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باصامکاناتصپیشآفتۀصامآوزینصشایدصتصّورشصرسانصنباشدصکعص

رنگصرمیز صکاغذصدرصگذشتعصچقدرصدشوارصبودهصاست.صتولیدص

لصویژهصا صداشتص
ّ
صملدنلصوصگیاهلصمشکالتصفن

ّ
رنگصهاصازصمواد

وصدرصکنارصاینصمشکالت،صظآافتصوصرسیبصپذیآ صکاغذصموجبص

تولیدصکاغذها صرنگِلص تاصرنگصرمیز صدشوارتآصشود.ص ملصشدص

:صکاغذصالوان(صرسانصتآصبود،صوصلذاصساختصرنهاص
ً
تکصرنگص)ا طالحا

صهمصکاربآدشصبیشتآصبود،صاماصتولیدص
ً
زودتآصرغازصشدصوصنسبتا

ـصکعصهمدۀصرنهاصازصگونۀصکاغذها صابآ 1صص نمونعصها صچندرنگص

هستندصصـصدشوارتآصبودصوصلذاصدیآتآصرواجصیافتصوصکاربآدشص

صکمصتآصبود.
ً
ملموال

کاربآدصکاغذصابآ صدرصسآزمینصها صاسالملصپسصازصسدۀص

دهمصهجآ صدرصسعصامپآاطور صبزرگصایآان،صهندصوصهثمانلصبآا ص

ررایشصنسخعصهاصرغازصشدصوصدرصررایشصنسخعصها صهنآ صرواجص

صبآا ص»متنصوصحاشیع«صکآدنصنسخعصها،ص
ً
بسیار صیافت.صابآ صهمدتا

عصهاصوصتهیۀصرستآصوصبدر ۀصجیدهاصبعصکارص
ّ
ررایشص قحاتصمآ 

ملصرفت.صگاهلصنیزصازصرنصبآا صنگارشص طلاتصخوشنویسلص

استقادهصملصشدص) قآ صرفص یلع،ص1390:ص240–243(.صکاربآدصابآ ص

درصسآزمینصهثمانلصازصسدۀصیازدهمصهجآ صبآا صپوششصابآهصوص

رستِآصجیدصرواجصبسیار صیافتصوصنمونعصها صبسیار صازصرنصدرص

ـصصبعصویژهصدرصتآکیعصصصـصموجودصاست. کتابخانعصهاص

کاربآدصابآ صبلدهاصدرصنقاطصدیگآصجهانصنیزصگستآشصیافتصوص

نمونعص بآا ص شد.ص واردص نیزص نسخعصپآداز ص جزص هنآهایلص بعص

ستونصها صبآخلصازصکاخصها ص دیملصاروپایلصباصشیوهصا صازص

رنگصرمیزِ صابآ صررایشصشدهصاست.صاینصهنآصامآوزهصدرصموارد ص

چونصرنگصرمیز صچآمصوصچوبصهمصکمابیشصرواجصدارد.

کاغذصابآ صدرص آونصپیشینصچندانصموردصتوّجعصبودصکعصبلدهاص

باصپیشآفتص نلتصچاپصدرصاروپا،صنمونعصها صچاپلصاینصکاغذهاص

تولیدصشدصوصدرصرستآصجیدصبسیار صازصکتابصها صچاپلصبعصکارص

رفت.2صتولیدصکاغذصابآ صدرصایآانصازصدورۀص اجارصکاهشصیافتصوص

صمنسوخصشد،صاماصرواجصرنصدرصسآزمینص
ً
درصاواخآصاینصدورهصتقآیبا

هثمانلصتداومصداشتصوصامآوزهصنیزصدرصکشورصتآکیعصبعصهنوانصیکلص

ازصهنآها صدستلصموردصتوّجعصاستصوصدرصرنصکشورص»اِبآو«ص)ebru(ص

خواندهصملصشود.

ویژهصا ص وصشگآدها ص بودص دشوارص ابآ ص کاغذص تولیدص چونص

داشت،صمانندصبسیار صازصفنون،صنخستینصمبدهاِنصاینصهنآصسللص

درصپنهانصکآدنصشیوۀصکارصخودصداشتعصاندصوصبعصهمینصهیتصامآوزهص

رگاهلصد یقلصازصتاریخچعصوصشیوۀصتولیدصنخستینصنمونعصها صابآ ص

وص ابآ (ص )ازجمیعص رنگلص کاغذها ص بآرسلص بنابآاینص نداریم.ص

تاریخچۀصساختصوصکاربآدصرنها،صامآوزصبعصشاخعصا صازصدانشص

نسخعصشناسلصبدلصشدهصاست.

مخهصهکت زتتارغخچۀت نهک3ت

کهنصتآینصاشارۀصشناختعصشدهصدرصمتونصدربارۀصمبدعصکاغذصابآ ص

هبارتصزیآصازصرسالۀص واهدصخطوطصاست:

خواجعصهبدهللا،صخوشنویسصوصمنشلصاهالصبوده؛صافشانصغبارصوص

رنگصرمیز صابآ4صکاغذصازصاختآاعصاوست.ص)مایلصهآو ،ص1372:ص311(

چونصنویسندۀصقوانینالخطوط،صمحمودبنصمحّمد،صبعصدیدارشص

باصمحّمدمؤمنصمشهورصبعصخواجگلصمآوارید5صدرصسالص953فص

بایدص ص
ً
کآده،ص اهدتا اشارهص گذشتعص درص رویداد ص بعصهنوانص

تعلیتصفهکتآقتقلع 

alisafari_m@yahoo.com

بعصیادصاستادصمحّمدتقلصدانشصپژوه

 رات هغاتشۀدش تتاکتن ااه تنومت
 ایرت نهک

1. marbled paper.

گمانصملصرودصکعصاروپائیانصازصطآیقصمآاودهصباصامپآاطور صهثمانلصبعصکاغذصابآ صوص 2.ص
تولیدصرنصهال عصمندصشدهصاند.

بآا صتاریخچعصوصشیوۀصساختصابآ صنک.صپورتآ،ص1380؛صهمو،ص1389:ص66-69؛ص 3.ص
سمسار،ص1374صوصمنابعصرن؛صمایلصهآو ،ص1372:ص744-738.

درصاحوالوآثارخوشنویسانصبعص ورتص»رنگصرمیز صابآ «صضبطصشدهصاستص)بیانل،ص 4.ص
1363:ص352(.

