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

*

اﻟﻬﺎم اﮐﺒﺮی

**

ﺳﻌﯿﺪ ﺧﻮدداری ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ

ﭼﮑﯿﺪه
ﺟﺪاول ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ آراﯾـﻪﻫﺎی ﻧﺴـﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺗـﺎ ﮐﻨـﻮن
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺑﺎ اﺳـﺘﻨﺎد ﺑـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌـﺪد ،ﺑـﺮ روی اﯾـﻦ ﺟـﺪاول ﺻـﻮرت
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ـ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ،ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓـﯽ
ً
ﺳﺒﮏﻫﺎﯾﯽ از ﺟﺪولﮐﺸﯽ ،در ﭘﯽ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ اوﻻ ﺧﺎﺳـﺘﮕﺎه ﺟـﺪاول ﺗﺰﯾﯿﻨـﯽ در
ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ روﺷﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺳﺒﮏﻫﺎﯾﯽ از ﺟﺪولﮐﺸﯽ ﺗﺎ
ﭘﯿﺶ از ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی در ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﮕﺎرﻧـﺪﮔﺎن ﻧﺸـﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧـﺪه ،ﺧﺎﺳـﺘﮕﺎه ﺟـﺪاول ﺗﺰﯾﯿﻨـﯽ )زرﯾـﻦ و
ﺷﻨﮕﺮف /ﺳﺮخ( را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﻒ و ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ داد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﺮ
اﺳﺎس اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺑﯽﺗﺎرﯾﺦ را ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد.
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :ﺟﺪاول ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ،ﺻﻔﺤﻪآراﯾﯽ ،ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ،ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ٩۹/٢/٣١ :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش٩۹/٥/١٣ :

* داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮥ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﺴﺌﻮل(elham akbari_90@ yahoo.com /

** اﺳﺘﺎد ﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮkhoddari@gmail.com /

 / ١٤٠آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎرۀ ۶۷

ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﯾﯽ ﻧﺴـﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄـﯽ ﺑﺨـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ
ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﺻـﻔﺤﻪآر ِ
ِ
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺟﺪاول ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕـﺮ

آراﯾﻪﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪآراﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻂ ،ﺗﺬﻫﯿﺐ و ﺗﺠﻠﯿﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾـﻦ آراﯾـﻪ در ﮐﺘـﺎبآراﯾﯽ اﺳـﻼﻣﯽ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و
ﮐﺸـﯽ ﺑـﻪﮐـﺎر رﻓﺘـﻪ در ﻧﺴـﺦ ﺧﻄـﯽ
ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن در ﭘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺳـﺒﮏﻫﺎی ﺟﺪول ِ

اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻘﺪم ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺳﺪۀ ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺪاول از آن
رو اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﻧﻘﻄﮥ ﺷﺮوع ﻫﺮ ﺳﺒﮏ از ﺟﺪولﮐﺸﯽ ،ﺗﺪاوم آن ﺳﺒﮏ و در ﺑﻌﻀـﯽ ﻣـﻮارد،

ﻧﻘﻄﮥ ﭘﺎﯾﺎن آن را در ﺳﻨﺖ ﮐﺘﺎبآراﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻣـﺎ روﺷـﻦ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﺮ
اﺳﺎس ﺳﺒﮏ ﺟﺪولﮐﺸﯽ ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ در ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ،ﻫﻢزﻣﺎﻧﯽ ﺟـﺪول ﯾـﮏ ﻧﺴـﺨﻪ ﺑـﺎ ﺗـﺎرﯾﺦ
ﮐﺘﺎﺑﺖ آن را ﺗﺨﻤﯿﻦ زد و ﭘﺲ از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺴﺦ ﺑﯽﺗﺎرﯾﺦ را ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺸﺨﺺ ﮐـﺮد .ﻫـﺪف
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪاول ﺗﺰﯾﯿﻨـﯽ در ﻧﺴـﺦ ﺧﻄـﯽ ،ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺳـﺒﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﺟﺪولﮐﺸﯽ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻧﺴـﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄـﯽ ،و ﺳـﭙﺲ ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﺟﻬـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟـﺪاول
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ از ﻗﺒﯿﻞ رﻧﮓ و ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﻮط و ﻧﻮع ﺗﺤﺮﯾﺮ آنﻫﺎﺳﺖ.
ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺪاول را اﯾﺮج اﻓﺸﺎر در ﺿﻤﻦ ﯾﺎدداﺷـﺘﯽ در ﻧﺸـﺮﯾﮥ ﻧﺎﻣـﮥ ﺑﻬﺎرﺳـﺘﺎن
ﺑﺮرﺳﯽ
اﻫﻤﯿﺖ
ِ
ِ

ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻧﮏ .اﻓﺸﺎر .(۲۰۹ :۱۳۸۰ ،اﯾﻮ ﭘﻮرﺗﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﺗﻨﻮع در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺪاول

را اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮥ ﺟﺪاول ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺮد و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌـﺪاد ﺧﻄـﻮط ،ﻓﺎﺻـﻠﮥ
ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ،و ﺗﻌﺪاد رﻧﮓﻫﺎ در ﺟﺪاول را ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻫﻨـﺮی ﻣﯽداﻧـﺪ
)ﻧــﮏ .ﭘــﻮرﺗﺮ .(۸۴-۸۳ :۱۳۸۹ ،ﻓﺮاﻧﺴــﻮا دروش ﻫــﻢ ،در ﮐﺘــﺎب دﺳــﺘﻨﺎﻣﮥ ﻧﺴﺨﻪﺷﻨﺎﺳــﯽ
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﺧﻂ ﻋﺮﺑﯽ ،در ﺿـﻤﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﻧﺴـﺨﻪﭘـﺮدازی در ﻧﺴـﺦ اﺳـﻼﻣﯽ و
ﺗﻮﺿــﯿﺢ ﺟــﺪول و ﮐﻤﻨــﺪ ،ﺑــﻪ اﻫﻤﯿــﺖ ﺑﺮرﺳــﯽ ﺟــﺪول و ﺟﺪولﮐﺸــﯽ اﺷــﺎره ﮐــﺮده اﺳــﺖ
)ﻧﮏ .دروش .(۳۱۲ :۱۳۹۵ ،ﻧﺠﯿﺐ ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺮوی ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺻﻄﻼﺣﺎت

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

ﻧﺴﺨﻪﺷﻨﺎﺳﯽ« ،ﺳﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﺸﺨﺺ را ﺑﺮای ﺟﺪاول ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻧـﮏ .ﻣﺎﯾـﻞ ﻫـﺮوی،
ّ
اورﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ در ﻃﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪای ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮرۀ ﻓﺎﺗﺤﻪ در آﻏـﺎز ﻗـﺮآن
 .(۳۴-۳۳ :۱۳۷۹ﭘﺎﺋﻮﻻ
ً
را ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ آراﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮﮐﺎر اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺳﻨﺖ
ﺟﺪولﮐﺸﯽ در ﻣﺘﻦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎیﺧﻄﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ ) ّ
اورﺳﺘﯽ .(۴۴ :۱۳۸۵-۱۳۸۴ ،در ﻣﯿﺎن
ﻧﺴﺨﻪﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺻﻔﺮی آقﻗﻠﻌﻪ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﺟﺪول و ﺟﺪولﮐﺸﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﻓﺰون
ﺑﺮ ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻧﻮاع ﺟﺪول ،ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﻫﺮﯾﮏ از اﻧﻮاع ﺟﺪول ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺻﻔﺮی آقﻗﻠﻌﻪ،
 .(۱۳۹۰آدام ﮔﺎﭼﮏ ﻫﻢ اﺻﻄﻼﺣﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺴﻄﺮهﮐﺸـﯽ ،ﮐﺎﻏـﺬ رﺳـﻢ و
ﺟﺪول و ﮐﻤﻨﺪ را در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻـﻄﻼﺣﺎت ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ ﻧﺴـﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄـﯽ
ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ )ﻧﮏ .ﮔﺎﭼﮏ.(۳۳۷ ،۳۳۴ ،۲۹۴ :۱۳۹۴ ،
روش اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ و ﻣﻨﺒﻊ آن اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪﺷـﺪه ﺑـﺮ اﺳـﺎس رؤﯾـﺖ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﮐﺜﺮ ﻧﺴﺦ ﺗﺎرﯾﺦدار ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی در ﺳﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻬﻢ اﯾـﺮان )ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ ﻣﻠـﯽ ﻣﻠـﮏ ،و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻬـﺮان( و ﻧﺴـﺨﻪﻫﺎی
ﻣﻨﺘﺨﺒﯽ از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر )ﻣﺎﻧﻨـﺪ :ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ ﻣﻠـﯽ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ
ﻟﯿﺪن ،و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ( و ﯾﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه از آنﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 .۱ﺟﺪاول ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ
در ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﺪاول ﺑﻪ دو ﺻﻮرت در ﻧﺴﺦ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ :ﯾﮑـﯽ
ﺟﺪاول ﮐﺎرﺑﺮدی )ﻋﻠﻤﯽ( و دﯾﮕﺮی ﺟﺪاول ﺗﺰﯾﯿﻨـﯽ .ﺟـﺪاول ﮐـﺎرﺑﺮدی ﺟـﺪاوﻟﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ
اﻏﻠﺐ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه و ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت
ِ

ﻧﺴﺨﮥ ﻋﻠﻤﯽ دارای ﺟﺪاول ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﮕﺎرﻧـﺪﮔﺎن ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺷـﺪه ،رﺳـﺎﻟﮥ رﯾﺎﺿـﯽ
ﻣﻮرخ ۳۵۹ق( اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺟﺪاول ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ در ﻋﺮف ّ
)ش  ۲۴۵۷ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪّ ،
ﻣـﺬﻫﺒﺎن
ِ
و ﺟﺪولﮐﺸﺎن ،ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻮازیای ﺑﻮده ﮐﻪ ﮔﺮداﮔـﺮد ﺻـﻔﺤﻪ ،ﻧﻮﺷـﺘﻪ و ﯾـﺎ در ﻓﻮاﺻـﻞ ﺳـﻄﻮر

