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مطبعه چاپ سنگی آستان قدس رضويچاپ شده در هايابو یژگیهاي کتبررسی
1منوچهر آراسته

چکیده
براي اولین و وجود داشته ) ع(به لحاظ انتساب به حضرت رضا2شواهد و قرائن و کتب موجود نشان می دهد در گذشته مطبعه چاپ سنگی

و یژگیهاي کتب چاپ شده در مطبعه چاپ سنگی بررسیحاضر با هدفپژوهش. تبراي چاپ منابع استفاده گردیده اسشیوه این از بار 
هبه شیوپژوهشروش .است.. .وخط، جلدکاتب، عنوان، موضوع، زبان، ، ی و نسخه شناسی ماننداز لحاظ کتابشناسآستان قدس رضوي

یافته ها .شناسایی گردیدبع شده در این مطبعهطعنوان کتاب چاپ سنگی 15تعداد ،با بررسی صورت گرفته.استاي تحقیق کتابخانه
1294سال منتخب القصائد راقم مشهدي چاپموسوم به چاپ شده در این مطبعه شناسایی و کتاب ترین قدیمیکهحاکی از آن است

- 1294ي بین سال هاعلی الظاهر نسخه هااین شود کهمشخص میشناسایی شده هايطبق اسناد موجود و نسخهبر .استق.هـ
.استشدهدر مطبعه  چاپ سنگی آستان قدس رضوي چاپ ق در مشهد مقدس 1344

، مشهدآستان قدس رضويچاپخانه چاپ سنگی،چاپ سنگی،همطبع:هاي موضوعیکلید واژه

مقدمه
طی و عنوان وسیله ارتباهمسئله کتابت با اختراع چاپ ب.اختراع چاپ تحولی بس ژرف و عمیق در انتقال دانش داشت

در عهد صفویه، گروهی از بازرگانان ایرانی، که از . ق11در اواسط قرن .انتقال فکر و دانش بیشتر حائز اهمیت گشت
یداري و وارد جلفاي اي را خرارامنه اصفهان و ساکن آمستردام بودند، ابتدا حروف زبان ارمنی را تهیه و سپس چاپخانه

همت در این زمان، به. جدي چاپ در ایران، در زمان فتحعلی شاه روي دادتحول.)1378،10بابازاده، (اصفهان کردند
عباس میرزا، چند تن براي آموختن فن چاپ به کشور انگلستان و روسیه اعزام شدند و پس از آموختن این فن، براي 

دستور عباس میرزا بریزي بهالعابدین تمیرزا زین،در همین زمان.هاي چاپ سربی را به ایران آوردندنخستین بار، دستگاه
اي را در تبریز وي پس از بازگشت به ایران، چاپخانه. به روسیه اعزام شد تا فنون چاپ و روش ساختن مرکّب را فراگیرد

.)1381،5فرجامی، (اندازي کردبا حروف سربی راه
هجـري قمـري بـوده    1233در سال اولین کتابی که در این چاپخانه انتشار یافت رساله جهادیه میرزا عیسی قائم مقام

العابدین، که در ق میرزا زین1240در سال . شدمیابتدا کتاب هاي چاپی سربی با حروف و وسایل ابتدایی منتشر. است
کمـک منـوچهر خـان معتمدالدولـه، اولـین      بهلی شاه به تهران فراخوانده شد تاکار خود خبره و شهره بود، به امر فتحع

القلوب محمد ت نخستین کتابی که در مطبعه تهران به طبع رسید حیا. اندازي کندالخالفه تهران را راهچاپخانه سربی دار
1233هاي تبریز، تهران، و اصفهان که با اولین کتاب چاپی در سال فعالیت چاپخانه. ق بود1240باقر مجلسی در سال 

. دارالخالفه تهران به پایان رسیدق در 1269سال پی در با طبع آخرین کتب چار دارالسلطنه تبریز شروع شده بودد. ق
چاپ سنگی بـراي  .)1378،17بابازاده، (هاي چاپ سنگی سپردجاي خود را به کتاب،هاي چاپ سربیپس از آن، کتاب

عبـاس  از سوي میرزا صالح.لح تبریزي در تبریز به راه افتادشیرازي معروف به میرزا صانخستین بار توسط میرزا صالح
ق توضـیح  1251در پایان نسـخه زادالمعـاد چـاپ    .السلطنه براي فراگیري هنرهاي جدید به روسیه رفته بودمیرزا نایب

چاپ سنگی براي نخستین بـار  که داده شده و عنوان شدهمختصري درباره تاریخچه ورود صنعت چاپ سنگی به ایران
که از میرزا صالح. ه استیرزا صالح تبریزي در تبریز به راه افتادبن حاج باقرخان شیرازي معروف به متوسط میرزا صالح

