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بررسی اسلوب خط در نسخهای از رسالۀ احکام نجوم

*

صداقت جباری** ،1معصومه مصلح امیردهی

2

 1دانشیار گروه ارتباط تصویری و عکاسی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 2کارشناسی ارشد رشتۀ گرافیک از پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،94/6/2 :تاریخ پذیرش نهایی)95/8/9 :

چکیده

خط نامتعارف و کمتر شناختهشدهای که نسخهای از کتاب احکام نجوم (کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی،
شمارۀ  )17225بدان کتابت شده ،یکی از حلقههای گمشده را در تاریخ خوشنویسی ایرانی نمایان میسازد .به نظر میرسد با
توجه به شباهتها و تفاوتهای این خط با نسخ و کوفی شرقی ،خط نسخۀ احکام نجوم را میتوان اسلوب ویژهای برای کتابت
نســخ خطی در برههای از تاریخ در نظر گرفت .این پژوهش با هدف مطالعه این خط کمتر شناختهشــده و همچنین گمانهزنی
کتابت نســخۀ بیانجامۀ احکام نجوم ،به شــیوۀ تاریخی ،تحلیلی و تطبیقی صورت میگیرد .خط نســخۀ
تاریخ احتمالی
ِ
دربارۀ ِ
َ
احکام نجوم ،خط نسخی است که برخی از ویژگیهای کوفی شرقی را با خود دارد .با در نظرگرفتن مشترکات ظاهری خط این
نســخه بــا نســخههای کهن فارســی دیگر همچون کتاب االبنیــه عن حقایق االدویــه ،ترجمان البالغه ،معانی کتــاب اهلل تعالی و
تفسیره المنیر و تحدید نهایات االما کن لتصحیح مسافات المسا کن ،احتمال دارد نسخۀ مورد بررسی ما در حوالی قرون پنجم
تا ششم هجری قمری به قید کتابت درآمده باشد .همچنین ،شباهت اسلوب خط در نمونههای فوق ،احتمال وجود شیوهای
مرسوم در خط نسخ در حدود قرون پنجم و ششم هجری قمری را تا حد زیادی تأیید میکند.

واژههای کلیدی

نسخۀ خطی ،احکام نجوم ،خط نسخ ،خط کوفی شرقی.

* این مقاله برگرفته از پایاننامۀ کارشناسی ارشد نگارنده دوم تحت عنوان" :بررسی تنوع حروف در ده نسخۀ ّ
خطی منتخب از کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی(با
تأ کید بر کاربرد آن در طراحی حروف فارسی)" است که به راهنمایی نگارندۀ اول در بهمن ماه  1391در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران ارائه گردیده است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،021-44648906 :نمابر.E-mail: Sjabbari@ut.ac.ir،021-66962593 :
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مقدمه
نســخ خطــی یکی از ارزشــمندترین میــراث فرهنگی و هنری بشــر
محسوب میشود که از همان ابتدا در تمدن اسالمی جایگاه ویژهای
داشــته اســت .از یک طرف توجه و ارزشگذاری ویژۀ دین اســام به
مقولــۀ نوشــتن و خوانــدن و از طــرف دیگــر منــع تصویرگــری در ایــن
آیین ،تمامی نگاهها را به سـ ّـنت کهن نسخهنویس ـی و نسخهپردازی
معطــوف کــرد .بــا ایــن حــال در قلمــرو اســامی ،نسخهنویســی و
نســخهپردازی همزمــان بــا کتابت قــرآن ،از ســده دوم هجری قمری
رونق یافت (مایل هروی )29 ،1379 ،و تا اواخر ســده گذشــته نیز به
کار میرفت؛ زیرا صنعت چاپ در کشورهای اسالمی به علت جایگاه
و منزلت خط دیرتر به کار گرفته شد.
از میــان عناصــر متعــددی کــه در بــه وجــود آمــدن نســخۀ خطی
نقشی برجسته دارند ،یکی عنصر نوشتاری خط است .با وجود این،
در بیشــتر تحقیقــات صورتگرفته بر خط شناســی نســخ خطی ،تنها
ً
به خطوط خوش و متداول اشــاره شــده و خطوط ناشناخته معموال

