
 

 معرفي و بررسي ويژگيهاي سه قرآن خطي ترجمه به زبان تركي

  موجود در كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي 



   ١يد محمد رضافاضل هاشميس

دهيچک  

از جملـه   كـالم وحـي  . دهنـ  ديل مـ ي تشکها را قرآني خطينه هايم گنجي بخش عظ.ش از هزار وچهارصد سال قدمت دارد    ي ب يسيقرآن نو 

 مختلف ترجمه شده و در نهايت جوالنگاه مقدسي براي دانـشمندان و  ير فراواني  بر آن نوشته و به زبان هايون تفاس است كه تا كن  يتبك
 با دارا بودن ي کتابخانه آستان قدس رضو .در اعصار و قرون مختلف بوده است    زدان تذهيب كارو خوشنويس و جلد سا      هنرنمايي هنرمن 

 به زبانهـاي فارسـي كهـن و     و و ترجمه شدهيخي مختلف تاري از دوره ها   يسي فوق العاده نف   حدود پانزده هزار قرآن وجزوات، مجموعه     
  .   باشديانشمندان و پژوهشگران م دي و هنري و فرهنگي وعلمين پشتوانه فکري  بزرگتري جغتايي، ماوراء النهري و اردوميانه وترك

ه شـماره       برآنيم به بررسي ويژگيها و معرفي سه قرآن    هما در اين مقال    ه زبـان تركـي  ـب  بـا تـاريخ   ۲۲۲۹ ق  قـرآن   ۷ و کتابـت قـرن    ۱۰۰۷ ترجمه شده ـب
ق و پـژوهش درخـصوص   يـ  تحق. پـردازيم  بق ۷۳۷ سـال  : با تـاريخ کتابـت  ) سيدالخطاط ( به خط محمدبن يوسف آباري  ۲۹۳ قرآن    و  ق  ۶ کتابت قرن   

مـدن   توانـد گوشـه اي از تـاريخ هنـر و ت    ي مـ رجمه، كاتب ، مذهب و واقف آنهـا   شيوه كتابت وت،دوره ها به لحاظ توصيِف خط و تذهيبک از  يهر
ا همچنـين   . ايران و اسالم را روشن سـازد       ه زبـان تركـي و  دوره هـا            ـب  ،يسيـ ب وخوشنوي تـذه يبررسـي تـاريخي سـير ترجمـه نويـسي قـرآن كـريم ـب

  .ققان اين حوزه گشوده مي شود چشم انداز تازه اي به روي مح وآشكار شده حاکم بر هر دوره يهايقانونمند

   قرآن هاي خطي، نسخ خطي تركي قرآن نويسي،:كليدواژه هاي موضوعي

  

  مي قرآن کرۀ ترجمۀ در باريمختصر

 از يمي و چهارصد سال بخش عظرازکهيش از ي جاودان با قدمت بۀ و معجز مسلمانانيم کتاب آسمانيقرآن کر
 در صدد بوده اند که مسلمان و همواره علما و دانشمنداِن دهد يل مي جهان اسالم را تشکي کتابخانه هايها نهيگنج
 با اعجاز يياروي، در رو دراک خود عقِليشيق اند و عمياورن با همه پهند ويسرار قرآن را بگشار اَ پي از در هايدر

                                                   
 چاپ سنگی و رئیس اداره خمطوطات سازمان كتاخبانه  کارشناس ارشد نسخه های خطی و– ١

 ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي



 

 يشده و به زبانهاته  نوشيادي زريساآن  تف برکه  است يي از جمله کتابهاقرآن . ر و شگفت زده مانده انديقرآن متح
ب کار  و جلدساز در اعصار يس، تذهي هنرمنداِن خوشنويي هنر نماي برايس شده و جوالنگاه مقد ترجمهاي دنمختلف

  .  است بودهو قرون مختلف

  ي آسمان سخناِني ملکوت پرده از جماِلي کالم الهۀست که با ترجمي نييچ گفتگوي هيد ترجمه قرآن جايدر فوا
 يشتريترش بس گيم الهيتعالو نديفزايمانشان بي را بفهمند و بر شوق و اي توانند کالم الهي و همگان م برگرفته شده

  )۶۵۰، ص ۱۳۶۲راميار، ( ابدي ي ميشتريو مکارم اخالق رواج ب  طهارت، تقواشده وبر اعتقاد مؤمنان افزوده   وفتهاي
.  

