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 چکنده
شا  ممایات   یشاود   ا  هاا  هرار  سحباوی سای    دوران شکوفایی و رواج انواع شاخه، عصر تیموریان

این هرر در سده نهم قمر  و دوره فرسانروایان تیمور  از هرر خوشرویبی، یکی از عواسل رشد و  الردگی
سیر علیشیر نوایی،  ا کاهش دغدغاه و وزیر او، ا (ق091-322)مبین  ایقرا ها  آتی  ود  در دوره سلطان

، زسیره ایجاد و  روز خالقیت سیاسی اقتصاد  وها  اقتصاد  هررسردان از جمله، خوشروسیان و ممایت 
و  که ظهاور هررسراد    نحاین هرر در خراسان فراهم شد   ه هررسردان و در نتیجه، گبترش و پیشرفت

تااریخ    رجباته  زرگترین خوشرویسِ عصرِ تیمور  و یکی از چرد هررسردِ « علی سشهد سلطان»همچون 
تحلیلی و  ا تکیه  ار ستاونِ    -ست تا  ا روش توصیفی اشد  پژوهش ماضر  ر آن اگواه این اسر سی ،ایران

 مبین  ایقرا  پردازدسردان سطرحِ خراسان در دوره سطانتاریخی  ه  ررسی شرایط هرر خوشرویبی و هرر

مبین  ه هرر خوشرویبی چگونه و چاه تعاداد از ایان    ن پرسش پاسخ دهد که رویکرد سلطانو نیز   ه ای
هاا مااکی از آن   اسات  داده ن  را  در ار در چه راستایی  ودهارکردها  آناهررسردان خراسانی و ستعاقبا ک

ویژه طبع هرردوست در ار سبتری  ر  اورهاا  اعتقااد  و   ن دوره  را  ه دالیل ستعدد  و  هاست که در ای
توجاه  اه   سذهبی، سیاسات و ساایر اساور کشاوردار ،      -نیز کبب وجه سلی و فراسلی در موزه فرهرگی

ها  هرر  قرار گرفته و از ایان رو اقاداسات علمای و عملای چشامگیر  در      ر زسره اولویتخوشرویبی د
ن طی مکوسات سالطا  عرصه تکاسل این هرر از سو  هررسردان خراسانی صورت پذیرفت   ر این اساس 

ها  کتا تِ عر ی،  ه خلق اسلوی و سب  از جدایی نببیو  ها  ایرانیمبین، خوشرویبان  ا ا داع شیوه
 راستا  ا سقتضیات جاسعه و همچرین نیازها  سد نظار ماسیاانِ  پرداخترد که تا مد  بیار  همثار  سمتاز آ

 آنان  ود 
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تیموریان در مدود ی  قرن و نیم مکوسات  ار ناوامی خراساان     
له گرفته و سجذویِ تدریج از فرهرگ خود فاصهر  ه زرگ و ساورالر
اسالسی شادند  در ایان عصار، ناوزاییِ فرهرگایِ      -فرهرگ ایرانی

 ۀزسیرا  ستعاقباا  وقاوع پیوسات و  عظیمی در کلیه شئون زندگی  ه
آساد  تیماور   ها  ستعدد فاراهم  اعتال و شکوفایی هرر  در زسیره

میا  فرهراگ  ق(  ریانگذار این مکوست، خود آغازگر ا992-089)
ها  گوناگون  ود  سیاست هرر و ممایت از هررسردان در عرصهو 

ق( 018-089هراار  او، توسااط جانشاایرانش از جملااه  شاااهر  )
دنبال شد تا آنجا که هرات،  ه سرکز   ارا  جاذی هررسرادان و    

آشافتگی    بتر  سراسب  را  عرضه هرر سبدل شد، اساا در پای  
ها  هرر  یشرفتِ آفریرشسیاسی پس از سرگ شاهر  در روند پ

مباین   ا  ایجاد گردید تا سرانجام  ا رو  کار آسدن سلطانوقفه
دریغ او و اسیرعلیشیر نوایی ها   یق( و ممایت322-099 ایقرا )

هرگی و هرر ، در ار تیماور   ق( و  رپایی سجالس فر088-082)
 نظیر شد  ی هرر و سرسرشاء خلق آثار  پیشرفتو  رشد سازِزسیره
 ساایر ا عااد در   از  یشاتر  مباین  سلطان مکوست جه  ارز دورۀو

واساطه اهتماام ویاژه    که  هنحو نی  ود،  هتمد و فرهرگی جهت
 گردید کاه سحبوی سی عصر سرکز هرر آن سلطان و در ار، هرات

 وها کتا خانه و سدارسسراکز علمی و فرهرگی ستعدد از  نشانه آن
از سایر سرااطق در ایان    اننویبردگ و هررسردان دانشوران، مضور

هاا  گونااگون   زسیراه  در هارات  سکتاب  گیار  شکل موزه و نیز
هرر این دوره تا مد  بیار زیاد    ود  ویژه خوشرویبیهرر  و  ه

ورد تاییاد  و نکاات سا   اسالسی-ایرانیستراسب و سبتری  ا فرهرگ 
ش و خالقیت خط نبتعلیق،  ا تالایرانی را در خود داشت، چرانکه 

سالطانعلی سشاهد   اه تکاسال      بان این عصر همچاون خوشروی
 ایبات  شرفت خوشرویبی در این دوره را سی ا این مال پیرسید  

هاا   گازارش  از که این نکتاه نحو ،  هو  ریاد  دانبتتدریجی 
جاا  ساناده، قا ال اساترتاج     ذکور در ستون تاریخی و تصاویر  ر س

 است 
دالیلای از جملاه   هتاوان  ا  ه را سای رشد خوشرویبای در ایان دور  

ها  گبترده ساد  و سعرو  سلطان و در اریاان و ستعاقباا   ممایت
ید و شااگردان، تبااس    تاآسیز سیاان دو طیاا اسا   ایجاد جو رقا ت

خوشرویباان  اا    فعالیاتِ  سذهبی در عصر سلطان مبین و اسکانِ
ها  فارد  سمتااز و اساتقبال    تی گوناگون و خالقیتیدسبانی عق

ال  راا  اه هرجارهاا      ا این ما  شده دانبت  عموسی از آثار خلق
خوشرویبای   انتخاای مرفاه  عصر سلطان مبین،  ماکم  ر جاسعۀ

 اود   از سویی در راستا  رفع نیازهاا  سااد    ،هررسردان وسیله ه
 ها  دولتی همچاون دیاوان انشاا و   که سعموال این افراد در شغل

 یگار   در سقا ل گروهی دشدندسی ه فعالیت سشغول  دیوان ترسل
فاار   از سباا ل   شخصی و  از خوشرویبان صرفا  ه دلیل عالیق

تاوان  پرداخترد   ار ایان اسااس سای    خلق آثار هرر  سیساد ،  ه
دوم را  و گاروه  طیاا فرودسات جاسعاه    خاستگاه گروه نخبت را

 یان داشت   ه امتمال فراوان آنچه سوجاب  سرد  هره اقشار سرفه و
عصر گردید، کارکردها  ستعدد توجه ویژه  ه خوشرویبان در این 

ها  نظام مکوستی  ود، چراکه گبترۀ این قشر در راستا  سیاست
، اقتصاااد ، اجتماااعی و فرهرگاای، عظیماای از خاادسات سیاساای

 عهده خوشرویبان  ود  ر

 روش تحانق-5-5
تحلیلی و  ا تکیه  -گیر  از روش توصیفیدر این پژوهش  ا  هره

ی  رجا  سانده از عصار سالطان   و آثار خوشرویب  ر ستون تاریخی
ایرانای و غر ای تاا ماد      و  ررسی نظرات پژوشگرانِ مبین  ایقرا
 اه  ترین خوشرویبان ایان سقطاع زساانی سعرفای و      بیار  سهم

ساوال   ا  سرظم و عیری  ه ارا ه نتایجی سودسرد در راستا شیوه
هاایی سبترای  ار سباتردات و تحلایالت      تحقیق پرداخته و پاساخ 

 است ر  ذکر شدههر -ریخیتا

 پنشننه تحانق-5-5

ها  اخیر هر چرد سحققیری از جمله آن ساار  شایمل در   در دهه
هارو  در  ، نجیاب سایال  (2906) خوشرویبی و فرهرگ اساالسی 

هرار  ، عبادالحی مبیبای در   (2996) اسالسیدر تمدن  آراییکتای
ویبی ، یعقوی آژند در خوشر(2918) عهد تیموریان و ستفرعات آن

اماوال و آثاار   ، سهاد   یاانی در   (2909) هارات قلمرو سکتاب در 
 ، عبدالصمد ایرانی در پیدایش خط و خطاطان(2981) خوشرویبان

خااانی در رساااالتی در خوشرویباای و ( و ممیدرضااا قلاای 2981)
اشاراتی در زسیره هرر خوشرویبی  (،2999) هررها  وا بته  ه آن
 ررسای هررسرادان دورۀ   متار  اه  اند، اساا ک در عصر تیمور  داشته

 -ی تااریخی سلطان مبین  ایقرا در خراساان  ازرگ  اا دیادگاه    
اناد و گااه   ها  سرا ع دست اول پرداختههرر  و  ر سبرا  گزارش

  خاواه در راساتا  اعاتال   - ررسی رویکرد اعمالی از سو  در ار 
 اقتصاد ، اجتماعی، ها  سیاسی،هرر و خواه در زسیره  هره گیر 

در رو از ایان   اناد را چردان سد نظر قرار ناداده  -گیرسذهبی و فره
گاردد تاا سوضاوع از زوایاا  سختلاا      پژوهش ماضر تالش سای 

هرر  سورد  ررسای قارار گیارد و  ادین سرظاور ساعی        -تاریخی
خواهد شد در ا تدا  ه پیشیره هرر خوشرویبی در عصر تیموریان تا 