به روسیه رفته بود، در بازگشت یک دستگاه ماشین چاپ سنگی با خود به تبریز آورد کـه  حکم ماموریتسوي دولت با
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در . ن گماشـت بن حاج محمدحسین امین الشرع تبریزي را به ریاست آاندازي کرد و آقا علیق راه1250آن را در سال 
.)1390،3آراسته، (را چاپ کردند. ) ق1251(و سپس زادالمعاد ) ق 1250(همین چاپخانه ابتدا قرآن مجید 

دراین دوره است که براي نخستین بار دانش . ایران یاد شده استسده سیزدهم هجري قمري به عنوان دوره تحول در
ها و ایجاد مدارس به شیوه نوین و ز طریق چاپ و انتشار کتابو اطالعات از حوزه کتابخانه اختصاصی خارج شده و ا

دانش واطالعات که تاپیش از این به ،از یک سو. همچنین چاپ وآرایش کتاب تحولی منحصر به فرد یافته است
هایی با تیراژ باالتر منتشر نگارش، طراحی وتولید می شدند، در قالب کتابصورت کتاب هاي دستنویس و تک نسخه؛

ازجهت دیگر، فن جدید چاپ سنگی امکانات تازه اي براي هنرمندان در عرصه تصویرسازي، خوشنویسی، . ردیدندگ
ها همواره به جهت ویژگی و این کتاب. آرایش کتاب فراهم آورد که تا پیش از این در اختیار هنرمندان ایرانی نبود

از اهمیت و ارزش واالیی ) ...علمی و هنري ونظیر نوع چاپ، خط، تاریخ کتابت، قدمت و نفاست (شرایط خاص 
)1390،194، آراسته و دیگران(دنبرخوردار می باش

وجود ) ع(شواهد و قرائن و کتب موجود نشان می دهد در گذشته مطبعه چاپ سنگی به لحاظ انتساب به حضرت رضا
سترسی و دستیابی به پیشینۀ چاپ در بالد د.براي چاپ منابع استفاده گردیده استشیوه این از بار براي اولین و داشته 

طبق طومار عضدالملک .استهاي متنوع، کمکی درخور و شایسته به تاریخ فرهنگ و معارف مردم نمودهو سرزمین
شده ضرب میقرانی که در آنجا سکه یک قرانی و دوداشته استق آستان قدس یک باب ضرابخانه1273مورخ 
شاه پس از نیناصرالد.در پشت آب انبار واقع بوده استوضلع شرقی صحن جدیداین ضرابخانه متصل به .است

چرخ ضرب سکه و 1294ق به اروپا به فکر متمرکز نمودن دستگاه ضرب سکه افتاد و در سال 1290مسافرت سال 
ضرابخانه را به دولتپس از اینکه ).1356،1652مصاحب،( الملک سپردنیخان امنیامرزایرا به میضرابخانه دولت

و در محل مذکور شدههاي ضرب سکه را خریداري می نماید، این ضرابخانه تعطیل و ماشینکند تهران منتقل می
اکنون .شوددعیه در مطبعه سنگی مذکور چاپ میو کتب اهاو بعضی اوراد، زیارتنامهمطبعه چاپ سنگی دائر می گردد

س رضوي قرار گرفته بازار کالهدوزان موقوفه آستان قددکاکین و جزءه و مطبعه وجود خارجی ندارد محل ضرابخان
).1353،256، مولوي(.است

می تواند نشان دهنده و بسیار نفیس و ارزشمند بوده وداراي ارزش تاریخی و فرهنگیمنتشر شده در این مطبعهمنابع
ین هاي چاپ شده در اا کنون کتابتبا این حال .و چاپ در آستان قدس رضوي باشدتاریخچه صنعت چاپ سنگی

نظر ویژگی هاي کتابشناسی و نسخه شناسی چه اطالعاتی را در ازمشخص نشده که این منابعمطبعه معرفی نشده و 
را درمورد الزمو اطالعات اسایی ن کتب چاپ شده در این مطبعه را شندر حد امکااین پژوهش بر آن است تا .بر دارند

قرار و مشهد رضويو نیز  نشر در آستان قدسو در اختیار محققان و عالقه مندان به تاریخ چاپ نمایان منابع این 
.دهد

هاي کتابمنابع این پژوهش مبتنی بر و اي بودهتحقیق کتابخانههروش کار در دستیابی به هدف این مقاله شیو
کتابخانه ملک، ابخانه دانشگاه تهران،کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي، کتابخانه ملی، کتابخانه مجلس، کت

بر این مبنا نخست سعی گردید . است...ها و کتابشناسیها، کتابخانه مجمع ذخایر اسالمی، فهرست مشار،  فهرست
.گردداستخراج مذکور از منابع چاپ شده در مطبعه چاپ سنگی آستان قدس رضويکتابهاي چاپ سنگی 
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اهمیت و ضرورت پژوهش
.استشده براي چاپ منابع استفاده چاپ سنگی از شیوه بار براي اولینرضويدر آستان قدساهد و قرائنبر اساس شو