مغفــول ماندهانــد .از این رو نگارنده با مشــاهدۀ بیش از بیســت هزار
نســخۀ خطی در کتابخانۀ مجلس شــورای اســامی ،نســخههایی با
خطوطی نامتداول را شناسایی کرد که از آن میان نسخهای از رسالۀ
احــکام نجوم برجســتگی خاص دارد .این مقالــه قصد دارد با فرضیۀ
اصلی گونه شناســی خط کمتر شناختهشــدۀ نســخۀ احــکام نجوم و
تأثیرپذیــری آن از خطــوط نســخ و کوفــی شــرقی ،به بررســی اســلوب
خط نسخۀ مذکور بپردازد .سپس با در نظرگرفتن مشترکات ظاهری
خط نسخههای کهن فارسی دیگر چون
خط نســخۀ احکام نجوم با ِ
کتــاب االبنیــه عن حقایق االدویــه (کتابخانۀ ملی اتریش ،شــمارۀ A.
 ،) F. 340ترجمان البالغه (کتابخانۀ فاتح استانبول ،شمارۀ ،)5413
معانی کتاب اهلل تعالی و تفســیره المنیر (کتابخانۀ کاخ موزۀ توپقاپی
استانبول ،شمارۀ  ) 209و تحدید نهایات االما کن لتصحیح مسافات
تاریخ احتمالی
المسا کن (کتابخانۀ فاتح استانبول ،شمارۀ ِ ،)۳۳۸۶
کتابت نسخۀ مورد بررسی ما تعیین می گردد.

مشخصات نسخه
نســخۀ رســالۀ احــکام نجــوم کــه بــه شــماره  17225در کتابخانۀ
مجلــس شــورای اســامی نگهــداری میشــود ،کتابی اســت بــه زبان
عربــی در ابعــاد  20 × ۱۲/۵ســانتیمتر و شــامل  46بــرگ بــا جلــد
گالینگــور قهوهای رنگ (نظــری ،1391 ،ج  .)80 ،۴۷/۲این نســخه از
آغاز افتادگی دارد و از برگ  22به بعد نونویس اســت .1متن نســخه با
ّ
مرکب مشکی و عناوین اغلب به شنگرف نوشته شدهاست .برخی از
صفحات نســخه جدولکشی شده و جداول مطابق شیوههای کهن
با دو خط نازک مشکی و گاه سر خرنگ ترسیم شده است .2در برخی

تصویر  -1نمونهای از ترکیب بندی نوشته ها در نسخۀ احکام نجوم.
مأخذ11(:ر13 ،ر)

ـات جدولکشیشــده ،نوشــتهها دارای کرســیهای افقــی،
از صفحـ ِ
ّ
عمودی و مورباند (تصویر )1و جهت کلمات گاه موافق کرسی خط و
گاه مخالف آن است و اشکالی شبیه به لوزی ،پیکان و زیگزا گ دارد.3

ریخت شناسی خط در نسخۀ احکام نجوم
در این نســخه ،سه قلم نوشــتاری به کار رفته است (تصویر  .)2قلم
َ
نوشــتاری اول ،خــط نســخی اســت که به شــیوۀ رقــاع 4نزدیک شــده و
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حرکات قلم در آن روان و آزادانه اســت .در این قلم نوشــتاری ،به دلیل
سرعت در نوشتن ،اتصاالتی در حروف غیرمنفصل ایجاد شده که یادآور
خط رقاع است (تصویر  .)3به عنوان مثال در کلمۀ «اال» با امتداد شروع
و پایان حروف ،گرههای متنوعی خلق شــده اســت و گاه حرف «س» و
ً
«ش» به صورت کشــیده نوشته شــده است .ضمنا در برخی از موارد به
شــیوۀ رایج در خط اسدی طوسی از «خطنقش» استفاده شده است.
افشار ،استفاده از خطنقش را ّ
تفننی بدیع در رسمالخط معرفی میکند
دار فارسی ،یعنی کتاب االبنیه عن حقایق
که در قدیمترین کتاب تاریخ ِ
االدویه به چشم میخورد (.)437 ،1386 -87
قلم نوشــتاری دوم که تنها در دو برگ از نســخه دیده میشود به