جایگااه  سپس  ه مکوست وبل از جلوس سلطان مبین  ایقرا  هق
یس سطارح  هررسردان در در ار سلطان مبین و هررسردان خوشارو 

ها  اعمالی در زسیراه رشاد و اعاتال     در این دوره و نیز سیاست
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از این هرر در خراسان  زرگ و کارکردها  سد نظار آثاار تولیاد     
 شود سو  در ار و هررسردان پرداخته

 

 (ق788-728خوشنویسی در دربار تنموریان )-5
که تیمور،  یشتر اوقات خود را در کشورگشایی و لشکرکشای   ا ایر

انشایرانش از هرار و هررسرادان و    گذراند، اسا ممایت او و سپس ج
تارین  ن، این دوره را  اه یکای از درخشاان   خصوص خوشرویبا ه

هرر ایران سبادل سااخت  یکای از خصاایه سشاهور       ادوار تاریخِ
سفتوماه  اه   فرهرگی تیمور، کاو  اجباار  هررسرادان شاهرها      

سمرقرد و اعطا  جایگاه و سقام رفیاع  اه آناان  اود )کالویخاو،      
ا  کاه پاس از فات     گوناه (،  ه2/991: 2909؛ یزد ،632: 2999

کانونی  را  فعالیات  استقرار تیمور در آن، این شهر  ه سمرقرد و 
 ,Parker)  هررسردان و تر یت شاگردان و ترویج هرر تبدیل شاد 

 ( Golden, 2011: 97؛ 0: 6828
آرایی تاسیس نکرد، ، کتا خانه یا کارگاهی  را  کتایچرد تیمورهر

توان دریافات کاه خوشرویباان    ها  تاریخی سیسبری  ر گزارش
جملاه، یکای از   گاه مکوست او سرتبط  ودند؛ از آنستعدد   ا دست

، از خوشرویبان سعارو  آن  «یناسیر  درالد»وزیران تیمور  ه نام 
: 2908؛ سیرخوانااااد، 2/2898: 2909،  ااااود )ساااامرقرد دوره 
دیگر خوشرویبای  اود   « ماجی سحمد  ردگیر تبریز (  »3/1223

 ق، ناسۀ089تیمور سشغول و در سال  خدست   هق900که از سال 
، فرساانروا  سصار را کتا ات کارد  طباق      «سل  فارج »تیمور  ه 

او از خطاای نیکااو  رخااوردار و  اار سااایر     ،گاازارش خواناادسیر 
اسیار تیماور گورکاان ایلچای     »ار  رتر  داشات:  خوشرویبان در 

از انعاسات دیگار   سلطان سصر را نیز خلعت و کمر ارزانی داشته و 
ور ساخته دستور  داد و سوالنا عبداهلل کشی را نیز سحفوظ و  هره

ل در طاو  2 ا جمعی رفیق او گردانیده سکتو ی  ه عار  ساه گاز   
 ردگیر تبریز   خط ماجی ود  ههفتاد گز که  ه آی زر قلمی شده

که در مبن خط او ]نببت  ه[ سایر خوشرویبان آن زسان استیااز  
« داشات  ااه اساام سفلِا  فاارج در صااحبت ایشاان ارسااال نمااود   

 ( 9/198: 2908)خواندسیر، 
یکی دیگر از خوشرویبان عصر تیمور که گویا  این او و سالطان   

 ود  اشاره شاده اسات   « عمر اقطع»ارتباطِ نزدیکی وجود داشت، 
وجود ایان، خطای زیباا    او از داشتن دست راست سحاروم و  اا  ه ک

(  61: 2909داشت که  اعث اعجای و تحبین همگان  ود )قمی، 
همچرین دو تن از دیگر خوشرویبان این زساان عباارت  ودناد از    

سااتاد  در فاان دارا  کبااوت ا« ا قادر سراغااهخواجااه عباادال»
(  922: 2912ه، عر شاا )ا ن« لمانیالدین سخواجه تاج»سوسیقی و 

                                                           
 (2899: 2902( )عمید، 1/1cmگره )هر گره  22  سقیاس طول، سعادل  2

سیاست اعمالی از سو  تیمور سبرای  ار   توان  را  ه ا این مال سی
کو  اجبار  هررسردان دریافت که تا مد زیاد  آثار هرار  در اار   

جبااته نقاااط سختلااا در تیمااور  اااوجود مضااور خوشرویبااان  ر
 ایبات در  کیفیت  ود، چرا که سیمد   یتا زده وسمرقرد، شتای

شاد  اساا   ر  در راستا  عالیق تیمور خلق سیاث ،ترین زسانکوتاه
  یشااتر  در دوره جانشاایران تیمااور ایاان آثااار از اعتاادال و ارزش

ان شاهر  و سلطان در زس  ه امتمال فراوان رخوردار  ود، چرانکه 
ویبان داوطلبانه دلیل ایجاد  بترها  هرر ، خوشرمبین  ایقرا  ه

 شدند هرات وارد سی ه
ها  فرهرگی و انشیران او  یش از پیش  ه فعالیت، جپس از تیمور

کثار  هرر  و ممایت و پرورش هررسردان پرداخترد   راا  اه نظار ا   
ساادعا  تااوان نمونااه  ااارز ایاانشاااهر  را ساای پژوهشااگران، دورۀ

 ویژه خوشرویباان و  ه اهل هرر تشویق از که اونحو  ه 6،دانبت
 علم کانون ، هرات،شاهر  فرسانروایی سدت در کرد ونمی سضایقه

-عاقباً اصحایِ هرر در این شاهر  اه  و ستهررِ دنیا  اسالسی شد  و

 ,Burton؛ Fazliglu, 2008: 6) خلق آثار سمتااز  پرداختراد  

ماور از جملاه   جانشیران تی(  Hecker, 1993: 90؛ 23 :1997
، هاا  نفایس ممایات فراوانای کردناد     شاهر  از کتا ت سصاحا 

کتا ات شاد کاه اساروزه      آنانفرسان هها  ستعدد   چرانکه قرآن
، شاهر  فرزندان است  عالوه  ر اینها  ر جا  ساندهتعداد  از آن
یق کرد و دو تان از پبارانش  اه    فراگیر  این هرر تشوخود را  ه

-098ق( و ا اراهیم سالطان )  933-099ها   ایبارقر سیارزا )  نام
تعاقبا سدارج رفیعی در هرر خوشرویبی دست یافترد و سق(  ه 939
که نحو  ه ،تشویق و ممایت هررسردان این عرصه رو  آوردند ه

-داث شده  اه ام- سفید ) ا  سفید( عروانِ ی  نمونه، کا ترها  ه

کاز   ارا  تجماع    سرسکانی سمتاز  اود کاه  اه    - ایبرقر وسیله
خوشرویبای اختصااص    از جملاه ها  هرار   هررسردان و فعالیت

خلاق آثاار  جااودان    ان دوران  هر آن  زرگترین هررسردیافت و د
؛ 63-92: 2909؛ قمااای، 908: 2906پرداختراااد )سااامرقرد ،  

 ( 29: 2998ا رو، مافظ؛ 6/61: 2993اسفزار ، 
در این دوره گذشته از شاهزادگان خوشرویس، هررسردان  بایار   

ویباان  تارین خوشر عرصه ظهور یافترد  یکای از  رجباته  در این 
قادوه  »سعارو   اه   « لی تبریز عسیر»اواخر سده هشتم قمر ، 

را  2 ود که ا داع خط نبتعلیق از آسیختن نبخ و تعلیاق  9«الکتای

                                                           
Vaughn ؛ 429Di cosmo :2005 ,) ارا  اطاالع  یشاتر ر  :    . 2 

Findley, 2005: 120 ) 

  اا   ودناد،  شااهان   اا  نزدیکی ارتباط دارا  که را خوشرویبی هرر    زرگان 9

 قبلاۀ »، «قدوۀ الکتای» ،«قلم عربرین»، «قلم زرین» ،«جواهر قلم» ها لقب

 ( 02: 2906ناسیدند )شیمل، سی «قلم شکّرین»و  «الکتای
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(  از دیگاار 921: 2909انااد )دوغااالت،   ااه او سربااوی کاارده  
سوالناا  »تاوان  اه   ان سطرح این روزگار در خراسان سای خوشرویب
-کتا خانه سیرزا  ایبرقر خدست سی که در زسان شاهر  در« جعفر

کاه  « الادین هارو   سوالنا شمس»(، 63: 2906رد ، سمرقکرد )
شاگرد سوالنا سعرو  خطاط  اود و  اا ممایات سیارزا  ایبارقر در      

(، 8/23: 2908ا  عاالی رساید )خوانادسیر،    باه مبن خط  اه سرت 
که ا تدا در نیشا ور و سپس در سشاهد  « سوالنا سیمی نیشا ور »

نا جعفر سوال»( و 826: 2906 ه هرر خطاطی پرداخت )سمرقرد ، 
کاه در نگاارش اناواع خطاوط درجاه اساتاد  داشات        « تبریاز  

رونق  واسطه ه ر این اساس،  ( اشاره کرد 8/23: 2908)خواندسیر، 
هاا   زسیراه فعالیات   در عباارتی ثباات  و  اه  جاسعهماکم  ر هرر 

 انخوشرویبا هررنمایی  ستعاقبا ماسیان و ویژه هرر  در پرتو توجۀ
هایی  ارا  فعالیات   نیز  رپایی کارگاه و خطوط گوناگون در اقبام

رسد کاه دارا  اودن   نظر سیهررسردان از سو  در ار، چرین  ه این
ها  اکتباا یِ ساورد   تیمور  از جمله ویژگی در جاسعۀ خطی زیبا
 اا ایان   اسات   داشتههمگانی  جربه مدود آن تایادگیر   تاکید و
جماات اقاوام   ز جملاه تها ها  خارجی و داخلی ا را  ه ترش ،وجود

