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مقدمه

صـفحه نسـخهبررسی چگـونگِی مربـوط بـه های خطـی بخـش مهمـی از مطالعـات آرایِی

دیگـر به تزیینی نسبت جداولمیان در این .به خود اختصاص داده استرا های خطی نسخه

در این .اندگرفتهقرارتوجه ر مورد آرایی همچون خط، تذهیب و تجلید، کمتهای صفحهآرایه

گرفتـه اسـت و آرایی اسـالمی مـورد بررسـی قـرارپیشینۀ تاریخی ایـن آرایـه در کتـابمقاله 

بـهای جدولسـبکدر پی شناسایی و معرفـینگارندگان  کـار رفتـه در نسـخ خطـی هکشـِی

از آن جداولتاریخی بررسی . م هجری هستندنهۀهای متقدم تا ابتدای سداسالمی در نمونه

،تداوم آن سبک و در بعضـی مـواردکشی،ه نقطۀ شروع هر سبک از جدولدارد کرو اهمیت 

تـوان بـر در نتیجـه میکنـد ومیآرایی اسالمی بر مـا روشـن نقطۀ پایان آن را در سنت کتاب

زمانی جـدول یـک نسـخه بـا تـاریخ کاررفته در نسخ خطی، همهکشی باساس سبک جدول

هـدف . تا حدودی مشخص کـردتاریخ را و پس از آن تاریخ نسخ بیخمین زدترا کتابت آن 

های مختلـف معرفـی سـبک،تزیینـی در نسـخ خطـیشناسایی خاستگاه جداولاین مقاله 

مختلـف جـداول جهـات توصـیف سـپس و ،های خطـیکار رفته در نسـخههکشی بجدول

.ستهاآنها از قبیل رنگ و تعداد خطوط و نوع تحریر نسخه

تحقیقۀپیشین

جداول را  تاریخِی نامـۀ بهارسـتانیادداشـتی در نشـریۀ ضمنافشار در ایرج اهمیت بررسِی

در ساختارهای جداول عپورتر نیز وجود تنوایو ). ۲۰۹: ۱۳۸۰افشار، . نک(است بیان کرده

و بررسی تعـداد خطـوط، فاصـلۀ شمرد برمیرا امکانی برای بررسی ساختارشناسانۀ جداول 

دانـد میهای هنـری معیارهایی برای شناسایی کارگاهرا ها در جداول و تعداد رنگ،هاآنبین 

ــورتر، . نــک( ــوا ). ۸۴-۸۳: ۱۳۸۹پ ــتنامۀ نسخهدر هــم،دروشفرانس ــاب دس ــیکت شناس

پـردازی در نسـخ اسـالمی و در ضـمن بررسـی چگـونگی نسـخه، های به خط عربینسخه

ــه اهمیــت بررســی جــد،توضــیح جــدول و کمنــد اســتکــرده کشــی اشــاره ول و جدولب

فرهنگ تاریخی اصطالحات «ۀ در مقالنیز هروینجیب مایل .)۳۱۲: ۱۳۹۵دروش، . نک(



١٤١/بررسی روند تکامل جداول تزیینی در نسخ خطی از قرن پنجم تا نهم هجری

مایـل هـروی، . نـک(کرده استرا برای جداول بیان مشخص ، سه خاستگاه »شناسینسخه

قـرآن قرار گرفتن سورۀ فاتحه در آغـاز ،ایی نیز در طی مقالهاورسّتپائوال ). ۳۳-۳۴: ۱۳۷۹

را 
ً
ش سنت یهای پیداشود خاستگاه یا یکی از خاستگاههایی پرکار احاطه میبا آرایهکه معموال

در میان ). ۴۴: ۱۳۸۵-۱۳۸۴ی، اورسّت(خطی برشمرده است هایکشی در متن نسخهجدول

پرداخته و افزون کشی مبحث جدول و جدولقلعه بیش از دیگران بهآقصفری ،شناساننسخه

، قلعهآقصفری(کرده استتصاویری از هریک از انواع جدول منتشر ،انواع جدولبر تشریح

کشـی، کاغـذ رسـم و اصطالحات وابسته به جدول همچون مسطرهآدام گاچک هم ). ۱۳۹۰

های خطـی فرهنگ اصـطالحات توصـیفی نسـخهموسوم به جدول و کمند را در کتاب خود 

). ۳۳۷، ۳۳۴، ۲۹۴: ۱۳۹۴گاچک، . نک(توضیح داده است جهان اسالم

شـده بـر اسـاس رؤیـت اطالعات ارائهاست و منبع آن تحلیلیتوصیفیروش این مقاله 

ۀکتابخانـ(ۀ مهم ایـران کتابخانسه در هجری دار تا پیش از قرن نهم سخ تاریخاکثر نتصاویر 

های و نسـخه) دانشـگاه تهـرانۀکتابخانـو ملـی ملـک، ۀمجلس شورای اسالمی، کتابخانـ

ۀملـی فرانسـه، کتابخانـۀکتابخانـ:ماننـد(های دیجیتال خارج از کشور ی از کتابخانهمنتخب

. استبودههاآنشده از رو یا تصاویر منتش) بریتانیاۀکتابخانو لیدن، 

جداول تزیینی. ۱

یکـی :اندکار رفتههجداول به دو صورت در نسخ بتوان گفت که میبندی کلی در یک تقسیم

هسـتند کـه یکـاربردی جـداولجـداول. تزیینـیو دیگری جداول) علمی(کاربردیجداول

ترین علمی هستند و قدیممختصِرهای علمی ترسیم شده و حاوی اطالعات اغلب در نسخه

رسـالۀ ریاضـیکاربردی که توسـط نگارنـدگان شناسـایی شـده، نسخۀ علمی دارای جداول

ملی فرانسه، ۀکتابخان۲۴۵۷ش (
ِ

بان ر عرف مـذّهدتزیینیجداولاما.است) ق۳۵۹موّرخ

که گرداگـرد صـفحه، نوشـته و یـا در فواصـل سـطور بودهای کشان، خطوط متوازیو جدول

خطــوط «:آمـده اسـتدهخـدا ۀنامـلغتدر ).۶۰۵: ۱۳۷۲، مایـل هـروی(اند کشـیدهمی

امـا بـا توجـه بـه ). »جـدول«ذیـل : ۱۳۳۹، دهخـدا(» شنگرف و غیره که گرد صفحه کشند

تزیینی جداولها پرداخت شده مقاله بدانهایی که در این نهنمو
ً
. خطوط موازی نیسـتندلزوما
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مـورب نیـز بـه صـورتها منحنی و در اطراف انجامـهبه صورتها در گرداگرد شمسههاآن

رسـالۀ یا و ) ۱۱۱: ۱۳۷۶سراج شیرازی، . نک(المحبینة تحفاند و در متونی چون کار رفتههب

(بـه ابزارهـایی خـاص هم) ۳۹، ۳۶: ۱۳۹۰،یوسف حسینسید.نک(جلدسازی
ّ

اره، سـط

در نتیجه اگـر بخـواهیم تعریفـی . استبرای رسم جداول اشاره شده...) جدول و تخته، قلم