قدس مطبعه آستان مسئله مهم در مورد نسخه هاي چاپ سنگی. دنداراي ارزش تاریخی و فرهنگی می باشاین منابع 
که تحقیق جامعی در از آنجایی. هستندیزنبه ویژه که داراي ارزش هنري و علمیشناسایی و تعیین قدمت آنهاست

در مطبعه آستان قدس رضويمورد این منابع صورت نگرفته است، تحقیق روي مجموعه کتب سنگی چاپ شده 
هاي این کتب را مورد بررسی را نمایان و ویژگیو مشهدآستان قدس رضويدرو نشراي از تاریخ چاپتواند گوشهمی

.دوست داران تاریخ چاپ قرار دهدویشمندان، کتابدارانر محققان، انداختیادرو

هامعرفی نسخه
مربوط به نسخه هاي چاپ سنگی چاپ شده در مطبعه مبارکه آستان مقدس رضوي عنوان15،صورت گرفتهبا بررسی

نسخهقدیمی ترین. که نشان می دهد صنعت چاپ در دوران قاجار در مشهد وجود داشته استشناسایی گردید
است که در انتهاي ق1294چاپ )2و 1تصاویر شماره (راقم مشهديمنتخب القصایدمطبعه شناسایی شده در این 

الحمدهللا رب العالمین و الصلوه و السالم علی محمد و آله اجمعین قد تمت الکتاب الموسوم ": این نسخه عبارت
ر کارخانه چاپ آستانه مقدسه حضرت رضویه علیه آالف و بمنتخب القصاید از کالم اقل العباد اعلی المتخلص بالراقم د

با توجه به سند ذکر شده در باال و نسخه ."ق1294سمت انطباع پذیرفت سنه ... التحیه و الثناء است که بر حسب امر
بار اکسیر االخکتاب آن عد ازب.استکردهق فعالیت خود را آغاز1294مطبعه در سال علی الظاهر این شناسایی شده 
؛)4و 3تصاویر شماره(ق1310چاپحسن بن حسین بن اسمعیل بن مرتضی الحسینی الیزدي نوشتهلالخیار االبرار

و 7تصاویر شماره(ق1311چاپجسورنوشتهسرور المؤمنین کتاب ؛ق1311چاپ،)6و5تصاویر شماره(العاصیننجاة
هیلست؛)10و 9تصاویر شماره(ق1316نی الهندي چاپ محمد بن الحسن الحسیالغزل نوشتهکشفوالعسلرشف؛)8
نبحالصنابیقتبننیدالالمجخیشندبماحخیشنبیلعخیشنبنیدالینزخیشنوشته وادفالنکسمهمرجاد تبعال

چاپذریعه الرضویه نوشته گوهري؛)12و 11تصاویر شماره(ق1321چاپیاندثیهشهور بهشمیلامعیعبجرفاش
المتخلص به يمهاجر هرووسفیمحمدی نوشته روحانضیفه بیبحرالفرائد مسم؛)14و 13تصاویر شماره(ق1321

چاپنوشته سید محمد باقر کنجوي اصفهانیمزامیر االولیاء؛ )17و 16، 15تصاویر شماره(ق1324چاپیاضیر
تصاویر (ق1326چاپ آیتی قائینیمحمد باقرنوشتهاکفاء المکائد و اصالح المفاسد؛)19و 18یر شمارهتصاو(ق1325
و 22تصاویر شماره(ق1331چاپ یاصفهانابن محمد جعفرمحمدباقرنوشتهالمطهرةعۀیالشرآداب؛ )21و 20شماره

فضل اللّه آل داوود نوشتهلزوم حجاب؛)25و 24تصاویر شماره (ق1331انصاري، مسئله از شیخ مرتضیرساله؛)23
محمد نوشتهوسیلۀ االمان من مکائد الشیطان فی حالۀ االحتضار؛ )27و 26تصاویر شماره(ق1332چاپ مشهدي

ثامنحضرتموالناحرمدورهزیارت؛)29و 28تصاویر شماره(ق1340چاپالمشهدي خراسانیبن محمد علی الهاشم 
بین سال علی الظاهر نسخه هابا بررسی این منابع مشخص گردید این . است) 31و30تصاویر شماره(ق1344االئمه، 

.استچاپ گردیدهق 1344-1294هاي 
) شعر(حوزه ادبیاتدر عنوانچاپ شده در این مطبعه در حوزه مذهب  و سه عنوان12همانطور که پیش بینی می شد 

به عنوان10،به زبان عربیعنوان2به زبان فارسی و عنوان13.دنمذهبی می باشالبته شعرها نیز در زمینه .می باشد
علی بن محمد حسن مشهدي خراسانی المتخلص به نام نام کاتب عنوان7در ، به خط نستعلیقعنوان5خط نسخ و 

