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چكيده
جدول آرايه اي ســاده است که در نسخه هاي اسالمي اوليه هم ديده مي شود. مي توان جداول را بر اساس 
نقش آنها در صفحه آرايي به دو شکل جداول  کاربردي و جداول  تزييني تقسيم نمود. با توجه به اينکه اين 
آرايه هابه صورت مستقل و با تکيه بر نمونه هاي متقدم موجود در نسخ اسالمي کمتر مورد پژوهش قرار 
گرفته اند مطالعة پيش رو ضرورت يافته است. از طرفي شناخت هرچه بهتر اين آرايه شناخت جنبه هاي ديگر 
هنر کتاب آرايي را هم تسهيل مي کند. هدف اين پژوهش شناخت اين آرايه، پيشينه و سبک ها و ابزارهاي مرتبط 
با آن بوده است. سوالهاي  مطرح در اين زمينه عبارت بوده اند از: ١)آيا تعاريف لغوي موجود از جداول (اعم 
از کاربردي و يا تزييني) در متون با توجه به نمونه هاي موجود از هريک از آنها در نسخه هاي خطي مطابقت 
دارد؟ ٢)پيشينة جدول وجدول کشي با استناد بر متون به چه تاريخي باز مي گردد؟ ٣) چه سبک هايي از 
جدول کشي در متون ذکر شده است؟   روش تحقيق در  مقالة پيش رو بدين گونه بوده است كه   درمرحله 
نخست، متون به روش تحليل  محتوايي مورد بررسي قرار گرفته و سپس سبک هاي مطرح شده در متون 
در نسخ خطي شناسايي و معرفي شده اند.  روش جمع آوري اطالعات كتابخانه اي مي باشد. عالوه بر اينکه 
متون منثور و منظوم در بازة زماني مدنظرمورد بررسي و تحليل قرار گرفته اند، تمامي نسخ خطي همزمان 
با متون نيز در کتابخانه هاي مجلس و ملک و دانشگاه تهران مشاهده و مورد ارزيابي قرار گرفته اند. نتايج 
اين پژوهش ضمن ارائه  تعاريفي دقيق تر براي هر دو دسته از جداول بوده است، ضمن اينکه با توجه به 
متون مشخص گرديد که پيشينة جداول  کاربردي در نسخ خطي به پيش از اسالم باز مي گردد، هرچند که 
قديم ترين جدول کاربردي در نسخ اسالمي موجود، متعلق به قرن چهارم قمري است و در مقابل، واژة جدول 
در معناي جداول  تزييني از قرون پنجم و ششم در متون بکار برده شده  است و اين در حالي است که از 
قرون اوليه جداول تزييني در نسخ خطي (مصاحف) ديده مي شوند. سبک هايي از نحوة جدول کشي همچون 
جدول سه تحرير و سيمين و شنگرف، نيز در متون آمده که اغلب آنها نيز در نسخ خطي تا پيش از قرن نهم 

شناسايي شده اند.
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مقدمه
هنر کتاب آرايي از جمله هنرهايي است که در دامان تمدن 
اسالمي، با توجه به اهميت کتاب آسماني قرآن و تالش 
و  علم آموزي  بر  تأکيد  ديگر  از سويي  و  آن  براي حفظ 
ترويج آن، همواره مورد توجه بوده است، چرا که مکتوب 
نمودن از مقتضيات هر دوي آنهاست و يکي از راههاي 
شناخت هرچه بيشتر و بهتر اين هنر، شناسايي و بررسي 
خطي  نسخ  کتاب آرايي  در  رفته  به کار  فنون  و  آرايه ها 
است. يکي از اين آرايه ها در نسخ خطي "جدول" است که 
به دو صورت در نسخ به کاربرده شده است، يکي جداول 
کاربردي،  جداول   تزييني.  جداول  ديگري  و  کاربردي 
و  علمي  مختصرشدة  اطالعات  حاوي  هستند  طرح هايي 
بررسي آنها از چند جهت داراي اهميت است، نخست آنکه 
به کارگيري آنها در نسخ خطي داراي قدمتي بس طوالني 
است و دوم آنکه برخي از آنها داراي جذبه هنري بوده 
و در نتيجه از جنبة زيبايي شناسي قابل بررسي هستند. 
در بعضي از نسخ علمي مي بينيم که اين جداول، فارغ از 
محتواي علمي ، در قالب فرمي تزييني، زينت بخش نسخه 
شده اند براي نمونه مي توان به جداول کتاب الترياق (شمارة 
arabe 2964، فرانسه، مورخ ۵۹۵ قمري)و يا جداول نسخه 

نجومي (شمارة Inv. No.LNS 270 ms، داراآلثار کويت، 
مورخ ۶۱۵ قمري) اشاره نمود.جداول  کاربردي عالوه بر 
نسخ خطي اسالمي، در بعضي از نسخ يوناني و التيني نيز 
ديده مي شوند. براي مثال در بخشي از يک مجموعه که 
به زبان يوناني است (شمارةAdd ms ۱/۵۱۱۱ بريتانيا، 
قرون۶ و ۷ ميالدي) جداول کاربردي  زرين و در نسخه 
 ،Cotton Ms Galba A XVIII نجومي التيني (شمارة
بريتانيا، نيمه اول قرن نهم ميالدي) جداول  کاربردي سرخ 
رنگ ديده مي شوند. پس از اين دو نسخه، يکي از قديم ترين 
نسخ خطي اسالمي داراي جداول  کاربردي شناسايي شده 
در اين تحقيق، رسالة رياضي است (شمارة ۲۴۵۷، کتابخانه 

فرانسه، مورخ ۳۵۹ و ۳۵۸ قمري).
قسم ديگر جداول به کاررفته در نسخ خطي جداول تزييني 
هستند، اين دسته از جداول خطوط ترسيم شده در پيرامون 
متون هستند در نسخ خطي. بررسي قدمت اين آرايه، خود 
اهميت آن است، چنانچه در دستنويس هاي  نشان دهندة 
متعددي که در تورفان کشف شده اند۱ و مصاحف اموي 
دارالمخطوطات  در  محفوظ   ،۲۶,۲-۰۱  .Inv شمارة  به 
صنعا (براي تصوير نک: دروش۲، ۱۳۹۴، ۳۱۹) و شمارة 
f. ۲۰۰۳/۲۶، محفوظ در مجموعة ديويد در کپنهاک جداول 
با مطالعه نسخ مشخص  قابل مشاهده هستند و  تزييني 
مي شود که پس از مصاحف، از قرن پنجم قمري جداول 
تزييني، در حد چندين صفحه ابتدايي و انتهايي در نسخي 
با موضوعات ديني مورد استفاده قرار گرفته اند براي مثال 
 .BRU Or (شمارة شمارة  ُخلقه  و  النبي  َخلق  کتاب  در 
۴۳۷، ليدن، مورخ ۴۳-۴۴۱ قمري) و همچنين در مجلدي از 

تفسيري با عنوان، معاني کتاب اهللا تعالي و تفسيره المنير، 
(شمارة ۲۰۹، کتابخانه توپقاپي، مورخ ۴۸۴ قمري). از قرن 
ششم هم نسخي را در دست داريم که به صورت کامل 

مجدول شده اند.
با توجه به قدمت به کارگيري آراية جدول در نسخه هاي 
خطي و اهميت آن و کمبود مطالعات در حوزة جدول و 
تاريخي جداول   با هدف بررسي  اين تحقيق  جدول کشي، 
کاربردي و تزييني با تکيه بر متون صورت پذيرفته و تالش 
گرديده تا حد امکان در کنار اشارات متني، نمونه هايي از 
آنها که در نسخ خطي همزمان آورده شده، معرفي شود 
که اين امر موجب ارائة تعريفي دقيق تر از جدول گرديد. 
همچنين با توجه به نبودن مطالعه اي مستقل در رابطه با 
پيشينة جداول، در گام دوم پيشنة آنها هم با تکيه بر متون 
و هم با استناد بر نمونه هاي موجود در نسخه هاي خطي 
مورد بررسي قرار گرفته است. اين تحقيق در جهت يافتن 
پاسخ سواالت ذيل انجام شده است. ۱)آيا تعاريف لغوي 
موجود از جداول (اعم از کاربردي و يا تزييني) در متون با 
توجه به نمونه هاي موجود از هريک از آنها در نسخه هاي 
خطي مطابقت دارد؟ ۲)پيشينة جداول با استناد بر متون به 
چه تاريخي باز مي گردد؟ ۳) چه سبک هايي از جدول کشي 

در متون ذکر شده است؟
در اين مقاله با توجه به اينکه نمونه هاي بسياري از نسخ 
تاريخ دار  خطي  نسخ  (تمامي  شده است  مشاهده  خطي 
تهران)،  دانشگاه  و  ملک  و  مجلس  کتابخانه  در  موجود 
در نتيجه چندين سبک از جدول کشي که در متون بدانها 
اشاره اي نشده است، نيز شناسايي و معرفي شده و در 
جهت تکميل تر شدن تحقيق، چند متن تاريخي مهم در زمينة 
جدول که پس از اين تاريخ (بعد از قرن نهم قمري) تأليف 

شده اند نيز مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته اند.

