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چکیده
گردیده تا شــیوه ی تازه ای از نگارش و به دنبال آن  که باعث  مطالعه بر روی نســخه های خطی نشــان می دهد یکی از عواملی 
چینش های مختلف و متنوعی از خطوط و تزیینات در صفحات یک نســخه شــکل بگیرد، مورب نویســی اســت. اما مطالعاتی 
کنون انجام نشــده اســت. نگارندگان در این پژوهش برای یافتن  که ســیر تحول و تکامل این شــیوۀ نگارش را نشــان دهد، تا 
که: مورب نویســی از چه زمانی و درکدام نســخه ها آغاز شــد؟ چگونه به عنصری برای صفحه آرایی  پاســخی به این پرســش ها 
گذاشــت؟، نســخه هایی با موضوعات مختلف و پیش از ســده نهم  تبدیل شــد؟ و چگونه بر دیگر عوامل تزیینی صفحه تاثیر 
کشــور بــه روش تحلیلی- توصیفی مورد مطالعه قرار داده انــد. در نتیجه ی این پژوهش،  ج از  کتابخانه هــای داخــل و خار را در 
قدیم ترین مورب نویسی متعلق به نسخه های علمِی سده چهارم شناخته شده است، همچنین مورب نویسی در صفحه آرایی، 
موجب ایجاد تنوع در نحوۀ چینش سطور در جهت ممانعت از یکنواختی صفحات و استفاده بهینه از تمامی فضای پیرامونی 
گردیده اســت و عالوه بر آنها، مورب نویســی عاملی شده اســت برای اضافه شــدن عناصر جدیدی همچون ســرلوح  یک صفحه 

مورب و لچکی ها به آرایه های تزیینی یک نسخه.
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مقدمه
هنــگام مطالعه و بررســی نظام نوشــتاری در نســخه های خطی و 
که تنظیم  یا به عبارت صحیح تر، دســت نویس ها، مشــاهده می شود 
تابــع ســبک ها و شــیوه های  ســطوِر نوشــته ها در صفحــات نســخ، 
مختلفــی اســت و ایــن امــر باعــث پدیــد آمــدن اشــکال صفحه آرایــی 

متنوع، در نسخ دوره های مختلف شده است. 
قدیمی تریــن ابداعــات در نحوة چیدمــان ســطور، در قرآن های به 
جا مانده از دوران سلجوقی دیده می شود. در این َمصاِحف، سه سطر 
با خط درشت )کوفی، ثلث یا محقق( در باال و پایین و میانه ی صفحه 
قرارگرفته اســت و ســطور ما بین آنها، با خطی ریزتر )نســخ یا ریحان( پر 
شده اســت، مانند قرآن شــماره ی1950، موزۀ رضا عباســی. نوآوری ها 
که در  در ترکیب بندی هــای ســطور همچنان ادامه می یابــد تا بدان جا 
نسخه های دوران تیموری و پس از آن، به آثاری بر می خوریم که چنان 
کــه خوانِش متــن، با دشــواری همراه  پیچیــده ســطراندازی شــده اند 
است.برگی از نسخه ای خطی با عنوان آلبوم دیز که در کتابخانه دولتی 
 Diez A( برلین نگهداری می شود، بدین شیوه سطراندازی  شده است
fol.74، برلین، ســدۀ 9ق(. در این برگ از نســخه، ابیات به ســه شیوۀ 
افقــی و عمودی و مورب ســطراندازی شــده اند. از نمونه های متأخرتر 
کتابخانۀ ســلطنتی دانمارک  نیــز می توان به ُجنگ اشــعار، موجود در 
کــرد )شــماره ی Cod. Pers. Add. 17، دانمارک، ســده های 12  اشــاره 
و 13ق(. در بعضــی از صفحــات ایــن ُجنــگ، مورب نویســی به صورت 
که روند  گونه ای  مورب و متقاطع در تمامی صفحه اجرا شده است به 

خوانش، به آسانی امکان پذیر نیست. 
چگونگــی ســطر بندی یــک صفحه، بــه عوامل مختلفــی از جمله 
کمبود یا فراوانی  کتاب، نوع خــط،  حجــم متــن، موضوع متن، قطع 
کاتب، وابســته بوده اســت. به طور  کاغــذ و از همــه مهم تر ســلیقه ی 
معمول رســم الخط های عربی و به تبع آن فارســی، از ســمت راســت 
کرســی و یا همان ســطور، نوشته می شوند.  به چپ و بر روی خطوط 
گیرند و  در نســخه های خطی برای اینکه نوشــتارها در یک راستا قرار 
کرســی باشــند، از ِمسطر1 اســتفاده می شده است.  به اصطالح بر یک 
به غیر از نمونه های برجای مانده از مســطرهای تاریخی2، در بعضی 
کاتبان  از متون قدیمی نیز به ِمســطر به عنوان ابزار مورد اســتفاده ی 
اشــاره شــده اســت به عنــوان نمونــه درکتــاب تحفه المحبین )ســّراج 
بــا مسطره کشــی  یــاد شده اســت.  از مســطر   ،)111 شــیرازی، 1376، 
نســخ، تعــداد ســطرها، فواصــل آنهــا از یکدیگــر و میــزان طــول آنهــا، 
در همــه صفحــات بــه صورت برابر تنظیم می شــده اســت. در ســنت 
نســخه نگارِی اســالمی، برای تعداد ســطور، اعداد فــرد بیش از اعداد 
زوج، مــورد توجــه بوده انــد )دروش، 1395، 222(. مسطره کشــی در 
ع ها با نظمی خاص و  که می بایســت مصر کتــب منظوم، از آن جهت 
بــا فاصلــه ای یکنواخت از یکدیگر در صفحه قــرار می گرفتند، اهمیت 
بیشتری پیدا می کرد. کتب منظوم فارسی اغلب به صورِت دو، چهار، 
کتابت شده اند، البته  شــش و در بعضی موارد خاص، هشت ســتونه 
کتاب االمالی فی النحو  گاهی تعداد ســتون فرد اســت. برای مثال در 
)شــماره ی 14589، مجلــس، 586-584 ق( تألیف عبدالرحمن بن 

کــه دارای متنی تلفیقی )نظم-نثر( اســت، در صفحات46  اســحاق، 
کتابت  و 83، ابیــات ســه ســتونه و در صفحــۀ44، ابیات پنج ســتونه 
شــده انــد. این نســخۀ نفیس به خط نصربن محمــد بن هبه اهلل بن 

حسن، معروف به ابن ابی الشوک است. 
ایجاد تنوع در نوع ترکیب بندی ها، از تالش های اولیه ای بوده است 
کار  کــه بــرای ایجاِدگسســت در یکنواختــِی صفحــات یــک نســخه، بــه 
گرابر، 1394، 518(. از این رو نوشته ها در  می رفته اســت )اتینگهاوزن و 
نســخه های خطی به غیر از افقی )عمود بر شــیرازه(، به اشکال دیگری 
همچون، عمودی )موازی بر شیرازه( مورب و اشکال نامنظم دیگر هم 
نگارش شــده اند. در این میان، ســطراندازی به شــیوه ی مورب، یکی 
از شــیوه های مؤثــر در ایجــاد تنــوع و پویایــی در صفحــات یک نســخه 
که  کرســی ای اســت  اســت. مورب نویســی بــه معنــای نوشــتن بر خِط 
کتاب زاویه داشــته باشــد. این نوشته می تواند  نســبت به متن اصلی 
کلمه  در داخل متن و یا درحاشــیه، مورب نویســی شود؛ می تواند یک 
باشد و یا یک متن مستقل. مورب نویسی هم در متن و هم در حاشیه 
نویســی ها مورد اســتفاده بوده اســت و موجب دســت یابی به اهدافی 
نیز در زمینه ی صفحه آرایی شده اســت. دســتاوردهای مورب نویسی 
در متــن عبارت انــد از: ایجــاد تنــوع در ســاختار های صفحه آرایــی در 
کید بر ابیاتی خاص  دست نویس ها، ممانعت از یکنواختی در سطور، تأ
در یــک صفحــه و ورود عناصــر تزیینی جدیــد به داخل متــن. عالوه بر 
کامل و بهینه  این، مورب نویسی در حاشیه ها نیز منجر به استفاده ی 
از تمامی فضای اطراف صفحه، و خوانش پیوسته ی متن شده است. 
کتاب نســخه شــناخت، ســرلوح مورب را از جمله  صفری آق قلعه، در 
که نحوۀ شــکل گیری آن، تابع این ســبک از  آرایه هایی دانســته اســت 

کتابت )حاشیه مورب( است )صفری آق قلعه، 1390، 310(.
عــالوه بــر محــدود بــودن میــزان تحقیقــات در ایــن زمینــه، برای 
متاســفانه  شــده،  نویســی  مــورب  نســخه های  بررســی  و  شــناخت 
کتابخانه ها نیز کمک چندانی نمی کنند.  اطالعات موجود در فهارِس 
گاهــی بــه وجــود حاشیه نویســی در  کــه فهرست نویســان، فقــط  چــرا 
کرده انــد و به این شــیوه از نــگارِش هنرمندانۀ خطوط  نســخه اشــاره 
توجــه نداشــته اند، با وجــود این، نگارنــدگان به منظــور یافتن اولین 
نمونه هــای مورب نویســی در داخل نســخ خطی و  شناســایی اینکه 
کجاســت؟ و چگونه آن به  خاســتگاه مورب نویســی  در نســخ ادبی از 
عنصری برای صفحه آرایی تبدیل شد؛ چگونه بر دیگر عوامل تزیینی 
کتاب آرایی  گذاشــت؟ و در آخر چــه پیامدهایــی بــرای  صفحــه تاثیــر 
کتابخانه هــا مراجعــه نموده و  داشــته؟ به نســخه هــای اقدِم برخــی 
نمونه های محتمل در داشتن مورب نویسی را شناسایی کرده و پس 
از رؤیت نســخه ها یا تصاویرشان، آنها را با توجه به متغیر مکان مورد 
که بتوان  کرده اند  گونه ای طبقه بنــدی  مطالعــه قــرار داده  و آنها را به 
کنند. این  قدیم ترین مورب نویســی ها را در هر  شــکل آن شناســایی 

