
قرآن چاپ سربی و سنگی چاپ شده در ایران موجود در بررسی اولین نسخه هاي
کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي

1 منوچهر آراسته

چکیده
در را منحصر به فرد بعضاً نفیس و و سربیچاپ سنگینسخه هاي قرآن بزرگ ترین مجموعه رضويکتابخانه مرکزي آستان قدس

چاپ شده در ایران ق 1290- 1250بین سالهاي سنگی قدیم و چاپاولین قرآن هاي چاپ سربیبررسیلی این تحقیق هدف اص.بردارد
از لحاظ این منابع .باشندمیکه از جنبه تاریخی و نفاست داراي  اهمیت بیشتري استموجود در کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي

مورد بررسی قرار... و، آرایش و تذهیبزبان، خط، جلد،ناشرکاتب،یخ چاپ، محل نشر، تاری و نسخه شناسی ماننداطالعات کتابشناس
، علی الظاهر ق1246اپ سال چقدیمی ترین نسخه.گردیدقدیم شناساییقرآن چاپ سربینسخه 5،با بررسی صورت گرفته.ندگرفت

ق 1290- 1250بین سال هاي سخه قرآن چاپ سنگی ن58.دومین قرآنی است که به شیوه چاپ سربی در ایران طبع گردیده است
. ق است1254چاپ سال ،موجودچاپ سنگی قرآن قدیمی ترین نسخه .شدشناسایی 

چاپ سنگی، کتابخانه مرکزي آستان قدس رضويقرآن چاپ سربی، قرآن:هاي موضوعیکلید واژه

مقدمه

.ه قیامت استبراي هدایت انسانها تا آستان،الهیارزشمندترین پیامقرآن کریم آخرین کتاب آسمانی و برترین و
این مهم بیش از همه مورد توجه .پیوسته درحفظ و حراست این کتاب مبین کوشا بودند،ها از زمان نزول وحیمسلمان

) 17و 16آیه ،قیامت("نهإِنَّ علینا جمعه و قرآ،ك به لسانک لتعجل بهحرِّال تُ": آیاتی مانند .بود) ص(پیامبراکرم 
خطاب به سوره طه114آیه همچنین .»گردآوردن وبرخواندنش برماست،زبانت را به وحی بجنبان که بدان بشتابی«

،رسول خدا از ترس این که مبادا کلمه اي از یاد برود.ه بیش ازحد آن حضرت بدین امر استتوجحاکی از،)ص(پیامبر 
هتمام تام داشت تا اینکه پروردگار او رامطمئن ساخت که قرآن را در در به خاطر سپردن آیات ا،یا حرفی تبدیل گردد

الذکر و انا له انا نحن نزلنا": او رفع نگرانی می کند که نگهداري قرآن باماست اش جمع کند و با پیامی دیگر ازهسین
.»ما خود قرآن را فرو فرستادیم و خود نگاهبان آنیم«) 9،حجر("لحافظون

نمیرد این سبق ،گربمیري تو* کرد الطاف حقمصطفی را وعده

بیش و کم کن را ز قرآن مانعم *  من کتاب و معجزه ت را رافعم 

طاعنان را از حدیث رافضم * من تو را اندر دو عالم حافظم

تو به از من حافظی دیگر مجو *  کس نتاند بیش و کم کردن درو

مردم ایران و اهتماماز جایگاه این کتاب آسمانی در بین مردمو سنگی موجود نشان قرآن هاي چاپ سربینسخه هاي 
.استبه چاپ این معجزه الهی 

کارشناس ارشد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي1



چاپ سربی

گویند، از کنار هم نهادن حروف سربی و منعکس ساختن این نوع چاپ که به آن چاپ حروفی و چاپ برجسته نیز می
به اعتبار واژه التینی آن، چاپ به ایران، چاپ سربی راود فندر آغاز ور. آیدوجود میآن بر کاغذ به

در این زمان، به. تحول جدي چاپ در ایران، در زمان فتحعلی شاه روي داد)1381بابازاده، (. نامیدندمی2تیپوگرافی
ن فن، همت عباس میرزا، چند تن براي آموختن فن چاپ به کشور انگلستان و روسیه اعزام شدند و پس از آموختن ای

دستور عباس العابدین تبریزي بهمیرزا زین،در همین زمان.هاي چاپ سربی را به ایران آوردندبراي نخستین بار، دستگاه
اي را در وي پس از بازگشت به ایران، چاپخانه. میرزا به روسیه اعزام شد تا فنون چاپ و روش ساختن مرکّب را فراگیرد

العابدین، که در کار خود خبره و شهره ق میرزا زین1240در سال )1381فرجامی، (.کرداندازي تبریز با حروف سربی راه
الخالفه کمک منوچهر خان معتمدالدوله، اولین چاپخانه سربی داربهلی شاه به تهران فراخوانده شد تابود، به امر فتحع

و اصفهان که با اولین کتاب چاپی در سال تهرانهاي تبریز،فعالیت چاپخانه)1378بابازاده، (.اندازي کندتهران را راه
دارالخالفه تهران به ق در 1269سال درسربیبا طبع آخرین کتب چاپریز شروع شده بوددر دارالسلطنه تب. ق1233

.)1381بابازاده، (.سپرد3هاي چاپ سنگیهاي چاپ سربی جاي خود را به کتابپس از آن، کتاب. پایان رسید

چاپ سنگی

هاي فلزي، از سنگ مرمر کاري بر لوحهجاي حروف یا ابزارهاي کندهلیتوگرافی یا چاپ سنگی نوعی چاپ بوده که به
.گرفته استشده و بر اساس خاصیت مخلوط نشدن و دفع متقابل آب و روغن صورت میاستفاده می) کربنات کلسیم(
بن حاج باقرخان شیرازي معروف به میرزا صالح ا صالحچاپ سنگی براي نخستین بار توسط میرز.)1381بابازاده، (