ملصسامصمیآزاص قو ص)923–983ف(صراصبآصههدهص
ّ
فآزندصهبدهللاصمآواریدصبودصکعصبلدهاصملی 5.ص

تلصنیزصبعصشاهصطهماسبصپیوستصوص
ّ
گآفتصوصبعصمنصبص دارتصو صنیزصرسیدصوصمد

سآانجامصدرصسالص948فصدرگذشتص)بیانل،ص1363:ص842–845(.
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قوانینالخطوطصراصدرصنیمۀصدومصسدۀصدهمصنوشتعصباشد1صکعصنسبتص

صنزدیکصوص ابلصتوّجعصاست.
ً
بعصروزگارصخواجعصهبدهللاصنسبتا

بآخلصازصپژوهشگآانصباصتوّجعصبعصاینصسند،صابداعصابآ صراصبعص

منتسبص )865–932ف(ص مآواریدص هبدهللاص ینص
ّ
خواجعصشهابصالد

کآدهصاندص)بیانل،ص1363:ص352؛صدانشصپژوه،ص1356:ص21؛صسمسار،ص1374:ص

اشارهص نوشتعصاشص مأخذص بعص نوشتۀصخودص درص دانشصپژوهص 573(.ص

نکآدهصاستصوصمنابللصکعصدرصزیآصهبارتصروردهصمآاجعصتآجمۀص

مآواریدصاست.صپورتآصباصبآرسلصمنابعصموردصاشارۀصدانشصپژوهص

اشارهصکآدهصکعصاینصنقلص ولصدرصهیچصکدامصازصرنهاصیافتعصنملصشودص

استص دانستعص بلدتآص صیکص آنص
ً
تقآیبا راص ابآ ص لذاصساختص وص

)پورتآ،ص1389:ص67(.صباصاینصحالصگمانصملصرودصمأخذصدانشصپژوهص

نوشتۀصبیانلصبودهصکعصبعصرسالۀصقواعدخطوطارجاعصدادهصوصاینص

همانصرسالعصا صاستصکعصمایلصهآو صباصنامصقوانینالخطوط

چاپصکآدهصاست.

ص
ً
باصاینکعص»خواجعصهبدهللا«صموردصاشارهصدرصرنصرسالعصشایدصلزوما

بعص قواعدخطوط اشارۀص احبص اماص نباشد،ص مآواریدص هبدهللاص

دیدارشصباصمحّمدمؤمنصمآواریدصملصتواندصمؤیّدصیکلصدانستنص

ینصهبدهللاصمآواریدصباشد.
ّ
خواجعصهبدهللاصباصشهابصالد

هنوزصنمونعصا صازصابآ صها صساختۀصخواجعصهبدهللاصشناسایلص

نشده،صوصلذاصاکنونصنملصدانیمصکعصساختارصرنهاصچگونعصبودهصاست.ص

فقطصشایدصباصتوّجعصبعصبآخلصساختعصها صرغازصسدۀصدهمصبتوانص

حدسصهایلصزد.صبآا صنمونعصدرصیکصجنگصبیاضلص)بعصشمارۀص

دستیابلص1997.71صدرصموزۀصمتآوپولیتن(ص قحعصا صهستصکعصطآحلص

بعص اینصنسخعصدرصسالص905فص )نک.صتصویآ1(.ص داردص ابآ صوارص

نستلییقصخوشصسیطانصمحّمدصنورص)بیانل،ص1363:ص272-280(ص

همینص درص بایدص نیزص کاغذص رنگصرمیز ص تاریخص وص شدهص نگاشتعص

حدودصباشد.

ملصتوانصاحتمالصدادصکعصرنچعصبعصهنوانص»ابآصکاغذ«صدرصقوانین

الخطوطیادصشدهصچیز صشبیعصبعصاینصنمونعصبودهصاست.صباصاینکعص

اینصشیوهصرواجصچندانلصنداشتعصاماصازصبآخلصنمونعصها صمشابعص

ملصتوانصدانستصکعصدستصکمصتاصنیمۀصسدۀصدهمصرواجصداشتعصوصشایدص

پیشصازصسدۀصدهمصنیزصکاربآدصداشتعصاست.صبآا صنمونع،صدرصیکلصازص

 قحاتصیکصمجموهۀصاشلارص)نسخۀص698صکتابخانۀصحالتصافند ،ص

موّرخص950ف،صبعصنستلییقصخوشصمآشدصوصامیآشیخصکاتب(صازصهمینصنوعص

کاغذصرنگصرمیز صشدهصاستقادهصشدهصاستص)نک.صتصویآ2(.

البتعصبایدصتوّجعصداشتصکعصاینصتنهاصیکصاحتمالصاست،صزیآاص

اماص دارند،ص ابآ صوارص ساختارص اگآچعص دیدیم،ص کعص نمونعصا ص دوص

دروا عصکاغذهایلصالوانصهستندصکعصبعصرنِگصبآیدهصبآیدۀصتیآهصتآ ص

ص
ً
رنگصرمیز صشدهصاند؛صدرحاللصکعصدرصابآ صها صمتلارف،صملموال

همۀصسطحص قحعصدستصکمصباصدوصرنگصمتغایآصپوشیدهصشدهص

دوص همانندص مآواریدص هبدهللاص ابآ صها ص اگآص بناصصبآصصاین،ص است.ص

نمونۀصیادشدهصباشد،صبهتآصاستصرنصراصگونۀصابتدایلصابآ صبعصشمارص

متلارفص نمونعصها ص بعص توّجعص باص راص ابآ ص بآرسلص وص روریمص

شناختعصشدهصپیشصببآیم.صچنانکعصدرصدنبالۀصمقالعصخواهیمصدید،ص

کهنصتآینصنمونعصها صشناختعصشدهصازصابآ صها صمتلارفصمآبوطص

صدرصهمانص
ً
بعصنیمۀصسدۀصدهمصهستندصوصابداعصاینصشیوهصنیزصاحتماال

دورهصبودهصاست.

گویاصابآ صساز صدرصادوارصپیشینصبعصهنوانصیکصپیشۀصمستقلص

ملصپآداختند،ص کارص اینص بعص کعص افآاد ص لذاص وص نملصشدص شناختعص

لص»جدولصکشص«صان،صدارا ص
ّ
د«انصوصحت

ّ
بآخالِفص»مذّهبص«صانصوص»مجی

لصاشاراتصمتونصهمصبعصاینص
ّ
نسبتصپیشعصا صویژهصا صنبودند.صحت

افآادصاندکصاست.صجزصیکصمورد صکعصدرصمتنصچاپلصگلستانهنر

درذیلصیادکآدص»محّمدامینصجدولصکش«صرمدهص) مل،ص1359:ص148(ص

وصیکصموردصدیگآ،صیلنلص»یحیلص زوینل«،صکعصدرصمتنصچاپلص

سهییلصخوانسار صنیستصوصدانشصپژوهصوصپورتآصازصنسخۀصا لص

فص)شمارۀص598صکتابخانۀصساالرجنگ(صدرصمقاالتصخودصازصرنصیادص
ّ
مؤل

کآدهصاندص)دانشصپژوه،ص1352:ص58؛صهمو،ص1356:ص22؛صپورتآ،ص1380:ص68(2،ص

تنهاصاشارۀصمتنلصا صکعصنویسندۀصاینصسطورصدرصاینصزمینعصیافتع،ص

نوشتۀصکتابدارصشاهصهبّاسص قو ،ص اد لصبیگصافشارص)سدۀص10صوص

11ف(،صدربارۀصیکلصازصملا آانش،ص»موالناصتذهیبل«،صدرصتذکآۀص

مجمعالخواصاست:

