
موجود در کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي1اولین هاي چاپ سنگیبررسی 
2منوچهر آراسته

چکیده
کتب چاپ سنگی نفـیس و  غنی ازداراي مجموعهکتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي به عنوان یکی از بزرگ ترین کتابخانه هاي ایران

پژوهش در مورد.استاین کتابخانهچاپ سنگی موجود در شناسایی و معرفی اولین  هاي هدف اصلی این تحقیق .منحصر به فرد می باشد
، اندیشـمندان ، اختیـار محققـان  دروایـران را نمایـان  کتـاب در و نشـر می تواند گوشه اي از تاریخ چاپسنگی اب هاي چاپمجموعه کت

سال اولیه ورود چاپ سنگی به ایران مورد 15به علت محدودیت پژوهش نسخه هاي .ر دهددوست داران کتاب و تاریخ چاپ قرا، کتابداران
در قدیمی ترین نسخه چاپ سـنگی موجـود  . ق شناسایی گردید1265-1250بین سال هاي منتشر شده درنسخه81.بررسی قرار گرفت

وارد تبریـز  ق 1250علی الظاهر چاپ سنگی در سال ، این نسخهق است و با توجه به توضیحات پایان 1251نسخه زادالمعاد چاپ ،کتابخانه
ق چاپ گردیده و دیگر نسخه هـاي موجـود در کتابخانـه ماننـد     1259با توجه به نسخه کلیات سعدي که در سال همچنین،. گردیده است

و ...و قمري1260االئمه چاپ تذکره، قمري1260جنات الخلود چاپ ، قمري1260قوانین االصول چاپ، قمري1260چاپشیعهحدیقه ال
.ق وارد تهران گردیده است1259این صنعت در سال علی الظاهر،گذشتهتحقیقات 

کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي،چاپ سنگی، کتابشناسی، نسخه شناسی: ژه هاي موضوعیکلیدوا

چاپ سنگی و کتابخانۀ مرکزي آستان قدس رضوي:مقدمه
این دوره است که بـراي نخسـتین بـار    در. ایران یاد شده استمري به عنوان دوره تحول درسده سیزدهم هجري قاز 

دانش و اطالعات از حوزه کتابخانه اختصاصی خارج شده و از طریق چاپ و انتشار کتابها و ایجاد مدارس به شیوه نوین 
پـیش از ایـن بـه    اطالعات که تـا از یک سو دانش و. و همچنین چاپ وآرایش کتاب تحولی منحصر به فرد یافته است

هـایی بـا تیـراژ بـاالتر     در قالب کتـاب تولید می شدندطراحی و، نگارشنویس و تک نسخهصورت کتاب هاي دست
، فن جدید چاپ سـنگی امکانـات تـازه اي بـراي هنرمنـدان در عرصـه تصـویر سـازي        ، ازجهت دیگر. منتشر گردیدند

حاصل کتاب هاي چاپ سنگی . پیش از این در اختیار هنرمندان ایرانی نبودآرایش کتاب فراهم آورد که تا ، خوشنویسی
و بـوم و  و از ذخایر گرانبهاي ایـن مـرز  دنشوچاپی محسوب میه هاينسخدوران نسخ خطی به دوران دورة انتقال از 

، اقتصـادي ، یعلمـ ، فراوان تاریخیاین کتاب ها داراي ارزشحاوي معارف بزرگان ما در موضوعات مختلف می باشند
وقـف  ، تقویم ها، شرح ها، عالوه بر متن اصلی داراي حواشیاین نسخه ها . فرهنگی و دینی هستند، اجتماعی، سیاسی

ایـن کتـاب هـا    . که بـراي محققـان ارزش فراوانـی دارد   هستندو مهرهاي حاوي اطالعات تکمیلی جالبی ، امضاها، ها
از ) . . . قدمت و نفاست علمـی و هنـري و  ، تاریخ کتابت، خط، اپنظیر نوع چ(همواره به جهت ویژگی و شرایط خاص 

کتاب هاي چاپ سـنگی . دناهمیت و ارزش واالیی در مجموعۀ کتابخانۀ مرکزي آستان قدس رضوي برخوردار می باش
مجموعـه  ایـن گنجینـه،   و ان در سالیان گذشته به این مکـان مقـدس اهـدا گردیـده اسـت     گتوسط واقفان و اهداکنند

را در خـود جـاي داده   پاکستان و مصر، افغانستان، عراق، هند، چاپ سنگی چاپ شده در ایرانهايباهایی از کتگرانب
. است

1 Lithography
اسناد آستان قدس رضويکارشناس ارشد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز٢



اهمیت و ضرورت 
بـا منـابع   ، هستندچاپی دوران منابع خطی به دوران منابع دوره انتقال از حاصل از آنجایی که منابع چاپ سنگی 

مسئله مهم در مورد نسخه هاي . دنمی باشباالییداراي ارزش تاریخی و فرهنگیودنزیادي دارخطی اشتراکات بسیار
در . . . نقاشی و، تجلید، تذهیب، به ویژه اگر از هنرهایی مثل خوشنویسی،شناسایی و تعیین قدمت آنهاست،چاپ سنگی

رین کتابخانه هاي ایـران و کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي به عنوان یکی از بزرگ ت. زیباسازي آنها استفاده شود
که در طول سالیان گذشته توسط می باشدچاپ سنگی در ایرانهايباکتاي غنی و نفیس ازداراي مجموعه، منطقه

اولین نسخه هاي چاپ سنگی چاپ شده در از آنجایی که تحقیق جامعی در مورد . افراد خیر و واقفان اهدا گردیده است
تحقیق روي مجموعـه کتـب سـنگی  مـی     ، استزي آستان قدس رضوي صورت نگرفتهایران موجود در کتابخانه مرک
دوسـت داران  ، کتابداران، اندیشمندان، اختیار محققاندرایران را نمایان وکتاب درو نشرتواند گوشه اي از تاریخ چاپ
اب هـاي اولـین کتـ  ی وچاپ سـنگ صنعت در مورد تاریخچه ورود را و بسیاري از شبهات کتاب و تاریخ چاپ قرار دهد

. چاپ شده در ایران پاسخ دهد

چاپ سنگی درایران
رسد این قول که چاپ سنگی براي نخستین نظر میدرباره ورود چاپ سنگی به ایران روایات متعددي وجود دارد ولی به 

ـ بن حاج باقرخان شیرازي معروف به میرزا صالح تبریزي در تبریز بار توسط میرزا صالح ، صـحیح بـوده   دازي شـد راه ان
بر طبـق اسـناد و مـدارك چـاپ     ). 1381بابازاده، (ق اسباب چاپ سنگی به تهران رسید 1260یا 1259در سال . باشد

سال ادامه داشت تا دوباره چاپ سـربی در ایـران   70سال بعد از چاپ سربی در ایران رایج گردید و به مدت 17سنگی 
). 1384دبیري، (ر دوره قاجاریه ادامه داشت و بعد از آن از بین رفت البته چاپ سنگی تا اواخ. رایج گردید

دالیل رواج چاپ سنگی در ایران

فرهنگی-علل اجتماعی -1
به دلیل رواج و رونق هنر خوشنویسی در آن زمان و عالقه وافر مردم آن دوره بـه خوشنویسـی؛ مروجـان    . 1-1

هنر اسالمی و ملی از میان برود و به همین دلیل به چاپ سنگی اهمیـت  اولیه صنعت چاپ در ایران نمی خواستند این 
). 1382سلطانی فر، (بیشتري می دادند

چون بیشتر حروفچینان در آن دوره کم سواد بودند، حروفچینی با دقت کم و با اغالط زیاد اجرا می شد و . 1-2
عی بود که چاپخانه هاي حروف سربی نتوانند خواسته ها بنابراین طبی. در نتیجه کار غلط گیري نیز با دشواري همراه بود

). 1384دبیري، (و نیازهاي چاپی مردم را برآورده کنند و پس از مدت کوتاهی جاي خود را به چاپ سنگی دادند
دوران رواج کتاب هاي چاپ سنگی مصادف با ایامی بود که علـوم و فنـاوري بـه صـورت امـروزي رواج      . 1-3

). 1382سلطانی فر، (در ایران محدود بود و موضوعاتی خاص مورد عالقه مردم بود تالیف کتاب. نداشت
چهار حرف فارسی که در . حروف سربی فارسی اولیه اي که در ایران معمول شد در واقع حروف عربی بود. 1-4

و رسـم الخـط حـروف    با وجود این شکل متن. الفباي عربی نیست را باید جداگانه به کارخانه سازنده سفارش می دادند
همه عربی بود ادیبان و هنرمندان و خطاطان رسم الخط حروف سربی را نمی پسندیدند و چاپ سـنگی را تـرجیح مـی    

