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کانون ها و ویژگی هاى کتابت در خراسان بزرگ: 

دوره تیموریان و صفویان

وحید توسلی | حبیب اهللا عظیمی

هدف: شناخت کانون ها و آداب کتابت نسخه های خطی خراسان بزرگ در دوره های 
تیموری و صفوی که از مهم ترین کانون های کتابت و استنساخ در ادوار مختلف 

تاریخی ایران است.

روش شناسی: به روش سندی کتابخانه ای و  نسخه پژوهی، انجامه (رقم کاتب)۴۵۰۰۰ 
نسخه خطی فهرست شده در کتابخانه آستان قدس رضوی، نسخه هایی که محل و 

تاریخ کتابت آنها در خراسان بزرگ و در دوره های تیموری و صفوی بود شناسایی 

شد که شامل ۴۴ نسخه خطی گردید. سپس براساس هدف و محل کانون های کتابت 

و استنساخ خراسان بزرگ ویژگی های مربوطه مورد بررسی قرار گرفت. 

کانون  به  مربوط   (٪٦٤) نسخه   ٢٨ تعداد  بررسی  مورد  جامعه  میان  از  یافته ها: 
دانشمندان، همچنین ١٠ نسخه (٢٣٪) مربوط به کانون دیوانی، و ٦ نسخه (١٣٪) 

مربوط به کانون وراقان بود. در کانون دانشمندان حاشيه نویسی ٨٩٪ و تصحیح 

٩٢٪؛ در کانون دیوانی زیبانویسی ٩٠درصد و کیفیت خط (عالی و ممتاز) ٧٠٪ و 

تزیینات ٨٠٪؛ و در کانون وراقان زیبانویسی ٦٧٪، کیفیت خط (خوش) ٦٧٪، و غلط 

امالیی ١٠٠٪ ديده شده است.

نتیجه گیری: با مطالعه ویژگی ها و آداب کتابت هر کانون می توان به اهداف، علل 
شكل گريی، و محل کتابت نسخ پی برد.

استنساخ، تیموریان، صفویان، خراسان بزرگ، نسخه خطی، كتابت، تاريخ، نسخه نويسی



۱۹۴
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره ۲۸ ، شامره ۴(زمستان ۱۳۹۶) 

مقدمه
کانون نسخه نویسى خراسان بزرگ یکى از پایگاه هاى غنى فرهنگ و تمدن ایرانى و 
اسالمى است که پایه و مایه اى بس کهن و اصیل دارد و سالیان درازى بر قلمرو تمدن 
اسالمى تأثیرگذار بوده است. نسخه هاى دست نویس و کتاب هاى ارزنده اى که معرف 
حشمت و شکوه این سرزمین است می تواند زوایاى علمى و هنرى این سرزمین را 

به نمایش گذارد. 
ثمره شبکه هاى نسخه نویسى، هزاران نسخه خطى بوده است که آنها را از چند منظر 
مى توان بررسى کرد:  1) تاریخى، 2) اعتبار صحت مندرجات، مطالب و کیفیت ضبط 
کلمات و چگونگى ثبت عبارات، و اینکه مؤلّفان یا شاگردان شان یا کاتبى آگاه به اصول 
و موازین آنها را کتابت کرده است، 3) از نظر مقابله و عرض یا مؤلف و دانشمندى که 
آنها را سماع کرده است، و 4) وجود حواشى و تعلیقات و امضا. گروه بندى نسخه هاى 
خطى، بحث انواع کانون هاى کتابت را پیش می کشد که از دیدگاه تصحیح، پژوهش و 

شناخت بهتر نسخه هاى خطى ارزنده است (مایل هروى، 1369).
کانون هاى کتابت و استنساخ به عنوان اصلی ترین مراکز تهیه و توزیع نسخه هاى 
خطى و رواج علم در دوره هاى اسالمى براساس انگیزه هاى دینى، فرهنگى، اقتصادى 
و سیاسى شکل گرفته است. کاتبان و نسخه نویسان در هریک از کانون ها، آداب و 
اصولى را در کتابت رعایت می کردند که از راه بررسى تاریخى و مراجعه به اصل 
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کانون ها و ویژگي های کتابت در 
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نسخه هاى خطى می توان آنها را بازشناخت. با توجه به اینکه بخشى از نسخه هاى 
خطى و آثار دوره هاى تیموریان و صفویان در درگیري هاى فرقه اى و مذهبى ناحیه 
کانون هاي  شناخت  حاضر،  پژوهش  اصلی  مسئله  لذا  است.  رفته  میان  از  خراسان 
استنساخ و کتابت (دانشمندان، کانون دیوانی، وراقان) و آداب کتابت نسخه هاى خطى 