 قرآن ۀ از آن است که ترجمي حاکيخي تارشواهِداشته  و اسالم سابقه دگر از همان صدِري دي قرآن به زبانهاۀترجم
  خواستند  )امبري پۀ صحاب(يسلمان فارسزان ايراني از اي که بعضيآغاز شد هنگام) ص(ات رسول اکرم يدر زمان ح

ه  ب) ص( اکرم امبري پين نامه هايامبر موافقت فرمود و همچني ترجمه کند و پي الکتاب را به زبان فارسۀسوره فاتح تا
  ي روم و کسر مصر و هرقل امپراطوِر پادشاه حبشه و مقوقس حاکِميگر از جمله نجاشي دي کشورهاپادشاهاِن

    .)ق ۱۴۱۷ابن سعد،  ( شده استي آن بالد ترجمه ميامبر به زبانهايران پيران توسط سفي ا شاِه

  : مترجمي ترجمه قرآنهايهايژگيو

 ي قرآنهاۀمانند ترجم. شده استيوه انجام مين شيم به اي قدي که اغلب ترجمه هاي تحت اللفظي هاۀترجم- ۱
     ۱۰۰۷ و ۲۲۲۹

 آن را عناصر يان کردن مطالب قرآنيح تر بي هرچه صحي که مترجمان برايري با اضافات تفسييترجمه ها -۲
  ۲۹۳ قرآِن ۀ ترجمۀوي ش.خته اندي آميريتفس

  . دانندي ميصر لفظ را از عنايم  قرآني و مفاهي که معني معنوي ترجمه ها-۳

  .افته انديزش ي سه گروه اول آمي روش ها از کهيي ترجمه ها-۴

  .)۳۲، ص ۱۳۸۵نصرالدين خنجدي، ( ان کرده اندي را در قالب شعر بي قرآني منظوم که معاني ترجمه ها-۵

   



 

 ي مترجم خطي و قرآنهايکتابخانه آستان قدس رضو

 ۱۵ش از ي بي باشد که داراي مي اسالم کتابخانه آستان قدس رضون خزائن فرهنگ و هنر در جهاني تري از غنيکي
 از نظر يادي تعدادنسبتاً زاين قرآنهاي باارزش،ان يدر م . استي خطي بدون احتساب نسخه هايهزار قرآن خط

ش از ير بي کم نظين نسخه هايان ايد و باز در من باشير مي در جهان اسالم کم نظيخي و مالحظات تارينفاست هنر
، يي جغتايانه ، ترکي کهن و مي فارسي به زبانها.) م۱۸ تا ۱۰سده ( ي هجر۱۳ تا ۵ قرآن مترجم از سده ۵۰۰

  .مي باشند برخوردار ي خاصّي و هنري و ادبيخيد که از ارزش تارن و اردو وجود داريماوراءالنهر

 را روشن ساخته و به ين اسالمخ هنر و تمدي ازتارييم گوشه هاي تواني مترجم مين مجموعه قرآنهاي ايبا بررس
  :م يل شوير نايقات زيتحق

ه ي و کمک به ته، يران است از نظر لهجه شناسي از اي قسمت خاص  که ترجمه آن به لهجهيي قرآنهايدسته بند -۱
) ۵، ص ] بي تا [رجايي، (  جهانران و ي اياطلس لهجه و گونه شناس

  ي زباني زبان و گونه هاي بررسي برايسناد معتبر ها اَ ترجمه:يل و تطور نثر فارسر تحوي با سييآشنا -۲
صورت از قلمرو جهان اسالم  يعي وسيان و مکيترجمه ها در محدوده زمانکه  نكته  ني با توجه به ا باشندي م
.ندرفته ايپذ

... وي و ترکيشه دانشمندان و مفسران در قلمرو زبان فارسير تحول اندي از سيآگاه -۳

   ي متوالي مناطق مختلف در سده هاي در ترجمه هاي و کلمات قرآنء اسماي فارسيسه برابر هاي مقا -۴
. لغاتيخياز نظر فقه اللغه و تحول تار