). 1374قاضی زاده، (دادند



). 1381آذرنگ، (از دیگر دالیل دشواري ساختن تصویر با چاپ سربی بود . 1-5
). 1380هراتی، (آن زمانوجود خوشنویسان مشهور و نقاشان معروف در. 1-6
علل اقتصادي. 2
سادگی. 1-2
بنابراین طبیعـی بـود چـاپ    ، هزینه خرید ماشین چاپ سربی از کشورهاي اروپایی بسیار گران بود: ارزانی . 2-2

). 1381آذرنگ، (سنگی به دلیل ماشین آالت ارزان قیمت و روش کار ساده نسبت به چاپ سربی رواج بیشتري پیدا کند
بابازاده، (از دیگر عوامل توقف چاپ سربی را می توان خراب شدن دستگاه ها و نبود امکان تعمیر ذکر کرد .3-2

1382 .(

یافته ها
سال اولیه ورود چاپ سنگی به ایران مورد بررسـی قـرار   15به علت محدودیت پژوهش فقط نسخه هاي  چاپ سنگی 

در کتابخانـه  مـري ق1265-1250بـین سـال هـاي    سـنگی در چاپنسخه 81، تعدادبا بررسی صورت گرفته.گرفت
نسخه موجود در کتابخانه مرکزي نشان می دهد قدیمی ترین بررسی ها. شناسایی گردیدمرکزي آستان قدس رضوي 

نابنیدحسمحماین نسخه توسط . می باشدنسخه زادالمعاداست که قمري 1251سال مربوط بهآستان قدس رضوي
نیامر بیهشـ النیسـ د حمحماجحنبیلا عآقدر همان سال در شهر تبریز در دارالطباعـه  کتابت وتبریزيد محمرزایم

در پایان این نسخه توضیحاتی درباره تاریخچـه ورود صـنعت   ، )2، 1تصویر شماره (چاپ گرددیده استتبریزيرعالش
بن حـاج  چاپ سنگی براي نخستین بار توسط میرزا صالحکه مطابق با این توضیحات،داده شده چاپ سنگی به ایران

سـوي دولـت بـه حکـم     کـه از  میرزا صالح. ه استباقرخان شیرازي معروف به میرزا صالح تبریزي در تبریز به راه افتاد
1250رد که آن را در سـال  در بازگشت یک دستگاه ماشین چاپ سنگی با خود به تبریز آوبه روسیه رفته بودماموریت

در همـین چاپخانـه   . بن حاج محمدحسین امین الشرع تبریزي را به ریاست آن گماشـت اندازي کرد و آقا علیراهمريق
پقرآن چا، بعد از این نسخه. )2تصویر شماره (را چاپ کردند) ق1251(و سپس زادالمعاد ) ق1250(قرآن مجید ابتدا 
بـه  نسـخه  چنـدین آمده پس از چاپ وقف نامه و آن طور که در ) 3تصویر شماره(ی باشدقمري م1254به سال تبریز

. استگردیدهکتابخانه آستان مقدس رضوي اهدا 
1258زاد المعـاد چـاپ   ، )4تصـویر شـماره   (قمري 1257می توان به زاد المعاد چاپ از نسخه هاي قدیمی چاپ تبریز

قرآن ، )9تصویر شماره(قمري 1259اصول عقاید ، )7، 6تصویر شماره(ريقم1258قرآن چاپ ، )5تصویر شماره (قمري 
حیـات  ، )10تصـویر شـماره  (قمـري 1259تذکره االئمه چاپ ، قمري 1260اختیارات مجلسی چاپ ، قمري1260چاپ

د زادالمعـا ، قمري 1261تحفه الزائر ، قمري1261ابواب الحنان ، قمري1260برهان جامع ، قمري 1260القلوب چاپ
اشـاره  ،اسـت تاریخ نشر معرفی گردیـده ترتیب که در زیر به ... و قمري1263چاپابواب الجنان، قمري1262چاپ
. کرد

تصویر شماره (قمري 1259تهران موجود در کتابخانه می توان به کلیات سعدي چاپ سال از نسخه هاي قدیمی چاپ 
تذکره االئمه ، قمري1260جنات الخلود چاپ ، قمري 1260پقوانین االصول چا، قمري 1260چاپشیعهحدیقه ال، )8

، قمـري 1261چـاپ  سراج المنیـر ، قمري1261حیات القلوب چاپ ،قمري1261تحفه الزائر چاپ ، قمري1260چاپ 
مجلسی اختیارات ، قمري1263تاریخ پطر کبیر چاپ ، قمري1263جنات الخلود چاپ ، قمري1261جنات الخلود چاپ 

اشـاره  ، استتاریخ نشر معرفی گردیدهترتیب که در زیر به ... و قمري1263مجمع البحرین چاپ ، قمري1263چاپ 



قمري چاپ سنگی وارد تهـران گردیـده   1259در سال علی الظاهر نشان می دهد که و تحقیقات گذشته یافته ها . کرد
.است

معرفی نسخه ها
ق1111-1037،یقمدتحمنرباقمدبحم، یسلجم*

اجحنبیلا عآق: تبریـز -.تبریـزي د المحرزا میمنابنیسـ دحمحمکتابـت  ؛ یقد تمحمر بند باقمحمفولم/زادالمعاد
ق1251، تبریزيرعشالنیامر بیهشالنیسد حمحم
وزیري، مس15×25؛ )بدون شماره گذاري(. ج1

عربی
فرنگی نباتیکاغذ ؛ تیماجمقوایی با روکشجلد؛ یقلعتسن-خسنخط : یادداشت
شـود کـه منبـع و    محمدباقر مجلسی از مهمترین کتب ادعیه محسوب میکتاب زاد المعاد تالیف عالمه مال:یادداشت

نامه ها و اعمال روزها و زیارت، هااست از نیایشزاد المعاد مجموعه اي. ماخذ بسیاري از کتاب هاي ادعیه بوده است
. هاي سال در یک مقدمه و چهارده باب و یک خاتمه استماه
. دعاها. 1

. ق1254، ]بی نا: تبریز[-.محمد حسین االصفهانیکتابت /قرآن*
رقعی، م. س14×20؛ )بدون شماره گذاي(. ج1

عربی
فرنگی نباتیکاغذ ؛ ا روکش تیماجمقوائی بجلد؛ نسخخط : یادداشت

ق1111-1037، یقدتمحمنرباقدبمحم، یسلجم*
ق1257، ]بی نا[: تبریز-.العابدین نوريعلی بن زینکتابت ؛ یقد تمحمنر باقد بمحمفولم/زادالمعاد

وزیري، 16×26؛ )بدون شماره گذاري(. اج
عربی-فارسی

جدول، سرلوحآرایش ؛ فرنگی نخوديکاغذ ؛ مقوایی با روکش تیماججلد؛ نستعلیق-نسخخط : یادداشت

. ق1258، دارالطباعه آقا جبار بن حاج غفار تبریزي: تبریز-.محمد التبریزيبناحمدکتابت /قرآن*
ربعی، م. س5/12×19؛ )بدون شماره گذاي(ج 1

عربی
فواصـل  ، و منقش دو صفحه افتتاح مذهب، و سرترنجترنجآرایش؛ فرنگی نباتیکاغذ ؛ تیماجلدج؛ نسخخط : یادداشت

جـزو  ، نصف، نام حزب، در حواشی صفحات، اسامی سور به خط ثلث با سرخی در میان کتیبه زرپوش، آیات گوي زرین
. استبا سرخی میان ترنج کوچک 

قرآن*
. ق1258، دارالطباعه حاجی بهرام: تبریز



،رقعیم. س14×21،)بدون شماره گذاي(ج 1
عربی

و منقش و دوحاشیه حاشیه اول گل آرایش دو صفحه افتتاح مذهبتیماج؛ کاغذ فرنگی نباتی؛خط نسخ؛ جلد : یادداشت
و برگهاي زرین و الوان و حاشیه دوم مذهب ونیم ترنج هاي الجوردي و جداول الوان بین السطور این دوصفحه، فواصل 
آیات گوي زرین خام، اسامی سور به خط ثلث با سرخی در میان کتیبه زرپوش، در حواشی صفحات، نام حزب، نصف، 

به صورت سازي در صدر و ذیلمرصع متناظر با سرلوح، کتیبهجزو با سرخی میان ترنج کوچک زرپوش و منقش و، 
رنگ ه ها بسورهطور، سرسنیبدازيي، طالاناندازکشی مضاعف و کمندجدولاسلیمی وختایی به رنگ هاي الجورد، 

. تاسنزیالجورد م
لحاظ جلد، خط و تزییناته نفیس ب: امتیاز

قرآن *
ق1258، دارالطباعه حاج غالمرضا تهرانی: تبریز

م.س5/16×5/25، )بدون شماره گذاري. (ج1
جدول کشی به تحریر ، و سوره اول و دوم داراي کتیبهدتیماج؛ کاغذ فرنگی نباتی؛ آرایشخط نسخ؛ جلد : یادداشت