السلطنه براي فراگیري هنرهاي جدید به روسیه که از سوي عباس میرزا نایبمیرزا صالح.ه افتادتبریزي در تبریز به را
ن می خچه ورود صنعت چاپ سنگی به ایرادرباره تاریمختصريتوضیحق1251نسخه زادالمعاد چاپ در پایان رفته بود

بن حاج باقرخان شیرازي معروف به میرزا چاپ سنگی براي نخستین بار توسط میرزا صالحکه کنددهد و عنوان می
در به روسیه رفته بودسوي دولت به حکم ماموریتمیرزا صالح، که از . استگذاري شدهپایهصالح تبریزي در تبریز 

بن اندازي کرد و آقا علیق راه1250آورد که آن را در سال بازگشت یک دستگاه ماشین چاپ سنگی با خود به تبریز
و سپس ) ق 1250(قرآن مجید در همین چاپخانه ابتدا. حاج محمدحسین امین الشرع تبریزي را به ریاست آن گماشت

)1390،آراسته(.را چاپ کردند. ) ق1251(زادالمعاد 

در ایرانچاپ قرآن 
عمده یژگیواز .استمنشر شده)ش1205(ق 1242در سال یکه با حروف سرباست یقرآننینخستيمعتمدقرآن

و منظم بایزاریشده و به صورت دو رنگ و بسیطراحبایزاریآن با خط نسخ بسیقرآن آن است که حروف سربنیا
)1378رئیسی مبارکه، (.و چاپ شده استيصفحه بند

2 Typography
3 Lithography



زدهمیسده سمهیدر ن. سو بوده استنیبه اشیت سال پشو هتادهشو کصدیاز رانیشروع چاپ قرآن در اقتیحقدر 
و سنگ در شدیسنگ حک ميبر رواتینوع چاپ، آنیدر ا. داردرانیدر اياگستردهتیفعالیچاپخانه سنگيهجر
به خط استاد یقرآن چاپ سنگ.دیکاغذ منتقل نماایپوست يتا حروف را بر رودیگردیبه مرکب آغشته منیماش

.ق از آن جمله است.ه1250لدر سانیالعابدنیابوالقاسم بن ز
امر نیدر چهارده سطر صورت گرفته و امیاین است که کتابت و چاپ متن قرآن کررانیچاپ ايهاقرآنشتریبیژگیو

یچاپيهارآنقيهایژگیوابتکارات و یبررس. به نشانه چهارده معصوم استانیرانیايرقم چهارده براتیاهملیبه دل
)1381بابازاده، (.معاصر باشدیقرآن چاپيهادر کارهایژگیونیالیتداوم و تکم،يریکارگبهسازنهیزمتواندیم

کتابخانه مرکزي آستان قدس رضويقرآن هاي چاپ سربی و سنگی
هاي نسخهاین.شندمی باکتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي از ذخایر گرانبهايسربی و سنگی قرآن هاي چاپ 

ها همواره به جهت ویژگی و شرایط این کتاب. هاي فراوان تاریخی، علمی، فرهنگی و دینی هستندداراي ارزشقرآن 
از اهمیت و ارزش واالیی در مجموعۀ کتابخانۀ مرکزي آستان ) ... هنري و،نفاست علمی،نظیر نوع چاپ، قدمت(خاص 

ان در سالیان گذشته به این گتوسط واقفان و اهداکنندسربی و سنگی چاپ هايقرآن .دنقدس رضوي برخوردار می باش
را در خود جاي چاپ شده در ایرانسربی و سنگی چاپقرآن هاي مکان مقدس اهدا گردیده و مجموعه گرانبهایی از 

.داده است

-1250سنگی بین سالهاي چاپقرآن هاي قرآن هاي چاپ سربی قدیم و هاي موجود، در این مقالهبه علت محدودیت
.ندمورد بررسی قرار گرفتاهمیت بیشتري بودهداراي ز لحاظ تاریخی و نفاست اق موجود در کتابخانه مرکزي که 1290

قرآن ،در کتابخانهموجودقدیمی ترین نسخه. دیدقدیم شناسایی گرنسخه قرآن چاپ سربی5با بررسی صورت گرفته 
علی الظاهر این است کهتهران در کارخانه اسفندیارخانچاپ )2و 1یر شمارهواتص(ق 1246سطري چاپ سال 14

) 5، 4، 3ویر شمارهاتص(قرآننسخه دیگرق1247در سال .که در ایران چاپ شده استبودهدومین قرآن چاپ سربی 
. چاپ شده استدر ایران بوده کهعلی الظاهر سومین قرآن چاپ سربی است کهبه طبع رسیدهدر همین کارخانه

)7و6ویر شمارهاتص(ق1258قرآن سال،کارخانه آقا رستم علیتهران در چاپق1255اي دیگر قرآن سال هنسخه
تهران چاپ)10و 9و 8ویر شمارهاتص(ق1262قرآن سال . سطري است14کارخانه معتمدالدوله قرآن تهران در چاپ 

.استسطري 14در کارخانه حاجی علی محمد تهرانی قرآن 
چاپ هاقدیمی ترین نسخه.ق شناسایی گردید1290- 1250بین سال هاي نسخه قرآن چاپ سنگی 58بطورکلی، 

احمد کتابت)16و 15و 14ویر شمارهاتص(قمري1258قرآن چاپ ، در تبریز)13و 12و 11تصویر شماره(ق 1254سال 
تبریز چاپ قمري1258چاپ قرآن ،عه حاجی بهرامتبریز در دارالطباچاپ قمري1258قرآن چاپ ،بن محمد تبریزي