صموالناصتذهیبل:صازصا قهانصاست.صشخصلصاستصدرویشصنهادص

وصمصاحبصوصشوخصطبع.صدرصکارصتذهیبصوصجدولصکشلصوص

افشانصوصکاغذصالوانصوصابآ صساز صمهارتصدارد.صمو للصکعص

حقیآصبعصا قهانصرفتم،صبعصمناسبِتصهمکار ،صمال اتصوا عص

شد...ص) اد لصکتابدار،ص1327:ص240-239(

بیانلصبدونصاشارهصبعصهیچصسندصیاص آینعصا صتاریخصنگارشصاینصاثآصراص»حدودصسالص 1.ص
969«صیادصکآدهصاستص)بیانل،ص1363:ص45(.

پورتآصبعصتآجمۀصمبهمصمینورسکلصکعصمأخوذصازصیادکآدصهمینصشخصصدرصنسخۀص 2.ص
مسکوصبودصاشارهصکآدهصاست.
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صخییلصو ار «صازصاردبیلص
ّ

همچنینصباصتوّجعصبعصنامعصا صکعص»مال

نزدص»میآمحّمدطاهآ«،صبعصهنوانصواضعصابآ صدرصهند،صفآستادهصوص

ازصو صراهنمایلصخواستعصاستص)مایلصهآو ،ص1372:ص742-744(ص

همانص نزدص »محّمدیحیلص زوینل«ص کعص دیگآ ص مشابعص نامۀص وص

محّمدطاهآصفآستادهص)ناجلصنصآرباد ،ص1380:ص31-34(صبایدصنامص

اینصسعصتنصراصنیزصبعصهنوانصسازندگانصابآ صبعصنامصها صباالصافزود.ص

اینصمحّمدیحیلص زوینلصشایدصهمانصیحیلص زوینلصباشدصکعص

یادکآدشصدرصبخشصافتادۀصازصمتنصچاپلصگلستانهنربودهصوص

لذاصبایدصازصملا آانصقاضیاحمدقمی)سدۀص10صوص11ف(صباشد.

کعص دریافتص چنینص ملصتوانص پیشصگقتعص شواهدص بآخلص ازص

ابآ صساز صصیکلصازصکارها صمذّهبان،صافشانصگآان،صجدولصکشانص

یاصرنگصرمیزانصکاغذصبودهصوصنسبتصبعصفنونلصچونصتذهیب،صجنبۀص

صخییلصو ار صنشانص
ّ

فآهلصداشتعصاست.صشواهد صچونصنامۀصمال

اینص ابآ ،ص نمونعصها ص نخستینص انتشارص ازص پسص کعص ملصدهدص

ساختعصهاصباصا بالصبسیار صروبآوصشدهصوصبعصهمینصهیتصدیگآانص

نیزصبآا صساختنصنمونعصها صمشابعصا دامصکآدهصوصهآکدامصبآا ص

خودصشیوهصا صدرصپیشصگآفتعصاند.صبعصهمینصهیتصتقاوتصهایلص

میانصابآ صهاصدیدهصملصشود.

گز رشتتاکتپیشیات زت قومتشۀدش تتاکتمدجددت ایرت نهک

چونصمنابعصتاریخلصوصمتونصکهنصدربارۀصتاریخچعصوصشیوۀصتولیدص

الهاتصکافلصوص انعصکنندهصا صبعصدستصنملصدهند،ص
ّ
کاغذصابآ صاط

اکنونصپژوهشصها صمتنلصبآا صپیشصبآدصپژوهشصهاصدرصاینصزمینعص

راهصگشاصنیستند.صممکنصاستصدرصریندهصمتونصوصاسنادصسودمند ص

بعصدستصرید،صاماصتاصرنصزمانصشایدصبهتآینصشیوۀصپژوهشصدرصاینص

زمینعصپژوهشصها صنسخعصشناسانعصوصبعصهبارتلصبآرسِلصخودِص

نمونعصهاصباشد.

البتعصدرصاینصزمینعصهنوزصمشکالتلصوجودصدارد.صبآا صنمونعص

تاریخصتولیدصکاغذها صابآ صدرصبسیار صمواردص ابلصبآرسلصوص

صممکنصاستصیکصنسخعصدرصسدۀصنهمصنوشتعص
ً
اثباتصنیست.صمثال

شدهصوصدرصسدۀصیازدهمصباصکاغذصابآ صمتنصوصحاشیعصشدهصباشد.ص

درصچنینصموارد صنملصتوانصتاریخصکتابتصنسخعصراصبعصهنوانصتاریخص

تولیدصکاغذصابآ صپذیآفت.صبناصصبآصاینصفقطصدرصموارد صکعصنوشتعصا ص

ملصتوانص باشدص داشتعص وجودص ابآ ص کاغذ ص رو ص بآص تاریخصدارص

مطمئنصشدصکعصرنصکاغذصابآ صدرصهمانصتاریخصیاصاندکلصپیشصازص

رنصتولیدصشدهصاست.

صچنینصموارد صبیشتآصدرص» طلاتصخوشنویسل«صوص
ً
 اهدتا

»کتابتصها«صدیدهصملصشود.صدرص طلاتصخوشنویسِلصتاریخصدارص

همعصچیزصروشنصاست،صاماصدرصاینصمیانعصنبایدصکتابتصهاصراصنادیدهص

گآفت.صروشنصاستصکعصاگآصدرصمیانص قحاتصنسخعصا صبعص یمص

یکصکاتب،صتلداد ص قحۀصابآ صموجودصباشد،صتاریخصکتابتص

نسخعصدروا عصتاریخصکتابتصرنص قحاتصهمصخواهدصبود.

اینگونعص ابآ صدرص بایدصتوّجعصداشتصکعصتاریخصتولیدص البتعص

لصچندصسالصپیشصازصتاریخص
ّ
نمونعصهاصممکنصاستصچندصماهصیاصحت

صکاغذصابآ صدرصهندصتولیدص
ً
کتابتصباشد،صزیآاصممکنصاستصمثال

شدهصوصتاصرسیدنصبعصدستصکاتبانصوصخوشنویساِنصایآانصچندصماهص

یاصچندصسالصسپآ صشدهصباشد.صباصاینصحالصگمانصملصرودصکعصفا یۀص

تولیدصکاغذصابآ صوصتاریخصنگارشصبآصرنصنبایدصچندانصدرازصباشدص

وصبعصهمینصهیتصنمونعصها صتاریخصدارصراصملصتوانصبعصهنوانصپایۀص

 ابلصاطمینانلصدرصپژوهشصهاصپذیآفت.