 سرازعاااتِقلماارو تیموریااان همچااون ترکمانااان و  گوناااگون  ااه
تا سرانجام  اا  ، توسعه  یشتر این هرر  ا تاخیر همراه  ود جانشیری

-ق(  یشاتر گوناه  322-099ین  ایقرا )رو  کار آسدن سلطان مب

 ه اعتال و کمال خود دست  ،خوشرویبی خصوصهرر  و  هها  
 یافت 

 

 هنر گاهِ  بایارا؛ تجطیدربار سطاان حسن-9
اصالی    ، جرگ قدرت سیاان شااهزادگان سشخصاۀ   پس از شاهر

 بترها و  ،ناآرام و پرآشوی عصر تیمور  گردید و ستعاقباً خراسانِ
داد  این وضع ال  فرهرگی و هرر  خود را از دستها  اعتزسیره
 ا سرگ  مدود   هبود یافت، اساخراسان تاا والقاسم  ا ر  ه  ا آسدن

تصر  ا وسعید گورکاانی درآساد، اساا    ق  ه029او، هرات در سال 
همچران، اوضاع فرهرگی، هرر ، سطلوی سردمِ عصر و هررسردان 
نبود و جایگاه پیشین را  دست نیاورد  سارانجام  اا قتال ا وساعید     

هرات، این شاهر سجادد   ق( و تبلط سلطان مبین سیرزا  ر 096)

                                                                                      
که  ه پیارو  از   ا   خط تعلیق دارا  در دو  بتر ایجاد گردید  نخبت شیوه 2

عبداللّه، سیرسرصور ان و سرشیان خراسانی سانرد درویشعبدالحی و توسط خطاط
نگارش درآسد و از سحبو یت  رخوردار  ود، چراکاه ایان   جان جبر یل  هو خواجه

ویاژه از  سراشایر ا وساعید تیماور   اه    شیوه دارا  ظرافت و سخصوص نوشتن 
ا سرشیان عراقای )عر ای( سانراد شایخ     ر دیگر سو  خواجه عبدالحی  ود  شیوه

نوشترد  این شیوه دارا  سحمد تمیمی و سوالنا ادریس از شاگردان عبدالحی سی
انبجام و استحکام درونی و تا مد زیاد  سختهِ نگارش دستورات و سرشورات 

 ( 661: 2923 ود )اصفهانی،  سالطین آق قویونلو

وره روایی او، هرات همانرد دیافت  در دوران فرسان ه آراسش دست
  تبدیل شد  ها  فرهرگی و هررسرکز  السرازع نهضتشاهر   ه

خود رساید و خوشرویبای    ها  هرر   ه اوجدر این دوره، فعالیت
، پژوهشاگران  اکثر تازه گردید  چرانکه  را  ه عقیدۀ ا وارد سرمله

 سلطان مباین  اایقرا و اسیار    دریغِاین سوضوع نتیجه ممایت  ی
علیشیر نوایی از هررسردان این دوره از جمله خوشرویبان  ود کاه  
 اعث شد نبلی از خوشرویبان ظهور کرده و در این هرار چرادان   
پیشرفت کررد که کیفیت آثارشان ز انزد اهال هرار گاردد )صافا،     

؛  92: 2992توشااراتو،  ؛266: 2906سرفاارد، فرهااانی؛ 869: 2938
Wilkinson, 2011: 82 ؛pope, 1960: 9 ) 

نظیار  کاه در در اار    هاا   ای  در ستون تاریخی سورخان  ه  ازم 
کاه ایان   نحاو  اناد،  اه  ایقرا  رپا شده است؛ اشاره داشتهسلطان  

سجالس  اشکوه، سحلی  را  گردآسدن اصحای هرر و خلق آثار  
/ 22: 2908خواند، ؛ سیر2980-2989/ 6: 2322 ی، دیع  ود )واصف

و طباع  اوان یکی از دالیل آن، ذوق (   ه امتمال فر1920، 1993
گردیاد،  ها  هرار  سحباوی سای   هرر  سلطان در تماسی زسیره

او را نه همین در شاعر و سوسایقی   »نویبد: چرانکه گازرگاهی سی
یافت ر نمیدخلی  ود  فس، در هر ی  از آن آنی داشت که آن را د

شا  و  یانی چون انفاس کس، الحانی چون تحریرات داود  دلگ
 ،ه  ار ایان  (  عاالو 981: 2991)گازرگااهی،  « افازا  و  روحعیب

ا   را  فراگیر  هرر خوشرویبای در  سلطان مبین اهتمام ویژه
 شاگرد) سیرزا ا وترایسیان اعضا  خانواده خود داشت و از این رو 

 ایان  فراگیار  ه  پدر سفارشه  الزّسان  د  و( هرو  علیمافظ

همچراین در ااار ساالطان    (921: 2918پرداختراد )مبیباای،   هرار 
در »اسات:    اهل هرر  ود، چرانکه گزارش شدههمواره سأسری  را

آن اوقات از ار ای مبن و سالمت هر روز و هر شب در سجاالس  
نغمات دلگشا  و و طری جمع کثیر ماضر  ودند و  ه ار ای عیش

« افزودناد  رنا و پیر و صغیر و کبیر را سی افزا  نشاطرنمات فرحت
 (  22/1912: 2908اند، )سیرخو

رد وزیار او،  ، توجه سرحصر  ه ف6در کرار هرردوستی سلطان مبن
هاا   هرار و هررسرادان در شاکوفایی زسیراه    اسیرعلیشیر نوایی  ه 

فرهرااگ، اساات  او  ااهسختلااا هراار  در ایاان دوره مااا ز توجااه
ل ساورد طعانِ   ا  داشت؛ چرانکه گاه  اه ایان دلیا   دلببتگی ویژه
-ا اسیرِ فاقدِ تواناییِ نظااسی سای  گرفت و او رسی سخالفان نیز قرار

؛ Beline, 1861: 222؛ 16: 2902سرفاارد، فرهااانی)دانبااترد 

Dale, 1996: 645 ؛Erkinov, 2008: 76)  در  ، ا این مال

                                                           
   را  آگاهی  یشتر از سایر موزه ها  هرر  همچون نگارگر  و سوسایقی   6

: 2931شاطر ، لعلکه در این دوره از رشد چشمگیر   رخوردار گردید، ر  : )
288-286 ،30-31) 
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چراان سهاارتی دسات    هایی ایرگونه، خوشرویبان  اه پرتو ممایت
 افات، یان  اروز سای  در آثارشا سهو و خطایی جزیی یافترد که اگر 
کردناد   و گاه این هرار را تار  سای   نوعی ضعا تلقی  را  آنان 

- اه سشهد   ه نام عبدالصمد ستبحر چرانکه یکی از خوشرویبان 

 شد جاسی دیوان سوالنا عبدالرممن دار کتا تِسفارش نوایی عهده
اسا این خطااط در  و  عد از اتمام جهت تصحی  نزد سوالنا فرستاد  

ی شده  ود  پس جاسی کتاای را  ارا    اسال  کتای دچار خطاهای
ا  و خطای  ه عبدالصامد قطعاه   سپرد قا ریاصالح  ه سلطانعلی 

 چرین سرود:
 خوشرویباای  ااه عااار  خو ااان  »
 

 سااخرم را  ااه خااط خااوی آراساات  
 

 لیااا  در و  از ساااهوها  قلااام  
 

 گاااه مرفاای فاازود و گاااهی کاساات
 

 کردم اصالح سن آن از خاطِ خاویش  
 

 سای خواسات  گرچه ناسد چرانکه دل 
 

 هاار چااه او کاارده  ااود  ااا سااخرم  
 

 سن  ه خطاش قصاور کاردم راسات    
 

 اه افشاانگر  و    از این واسطه سشارالیه تر  کتا ت کارد و رو  
« کار  آورد و در آن  ای اشتهار تمام یافات سیاهی ساز  و رنگ

 ( 218: 2929)نوایی، 
 پس ازدوم مکمرانی تیموریان،   ا وجود رونق خوشرویبی در نیمۀ

، اکثر هررسردان ها  ه هراتمبین  ایقرا و ورود از  ل سلطانافو
فعالیت در اختیار خان از   در  خارا  ه ویژه خوشرویباندر ار و  ه

ها  گوناگون هررسردان موزه سشغول و پس از آن گروه کثیر  از
دولات     اه ق323خوشرویبان در سال ویژه  ه همچون سوسیقی و

خلق آثار سمتااز  در زسیراه   ریز و قزوین  هو  پیوسته و در تبصف
جباتجو  کاار و   نبتعلیق پرداخترد  در این  ین گروهی دیگر در 

قرادهار نازد   هرد را در پایش گرفتراد و  اه   کبب، راه سهاجرت  ه
هرات ثانی ی، رفته و این سرزسین را سبدل  ههمایون، شاه گورکان

 ( 29: الا 2939شاطر ، للع؛ نیز ر  : 09: 2906کردند )شیمل، 
 

 خوشنویسان خراسا ی -4
انِ تواناایی ظهاور کردناد،    مبین  ایقرا، خوشرویبدر دوره سلطان

ایان هرار در   ا  که هرر خوشرویبی تا مد زیاد   ا رونق گونه ه
ان، دوره کرد  خط نبتعلیق که تاا آن زسا  دوره شاهر   را ر  سی
دسات  ن  اه مبای د، در روزگار سالطان  وآغاز و خاسی را طی کرده

سشاهد   اود،  اه     علیلطانهاا سا  چرد خوشرویس که سارآسد آن 
انعلی سشااهد ، سشااهورترین ساالطیافاات  اسااتحکام الزم دساات

ر ، در دهام قما  و اوایال ساده    نهام نویس اواخر ساده  نبتعلیق
سالگی  دنیا آسد و تا سیانا  شیعی  هدر سشهد، در خانواده  ق082

