
چکیده: 

قداســت و اهّمیت ویژۀ کتاب آسامنی قرآن کریم در میان ایرانیان، 

سبب پیوند ریشه دار تاریخ چاپ با چاپ و نرش کتاب مقّدس گردید، 

هامن گونه که ظهور صنعت چاپ توّسط گوتنربگ نیز همزمان با چاپ 

و نرش انجیل مسیحیان بود.

تاریخ چاپ در ایران با نرش قرآن مجید پیوند ناگسســتنی پیدا 

منوده است و بدون بررسی تاریخی قرآن های سنگی چاپ شده در 

چاپخانه های تهران، تربیز و شبه قارّه، اظهار نظر دربارۀ تاریخ تحّقق 

صنعت چاپ در ایران غیر عملی، بلکه غیر ممکن می مناید.

در پژوهش حارض سعی بر معرّفی ۲۵ نسخه از قرآن های نفیس چاپی 

موجود در مخزن چاپی و بخش چاپ ســنگی کتابخانۀ مرکزی آستان 

قدس رضوی، همراه با تصاویر تعدادی از آنها، به ترتیب قدمت تاریخ 

چاپ، شده است.
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 رسول سعیدی زاده * 

قرآن های چاپی نفیس 
کتابخانۀ مرکزی

آستان قدس رضوی



گنجینۀ قرآن های چاپی و نفیس کتابخانۀ مرکزی آستان 

قدس رضوی، تاریخ مستند نســخه های چاپی است. تنو ّع 

و جامعیت نسخه های قرآنی به دلیل وقف منودن قرآن 

از جایگاه ویژه و منحرص به فردی برخوردار اســت. بر 

طبق آماری که در سال ۱۳۰۱ق. از طریق کارپرداز آستان 

مقّدس ارایه گردید، ۲۰۰ جلد قرآن چاپ سنگی و رسبی در 

کتابخانۀ مبارکه وجود داشت۱. قرآن های چاپی هر روز به 

منظور حفظ و نگهداری به کتابخانه آورده می شوند. در 

میان اسامی واقفان متام اقشار جامعه اعم از شخصی ّت های 

سیاسی، دانشمندان، کشاورزان، صنعت کاران و عامه مردم 

مالحظه می شود. تحقیق و بررسی مســتقل وقف  نامۀ 

قرآن های چاپی کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی در 
مقاله ای جداگانه بسیار مناسب است.۲

رضورت فهم معانی قرآن برای عموم مسلامنان و حتّی 

بیگانگان، برخی را بر آن داشت که به ترجمۀ قرآن به 

زبان های دیگر نیز روی آورند. در راســتای این تالش قرآن 

به زبان های انگلیسی، فرانسه، آملانی، چینی، روسی، اردو 

و ده ها زبان زندۀ دنیا ترجمه گردید.۳ ترجمۀ قرآن به 

زبان پارســی به لحاظ فارسی بودن زبان مردم ایران دارای 

جایگاه ویژه ای است. تا به امروز بیش از صد ترجمه توّسط 

اندیشمندان ایرانی به زبان پارسی انجام گرفته است و هنوز 

هم این راه بی منتها ادامه دارد.

با رشوع چاپ سنگی در نیمۀ اّول قرن سیزدهم هجری 

قمری همزمان استفاده از ترجمۀ آیات قرآن نیز آغاز گردید. 

ترجمه های اّولیه بیش تر به صورت تحت اللفظی بود؛ اّما 

کم کــم، به خصوص در اواخر این قرن، برای درک مفهوم 

و معانی کلامت و جمالت، حاشیه نویسی قرآن معمول 

شد. اکرث این حواشی در زمینۀ ثواب قرائت سوره ها، شأن 

نزول آیات، قرائت های مختلف قرای هفت گانه و رسانجام 

خالصۀ تفسیر با استفاده از تفاسیر معترب بود.

در اوایل قرن چهاردهم قمری نارشان ایرانی به تقلید از 

قرآن های چاپ مرص، کشف اآلیات و کشف املطالب را به 

ذیــل قرآن ها افزودند و کم کم آوردن ملحقات دیگر مانند: 

تجوید قرآن، اذکار هفته، طریقۀ اســتخاره کردن، تعبیر 

خواب، تعویذات، طلسامت و... شایع گردید.

