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 چکیده

وردهای تاریخی بشر در رهت رشد و تکامل علوم از نطشته تا به حال امهمترین دست نسخ خطی از    
ترین ميراث مکتوب رلمداد نمود  کاتبان در حفظ و انتطال این توان آنها را مهمبه نحوی که می ؛اندبوده

خور شأنی انعام فانه تاکنون در مورد این  بطه  رهنگی پاوهپ درسّأدستاورد نطشی  ير رابل انکار دارند  مت
شناسی که مربور به کاتبان می شوند عبارتند از: نام و اثر کاتم، خ  و های نسخهست  مهمترین شاخصه

عالوه بر معر ی نام و آثار کاتبان   ستا تاریخ کتابت، محل کتابت و نگهداری اثر  این پاوهپ بر آن
باشد  نتای  این تحطين مرتب  با ایشان داشتهشناسی های نسخههکرمانی، اشاراتی تحليلی به مهمترین شاخص

حاکی است مونوع علوم دینی حاشز بيشترین  راوانی است که با خطور نستعلين و نسخ به رشته تحریر 
تواند دهور ًنعت    بيشترین تعداد کاتم را داشته که دايل آن میاست  به عالوه ررن سيزدهم  هی درآمده

ی نردد  همدنين نتای  این تحطين در زمينه محل نگهداری نسخ با تابت تلطّسهوات ک یکا طسازی و ارتطا
یعنی دانشگاه تهران،  ،های ایرانترین کتابخانهسایر تحطيطات همخوانی دارد و بيشترین تعداد نسخ در مهم

کتابخانه مرعشی،  کتابخانه معلر و کتابخانه ملک مورود هستند  محل کتابت بيانگر پراکندنی 
 باشد يایی کاتبان و محل سکونت ایشان حدارل در زمان کتابت میرررا 
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 مقدمه. 1
خیی  و کتابییت بییه عنییوان مهمتییرین ابییزار بییرای انتطییال علییوم بشییری بییه نسییلهای بعییدی      

انتطییال علییوم سییهمی بسییزا دارنیید    اسییت  کاتبییان در اییینهمییواره مییورد تورییه بشییر بییوده 
خطییی کییه بییه دسییت مییا رسییيده محصییول هنییر کاتبییان اسییت  هییر  بخییپ عهيمییی از نسییخ

بيییانگر تییاریخ و  رهنیی  دوره کتابییت خییویپ   ،عییالوه بییر محتییوای خییود  ،خطییینسییخۀ
هرریه آنیاهی میا از ایین  بطیه بيشیتر باشید در واری  شیناخت میا از تیاریخ             بنیابراین  ؛است

شییناخت کاتبییان  هییایاسییت  یکییی از مهمتییرین راه ا ییزایپ یا تییه  رهنیی  و هنرنطشییته
شناسییی بيییان خطییی اسییت کییه تحییت عنییوان نسییخه واریی  شییناخت آثییار کاتبییان و نسییخدر
خطییی و معمییو  همییراه بییا   هییای نسییخ شناسییی در  هرسییت شییود  ا العییات نسییخه مییی

 شوند  میا العات کتابشناسی آورده
 بیان مسئله.1-1
-رسيده ما دستهب نطشته از که آثاری و خطینسخ با مرتب  رشتۀ مترینمه شناسینسخه    

 و عمتنوّ است شده استفاده ها  هرست در نسخه یک شناخت برای که هاییاست  شاخصه
- هرست  رسدمی شاخص شصت به اینها معموع  باشدمی متفاوت نونانون مناب  در

کتاب، نام م ار و مونوع محتوای  منا نویسان پر از اراشه ا العات  کتابشناسی مانند
های پردازند  مهمترین شاخصهشناسی میبه بيان ا العات نسخه خطییک نسخه

شناسی نام کاتم، تاریخ کتابت، خ  مورد استفاده برای کتابت و محل نگهداری نسخه
شناسی کاتبان یک منططه رررا يایی مانند نسخ هستند  از  ر ی نردآوری ا العات نسخه

، نویای تاریخ علم،  رهن  و هنر این منططه وه بر معر ی کاتبان و آثار ایشانمان عالکر
 باشد نيز می
 پیشینه تحقیق  .1-2
عنوان بخپ از کار هشناسی بای  و نی دارد و نسخهنگاری در ایران سابطه هرست   

هيچ وره  هم برای کاتبان به شناسی آناما نسخهاست، نر تهنویسی انعام می هرست
توان ارتبا ی بين آنها و این نوشته مسبو  به سابطه نيست  انرره ورود دارند منابعی که می

یا ت که نمن یادآوری به بررسی نوع و ميزان ارتبار آنها  خواهيم پرداخت  ابتدا  هرستی 
برای کاتبان نسخ خطی کتابخانه ملی ملک تهيه شده است  این  5981است که در سال 

سياهه ای )اندکر(  ارد ا العات در مورد کاتبان است  منب  دیگر  هرستی است  هرست 
اسناد مرکزی و مرکزخطی کتابخانۀهایکه خانم پریسا کرم رنایی برای کاتبان نسخه

توس  کتابخانۀ موزه و مرکز  5981اند  این  هرست که در سالدانشگاه تهران تهيه کرده
بخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران را  اسناد معلر شورای اسالمی و کتا
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است و مستطال  به مونوع کاتبان پرداخته است  منب  دیگری که به احا  محتوا و درت شده
نویسان اثر ماندنار شادروان مهدی ل و آثار خوشاذکر آن مایه ا تخار است، کتاب احو

از آن رهت است که ایشان خود بيانی است  ذکر این اثر به عنوان پيشينۀ برای این نوشته 
ًد کتاب و رسااه و اثر مرارعه نموده     و عين به بيپ از یک»کنند که یادآوری می

 ،نونه که خود آوردهنوشته کاتم یا خطار را از ريد نام و نسبت و تاریخ و  ير اینها آن
 (9:  5992)بيانی ، « امروایت کرده

متفییاوت بییا مونییوع اییین نوشییته بییه رییا       محییدود مطییا تی نيییز بییا دررییه ارتبییار       
ای بییا عنییوان کاتبییان دسییت   اسییت کییه بییه آنهییا اشییاره مییی شییود: ابتییدا مطااییه      رسییيده
هییای کهیین کتابخانییه معلییر اسییت کییه توسیی  سییيد محمیید حسییين مرعشییی تهيییه   نوشییته

( بییه رییا  رسییيده اسییت  اییین مطااییه  5932بهییار ،53شییده در معلییه پيییام بهارستان)شییماره 
انیییید  همدنییییين رلیییید دوازدهییییم ن را در رییییدوای تنهییییيم نمییییودها العییییات کاتبییییا

هییای ایییران )دنییا( کییار محطیین نرامییی مصییطفی درایتییی بییه     نوشییتهوارة دسییت هرسییت
اسیت  ایین  هرسیت کیه بیر اسیاس نیام کاتیم تنهیيم           هرست نیام کاتبیان اختصیاد یا تیه    

   (52/ 5983باشد )درایتی، مربور به ارراعات دنا می ،شده
نگاری آثار منا ن رررا يایی، خاًه منططه رررا يایی این حطيطات  هرستدر مبح  ت   

خطی کرمان اثر دکتر نسخیعنی منططۀ کرمان نروری است به کتاب  هرست  ؛پاوهپ
خطی کرمان داریوش کادمی و مریم بدیعی اشاره کرد  این کتاب با نام کامل  هرست نسخ

خطی کرمان در خشده و شامل نسهای بزرگ ایران در دورلد را  در کتابخانه
باشد  این نوشته با مدخل اًلی نام ، دانشگاه تهران و ملک میهای ملی، معلرکتابخانه