معلق به حواشی در ارتباط با سور و آیات به زبان فارسیوالجورد و سرخی 

ق1111-1037، یقدتمحمنرباقدبمحم، یسلجم*
دارالطباعه محمد علی : تبریز-.تبریزيمد الحرزا میمنابنیسدحمحمکتابت ؛ یقد تمحمنر باقد بمحمفولم/زادالمعاد

ق1258، بن حاجی مسیح الشهیر بمیناکار
وزیري، مس15×25؛ )بدون شماره گذاري(. ج1

عربی
فرنگی نباتیکاغذ ؛ تیماجمقوایی با روکشجلد؛ نستعلیق-خسنخط : یادداشت

محمدباقر بن محمدتقی، الهیجی*
ق1259، تبریز-.محمدحسن آشتیانیکتابت ؛ حمدباقر بن محمدتقی الهیجیم/االئمهةذکرت

رقعی، 14×21؛ . ص205
فارسی

فرنگی نباتیکاغذ ؛ با روکش پارچه عطف و گوشه تیماج، مقواییجلد؛ نسخخط : یادداشت
.به طبع رسیده استمحمدمهدي بن محمدصالح صحاف تبریزيبه اهتمام:یادداشت
. از والدت تا وفات و احواالت دیگر است) ع(چهارده معصوم کتاب درباره تاریخ:یادداشت

. سرگذشتنامه-چهارده معصوم. 1

ق691-،بن عبداهللامصلح، سعدي*
ق1259، طهران-.محمدحسن خوشنویسکتابت ؛ مصلح الدین سعدي شیرازي/کلیات سعدي

وزیري، 17×28؛ )بدون شماره گذاري(. ج1



فارسی
الوانفرنگی کاغذ ؛ مقوایی با روکش تیماججلد؛ ستعلیقنخط : یادداشت
اهللا طهرانیبانی چاپ عباسعلی طهرانی و فضل:یادداشت

. ق7قرن -نثر فارسی. 2. ق7قرن -شعر فارسی. 1

ق1259، ]بی نا: بی جا[-.اعمال مختصر ماه مبارك رمضان*
رقعی، س م14×21؛ . ص205

فارسی
فرنگی نباتیکاغذ ؛ تیماج یک الجلد؛ نستعلیق-نسخخط : یادداشت
. است. . ر ویبکنوشج، رحسايدع، احتتافايد دعنانمیایههیو ادعالمدر اعوقفابتک:یادداشت

. هادعا. 1

ق1259-1212، ماسقنباظمک، یترش*
ق1259، تبریز-.تبریزيیلعکتابت ؛ یالنیجالیترشالینیسحالماسد قمحمنباظمد کمحم/دایقعولاص

وزیري، مس16×22؛ . ص177
فارسی

)آبی(فرنگیکاغذ ؛ تیماج یک الجلد؛ خسنخط : یادداشت
. طبع گردیده استزدير یاجتادقد صمحماجحبه اهتمام :یادداشت
ي ائمـه اثنـی عشـر صـلوات اهللا     این رساله در اصول دین و مشتمل بر اصول مطالب بر حق و موافق طریقه:یادداشت

. ي مختصري و مترتب بر پنج باب استعلیهم با ادله
. اصول دین–شیعه . 1

ق1259-1212، کاظم بن قاسم، رشتی*
ق1259، ]بی نا: تبریز[-.اظم بن قاسم الحسینی الرشتیک/دلیل المتحیرین

رقعی، س م14×22؛ ص100
فارسی

فرنگی نخوديکاغذ ؛ مقوایی با روکش تیماججلد؛ نستعلیقخط : یادداشت
مجموعـه اي از رسـائل   . کتاب شامل سؤاالت گوناگون بعضی از شیخیه رئیسشان کاظم ابن قاسـم الرشـتی  :یادداشت

. براي روشن شدن اذهان فارسی زبانان مترجم آن را به زبان فارسی ترجمه کرده است. ی باشدگوناگون م
رسـاله  -فقـه جعفـري  . 5. عقایـد -شـیعه . 4. اصول دین-شیعه. 3. پرسشها و پاسخها-شیخیه. 2. عقاید-شیخیه. 1

. عملیه

محمدباقر بن محمدتقی، الهیجی*
ق1260، طهران-.محمدتقی الهیجیحمدباقر بن م/االئمهة تذکر
رقعی، 14×21؛ . ص240



فارسی
جدولآرایش ؛ نباتیفرنگیکاغذ ؛ با عطف و گوشه پارچهییمقواجلد؛ نسخخط : یادداشت

. سرگذشتنامه-چهارده معصوم. 1

ق1260، به بانی عبدالمحمد، ]بی نا: طهران[-.علی بن زین العابدینکتابت/قرآن*
وزیري، مس15×22؛ )ن شماره گذايبدو(. ج1

فارسی-عربی
جدول داخل ، جدولآرایش ؛ فرنگی نباتیکاغذ ؛ مقوائی با روکش تیماججلد؛ حواشی نستعلیق- نسخخط : یادداشت

ترنج، متن

ق1260، چاپخانه ابوالحسن شیرازي و میرزا محسن  تبریزي: تبریز-.محمد حسن کنجويکتابت /قرآن*
وزیري، مس15×22، )شماره گذايبدون(. ج1

فارسی-عربی
فرنگی نباتیکاغذ ؛ مقوائی با روکش تیماججلد؛ نسخخط : یادداشت
. به اهتمام عبدالصمد  تبریزي طبع گردیده است:یادداشت

محمد علی بن محمد شفیع خوشنویسکتابت / قرآن*
ق1260، ]بی نا: طهران[
، وزیريمس15×26، )بدون شماره گذاي. (ج1

فارسی-عربی
آرایش جدول، جدول داخل ؛؛کاغذ؛ کاغذ فرنگی نباتیمقوائی با روکش حواشی نستعلیق؛ جلد - نسخخط : یادداشت

متن، ترنج
.به اهتمام عبدالمحمد تبریزي طبع گردیده است: یادداشت

ق1260تبریزي، دارالطباعه محمد جعفر ابن میرزاي: بی جا-.کتابت محمد جواد اصفهانی/ قرآن*
، وزیريمس15×22؛ )بدون شماره گذاي. (ج1

فارسی-عربی
؛ کاغذ فرنگی نباتی؛ آرایش جدول، ترنج و سرترنجمقوائی با روکش تیماجحواشی نستعلیق؛ جلد -نسخخط : یادداشت
. به اهتمام محمد صادق و محمد باقر طبع گردیده است: یادداشت

ق559-،ودمحمنربمع، یخلبندیدالیمح*
ر هتشمیانهفاصاباربديهممدحا مآقنابنیسحدمحتصحیح م؛یخلبنیدالدیمود حمحمنربمع/ديیمحاتامقم

ق1260، انخیلی قلعهانارخک: طهران-.یرئمکايرزا آقیمکتابت ؛ بادیهبصلختو م
رقعی، مس5/14×5/21؛ مصور.: ص211

فارسی



فرنگی نباتی کاغذ ؛ مقوائی با روکش تیماججلد؛ نستعلیقخط : یادداشت
الزمان همدانی کتاب مقاماتی به زبان فارسی پرداخته و در هر مقامه حکایتی کتاب به پیروي از حریري و بدیع:یادداشت
. استجع و قافیه و تکلیف تمام یا آمیختن شعرهاي فارسی و عربی و مثالها و ایه ها بیان کردهرا به س

. ق6قرن -نثر عربی. 2. ق6قرن-نثر فارسی. 1

ق13قرن ، محمد کریم بن مهدیقلی، سرابی  تبریزي*
دارالطباعـه  : تبریـز -.قلی  تبریـزي  يمیرزا رضاقلی ابن مهدکتابت ؛ محمدکریم ابن مهدیقلی  تبریزي/برهان جامع

ق 1260، الشرععلی بن محمدحسین امین
وزیري، س م5/17×26؛ . ص467

فارسی
جدول داخل ، جدول دور سطورآرایش ، )زرشکی(الوانفرنگی کاغذ ؛ روکش تیماجبامقوائیجلد؛ ستعلیقنخط : یادداشت

متن
. استو بیست و نه باب به تعداد حروف تهجی. ده طراز داردکتاب مشتمل است بر یک مقدمه که:یادداشت

. هانامهواژه-فارسی. 1

ق1111-1037، یقدتمحمنرباقدبمحم، یسلجم*
ق1260، تبریز-.میزرا محمد آشتیانیکتابت ؛ یقتدمحمنر باقدبمحم/اراتیتاخ
رقعی، س م15×21؛ )گذاريبدون شماره(. اج