تصویر  -2انواع قلمهای نوشتاری نسخۀ احکام نجوم.
مأخذ( :به ترتیب از باال1 :پ 8 ،ر و  6ر)

ّ
تصویر  -3اتصال حروف منفصل در قلم نوشتاری اول.
مأخذ( :نسخۀ احکام نجوم)

شــیوهای خام دستانه و با اســتفاده از دانگها و نسبتهای ِکم قلم
نوشته شده است .بنابراین ،حداقل کیفیات خوشنویسانه را نشان
میدهد (تصویر :2ب).

اسلوبقلمنوشتاریسومدر نسخۀاحکامنجوم
خــط کمتــر شناختهشــدهای کــه در این مقالــه از آن با عنــوان قلم
نوشــتاری ســوم در نســخۀ احکام نجوم یاد شــد ،برخی از ویژگیهای
خطوط کهن را در خود دارد .این قلم نوشتاری که در اغلب صفحات
جدولکشیشــده بــه کار رفتــه ،گاه بــا قلــم نوشــتاری اول نیــز تلفیــق
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شــده است .در ادامه از عبارت «خط ناشــناخته» برای نامگذاری قلم
نوشــتاری ســوم استفاده شده است .در نگاه نخست ،به نظر میرسد
خــط ناشــناختۀ نســخۀ احکام نجــوم ،شــباهتهایی بــه نمونههای
خط نســخ رایج در قرن پنجم و ششم قمری دارد (جدول .)1در قلمرو
اســامی ،همزمــان بــا خط کوفی کــه در کتابت قــرآن و کتیبهها به کار
میرفت ،خط نسخ در کتابت روزمره رایج بوده است و از نیمه دوم قرن
چهارم قمری در نسخهنویســی نیز مورد توجه قرار گرفته اســت (مایل
هــروی .)263 ،1379 ،در قــرن چهــارم هجــری قمــری ،ابنمقلــه
یشــکل وضــع نمــود و حــرف
تناســبات حــروف را براســاس نقطــۀ لوز 
«الـ�ف» را مبنایی برای اندازهگیری حروف قرار داد (Schimmel, 1992,
 .)15-16ســپس در قــرن پنجــم هجــری قمری ،خط نســخ به دســت
ابنبواب و خوشنویسان بعدی به خطی ظریف برای کتابت قرآن بدل
گشت و بیشتر قرآنها به این خط نوشته میشد (.)Safadi, 1978, 62

در نسخۀ احکام نجوم ،حروفی مانند «د»« ،ر »« ،و»« ،صـ» و «ال»
اشــکال ّ
مدور دارند و به خط نســخ شبیهاند .با این تفاوت که در آن از
ً
میزان زیبایی حروف کاسته شده و حروف معموال ظرافت خط نسخ را
ندارند .از سوی دیگر ،با نگاهی دقیقتر به مفردات و ترکیبات ،عالوه بر
خط نسخ ،برخی از ویژگیهای خط کوفی شرقی نیز نمایان میشود.