ه سرر تحت نام م افان کرمانی به اراشه ا العات ب ،خطی تنهيم یا ته استنوشته و نسخۀ
شخص بوده را نسخی که کاتم آن مبه  در این اثر رااست نویسی پرداختهشيوة  هرست

های این کتاب نمایه باشند  در نمایهاشاره شده و دارای مداخل اًلی عنوان و م ار اثر می
 کاتيان آورده شده که رابل توره است  

 پژوهش ضرورت و اهمیت .1-3
 پيشییينيان از مانییده رییاهبیی آثییار تورییه بییه ایییران تمییدن  رهنیی  و در  هییایاز راه ییکیی 

 هییاینوشییتهدسییت و آثییار  رییین از کییه اسییت مکتییوبی ثميییرا آثییار اییین از بخشییی  اسییت
 و ایرانيیان  تهویّی  ۀمایی  کیه  آثیاری   اسیت رسیيده  میا  دسیت  بیه  خطیی نسیخ  راایم  در خطی

 تییوانمییی کییه نحییوی بییه  هسییتند بییوم و مییرز اییین  نییی  رهنیی  و تییاریخ نویییای
 ایین  بازشناسیی  و حفیظ   دانسیت  نطشیته  ایین  بیه  میا  اتصیال  حلطیه  مهمتیرین  را خطیی نسخ
  است ملل سایر ميان در آن رایگاه و ایران تمدن و  رهن  بيانگر وار  در رآثا
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 کییه آثییاری دسییته یکییی باشییدمییی دسییته دو شناسییی شییاملنسییخه منهییر از خطییینسییخ  
 از اسییت و م اییر ۀنسییخ یییا اًییل نسییخه ،عبییارتیهبیی اسییتکییرده تهيییه آنییرا خییود م اییر
 را آنهییا خوشنویسییان و اتبییانک کییه آثییاری دسییته آن دیگییر  برخوردارنیید بییا یی اهميییت
 عامییل مهمتیرین  کاتبیان بنیابراین   ؛انییدنمیوده  کتابیت  م ایر  نسییخه ییا  اًیل  نسیخه  از روی
  باشییندمییی امییروز بییه تییا بعییدی نسییلهای بییه نطشییتگان دانییپ و علییم دهنییدةانتطییال انسییانی
 از کاتبییان کییه آثییاری  رییین از مییا و ر تییه بییين از آنهییا اًییل نسییخ کییه آثییاری بسییيارند
 کاتبیان  اهميیت  در  بیریم  پیر از  میی  پیی  آنهیا  محتیوای  بیه  انید کیرده  کتابت نهاآ روی

 ميییزان از تییا نيییرد رییرار بررسییی مییورد و شناسییایی شییده کتابییت آثییار اسییت نییروری
 درییت و علییم دارای کاتییم هررییه  شییویم آنییاه شییده منتطییل علییوم کيفيییت و ًییحت
 و کاتییم شییناخت کییه اینعاسییت کنییدمییی پيییدا بيشییتری اعتبییار نسییخه باشیید بییا تری

 کتابییت، محییل و زنییدنی محییل تحصییيالت، و دانییپ زنییدنی، دورة او، خصوًییيات
  کندمی پيدا اهميت و   
 را راه نکته این  است کاتم نسبت و زندنی محل همان کاتبان از بسياری کتابت محل  

 یرررا يای منططه یک علمی پيشينه و علم تاریخ رمله از تاریخی تحطيطات از بسياری برای
 شناسینسخه هایشاخصه سایر کنار در کتابت محل و کاتم نسبت به توره  کندمی باز
 و تاریخی پيشينۀ از مهمی بخپ است کاتم تاریخی دوره بيانگر که کتابتتاریخ  مانند
  است محلی تواریخ تحریر در مهمی عامل خود که کندمی ترسيم را منططه یک علمی
 در مهمی نطپ همواره ایران رررا يایی منا ن مهمترین از یکی عنوان به کرمان استان
 درو کرمانی عنوان با ها هرست در کاتبان و م افان عاامان، از و بسياری داشته ایران تاریخ
 در تورهی رابل نطپ  رهنگی  بطات و کاتبان سایر همدون کرمانی کاتبان  اندشده

  اندنموده ایفا خطی نسخ پدیدآوردن
 اسییت کییه کاتبییان اییین نطییپ نویییای خییود کرمییان دربییاره مورییود تییاریخی  منییاب دتعییدّ  
 آنهیییا مشخصیییات و نیییام ذکیییر بیییه منبعیییی کمتیییر کارشیییان اهميیییت بیییه توریییه بیییا

 رییا بییه آثییار و کاتبییان بییه پییرداختن نییرورت هییایینوشییته رنییين اسییت کمبودپرداختییه
 در تییرارم  هرسییتهای کمبییود  کنییدمییی بيییان شناسییینسییخه  یین از منهییر را ایشییان ةمانیید
 شییودمییی ایییران تمییام شییامل بلکییه ،نسییيت کرمییان بییه مربییور  طیی  کاتبییان بییا رابطییۀ
 محییدود بییه تحطيیین اییین انعییام زمییان تییا تحطيطییاتی رنییين رییا  و تییأاير کییه نحییویبییه

 تهییران دانشییگاه کتابخانییۀ ماننیید کتابخانییه یییک نسییخ هییمآن کییه اسییت مییورد دو یییا یییک
  شود می خالًه

 
 



/مطااعات ایرانی معلّۀ  

 

581 

 بحث.2
شناسییی کاتبییان کرمییانی ابتییدا اییین ا العییات بییه ترتيییم    رمییورد نسییخهربییل از بحیی  د  

یعنییی رییرن ششییم تییا دوره معاًییر آورده      ؛هییایی کییه در آن کاتییم ورییود دارد   رییرن
شناسییی هییر کاتییم در رلییوی نییام هییر کاتییم و شییود  تونییيو اینکییه ا العییات نسییخهمییی

ت شیده، تیاریخ   نیام اثیر کتابی    هیا بیه ترتيیم   اسیت ایین شاخصیه   داخل پرانتز  ذکیر نردییده  
اسییت  عییدم ورییود هریییک ازاییین  ، خیی  کتابییت و محییل نگهییداری نسییخه آمییده کتابییت
 های نسخ خطی است ها به معنی عدم ورود این ا العات در  هرستشاخصه

 کاتبان بدون تاريی کتابت .2-1
رم( : شهر( از آیت)حعت محمد ااو یه، نستعلين، معموعه کرمانی)اثبات ازرو   

(  تهران دانشگاه ومرکزاسناد مرکزی کتابخانۀ معموعۀ کرمانی)معموعه، نسخ، علی الم
 شفي  محمد( دو شماره اسالمی شورای معلر کرمانی) مرر ، کتابخانۀانصاری محمد

 علی محمد( یک ةشمار اسالمی شورای معلر اازیارات، نسخ، کتابخانۀ کرمانی) کامل
نعر( :شهر نعر در هاشوشتری تکيۀ انۀ، نسخ، کتابخاامومنين کرمانی)ریاگ علی بن

 مرکزی کتابخانۀ روشدی، معموعۀ هيئت کرمانی)شر   المعلی بن م من محمد
نستعلين(  ااطهرانی، ابحاث کرمانی) تطریر سررانی ناًر تهران( محمد دانشگاه ومرکزاسناد
 رم( محمدحسين نعفی مرعشی نستعلين، کتابخانۀ و کرمانی) معموعه، نسخ محمدبارر
 دانشگاه و مرکز اسناد مرکزی کتابخانۀ معموعۀ کرمانی )معموعه، نستعلی، شاه انورعلی
 ااعصر، نسخ، اهل محاسن  ی اادهرکرمانی) یتيمه حسين محمد بن ( محمدعلی تهران