  ، عقود در هايمي، اسليات و گره بندي، فواصل آي قرآنيه هايب و آراي تذه انواعاب يياشنآ -۵
...ل وي شمسه و قندي نشانه ها وي گره بنديه هاي مقفل و معقد، حاشيشمسه ها  سرسوره ها، ترنج ها و

، ي، خانبالغ، سمرقنديي گرفته تا کاغذ ختايي ابتداي و فشاريري استفاده شده، از خمي با انواع کاغذ هاييآشنا -۶
 و ترمهيدولت آباد



 

 يس ضربي نفي، جلدهايشن و ساغريماج، ميد کتب از چوب، تي ، تجلي و مرمت و صحافيهنر جلد ساز -۷
قيزرراز، اصفهان، خراساني هرات ، شي هنرياخته شده د اعصار مختلف وابسته به مکتبها، سن ، سوخت معر. 

  

  هيران و ترکي ايروابط فرهنگ

 و همواره در دوران حکومت کرده اندر ي صغياي در آس م۱۹۰۴/ق۱۳۲۲تا  م۱۲۹۹/ ق۶۹۹ از سال يپادشاهان  عثمان
 ک و هم مرزي نزد مناطِقيشين زبان گوي همچن. ته اندداش ي و تجاريران روابط فرهنگيه خود ايحکومت با همسا

 در ير و تأثر فرهنگيو تأ ث ده اندمهاجرت کرران ي مختلف اي بوده و اقوام ترک به قسمتهايترک ،انيعثماندولت 
 .ن موضوع داردير مکتوب  به جا مانده از آن روزگاران همه داللت براي مکتوب وغيتمام قرون بوده و آثار فرهنگ

   نقش ي وترکيراني فرهنگ اۀگر داشته و در اشاعيکدي به زبان يفاتيشمندان دو کشور تألدان
شته  داي و فارسي به زبان ترکيفات عمده ايز از آثار و تألي دو کشور نيموزه و کتابخانه ها. فا کرده انديا يعمده ا
   .وند خورده استيه به هم پين دو کشور همساي فرهنگ ايريو به تعب

  :   ر هستنديح زره به شي ترکيس موجود در کتابخانه و موزه هاي نفي خطياز قرآنها يبعض  

  . م۱۵۴۲/ق۹۴۹ تركي  در چناق قلعه در سال ترجمه تحت اللفظي به ،قرآن مترجم -۱

.م۱۵۵۷/ق۹۶۵ه وسيله حسين بن حسن در سال قرآن مترجم،پنج جلد ترجمه به تركي ب -۲

 سلطان مراد محمد بن يوسف آغري به زر كتابت شده و در زمانقرآن مترجم ، ترجمه به تركي به وسيله  -۳
.م۱۵۶۰/ق۹۶۸دوم در سال 

. م۱۸۷۷/ ق۱۲۹۳اسماعيل فرخ افندي در سال مترجم ، ترجمه به تركي به وسيله  قرآن -۴

در حيدرآباد دكن . م۱۸۷۱/ق۱۲۸۷محمد خيرالدين خان در سال  قرآن مترجم ، ترجمه به تركي به وسيله -۵
. )۱۳۴۲سلماسي زاده،  (افتهطبع و نشر ي





 

   ي آستان قدس ضوي موجود درکتابخانه مرکزيس ترجمه شده به ترکي نفي از قرآنهاي تعدادمعرفي

  ۲۲۲۹قرآن شماره *  

    كتابـت شـده   يالدي مـ ۱۳ و۱۲/ شم و اوايل هفتم هجـري  اواخر قرن ش  ع كه در  ب و مرصّ  نسخه فوق العاده نفيس مذه 
 قدمت و آرايه هاي هنري آن ، ترجمـه آيـات بـه تركـي و فارسـي بـه صـورت تحـت          بره امتياز اين نسخه عالو   .است

فظي  ودر كنار هم مي باشد كه از نظرآشنايي با گونه هاي سه زبان و معادلها و برابر هاي آن به عربي، فارسي كهن          لال
  .و تركي كهن  قابل توجه است 

خانبالغ  : ورق، كاغذ ۱۴۹ داراي، ) سوره نساء۲۸مران تا آيه    سوره آل ع   ۸۶ از آيه    ( است   قرآن ۴جزو  حاوي   : محتوا
  . سانتي متر۱۰: متر اندازه مسطر سانتي ۲۹ در ۲۰در اندازه 