ﻣﯽﮐﺸـﯿﺪهاﻧﺪ )ﻣﺎﯾـﻞ ﻫـﺮوی .(۶۰۵ :۱۳۷۲ ،در ﻟﻐﺖﻧﺎﻣـﮥ دﻫﺨـﺪا آﻣـﺪه اﺳـﺖ» :ﺧﻄــﻮط
ﺷﻨﮕﺮف و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﮔﺮد ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺸﻨﺪ« )دﻫﺨـﺪا :۱۳۳۹ ،ذﯾـﻞ »ﺟـﺪول«( .اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ً
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺪانﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺟﺪاولﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﻟﺰوﻣﺎ ﺧﻄﻮط ﻣﻮازی ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ.
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آنﻫﺎ در ﮔﺮداﮔﺮد ﺷﻤﺴﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺤﻨﯽ و در اﻃﺮاف اﻧﺠﺎﻣـﻪﻫﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣـﻮرب ﻧﯿـﺰ
ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ و در ﻣﺘﻮﻧﯽ ﭼﻮن ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺒﯿﻦ )ﻧﮏ .ﺳﺮاج ﺷﯿﺮازی (۱۱۱ :۱۳۷۶ ،و ﯾﺎ رﺳـﺎﻟﮥ
ّ
ﺟﻠﺪﺳﺎزی )ﻧﮏ .ﺳﯿﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﺣﺴﯿﻦ (۳۹ ،۳۶ :۱۳۹۰ ،ﻫﻢ ﺑـﻪ اﺑﺰارﻫـﺎﯾﯽ ﺧـﺎص )ﺳـﻄﺎره،
ﺗﺨﺘﻪ ،ﻗﻠﻢﺟﺪول و  (...ﺑﺮای رﺳﻢ ﺟﺪاول اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔـﺮ ﺑﺨـﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻌﺮﯾﻔـﯽ
ﺑﻬﺘﺮ از ﺟﺪاول ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ از ُدورﮔﯿﺮیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺑﺰار ،و ﺑـﺎ دﺳـﺖ ،در اﻃـﺮاف
ﻧﻘﻮش رﺳﻢ ﻣﯽﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﺪاول ﺗﺰﯾﯿﻨـﯽ ،ﺧﻄـﻮﻃﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ
ﻣﺘﻮن ﯾﺎ ﻧﻘﻮش را ﻣﺤﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻓﻘﯽ ،ﻋﻤﻮدی ،ﻣـﻮرب و ﯾـﺎ ﻣﻨﺤﻨـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و
ّ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻗﻠﻢ ﺟﺪول ،ﺧﻂﮐﺶ ،ﺳﻄﺎرۀ ﺟﺪول و ﯾﺎ ﭘﺮﮔﺎر ﺟﺪول رﺳﻢ ﺷﻮﻧﺪ.
 .۲ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪاول ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ در ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ
ﻧﺠﯿﺐ ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺮوی ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻣﯿـﺰان ﺳـﻬﻢ ﻧﺴـﺦ آﺛـﺎر ﻣـﺎﻧﻮی ،ورود
ﻧﺴﺦ ﭼﯿﻨﯽ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ،و ﯾﺎ ﻧﺴﺦ اﺳﮑﻨﺪراﻧﯽ را در ﺟﺪولﮐﺸﯽ ﻧﺴـﺦ ﺗﻌﯿـﯿﻦ
ّ
اورﺳﺘﯽ ﻫـﻢ ﻧﻘﻄـﮥ آﻏـﺎز ﺟﺪولﮐﺸـﯽ ﮐـﻞ ﻧﺴـﺨﻪ را
ﻧﻤﻮد )ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺮوی.(۳۴-۳۳ :۱۳۷۹ ،
ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﮥ ﻣﺰدوج آﻏﺎزﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺻﻔﺤﮥ ﻣﺰدوج ﭘﺎﯾـﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧـﺪ و ﻣﻨﺸـﺄ اﯾـﻦ ﻗﺎبﻫـﺎی
ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ را ﺗﺎ ﺳﺪۀ ﺳﻮم ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﯽﺑﺮد ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ آنﻫﺎ را ﺳـﻨﮓ ﻗﺒﺮﻫـﺎی ﻓﺎﻃﻤﯿـﺎن در ﺳـﺪۀ
ّ
ْ
اورﺳـﺘﯽ،
ﻧﮕﺎری ﻟﻮحﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ را اﺣﺎﻃـﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ )
ﺳﻮم ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﮐﺘﯿﺒﻪ
 .(۴۴ :۱۳۸۵-۱۳۸۴از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﺪاول ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ )ﻏﯿـﺮ از ﻣﺼـﺎﺣﻒ( ﺗـﺎ
ﭘﯿﺶ از ﻗﺮن ﻧﻬﻢ در دو ﮔﺮوه ﻋﻤﺪۀ ﺟﺪاول ّزرﯾﻦ و ﺟﺪاول ﺷﻨﮕﺮف )ﺳـﺮخ( ،ﺑـﻪﮐـﺎر رﻓﺘﻪاﻧـﺪ
ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه آنﻫﺎ را در دو ﮔﺮوه ﻣﺠﺰا ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 .۱-۲ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪاول ّزر ﯾﻦ در ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ

ﺟﺪاول زرﯾﻦ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﺼﺎﺣﻒ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ .دروش در ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓـﯽ
ﻣﺼﺎﺣﻒ اﻣﻮی ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺼـﺤﻒ ﺻـﻨﻌﺎ )ش  Inv.20-33.1دار اﻟﻤﺨﻄﻮﻃـﺎت
ﺻﻨﻌﺎ ،ﻧﯿﻤﮥ دوم ﻗﺮن اول ﻫﺠﺮی( ﺳﺮآﻏﺎز ﻣﺘﻦ )ﺳﻮرۀ ﻓﺎﺗﺤﻪ و آﯾﺎت اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺳﻮرۀ ﺑﻘـﺮه( درون
ﻗﺎﺑﯽ دوﺟﺪاره ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )دروش .(۲۰۲ :۱۳۹۴ ،ﺑﻪﻋﻼوه در ﻣﺼﺎﺣﻔﯽ دﯾﮕـﺮ از اﯾـﻦ

ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺪاول ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ در ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ از ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ١٤٣ /

دوره )ﻗﺮن اول و دوم ﻫﺠﺮی( ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗـﻮان ﺟـﺪاولﺗﺰﯾﯿﻨﯽ را ﭘﯿﺮاﻣـﻮن ﻣﺘـﻮن ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﻤـﻮد.

١

دروش اﯾﻦ ﻗﺎبﻫﺎی ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ را اﻓﺰودهﻫﺎی ﻣﺘـﺄﺧﺮ ﻧﻤﯽداﻧـﺪ .ﭘـﺲ از ﻣﺼـﺎﺣﻒ ،ﺑﻪﺗـﺪرﯾﺞ از
اواﯾﻞ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﺎﻫﺪ ﻇﻬﻮر اﯾﻦ آراﯾﻪ )ﺟـﺪاول ّزرﯾـﻦ( ،اﻟﺒﺘـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در ﭼﻨـﺪ ﺻـﻔﺤﮥ
ُ
َ
آﻏﺎزﯾﻦ و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ،در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫـﻢ ﻫﺴـﺘﯿﻢ .ﻧﺴـﺨﻪای از ﮐﺘـﺎب ﺧﻠـﻖ اﻟﻨﺒـﯽ و ﺧﻠﻘـﻪ
)ش  BRU Or. 437ﻟﯿﺪنّ ،
ﻣﻮرخ ﺑﯿﻦ ۴۴۳-۴۴۱ق( ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷـﺪه در اﯾـﻦ
ِ
ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺟﺪاول ّزرﯾﻦ ﺗﺴﻤﻪدار )ﻫﻤﭽﻮن ﺟﺪاول ﻣﺼﺎﺣﻒ( اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ
ِ
ً
اﯾﻦﮐﻪ ﺟﺪاول ّزرﯾﻦ ،ﭘﯿﺶ از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،در ﻧﺴﺦ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪاﻧـﺪ )ﻣـﺜﻼ:
ﺟﺪاول ّزرﯾﻦ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﻪ زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  Add ms 5111/1ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ
ﻗﺮن ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ ﻣﯿﻼدی( ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺟﺪاول ّزرﯾﻦ در ﻧﺴﺦ اﺳﻼﻣﯽ )ﻣﺼﺎﺣﻒ( را ﻣﺘـﺄﺛﺮ از
ﻧﺴﺦ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ داﻧﺴﺖ و از ﺳﻮﯾﯽ ،ﭼﻮن ﻫﻤﻮاره در ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺦ ّزر ﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮی اﺷﺎره ﺷﺪه

اﺳﺖ )ﻧﮏ .ﮐﻠﯿﻢ ﮐﺎﯾﺖ (۲۲۴ ،۲۲۲ :۱۳۸۴ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺴﺦ ﻣﺎﻧﻮی را ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ
در ﺟﺪولﮐﺸﯽ ّزرﯾﻦ در ﻣﺘﻮن اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺴﺖ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ :١رﺳﻢ ﺟﺪاول ﺑﻪ دور ﻣﺘﻮن در ﻣﺼﺎﺣﻒ اﻣﻮی ش .R38

ﻣﺄﺧﺬ ﺗﺼﻮﯾﺮ :دروش۳۲۱ :۱۳۹۴ ،
ً
 .١ﻣﺜﻼ ش  Inv. 01-26.2دار اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت ﺻﻨﻌﺎ؛ ش  f. 26/2003ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ دﯾﻮﯾﺪ در ﮐﭙﻨﻬﺎگ )ﻧﮏ .دروش (۳۱۹ ،۳۲۰ :۱۳۹۴ ،و
ش  R38ﻣﻮزۀ ﻫﻨﺮﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﯿﺮوان )ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۱ﻣﻘﺎﻟﻪ(.
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ﺗﺼﻮﯾﺮ :٢رﺳﻢ ﺟﺪول ﺳﺮخ در اﻃﺮاف ﻣﺘﻦ در ﻃﻮﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻧﻮی .ﻣﺄﺧﺬ ﺗﺼﻮﯾﺮ :ﺷﮑﺮی ﻓﻮﻣﺸﯽ۱۶۹ :۱۳۹۶ ،

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

ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﯾﻦ ﺟﺪاول ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل ،ﺑـﺮای ﺟـﺪاول
ﺷﻨﮕﺮف )ﺳﺮخ( ،ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ .ﺟﺪاول ﺗﮏﺧﻄﯽ ﺳـﺮخرﻧﮓ
ً
در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺘﻮن ،در ﻃﻮﻣﺎرﻫﺎی ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ در ﺗﻮرﻓـﺎن دﯾـﺪه ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ )ﻣـﺜﻼ ﻧـﮏ .ﺗﺼـﻮﯾﺮ ۲
ﻣﻘﺎﻟــﻪ :ﺑﺮﮔــﮥ ش  ،MS 203/I/Vﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﮥ ﺑــﺮﻟﯿﻦ( .از اﯾــﻦ رو ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ ﯾﮑــﯽ از

ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺟﺪاول ﺳﺮخ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﺴﺦ ﻣﺎﻧﻮی ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ١.از ﺳـﻮی

دﯾﮕﺮ ،ﭼﻮن اﻏﻠﺐ ﻧﺴﺦ ﻣﺠﺪول ﻣﺘﻘﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ )ﻧـﮏ .اداﻣـﮥ ﻣﻘﺎﻟـﻪ( ﺑـﺎ
 .١ﻋﻼوه ﺑﺮ آراﯾﮥ ﺟﺪول ،ﺷﻮاﻫﺪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ اﺳﻼﻣﯽ از ﻧﺴﺦ ﻣﺎﻧﻮی دارﻧـﺪ.
ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ ﻫﺮﯾـﮏ از آوازﻫـﺎی ﻣـﺬﻫﺒﯽ ،ﺻـﻮرت
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻣﺘﻮن ﺗﻘﻄﯿﻊﺷﺪه ﯾﺎ آوازی ﻣﺎﻧﻮی ﭘـﺲ از ذﮐـﺮ ﻣـﺘﻦ
ِ

ﺗﻘﻄﯿﻊﺷﺪۀ ﻫﻤﺎن آواز ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬاری ﻣﯿﺎن ﮐﻠﻤﺎت و ﺟﻤﻼت ﺑﺮﯾﺪهﺷﺪه ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻂﻫﺎی ﺗﯿـﺮه اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه
اﺳﺖ )ﻧﮏ .ﺷﮑﺮی ﻓﻮﻣﺸﯽ (۱۳۱ -۱۳۰ :۱۳۹۶ ،و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺼﺤﻒ اﻣﻮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ ،SE 3687
ﻣﺤﻔﻮظ در ﻣﻮزۀ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺮﮐﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺳـﺘﺎﻧﺒﻮل )ﺑـﺮای ﻣﺸـﺎﻫﺪۀ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ،ﻧـﮏ .دروش (۲۹۷ :۱۳۹۴ ،و ﯾـﺎ در
ﻣﺼﺤﻔﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ،KFQ 45ﻣﺤﻔﻮظ در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺧﻠﯿﻠﯽ ،و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اواﺳﻂ ﻗﺮن دوم ﺗﺎ اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺳﻮم )ﻧﮏ.
دروش ،(۶۵ :۱۳۷۹ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی آﯾﺎت ﻗﺮآن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺪاول ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ در ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ از ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ١٤٥ /