اطـراف ی که بدون ابزار، و بـا دسـت، در هایورگیریتزیینی ارائه دهیم که از ُدجداولبهتر از 

کـه تزیینـی، خطـوطی هسـتند جداولگفت که توانمیدمتمایز شواند، شدهنقوش رسم می

توانند افقی، عمودی، مـورب و یـا منحنـی باشـند و میکنند ومتون یا نقوش را محصور می

جدول، خطقلمباید با ابزارهایی چونمی
ّ

.شوندارۀ جدول و یا پرگار جدول رسم کش، سط

بررسی خاستگاه جداول تزیینی در نسخ خطی. ۲

میـزان سـهم نسـخ آثـار مـانوی، ورود با قطعیت توانه نمیبر آن است کهروی لماینجیب 

کشی نسـخ تعیـین و یا نسخ اسکندرانی را در جدول،نسخ چینی در اواخر قرن هفتم هجری

کشـی کـل نسـخه را هـم نقطـۀ آغـاز جدولاورسّتی).۳۴-۳۳: ۱۳۷۹هروی، مایل(نمود 

هـای و منشـأ ایـن قابدانـدمیمزدوج پایـانی تزیین صفحۀ مزدوج آغازین به همراه صفحۀ 

را سـنگ قبرهـای فاطمیـان در سـدۀ هاآنچراکه منشأ ،بردعقب میبه تزیینی را تا سدۀ سوم 

ی، اورسـّت(انـد های نوشته را احاطـه کردهلوحنگارْیالگوهای کتیبههاآنداند که در سوم می

تـا ) از مصـاحفغیـر (های خطی هکه جداول تزیینی در نسخآنجااز ). ۱۳۸۴-۱۳۸۵:۴۴

انـد رفتهکـار ه، بـ)سـرخ(ین و جداول شنگرف جداول زّرۀگروه عمدپیش از قرن نهم در دو

.کنندمیرا در دو گروه مجزا بررسی هاآننگارندگان در این بخش خاستگاه 

ین در نسخ خطیبررسی خاستگاه جداول زّر. ۲-۱

ضمن معرفـی در دروش. اندرفتهکارهدر مصاحف باولین باراسالمی رۀ جداول زرین در دو

المخطوطـات دار Inv.20-33.1ش (که در مصـحف صـنعا کند میمصاحف اموی، اشاره 

درون ) بقـرهرۀسورۀ فاتحه و آیات ابتدایی سو(سرآغاز متن ) ل هجریصنعا، نیمۀ دوم قرن او

مصاحفی دیگـر از ایـن عالوه در به). ۲۰۲: ۱۳۹۴دروش، (قابی دوجداره نوشته شده است 
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١.تزیینی را پیرامـون متـون مشـاهده نمـودتـوان جـداولنیز می)هجریقرن اول و دوم (دوره

از تـدریج بهپـس از مصـاحف، . دانـدهای متـأخر نمیهای تزیینی را افزودهاین قابدروش

صـفحۀالبتـه تنهـا در چنـد،)یـنجـداول زّر(شاهد ظهور این آرایه هجری اوایل قرن پنجم 

کتـاب َخلـق النبـی و ُخلقـهای از نسـخه. هـم هسـتیمهای دیگرهدر نسخ،آغازین و پایانی

لیدن،BRU Or. 437ش (
ِ

شـده در ایـن شناساییۀترین نمونقدیم) ق۴۴۳-۴۴۱بین موّرخ

با توجه بـه .است) همچون جداول مصاحف(دار مهتسیِنزّرکه دارای جداولتحقیق است 

(انـد رفتهکارهدر نسخ یونانی بهای دورۀ اسالمی، نسخهش از پی،ینکه جداول زّراین
ً
:مـثال

متعلق بـه بریتانیا، Add ms 5111/1به شمارۀ ای به زبان یونانیین در مجموعهجداول زّر

را متـأثر از ) مصاحف(اسالمی ین در نسخ شاید بتوان جداول زّر) ششم و هفتم میالدیقرن 

ین مانوی اشاره شدهون همواره در کتب تاریخی به نسخ زّرچ،نسخ یونانی دانست و از سویی

توان نسخ مانوی را نیز از دیگر عوامل مؤثر می)۲۲۴، ۲۲۲: ۱۳۸۴کلیم کایت، . نک(ست ا

.دانستدر متون اسالمیینزّرکشیدر جدول

.R38دور متون در مصاحف اموی شبه رسم جداول :١تصویر

۳۲۱: ۱۳۹۴دروش، : مأخذ تصویر

١ .
ً
و) ۳۱۹، ۳۲۰: ۱۳۹۴دروش، . نک(گمجموعۀ دیوید در کپنهاf. 26/2003ش ؛المخطوطات صنعادارInv. 01-26.2ش مثال

.)مقاله۱تصویر(زۀ هنرهای اسالمی در قیروان موR38ش 
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۱۶۹: ۱۳۹۶شکری فومشی، : مأخذ تصویر.رسم جدول سرخ در اطراف متن در طومارهای مانوی: ٢تصویر

در نسخ خطی) سرخ(بررسی خاستگاه جداول شنگرف .۲-۲

بـرای جـداول با ایـن حـال، . استنگرفتهصورتخاستگاه این جداول پژوهشی در تا کنون 

رنگ خطی سـرخجداول تک. متصور شدتوانهای مختلفی را می، خاستگاه)سرخ(شنگرف 

نـک(شـونددر طومارهای مکشوفه در تورفـان دیـده میدر پیرامون متون، 
ً
۲تصـویر . مـثال

ــه ــۀ ش: مقال ــ، MS 203/I/Vبرگ ــرلینۀکتابخان ــی از ). ب ــت یک ــن اس ــن رو ممک از ای

سـوی از ١.باشندبودهنسخ مانوی،خطی اسالمیهایههای جداول سرخ در نسخخاستگاه

بـا ) مقالـهۀادامـ. نـک(شده در این تحقیق چون اغلب نسخ مجدول متقدم شناسایی،یگرد

. که نشان از تأثیرپذیری نسخ خطی اسالمی از نسخ مانوی دارنـدهست دیگری نیز شواهد جدول، ۀآرایعالوه بر. ١

هریـک از آوازهـای مـذهبی، صـورت آوازی مانویه یا شدمتون تقطیعر برای مثال د پـس از ذکـر مـتن معمـولِی

های تیـره انجـام شـدهشده، از طریق خطگذاری میان کلمات و جمالت بریدهیعنی فاصله،زاشدۀ همان آوتقطیع

، SE 3687مارۀ به شاموی حالی است که در مصحفو این در) ۱۳۱-۱۳۰: ۱۳۹۶شکری فومشی، . نک(است 

و یـا در ) ۲۹۷: ۱۳۹۴دروش، .نـک،تصـویرمشـاهدۀ بـرای (موزۀ هنرهای ترکی اسالمی اسـتانبول محفوظ در 

. نک(سوم قرن ا اوایل تسط قرن دوم ااومتعلق به، و خلیلیۀمجموعمحفوظ در ، KFQ 45شمارۀ ه مصحفی دیگر ب