در تبریز در چاپخانه ابوالحسن شیرازي )18و 17ویر شمارهاتص(ق1260قرآن چاپ،دارالطباعه حاج غالمرضا تهرانیدر
چاپ قرآن،محمد جواد اصفهانیکتابت ق،1260چاپ قرآن،محمد حسن گنجويکتابت به و میرزا محسن تبریزي 

تصویر (ق1261قرآن چاپ ،محمد جواد اصفهانیکتابت ،تبریزيلطباعه محمد جعفر ابن میرزايدر داراق1260
.که در ذیل به ترتیب تاریخ نشر معرفی گردیده اند.. .و)20و 19شماره

قرآن هاي چاپ سربی و سنگیاز آنجایی که تاکنون پژوهشی با این سبک در مورد عناصر کتابشناسی و نسخه شناسی 
زیرا اضر می تواند بسیار ارزشمند باشد،کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي انجام نشده است تحقیق حموجود در

نتایج . دهدمیمورد نظر پژوهش بدست منابعاطالعات جدیدي درباره هریک از جنبه هاي کتابشناسی و نسخه شناسی



در کتابخانه مرکزي آستان ينحصر به فردبسیار نفیس و ارزشمند و بعضاً مکه قرآن هايدهدمینشان بررسیاین 
تاریخچه همچنینو این کتاب الهیتوجه ویژه مردم ایران به چاپقدس رضوي وجود دارد که می تواند نشان دهنده

. باشدچاپ قرآن در ایران 
ناشر، ر،شامل عنوان، کاتب، محل نشنسخهبه ترتیب الفیایی معرفی شده و مشخصات هرهاي قرآنهانسخهدر زیر،

. خواهد بود... سال نشر، تعداد صفحات، اندازه کتاب، زبان و 

معرفی قرآنهاي چاپ سربی به ترتیب تاریخ نشر

قرآن*
ق 1246، کارخانه اسفندیارخان: تهران
، رحلیم. س19×29،برگ229

عربی
...العالمینالحمدهللا رب. بسمله: آغاز

...لناسالجنۀ و اصدورالناس من:.. انجام
؛ جلد مقوایی با روکش کاغذ با عطف پارچه؛ کاغذ فرنگی شیري؛ آرایش جدولخط نسخ: یادداشت

قرآن*
. ق1247، کارخانه اسفندیار خان: تهران
، رحلیم. س5/20×5/33،برگ229

عربی
؛ جلد مقوایی با روکش تیماج؛ کاغذ فرنگی شیري؛ آرایش جدولخط نسخ: یادداشت

قرآن*
ق 1255، کارخانه آقا رستم علی: تهران
، رقعیم. س13×20،برگ253

عربی
کاغذ فرنگی شیري؛؛ صحافی جدید جلد مقوایی با روکش پارچهخط نسخ: یادداشت

قرآن*
ق 1258، کارخانه معتمدالدوله: تهران
، رحلیم. س20×30،ص229

عربی



ی با روکش تیماج؛ کاغذ فرنگی شیري؛ جلد مقوایخط نسخ: یادداشت

قرآن*
ق 1262، کارخانه حاجی علی محمد تهرانی: تهران
، رحلیم. س5/20×5/33،برگ219

عربی
؛ جلد مقوایی با روکش تیماج؛ کاغذ فرنگی شیري؛ آرایش جدولخط نسخ: یادداشت

معرفی قرآنهاي چاپ سنگی به ترتیب تاریخ نشر

محمد حسین االصفهانیبت کتا/قرآن*
. ق1254، محمد صالح مستوفیدارالطباعه : تبریز

، رقعیم. س14×20، )بدون شماره گذاي. (ج1
عربی

فرنگی نباتی؛ کاغذ مقوائی با روکش تیماج؛ جلد نسخخط : یادداشت

محمد التبریزيبناحمدکتابت /قرآن*
. ق1258، تبریزيدارالطباعه آقا جبار بن حاج غفار:تبریز

، ربعیم. س12/ 5×19،)بدون شماره گذاي(ج 1
عربی

ترسیمی با زر و سرترنجترنجشق، ناحتتافلباقمهحفدر صآرایش؛ فرنگی نباتی؛ کاغذ تیماج؛ جلد نسخخط : یادداشت
منقش به زر و سرخی و الجورد، مذهب و سر لوح داراي دو صفحه افتتاح، هتافیارشگندر آنالوتاز تلبقايدع

ها به سرخی، سجاوندي بین السطور زراندازي، سر سوره،زرپوشدو کتیبه متناظر،و الجوردزر و سرخیبه حاشیه تشعیر 
، عالمت ها به صورت سرخی و تحریر مشکیزرکمند کشی به ،به سرخی و خطی، جدول کشی به زر و تحریر مشکی

آیات گوي زرینفواصل در حواشی آمده است،و خطی
لحاظ جلد، خط و تزییناته نفیس ب: امتیاز

قرآن
. ق1258، دارالطباعه حاجی بهرام: تبریز

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

حاشیه حاشیه اول گل و منقش و دوآرایش دو صفحه افتتاح مذهب؛تیماج؛ کاغذ فرنگی نباتیخط 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، کتیبهمنقش و، جزو با سرخی میان ترنج کوچک زرپوش و 

رنگ ه ها بسورهطور، سرسنیبدازياندازي، طالانکشی مضاعف و کمندجدولاسلیمی وختایی به رنگ هاي الجورد، 
. تاسنزیالجورد م