 تهران(: شهر ملک ملی کتابخانۀ

 کاتبان کرمانی از اوايل قرن ششم تااواخر قرن نهم   .2-2
 ا سالم ثطه کتابخانه ، 1 و 0 ةسد االره، کرمانی) ًحا  عميدی مدمح بن احمد بن محمد  

 محمد بن ااعزیز عبد  هعری( 111 ًفر رهاردهم کرمانی) اامعارو، نسخ، تبریز( تاو: شهر
 سلطانيه، بنياد مباح  یا اارشيدیه اامعموعه یا اارشيدیه ااتصانير کرمانی) رام  محمود بن

 بن کریم ( 111 شوال، انينگراد ۄ پطرزبورگ سن:شهر شوروی  رهنگستان خاورشناسی
 بن ( محمد155تهران، : شهر ملک ملی ااطم، کتابخانۀ کرمانی) مفتا  متطبم سليمان
 و مرکزی کتابخانۀ ، معموعۀ152کرمانی) تنکسورنامه،  روام به معروف محمود بن احمد

 معلر د، کتابخانۀکرمانی) مرًادااعبا محمود بن ( سليمان تهران دانشگاه مرکزاسناد
 :کليات خواروی کرمانیکرمانی) عمران ( محمدبن121یک،  شماره اسالمی شورای
 محمد بن بن احمد بن محمد بن ( اسعدنستعلين، 111، تهران شهرملی ملک  ۀکتابخان
 مرعشی حرزا مانی، کتابخانۀ شر   ی کرمانی) کنزاامعانی محمد ابن احمد بن محمود
 نفيسی سعيد ۀنامه، معموعکرمانی)  توت  بيم عوگ بن نفير اادین( برهان 102،  نعفی
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 ملک ملی ،کتابخانۀانی، تعلينا محرز من کرمانی) ابرازاامعانی رالل بن تهران ( امام: شهر
 ااشاهيه، معموعۀ کرمانی) ااتحفه  طيه عماد بن نهام بن رالل بن ( امام829، تهران: شهر

علی) دیوان،  بن حسين بن ااسالم ( شيخ 821 تهران،  دانشگاه ومرکزاسناد مرکزی کتابخانۀ
 شاهی، کتابخانۀخوارزم ةکرمانی)  ذخير رطمه ب ملطم شاه خنر بن ( روز801نستعلين، 
-حسام اادینرکن کامل( عماداادین ، نسخ 811، تهران: شهر مطهری شهيد عاای مدرسه

 محمود بن از شهرشيراز( خليل( دکتر)مير محمدتطی ، معموعه881کرمانی)  اادین
 ۄ پطرزبورگ سن :شهر شوروی  رهنگستان خاورشناسی ، بنياد830 نن ،کرمانی) پن 

(  3 ااريوب، نسخ، سدهمصابيو و ااطلوبکرمانی)مفاتيو عمر بن حمدانينگراد، نستعلين( م
 ملی دهم، کتابخانۀ ، سدهااعلومکرمانی ) اتحه  بيم ا سالمرمال بن محمد بن اشرف
 ، نستعلين(تهران: شهر ملک
 يازدهم کاتبان سده دهم و .2-3
 بن تهران( محمد: شهر ،ملک ملی ، کتابخانۀ51 ا روا ، نسخ ، سده کرمانی)مصبا شمر 

: شهر مطهری شهيد عاای مدرسه ااطدیم،کتابخانهااوارم کرمانی) اثبات محمد بن محمود
 ،خوب خيلی نهامی، نستعلين کرمانی) خمسه کاتم محمد اادین ( شمر 352تهران، 
 محمود بن اادینکمال بن خااص( یک شماره اسالمی شورای معلر کتابخانۀ ، 358

 شهيد عاای مدرسه نستعلين، کتابخانۀ  ، 321ااطریطه، شریعه و طهااحطيکرمانی)حدیطه
 وای از نعمه کرمانی ) دیوان آبادی سلطان     حمد    اادینتهران( شرف: مطهری شهر
 کرمانی) ااطواعد حسين، ( ، نستعلينپرینستون:پرینستون شهر ، دانشگاه322کرمانی، 
 اادینًفی ،( دانشگاه تهران مرکزاسناد و مرکزی کتابخانۀ ، معموعۀ328واافواشد، 

تهران:  دانشگاه مرکزاسناد و مرکزی کتابخانۀ ، معموعۀ328، اادمشطيه کرمانی) االمعه
 یزد ( وزیری ، کتابخانهنسخ و ریز ، نستعلينکرمانی) معموعه محمد اادینًفی نستعلين(
 شماره اسالمی شورای رمعل ، کتابخانۀ5111، وااعالمات ا سباب کرمانی) شر  ًفی
 و عملی و علمی از خاًه) نعوم به مشهور کرمانی اادینکمال مسعودبن اادینروام( یک
 و مرکزی کتابخانۀ ، معموعۀ318اختيارات،  و اًطر ب مساشل و خبی و نمير احکام

     کرمانی آ  احمد حاری بطال بن نستعلين( محمد ،تهران: شهر تهران دانشگاه مرکزاسناد
 عبدااطادر ،آنعلر( ار دانشگاه ترکی هاینسخه :، محل نگهداری318اانبی ) سيره

 اسالمی شورای معلر ، کتابخانۀ331ترسل،  شکسته ناًری، نستعلين کرمانی) اخال 
، 5112 بابا رانی، نستعلين، )دیوان کرمانی راسم محمد بن م من محمد( یک شماره
 ااسير، کتابخانهکرمانی) حبيم ران محمد( یک شماره اسالمی شورای معلر کتابخانه

 اًرر ،کتابخانه5110کرمانی) معموعه،  رلی ( امام 5111همدان، : شهر اعتماداادواه
 علوم  رهنگستان.، 5113کرمانی)دیوان،  محمد تهران، نستعلين( رانی: شهر ،مهدوی
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 اخبار  ی اسيراکرمانی )حبيم عماداادین بن ( عبدااملک ، نستعلينباکو:شهر آذربایعان
 بن اادین ( شهاب تهران، نستعلين: شهر ملک ملی ، کتابخانه5151 ا ول ا راداابشر،

یک،  شماره اسالمی شورای معلر ، کتابخانۀ5151کرمانی) معموعه،  اادینرطم
 ، نستعلين ( اًو515ا راداابشر،  اخبار  ی ااسيرکرمانی)حبيم عبدااملک نستعلين( عمادبن
 بن اًفهان ( احمد: شهر ًدر مدرسه در رنویه معموعه ،5151محسنی،   کرمانی) اخال

استانبول( :شهر استانبول های  ، نستعلين، کتابخانه ه5122وحشی،  مرشدرلی کرمانی)دیوان
 اسالمی رمهوری ملی  ، کتابخانۀ ه 5122بابا رانی، نستعلين،  کرمانی) دیوان محمد حاو

مدرسه  ۀکتابخان، 5129، حاشيه ارشاد ا ذهان:  کرمانی ینااعابد زین بن بارر ایران( محمد
(  5122بدیعی،  کرمانی) اختيارات ر سنعانی علی  الم بن ( مالم منتهران :شهر مروی
 مرکزی و ۀکتابخان ۀمعموع ،5121، نستعلين، را عااشتطکرهکرمانی) حا ظ عباس

، 5191، دیوان سير اسفرن ) زنگی ععمی کرمانی( محمود مرکزاسناد دانشگاه تهران
 شاپور کرمانی) دیوان کاتم اادین رمال بن ( محمدتطیتهران :شهرملی ملک ۀ کتابخان