پدر خویش را از دست داد و تحت  در آنجا زندگی کرد  در کودکی،
و چگونگی  نبب سلطانعلی ممایت سادر قرار گرفت  در ذکر نام و

اسات  سطلبی سربجم و یکپارچه  یان نشاده کار او در سرا ع آغاز  ه
رسد کاه سوالناا   نظر سیاسا چرین  ه (،686-2/689: 2981) یانی، 

راین  یق و پیوساته او را چ تحصیل مبن خاط تشاو  اظهر او را  ه 
 نمود:نصیحت سی

 در سشق کوتاهی سکان پیوساته ا  سالطانعلی   
 

 در روز کن سشق خفی، در شام کن سشق جلای 
 

 (210: 2981)ایرانی،  
عرصاه خوشرویبای  یاان    سشهد  در ارۀ چگونگی وارد شدن  اه 

علیه -هد طوسدر اوایل سشق در روضه سقدسه سش»]   [ دارد: سی
آن اثرا خوا ی دیدم  مضرت اساام  کردم و در سی -التحیه و البالم

ب را المتقین، وصی ری العالمین، اسداهلل الغالب، علی  ن ا ی طالا 
دست سن داد  از خوای  یدار شادم،  قلمی  ه -کرم اهلل وجهه-که 

(  921-922: 2909)دوغاالت،  « دیگر طریق خط  ر سن در افتااد 
عادها  و  دعوت ا وسعید سیرزا راهی هارات گردیاد   او در جوانی  ه

مبین  ایقرا و نوایی قارار گرفات    طر  عرایت و ممایت سلطان
مباین  اه   دعاوت سالطان     هق091چرانکه این هررسرد در سال 

چاون سوالناا خاط را  اه     »سلطرتی سشغول و  فعالیت در کتا خانۀ
را  سرمد اعجاز رسانیده و آوازه و صیت طرطره او  ه اکرا  و اط

دارالباطره  باین سیارزا او را  اه   معالم رسید، سعید دارین سلطان
خاصه طلبیده در کتا خانه خاصه جا داده و سوالنا  ه کتا ت سرکار 

نوشات، کاتاب   ها اسم خود که سینوای اشتغال داشت و در نبخه
آرا ها  عمارت و سراازل  اا  جهاان   کرد و کتا هالبلطانی قید سی

 قمای، « )خاط سباار  ایشاان اسات     ا  سراد تماسی  اه سشهور  ه
لطانعلی  اا  رساد کاه سا   سای  نظر(  البته ایرگونه  ه22-28 :2909

اوراق سجاالس  »چرانکاه   ،اسات ا  داشاته نوایی نیز روا ط مبره
است و در خانه اسیر شیر کبیر علیه از تالیفات ترکی اسیرالرفایس ک

قی از آن خط سرسر نوشته و اکرون هر صفحه و وردر مو  آی  ه
 ( 22)همان: « شریا ایشان است خطمرز سثال سردم دارند  ه

م تماا   هتاریخی سشهد  در دوران خود نادرهروایات ستون  را  ه
یافات کاه خطاوط    سهاارتی دسات  سعرا  ود  او در خط نبتعلیق  ه

اس  اه  جلوه ساخت و  ر این اساستادان ستقدم را تا مد زیاد   ی
شاد  کتا ات قرآنای سمتااز سشاغول     دستور سلطان و وزیارش  اه  

؛ 288: 2929؛ و نیااز ر  : نااوایی،  22/1306: 2908یرخوانااد، )س
ها   راها  خیریه همچرین تماسی کتیبه(  690: 2996خواندسیر، 

خاط   ه را و سباجد هرات که از  راها  سلطان و اسیر علیشیر  ود

 585|... جایگاه خوشنویسی و خوشنویسان خراسا ی
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 سازار  سارگ  اکثار نگارش در آورد و نیز نبتعلیق اعال  جلی  ه 

-مبین  ایقرا  اه ویژه سلطانهو   تیمور  در اریان و شاهزادگان

)ایرانای،   خطوط نبتعلیق، رقاع و نبخ سرقاوش شاد   ه و وسیله او
 شهرتی دست چران ه سلطانعلی ، ر این(  عالوه228-213: 2981
 را وسایله او ها  سکتاوی و آثاار خلاق شاده  اه     نبخه کهیافت 

سیاان   ایان  در کردند کاه سی آور جمع هرر  زرگان و عالقمردان
خوشرویباان   از خاود  کاه  قویونلاو آق یعقاوی  سلطان  ه وانتسی

 ( 32: 2901فالورجانی، )شمس داشت ود اشاره سطرح
خلق آثار  در سیان ر سلطانعلی در در ار، گویا او  هعالوه  ر مضو

ها  سشهد  اه  او در یکی از ممام  پرداختاقشار فرودست جاسعه 
نوشته  جلیخط ت  ه، ی  قطعه و دو  ی«چیممام خیل نیزه»نام 

و آن را در سر در ممام  ر دیوار قرار داده که در زیبایی  بیار کام  
 نظیر  ود:

 صحن ممام همچو فاردوس اسات  »
 

 گرچه  اشد  راایش از گِال و خشات   
 

 خااوی رویااان در او چااو مورانرااد   
 

 هاا   هشات  هاا  پار از اللاه   فوطه
 

 و آن دو  یت این است:
 ساته پیو تا  ه مماام خراساد ساه سان    

 
 طاس آ یبت سارا دیاده و ا ارو  باته    

 
 از پی خدست تر  آن چگل دیده سان 

 
 «هبت هردو  چه لُرگِ سفید   باته 

 
 ( 2862-6/2866: 2322)واصفی،                                      

 ر هرات «  ی  از  شاهی»و تبلط  مبین  ایقرا ا سرگ سلطان
ر  همچاون سالطان مباین و    و نبود زسیره فعالیت و ماسی سقتد

آورد و نشایری و ازلات رو   نوایی، سلطانعلی در سشهد  اه گوشاه  
: 2908در آن شااهر در گذشاات )سیرخوانااد،   ق362ساارانجام در 

قبرش در سحاذ  سا  ین پا  سبار  مضرت اساام  »( و 22/1309
همام ثاسن ضاسن سفتر  الطاعه واجاب العصامه صالوات اهلل و    

 ه گربد اسیر علیشایر و سدرساه شااهرخی    سالسه از  یرون ستصل 
 ا این (  22: 2909قمی، « )نزدی   ه پرجره فوالد  ]قرار گرفت[

اشارا   اه     ر زیبایی خط و هرار و ، عالوه2مال شهرت سشهد 
خلاق  نگاارش و  دلیل اهتمام فاراوان او  اه  کتا تِ اشعار ترکی،  ه

                                                           
سلطانعلی، شاگردان  بیار  تر یت کرد که در هرار خوشرویبای سارآسد و       2

کاه  اا اساتاد    « سوالناا سیرعلای  »توان  اه    از جمله این افراد سی رجبته  ودند
سوالناا  »، «سحمد نورسوالنا سلطان»، «نا سحمد ا ریشمیسوال»کرد،  را ر  سی
« سوالنا سیرعلای جااسی  »و « الدین سحمودسوالنا زین»، «سحمد خردانسلطان
 ( 26:  2909داشت )قمی، اشاره

ی در ساالگی  ادون ایرکاه خللا    شمار  ود  او در شصات  آثار   ی
ده و متای  دست و خطش ظاهر شود قلمش، همچراان جاوان  او   

 وجود کهولت سن، ناسرظم نمی نوشت:یکی از اوراق خود را  ا
 سرا عمر شصت و سه شد  یش و کم

 
 هرااوزم جااوان اساات سشااکین قلاام 

 
 تاااوانم هراااوز از خفااای و جلااای  

 
 نوشاااتن کاااه العباااد سااالطانعلی  

 
 ( 2/612: 2981، ؛  یانی83: 2996هرو ، سایل)         

سهمترین اثر سلطانعلی در زسیره هرر خوشرویبی، اثر  سرظوم در 
ها  فرای سر اوط   انبته نکتهقالب سثرو  است که در آن ناظم تو

مااکی   روشری  یان کرد که، کتا ت، قلم و دیگر ادوات را  هخط ه
و « صراط البطور»گروهی آن را   از توانایی  اال  سشهد  است

آن  6هرو  و سیرعلی« سرظوم در علم خط نبتعلیق رساله» رخی 
خاود   اساا  است ضبط کرده« صراط الخط»ور خود را در رساله سرث
هرچراد،   ( 2/619 :2981، ) یانی 9استناسی نداده سلطانعلی  ر آن

علات  ط الباطور  اه  سیرعلی هرو   ر این اعتقاد است کاه صارا  
 ل فان و خصوصاا  اها  وانبات ساورد اساتفاده   تسرظوم  ودن نمای 
ساداد  »هماین دلیال، هارو  اثار خاود       اه –سبتدیان قرار گیارد  

ط الباطور  اسا کار رد و شهرت صارا  -نثر نگاشترا  ه« 8الخطوط
ناتماام سیرعلای هارو      رسالهآرایی،  یش از تاریخ کتا ت و کتای

تمااسی   «امماد قمای  قاضای »است  چرانکه اهل فن از جمله  وده
آن را در  «سیارزا سارگال   »ر خویش گرجاناده و  سرظوسه را در اث

 کاه  اه کام    «سیرعماد خوشرویس»نقل و نیز  «استحان الفضال»
رار  از  ا  نفایس و ه شهرت داشته، نبخه نویبیکوتاه نگار  و

 ر ایان   ( 80: 2996هرو ، سایل) استاین سرظوسه را کتا ت کرده
ت سردرجات ایان  سقبولیو  فراوان ها  ه دلیل تعداد نبخه ،اساس

پذیرش و الگاو قارار دادنِ    ه تواناثر از سو  سایر هررسردان، سی

                                                           
، در اواساط ساده نهام هجار  در هارات        سیرعلی از سادات مبیری هرات 6

الدین سحمود، یکای  واسطه زینشاگرد سبتقیم سلطانعلی نبود و  هستولد شد  او 
نویبی او آشرا شد، تا آنکه پاس  ن سشهد ،  ا طرز و اسلوی نبتعلیقاز شاگردا