در خراسان بزرگ در این برهه تاریخی است.
با توجه به ویژگی هاى این کانون ها و شبکه هاى حوزه استنساخ و نسخه نویس، 
که هرکدام داراى آداب ویژه اي بودند می توان هدف، علت هاى شکل گیرى، و محل 
کتابت آنان را مشخص کرد. منظور از آداب کتابت، بازشناسی و بازیابی مشخصاتى 
از کاتب، زمان، و محل استنساخ در انجامه نسخه هاى خطى، یادداشت هاي ظهریه، 

حواشی کتاب، خط، و تزئینات است.
متون  قدیم،  اصیل  کتاب هاى  خواندن  به  رغبتى  باید  که  آن چنان  دوره،  این  در 
علمى، و تاریخى نبود. نوشتن متونى که جوهرمایه مملکت مدارى صفویان و وسیله 
پیشرفت حکومت و نشر عقاید و نظام فکرى آنان بود مجالى نگذاشت که ایرانیان به 
آثار قدیم و افکار گذشته خود بپردازند و متون کهن را از کنج فراموشى به در آورند 
سال هاى  در  منتشرشده  کتاب هاى  و  مقاالت  مرور  با  پژوهشگران   .(1347 (افشار، 
گذشته نتوانستند به آثار پژوهشى اصیلى دست یابند که در آنها با بررسى نسخه هاى 
خطى، کانون هاى استنساخ خراسان بزرگ در عهد تیمورى و صفوى را بررسى کرده 
باشد و صرفًا پژوهش هایى شناسایى شد که به صورت نظرى اشاراتى به این موضوع 
داشتند. در ادامه، مطالبى که می تواند در تحلیل یافته هاى پژوهش مورد استفاده قرار 
گیرد و ارتباطى هر چند اندك با پژوهش حاضر دارد، به تفکیک هر کانون ذکر شده 

است.

 کانون دانشمندان
مایل هروى (1380، ص 147) معتقد است که دانشمندان و طالبان علم - که با شیوه 
و قابلیت هاى خود به نشر و تکثیر فرهنگ مى پرداختند - اگرچه نتوانستند نسخه هاى 
و  صدها  توانستند  اما  کنند  تهیه  کتاب آرایى  و  نسخه نویسى  حوزه  در  هنرى  نفیس 
هزاران نسخه مضبوط و استوار کتابت و استنساخ کنند. کتابت یا استنساخ کتاب ها از 
امورى بوده که بر اعتبار دانشمندان مى افزوده و دانش آنان را مستحکم می کرده است. 
جامع ترین توصیف از نسخه نویسى دانشمندان را عباس قمى (1358ق.، ص 425) 
بیان داشته است: "وراقت، حرفه اى بود که بسیارى از علما براى خود برگزیده بودند 
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و وظیفه آنان استنساخ کتب، تصحیح، تجلید و فروش آنها بود.
دوره  مدارس  از  بودند.  دانشمندان  استنساخ  کانون هاى  اصلی ترین  از  مدارس 
مدارس  این  به  می توان  است  شده  یاد  آنها  از  منابع  در  که  بزرگ  خراسان  تیمورى 
و   64 1378،ص  (خواندمیر،  اخالصیه  به نام  نوایى  علیشیر  امیر  مدرسه  کرد:  اشاره 
بلخ  اوغالندر  خضر  بنت  آغا  ملکه  مدرسه  خرگرد (848ق.)،  غیاثیه  مدرسه   ،(154
(خواندمیر، 1333،ص 629/3)، مدرسه تومان آغادر قصبه کوسویه هرات (سمرقندى، 
 ،1333 (خواندمیر،  هرات  در  صدر  لطف اهللا  موالنا  مدرسه   ،(124  /2 ص   ،1342
هرات  جامع  مسجد  جنب  در  قائنى  محمد  جالل الدین  موالنا  مدرسه  ص 639/3). 
مشهور به مدرسه پیشبرد (خواندمیر، 1324، ص 104)، مدرسه امیر قربان شیخدر 
هرات (زمچى اسفزارى، 1338، ص 6/ 717)، مدرسه گوهرشاد، مدرسه پریزاد از 
نزدیکان شاهرخ و مدرسه یوسف خواجه (843 ق.) در مشهد، مدرسه میرزا الغ بیک 
در سمرقند، مدرسه امیر فیروزشاهى و مدرسه بیگه سلطان بیگم زوجه سلطان حسین 
است  یافته  شهرت  "بدیعیه"  به  میرزا  بدیع الزمان  پسرش  نام  به  که  هرات  در  بایقرا 
(صفا، 1364، ج 1، ص83). با حاکمیت صفویان، پررونق ترین و باشکوه ترین مدارس 
علمیه با بهترین امکانات وقفى پا به عرصه وجود گذاشتند. مدارس علمیه نواب، حاج 
عباسقلى   ابدال  خان،  خان،  خیرات   جعفر،  میرزا  پایین پا،  فاضل خان،  باقریه،  حسن، 