فارسی
جدولآرایش ؛ نباتیفرنگی کاغذ ؛ مقوایی با روکش پارچهجلد؛ نستعلیقخط : یادداشت
. طبع گردیده استمال صالح صحاف  تبریزيدبه اهتمام محمد مهدي این آخون:یادداشت
هر وجب) ع(تیبلر اهبتعمثادیاز احادهفتا اسـ باهو مهتفهامایتوسـ حو نادتعسـ انیدر بتاسـ ايهالرس:یادداشت

. می باشدهماتخکو یلصفهسلامصار و شتاخ
. مجموعه ها-اسالم. 1

ق1111-1037، یقدتمحمنر باقدبمحم، یسلجم*
ق1260، بن محمد تقیمحمد باقر/نیقتماللیةح
رحلی، مس5/21×34؛ )شماره گذاريدونب(. ج1

فارسی
جدولآرایش ؛ شکريفرنگیکاغذ ؛ روکش تیماجبا مقوا جلد؛ نسخخط : یادداشت
. استباب و هر باب داراي جند فصل 14کتاب حاضر داراي :یادداشت

. ق11قرن-احادیث شیعه. 4. عائر و مراسم مذهبیش-شیعه. 3. احادیث اخالقی. 2. اخالق شیعه. 1

ق1111-1037، یقدتمحمنرباقدبمحم، یسجلم*
ق1260، ]انیب[: تبریز-.یرشفتالهلرالصنکتابت ؛ یقدتمحمنر باقدبمحم/القلوبةحیو



رقعی، مس15×20؛ )بدون شماره گذاري(. 3ج
فارسی

جدولآرایش ؛ فرنگی نباتیکاغذ ؛ باروکش تیماجیمقوائجلد؛ قیلعتسنخط : یادداشت
. است)س(اکرم و ائمه طاهرین و حضرت زهرا در حاالت پیامبران و تاریخ زندگانی حضرت رسول:یادداشت

-قبـل از هجـرت  53، پیـامبر اسـالم  ، )ص(محمد. 4. احادیث اخالقی. 3. سرگذشتنامه-پیامبران. 2. هاقصه-قرآن. 1
. ق11

ق1111-1037، یقدتمحمنرباقدبمحم، یسلجم*
ق1260، ]بی نا: ایران[-.محمدباقر بن محمدتقی مجلسی/القلوبةحیو

وزیري، س م15×5/21؛ )بدون شماره گذاري(3. ج
فارسی

جدولآرایش ؛ فرنگی نباتیکاغذ ؛ مقوائی با روکش تیماججلد؛ نستعلیقخط : یادداشت

ق1111-1037، یقدتمحمنرباقدبمحم، یسلجم*
ق1260، تبریز-.نصراهللا تفرشیکتابت ؛ محمدباقر بن محمدتقی مجلسی/القلوبةحیو

وزیري، س م16×21؛ )بدون شماره گذاري(3. ج
فارسی

جدولآرایش ؛ فرنگی نباتی، مقوایی با روکش تیماججلد؛ نستعلیق-نسخخط :یادداشت

ق993-،احمد بن علی، مقدس اردبیلی*
ق1260، ]بی نا: طهران[-.نصراهللا تفرشیکتابت ؛ احمد اردبیلی/الشیعهحدیقة

رحلی، مس19×29؛ )بدون شماره گذاري(. اج
عربی -فارسی

فرنگی نباتیکاغذ ؛ مقوایی با روکش تیماج نقش ترنج و سرترنج و جدول ضربیجلد؛ نسخ-نستعلیقخط: یادداشت
ائمـه  دیگـر فضایل، اي از مناقب حضرت امیر المؤمنین علیه السالمجلد دوم کتاب حاضر است که ذکر شمه:یادداشت

. می باشد، مت غیر ایشانمعصومین صلوات اهللا علیهم اجمعین و داالئل امامت ایشان و بطالن اما
. ائمه اثنی عشر. 3. هاها و ردیهدفاعیه- شیعه. 2. امامت. 1

ق1231-1151، نسدحمحمنبماسقوالاب، یمقرزايیم*
یالیربکدارالطباعـه  : طهـران -.یدانجاالناظمدکمحمنبیلعفجنکتابت ؛ یالنیجالنسحالنبماسقوالاب/ولاالصنیوانق

ق1260، دمحمدالبا عآق، نیحس
رحلی، مس21×5/33؛ )مجلدکدر ی(. ج2

عربی
فرنگی نباتیکاغذ ؛ مقوایی با عطف و گوشه تیماججلد؛ خسنخط : یادداشت
. استهقفولاصلامکورهدکر یبلمتشمهکهعیشهقفولاصسدریتمهار ماز آثیکی:یادداشت



ق 13قرن -اصول فقه شیعه. 1

ق1089-1027، عیدرفمحم، واعظ قزوینی*
هاعطـب دارال: تبریز-.رياههلرالصنکتابت؛هلالحتفیولمنظ بواعالبروفعمالینزویقالندیالعید رفمحم/اننجالواباب
ق1260، یلیاردبلیعماسیاجحالمغرامهبیاجح
رحلی، مس22×33؛ )ص285(1. ج

فارسی
الوانفرنگی کاغذ ؛ تیماجمقوایی با روکش، خسنخط : یادداشت
. ر اخالق وعظ استکتاب حاضر به زبان فارسی و د:یادداشت

. اندرز نامه ها. 2. اخالق اسالمی. 1

ق1259-1212، کاظم بن قاسم، رشتی*
ق1261، ]بی نا: تبریز[-.محمد علی بن علی قلی التبریزيکتابت ؛ کاظمسید/دلیل المتحیرین

رقعی، س م14×22؛ )بدون شماره گذاري(. اج
فارسی

نباتیفرنگیکاغذ ؛ مقوایی با روکش تیماججلد؛ نستعلیقخط : یادداشت

ق1231-1151، نسدحمحمنبماسقوالاب، یمقرزايیم*
ق1261، ]بی نا: ایران[-.یدانجاالناظمدکمحمنبیلعجفنکتابت ؛ یالنیجالنسحالنبماسقوالاب/ولاالصنیوانق
رحلی، مس21×33؛ )مجلدکدر ی(. ج2

عربی
فرنگی نباتیکاغذ ؛ مقوایی با روکش تیماججلد؛ خسنخط : یادداشت

. ق13قرن -اصول فقه شیعه. 1

ق1089-1027، عیدرفمحم، واعظ قزوینی*
-.الـدین تبریـزي  مصطفی بن زینکتابت؛ هلالحتفیولمنظ بواعالبروفعمالینزویقالندیالعید رفمحم/اننجالواباب

ق1261، دارالطباعه علی بن محمدحسین الشهیر به امین الشرع: تبریز
رحلی، 5/19×29؛ )بدون شماره گذاري(. اج

فارسی
جدولآرایش ؛ شکريفرنگی کاغذ ؛ مقواییجلد؛ نسخخط : یادداشت
. طبع گردیده استمحمدرضابه اهتمام آقا :یادداشت

ق؟1254-،بن عبدالرحیمنیسدحمحم، یانهفاصريائح*
ق1261، ]بی نا: ایران[-.علی اکبر بن علی گلپایگانیکتابت ؛ محمدحسین بن محمدرحیم/فصول االصول

رحلی، 21×34؛ . ص490



عربی
شکريفرنگی کاغذ ؛ یی با روکش تیماجمقواجلد؛ حواشی نستعلیق-نسخخط : یادداشت
. . استهماتخکو یهالقمدنو چهدمقمکاز یولدر اصتاسیابتک:یادداشت

. ق13قرن -اصول فقه شیعه. 1

ق1261، ]بی نا[: تبریز-./قرآن*
جیبی، م. س10×15؛ )بدون شماره گذاي(ج 1

عربی
فرنگی نخوديکاغذ ؛ مقوایی با روکش تیماججلد؛ نسخخط : یادداشت

ق910-،حسین بن علی، کاشفی*
ق1261، ]بی نا: ایران[-.محمد باقر خوانساريکتابت ؛ مال حسین بن علی الواعظ الکاشفی/انوار سهیلی

وزیري، مس18×28؛ مصور.: ص336
فارسی

جدولآرایش ؛ شکريفرنگی کاغذ ؛ وکش تیماجمقوایی با رجلد؛ نستعلیقخط : یادداشت
. طبع گردیده استمال عباس علیبه اهتمام :یادداشت
. وصیت و هر وصیتی مشتمل بر یک باب و هر بابی مشتمل بر چند حکایت است14کتاب مشتمل بر :یادداشت

. ق9قرن -نثر فارسی. 1

ق13رنق، دمحمنبفریدشمحم، یدرانازنم*
ــراج ــمحم/رینمالس ــنبفریدش ــت ؛ یدرانازند ممحمندیالسمش ــرتمنباسبعکتاب نبانخي دهمنابیلقیض