.استآیات قرآن استفاده شدهبینیم که از این خطوط برای جداسازیمی،)۶۵: ۱۳۷۹دروش، 
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سـرخ و (اند و ایـن نـوع جـدول کشـی شـدهجدول) دوتـایی سـرخ(جداول مزدوج شنگرف 

های عمومی رایج شود برای رسم جداول کاربردی در نسخهبه صورتکه پیش از آن) مزدوج

های سرخ را کشیهای جدولتوان یکی دیگر از خاستگاهاست، میعلمی مورد استفاده بوده

Arabe 2457ش(رسـالۀ ریاضـیرنگ در سـرخجداول . دانست) علمی(جداول کاربردی 

ملی فرانسه، ۀکتابخان
ِ

arabe 6840نسخۀ ش(مسعودیکتاب قانون، )ق۳۵۹-۳۵۸موّرخ

ملـی فرانسـه، ۀکتابخان
ِ

۲۱۳۲ش(التنجـیمةاعکتـاب التفهـیم الوائـل صـندر و) ق۵۰۱مـوّرخ

مجلس، 
ِ

نشـان یکـی بـودن رنـگ و نـوع خـط. شوندها نمونۀ دیگر دیده میو ده) ق۵۳۸موّرخ

کاربردی بسـیار بـیش تأثیرپذیری جداول تزیینی سرخ در تزیین نسخ خطی از جداولدهد کهمی

خـط تـکنیسـتند و ) دوتـایی(تنها مزدوج چرا که جداول در نسخ مانوی نه،از نسخ مانوی است

اندمماس بـا نوشـتار مـتن ترسـیم شـدههستند بلکه از آن جهت که 
ً
رعایـت بـرای ، گویـا صـرفا

فومشی نیـز بـه پـاک شـدن و یـا پـاک شکری. انداند و جنبۀ تزیینی نداشتهارچوب متنی بودههچ

).۱۶۹: ۱۳۹۶شکری فومشی، . نک(است اشاره کرده،کردن این خطوط بعد از نگارش

هجریحول جداول تزیینی از قرن پنجم تا نهم بررسی سیر ت.۳

در جـداول . کنیمرا مشاهده مـیسیر تکاملی این آرایهها،هتزیینی در نسخبا بررسی جداول

های مختلف دیگری همچون سبک،اند و سپسرسیم شدهترنگ سرخبه صورتاغلب نسخ 

کشـی اضـافه شـدهولهای جدو جدول ارغوانی به شـیوه،ین، جدول زر و الجوردجدول زّر

ها بـر ها، در این بخش جداول نسـخهسیر تکاملی هر یک از سبکآشنایی با منظور به. است

.اندمورد بررسی قرار گرفتههاآناساس تاریخ کتابت 

نسخ خطی قرن پنجم و ششم هجریبررسی جداول تزیینی در. ۱- ۳

شد، مجلـدی از تفسـیری بـا عنـوان تر بدان اشاره که پیش،النبی و ُخلقهکتاب َخلُقپس از

توپقـاپی، ۲۰۹ش (معانی کتاب الله تعالی و تفسیره المنیر
ِ

دومـین نسـخۀ ) ق۴۸۴مـوّرخ

. اسـتین در قرن پنجم هجری اسـت کـه در ایـن مطالعـه شناسـایی شـدهدارای جدول زّر

مـورد نیـز در نسخی بـا موضـوعات دینـی،مصاحفکاربرد در پس از ،جداولپیداست که 
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پـس از ایـن دو).هـاآنالبته تنها در چنـد صـفحۀ ابتـدایی و انتهـایی (اند گرفتهفاده قرار است

ملک، ۳۱۸۳ش (نسخه، در یک مجموعه 
ِ

جداول ) ق۵۴۹الثانی جمادی۲۶یکشنبه موّرخ

چند صفحۀ ابتدایی نسخه فاقد جدول است که این موجـب . شوندخط شنگرف دیده میتک

کتـاب المغنـی فـی تـدبیر در . شـودین نسخه بـا کتابـت آن میزمانی جداول اتردید در هم

دانشگاه تهـران، ۱۰۴۳۰ش (االمراض و تعریف العلل و االعراض
ِ

االول جمـادی۵مـوّرخ

.اسـتبینیم که تمامی متن در درون جداول مـزدوج و شـنگرف قـرار گرفتـههم می)ق۵۷۳

،مجلـس۶۲۲۷ش (مشـاهیذخیرۀ خوارزکتاب سدۀ ششم، در دولُمَجیکی دیگر از نسخ 

ِ
لـی یدالبـهجـداول ایـن نسـخه رانگارنـدگاْن. با جدول زر و الجورد اسـت) ق۵۸۱موّرخ

یـن در ایـن نسـخه زّرجداولبه این دلیل که ،ملهجاز دانند؛ میاز تاریخ کتابت آن متأخرتر

).۳تصویر. نک) (یکی در پیش و دو تحریر در پشت(هستند ١دارای سه تحریر

مجلس، ۶۲۲۷ش ، ذخیرۀ خوارزمشاهیای ازنسخهتحریر دررسم جدول سه:٣تصویر
ِ

ق۵۸۱موّرخ

در ایـن مقالـه . کننـدمیرسماغلب مشکی خطی تیره ویْنتا دورجداول زّردوردر ،در تذهیب، برای نمود بیشتر. ١

و یـک خـط ،یـنینی اشاره دارد که دو خط مشکی در پشت جدول زّرتحریر، به جدول زّرین سهجدول زّرمفهوم

آن، ترسیم شده است .مشکی در پیِش
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خواهـد بررسـی در ادامه هایی که با توجه به نمونه) زر با سه تحریر(کشی این نوع جدول

همچنین فاصلۀ تـاریخ کتابـت ایـن . استهای پیش از سدۀ نهم رواج نداشته، در نسخهشد

با نسخۀ بعدی که ،کشی شدهای که تمام صفحاتش با زر جدولنسخهعنوان اولینبه،نسخه

۴۶۶۳ش، ةصحاح اللغـیعنی کتاب (در تمامی صفحاتش شاهد رسم جدول زرین هستیم 

مجلس، 
ِ

ایـن فاصـلۀ تـاریخی دو نسـخه کـه .حدود یک قرن اسـت) ق۶۸۹رمضان موّرخ

کشی جدولزمانیناهملل دهندۀ عدم تداوم یک سبک پس از ظهور آن است از دیگر عنشان

تداوم این سـبک پـس از .محفوظ در مجلس، با کتابت آن استذخیره خوارزمشاهیۀنسخ

تر، پیش). مقالهۀادام.نک(هم مشهود است های دیگر در نسخه) ق۶۸۹(تاریخ نسخۀ دوم 

ل ایـن اند، جداوزیر جداول قرار گرفتهدرکه کلمات انتهای سطر مایل هروی با استناد به این