روش تحقيق
پژوهش حاضر به روش تحليل محتوايي متن، به بررسي 
متون تاريخي تا سدة نهم قمري مي پردازد از اين رو روش 
تحقيق آن روش تاريخي (Historical Research) است. 
شيوه گردآوري اطالعات با استفاده از منابع تاريخي فارسي 
و عربي و مراجع کتابخانه اي و الکترونيکي بوده است که 
تقويت استدالل ها معرفي  براي  تازه اي  تالش شده منابع 
شوند. جامعة متون مورد استفاده محدود به زبان فارسي و 
عربي بوده است که فراواني آن را ميزان اطالعات مربوط به 
تحقيق تعيين کرده است. همچنين به منظور تطبيق داده هاي 
به منابع  با نمونه هاي موجود در نسخه هاي خطي  متني 
کتابخانه هاي مهم و بزرگ  يعني  تصويري در دسترس، 
ايران همچون کتابخانة مجلس شوراي اسالمي، کتابخانه 
و موزة ملي ملک و کتابخانه دانشگاه تهران و در مواردي 
هم براي استناد دقيق تر به برخي از کتابخانه هاي ديجيتال 
خارج از کشور همچون کتابخانه ملي فرانسه و کتابخانه 

 بررسي آراية جدول در نسخ  خطي؛  
با تأکيد بر متون قرون  چهارم  تا نهم 

هجري قمري /٩٩-١١٣

١. نک: شکري فومشي، ١٣٩٦ 
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نمونه هاي تصويري مشاهده  بريتانيا مراجعه شده است. 
شده بالغ بر سيصد نسخة مجدول تاريخدار موجود در 

داخل و خارج از کشور بوده است.

پيشينه تحقيق
پژوهش پيرامون جدول به صورت اختصاصي آنهم تنها 
واقع  پژوهشگران  توجه  مورد  کمتر  متون،  بر  استناد  با 
عنوان  با  مقاله اي  طي  در  هروي(۱۳۷۹)  مايل  شده است. 
«مفاهيم و اصطالحات نسخه پردازي در شعر پارسي» 
برخي از مفاهيم نسخه پردازي را بر اساس اشعار شاعران 
مورد بررسي قرار داده و به اين نکته که با شروع سبک 
نسخه  اصطالحات  قمري  قرن ششم  از  در شعر  عراقي 
نامه  (نشريه  نموده  اشاره  اشعار شده اند،  وارد  شناسي 
با  گفته  اين  که   (۱ شمارة  زمستان،  و  پاييز  بهارستان، 
يافته هاي اين تحقيق نيز همسو است. همچنين در مقاله اي 
ديگر با عنوان «فرهنگ تاريخي اصطالحات نسخه شناسي 
(جدول)» با ارائه تعريفي براي جداول تزييني، خاستگاه اين 
هنر را نسخ چيني، يوناني و يا مانوي دانسته است (نشريه 
نامه بهارستان، پاييز و زمستان، شمارة )۲. وي همچنين 
در کتاب کتاب آرايي در تمدن اسالمي (١٣٧٢) در کنار ديگر 
آرايه هاي کتاب آرايي، به توضيح جدول و جدول کشي نيز 
پرداخته است. قليچ خاني (١٣٩٢) نيز به استخراخ واژه هاي 
کتاب آرايي در متون پرداخته وليکن شرح و تفسيري بر آنها 
نداده است. صفري آق قلعه (١٣٩٠) هم، در کتاب نسخه 
شناخت بخشي را به توضيح جدول اختصاص داده است. 
همچنين اورستي1 (١٣٨٤-٨٥) نيز طي مقالة «نسخه هاي 
اشاره  جداول  بودن  سحرآميز  جنبة  به  اسالمي»  خطي 
تابستان و زمستان،  بهارستان،  نامه  (نشريه  نموده است 
يک  نيز طي   (١٣٨٠) افشار  و  سال ششم، شمارة ۱و۲) 
يادداشت در نشريه نامه بهارستان، قديم ترين نسخة مجدول 
را معرفي نموده است و اغلب پايان نامه ها نيز در مبحث 
کتاب آرايي به صورت مورد پژوهشي، يک يا چند نسخه 
بهشتي طيبه  نمونه  براي  داده اند،  قرار  ارزيابي  مورد  را 

عنوان  با  هنرتهران)  دانشگاه  دکتري،  پايان نامه   ،١٣٩٤ )
تبيين نظام بصري و زيبايي شناختي کتابت در مکتب هرات 
(مورد پژوهشي: شاهنامه بايسنقري) و عبدالمجيد شريف 
زاده خاوري (١٣٩٢، پايان نامه دکتري، دانشگاه شاهد) با 
موضوع تبيين جنبه هاي نوآورانه و خالقيت تصويري در 
شهنامه قاسمي، هريک به ابعاد مختلف کتاب آرايي در يک 

نسخه پرداخته اند اما جداول بررسي نشده اند.

۱) بررسي اقسام جداول در نسخ خطي
در يک تقسيم بندي کلي، جداول در دو گروه در نسخ به کار 
رفته اند، يکي جداول  کاربردي و ديگري جداول  تزييني و در 
دانش نسخه شناسي چنانچه نسخه اي داراي جدول باشد 
اين  جا  دو  در  فهرست  کتب  در  مي شود  ناميده  مجدول 

اصطالح به کار برده شده است، يکي براي نسخ علمي اي که 
داراي جداول  کاربردي هستند و ديگري براي نسخه هايي 
که داراي جداول  تزييني هستند. جامي نيز در کتاب هفت 

اورنگ در دو جا اين واژه را به کاربرده است.
از آن لوح مجدول خرده دانان

 رموز صنع حي پاک خوانان (جامي، ۱۳۸۶، ۶۶۷)
آمد قد او بلطف اول

 شد برگ گلش زخط مجدول (همان، ۸۱۸)
جدول کاربردي در لغت نامه  اين گونه تعريف شده  است که: 
«خطوط متوازي و متقاطع که منجمين در حرکات کواکب 
ايراد کنند، شکلي است که از رسم خطوط متوازي و متقاطع 
بر روي هم حاصل شود و مسائل علمي را باختصار در بر 
داشته باشد و بتوان به يک بار بر آن اطالع يافت.» (دهخدا، 
۱۳۳۹، ۲۶۵). از آنجا که جداول  کاربردي اغلب در نسخ علمي 
به کار رفته اند، در نتيجه براي شناخت آنها مي بايست به 
به بررسي نسخ علمي  با توجه  سراغ نسخ  علمي رفت و 
داراي جداول  کاربردي در اين تحقيق، مشاهده گرديد که 
در بسياري از اين دست نسخه ها براي اشاره به جداول  
کاربردي از واژة صورت استفاده شده است و انتساب اين 
واژه براي زايجه ها در نسخ نجومي نمود بيشتري دارد. در 
دستنويسTD2 بندهش ايراني که به زبان پهلوي و به سال 
۹۷۵ يزدگردي کتابت گرديده، زايجة کيهان (زيج کيهان) 
ترسيم شده است (نوابي وجاماسپ اسا وطاووسي، بي 
تا: ۵۱) و جدول مفرده تعبيري است که در مقدمه کتاب 
تنکلوشا براي اشاره به آن، آورد شده است (خجندي و 
رضا زاده ملک، ۱۳۸۴، سي ام و ۱۲۵) و در کل، خجندي 
و رضازاده ملک، در کتاب مذکور، واژة جدول مفرده را 
براي اشاره به زايجه ها مورد استفاده قرار داده اند (همان، 
۱۲۵). گرچه در همين کتاب نسخه هايي که در آنها مولف، 
زايجه را صورت ناميده است هم ديده مي شود (همان، سي و 
دو و سي و چهار). همچنين در کتاب ترجمة المدخل (۳۶۵ 
التفهيم  کتاب  در  و  قمي، ۱۳۷۴، ۱۲۵)  نصر  (ابو  قمري) 
(شمارة ۲۱۳۲، مجلس، مورخ ۵۳۸ قمري) درصفحة ۱۵۳ 
(تصوير۱) و در کتاب ماللهند (شمارة ۶۰۸۰، فرانسه، مورخ 
۵۵۳ قمري) هم به زايجه ها واژة صورت اطالق شده و نه 
از  غير  ديگر  براي جداولِ   که  است  در حالي  اين  جدول. 
زايجه ها در نسخ مذکور جدول گفته شده است براي مثال 
در نسخه المدخل (ابو نصر قمي، ۱۳۷۴، ۳۲ و ۶۴ و ۶۶ ) 
و يا در نسخة التفهيم (مجلس، شمارة ۲۱۳۲، مورخ ۵۳۸) 

برگ شمارة ۸۴.
جدول  واژة  از  نيز  لغت نامه  در  زايجه  تعريف  در  البته 
استفاده نشده است و اين چنين آمده که: «زايجه، لوحة مربع 
يا دائره واري است که براي نشان دادن مواضع ستارگان 
در فلک، ساخته مي شود تا براي بدست آوردن حکم مولد 
و چيزهاي ديگر بدان بنگرند» (دهخدا، ۱۳۳۹، ۹۱). از ديگر 
که  است  آن  کاربردي،  جداول   پيرامون  ذکر  قابل  موارد 