طبقه بندی عبارت است از: 
1-  مورب نویسی در متن؛

2-  مورب نویسی در حاشیه؛
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پیشینه تحقیق

کــه این شــیوه از نــگارش را مورد  متاســفانه مطالعــه ای اختصاصــی 
کنون انجام نشده است و اغلب پژوهشگران هنری  بررسی قرار دهد، تا 
در قالب ســطراندازی، نسخه شناســی و یا جدول کشــی به این موضوع 
پرداخته اند. در کتاب دســتنامۀ نســخه شناســی نسخه های خطی به 
خــط عربــی، دروش )1395( در بخــش صفحــه آرایــی با عنوان آراســتن 
ســطرها، در ضمن معرفی چند نسخۀ مورب نویسی شــده، به این نوع 
که رایت )2012(  نگارش نیز اشاره  نموده است. همچنین در مطالعه ای 
بــر روی نســخه های خطی شــیراز انجــام داده اســت، به این شــیوه، در 
کتاب  کــرده اســت. در  بیشــتر نســخه های خطــی دوره تیمــوری اشــاره 
نسخه شناخت نوشتۀ صفری آق قلعه )1390( نیز در بخش های مرتبط 
با جدول کشی، به این شیوه اشاره شده و بکارگیری این شیوه از نگارش 
کتاب آرایی دانسته است. ایرج  را باعث شکل گیری آرایه هایی جدید در 
کردن طول ســطور و فاصله  کاتبان )کوتــاه  افشــار )1389( نیــز بــه تدابیر 
انــدازی زیــاد در بیــن آنها( در نحوه ســطراندازی، در جهت آماده ســازی 
نسخه برای حاشیه نویسی، اشاره کرده است. اورستی )1385-1384(، 
استفاده از این شیوه )مورب نویسی( را در نسخ نگاره دار مطرح نموده و 
علت آن را، تمایل به استفادۀ صرفه جویانه تر از صفحات و بکارگیری آن 

قبل از نگاره ها را امری تعمدی دانسته است.

روش تحقیق

ایــن مقالــه بــه روش تحقیــق توصیفــی- تحلیلــی انجــام شــده و 
کتابخانــه ای و آثــار مشــاهده شــده  اطالعــات الزم برگرفتــه از منابــع 
می باشــد. تحقیــق در بســتر تاریخــی و از طریــق مشــاهدۀ نمونه هــا 
گرفته اســت. نمونه گیــری از طریــق مراجعــه بــه نســخه های  صــورت 
تهــران،  دانشــگاه  کتابخانــه  همچــون:  کتابخانه هــا  برخــی  اقــدِم 
کتابخانــه ملــی ملــک،  کتابخانــه مجلــس شــورای ســالمی، مــوزه و 
کتابخانه دیجیتال ســلطنتی برلین  کتابخانه دیجیتال ملی فرانســه، 

کتابخانه  بریتانیا، انجام شده است. و 

بخش اول: مورب نویسی در داخل متن 

کــه مورب نویســی به صــورت بســیار متنوعی  یکــی از مکان هایــی 
در آن بکار برده شــده اســت، در داخل متن اســت. با نگاهی به ســیر 

که این  تاریخی ورود مورب نویســی به داخل متن مشــخص می گردد 
گردیده و تا  کلمات در داخل متون آغاز  ســبک با مورب نوشــتِن تک 
مورب نوشتِن کِل متن پیش رفته است. مورب نویسی کامل در برخی 
بیاض هــای دوره صفوی، از این دســت از نســخ هســتند مثل ُجنگ 
کتاب مصباح العابدین  اشــعار )شــماره ی5115، ملک، ســده11 ق( و 
ســید  اثــر  1096ق(  دانمــارک،   ،39  .Cod. Pers. A.C )شــماره ی 
کتابت شــده است  که به صورت تمام مورب  زین العابدین حســینی، 
)بــرای تصویــر نــک: Perho, 2014, b00k1, 146 (. بــا توجــه به این که 
مــورب نویســی در موضوعات مختلف، تاریخ یکســانی نداشــته ، این 
بخــش )مورب نویســی در داخل متن( را از لحــاظ موضوعی )علمی – 
ادبی( و بر اساس تکامل تاریخ آن به دو بخش می توان تقسیم نمود:
 الــف(  بررســی مــورب نویســی در نســخه های علمــی همچــون: 
گیاهــان دارویــی، نجوم، ریاضی، هندســه و رســاالت  گیاه شناســی و 

موسیقی. 
ب( بررسی مورب نویسی در نسخه های ادبی. 

الف( مورب نویسی در نسخه های علمی: در میان نسخه های 
که مورب  خطی به جا مانده اعم از علمی و ادبی، مشــاهده می شــود 
کتب  کتب علمی، ســال ها پیش از مورب نویســی در  نویســی در متِن 
کثر موارد بــا جداول علمی  ادبــی مرســوم بوده اســت.کتب علمی در ا
کلمات در داخــل خانه های  همــراه بــوده اند، لــذا به منظور نوشــتن 
کاتبــان از قطــِر خانه هــای جــداول بهــره می بردنــد. البتــه  جــداول، 
اســتفاده از مــورب نویســی در ایــن جــداول، صرفــًا بــه دلیــل بلندی 
کلمات نبوده و در مواردی بــه منظور اهداف دیگری همچون  طــول 
کــردن فضــای داخل خانه هــا نیز از  کلمــه ای خــاص و یا ُپر  کیــد بــر  تأ
کــه اندازۀ  ایــن شــیوه اســتفاده شده اســت. به خصــوص در جداولــی 
کلمــات در خانه هــای بزرگ تــر  خانه هــای جــدول برابــر نبــوده انــد، 
مورب نوشــته می شــدند تا تعادل تجســمی صفحه خوشایند باشد. 
گرفته، قدیم ترین نســخه خطی مورب نویســی  بــا مطالعــات صــورت 
شــده در این پژوهش، متعلق به میانۀ ســدۀ چهارم شناخته شد. از 
این رو می توان این نســخه را، از اقدم نسخه های مورب نویسی شده 
در جداول علمی دانست. این نسخه، یک رسالۀ ریاضی5 )شماره ی 
کتابخانــۀ ملــی فرانســه  arabe 2457 ، فرانســه، 358ق( متعلــق بــه 
اســت )تصویــر1(. بــا توجــه بــه مشــاهدات و بررســی های نگارنــدگان 

3ـ مورب نویسی در مرقعات و انجامه ها. 
طبقه بندی حاضر بر اســاس مکاِن مورب نویســی از آن رو صورت 
کلی دارای  کــه: هــر صفحۀ یک نســخۀ خطی، از لحــاظ  گرفته اســت3 
دو بخــش اســت، یکی متن و دیگری حاشــیه و به طــور معمول متن 
کتابت می شــود و حاشــیه،  که در آن  کتاب مکانی اســت  هــر صفحــۀ 
از  بســیاری  در  ولــی  اســت.  آن  پیرامــون  )بیــاض(  ســفیِد  فضــای 

که  نســخه های خطــی ایــران4، این قاعــده رعایت نشــده و می بینیم 
از حاشــیه های صفحات، برای دســت یابی به اهداف مختلفی، بهره 
برده  شده اســت. در بســیاری از نســخ به جا مانده مشاهده می شود 
گاهی  کــه حاشــیه ها، محلی شــده اند برای اضافه نمــودن تزیینات و 
توضیحات و در نهایت در بعضی از نســخ، حاشــیه ها هویتی مستقل  

کتابت متنی دیگر. یافته و جایگاهی شده اند برای 
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در  علمــی،  جــداول  داخــل  در  مورب نویســی  آییــِن  مقالــه،  ایــن 
قدیم تریــن نســخه های علمی تاریخ دار از قرن چهارم دیده می شــود 
و تا متأخرترین نســخه های علمی )به خصوص نســخه های نجومی( 
همچنان ادامه یافته اســت )برای مشــاهدۀ نمونه های متأخر نســخ 
کتابخانــۀ مجلــس،  نجومــی نــک:  زیــج ســلطانی شــماره ی 3946 
کتابخانــه ملــی فرانســه   ،persan 163 زیج هــای ایلخانــی، شــماره ی
کتابخانــه ملــک(. در ایــن جداول،  و زیــج ناصــری، شــماره ی 3411 
کاربردی بودن، از صفت زیبایی نیز بی بهره  مورب نویسی ها در عین 
کتابِت نوشــته ها با رنگ های مختلف و به شــیوۀ مورب،   نبوده اند و 
باعث شکل گیری ترکیب بندی هایی بسیار زیبا و پویا در این جداول 
شــده اســت. این ترکیب بندی ها، مانع یکنواختی وکسالت بار بودن 