 مو نا بن تطی محمد (یک شماره اسالمی شورای معلر ، کتابخانۀ 5122تهرانی، نستعلين، 
 مرکزاسناد و مرکزی کتابخانه ، معموعۀ5128کرمانی) معموعه، نسخ،   بمی حسين حاری
 و مرکزی کتابخانۀ ، معموعۀ5110نهيری،  کرمانی)دیوان راسم ( محمد تهران دانشگاه

کرمانی) ااشفا ، شکسته  اادیننيا  بن :نستعلين( محمد تهران،  خ  دانشگاه مرکزاسناد
 اادینرمال ( ابن تهران دانشگاه اسناد ومرکز مرکزی کتابخانۀ معموعۀ، 5101نستعلين،
و مرکز  مرکزی ، معموعۀ کتابخانۀ5109خوارزمشاهی،  ةشاهوردی کرمانی) ذخير خيار
  ، کتابخانۀ ه 5109سعادیه، کرمانی)ًحيفه شریر از نور بن تهران( محمد دانشگاه اسناد
يه، علّ کرمانی) مواهم شریر نوراز بن ( م منتهران: شهر ایران اسالمی رمهوری ملی
 کرمانی) اامطول، نستعلين عبداارحيم بن تهران( عبدااکریم: شهر ملک ملی ، کتابخانه5100

 بن ( محمدتطی تهران دانشگاه و مرکزاسناد مرکزی کتابخانۀ ، معموعۀ5112شکسته، 
( رم شهر کتابخانه مرعشی نعفی ،5191کرمانی) معموعه، نستعلين زیبا،  اادین رمال
 مرعشی ، نسخ ، کتابخانۀ 5112شاهی ،  کرمانی) تحفۀ ماهانی حسين محمد بن رعفر محمد
 محمد ( شيخ ، نستعلين 5110 اافال  ، کرمانی ) مفتا  شریر م من محمد شهررم( نعفی
 ، معموعۀ کتابخانۀ5181االعاو، نسخ،  اهل علی نی) ا حتعاوکرما نوربخشی سعيد

 کرمانی  حسنی محمد بن عبدااحميد بن اادین ( همام تهران دانشگاه اسناد و مرکز مرکزی
 شهر از نعفی آیت مرعشی کتابخانه معرب، ، نسخ5189، ااکالم مبل   ی ا عالم) اکمال
رم(  شهر از آیت نعفی مرعشی بخانۀ، نسخ، کتا5181 کرمانی) معموعه،رم( ًفر
 شهر نعفی مرعشی ، نسخ،کتابخانۀ5131کرمانی) ااکا ی،  محمد بها اادین بن عبدااعزیز
 ایران اسالمی رمهوری ملی  ، نسخ، کتابخانۀ ه 5135عياشی،  کرمانی) تفسير رم( ًااو
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  ينيه مدرسه کتابخانۀ ، نسخ،5135کرمانی) ااععفریه،  محمد بن از تهران( اطر: شهر
 مطهری شهيد عاای مدرسه ا خطار، کتابخانۀامان کرمانی)منتخم ًااو رم( محمد شهر
 ، کتابخانه5131ااعرایو،  و کرمانی) ااخرای  عبداارحيم بن تهران( عبداارشيد: شهر

، ااکا يۀ کرمانی) شر   انی محمدامين بن رم( محمدًااو شهر از آیت نعفی مرعشی
 اادین روام بن علی اادین نور بن رم ( عبداز  شهر اسالمی ميراث احيا  ز، نسخ، مرک5130
 نعر در هاشوشتری تکيۀ ، کتابخانۀ5511ًرف، نسخ ،  شا يه کرمانی) شر  محمود
 یازده، سده ، ااسعادیه کرمانی) ااصحيفه محمد نوراادین بن علی ( محمد  نعر:شهر

 :کرمانی)ًناعيه، کاتم ان( محمدراسمتهر: شهر شهيدمطهری عاایمدرسه کتابخانۀ
و  مرکزی کتابخانۀ ورليرا، معموعه راسته نسخ و، نستعلين55 کرمانی، سده محمدراسم
ا یمان،  احکام اای ا ذهان کرمانی) ارشاد تهران (  ياث: شهر تهران دانشگاه مرکز اسناد

 کرمانی) مصارع وًاا محمد بن شيراز( ابوااحسن: شهر احمدیه خانطاه ، کتابخانۀ5515
 تطی محمد بن شهررم(  اام از آیت نعفی مرعشی ، نسخ، کتابخانۀ5512اامصارع، 

تهران ( : شهر ایران اسالمی رمهوری ملی  ، نسخ، کتابخانۀ ه 5512کرمانی) معموعه، 
 و مرکزی کتابخانۀ معموعۀ نسخ، و ، نستعلين5512 ااصااحين، کرمانی)رمال  محمدبي

، خ  5510اآلیات،  کرمانی) کشر محمد مير  بن ( محمد تهران اهدانشگ مرکزاسناد
 استرآبادی حسينی مرتنی سيد ( یک شماره اسالمی شورای معلر نستعلين، کتابخانۀ

 ،5552 کرمانی) ااصا ی، بها اادین بن ، خ  نستعلين( حسن5511کرمانی) معموعه ،  راشنی
 ًاد  محمد بن تهران( عبدااعزیز: رشه مطهری شهيد عاای مدرسه کتابخانۀ تحریری، نسخ

 دانشگاه و مرکزاسناد مرکزی کتابخانۀ ، نستعلين، معموعۀ5552کرمانی) ااکشکول، 
رمری،  5552اارنا ،  حرمه  ی ا حبا  کرمانی) اعالم تطی محمد بن بيک تهران( ميرزا

 ۀکرمانی)تحف ماهانی زمان محمد محمدبن ملک( یار ملی نستعلين، کتابخانه شکسته
 بن تهران( کریم دانشگاه ومرکزاسناد مرکزی کتابخانۀ ، نسخ، معموعۀ5551حاتميه، 
 ، نستعلين، کتابخانۀ5231همدانی،  بارر محمد ميرزا حاو کرمانی) دروس حسين محمد
 شریر معصوم محمد بن سمي  شهر تهران ( محمد دو شماره اسالمی شورای معلر

رم( : شهر نعفی ، نستعلين، مرعشی5558 ،اامطاا  شر  علی ااشریر کرمانی )حاشيۀ
 مرعشی ، نسخ معرب، کتابخانۀ5521کرمانی ) ًحيفه سعادیه،  ازعنایت بن محمدسليم

 ملی ، کتابخانۀ5525اافال ، مفتا  کرمانی)شر  محمدًاد  شهررم( عبدااعزیزبن نعفی
 حسينی سنیح حمزة بن اادین رالل بن تهران( عبداامعيد: شهر ایران اسالمی رمهوری
 کتابخانه معموعه ، نسخ،5521ا سالم ، شرای  شر   ی ا حکامکرمانی) مدار  ماهانی
          کرمانی کوبنانی رربانعلی بن تهران( حسين: شهر تهران دانشگاه مرکزاسناد و مرکزی
 بن ارتهران( عبداارف دانشگاه اسناد و مرکز مرکزی کتابخانۀ ، معموعۀ5520،ااهدایه ) بدایه
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 رم( ابراهيم: شهر  ينيۀ مدرسۀ ، کتابخانۀ5591ویل، أااتاسرار و ااتنزیلکرمانی) انوار حسين
رم ( : شهر اسالمی ميراث احيا  ، نستعلين، مرکز5592 بيعی،  حکمت کرمانی) اًول