  
2.Orsatti



آنها نه تنها به صورت مربع و يا مستطيل بلکه در بعضي 
اشکال  صورت  به  يا  و  ضلعي  شش  صورت  به  موارد 
متنوع هندسي هم در نسخ علمي ترسيم شده اند و جالب 
آنکه بدانها نيز جدول اطالق شده است. براي مثال در نسخة 
نجومي (شمارة Inv. No.LNS 270 ms داراآلثار کويت، 
مورخ ۶۱۵ قمري) جدولي را مي بينيم که به صورت شش 
ضلعي ترسيم شده است و مهم آنکه مؤلف از آن نيز دقيقًا 
با عنوان جدول ياد کرده است (تصوير۲). عالوه بر اين، 
در يک مجموعه (شمارة ۳۲۱۹ ملک، اواخر قرن ۸ قمري) 
هم جداولي با شکل هاي متنوع ديده مي شوند (تصوير۳).در 
نتيجه مي توان جداول کاربردي را اينگونه تعريف نمود که: 
جداول  کاربردي تا قرن نهم در شکل هاي مختلفي در نسخ، 
با خطوط متقاطع تقسيم بندي گرديده اند، آنها  ترسيم و 
حاوي اطالعات مختصر شدة علمي بوده اند  و در مواردي 

نيز بدانها شکل و يا صورت اطالق  شده است.
 Inv. No.LNS يادآور مي شود که در نسخة نجومي(شمارة
ms 270 داراآلثار کويت، مورخ ۶۱۵ قمري) به تصاوير 

همچون  علمي،  واقعيت  يک  به  اشاره  براي  شده  ترسيم 
توضيح خسوف، احکام قوس و قزح و امثالهم نيز از واژة 
جدول استفاده شده است (تصوير۴) و يا در کتاب المدخل، 
در جايي که اسامي ايام هفته را مولف ذکر مي کند، اينچنين 
آمده که: اين جدول شکل ايام است (ابونصر قمي، ۱۳۷۴، 
۱۰۳) و اين در حالي است که تنها ايام هفته نوشته شده 
و حروف ابجد مربوط به هريک در زير آنها ذکر گرديده 
و هيچ جدول و طرحي هم در کار نيست. اينها همه نشان 
دهندة حوزة وسيع معناي واژة جدول است در نسخ خطي 

تا پيش از قرن نهم قمري.
گونه ديگر جداول به کار رفته در نسخ خطي، جداول تزييني 
هستند. رسم جداول تزييني در نسخ عالوه بر جنبة تزييني 

منجر به آن مي شود که تمامي حروف و کلمات نگارش  
شده در يک صفحه، از لحاظ فرمي در قالب يک مجموعة 
منسجم به مخاطب ارائه شوند و در واقع، در هر نسخة 
خطي مجدول، يک واحد تکرار شونده به نام جدول ديده 
مي شود که منجر به انتقال حس منسجم بودن هرچه بيشتر 

يک نسخه مي شود. 
از آنجا که آرايه هاي تزييني همواره شاخصه هايي هستند 
در جهت تعيين ميزان ارزش يک نسخة خطي- البته از منظر 
کتاب آرايي- لذا داشتن جدول براي يک نسخة خطي نيز از 
اين امر مستثني نخواهد بود. آنچه در اين تحقيق جدول 
غياث  از  نقل  به  دهخدا  لغت نامه   در  شده  ناميده  تزييني 
اللغات، اين چنين آمده: « خطوط شنگرف و غيره که گرد 
صفحه کشند.» (دهخدا، ۱۳۳۹، ۲۶۴). اين دسته از جداول  
را مايل هروي اينگونه تعريف نموده که: «در عرف مذهبان 
و جدول کشان، جدول، خطوط متوازي اي است که گرداگرد 
صفحه، نوشته و يا در فواصل سطور مي کشيده اند.» (مايل 

هروي۱۳۷۲، ۶۰۵).
با توجه به نمونه هاي بسياري که در اين تحقيق مشاهده 
شده است، جداول در گرداگرد شمسه ها به صورت منحني 
و در اطراف انجامه ها به صورت مورب نيز به  کار رفته اند 
(تصوير۵)، پس الزامًا جداول خطوط متوازي در پيرامون 
متن نيستند و از آنجا که تعاريف باال اين نمونه ها را در 
بر نمي گيرد و همچنين با توجه به اينکه در متوني چون 
رسالة جلدسازي و يا تحفه المحبين به ابزارهايي خاص 
براي رسم جداول اشاره شده است (نک: ادامة مقاله) در 
نتيجه چنانچه بخواهيم تعريفي بهتر براي جداول تزييني 
اطراف  در  که  دورگيري هاي دست آزاد  با  که  دهيم  ارائه 
نقوش رسم مي شده اند، تميز داده شود، چنين مي توان گفت 
که: "جداول  تزييني، خطوطي هستند محصور کنندة متون 
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تصوير١. به کاربردن واژة جدول برای جدول کاربردی و اطالق واژة صورت برای زايجه در التفهيم، مورخ ٥٣٨ قمری، مأخذ: کتابخانة مجلس، 
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و يا نقوش، که مي توانند افقي، عمودي، مورب و يا منحني 
باشند و آنها مي بايست با ابزارهايي چون، قلم جدول، خط 
کش، سطارة جدول و يا پرگار جدول رسم  شوند، نه با 

قلم مو و يا دست آزاد." 

۲) بررسي پيشينة جداول  کاربردي بر اساس متون
اولين نسخه هايي که داراي جداول کاربردي  يافتن  براي 
مورد  زيج  واژة  موجود،  متون  اساس  بر  آنهم  بوده اند 
بررسي قرار داده  شده است."زيج"در فرهنگ    لغت اين چنين 
تعريف شده است: «رسائل و کتب نجومي اي را که داراي 
جداول فراوان هستند، زيج ناميده اند و زيج، معرب زيگ 
است و آن کتابي باشد که منجمان، احوال و حرکات افالک 
و کواکب را از آن معلوم مي کنند» (برهان، ۱۳۶۲: ۱۰۵۳). 
همچنين در لغت نامه دهخدا آمده است: «اصل فارسي کلمه 
سبيل  بر  بتدريج  و  بوده  ريسمان  معناي  به  ظاهرا  زيج 
ع بر رشته هاي موازي که تارهاي پارچه از آنها تشکيل  َتَوسُّ

مي يابد، اطالق شده و باالخره به مناسبت مشابهت خطوط 
يک جدول عددي به رشتة تارهايي که در کارگاه بافندگي 
تنظيم مي شود اين گونه جداول نيز به همان نام خوانده 

شده است» (دهخدا، ۱۳۳۹: ۶۰۷). 
حال با توجه به تعاريف ارائه شده از زيج، مي توان اينگونه 
با عنوان  از نسخه اي در متون،  استنتاج کرد که چنانچه 
زيج ياد شده باشد، پس يقينًا مي توان گفت که آن نسخه 
داراي جداولي بوده است. به دنبال اين نظريه، چنانچه پي 
به وجود زيج هايي مربوط به پيش از اسالم ببريم، پس 
مي توانيم بگوييم که جداول  کاربردي، پيش از اسالم نيز 
در نسخ خطي ترسيم مي شده اند، هرچند که امروزه آنها در 

دسترس نيستند. 
ابن نديم در کتاب الفهرست به زيج بطلميوس (۹۰ -۱۶۸ 
ميالدي) اشاره کرده است (ابن نديم، ۱۳۸۱، ۴۴۵) همچنين 
وي کتاب القرعه از ديگر تأليفات بطلميوس را نام برده و 
است  جداولي  حاوي  کتاب  اين  که  مي کند  بيان  صراحتًا 
زيج  جداول  کتاب  از  وي  اين  بر  عالوه   .(۴۸۲ (همان، 

تصوير٢. جدولی کاربردی به شکل شش ضلعی، نسخة نجومی، مورخ 
 ،Inv. No.LNS 270 ms ٦١٥ قمری، داراآلثار کويت نسخة شمارة

(and Bayani , 2015, 56)Adamova and :مأخذ

تصوير٣. رسم جداول به صورت غير متعارف در يک مجموعه، اواخر 
قرن هشتم قمری، مأخذ: کتابخانه ملک، نسخة شمارة ٣٢١٩



(همان،  مي کند  ياد  المسير،  بالقانون  المعروف  بطلميوس 
۴۸۳). ابن نديم عالوه بر برشمردن کتب و زيج هاي يوناني 
از  شهرياران  زيج  مي کند،  اشاره  نيز  ايراني  زيج هاي  به 
آنجمله است (همان، ۴۴۶). از ديگر زيج هاي ايراني مي توان 
به زيج خوارزمي نيز اشاره نمود، که طبري بدان اشاره 

نموده است(طبري، ۱۳۴۲، ج۵، ۱۱۵۶).
نبودن  علي رغم موجود  که  گرديد  بدين جا مشخص  تا 
از اسالم، وليکن وجود جداول   از پيش  نسخه هاي خطي 
بدانها،  زيج  اطالق  به  توجه  با  آنها  داخل  در  کاربردي 
محتمل و قابل تصور است. عالوه بر اينها، از قرن چهارم 
نسخ علمي اي در دسترس هستند که داراي جداول  کاربردي 
بوده و واژه جدول و صورت براي اشاره بدانها نيز بارها 
در آنها مورد استفاده قرار گرفته است. در رسالة رياضي 
(شمارة ۲۴۵۷، فرانسه، مورخ۳۵۸ و ۳۵۹ قمري) مي توان 
در کنار هر فرم ترسيم شده به عنوان يک جدول کاربردي، 
را  صورت  واژة  موارد  بعضي  در  و  جدول  واژة  اغلب 
از  يکي  عنوان  به  نمونه  اين  (تصوير۶).  نمود  مشاهده 
قديم ترين نسخه هايي  که در آن به صورت همزمان مي توان 
واژة جدول را در کنار فرم خود جدول مشاهده نمود، در 
اين تحقيق شناسايي شده است. در آثار نجومي نيز مي توان 
استفاده از واژة جدول را به کرات مشاهده نمود از جمله، 
کتاب التفهيم (شمارة۲۱۳۲، مجلس، مورخ ۵۳۸ قمري) (نک: 
 ،ARABE 6080 تصوير۱). و کتاب ماللهند (نسخة شمارة