لحاظ جلد، خط و تزییناته نفیس ب: امتیاز

قرآن 
ق1258، اعه حاج غالمرضا تهرانیدارالطب:تبریز

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

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

حمد حسن کنجويمکتابت /قرآن*
ق1260تبریزي، چاپخانه ابوالحسن شیرازي و میرزا محسن: تبریز

، وزیريمس15×22، )بدون شماره گذاي. (ج1
فارسی-عربی

فرنگی نباتی؛ کاغذ مقوائی با روکش تیماج؛ جلد نسخخط : یادداشت
.تبریزي طبع گردیده استبه اهتمام عبدالصمد:یادداشت

حمد جواد اصفهانیمکتابت /قرآن*
ق1260تبریزي، دارالطباعه محمد جعفر ابن میرزاي:بی جا

، وزیريمس15×22، )بدون شماره گذاي. (ج1
فارسی-عربی

جدول، ترنج و سرترنج؛ آرایش فرنگی نباتی؛ کاغذ مقوائی با روکش تیماج؛ جلد حواشی نستعلیق- نسخخط : یادداشت
.ق و محمد باقر طبع گردیده استبه اهتمام محمد صاد:یادداشت

محمد علی بن محمد شفیع خوشنویس/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

علی بن زین العابدینکتابت /قرآن*
ق1260، ]بی نا: طهران[



، وزیريمس15×22، )بدون شماره گذاي. (ج1
فارسی-عربی

ل داخل متنجدول، جدوآرایش ؛فرنگی نباتیکاغذ؛ کاغذ مقوائی با روکش ؛ جلد حواشی نستعلیق- نسخخط : یادداشت

قرآن
ق1261، تبریز

، جیبیم. س10×15، )بدون شماره گذاي(ج 1
عربی

فرنگی نخودي؛ کاغذ مقوایی با روکش تیماج؛ جلد نسخخط : یادداشت

قرآن
ق1262، دارالطباعه حاجی بهرام: تبریز
، جیبیم. س10×16/ 5. ص454

عربی
کتیبه،جدولآرایش ؛فرنگی الوان؛ کاغذ کش تیماجمقوائی با رو؛ جلد نسخخط : یادداشت

محمد التبریزيبناحمدکتابت /قرآن*
ق 1262، تبریز

، جیبیم. س9×15، )بدون شماره گذاي. (ج1
عربی

؛ کاغذ با نقش ترنج و سرترنجگل و بوته سازيمنقش بهروغنی؛ جلد حواشی شکسته نستعلیق-نسخخط : یادداشت
ترسیمی با سرخی و الجوردي و چهار گوشه محرر و سرترنجترنجشق، ناحتتافلباقمهحفدر صآرایش ؛ فرنگی الوان

و منقش و دوحاشیه حاشیه اول گل و ، دو صفحه افتتاح مذهبهتافیارشگندر آنالوتاز تلبقايدعهکالجوردي 
اسامی سور به خط ثلث با سرخی در میان ،مذهب و مرصع، فواصل آیات گوي زرینبرگهاي زرین و الوان و حاشیه دوم

کتیبه منقش،در حواشی صفحات نشان استخاره، نام سوره، حزب، نصف، جزو با سرخی میان ترنج کوچک زرپوش و 
سازي در مرصع متناظر با سرلوح، کتیبهمنقش و خواص سور و نکات تفسیري به خط شکسته نستعلیق بین السطور، 

رنگ الجورد با قلم جلی، عالیم ه ها بسورهاندازي، شرفه سازي الوان، سرکشی مضاعف و کمندصدر و ذیل، جدول
. استرفگنشهبنزیمدياونجس

لحاظ جلد، خط و تزییناته نفیس ب: امتیاز

محمد علی بن محمد شفیع خوشنویس/قرآن*
ق1263، ]بی نا[: تبریز

جیبی، مس10×14، )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، و حواشی به صورت دستنویس به رنگ سرخ

مد االردبیلیعبدالرحیم بن ولی محکتابت /قرآن*
ق1263، ]بی نا: بی جا[
، جیبیم. س11×18، )بدون شماره گذاي. (ج1

عربی
جدول؛ آرایش فرنگی نباتی؛ کاغذ مقوائی با روکش تیماج؛ جلد نسخخط : یادداشت

ابن میرزا محمد تقی خوشنویس عبدالرحیمکتابت/قرآن*
ق1264، ]بی نا: بی جا[
، وزیريمس15×24، )يبدون شماره گذا. (ج1

عربی
ق1264: تاریخ کتابت

داراي جدول؛ آرایش فرنگی نباتی؛ کاغذ مقوائی با روکش تیماج؛ جلد نسخخط : یادداشت

محمد علی بن علیقلی میرزاکتابت /قرآن*
ق1265، ]بی نا[:تبریز

، ربعیم. س12×19، )بدون شماره گذاي. (ج1
عربی

شق، ناحتتافلباقمهحفدر ص؛ آرایش فرنگی نخودي؛ کاغذ تیماج؛ جلد حواشی شکسته نستعلیق-نسخخط : یادداشت
و ، دو صفحه افتتاح مذهبهتافیارشگندر آنالوتاز تبلقايدعهکترسیمی و چهار گوشه محرر و سرترنجترنج

ین و الوان جداول الوان بین السطور این دوصفحه، فواصل آیات گوي منقش و دوحاشیه حاشیه اول گل و برگهاي زر
زرین، اسامی سور به خط ثلث با سرخی در میان کتیبه منقش، جداول اوراق و کمند با زر و تحریر مشکی، در حواشی 

زرپوش و منقش و خواص سور و صفحات نشان استخاره، نام سوره، حزب، نصف، جزو با سرخی میان ترنج کوچک
، زرپوش منقشمرصع متناظر با سرلوحنکات تفسیري به خط شکسته نستعلیق بین السطور، برگ اول و دوم