 ، نسخ ( محمد 5521ااشرای  ، کرمانی)مفاتيو ر سنعانی رعفر محمد حاو بن بارر محمد
، 52و 55 سده ونسخ ، نستعلين5510کرمانی) ا عتطادات  حسينی اسمعيل سيد بن حسين

  الم مواوی واد تهران( عبداام من دانشگاه ومرکزاسناد مرکزی کتابخانۀ معموعۀ
 ااصنای، نستعلين کرمانی)معم  اعهمی اسالمی دیوشی بدراادین شيخ واد اادینمحيی

 راوری اکبر علی بن شریر مدشهر رم ( مح رمی  روردی ، مهدی5513شکسته، 
        کرمانی حسن ( ميرزا نعر :شهر نعر در هاشوشتری تکيۀ ، کتابخانۀ5512کرمانی) 
 کرمانی ) مشار  رربعلی اسماعيل محمد رمری( هعری5550نطاشی ،  و خطور ) مرر 

 م من تهران( محمد: شهر ایران اسالمی رمهوری ملی  ، کتابخانۀ ه 5585 اامهتدین،
( یک شماره اسالمی شورای معلر ، کتابخانۀ5539راموس،  شر  االرهانی )تررمانکرم
 نعفی مرعشی ، نستعلين، کتابخانۀ5532، ااعلوم خالًۀ کرمانی  )ام منشی محمد ميرزا
 .رم(: شهر( از آیت)
 کاتبان قرن سیزدهم کرمان .2-4
( رم: شهر( از آیت) عفین مرعشی ، کتابخانۀ5211اانعاة،  کرمانی)  رین محمد بن علی  

 مرعشی ، کتابخانۀ5522  اامطنعۀ ، تاریخ کرمانی ) شر   اهراادین محمد بن محمدم من
، نستعلين( 5215، ۀننعوی ) معموع کرمانی حيدر حاو بن محمد رم( شهر نعفی

 کتابخانۀ معموعۀ، 5219، ا ًول علم اای ااوًولکرمانی ) معارو حسن بن ابوااطاسم
ونستعلين،  ، نسخ5219کرمانی) معموعه ،  عبدااخاان ( تهران دانشگاه مرکزاسناد و مرکزی
 از نعمت بن عباسعلی تهران(: شهر تهران دانشگاه مرکزاسناد و مرکزی کتابخانۀ معموعۀ
 اسناد ومرکز مرکزی کتابخانۀ معموعۀ ،تعلين ،5259حکمت ،  احمدآبادی )انوار کرمانی
، ، نستعلين5251 ،کرمانی) معموعه االهی نعمۀ درویپ علی عباس ( تهران دانشگاه
 ،کرمانی) زهرااریاگ ااحسن بن محمد( یک شماره اسالمی شورای معلر کتابخانۀ
تهران(  دانشگاه اسناد مرکز و مرکزی کتابخانۀ معموعۀ: نگهداری ،، نستعلين5250

 مرکزی کتابخانۀ ن ، معموعۀ، نستعلي5221نعوم،  عطد و ميرزا )حل پسر کرمانی عبدااعلی
 ،  5122،  اامنعمينکرمانی) تنبيهات رعفر محمد بن محمد  ( تهران دانشگاه اسناد ومرکز
کرمانی) اخال  محسنی رمعبّ شفي  محمد تهران (: شهر مطهری شهيد عاای مدرسه کتابخانۀ

 باب بيست کرمانی )شر  محمد( تهران: شهر ملک ملی ، نستعلين ، کتابخانۀ5221 ،
 محمدًااو بن محمدرعفر( تهران: شهر االهی نعمت خانطاه ، کتابخانۀ5220اسطر ب، 
 اسناد و مرکز مرکزی کتابخانۀ معموعۀ ، نستعلين،5220ااعين، حکمه شر (کرمانی
 و مرکزی کتابخانۀ ، معموعۀ ونسخ )معموعۀ، نستعلين کرمانی ( حسين تهران دانشگاه
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، 5223  اامختصر کرمانی )حاشيه رعفر محمد بن حسين ( تهران دانشگاه اسناد مرکز
 ، نسخ ، کتابخانۀ5223 حاشری)معموعۀ، کرمانی حسينی محسن بن ااعابدین زین( نستعلين 
،  نستعلين ،  5223، ) معموعه کرمانی منعم اسکندر بن شاهر ( رم شهر نعفی از مرعشی
  ی اامطالکرمانی)تلخيص مداح بن ابو اام ( یک شماره اسالمی شورای معلر کتابخاة
 بن ااعابدینزین (یک شماره اسالمی شورای معلر ، کتابخانۀ5291، ااررال احوال تحطين
 بن محمدعلی( رم شهر اسالمی ميراث احيا  ، مرکز5291اابکا ،  کرمانی) عين ر ي  محمد
 و مرکزی کتابخانۀ ، معموعۀ5291ا ًول،  علم  ی کرمانی ) اامحصول سمي  محمد

 ، کتابخانه ، نسخ5295مطول،  کرمانی )  مختصر بارر محمد ( تهران دانشگاه مرکزاسناد
 ، کتابخانۀ59اامعارگ، ررن )رنۀ کرمانی نطی بن ابراهيم بن ابراهيم رم ( شهر ۀ يني مدرسه
، نسخ،  5290اامعلم ، کرمانی ) حاشيه بافشال عبداز بن محمد(  رم نعفی شهر مرعشی
 اانياشيه، کرمانی ) اافواشد عبداز بن محمد آنعلر(ار دانشگاه هایعهمعمو  هرست
 حسن بن محمد آنعلر ( ار:شهر آنعلرار دانشگاه عربی های، نسخه نسخ .5295

 دانشگاه و مرکز اسناد مرکزی کتابخانه نسخ ، معموعۀ، 5290ااطلوب،  کرمانی)محر 
 رم شهر نعفی مرعشی ، کتابخانۀ5221، االرۀ کرمانی)تررمان احمد بن علی تهران( محمد

 مرکزی کتابخانۀ ، نسخ، معموعۀ5291کرمانی)ا ًال  ،  کاتم حسين بن محمد مهدی( 
 حنرت منارم و کرمانی ) تطکره محمد علی اکبر بن علی ( تهران دانشگاه و مرکزاسناد

 اسناد مرکز و مرکزی کتابخانۀ ، معموعۀ، نستعلين5298کرمانی،  وای از نعمت شاه
 ،5221 ااصدی، بل و ااندی رطر کرمانی)شر  حسن سالمی بن علی عباس تهران( دانشگاه

 پسر حسين محمد ميرزا آرا بن محسن ( محمد آنعلرار دانشگاه عربی هاینسخ، نسخه
و  مرکزی کتابخانۀ ، نستعلين، معموعۀ5221)معموعه،  کرمان  بيم عبداارنی ميرزا

 معلر ، کتابخانۀ5221کرمانی ) معموعه،  واعظ مهدی محمد تهران( دانشگاه مرکزاسناد
 شر  کرمانی )حاشيه حسين بن واعظ مهدی اادینعصام( یک شماره اسالمی شورای
 بن تهران ( محمدعلی: شهر مطهری شهيد عاای مدرسه کتابخانۀ نسخ، ،   5221 ااتعرید،
 بن اکبر(  رم شهر عفین مرعشی ، نسخ، کتابخانۀ5291،  االره کرمانی )تررمان احمد

 اسناد مرکز و مرکزی ۀکتابخان ۀ، نستعلين، معموعا خبار کرمانی )رواهر عبدااعلی
، کرمانی)اافواشداارنویه  ننفر بن رمشيد بن ابراهيم بن علیبخپ ابراهيم تهران( دانشگاه
 هب مشهور راری محمد مال ابن(  تهران: شهر ملک ملی ونسخ، کتابخانۀ ، نستعلين5228