خان، و مالتاج از یادگارهاى این دوران هستند (پسندیده، 1385، ص 55).
فدایى (1386، ص 13) مبانى آموزشى، تعلیم و تعلم و تأکید بر نگارش و کتابت 
که  است  داشته  بیان  و  دانسته  دانشمندان  کانون  در  استنساخ  انگیزه هاى  دیگر  از  را 
نسخه نویسى در مراکز آموزشى، اعم از مدارس، مساجد، خانقاه ها، نظامیه ها و مراکز 
علمى مانند رصدخانه ها انجام می شده است. همچنین، بشرى (1390) به این نکته 
اشاره کرده است: "در کانون دانشمندان، کتبى که در حیات پدیدآورشان استنساخ و 
تکثیر می شده اند، بعضًا این امتیاز را داشته اند که به نظر مؤلف برسند. نسخه هایى که 
در چنین شرایطى تولید می شده اند اغلب داراى یک یا چند گواهى بودند که نشانگر 

نظارت پدیدآور بر روند استنساخ بوده است".

 کانون دیوانى
مرور منابع درباره کانون هاى دیوانى خراسان در این دوره ها بیانگر پیشینه اندك 
در این حوزه است. با وجود این، کانون هاى دیوانى و کتابخانه هاى سلطنتى از مراکز و 
کانون هاى مهم خراسان بزرگ هستند که تحت نظر و حمایت دربار فعالیت می کردند. 
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به گونه اى که در عریضه احمدبن عبداهللا حجازى در باب کتابخانه هاى دیوانى تیموریان 
آمده است: "در کتابخانه هریک از ایشان [امیران تیمورى: ابراهیم سلطان، بایسنغر، 
الغ بیک، شاهرخ میرزا] جماعتى از فضال- از ناسخ، مذّهب، مصور و صحاف- بودند 
هروى  مایل   .(288 ص   ،1389 اوغلو،  (نجیب  نبود"  نظیرى  عالم  در  را  ایشان  که 
(1372) معتقد است کاتبان از اعضاى الینفک دربارها و داراى قدر و منزلت سیاسى و 
اجتماعى بودند و ده ها نسخه مصور مذهب در کتابخانه هاى دیوانى ساخته و پرداخته 
می شد. در شهر مشهد بهرام میرزا (-956ق.) و پسرش ابراهیم میرزا از شاهزادگان 

صفوى کتابخانه  عظیمى داشتند. 