نسخه ها شده اند.
داخــل  مورب نویســی های  علمــی،  نســخه های  از  برخــی  در   
جــداول بــا دیگــر آرایه هــای تزیینی همــراه شــده و در نهایــت، چنان 
کــه مخاطــب،  ترکیب بندی هــای پویــا و زیبایــی ایجــاد شــده اســت 
علی رغــم درک نکــردن مطالــب داخــل جــداول، تحــت تأثیــر زیبایِی 
کتــاب التریاق ) شــماره ی  فرمــِی صفحــات قرار می گیــرد. بــرای مثال 
arabe 2964، فرانســه، 595ق( از نمونه هــای نــادر، از لحــاظ میــزان 
حجــم تزیینــات در یــک نســخۀ علمی )گیاه شناســی( اســت. در این 
 نســخه، عــالوه بر جــداول علمــی مورب نویسی شــده، مدور نویســی6
 نیــز به شــکل بســیار ممتــازی دیده می شــود. از مهم تریــن امتیازات 
این نســخه، اســتفاده از تزیینات بســیار در داخل متن اصلی اســت. 
که با  کتاب دیده می شــود  جدول کشــی نیــز در تمامی صفحــات این 
توجــه بــه تاریــخ نســخه )595 ق(، وجــود ایــن آرایــه نیز خــود از علل 
گی های این نسخه،  تمایز این نســخه از دیگر نسخ است. از دیگر ویژ
کوفی تزیینی بســیار زیبا برای سر فصل ها و خط  اســتفاده از خطوط 
نسخ برای متن است. عالوه بر این، بکار بردن رنگ های متنوع برای 

کوفــی، باعث جذابیت دو چندان این نســخه شــده اســت.  خطــوط 
اســتفاده از ســطربندی های بســیار متنــوع در اغلــب صفحــات ایــن 
نســخه، موجب پدید آمدن ترکیب بندی های بســیار پویا و در نتیجه 
گردش مداوم چشم در داخل صفحات شده است )تصویر2(. باعث 

گیاهــان و داروهــا را در جــدول  گاهــی خــواص  درکتــب طبــی هــم 
کل صفحه نظاِم  که  می آوردند و مورب نویسی مکرر آنها باعث می شد 
کار در در صفحــه 409 در بخش  کنــد. ایــن  بصــرِی خوشــایندی پیــدا 
رساله طب در سفینه تبریز )شماره ی14590، مجلس، 723-721ق(، 
کتاب  بــا اســتفاده از دو رنگه نویســی بــه زیبایــی انجام شده اســت. در 
تقویم االبــدان )شــماره ی arabe 2947، فرانســه،547ق( اثــر ابوعلــی 
که نسخه ای است با موضوع  یحیی بن عیســی معروف به ابن جزله نیز 
طــب، در برخی از جداول آن، بخشــی از خانه های جدول، با چندین 
ســطر نوشتار مورب ُپر شده اســت. در حوزۀ ریاضیات، می توان به ُلب 
الحســاب )شماره ی 5213، دانشگاه تهران، ســدۀ 7و6 ق( اشاره کرد. 
در این نسخه عالوه بر جداول، در صفحۀ فهرست نیز، از مورب نویسی 
 arabeاستفاده شده است. در رسالۀ ریاضی ابوسهل قوهی )شماره ی
4821، فرانســه، 543ق(، بــاز هــم در داخل جدول انتهایی نســخه، از 
گرفته شده است. درکتاب  کمک  مورب نویسی برای نگارش عنوان ها 
که دانشــنامه ای اســت تألیف ابوریحــان بیرونی در  قانون مســعودی، 
نجــوم، جــداول علمی و هنری زیبایی مشــاهده می شــود )شــماره ی 
کتابت شــده در اصفهان(. مورب نویسی  arabe 6840، فرانســه، 501ق 
کتابخانه مجلــس و دیوان  ایــن نســخه، با آنچــه در روضه النمجمیــن 
گرفته، قابل قیاس اســت. در نسخه  کتابخانه ملک صورت  خواجوی 
که حتی حــروف ابجد  کلمــات و عبــارات،  قانــون مســعودی، نــه تنهــا 
که مــورب به نظر  گونه ای نوشــته شــده اند  جــدا از هــم، در جــداول به 
بیایند. از دیگر نسخه های متقدم، نسخه ای از کتاب  تحقیق ماللهند 
که در صفحۀ 76 این نســخه )شــماره ی arabe 6080، فرانســه،  اســت 

خ358  قمری. تصویر 1- مورب نویسی در جدول صفحۀ73 رسالۀ ریاضی، مور
)  arabe 2457 مأخذ: )کتابخانه ملی فرانسه، شمارۀ 

تصویر 2- بکارگیری مورب نویسی و چند رنگه نویسی در صفحۀ 18 کتاب التریاق، مورخ 595 قمری.
 )arabe 2964  مأخذ: )کتابخانه ملی فرانسه،  شمارۀ
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554 ق(، مورب نویســی ها، موجــب ایجــاد فرم هایــی  شــده اند. ایــن 
نســخه، دارای جــداول علمــی متعددی  اســت7. از دیگر نســخه های 
کتــاب اغــراض طبی، تألیــِف اسماعیل بن حســین  علمــی می تــوان به 
نیــز اشــاره کرد. در  جرجانــی )شــماره ی 6095، مجلــس، ســده7ق( 
میان نســخه های علمِی جــدول دار )جداول علمی(، بیشــترین تعداد 
نســخه، بــه نســخ نجومــی اختصــاص دارد. زیــج  ریقانــی )شــماره ی
arabe6913، فرانســه، 488-478ق( و التفهیم  الوائل  صناعه  التنجیم 
ابوریحــان بیرونی  )شــماره ی2132، مجلس، 538ق(، از قدیمی ترین 
نســخ نجومِی دارای مورب نویســی هستند. همچنین در قدیمی ترین 
نسخه های موجود از کتاب روضه المنجمین نوشتۀ ابوالخیر  رازی نیز، 
کتاب، نســخه  مورب نویســی دیده می شــود. از دیگر نســخه های این 
کتابخانــۀ رضــوی )شــماره ی12010، رضــوی، ســده6ق( و  موجــود در 
کتابخانۀ مجلس )شــماره ی6390، مجلس، ســدۀ 6ق( اســت. نسخ 
نجومــی بــا عنوان هایــی چون: هیــأت )میکروفیلــم8 شــماره ی 262، 
که  دانشــگاه تهــران، ســده 6ق( و زیــج نیز بســیار استنســاخ شــده اند 
همگی دارای جداول مورب نویســی شــده هســتند. از زیج های دوران 
 ،persan 163, 1513ایلخانــی، می تــوان بــه زیــج ایلخانــی )شــماره ی
کرد. مجموعه ای در احکام نجوم و اختیارات،  فرانسه، 687 ق( اشاره 
Inv. ،کویــت )شــماره منســوب بــه علــی شــیروانی موجــود در داراآلثار 
no.lns 270 ms، کویت، 615ق(، از دیگر نسخ علمی و نفیس جدول دار 
اســت )تصویر3(. امتیاز این نســخه نســبت به دیگر نســخ، قرار گرفتن 
نــگاره و مورب نویســی به صورت همزمان و در جــوار یکدیگر در داخل 
یک جدول اســت. از جملۀ رساالت مهم در زمینۀ تألیفات موسیقی، 
رموی است. نسخه ای نفیس از  بی شک رسالۀ شرفّیه اثر صفی الدین اُ
کنون در دانشگاه ییل آمریکا  که به خط مولف اســت، هم ا این رســاله 

نگهداری می شــود )شماره ی s .73، آمریکا، سده7ق(. در این رساله 
نیز همچون دیگر نســخه های علمی، مورب نویســی های هنری دیده 
می شــود )میکرو فیلم،5097، دانشــگاه تهران(. جداول علمی موجود 
در همگی این نسخه ها، نه تنها کاربردی بوده و به دسترسی اطالعات 
دسته بندی شدۀ آن نسخ کمک می کنند، بلکه توجه به زیبایی شناسی  
در این نسخه ها، بیانگر میزاِن ذوق و هنِر سرشاِر کاتبان آنها نیز هست.

ب ـ مورب نویسی در نسخه های ادبی 
کــه مورب نویســی در داخل جــداول علمــی، راه تکامل  همچنــان 
راه  نیــز  ادبــی  کتــِب  بــه  ششــم  قــرن  اواخــر  از  می پیمایــد،  را  خــود 
پیــدا می کنــد. مورب نویســی در داخــل متــون ادبــی، بــه تبعیــت از 
جــداول علمی، با مورب نویســِی  تک کلمات آغاز شــده اســت. یکی از 
که در آن مورب نویسی بکاربرده شده  قدیمی ترین نسخه های ادبی 
اســت، دیــوان خاقانــی، متعلــق بــه اواخر قرن ششــم اســت )نســخه 
کتابخانــه مجلــس، اواخــر ســده6ق(. در ایــن نســخه،  شــماره976، 
عــالوه بــر برخــی عنوان هــا چــون "مطلــع دوم" و یــا "صفت آفتــاب" و 
کتاب،  که بــه صورت مــورب و با رنگ قرمــز در داخل متــن  یــا "غــزل" 
کتابــت شــده اند، در بعضــی صفحــات نیــز قافیه هــا و ردیف هــا نیز به 