 محمدعلی بن اسحا (  رم شهر  ينيه مدرسه ، نسخ، کتابخانه5228 کرمانی )معموعه،
 و مرکزی کتابخانۀ ، معموعۀ59 سده ، نستعلين5212اابح ،  آداب کرمانی ) شر  واعظ
ااطدسيه،  ا حادی  )شر  کرمانی معصوم بن محمدهادی ( تهران دانشگاه اسناد مرکز
کرمانی  عبداارحيم آرا بن محمدابراهيم حاو( رم فی شهرنع مرعشی ، نسخ ، کتابخانۀ5211
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 ،معموعه) کرمانی بال اامشهور شهربابکی احمد مال بن حسين محمد( 5210) معموعه، 
کرمانی  رنای الم( یک شماره اسالمی شورای معلر ، کتابخانۀ، نسخ5210 کرمانی،
 دانشگاه اسناد مرکز و مرکزی کتابخانۀ ، معموعۀ5211و نسخ،   سب ، نستعلين )معلطات
، 5218 اانياشيۀ، اافواشد کرمانی )حاشيۀ دهعی حسينی ااعابدین زین بن بارر محمد تهران(

 حاشری موسی بن ابراهيم محمد(  رم شهر  اسالمی ميراث احيا  نسخ ،  مرکز
 عبداانبی بن عبدااحسين نعفی رم ( مرعشی ، کتابخانۀ5205کرمانی)تحفۀا برار، نسخ، 

 خانکریم محمد( رم شهر  ينيۀ مدرسۀ کتابخانۀ ، نستعلين،5202حيدری،  حمله کرمانی)
 ایران اسالمی رمهوری ملی  ، کتابخانۀ 5209،اامنيره ) اامراه کرمانی ابراهيم محمد بن
، 5201: کرمانی ) ااصا ی ، کتابت شهربابکی رنای علی بن ابوااحسن ( تهران شهر

، 5201، ااحمرا  ) ااياروته کرمانی ( تهران دانشگاه سنادا مرکز و مرکزی کتابخانۀ معموعۀ
 کرمانی علیعبد پسر اکبرعلی ( آنعلر ار دانشگاه عربی پزشکی هاینسخهنسخ، 
 دانشگاه اسناد مرکز و مرکزی کتابخانۀ معموعۀ بد، و ریز نستعلين و ، نسخااتماثيل)منتخم
 کرمانی ااعلی عبد پسر اکبر علی ( تهران

 و مرکزی کتابخانۀ معموعۀ، درشت و نسخ تعلين ، شکسته5208کبير ،  حيات )آب 
 رطر به ربال اعهم ارتفاع کرمانی ) نسبت  تحعلی بن از حبيم تهران( دانشگاه مرکزاسناد

کرمانی)  عبدااکریم ابن حا ظ ( االهی نعمت خانطاه کتابخانۀ:  نگهداری ، محل5211زمين 
 دانشگاه  و مرکز اسناد مرکزی کتابخانۀ ، معموعۀ زیبا تعلين، نس5215خسرو ،  ناًر دیوان
(  رم نعفی مرعشی ، نسخ، کتابخانۀ5210کرمانی) معموعۀ ،   کریم بن ابراهيم ( تهران
 محمد بن علی ( 5210اانعاة ،  )  رین کرمانی شفي  محمد بن شریر مهدی محمد
 رربعلی مال حاو بن از  تو رم (  شهر نعفی مرعشی اانعيم ، کتابخانۀ )رنۀ کرمانی
  ينيۀ مدرسۀ ، کتابخانۀ، نسخ5211سعادیه،  )ًحيفۀ اامسکن رلععی و ا ًل کرمانی
 عاای مدرسه ، کتابخانۀ، نستعلين5213،  راهانی ثناشی کرمانی)دیوان کادم ميرزا( رم : شهر
 رمهوری ملی  ، کتابخانۀ ه 5289کرمانی )معموعه،  ابراهيم( تهران  شهر مطهری شهيد
 و5282م ذن) معموعه ،  به مشهور کرمانی محمد بن علی( تهران  شهر ایران اسالمی
ا عوام،  ) احکام کرمانی محمدحسين بن یوسر( رم  نعفی مرعشی ، کتابخانه5281
، تنهيمات کرمانی ) معلر آراخان ميرزا( رم نعفی مرعشی ، کتابخانۀ، نستعلين5281
 ربي  محمد بن اسداز( تهران شهر ملک ملی ، نستعلين، کتابخانۀ5288

  بيبی( یک ةاسالمی شمار شورای معلر ، نستعلين، کتابخانۀ5235 کرمانی)بستانااسياحۀ،
 دانشگاه مرکزاسناد و مرکزی کتابخانۀ ، معموعۀ، نستعلين 5232ااتدویه، )اسباب کرمانی
 احيا  ، مرکزسخ، ن5232، کرمانی)معموعه نيشابوری راشی حسن محمد بن علی ( تهران
  نستعلين 5121 ،علم اايطين  ی اًول اادینکرمانی)  المحسين(  رم شهر اسالمی ميراث
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  ارسی منعم نشتاسم اسکندر بن شاهر  ( رم شهر اسالمی ميراث احيا  مرکز ،خوش
( اسالمی شورای معلر روشن، کتابخانۀ ، تحریریااتنعيم ًناعۀ  واشل کرمانی ) ااتفهيم

 کتابخانۀ معموعۀ ؛، نستعلين5281 -5232،  ردید کرمانی)دواسازی بيبی  عبداارنای
آشفته ) معموعه  به صمتخلّ کرمانی محمد بن (حسين تهران دانشگاه اسناد ومرکز مرکزی
،  5990 رس،  کرمانی) ارت نفيسی سعيد ( رم شهر اسالمی ميراث احيا  مرکز ، نسخ،5231

 کرمانی )عين تهران( احمد دانشگاه رکزاسنادم و مرکزی کتابخانۀ نستعلين ، معموعه
 .( تهران دانشگاه مرکزی کتابخانۀ معموعه ، نستعلين ،5238ااحيوه ، 

 کاتبان قرن چهاردهم و پانزدهم کرمان  .2-5
 خانطاه ، نستعلين، کتابخانۀمشتاريه ) دیوان نویرر  به مشهور کرمانی حسينی عليرنا   

  ی اامورز ) شر  کرمانی  بيم حسين محمد بن محسن تهران( محمد: شهر االهی نعمت
 کرمانی ) تبصره ر سنعانی ميرزاحسين بن محمدعلی ميرزا نصيرا سالم ( 59 ،  ااطم

 مرکزاسناد و مرکزی کتابخانه ۀنستعلين، معموع  ،52 و 59 ، سدهاارراشم مرآت و ااععاشم
 سيزدهم، سده ،حدی  بعينار )شر  کرمانی اادین مهفر بن عبداارنا ( تهران دانشگاه
، 59 کرمانی) دیوان، سده حسينی رنایعلی شهر تهران ( االهی نعمت خانطاه کتابخانۀ

 اايطين، سده عين کرمانی ) شریر تهران( م من: شهر مهدوی اًرر نستعلين، کتابخانۀ
 عبدااعلی تهران(: شهر مطهری شهيد عاای مدرسه سيزدهم، نستعلين، کتابخانۀ