 کانون وّراقان
متوارى سورکى (1384، ص 58) در پژوهش خود به این یافته رسید که کانون 
وراقان نسخه هاى خطى توسط کاتبان و خوش نویسان حرفه اى شکل گرفته و کاتب 
آرایشى  بود  ممکن  نسخه ها  این  مى پرداخت.  کار  این  به  اجرت  دریافت  با  نسخه 
باشند که در اصطالح به آنها تحریرى مى گویند. مایل هروى ( 1369، ص 40) بیان 
خصیصه هاى  بیشتر  صفویان  و  تیموریان  دوره هاى  در  "خوش نویسان  است:  داشته 
زیبایى شناسى و هنري مد نظرشان بود و به سنت هاى علمى سماع دادن، مقابله کردن 
وفادار  این،  وجود  با  می کردند".  توجه  کمتر  نسخه نویسى  در  رسانیدن  عرض  به  و 
بعضًا  و  خوش نویسى  نهم،  سده  از  که  دریافت  خود  پژوهش  در   (1380) مرادى 

تندنویسى جز عادات و آداب نسخه نویسى شد. 
همچنین، تفکیک امور مربوط به نسخه پردازى در کانون نسخه نویسى دیوانى سبب 
تقویت این امور در کانون وّراقان نیز شد، به طورى که هریک از اصناف مرّکب ساز، 
مجلِد، کاغذگر، مذّهب و خطاط براى گسترش و پیشرفت شغل  خود دقت بیشترى 
می کردند و این کارها حالت تخصصى پیدا کرد. در دوره صفوى، اصناف شاغل به 
نسخه پردازى  کانون  هم،  از  جدا  اما  وسیع،  مکانى  در  کتاب آرایى  و  نسخه پردازى 
وراقان و کتاب فروشان را اداره مى کردند. همچنان که محمدعلى صحاف در اصفهان 
به کار جلدسازى، میرعرفان به کتاب فروشى، و زین العابدین خوزانى به مرّکب فروشى 

اشتغال داشتند (دولتشاه، 1366، ص 313).
با بررسى پیشینه پژوهش مشخص مى شود که خراسان بزرگ در طول تاریخ از 
مراکز گسترش علم و فرهنگ اسالمى بوده و هزاران نسخه خطى در آن تألیف و 
کتابت شده است، اما کمتر پژوهشی به تحلیل ویژگی هاى کتابت و استنساخ در اصل 
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نسخه هاى خطى پرداخته است. به همین دلیل، در پژوهش حاضر به این مهم پرداخته 
شد.

روش شناسی
پژوهش حاضر از نوع توصیفى – تحلیلى است که با روش سندي-کتابخانه اي انجام 
شد. با توجه به اینکه کتابخانه آستان قدس رضوى در مشهد مقدس به عنوان یکى از 
مراکز دینى و علمى خراسان بزرگ در دوره هاى تیموریان و صفویان شناخته مى شود 
منابع این کتابخانه به عنوان جامعه آمارى در نظر گرفته شد. ابتدا با بررسى انجامه (رقم 
کاتب) در 45000 نسخه خطى فهرست شده در کتابخانه آستان قدس رضوى، تعداد 
44 نسخه خطى که کانون کتابت آنها توسط کاتب مشخص شده بود  شناسایى شد 
و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (28 نسخه مربوط به کانون دانشمندان،10 نسخه 

مربوط به کانون دیوانى و 6 نسخه مربوط به کانون وراقان).

یافته ها
 کانون هاي کتابت و استنساخ

نظر  مد  خطى  نسخه هاى  استنساخ  از  که  بهره بردارى  نوع  و  کاربرد  به  توجه  با 
با  مطابق  که  گرفت  شکل  خطى  نسخ هاى  استنساخ  کانون هاى  نام  با  مراکزى  بود 
پیشینه پژوهش می توان دریافت که بخش اعظم نسخه هاى خطى در میان سه کانون 
نسخه نویسى واقع شده اند: 1) کانون دانشمندان که شامل نسخه هاي مدرسى و براى 
سالطین  و  حکام  براى  که  دیوانى  کانون   (2 مى شوند؛  تألیف  دانش  نشر  و  تعلیم 
در دربار و دیوان فعال بود؛ 3) کانون وراقان که کاتب با دریافت دستمزد یا براي 
فروش اقدام به کتابت نسخه هاى خطى می کرد. در جدول 1 کانون هاى نسخه نویسى، 

علت هاى شکل گیرى، و محل کتابت نشان داده شده است.