آقا ابن مال علی تبریزي اصلي، هرونیمحمدحس، هلرالصنرزایمنبنیسحدالبعاردکانی، یزديعبدالرزاقشیخبالراقم، 
.آمده استمحمد حسن اصفهانیو
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عنوان داراي 3مقوایی باروکش کاغذ با عطف تیماج، عنوان داراي جلد 3مقوایی با روکش تیماج، عنوان داراي جلد 6
جلد عنوان داراي 1، ماجیتیعطف و لچکباروکش کاغذ ی بامقوائعنوان داراي جلد 1مقوایی با روکش کاغذ،جلد 

.استجلد مقواییعنوان داراي 1وتیماج یک ال
.نسخه در قطع رقعی است5ونسخه در قطع جیبی4نسخه در قطع وزیري، 3در قطع رحلی، نسخه 3از لحاظ قطع 

1نسخه دراي کتیبه،6نسخه داراي سرلوح، 6نسخه داراي آرایش جدول، 13عنوان داراي آرایش  می باشد، 13
1ونسخه مصور1نسخه داراي کمند، 4نسخه داراي جدول داخل متن، 3نسخه داراي سرترنج، 1نسخه داراي  ترنج، 

.نسخه داراي لچکی است

کاتب، محل نویسنده،عنوان،نویسنده، معرفی شده و مشخصات هر نسخه شامل تاریخ نشربه ترتیب نسخه ها در زیر، 
. خواهد بود... جلد، خط، آرایش و،فحات، اندازه کتاب، زباننشر، ناشر، سال نشر، تعداد ص

ق11راقم مشهدي، محمد بن غیاث الدین، قرن *
راقم مشهدي/ منتخب القصاید

ق1294کارخانه چاپ آستانه حضرت رضویه، : مشهد
م، رقعی.س16×21.ص189

فارسی
ه نخواهد شد آشنابیگانه را مگو کاصل مجاز فرع وجود حقیقت است. افتاده:آغاز

چندانکه هست نور و ضیا مهر و ماه رااز حق دوام دولت و عمرش طلب:انجام
و جدول داخل متن؛ آرایش جدولجلد مقوایی با روکش تیماج؛ کاغذ فرنگی نباتی؛خط نستعلیق

ق 11قرن -شعر فارسی.1
بخانه ملک، کتا، کتابخانه ملیکتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي: محل نگهداري

.ق1338- 1281حسینی اردکانی، حسن بن حسین، *
صحاف مهديحسن بن حسین بن اسمعیل بن مرتضی الحسینی الیزدي ؛ تصحیح/اکسیر االخبار لالخیار االبرار

کربالئی 
ق1310، دارالطباعه رضویه:مشهد 

م، وزیري.س5/16×24.)ص265(3.ج
عربی 

حسن بن حسین بن اسمعیل بن ...اما بعد فیقول الفانی الباقی....الحمد هللا الواحد االحد الصمدبسمله و به نستعین :آغاز
...مرتضی الحسینی الیزدي

.و ارض عربه االحقاد هذا الخلق تحقادا بدریه و حنینه و الحمدهللا وحده وحده.. .:انجام
؛ آرایش سرلوح، و جدول؛ جلد مقوایی باروکش کاغذ با عطف تیماج؛ کاغذ فرنگی نخوديسخ نخط

.مطالب در ابتداي نسخه آورده شد استفهرست.به مباشرت عالیجناب آقا شیخ مهدي به طبع رسیده است: یادداشت
.اخالق اسالمی.4. اخالق-قرآن .3. ق14قرن -احادیث شیعه .2. احادیث اخالقی.1

، کتابخانه مرکزي دانشگاه تهرانلی، کتابخانه مکتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي: محل نگهداري
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حسنمحمدبنعلیخراسانی،مشهدي*
خراسانی؛ کتابت علی بن محمد حسن مشهدي خراسانی المتخلص بالراقمحسن مشهديمحمدبنعلی/العاصیننجاة

ق1311کارخانه آستانه رضویه،: مشهد- .
م، رحلی.س21×34.ص526

فارسی
...اعترافشتمل بر دو مقدمه مقدمه اولی اقرار ودیباچه م. بسمله:آغاز

ند نمود در روز یوم یفر المرء من اخیه حسرت این کتاب را خواهند کشید چه همذمت و پشیمانی حاصل خوا: انجام
حسرتی

؛ جلد مقوایی باروکش کاغذ با عطف تیماج؛ کاغذ فرنگی نخودي؛ آرایش سرلوح، و جدولسخ نخط
.مام مال میرزا محمد کتابفروش و مشهدي محمد رضاي طهرانی به طبع رسیده استیادداشت به سعی و اهت

.متفرقهمسائل-اسالم.1
کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي: محل نگهداري

جسور *
جسور /سرور المؤمنین

ق1311، کارخانه آستانه مقدسه رضویه:مشهد 
م، رقعی.س14×22؛مصور.: ص]4[، 116

فارسی 
هست بسم اهللا الرحمن الرحیماول سر دفتر حی قدیم. و به نستعینبسمله : آغاز

شیعیان کردند یکسر کامیابحق احمد شافع یوم الحساب:انجام
لچکی، سرلوح، کتیبه، کمند، جدول و جدول داخل ،؛ جلد مقوایی با روکش کاغذ؛ آرایش ترنج و دوسرترنجستعلیقنخط
متن