(  تهران: شهر مهدوی اًرر درشت، کتابخانۀ خوش ، نستعلين5915عه، کرمانی)معمو
 معلر کتابخانۀ ، اًفهانسفرنامۀ(زندی کرمانی ادیم خانحسين  الم ميرزا ااملکا نل
، 5912ااموسيطی  علم  ی رسااه) کرمانی سيررانی از اسد( یک شماره اسالمی شورای
، )معموعه کرمانی االهی نعمۀ احمد ان( ميرزاتهر: شهر ملک ملی کتابخانۀ نستعلين و نسخ
 منعم بهروز بن بهرام( یک شماره اسالمی شورای معلر کتابخانۀ نستعلين، ، شکسته5912
 احمدی عبدااعلی رم (: شهر اسالمی ميراث احيا  ، مرکز5911، ا ستخراو) منهاو کرمانی

 مرکزی کتابخانه معموعهسبز،  درشت و خوش ، نستعلين5911، ااحکمهکرمانی ) منتخم
 شيخ حال کرمانی )شر  رارار محمدرحيم بن ( محمدحسين تهران دانشگاه اسناد مرکز و

 اطفعلی( یک شماره اسالمی شورای معلر زیبا، کتابخانۀ ، نستعلين5910احساشی کرمانی، 
 دتهران( محم: شهر مهدوی اًرر کتابخانۀ ، نستعلين ، 5911کرمانی) دیوان،   المحسين بن

 رناعلی رم ( نعفی مرعشی ، کتابخانۀ5911کرمانی )معموعه،  کوهبنانی محمد بن کریم
 نعفی مرعشی نسخ ، کتابخانۀ و ًبا ، نستعلين دعا  کوهنانی) شر  کرمانی محمدبارر بن

 نعفی مرعشی کرمانی)معموعه، کتابخانۀ ااطاسم ابی بن علی محمد رم ( احمدبن
 کرمعلی( یک شماره اسالمی شورای معلر ، کتابخانۀ5951روحی،  رم(کرمانی ) اخال 

، نسخ، 5958االحاو،  اهل علی مشهدی)ا حتعاو سيررانی پاریزی کرمانی محمدبارر بن
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 حکمت کرمانی)تررمه ااملک با نل ملطم محمود تهران( شيخ: شهرملک ملی کتابخانۀ
 کرمانی حسين دمحم بن محمدعلی تهران(  شيخ: شهر ملک ملی ، کتابخانۀ5925دکارت

رم( : شهر اسالمی ميراث احيا  ، مرکز، نستعلينااخراسانی اآلخوند ابحاث اًفهانی ) تطریر
 ااعروگ و ااتاریخ و واانحو اافطه  ی ااوا ی ااشرف ) عنوان کرمانی ادیم محمدحسن شيخ
 رابابوت ( یک شماره اسالمی شورای معلر ، کتابخانۀرلی و زیبا ، نسخ5922، ااطوا ی و
 ، معموعۀ5923، بندرعباس احوال  ی ااناس کرمانی) اعالم رنای الم کربالیی بن

 اکبر علی پسر کرمانی سمسار علی( ررم تهران دانشگاه اسناد مرکز و مرکزی کتابخانۀ
 تهران (محمد: شهر مفتا  حسين ، معموعۀ ، نستعلين 5292 ،  )معموعه خراسانی سلطان
 مرکزی کتابخانۀ ، نستعلين ، معموعۀ 5991  ارسی ، شعر و کرمانی )منشات خان رحيم

 نستعلين ، شکسته 5928) سلو  ،  موسوی رواد سيد (حاو تهران دانشگاه ومرکزاسناد
، 5921 دعا  ، و کرمانی) ررآن نيا ( یک اسالمی شماره شورای معلر ، کتابخانۀ خوب
تهران( : شهر ایران اسالمی رمهوری ملی ، کتابخانۀزیبا و ریز نستعلين شکسته و نستعلين
) تاریخ کرمان،  کرمانیمحمدهاشمی سيد (، نستعلين    ه 5912، ) دیوان کرمانی ا بری
 بن محمدبارر دو( شيخ ةشمار اسالمی شورای معلر ۀنستعلين، کتابخان ، شکسته52 سده
 رم ( نعفی عشیمر ، کتابخانۀا ربعۀااکتم حال  ی ااالمعۀ کرمانی)اافيونات زند رنا

، )معموعه کرمانی ناًر بن تهران ( محمد: شهر ،مفتا  حسين ، معموعهکرمانی) معموعه
 تهران( کوهی: شهر تهران دانشگاه مرکزاسناد و مرکزی کتابخانۀ ،  معموعه52نسخ سده 
 نرکانی رریم خانعبدااعهيم ميرزا ،کتابخانۀ، نستعلين  5951، برمکيان اخبار) کرمانی
 تهران (: شهر
 تحلیل و تفسیر يافته ها.2-6
نام و آثار کاتبان پيگيری نمود   ۀفاّ توان در دو مشناسی کاتبان کرمانی را مینسخه   
باشند  با نفر می 211است کاتبان کرمانی بااغ بر نونه که نام ایشان در  هرست آمدهآن

ر و کاتم آثار خویپ ود م اّتوان دریا ت که بسياری از ایشان خنگاهی به اسامی می
ای شدند  در پارهاند  برخی در عين انتساب به کرمان به شهرهای دیگری هم ناميده میبوده
در ميان ایشان هيچ زنی   استایشان اشاره شده می به مشا ل و یا مورعيت ارتماعیاز اسا
کننده انی است که بيانفان کرماثر از آثار کتابت شده مربور به م اّ 20شود  تعداد نمیدیده

 فان کرمانی یا کتایت آثار خویپ است  توره کاتبان به م اّ
ر را کتابییت کردنیید  اهميییت اییین ايسییت   م اّیی 521کرمییانی تأايفییات بییيپ از   کاتبییان  

فیییان میییطکور و همدنیییين ميیییزان رواو آثیییار ایشیییان در دوره کتابیییت   ت م اّدر مطبوايّییی
 ۀباشیید کییه خییود  نشییاننی و  يییر کرمییانی میییاییین سییياهه شییامل م افییان کرمییا  اسییتشییده
فییان کرمییانی مییی باشیید  رندآنکییه از فییان در کنییار م اّه کرمانيییان بییه آثییار سییایر م اّتورّیی
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شییویم ر نزدیییک مییینمییودار ذیییل مشییهود اسییت تعییداد کاتبییان هررییه بییه رییرون متییأخّ    
رسیید کیییه  همییواره در حییال ا یییزایپ اسییت تییا بیییه اوو خییود در رییرن سیییيزدهم مییی       

سییازی و ا ییزایپ سییهوات کتابییت  توانیید دهییور ًیینعت کا ط ن دايییل آن میییتییریعمییده
ی کییرد  از رییرن سییيزدهم بییه بعیید آثییار کتابییت شییده بییه شییدت کییاهپ مییی یابیید کییه  تلطّیی

 دايل آن رواو ًنعت را  خاًه را  سنگی می باشد 
 شناسانکتاب توره مورد امروز به تا نطشته از که شناسینسخه هایشاخصه از دیگر یکی  
 که خطو ی مهمترین  است هانوشته دست خ  نوع ،داشته ررار خطی نسخ شناساننسخه و

 ،نستعلين، شکستهنستعلين، نسخ:  از عبارتند کردندمی استفاده کتابت برای  کرمانی کاتبان
 در آنها خ  نوع که آثاری تعداد به توره با خطور این از استفاده ميزان تعلين  رراع،

 :باشند می زیر ترتيم به استهشد ذکر ها هرست
  5 رراع اثر، 8:  نستعلين شکسته اثر، 51:  نسخ و نستعلين اثر، 12:  نسخ اثر، 19:  نستعلين  