خط کوفی شرقی
خط عربی از خطوط سریانی و نبطی نشأت گرفته است .از خطوط
نبطی ،خط نسخ و از خط سریانی که حیری هم خوانده میشد ،خط
کوفــی شــکل یافتــه است (یوســفی .)21 ،1384 ،در قرن ســوم هجری
5
قمری که با قرن نهم میالدی منطبق اســت ،دو قســم کوفی شــرقی
و غربــی در خــط کوفــی پدیــد آمــد .ایــن خطوط کــه حاصــل تمایالت

جدول  -1بررسی و تطبیق مفردات خط ناشناختۀ نسخۀ احکام نجوم با نمونه هایی از خط نسخ مربوط به قرون  5 ،4و  6هجری قمری.

الف .مأخذ6( :ر)  /ب .مأخذ / )Safadi, 1978, Fig.48( :ج .مأخذ( :جیمز ،1380 ،ج  ،2تصویر / )6د .مأخذ.)Tabbaa,1991, Fig.23( :
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مـ ّ
ـورب در خــط بودنــد ،نر متــر و پویاتــر از کوفــی راستگوشــه هســتند
(لینگــز .)17-16 ،1377 ،خط کوفی شــرقی ،اواخر قــرن چهارم قمری
توس��ط خطاطان دوران عباس��ی گس��ترش یافت (.)Safadi, 1978, 50
فتــر از کوفــی ســاده اســت؛ حــرکات روان و
یتــر و ظری 
ایــن شــیوه ،خف 
آزادان هتــری دارد و به تدریج تحت تأثیر خوانایی خط نســخ قرار گرفته
اســت .بــا این حــال ،خط کوفی شــرقی تا ابتــدای قــرن هفتم هجری
قمری /ســیزدهم میالدی در ایران برای نوشــتن قرآن به کار میرفت
و خطاطــان بــرای آراســتن ســرلوحه ّ
مذهــب ســورهها از آن اســتفاده
میکردنــد (لینگــز .)17 ،1377،بــر همین اســاس ،اســلوب خط کوفی
شــرقی ،بهویــژه در نســخۀ احــکام نجــوم نیز دیــده میشــود و حروفی
ماننــد «ا»« ،حـــ»« ،ط»« ،ک»« ،ن»« ،ی» و ...نشــانههایی از کوفــی
ـرقی
شــرقی را در خود دارند (جدول )2؛ با این تفاوت که خط کوفی شـ ِ
تلفیقشــده بــا آنّ ،
مورب و نرمتر به نظر میرســد (جــدول )3و در آن از
شکوه و عظمت کوفی شرقی مرسوم در قرآننویسی کاسته شده است.
الف چسبانبهشکلنوکتیزاز کرسی
درنسخۀاحکامنجوم ،انتهای ِ
6
وسط عبور کرده و پایینتر قرار گرفته است (جدول :3الف)ِ .دروش در
سبک عباسی نوین به این حالت اشاره نموده است ( ،1379ج.)136 ،1
«الــف» بــه شــکل مســتقیم و بــا ّ
طره نوشــته شــده؛ شــکل طـ ّـره که
در ســمت چــپ «الــف» قــرار گرفته ،گاه بســته و گاه به شــکل باز اســت