کتابت شده اند.  صورت مورب و به رنگ سیاه 
در مجموعه ای ادبی )میکروفیلم شــماره 4025، دانشگاه تهران، 
کلمــات فاصــل9 به صــورت مورب  کــه  698ق( نیزمشــاهده می شــود 
کلمات، در ســده های پیش  کتابت شــده اند. نــگارش ایــن  در متــن 
کلمات به صورت افقی نوشــته  از ایــن نیز مرســوم بــوده و لیکن ایــن 
کلمات،  می شدند و نه مورب.  لذا به نظر می رسد، مورب نویسِی این 
تمهیدی بوده برای بهتر دیده شدن آنها در صفحات. مورب نویسِی 
تک کلمــه ای همچنــان در آغازیــن ســال های ســده هشــتم نیــز، در 
کلیلــه و دمنه )نســخه ی شــماره ی Or 13506، بریتانیا،  نســخه ای از 
که  کلمه هایی مثل "بیت"  707ق( مشاهده می شود. در این نسخه، 
با طال نوشــته شــده اند، با مرکب ســیاه محرر شده و به صورت مورب 
نگارش شده اند. در واپسین سال های قرن هفتم، شاهد بروز و ظهور 
که به  کتابت متون منظوم هســتیم، ســبکی  ســبکی خاص در نحوۀ 
کنده پیش از این در دیوان خاقانی بکاربرده  شده  صورت تفننی و پرا
که به نظر می آید در آن، نمایــِش قافیه ها و ردیف ها  اســت. نگارشــی 
کاتب بوده است. در این نسخ، قافیه ها، اعم از این که یک  از اهداف 
کلمه باشند و یا یک حرف )البته چنانچه منفصل باشند و مشترک(، 
ع های زوج مورد  کلمات هم وزن، در مصر و در بعضــی از مواقع صرفــًا 
توجــه قرار گرفته انــد. در ایــن شــیوه، فاصلــه ای میــاِن قافیه هــا و یــا 
گذاشــته شــده اســت. ضرورت معرفی  ع  ردیف ها با دیگر اجزای مصر
که در بعضی از این دیوان ها،  این شــیوه در این بخش از آن روســت 
کلمــات و یــا حروف به شــیوۀ مــورب نگارش شــده اند. عــالوه بر  ایــن 
کلمات و  کاتــب بــا چندرنگــه نویســِی ایــن  مورب نویســی، همچنیــن 
یــا حــروف، موجب نمایش هرچــه بهتر این قوافی و یا ردیف ها شــده 
اســت. با توجه به نمونه های مشــاهده شــده، این شــیوه تا اواســط 
قــرن هشــتم امتــداد یافته اســت. دیــوان خواجــو )شــماره ی5980، 
که بدین شــیوه  ملــک،750ق(، شــاید از نفیس تریــن نســخی باشــد 

خ  تصویــر3- بکاربردن مورب نویســی و نــگاره در مجاورت یکدیگر در یک نســخۀ نجومی، مور
615 قمری.

)Adamova and Bayani, 2015, 44  ( :مأخذ تصویر

بررســی رونــد تکامــل و نقــش مورب نویســی در صفحه آرایِی نســخ خطی از 
سده چهارم تا نهم هجری
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 ،2600 )شــماره ی  عطــار  دیــوان  )تصویــر4(.  اســت  شــده  کتابــت 
مجلــس،707-688ق( نیز دارای این روش از مورب نویسی هاســت.
کلمات   در اوایــل قــرن هشــتم، مورب نویســی از مــرز حــروف و تک 
گذشــته و مورب نویســی ابیــات آغــاز می شــود و از پِی آن، ســنِگ بناِی 
گذاشــته  شــکل گیرِی ســاختارهای متنوِع ســطراندازِی متوِن منظوم 
شــده،  کتابــت  شــیوه  بدیــن  کــه  نمونــه ای  قدیمی تریــن  می شــود. 
نســخه ای است از کلیات سعدی )شماره ی2569، مجلس، 721ق(. 
کتــاب( به صورت هنری،  در ایــن نســخه، دو بیت )در پایان بخشــی از 
مورب نویســی شــده اســت. نحــوۀ مورب نویســِی ایــن دو بیت، نشــان 
ع به طرف  از تأثیــر مورب نویســی جــداول علمــی دارد؛ زیــرا یــک مصــر
ع اول به سمت  ع دوم، از محل اتمام مصر پایین نوشــته شــده و مصر
باال نوشــته شــده اســت )تصویــر5 (. در نیمۀ دوم قرن هشــتم، تعداد 
که در دیوان  ابیات مورب نویســی شــده افزایش یافته اســت به طوری 
گنج بخــش، 754ق( نیز  کتابخانــه  ســیف اســفرنگی )شــماره ی 890، 
کتاب، چند صفحه مورب نویســی و متقاطع نویســی ابیات  در انتهای 
کتابت شــده  گرفتــه اســت. پــس از آن، خمســه ای از نظامــی  صــورت 
کــه در آخریــن صفحــۀ آن،  ) شــماره یPersan 580 ، فرانســه، 766ق( 
که  هشــت بیت مورب نویســی شــده  اســت. نکتۀ قابل تأمل آن اســت 
در هرســه مورد شناسایی شــده، مورب نویسی ها در بخش های پایانی 
صورت گرفته انــد. در شــاهنامه )شــماره ی5994، ملــک، ســده8ق( 
بــرده  بــه کار  بیشــتری  قــرن هشــتم، مورب نویســی  در حجــم  خ  مــور
 شده اســت. در چهارده صفحه از این شــاهنامه10، مورب نویســی دیده 
که این نمونه را از دو نمونۀ قبلی متمایز می کند،  می شــود. ویژگی ای 
یکــی افزایــش قابل توجــه میزان حجم مورب نویســی در این نســخه و 
دیگــری اســتفاده از مورب نویســی به صــورت متقاطــع در داخل متن 
کاماًل یادآور جداول علمی است، به ندرت بعدها  که  است. این ویژگی 
گرفته است )تصویر6(. مورب نویسی،  در نسخ ادبی مورد استفاده قرار 
عــالوه بــر نســخه های خطــی ادبــی، در قرآن هــا هــم بکارگرفتــه شــده 

اســت. بــرای مثــال در قرآن هــای مترَجــم )ترجمــه دار(، ترجمــه لفــظ 
کلمه نوشــته می شــد و غالبًا چون ترجمه فارســی  بــه لفــظ در ذیل هر 
بیــش از متــن عربــی نیــاز بــه فضــا داشــته، از ایــن رو یکــی از تمهیدات 
نظــام نوشــتار در قرآن های اولیه نیز، مورب نویســی ترجمه های قرآنی 
اســت. بــرای پژوهــش بیشــتر در ایــن زمینــه، الزم اســت نســخه های 
تاریخ دار قرآن های مترَجم، از سده های چهارم و پنجم بررسی شوند.
 مورب نویســی در داخــل متــن، عــالوه بــر ایجــاد تنــوع  و زیبایی در 
کاربرد دیگری نیز داشته چنانچه  اورسّتی،  صفحه آرایی نســخ خطی، 
یکی از پرتکرارترین مکان های مورب نویسی در نسخه های بعد از سدۀ 
کتاب  کتاب و قبــل از نگاره های  هشــتم را، مورب نویســی داخل متــن 
کاتــب توانســته اســت فاصله های  که  دانســته اســت. بــه این ترتیــب 
کند  موجــود بیــن بیاض و یا موضوع را، با محل قرارگیری نگاره تنظیم 
)اورســّتی، 85-1384، 46-45(. رونــد مورب نویســی در متــون بعد از 
قــرن نهم، منجر به شــکل گیری نگارش چلیپایی هنرمندانه در نســخ 
کتــاب چهل حدیــث بــا ترجمه  می شــود. بــرای مثــال نســخه هایی از 
کــه در هــر صفحه،  کتابخانــه ملــک موجــود اســت  منظــوم جامــی در 
ترجمه هــای منظــوم به صــورت مورب و هنری و به خط نســتعلیق در 
که  از آن جمله، نسخه های  کتابت شــده اند  میان ســطور متن اصلی 
چهــل حدیــث )شــماره ی 5916، ملــک، 968 ق( بــه خــط محمــود 
نیشابوری و )شماره ی 5931، ملک، 986ق( به خط حاجی محمود، 
قابل ذکرند. پس از این مرحله، چلیپا نویســی در ســده دهم قمری با 
دو تا چهار بیت به شکل مورب در قطعات خوشنویسی پدید می آید. 