فرانسه به تاريخ ۵۵۳ قمري).
مضاف بر متون منثوري که در سطور پيشين ذکر آنها 
گذشت، در متون منظوم نيز بارها به واژه جدول در قالب 
معناي جداول  کاربردي، اشاراتي شده است ولي از آنجا که 
حضور اين واژه در متون منثور، متقدِم بر متون منظوم 

است، در جهت اختصار تنها به چند بيت اشاره مي شود:
همه زيج فلک جدول به جدول

به اصطرالب حکمت کرده ام حل 
(نظامي، ۱۳۸۱، ۲۸۶)

گرفته تختة افالک جدول
 نشسته شب که اقليدس کند حل 
(عطار، ۱۳۵۵، ۲۷۳)

بيهوده چه گريم خون اصالح دل خود را
تقويم چو از جدول طومار نخواهد شد
 (امير خسرو، ۱۳۸۰، ۲۴۷)

همچنين در بيتي در اشاره به اينکه مطالب و اطالعات اين 
دسته ازجدول مي بايست با دقت وارد شوند، آورده شده که:

حرف زايد منه برين جدول
نقش خارج مزن برين اطلس
 (اوحدي، ۱۳۳۵، ۴۰)

۳) بررسي پيشينة جداول تزييني بر اساس متون
واژه جدول بارها در اشعار شاعران و متون ادبي به کار 

برده شده است وليکن تشخيص اين امر که واژة جدول در 
اين متون دقيقًا اشاره به کدامين نوع از جداول (کاربردي يا 
تزييني) دارد در بسياري از موارد غير ممکن مي نمايد. در 
پي يافتن متني که در آن به صورت مستقيم و بدون ايهام 
به جداول  تزييني اشاره شده باشد چندين اثر منثور قديمي 

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
در کتاب آيين دبيري نوشتة محمدبن عبدالخالق ميهني که 
اثري مهم از قرن ششم است، فقط يک بار واژة جدول به کار 
برده شده است و آنهم در بخش توضيحات مربوط به قلم، 
و اين چنين آمده است که: «[...] و قلم جليل به رسم سالطين 
است و ُوالت امر و قلم دقيق، رسم مستوفيان است تا در 
مضايق جدول ها اگر به عدِد گران، حاجت افتد، اثبات توانند 
کردن و هرکه بيرون از اين دو صنف اند قلم ايشان ميانه 
بايد.» (ميهني، ۱۳۸۹: ۹) منظور مؤلف از جدول در اين متن، 

تصوير٤. رسم تصاوير علمی و اطالق واژة جدول به آنها، نسخة 
 and Bayani :داراآلثار کويت، مأخذ ،ms ٢٧٠ Inv. No.LNS نجومی

(Adamova and(٢٠١٥, ٥٢ ,

 بررسي آراية جدول در نسخ  خطي؛  
با تأکيد بر متون قرون  چهارم  تا نهم 

هجري قمري /٩٩-١١٣



شماره ۵۳  بهـار۹۹
۱۰۵

فصلنامة علمي نگره

جدول کاربردي است و قلم باريک را براي نگارش در داخل 
خانه هاي جداول توصيه نموده است.

در  تأليف شده  عوفي،  محمد  نوشتة  االلباب  لباب  کتاب   
حدود سال ۶۱۸ هجري قمري، در اين اثر چهار بار واژة 
جدول به کار رفته است دو بار در نظم و دو بار در نثر. 
نهر رو رود آورده  قالب معناي  در بخش هاي منثور در 
شده است(عوفي، ۱۳۶۱، ۹۳ و ۲۵۸) و در بخش هاي منظوم 
واژة جدول يک بار در بيتي از ظهير الدين نصر السموري 

السجزي چنين آورده شده است: 
چون خط جدول که از شنگرف بر کاغذ کشي

بر رخ از خونابه خط همچو مسطر مي برم
صفري در کتاب نسخه شناخت منظور شاعر از اين جدول 
را جدول تزييني دانسته است (صفري، ۱۳۹۰، ۲۴۹- ۲۵۰). 
اين گونه به نظر مي آيد که صفري با توجه به اين که اولين 
جداول تزييني در متون، شنگرف بوده اند اين بيت را گواهي 
بر اشاره به جدول تزييني دانسته است. اما با توجه به اينکه 
ترسيم  با شنگرف  نسخ  در  نيز  کاربردي  بيشتر جداول  
مي شده اند پس مي تواند منظور شاعر در اين بيت تمامي 

جداول باشد و نه اختصاصًا جداول  تزييني.
جدول در چهارمين مکان در بيتي از عماد الدين غزنوي(نيمه 

اول قرن ششم) در کتاب مذکورنقل شده است:
جدول تقويم باغ کرد هوا ُپر نقط 

فلسه زرين گل کرد صبا بر کنار(عوفي، ۱۳۶۱، ۷۴۴)
از  که  است  شده  اشاره  تقويم  جدول  به  بيت  اين  در 
اصطالحات جداول نجومي است. چنانچه در بيتي از اشعار 

فريدالدين عطار نيشابوري نيز بدان اشاره شده است:

تا چند غم اين ره پربيم کشيم 
بر چهره زخون جدول تقويم کشيم 
(عطار، ۱۳۸۶، ۲۳۲)

از ديگر متوني که در جهت يافتن واژة جدول مورد مطالعه 
قرار گرفته است، کتاب راحه الصدور نوشتة راوندي است، 
که خود از زمرة خطاطان و مذهبان بوده است. وي واژة 
جدول را براي اول بار در بخش غالب و مغلوب به کار مي برد 
داشتن  نگاه  بخش  در  بار  دوم  و  (راوندي، ۱۳۸۶، ۴۴۷) 
حساب ُجمل(همان، ۴۴۹ و ۴۵۰) و در هر دو بار به جداول  
کاربردي اشاره دارد (براي تصوير جدول نک: همان، ۴۵۱). 
با توجه به اينکه راوندي خود هنرمندي سرشناس در زمينة 
کتابت بوده، در ميانه هاي متن بارها به کار تذهيب و تکحيل 
اشاره کرده و علي رغم اين که بخشي از اثر خود را نيز به 
آموزش خط اختصاص داده است، وليکن به هيچ وجه چه 
مستقيم و يا غير مستقيم به جدول و جدول کشي با مفهوم 
خطوط تزييني اشاره اي نداشته است و اين در حالي است 
که خود او به عنوان مذّهب قرآن (شمارة ۲۲۶۱، آستان 
قدس رضوي، ۵۸۶- ۵۸۷ق) در هنگام تذهيب اين قرآن از 

جدول در کنار تذهيب استفاده نموده است.
در اين بررسي ها، بيتي در لباب االلباب به نقل از ضياالدين 
نوعي  به  که  شده  نقل  الهروي،  الفتح  ابي  بن  الرافع  عبد 
مي توان آن را مرتبط با هنر جدول کشي دانست، آنجا که 

گفته است: 
از طپانچه روي چون زرنيخ من زرکار شد

تا کشيدي ِگرِد شنگرِف رخت خطي ز نيل(عوفي، ۱۳۶۱، ۸۱۴)
و يا آنجا که نظامي آورده است: 

تصوير٥. رسم جداول به طرق مختلف در برگ هايی از خمسه، مورخ نيمة قرن هشتم قمری، مأخذ: کتابخانة مجلس، نسخة شمارة ٤٢٠



نيلي که کشند گرد رخسار 
هست از پي زخم چشم اغيار (نظامي، ۱۳۸۱، ۳۲۸)

با توجه به مضمون اين ابيات، خط بر دور چهره کشيدن، 
گويا رسمي بوده در جهت دوري از چشم زخم و راوندي 
به نقل از سيداشرف در راحه الصدور نيز به طريقي ديگر 

بدين آيين و سنت اشاره کرده است:
خرقه پوشيد کيوان بس کبود و هر زمان 

روي زرد حاسدان را نيل ديگر مي کشند 
(راوندي، ۱۳۸۶، ۱۹۵)

نيل کشيدن به دور صورت را جامي نيز اينگونه بيان کرده 
است:

نيل آورده بنفشه با ميل 
تا بر رخ نسترن کشد نيل (جامي، ۱۳۸۶، ۸۳۵)

اين ابيات و ده ها بيت مشابه به خاطر داشتن چندين ويژگي 
مشترک با نحوة جدول کشي در نسخ، همچون واژة خط، 
اشاره به پيرامون و استفاده از رنگ نيل، اين فرضيه را در 
ذهن تبيين مي کند که اين باور رايج در آن دوره، شايد يکي از 
علل ترسيم خطوط (جدول) بدور متون و يا نقوش، آنهم به 
رنگ نيلي و يا الجورد، تحت عنوان جدول کشي، بوده باشد. 
چرا که يکي از ُپرکاربردترين رنگ هاي مورد استفاده در 
هنگام جدول کشي (جدول تزييني) نيز، رنگ الجورد است. 
(نسخة  بسيط  تفسير  کتاب  نسخي چون:  در  مثال  براي 
شمارة ۲۷۶۸ مجلس، مورخ ۷۱۶ قمري) و ديوان خواجو 
وکتاب  قمري)   ۷۵۰ مورخ  ملک،   ۵۹۸۰ شمارة  (نسخة 
الوفا (نسخة شمارة ۴۷۰۸  الصفا و خالن  اخوان  رسائل 
مجلس، مورخ ۵ رمضان سال ۶۸۶ قمري) و ده ها نمونة 
ديگر از رنگ الجورد براي ترسيم جدول استفاده شده است. 
لذا مشاهدة اين نمونه ها تأثير پذيري هنر جدول کشي آنهم 
به کمک الجورد در نسخ خطي را از اين آيين و رسم، قدري 
قوي تر مي کند. هرچند که پژوهشگراني همچون، اورستي 
نيز جدول کشي متن را داراي ارزشي سحرآميز دانسته و 
واژة جدول را اصطالحي فني دانسته اند در سحر و جادو 
(اورستي، ۱۳۸۵-۱۳۸۴، ۴۵). در رساله جلدسازي نيز در 
هنگام توصيف جداول تزييني به جنبة سحرانگيز آن اشاره 