جدول 1. کانون هاى نسخه نویسى در تمدن اسالمى

محل کتابتعلت های شكل گريیکانون های نسخه نویسی

مدرسه، مسجد، خانقاهدرسی،  تعلیم و تربیتدانشمندان

دستگاه های رسمی حکومتی، دیوانیتبلیغات، فرهنگی و سیاسی حکومتدیوانی

اقتصادیوراقان
بازار وراقان، حجره های کتاب فروشان، 

محل شخصی کاتب
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با توجه به یافته هاى جدول 1 و پس از بررسى جامعه پژوهش (44 نسخه خطى) 
که داراى کامل ترین مستندات مربوط به کانون هاى نسخه نویسى خراسان بزرگ در 
دوره مورد بررسی بودند کانون هاى نسخه نویسى شناسایى شد که اطالعات آن در 

جدول 2 ارائه شده است.

جدول 2. توزیع فراوانى کانون هاى استنساخ نسخه هاى خطى خراسان بزرگ در دوره هاى 
تیمورى و صفوى

درصدتعدادکانون های نسخه نویسیردیف
۲۸۶۴دانشمندان۱

۱۰۲۳دیوانی۲

۶۱۳وراقان۳

همان گونه که در جدول 2 مشاهده می شود، بیشترین کانون استنساخ مربوط به 
درصد  با 13  وراقان  کانون  به  مربوط  آن  کمترین  و  درصد  با 64  دانشمندان  کانون 

است. 

 ویژگی هاي نسخه هاى کانون دانشمندان
در این پژوهش، 28 نسخه خطى (64 درصد) مربوط به کانون دانشمندان بود. 
با بررسى دقیق این نسخه ها مشخص شد نسخه هاى کتابت شده در فاصله سال هاى 
822ق. تا 1122ق. در مدارس کتابت شده که شامل این مراکز است: مدارس سلطان 
الغ بیک و امیرترخان در سمرقند؛ مدارس پایین پا، فاضل خان، خیراتیّه، سمیعیّه، جعفریّه، 
عباسیّه، چهارباغ، فاضلیه و پریزاد در مشهد؛ مدارس امیرفیروز شاه، سبزبرامان، پابوس 
و سلطان آغا در هرات؛ مدرسه امیر عرب بخارا؛ مدرسه شرفیه سبزوار و مدرسه اى در 
نیشابور. در جدول 3 توزیع فراوانى نسخه هاى خطى کتابت شده در کانون هاى کتابت 

دانشمندان در خراسان بزرگ آورده شده است.

جدول 3. توزیع فراوانى نسخه هاى خطى کانون دانشمندان
سبزوار، نیشابور و بخاراهراتسمرقندمشهد

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

۱۴۵۰۷۲۵۴۱۴۳۱۱
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همان طور که مشاهده می شود مشهد با 14 نسخه خطى (50 درصد)، محل کتابت 
بیشترین نسخه خطى در کانون دانشمندان است و سبزوار، نیشابور و بخارا هر کدام 
با یک نسخه خطى (در مجموع 11 درصد) داراى کمترین نسخه خطى استنساخ شده 

کانون دانشمندان هستند.
و  به ندرت  غلط نویسى  که  داد  نشان  دانشمندان  کانون  خطى  نسخ  دقیق  بررسى 
تندنویسى، زیبانویسى و تزیینات در نسخه هاى این کانون مشاهده نشد. از مجموع 
دانشمندان  کانون  نسخه هاى  از  درصد)   89) عدد   25 بررسى  مورد  نسخه هاى 
که  داشتند  متن  عبارات  شرح  و  لغات  توضیح  مقابله،  و  تصحیح  مانند  حاشیه هایى 

توزیع فراوانى آنها در جدول 4 ارائه شده است.