ق1261، یچالشنسحنبمریکديهشمهانخاپچ: تبریز-.یوهوادکساندخمحم
رقعی، مس5/14×21؛. ص95

فارسی
فرنگی نباتیکاغذ ؛ مقوا یی با عطف پارچهجلد؛ قیلعتسنخط : یادداشت
. طبع گردیده استتبریزينسدحمحمند بمصدالبرزا عیمبه اهتمام:یادداشت
. استسراج از قاضی محمد شریف شیرازي در بیست لمعه و یک خاتمه:یادداشت

. احادیث اخالقی. 3. اخالق ادبی. 2. 14متون قدیمی تا قرن -اخالق اسالمی.1

ق1111-1037، یقدتمحمنرباقدبمحم، یسلجم*
میـرزا ربیـع بـن محمـد اسـمعیل      کتابـت  ؛ مقابلـه محمـد بـاقر خوانسـاري    ؛ تقیمحمدباقر بن محمد/الزائرتحفة

ق1261، کارخانه عبدالمحمد طهرانی: ]طهران[-.خوانساري
وزیري، س م15×25؛ )بدون شماره گذاري(. ص417

فارسی
فرنگی نباتیکاغذ ؛ مقوایی با روکش روغنیجلد؛ نسخخط : یادداشت



کتـاب  ، به فارسی و عربی. زیارتنامه هاي متعددي را دربردارداین رساله در آداب زیارت امکنه مقدس است و:یادداشت
. یک مقدمه و دوازده باب و یک خاتمه استحاوي

. آداب و رسوم-زیارت. 4. دعاها. 3. هازیارتنامه. 2. هازیارتنامه-.ق61ـ 4، امام سوم، )ع(حسین بن علی . 1

ق1111-1037، یقدتمحمنرباقدبمحم، یسلجم*
، دارالطباعه آقا محمد علـی میناکـار  : تبریز-.نصراهللا االهريکتابت ؛ لسیمحمدباقر بن محمد تقی مج/الزائرتحفة

ق 1261
وزیري، مس5/15×5/25؛ )گذاريبدون شماره( 

عربی -فارسی
جدول است آرایش ؛ فرنگی نباتیکاغذ ؛ مقوایی با روکش تیماججلد؛ نسخخط : یادداشت
. طبع گردیده استبه اهتمام حاجی آقا ولد آقا مسیح:یادداشت

ق1111-1037، یقدتمحمنرباقدبمحم، یسلجم*
ق1261، ]بی نا: طهران[-.قیدتمحمنر باقبمدحم/وبلقالاتیح
رحلی، 5/20×5/29؛ )بدون شماره گذاري(1. ج

فارسی
فرنگی نباتیذ کاغ؛ روکش تیماج، یمقوائجلد؛ خسنخط : یادداشت

؟ق68-،ملوحنبسیق، وننجم*
ق1261، تبریز-.قیس بن ملوح مجنون /القصاید المشهوره بمجنون العامري

رقعی، س م15×21؛ )بدون شماره گذاري(. ج1
عربی

فرنگی نخوديکاغذ ؛ مقوایی با روکش پارچهجلد؛ حاشیه به نستعلیق-نسخخط : یادداشت
. دیوان مجنون مشتمل بر شرح زندگی قیس بن ملوح و گردآوري قصاید منسوب به روایت ابوبکر والی است:اشتیادد

. ق1قرن -غزل. 3. ق1قرن -شعر عربی. 2. سرگذشتنامه-؟ ق68-،قیس بن ملوح، مجنون. 1

ق12رنق، نومد ممحمنمحمدرضاب، مدرس*
ق1261، کارخانه عبدالمحمد: طهران-.اديآبوناتخیامامايدرضمحم/ودلخالاتنج
رحلی، 5/22×5/34؛ )شماره گذاريدونب(. ج1

عربی-فارسی
داراي جدول داخل متن، جدولآرایش ؛ فرنگی شکريکاغذ ؛ کاغذشروکبا یمقوایجلد؛ خسن-قیلعتسنخط : یادداشت
. است)ع(اراطههمو ائرانبامیپهامنیدگزن، ءافلخ، الماسخاریتدربارهابتک:یادداشت

.  دعاها. 5. صفات-خدا. 4. خدا، نامها-.3. سرگذشتنامه-پیامبران. 2. سرگذشتنامه-چهارده معصوم. 1

ق1302-1223، لیاعماسنا برض، رازيیشويوسم*



ق1262، ]بی نا: ایران[-.میراهابنبلیعماسنبرازيیشالويوسما الدرضمحم/وملعالندائم
وزیري، 17×26؛ )بدون شماره گذاري(. ج1

عربی
فرنگی نخودي کاغذ ؛ مقوایی با روکش تیماججلد؛ قیلعتسن-خسنخط : یادداشت

عرفتهجوناگونگوملز در عوجمیایههالرسـ فیالر تبابتکندر ایفولماممتاه: صه و چکیـده نسـخه  یادداشت خال
. تاسیندیوملعطالباجیتاح
. مجموعه ها-اسالم. 1

ق12رنق، نومد ممحمنمحمدرضاب، مدرس*
ق1262، ]بی نا: تبریز[ -.تبریزيعیفد شمحمناباسبکتابت ع؛ اديآبوناتخیامامايدرضحمم/ودلخالاتنج
رحلی ، مس5/21×33؛ )شماره گذاريدونب(. ج1

فارسی
داخل متنجدول وجدولآرایش ؛ نباتیفرنگیکاغذ ؛ مقوایی روکش کاغذجلد؛ نستعلیق-خسنخط : یادداشت
. طبع گردیده استتبریزيعیفد شمحمناباسبعبه اهتمام :یادداشت

ق1245-1185، احمد بن محمد مهدي، نراقی*
1262، ]بی نا: ایران[-.یوسف علوي موسوي میالنیکتابت ؛ احمد بن محمد مهدي/السعادةمعراج 

رحلی، 22×35؛ )بدون شماره گذاري(. ج1
فارسی

؛ فرنگی نبـاتی کاغذ ؛ جدولوسرترنج ، ترنج، جدولبا نقشروکش تیماج ضربی بامقواییجلد؛ نستعلیقخط : یادداشت
جدول، کمند، تذهیب سیاه و سفید، سرلوحآرایش 

. در اخالق استاببجنر پبلمتشم: یادداشت خالصه و چکیده نسخه
. 14متون قدیمی تا قرن -اخالق اسالمی. 1

ق1262، بی نا: تبریز/تاریخ پادشاهان عجم*
رقعی، 14×21؛ )بدون شماره گذاري(. ج1

فارسی
فرنگی نباتیکاغذ ؛ تیماجمقوایی با روکشجلد؛ سیاق-نستعلیقخط : یادداشت
بـا  . انـد تاریخ مختصري است از پادشاهانی که از پیش از اسالم تا عصر محمد شاه در ایران سـلطنت کـرده  :یادداشت

. استمختصري از حاالت پیامبر اسالم و ائمه طاهرین و خلفاي بنی عباس و بنی امیه
. تاریخ-ایران. 1

ق792-،دمحمندیالسمش، ظافح*
ق1262، ]بی نا [: تبریز-.خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازي/دیوان حافظمنتخب 

رقعی، 14×21)گذاريبدون شماره(. ج1



فارسی
)آبی(الوانفرنگیکاغذ ؛ تیماج یک الجلد؛ نستعلیقخط : یادداشت

. ق8قرن -شعر فارسی. 1

ق1031-953، نیسحندبحمم، یائهبخیش*
ق1262، دمحمدالبعمطبعه : طهران-.یایهبخیش/هدیمصال
جیبی،س م11×5/17؛ . ص] 67[

عربی
فرنگی نخوديکاغذ ؛ تیماجمقوایی با روکشجلد؛ خسنخط : یادداشت

نحو-زبان عربی. 1

شارح، ق1266-؟1200، راقبنبنسدحمحم، رواهجباحص*
زین العابدین بن علی خوانساري کتابت ؛ تصحیح عبداهللا بن محمد اسمعیل؛ یفجنر الاقبنبنسحدمحم/المکر الواهج
ق 1262، ]بی نا[: طهران[-.