شده است(سيد يوسف، ۱۳۹۰، ۴۲- ۴۳).
واضح  طور  به  که  ابياتي  مطالعه،  مورد  منظوم  آثار  در 
و بدون هرگونه ايهام در آنها به جدول کشي نسخ خطي 
اشاره شده باشد، شناسايي شده ۱ و بر اساس تاريخ تأليف، 
طبقه بندي گرديده اند. در اين طبقه بندي، بيتي از امير معزي 
(قرون ۵ و ۶ قمري) متقدم ترين ابيات است، آنجا که آورده 

است:
به طغرا بر کشد صورت بسان نقش چينستان 

به دفتر بر کشد جدول بسان صحف انگليون 
(امير معزي، ۱۳۸۵، ۵۵۰)

به  اشاره  بيتي،  در  نيز  ششم  قرن  در  بيت،  اين  از  پس 
جدول کشي نسخ خطي ديده مي شود: 

خطوانت ز راستي که بود 
همه خط هاي جدول هنر است (انوري، ۱۳۷۲، ۶۱)

علي رغم اينکه از قرون اوليه در مصاحف (آنچنان که پيشتر 
به نمونه هايي اشاره شد) جداول  تزييني ديده مي شوند، اما 
مشاهده مي شود که واژة جدول در قالب معني جدول تزييني 
با تأخير (در نسبت با حضور فيزيکي آنها در نسخ) وارد 
متون شده است. در نتيجه با توجه به متون منظوم مي توان 
گفت که، از قرون پنجم و ششم جدول کشي در نسخ انجام 
 شده است و مهم تر آنکه، به همين نام، يعني "جدول" خوانده 
مي شده  و جالب آنکه از قرن ششم شاهد رواج به کارگيري 
از جمله نسخ  در نسخ خطي هم هستيم.  تزييني  جداول  
مجدول قرن ششمي مي توان به کتاب ختم الغرايب (نسخه 
مورخ ۵۹۳  اتريش،  ملي  کتابخانة   ،mixt 845 شمارة  با 
قمري) (براي تصاوير نک: افشار، ۱۳۸۲، ۲۱۸-۲۱۷) اشاره 
نمود. استفاده از واژة جدول در اشعار شاعران در قرون 

بعدي همچنان تداوم داشته است، از آن جمله:
لوحي است صورت تو که بر صفحه هاي او 

يکسر عشور و آيت و اخماس و جدول است 
(کمال الدين اسماعيل اصفهاني، ۱۳۴۸، ۳۱۴)

باغ مجموعة انواع لطائف گردد 
سبزه اش خط و چمن مصدرجويش جدول 
(ساوجي، ۱۳۶۷، ۵۵۴)

و  متون  اساس  بر  جدول کشان  هويت  ۴)بررسي 
انجامه ها

نمايد  ترسيم  جداول  صفحات،  پيرامون  بر  که  شخصي 
را جدول کش  گويند. واژة جدول کش، اول بار در بيتي از 

نظامي آورده شده است:
پيراُمن هرچه ناپديد است

جدول کش خود خطي کشيده است (نظامي، ۱۳۸۱، ۳۰۴)
در اين بيت، نظامي در وصف چگونگي آفرينش جهان به 
جدول کشيدن اشاره کرده و صاحب اين فن را جدول کش 

ناميده است. 
حال اينکه چه کساني نسخ را جدول کشي مي کرده اندسؤالي 
به سراغ  اين بخش،  در  آن  پاسخ  يافتن  پي  در  که  است 
متن هاي انجامه هاي نسخ خطي رفته ايم. از آنجا که جداول 
تزييني اول بار در نسخ اسالمي در قرآنها مورد استفاده قرار 
گرفته است، لذا اين احتمال داده شد که شايد در انجامه هاي 
اين قرآنها اشاره اي به جدول کش نسخه شده باشد. اولين و 
قديم ترين قرآني که در انجامة آن به کاتب و مذهب به طور 
جداگانه اشاره شده است، مصحفي است که در مجموعة 
خليلي لندن نگهداري مي شود، به شمارة KFQ 90 (براي 
تصوير نک: دروش ۱۳۷۹، ۱۵۳- ۱۵۴) اين نسخه مذهب 
بوده و داراي جدول است. تاريخ کتابت آن سال ۳۸۳ قمري 
است. ريشار اين نسخه را نخستين نسخه اي دانسته که 
نام و امضاي مذهب در آن ثبت شده و اصالت آن را نيز 
مسلم دانسته است (ريشار، ۱۳۸۳، ۳۱). نمونة بعدي قرآن 

 بررسي آراية جدول در نسخ  خطي؛  
با تأکيد بر متون قرون  چهارم  تا نهم 

هجري قمري /٩٩-١١٣

١. مضمون اين ابيات در اين تحقيق 
در طي مصاحبه هايي که با اعضاء 
هيأت علمي دانشکدة ادبيات دانشگاه 
تهران در تاريخ هاي ٩٧/٧/٢٤ با استاد 
 ٩٧/٩/٣ و  کدکني  شفيعي  گرانقدر 
و دکتر جواد بشري، صورت گرفته 

است، دريافت شده است.



شماره ۵۳  بهـار۹۹
۱۰۷

فصلنامة علمي نگره

سي جزئي اي با کتابت و تذهيب عثمان بن الحسين الوراق 
الغزنوي است، که داراي تاريخ هايي بين سالهاي ۴۶۶-۴۶۲ 

قمري است.
در قرآن ُبست (شمارة arabe 6041، فرانسه، مورخ ۵۰۵ 
قمري) نيز در برگ ۱۲۵ رو، نام کاتب و مذهب به طور 
جداگانه ذکر شده است. نمونة ديگر قرآن( شمارة ۲۲۶۱، 
اين  تذهيب  ق)است،   ۵۸۷-۵۸۶ رضوي،  قدس  آستان 
نيز  قرآني  شده است۱.  انجام  راوندي  دست  به  مصحف 
در کتابخانة چستربيتي به شمارة ۱۴۳۹ نگهداري مي شود 
به تاريخ ۶۰۰ قمري، کاتبش محمد بن احمد جبلي است و 
مذهبش، عبدالرحمن بن محمد صوفي (ريشار، ۱۳۸۳، ۳۱). 
با توجه به اينکه در نمونه هاي نام برده شده، جداول زيبا و 
پرکار در کنار تذهيب ها در جاي جاي نسخه ديده مي شوند 
و در انجامه هاي آنها به مذهب اشاره شده ولي به جدول کش 
هيچ اشاره اي نشده است، پس مي توان اين احتمال را داد که 
مذهبان و يا کاتبان اين مصاحف، جداول به کار رفته در اين 

نسخ را، خود ترسيم کرده اند.
عالوه بر اين مصاحف در انجامة يک نسخه خطي علمي 
که:  آمده است  اين چنين  کراچي،  ملي  درموزة  محفوظ 
نسخ و تشجير و جدول «ابوالمظفر بن علي بن ابي الفتوح 
.۵۹۷ االول  جمادي   ۹ آدينه  روز  در  المتطبب»  القريشي 

امکان دسترسي به اين نسخه براي نگارندگان نبوده ولي 
با توجه به اينکه در مصاحف يادشده، علي رغم داشتن 
جداول پرکار، نامي از جدول کش به ميان نيامده لذا اشاره 
به َرسام جداول  کاربردي (با توجه به علمي بودن نسخه) 
در اين انجامه محتمل تر از ديگر احتماالت است. نکتة قطعي 
در اين انجامه هم، آن است که کاتب اين نسخه خود، جداول 
و تصاوير گياهان طبي موجود در اين نسخه را ترسيم 

نموده است. 
النقم (۷۶۲ قمري)  ُسبکي هم در کتاب معيدالنعم و مبيد 
جدول کش  از  نامي  کتابت  به  مربوط  مشاغل  ذيل  در 
مشاهدة  با   .(۷ کدکني، ۱۳۸۰، ۵-  (شفيعي  نياورده است 
انجامه هاي بسيار در نسخ خطي کتابت شده تا قرن نهم، 
مي توان اينگونه استنتاج نمود که هنر جدول کشي  تا اوايل 
هنري  نه  و  تذهيب  هنر  تابع  بوده است  هنري  نهم،  قرن 
مستقل و در نتيجه توسط مذهبان و يا کاتبان در نسخ اجرا 
مي شده است، در واقع مذهب و يا کاتب نسخه، جدول کش 