،مجلس۶۲۲۷ش (نسخه 
ِ

مایل هـروی، (را متأخرتر از کتابت آن دانسته بود ) ق۵۸۱موّرخ

ملی اتریش محفوظ است که ۀدر کتابخانکتاب ختم الغرایب همای از نسخه). ۳۳: ۱۳۷۹

، موّرmixt 845ش (دارای جدول مزدوج شنگرف است 
ِ

تصـاویرمشاهدۀ برای ) (ق۵۹۳خ

شـناختنسخهاین نسخه را در تر قلعه پیشصفری آق. )۲۱۸-۱۳۸۲:۲۱۷افشار، .نکآن،

های فارسـی دانسـته کـه های نسخهترین نمونهاین نسخه را از کهنافشار . کرده استمعرفی 

،مواردجز این ). ۲۰۹: ۱۳۸۰افشار، (است کشی شدهمزدوج و شنگرف، جدولبه صورت

های قرن ششـم کتابـت ر واپسین سالکه د،علمی اسالمیهایهترین نسخیکی از ارزشمند

کتابخانۀ ملی فرانسه، موّرarabe 2964ش(التریاق کتاب،شده
ِ

جـداول . است) ق۵۹۵خ

شده برای این نسخه اغلب جداول مزدوج شنگرف و در بعضی صفحات جداول تزیینی رسم

رفتـه نکـار هجداول زر هنوز در تمامی صفحات بـ،با وجود نفیس بودن نسخه. ین هستندزّر

اآلثـار دارINV. No . LNS 275 msش(مجـدولامـا یک نسـخۀ نـاقص نجـومی . است

. را هم باید به این گـروه افـزود)هجری۶کویت، سدۀ 
ً
مکـان کتابـت ایـن نسـخه احتمـاال

برای رسـم خطـوط پیرامـونی و ،در نسخۀ مذکور. است) واقع در افغانستان امروز(سمنگان 

دوتادوتـایی (از جداول مزدوج مثّنـی شـنگرف ، های زایجهلوحههای جداساز داخلِیبخش

منثـور در ایـن نسـخه از جـداول مـزدوج تو برای جـداول،)رنگسرخ مـتِن پیرامـوِن زیینـِی

داول پیرامـونی ایـن نسـخۀ چنـدبرگی را جآنچه . استفاده شده است) دوتایی سرخ(شنگرف 

شـده در ایـن صـفحات بـا رنـگ رنگ کتابـترنگ بودن کلمات سرخقابل اعتنا ساخته، هم



۷۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٤٨

بیشـتر را کشـی نسـخه بـا کتابـت آن زمـانی جدولچراکه این امر احتمال هم،جداول است

دوتادوتـایی (ای است که در آن جداول مزدوج مثنی شنگرف این نسخه اولین نسخه. کندمی

).Adamova & Bayani, 2015: 32-33.نک(رفته است کار هب) سرخ

یینی در نسخ خطی قرن هفتم هجریبررسی جداول . ۳-۲ تز

،قـرن ششـمبـه شـده در قـرن هفـتم نسـبت شناسـاییُمجـدوِلتعداد نسـخ خطـیافزایش 

اولـین نسـخۀ مجـدول قـرن هفتمـی . جداول در نسخ خطی اسـتکاربرد دهندۀ رواج نشان

موّر،فلورانسۀشاهنامنسخۀ 
ِ

چهـار به صورتاین نسخه ). ۴تصویر. نک(است ،ق۶۱۴خ

جدولستونی 
ِ

جـداول . اسـتکشـی شـدهشـنگرف جدولبندی و از طریق جـداول مـزدوج

پیرامونی متن این نسخه  چراکه متمایز است،تا قرن نهم شده بررسیتمامی جداول نسخازتزیینِی

دیگری شناسایی نشده که تمامی صـفحات آن بـا جـدولی بـا تقسـیمات نسخۀتا قرن نهم هیچ 

های اطـراف کتیبـهدر ی شده باشد و این در حالی است کـه کشهندسی و به رنگ شنگرف جدول

کشـی جدوللـذا . اسـت، جدولی رسم نشدهۀ آندورهای هم، بر خالف نمونهشاهنامهفراوان این 

هـای و تعیـین اصـالت جـداول آن نیازمنـد پژوهشتلقی کـرد فردمنحصربهتوان را میاین نسخه 

المتعلمــین فــی الطــبةکتــاب هدایــن ایــن شــکل از جــدول در صــفحۀ عنــوا. ی اســتبیشـتر

کتابخانۀ فاتح، موّر۳۶۴۶ش (
ِ

).۵تصویر. نک(شود نیز دیده می) ق۵۱۰خ

فلورانس، موّرشاهنامۀرسم جداول با تقسیمات هندسی در اطراف متن در : ٤تصویر
ِ

:مأخذ تصویر.ق۶۱۵خ
http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0004147894
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،المتعلمینةهدایای ازنسخهرسم جداول با تقسیمات هندسی در صفحۀ عنوان :٥تصویر

موّر،فاتحۀکتابخان۳۶۴۶ش
ِ

.۶۷۱: ۱۳۹۲نی، حسی: مأخذ تصویر.ق۵۱۰خ

شـنگرف  مثّنـِی
ِ

، در نسـخۀ نجـومی )دوتادوتـایی سـرخ(در سدۀ هفتم، جداول مزدوج

اآلثار کویت، دارInv. No.LNS 270 msش (دیگری 
ِ

که محـل کتابـت نیز ) ق۶۱۵موّرخ

در یـک نسـخۀ نجـومی آن، پیش از ،این نوع جدول. شودمیسمنگان است مشاهده آن هم 

) ششـم هجـریاآلثار کویت، قرن ، دارINV. No . LNS 275 msش (ناقص قرن ششمی 

جداول مزدوج مثّنی شنگرف برای سومین بار در همین قرن، در صـفحات . مشهود استهم 

۱۴۵۶۹ش (کتاب تقویم االبدان فی تدبیر االنسـانابتدایی 
ً
اوایـل قـرن مجلـس، احتمـاال

مـزدوج شـنگرف مجـدول شـدهصفحات این نسخه با جداول بقیۀ. استرفته ار کهب) هفتم

هـاآندر ) دوتادوتایی سـرخ(کشی ای که این شیوه از جدولبینیم که هر سه نسخهمی. است

ر این تحقیـق دی که های دیگرهاین شیوه در نسخکاربرد . هستند) نجومی(کار رفته علمی هب

ر از ای دیگـعلمـی در تـرویج شـیوههایهها اشـاره خواهـد شـد، نشـانگر تـأثیر نسـخبدان

.هاستهکشی تزیینی در نسخجدول

هایی اسـت کـه از دو رنگ سرخ و الجورد در کنار یکدیگر هم از دیگر سبککار بردنبه
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ذخیـرۀ خوارزمشـاهیجـدول صـفحۀ نخسـت کتـاب .اسـتآغاز شـدههجری هفتم ۀسد