رحلی، مس5/21×35؛ )شماره گذاريدونب(. ج1
عربی

فرنگی نخودي کاغذ ؛ تیماجمقوایی با روکشجلد؛ خسنخط : یادداشت
اممر تبلمتشو مامکاط احبنتو اسهقفدر موضوعابتکنریتعامو جیلحققحم) عرایش(رحش) المکرالواهج(:یادداشت

. استیداللتاسقطریهبملعنایواباب
. فقه جعفري. 1

ق94-38، ارمهچامام، )ع(نیسحنبیلع*
نیسـ دحمحمکتابت ؛ المسلاهیلعندیابعالنزینیسحالنبیلعامامندیاجسدالیس/ةفریشالةفیصحال

ق 1262، ]انیب: تبریز[ -.د التبریزيمحرزا میمناب
وزیري، مس13×21؛ )شماره گذاريدونب(. ج1

فارسی-عربی
فرنگی نباتیکاغد ، تیماج یک الجلد؛ قیلعتسن-خسنخط : یادداشت
الحسین می باشد علیالعابدینینز، دعاها و مناجات امام چهارم شیعیاناي ازکتاب صحیفه سجادیه مجموعه:یادداشت

. دعا و نیایش بوده است75اي از که مجموعه
. دعاها. 1

ق 1262، ]بی نا[: تبریز-.محمد التبریزيبناحمدکتابت /قرآن*
جیبی، م. س9×15؛ )گذايبدون شماره(. ج1

عربی



کاغـذ  ؛ با نقش ترنج و سـرترنج گل و بوته سازيمنقش بهروغنیجلد؛ حواشی شکسته نستعلیق-نسخخط : یادداشت
از لبقايدعهکترسیمی با سرخی و الجوردي و چهـار گوشـه محـرر الجـوردي     و سرترنجترنجآرایش؛ فرنگی الوان

و منقش و دوحاشیه حاشیه اول گل و برگهاي زرین و الوان فواصل دو صفحه افتتاح مذهب، هتافیرشاگندر آنالوتت
جـداول اوراق و کمنـد بـازر و تحریـر     ، اسامی سور به خط ثلث با سرخی در میان کتیبـه مـنقش  ، آیات گوي زرین خام

ع  ، رخی میان ترنج کوچک زرپـوش جزو با س، نصف، حزب، نام سوره، در حواشی صفحات نشان استخاره، مشکی مرصـ
. است، اندازيکشی کمندجدول، سازي در صدر و ذیلکتیبه، متناظر با سرلوح

ق1262، دارالطباعه حاجی بهرام: تبریز/قرآن*
جیبی، م. س10×5/16؛ . ص454

عربی
سرسـوره هـاداراي   ، کشی به سرخیجدولآرایش ؛ فرنگی الوانکاغذ ؛ مقوائی با روکش تیماججلد؛ نسخخط : یادداشت

فواصل آیات گوي به سرخی، کتیبه به سرخی

ق11قرن ، محمد بن ابی طالب، مجدي*
بیبح، یانتاردسیایاطبطبالاداتسمریکالدبعکتابت ؛ ديجمهبصلختمینیسحد المحمندید الجم/سالجمالنۀزی
ق1262، یطهرانافحصهلاللضال فمهانارخک: ]طهران[-.زوینیار قبجدالبعنار بشافهلال
رحلی، مس20×31؛ )بدون شماره گذاري(. ج1

فارسی
فرنگی نباتیکاغذ ؛ روغنیمقوایی با روکشجلد؛ قیلعتسنخط : یادداشت
المجالس کتابی است از مجدالدین محمد بـن ابـی   زینۀ. فصل است10جزء و هر جزئی شامل 9داراي کتاب:یادداشت

. ها را جمع کرده استها و نادرهمتخلص به مجدي از نویسندگان دوران صفوي ك مولف در آن حکایت، طالب
. ق61، واقعه کربال.3. سوگواریها-خاندان نبوت. 2. سرگذشتنامه-ق61-4، امام سوم، )ع(حسین بن علی . 1

ق1111-1037، یقدتمحمنرباقدبمحم، یسلجم*
ق1262، یلعدالبع، سوینوشخیلعهعطبم: تبریز-.د  تبریزيمحمنبیلعکتابت ؛ یسلجر ماقدبمحم/زادالمعاد

رقعی، مس14×5/21؛ . ص460
فارسی-عربی

جدولآرایش ؛ فرنگی نباتیکاغذ ؛ تیماجمقوایی با روکشجلد؛ خسنخط : یادداشت

ق1263، ]بی نا: بی جا[-.عبدالرحیم بن ولی محمد االردبیلیکتابت /قرآن*
جیبی، م. س11×18؛ )بدون شماره گذاي(. ج1

عربی
جدولآرایش ؛ نگی نباتیفرکاغذ ؛ مقوائی با روکش تیماججلد؛ نسخخط : یادداشت

محمد علی بن محمد شفیع خوشنویس/ قرآن*



ق1263، ]بی نا[: تبریز
، جیبیمس10×14، )بدون شماره گذاي. (ج1

فارسی-عربی
ها فواصل آیات و سرسورهآرایش ؛ کاغذ؛ کاغذ فرنگی نباتیمقوائی با روکش حواشی نستعلیق؛ جلد - نسخخط : یادداشت

بندي به الجورد و سرخجدول، ت دستنویس به رنگ سرخ و حواشی به صور

ق1060-1001، محمد شریف، کاشف شیرازي*
ق1263، ]بی نا: ایران[-.محمد شریف کاشف شیرازي/خزان و بهار

رقعی، مس5/14×20؛ )گذاري بدون شماره( . ج1
فارسی

فرنگی نخوديکاغذ ؛ مقوایی با روکش تیماججلد؛ نستعلیقخط : یادداشت
. خاتمه استچهارده اساس و ، کتاب مشتمل بر یک مقدمه:یادداشت

.14متون قدیمی تا قرن -داستانهاي فارسی.2. ق11قرن -نثر فارسی.1

ق1262-1180، نسدحمحمنبمیراهدابممح، یاسربک*
مطبعه : طهران-.یانهفاصیلعحتفکتابت ؛ یاسبلکندحسمحمنبمیراهدابمحم/ةعیرشالاماحکیالةیداهالاجهنم
ق1263، دمحمدالبع
رحلی، مس5/20×32؛ )مجلدکدر ی(. ج2

عربی
فرنگی نخوديکاغذ ؛ کاغذشروکبا مقواییجلد؛ خسنخط : یادداشت

و قایو دقهر ادلا ذکبامکو احاتاعقود و ایقو عاداتبعمســار قهرا در چیداللتاســیهقفابتکنایفولم:یادداشــت
. تاسردهکندویتهقفروعف

. کتاب الحدود و التعزیرات-کتاب الطهارة: یادداشت مندرجات
. ق13قرن-فقه جعفري. 1

.1694M-1778ولتر ، م* de Voltair 1694- 1778
میرزا رضاقلی خان بن مهدي قلی خـان تـاریخ   ترجمه؛ والتر باکترین دوم/ترجمه تاریخ شرل دوازدهم. تاریخ پطر کبیر

ق1263، ]بی نا: طهران[-.علی محمد بن حسینعلی اللواسانیکتابت ؛ نویس
رحلی، س م21×5/33؛ )در یک مجلد(. ج2

فارسی
سر لوح و جـدول دور  آرایش ؛ فرنگی نخوديکاغذ ؛ مقوایی با روکش تیماج با نقش جدولجلد؛ نستعلیقخط : یادداشت

. سطور می باشد
کتاب مشتمل است بر جلد اول . در این کتاب به شرح احوال و زندگی پطر کبیر تزار قدرتمند روسیه می پردازد:یادداشت

. ترجمه تاریخ شرل دوازدهم می باشدو دوم تاریخ پطر کبیر و 



-روسـیه . 3. سرگذشـتنامه -شاهان و فرمانروایان-روسیه. 2. سرگذشتنامه-م1725-1672، تزار روسیه، پطر اول. 1
. م1725-1672، پطر اول-تاریخ

ق672-604، جالل الدین محمد بن محمد، مولوي*
یوسف بن محمد الحسینی بن میرزا محمد علی بـن میـرزا   کتابت ؛ ويجالل الدین محمد بن محمد مول/مثنوي معنوي

ق1263-1264، کارخانه مشهدي کریم فرزند مال حسن: تبریز-.جعفر الخراسانی
رحلی، م. س21×5/34؛ )در یک مجلد( ج6

فارسی
فرنگی نباتیکاغذ؛ مقوایی با روکش تیماج با نقش ترنج و سرترنج ضربیجلد؛ نستعلیقخط : یادداشت
. طبع گردیده استبه اهتمام عبدالحسین فرزند مشهدي کریم:یادداشت
. هاي مثنوي درشت تر و متمایز از متن آمده استعنوان حکایت. دفتر مثنوي مولوي در یک مجلد است6:یادداشت

. ق7قرن -شعر فارسی. 1

ق1265-1198، ملسمنباسبع، یاسرزا آقیماجح*
1263، افحصـ حالالصد مآخونهاعطبدارال: تبریز-.یانیتآشنیسدحمحمکتابت ؛ یاسرزا آقیمیاجح/هدیمحمیحابصم