زينـه  تاه= حتـي تنفقـوا     .بلماغـاي سـيز  : ترجمـه تركـي  هرگـز نيابيـت ،          :ترجمـه فارسـي    الجزو الرابع لن تنالوا البر ،     « : آغاز
  . اول نير سادين كيم از آنج دوست مي داريد،=    مما تحبون ؛خرج قلينكيزجاغاتكدو   كنيت،

هميـشه بخـشاينده،   =  رحيمـا   يرليـق غـان ؛   آمرزگـار ، =  غفـوراً   ردي ؛ ا  بـود ،  =  كـان     خداي، تنكـري؛  = اهللا  : انجام
  رحمت قيلغان 

ه در هـر سـطر   طـوري كـ  ه  بحه پردازي خاصي نگارش يافته است اين قرآن شريف به خط محقق عالي و با صف         :خط
كلمه در هر صفحه موجود است و فاصله سطرها كامال بـاز  ۱۰سطر كتابت شده كه جمعا      ۳ كلمه و در هر صفحه       ۳تا۲
 نويـسي ،  گونـه مـورب  ه  ترجمه به خامه نسخ خفي بـ .طوري كه ترجمه ها به راحتي ذيل كلمات قرار گرفته است           ه  ب

صـورت  ه كه اين ترجمه ها به خط نسخ و دانگ كتابت بـ  ، ترجمه فارسي به شنگرف ،  ترجمه تركي با مركب مشكي    
 مفردات آيات با وضوح كامل ولي بزرگ تر از اندازه قلـم و اعـراب كلمـات بـا قلـم يـك سـوم        و مورب نوشته شده  

اسـم مبـارك   .  است كه بيشتر در واو و راء مرسل و دواير يـاء و نـون مالحظـه مـي شـود            گرديدهاندازه اصلي كتابت    
طـوري  ه  شده و در فضاهاي مناسب انتخاب شده ب گذاشتهبه قلم زر و محرر، نقطه گذاريها به جا و حساب  )اهللا(جالله  

جـاي اسـتفاده از مـيم بلنـد و     ه در ميم متـصل بـه كلمـات اكثـرا بـ         .كلي سطر وصفحه را تنظيم كرده است      كه تركيب   
  .مرسل از ميم دم دار بهره گرفته كه با اصول كالسيك خط محقق تطبيق نمي كند



 

بطور كلي ، كاتب با درايت در مديريت صفحه پردازي ، با توجه به اينكه تعداد حروف و كلمات در هر سـطر از حـد    
و فزايد ولي توانـسته قـوانين سـطر را رعايـت     عرف كمتر است و اين خود بر پيچيدگي تنظيم كلي فضاي صفحه مي ا            

اده و نقطه هـا را بـاز   دواير كشيده را در وسط سطور زياد مورد استفاده قرار د       .فواصل حروف و كلمات را حفظ كند      
 احيانا چنانچه طول سطر بيشتر از حد معمول شده كادر  را شكسته و از رديف نويسي خارج شده كـه آن        . نوشته است 

در پايـان ، كاتـب بـه اشـراف در فـضا سـازي و صـفحه پـردازي و تركيـب بنـدي           . ي صفحه افزوده استخود بر زيبائ  
صفحات موفق بوده و در بخش اجراي مفردات با توجه به انتخاب دانگ قلم ، اقتضا مي كرده كـه حـروف و كلمـات       

شـكل  ه بـه محـاذات آن بـ   را بزرگتر ازحد معمول بنگارد و ترجمه آيات همانطور كه ذكر شـد در ذيـل هـر كلمـه و              
  .مورب آمده با دو رنگ سياه و سرخ تنوعي نيز در كمپوزسيون و فضا سازي ايجاد كرده است 

              
     

 دايره متداخل كـه داخـل دايـره مركـزي     ۷ سانتي متر ، داراي ۱۰پشت برگ اول شمسه زرين درشت با قطر     : تزئينات
دوايـر محـاط ديگـر مـنقش بـه      . را تداعي مـي كنـد  ) ص(مبارك حضرت محمدبه خط كوفي تزئيني در زمينه زر نام     