ملک، ۴۴۹۳ش (
ِ

های متقدم است که به ایـن یکی از نمونه) ق۶۷۳االول جمادی۵موّرخ

کشی در تمـام اوراق برخـی هشتم این سبک از جدولۀاز سدو استکشی شدهیوه جدولش

کشی بـا زر دولیابد جمیرواج ۀ هفتمهایی که در سداز دیگر سبک. رودکار میبههانسخه

مجلس، ۴۶۶۳ش (ةکتاب صحاح اللغ. و الجورد است
ِ

جزء نسـخ ) ق۶۸۹رمضان موّرخ

در این نسخه صفحات داخلـی دارای .کشی شده استلی است که با این سبک جدومتقدم

ۀولـی صـفح،)۶تصـویر(و الجورد هسـتند ) یکی پشت و یکی پیش(جداول زر دو تحریر 

رسم(ال این رو. ینش دارای سه تحریر استاست، جدول زّرعنوان این نسخه که ترمیم شده

صـفحۀدرتحریرسـهزرجـداولرسمواندنشدهترمیمکهصفحاتیدردوتحریرزرجداول

دانشـگاه تهـران، ۷۸۳۸ش (الصـحاحاز ای دیگـردر نسخه)شدهترمیمکهعنوانی
ِ

مـوّرخ

و تداوم ایـن سـبک و نـوع ،همازفاصلۀ زمانی کم این دو نسخه . شودهم دیده می) ق۶۹۰

دیگر موجـب پـذیرش هایهدر نسخ،، پس از این دو نسخه)یکی پیش و یکی پشت(تحریر 

توجـه بـه چگـونگی تحریـر . اسـتجداول و تاریخ کتابت در این دو نسخه شـدهزمانی هم

زمـانی جـدول یـک هـمیا قبـول های رد تواند یکی از مشخصهها میین در نسخهزّرجدول

مجلـس، ۵۸۲ش (کتـاب کیمیـای سـعادت برای مثـال در . نسخه با تاریخ کتابت آن باشد

ِ
ولی از آنجـا کـه جـداول زر آن ،شونده مینیز جداول زر و الجورد دید) هجری۶۸۴موّرخ

تزیینـات . اندجداول متأخر دانسـته شـدهآن ) یکی پیش و دوتا پشت(دارای سه تحریر است 

و خروج کلمات و عناوین از چهـارچوب ،کاری در حاشیۀ دو صفحۀ ابتدایی این نسخهحل

.دانسته شودشود تزیینات این نسخه متأخراز دیگر عواملی است که باعث می،جداول

کتابخانۀ مجلس، ۴۶۶۳، ش ةصحاح اللغای از نسخهجدول زر با دو تحریر در:٦تصویر
ِ

.ق۶۸۹موّرخ
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کشی به شیوۀ مزدوج و به رنگ شنگرف که در سدۀ ششم آغـاز شـده بـود یکـی از جدول

. نـک،هانمونهمشاهدۀبرای(بوده است،دواوین قرن هفتمدر ویژههب،های بسیار رایجشیوه

، ۱۳۵۰۳ش (محفوظ در کتابخانۀ مجلـس ،دیوان انوریهایی از در نسخه). ۱۳۹۷اکبری، 

ِ
، ۵۲۶۷ش (ملـک ۀو کتابخان) ، سدۀ هفتم۱۲۶۰ش؛ ق۶۸۰موّرخ

ِ
، ایـن )ق۷۰۰مـوّرخ

مجلـس، ۱۴۰۱۷ش (هـامنتخـب دیوانای بـا عنـوانهدر نسـخ. شودشیوه دیده می
ِ

مـوّرخ

های این نسخه را جدولی گرداگرد کتیبه.شودرف دیده میهم جداول مزدوج و شنگ) ق۶۹۵

هایی اسـت کـه در آن از رنـگ ایـن نسـخه جـزء اولـین نسـخه. استگرفتهفرارنگ ارغوانی

از ایـن رنـگ . اسـتاستفاده شـده) هاالبته در جداول دور کتیبه(ارغوانی برای رسم جداول 

ندرت هایی که بهیکی از شیوه. شودیمکشی بسیار استفاده سدۀ هشتم برای جدولبعدها در 

در ) احتمـال بسـیار الجـوردبـه (آبی صرِفاستفاده از رنگرفته کار هکشی نسخ بدر جدول

کتاب رسـائل اخـوان الصـفا و خـالن در توان را میاین نوع جدول . کشی نسخ استجدول

مجلس، ۴۷۰۸ش (الوفا
ِ

.دید) ق۶۸۶رمضان ۵موّرخ

یینی نسخ خطی در نیمۀ نخست قرن هشتم هجریبررسی جداول تز . ۳-۳

کشـی دیـده های اولیۀ قرن هشتم سـبک خاصـی از جدولشده در سالدر چند نسخۀ کتابت

ایـن سـبک از نگارنـدگان . شود و آن استفاده از سه رنگ متفاوت در کنار یکدیگر اسـتمی

کتابت تنهـا در دو زمانی جداول با تاریخ و همکردند در چند نسخه شناسایی را کشی جدول

ARABEش (رشیدیهۀمجموعنخست نسخۀ :مورد تأیید قرار گرفترشیدیهۀمجموعنسخۀ 

ملی فرانسه، ۀ، کتابخان2324
ِ

گلسـتان، ۀنسخۀ کتابخان(و دیگری ) ۷تصویر) (ق۷۰۷موّرخ

ِ
صـفری. نـک(اسـت تـر منتشـر شـدهگلستان پیشۀکتابخانۀجداول نسخ). ق۷۰۸موّرخ

پیرامونی این دو نسخه از داخل به بیرون بـه ترتیـب، .)۴۹۷: ۱۳۹۰، قلعهآق جداول تزیینِی

یـن جداول زّر. خط از الجورد استو جدولی تک،ین تحریرشدهجدول شنگرف، جدول زّر

رنگ در چند نسخۀ دیگر هم جداول سه. در این دو نسخه نیز دارای تحریری یکنواخت است

متـأخرتر از ،دالیلـیهبـ،یـکجداول هراست که حدس نگارندگان اینولی شود؛میدیده 

مـوزۀ لـوور،بخش اسـالمی ، 334ش (هشاهنامنسخۀبرای مثال در.ستهاآنزمان کتابت 



۷۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٥٢

ِ
موّرخ

ً
بریتانیـا، زۀ ، مـوOA 1948.12-11.022ش (شـاهنامهو یا برگی از ١)ق۷۰۰احتماال

اند و شـدهیمترمدو نسخه هر، لکنشوندرنگ دیده می، هم جداول سه)هجری۸اوایل قرن 

کتاب االیضاح فی شرح المفصل فی یا در .متأخرتر هستند،نسبت به تاریخ کتابت،جداول

ملک، ۱۴۹۵ش (االعرابةصنع
ِ

بـه خاطر رسـم کمنـد هب) ق۷۱۶الثانی جمادیآخر موّرخ

تمـامی کلمـات انتهـای گـرفتن یعنی تنها در سه طرف متن و قرار،کمندهای متأخرصورت

ایـن ٢.نیستنیزمانی جداول با تاریخ کتابت نسخه پذیرفتهمفرِضسطرها در زیر جداول، 

بنـابراین . گونـه تحریـری اسـتکه جدول زر آن فاقـد هـرهایی است هنسخه از معدود نسخ

ربـع رشـیدی ۀهای خـاص رایـج در کتابخانـرنـگ را یکـی از سـبکشاید بتوان جداول سه

.استطور خاّصبههای این کتابخانهند بررسی نسخهاین فرضیه نیازم، گرچهدانست

ملی فرانسه، ۀکتابخانarabe 2324، شرشیدیهۀمجموع: ٧تصویر
ِ

.ق۷۰۷موّرخ

،ماریانا شرو سیمپسون که این اوراق را بررسی کرده.استهای مختلفی پخش شدهدر مجموعهشاهنامهاوراق این .١