بخش دوم:  مورب نویسی در حاشیه

گســتردگی حاشیه در باال و پایین و سمت  در اغلب نســخ، میزان 
بیرونــی متــن، بیشــتر از قســمت داخلی )یعنــی فاصله میان شــیرازه 
یــا عطــف صفحــه با متن( اســت و ســاده ترین اســتدالل بــرای وجود 

خ 721 قمری. تصویر5-آغاز مورب نویسِی ابیات، صفحۀ 91،کلیات سعدی، مور
 مأخذ: )کتابخانه مجلس،کلیات سعدی، شمارۀ 2569(

کمــک مورب نویســی و چندرنگه نویســی در صفحــۀ14، دیــوان  تصویــر4- نمایــش قوافــی بــه 
خ 750 قمری.  خواجو، مور

مأخذ: )کتابخانۀ ملک، شمارۀ5980(
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گســترده در بخــش بیرونــی هــر صفحــه، حفاظــت از متــن و  حاشــیۀ 
نوشــته اســت. نگارش متون در حاشــیه، همواره محدودیت هایی را 
که متن  کاتب به همراه داشته اســت، هم از جهت روند کتابت،  برای 
گسســت در حاشــیه نوشته شود و هم  چگونه پشــت ِ ســر هم و بدون 
که نگارش  از جهــت مؤلفه های زیبایی شــناختِی  نظــام صفحه آرایی 
کلــی صفحــه را مخدوش نســازد. چون نــگارش در  حاشــیه، زیبایــی 
حاشــیه بــه دو شــکل هنــری و غیرهنــری انجــام می شده اســت، این 

بخش در دو دسته طبقه بندی شده است:
 الف ـ حاشیه نویسی های غیر هنری

ب ـ حاشیه نویسی های هنری
الفـ  حاشیه نویسی های غیر هنری: در شکِل نگارش غیر هنری، 
حاشیه نویســی ها در اصطالح بــه نکات تکمیلی، تصحیحی، انتقادی 
گفتــه می شــود و بــه عبارتی یک  و یــا توضیحــی و تفســیری یــک متــن 
کلمــه از متــن را در حاشــیه، تحشیه/حاشیه نویســی11  جملــه یــا یــک 
می کننــد. اغلب این گونه حاشیه نویســی ها، بــدون رعایت مؤلفه های 
زیبایی شــناختی همچــون: خط خوش، ترکیب بندی و ســطربندی و 
کاتب  گاهــی برای حاشیه نویســی، از  صفحه آرایــی، انجام می شــدند. 
خواســته می شــد تــا به هنــگام مســطراندازی، از بلندی ســطر از هردو 
کــه  ســو بکاهــد تــا مقــدار فضــای بــاز در حاشــیۀ صفحــه آنقــدر باشــد 
دارنــدۀ نســخه بتواند مطالب دلخواه خود را در آنجا بنویســد )افشــار، 
1389، 37(. در این نوع از حاشیه نویســی ها، همواره مطالب حاشــیه 
بــا مطالــب متــن مرتبط اســت و بــه اصطالح، حواشــی، تابعــی از متن 
که تصحیح و  اصلی هســتند. اهمیت نســخه هایی این چنینی، وقتی 
یــا حاشــیه به خط مؤلف یــا نزدیک به تاریخ حیات مؤلف باشــد، زیاد 
می شــود. از این نوع حاشیه نویســی ها می توان به تفاسیر و شرح های 
متون دینی و فلسفی اشاره کرد. برای مثال نسخۀ ِابانه )شماره ی235 
کــه شــامل حاشــیه و شــرح  مجموعــۀ امام خویــی، مجلــس، قــرن8( 
بــر حاشــیه اســت، به خوبــی ایــن مســئله را روشــن می ســازد. در این 

کوچکی از صفحه به متن اصلی اختصاص داده شــده   نســخه، بخش 
گرفته شده اســت. حاشیۀ اول به صورت  و دو حاشــیه برای آن در نظر 
کتابــت شــده و حاشــیۀ دوم بــه صــورت مــورب در پیرامــون آن  افقــی 
کتابــت شده اســت. از دیگر نمونه ها می توان ُجمل الفلســفه را نام برد 
کــه در بعضــی از صفحــات،  )شــماره ی 1918، اســعدافندی، 529ق( 
گونه از  کتابت شــده اند. در مــورد این  حواشــی از پایین به ســمت باال 
که غالبًا متون دینی و شــرعی هســتند، دســتور العمل هایی هم  متون 
برای نحوۀ نوشتن حاشیه مطرح شده است. مثاًل ابن جماعه، موّلف 
کتــاِب تذکــره الســامع و المتکلم فــی ادب العالــم و المتعلــم، می گوید: 
کند12  حاشــیه نویس باید برای نوشــتن به سمت باالی صفحه حرکت 
که برای نوشتن حاشــیه های بعدی، جایی   و اســتدالل او این اســت 
وجــود داشــته باشــد )ابــن جماعــه، 1950، 133(. همچنیــن یاقــوت 
حمــوی، از تنگــی فضای حاشــیه بــرای نوشــتن برخی توضیحــات در 
نسخه ها یاد کرده است که گاهی باعث می شد، حاشیه خود یک کتاب 
مســتقل شــود )یاقوت حموی، 1993، 332(. در مورد متون شــرعی و 
گاهی حاشــیه ها متعدد می شــد و حاشــیه بر حاشــیه و شــرح بر  دینی 
حاشــیه در متــن نســخه  آمــده و تقریبــًا تمام صفحه ســیاه می شــد13. 
که میزان حجم نوشــته  در برخــی از حاشیه نویســی ها، در صورتــی 
زیــاد نبــوده، اغلــب از نــگارش بــه شــیوۀ مــورب و متقاطــع اســتفاده 
 شده اســت. بــه عنــوان نمونــه در نســخۀ خطــی )شــماره 1209، ترکیــه 
کوپرولــو، 447ق( ایــن ســبک از حاشیه نویســی، بــکار برده  کتابخانــۀ 
شــده اســت. این نسخه، مجموعه ای است از یک اثر از ابن ِسّکیت به 
نــام اصــالح المنطق و اثری از ابن مســحل بــه نام النــوادر به خط علی 
کتابت شده اســت. در این  که به ســال 447ق  ابن عبید اهلل الشــیرازی 
کاتب اختالفاِت قرائات را در حاشیه به شکل مورب و متقاطع  نسخه، 
کرده است14. همین  کتابت  و البته بدون رعایت ساختاری مشخص، 
شیوه در نسخه ای از مقامات حریری )شماره ی arabe 5847، فرانسه، 
634 ق( و در مجموعــه ای ادبی )میکروفیلم شــماره 4025، دانشــگاه 
تهران، 698 ق( نیز، دیده می شود. سفینۀ تبریز، دیگر نسخه ای است 
کــه در بعضــی از صفحــات آن، مورب نویســی های متقاطــع و نامنظــم 
مشــاهده می شــود )شــماره ی 14590، مجلــس،721- 723ق(. البته 
این نسخه، از ساختاِر صفحه آرایِی خاصی پیروی  نکرده و کاتب، سعی 

خ  تصویــر6- اســتفاده از مورب نویســِی متقاطــع در متن ، صفحۀ13، شــاهنامۀ فردوســی، مور
قرن 8 قمری. 

تصویر7- الگوی صفحه آرایی در نسخه های  متن وحاشیه، سده  نهم قمری. مأخذ: )کتابخانۀ ملک ، شمارۀ 5994(

بررســی رونــد تکامــل و نقــش مورب نویســی در صفحه آرایِی نســخ خطی از 
سده چهارم تا نهم هجری
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که در برخی صفحات،  کاغذ داشــته تا جایی  کثری از  در اســتفادۀ حدا
اشــعار در هشــت ســتون تحریر شــده و از هر فضایی برای نوشتن متن 
استفاده شده است. این نسخه ها نشان می دهند که حاشیه نویسان، 
کرده اند در  کمک نوشــتار تمایل داشــته اند و ســعی  به ایجاد مثلث با 
صورت امکان )خصوصًا در بخش لبۀ خارجی( نوشته ها، مثلث شکل 

نوشته شوند.
حاشیه نویســِی  در  چنانچــه  هنــری:  حاشیه نویســی های  ب- 
نســخه ها از خطوط با معیارهای خوشنویســی استفاده  شود و شکِل 
کل  ســطربندی و صفحه آرایــی آن در راســتای آرایش و زیبا ســاختن 
صفحــه باشــد، آن حاشــیه نویســی، هنری قلمــداد می شــود. یکی از 
که باعث می شــد حاشــیه نویســی در یک نســخه به صورت  عواملــی 
کاتب در هنگام  کردن عبارتی توســط  هنــری اتفــاق بیافتد، فراموش 
کاتــب آن عبــارت را بعد از پایــان کار، به  کــه در نتیجــه،  کتابــت بــوده، 
شــکلی هنری و با ســلیقۀ خود در حاشــیه می افزوده اســت. تصمیم 
کتابت یک متن مستقل وکامل در حاشیۀ نسخه ها،  کاتبان مبنی بر 
کــه باعــث شــکل گیری حاشــیه نویســی های  از دیگــر عواملــی اســت 
که حاشیه نویسی های هنرِی  هنری در نســخه ها شده اســت. از آنجا 
نســخه ها، خــود دارای تفاوت هایــی از لحــاظ ســاختاری بــا یکدیگــر 
هســتند، می توان حاشــیه های هنری در نســخه ها را نیز بــا توجه به 

میزان اسفاده از فضای حاشیه، به دو بخش تقسیم نمود: 
ب- 1: نگارِش مورب در تمام فضای پیرامونی متن15

کنارِی متن  ب-2: نگارِش مورب، تنها در حاشیۀ 
ب- 1: نگارِش مورب در تمام فضای پیرامونی متن: این شیوه از 
که نگارِش متن  نگارش، همواره مشکالتی به همراه داشته است، چرا 
در حاشــیه، در اغلــب مــوارد همچون نســخه های التین، مــوازی و در 
که در این صورت مشکلی  ادامۀ ســطرهای متن انجام نمی شده، چرا 
که  کتابت ایجاد نمی شــده اســت. مشکل زمانی نمودار می شود  برای 
حاشیه نویســی به صورت زاویه دار، و نه افقی صورت  بگیرد. در هنگام 
کتابت متن در باال و سمت  نگارش متن در حاشــیه به صورت مورب، 
کتابت به  که  بیرونی صفحه بدون مشــکل پیش می رود، اما هنگامی 
بخش ســوم یا همان حاشــیه ی پایینی می رســد، ادامه راه با مشــکل 
مواجه خواهد شد و ادامه دادن نوشته به صورت پیوسته، غیرممکن 
کاتب  که پیش بینی این امر نشده،  می شود. از این رو در نسخه هایی 
در نگارش به مشــکل برخورده اســت، برای مثال در رســالۀ عقل نامه 
)میکروفیلم شــماره ی 2069، دانشــگاه، ســده 12 یــا 13ق( موجود در 
کتابخانۀ دانشــگاه تهران، به دلیل اســتفاده نکردن از لچکی، نگارش 