پیشتآصبآخلصپژوهشگآانصبعصگزارشصبآخلصازصکهنصتآینص

نمونعصها صشناختعصشدهصپآداختعصاند.صبآا صنمونعصپورتآ،صبعصنقلص

ازصریشار،صبعص طلعصخطلصازصخواجعصاختیارصمنشلصاشارهصکآدهص

ازص گزارشصهایلص پورتآص همچنینص دارد.ص 970فص تاریخص کعص

 قحاتصابآ صدرصیکصنسخعصازصدیوانانوریموّرخص967فص

قطبشاه محّمدقلی دیوان ازص درصالهور(صوص قحاتلص )محقوظص

مآبوطصبعصسدۀصدهمصراصارائعصکآدهصاستص)همان:ص68(.ص

همچنینصدروشصنسخعصا صموّرخص988فصنوشتعصدرصبیجاپورص

راصشناساندهصوصتصویآشصراصمنتشآصکآدهصاستص)دروش،ص1395:ص

70،ص161(.

سعصکلصنیزصگزارشلصروردهصازص طلۀصخوشنویسلصا صبعص یمص

تاریخص وص ملصباشدص دِرمانص اوگورص اختیارص درص کعص دییملص مالکص

کتابتصرنص962فصاست.صاگآصاینصگزارشصدرستصباشد،ص طلۀص

یادشدهصکهنصتآینصنمونعصباصتاریخص آیحصخواهدصبود.ص

ینمحّمد
ّ
همصسعصکلصتصحیحصتازهصا صازصدیباجۀقطبالد

عشاهطهماسبصبآصاساسصرونویسلصموّرخص
ّ
قّصهخوانبرمرق

عص6022صکتابخانعصوصموزۀص
ّ
صشاهصمحمودصنیشابور ص)مآ 

ّ
964فصبعصخط

معصاشارهصکآدهصکعصاورافص15،ص16،ص
ّ
لصمیک(صارائعصکآدهصوصدرصمقد

ّ
می

19صوص20صنسخعصبآصرو صکاغذصابآ صاستص)سعصکل،ص1390:ص42(.ص

و صتصویآصابآ صبآگص20صراصنیزصدرصمقالعصاشصچاپصکآدهصاستص
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عصکعصچند صپیشص
ّ
)همان:ص52(.صازصبآرسلصچاپصهکسلصاینصمآ 

منتشآصشدصچنینصدانستعصملصشودصکعصبآگصها ص15صوص19صابآ ص

رنهاص رنگص گویاص کعص هستندص الوانلص کاغذها ص بیکعص نیستند،ص

یکدستصنبودهصاست.صوانگهلصاگآصاینصدوصبآگصراصابآ صبدانیم،ص

ناگزیآصبایدصبآگصها ص1،ص3،ص4،ص5،ص7،ص9،ص11صوص13صراصنیزصابآ ص

الوانص کاغذص اینگونعص نمونعصها ص وص نیستص چنینص کعص بدانیمص

نایکدستصدرصرنصدورهصبازصهمصدیدهصملصشود.1صبناصصبآصصاینصفقطصدوص

ینصمحّمدص
ّ
) طبصالد ابآ صاستص کاغذص ازص عص

ّ
مآ  بآگص16صوص20ص

 ّصعصخوان،ص1394:ص16،ص20(.صچونصشیوۀصابآِ صاینصنسخعصدرصدنبالۀص

مقالعصموردصبآرسلص آارصخواهدصگآفت،صتصویآصبآگص20صراصدرص

اینصمقالعصملصروریمص)نک.صتصویآص3(.

 قومت هابتتتاکتتارغختد ر

رنچعصیادصشدصگزارشصهایلصازصکهنصتآینصابآ صها صتاریخصدارص

بود.صاماصدرصسالصها صاخیآصتصویآصچندصنمونۀصدیگآصبعصدستص

اوص رجوعص محلص منابعص درص کعص رسیدهص سطورص اینص نویسندۀص

شناساندهصنشدهصصاست.

دوص هبارتلص بعص وص نسخعص دوص بعص مآبوطص نخستص نمونۀص دوص

تص
ّ
»کتابت«ص)نعص طلعصنویسل(صبآصرو صابآ صهستندصوصبعصهمینصهی

صنخستینصبارصدرصهمینصمقالعص
ً
ازصدیدصدورصماندهصاندصوصاحتماال

ازص بعصدستنویسلص شناساندهصملصشوند.صنخستینصموردصمآبوطص

بعص 980فص موّرخص اللعصلل،ص کتابخانۀص 1957ص )نسخۀص خمسهص خالصۀ

نستلییقصخوشصمحسنصهمادالحسینل(2صاست.صدرصمیانۀصنسخعصدوص

 قحعص)4پ،ص8پ(صبآصرو صکاغذصابآ صنوشتعصشدهصاستصکعص

نخستینصموردصراصدرصاینجاصملصروریمص)تصویآص4(.

رنچعصدرصاینصنمونعصجیبصتوّجعصملصکندصشباهتصبسیارشصباص

ینصمحّمدص)نسخۀصمیک(صاست.ص
ّ
طآحصوصرنِگصابآِ صدیباجۀص طبصالد

درصهآصدوصنمونع،صزمینۀصروشِنصابآ صباصنوهلصرنِگصنخود ص)یاص

ِکِآملص(صپوشیدهصشدهصوصرنِگصتیآۀصابآ ،صنوهلصخاکستآ صباصطیقلص

ازصربِلصتیآهصاست.صاینصرنگصخاکستآ صدرصبسیار صازصنمونعصهایلص

کعصخواهیمصدیدصفییلصرنگص)پیلصگون(3صاست.

ـصصپییگونصرواجصبسیار صداشتعصاست،ص صابآِ صنخود صصص
ً
ظاهآا

مۀصمقالعصاشصدربارۀصشباهتصنسخۀص
ّ
چنانکعصسعصکلصنیزصدرصمقد

صمالکصدییملصچنینصنوشتعصاست:
ّ
میکصباصنمونعصا صبعصخط

درصکتابصصنعتکاغذابریترکیه،صهکسص طلۀصخوشنویسلص

مالکصدییملصهستصکعصدرصسالص962فصبآصرو صکاغذصابآ صنوشتعص

شدهصاست.صدرصاینصکاغذصابآ ،صمانندصکاغذصابآ صدیباچۀصکتابخانۀص

میک،صشکلصابآهاصبعصرنگصسیاهصیاصسآمعصا صرنگصرمیز صشدهصوصازص

شباهتصاشکالصابآصپیداصاستصکعصغیظتصمحیولصنشاستعصکعصدرص

طشتصابآ صکار صپآصشدهصبودصمانندصهمصبودهصاست.