.)۱۳۸۳:۴۲ریشار، (است تخمین زدهق ۷۰۰تاریخ رونویسی نسخه را سال 

تاسـذکـر شـده) شـنگرف و الجـورد(دورنـگ ه،جدول این نسخ، های خطی کتابخانۀ ملکفهرست نسخهدر. ٢

).۱/۴۴۷:  ۱۳۵۲، پژوهافشار ـ دانش(



١٥٣/بررسی روند تکامل جداول تزیینی در نسخ خطی از قرن پنجم تا نهم هجری

.هجریملی فرانسه، اوایل قرن هشتم نۀکتابخاPersan 1965، شکلیله و دمنه: ٨تصویر 

۴۶۶۳ش ة،صـحاح اللغـ(کشی با زر و الجورد که در قرن هفتم آغاز شـده بـودجدول

مجلس،
ِ

مـورد اسـتفاده قـرار های بیشـتری، در نیمۀ اول قرن هشتم در نسخه)ق۶۸۹موّرخ

نسخۀ (کلیله و دمنه هایی از در نسخه. گرفت
ً
بریتانیـا، ۀکتابخانOR 13506ش مثال

ِ
مـوّرخ

) هشـتم هجـریملـی فرانسـه، اوایـل قـرنۀکتابخانـPersan 1965و نسـخۀ ش ؛ ق۷۰۷

شوند و البته همچنان جدول زر در ایـن نسـخ دارای جداول زر و الجورد دیده می) ۸رتصوی(

دوتادوتـایی (کشی مزدوج مثّنـی شـنگرف جدول). یکی پیش و یکی پشت(استدو تحریر

های معرفی شـده در سـده نسخه.نک(شد میکه تا پیش از این در نسخ علمی دیده ،)سرخ

دیـوان سـعدی. دیگـر نیـز راه یافـتهای نسـخهبـه قـرن هشـتم اوایـل، در )ششم و هفـتم

مجلس، ۲۵۶۹ش (
ِ

یکی از اولین دواوینی است که با جداول مـزدوج مثّنـی ) ق۷۲۱موّرخ

ــاب تبصــرو ١اســتکشــی شــدهشــنگرف، جدول ــةکت ــی معرف ــامةالعــوام ف مقــاالت االن

و ) هشـتم هجـریملک، قرن ۸۶۲ش (حدائق االنوار فی حقایق االسرارای ازنسخه، مذکورهای عالوه بر نمونه.١

شـنگرف جدول)هشتم هجـریملک، قرن ۳۸۷ش (المصادرای ازنسخه کشـی هـم بـا جـداول مـزدوج مثّنـِی

هـم ایـن شـیوه )هشتم و نهم هجری مجلس، قرن ۲۱۷۵ش (خوارزمشاهیذخیرۀای دیگر ازدر نسخه. اندشده

.شوددیده می



۷۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٥٤

،مجلس۱۰۴۷۴ش (
ِ

جـدول. ای دیگر از ایـن دسـت اسـتنمونه) ق۷۱۶محرم۱۳موّرخ

پیرامونی دو صفح رنگـی کـه در .بـنفش اسـت/ ابتدایی این نسخه به رنگ ارغـوانیۀتزیینِی

رسـم ) مجلـس۱۴۰۱۷نسخۀ ش . نک(ها های سدۀ هفتم تنها در اطراف کتیبهواپسین سال

۱۰۴۷۴نسـخۀ ش . نـک(ی قـرن هشـتمۀاینک در صفحات آغـازین یـک نسـخ،بودشده

بـنفش/ بـر رواج اسـتفاده از رنـگ ارغـوانیهدی امـر شـاو ایـن رفته اسـت کار هب)مجلس

کیمیــایپــس از ایــن نســخه، در کتــاب. قــرن هشــتمی اســتهایهکشــی نســخدر جدول

کلیـات سـعدیو ) ۹تصـویر(١)هشـتم هجـریدانشگاه تهـران، قـرن ۱۳۳۴ش(سعادت

هـم جـداول ) ۱۰تصـویر) (هشـتمکتابخانۀ چستربیتی، اوایل قرنPer 109, f. 255aش (

دیگری که در ایـن آرایی جدولشیوۀ. شوندشنگرف دیده میی به همراه جداول مزدوجارغوان

کشی کـه در سـدۀ این شیوه از جدول. جدول شنگرف و الجورد استکاربردسده رواج یافته

قـرن در ، )ملـک۴۴۹۳ش نسـخۀ (پیش فقط در صفحۀ نخست یک نسخه دیده شده بـود 

۲۷۶۸ش (٢تفسـیر الوسـیطال. رفتـه اسـتکار ههشتم در تمامی صـفحات یـک نسـخه بـ

مجلس، 
ِ

است دارای این نوع جـدول که در تبریز و در مدرسۀ تاج کتابت شده) ق۷۱۶موّرخ

ملک، ۵۹۸۰ش (دیوان خواجو. است
ِ

هم نسخۀ نفیسی است که آن) ق۷۵۰صفر ۹موّرخ

در (دیـوان خواجـوجـداول زر در . اسـتکشی شـدهجدول) شنگرف و الجورد(بدین شیوه 

.و نه سه تحریر) یکی پیش و دوتا پشت(هستند همچان دارای دو تحریر) صفحات آغازین

خطی نیمۀ دوم سدۀ هشتم هجریهایهبررسی جداول تزیینی در نسخ.۳-۴

از جملـه ؛اسـتکشی با جداول مزدوج شنگرف مرسـوم بـودههمچنان جدول،در این نیمه

الغراض او ٣)هجریهشتمملک، نیمۀ دوم قرن ۵۹۹۴ش (شاهنامهای ازنسخهتوان بهمی

که ، این نسخه متعلق به قرن هفتم یا هشتم دانسته شده های خطی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهرانفهرست نسخهدر .١

جدول نیز الجورد ذکر نوع. استتری برای این نسخه کشی نیمۀ دوم قرن هشتم تاریخ مناسببا توجه با نوع جدول

). ۱۷: ۱۳۳۹پژوه، دانش(استشده

.مادر استۀنسخخوِدمتعلق به ولیکن جداول ،اندشدهدیدگی، ترمیم آسیبسبب به،این نسخهاکثر اوراق. ٢

.استق۶۰۰دارای تاریخ ساختگی نسخه. ٣



١٥٥/بررسی روند تکامل جداول تزیینی در نسخ خطی از قرن پنجم تا نهم هجری

دانشگاه تهـران، ۴۸۵۶ش (الطبّیه
ِ

ۀکش نسـخجـدول. اشـاره نمـود) ق۷۸۹–۷۸۸مـوّرخ

بعد از رسم جدول پیرامون کادر متنی، جدولی دیگر نیز در فاصلۀ بسـیار کـم اغراض الطبیه