جدول 4. توزیع فراوانى ویژگی هاى حاشیه نسخه هاى خطى کانون دانشمندان

ذکر نام منبعرشح عبارتتوضیح لغاترکابهتصحیح کاتب

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

۲۳۹۲۲۳۹۲۱۲۴۸۱۹۷۶۱۱۴۴

طبق یافته هاى جدول 4 تصحیح متن 23 عدد (92 درصد) از نسخه هاى حاشیه دار، 
توسط خود کاتب انجام شده و نشان آن "صح و صـ" است که  شامل تصحیح اغالط 
نسخه هاى  حواشى  از  درصد)   48) عدد  همچنین 12  است.  متن  سقطاط  و  امالیى 
کانون دانشمندان داراى توضیح لغات بوده و 11 عدد (44 درصد) از این حواشى نام 
منابعى همچون: " قاموس، صحاح اللغه، کنز اللغه، شرح مفتاح، و شرح ارشاد" را ذکر 
کرده اند. عالوه بر آن، 19 عدد (76 درصد) داراى شرح عبارات متن با نشانه هایى 
چون: "منه، منه رحمه اهللا، منه دام ظله، منه حفظ اهللا، منه سلم اهللا، منه قدس سره، مد 
ظله، فتح سلم اهللا، ..." در حاشیه بوده و 23 عدد (92 درصد)  نسخه ها داراى رکابه 

است.
ویژگی هاى انجامه در نسخه هاى کانون دانشمندان در جدول 5 نشان داده شده 
است. بیشترین فراوانى تاریخ نسخه هاى مورد بررسى شامل روز، ماه، و سال است و 

در رابطه با شکل انجامه بیشترین  آن شامل شکل مثلث است. 
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جدول 5. توزیع فراوانى ویژگی هاى انجامه نسخه هاى خطى کانون دانشمندان
تاریخ انجامه

شکل انجامهجمله دعاییذکر نسخه ماخوذ(روز، ماه، سال)
(مثلث)

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

۱۳۴۶۳۱۱۱۳۴۶۱۸۶۱

همچنین، در حدود نیمى از نسخه ها متغیرهاى مورد بررسى در انجامه مشاهده 
شد به جز متغیر نسخه مآخوذ که با 3 عدد (11 درصد) کمترین مقدار را در انجامه ها 

به خود اختصاص داده است.

 ویژگی هاى نسخه هاى کانون دیوانی
با بررسى نسخه هاى خطى کتابخانه آستان قدس رضوى در دوره هاى تیمورى و 
صفوى، تعداد 10 نسخه از کانون دیوانى براساس شواهد نسخه شناسى، مانند انجامه 
کاتب و تزیینات مربوط به زمان کتابت، مشخص شد که در کانون دارالسلطنه هرات 
و در فاصله سال هاى 823ق. تا 1075ق. استنساخ شده اند. برخى کاتبان این نسخه ها 
از مشهورترین کاتبان و خوش نویسان دربارى بوده اند؛ ازجمله قرآن شماره 1587 به 
کتابت بایسنغر میرزا، قرآن شماره 153 به کتابت عبداهللا طباخ هروى، نسخه شماره 
10579 به کتابت جعفر بایسنغرى، نسخه شماره 10241 به کتابت میرعلى هروى، 
نسخه شماره 8058 به کتابت یارى کاتب، و نسخه شماره 10242 به کتابت سلطان على 
مشهدى. در نسخه هاى این کانون متغیرهاى حاشیه  نویسى همچون تصحیح و مقابله 
مشاهده نشد. درصد فراوانى هر کدام از ویژگی هاى نسخه هاى خطى کانون دیوانى 

در جدول 6 ارائه شده است.

جدول 6. توزیع فراوانى ویژگی هاى نسخه هاى خطى کانون دیوانى

 کتابتکیفیت خطرکابهزیبانویسی
 نسخه  هایکتابت مستقلتزییناتدفرتی

نرث

داد
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داد
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صد
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داد
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صد
در

داد
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داد
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در

۹۹۰۶۶۰۷۷۰۱۰۱۰۰۸۸۰۱۰۱۰۰۶۶۰
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براساس جدول 6 می توان دریافت که 8 عدد (80 درصد) از نسخه هاى یافت شده 
داشتند.  تشعیر  و  دندان موشى،  کتیبه،  جداول،  مذهب،  سرلوح  همچون  تزئیناتى 
همچنین، با توجه به زیبا نویسى در 9 عدد (90 درصد) نسخه هاى مورد بررسى و 
وجود درجه کیفى عالى تا ممتاز در 7 عدد (70 درصد) آنها حسن خط و زیبا نویسى 

در نسخه هاى خطى کانون دیوانى تأیید مى شود.
با بررسى انجامه در نسخه هاى کانون دیوانى (جدول 7) مشاهده شد که در آداب 
کتابت انجامه این کانون، نسخه مأخوذ مورد نظر کاتب نبوده، شکل انجامه در این 
کانون به صورت دفترى بوده، و نیمى از نسخه هاى خطى داراى جمله دعایى بوده اند. 