کتابت نشده است. متن در حاشیه به طور پیوسته 

کــه دارای حاشیه نویســی های هنری   بــا نگاهــی به نســخه هایی 
کاتبان و یا جدول کشان، برای حل این مشکل آشکار  هستند، تدبیر 
می شود. آنان این مشکل را با قرار دادِن یک مثلث و یا همان لچکی 
در میانــۀ ســتون عمــودی حــل نموده انــد. با قــرار دادن ایــن لچکی 
کنارِی صفحه، فرصتــی را برای تغییــر دادِن جهت  در وســط حاشــیۀ 
نــگارش، فراهم آورده اندکــه در نتیجــۀ ایــن تدبیر، نــگارش به صورت 
پیوســته و بــدون مشــکل در تمــام فضــای پیرامونــی متــن می توانــد 
کار در صفحه ســمت راســت بدین صورت اســت  انجام  شــود. روش 
کتابت از نقطۀ a در جهت باال به پایین آغاز شده تا لچکی ادامه  که: 
کتابت از نقطۀ b شــروع شــده و از ســمت  می یابــد، و پــس از لچکــی، 
پایین به باال تا انتهای صفحه پیش می رود. جهت ها در صفحه ی 

سمت چپ، عکس صفحه راست است )تصویر7(. 
در میــان نمونه هــای موجــود، صفــری آق قلعــه، مجموعــۀ ادبی 
)شــماره 1589 ،کوپرولــو، 754- 756ق( را، قدیمی تریــن نســخه در 
این زمینه می داند )صفری آق قلعه،1390، 257(. در این مجموعه، 
کتــاب اطباق الذهب  کتــاب مقامات حریری در متن نگارش شــده و 
در حاشــیه )بــرای تصویــر نــک: صفــری آق قلعــه، 1390، 498(. در 
ایــن حاشــیه نویســی ها، چندیــن عامــل متغیــر وجــود دارد. یکــی از 
کوچک و بزرگ شــدن این  کــه با  متغیر هــا، میــزان زاویۀ C اســت چرا 
کرده و در نتیجۀ آن، طول سطور  زاویه، طول ساق های مثلث تغییر 
کوتــاه و بلند شــده و به عبارتی بــا طول ابیات و  در حاشیه نویســی ها 
یا نوشــته ها متناســب می شــود. پس به نوعی میزاِن زاویۀC  را تاحد 
کوتاهی متن( تعیین می کرده است.  زیادی نوع متن )میزان بلندی و 
ع های بلندتر نســبت بــه مثنوی، باعث  مثــاًل قصیده با داشــتن مصر
بزرگتر شدن زاویه ها شده است. اندازه گیریِ زاویۀ C  در بعضی از این 

نسخ، این امر را تأیید می کند )جدول 1(.
عــالوه بــر تغییراِت زاویــه ای، مســاحِت لچکــی، در نســخ مختلــف 
نیــز دچــار تغییراتــی شده اســت؛ چنانچه درکلیــات عطــار )میکروفیلم 
شــماره ی 104، دانشــگاه، 828 ق(، مثلــث و لچکی مــورد صحبت، به 
کوچک شده اســت. مکان قرارگیری لچکی  میزان بســیار چشمگیری 
کناری قــرار نگرفته  نیــز همــواره ثابــت نبــوده و الزامًا در وســط حاشــیۀ 
 .Ms. or. oct اســت. بــرای نمونــه در دیــوان قاســم انــوار16 ) شــماره ی
2150، برلیــن، 800 ق(، ایــن لچکــی در بعضی صفحات به پایینترین و 
در بعضی دیگر به باالترین قســمت حاشــیۀکناری انتقال یافته اســت 

) تصویر 8(.
کلیات ســعدی )شــماره ی  در نمونــه هــای متأخرتر برای مثال در 
در  13و12(  ســده های  احتمــااًل  دانمــارک،   ،24  .Cod. Pers. Add

کتابتماخذ تصویرمحل نگهداریشمارهنام نسخه اندازۀ زاویۀ  Cتاریخ 

75690-754 قصفری آق قلعه، 1390، 498کوپرولو )ترکیه(1589مجموعۀ ادبی

81178-754 قفایل نسخهدانشگاه تهران )ترکیه(میکرو فیلم شماره ی 195ُجنگ رسائل

84388 قحسینی، 1393، نسخه شماره 168حالت افندی )ترکیه(168مجموعه دواوین

80سدۀ 9 قحسینی، 1393، نسخه شماره 158حالت افندی )ترکیه(158مجموعه دواوین

جدول 1- مقایسۀ میزان زاویۀ C در چند نسخۀ متن و حاشیه دار.
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کناری  صفحۀ نخســت نه تنها لچکی به پایین ترین قســمت ســتون 
انتقال یافته، بلکه به جای یک مثلث در حاشیه، از دو مثلث استفاده 
شده اســت )بــرای تصویــر نــک:Perho, 2014, b00k2 ,128(. مثلــث 
سازی که ضرورت این گونه حاشیه نویسی ها بوده، به صورت تدریجی 
به یک عنصر تزیینی در نســخه های خطی مبدل شده اســت، تا آنجا 
که حاشیه نویســی  کــه در نســخه های هنــری متأخر، ماننــد مرقعات 
هــم ندارنــد، این مثلث هــا دیده می شــوند. در برخی از نســخه هایی 
کــه دارای حاشیه نویســی های هنری هســتند، از لچکی های موجود 
در حاشــیه، اســتفاده های دیگری نیز می شــده، مثاًل در برخی از این 
گوشــۀ پاییــِن صفحــۀ ســمت راســت را مکانی  کاتــب، لچکــِی  نســخ، 
مناســب جهــت نــگارش رکابــۀ متــن دانســته اســت. در نســخه ای از 
کلیات سعدی )شماره ی Cod. Pers. Add 22.، دانمارک،1247ق(، 
کــه ادامۀ متن حاشــیه ای،  ایــن شــیوه بــکار برده شده اســت. از آنجا 
همچــون متــن اصلی، در  صفحۀ بعدی نوشــته می شــود در نتیجه، 
کفایت  کتــب  گونــه از  نوشــتِن  یــک رکابــه بــرای هــر دو متــن، در این 
.)  Perho 2014, b00k2, 120 نــک:  تصویــر  )بــرای  می کرده اســت 
تــالش بــرای خوانــِش صحیــح متــن، در ُجنگ اســکندر ســلطان 
)شــماره یAdd ms  27261، بریتانیــا، 814ق(که از جمله نســخ متن 
و حاشــیه دار اســت، به خوبی مشــهود اســت. رکابه نویســی به شیوۀ 
گوشــۀ پایین صفحه سمت راست(، در تعدادی  قدیمی )نوشــتن در 
از صفحــات ایــن نســخه دیده می شــود. این رکابه ها همگــی به متن 
اصلــی اختصــاص دارنــد. در بعضــی از صفحــات هم به نظر می رســد 
کم کردن  کــه بــر اثــر پیرایــش نســخه، رکابه هــا از بیــن رفته انــد. بــرای 
که می بایست رکابۀ متن  کتاب  خطای خوانش متن، در برگی از این 
در داخــل لچکــی نوشــته شــود، بــه دلیل اینکــه صفحۀ بعــدی فقط 
حاشیه نویســی داشــته و بــه جــای متن، نــگاره ای تمام صفحــه را در 
کل نســخه، رکابــه را به  بر گرفتــه اســت،کاتب بــه ناچار بــر خالف روند 

متن حاشیه ای اختصاص داده است و در داخل لچکی نوشته است. 
در هشــت صفحه از این نســخه، عالوه برحاشیه نویسی های هنری، 
خــود متــن نیز به صورت شــیوۀ ســه ســتونی )دو ســتون افقــی و یک 
ســتون مورب( سطراندازی شده اســت و هر سه ستون، به یک متن 
واحــد اختصــاص دارد. نکتــۀ مهم در ایــن صفحات، ترتیــب نگارش 
گرفته،  کمک به خوانش متــن بکار  کاتب بــرای  که  متــن و تمهیــدی 
کاتب از لچکِی پایین ســتوِن مورب در صفحۀ ســمت راست،  اســت. 
برای راهنمایِی چگونگی خوانش متن استفاده کرده است. با انتخاب 
که ستون مورب در صفحۀ سمت  کاتب مشخص نموده  این لچکی، 
راســت، علی رغــم اینکه ســتون اول اســت و لیکن در هنــگام خوانش 
بعــد از اتمــام دو ســتون افقی خوانده  می شــود و از طرفــی با توجه به 
که متِن ستون مورِب صفحۀ سمت راست،  رکابه مشــخص می شــود 
در اولین ســتون افقِی صفحۀ ســمت چپ، ادامه می یابد و در نتیجه 
در هر صفحه، ابتدا می بایســت ســتون های افقی پشــت هم خوانده 
کنــار آنهــا خوانــده شــود  شــده و بعــد از اتمــام آنهــا ، ســتون مــورِب 
کتابت های سه ستونی را، رایت نیز  )تصویر9(.نحوۀ خوانش متن در 
 .) Wright, 2012, 131( همراه با طرحی شماتیک توضیح داده است
کتاب مقامات حریری )شماره ی arabe 3925، فرانسه،  نســخه ای از 
کتابخانه فرانســه موجود است  ســده6 ق( متعلق به قرن ششــم، در 
که در آن حاشیه نویســی ها، رنگ و بویی از حاشــیه های هنری دارند 
کاربرد این شــیوه  گزارشــی مبنی بر  کنون  و لیکــن بــا توجه به اینکه تا
از نگارش قبل از قرن هشــتم داده نشــده و یا نسخه ای دیده نشده، 
لذا محتماًل حاشــیه ها بعدها به نســخه اضافه شــده اند. از این رو در 
هنگام بررســی نسخ حاشیه نویسی شده، هم زمانی حاشیه نویسی ها 
گیــرد. از دیگــر نمونه های  بــا خــود متن می بایســت مــورد توجه قــرار 
متقدم نســخه های متن و حاشــیه شــدۀ هنری، مجموعه ای اســت 
کتابت آن،  کــه تاریــخ  )میکروفیلــم شــماره ی195، دانشــگاه تهــران( 
بین ســال های 811-750ق اســت. از این ســبک در قرن نهم )ه.ق( 
کــّرات اســتفاده شــده اســت. بــرای نمونــه می تــوان  و پــس از آن بــه 
و  برلیــن، 849ق(   ،Ms. or. quart. 1970( اســکندرنامۀ بحــری بــه 
مجموعۀ دواوین )شماره ی 158، حالت افندی، سده 9 ق( و ده ها 