باال و پایین کادر متنی، ترسیم نمو،از خط افقِی نمونۀ دیگری کـه .استدهدر بخش داخلِی

هـای نیمـۀ دوم یکـی از ویژگی. استشناسایی نشدههنوز کشی شده باشد بدین شیوه جدول

مجـدول بـا جـداول زر و هایهکشی آن است که بر تعـداد نسـخقرن هشتم در زمینۀ جدول

در شـیراز و کرمـان در ایـن دوره کتابـت هایی کـههاز جمله نسخ. استالجورد افزوده شده

های زیـر اشـاره توان به نمونـههستند می) زر و الجورد(کشی اند و دارای این نوع جدولدهش

ملـی فرانسـه، ۀکتابخانـPersan 745ش(دیوان عماد فقیه: نمود
ِ

، )، شـیرازق۷۸۶مـوّرخ

ملی فرانسـه، ۀکتابخانArabe 3368ش (حدائق االنوار و بدایع االشعار 
ِ

االول ربیـعمـوّرخ

، ملی فرانسـهۀکتابخانPersan 377ش(دمنهکلیله و، )، شیرازق۷۹۰
ِ

ـیرازق۷۹۳مـوّرخ ). ، ش

یـک سـمِتو تنهـا در جـداوِل) یکی پیش و دوتا پشـت(تحریر دارند ها دوجداول زر همۀ این نسخه

آن، جـدول زر و پیرامون متن در صـفحۀ آغـازینکلیله و دمنهها در دو صفحۀ نخست نگاره

حه، آغـاز اسـتفاده از جـداول زر شاید بتوان گفـت کـه ایـن دو صـف. دارای سه تحریر است

نظـامیۀخمسـ. دهنـدهای قرن هشتم نشـان میخطی را در واپسین سالتحریر در نسخسه

ملی فرانسه، ۀکتابخانPersan 1817ش (
ِ

هم ) ق۷۶۳موّرخ
ً
که محـل کتابـت آن احتمـاال

خطـی از الجـورد، راه جـدول تـکدو تحریـر بـه همـکرمان یا شیراز است با جداول زریـن

ملـی فرانسـه، ۀکتابخانـPersan 276ش (کتـاب تـاج المـآثر در ١.استکشی شدهجدول

ِ
. شـودو الجـورد دیـده می) دو تحریـر(شده در کرمان هم جـداول زر کتابت) ق۷۸۱موّرخ

ملـی ۀکتابخانـPersan 913ش (کلیلـه و دمنـهنسـخۀدر جداول زر دو تحریر و الجـورد

سه، فران
ِ

۸مجلـس، قـرن ۷۸۷۳ش (نظـامیۀخمسـنیـز در و ) ق۷۹۴رمضـان ۲۰موّرخ

.استهم قابل مشاهده٢)هجری

.اولیه استۀنسخولی جداول از آِن،نسخه در اغلب صفحات وصالی شده. ١

الخط نسخه، نیمۀ دوم قرن هشتم قمری با توجه به رسم،ذکر شده کهسدۀ هفتم تا هشتمنسخهاین تاریخ فنخادر . ٢

.تر استپذیرفتنی



۷۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٥٦

،کیمیای سعادتای ازنسخهبنفش در / رسم جداول ارغوانی:٩تصویر

.هشتم هجریقرن ،دانشگاه تهران۱۳۳۴ش 

،چستربیتیper 109, f.255a، شکلیات سعدیای ازنسخهرسم جدول ارغوانی در : ١٠تصویر

wright, 2012, 13:مأخذ تصویر.هشتم هجریاوایل قرن 

نمونـه بـرای . اسـتسم دو تحریر برای جدول زر در سـدۀ نهـم همچنـان رواج داشـتهر

ملی ۀکتابخانSupplement 1531(دیوان همام تبریزی: اشاره کردهاهتوان به این نسخمی

فرانسه، 
ِ

ملـی ۀکتابخانـSupplement 1963ش (بیـهاض الّطاغر، )بغداددرق۸۱۶موّرخ



١٥٧/بررسی روند تکامل جداول تزیینی در نسخ خطی از قرن پنجم تا نهم هجری

Persan 362(نظـامیۀخمس، )ق، محل کتابت شیراز یا اصفهان۸۱۷-۸۱۳مابینفرانسه،

، هاهزمان بـا ایـن نسـخهم). شده در هرات، کتابت۸۵۵-۸۴۵مابینملی فرانسه، ۀکتابخان

لـذا ؛سـه تحریـر اسـتدارای هـاآنکـه جـداول زر در های بسیار دیگری هم هسـتند نمونه

برای مثـال . های رایج در سدۀ نهم هجری برشمردبایست از سبکتحریر را میجداول زر سه

:هایبـه شـماره(ملـی فرانسـه ۀمحفـوظ در کتابخانـمهـر و مشـتریدر دو نسخه از کتاب 

Supplement 1964 ،
ِ

، Supplement 1401؛ ق، بغــداد۸۷۰-۸۶۵مــوّرخ
ِ

مــوّرخ

.زرین دارای سه تحریر هستندجداول) ق، شیراز۸۸۰

شـده در نیمـۀ دوم کتابتهایههای نسخکشیبنفش در جدول/ استفاده از رنگ ارغوانی

ــداوم داشــته اســت ــان ت ــرن هشــتم همچن ــال در . ق ــرای مث ــعدیای از نســخهب ــات س کلی

ملی فرانسه، ۀکتابخانPersan 1796ش (
ِ

، از )در شـیرازشـدهکتابتق، ۷۶۲-۷۳۰موّرخ

ی نیز به اسـتفاده از اورسّت. استفاده شده استکشی نسخه بنفش برای جدول/ جداول ارغوانی