دو صفحه اول داراي دو لوح در زمينه ابري سازي ، هـر صـفحه داراي دو كتيبـه زرپـوش          ،بادامچه و خطوط و شرفه      
ماره منقش پيوسته به ترنج بوته جقه اي در صدر و ذيل ، كتيبه صدر بازوبندي پهن در وسط آن به خط شبيه رقـاع شـ         



 

كتيبه هاي ذيل پيچ وخم با تحرير مشكي در حاشيه اين دو صفحه شـكل بيـضي زريـن    » الجزء الرابع«جزو نوشته شده    
 فواصل آيات گوي زرين منقش ، حاشيه برخي صفحه ها مزين بـه شمـسه و   . وجود داردمنقش به خطوط شرفه مانند، 

 آيه در حاشـيه ورق شمـسه   پنجپايان هر . استو تحرير مشكي برخي به ترنج با دو سر ترنج ، نشانه ها در حاشيه بازر               
 شمـسه زريـن   ، آيـه دهده و پايـان هـر   شـ شرفه دار قنديل مانند فوق العاده ظريف و زيبا كـه داخـل آن خمـس نوشـته       

       . كلمه عشر نوشته شده استدرشت تر داخل آن به سياهي 

       
زماِن كتابت، روي جلد ضربي داراي اشكال هندسي چند ضلعي تيماج مستعمل دارچيني ضربي اليي ساخت : جلد

 پر پنجاطراف آن شش ضلعي غير منتظم و ستاره هاي : محاط به دو جدول در وسط ستاره ده پر، لت روي نسخه
لت زير نسخه . ل هندسي چند ضلعي متداخل مي باشد حاشيه گره بندي كه طرح كلي اشكااست وتشكيل شده 

 درون جلد پارچه  وش دواير متداخل كه شش پر را تشكيل داده و چهار لچكي و جداول متداخلداراي شمسه با نقو
  .استسبز ابريشم 

  



 

  ۱۰۰۷قرآن شماره  

 فاتحـه بـه   ۀ سـور ۀخـر نونـويس و تـرجم   آ، دو بـرگ آغـاز و دو بـرگ از          با ترجمه تركي   كامل   اين مصحف شريف  
 ايـن  كهلنهر دانسته اء  زبان ترجمه را نزديك به تركي ماورا      در شناسنامه اين قرآن،     مرحوم دكتر رجايي   .فارسي است 

سـياق خـط بـه قـرن      آن مرحوم نسخه را مربوط به قرن هشتم يا اوائل قرن هفتم دانسته اما       .به نظر مي رسد   درست  قول  
  ).۸۹، ص۱۳۶۳فكرت،  ( به ترجمه كهن و كامل بودن آن استششم نزديك تر و امتياز نسخه 

 ترجمه به خط نسخ و آميخته به خطوط ديگر ماننـد ريحـان مـي باشـد و ارزش هنـري و      ،ري سط۱۱ق  محقَ متن   :خط
 لـم منتخـب  عيارآن در حد عالي و بصورت مورب نويسي انجام شده و از نظر فضا سازي و صفحه پردازي و دانـگ ق             

كـشيده   شـود  ديع كه در قلم كاتـب ديـده مـي    نكته متفاوت و ب   .  فضاي صفحه سنگين نشده است     ، در مجموع  است و 
 عيار و كيفيت خـط  .هاي بلند مانند سين و شين و امثالهم مي باشد كه در خط نسخ و ريحان بدين شكل معمول نيست  

 مـي بينـيم   از ايـن رو  در حد عالي و هدف كاتب راحت خواني و وضوح حروف و كلمات بـوده تـا خوشنويـسي     متن
  . و خوانا نگاشته شده اندضمن اينكه خط در حد ممتاز نيست ولي مفردات كامال واضح

  :مشخصات اين قرآن از نظر كتابت بشرح ذيل است

 بيـشتر جنبـه   ،تـوان گفـت خـط    انتخاب گرديده كـه مـي   )نسبت به متن اصلي (اعراب گذاري آن با قلم يك سوم    -۱
نـدازه نـسبتا   تشديد و جـزم بـه ا   ،فتحه و كسره با شيب تند و ضمه  ،در اعراب گذاري  . يدا كرده است تا ريحان    ق پ محقَ