ﺟﺪاول ﻣﺰدوج ﺷﻨﮕﺮف )دوﺗـﺎﯾﯽ ﺳـﺮخ( ﺟﺪولﮐﺸـﯽ ﺷـﺪهاﻧﺪ و اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﺟـﺪول )ﺳـﺮخ و
ﻣﺰدوج( ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ راﯾﺞ ﺷﻮد ﺑﺮای رﺳﻢ ﺟﺪاول ﮐﺎرﺑﺮدی در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺟﺪولﮐﺸﯽﻫﺎی ﺳﺮخ را
ﺟﺪاول ﮐﺎرﺑﺮدی )ﻋﻠﻤﯽ( داﻧﺴﺖ .ﺟﺪاول ﺳـﺮخرﻧﮓ در رﺳـﺎﻟﮥ رﯾﺎﺿـﯽ )شArabe 2457

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪّ ،
ﻣﻮرخ ۳۵۹-۳۵۸ق( ،ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﻌﻮدی )ﻧﺴﺨﮥ ش arabe 6840

ِ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠـﯽ ﻓﺮاﻧﺴـﻪّ ،
ﻣـﻮرخ ۵۰۱ق( و در ﮐﺘـﺎب اﻟﺘﻔﻬـﯿﻢ ﻻواﺋـﻞ ﺻـﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻨﺠـﯿﻢ )ش۲۱۳۲
ِ
ﻣﺠﻠﺲّ ،
ﻣﻮرخ ۵۳۸ق( و دهﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑـﯽ ﺑـﻮدن رﻧـﮓ و ﻧـﻮع ﺧـﻂ ﻧﺸـﺎن
ِ
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﺟﺪاول ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﺳﺮخ در ﺗﺰﯾﯿﻦ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ از ﺟﺪاول ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺴـﯿﺎر ﺑـﯿﺶ
از ﻧﺴﺦ ﻣﺎﻧﻮی اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﺪاول در ﻧﺴﺦ ﻣﺎﻧﻮی ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﺰدوج )دوﺗـﺎﯾﯽ( ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ و ﺗـﮏﺧـﻂ
ً
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﺎس ﺑـﺎ ﻧﻮﺷـﺘﺎر ﻣـﺘﻦ ﺗﺮﺳـﯿﻢ ﺷـﺪهاﻧﺪ ،ﮔﻮﯾـﺎ ﺻـﺮﻓﺎ ﺑـﺮای رﻋﺎﯾـﺖ
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺘﻨﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺟﻨﺒﮥ ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺷﮑﺮی ﻓﻮﻣﺸﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﭘـﺎک ﺷـﺪن و ﯾـﺎ ﭘـﺎک
ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﺑﻌﺪ از ﻧﮕﺎرش ،اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻧﮏ .ﺷﮑﺮی ﻓﻮﻣﺸﯽ.(۱۶۹ :۱۳۹۶ ،
 .۳ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل ﺟﺪاول ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ از ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪاول ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ،ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﯾﻦ آراﯾﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺟـﺪاول در
ﻧﺴﺦ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮخرﻧﮓ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ،ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن
ﺟﺪول ّزرﯾﻦ ،ﺟﺪول زر و ﻻﺟﻮرد ،و ﺟﺪول ارﻏﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮهﻫﺎی ﺟﺪولﮐﺸـﯽ اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺒﮏﻫﺎ ،در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﺪاول ﻧﺴـﺨﻪﻫﺎ ﺑـﺮ
اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑﺖ آنﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
 .۱-۳ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪاول ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ در ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی

ُ
َ
ﭘﺲ از ﮐﺘﺎب ﺧ ُﻠﻖ اﻟﻨﺒﯽ و ﺧﻠﻘﻪ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻣﺠﻠـﺪی از ﺗﻔﺴـﯿﺮی ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮه اﻟﻤﻨﯿﺮ )ش  ۲۰۹ﺗﻮﭘﻘـﺎﭘﯽّ ،
ﻣـﻮرخ ۴۸۴ق( دوﻣـﯿﻦ ﻧﺴـﺨﮥ
ِ
دارای ﺟﺪول ّزرﯾﻦ در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی اﺳـﺖ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺪاول ،ﭘﺲ از ﮐﺎرﺑﺮد در ﻣﺼﺎﺣﻒ ،در ﻧﺴﺨﯽ ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت دﯾﻨـﯽ ﻧﯿـﺰ ﻣـﻮرد

 / ١٤٦آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎرۀ ۶۷

اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ )اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻨـﺪ ﺻـﻔﺤﮥ اﺑﺘـﺪاﯾﯽ و اﻧﺘﻬـﺎﯾﯽ آنﻫـﺎ( .ﭘـﺲ از اﯾـﻦ دو
ﻧﺴﺨﻪ ،در ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ )ش  ۳۱۸۳ﻣﻠﮏّ ،
ﻣﻮرخ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۶ﺟﻤﺎدیاﻟﺜﺎﻧﯽ ۵۴۹ق( ﺟﺪاول
ِ
ﺗﮏﺧﻂ ﺷﻨﮕﺮف دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﮥ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺟﺪول اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺟـﺐ
ﺗﺮدﯾﺪ در ﻫﻢزﻣﺎﻧﯽ ﺟﺪاول اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑـﺎ ﮐﺘﺎﺑـﺖ آن ﻣﯽﺷـﻮد .در ﮐﺘـﺎب اﻟﻤﻐﻨـﯽ ﻓـﯽ ﺗـﺪﺑﯿﺮ
اﻻﻣﺮاض و ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻌﻠﻞ و اﻻﻋﺮاض )ش  ۱۰۴۳۰داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬـﺮانّ ،
ﻣـﻮرخ  ۵ﺟﻤـﺎدیاﻻول
ِ
۵۷۳ق( ﻫﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻦ در درون ﺟﺪاول ﻣـﺰدوج و ﺷـﻨﮕﺮف ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ.
َ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﺴﺦ ُﻣﺠﺪول در ﺳﺪۀ ﺷﺸﻢ ،ﮐﺘﺎب ذﺧﯿﺮۀ ﺧﻮارزﻣﺸـﺎﻫﯽ )ش  ۶۲۲۷ﻣﺠﻠـﺲ،
ْ
ّ
ﻣﻮرخ ۵۸۱ق( ﺑﺎ ﺟﺪول زر و ﻻﺟﻮرد اﺳـﺖ .ﻧﮕﺎرﻧـﺪﮔﺎن ﺟـﺪاول اﯾـﻦ ﻧﺴـﺨﻪ را ﺑـﻪ دﻻﯾﻠـﯽ
ِ
ﻣﺘﺄﺧﺮﺗﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑﺖ آن ﻣﯽداﻧﻨﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺟﺪاول ّزرﯾـﻦ در اﯾـﻦ ﻧﺴـﺨﻪ
دارای ﺳﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ ١ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﯾﮑﯽ در ﭘﯿﺶ و دو ﺗﺤﺮﯾﺮ در ﭘﺸﺖ( )ﻧﮏ .ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۳

ﺗﺼﻮﯾﺮ :٣رﺳﻢ ﺟﺪول ﺳﻪﺗﺤﺮﯾﺮ در ﻧﺴﺨﻪای از ذﺧﯿﺮۀ ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯽ ،ش  ۶۲۲۷ﻣﺠﻠﺲّ ،
ﻣﻮرخ ۵۸۱ق
ِ
 .١در ﺗﺬﻫﯿﺐ ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ،در دور ﺗﺎ دورﺟﺪاول ّزر ْ
ﯾﻦ ﺧﻄﯽ ﺗﯿﺮه و اﻏﻠﺐ ﻣﺸﮑﯽ رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ
ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪول ّزرﯾﻦ ﺳﻪﺗﺤﺮﯾﺮ ،ﺑﻪ ﺟﺪول ّزرﯾﻨﯽ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ دو ﺧﻂ ﻣﺸﮑﯽ در ﭘﺸﺖ ﺟﺪول ّزرﯾـﻦ ،و ﯾـﮏ ﺧـﻂ
ﭘﯿﺶ آن ،ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺸﮑﯽ در ِ

ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺪاول ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ در ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ از ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ١٤٧ /

اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﺪولﮐﺸﯽ )زر ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺷﺪ ،در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﺳﺪۀ ﻧﻬﻢ رواج ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺗـﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑـﺖ اﯾـﻦ
ﻧﺴﺨﻪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪای ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎﺗﺶ ﺑﺎ زر ﺟﺪولﮐﺸﯽ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﻧﺴﺨﮥ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ
در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻔﺤﺎﺗﺶ ﺷﺎﻫﺪ رﺳﻢ ﺟﺪول زرﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ )ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺘﺎب ﺻﺤﺎح اﻟﻠﻐـﺔ ،ش ۴۶۶۳
ﻣﺠﻠﺲّ ،
ﻣﻮرخ رﻣﻀﺎن ۶۸۹ق( ﺣﺪود ﯾﮏ ﻗﺮن اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﻓﺎﺻـﻠﮥ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ دو ﻧﺴـﺨﻪ ﮐـﻪ
ِ
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﻋﺪم ﺗﺪاوم ﯾﮏ ﺳﺒﮏ ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر آن اﺳﺖ از دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻞ ﻧﺎﻫﻢزﻣﺎﻧﯽ ﺟﺪولﮐﺸﯽ
ﻧﺴﺨﮥ ذﺧﯿﺮه ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯽ ﻣﺤﻔﻮظ در ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﺖ آن اﺳﺖ .ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﺳـﺒﮏ ﭘـﺲ از
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺴﺨﮥ دوم )۶۸۹ق( در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ )ﻧﮏ .اداﻣﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪ( .ﭘﯿﺶﺗﺮ،
ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺮوی ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت اﻧﺘﻬﺎی ﺳﻄﺮ در زﯾﺮ ﺟﺪاول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺟﺪاول اﯾـﻦ
ﻧﺴﺨﻪ )ش  ۶۲۲۷ﻣﺠﻠﺲّ ،
ﻣﻮرخ ۵۸۱ق( را ﻣﺘﺄﺧﺮﺗﺮ از ﮐﺘﺎﺑﺖ آن داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد )ﻣﺎﯾﻞ ﻫـﺮوی،
ِ
 .(۳۳ :۱۳۷۹ﻧﺴﺨﻪای از ﮐﺘﺎب ﺧﺘﻢ اﻟﻐﺮاﯾﺐ ﻫﻢ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ اﺗﺮﯾﺶ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ ﮐﻪ
دارای ﺟﺪول ﻣﺰدوج ﺷﻨﮕﺮف اﺳﺖ )ش ّ ،mixt 845
ﻣﻮرخ ۵۹۳ق( )ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﺗﺼـﺎوﯾﺮ
ِ
آن ،ﻧﮏ .اﻓﺸﺎر .(۲۱۸-۲۱۷ :۱۳۸۲ ،ﺻﻔﺮی آقﻗﻠﻌﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ را در ﻧﺴﺨﻪﺷـﻨﺎﺧﺖ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻓﺸﺎر اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ را از ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳـﯽ داﻧﺴـﺘﻪ ﮐـﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺰدوج و ﺷﻨﮕﺮف ،ﺟﺪولﮐﺸﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ )اﻓﺸﺎر .(۲۰۹ :۱۳۸۰ ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﻣﻮارد،
ﯾﮑﯽ از ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﻪ در واﭘﺴﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺮن ﺷﺸـﻢ ﮐﺘﺎﺑـﺖ
ﺷﺪه ،ﮐﺘﺎب اﻟﺘﺮﯾﺎق )ش  arabe 2964ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪّ ،
ﻣﻮرخ ۵۹۵ق( اﺳﺖ .ﺟـﺪاول
ِ
ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ رﺳﻢﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ اﻏﻠﺐ ﺟﺪاول ﻣﺰدوج ﺷﻨﮕﺮف و در ﺑﻌﻀﯽ ﺻﻔﺤﺎت ﺟﺪاول
ّزرﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻔﯿﺲ ﺑﻮدن ﻧﺴﺨﻪ ،ﺟﺪاول زر ﻫﻨﻮز در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻔﺤﺎت ﺑـﻪﮐـﺎر ﻧﺮﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻧﺴـﺨﮥ ﻧـﺎﻗﺺ ﻧﺠـﻮﻣﯽ اﻣـﺎ ﻣﺠـﺪول )ش  INV. No . LNS 275 msدار اﻵﺛـﺎر
ً
ﮐﻮﯾﺖ ،ﺳﺪۀ  ۶ﻫﺠﺮی( را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔـﺮوه اﻓـﺰود .ﻣﮑـﺎن ﮐﺘﺎﺑـﺖ اﯾـﻦ ﻧﺴـﺨﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻ
ﺳﻤﻨﮕﺎن )واﻗﻊ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﺮوز( اﺳﺖ .در ﻧﺴﺨﮥ ﻣﺬﮐﻮر ،ﺑﺮای رﺳـﻢ ﺧﻄـﻮط ﭘﯿﺮاﻣـﻮﻧﯽ و
ّ
داﺧﻠﯽ ﻟﻮﺣﻪﻫﺎی زاﯾﺠﻪ ،از ﺟﺪاول ﻣﺰدوج ﻣﺜﻨـﯽ ﺷـﻨﮕﺮف )دوﺗﺎدوﺗـﺎﯾﯽ
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺟﺪاﺳﺎز
ِ
اﻣـﻮن ﻣـﺘﻦ ﻣﻨﺜـﻮر در اﯾـﻦ ﻧﺴـﺨﻪ از ﺟـﺪاول ﻣـﺰدوج
ﺰﯾﯿﻨـﯽ ﭘﯿﺮ
ﺳﺮخرﻧﮓ( ،و ﺑﺮای ﺟـﺪاول ﺗ
ِ
ِ ِ
ﺷﻨﮕﺮف )دوﺗﺎﯾﯽ ﺳﺮخ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﺟﺪاول ﭘﯿﺮاﻣـﻮﻧﯽ اﯾـﻦ ﻧﺴـﺨﮥ ﭼﻨـﺪﺑﺮﮔﯽ را
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻫﻢرﻧﮓ ﺑﻮدن ﮐﻠﻤﺎت ﺳﺮخرﻧﮓ ﮐﺘﺎﺑـﺖﺷـﺪه در اﯾـﻦ ﺻـﻔﺤﺎت ﺑـﺎ رﻧـﮓ
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ﺟﺪاول اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻢزﻣـﺎﻧﯽ ﺟﺪولﮐﺸـﯽ ﻧﺴـﺨﻪ ﺑـﺎ ﮐﺘﺎﺑـﺖ آن را ﺑﯿﺸـﺘﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺟﺪاول ﻣﺰدوج ﻣﺜﻨﯽ ﺷﻨﮕﺮف )دوﺗﺎدوﺗـﺎﯾﯽ
ﺳﺮخ( ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻧﮏ.(Adamova & Bayani, 2015: 32-33 .
 .۲-۳ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪاول ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ در ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی

ﺠـﺪول ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽﺷـﺪه در ﻗـﺮن ﻫﻔـﺘﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻗـﺮن ﺷﺸـﻢ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻧﺴـﺦ ﺧﻄـﯽ ُﻣ
ِ
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ رواج ﮐﺎرﺑﺮد ﺟﺪاول در ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ اﺳـﺖ .اوﻟـﯿﻦ ﻧﺴـﺨﮥ ﻣﺠـﺪول ﻗـﺮن ﻫﻔﺘﻤـﯽ
ﻧﺴﺨﮥ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﮥ ﻓﻠﻮراﻧﺲّ ،
ﻣﻮرخ ۶۱۴ق ،اﺳﺖ )ﻧﮏ .ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(۴اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻬـﺎر
ِ
ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺟﺪولﺑﻨﺪی و از ﻃﺮﯾﻖ ﺟـﺪاول ﻣـﺰدوج ﺷـﻨﮕﺮف ﺟﺪولﮐﺸـﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺟـﺪاول
ِ
ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺪاول ﻧﺴﺦ ﺑﺮرﺳﯽﺷﺪه ﺗﺎ ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ
ِ
ﺗﺎ ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻫﯿﭻ ﻧﺴﺨﮥ دﯾﮕﺮی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻـﻔﺤﺎت آن ﺑـﺎ ﺟـﺪوﻟﯽ ﺑـﺎ ﺗﻘﺴـﯿﻤﺎت
ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﺑﻪ رﻧﮓ ﺷﻨﮕﺮف ﺟﺪولﮐﺸﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ در اﻃـﺮاف ﮐﺘﯿﺒـﻪﻫﺎی
ﻓﺮاوان اﯾﻦ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻫﻢدورۀ آن ،ﺟﺪوﻟﯽ رﺳﻢ ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ .ﻟـﺬا ﺟﺪولﮐﺸـﯽ
اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺗﻠﻘﯽ ﮐـﺮد و ﺗﻌﯿـﯿﻦ اﺻـﺎﻟﺖ ﺟـﺪاول آن ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎی
ﺑﯿﺸـﺘﺮی اﺳــﺖ .اﯾــﻦ ﺷــﮑﻞ از ﺟــﺪول در ﺻــﻔﺤﮥ ﻋﻨــﻮان ﮐﺘــﺎب ﻫﺪاﯾـﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤــﯿﻦ ﻓــﯽ اﻟﻄــﺐ
)ش  ۳۶۴۶ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻓﺎﺗﺢّ ،
ﻣﻮرخ ۵۱۰ق( ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد )ﻧﮏ .ﺗﺼﻮﯾﺮ.(۵
ِ

ﺗﺼﻮﯾﺮ :٤رﺳﻢ ﺟﺪاول ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻫﻨﺪﺳﯽ در اﻃﺮاف ﻣﺘﻦ در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﮥ ﻓﻠﻮراﻧﺲّ ،
ﻣﻮرخ ۶۱۵ق .ﻣﺄﺧﺬ ﺗﺼﻮﯾﺮ:
ِ
http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0004147894

ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺪاول ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ در ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ از ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ١٤٩ /

ﺗﺼﻮﯾﺮ :٥رﺳﻢ ﺟﺪاول ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻫﻨﺪﺳﯽ در ﺻﻔﺤﮥ ﻋﻨﻮان ﻧﺴﺨﻪای از ﻫﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ،
ش ۳۶۴۶ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻓﺎﺗﺢّ ،
ﻣﻮرخ ۵۱۰ق .ﻣﺄﺧﺬ ﺗﺼﻮﯾﺮ :ﺣﺴﯿﻨﯽ.۶۷۱ :۱۳۹۲ ،
ِ

ّ
ـﯽ ﺷـﻨﮕﺮف )دوﺗﺎدوﺗـﺎﯾﯽ ﺳـﺮخ( ،در ﻧﺴـﺨﮥ ﻧﺠـﻮﻣﯽ
در ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ ،ﺟﺪاول
ﻣﺰدوج ﻣﺜﻨ ِ
ِ
دﯾﮕﺮی )ش  Inv. No.LNS 270 msدار اﻵﺛﺎر ﮐﻮﯾﺖّ ،
ﻣﻮرخ ۶۱۵ق( ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺤـﻞ ﮐﺘﺎﺑـﺖ
ِ
آن ﻫﻢ ﺳﻤﻨﮕﺎن اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﺪول ،ﭘﯿﺶ از آن ،در ﯾـﮏ ﻧﺴـﺨﮥ ﻧﺠـﻮﻣﯽ
ﻧﺎﻗﺺ ﻗﺮن ﺷﺸﻤﯽ )ش  ،INV. No . LNS 275 msدار اﻵﺛﺎر ﮐﻮﯾﺖ ،ﻗﺮن ﺷﺸـﻢ ﻫﺠـﺮی(
ّ
ﻫﻢ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .ﺟﺪاول ﻣﺰدوج ﻣﺜﻨﯽ ﺷﻨﮕﺮف ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎر در ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺮن ،در ﺻـﻔﺤﺎت
ً
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﺘﺎب ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻻﺑﺪان ﻓﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻻﻧﺴـﺎن )ش  ۱۴۵۶۹ﻣﺠﻠـﺲ ،اﺣﺘﻤـﺎﻻ اواﯾـﻞ ﻗـﺮن
ﻫﻔﺘﻢ( ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻘﯿﮥ ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ ﺟﺪاول ﻣـﺰدوج ﺷـﻨﮕﺮف ﻣﺠـﺪول ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه از ﺟﺪولﮐﺸﯽ )دوﺗﺎدوﺗﺎﯾﯽ ﺳـﺮخ( در آنﻫـﺎ
ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ )ﻧﺠﻮﻣﯽ( ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﺷﯿﻮه در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ
ﺑﺪانﻫﺎ اﺷـﺎره ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ،ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻧﺴـﺨﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤـﯽ در ﺗـﺮوﯾﺞ ﺷـﯿﻮهای دﯾﮕـﺮ از
ﺟﺪولﮐﺸﯽ ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﺳﺖ.
ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدن دو رﻧﮓ ﺳﺮخ و ﻻﺟﻮرد در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢ از دﯾﮕﺮ ﺳﺒﮏﻫﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از
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ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی آﻏﺎز ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺟـﺪول ﺻـﻔﺤﮥ ﻧﺨﺴـﺖ ﮐﺘـﺎب ذﺧﯿـﺮۀ ﺧﻮارزﻣﺸـﺎﻫﯽ
)ش  ۴۴۹۳ﻣﻠﮏّ ،
ﻣﻮرخ  ۵ﺟﻤﺎدیاﻻول ۶۷۳ق( ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻘﺪم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾـﻦ
ِ
ﺷﯿﻮه ﺟﺪولﮐﺸﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺳﺪۀ ﻫﺸﺘﻢ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ از ﺟﺪولﮐﺸﯽ در ﺗﻤـﺎم اوراق ﺑﺮﺧـﯽ
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود .از دﯾﮕﺮ ﺳﺒﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ رواج ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺟﺪولﮐﺸﯽ ﺑـﺎ زر
و ﻻﺟﻮرد اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﺻﺤﺎح اﻟﻠﻐﺔ )ش  ۴۶۶۳ﻣﺠﻠﺲّ ،
ﻣﻮرخ رﻣﻀﺎن ۶۸۹ق( ﺟﺰء ﻧﺴـﺦ
ِ
ﻣﺘﻘﺪﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﺟﺪولﮐﺸﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺻﻔﺤﺎت داﺧﻠـﯽ دارای
ﺟﺪاول زر دو ﺗﺤﺮﯾﺮ )ﯾﮑﯽ ﭘﺸﺖ و ﯾﮑﯽ ﭘﯿﺶ( و ﻻﺟﻮرد ﻫﺴـﺘﻨﺪ )ﺗﺼـﻮﯾﺮ  ،(۶وﻟـﯽ ﺻـﻔﺤﮥ
ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺟﺪول ّزرﯾﻨﺶ دارای ﺳﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ روال )رﺳﻢ
ﺟﺪاول زر دوﺗﺤﺮﯾﺮ در ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و رﺳﻢ ﺟـﺪاول زر ﺳـﻪﺗﺤﺮﯾﺮ در ﺻـﻔﺤﮥ
ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﺪه( در ﻧﺴﺨﻪای دﯾﮕـﺮ از اﻟﺼـﺤﺎح )ش  ۷۸۳۸داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻬـﺮانّ ،
ﻣـﻮرخ
ِ
۶۹۰ق( ﻫﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺎﺻﻠﮥ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻢ اﯾﻦ دو ﻧﺴﺨﻪ از ﻫﻢ ،و ﺗﺪاوم اﯾـﻦ ﺳـﺒﮏ و ﻧـﻮع
ﺗﺤﺮﯾﺮ )ﯾﮑﯽ ﭘﯿﺶ و ﯾﮑﯽ ﭘﺸﺖ( ،ﭘﺲ از اﯾﻦ دو ﻧﺴﺨﻪ ،در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟـﺐ ﭘـﺬﯾﺮش
ﻫﻢزﻣﺎﻧﯽ ﺟﺪاول و ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑﺖ در اﯾﻦ دو ﻧﺴﺨﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﺗﺤﺮﯾـﺮ
ﺟﺪول ّزرﯾﻦ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی رد ﯾﺎ ﻗﺒـﻮل ﻫـﻢزﻣـﺎﻧﯽ ﺟـﺪول ﯾـﮏ
ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑﺖ آن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜـﺎل در ﮐﺘـﺎب ﮐﯿﻤﯿـﺎی ﺳـﻌﺎدت )ش  ۵۸۲ﻣﺠﻠـﺲ،
ّ
ﻣﻮرخ  ۶۸۴ﻫﺠﺮی( ﻧﯿﺰ ﺟﺪاول زر و ﻻﺟﻮرد دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ ﺟـﺪاول زر آن
ِ
دارای ﺳﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﺳﺖ )ﯾﮑﯽ ﭘﯿﺶ و دوﺗﺎ ﭘﺸﺖ( آن ﺟﺪاول ﻣﺘﺄﺧﺮ داﻧﺴـﺘﻪ ﺷـﺪهاﻧﺪ .ﺗﺰﯾﯿﻨـﺎت
ﺣﻞﮐﺎری در ﺣﺎﺷﯿﮥ دو ﺻﻔﺤﮥ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ،و ﺧﺮوج ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﻨﺎوﯾﻦ از ﭼﻬـﺎرﭼﻮب
ﺟﺪاول ،از دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺘﺄﺧﺮ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺗﺼﻮﯾﺮ :٦ﺟﺪول زر ﺑﺎ دو ﺗﺤﺮﯾﺮ در ﻧﺴﺨﻪای از ﺻﺤﺎح اﻟﻠﻐﺔ ،ش  ۴۶۶۳ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲّ ،
ﻣﻮرخ ۶۸۹ق.
ِ

ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺪاول ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ در ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ از ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ١٥١ /

ﺟﺪولﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﻣﺰدوج و ﺑﻪ رﻧﮓ ﺷﻨﮕﺮف ﮐﻪ در ﺳﺪۀ ﺷﺸﻢ آﻏـﺎز ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﯾﮑـﯽ از
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ ،ﺑﻪوﯾﮋه در دواوﯾﻦ ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ،ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ،ﻧـﮏ.
اﮐﺒﺮی .(۱۳۹۷ ،در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯾﯽ از دﯾﻮان اﻧﻮری ،ﻣﺤﻔﻮظ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠـﺲ )ش ،۱۳۵۰۳
ﻣﻮرخ ۶۸۰ق؛ ش  ،۱۲۶۰ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ( و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠـﮏ )ش ّ ،۵۲۶۷
ّ
ﻣـﻮرخ ۷۰۰ق( ،اﯾـﻦ
ِ
ِ
ﺷﯿﻮه دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﺴـﺨﻪای ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﻣﻨﺘﺨـﺐ دﯾﻮانﻫـﺎ )ش  ۱۴۰۱۷ﻣﺠﻠـﺲّ ،
ﻣـﻮرخ
ِ
۶۹۵ق( ﻫﻢ ﺟﺪاول ﻣﺰدوج و ﺷﻨﮕﺮف دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺮداﮔﺮد ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ را ﺟﺪوﻟﯽ
ارﻏﻮاﻧﯽرﻧﮓ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾـﻦ ﻧﺴـﺨﻪ ﺟـﺰء اوﻟـﯿﻦ ﻧﺴـﺨﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آن از رﻧـﮓ
ارﻏﻮاﻧﯽ ﺑﺮای رﺳﻢ ﺟﺪاول )اﻟﺒﺘﻪ در ﺟﺪاول دور ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ .از اﯾـﻦ رﻧـﮓ
ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﺳﺪۀ ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺮای ﺟﺪولﮐﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﺪرت
ﺻﺮف آﺑﯽ )ﺑـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل ﺑﺴـﯿﺎر ﻻﺟـﻮرد( در
در ﺟﺪولﮐﺸﯽ ﻧﺴﺦ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ِ

ﺟﺪولﮐﺸﯽ ﻧﺴﺦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﺪول را ﻣﯽﺗﻮان در ﮐﺘﺎب رﺳـﺎﺋﻞ اﺧـﻮان اﻟﺼـﻔﺎ و ﺧـﻼن
اﻟﻮﻓﺎ )ش  ۴۷۰۸ﻣﺠﻠﺲّ ،
ﻣﻮرخ  ۵رﻣﻀﺎن ۶۸۶ق( دﯾﺪ.
ِ
 .۳-۳ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪاول ﺗﺰ ﯾﯿﻨﯽ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ در ﻧﯿﻤﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی

در ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﮥ ﮐﺘﺎﺑﺖﺷﺪه در ﺳﺎلﻫﺎی اوﻟﯿﮥ ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﺳـﺒﮏ ﺧﺎﺻـﯽ از ﺟﺪولﮐﺸـﯽ دﯾـﺪه
ﻣﯽﺷﻮد و آن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻪ رﻧﮓ ﻣﺘﻔﺎوت در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳـﺖ .ﻧﮕﺎرﻧـﺪﮔﺎن اﯾـﻦ ﺳـﺒﮏ از
ﺟﺪولﮐﺸﯽ را در ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻢزﻣﺎﻧﯽ ﺟﺪاول ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺗﻨﻬـﺎ در دو
ﻧﺴﺨﮥ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ رﺷﯿﺪﯾﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ :ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺴﺨﮥ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ رﺷﯿﺪﯾﻪ )ش ARABE

 ،2324ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪّ ،
ﻣﻮرخ ۷۰۷ق( )ﺗﺼﻮﯾﺮ (۷و دﯾﮕﺮی )ﻧﺴﺨﮥ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﮔﻠﺴـﺘﺎن،
ِ
ّ
ﻣﻮرخ ۷۰۸ق( .ﺟﺪاول ﻧﺴﺨﮥ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﭘﯿﺶﺗـﺮ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ )ﻧـﮏ .ﺻـﻔﺮی
ِ
ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ اﯾﻦ دو ﻧﺴﺨﻪ از داﺧﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ،
آقﻗﻠﻌﻪ .(۴۹۷ :۱۳۹۰ ،ﺟﺪاول
ِ
ﺟﺪول ﺷﻨﮕﺮف ،ﺟﺪول ّزرﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﺮﺷﺪه ،و ﺟﺪوﻟﯽ ﺗﮏﺧﻂ از ﻻﺟﻮرد اﺳﺖ .ﺟﺪاول ّزرﯾـﻦ
در اﯾﻦ دو ﻧﺴﺨﻪ ﻧﯿﺰ دارای ﺗﺤﺮﯾﺮی ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ اﺳﺖ .ﺟﺪاول ﺳﻪرﻧﮓ در ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﮥ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ وﻟﯽ ﺣﺪس ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺪاول ﻫﺮ ﯾـﮏ ،ﺑـﻪ دﻻﯾﻠـﯽ ،ﻣﺘـﺄﺧﺮﺗﺮ از
زﻣﺎن ﮐﺘﺎﺑﺖ آنﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻧﺴﺨﮥ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ )ش  ،334ﺑﺨﺶ اﺳـﻼﻣﯽ ﻣـﻮزۀ ﻟـﻮور،

 / ١٥٢آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎرۀ ۶۷

ً
ّ
ﻣﻮرخ اﺣﺘﻤﺎﻻ ۷۰۰ق( ١و ﯾﺎ ﺑﺮﮔﯽ از ﺷـﺎﻫﻨﺎﻣﻪ )ش  ،OA 1948.12-11.022ﻣـﻮزۀ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿـﺎ،
ِ
اواﯾﻞ ﻗﺮن  ۸ﻫﺠﺮی( ،ﻫﻢ ﺟﺪاول ﺳﻪرﻧﮓ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻟﮑﻦ ﻫﺮ دو ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷـﺪهاﻧﺪ و
ﺟﺪاول ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑﺖ ،ﻣﺘﺄﺧﺮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﺎ در ﮐﺘﺎب اﻻﯾﻀﺎح ﻓﯽ ﺷﺮح اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﯽ
ﺻﻨﻌﺔ اﻻﻋﺮاب )ش  ۱۴۹۵ﻣﻠﮏّ ،
ﻣﻮرخ آﺧﺮ ﺟﻤﺎدیاﻟﺜﺎﻧﯽ ۷۱۶ق( ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ رﺳـﻢ ﮐﻤﻨـﺪ ﺑـﻪ
ِ
ﺻﻮرت ﮐﻤﻨﺪﻫﺎی ﻣﺘﺄﺧﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻪ ﻃﺮف ﻣﺘﻦ و ﻗﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﮐﻠﻤـﺎت اﻧﺘﻬـﺎی

ﻓﺮض ﻫﻢزﻣﺎﻧﯽ ﺟﺪاول ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ٢.اﯾـﻦ
ﺳﻄﺮﻫﺎ در زﯾﺮ ﺟﺪاولِ ،

ﻧﺴﺨﻪ از ﻣﻌﺪود ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺪول زر آن ﻓﺎﻗـﺪ ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﺤﺮﯾـﺮی اﺳـﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺟﺪاول ﺳﻪرﻧـﮓ را ﯾﮑـﯽ از ﺳـﺒﮏﻫﺎی ﺧـﺎص راﯾـﺞ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ رﺑـﻊ رﺷـﯿﺪی
داﻧﺴﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪﻃﻮر ّ
ﺧﺎص اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ :٧ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ رﺷﯿﺪﯾﻪ ،ش arabe 2324ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪّ ،
ﻣﻮرخ  ۷۰۷ق.
ِ

 .١اوراق اﯾﻦ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎرﯾﺎﻧﺎ ﺷﺮو ﺳﯿﻤﭙﺴﻮن ﮐﻪ اﯾﻦ اوراق را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده،
ﺗﺎرﯾﺦ روﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﺴﺨﻪ را ﺳﺎل ۷۰۰ق ﺗﺨﻤﯿﻦ زده اﺳﺖ )رﯾﺸﺎر.(۴۲ :۱۳۸۳ ،
 .٢در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﮏ ،ﺟﺪول اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ،دورﻧـﮓ )ﺷـﻨﮕﺮف و ﻻﺟـﻮرد( ذﮐـﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ
)اﻓﺸﺎر ـ داﻧﺶﭘﮋوه.(۴۴۷/۱ :۱۳۵۲ ،

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

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :٨ﮐﻠﯿﻠﻪ و دﻣﻨﻪ ،ش Persan 1965ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اواﯾﻞ ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی.