ق
جیبی، مس5/10×17؛ . ص157

فارسی
جدولآرایش ، اتیفرنگی نبکاغذ ؛ با عطف پارچهییمقواجلد؛ خسنخط : یادداشت
. مصباح در مبداء اول تعالی شأنه و اثبات صفات کمال او می باشد14شامل :یادداشت

. عقاید-اسالم. 2. اصول دین. 1

ق1085-979، دمحمنبندیرالخف، یحطری*
ق1263، اهللامطبعه مال فضل: ]طهران[-.یفجنالیحطریالندیرالخف/نریینالعطلو منریحبالعمجم
رحلی، مس21×36؛ )مجلدکدر ی(. ج2

عربی
فرنگی نخوديکاغذ ؛ جدولبا نقش مقوایی با روکش تیماج جلد؛ نسخخط : یادداشت
بانی چاپ کربالئی نصراهللا:یادداشت
و احادیث را از روي کتابهاي لغت معتبر جمع آورده است کتاب لغتی است که در آن معانی لغات غریب قرآن:یادداشت

الفعل تنظیم شده و مشـتمل بـر بیسـت و    و معانی لغات با شاهد مثالی از قرآن و روایات بیان شده و لغات بر اساس الم
. هشت کتاب و هر کتاب داراي چند باب و فصل می باشد

. الحهاواژه ها و اصط-قرآن. 2. اصطالحها-زبان عربی. 1

ق12قرن ، محمدرضا بن محمدمومن، مدرس*



-.مصطفی قلی بـن محمـد هـادي سـلطان کجـوري     کتابت ؛ ابن محمد مومن محمدرضا االمامی مدرس/الخلودجنات
ق1263، کارخانه عبدالمحمد: ]طهران[

رحلی، 20×34؛ . ص68
فارسی

جـدول  ، جـدول آرایـش  ؛ فرنکی نبـاتی کاغذ ؛ یماجتوگوشه پارچه عطف شروکبامقواییجلد؛ نستعلیقخط : یادداشت
داخل متن

ق12قرن ، محمدرضا بن محمدمومن، مدرس*
ق1263، کارخانه مال فضل اهللا: ]طهران[-.ابن محمد مومن محمدرضا االمامی مدرس/الخلودجنات

رحلی، 20×34؛ )بدون شماره گذاري(. ج1
فارسی

جدول داخل متن، جدولآرایش ؛ فرنگی نباتیکاغذ ؛ عطف تیماجپارچهشکروبامقواییجلد؛ نستعلیقخط : یادداشت

ق1089-1027، محمد رفیع، واعظ قزوینی*
دارالطبـاع  : تبریز-.علی وردي  تبریزي کتابت ؛ محمد رفیع الدین القزوینی المعروف بالواعظمن مولفات /ابواب الجنان

ق 1263، مشهدي محمد صادق و آقاپاشا
رحلی، س م22×32؛ )ص300(1ج

فارسی 
فرنگی نخوديکاغذ ؛ مقواییجلد؛ نسخخط : یادداشت
. طبع گردیده استآقا اسمعیلیاريبه دست:یادداشت

ق1111-1037، یقدتمحمنرباقدبمحم، سیلجم*
ق1263، ]بی نا[: طهران-.بن غالمرضا قمیمحمودکتابت ؛ یسلجمقیتدمحمنر باقدبحمم/اراتیتاخ
رقعی، 14×21؛ )بدون شماره گذاري(ج 1

فارسی
جدولآرایش ؛ فرنگی نباتیکاغذ ؛ مقوایی باروکش پارچهجلد؛ نسخخط : یادداشت

اهللا بن محمدمهديیۀعسکري بن هدا، خراسانی*
، لیعمداسمحمهانارخک: ]طهران[-.یاناشکالويوسمر الفعدجمحمندبماحت کتاب؛ هلالهدایهنربکسع/نیقتمالاتجن

ق1264
وزیري، مس17×5/26؛ )ص310(. ج1

فارسی
فرنگی نخوديکاغذ ؛ مقوایی با روکش تیماججلد؛ خسنخط : یادداشت
. دین استاصول و فروع در خاتمه کتاب در یک مقدمه و دو مقصد و یک :یادداشت

. رساله عملیه-فقه جعفري. 1



ق1111-1037، یقدتمحمنرباقدبمحم، یسلجم*
ق1264، کارخانه آقا سید حسن: طهران-.فتحعلیکتابت ؛ یقد تمحمنر باقدبمحم/زادالمعاد

وزیري، مس16×25؛ . ص] 634[
عربی-فارسی

نباتیفرنگی کاغذ ؛ مقوایی با روکش تیماججلد؛ نسخخط : یادداشت
. به سعی و اهتمام کربالیی محمد صادق به اتمام رسیده است:یادداشت

ق1111-1037، یقدتمحمنرباقدبمحم، یسلجم*
کارخانه آخونـد مالصـالح صـحاف و ولـد     : تبریز-.عبدالرحیم تبریزيکتابت ؛ محمدتقی مجلسیمحمدباقربن/زادالمعاد

ق1264، ایشان آقا مهدي
وزیري، 15×22؛ )بدون شماره گذاري(اج

عربی-فارسی
نباتیفرنگی کاغذ ؛ مقوایی با روکش تیماججلد؛ نسخخط : یادداشت

ق1111-1037، یقدتمحمنرباقدبمحم، یسلجم*
ق1264، ]بی نا: بی جا[-.یقد تمحمنر باقد بمحمفولم/زادالمعاد

وزیري، 14×20؛ )بدون شماره گذاري(. اج
عربی-فارسی

جدولآرایش ؛ نباتیفرنگیکاغذ ؛ تیماجمقوایی با روکشجلد؛ نسخخط : یادداشت

ق1264، ]بی نا: بی جا[-.ابن میرزا محمد تقی خوشنویس عبدالرحیمکتابت /قرآن*
وزیري، مس15×24، )بدون شماره گذاي(. ج1

عربی
جدولآرایش ؛ فرنگی نباتیکاغذ ؛ مقوائی با روکش تیماججلد؛ نسخخط : یادداشت

ق1288-1225، میراهابنبمریدکمحم، یانرمک*
ق1264، ]انیب: طهران[-.میراهابنبمریک/وامعالدایةھ
جیبی، مس11×5/17؛ )شماره گذاريدونب(. ج1

فارسی
آرایش جدول؛ فرنگی نباتیکاغذ ؛ یک التیماججلد؛ خسنخط : یادداشت
هرا بآنفولو متاسـ ودهبعربیانزبهو بعامجهبیمسمهکتاسفولاز مهقدر فهالرسهمرجتوقفابتک:یادداشت

. می باشدسمو خوهزک، امیص، ةولص، ارتطهابتر کبلمتو مشتاسدهیامنوامعالهدایو ههرجمتفارسی
. رساله عملیه-فقه جعفري. 1



ق1253-،راقد بمحمنبمیراهد ابمحم، ريوهج*
ق1264، تبریز-.رياالهنصراهللاکتابت ؛ رويمر الاقد بمحمنابريوهجهبصلختمالمیراهد ابمحم/اءکبالناطوف
رحلی، مس21×34؛ . ص397

فارسی
فرنگی نباتیکاغذ ؛ تیماجمقوایی با روکشجلد؛ خسنخط : یادداشت
. طبع گردیده استتبریزيمیراهاباليربکنبلیعما اسم آقبه اهتما:یادداشت
. داشبیمهلعد شنر چبلمتشمدهکشر آتهودهکشآتو دوازدههدمقر مببرتمتاسیارسفلتقم:یادداشت

. عاشورا. 4. مقتل. 3. ق61، واقعه کربال.2. شهادت-ق61-4، امام سوم، )ع(حسین بن علی . 1

محمد، حسینی تبریزي*
ق1264، طهران-.نصراهللا تفرشیکتابت ؛ محمد حسینی تبریزي/التجویدیةفی الترتیل یةالمحمودمظاهر 

وزیري، 17×22؛ )بدون شماره گذاري(مشخصات ظاهري 
فارسی

جدولآرایش ؛ فرنگی نخوديکاغذ ؛پارچهکشبا روییمقواجلد؛ نستعلیقخط : یادداشت
محمدبن مهدي حسینی حافظ این رسـاله تجویـد وقرائـت را بـراي     مظاهر المحمودیه فی التراتیل التجویدیه:یادداشت

. شاه غازي در یک مقدمه وچهارده مظهر و یک خاتمه نوشته استسلطان محمد
. قرائت-قرآن. 1

ق12قرن ، محمدرضا بن محمدمومن، مدرس*
-.کتابت مصطفی قلی بـن محمـد هـادي سـلطان کجـوري     ؛ ابن محمد مومن محمدرضا االمامی مدرس/الخلوداتجن
ق1264، ]بی نا: ایران[