كوچكتر از حد متعارف نوشته شده و شايد دليل آن متن ترجمه تركي اسـت كـه در ذيـل مـتن اصـلي آمـده و بـدين               
  .لحاظ پيش بيني مكاني بازتر براي ترجمه در نظر گرفته شده است

سـب و انتهـاي آنهـا    داراي ارسال منااع خط كوتاه شده ولي واو  و راء       اندازه صعودي الفها كوتاه و در نتيجه ارتف        - ۲
  .ق مالحظه مي شوددر اينجا عدول از رسم الخط خط محقَ. شته استبا برش قوي زبانه قلم قطع گ

صورت كـشيده  ه و حتي كافهاي مفرد نيز ب "ذلك" كانها از كاف كشيده استفاده شده حتي كلماتي مانند  در اكثر م   -۳
و صـفحه رقـم زده     لحاظ كتابـت در فـضاي كلـي سـطر    اجرا گرديده كه مرسوم نيست و كاتب تفاوت و تنوعي را به  

  .است



 

حركت ريتميك و هماهنگ در تركيب بندي كلي فضاي متعادل و مناسب و اندازه قلم نيز درسـت انتخـاب شـده                -۴
  .است

   
  .حركت راء و واو مرسل در سطور ارتباط كلمات را از نظر كرسي بندي حفظ كرده است -۵

۶-  نـسبت مـي گوينـد درسـت و     در اصطالح خوشنويـسي بـه آن   كه نگ قلم و اندازه كلمه همانطور كه اشاره شد دا
منطقي انتخاب شده جز اينكه در حركات صعودي و نيزالف هاي آن نسبت رعايت نشده و دليل آن مي توانـد ظـاهرا                 

  .ترجمه موربي باشد كه در زير هر سطر آمده كه لزوما فضاي بيشتري را مي طلبيده است

ه با ضعف و قوت خاطر نشان مي شودكه در تقطيع ها و اتصاالت و برش كلمات رعايـت دقيـق ضـعف و               در رابط  -۷
  .قوتها نشده است

  .صعودها و نزول هاي حقيقي و مجازي از حد معمول كوتاهتر ودست و پاي مفردات جمع و جورتر كتابت شده است -۸

ن نظـر داشـته وضـوح    آنچـه كـه كاتـب بيـشتر بـه      اصول خط كه در واقع مبناي كميات اجرائي آن مـي باشـد و آ             -۹
بـوده،  ن ممتـاز   مي بينيم از روش هنـري وعيـار در خـط   از اين رو، كلمات و راحت خواني آن بوده تا به كيفيت هنري    

  .بلكه نزديك به عالي است



  

مطلب مهمي كه در بررسي خوشنويسي مصاحف شريف مطمح نظر است و در واقـع تجليـات درونـي كاتـب را             -۱۰
شكار مي سازد صفاي درون و در نهايت شان روحاني اثـر خلـق شـده اسـت كـه در زبـان خوشنويـسي بـه كيفيـات                     آ

  .روحاني خط تعبير مي شود و در اين مصحف شريف در حد قابل قبول مالحظه مي شود

دوصـفحه   : تزئينـات ،  ق۷  واوايـل  ۶ اواخـر سـده       : تاريخ كتابت نامعلوم ،    : كاتبنخودي ضخيم آهار مهره ،      : كاغذ
ــه   ــار كتيبـ ــاز داراي چهـ ــه آغـ ــنقش بـ ــورد مـ ــنگرف،   ،الجـ ــه شـ ــجاوندي بـ ــور و سـ ــامي سـ ــه ، اسـ ــگ رفتـ     رنـ

  سـانتي متـر  ،  ۲۵ /۵در ۳۳ :انـدازه ورق ،سـانتي متـر  ۵/۲۶در ۵/۱۹ : اندازه نوشـته هـا   ،  ۲۲: عدد سطور ،۳۴۳ : عدد اوراق 
  .ق ۱۱پيش از قرن  : تاريخ وقفنامعلوم ،  : واقفتيماج ، : جلد 