که سلطانعلی  ه سشهد  ازگشت، سیرعلی نیز  عضی اوقات  ه سشاهد    ق322از 
هایی در دارالبیاده است  سیرعلی همچرین کتا هسشهد   ودهآسده و در خدست 

است  هارو  پاس   نگارش درآورده ه« خادم آل سیرعلی مبیری»ا رقم سشهد  
: 2996هارو ،  ر ار خان از   در  خارا شد )سایال از فروپاشی تیموریان راهی د

12-18)  

و انجمان   سلای پااریس و  ادلیاان   هاایی در کتا خاناۀ     از این سرظوسه نبخه9
 ( 619/ 2: 2981آسیایی  رگال سوجود است ) یانی، 

جهااتی اداساه صاراط الباطور دانبات       توان آن را  ها  است که سی  رساله 8
نثار   ایبات  اه  سیرعلی هرو   ر این  اور  ود که نکات فری خوشرویبای سای  

 ( 18گردد )همان: نوشته شود و آثار سرظوم چردان کار رد  سحبوی نمی
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سبتاد  تاا    از سو  خوشرویبان در کلیاه ساطوح   صراط البطور

 2 آگاهی یافت سمتاز آنو نیز جایگاه  پیشرفته
مباین در پرتاو   گاه سمتااز سالطانعلی، در اار سالطان    فار  از جای

سملو از هررسردانی  ود که هر  ممایت گبترده او و وزیرش، نوایی،
گاواهی اکثار   شدند   اه ی   را  خود، دارا  سب  سحبوی سی

-جه سیر  نقاش(، استاد کمالنظران، روح اهلل سیر  )خواصامب

و صاامب فضاایل   خوشرویبی  ا استعداد و ذوفراون   الدین  هزاد،
 ,Soucek؛ Mostafa, 1959: 6) اجتماااعی و فاارد   ااود

رو شااهرت از ایاان ( Thackston, 2001: 15؛ 14 :1989
که در خوشرویبی نیز هررسرد  سبب نقاشی نبود،  لسیر  فقط  ه

: 2908خلاق آثاار  سمتااز پرداخات )خوانادسیر،      دست و  اه چیره
(  در اره توانایی سیر  در خوشرویبی خواندسیر اشاره دارد: 8/680
[ کاه ایان  اانی سباانی خیارات      388در سره ار ع و تبعه سا ه ]»

]نوایی[ در تجدید و تزیین سبجد جاسع هرات سعی و اجتهاد تمام 
شترد، کتا ت کتا ۀ آن شاریا را  رعهاده جراای سایادت سا ی      دا
سیر، )خواناد « ب خواجه سیر  نقااش کردناد  اهلل سیر ، الملقروح
-  خواندسیر در جایی دیگر در ارۀ توانایی او نقل سای (280: 2990

فن تذهیب و تصویر سهارت در خواجه سیر  نقاش  ا وجود »کرد: 
نویبان تا هنویبی نظیر و شبیه ندارد  لکه خطوط کو در علم کتا ه

یمن التفاات و سرممات اسیار    تقدم را نیز سربو  گردانیده و  هسا 
« اسات ال غیر  ه اوج سپهر  رین رسانیده حر سکرست، لوا  انا و 

 یکی کهتوان دریافت (   ر این اساس سی682: 2996سیر، )خواند

 در قالاب نگاارش   خوشرویبای در ایان دوره   هرر ها ویژگی از

 در اخالقای    اا درون سایاۀ   و اشاعار  امادیث ماو  ها کتیبه

 ساذهبی  ها و  اورهاا  ارزش القا در راستا   المرفعهعام اساکن

 است  وده

 6  اشدسی« عبداهلل طبا  هرو »دیگر از هررسردان این دوره یکی
و آساد  اود، اساا     اره سیان هرات و سمرقرد در رفتاو در آغاز، همو

جانشین ا وسعید گردیاد و  بایار  از    ،مبینهرگاسی که سلطان
یافتراد،  سمتااز  دسات  جایگااه و سقاام    اه اهل فضل در در ار او 

                                                           
الکتای، قبلۀ الکتاای و سالطان الخطااطین سلقاب      ز دۀ از سلطانعلی که  ه   2
دیاوان  »، «سخازن االسارار نظااسی   »، «گو  و چوگان»است، آثار  چون  وده
هاا   بایار    و کتیبه« مدیث چهل سرظوم ترجمه»، «ر اعیات خیام»، «مافظ
  اشاد ن دوره سای ایا  هررسرادان  سباعد  را  ا جا  سانده که نشان از زسیره ر

  (289: 2909لو، )مبن

است که روز    شیمل در اره چگونگی آغاز فراگیر  خوشرویبی طبا  آورده 6
سوالنا جعفرِ خوشرویس، آشِ  ازار را طلبید و عبداهلل آش را از دکان پدر خود  ه 
او رسانید و  ا سشاهده شاگردان جوان و نمونه آثار آنان  ه ایان هرار عالقمراد    

واسطه تالش فراوان  ر دیگر شاگردان استاد  رتر  یافت و نه ترها در او  هشد  
شیوه نبتعلیق سوالنا جعفر،  لکه در نبخ که چهال و پارج قارآن  اه آن خاط      

 ( 09: 2906نوشت، استاد  سبرز شد )شیمل، 

ایانی عمر خود را نزد سلطان ها  پعبداهلل نیز  ه آنجا رفت و سال
گردان  بایار  تر یات   ها  گبترده نوایی گذراند  او شاو ممایت

)قمای،    ودند« عبداهلل سرواریدالدینشهای»ها کرد که از جمله آن
نیااز از « عبااداهلل کرسااانی  الاادینخواجااه شااهای (  »69: 2909

کاه خوشرویبای را از    شاد سحباوی سای  خوشرویبان ایان دوره  
ماق  » اسات کاه  و  آسوخت  در وصاا او آساده  عبداهلل طبا  هر

کاار آیاد از فضال و      الراس را  اید و  هی آنچه اشراسبحانه تعال
علم و طهاارت  ااطن و لطافات ظااهر و اخاالق ممیاده و هرار        
پبردیده  دین ذات سلکی صفات ارزانی داشت،  ا وجاود فضال و   
استعداد خطش در زیباایی کججفرااحِ الطااوس و انشاایش در نیا       
آرایی کجرشاه الرفوس است  نبخش در ستانت ناسخ یاقوت است و 

: 2906)سامرقرد ،  « را از دیدن توقیعش غذا یا قوت اسات روح 
تبحار  نیاز   9(  عبداهلل در زسیره خط، در فرون افشان و وصالی121

 همچاون ها   بیار  از  راها  خراسان و هارات  داشت و کتیبه
: 2909 اشاد )قمای،   خاط او سای   هعبداهلل در گازرگاه سزار خواجه

69 ) 

اهی رفیاع در هرار خشرویبایِ    جایگا از دیگر خوشرویبانی که  اه 
توان نام  رد  نوایی را سی« سلطانعلی قا ری»یافترد،  خراسان دست
ها  جاسی را کرد که او فقط، نوشتهسیستاید و اشاره خط او را سی
شد، یگر  دادهاست و وقتی  ه او پیشرهاد کتا ت دکردهکتا ت سی

زد تعیاین کارد    عروان دستمیل زیبایی خط، سبلغ  االیی را  هدل ه
که سخرانی دور نگفت چرا ه ی  سعری »افزاید: نوایی در اداسه سی

(  282: 2929وایی، )نا « ارزدنویبد  ه هرچه گویراد سای  که او سی
ن ایان عصار   نیز از جمله هررسرادا « سحمد خردانسوالنا سلطان»

 ار خوشرویبای در سوسایقی نیاز تواناایی داشات       است که عالوه
سحمد رکه سلطان(   ا ای2929:280؛ نوایی، 693: 2996)خواندسیر، 

مااذق  اود، اساا    ویژه در خط نبتعلیق  بایار  در خوشرویبی و  ه
ها  دنیو  تا مد  سجال هررنمایی را از او آلوده شدن  ه خوشی
 ( 693: 2996گرفته  ود )خواندسیر، 

مبین در در ار سلطان ،ها اشاره شد ر هررسردانی که  ه آنعالوه 
دد ممایت او و وزیر هررسرد پرورش، خوشرویبان دیگر  نیز  ه س

ن الادی سوالنا سعاین »ها سی توان  ه مضور داشترد که از جمله آن
که در « سحمد  ن سوالنا نوراهللسوالنا سلطان»و « سحمد اسفزار 

-8/929و 22/1399: 2908خط تعلیاق اساتاد  ودناد )سیرخواناد،     
 مُبان  ش قلم را در کمالِکه هر ش« خواجه سحمد مافظ»(، 926

                                                           
وجود ها  خوشرویبی  را  خوشایرد شاهزادگان هرردوست،  ه  یکی از گونه 9

ی  ود؛ یعری سهیا ساختن سقوایی خااص  اا چباباندن و تحات     آسدن هرر وصال
هاایی وسایله آرساانی سااختن     هایی از کاغذ  چرین وصالی فشار قرار دادن الیه

: 2906شاد )شایمل،   ا  گاردآور  سای  صفحات سرقعات  ود که  ا اهتمام ویژه
03 ) 



 پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ -فصطنامه عطمی |584 پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ -فصطنامه عطمی |588

کاه  « سوالناا عبادالجمیل  »(، 690: 2996نوشات )خوانادسیر،   سی 
سلطان سکانی در کتا خانه خاود  ارا  او در نظار گرفات و او در     

طان  ار کاار او   سشغول و سال  در ارآنجا  ه کتا ت ستون سورد نظر 
« سشهد سوالنا قاضی عبدالوهای»(، 688ن: کرد )همانظارت سی