. استاندازي، حاشیه تشعیري مذهبکشی مضاعف و کمندسازي در صدر و ذیل، جدولکتیبه
لحاظ جلد، خط و تزییناته نفیس ب: امتیاز

محمد التبریزيبناحمدکتابت/قرآن*
. ق1266، ]بی نا[:تبریز

، جیبیم. س9×15، )بدون شماره گذاي. (ج1
عربی

صفحه اول و دوم هر یک داراي یک سر لوح و دو کتیبه ؛ آرایش تیماج؛ کاغذ فرنگی نخوديخط نسخ ؛ جلد :یادداشت
تشعیر سازي تذهیب، اوراق جدول بندي به زر و متناظر، زرپوش و حاشیه تشعیر زرپوش، دو صفحه دعاي قبل از تالوت



هاي زرپوش به ها در حاشیه میان سر ترنج زرپوش به سرخی، اسامی سور در میان کتیبهتحریر مشکی و سر ترنج، نشانه
سرخی، کمندکشی به زر و تحریر مشکی، فواصل آیات گوي زرین، 

لحاظ جلد، خط و تزییناته نفیس ب: نسخهامتیاز

محمد علی بن میرزا محمد شفیع التبریزيکتابت /قرآن*
. ق1266، ]بی نا[:تبریز

، جیبیم. س9×15، )بدون شماره گذاي. (ج1
عربی

شق، ناحتتافلباقمهحفدر ص؛ آرایش فرنگی نخودي؛ کاغذ تیماج؛ جلد حواشی شکسته نستعلیق-نسخخط : یادداشت
و منقش و دوحاشیه ، دو صفحه افتتاح مذهبهتافیارشگندر آنالوتاز تلبقايدعهکرسیمی تو سرترنجترنج

حاشیه اول گل و برگهاي زرین و الوان و حاشیه دوم مذهب جداول الوان بین السطور این دوصفحه، فواصل آیات گوي 
در حواشی صفحات نشان استخاره، نام سوره، حزب، نقشزرین خام، اسامی سور به خط ثلث با سرخی در میان کتیبه م

. نصف، جزو با سرخی میان ترنج کوچک زرپوش و منقش و خواص سور و نکات تفسیري است
لحاظ جلد، خط و تزییناته نفیس ب: امتیاز

تبریزيمحمد حسین بن میرزا محمدکتابت/قرآن*
ق1267دارالطباعه محمد جعفر بن میرزاي جعفري، : تبریز

، وزیريمس16×24، )بدون شماره گذاي.(ج1
عربی

ترنج، سرترنج، سرلوح، جدول، جدول داخل ؛ آرایش فرنگی نباتی؛ کاغذ مقوائی با روکش تیماج؛ جلد نسخخط : یادداشت
متن

محمد علی بن میرزا محمد شفیع التبریزيکتابت /قرآن*
ق1267، ]بی نا[:تبریز

، جیبیم. س9×15، )گذايبدون شماره. (ج1
عربی

شق، ناحتتافلباقمهحفدر ص؛ آرایش فرنگی نخودي؛ کاغذ تیماج؛ جلد حواشی شکسته نستعلیق-نسخخط : یادداشت
نیم ترنج، داراي گل و برگ و، دو صفحه افتتاح هتافیارشگندر آنالوتاز تلبقايدعهکترسیمی و سرترنجترنج

اسامی سور به خط ثلث، جداول اوراق و کمند، در حواشی صفحات نشان استخاره، نام سوره، حزب، نصف، جزو میان 
سازي در صدر و سرلوح، کتیبهترنج کوچک و خواص سور و نکات تفسیري به خط شکسته نستعلیق بین السطور، داراي

. استاندازيکشی مضاعف و کمندذیل، جدول
لحاظ جلد، خط و تزییناته نفیس ب: زامتیا

احمد بن محمد التبریزيکتابت /قرآن*
ق1268، دارالطباعه مشهدي حاجی آقا:]بی جا[
، وزیريم. س15×22، )بدون شماره گذاي. (ج1



عربی
فرنگی نباتی؛ کاغذ مقوائی با روکش تیماج؛ جلد نسخخط : یادداشت

طهرانیمحمد علی بن عبداهللاکتابت /قرآن*
ق1269، ]بی نا[:طهران

، ربعیمس14×19، )بدون شماره گذاي. (ج1
عربی

فرنگی نباتی؛ کاغذ مقوائی با روکش تیماج؛ جلد شکسته نستعلیق- نسخخط : یادداشت

ابوالقاسم خوانساريکتابت /قرآن*
. ق1270، ]بی نا[: تبریز

، جیبیم. س9×15، )بدون شماره گذاي. (ج1
ربیع

داراي گل و برگ و حاشیه دوم داراي نیم دو صفحه افتتاح آرایش ؛فرنگی نخودي؛ کاغذ تیماج؛ جلد نسخخط : یادداشت
ترنج جداول اسامی سور به خط ثلث با سرخی در میان کتیبه و کمند، در حواشی صفحات نام سوره، حزب، نصف، جزو 

. استاندازيکشی مضاعف و کمنددر صدر و ذیل، جدولسازيسرلوح، کتیبهبا سرخی میان ترنج کوچک، داراي

ابوالقاسم بن محمد صادق حسینیکتابت /قرآن*
ق1271، ]بی نا[: تبریز
جیبی، مس10×15، .ص425