     
  ۲۹۳  شمارهقرآن

ظـاهر  ه ، ترجمـه تركـي بـ    تركـي جغتـايي   زبـان  به و تفسيرترجمه.  استتا آخر قرآن  ) ۲۴جزء  (از سوره ص    : محتوا
كه آن را از مـسوده  ده ورنموده در پايان نسخه آكتابت . م۱۳۳۶/  ق ۷۳۷ كاتب كه آن را درسال زيراقديمي تر است   

 حـروف خـاص بـراي تركـي نيـز مهـم       مه ازنظر رسم الخط و نقطـه گـذاري      ترج .سقيم و نسخه عقيم نقل كرده است      
 تفـسير آن   نيـز داراي نسخه عالوه بر آن كه ترجمه تحت اللفظ و ترجمه بر معني و مراد دارد پس از هـر سـوره           . است

  .تفصيل ذكرشده است ه و شرح سوره پيش از سر سوره ب مي باشدسوره 



  

  »الذكربسمله، ص والقرآن ذي «  سوره ص :آغاز

  سوره ناس : انجام

 ترجمه در فواصـل سـطور بـه گونـه     نسخ كهن، : محقق ، ترجمه و تفسير :خط متن  نخودي روشن آهارمهره ،   :كاغذ
  :تـاريخ كتابـت  محمد بن شيخ يوسف ابـاري مـشهور بـه سـيد الخطـاط ،          : كاتب مورب و تفسير در دنبال هر سوره،      

   ۷۳۷شعبان ۱۰

آغـاز كـرده و   » الـدفتر  فـرغ مـن ابـتالء تحريـر هـذا     «:  آميز است و رقم را با عبـارت  يترقم كاتب خيلي شكا : مهيترق
نسخه منقول منها را مسوده سقيمه و نسخه عقيمه خوانده است و اين كار را بـراي خـويش مـؤن عظـيم و عـذاب الـيم                     

  .دانسته است 

ب هندسـي و  افتتـاح دو سـرلوح مـذه   ، دو صفحه  به زر و الجورد و سياهي صدر نسخه داراي شمسه مذهب     : تزئينات
مختلـف الطـرح بـا نـشان       و و مرصّـع عـالي و خـوش طـرز     ، سرسوره ها كتيبه هاي مذهب       دو كتيبه در ذيل صفحات    

  ،، فواصـل آيـات گـل شـش پـر زريـن       بـه زر و زنگـار و الجـورد   ، نشانه هاي حواشي شمسه و قنـديل    حاشيه خدنگي 
، ص ۱۳۴۷گلچـين معـاني،    (خانبالغ: كاغذنوع است،  تفسير به شنگرف     عناوين  و اسم جالله همه جا  به زر و تحرير         

۱۰۸(  

  ) صفحات تفسير (۱۳و ) بدون ترجمه زير نويس (  ۷:، عدد سطور ۳۵۶ :عدد اوراق

  .تيمـاج ضـربي ، ضـرب شمـسه گرهـدار           : جلـد ،  ۵/۳۵در  ۵/۲۵ سـانتي متـر، انـدازه اوراق         ۲۹ در   ۱۶:  اندازه نوشـته  
  .نامعلوم :  واقف



  

    
  

  

  : و مآخذمنابع

  دار احياء التراث العربي: بيروت. الطبقات الكبري). ق۱۴۱۷(ابن سعد، محمد بن سعد  •

.رير کبيام: تهران  . خ قرآنيتار ).۱۳۶۲( محمود ار،يرام •

.ي آستان قدس رضو: مشهد. ي از قرن چهارم هجري پارسيمتن. ] بي تا [ احمدعلي   ،ييرجا •

.] بي نا [   : تهران.اريخ سير ترجمه قرآن در اروپا و آسيات). ۱۳۴۲(جواد سلماسي زاده،  •

نسخ خطي قرآنهاي مترجم كتابخانه مركزي آستان قدس ). ۱۳۶۳(فكرت، محمدآصف  •

.كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي: مشهد. رضوي



  

اداره كتابخانه  : مشهد.راهنماي گنجينه قرآن آستان قدس رضوي .  )۱۳۴۷ (گلچين معاني، احمد •
.تان قدس رضويآس

نشر : تهران   .مي قرآن کري فارسي با ترجمه هاييآشنا ).۱۳۸۵ (، عبدالمنانين خجندينصرالد •
  .ترايم

  

  

  