ر سشهد و فرد  دانشمرد و فاضل و در خوشرویبی که قاضی شه
 لجام  ِ العِماادِ الجّتِای  ج ذاتإِرفم»دستی تمام و در کتیبه قلعه عماد آیاه  

سوالناا  »(، 62: 2929را نوشات )ناوایی،   « الابِالدِ  سِثلُها فِی یُخلجق
عروان ی  خوشارویس  که از خوشرویبان سشهد  و  ه« رونسج

ساال مااجی   »(، 98وردار  ود )همان: چپ دست، از خطی زیبا  رخ
از خوشرویبان  رجبته و خاوش طباع خراساانی )هماان:     « علی
درجای  اه   »که از اهالی سبزوار  وده و « خواجه سحمود»( و 283

 شش قلم نوشت  ه این تاریخ:
 چاون اصاول شااش قلام کاردم رقاام    

 
 «گشت تااریخش اصاول شاش قلام    

 
 ( اشاره داشت 699)همان: 

 که نبتعلیق خط در نوشتن سهارت  ر الوهاین خوشرویبان ع
نگارش  در گرفت،سی قرار استفاده سورد کتب نگارش  را  عموساً
 و رقااع  توقیاع،  نباخ،  سحقاق،  ریحان، ثلث، یعری خطوط سایر
(   ر این اسااس  30: 2918داشترد )مبیبی،  کافی تبحر نیز کوفی
 اد است و سهارت شد تا سبب دوره این خط در ی توجه و اهمیت

 ا گونه ه ،کرد را تعیین خطی کتب قیمت کتا ت،فن در خطاطان

 آن سطا قت  لکه نبود، سال  آن زیبایی ترها خط سهارت در که

(  82: 2969 اود )یگانیاانس،    اهمیات  ماا ز   بیار اصل نبخه  ا
واسطه درآسد سالی  و خوشرویبان گاه ی کاتبان از  رخی  را راین

کردند کاه از نظار   سی جعل راخود  اداناست 2ترقیمه ماصل از آن،
 شکایت است، چرانکهتاریخی در خور تاسل-شراسیِ توصیفینبخه

« شاها ی سیاوشاانی   سحماود »شااگردش   از «علی هارو   سیر»
  اشد:ا  سشهود در این زسیره سینمونه

 چراد   یا   کاه  آن سحمود خواجه
 

 فقیاار مقیاار ایاان شاااگرد  ااود
 
 عقاال زِ قلاات او  ااه دادم یاااد

 
 کثیاار و قلیاال از دانبااتم آنچااه
 

 شااد خااون دلاام او تعلاایم  فهاارِ
 
 تحریار  صاورت  یافات  خطاش  تاا 
 

 تقصااایر  نرفتاااه او در مااق 
 

 تقصاایر کراادنماای هاام او لیاا 
 

                                                           
رد آن آو جازء  و کتا ات  اتماام  تاریخ کاتب، نام آن در که است کاتب   اسضاء 2
 شود سی

 او نویباد سای  هرچاه   فاد  و نیا  
 

 مقیاار نااامِ ااه کراادساای را همااه
 

 ( 132: 2996هرو ، سایل)                                       
 کاه در زسیراه خوشرویباان     اشاد سی نکته دیگر ظام آسوزشی ن

 که جز چرد اثر   از آنجایی ررسی است این دوره قا ل خراسانی در
، چردان نگارش رساالت آسوزشی در این موزه هرار  رواج  سذکور
 -اساتاد »نظام آسوزش سبتری  ر رسد که نظر سیچرین  هنداشت، 
است کاه   ودهنکات هرر  و  یش از همه  یان شفاهی « شاگرد 
 قِرجتوان تا مد  بیار   ا نظاام سریاد  و ساراد  در فِا    آن را سی
همچون نقشبردیه که در عصر سلطان مبین  ایقرا دارا   صوفیه

شیمل در این  6یکبان دانبت  گبترۀ فعالیتی  یش از پیش  ودند،
مااسی  سانرد تدر خوشرویبی این دوره  ه است کهراستا  یان داشته

دریافت « اجازه»توانبت سرانجام سرتی، شاگرد سی وم اسالسیِعل
 ه  االترین « کجتجبفهُ»گرفتن اجازۀ نوشتن واژۀ این سعرا که  اکرد   ه

فرد  پاس از دریافات    یافت  همچرین سمکن  ودیسرتبه دست س
ا  از اساتاد  تین استاد خود، تبرکا اجاازه ناساه  اجازه رسمی از نخب
هرتی  بیار اسا از ش ،د  که نزد او تعلیم نگرفتهسورد امترام و استا

کاار، یعرای گارفتن سُرجقاع )خرقاه      کرد  ایان  رخوردار  ود، دریافت
صوفیانه( صوفی از شیخ خود و پس از آن گاه گرفتن خرقه تبر  

: 2906کرد )شیمل، درنگ  ه ذهن ستبادر سییگر را  یاز شیخی د
93-90 ) 

هاا  هرار   ها  کتا ت از دیگار جرباه  شیوهتکاسل سرحصر  ه فرد 
 کتا ت دوره این طول  ود  در خوشرویبی در عصر سلطان مبین

 اه  و یافات  رواج «تعلیاق » و« ساته » اقالم سانرد سختلا اقالم
 همچرین و یافت افزونروز  گبترشنبتعلیق  رسید واالیی درجه

شاد  نیاز    کتا ت« ریحان» و «سحقق» قلم دو  ه ا  رجبته آثار
 در این که  ود خوشرویبی ها شیوه از یکی «زر» قلم  ه تکتا 

 ،از ایان رو   استآثار  اقی سانده سشهود و در  رواج یافت که دوره
 کتا ت «ثلث» و «نبخ» خط ه قرآن از نیز گوناگونی ها نبخه

 هاا  قلام  از هاا آن پایانی ادعیه و هاسرسوره نگارش در که شد

: 2938 )پاات،  گردیداستفاده  یتزییر «کوفی»و «توقیع» ،«رقاع»
هاا   سب جایگاهِ سمتازِ و دستیا ی  ه ثبات دوام، ا این مال   (92

دلیال رقا ات  اا    مد زیاد   ه توان تارا سیخوشرویبان این عصر 
د دانبت   ر این اسااس اساتادان  انگااهی    هررسردان پیش از خو
ب نظار  جلا سو  دیگر  اا   رشد این هرر و ازریز یرانه از سویی  ه

ها  سورد نظر خود سبدل  ه سبراا و الگاویی   ، سب هرر ماسیان 
، که  ه امتمال فراوان این کردند خود پس ازثا ت  را  هررسردان 

                                                           
ا  از تعاسالت نقشبردیه  ا در ار تیموریان ر  :    را  آگاهی از خالصه6 

 ( 30-288ی:  2939شاطر ، )لعل
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نویباای و پااس از آن واسااطه رواج قطعااهاساار  اایش از همااه  ااه 
مبین سایر خوشویبان در قلمرو سلطان  ود که سرقّعات گردآور 

 شادند سراد سای  صافو  از آن  هاره    ایقرا و پس از آن در ایاران 

 ( 9، 6)تصویر 
 

 خوشنویسی کاردکردهای ویژۀ-2
مبین  ایقرا  ه امتمال فراوان خوشرویبی در جاسعه عصر سلطان

هاا   فعالیات عرصه وسات افراد عالقمرد  را  ورود  هیکی از سلز
قلمزنان سحباوی   سهرسازان و هرر  همچون مکاکان، مجاران،

وسیله افاراد   اه   و پیشرفت این هرر صرفا  هرشد گردید  اسا سی
اصلی آنان  ود و در ایان  این    وقوع پیوست که خوشرویبی مر ِ

گاه –ویژه سلطان شرا  و در اریان و  هاواسطه ممایت گبترده  ه
  اه  - را  ه عالیق شخصی و گاه ستراسب  ا سقتضایات مکوسات  

در پرتاو    آثار ، تولیدِدر این  ینپرداخترد  خلق آثار  جاودانِ سی
دانبات،  سراتج از عالیاق هرار      صرفا توانرا نمی ممایت در ار
 ایبت ساایر کارکردهاا  آن از جملاه کباب وجهاه      چرانکه سی
-المللی و در گام  عد  هرهو  ین فرهرگی در عرصه سلی -سیاسی

رش سلطه مکمرانای را  گیر  از آن  را   یان عقاید دیری و گبت
 در نظر داشت 

 ت داخطی و خارجیسناس-2-5
 عصار  پایاانی  نیماه  هرار   -فرهرگی میات در خوشرویبیهرر 

،  اود  از ایان رو   سهمای  رخاوردار   جایگاهی و اهمیت از تیمور 
کاه  اا   نحو عروان استادانی صر  نبودند؛  هخوشرویبان ترها  ه

هاا   ایبارغر  و نیاز    ه اسراد  رجاا  ساناده از کتا خاناه   توجه  
 گاهاستعداد ذاتی و  گاه  را  ر،  ایقرا در هراتمبین راشیر سلطانس

ایان اسااتید جایگااهی رفیاع      سالطان،  نگاه هرردوساتِ سبتری  ر 
آوردند و ساایر  دست سیهررسردان را  ه «کالنتر » سقام همچون

هررسردان زیر نظر سبتقیم آنان  ه فعالیت پرداخته و نظر در ار نیز 
رشد قرار داشت  از جملاه  تا مد زیاد  تحت تاثیر این هررسردان ا

توانایی  االیی  ویژه خوشرویبی ازافراد که در اکثر هررها و  هاین 
اشااره  « رالدین سرصور سصورسوالنا ناص»توان  ه  رخوردار  ود سی

هاا   سردان سورد نظر سلطان گاه در پبت  عالوه  ر این، هررکرد
ل هرار  ادار  که ستعاقبا یکی از ثمرات آن ممایت از اه -سیاسی