بعصهبارتلصو صشباهتصهایلصمیانصرنگصوصطآحصابآ صدرصرنصدوص

نمونعصدیدهصاست.صچنانکعصخواهیمصدید،صهمدۀصنمونعصها صکهنص

شناختعصشدۀصابآ صازصهمینصگونعصهستند؛صوصلذاصملصتوانصنتیجعص

گآفتصکعصاینصگونع،صازصرایجصتآینصنمونعصها صابآ صدرصحدودصنیمۀص

درص اینکعصطیفصرنگصهاص ازص بودهصاست.ص آفصنظآص دهمص سدۀص

ـصصپییگون«ص »نخود صصص راص نمونعصهاص اینص ماص است،ص متغیّآص نمونعصهاص

خواهیمصخواند.

دومینصموردصتازهصیابلصکعصبعصشناسایلصرنصخواهیمصپآداخت،ص

درص ابآ ص کاغذص کاربآدص نمونعصها ص کهنصتآینص جزوص ص
ً
احتماال

 قحاتص ازص یکلص درص وص استص هثمانلص سآزمینص »کتابت«ص

دستنویسلصازصبوستانصسلد ص)نسخۀص3690صکتابخانۀصنورهثمانیع،ص

دیدهص االستانبولل(4ص ینص
ّ
خیآالد رجبصبنص نستلییقص بعص 986فص موّرخص

ملصشود.صباصاینکعصاینصنسخعصمتنصوصحاشیعصشدهصاماص قحۀصموردص

تشکیلصشدهص ابآ ص کاغذص همانص ازص یکپارچعص بعص ورتص نظآص

استص)تصویآص5(.صچنانکعصملصبینیمصزمینۀصاینصنمونعصهمصِکِآمصرنگص

استصوصبخشلصازصابآ صنیزصطیفصروشنلصازصربلصدارد؛صالبتعصیکص

رنِگصرجآ صنیزصبدانصافزودهصشدهصکعصدرصبآخلصازصنمونعصها ص

کهنصایآانلصدیدهصملصشود.

مانندصنسخۀص1957صکتابخانۀصاللعصللصکعصدرصمقالعصبدانصخواهیمصپآداخت. 1.ص
عرا صدولتشاهصسمآ ند صداشتعصاندصکعصکاتبصرنص

ّ
استادصبیانلصنسخعصا صازصتذکرةالش 2.ص

»محسنصبنصلطفصهللاصملادصالحسینلصالسبزوار «صنامصدارد.صایشانصتآجمۀصو صراص
درصذیلص»محسنصبنصلطفصهللاصسبزوار «صیادصکآدهصوصبعص آینۀصانجامۀصمنظوملصکعص
نگاشتعصاست،صازصکاتبانصوصشاهآانصگمصنامص آنصدهمصوصیازدهمصدانستعصاندص)بیانل،ص
صاینصفآدصباصشخصصموردصنظآصماصیکلصاست.صجزصنمونعصها ص

ً
1363:ص620(.صاحتماال

Barb.یادشدهصتوسطصبیانل،صیکصمجموهعصازصمنظومعصها صهبدهللاصهاتقلص)بعصنشانلص
ملادص هللاص لطفص محسنصبنص ص

ّ
خط بعص 967ف(ص موّرخص واتیکان،ص کتابخانۀص درص or.104ص

الحسینلصالسبزوار صموجودصاست.

نامصفییلصرنگصکعصامآوزصرایجصاستصبعصاحتمالصبسیارصهمانصاستصکعصدرصگذشتعص 3.ص
»پیلصگون«صگقتعصملصشدهصاست.صدرصبآخلصفآهنگصها صکهنصهآبلصبعصفارسلصنیزصواژۀص
»پیلصگون«صدرصبآابآص»ادکن«صرمدهصکعصبعصملنلصخاکستآ صرنگصاست.صبآا صنمونعصدرص
دکن:صپیلصگون«ص)میدانل،ص1377:ص225(.ص

َ
صا
ٌّ
ـز

َ
االسمیفیاالسماءرمدهصاست:ص»خ

جالبصتوّجعصاینکعصفّآخلصسیستانلصدرصیکلصازصشلآهایشصبعص»پییگونصابآ«صچنینص
اشارهصکآدهصاست:صبآرمدصپییگونصابآ صزصرو صنییگونصدریاص/صچوصرا صهاشقانصگآدانص

چوصطبعصبلصدالنصشیداص)فّآخلصسیستانل،ص1380:ص1(.
تاصجایلصکعصجستصوجوصکآدیمصبیانلصبعصاینصشخصصاشارهصا صندارد. 4.ص
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 قومتقطعاتتتارغختد ر

اّماص هستند،ص ابآ ص بآص کتابتص بعص مآبوطص پیشصگقتعص نمونۀص دوص

بعص طلاتص مآبوطص دیدص خواهیمص دنبالعص درص کعص نمونعصهایلص

خوشنویسلصتاریخصدارصاست.

یکلصازصخوشنویسانلصکعصبعصکتابتص طلعصبآصرو صکاغذصابآ ص

ازص و ص است.ص الحسینلص محّمدص ینص
ّ
الد

ّ
ملز بود،ص هال عصمندص

خوشنویسانصچیآهصدستصسدۀصدهمصهجآ صاستصوصدکتآصمهد ص

بیانلصشآحصحالصوصگزارشصشمار صازصرثارصاوصراصدرصاحوالوآثار

خوشنویسانصدرجصکآدهصاستص)بیانل،ص1363:ص818-823(.1صازصاوص

عص)بعصنشانلصOr.Ms 373صدرصکتابخانۀص
ّ
صدرصیکصمآ 

ّ
یکص طلعصخط

دانشگاهصادینبارو(صموجودصاستصکعصدرصسالص972فصنوشتعصشدهص

»نخود صصصـص گونۀص همانص ازص نیزص اینص طلعص کعص ملصبینیمص است.ص

پییگون«صاستص)تصویآص6(.