عربی
؛ کاغذ فرنگی نباتیمقوائی با روکش تیماجنسخ؛ جلد خط : یادداشت

قرآن*
ق1271یم، دارالطباعه آخوند مال محمد ابراه: همدان

، رقعیمس15×21، .ص400
عربی

فرنگی نباتی؛ کاغذ مقوائی با روکش تیماج؛ جلد نسخخط : یادداشت

محمود بن محمد هاشم خوانساريکتابت /قرآن*
ق1272، ]بی نا: بی جا[
، جیبیمس11×18، )بدون شماره گذاي.(ج1

عربی
فرنگی نباتیکاغذ ؛مقوائی با روکش تیماج؛ جلد نسخخط : یادداشت

مهر علی خوانساريکتابت /قرآن*



ق1272، ]بی نا: بی جا[
، وزیريمس15×22، )بدون شماره گذاي.(ج1

عربی
داراي جدول، سرلوح، ترنج و دوسرترنج؛ آرایش فرنگی نباتی؛ کاغذ مقوائی با روکش تیماج؛ جلد نسخخط : یادداشت

محمد شفیع التبریزيمحمد علی بن میرزاکتابت /قرآن*
. ق1272، ]بی نا[:تبریز

، جیبیم. س10×14، )بدون شماره گذاي. (ج1
عربی

و منقش و دوحاشیه حاشیه اول گل دو صفحه افتتاح مذهب؛ آرایش فرنگی نباتی؛ کاغذ تیماج؛ جلد نسخخط : یادداشت
سازي در صدر و ، کتیبهند و تحریر، داراي سرلوحو برگ، اسامی سور به خط ثلث با در میان کتیبه، جداول اوراق و کم

. استاندازيکشی مضاعف و کمندجدول، ذیل
لحاظ جلد، خط و تزییناته نفیس ب: امتیاز

ابوالقاسم بن زین العابدین الخوانساريکتابت /قرآن*
ق1273، ]بی نا: بی جا[
، جیبیم. س10×17، )بدون شماره گذاي. (ج1

رسیفا-عربی
فرنگی نباتی؛ کاغذ مقوائی با روکش تیماج؛ جلد نسخخط : یادداشت

علی اصغر بن خدارحم کرجی/قرآن*
ق1273، ]بی نا: بی جا[

، جیبیم. س7×10.ص348
فارسی-عربی

؛ کاغذ فرنگی نباتیخط نسخ؛ جلد مقوائی با روکش تیماج: یادداشت

کتابت محمد خوانساري/قرآن*
ق1273، ]بی نا: جابی[

، رحلیم. س21×34.ص445
فارسی-عربی

؛ کاغذ فرنگی نباتیخط نسخ؛ جلد مقوائی با روکش تیماج: یادداشت

قرآن*
ق1274تبریزي، داراالنطباع محمد حسن بن آقا محمد رضا: تبریز

، وزیريمس16×24، )بدون شماره گذاي.(ج1



فارسی-عربی
فرنگی نباتی؛ کاغذ ضربی با نقش ترنج و سرترنجمقوائی با روکش تیماج؛ جلد نستعلیق- نسخخط : یادداشت

قرآن*
ق1274، ]بی نا: بی جا[
، وزیريم. س15×22، )بدون شماره گذاي. (ج1

عربی
آرایشبه، جدول، ترنج و دوسرترنج، کتی؛ آرایش فرنگی نباتی؛ کاغذ مقوائی با روکش تیماج؛ جلد نسخخط : یادداشت

با نقش گل و بوتهسیاه و سفید

کتابت محمد صادق بن محمد امین خوانساري/قرآن*
ق1274، ]بی نا: بی جا[
، وزیريم. س18×29، )بدون شماره گذاي. (ج1

فارسی-عربی
نگی نباتیفر؛ کاغذ ضربی با نقش ترنج و سرترنجمقوائی با روکش تیماج؛ جلد حاشیه نستعلیق- نسخخط : یادداشت

ابوالقاسم بن زین العابدین الخوانساريکتابت /قرآن*
. ق1274،]بی نا: [ تبریز

، جیبیم. س8×13، )بدون شماره گذاي. (ج1
عربی

ايدعترسیمی و سرترنجترنجشق، ناحتتافلباقمهحفدر ص؛ آرایش فرنگی الوان؛ کاغذ تیماج؛ جلد نسخخط : یادداشت
فواصل آیات گوي زرین، کتیبه منقش، جداول ، و منقش، دو صفحه افتتاح مذهبهتافیارشگندر آنالوتاز تلبق

کشی مضاعف و سازي در صدر و ذیل، جدولمرصع متناظر با سرلوح، کتیبهاوراق و کمند با زر و تحریر مشکی، 
اندازيکمند
خط و تزییناتنفیس: امتیاز

محمود بن محمد هاشم موسوي الخوانساريکتابت /نقرآ*
. ق1274، ]بی نا: بی جا[
، جیبیم. س8×12، )بدون شماره گذاي. (ج1

عربی
و ترنجشق، ناحتتافلباقمهحفدر ص؛ آرایش فرنگی الوان؛ کاغذ روغنی با نقش گل و بوته؛ جلد نسخخط : یادداشت
سرلوح، دارايداراي گل و برگ و نیم ترنج، دو صفحه افتتاح هتافیارشگندر آنالوتاز تلبقايدعترسیمی سرترنج

..سرسوره ها داراي کتیبه استاندازي، کشی مضاعف و کمندسازي در صدر و ذیل، جدولکتیبه

بن محمد علی التبریزيمحمد حسین کتابت /قرآن*
. ق1274، رضاالتبریزيیی محمد حسین بن آقا محمددارالطباعه کربال:]تبریز[



، جیبیم. س10×16/ 5، )بدون شماره گذاي. (ج1
عربی

داراي سرلوح، جدول کشی، سرسوره ها ؛ آرایش فرنگی نباتی؛ کاغذ مقوائی با روکش تیماج؛ جلد نسخخط : یادداشت
. داراي کتیبه است