 ریاست- دوره این دولتی سقاسات  انفوذترین از  ود، از جمله یکی

: 2919شادند )نظااسی،   خدست سشغول سای  ه -سلطرتی کتا خانه
 ،اساااس  اار ایاان ( 89-80: 2912قاادس، ؛ پارسااا 2/616-618

گردیاده،   خاصو سقاسی  رتبهدولتی دارا   ارکان در خط استادان
آنان  ر همگان از جمله ورد ماجات و  رآ رعایت امترامکه نحو  ه

 ( 2/619: 2919)نظاسی،  در اریان واجب  ود

 دیوان صامب نظیر هاییجایگاه در همچرین خوشرویبان سمتاز 

 هاا  ناسه و در ار  هاتهیه فرسانرسالت ) انشاء )ترسل(، سرصب

 دیوانی(، ها مواله سمیز صدور و  ،ثبتتوجیه ) صامب ادار (،

 عراوان نموناه،   ه داشترد  فعالیت شاهزادگان زارتو و دیوان وزیر
از سشااهیر خراساان و  زرگاان    « سیکاال  علیالدینعالء خواجه»

را   اایقرا  دیاوان  توجیاه  صاامب  سالیان ستماد  سرصاب  صوفیه
 این سهام را  اه   دست یافت که وزارت سرصب ه  عدها و عهده ر

ی که از او خطای دلیل هواسطه تقریراتش کبب کرده و نیز  عدها 
سر زده  ود، خط خوش و خلوص نیت، عاسل صدور مکم عفاو از  

الادین عباداهلل   خواجاه شاهای  » را  او گردید  نیز  سو  سلطان
خود رسانید، اسا در پایان عمار  غایت دیوان صدارت را  ه« ریدسروا
: 2919؛ نظااسی،  282: 2929آورد )ناوایی،  نشایری رو  گوشاه   ه
سالطان   ،عالوه  ار ایان  (  121: 2906؛ سمرقرد ، 2/691-698

نیازسراد   مبین در عرصه سیاست خارجی و  یان نظرات، هماواره 
یکای از کارکردهاا    ، چرانکاه  هررسرادان  اود   گیر  از ایان  هره

خطاوطی    اا  هاسیاسی و فت  ناسه ها ناسه نگارش خوشرویبان،
 پیروز  سورد در 2 ود  و سمتاز  رد  سرحصر  ه فردسمتاز و رنگ

 اعلی مضرت»که:  است آسد یادگار سحمد  ر  ایقرا مبین طاسل

شاراخته   پروردگاار  عرایات و عاطفات   را ناسادار  فت  این سوهبت
  الغت سرشیان  بجدات شکر الهی و ایفا  نذورات قیام فرسود و

سمال   اطرا   ه و نموده رقم آثار سعجز قلم  ه هاناسه فت  شعار
  ( 6/989: 2993)اسفزار ، « فرستادند

سیاسای   -نکته مایز اهمیت در این  ین سوقعیت سمتاز اجتمااعی 
گباتره فعالیات آناان در عرصاه سیاسات      خوشرویبان  ا توجه  ه

سبتری  ر کاارکرد ویاژه خوشرویبای در     اشد  سی داخلی و خارجی
از جایگاهی خاص در سیان در اریان و  این عصر، صامبان این فن

-نظر سای خوردار  ودند و چرین  هت جاسعه  راقشار سیانه و فرودس

 رفاع سظاالم و  پاذیر و  نفع اقشار آسایب از این سوقعیت  هرسد که 
و گاه  سجالبت  ا در اریان در پیاند  چرانکه  رده هره سیاجحا  
سی پرداختاه و در طلاب رفاع آن     یان سشاکالت عماو  ،  هسلطان
ت اند، چراکه اکثر ایان هررسرادان  رخاساته از قشار فرودسا      وده

  ودناد  و گرایشات عرفانی جاسعه و دارا  سلو  رفتار  فروترانه 
در پی کارکرد سیاسی  را  در ار،  ه امتمال فراوان  ، ر این اساس

-اصلی هر جاسعه سای  رسردان، رفاه اجتماعی را که دغدغۀاین هر

 ار کباب اجار    ر داده تا  توانرد از سویی عالوه اشد را سد نظر قرا
دسی در سیان سایر اقشار جاسعه یافته و از این اخرو ، جایگاهی سر

رهگذر آثار آنان در سیان اقشار  که چردان آگاهی از سبانی هرر  
 اند، جاودانه گردد نداشته

                                                           
  رد  سورد استفاده در آثار این دوره رجوع شود  ه تصاویر    را  رنگ 2
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 فرهنگیِ مطی و فرامطی اعتبارِ-2-5 
ها خلق آثار سد نظر در ار، کتا خانهها  اصلی  را  از جمله کانون

 این سراکز، فعالیتترین سهم لهاز جم ها  هرات  ود کهو کارگاه

و یا ستون سورد نظر اهل علم  تیمور  اسرا  یسفارش آثار نگارش
 هاا  هکتا خانا  سهمتارین  از یکی  گردیدسحبوی سیو فرهرگ 

 جاسی عبدالرممن نورالدین سدرسه کتا خانه، مبینعصر سلطان

 ا  همچوندر آن هررسردان  رجبتهشد کهسحبوی سی هرات در

کاار   اه  خرادان  سحماد  سالطا  و سالطانعلی سشاهد   ، رنو سحمد
استربا  و نگارش ستون سفارشی سشغول  ودند و گااه آثاار آناان    

گرفت  چرانکه در پای  درخواست مکمرانان همبایه قرار سیسورد 
سوالناا   ا  از آثاار عثمانی سبرای  ار نباخه    و هرد تقاضا  اسرا 

آنان ارسال گردید  نور  را  وسیلۀ سحمدجاسی، آثار کتا ت شده  ه
دیگر از سراکز فعالیت خوشرویبان، یکی(  23: 2989فر ، )همایون
 هاا  کتا خاناه  سهمتارین  از  ود که نوایی علیشیر اسیر کتا خانه

  ار  سشتمل و گردیدمبین در خراسان سحبوی سیصر سلطانع

 وسیله هسمتاز   ود  این آثارِ رسا ل و کتب نفایس از زیاد  تعداد

  اه  کااران  تذهی ساهرترین و نگارش یافته خوشرویبان  رترین

؛ Dale, 1996: 645؛ Kia, 2012: 1) پرداختراد آن سی تزیین

Soucek, 2000: 134). که رساد نظار سای  چرین  ه ،مال ا این
 ، گبترش و امیا ترویج عد ُ ، ازهاکتا خانه این ویژگی ترینسهم

افاراد و   کاه  سعرای  ایان   اه   اسات  اوده  هرر -سبایل فرهرگی
-را  ه سرت رایج در اکثر کتا خانه  ،این سراکز در شاغل هررسردان

ا از جملاه تهیاه آثاار جدیاد،     ها در کرار سایر فعالیت ها  اسالسی
 ازهری  در ، (696: 2996)سباعی، نویبی و اسانت کتای فهرست

 راا سقتضایات از   آرایی تبالط داشاته و گااه    اقبام هررها  کتای
ذوق دلیال   اه  ی و گاهها  خطها  نبخهودگیفرسترسیم جمله 
 گردیاده  فعالیتسشغول  ه، خلق اثر  جدید سبری  ر امیا وهرر  

همراه خلی را  ههرر ِ دا -که این اسر خود سوجبات رونق فرهرگی
  داشت

استفاده  همجوار مکوستا  تیموریان روا ط طی در ،از سویی دیگر
 اه  را است، چرانکه آنها  خطی نفیس اسر  رایج  ودهاز نبخه
 و سافیران  هماراه  اه  هدیاه  ارزشامردترین  و ترینسنفی عروان

که اسرا و ساالطین   رسدسی نظر ه  چرین فرستادندسی نمایردگان
سباایل  آگاه و عالقمرد  اه ا  عروان چهرهدادن خود  هانرا  نش 

 عین در که رددانبتسی تحفهترین سراسب را کتای هرر ، -اد ی

نیز  را خود در ار پردازان هنبخ و آرایانکتای خالقیت و رره مال
 ر این، اهمیت هرر خوشرویبی   عالوهدادندنشان سی سایر سلل  ه

 در این دوره را از قا لیت هدیه دادن و یا فروش  اال  این آثار  ه
توان دریافت،  ه نحو  که آثار وسیله در ار  ه کشورها  دیگر سی

س از خرید از سو  در اار،  سیرعلی هرو  پ سلطانعلی سشهد  و

-فاروش سای   هگزافی در کشورها  همبایه ها   بیار  ه قیمت

ا  از سایمل  و دارایای  افراد  خش عمده ،متی در سوارد رسید  
ترها یا  صافحه از   ا  و یا آوردن قطعهود را صرفا  را   دستخ

ثاار  مباین، آ دیگار سالطان   کردناد  از ساویی  این آثار خارج سای  
هاا  سرحصار  اه فارد     دلیل دارا  اودن ویژگای  یبان را  هخوشرو

همچاون شااهانِ   رسم هدیه،  ارا  مکمراناان سجااور    هرر ،  ه
: 2996هارو ،  سایال ؛ 98: 2909)آژناد،   2کارد عثمانی ارسال سی

 یاانگر  اهمیت اقتصاد ، ایان سوضاوع     ر، عالوه(   ا این مال16
 المللای تعاسالت  ین وجه در  را  کببقا لیتِ کار رد  این آثار 

که از سویی نشان دهرده فرهرگ و هرر غری قلمرو تحت  ود  چرا
اجتمااعی   -مکمرانی و از سو  دیگر در ردارناده ثباات سیاسای   

ماکم  ر جاسعه در راستا  ایجاد  باتر  سراساب  ارا  فعالیات     
ها  فعالیتدر زسیره  ، ر این اساس گردید سحبوی سی هررسردان
،  ر گردیدو آثار  سمتاز تولید سیسیزان نوآور  صورت هر  هرر 
در عرصاه    ر اعتبار سیاسی در اار  ستعاقباو  هرر  -فرهرگی وجه