ﺟﺪولﮐﺸﯽ ﺑﺎ زر و ﻻﺟﻮرد ﮐﻪ در ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ آﻏﺎز ﺷـﺪه ﺑـﻮد )ﺻـﺤﺎح اﻟﻠﻐـﺔ ،ش ۴۶۶۳
ﻣﺠﻠﺲّ ،
ﻣﻮرخ ۶۸۹ق( ،در ﻧﯿﻤﮥ اول ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار
ِ
ً
ﻣﺜﻼ ﻧﺴﺨﮥ ش  OR 13506ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿـﺎّ ،
ﻣـﻮرخ
ﮔﺮﻓﺖ .در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯾﯽ از ﮐﻠﯿﻠﻪ و دﻣﻨﻪ )
ِ
۷۰۷ق؛ و ﻧﺴـﺨﮥ ش  Persan 1965ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ ﻣﻠـﯽ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ،اواﯾـﻞ ﻗـﺮن ﻫﺸـﺘﻢ ﻫﺠـﺮی(
)ﺗﺼﻮﯾﺮ (۸ﺟﺪاول زر و ﻻﺟﻮرد دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﺪول زر در اﯾـﻦ ﻧﺴـﺦ دارای
ّ
دو ﺗﺤﺮﯾﺮ اﺳﺖ )ﯾﮑﯽ ﭘﯿﺶ و ﯾﮑﯽ ﭘﺸﺖ( .ﺟﺪولﮐﺸﯽ ﻣﺰدوج ﻣﺜﻨـﯽ ﺷـﻨﮕﺮف )دوﺗﺎدوﺗـﺎﯾﯽ
ﺳﺮخ( ،ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﻧﺴﺦ ﻋﻠﻤﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ )ﻧﮏ .ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷـﺪه در ﺳـﺪه
ﺷﺸﻢ و ﻫﻔـﺘﻢ( ،در اواﯾـﻞ ﻗـﺮن ﻫﺸـﺘﻢ ﺑـﻪ ﻧﺴـﺨﻪﻫﺎی دﯾﮕـﺮ ﻧﯿـﺰ راه ﯾﺎﻓـﺖ .دﯾـﻮان ﺳـﻌﺪی
ّ
)ش  ۲۵۶۹ﻣﺠﻠﺲّ ،
ﻣﻮرخ ۷۲۱ق( ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ دواوﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺪاول ﻣـﺰدوج ﻣﺜﻨـﯽ
ِ
ﺷــﻨﮕﺮف ،ﺟﺪولﮐﺸــﯽ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ١و ﮐﺘــﺎب ﺗﺒﺼــﺮة اﻟﻌــﻮام ﻓــﯽ ﻣﻌﺮﻓ ـﺔ ﻣﻘــﺎﻻت اﻻﻧــﺎم
 .١ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ،ﻧﺴﺨﻪای از ﺣﺪاﺋﻖ اﻻﻧﻮار ﻓﯽ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻻﺳﺮار )ش  ۸۶۲ﻣﻠﮏ ،ﻗﺮن ﻫﺸـﺘﻢ ﻫﺠـﺮی( و
ّ
ـﯽ ﺷـﻨﮕﺮف ﺟﺪولﮐﺸـﯽ
ﻧﺴﺨﻪای از اﻟﻤﺼﺎدر )ش  ۳۸۷ﻣﻠﮏ ،ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠـﺮی( ﻫـﻢ ﺑـﺎ ﺟـﺪاول ﻣـﺰدوج ﻣﺜﻨ ِ
ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻧﺴﺨﻪای دﯾﮕﺮ از ذﺧﯿﺮۀ ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯽ )ش  ۲۱۷۵ﻣﺠﻠﺲ ،ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ و ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی (ﻫـﻢ اﯾـﻦ ﺷـﯿﻮه
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

 / ١٥٤آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎرۀ ۶۷

)ش  ۱۰۴۷۴ﻣﺠﻠﺲّ ،
ﻣﻮرخ  ۱۳ﻣﺤﺮم ۷۱۶ق( ﻧﻤﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ از اﯾـﻦ دﺳـﺖ اﺳـﺖ .ﺟـﺪول
ِ
ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ دو ﺻﻔﺤﮥ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ ارﻏـﻮاﻧﯽ /ﺑـﻨﻔﺶ اﺳـﺖ .رﻧﮕـﯽ ﮐـﻪ در
ِ
واﭘﺴﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻨﻬﺎ در اﻃﺮاف ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ )ﻧﮏ .ﻧﺴﺨﮥ ش  ۱۴۰۱۷ﻣﺠﻠـﺲ( رﺳـﻢ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﯾﻨﮏ در ﺻﻔﺤﺎت آﻏـﺎزﯾﻦ ﯾـﮏ ﻧﺴـﺨﮥ ﻗـﺮن ﻫﺸـﺘﻤﯽ )ﻧـﮏ .ﻧﺴـﺨﮥ ش ۱۰۴۷۴
ﻣﺠﻠﺲ( ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳـﺖ و اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﺷـﺎﻫﺪی ﺑـﺮ رواج اﺳـﺘﻔﺎده از رﻧـﮓ ارﻏـﻮاﻧﯽ /ﺑـﻨﻔﺶ
در ﺟﺪولﮐﺸــﯽ ﻧﺴــﺨﻪﻫﺎی ﻗــﺮن ﻫﺸــﺘﻤﯽ اﺳــﺖ .ﭘــﺲ از اﯾــﻦ ﻧﺴــﺨﻪ ،در ﮐﺘــﺎب ﮐﯿﻤﯿــﺎی

ﺳﻌﺎدت )ش  ۱۳۳۴داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬـﺮان ،ﻗـﺮن ﻫﺸـﺘﻢ ﻫﺠـﺮی() ١ﺗﺼـﻮﯾﺮ  (۹و ﮐﻠﯿـﺎت ﺳـﻌﺪی

)ش  Per 109, f. 255aﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﭼﺴﺘﺮﺑﯿﺘﯽ ،اواﯾﻞ ﻗﺮن ﻫﺸـﺘﻢ( )ﺗﺼـﻮﯾﺮ (۱۰ﻫـﻢ ﺟـﺪاول
ارﻏﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﺪاول ﻣﺰدوج ﺷﻨﮕﺮف دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﯿﻮۀ ﺟﺪولآراﯾﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾـﻦ
ﺳﺪه رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺟﺪول ﺷﻨﮕﺮف و ﻻﺟﻮرد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه از ﺟﺪولﮐﺸﯽ ﮐـﻪ در ﺳـﺪۀ
ﭘﯿﺶ ﻓﻘﻂ در ﺻﻔﺤﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ دﯾﺪه ﺷﺪه ﺑـﻮد )ﻧﺴـﺨﮥ ش  ۴۴۹۳ﻣﻠـﮏ( ،در ﻗـﺮن

ﻫﺸﺘﻢ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻـﻔﺤﺎت ﯾـﮏ ﻧﺴـﺨﻪ ﺑـﻪﮐﺎر رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .اﻟﺘﻔﺴـﯿﺮ اﻟﻮﺳـﯿﻂ) ٢ش ۲۷۶۸
ﻣﺠﻠﺲّ ،
ﻣﻮرخ ۷۱۶ق( ﮐﻪ در ﺗﺒﺮﯾﺰ و در ﻣﺪرﺳﮥ ﺗﺎج ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ دارای اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟـﺪول
ِ
اﺳﺖ .دﯾﻮان ﺧﻮاﺟﻮ )ش  ۵۹۸۰ﻣﻠﮏّ ،
ﻣﻮرخ  ۹ﺻﻔﺮ ۷۵۰ق( ﻧﺴﺨﮥ ﻧﻔﯿﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﻢ
ِ
ﺑﺪﯾﻦ ﺷﯿﻮه )ﺷﻨﮕﺮف و ﻻﺟﻮرد( ﺟﺪولﮐﺸﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺟـﺪاول زر در دﯾـﻮان ﺧﻮاﺟـﻮ )در
ﺻﻔﺤﺎت آﻏﺎزﯾﻦ( ﻫﻤﭽﺎن دارای دو ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﯾﮑﯽ ﭘﯿﺶ و دوﺗﺎ ﭘﺸﺖ( و ﻧﻪ ﺳﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ.
 .۴-۳ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪاول ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺳﺪۀ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی

در اﯾﻦ ﻧﯿﻤﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﺪولﮐﺸﯽ ﺑﺎ ﺟﺪاول ﻣﺰدوج ﺷﻨﮕﺮف ﻣﺮﺳـﻮم ﺑـﻮده اﺳـﺖ؛ از ﺟﻤﻠـﻪ

ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪای از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ )ش  ۵۹۹۴ﻣﻠﮏ ،ﻧﯿﻤﮥ دوم ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی( ٣و اﻻﻏﺮاض
 .١در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﯾﺎ ﻫﺸﺘﻢ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺟﺪولﮐﺸﯽ ﻧﯿﻤﮥ دوم ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺖ .ﻧﻮع ﺟﺪول ﻧﯿﺰ ﻻﺟﻮرد ذﮐﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ )داﻧﺶﭘﮋوه.(۱۷ :۱۳۳۹ ،

ﺧﻮد ﻧﺴﺨﮥ ﻣﺎدر اﺳﺖ.
 .٢اﮐﺜﺮ اوراق اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ،ﺑﻪﺳﺒﺐ آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﯽ ،ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ ،وﻟﯿﮑﻦ ﺟﺪاول ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ِ

 .٣ﻧﺴﺨﻪ دارای ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ۶۰۰ق اﺳﺖ.

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

ّ
اﻟﻄﺒﯿﻪ )ش  ۴۸۵۶داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬـﺮانّ ،
ﻣـﻮرخ ۷۸۹ –۷۸۸ق( اﺷـﺎره ﻧﻤـﻮد .ﺟـﺪولﮐﺶ ﻧﺴـﺨﮥ
ِ
اﻏﺮاض اﻟﻄﺒﯿﻪ ﺑﻌﺪ از رﺳﻢ ﺟﺪول ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﺎدر ﻣﺘﻨﯽ ،ﺟﺪوﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﺴـﯿﺎر ﮐـﻢ
داﺧﻠﯽ ﮐﺎدر ﻣﺘﻨﯽ ،ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮی ﮐـﻪ
اﻓﻘﯽ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ،در ﺑﺨﺶ
ِ
از ﺧﻂ ِ

ﺑﺪﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺟﺪولﮐﺸﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻨﻮز ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑـﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی ﻧﯿﻤـﮥ دوم

ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ در زﻣﯿﻨﮥ ﺟﺪولﮐﺸﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻌـﺪاد ﻧﺴـﺨﻪﻫﺎی ﻣﺠـﺪول ﺑـﺎ ﺟـﺪاول زر و
ﻻﺟﻮرد اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺷـﯿﺮاز و ﮐﺮﻣـﺎن در اﯾـﻦ دوره ﮐﺘﺎﺑـﺖ
ﺷﺪهاﻧﺪ و دارای اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﺪولﮐﺸﯽ )زر و ﻻﺟﻮرد( ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫﺎی زﯾـﺮ اﺷـﺎره
ﻧﻤﻮد :دﯾﻮان ﻋﻤﺎد ﻓﻘﯿﻪ )ش  Persan 745ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ ﻣﻠـﯽ ﻓﺮاﻧﺴـﻪّ ،
ﻣـﻮرخ ۷۸۶ق ،ﺷـﯿﺮاز(،
ِ
ﺣﺪاﺋﻖ اﻻﻧﻮار و ﺑﺪاﯾﻊ اﻻﺷﻌﺎر )ش  Arabe 3368ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴـﻪّ ،
ﻣـﻮرخ رﺑﯿـﻊاﻻول
ِ
۷۹۰ق ،ﺷﯿﺮاز( ،ﮐﻠﯿﻠﻪ و دﻣﻨﻪ )ش  Persan 377ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴـﻪّ ،
ﻣـﻮرخ ۷۹۳ق ،ﺷـﯿﺮاز(.
ِ
ﺳـﻤﺖ
ﯾـﮏ
ﺟـﺪاول
ﺟﺪاول زر ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ دو ﺗﺤﺮﯾﺮ دارﻧﺪ )ﯾﮑﯽ ﭘﯿﺶ و دوﺗﺎ ﭘﺸـﺖ( و ﺗﻨﻬـﺎ در
ِ
ِ
ﻧﮕﺎرهﻫﺎ در دو ﺻﻔﺤﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻠﯿﻠﻪ و دﻣﻨﻪ و ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺘﻦ در ﺻـﻔﺤﮥ آﻏـﺎزﯾﻦ آن ،ﺟـﺪول زر
دارای ﺳﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ دو ﺻـﻔﺤﻪ ،آﻏـﺎز اﺳـﺘﻔﺎده از ﺟـﺪاول زر
ﺳﻪﺗﺤﺮﯾﺮ در ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ را در واﭘﺴﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﻨـﺪ .ﺧﻤﺴـﮥ ﻧﻈـﺎﻣﯽ
ً
)ش  Persan 1817ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪّ ،
ﻣﻮرخ ۷۶۳ق( ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺤـﻞ ﮐﺘﺎﺑـﺖ آن اﺣﺘﻤـﺎﻻ
ِ
ﮐﺮﻣﺎن ﯾﺎ ﺷﯿﺮاز اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﺪاول زرﯾـﻦ دو ﺗﺤﺮﯾـﺮ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺟـﺪول ﺗـﮏﺧﻄـﯽ از ﻻﺟـﻮرد،

ﺟﺪولﮐﺸﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ١.در ﮐﺘـﺎب ﺗـﺎج اﻟﻤـﺂﺛﺮ )ش  Persan 276ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ ﻣﻠـﯽ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ،
ّ
ﻣﻮرخ ۷۸۱ق( ﮐﺘﺎﺑﺖﺷﺪه در ﮐﺮﻣﺎن ﻫﻢ ﺟـﺪاول زر )دو ﺗﺤﺮﯾـﺮ( و ﻻﺟـﻮرد دﯾـﺪه ﻣﯽﺷـﻮد.
ِ
ﺟﺪاول زر دو ﺗﺤﺮﯾﺮ و ﻻﺟـﻮرد در ﻧﺴـﺨﮥ ﮐﻠﯿﻠـﻪ و دﻣﻨـﻪ )ش  Persan 913ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ ﻣﻠـﯽ
ﻓﺮاﻧﺴﻪّ ،
ﻣﻮرخ  ۲۰رﻣﻀـﺎن ۷۹۴ق( و ﻧﯿـﺰ در ﺧﻤﺴـﮥ ﻧﻈـﺎﻣﯽ )ش  ۷۸۷۳ﻣﺠﻠـﺲ ،ﻗـﺮن ۸
ِ ٢
ﻫﺠﺮی( ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
 .١ﻧﺴﺨﻪ در اﻏﻠﺐ ﺻﻔﺤﺎت وﺻﺎﻟﯽ ﺷﺪه ،وﻟﯽ ﺟﺪاول از ِآن ﻧﺴﺨﮥ اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ.

 .٢در ﻓﻨﺨﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﻫﺸﺘﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺳﻢاﻟﺨﻂ ﻧﺴﺨﻪ ،ﻧﯿﻤﮥ دوم ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻗﻤﺮی
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽﺗﺮ اﺳﺖ.

 / ١٥٦آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎرۀ ۶۷

ﺗﺼﻮﯾﺮ :٩رﺳﻢ ﺟﺪاول ارﻏﻮاﻧﯽ /ﺑﻨﻔﺶ در ﻧﺴﺨﻪای از ﮐﯿﻤﯿﺎی ﺳﻌﺎدت،
ش  ۱۳۳۴داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی.

ﺗﺼﻮﯾﺮ :١٠رﺳﻢ ﺟﺪول ارﻏﻮاﻧﯽ در ﻧﺴﺨﻪای از ﮐﻠﯿﺎت ﺳﻌﺪی ،ش per 109, f.255aﭼﺴﺘﺮﺑﯿﺘﯽ،
اواﯾﻞ ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی .ﻣﺄﺧﺬ ﺗﺼﻮﯾﺮwright, 2012, 13 :

رﺳﻢ دو ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺑﺮای ﺟﺪول زر در ﺳـﺪۀ ﻧﻬـﻢ ﻫﻤﭽﻨـﺎن رواج داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد :دﯾﻮان ﻫﻤﺎم ﺗﺒﺮﯾﺰی ) Supplement 1531ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ
ّ
ﻓﺮاﻧﺴﻪّ ،
ﻣﻮرخ ۸۱۶ق در ﺑﻐﺪاد( ،اﻏﺮاض اﻟﻄﺒﯿـﻪ )ش  Supplement 1963ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ ﻣﻠـﯽ
ِ

ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺪاول ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ در ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ از ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ١٥٧ /
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻣﺎﺑﯿﻦ ۸۱۷-۸۱۳ق ،ﻣﺤﻞ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﯿﺮاز ﯾﺎ اﺻﻔﻬﺎن( ،ﺧﻤﺴﮥ ﻧﻈـﺎﻣﯽ )Persan 362

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻣﺎﺑﯿﻦ  ،۸۵۵-۸۴۵ﮐﺘﺎﺑﺖﺷﺪه در ﻫﺮات( .ﻫﻢزﻣﺎن ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﻧﺴـﺨﻪﻫﺎ،
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺟـﺪاول زر در آنﻫـﺎ دارای ﺳـﻪ ﺗﺤﺮﯾـﺮ اﺳـﺖ؛ ﻟـﺬا
ﺟﺪاول زر ﺳﻪﺗﺤﺮﯾﺮ را ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺳﺒﮏﻫﺎی راﯾﺞ در ﺳﺪۀ ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﺮﺷﻤﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜـﺎل
در دو ﻧﺴﺨﻪ از ﮐﺘﺎب ﻣﻬـﺮ و ﻣﺸـﺘﺮی ﻣﺤﻔـﻮظ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ ﻣﻠـﯽ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ )ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎرهﻫﺎی:
ﻣــﻮرخ ۸۷۰-۸۶۵ق ،ﺑﻐــﺪاد؛ ّ ،Supplement 1401
ّ ،Supplement 1964
ﻣــﻮرخ
ِ
ِ
۸۸۰ق ،ﺷﯿﺮاز( ﺟﺪاول زرﯾﻦ دارای ﺳﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ :١١رﺳﻢ ﺟﺪاول زر و ارﻏﻮاﻧﯽ
در ﺟﻮار ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،دﯾﻮان ﺳﻠﻤﺎن
ﺳﺎوﺟﯽ ،ش  ۵۱۲۹ﻣﻠﮏّ ،
ﻣﻮرخ
ِ
۷۷۳ق.

ﺗﺼﻮﯾﺮ :١٢ﺟﺪاول ﺷﻨﮕﺮف و
ارﻏﻮاﻧﯽ /ﺑﻨﻔﺶ در ﺟﻮار ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ،
دﯾﻮان ﻋﻤﺎد ﻓﻘﯿﻪ ،ش ۱۳۵۱۲
ﻣﺠﻠﺲّ ،
ﻣﻮرخ ۷۸۳ق.
ِ

ﺗﺼﻮﯾﺮ :١٣رﺳﻢ ﺟﺪاول
ﺗﮏرﻧﮓ ارﻏﻮاﻧﯽ/ﺑﻨﻔﺶ ،ﮐﻠﯿﺎت
ﺳﻌﺪی ،ش  ۴۸۳۱ﻣﻠﮏ ،ﻗﺮن
ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی.

اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ارﻏﻮاﻧﯽ /ﺑﻨﻔﺶ در ﺟﺪولﮐﺸﯽﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺖﺷـﺪه در ﻧﯿﻤـﮥ دوم
ﻗــﺮن ﻫﺸــﺘﻢ ﻫﻤﭽﻨــﺎن ﺗــﺪاوم داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ .ﺑ ـﺮای ﻣﺜــﺎل در ﻧﺴــﺨﻪای از ﮐﻠﯿــﺎت ﺳــﻌﺪی
)ش  Persan 1796ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪّ ،
ﻣﻮرخ ۷۶۲-۷۳۰ق ،ﮐﺘﺎﺑﺖﺷـﺪه در ﺷـﯿﺮاز( ،از
ِ
ّ
اورﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﺟﺪاول ارﻏﻮاﻧﯽ /ﺑﻨﻔﺶ ﺑﺮای ﺟﺪولﮐﺸﯽ ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 / ١٥٨آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎرۀ ۶۷

رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ در ﺟﺪولﮐﺸﯽ ﻧﺴﺦ اﺳﺘﻨﺴﺎخﺷﺪه در ﺷﯿﺮاز در ﻧﯿﻤﮥ دوم ﻗـﺮن ﻫﺸـﺘﻢ ﻫﺠـﺮی ﺑـﺎ
ذﮐﺮ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ )ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  suppl. Pers. 754 & 825در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ( اﺷﺎره ﮐـﺮده
ّ
اورﺳـﺘﯽ .(۶۷ :۱۳۸۵-۱۳۸۴ ،دﯾـﻮان ﺳــﻠﻤﺎن ﺳـﺎوﺟﯽ )ش  ۵۱۲۹ﻣﻠـﮏ ،ﻣـ ّ
ـﻮرخ
اﺳـﺖ )
ِ
۷۷۳ق( ﻧﻤﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ از دﯾﻮانﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺪاول ارﻏﻮاﻧﯽ /ﺑﻨﻔﺶ در آن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ
)ﺗﺼﻮﯾﺮ  (۱۱در اﯾﻦ ﻧﺴـﺨﻪ ﺟﺪولﮐﺸـﯽ ﺑـﺎ ﺟـﺪاول زرﯾـﻦ دوﺗﺤﺮﯾـﺮی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺟـﺪوﻟﯽ
ارﻏﻮاﻧﯽ /ﺑﻨﻔﺶ آن را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .دﯾﻮان ﻋﻤـﺎد ﻓﻘﯿـﻪ )ش  ۱۳۵۱۲ﻣﺠﻠـﺲّ ،
ﻣـﻮرخ ۱۰
ِ
ذﯾﻘﻌﺪۀ ۷۸۳ق( ﻧﻤﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺟﺪاول ﺷﻨﮕﺮف و ارﻏـﻮاﻧﯽ در ﮐﻨـﺎر ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ )ﺗﺼـﻮﯾﺮ .(۱۲ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در ﻧﺴـﺨﻪای از ﮐﻠﯿـﺎت ﺳـﻌﺪی )ش  ۴۸۳۱ﻣﻠـﮏ،

اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی( ١ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ ﺟﺪاول ﺗـﮏﺧـﻂ ﺑـﻨﻔﺶرﻧـﮓ ﺟﺪولﮐﺸـﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ

)ﺗﺼﻮﯾﺮ.(۱۳
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﺪول و ﺟﺪولﮐﺸﯽ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ آراﯾـﻪای اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻧـﺎم
»ﮐﻤﻨﺪ« .ﮐﻤﻨﺪ آراﯾﻪای ﻣﻨﺸﻌﺐ از ﻧﺤﻮۀ ﺟﺪولﺑﻨﺪی ﻧﺴﺦ ﭼﻨـﺪﻣﺘﻨﯽ اﺳـﺖ .ﮐﻤﻨـﺪ در واﻗـﻊ
ﺟﺪوﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دورهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦﻫﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪه و در
ِ
ادوار ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﯿﻮۀ ﺗﺰﯾﯿﻨـﯽ در ﻧﺴـﺨﻪﻫﺎ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ )ﺻـﻔﺮی.(۲۶۰ :۱۳۹۰ ،
ﺗﻔﺎوت ﮐﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﺪول ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻣﺘﻦ در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺪول در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣـﻮن
ﻣﺘﻦ و ﯾﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ ﮐﻤﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻪ ﻃﺮف ﺻﻔﺤﻪ رﺳﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﮐﻤﻨﺪﻫﺎی
دو ﺻﻔﺤﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ در ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ،در ﺳﻤﺖ ﻋﻄﻒ ﻧﺴﺨﻪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻼﻗﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ِ
ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ دارای ﮐﻤﻨﺪ ﻣﺘﻘﺪم اﺳﺖ ﮐﺘـﺎب ﻟﻄـﺎﺋﻒ
اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ،ﻧﻮﺷﺘﮥ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ درواﺟﮑﯽ ﺑﺨﺎری اﺳﺖ )ﻧﺴﺨﮥ ش  ۲۱۸ﻣﻠﮏ ،ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﯾﺎ
ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی( )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۱۴ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻘﺪم داﻧﺴﺘﻦ ﮐﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﻨـﺪﻫﺎ
ً
در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ در ﻋﻄﻒ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ و اﯾـﻦ ﻧﺴـﺨﻪ دﻗﯿﻘـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧﺴـﺦ ﭼﻨـﺪﻣﺘﻨﯽ
ً
ﺟﺪولﺑﻨﺪی و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺟﺪولﮐﺸﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯿﺎن ﺟﺪول و ﮐﻤﻨﺪ در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﮐﻤﻨـﺪ دو
آراﯾﻪﻫﺎی ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ﻧﺴـﺨﻪﻫﺎی ﻗـﺮن ﻧﻬـﻢ و ﭘـﺲ از آن،
ِ
ٌ
 .١ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺮاﺋﻨﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮع ﺧﻂ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺴﺨﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺎﺑﯿﻦ  ۷۸۰ﺗﺎ ۸۳۰ق ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺪاول ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ در ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ از ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ١٥٩ /

ﺻﻔﺤﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ ﻋﻄﻒ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ ﻫـﻢ ﺗﻼﻗـﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .در
واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐـﻪ ﮐﻤﻨـﺪﻫﺎ ،ﺟـﺪول ﺗﺰﯾﯿﻨـﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾـﻪای ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﭘﯿﺮاﻣـﻮن دو ﺻـﻔﺤﮥ
روﺑﻪروی ﻫﻢ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه و دو ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺴـﺠﻢﺗﺮ در ﻗﺎﻟـﺐ ﯾـﮏ ﺻـﻔﺤﮥ واﺣـﺪ
ﻓﺮاروی ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﮐﻤﻨﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ادوار ﺑﻌﺪی ،ﻫﻤﭽـﻮن ﺟـﺪاول ،دﭼـﺎر ﺗﺤـﻮﻻﺗﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪای از ﻧﻔﺎﯾﺲ اﻟﻔﻨﻮن )ش  ۲۷۸ﻣﺠﻠﺲّ ،
ﻣـﻮرخ ۱۲۷۵ق( دو ﮐﻤﻨـﺪ
ِ
رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﻤﻨﺪﻫﺎ از آراﯾﻪﻫﺎی راﯾﺞ ﭘﺲ از ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ )ﺧـﺎرج از ﻣﺤـﺪودۀ
زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ( ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻮﻻت آنﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ :١٤رﺳﻢ ﮐﻤﻨﺪﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﻧﺴﺨﻪای از ﻟﻄﺎﺋﻒ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ،ش  ۲۱۸ﻣﻠﮏ،
ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ و ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی

 / ١٦٠آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎرۀ ۶۷

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺟﺪاول ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ،در ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨـﺪی ﮐﻠـﯽ ،ﺑـﻪ دو ﮔـﺮوه ﻋﻤـﺪۀ ﺟـﺪاول زرﯾـﻦ و
ﺟﺪاول ﺷﻨﮕﺮف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺟﺪاول زرﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﻒ را ﻣﯽﺗـﻮان از اوﻟـﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫﺎی
ﺟﺪاول زرﯾﻦ داﻧﺴﺖ و آنﻫﺎ را ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺟﺪاول زرﯾﻦ در دﯾﮕﺮ ﻧﺴـﺨﻪﻫﺎ ﺑﺮﺷـﻤﺮد .از
ﻗﺮن ﭘﻨﭽﻢ ﺟﺪاوﻟﯽ از ﺟﻨﺲ ﺟﺪاول ﻣﺼﺎﺣﻒ )زرﯾـﻦ و ﺗﺴـﻤﻪدار( در ﮐﺘـﺐ دﯾﻨـﯽ ،اﻟﺒﺘـﻪ در
ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﻣﻌﺪود از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ،دﯾﺪه ﻣﯽﺷـﻮد .ﺑـﺮای ﮔـﺮوه دوم ،ﯾﻌﻨـﯽ ﺟـﺪاول ﺷـﻨﮕﺮف ،ﻧﯿـﺰ
ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﺷﻤﺮد .ﯾﮑﯽ ﻃﻮﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻧﻮی و ﺟﺪاول ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺴﺦ
ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﻮدن رﻧﮓ و ﺟﻨﺲ ﺧﻄﻮط ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ در ﻫـﺮ دوی آنﻫـﺎ ،ﺳـﻬﻢ
ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﺳﺮخرﻧﮓ از ﺟﺪاول ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶ از ﻧﺴﺦ ﻣﺎﻧﻮی اﺳﺖ.
ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﺟﺪاول
ِ
ِ

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷـﺪه ،ﻗـﺮن ﺷﺸـﻢ ،ﻗـﺮن آﻏـﺎز ﺟﺪولﮐﺸـﯽ ﺑـﺎ رﻧـﮓ ﺳـﺮخ
)ﺷﻨﮕﺮف( ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻋﻢ از ﺗﮏﺧﻂ ﺷﻨﮕﺮف ،ﻣﺰدوج ﺷـﻨﮕﺮف )دوﺗـﺎﯾﯽ ﺳـﺮخ( و ﻣـﺰدوج
ِ
ّ
ﻣﺜﻨﯽ ﺷﻨﮕﺮف )دوﺗﺎدوﺗﺎﯾﯽ ﺳـﺮخ( .در ﻗـﺮن ﻫﻔـﺘﻢ ،ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺟـﺪاول ﺳـﺮخ ،ﺟـﺪاول زر و
ﻻﺟﻮرد ،ﺗﮏﺧﻂ ﻻﺟﻮرد و ﺟﺪاول زرﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت ﯾـﮏ ﻧﺴـﺨﻪ ﺑـﻪﮐﺎر
رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑـﺮ ﺳـﺒﮏﻫﺎی ﺟﺪولﮐﺸـﯽ ﻗﺒﻠـﯽ اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در اﯾـﻦ ﺳـﺪه،
ﺳﺒﮏﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﭼﻮن ﺟـﺪاول ﺷـﻨﮕﺮف و ﻻﺟـﻮرد ،و ﯾـﺎ ﺷـﻨﮕﺮف و ارﻏـﻮاﻧﯽ /ﺑـﻨﻔﺶ ﺑـﻪ
ﺻـﻮرت ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﺤــﺪود در ﻧﺴــﺨﻪﻫﺎ دﯾــﺪه ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .آﻏــﺎز ﺟﺪولﮐﺸــﯽﻫﺎی ﺳــﻪرﻧــﮓ در
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ را ﻣﯽﺗﻮان از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧـﺎص ﺟـﺪاول ﺗﺰﯾﯿﻨـﯽ در ﻗـﺮن ﻫﺸـﺘﻢ ﺑﺮﺷـﻤﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﺤﻮۀ ﺟﺪولﮐﺸﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮑـﯽ از ﺷﺎﺧﺼـﻪﻫﺎی ﻧﺴـﺦ ﮐﺘﺎﺑـﺖﺷـﺪه در رﺑـﻊ
رﺷﯿﺪی داﻧﺴﺖ .در ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﺟﺪاول ﺷﻨﮕﺮف و ﻻﺟﻮرد در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ
ّ
ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ و ﺟﺪاول ﻣﺰدوج ﻣﺜﻨﯽ ﺷﻨﮕﺮف )دوﺗﺎ دوﺗﺎﯾﯽ ﺳﺮخ( ﻫﻢ ﯾﮑـﯽ دﯾﮕـﺮ از ﺳـﺒﮏﻫﺎی
ﺟﺪولﮐﺸﯽ در اﯾﻦ ﺳﺪه اﺳﺖ .از دﯾﮕﺮ ﺳﺒﮏﻫﺎی راﯾﺞ در اﯾﻦ ﺳﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﺑـﻪ ﺟﺪولﮐﺸـﯽ
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺪاول ﺷﻨﮕﺮف و ارﻏﻮاﻧﯽ /ﺑﻨﻔﺶ ،ﺟﺪولﮐﺸـﯽ ﻧﺴـﺦ ﺑـﺎ ﺟـﺪاول زر و ارﻏـﻮاﻧﯽ/
ﺑﻨﻔﺶ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﺪاول ﺗﮏﺧﻂ ﺑﻨﻔﺶ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن،
ﺟﺪاول ارﻏﻮاﻧﯽ /ﺑﻨﻔﺶ را ﻣﯽﺗﻮان از ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﺟﺪولﮐﺸﯽ ﻧﺴـﺦ ﺧﻄـﯽ ﮐﺘﺎﺑـﺖﺷـﺪه در
ﺷﯿﺮاز ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ داﻧﺴﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺪاول ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ در ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ از ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ١٦١ /

ﻣﻨﺎﺑﻊ

ـ اﻓﺸﺎر ،اﯾﺮج ) .(۱۳۸۰ﯾﺎدداﺷﺖ .ﻧﺎﻣﮥ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ،ش.۲۰۹ :۱
ـ ـــــــــــــ ) .(۱۳۸۲ﻓﻬﺮﺳﺖ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠـﯽ اﺗـﺮﯾﺶ و آرﺷـﯿﻮ دوﻟﺘـﯽ
اﺗﺮﯾﺶ در وﯾﻦ .ﺗﻬﺮان :ﻓﻬﺮﺳﺘﮕﺎن.
ـ اﻓﺸﺎر ،اﯾﺮج و ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ داﻧﺶﭘﮋوه ) .(۱۳۵۲ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ ﻣﻠـﮏ ،ج .۱ﺑـﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺣﺠﺘﯽ و اﺣﻤﺪ ﻣﻨﺰوی .ﺗﻬﺮان :ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﮏ.
ـ اﮐﺒﺮی ،اﻟﻬﺎم )» .(۱۳۹۷ﺑﺮرﺳﯽ روﻧـﺪ ﺗﮑﺎﻣـﻞ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎی ﺟﺪولﮐﺸـﯽ در ﺻـﻔﺤﻪآراﯾﯽ ﻧﺴـﺦ
ﺧﻄﯽ اﺳﻼﻣﯽ از ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﺗﺎ ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی« .ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮥ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،داﻧﺸـﮕﺎه ﻫﻨـﺮ ،ﺑـﻪ
اﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﻮدداری ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ.
ر ّ ِ
ـ اورﺳﺘﯽ ،ﭘﺎﺋﻮﻻ )» .(۱۳۸۵-۱۳۸۴ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ اﺳﻼﻣﯽ :وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺎدی و ﮔﻮﻧﻪﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ«.
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻨﯽاﺣﻤﺪ .ﻧﺎﻣﮥ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ،ش  ۱۱و .۷۰-۳۵ :۱۲
ـ ﭘﻮرﺗﺮ ،اﯾﻮ ) .(۱۳۸۹آداب و ﻓﻨﻮن ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﮐﺘﺎبآراﯾﯽ .ﺗﺮﺟﻤﮥ زﯾﻨﺐ رﺟﺒﯽ .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺘﻦ.
ـ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ) .(۱۳۹۲ﻓﻬﺮﺳﺖ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻓﺎﺗﺢ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل .ﺗﻬﺮان:
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﻣﻮزه و ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ.
ـ داﻧﺶﭘﮋوه ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ) .(۱۳۳۹ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬـﺮان ،ج .۸
ﺗﻬﺮان :ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮥ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ـ دروش ،ﻓﺮاﻧﺴﻮا ) .(۱۳۷۹ﺳﺒﮏ ﻋﺒﺎﺳﯽ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﯿﺎم ﺑﻬﺘﺎش .ﺗﻬﺮان :ﮐﺎرﻧﮓ.
ـ ـــــــــــــ ) .(۱۳۹۴ﻗﺮآنﻫﺎی ﻋﺼﺮ اﻣﻮی .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﺮﯾﻤـﯽﻧﯿـﺎ و آﻻ وﺣﯿـﺪﻧﯿﺎ .ﺗﻬـﺮان:
ﻫﺮﻣﺲ.
ـ ـــــــــــــ ) .(۱۳۹۵دﺳﺘﻨﺎﻣﮥ ﻧﺴﺨﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﺧﻂ ﻋﺮﺑﯽ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﯿﻦ
ﻣﺮﻋﺸﯽ .ﺗﻬﺮان :ﺳﻤﺖ.
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