در انتها .مام عالیجناب شیخ محمد ولد مرحوم مشهدي محمد رضا طهرانی به طبع رسیده استبه سعی و اهت: یادداشت
.آورده شده است117صورت مولف کتاب در صفحه .غلطنامه آمده است

.مدیحه و مدیحه سرایی.2. شعر مذهبی.1
، مجمع ذخایر اسالمیکتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي: محل نگهداري

ق1322- ي، محمد بن حسن، حسینی هندي هرو*
اردکانییزديعبدالرزاقشیخمحمد بن الحسن الحسینی الهندي؛ کتابت/ الغزلکشفوالعسلرشف
ق1316، بارکه رضويمآستانهدارالطباعه: مشهد

م، جیبی.س5/10×5/16). بدون شماره گذاري(ج1
فارسی

... .محمدعلیاهللاصلیووقرالنعمهللشاکرینزلاجومذکراذکرجزاءجعلالذيالحمدهللا.بسمله: آغاز
رفتبرومنکوسبطریقمنحوسشطالعورفتفرونومیديهالكخاكبهگذشتهامیدواري: انجام
؛ جلد مقوایی با روکش تیماج؛کاغذ فرنگی نخودي؛ آرایش کتیبه و جدول نسخخط
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اناعلمـشأنهتعالیاهللاهو- ظهریهداراي . نسخه به اهتمام شیخ محمد باسمه چی به طبع رسیده است: یادداشت
الشهیرالهنديمحمدالحسینیالسیدالمعتمدالبحروالسندالسیدمؤلفاتمنالمنضدالدروالمشیدمؤلف

1316سنهفیعبدالرزاقشیخ....بالهروي
استحافظغزلهايازغزلیشرحدروسالکآدابازشطريدرباب2در: یادداشت

. طریقتآداب.3. اخالقیاحادیث.2. 14قرنتاقدیمیمتون-اسالمیاخالق.1
مجلسکتابخانه،کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي: محل نگهداري

ق966- 911،یلعنبنیدالنیز،یاندثیهش*
] یارسف.وادفالهنکسم[
نبحالصنابیقتبننیدالالمجخیشندبماحخیشنبیلعخیشنبنیدالینزخیش/وادفالنکسمهمرجاد تبعالهیلست
يدهشم؛ تصحیح اداالدبجملیعماسرزایمیاناسرخر الاقدبمحمنابی؛ ترجمهاندثیهشهور بهشمیلامعیعبجرفاش
هلرالصنرزایمنبنیسحدالبع؛ کتابتيزیربر تاجتنیسحدالبع
ق1321د هشمهیورضهدسقمهانتآسهاعطبدارال: دهشم

،رقعیمس14/5×22.ص150
فارسی

و بعد این بنده خاکسار ابن محمد باقر .. .ستایش بی قیاس مهربان خداي یگانه را تعالی شانهسپاس و . بسمله: آغاز
...الخراسانی میرزا اسمعیل

جور رابع و رابوجه حسنعدل شایع ورا الخلق کریم:انجام
؛ جلد مقوایی با روکش کاغذ؛ کاغذ فرنگی نخودي؛ آرایش کتیبه، کمند و جدولخسنخط 

.به طبع رسیده استيزیربر تاجتنیسحبدالعيدهشمیله میرزا آقاي طهرانی و به اهتمام و تصحیح بوس: یادداشت
.تاسدهشیافحد صلجمکیاد در عمالهیدوداد و هالوهشا نبراهمه: ادداشتی
.احادیث اخالقی.2. اخالق اسالمی.1

مجلسکتابخانه ، ، کتابخانه ملیمرکزي آستان قدس رضويکتابخانه : محل نگهداري

گوهري*
گوهري/ ذریعه الرضویه

ق1321، دارالطباعه آستان قدس رضوي:مشهد 
وزیريم، .س8/16×3/21. ص219

فارسی 
رو کن بروضه و حجت خداخواهی دال درد تو را حق کند دوا. بسمله:آغاز

شیعیان کردند یکسر کامیاب حق احمد شافع یوم الحساب:انجام
داخل متندولجو لسرلوح، کتیبه، کمند، جدو؛ جلد مقوایی با روکش تیماج؛ کاغذ فرنگی نخودي؛ آرایشنستعلیقخط

.در انتها ملحقات آمده است: یادداشت
.شعر مذهبی.1

، مجمع ذخایر اسالمیکتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي: محل نگهداري
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ق 1335-1290،وسفیمحمد،یاضیر*
يهرونیمحمدحسکتابت ؛ یاضیالمتخلص به ريمهاجر هرووسفیمحمد/یروحانضیفه بیبحرالفرائد مسم