آن نيز بوده است و يا بالعکس. 
مورد  همواره  کتاب آرايي  در  که  آنچنان  قمري  نهم  قرن 
از منظر جدول و جدول کشي نيز حائز  توجه بوده است، 
با  که  است  قرن  همين  ابتداي  در  که  چرا  است،  اهميت 
سندي روبرو مي شويم که در متن آن نه تنها به اين هنر 
به صورت مستقل و در کنار ديگر هنرها، بلکه به هنرمند 
اشاره شده است.  کنار ديگر هنرمندان  نيز در  جدول کش 
اين سند مهم عرضه داشت بايسنغري است. در اين سند 
آمده که: «خواجه عطاي جدول کش، کار جدول تاريخ موالنا 

سعدالدين و ديوان خواجو را تمام کرده است و به شاهنامه 
بنابراين   .(Thackston, 2001, 43-44) است.»  مشغول 
تا يافتن سندي متقدم تر که در آن نام هنرمند جدول کش 
آمده باشد، خواجه عطاي جدول کش را بايد اولين هنرمند 
هنر  واسطة  به  تاريخ  در  نامش  که  دانست  جدول کشي 

جدول کشي ثبت گرديده است. 
اهميت جدول کشي در قرن نهم آنجا نمايان تر مي شود که 
مي بينيم واژة جدول کش را پس از نظامي، جعفر بايسنغري 

در مرثيه هاي بايسنغر، آورده است: 
گشت خط منسوخ و صورت گر به جان در مانده است 

چون عطا نبود دگر جدول کش از خوِن جگر 
(قليچ خاني، ۱۳۹۲، ۱۵۷)

به باور نگارندگان، استفاده از واژة عطا در اين بيت مي تواند 
اشاره اي باشد به خود شخص خواجه عطاي جدول کش. 
پس از خواجه عطا، قاضي احمد قمي در کتاب گلستان هنر، 
نام جدول کش ديگري را بيان ميکند: « [...] موالنا محمدامين 
جدول کش، مشهديست و در تذهيب و جدول کشيدن قرينة 

خود نداشت.» (قمي، ۱۳۸۳، ۱۴۸).
با توجه به همزماني رواج واژة جدول کش در متون با دورة 
اوج هنر کتاب آرايي، مي توان اينگونه استدالل نمود که به 
کتاب آرايي  هنر  علت تخصصي شدن بخش هاي مختلف 
کتابخانه هاي  در  نفيس  خطي  نسخه هاي  بيشتر  توليد  و 
سلطنتي، اين هنر نيز به صورت مستقل از ديگر هنرها رخ 
نموده باشد و چه بسا که در دوره هاي بعد ممکن است 
شاهد اين امر باشيم که اين رويه تغيير نموده و مذهبان 
خود جداول نسخ را ترسيم کرده باشند، که اين امر مستلزم 
مطالعه بر روي متون پس از اين تاريخ و در پي يافتن هويت 

جدول کشان در آن ادوار است.

بر  جدول کشي  براي  نياز  مورد  ابزارهاي  ۵)معرفي 
اساس متون 

فني،  و  هنر  هر  اجراي  مانند  نيز  جداول  اجراي  بي شک 
نيازمند ابزاري است و در اين بخش تالش گرديده اين ابزار 
بر اساس متون تاريخي شناسايي و معرفي گردند و از آنجا 
که اولين متوني که در آنها به هنر جدول کشي و متعاقبًا 
ابزارهاي جدول کشي به صورت اختصاصي اشاره شده 
باشد متعلق به قرن نهم و پس از آن هستند، در نتيجه در 
اين بخش به دليل اهميت شناسايي ابزارهاي جدول کشي، به 

اين متون تاريخي نيز استناد شده است. 
درکتاب  است،  جدول کشي  ابزارهاي  از  يکي  جدول  قلم   
تحفه المحبين، در فصل دوم کتاب، در بخش اسباب کتابت 
و ادوات خط، چنين آمده است: «[...] ديگر قلم جدولي و 
سطاره اي و دو پرگار [...]» (سراج شيرازي، ۱۳۷۶، ۱۱۱). 

در رسالة جلدسازي نيز بدان اشاره شده:
قلم جدول کني معروف و دالي 

به کار زر حل آيند هر دو حالي (سيد يوسف حسين ۱۳۹۰، ۳۹)

١. براي اطالعات بيشر نک: دو فصل 
نامه هنر اسالمي، س ٣، مسلسل ٦، 

ص ٢٠



از ديگر ادوات جدول کشي سطاره است که در اشعار چنين 
آورده شده که:

تو راست باش تا دگران راستي کنند 
داني که بي سطاره۱نرفته ست جدولي  
(سعدي، ۱۳۸۶، ۷۵۶) 

الجرم چون سطاره راست بود
نتواند که کژ رود جدول (همان، ۷۲۷ )

دو رخ همچون سطاره راست بايد 
چو خّط راستي خط راست آيد 
(سيد يوسف حسن، ۱۳۹۰، ۳۹)

نموده   اشاره  آن  به  شيرازي  سراج  که  ديگري  ابزار 
تخته است، آنجا که مي گويد: «ديگر تخته اي که از چوبي 
خوب تراشيده باشند، جهت قطع کردن و مسطر کردن و 
جدول کشيدن.» (سراج شيرازي، ۱۳۷۶، ۱۱۱) که در اينجا 

منظور از تخته همان خط کش است. 
از ديگر ادوات مورد استفاده در هنگام جدول کشي، مسطر 
است. مايل هروي آن را اينگونه تعريف نموده که: «مسطر از 
ابزارهاي مذهبان و جدول کشان و مجلدان است که امروزه 
(مايل هروي،  دارد.»  گونه هاي مختلف  و  گويند  خط کش 

۱۳۷۲، ۷۹۷) جامي نيز به مسطر اشاره نموده است:
نيکي آموز از همه، از کم زخود آخر چه عيب 

راستي در جدوِل زرگر ز چوبين مسطراست (همان، ۶۰۶)
در رسالة جلدسازي در ذيل توضيح چگونگي رسم جداول 
آن هم به طريق نظم، به نکاتي چون، باريک بودن نوک قلم  
و تحريرکردن جداول زرين اشاره شده است (سيد يوسف 

حسين، ۱۳۹۰، ۴۲ -۴۳). 
جدول کشي  وقت  در  نياز  مورد  ابزارهاي  ديگر  از  مهره 
بسيار  و  سخت  سنگي  تکه  از  است  عبارت  مهره  است. 
صاف، به شکل دنداني بلند که دسته اي بر آن تعبيه شده 
باشد (دروش، ۱۳۹۵، ۱۳۴). از مهره در رسم جداول زرين 
استفاده مي شود، چرا که اين عمل باعث صاف و صيقلي 
شدن سطح جدول کشي شده، مي شود در نتيجه کشيدن 
تحريرهاي ظريف بدور آن امکان پذير مي شود. چنانچه 
قاضي احمد قمي نيز در هنگام وصف چگونگي رسم جدول 
موضوع  اين  به  ترسيم  شده)  زر  با  که  (جدولي  مرصع 

اشاره کرده است:
تواني کشيدن  تا  تقصير  مکن  مهره کش  آن  از  بعد   [...]

تحرير (قمي، ۱۳۸۳، ۱۶۱- ۱۶۴)
جدول کشي  در  رفته  به کار  سبک هاي  انواع  ۶)معرفي 

نسخ بر اساس متون
الف) جداول کاربردي: در متون منظوم، شعرا به اينکه از 
رنگ (سرخ) در ترسيم جداول  کاربردي استفاده مي شده، 

اشاراتي نموده اند همچون:
شده ست در غم رخساره چو کوکب تو 

ز خون دل، رخ من پر ز جدول تقويم 
(وطواط، ۱۳۳۹، ۳۴۹)

رگي که با تو نه چون مسطرست بر خط راست
بسان جدول تقويم غرقه در خون باد 
(کمال الدين اصفهاني، ۱۳۴۸، ۵۷۱) 

يکي پر ساخت از کف صفحه سيم 
کشيدش جدول از سرخي چو تقويم (جامي، ۱۳۸۶، ۶۹۲)

نمونه هاي  با  آمده  اشعار  در  که  آنچه  مطابقت  مهم  و 
موجود است، چراکه با بررسي نسخ خطي داراي جداول  
کاربردي، استفادة فراوان از رنگ شنگرف در رسم جداول  
کاربردي به خوبي مشهود است. اين رنگ در رسم جداول 
 CottnMs نسخة التيني  نيز به کاربرده شده است (شمارة
ميالدي  نهم  قرن  اول  نيمة  بريتانيا،   ،Galba A XVIII

 Add (سوم قمري)) در نسخة يوناني  کتاب انجيل (شمارة
ms ۱۱۳۰۰، کتابخانة بريتانيا، قرن دهم ميالدي (چهارم 
قمري))در رسالة رياضي (شمارة Arabe ۲۴۵۷، فرانسه، 
(نسخة  مسعودي  قانون  کتاب  قمري)،   ۳۵۸ مورخ۹۳۵- 
فرانسه، مورخ ۵۰۱ قمري) که در   ،۶۸۴۰ arabe شمارة
اصفهان کتابت شده و کتاب التفهيم الوائل صناعه التنجيم 
(نسخة شمارة۲۱۳۲، مجلس، مورخ ۵۳۸ قمري)، کتاب ُلب 
الحساب (نسخة شمارة ۵۲۱۳ دانشگاه تهران، سده هاي ۶ 
و۷ قمري) و کتاب روضه المنجمين، نوشتة شهمردان بن 
(نسخة ۳۶۰۵ ملک، مورخ رمضان ۶۱۶  الخير رازي  ابي 

 بررسي آراية جدول در نسخ  خطي؛  
با تأکيد بر متون قرون  چهارم  تا نهم 

هجري قمري /٩٩-١١٣

١. در اين کتاب و ديگر تصحيحات 
کليات سعدي، واژة  سطاره به صورت 
ستاره نوشته شده است که با توجه به 

مضمون بيت، سطاره صحيح است.