در 4 عدد (40 درصد) کاتبان تاریخ کامل اتمام کتابت را ذکر کرده اند.

جدول 7. توزیع فراوانى ویژگی هاى انجامه نسخه هاى خطى کانون دیوانى

تاریخ انجامهجمله دعاییشکل انجامه (دفرتی)

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

۸۸۰۵۵۰۴۴۰

 ویژگی نسخ کانون وراقان
با بررسى نسخه هاى خطى می توان به این نتیجه رسید که برخى نسخه هاى خطى 
توسط افرادى انجام یافته که شغل شان کتابت و استنساخ نسخه هاى خطى بوده است. این 
کاتبان معموالً در نامشان لفظ کاتب به کار رفته یا توسط سفارش دهنده اى اقدام به کتابت 

می کردند. در جدول 8 ویژگی هاى نسخه هاى خطى کانون وّراقان ارائه شده است. 

جدول 8. توزیع فروانى ویژگی هاى نسخه هاى خطى کانون وراقان

تصحیح و رکابه
مقابله

غلط 
خط خوشزیبانویسیتندنویسیاختصارنویسیامالیی

داد
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داد
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۵۸۳۵۸۳۶۱۰۰۳۵۰۲۳۳۴۶۷۴۶۷

کلیه  در  امالیى  غلط  وجود   (1 برد:  پى  یافته ها  این  به  می توان   8 جدول  طبق 
نسخه هاى خطى؛ 2) توجه به زیبایى و خوش خطى در 4 عدد (40 درصد) نسخه ها؛ 
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3) اختصارنویسى در نیمى از نسخه ها؛ 4) تندنویسى در 2 عدد (33 درصد) از نسخه هاى 
براي  که  است  حرفه اى  کاتبى  تندنویسى  و  بیت نویسى1  از  حاکى  که  کتابت شده 
معیشت به کتابت مى پرداخته است. در جدول 9 ویژگی هاى انجامه نسخه هاى خطى 

کانون وراقان ارائه شده است.

جدول 9. توزیع فراوانى ویژگی هاى انجامه نسخه هاى خطى کانون وراقان

تاریخ انجامهجمله دعایی شکل انجامه

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

۶۱۰۰۳۵۰۲۳۳

از  نیمى  در  دعایى  جمله  کانون  این  در  که  کرد  مشاهده  می توان   9 جدول  در 
انجامه ها وجود داشته و شکل انجامه در این کانون به صورت مثلثى و در 2 عدد (33 

درصد) نسخه ها تاریخ کامل (روز، ماه، و سال) اتمام کتابت ذکر شده است.

نتیجه گیرى
خراسان بزرگ در طول تاریخ از مراکز گسترش علم و فرهنگ اسالمى بوده و هزاران 
نسخه خطى در آن تألیف و کتابت شده است. دوره تیموریان ( 782 تا 911ق.) یکى 
از اعصار زرین تاریخ خراسان، بلکه فالت ایران است (ناصرى داوودى، 1378، ص 
11). در نسخه نویسى این دوره، خط نَسخ از اسلوب کهن دوره شد و طرزى کامًال 
زیبا یافت. در این دوره، شعر فارسى گسترش یافت. به گفته صفا (1364، ج 4، ص 
110) از میزان تألیفات به زبان عربى کاسته شد و شمار کتاب هاى فارسى در حوزه 
ادبى افزون گشت. ویژگی هاى نسخه نویسى کانون نسخه پردازى دوره تیموریان توسط 
وحدت  بانى  صفویان،  کرد.  پیدا  ادامه  هرات  و  تبریز  بخارا،  در  شیبانیان  و  صفویان 
سیاسى، مذهبى و نظامى ایران شدند و در قلمرو اجتماعى نوعى یکپارچگى و مسئولیتى 
واحد در میان مردم ایران پدید آوردند. نخستین عامل عمده در ایجاد وحدت این دوره 

گرایش مردم ایران به مذهب تشیع به عنوان مذهب رسمى دولتى بود.
در پژوهش حاضر مشخص شد که بیشتر نسخه هاى خطى را می توان با توجه 
به اهداف کتابت و استنساخ در سه کانون نسخه نویسى دانشمندان، دیوانى، و وّراقان 

طبقه بندى کرد. 