ق 1324،يدارالطباعه مبارکه مقدسه رضو: مشهد
، رحلیم.س21× 5/33مصور؛ :ص511
یفارس
سرنامه بنام کردگاري که فیض او بنظم کرده یاري. بسمله: آغاز

توسل جست بر شهزاده عباسریاضی شست از دل زنگ وسواس:جامان
؛ کاغذ فرنگی نخودي؛ آرایش سرلوح، کتیبه و جدولماجیتیعطف و لچکباروکش کاغذ ی بامقوائجلد؛ قینستعلخط 

اتیااز حکیشرحاءالمعرفۀیض. 2.الواقعه در سرگذشت مولفانیب. 1:آثار مولف شامل دوازده نسخهاتیکل: یادداشت
دفتر .4تانافغانسخیدر تارعیالوقانیع. 3که مولف خود شاهد آنها بوده است یاتیمعلومه و گزارشات مسموعه حکا

اتفاق یروحانيمولف و رجال و روسأنیو پاسخ دوازده سؤال و جواب است که بسشپر. 5.علوم متفرقهر دانش د
در شانیپر. 10اتیرباع. 9.اتیتحمن. 8) یشعار و مراث(البکاء عمنب. 7.)اتیغزلوانید(یروحانضیف. 6افتاده است 

در شرح حاالت و : خاتمه. 12.رمشهوياست از بالد و شهرهايمختصرییایالبالء جغرافاوضاع. 11.مطالب متفرقه
خه آورده شده غلطنامه انتهاي نس. شودیرا شامل م12تا 6دو کتاب از مورد نیروس و ژاپن البته انیمحاربات دولت

.است
.14قرن -یمذهبشعر. 14.3قرن - یفارسنثر. 14.2قرن - یشعر فارس.1

، کتابخانه ملیکتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي: محل نگهداري

ق1335-موسوي غروي اصفهانی، محمد باقر بن حسین، *
مرقات االیقان و مرقات الصبیان 

ر کنجوي اصفهانیسید محمد باق/مزامیر االولیاء
ق1325،دارالطبع رضوي:مشهد

م، رحلی.س22×34.)ص186،420()در یک مجلد(ج2
فارسی

الحمدهللا الذي روح االنسان من عوالم قربۀ الی تلک الدار المشحونۀ بالبالیا و المحن لطی مسالک .بسمله: آغاز
.... العبودیۀ

شدند در بیابانها در حالتی که دستهاي آنها بسته شده بود آفتاب رانده میسوزانیده است صورتهاي آنها را حرارت: انجام
گردانیدند در بازارهابه گردنشان و آنها را می

؛ جلد مقوایی با روکش تیماج؛ کاغذ فرنگی نخودي؛ آرایش جدولنسخخط
.کتاب به سرگذشتنامه چهارده معصوم و وعظ می پردازد: یادداشت

.مسائل متفرقه- اسالم .3. سرگذشتنامه- عصوم چهارده م.2.وعظ.1
کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي: محل نگهداري

.1312-1238آیتی قائینی، محمد باقر، *
آقا ابن مال علی تبریزي اصل؛ کتابت محمد باقر /اکفاء المکائد و اصالح المفاسد

ق1326، مطبعه رضویه:مشهد 
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یم، جیب.س10×17. ص275
فارسی :زبان
...و بعد مطلع شدم بر شکایت تو ایدك اهللا تعالی از غلبه فساد بر اهل زمان. الحمد له. بسمله:آغاز

این وجیزه را بران حدیث شریف چنانکه رسم است بین محدثین شیعه بشهاده رئیسهم العالمه المجلسی فی :انجام
.االرعین مسلما العناً علی اعداء الدین

قوایی با روکش تیماج؛ آرایش سرلوح و جدول؛ جلد منسخخط
.به سعی و اهتمام کربالیی میرزا آقا به طبع رسیده است: یادداشت
.این کتاب در صدد رد انکار و عقاید فرقه صوفیه با توسل به روایات ماثوره می باشد: یادداشت

.هاها و ردیهدفاعیه- تصوف . 1
، مجمع ذخایر اسالمین قدس رضويکتابخانه مرکزي آستا: محل نگهداري

ق 1314-1251،محمدباقر بن محمدجعفر،یفشارک*
عبدالرزاق یزدي؛ کاتبیمحمدباقر اصفهانابن محمد جعفر /المطهرةعۀیالشرآداب

ق 1331،مطبعه رضوي: مشهد
جیبی،م.س11× 17ص؛ 117
یفارس
االنبیاء و المرسلین و حلیتنا بحلیۀ سید االولیاء الحمدهللا الذي سننا بسنن خاتم.بسمله: آغاز

.از پیغمبر متواتر رسیده که خلیفه بعد از او دوازده اند و در غیر ایشان این عدد معهود نیست: انجام
؛ کاغذ فرنگی نخودييمقوائی با روکش کاغذ:جلد؛نسخ خط