ینصمحّمدص
ّ
الد

ّ
صدیگآصبآصرو صکاغذصابآ صازصملز

ّ
دوص طلعصخط

عصدیگآص)بعصنشانلص
ّ
الحسینلصموّرخص987صوص988فصدرصیکصمآ 

لصپاریس،صگ6پ،50پ(صموجودص
ّ
SUPPL PERSAN 1171صدرصکتابخانۀصمی

استصکعصیکلصازصرنهاصراصدرصاینجاصملصبینیمص)تصویآص7(2.صچنانکعص

ازص گونعصا ص نیزص ابآ ص اینص ا یلص رنگصها ص ملصشودص دیدهص

ـصصپییگونصاست. نخود صصص

تد ر کتقهغنۀتتارغخی
ِ
قطعاِتتبیتتارغخ

رنچعصتاصکنونصشناساندیمصشاملصکتابتصهاصوص طلعصهایلصباصتاریخص

کعص ملصشناسیمص دیگآ ص نمونعصها ص اماص بود.ص صص
ّ
مشخ کتابتص

اگآچعصتاریخصدارصنیستندصاماصباصتوّجعصبعصدورۀصزندگلصنویسندگانشانص

ملصتوانصمحدودۀصکتابتصرنهاصراصتخمینصزد.صبآا صنمونعص طلعص

صاوصموّرخص985فصدرصمجموهۀصشخصلصدکتآصمهد صبیانلصبودهص
ّ
یکلصازص طلاتصخط 1.ص

کعصتصویآصرنصدرصرغازصجیدصچهارمصاحوالوآثارخوشنویسان)بیانل،ص1363:ص4ص/صشکلص
چاپصشدهصاستص)فضائیل،ص1350:ص495(.صنیزصیکص طلعص

ّ
45(صوصنیزصدرصاطلسخط

اهلصشدۀصبلصتاریخصازصاوصدرصمجموهۀصنا آصخیییلصموجودصاستصکعصتصویآشص
ّ
خطص ط

صاتصنسخعصا ص
ّ
درصهنرقلمصچاپصشدهصاستص) قوت،ص1379:ص196(.صدرصرنجاصمشخ

صو صدرجص
ّ
ازصگویوچوگانهارفلصموّرخص971فصوصاثآ صدیگآصموّرخص984فصبعصخط

صو صموّرخص975فصدرصیکص
ّ
شدهصاستص)همان:ص195(.صهمچنینص طلعصا صدیگآصبعصخط

لصپاریس(صموجودصاست.
ّ
عص)بعصنشانلصSmith-Lesouëf Orient 247صدرصکتابخانۀصمی

ّ
مآ 

رفص یلعص ) قآ ص استص چاپصشدهص نسخهشناخت کتابص درص پیشتآص اینص طلعص 2.ص
عصمنتشآصشدهص

ّ
1390:ص484(.صبارصدیگآصهمینص طلعصدرصچاپصهکسلصکلصمآ 

اهمیّتص بعص چاپص اینص ضلیفص مۀص
ّ
مقد درص 100(.ص 1394:ص )نصیآباغبان،ص استص

درص ابآ ص یکص بعص فقطص وص نشدهص اشارتلص ابآ ص کاغذص نوشتعصشدهصرو ص  طلاتص
عصموردصگقتصوگوصیکص

ّ
حاشیعصاشارهصشدهصاستص)همان:صهقت(.صدرصهمینصمآ 

اسلصشدهصموجودص
ّ
ینصموّرخص981فصبآصرو صکاغذصهک

ّ
الد

ّ
صدیگآصازصملز

ّ
 طلعصخط

استص)نصیآباغبان،ص1394:ص84(.

لصبلصتاریخصباصر مص»اللبدصالمذنبصشاهصمحمودصغقآصهللاصذنوبع«ص
ّ
خط

درصمجموهۀصنا آصخیییلصموجودصاستصکعصتصویآشصدرصکتابص

هنرقلمچاپصشدهصاستص) قوت،ص1379:ص132(.صچنانکعصاشارهص

عصکتابخانۀصمیکصنیزصبعص یمصشاهصمحمودصاست.ص طلۀص
ّ
شدصمآ 

صازصشاهصمحمودصنیشابور صاستصوصلذاص
ً
مجموهۀصخیییلصنیزص اهدتا

پیشصازصدرگذشتصاوصبعصسالص972فصنوشتعصشدهصوصتاریخصساختص

ابآ صنیزصپیشصازصاینصدورهصخواهدصبود.

عص
ّ
ازصدیگآصنمونعصها صبلصتاریخصملصتوانصبعص طلعصخطلصدرصمآ 

جهانگیآص)بعصنشانلصLibri picturati A 117صکتابخانۀصدولتلصبآلین(صباصر مص

فا دص )تصویآص8(.ص طلعص اشارهصکآدص السیطانل«ص الکاتبص »هیلص

صازصرثارصمیآهیلصهآو صباشد،صباصتوّجعص
ً
تاریخصاست،صاماصاگآص طلا

بعصاینکعصدرگذشتصو صدرصحدودصسالص951فصبودهص)بیانل،ص1363:ص

ازص لذاص وص نوشتعصشدهص ازصسالص951فص پیشص اینص طلعص 500(،ص

کهنصتآینصنمونعصها صابآ صبعصشمارصملصرید.صنیز،صچنانکعصبیانلص

اشارهصکآده،صدرصهنگاملصکعصمیآهیلصدرصخدمتصسیطانصحسینصمیآزاص

وص »الّسیطانل«ص نسبِتص ملصبآد،ص سآص بعص ف(ص 911ص )دص بایقآاص

»کاتبصالّسیطانل«صراصیافتعصاست؛صاگآچعصشواهدصنشانصملصدهدص

کعصمیآهیلصاینصنسبتصراصبلدهاصنیزصدرصر مصهایشصبعصکارصبآدهص

صپیشصازص911فصباشد.ص
ً
است3صوصلذاصتاریخصکتابتص طلعصنبایدصلزوما

ـصصپییگونصاست. ملصبینیمصکعصاینص طلعصنیزصنخود صصص

ص
ّ
عصخط

ّ
ازصنمونعصها صدیگآصملصتوانصبعص طلعصخطلصدرصیکصمآ 

 MS. Douceصحاوِ صاینص طلعص)بعصنشانلص
ِ
ع
ّ
اشلصاشارهصکآد.4صمآ 

ّ
وصنق

للصممتازصبعصشمارۀص13361صدرصکتابخانۀصمجیسصهستصکعصفآزندصمیآهیلصهآو ،ص
ّ
3.صمآ 

یلنلصمحّمدبا آبنصهیلصالحسینلصکاتبص)زندهصدرص987صف(،صبآا صهمایونصپادشاهص
معصا صبآص

ّ
تیمور صهندص)937–962ف(صازصرثارصخوشنویسلصپدرشصفآاهمصروردهصوصمقد

ع،صبلص
ّ
رنصنگاشتعصاستص)دربارۀصمحّمدبا آصنک.صبیانل،ص1363:ص659–661صکعصبعصهمینصمآ 

عص طلعصا صهستصکعصچنینص
ّ
اشارهصبعصجایگاهصنگهدار صرن،صاشارهصکآدهصاست(.صدرصاینصمآ 

ر مصخوردهصاست:ص»لکاتبعصاللبدصالققیآصالحقیآصالمذنبصمیآهیلصالحسینلصالکاتبص
الّسیطانلصغقآصهللاصذنوبعصوصستآصهیوبعصبدارصالقاخآةصالبخاراصحمیتصهنصاآلفات«؛صکعص
ملصتواندصنشانگآصرنصباشدصکعصمیآهیلصپسصازصرنکعصدرصسالص935فصبعصبخاراصکوچاندهص
ع،صکتابتصدیگآ ص