(جــدول :3ب)ّ .
طره عــاوه بر «الف» در حروفی مانند «د» و «ک» نیز به
ّ
شــکل قلب دیده میشــود .حرف «الف» اغلب به صورت ایستا نوشته
شده و تضاد آشکاری با حرکات ّ
مورب دارد .اما در «ط» به سمت راست
متمایل است (جدول :3ج) .خصوصیتی که در هر دو قسم کوفی شرقی
و غربی وجود داشــته اســت .حرف «ک» نیز به چند شــکل نوشته شده
اســت (جــدول :3د)؛ در حالــت اول بــه صورت مســطح بــه کار رفته ،در
صورت «کاف دالیشــکل» اســت .در
حالــت دوم به شــیوۀ معمــول و به
ِ
حالت سوم ،محل ّاتصال سرکش با دسته کاف دارای شکستگی است
و در حالت چهارم ،سرکش آن پیچدار است .شروع حرف «ب» و اشکال
مانند خط کوفی شــرقی به صــورت ّ
مــورب و زاویهدار
مشــابه آن ،اغلــب ِ
ّ
نوشــته شده اســت (جدول :3ه) .ضلع مورب «جـ» به طرز اغراقآمیزی
پایینتــر از خط کرســی وســط قــرار گرفته اســت (جــدول :3و) .دوایر به
حرکت نزولی
شــکلهای گونا گون نوشته شده اســت (جدول :3ز)؛ گاه
ِ
قلم به آرامی و در اندازهای بلند صورت گرفته و گاه به شکستگی مالیمی
منتهی شده است .در برخی دیگر ،مانند شیوههای کهن ،زاویه نزدیک
به  90درجه تشــکیل شــده است .از ســویی دیگر ،دوایر اغلب فضایی را
برای حروف بعدی خود فراهم کرده و به شکلی عمیق تا زیر خط زمینه
گســترش یافتــه اســت .در خط مورد بررســی مــا ،گاه هنگام چســبیدن
دار شبیه به  vبه وجود آمده که پایینتر
حروف به یکدیگر اشکال دندانه ِ

جدول  -2نمونهای از مفردات خط ناشناختۀ نسخۀ احکام نجوم و تطبیق آن با مفردات خط کوفی شرقی.

الف .مأخذ :خط ناشناختۀ نسخۀ احکام نجوم /ب .مأخذ /)Mcallister,1941, Fig.1( :ج .مأخذ( :دروش ،1379 ،ج ،1تصویر/)88
د .مأخذ / )Schroeder, 1937, Fig6( :ه .مأخذ / )Lings & Safadi, 1976, No.33( :ی .مأخذ)Safadi, 1978, Fig.30( :
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از خط کرســی وســط قرار گرفته اســت (تصویر .)4بلر 7این ویژگی را یکی
از خصلتهای خط «شکســته قوســی» 8معرفی میکن��د (.) 2006, 151
در برخی دیگر ،آثار انفصال حروف از یکدیگر مشــهود اســت؛ بدینگونه
که خطوط پیوند یا اتصال به شــکل ناقص به اشــکال قبل و بعد از خود
جدول  -3بررسی و تحلیل ویژ گیهای مفردات.

مأخذ( :خط ناشناخته نسخه احکام نجوم).

ً
چسبیدهاند (تصویر  .)5منشأ اتصال اینچنینی حروف ،احتماال خط
کوفی شــرقی اســت؛ زیرا در کوفی شــرقی ،حروف در ابتدا به صورت جدا
از هم نوشته میشود و سپس با خطی موئین به هم متصل میگردد.
از ســویی دیگر ،خط ناشــناختۀ نســخۀ احکام نجوم هــر چند برای
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نوشــتن متنــی بــه زبــان عربــی بــه کار گرفته شــده ،بــا این حــال برخی
دار فارســی را داراســت
از ویژگیهــای قدیمتریــن نســخههای تاری ـخ ِ
(جــدول .)4اولیــن نمونه ،نســخۀ کتــاب االبنیه عــن حقایق االدویه،
ّ
مور ِخ  447قمری و به خط اسدی طوسی است .افشار در مقدمهای که
بر چاپ عکسی این کتاب نوشته شده ،اشاره میکند که شیوۀ نوشتاری
االبنیه عن حقایق االدویه ،خط نسخی است که نشانههایی از کوفی را
نگاه داشــته است (هروی ،1388 ،بیست و یک) .این شیوۀ نوشتاری،
ً
احتماال اسلوب مرسوم در خراسان است (همان ،سی و چهار) .از دیگر
نمونههایموجود،نسخۀترجمانالبالغهاست.درمقدمۀچاپعکسی
گرد
این کتاب آمده اســت که نسخۀ منحصربفرد این کتاب به خط شا ِ
اسدی طوسی و ّ
مور خ به سال  507قمری است (رادویانی 40 ،1380 ،و
 .)84نمونۀ دیگری که به همین شــیوه نوشــته شده ،نسخهای از جلد
هشتم یک تفسیر قرآن موسوم به معانی کتاب اهلل تعالی و تفسیره المنیر
است .حائری در مقدمهای که بر این کتاب نوشته ،به این نکته اشاره
میکند که این نسخه را عثمان ّوراق در  484قمری در نواحی خراسان
کتابــت کــرده (حــدادی 20 ،1390 ،و  .)22از دیگــر نمونههــای موجــود،
9
میتوان به نسخۀ تحدید نهایات االما کن لتصحیح مسافات المسا کن
اشاره کرد .مولف کتاب فوق ابوریحان بیرونی ،دانشمند بزرگ ریاضیات
و نجــوم اســت و تاریــخ كتابت آن ســال  416قمری در شــهر غزنه اســت
(صفــری آققلعــه.)http://mirasmaktoob.ir/fa/news/113 ،1391 ،