میرزا محمد علی شیرازيکتابت /قرآن*
ق1277، ]بی نا: ی جاب[
، جیبیم. س10×16، )بدون شماره گذاي. (ج1

فارسی-عربی
لباقمهحفدر ص؛ آرایش فرنگی نباتی؛ کاغذ مقوائی با روکش تیماج؛ جلد حواشی شکسته نستعلیق- نسخخط : یادداشت

داراي سرلوح، اسامی سور به دو صفحه افتتاح ، هتافیارشگندر آنالوتاز تلبقايدعهکو سرترنجترنجشق، ناحتتاف
سازي کتیبه، مرصع متناظر با سرلوحخط ثلث، جداول، در حواشی صفحات نام جزو و خواص سور و نکات تفسیري، 

. است
حسب الفرمایش آقا محمد باقر شیرازي و کربالیی آقاجان شیرازي:یادداشت
آغاز نسخهداراي فهرست در : یادداشت

محمد علی بن میرزا محمد شفیع التبریزيکتابت /قرآن*
ق1277، کارخانه محبعلی مشهور به میرزا آقا:]بی جا[
، وزیريم. س15×22، )بدون شماره گذاي. (ج1

فارسی-عربی
فرنگی نباتی؛ کاغذ مقوائی با روکش تیماج؛ جلد حواشی شکسته نستعلیق- نسخخط : یادداشت

محمد باقرکتابت /آنقر*
ق1277، ]بی نا:بی جا[
، وزیريم. س15×22، )بدون شماره گذاي. (ج1

فارسی-عربی
داري ترنج، ؛ آرایش فرنگی نباتی؛ کاغذ مقوائی با روکش تیماج؛ جلد حواشی شکسته نستعلیق- نسخخط : یادداشت

سرلوح، کتیبه، تذهیب 
داراي ترجمه فارسی میان خطوط: یادداشت

محمد بن علیکتابت /قرآن*
ق1277دارالطباعه مشهدي اهللا وردي، : تبریز

، وزیريمس15×24، )بدون شماره گذاي. (ج1
فارسی-عربی

داراي جدول، ترنج و دوسرترنج، کتیبه، ؛ آرایش فرنگی نباتی؛ کاغذ مقوائی با روکش تیماج؛ جلد نسخخط : یادداشت
بوتهبا نقش گل وسیاه و سفیدآرایش 



.به سعی آقا سید ابوالقاسم و آقا ابوالحسن طبع گردیده است:یادداشت

ابوالقاسم بن زین العابدین الخوانساريکتابت /قرآن*
ق1278، ]بی نا: بی جا[
، وزیريمس16×24، )بدون شماره گذاي.(ج1

فارسی-عربی
فرنگی نباتی؛ کاغذ ش تیماجمقوائی با روک؛ جلد حاشیه شکسته نستعلیق- نسخخط : یادداشت

کتابت محمد صادق/قرآن*
ق1280، کارخانه محمد قلی و اهللا قلی و کربالیی محمد حسین:تهران

، وزیريمس16×26، )بدون شماره گذاي.(ج1
عربی

؛ کاغذ فرنگی نباتیمقوائی با روکش تیماجحاشیه شکسته نستعلیق؛ جلد - نسخخط : یادداشت

محمد رضا بن میرزا عبداهللا طبیب خوانساريکتابت/قرآن*
ق1281، ]بی نا: طهران[
، وزیريمس15×22، )بدون شماره گذاي. (ج1

فارسی-عربی
جدول، جدول داخل متن، ترنج، سرلوح، ؛ آرایش فرنگی نباتی؛ کاغذ مقوائی با روکش تیماج؛ جلد نسخخط : یادداشت

کتیبه
بانی چاپ عبدالمحمد:یادداشت

مهمور به سجع مهرچهار گوش صنیع الملک: داشتیاد

محمد صادق حسینیکتابت /قرآن*
ق1282، ]بی نا: بی جا[
، وزیريمس17×21، )بدون شماره گذاي.(ج1

فارسی-عربی
داراي جدول، ترنج و ؛ آرایش فرنگی نباتی؛ کاغذ مقوائی با روکش تیماج؛ جلد حاشیه نستعلیق-نسخخط : یادداشت

سرلوح با نقش گل و بوته ، ترنج، کتیبهدوسر
. نسخه داراي حواشی است: یادداشت

محمد صادق بن ابوالقاسم حسینیکتابت /قرآن*
. ق1282،]بی نا[:تبریز

، جیبیم. س11×17، )بدون شماره گذاي. (ج1
عربی



ترنجشق، ناحتتافلباقمهحفدر صرایش ؛ آفرنگی نباتی؛ کاغذ تیماج؛ جلد حاشیه شکسنه نستعلیق- نسخخط : یادداشت
، فواصل آیات گوي زرین، اسامی ، دو صفحه افتتاح مذهبهتافیارشگندر آنالوتاز تلبقايدعترسیمی و سرترنج

نج کوچک در حواشی صفحات، نام حزب، نصف، جزو با سرخی میان تر،سور به خط ثلث با سرخی در میان کتیبه
کشی مضاعف و جدولبه صورت اسلیمی، سازي در صدر و ذیلمرصع متناظر با سرلوح، کتیبهزرپوش وخواص سور، 

. تطور اسسنیبدازياندازي، طالانکمند
لحاظ جلد، خط و تزییناته نفیس ب: امتیاز

حسن خوانساريکتابت /قرآن*
ق1283، ]بی نا: بی جا[
، وزیريمس16×22، )ره گذايبدون شما.(ج1