ّ
شد،صهمچنانص»الکاتبصالّسیطانل«صر مصملصزدهصاست.صدرصهمانصمآ 

باصر مص»میآصهیلصالکاتب«صهستصکعصدرصسالص944فصدرصبخاراصکتابتصشدهصاست.ص
صمیآهیلصهآو ص ابلصپذیآشص

ّ
ا التصاینص طلعصوص طلۀصپیشصگقتعصباصتوّجعصبعصشیوۀصخط 4.ص

ص
ً
ملصنماید.صالبتعصافآادصدیگآ صباصنامصوصر مصها صمشابعصمیآهیلصملصشناسیمصکعصبلضا
هنآشانصستودهصشدهص)بآا صنمونعصنک.ص اد لصکتابدار،ص1327:ص89(صاّماصشخصلصکعص
ص
ّ
لاتلصبدانهاصاختصاصصدهند،صبایدصهنآمند صدرصحد

ّ
رثارشصچندانصمهمصباشدصکعصمآ 

لاتلصازصخطوطصمیآهیلصدرصسدۀص
ّ
میآهیلصهآو صباشد.صضمنصاینکعصگآدرور صمآ 

ابآاهیمص ابوالقتحصسیطانص دادهصکعص دهمصرواجصداشتعصاست.ص اضلصاحمدصگزارشص
میآزا ص قو صحدودصنیملصازصرثارصو صراصدرصمجموهۀصخودصگآدرور صکآدهصبودهص
رثارصراصازصورثۀصمیآهیلص ابآاهیمصمیآزاصبخشلصازصاینص نیزصاشارهصکآدهصکعص است.ص
خآیدار صکآدهصبودهصاستص) مل،ص1359:ص107(صکعصملصتواندصنشانگآصا التصرثارص

محقوظصدرصمجموهۀصو صباشد.
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Or. a. 1صصدرصکتابخانۀصبودلیانصاکسقورد(صدرصدورۀصشاهصجهانص)حکصص1037ص

صهمۀص طلاتص
ً
-1068ف(صپادشاهصتیمور صهندصفآاهمصرمدهصوصتقآیبا

صمندرجصدرصرنصدارا صر مصها صگوناگونص»میآهیلصهآو «ص
ّ
خط

است.ص طلۀصموردصنظآصنیزصبعصنامص»میآهیلصالکاتب«صر مصخوردهص

ـصپییگونصاستص)تصویآص9(. است.صاینص طلعصنیزصنخود صصص

عصباصر مصها ص
ّ
صدیگآصدرصهمانصمآ 

ّ
گقتنلصاینکعصسعص طلعصخط

»فقیآصهیلصغقآصذنوبع«،ص»الققیآصمیآهیلصالکاتب«صوص»مشقعصاللبدص

هیلصغقآصهللاصذنوبعص«صموجودصاستصکعصهآسعصبآصرو صکاغذصابآ ص

تصویآشانص انتشارص ازص اّماص است،ص شدهص نوشتعص طآحص همانص باص

چشمصپوشلصشد.

لصازصاحمدصالحسینلص)بعص
ّ
نمونۀصبلصتاریخصدیگآص طلعصخط

نشانلصMs.4.322صدرصدانشگاهصاستآاسبورگ(صاستص)تصویآص10(.صکاتبص

)دص بعصاحتمالصبسیارصسیّدصاحمدصحسینلصمشهد ص اینص طلعص

986ف(صازصسآرمدانصشاگآدانصمیآهیلصهآو صاستص)بیانل،ص1363:ص

ـصصپییگونصاست،ص 44-54(.1صابآِ صاینص طلعصنیزصازصگونۀصنخود صص

جزصرنکعصبخشصپییگوِنصرنصمحوتآصازصنمونعصها صپیشینصاست.ص

استآاسبورگص عص
ّ
مآ  ازصسیّدصاحمدصدرصهمینص  طلاتصدیگآ ص

هست،صاماصهیچصکدامصرو صکاغذصابآ صنیست.

لصازصمحمودبنصاسحقصشهابلصدرصیکص
ّ
نمونۀصدیگآص طلعصخط

لصفآانسع(صاستص)تصویآص11(.ص
ّ
عص)بعصنشانلصPersan 129صکتابخانۀصمی

ّ
مآ 

بیانلصازصو صدرصذیلصمحمودصسیاوشانلصیادصکآدهصوصنوشتعصکعصازص

و صرثار صتاص993فصنیزصدیدهصاستص)بیانل،ص1363:ص876-880(.ص

صازصنیمۀصدومصسدۀصدهمصاست.
ً
بناصصبآصاینصابآ صاینص طلعصنیزصاحتماال

SUP-بعصنشانلص( ع
ّ
صبلصتاریخصدرصیکصمآ 

ّ
صجزصاینهاصدوص طلۀصخط

لصپاریس(صموجودصاستصکعصیکلص
ّ
PL PERSAN 1171صدرصکتابخانۀصمی

فآید«ص حقیآص »فقیآص دیگآ ص وص )گ11ر(ص مالک«ص الققیآص »مشقص

درص چاپصشدهص 12؛ص )تصویآص نخستینص طلعص دارد.ص ر مص )گ36(ص

صبایدصازصمالکصدییملص)924–969ف؛ص
ً
نصیآباغبان،ص1394:ص21(ص اهدتا

ازصو ص بعص طلعصا ص باشد،صکعصپیشتآص بیانل،ص1363:ص598-609(ص

کصاوگورصدِرمانصاشارهصکآدیم.صبناصصبآصصاینص
ّ
موّرخص962فصدرصتمی

جزصنسخعصهایلصکعصبیانلصازصرثارصو صبآشمآدهصبایدصبعصیکصنسخۀصممتازصچهلحدیث 1.ص
جاملص)نسخۀص171صمجموهۀصاهدایلصفیآوزصبعصکتابخانۀصمجیس،صبلصتاص]سدۀصدهم[(صوصنیزص
عص)شمارۀص36صکتابخانۀصدانشگاهصمیشیگان(صوصچندص

ّ
یکص طلعصخطصبلصتاریخصدرصیکصمآ 

لصپاریس(صاشارهص
ّ
عصدیگآص)بعصنشانلصSUPPL PERSAN 1171صدرصکتابخانۀصمی

ّ
 طلعصدرصمآ 

کآد.صگقتنلصاینکعصنسخعصا صازصبوستانسلد ص)نسخۀص381صفارسلصکتابخانۀصدولتلصبایآن،ص
موّرخص966فصدرصرزۀصباخآز(صموجودصاستصکعصر مص»احمدصالحسینلصالمشهد «صداردص

اّماصنامصمخدوشصاستصوصشیوۀصخطصنیزصباصرثارصسیّدصاحمدصشباهتصچندانلصندارد.