تصویر  -4مواصالت  vشکل.
مأخذ( :خط ناشناختۀ نسخۀ احکام نجوم)

تصویر  - 5مواصالت ناقص.
مأخذ( :خط ناشناختۀ نسخۀ احکام نجوم)

مطالعــۀ ســاختار خــط نســخههای فوق با وجــود تنوع ،بــه لحاظ
مطالعات تاریخ خط بسیار ارزشمند است .به عنوان مثال در حروفی
ماننــد «م»« ،حـــ»« ،ـــسـ»« ،ی»« ،ـــا» و ...شــباهتها و تفاوتهایی
وجــود دارد .همچنیــن ،بســیاری از ویژگیهایــی کــه پیشتــر دربــارۀ
اسلوب خط نسخۀ احکام نجوم به آن اشاره شده ،در خط نسخههای
فوق نیز به چشــم میخورد .به عنــوان نمونه« ،الف» با ّ
طرۀ مثلثی در
ســمت چپ همراه شــده که تضاد آشکاری با حرکات بلند دوایر دارد و
مواصالت گاه به شــکل  vنوشته شــده است .تفاوت اسلوب خط این
نمونهها ،گاه به این دلیل اســت که برخی از نســخهها مانند ترجمان
البالغــه و تحدیــد نهایاتاالما کن ...به خط نســخ نزدیکتر مینماید
و یــا برخــی دیگــر ماننــد نســخۀ معانــی کتــاب اهلل تعالــی ...از ظرافــت
بیشتری برخوردار است .بنابراین ،شباهت ویژگی خط و محل کتابت
این نمونهها که اغلب به نواحی شــرق ایران مربوط میشــود ،داللت
روشنی بر وجود شیوهای مرسوم در خط نسخ در حدود قرون پنجم و
ششم قمری است .از نگاهی دیگر ،در نسخههای فوق ،همانند خط
نسخۀ احکام نجوم ،برخی از ویژگیهای خط کوفی شرقی نیز نمایان
اســت .در این نمونهها ،نه تنها از شــکوه و عظمت کوفی شرقی به کار
ً
رفته در قرآننویسی کاسته شده؛ بلکه گاه کامال به خط نسخ نزدیک
شــده اســت؛ این امر ،تأثیرگذاری خط کوفی شــرقی بر خط نســخ را در
برههای از تاریخ کتابت و خوشنویسی نشان میدهد.
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جدول  -4نمونهای از خط ناشناختۀ نسخۀ احکام نجوم و تطبیق حروف آن با خط االبنیه عن حقایق االدویه ،ترجمان البالغه ،معانی کتاب اهلل تعالی و تفسیره المنیر و تحدید نهایات االما کن
لتصحیح مسافات المسا کن.