.استآمدهدر انتهاي نسخه مطالبفهرست. ده استبه طبع رسیسفارش دهنده کتاب حاج اسداهللا تهرانیبه :یادداشت
قانون اسالم بر هر مسلمانیکه معتقد به خدا و امام زمانست واجبست که عمل به آداب و رسوم این کتاب : یادداشت

ق1331در مطبعه آستانه رضویه به زیور طبع آراسته شد فی شهر ربیع االول ....مستطاب نماید
شروع و به باب چهاردهم دنیباب است که از باب اول در آداب لباس پوش14مشتمل بر عهیرالشکتاب آداب: یادداشت

.شودیختم مهیدر آداب ادع
.14.4قرن - یاخالقثیاحاد.3. ثیاحاد–ثاحادی- )اسالم(راه و رسم زندگی.2. )اسالم(راه و رسم زندگی.1

یاخالقثیاحاد-اسالم. 2. یآداب و رسوم زندگ- اسالم .14.1قرن - عهیشثیاحاد
کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي: محل نگهداري

ق1281- 1214امین،محمدبنمرتضیانصاري،*
ق1331جدید، صحندربکارخانه:مشهد-.علی یزديانصاري؛ گردآورنده محمدمرتضی/مسئلهرساله
وزیريم، .س17×22. ص154

فارسی
...اما بعد چون مرجع احکام اشرف انام در این ایام...لهالحمد...لهبسم: زآغا

. که محسوب نمیشود ان نماز مگر آنچه را، اقبال کرده است. خداوند قهار غضب کند او را وارده شده است: انجام
؛ جلد مقوایی با روکش تیماج؛کاغذ فرنگی نخودي؛ آرایش کمند، کتیبه و جدول نسخخط
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پنجاه و پنج فصل و در باب مسائل مختلف فقهی است با تقلید رساله عملیه به صورت سوال و جواب است در:یادداشت
. شودشروع شده و به حدود و دیات ختم میوضو. و نجاست

.عملیهرساله-جعفريفقه.1
کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي: محل نگهداري

.ق1343-1296بدایع نگار، فضل اهللا بن داود، *
فضل اللّه آل داوود مشهدي/لزوم حجاب

ق1332،مطبعه آستان قدس رضوي:مشهد 
م، رقعی.س14×21. ص36

فارسی 
.. .الحمدهللا الذي احتجب بشعاع نوره عن نواظر خلقه و تسربل بالجالل.بسمله: آغاز

تصور میشود و وجود دارد یا نهبرابد دهنده نژاد انسان و اسهل و اسیر از حجاب و احکام اسالم: انجام
؛ جلد مقوایی با روکش کاغذ با عطف تیماج؛ کاغذ فرنگی نخودينستعلیقخط

مطالبی مختصر در ارتباط با حجاب زنان در صفحه -به صناعت کربالئی میرزا آقاي طهرانی طبع گردید :یادداشت
رساله شریفه لزوم حجاب اثر خامه چند نفر از ،عالیهو اهللا ت- ظهریه .آخر، از قلم محمدمهدي فهرستی دیده می شود

مسلمین مشروطه خواه به اداره معارف مرکزي خراسان نگارش یافته قابل توجه عموم است فی هفتم جمادي االخره 
.1332سنه 

سنده و شاعر نویبدایع نگار. باشدمی...در حجاب ظواهر و تبرج و زیورنمایی زنان و امر تعلیم و تعلم زنان و: یادداشت
به خاك سپرده ،آستانههدر مشهد درگذشت و در دارالضیاف1343هذیقعد23متولد شد و در 1296در .قرن چهاردهم

) مستمري بگیر(و راتبه خوار ) 1، ص 1336بدایع نگار، (و رئیس فوائد عامۀ خراسان )مالباشی(او فرزند مال داوود . شد
؛ آقابزرگ 239، ص 1ج ،مدرس تبریزي(یع نگارِ آستان قدس رضوي لقب گرفت آستان قدس رضوي بود و از آنجا بدا

)854، ص 4مشار، ج (چندي ریاست معارف خراسان را به عهده داشت ). 534، ص 1ج ،طهرانی
رساله شریفه لزوم حجاب : دیگروانعن
.حجاب.1

کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي: محل نگهداري

. 1312-1242خراسانی، محمد هاشم، *
محمد ؛ کتابت المشهديخراسانیبن محمد علی المحمد هاشم /وسیلۀ االمان من مکائد الشیطان فی حالۀ االحتضار

حسن اصفهانی
ق1340، مطبعه رضویه:مشهد 

رقعیم، .س12×19. ص308
فارسی

عمال محمدهاشم بن محمدعلی الخراسانی حمدله و بعد چون این احقر و افقر عباداهللا و اقلهم علما و .ملهسب: آغاز
یعنی باید افعال و احوال شخص با افعال و اقوال این بزرگواران سنجیده شود ثبتنا اهللا علی دینه و وفقنا اهللا : انجام