رحلی، 23×34؛ )بدون شماره گذاري(. اج
فارسی

جدول داخل متن، جدولآرایش ؛ فرنکی نباتیکاغذ ؛ پارچهعطف بامقواییجلد؛ نستعلیقخط : یادداشت
. طبع گردیده استبه سعی و اهتمام مشهدي غالمحسین:یادداشت

ق691-،بن عبداهللامصلح، سعدي*
ق1264، دارالطباعه دارالسلطنه: تبریز-.عسکر بن حسین اردوباديکتابت ؛ مصلح الدین سعدي شیرازي/کلیات سعدي

وزیري، 17×26؛ مصور.: )بدون شماره گذاري(. اج
فارسی

جـدول  ، جـدول ، تـرنج ، کتیبـه آرایش؛ الوانفرنگی کاغذ ؛ مقوایی با عطف و گوشه تیماججلد؛ لیقنستعخط : یادداشت
مجالس تصویر، داخل متن

ق817-729، وبقعیندبمح، ماديروزآبیف*



یقدیصـ الهلاللضـ فنبسادرینربکبیابنبمیراهابندبحـم مندیدالجرموطـاه اب/ طیوسالوسابقط والیحمالاموسقال
ق1265-1264ه، لاللضال فمهعطبم: طهران-.رازيیشالاديروزآبیفال
م، رحلیس21×35؛ )مجلدکدر ی. ( ج2

عربی
لچکی ترنج و سرترنج و آرایش ؛ ؛ کاغذ فرنگی نخوديتیماجخ؛ جلد مقوایی با روکشسخط ن: یادداشت
. تاسیربعاتغلگنرهفابتک: یادداشت

. زبان عربی، واژه نامه ها. 1

شارح ، ق966-911، زین الدین علی، شهید ثانی*
کتابـت  ؛ زین الدین علی بن احمد شامی] شارح[/اللمعةالدمشقیةفی شرح الروضةالبھیة
ق1265، ]بی نا: ایران[ -.محمد باقر خوانساري، ازندرانیمحمدبن مصطفی موسوي م

رحلی، 21×34؛ . )در یک مجلد(. ج2
عربی

فرنگی نخوديکاغذ ؛ ضربی با نقش ترنج و سرترنجمقوایی با روکش تیماججلد؛ حاشیه نستعلیق-نسخخط : یادداشت
تـالیف شـده و   . ق958یـا  . ق957که در سـال  الدمشقبه شهید اوللمعۀالشرح مختصر مزجی است بر کتاب:یادداشت

. باشدهاي علمیه شیعه میمشتمل بر دو مجلد است و از کتب درسی حوزه
. ق8فقه جعفري قرن . 1

ق40-رتجاز هلبق23، اولامام، )ع(بطالیابنبیلع*
یاننمد سمحر مغاصیلعنابکتابت ؛ المسالهیلعبطالیابنبیلر عیما/المسالهیلعبطالیابنابیلعواندی
ق1265، ]بی نا[: طهران-.

رقعی، مس14/5×20/5؛ )شماره گذاريدنب(. ج1
عربی

فرنگی شکريکاغذ ؛ تیماج یک الجلد؛ قیلعتسنحواشی-نسخخط : یادداشت
. طبع گردیده استلاالصیانهفاصاشقر نباکیلا عآقبه اهتمام :اشتیادد

. ق1قرن -شعر عربی. 1

ق1265، ]بی نا[: تبریز-.محمد علی بن علی قلی میرزاکتابت /قرآن*
ربعی، م. س12×19، )بدون شماره گذاي(. ج1

عربی
فواصل آیـات  ، و سرترنجترنجآرایش؛ فرنگی نخوديکاغذ ؛ تیماججلد؛ حواشی شکسته نستعلیق-نسخخط : یادداشت

در ، جداول اوراق و کمنـد بـا زر و تحریـر مشـکی    ، اسامی سور به خط ثلث با سرخی در میان کتیبه منقش، گوي زرین
ص جزو با سرخی میان ترنج کوچک زرپـوش و مـنقش و خـوا   ، نصف، حزب، نام سوره، حواشی صفحات نشان استخاره

، زرپـوش مـنقش  مرصع متناظر با سـرلوح برگ اول و دوم، سور و نکات تفسیري به خط شکسته نستعلیق بین السطور
. استحاشیه تشعیري مذهب، اندازيکشی مضاعف و کمندجدول، سازي در صدر و ذیلکتیبه



خط و تزیینات، لحاظ جلده نفیس ب: امتیاز

ق1245-1185، احمد بن محمد مهدي، نراقی*
بی : ایران[-.مصطفی قلی سلطان مازندرانی کجوريکتابت ؛ ]مال احمد نراقی[احمد بن محمد مهدي /ةالسعادمعراج

ق1265، ]نا
رحلی، س م21×34؛ . ص] 473[

فارسی
فرنگی نباتیکاغذ ؛ مقوایی با روکش تیماججلد؛ نستعلیقخط : یادداشت
. به طبع رسیده استمحمد حسین عطار طهرانیبانیواهتمام عبدالمحمدبه :یادداشت
. . باب در فایده شناختن نفس خود و بیان محافظت اخالق حسنه از انحراف و تفصیل اخالق حسنه و5شامل :یادداشت

. می باشد. 
. 14متون قدیمی تا قرن -اخالق اسالمی. 1

احمد بن محمد حسن، آشتیانی*
ق1265، ]بی نا: طهران[-.رزا محمد حسن آشتیانیاحمد بن می/الغافلینةتذکر
جیبی، مس10×17؛ . ص265

فارسی
فرنگی نباتیکاغذ ؛ مقوایی با عطف تیماججلد؛ نستعلیقخط : یادداشت
-چهـارم . اوصـاف جـالل  -سوم. صفات جمال-دوم. اثبات صانع-اول: کتاب مشتمل بر هشت گفتار است:یادداشت

و . اثبات امامت امامـان معصـوم  -هفتم. اثبات وجود امامت-ششم. اثبات نبوت خاتم النبیین-پنجم. بوتاثبات وجود ن
. اثبات معاد است-هشتم

. اصول دین-شیعه. 1

ق993، احمد بن محمد، مقدس اردبیلی*
ق1265، ]بی نا[: طهران-.نصر اهللا تفرشیکتابت ؛ مقدس اردبیلی/الشیعهحدیقۀ

رحلی، س م5/20×5/33؛ )ون شماره گذاريبد(. ج
فارسی

فرنگی نباتیکاغذ ؛ مقوایی روکش تیماججلد؛ نستعلیقخط : یادداشت
. طبع گردیده استبه اهتمام محمد رضا بن محمد اسمعیل:یادداشت

ق1089-1027، عیدرفمحم، واعظ قزوینی*
ربد عمحال ممنبديهدممحمکتابت ؛ هلالحتفیولمالنظ بواعالبروفعمالینزویقالنديالعید رفمحم/اننجالواباب
ق1265، ]بی نا[: تبریز-.تبریزيال
رحلی، مس22×5/35؛ . )ص303(1ج

فارسی



وديفرنگی نخکاغذ ؛ تیماجمقوایی با روکشجلد؛ خسنخط : یادداشت

نتیجه گیري
ده در ایران موجود در شبررسی اولین نسخه هاي چاپ سنگی چاپ از آنجایی که تاکنون پژوهشی با این سبک در مورد 

زیرا اطالعات . مرکزي آستان قدس رضوي انجام نشده است تحقیق حاضر می تواند بسیار ارزشمند باشدکتابخانه 
نتایج این پژوهش نشان . و نسخه شناسی مورد نظر پژوهش بدست آمدجدیدي درباره هریک از جنبه هاي کتابشناسی 

بسیار نفیس و ارزشمند و بعضاً منحصر به فرد در کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي نسخه هاي چاپ سنگی داد که 
ی، همچنین از لحاظ هنري، تاریخ. تاریخچه صنعت چاپ سنگی در ایران باشدوجود دارد که می تواند نشان دهنده

.علمی، فرهنگی و غیره مفید باشد

منابع و ماخذ

، )اردیبهشت(234، صنعت چاپ. "مدخل چاپ و چاپخانه در دانشنامه جهان اسالم"). 1381(آذرنگ، عبدالحسین
62-65 .

می کتابخانه ملی جمهوري اسال: تهران. رسانیالمعارف کتابداري و اطالعه دایر."چاپ سنگی". )1381(بابا زاده، شهال
. 709ـ 711. ص، 1جلد. ایران

66-59، )تابستان(2شماره ، 6دوره ، فصلنامه کتاب. "چاپ سنگی و دالیل رواج آن در ایران". )1384(اکرم، دبیري

. 82- 81، )ربها(53، فصلنامه کتاب. "چاپ سنگی و پیدایش آن در ایران"). 1382(سلطانی فر، صدیقه

. 58-61، 38و 37کتاب ماه هنر،. "ی از گرافیک در چاپ سنگیجلوه های"). 1380(هراتی، الهام
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