الف .مأخذ5( :پ) /ب .مأخذ( :هروی11 ،1388 ،ر) /ج .مأخذ( :رادویانی1 ،1380 ،پ) /د .مأخذ( :حدادی2 ،1390 ،پ) ،ه .مأخذ( :بیرونی ،1352،تصویر صفحات  1و  2از نسخه)
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نتیجه
حضور خوشنویســی ســنتی در عرصههای مختلف تمدن اسالمی
بــه خصوص در امر کتابت نســخ خطی ،موجبات ظهــور انواع خطوط
را فراهم ســاخت و در این مقاله مشــخص شــد که بررســی تخصصی و
کاربردی خطوط موجود در نســخ خطی و بهویژه خطوط ناشــناخته،
از یک سو زمینۀ توجه به بخشهای ناب خوشنویسی سنتی را فراهم
مینماید و از سوی دیگر در تکمیل تاریخ هر خط و شناخت منشأ آن
حائــز اهمیت اســت .خط ناشــناختۀ نســخۀ احکام نجــوم ،نمونهای
تلفیقی از خطوط نسخ و کوفی شرقی محسوب میشود که با تغییر در
ظرایف و ویژگیهای حروف حاصل شده و دارای ویژگیهای منحصر
به فردی است که از طرق گونا گونی در شکل مفردات ،تنوع مواصالت
و تلفیق اشکال ّ
مدور و زاویهدار با یکدیگر در مجموع لحنی ناب و بدیع
به اسلوب خط بخشیده است و با این ویژگیها میتواند ایدهای نوین
برای طراحان گرافیک و به ویژه طراحان حروف فارسی باشد.
عــاوه بــر ایــن ،میتوان چنیــن نتیجــه گرفت که خط ناشــناختۀ
نســخۀ احــکام نجــوم ،هــر چند بــه زبــان عربی کتابــت شــده ،ولی با

در نظــر گرفتن شــباهتهایی که بــه چهار نســخه از کتاب های کهن
ایــران ماننــد کتــاب االبنیــه عــن حقایــق االدویــه ،ترجمــان البالغه،
معانــی کتــاب اهلل تعالــی و تفســیره المنیــر و تحدید نهایــات االما کن
ً
لتصحیح مسافات المسا کن دارد ،احتماال برگرفته از قدیمترین خط
خوشی است که ایرانیان برای امر کتابت نسخ خطی به کار گرفتند.
کتابت خط ناشــناختۀ نسخۀاحکام نجوم
بنابراین ،تاریخ احتمالی
ِ
بــه حوالــی قرن ششــم یــا پنجــم قمــری اختصــاص دارد .همچنین،
شــباهت اســلوب خــط نســخههای فــوق ،احتمــال وجود شــیوهای
مرســوم در خط نســخ را در حوالی قرون پنجم و ششم هجری قمری
تا حد زیادی تأیید میکند و بعید نیست که این شیوه در طر حریزی
خــط نســخ فارســی در دوران پس از خــود تأثیرگذار بوده باشــد .امید
اســت ایــن پژوهــش در کنــار مؤلفههــای دیگــری ماننــد رســم الخط
و روشهــای آزمایشــگاهی در مطالعــۀ نســخههای خطــی قــرار گیرد
تــا زمینــه و بســتر تالشهــای بعــدی محققــان را جهت شناســایی و
مطالعۀ خطوط ناشناختۀ میراث مکتوب فراهم نماید.