تصوير٦. به کار بردن واژة جدول در کنار فرم هندسِی جدول، رساله 
رياضی، مورخ ٣٥٩ قمری، مأخذ: کتابخانة ملی فرانسه، شمارة 2457، 

view 73



شماره ۵۳  بهـار۹۹
۱۰۹

فصلنامة علمي نگره

قمري) و ده ها نمونة ديگرهم ديده مي شود.
ب) جداول تزييني: از جمله جداولي که به وفور تا پيش 
از قرن نهم در نسخ خطي به کار برده شده است جدول 
مزدوج شنگرف است. اين جداول به رنگ شنگرف(سرخ) 
و به صورت دو خطي ترسيم شده اند، جامي اين دسته از 

جداول را مثّنا ناميده:
بر رخش از دو چشم اشک افشان 

مانده از رشحه جگر دو نشان
آن دو خط کز رخش هويدا بود

گوئيا جدولي مثنا بود (جامي، ۱۳۸۶، ۲۳۲)
جدول مثنا در اين بيت تشبيهي است به جدولي سرخ رنگ 
که به صورت مثني (دوتايي) رسم شده باشد، مضمون 
اين بيت با توجه به بيت قبل از آن که اشاره به رشحة جگر 
دارد، دريافت مي شود. اين نوع از جداول که به صورت دو 
خط و سرخ رنگ در نسخ ترسيم  شده اند، در اين تحقيق، 
جدول مزدوج شنگرف ناميده شده اند، چرا که جدول مثني 
را قاضي احمد قمي (قرن دهم) به گونه اي ديگر توصيف 
آنها  مطالعه  اين  در  اشتباه،  از  جلوگيري  براي  و  نموده 
جدول مزدوج شنگرف ناميده شده اند. مايل هروي، از اين 
نوع جداول با نام  جداول شنگرف و البته بدون اشاره به 
نوع خط ياد کرده است (مايل هروي، ۱۳۷۲، ۶۰۷) و صفري 
اين نوع جدول را، جدول دو خطي سرخ رنگ ناميده است 

( صفري، ۱۳۹۰، ۲۴۹). سهم اين دسته از جداول در نسخ 
انواع جداول است،  خطي پيش از قرن نهم بيش از ديگر 
کتاب ديوان انوري (نسخة شمارة ۱۳۵۰۳، مجلس، مورخ 
۶۸۰ قمري) (تصوير۷)، ديوان کمال (نسخة شمارة ۴۰۲۹ 
مجلس، مورخ ۱۷ شعبان سال ۷۲۱ قمري)، کليات سعدي 
(نسخة شمارة ۷۷۷۳، مورخ ربيع االول ۷۵۳ قمري) و ده ها 
نمونة ديگر همگي نسخي هستند که داراي جداول مزدوج 

شنگرف هستند. 
از ديگر سبک هايي از جدول کشي که در اشعار بدان اشاره 
شده است جدول سيمين است، البته چون نقره با گذشت 
زمان اکسيد شده و تغيير رنگ مي داده، در جدول کشي زياد 

مورد استفاده قرار نگرفته است. جامي اينگونه آورده که: 
ز خط سبزه خاکش لوح تعليم 

کشيده جوي آبش جدول از سيم (جامي، ۱۳۸۶، ۶۶۷) 
در مورد نحوة چگونگي اجراي جداول تزييني، هيچ متن 
مستقلي که به اين مقوله جداگانه پرداخته باشد، تا قرن دهم 
در دست نيست. لذا اشاره به کتاب گلستان هنر با وجود 
قرار نگرفتن در بازة زماني مورد مطالعه مهم مي نمايد چرا 
که در آن قاضي احمد قمي صراحتًا به چهار نوع جدول و 
چگونگي ترسيم آنها اشاره نموده است، ۱- جدول مرصع 
۲- جدول َدَوله ٣- جدول مثني ۴- جدول سه تحرير (قمي، 
تنها  شده،  ذکر  سبک هاي  ميان  در   .۱(۱۶۱-۱۶۵  ،۱۳۸۳
جداول سه تحرير و يا همان زر و الجورد تا پيش از قرن 
نهم در نسخ ديده شده است، جدول زرين در اين شيوه تا 
سالهاي پاياني قرن هشتم با توجه به نمونه هاي مشاهده 
شده داراي دو تحرير بوده است (يکي پيش و يکي پشت) و 
الجوردي پيرامون آن. از آنجمله مي توان به: صحاح اللغه 
(نسخة شمارة ۴۶۶۳ مجلس، مورخ رمضان ۶۸۹ قمري) 
مورخ  شمارة۱۳۵۸۲،  (نسخة  انوري  ديوان  (تصوير۸)، 
جمعه ۲۰ صفر ۷۸۵ قمري)،خمسة نظامي (نسخة شمارة 
۳۰۱ مجلس، قرن ۸ قمري) و ده ها نمونة ديگراشاره نمود. 
جداول زر و الجورد در نسخة مصور خمسه نظامي (شمارة 
۵۱۷۹، دانشگاه، مورخ ۷۱۸ قمري) نيز ديده مي شود. از 
اواخر قرن هشتم و پس از آن جدول زر در اين شيوه با 
سه تحرير (يکي پيش و دوتا پشت) رواج يافته است. دردو 
 Inv. no. LNS ،نسخه از کتاب عجايب المخلوقات، (شمارة
ms 2، داراآلثار کويت، نيمة قرن نهم قمري)۲ و (شمارة 

نيمة دوم قرن  Inv. No.LNS 20 ms، داراآلثار کويت، 

 Inv. No. LNS 28 نهم قمري)۳ ، خمسه نظامي۴ (شمارة
ms، داراآلثار کويت، مورخ ۸۹۳ قمري) و ديوان جامي۵ 

( شمارة Inv. No. LNS 10 ms، داراآلثار کويت، مورخ 
از  ۹۲۶ قمري) جدول زرين داراي سه تحرير و جدولي 
الجورد در پيرامون آن، ديده مي شود، که البته محل کتابت 
همگي اين نسخ شهر شيراز است. عالوه بر گلستان هنر 
در برخي ازآثار منظوم نيز به  جداول زر و الجورد اشاره 

شده است. 

سبک هاي  انواع  مشاهدة  ۱.براي 
مختلف جدول کشي در نسخ خطي 

تا قرن نهم نک: اکبري ۱۳۹۷
۲. براي اطالعات بيشتر در رابطه 
هروي  مايل  رک:  جداول  اين  با 

۱۳۷۲ و اکبري ۱۳۹۷
 and Bayani , :۳.( براي تصوير نک
(2015, 238- 285Adamova and

 and Bayani , :۴. ( براي تصوير نک
(2015, 386- 408Adamova and

 and Bayani , :۵. ( براي تصوير نک
(2015, 3308- 309Adamova and

تصوير٧. رسم جدول مزدوج شنگرف به دور متن، ديوان انوری، 
مورخ ٦٨٠ ق، مأخذ: کتابخانه مجلس، شمارة ١٣٥٠٣، برگ ٢٢١



جعفر بايسنغري در مرثيه هاي بايسنغر به صورت مستقيم 
به جداول  تزييني زر و الجورد (سه تحرير) در نسخ خطي 

اشاره کرده است: 

نسخه ها رفتند در جلد سياه از سوگ و درد 
بسته بر سر جدول زر هم کبود از الجورد 

(قليچ خاني، ۱۳۹۲، ۱۵۵)
تشبيه شاعرانة جامي هم در توصيف جدول زر و الجورد، 

به زيبايي هرچه تمام در اين بيت قابل مشاهده است: 
جوي زر جدولشان آبخورد 

سبزه تر گرد وي از الژورد(جامي، ۱۳۸۶، ۴۴۲) 
جامي در اين بيت، جدولي که با زر ترسيم شده است را به 
نهري که در آن زر جاري است، تشبيه نموده و الجوردي 
که دور اين جدول زرين ترسيم شده را همچون سبزه هايي 
دانسته که در اطراف رود مي رويند. عالوه بر سبک هاي 
نيز  ديگر  (جدول شمار۱)، چندين سبک  برشمرده شده 
در هنگام بررسي نسخ خطي تا قرن نهم، مشاهده شده 
که در متون بدانها اشاره اي نشده است، همچون: جداول 
مزدوِج مثّني شنگرف (دوتا دوتايي سرخ)، جداول مزدوج 
شنگرف و الجورد، جداول مزدوج شنگرف و ارغواني- 

بنفش و در آخر جداول زرين و ارغواني- بنفش۱.

 and Bayani , :۱.براي تصوير نک
 2015, 180- 233Adamova and

قديم ترين اشاره متني نمونه در نسخه خطي نوع جدول

اشاره به:کتاب جداول زيج بطلميوس المعرو
ف بالقانون المسير(ابن نديم قرن چهارم ق)

رساله رياضي (شمارة ۲۴۵۷، فرانسه، 
مورخ۳۵۸ و ۳۵۹ قمري) جدول کاربردي

به طغرا برکشد صورت به سان 
نقش چينستانبه دفتر بر کشد جدول به سان 
صحف انگليون (امير معزي، قرن پنجم و 

ششم ق)