رسم جداول زر و ارغوانی : ١١تصویر

دیوان سلمان ،در جوار یکدیگر

ملک، موّر۵۱۲۹ش ، ساوجی
ِ

خ

.ق۷۷۳

جداول شنگرف و :١٢تصویر

بنفش در جوار یکدیگر، /ارغوانی

۱۳۵۱۲ش ، فقیهدیوان عماد

موّر،مجلس
ِ

.ق۷۸۳خ

رسم جداول :١٣تصویر

کلیات ، فشبن/رنگ ارغوانیتک

قرن، ملک۴۸۳۱، ش سعدی

.هشتم هجری



۷۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٥٨

دوم قـرن هشـتم هجـری بـا ۀنیمدر شده در شیراز کشی نسخ استنساخرنگ بنفش در جدول

اشاره کـرده) ملی فرانسهۀکتابخاندر suppl. Pers. 754 & 825های شماره(ذکر دو نمونه 

ملـک، ۵۱۲۹ش (دیـوان ســلمان سـاوجی). ۶۷: ۱۳۸۵-۱۳۸۴، یاورسـّت(ت اسـ
ِ

مــوّرخ

است کار رفتهه بنفش در آن ب/هایی است که جداول ارغوانیای دیگر از دیواننمونه) ق۷۷۳

کشـی بـا جـداول زریـن دوتحریـری اسـت کـه جـدولی در این نسـخه جدول) ۱۱تصویر(

مجلـس، ۱۳۵۱۲ش (فقیـهان عمـاد دیو. استبنفش آن را احاطه کرده/ارغوانی
ِ

۱۰مـوّرخ

ای دیگر است که در آن جداول شنگرف و ارغـوانی در کنـار یکـدیگر نمونه) ق۷۸۳ذیقعدۀ 

ملـک، ۴۸۳۱ش (کلیـات سـعدیای از همچنـین در نسـخه).۱۲تصـویر(اند ترسیم شده

اسـت کشـی شـدهرنـگ جدولخـط بـنفشنسخه با جداول تـک١)هجریهشتماواخر قرن 

). ۱۳ویرتص(

ای اسـت بـه نـام کشی توجـه بـه آرایـهمرتبط با جدول و جدولموضوعاتیکی دیگر از

کمنـد در واقـع . بندی نسخ چنـدمتنی اسـتای منشعب از نحوۀ جدولکمند آرایه. »کمند«

متنجدولی است که در دوره شده و در ها در حاشیه ترسیم میهای پیشین برای تنظیم نوشتِن

). ۲۶۰: ۱۳۹۰صـفری، (اسـت ها تبـدیل شـدهیک شیوۀ تزیینـی در نسـخهادوار متأخر به 

تزیینی پیرامونی متن در آن است که جدول در سرتاسر محیط پیرامـون تفاوت کمند با جدول

و کمندهای شود،رسم میولی کمند تنها در سه طرف صفحه،شودمتن و یا نقش ترسیم می

هم در یک نسخه، در سمت عط .کنندبا هم تالقی می،ف نسخهدو صفحۀ مقابِل

کتـاب لطـائف شده در این تحقیق که دارای کمند متقدم است ترین نسخۀ شناساییقدیم

هشتم یا ملک، قرن ۲۱۸نسخۀ ش (بن حسن درواجکی بخاری است نوشتۀ احمدالتفسیر،

ا این نسخه آن است که کمنـدهیکی از دالیل متقدم دانستن کمند ). ۱۴تصویر) (هجرینهم 

ماننـد نسـخ چنـدمتنی در این نسخه در عطف صفحه به هم نرسیده
ً
اند و ایـن نسـخه دقیقـا

جدولبندی وجدول
ً
میان جدول و کمند در این نسخه شاهد ترسیم . ستاکشی شدهمتعاقبا

دو هایهدر نسـخ. پراکنده هستیمبه صورتهای تزیینی آرایه قـرن نهـم و پـس از آن، کمنـِد

تاریخ نسخه ،نوع خطی، از جملهبر قرائنبنا . ١
ٌ
.استق بوده۸۳۰تا۷۸۰مابین احتماال
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در . کننـدمیاند که در سمت عطف نسخه با هـم تالقـی ای ترسیم شدههگونهصفحۀ مقابل ب

ای هسـتند کـه پیرامـون دو صـفحۀ تزیینـی ثانویـهتوان گفت کـه کمنـدها، جـدولواقع می

تر در قالـب یـک صـفحۀ واحـد منسـجمبه صورتروی هم ترسیم شده و دو صفحه را بهرو

دچـار تحـوالتی ،همچـون جـداول،وار بعدیکمندها نیز در اد. دهندقرار میبیننده فراروی 

مجلس، ۲۷۸ش (نفایس الفنون ای ازنسخهدرکه اند چنانشده
ِ

دو کمنـد ) ق۱۲۷۵مـوّرخ

خـارج از محـدودۀ (های رایج پس از قرن هشتم از آنجا که کمندها از آرایه. استرسم شده

.استیگرای دهنیازمند مطالعهاآنبررسی تحوالت هستند، ) زمانی این تحقیق

ملک،۲۱۸ش ،لطائف التفسیرای از نسخهرسم کمندهای ابتدایی در :١٤تصویر

هشتم و نهم هجریقرن
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گیرینتیجه

بـه دو گـروه عمـدۀ جـداول زریـن و ،بنـدی کلـیدر یک تقسیم،جداول تزیینی نسخ خطی

هایهتـوان از اولـین نمونـجداول زرین مصاحف را می. جداول شنگرف قابل تقسیم هستند

از . برشـمردهاهرا خاستگاهی برای جداول زرین در دیگر نسـخهاآنجداول زرین دانست و 

البتـه در ،در کتـب دینـی) دارزریـن و تسـمه(قرن پنچم جداولی از جنس جداول مصاحف 

نیـز ،نـی جـداول شـنگرف، یعبـرای گـروه دوم.شـوددیده می،هااز نسخهمعدود صفحاتی 

جداول کاربردی موجود در نسخ و طومارهای مانوی یکی . برشمردتوان میهایی را خاستگاه

، سـهم هـاآندوی کاررفته در هـرهبا توجه به یکی بودن رنگ و جنس خطوط ب. استعلمی

.رنگ از جداول کاربردی بسیار بیش از نسخ مانوی استسرخجداول تزیینِیتأثیرپذیرِی

نـگ سـرخ رکشـی بـا قـرن آغـاز جدولشـده، قـرن ششـم، های مشاهدهبر اساس نمونه

) دوتـایی سـرخ(خط شنگرف، مزدوج شـنگرف، اعم از تکبوده است) شنگرف(
ِ

و مـزدوج

نی شنگرف
ّ
در قـرن هفـتم، عـالوه بـر جـداول سـرخ، جـداول زر و ).دوتادوتایی سـرخ(مث

کار بـهی که در تمام صفحات یـک نسـخه به صورتخط الجورد و جداول زرین الجورد، تک

در ایـن سـده، همچنـین .اسـتکشـی قبلـی اضـافه شـدههای جدول، بـر سـبکاشدرفته ب

بـه بـنفش /و یـا شـنگرف و ارغـوانی،های جدیدی چون جـداول شـنگرف و الجـوردسبک

رنــگ در های ســهکشــیآغــاز جدول. شـونددیــده میهاهبســیار محــدود در نســخصـورت

. برشـمردنـی در قـرن هشـتم های خـاص جـداول تزییتوان از ویژگیخطی را میهایهنسخ

شـده در ربـع های نسـخ کتابـتتوان یکـی از شاخصـهکشی را میاین نحوۀ جدولهمچنین 

ها در قرن هشتم جداول شنگرف و الجورد در تمامی صفحات برخی نسخه. رشیدی دانست

های یکـی دیگـر از سـبکهم ) دوتا دوتایی سرخ(و جداول مزدوج مثّنی شنگرف کار رفته به

کشـی توان بـه جدولمیدر این سده های رایج از دیگر سبک. شی در این سده استکجدول

/ کشـی نسـخ بـا جـداول زر و ارغـوانیبنفش، جدول/ با جداول شنگرف و ارغوانیهاهنسخ

بررسـی نویسـندگان،بر اسـاسهمچنین، . کردخط بنفش اشاره حتی با جداول تکیابنفش

شـده در کشی نسـخ خطـی کتابـتهای جدولشاخصهازتوان میبنفش را / جداول ارغوانی

.شیراز قرن هشتم دانست
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