پینوشتها
 1در ایــن مقالــه ،بخش هــای قدیم تــر ایــن نســخه مــورد بررســی قــرار گرفته
اســت .الزم بــه ذکر اســت کــه تصاویر بــه کار رفته در ایــن مقالــه را نگارندگان از
روی صفحــات نســخۀ احکام نجوم اســتخراج کردهاند .در این شــیوه ،شــمارۀ
برگ هــای نســخه از صفحــۀ شــروع متــن لحاظ شــده اســت .ایــن شــماره ها با
عالمت اختصاری «ر» و « پ» به معنای رو و پشت هر برگ از نسخه است.
2در منابع ،کهن ترین نمونه هایی که از ترسیم جدول در نسخه های خطی
بدســت آمــده ،شــامل جدولــی با دو خــط موازی ســرخ رنگ و باریک اســت که
دورتــادور نوشــته ها ترســیم می شــد و از حــدود ســدۀ ششــم هجــری قمری در
نسخه ها رواج یافت (صفری آق قلعه.)249 ،1390 ،
 3نمونه های مشــابه از این صفحه بندی در نســخۀ تقویم ّ
الصحه محفوظ
در کتابخانۀ موزۀ بریتانیا و کتابخانۀ فاتح ترکیه مشــاهده شــده اســت (ن.ک:
یوســفی .)27-21 ،1350 ،ایــن نســخه ها بــه ترتیب در قرن ششــم و اوایل قرن
هفتم هجری قمری کتابت شده اند.
 4رقــاع از خطــوط نســخ و ثلث اقتباس شــده اســت و اغلب برای مراســات
ش��خصی و کتاب های غیرمذهبی اس��تفاده می ش��د )Safadi, 1978, 20-21(.
ایــن خــط به ثلث و توقیع شــبیه اســت ،با این تفاوت که حــروف آن دارای دور
بیشتری است و با اندازه ای کوچک کتابت می شود (فضائلی.)274 ،1350،
 5محققیــن هنر خوشنویســی در منابع ،عناویــن متعددی برای خط کوفی
شــرقی بــه کار بردهانــد و «ســبک عباســی نویــن» ِ(دروش ،1379 ،ج،)35 ،1
«بدیـ�ع» ( )Schroeder, 1937, 232-248و «شکس��ته قوس��ی» (Blair, 2006,
 )143-145برای این سبک مورد استفاده قرار گرفته است.
6 Deroche.
7 Blair.
8 Broken cursive.
 9بــرای اطالعــات بیشــتر ن .ک( :بیرونــی ،1352 ،تصویــر صفحــات ،2 ،1
 340 ،339از نسخۀ تحدید نهایات االما کن.) ...
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جیمز ،دیوید ( )1380کارهای اســتادانه :قرآننویســی تا قرن هشتم هجری،
مجموعه هنر اســامی ،ج  ،2گردآورنده ناصر خلیلی ،ترجمۀ پیام بهتاش ،نشر
کارنگ ،تهران.
حــدادی ،ابو نصر احمــد بن محمد بن حمدان بن محمــد ( ،)1390المجلد
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هجــری ،مجموعــه هنــر اســامی ،ج ،1گردآورنــده ناصــر خلیلــی ،ترجمــۀ پیــام
بهتاش ،نشر کارنگ ،تهران.
رادویانــی ،محمد بــن عمر ( ،)1380ترجمان البالغه ،بــه اهتمام و تصحیح و
حواشی و توضیحات احمد آتش[ ،به همراه ترجمۀ مقدمه و توضیحات توفیق
سبحانی و اسماعیل حا کمی] ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،تهران.
صفــری آق قلعه ،علــی ( )1390نسخه شناخت  (پژوهشــنامۀ نسخه شناســی
ُن َسخ ّ
خطی فارسی) ،با مقدمۀ ایرج افشار ،مرکز پژوهشی میراث مکتوب ،تهران.
فضائلی ،حبیب اهلل ( ،)1350اطلس خط ،انجمن آثار ملی ،اصفهان.
لینگز ،مارتین( ،)1377هنر خط و تذهیب قرآنی ،ترجمۀ مهرداد قیومی بید
هندی ،انتشارات گروس ،تهران.
مایــل هــروی ،نجیــب ( ،)1379تاریــخ نســخه پردازی و تصحیــح انتقــادی
نسخه های ّ
خطی ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ،تهران.
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