 کردندمی استفاده نسخ و نستعلين خ  از کاتبان بيشتر که نفت توانمی ترتيم بدین اثر،

بعد و همدنين کبرت کبرت استفاده از خ  نستعلين با توره رواو آن از ررن نهم به 
های کتابت شده در ررن سيزدهم منططی است همدنين خ  نسخ که از ررن رهارم کتاب

شده در حاای که رواو داشته و پر از رواو خطی نستعلين هم از خ  نسخ استفاده می
  استثاری که از هر دوخ  در تحریر آنها استفاده شدهآورود دارند 

 عالوه شاخص این باشد می نسخه نگهداری محل شناسینسخه هایشاخصه از دیگر یکی  

 هم خطینسخ نگهداری و حفظ محل رفرا يایی پراکندی بيانگر پاوهشگران، ا الع بر

 وکتابخانۀ ترکيه ۀسليماني ملک، معلر، ملی، رنوی، ردس آستان هایکتابخانه .باشدمی

 وخارری داخلی طانمحطّ به هک هستند و ارزشمند  راوان هاینسخه دارای    و مسکو دواتی

 را کرمانی کاتبان آثار که هاییکتابخانه  ( 58:5980 داشی،) دهندمی اراشه را  زم خدمات

آمده حاکی ورود بيشترین دستهاما نتای  ب ؛رسدمکان می 22به ،است داده رای خود در

، تهران شگاهدان مرکزی یعنی کتابخانۀ ،های نسخ خطی ایراناثر در مهمترین کتابخانه

 شورای معلر اسناد ومرکز نعفی ، کتابخانۀ مرعشی از آیه حنرت بزرگ کتابخانۀ

  ملک می باشدکه همسو با سایر تحطيطات مانند دنا است ملی اسالمی، کتابخانۀ
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 نمودار  راوانی کاتبان کرمانی در سده های تاریخی

 نتیجه گیر  .3

کاتم کرمانی که بسياری از عاامان زمان خود  211نردآوری و آشنایی با نام رریم به 5  
ها برای اواين بار مطر  خود ًاحم تأايفاتی می باشند  بسياری از این نام بودند و بعنا 

 شود می
  تفاوت ندادهکرکتابت آنها را آشنایی با نام رریم به ًد و پنعاه اثر که کاتبان کرمانی  2

کتابی واحد توس  رند کاتم کتابت  یکه ناهنعاست آتعداد آثار و تعداد کاتبان از 
 است شده

رواو  رهن  شده که نویای زندنی کاتبان و تاریخ کتابت آثار کتابت ةآناهی از دور 9
 باشد خود میة ر و کاربرد محتوای اثر در دوراّ ، مطبوايت مکتابت، اشتهار یک اثر

دند این نمواستفاده میا الع از خطو ی که کاتبان کرمانی برای کتابت  یک اثر  2
، خطور رای  بين کاتبان و مهارت کاتبان کرمانی در استفاده از ا العات بيانگر تاریخ خ 

 باشد انواع خطور می

آناهی از محل نگهداری آثار کتابت شده توس  کاتبان کرمانی برای دستيابی به سایر  1
 رد شناسی بدآنها پی با العاتی که می توان در پرتو علم نسخه
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 کتابنامه

: استاد سيد عبداز انوار دررستعوی حديث عشق(  5981) انوار  عبداز و ا کاری،  ریبا 5
 مرکز اسناد معلر شورای اسالمی  ، موزه وۀنمنامی  تهران: کتابخان

 نی نشر :تهران  فرهنا مصطلحات نسخه شناسی  (5981)  مهدیمحمد ،باری 2

 های خطی  تهران : انعمن آثار ملی بشناسی کتاب(  کتا5919)  بيانی، مهدی 9

  انتشارات علمی  تهران : احوال و آثار خوشنويسان(  5909)  _________ 2
ها  اينترنتی ها  خطی برا  پايگاهنگار  نسخهدرآمد  بر فهرست(  5983)  رابری،امير 1

 ااعهمی مرعشی حنرت آیت از ۀکتابخان، رهانی مخطو ات اسالمی ۀ  رم : ننعينکتاب
 نعفی)ره( 

 ، موزه وۀکتابخان تهران:  ها  ايران )دنا(فهرستواره  دستنوشته  ( 5983)   درایتی مصطفی  0
 مرکز اسناد معلر شورای اسالمی

، موزه ۀکتابخان :تهران  ها  خطی ايران )فخنا(فهرستگان نسخه  ( 5931)   _________ 1
 ومرکز اسناد معلر شورای اسالمی

   تهران : کتابخانه ملی ایران کتابدار  ةاصطالحنام(  5913)و راستين  روردین سلطانی، پوری  8
  مرکز ميراث مکتوب :تهران  نسخه شناخت  ( 5931)  رلعه، علیًفری آ  3

  تهران: سازمان شناسی در کتب خطیاصول و مبانی نسخه(  5983)  عهيمی، حبيم از 51
 ان اسناد و کتابخانه ملی ایر

مرکز   ةها  جلدها  نسی خطی کتابخانبررسی ويژگی(  5911)   المی مطدم، براتعلی 55

 آستان ردس رنوی، مرکز آموزش نمن خدمت کارکنان  نامه پایان آستان قدس رضو .
مشهد: آستان   آموزشی ة؛ رزوخطینگار  کتبفهرست(  5980)   انل هاشمی، محمدرنا 52

  مرکزی ۀردس رنوی،کتابخان
تهران: سازمان مطااعه و تدوین   خطی وآثار کمیاب آشنايی با نسی(  5980 دایی،  المرنا ) 59

  علوم اسالمی دانشگاه ها)سمت( کتم
   ها  بزرگ ايرانیخطی کرمان در کتابخانه فهرست نسی  ( 5932)   داریوش ،کادمی 52

   دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمان  کرمان 

مرکز    کرمان:رجال علمی و مشاهیر فرهنگی کرمان فرهنگنامة  (5988)  کردی ، رنا 51
  شناسیکرمان
ها  خطی کتابخانة مرکز  و مرکز فهرست کاتبان نسخه ( 5931)  کرم رنایی پریسا 50

تهران: نشر کتابخانۀ موزه و مرکز اسناد معلر شورای اسالمی و کتابخانۀ   .اسناد دانشگاه تهران
   اسناد دانشگاه تهرانمرکزی و مرکز 
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مشهد: آستان ردس رنوی،   آرايی در تمدن اسالمیکتاب(  5912)  مایل هروی، نعيم 51
 بنياد پاوهپ های اسالمی 

های خطی هشناسی نسخه: مراحل نسختصحیح متون نقد و(  5903) مایل هروی، نعيم 58
 بنياد پاوهپ های اسالمی  . ارسی  مشهد:آستان ردس رنوی

پاوه در رلمرو : دانپحديث عشق(  5985)مرعشی لبی کاشانی، نادر؛ محمدحسينمط 53
  ، موزه ومرکز اسناد معلرۀهای خطی  تهران: کتابخانرستارهای نسخه

: ا شار،ایرو، ًحا ی سنتی  انواع آن روکش جلد و(  5911نصيری امينی،  خراادین ) 21
 مرکزی و مرکز اسناد  ۀتهران: کتابخان

سۀ نشر موسّ  :تهران  .شناسی و کتاب پرداز نامه نسخهواژه  (5913)  يناباد ، حسنهاشمی م 25
    هرستگان و کتابخانۀ و مرکز اسناد معلر شورای اسالمی

  خطینگار  در کتبقواعد فهرست اصول و ا  برمقدمه(  5913) و ادار مرادی، محمد 22
    های خطی اسالمی، دبيرخانه سمينار نسخه مرکز اسناد معلر شورای ، موزه وۀتهران: کتابخان

 