کرد.  نسخۀ دیگر اشاره 
که  کنــارِی متــن: این شــیوه  ب-2: نــگارِش مــورب، در حاشــیۀ 
گفتۀ صفری آق قلعه، بعد  کتابِت ســه ســتونی موســوم اســت، به  به 
گرفتــه اســت )صفــری آق قلعــه، 1390، 258( و  از ســدۀ نهــم شــکل 
بیشــتر در نســخه های منظــوم بــکار برده شده اســت. در این شــیوه، 
هــر صفحــه دارای دو ســتون افقی و یک ســتون مورب بــرای نگارش 
اســت )تصویــر10(. بنابرمشــاهدات نگارنــدگان، ایــن شــیوه در حجم 
کمی )در حّدِ چندین صفحه در یک نسخه(، قبل از قرن نهم  بسیار 
نیز بکار برده شده اســت. در چند صفحه از نســخۀ )شماره ی1764، 
ملــک، 725ق( و در دو صفحه از نســخۀ )شــماره ی 1417، مجلس، 
گرفته شده اســت در این صفحــات، ابیاتی  739ق(، ایــن شــیوه بکار 
کنار هم نوشــته شــده و در ســتون ســوم است  در دو ســتون افقی در 
کتابت شده اند. در مجموعۀ سفینۀ تبریز  که ابیات به صورت مورب 
که بالغ بر دویست رساله  )شــماره ی14590، مجلس، 723-721ق( 

خ 800  تصویر8- جابجایی محل قرارگیری لچکی در حاشیه، صفحۀ36،دیوان قاسم انوار، مور
قمری.

)Ms. or. oct. 2150 مأخذ: )کتابخانۀ برلین، شمارۀ 

بررســی رونــد تکامــل و نقــش مورب نویســی در صفحه آرایِی نســخ خطی از 
سده چهارم تا نهم هجری
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کمی  را در خــود جــای داده اســت هــم، ایــن شــیوه در حجــم بســیار 
که این بــار در یک صفحــه، چهار  مشــاهده می شــود؛ بــا این تفــاوت 
کنار هم در سمت  کتابت شده و دوستون در  ســتون به صورت افقی 
چِپ صفحۀ ســمت چپ به صورت مورب. در صفحه ای دیگر از این 
کتابت چهار ستون به صورت افقی و تنها یک ستون  نســخه، شــاهد 
بــه شــکل مــورب هســتیم. از نمونه هــای هنــری و زیبــای این گونه از 
صفحه آرایــی، می تــوان بــه ُجنــگ اشــعار )شــماره ی5۳۱۹، ملــک، 
کاغذ اجازه  کرد. در نســخه های بیاض چون قطع  ســده۱0ق( اشــاره 
کل متــن بیشــتر  کمتــر، امــا مورب نویســِی  نمــی داد، حاشیه نویســی 
دیده می شــود. در ُجنگ اشــعار )شــماره ی5۱۱5، ملک، سده۱۱ ق( 
کتابت شده است،  کل اشعار به صورت مورب  در قطع بیاض، نه تنها 
بلکــه در شــش صفحــه از این نســخه، متون نثر نیز بــه صورت مورب 
کاتــب در ایــن نســخه، بخش بندِی  در دو ســتون نــگارش شــده اند. 
قســمت های مختلف اشعار )پایان یک بخش و شروع بخش بعدی( 
را از طریق تغییر جهت دادن سطور مورب نویسی انجام داده است. 

مورب نویســی در حاشــیه، در ســده های بعــد تــا حــدی پیشــرفت 
کــه بخــش حاشــیه مورب نویســی شــده، خــود متــن قلمداد  می کنــد 
در  می شــود.  گرفتــه  نظــر  در  آن  بــرای  دیگــری  بیــاض  و  می شــود 
مجموعه هایی که پیش تر معرفی شد ) شماره ۱5۸۹ کتابخانه کوپریلی 
  Add msاستانبول، 754- 756ق( و ُجنگ اسکندرسلطان )شماره ی
کاغذ نانوشــته بیرون  27261، بریتانیــا، ۸۱4ق( نیــز بیاضی )در معنای 

گرفته شده است.  متن( برای حاشیه های هنری در نظر 

بخشسوم:موربنویسیدرانجامههاوقطعات

نــگارِش مــورب در قطعــات خوشنویســِی قــرن هفتــم نیــز دیــده 
 ، H 2310, fol . 102 b می شود. برای مثال در مرقع بایسنغر )شماره ی

توپقاپو، 6۹0 ق(، یاقوت مستعصمی در قطعه ای رقم خود را به صورت 
مــورب نوشته اســت )تصویــر۱۱(. غالبــًا مورب نویســی در رقــم و تاریخ و 
گرفته اســت. برای نمونه در قطعــه ای دیگر از  انجامــۀ قطعــات صورت 
مرقع بایســنغر )شــماره ی,fol. 45b H 2310، توپقاپو، 74۳ق( به خط 
خ 74۳ ق نیز، تاریخ به صورت  گردان یاقوت( مور کاملی )از شــا ارغوِن 
.)Roxburgh, 2005, 47 :مورب نوشــته شــده اســت )برای تصویرنــک
گــر ســخن ریشــار در مورد نســخۀ روضه الناظــر و نزهه  همچنیــن ا
که احتمااًل از روی  الخاطر )شــماره ی arabe 3366، فرانســه، ۸0۲ق( 
کتابت شده است )ریشــار، ۱۳۸۳، 70( صحیح باشد،  نســخۀ یاقوت 
که در این نســخه، مورب نویســی های هنری دیده می شــود،  از آنجــا 
کــه در دیگر آثــار یاقوت هم مورب نویســی  پــس ایــن احتمــال می رود 
که الزامًا مستنسخان، شیوۀ  گر چه ممکن بوده  وجود داشته است. ا

تصویــر10-الگــویصفحــهآرایــیبهشــیوۀســهســتونیدرقرن
نهمقمری.

تصویر9:نمایشنحوۀکتابتبهشیوۀسهستونیدرمتنوموربنویسیدرحاشیهبابکارگیریلچکی،صفحات103و203،
ُجنگاسکندرسلطان،مورخ۸1۴قمری.

)Add ms 27261مأخذ:)کتابخانۀبریتانیا،شمارۀ

تصویر11-موربنویســیدررقِمقطعهایبهخطیاقوتمســتعصمیدرمرقعبایســنغر،مورخ
690قمری.

)Roxburgh, 2005,78(:مأخذ
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کاماًل مطابق نسخۀ اصل رعایت نکنند. نمونه ای متفاوت  نگارش را 
کشــف حقایــق نظــم  از مورب نویســی، در مشــارق الــدراری الزَهرفــی 
کتابخانۀ راغب پاشا، 843ق( مشاهده  الدرر )شــماره ی671، ترکیه، 
کرده است  کاتب، انجامه را به صورت مورب از پایین شروع  می شود. 
)برای تصویر نک: حسینی، 1394، نسخه شماره671( و در نمونه ای 

دیگــر، نســخۀ معیارجمالــی و مفتــاح ابو اســحاقی )شــماره ی 427، 
کاتب شــعری را  کتابخانــۀ قاضی زاده محمد افندی، 86ق(،  ترکیــه، 
کتابت نوشته و پس از انجامه به صورت مورب  در اعتذار از خطاهای 
کرده اســت و به این شــکل، بیاِض پایان متن نسخه را پرکرده  اضافه 
اســت )بــرای تصویــر نــک: حســینی، 1393، نســخه شــماره427(.