عربی
سرلوح، کمند، جدول، ترنج، سرترنج، لچکی؛ آرایش فرنگی نباتی؛ کاغذ مقوائی با روکش تیماج؛ جلد نسخخط : یادداشت

محمد جعفرکتابت /قرآن*
ق1283، ]بی نا: بی جا[

، وزیريمس17×25، .ص263
فارسی-عربی

داراي جدول، ترنج و ؛ آرایش فرنگی نباتی؛ کاغذ مقوائی با روکش تیماج؛ جلد حاشیه نستعلیق-نسخخط : یادداشت
دوسرترنج، کتیبه

اسامی سور به خط ثلث، جداول، در حواشی صفحات نام جزو و خواص سور و نکات ،نسخه داراي حواشی: یادداشت
تفسیري
مهمور به سجع مهر بیضوي وزیر علوم: یادداشت

قرآن*
ق1284استاد محمد تقی و مشهدي تقی، چاپخانه: تبریز

، وزیريمس16×24، )بدون شماره گذاي.(ج1
عربی

ترنج، سرترنج، سرلوح، جدول، جدول داخل ؛ آرایش فرنگی نباتی؛ کاغذ مقوائی با روکش تیماج؛ جلد نسخخط : یادداشت
متن

.ده استبه اهتمام آقا محمد رضا و آقا عبدالحسین خوانساري طبع گردی: یادداشت

تبریزيمحمد علیکتابت/قرآن*
ق1284کارخانه حاج ابراهیم، : تبریز

، وزیريمس16×25، )بدون شماره گذاي. (ج1
عربی

فرنگی نباتی؛ کاغذ مقوائی با روکش تیماج؛ جلد حاشیه نستعلیق- نسخخط : یادداشت



قرآن*
ق1284، ]بی نا: بی جا[
، وزیريمس17×25، )ذايبدون شماره گ.(ج1

عربی
فرنگی نباتی؛ کاغذ مقوائی با روکش تیماج؛ جلد نسخخط : یادداشت

قرآن*
ق1284، ]بی نا[:طهران

، وزیريمس15×22، )بدون شماره گذاي.(ج1
فارسی-عربی

داراي جدول، ؛ آرایش تیفرنگی نبا؛ کاغذ مقوائی با روکش تیماج؛ جلد حاشیه شکسته نستعلیق-نسخخط : یادداشت
داراي جدول، سرلوح، ترنج و دوسرترنجآرایش ؛ترنج و دوسرترنج، کتیبه

. نسخه داراي حواشی است: یادداشت
مهمور به سجع مهر محمد صادق: یادداشت

محمد بن مال علی الخوانساريکتابت /قرآن*
ق1284، چاپخانه استاد محمد تقی و مشهدي تقی:]بی جا[

، وزیريمس15×24، .ص316
فارسی-عربی

.به سعی آقا محمد رضا و آقا عبداهللا طبع گردیده است: یادداشت
داراي جدول، ترنج و ؛ آرایش فرنگی نباتی؛ کاغذ مقوائی با روکش تیماج؛ جلد حاشیه نستعلیق-نسخخط : یادداشت

با نقش گل و بوتهدوسرترنج، کتیبه، تذهیب سیاه و سفید
اسامی سور به خط ثلث، جداول، در حواشی صفحات نام جزو و خواص سور و . خه داراي حواشی استنس: یادداشت

نکات تفسیري
مهمور به سجع مهربیضوي رئیس الکتاب: یادداشت

قرآن*
ق1284، ]بی نا:بی جا[
، وزیريمس15×24، )گذاريبدون شماره.(ج1

عربی
فرنگی نباتی؛ کاغذ یماجمقوائی با روکش ت؛ جلد نسخخط : یادداشت

قرآن*
ق1284، ]بی نا: بی جا[
، وزیريمس10×17، )گذاريبدون شماره.(ج1



عربی
فرنگی نباتی؛ کاغذ مقوائی با روکش تیماج؛ جلد نسخخط : یادداشت
. مالحظه شد با نشان شیر و خورشیدمهمور به سجع مهر چهار گوش: یادداشت

بن محمد امین، میرزاآقا کمرئیصادقمحمد کتابت /قرآن*
. ق1284، کارخانه کربالیی محمد قلی و کربالیی محمد حسین: طهران

، جیبیم. س10×16، )بدون شماره گذاي. (ج1
عربی

فرنگی نباتی؛ کاغذ مقوائی با روکش تیماج؛ جلد حواشی شکسته نستعلیق- نسخخط : یادداشت
.به طبع رسیده استن حسب الفرمایش آخوند مال حس:یادداشت
داراي فهرست در آغاز نسخه: یادداشت

محمود بن محمد هاشم موسوي الخوانساريکتابت/قرآن*
ق1285، دارالطباعه اهللا قلی خان: طهران

، وزیريمس15×22، )بدون شماره گذاي.(ج1
عربی

فرنگی نباتی؛ کاغذ مقوائی با روکش تیماج؛ جلد حاشیه نستعلیق- نسخخط : یادداشت

ابوالقاسمکتابت /قرآن*
ق1286، ]بی نا: بی جا[
، وزیريمس15×24، )بدون شماره گذاي. (ج1

عربی
داراي جدول، ترنج و دوسرترنج؛ آرایش فرنگی نباتی؛ کاغذ مقوائی با روکش تیماج؛ جلد نسخخط : یادداشت
. نسخه داراي حواشی است: یادداشت

قرآن*
ق1286، ]بی نا: بی جا[

، وزیريمس15×24، .ص355
عربی

داراي جدول، سرلوح، ترنج و دوسرترنج؛ آرایش فرنگی نباتی؛ کاغذ مقوائی با روکش تیماج؛ جلد نسخخط : یادداشت
. نسخه داراي حواشی است: یادداشت
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