 طلۀصموردصگقتصوگوصپیشصازص969فصکتابتصشدهصاست.صچنانکعص

پیداستصابآِ صبعصکاررفتعصدرصاینص طلعصزمینۀصنخود صداردصوصرنِگص

تیآۀصرنصطیقلصروشنصازصربلصباصطیقلصروشنصازصرجآ صاست.

صازصرثارصفآیدصکاتبصشیآاز صاستص
ً
دومینص طلعصنیزصاحتماال

)تصویآص13؛صچاپصشدهصدرصنصیآباغبان،ص1394:ص71(صکعصدرصسدۀصدهمص

فلالیتصداشتعصوصاستادصبیانلصرثار صباصتاریخص950صوص959فصازصو ص

یادصکآدهصاستص)بیانل،ص1363:ص570(.صجزصرنصیکصنسخعصازصدیوان

حافظشیرازیص)بعصنشانلصpers.074صدرصکتابخانۀصدولتلصبایآنصدرصمونیخ(ص

موّرخص941فصبعصخطصو صملصشناسیم.صباصتوجعصبعصدورۀصزندگلصو ،ص

اینص طلعصنیزصبایدصدرصحدودصنیمۀصدومصسدۀصدهمصنوشتعصشدهصباشد.

نسخ تتاکت»مهاتوتحانی «تنوه

یکلصازصمهمصتآینصمواردصکاربآدصابآ صدرصمتنصوصحاشیعصکآدنص

لاتص
ّ
نسخعصهاصوصبعصهبارتلصاستقادهصدرصحاشیۀصدستنویسصهاصوصمآ 

بودهصاست.صچنانکعصاشارهصشد،صممکنصاستصمتنصوصحاشیعصکآدِنص

تصهاصپسصازصکتابتصرنص ورتصگآفتعصباشدصوصلذاص
ّ
یکصنسخعصمد

درصبیشتآصمواردصنملصتوانصازصتاریخصتولیدصیاصکاربآدصابآ صمطمئنص

بود.صباصاینصحالصدرصبآخلصمواردص آائنلصبآا صاطمینانصنسبلصازص

ملا آصبودنصمتنصباصحاشیعصوجودصدارد.

یکلصازصاینگونعصنمونعصهاصدستنویسلصازصنصایحخواجهعبدهللا

انصاریبهنظامالملکص)نسخۀص725صکتابخانۀصحالتصافند ،صموّرخص

965ف(صاستصکعصتصویآصدوص قحۀصپایانلصرنصراصملصبینیمص)تصویآص

14(.ص آینۀصنخستصبآصملا آصبودِنصابآِ صحاشیعصباصمتنصاینکعصاینص

نسخعصبعصنستلییقصممتازص»محمودصالنیشابور «صاستصکعصپیشتآص

ین
ّ
نیزصبعصدوصاثآشصبآصرو صکاغذصابآ ،صیلنلصدیباجۀقطبالد

صمجموهۀصنا آصخیییل،ص
ّ
محّمدقّصهخوانوصهمچنینص طلعصخط

اشارهصکآدیمصوصلذاصدربارۀصکاربآدصابآ صتوّسطصو صمطمئنیم.

توّسطص نسخعص جدولصکشلص وص تذهیبص رنکعص دومص  آینۀص

»روزبهانصشیآاز «صانجامصشدهصاست.صاگآصتصویِآصچاپصشدهص

بتواندصجزئیاتصنسخعصراصنمایشصدهد،صملصتوانصدرصزیِآصانجامع،ص

درستصرو صجدوللصکعصمیانۀصمتنصوصحاشیعصتآسیمصشده،صر مص

و ص»روزبهان«صراصدید.صدرصجا صدیگآصنسخعص)گ2ر(صنیزصر مصو ص

باصهبارتص»هملصروزبهانصشیآاز «صدیدهصملصشود.

ینص
ّ
نلیمصالد »روزبهانصبنص بسیارص احتمالص بعص شخصص اینص

تلصطوالنلص
ّ
شیآاز «صخوشنویسصوصمذّهبصسدۀصدهمصاستصکعصمد
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ص
ً
قا ا

ّ
)دستصکمصمیانص920–967ف(صبعصکارصکتابصررایلصمشغولصبودهصوصات

ازصملدودصمذّهبانیستصکعصتذهیبصها صخودصراصر مصملصزدهصاستص

)دربارۀصاوصوصشمار صازصرثارصوصر مصهایشصنک.صملتقد ،ص1392(.

صروزبهانصبآص
ِ
چونصدرصنمونعصا صکعصتصویآشصراصروردیمصر م

رو صجدولصثبتصشدهصوصدرصنسخعصها صمتنصوصحاشیعصشدهص

صالصحواشلصبعصمتنصتآسیمصملصشد،ص
ّ
همیشعصجدولصپسصازصات

روشنصاستصکعصکاغذصابآ صدرصحواشلصاینصنسخعصنیزصکمابیشص

ملا آصکتابتصرنص)965ف(صبودهصوصازصرثارصنیمۀصدومصسدۀصدهمصاست.

چنانکعصدیدهصملصشودصزمینۀصنسخعصِکِآمصرنگصاستصوصرنِگص

تیآهصا صکعصدرصرنصبعصکارصرفتعصدوصطیِفصروشنصوصتیآهصازصرنِگصربلص

است.صجالبصتوّجعصاینکعصدرصاینصنمونعصنیزصچکیدهصهایلصازصرنگلص

رجآ صمانندصبعصکارصرفتعصکعصهمانندصنمونۀصبوستانصسلد صکتابخانۀص

نورهثمانیعصازصنسخعصها صهثمانلصاست.

رنچعصیادصشدصشاملصا دمصنمونعصها صشناختعصشدۀصابآ صاستص

صدرصنیمۀصسدۀصدهمصهجآ صپدیدصرمدهصاند.صدرصهمینص
ً
کعصهمدتا

ـصصدوصگونۀصطآحصوصرنِگصابآ صها صرنصدورهص نمونعصهاصملصتوانصیکلصص

صباصدستآسلصوصبآرسلصنسخعصها صدیگآص
ً
راصتشخیصصداد.ص اهدتا

رگاهلصها صماصدربارۀصتاریخچۀصابآ صافزایشصخواهدصیافت،صاماص

الزمصبودصکعصمواردصشناختعصشدهصیکجاصگآدصبیایندصتاصدیگآصمواردصدرص

ریندهصبآصرنصافزودهصشود.
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