که یکی از عوامل مهم  بررسی نسخه های متعدد نشان می دهد 
و تأثیرگذار در صفحه آرایی یک نســخه خطی، نحوۀ سطراندازِی آن 
اســت و مورب نویســی بــه عنــوان شــیوه ای در ســطراندازی، باعــث 
ایجــاد تغییرات بســیار مهمی در آن شــده  و در بخش های مختلفی 
از یــک نســخه بکاربــرده شده اســت. اســتفاده از آن در داخــل متن 
هــر صفحــه، موجب ایجاد تنــوع و ممانعــت از یکنواختی هر صفحه 
شــده و بکارگیری آن در حاشــیه، عالوه بر اینکه منجر به استفاده ی  
یــک  بنیان گــذار  شــده،  صفحــه  فضــای  تمامــی  از  بهینــه  و  کامــل 
ســبک جدیــد از نحــوۀ چیدمان ســطور در صفحات نیز شده اســت 
و پیرو اســتفاده از مورب نویســی در داخل صفحات، عناصر تزیینی 
جدیــدی نیــز بــه آرایــه هــای تزیینی یــک نســخه اضافه شــده  از آن 
جملــه، می توان ســرلوح مــورب و مثلثی های تزیینــِی داخل متن را 
کتابت نوشتار،  نام برد. مورب نویســی به عنوان یک شــیوه در نحوۀ 
کتــب ادبــی مــورد اســتفاده قرارگیــرد، در  قرن هــا پیــش از آنکــه در 

کاربــردی و البتــه هنری بــکار برده  جــداول نســخ علمــی به صــورت 
بــا  شــده اســت و حاصــل آن، شــکل گیری جــداوِل زیبــای هنــری 
ترکیب بندی های نظام مند بوده اســت. نحوه ی ورود مورب نویسی 
گام  گام به  از نســخ علمــی به نســخ ادبی، در طی زمان و به صــورت 
صورت گرفته اســت. مورب نویسی در نسخ ادبی، از اواخر قرن ششم 
ع ها و ابیات داخل  )ه.ق( با تک کلمات آغاز شــده و ســپس در مصر
گرفته اســت. مورب نویســی در نهایت به  متــن، مــورد اســتفاده قــرار 
کل یــک نوشــته در داخــل  کّل یــک متــن، در حاشــیه و یــا  صــورت 
که، نســخ  گفــت  متــن، بــکار بــرده شــده اســت. از ایــن رو می تــوان 
علمی الهام بخش مورب نویســی های بســیار زیباِی هنری در نســخ 
ادبــی بوده اند. مورب نویســی از قرن نهــم و پس از آن به عنوان یک 
کمتر از  کــه در  کتــب ادبی اســتفاده  شده اســت، ســبکی  ســبک، در 
نیــم قــرن پــس از تولد خــود در قــرن هشــتم، در قرن نهــم صبغه ی 

کند. هنری یافته و توانســته تا امروز در مســیر تکامل خود حرکت 

نتیجه

پی  نوشت ها

1  از واژۀ مســطر و ســطاره برای خط کش هم اســتفاده می شــده اســت )برای 
یک سطاره صفوی ر.ک: قوچانی، 1382، 222-230(.

2  برای چگونگی ساخت یک مسطره رک: )سید یوسف حسین، 1390، 31(.
بــه آنچــه وصالــی متــن و حاشــیه اســت و در منابعــی ماننــد  اینجــا  3  در 
)دروش، 1395، 70( و یا )مایل هروی، 1372 ، 621( بدان اشــاره شــده اســت، 

نمی پردازیم.
گرفته اند و  4  در ایــن پژوهــش فقــط نســخه های خطــی مــورد پژوهش قــرار 
کــه شــیوۀ نــگارش آنهــا در برخــی منابــع ماننــد آیین دبیــری از  اســناد تاریخــی 
عبدالخالــق میهنــی و یا در ســده های بعد در صبح االعشــی تألیف قلقشــندی 

صحبت شده، درحوزۀ این پژوهش قرار ندارند.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b11001636f/ :5 آدرس نســخه

f74.item.r=arabe%202457.zoom
کاربــرد داشــته اســت.  کتــب، در ظــروف و ســکه ها  6  مــدور نویســی قبــل از 
کتیبه هــای ســنگ قبرهــای دوره عثمانــی )در  بــرای نوعــی از مورب نویســی در 
گورســتان های تاریخــی ماننــد غزه رک: تاریخ غزه فی نهایــه العصر العثمانی من 

ج الحسینی، 2017، اشکال17،20و24(. خالل شواهد القبور )فر
که در 423 نوشــته  7 ایــن نســخه از روی نســخه ای بــه خط خــود ابوریحان 

کتابت شده است. بوده، 
8 بــا توجه به اینکه میکروفیلم های اســتفاده شــده از فهرســت ســه جلدی 
میکــرو فیلم هــا )دانش پــژوه، محمدتقــی، 1348( انتخاب شــده اند و ارجاع به 
مکان نگهداری در آن فهرســت ذکر شــده است، به منظور رعایت اختصار فقط 

شماره فهرست میکروفیلم ها آورده شده است.
کتاب آرایــی نســخ خطــی، اغلــب در متــون تلفیقــی )نظــم -  نثــر( ، از  9  در 
کلماتی چون، بیت، شعر و مانند آنها، در جهت جداسازِی نظم از نثر، استفاده 

می شده است.
10 در انجامه ی این شاهنامه، تاریخ600 دیده می شود که با توجه به نوع خط 
و صفحه آرایی آن، نســخه به احتمال بســیار زیاد متعلق به ســدۀ هشتم است.
بــه  باشــد  کــه معلــق  نســخه ای  بــه  نظــام نسخه شناســی  11  محشــی: در 
کتابت شــده اســت )مایل  که در حاشــیه نســخه  توضیحــات مربــوط بــه متن، 

هروی، 1372، 779(. 
 12  )و نیز نک: ابن الصالح، 1986، 193-200(.

ح و حاشــیه نک: به حاشیه نویســی در دانشــنامه   13  برای تفاوت های شــر
جهان اسالم جلد1 )بنیاد دائره المعارف اسالمی، 1375، 5702(.

 14  برای تصویر رک: مقدمه النوادر )ابن مسحل، 1961، 14(.
کرانه هــای ســه گانه صفحــات  15  هامــش: در مصطلــح نسخه نویســی، بــه 
کتابت  کاتب، یا ادامه عبارت و مطالب متن را بر آنها  که  گویند  نســخه، هامش 
کتاب یا رســاله ای  کتابی اختصاص می داده و بر هامش  می کرده و یا متن را به 

دیگر می نویسانده است )مایل هروی، 1372، 828( 
کاتــب، تــراب اقــدام الفقرا درویــش منصــور در پایان  کــه  16  البتــه تاریخــی 
کم ســواد می شناساند. ارتباط وی با درویش  کاتبی  نســخه زده اســت، وی را 
نیازمنــد  بریتانیــا(  کتابخانــه   ،8193 or یــزد )شــمارۀ  کاتــِب نســخۀ  منصــور، 

پژوهشی دیگر است.

بررســی رونــد تکامــل و نقــش مورب نویســی در صفحه آرایِی نســخ خطی از 
سده چهارم تا نهم هجری
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tudying Islamic manuscripts and different art, 
which enriched them as masterpieces show 

that different factors and elements are employed 
to obtain artistic vision and composition. Calligra-
phers, painters and illuminators works of art are 
unified in a pleasant and beautiful appearance. The 
Islamic manuscripts are written in different types of 
scripts, languages but almost all of them are writ-
ten in Arabic alphabet, which is written from right to 
left. A ruler called Mastar is used to adjusting text 
rows in the pages. However, sometime the text is 
written diagonal. One of the factors, which caused 
to develop a new form of writing and as its conse-
quence, a new form of combination in calligraphy 
and painting in Persian manuscripts, which is writ-
ing texts diagonally. Writing diagonally started at 
first in the scientific manuscripts and it developed 
in the 9th century while Nastaliq script selected for 
writing artistic manuscripts. Then in Safavid (1501-
1721 A.D) and Qajar (1796-1925 A.D), periods 
writing texts diagonally became more complicated 
somewhere it is heard to read the text. Writing text 
diagonal resulted in a variety in page layout and 
also it resulted in using all the page space for writ-
ing. Writing text diagonally in Islamic manuscripts 
at first was appeared in scientific manuscripts. In 
Addition, some necessaries such as lack of enough 
space for writing, comments, corrections or trans-
lations caused to write text diagonally. Writing di-
agonally at first was appeared inevitable but Muslim 
artist used it as a decorative element in the page 
layout. The diagonal texts in first poetry books are 
special words, which separate prose text from po-
ems. In scientific manuscripts, the words, which 
were written in the tables, were diagonal due to   the 

S length of the words and limited spaces for writing. 
Writing diagonally then appeared in the last part of 
text, in the end of manuscripts or before a paint-
ing or illumination in the manuscripts. The oldest 
manuscripts which have diagonal writing in the text 
is a work of Saadi belongs to 721 Hijri .Writing texts 
diagonally then was extended to margins and made 
a different type of layout. This enable copyist to 
write different works in a codex, but also it created 
a diagonal illumination:  Diagonal Tazhib, on top of 
diagonal text, which became a usual ornament in 
Shiraz manuscripts .The oldest manuscript which 
have some complete works in margins, which are 
written diagonally, is a collected work from 754-756 
Hijri. Making texts diagonal are often seen in liter-
ary texts and became a main factor in manuscript 
layout .There is not a study on the origin of diagonal 
writing and its improvement. The authors here try 
to find the early manuscripts with diagonal writing, 
how it became a decorative factor and how it in-
fluenced other elements in manuscript decoration. 
Diagonal writing both as artistic calligraphy or usual 
handwritings are studied here .Some early manu-
scripts studied and the oldest diagonal writing were 
identified from 10th century, which appeared in sci-
entific manuscripts before literary works.
 
 Keywords
Islamic Manuscripts, Diagonal Writing, Layout, 
11th-15th Centuries.
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