 شد فراسلی افزوده سی

 بروزِ عااید مذهبی-2-9
تارین  از جملاه سهام  ساذهبی   و  اورهاا   اعتقاادات  گیر  از هره

ن مبای خراسانی در عصر سالطان  خوشرویبانِ سد نظر سوضوعات
گیار  خوشرویبای   دلیل جهتدر این زسان  ه  گرددسحبوی سی

ماد  بایار   اساالسی، تاا    -سو  هرر  سبتری  ر دیدگاه ایرانی ه
دیری در آثار هررسردان اهل سرت، تشیع   یریجهان هاندیش زیاد 

یافات  خوشرویباان ایان دوره  راا  اه      تجلی  6و گاه فرق صوفیه
ز سااو  ساالطان و دالیلاای همچااون سیاساات تباااس  سااذهبی ا

خلاق   اه ،  اورها و اعتقاادات خاود  کارگیر  آزادانه  ا  هدر اریان، 
 از یکی ،سایه دیری پرداخترد   ر این اساس ا درونآثار  جاودانه 

شاعایر   یاان  آن در راساتا    اساتفاده از ، ها  خوشرویبیکارکرد
عراوان   اه  ود  ارادات  ه  زرگان آن سذهب و فرقه  و عر دیری 
 را خاود  هرار   تبحار  این دوره، شیعی در ناسدار استادان نمونه،
 سالطانعلی  چرانکاه  دانبترد  سی علی )ع( مضرت عرایت سدیون

 را خود هرر رشد و کلی طور ه  را خوشرویبی سشهد  پیشرفت
 داند:سی مضرت آن عرایت پراه در خصوص ه

  عااد از آن ساادتی  اارین  گذشاات
 

 عشق و خطم از آن و این  گذشت

                                                           
یکای از غراایم    ،خطای دلیال ارزش فاراوان ایان نباخ    گاه  ه ، ر اینعالوه   2

 مباین سالطان  ظهاور  اوایلشد، چرانکه در ها سحبوی سیجرگ ارزشمرد در

 سارداران  از یکای ق( 011-099) گورکاانی  ا وسعید سپاه رویارویی  ا در  ایقرا

 کتا خاناه  از که سازین  اه خطاوطی سمتااز  اود را      نفیس کتای چرد ا وسعید،

 ( 200: 2922 رد )هیرتس،  غریمت ه  سلطرتی

کاارگیر  سیاسات تبااس  ساذهبی از تمااسی      هتیمور و جانشایران او  اا  ا      6
ویاژه  رقارار  ثباات سیاسای،     ها  سوجود در راستا  اهدا  خود و  هظریفت

 ( 222: 2998؛ شیبی، 222: 2986تر تی، کردند )مبیریاستفاده سی
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 یااااات روزۀ علااااای کاااااردم ن
 

 قلااام سشاااق را جلااای کاااردم  
 

 در خیااال ایرکااه کااار  گشاااید   
 

 شااه  ااه خااوا م جمااال  رمایااد   
 

 تاا شاابی خااوای دیاادم از ره دیااد 
 

 ام  خشید]   [که خطم دید و جاسه
 

  رااده ساالطانعلی غااالم علیباات 
 

 شااهرت خااط او زِ نااام علیباات  
 

( 23: 2999خانی، )قلی   
ها  عرفانی مااکم  آثار خود گرایش همچرین گاه خوشرویبان در

عراوان نموناه سالطانعلی    داشترد، چرانکاه  اه  سی ر جاسعه را  یان 
 دریافات  را اسیرسؤسراان  تفضال  کاه  خوا ش ساجرا  سشهد  از

-گفتاه  ناسد، چرین ساخن سی علی غالم را خود آن رو از و کرده

 است:
 ولای  علای  از گویاد  شاب  و روز
 

 جلای   و خفی از است این ذکرش
 

(2)تصویر   
واژۀ  دو از استفاده  ا ا یات این در که  ه امتمال فراوان سلطانعلی

 آنچاه  که کردسی  یان تلویحاً در خوشرویبی،« جلی»و « خفی»

  ن علی سظهریت  ه اهللتوالی وساطت ه مق ذکر سهر نویبدسی

 عارفان سعرو  آدای  ه اشاره دیگر طر  از است و ا یطالب )ع(

 «جلای » و «خفای » ذکار  ناوع  دو طایفه این یانس در است که
 2است  وده سعمول

از دیگر کارکردها  سذهبی خوشرویبی در این عصر،  ه امتمال  
و تا    سرقعاات هاا،  کتیباه فراوان تاکید  ر سفاهیم دیری در خلق 

عمل نببی هررسرد،  روز که در آن  ا توجه  ه آزاد    ودها نگار 
، در دوره  ا این مال سشهود است او  ها  اعتقاد افکار و اندیشه
 یش از هماه سفااهیم تشایع     ،مبین در خراسانمکمرانی سلطان

از سویی این اسر  را  ه  است کهقرار داشته سورد تاکید خوشرویبان
 سباانی اعتقااد    سبتری  ر گرایشات سذهبی هررسردان و از سویی

تن آثاار  سا   ا توجاه  اه  همچرین   استهرر   ودهدر ار و ماسیان 
کارگیر  سوضوعات تشایع  هداشت که  توان  یان رجا  سانده سی

در وهله اول تا مد زیاد  در جهت ا راز ارادات از سو  هررسرد  ه 
در  کارکرد  سحباوس از ساو  در اار    سامت دین و در گام  عد

                                                           
 رخی از خوشرویبان که  را  اسرار سعاش انواع ستون را کتا ت کرده  ودند،   2 

خوشرویبی کتب دیری رو  آوردند یا در سکانی آرام و  ها  آخر عمر  هدر سال
 ( 32: 2906دور از سحیط در ار   ه خلق آثار   ا این سحتوا پرداخترد )شیمل، 

گیار    هرهگاه    ا این مال  اشدسی کبب سشروعیت دیری جهت
در کاانون توجاه قارار       خوشرویباان سفاهیم عارفاناه از ساو   از

ا زار   را  ایجاد تقریاب   توان، که این سوضوع را سیاستداشته
در راساتا   و سایر سذاهب سوجاود در خراساان   صوفیه  فرقسیان 
  دانبتمبین سلطانماکم از سو  دیری  تباس ِ سیاستِ

 

  تنجه-6

مباین  اایقرا،   مکوسات سالطان   دورۀویاژه  تیموریان و  اه  عصر
هررسرادان در   رشاد و شاکوفایی   را   اروز   سمتاز را هاییرصتف

در این زسان  آورد خوشرویبی پدید ویژهها  هرر  و  هاکثر موزه
پس از گذر از سرامل اولیه و دستیا ی  ه  الردگی نبابی،  ایش از   
پیش در تولید آثار، کیفیت  ر کمیت  رتر  یافت که این سوضاوع  

افزایش تعداد هررسردان این عرصه و تا مد زیاد  نشات گرفته از 
ان  ود  ثمره این جریاان  خوشرویبسایر فراگیر  فرهرگ نقد آثار 

هررسردانی سمتاز و  رجبته در خراسان  ود که  را  اه   رح شدنسط
طبع هررپرور در ار سورد ممایت قرار گرفته و ستعاقبا زسیراه رشاد   

 علیق، فاراهم تکاسال خطاوطی همچاون نبات     وفری خوسرویبی 
و ممایات   یسذهب تباس ِ  ر اساس سیاستِ ،عالوه  ر این گردید 

از اهل هرر از سو  سلطان و سایر در اریان همچون اسیر علیشیر 
کاه در راس  ظهور یافترد  خوشرویبان سمتاز  در خراساننوایی، 
ان از ی  سو  ه هررسرد این ها، سلطانعلی سشهد  قرار داشت آن

و از ساو    خوشرویبای  هرار  ارۀعلمی در  دلیل نگارش رساالت
 ،هاا  آسوزشای  ایجاد انبجام در شایوه سرد  و دلیل نظامدیگر  ه
که سورد الگو  ردار   گردیدند این هرردر  ریاد   یتحوالت سوجب

از سو  سایر خوشرویبان متی پس از فروپاشای تیموریاان قارار    
خوشرویباان   ر اعتال و رشد ایان هرار،   عالوه ، ا این مال  گرفت
ن دوره، ارتبااط دو ساویه و   سانرد  یشتر هررسرادان ایا   هراسانی خ

ا   ا در ار داشاترد  از ساویی در اار  اا ممایات از آناان،       گبترده
هاا   و یا آنان را در سقاام  نیازها  سالی این هررسردان را  ر طر 

-قرار سی تاثیرگذار در جریانات سیاسی، قضایی و اقتصاد  کشور

و  اقشار فرودست جاسعهممایت از ذر آنان  هکه گاه از این رهگ داد
خوشرویباان  اا    ،دیگر از سویی  پرداختردسی مفظ نام و آثار خود

طین شدند تاا ساال   اعث سی خلق آثار  سبتری  ر سقتضیات در ار
و  سلی  سیاسی، فرهرگی و سذهبی در عرصه هاتیمور  در زسیره

خاود   کاوستی سشروعیت و سقبولیات م  ر و  فراسلی  ه ثبات نببی
ن تیماور   اه   ممایت و توجاه دولتماردا   ، ر این اساس   یفزایرد

در روا ط  ین المللی  ویژه ه ،کارگیر  از آثار آنان هو  خوشرویبان
توان صرفا  اه عالیاق هرار  آناان ارتبااط داد و اهادا        ا نمیر

 ایبات  کرد را نادیده انگاشت، چرانکه سیسیاسی سرتج از این روی
در  و در اریاان  ها  اصلی سالطان مباین  اایقرا   دغهآن را از دغ

و  یاان قادرت دانبات     ، فرهرگای راستا  کبب وجهه سیاسای 
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