مجموعه (شمارة ۳۲۵، کتابخانه 
نافذپاشا، مورخ ۵۰۹ق) جدول تزييني

آن دو خط کز رخش هويدا بودگوئيا جدولي 
مثني بود(جامي، قرن نهم ق)

ديوان انوري (نسخة شمارة ۱۳۵۰۳، 
مجلس، مورخ ۶۸۰ قمري)

تزييني: جدول 
مثني

(مزدوج شنگرف)

ز خط سبزه، خاکش لوح تعليم 
کشيده جوي آبش جدول از سيم

 (جامي، قرن نهم ق)
تا پيش از قرن نهم نمونه اي ديده نشد تزييني: جدول 

سيمن

نسخه ها رفتند در جلد سياه از سوگ و درد
بسته بر سر جدول زر هم کبود از الجورد 

(جعفر بايسنغري، قرن نهم ق)

کتاب صحاح اللغه
  (نسخه شمارة ۴۶۶۳ مجلس، مورخ 

رمضان ۶۸۹ قمري)

تزييني: جدول زر 
و الجورد

(سه تحرير)

جدول ١. سبک هاي مختلفي از انواع جداول که تا پيش از قرن نهم قمري، در متون بدانها اشاره شده است. مأخذ: نگارندگان
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تصوير٨. برشی از جدول زر و الجورد از کتاب صحاح اللغه، مورخ 
٦٨٩ق، مأخذ: کتابخانه مجلس، شمارة ٤٦٦٣، برگ ٣٩٧
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نتيجه
يکي از آرايه هاي کتاب آرايي در نسخه هاي خطي جداول هستند. جداول در دو گروهِ کاربردي و تزييني در 
نسخ خطي، ديده مي شوند. از آنجا که جداول  کاربردي در شکل هاي مختلفي در نسخ خطي ترسيم شده اند 
و در بسياري از موارد بدانها واژة صورت نيز اطالق شده است در نتيجه مي توان آنها را بدين گونه تعريف 
نمود: جداول کاربردي تا قرن نهم در شکل هاي مختلفي در نسخ، ترسيم و با خطوط متقاطع تقسيم بندي 
گرديده اند، آنها حاوي اطالعات علمي بوده اند  و در بسياري از موارد بدانها شکل و يا صورت نيز اطالق 
مي شده است.با توجه به منابع متقدم مي توان پيشينة جداول  کاربردي در نسخ را پيش از اسالم دانست و 
خود واژة جدول به صورت عيني از قرن چهارم در نسخ علمي در کنار خود فرم هندسي جداول به وفور 

ديده مي شوند و در متون نظم و نثر نيز بارها به اين واژه در قالب جداول کاربردي اشاره شده است.
از سوي ديگر تعاريف ارائه شده براي جداول تزييني در تحقيقات پيشين نيز با توجه به نمونه هاي مشاهده شده 
مي بايست دقيق تر شود و از اين رو مي توان گفت که جداول  تزييني خطوطي هستند محصورکنندة متون و 
يانقوش، که مي توانند افقي، عمودي، مورب و يا منحني باشند. آنها مي بايست با ابزارهايي چون، قلم جدول، 
خط کش، سطارة جدول و يا پرگار جدول رسم مي شوند، نه با قلم مو و يا دست آزاد. پيشينة به کارگيري 
واژة جدول در قالب معناي جداول تزييني از قرون پنجم و ششم قمري در بيتي از امير معزي آغاز شده و 
پس از آن در بيتي از انوري و ديگر شاعران امتداد يافته است و اين در حالي است که اين دسته از جداول 
از قرون اوليه در مصاحف اموي به کار برده شده اند. لذا شاهد تأخير حضور اين واژه در معناي جداول 
تزييني در متون در نسبت با نسخه هايي خطي هستيم. از ديگر واژه هاي مرتبط با جداول، جدول کش است 
که با توجه به متون واژة جدول کش اول بار در بيتي از نظامي به کار رفته و بر اساس انجامه هاي متقدم و 
تأکيد بر اينکه ذکري از جدول کش در نسخه هاي داراي جداول نشده است، اينگونه مي توان نتيجه گرفت که، 
جدول کشي نسخ را تا قرن نهم قمري مذّهبان و يا کاتبان نسخ انجام مي داده اند و پس از اين تاريخ است که 
هنر جدول کشي از هنر تذهيب مستقل شده است و اولين هنرمند جدول کش با تکيه بر متون خواجه عطاي 
جدول کش است که نامش در عرضه داشت بايسنغري آورده شده است. سبک هايي از نحوة جدول کشي 
همچون جدول سه تحرير و زرين و سيمين و شنگرف، نيز در متون آمده که همگي آنها نيز در نسخ خطي 
تا پيش از قرن نهم شناسايي شده اند و عالوه بر سبک هاي برشمرده شده، چندين سبک ديگر نيز در هنگام 
بررسي نسخ خطي تا قرن نهم، مشاهده شده که در متون بدانها اشاره اي نشده است مانند: جداول مزدوِج 
مثّني شنگرف (دوتا دوتايي سرخ)، جداول مزدوج شنگرفو الجورد، جداول مزدوج شنگرف و ارغواني- 
بنفش و جداول زرين و ارغواني- بنفش. ادوات و ابزار ذکر شده براي جدول کشي بر اساس متون نيز 

عبارت اند از: قلم جدول، سطاره، تخته و مهره.
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Islamic manuscript which has red rulings is a collection of mathematical works, written in Shiraz. 

These drawings are called rulings in the same text. Gradually, well proportioned pages appeared 

in masterpieces which were produced for rulers, and rulings became a simple but important 

andlaborious art in the Persian art of the book. The first Persian poem which mentions the rulings 

is a poem by Amir Muizzi (12th and 13th centuries).Based on a poem by Abdal-Rafieal-Hiravi, 

which is quoted byAwfi’sLubabal-Albab, rulings may be considered as decorative typesand 

artistic works. Drawing rulingsin early Islamic art of the book was not an independent work of 

art, and it was considered as a branch of illumination and would be done by the scribe him/herself 

or the illuminator.By the beginning of the 9thcentury, in the Timurid period for the first time an 

artist is considered as ruling-designer. This document belongs to Baysunghr;the famousTimurid 

prince. Rulings are gradually drawn more beautifully and delicately, andwith more colored lines 

(gold, lapis lazuli, silver, orange or even purple). In this paper evidences show that the art of 

ruling has pre-Islamic origins. Rulings and tables are called forms (Shekl)or shapes (Surat). First 

evidences are found in medieval prose texts of the 11th-12th centuries. Ruling pen, compasses 

and ruling sticks, as tools that artists used, and some styles such as golden, silver, double and 

triple-outlined rulings are introduced.

Keywords:Functional Rulings, Decorative Rulings, Manuscripts, Historical Text of the 4th - 9th 

Centuries AH.
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Islamic books have different artistic aspects. Rulings are among the mostcommon decorations in 

Persian manuscripts during the4th- 9th centuries (10th – 15th AD).Rulings are primarily red lines 

which had surrounded the texts or illustrations. This kind of simple and initial decorative efforts 

in Islamic manuscripts can be divided to functional and decorative ones. It means that some of the 

first rulings were just those which have had a function in the text and are called here as functional 

rulings. These types of rulings were used in scientific manuscripts such as mathematical texts to 

arrange   numbers or letters. The second type of rulings used to decorate around the text of other 

decorations. The term “Djadval” itself has many meanings throughoutthe history, and up to 

now, we do not have a clear definition of the word ruling(Djadval) as well as any investigation 

for the possible origins of this art.Despite its importance in the Persian art of book, there is 

no study on rulings which specifically analyzes the evolution and the role of this decorative 

element. This paper will focus on Persian historical texts to identify this art. Persian prose and 

poetry texts convey some clues to clarify the historical development of this art. The authors 

have studied many early Islamic manuscripts (from the 4th to the 9th century Hegira) to find the 

rulings which might be compared to thosementioned in historical texts. The Mushafs(Qurans) 

are among the most important sources to refer to, since the first illuminations appeared in these 

manuscripts and rulings are commonly classified under Illumination art. The first manuscripts 

in which rulings encompassed the texts belong to the 6th centuryAH(12thcentury AD). Also 

some astrological texts have tables (Zayjeh) which comprise rulings. We tried to propose a 

more clear definition for the word “ruling” which involve different forms and styles of this 

art. Theauthors studied all the manuscripts, which were dated before the 15th century, in some 

Iranian libraries to trace this type of rulings. In addition, the historical texts also helped us to 

clarify the literal meaning of the Djadvals. In many casesDjadvals are drawn not only in square 

or rectangular forms, but also in hexagonal or even polygonal and circular forms, all of which are 

called Djadvals in the texts of thesame period;a term that is used in an astrological text in the 615 

AH (Kuwait, Dar al-Athar, Inv. No.LNS 270 ms,) in which the authors have called polygonal 

shapes rulings.Therefore functional rulings can be described as those rulings which are drawn 

in different forms and are divided by cross lines. They are filled by abbreviated scientific facts 

which may be Arabic alphabets or numbers.  Using decorative rulings in a manuscript layout 

will result in a cohesive and integrated expression in the look of the book. According to the 

studied historical evidences, decorative rulings,which are drawn by rulers or compasses, can be 

described as the lines which have embraced texts or patterns and could be vertical, horizontal, 

diagonal and curved.  Zij, which are mentioned in pre-Islamic texts, are astronomical tables and 

Islamic texts that showed such tables were drawn by rulings. Ibnal-Nadim (10th century) has 

addressed such Zijs. Also Tabary speaks about the zij ofKharazmshah.The earliestremaining 
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