1.  اصطالحى در کتابت نسخه هاى 
افشار،  از  نقل  به  است.  خطى 
مفهومى است که دستمزد کاتبان 
مشخص مى  گردید و ناچار بودند 
پر»  «سطر  اصطالح  به  که 
کتابت کنند (خواجگى اصفهانى، 

1368، ص 6).
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آداب  استنساخ  و  کتابت  اهداف  به  توجه  با  نسخه نویسى  کانون هاى  از  هرکدام 
ویژه اى داشتند. در این پژوهش با واکاوى نسخه هاى خطى، آداب کتابت در هرکدام 
از کانون ها شناسایى شد که در مقایسه با پژوهش هاي پیشین، نتایج زیر به دست آمد:
1. کانون دانشمندان: درباره این کانون، قمى (1358ق.) از نقش علما در کتابت و 
و  مضبوط  متون  وجود  و  هنرى  نسخه هاى  وجود  عدم  از  هروى (1380)  مایل 
استوار در این کانون یاد کرده است. این نظر با مشاهده نکردن نسخه هاى هنرى 
و داراى اغالط بسیار تأیید شد. ویژگى دیگر این کانون را بشرى (1390) گواهى 
نظارت بر کتابت و استنساخ یاد کرده است. درصد باالى گواهی هاى تصحیح و 
شرح عبارات آن را تأیید می کند و می توان نتیجه گرفت که نسخه هاى این کانون 
داراى حاشیه هایى است که در انگیزه هاى شکل گیرى این کانون (تعلیم و تربیت) 

نقش دارد.
2. کانون دیوانى: نجیب اوغلو (1389) و مایل هروى (1372) مشخص کردند که دو 
کانون مهم دارالسلطنه هرات (شاهرخ و حسین بایقرا) و مشهد (ابراهیم میرزا) از 
مراکز مهم حکومتى در دوره هاى تیمورى و صفوى است که در آنها نسخه هاى 
سلطنتى  مصور و هنرى تهیه می شده است. در این پژوهش، نسخه اى از دربار 
باالى  فراوانى  درصد  و  آمده  به دست  یافته هاى  بررسى  با  نشد.  شناسایى  مشهد 
که  رسید  نتیجه  این  به  می توان  تزیینات  و  خط  کیفیت  زیبا نویسى،  متغیرهاى 
هدف اصلى نسخه هاى کتابت شده در این کانون، زیبایى است، بنابراین، وجود 

نسخه هاى مصور و هنرى در این کانون تأیید شد.
3. کانون وّراقان: ویژگی هاى این کانون با روایتى از دولتشاه (1366) از تخصصى 
شدن امور در این کانون و نظر متوارکى سورکى (1384) و مایل هروى (1369) 
به  توجه  با  هنر،  و  زیبایى  به  کاتبان  توجه  و  آرایشى  نسخه هاى  وجود  بر  مبنى 
ولى  شد،  تأیید  کاتبان  خوش  کیفیت  و  زیبانویسى  همچون  پژوهش  یافته هاى 
بى توجهى به تصحیح (مایل هروى، 1369) و تندنویسى کاتبان (وفادار مرادى، 
1380) با توجه به یافته هاى این پژوهش  تأیید نشد. در کانون وّراقان دوره هاى 
تیمورى و صفوى به حسن و کیفیت خط به جهت دریافت اجرت مناسب توجه 

می شده است.
کانون هاى  خطى  نسخه هاى  تمام  در  کامل  به طور  انجامه  مشخصات  همچنین، 

مورد بررسى قابل مشاهده نیستند و ذکر نسخه مأخوذ داراى کمترین فراوانى است.
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