمضان س

ــتر مدایح دربارۀ فخرالدوله  481 هجری نوشته است. بیش

ــت و کافی الکفات ابوالقاسم و فرزند فخرالدوله. دیوان  اس

ــیار نسخۀ خوبی است  ــت و بس به حروف تهجی مرتب اس

از لحاظ قدمت.

در کنارۀ همین برگ با خط ثلث پخته و نزدیک به متن نوشته 

ــی« که شاید بتوان  ــت »لبی جعفر بن محمد الطوس ــده اس ش

ــخه در یک دورۀ خاص بوده است، که  ــت نام دارندۀ نس پنداش

ــیخ الطائفه ابوجعفر محمد بن حسن الطوسی  قطعًا نمی تواند ش

)ف 460 ق در بغداد( بوده باشد.

ــخه از قصیده ای در قافیۀ »ها« بی فاصله قبل  بیت آخر نس

از ترقیمه چنین است:

ــاه ــام موس ــی لم ترعه جانبه لما انتضی کالحس هوافت

ــاه ــل بلق ــاه ب ــه و ال بوق ــه عریکت ــتالتت ل ــا اس و م

نسخه با صفحات سیزده سطری تحریر یافته است با خط نسخ 

ــت با اعراب هایی  پخته که حروف منقوط اغلب فاقد نقطه اس

ــانی که در عربی وقوفی  گهگاهی که قرائت آن البته برای کس

داشته باشند چندان دشوار نیست.

ــدوح در این دیوان  ــان به عنوان مم ــانی که نامش از کس

ــات صاحب بن عّباد که قصاید  ــود غیر از کافی الکف دیده می ش

ــان را نام برد:  ــوان این ــود، می ت ــددی به او مربوط می ش متع

ــۀ دیلمی )حکومت: 366- 387ق(، که اغلب از او به  فخرالدول

ــده، امیراالمرا رستم بن فخرالدوله، امیر  عنوان شاهنشاه یاد ش

ابوطالب بن فخرالدوله، ابومنصور بن الحیان، و استاد ابوالعباس 

الصبی که اغلب از رجال بویهی و معاصر وی بوده اند.

ــال و نفیس وجود  ــۀ کهنس ــن مجموع ــای ای از زیبایی ه

ــوروز و مهرگان و وصف چگونگی  چندین قصیده در تهنیت ن

ــتگاه آل بویه است. به عنوان  برگزاری این اعیاد ایرانی در دس

ــوان »نیروزیه« به مطلع  ــیزده قصیده ای با عن مثال در برگ س

زیر موجود است:

ــب ــو حـبـی ــان فـهـ ــال کـ ــی ای ح عـل

ــب ــو قـری ــل فـهـ ــعـب ح ــی ای ش و ف

ــال  ــن نوروز س و قصیدۀ دیگری )برگ های 35- 37( در جش

ــنة  386 با این عنوان و مطلع »و له قصیدٌة عملها فی نیروز س

سّتة و ثمانین و ثلثمائة«:

ــر اعذری او عنفی ــن ثریا موقفی فتأملی ثم بی

ــم برگزاری نوروز و سنت های دیرینه ای  که طی آن ها به مراس

ــاعر در مورد برگزاری این جشن باستانی باقی  که تا روزگار ش

ــت چند قصیده در جشن  ــاره رفته است. همچنین اس بوده اش

مهرگان و از آن جمله یکی با عنوان »و له مهرجانیة فی االمیر 

فخرالدولة« که آغاز آن در برگ 27 کتاب توجه را به خود جلب 

می کند. مطلع قصیدۀ مذکور چنین است:

ــدرا  ــیـف و الق ــوی الس ــا[ یل ــرار ]ناخـوان غ

ــمـس و القـمر ــوی الش ــک یط ــور وجه و ن

ــده در  ــن س ــم اعیاد نوروز و مهرگان و نیز جش برگزاری مراس

ــالطین آل بویه بسیار مورد توجه بوده و شاه و اعیان  روزگار س

به تن خویش در این مراسم شرکت می کرده اند )خوارزمی، دیوان، 

ــته اند که فخرالدوله ... در این مجالس  ص 54( از آن جمله نوش

ــالطین آل بویه که  ــته از س ــته  است. گذش ــارکت می جس مش

ــدید ایرانی و ضّد خالفت داشتند )محمودی بختیاری  تمایالت ش

ــالطین غزنوی  ــار س ــوان، ص 34(. در درب ــی، دی 1349: 35؛ خوارزم

ــز این آیین ها  ــتگاه خالفت نی ــاندۀ دس غیرایرانی و دست نش
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ــاعران فارسی زبان مانند عنصری و  ــته می شد و ش گرامی داش

فرخی، قصاید غّرایی در تهنیت نوروز و مهرگان داشته اند.

عالوه بر این، قصایدی در تهنیت مولود فرزندان ممدوح و 

از آن جمله دختر امیراالمرا ابوطالب بن فخرالدوله در برگ 16 

ــت. گذشته از این، برخی قصاید در این مجموعه  قابل ذکر اس

ــر از جمله فتح  ــع تاریخی آن عص ــه به وقای ــود ک دیده می ش

جرجان )برگ 15( اشاره دارد که در مطالعات تاریخی می تواند 

مورد استفاده قرار گیرد.

ــخه، هم به دلیل قدمت و سالمت و هم به لحاظ  این نس

ــرگان در دربار  ــم نوروز و مه ــنت های دیرین مراس احتوا بر س

ــدار فرهنگ و سنن تاریخی و مرّوج روح ایرانی  دیالمه که پاس

بودند می تواند حائز اهمیت و سزاوار تصحیح انتقادی باشد. اگر 

ــی می بود برگ زرینی از تاریخ فرهنگ و ادبیات  زبان آن فارس

ــد. دریغ که دیلمیان و  ــاب می آم اصفهان و حتی ایران به حس

ــتند  بویهیان و زیاریان به ضرورت تاریخی و اقلیمی نمی توانس

ــی باشند وگرنه حساب دیگری در  مرّوج زبان و فرهنگ فارس

ــان باز می شد. کاری که فی المثل  تاریخ و مدنیت ایرانی برایش

ــت سامانی  هم زمان و یا حتی زودتر از آنان، امیران ایران دوس

ــان و ماوراء النهر به آسانی کردند و برای خود و مدنیت  در خراس

ــرافرازی به  ــی خوش نامی و س و فرهنگ ایرانی و زبان فارس

ارمغان آوردند. 
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بخش اول کتاب با عنوان »نسخه شناسی عمومی شامل دو فصل؛ آشنایی با نسخۀ خطی و انواع آن/ ساختارهای اساسی و 

شیوه و تولید نسخه است. و بخش دوم آن با عنوان »آرایه های نسخه« شامل هفت فصل؛ اصطالحات عمومی/ آرایه های 

ــرلوح( و شیوه های آرایش  ــت نسخه )=صفحه عنوان = ّظهر( / سرلوحه )س ــخه/ پش ــت نس کاغذ/ جدول و کمند/ فهرس

انجامه نسخه ها می باشد.