لطاعته و عبادته 
؛ جلد تیماج یک ال؛ کاغذ فرنگی نخودي؛ آرایش جدولنسخ خط
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بسمله، این کتاب شریف را جناب شریعتمدار حاجی -ظهریه .باشدمینسخه تصحیح شده و داراي رمز صح: یادداشت
... .کتبه بیده الدائره عبدالباقی الموسوي ابن الحاج میرزامحمدباقر....مالهاشم مصنف به احقر در مشهد مقدس

شهادتین فصل است در وسایل امان در وقت احتضار و تلقین نمودن ملک الموت21مشتمل بر یک مقدمه و : یادداشت
هجري قمري 1284وي در بیستم صفر ) هجري قمري1352-1284( مال هاشم خراسانی . باشدمی....را به محتضر و

در مشهد تولد یافت و پس از تحصیل دانشهاي دینی عصر خود در شمار علماي برجسته مشهد در آمد و به تدریس و 
رساله ربا، رضاع، وسیله االمان، ارث، معامالت، .یادگار گذاشتترویج و تحقیق روي آورد و کتابهاي سودمندي از خود به 
.پیکر وي در محل دارالحفاظ دفن است.نفقات و کتاب پر بهاي منتخب التواریخ از آثار ایشان است

.کالم شیعه.4.احادیث شیعه.3. آخرین گفتارها.2. هاي مذهبیجنبه-مرگ .1
س رضويکتابخانه مرکزي آستان قد: محل نگهداري

گردآورندهقلیخان،مرتضیطباطبائی،*
آستانه، به مباشرت مطبعه:مشهد-.قلیخان طباطبائیگردآورنده مرتضی/االئمهثامنحضرتموالناحرمدورهزیارت

ق1344، تهرانیمشهدي میرزا آقا
عربی

م، جیبی.س10×17). گذاريشمارهبدون. (ج1
:زبان
...بر ال اله اال اهللاهللا اک. بسمله:آغاز

.حول حرمکم الشریف المستغفرین لزوارکم و رحمه اهللا برکاته:.. انجام
؛ جلد مقوایی؛ کاغذ فرنگی نخودي؛ آرایش جدولنسخ خط

.هازیارتنامه.3.زیارت.2.هازیارتنامه. ق203- 153هشتم،امام،)ع(موسیبنعلی.1
ن قدس رضويکتابخانه مرکزي آستا: محل نگهداري

نتیجه گیري
س مطبعه چاپ سنگی آستان قدهاي کتب چاپ شده در ویژگیکه تاکنون پژوهشی با این سبک در مورد از آنجایی

دوران که در نتایج این پژوهش نشان داد . تحقیق حاضر می تواند بسیار ارزشمند باشدرضوي صورت نگرفته است،
منابع بسیار نفیس و چاپ سنگی در آستان قدس رضوي وجود داشته ومطبعهق 1294قاجار علی الظاهر از سال 

ارزشمند چاپ شده در مطبعه چاپ سنگی آستان قدس رضوي در کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي و کتابخانه هاي 
د که می تواند نشانگر اهمیت چاپ و کتابت در این مکان مقدس و همچنین نشان دهنده تاریخچه ندیگر وجود دار

یک از جنبه هاي اطالعات جدیدي درباره هر. باشدو مشهدنعت چاپ سنگی و چاپ در آستان قدس رضويص
اغلب در ا نشان داد کتب چاپ شده در این مطبعه بررسی ه.کتابشناسی و نسخه شناسی مورد نظر پژوهش بدست آمد

هاي دیگر قابل بررسی رهنگی و سایر جنبهنري، تاریخی، علمی، فاین منابع از لحاظ ههمچنین .ندزمینه مذهبی بوده ا
.بیشتر هستند



١١

منابع و مآخذ
،شمسه. "اولین هاي چاپ سنگی موجود در کتابخانه مرکزي آستان قدس رضويبررسی"). 1390(آراسته، منوچهر

10ش 
ب براي ذخیره و ژوهشی پیرامون طراحی الگوي مناسپ").1390(آراسته، منوچهر؛ فتاحی، رحمت اهللا؛ آزاد، اسداهللا 

،فصلنامه کتابداري و اطالع رسانی."سازماندهی اطالعات کتابشناختی و نسخه شناختی کتابهاي چاپ سنگی
.217-193، )تابستان(54

.کتابخانه طهوري: تهران. تاریخ چاپ در ایران). 1378(بابا زاده، شهال

کتابخانه ملی : تهران. رسانیتابداري و اطالعالمعارف که دایر،و چاپخانه در ایران چاپ ). 1381(فرجامی 
1ج. جمهوري اسالمی ایران

.فرانکلین: تهران. دایره المعارف مصاحب.)1356(مصاحب، غالمحسین

آستان قدس رضوي، سازمان :مشهد. پیش نویس فهرست موقوفات آستان قدس). 1353(ي، عبدالحمیدمولو
.موقوفات
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هااویر نسخهتص: ضمائم
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