آرایش نســخ از قرون اّولیۀ کتابت و تحریر قرآن از اهمی ّت 

ویژه ای برخوردار بود. با پیدایــش صنعت چاپ، تذهیب 

قرآن هــای چاپی به تقلید از قرآن های خطی در نیمۀ دوم 

قرن سیزدهم قمری به شکل دستی انجام می شد. منونه های 

تذهیب، جدول بندی و رسلوح سازی دستی و خطی در میان 

قرآن های چاپ سنگی به وفور مالحظه می شود. بعدها به 

مرور تذهیب کاری به صورت سیاه و سفید و چاپ معمولی 

در آمد و این روند با صنعت چاپ الوان، شکلی تازه  یافت.

در این تحقیق، نخســت نســخه های چاپی به دو گروه 

عمدۀ مرتجم و غیرمرتجم تقسیم گردیده، سپس هریک از 

آنها، تحت دو موضوع قرآن های چاپ ســنگی و غیرسنگی 

)شامل: رسبی، ا ُفست، عکسی و...( تفکیک شد. در مرحله 

دوم برای معرّفی قرآن های چاپی از روش فهرست نگاری 

توصیفی با نظم منطقی اســتفاده گردید. به این معنی که 

در هر نسخه، عنوان، نام واقف یا اهدا کننده، تاریخ وقف 

یا اهدا، ضامیم صدر و ذیل نسخه، نوع خط منت و حاشیه 

و باالخــره توضیحات الزم تحت عنوان کاتب، مرتجم، محل 

و تاریخ کتابت، نارش و مصّحح، وضعیت چاپ )محّل چاپ، 

نوبت چاپ، تاریخ چاپ( چاپخانه، بانی چاپ، مصّحح 

چاپ، تعداد صفحه، شامرگان، آرایش های منت، قطع و نوع 

جلــد، اندازۀ اوراق، توصیف تزیینات جلــد، اثر مهر، منت 

یادداشت های نسخه، ارزش و امتیاز میزان نفاست هر یک 

به تفکیک نفیس، ممتاز و درجه یک تا نفایس درجه دو و 

سه مبنی بر کتاب آرایی دستی و خطی در نسخه های چاپی 

سنگی مورد توّجه و مّد نظر قرار گرفت.

اطاّلعات موجود در کتاب از روی نســخ در دسرتس )روی 

جلد، صفحه عنوان و گاهی اوقات منت( استخراج شده است. 

اثر مهر و یادداشت از جمله مواردی بودند که عیناً از نسخۀ 

قرآنی برداشت شده اند و تغییری در آنها داده نشده است. 

ترتیب آوردن نســخه ها در این پژوهش، بر اساس سال چاپ 

)وضعیت چاپ( است؛ اّما اینکه در ابتدا نام واقف ذکر شده، 

به علّت اهمی ّت داشنت سّنت وقف و احرتام به واقفان است. 

۱.  فــردوس التواریخ، باب آخر، چاپ ســنگی، بدون 
صفحه شامر.

۲.  آن گونه كه از شواهد تاریخی برمی آید در قرون 
اخیر عد ّه ای تحت عنوان وقف نامه نویس قرآن در 
اطراف روضه رضویه مشغول به كار بوده اند و حتّی 
نقل می كنند كه یكی از بزرگان قرن گذشته در بدو 
ورود به شهر مشهد به خاطر نیاز مالی، وقف نامه قرآن 
می نوشت. لكن یكی از علامی مقیم مشهد او را بی نیاز 

منود و ایشان دیگر آن كار را ادامه نداد.

۳.  در مخــزن ویژه قرآن های چاپــی می توان به ده ها 
قــرآن مرتجم به زبان های خارجه دســت یافت. برای 
منونه به چند مورد در بخش پایانی این مقاله اشاره 

گردیده است.



قرآن های چاپ سنگی بدون ترجمه

۱( قرآن شامرۀ ۸۲۲ )۳۱۱۲۹(4:

واقف و تاریــخ وقف: میرزا صادق، ۱۲۶۴ ه.ق؛ ضامیم: 

صدر: وقفنامــۀ چاپی )یک صفحه(؛ ذیل: توضیحات نارش 

)یک صفحه(؛ خط منت: نســخ ایرانی، عالی؛ کاتب: محّمد 

حســین االصفهانی؛ محل و تاریخ کتابت: تربیز، ۱۲۵۴ه.ق؛ 

نارش و مصّحح: محّمد صالح مســتوفی شیرازی؛ وضعیت 

چــاپ: تربیز، نوبت اّول، ۱۲۵۴ه.ق؛ بانی چــاپ: عباس 

میرزای قاجار؛ تعداد صفحه: ۵۲۰؛ شامرگان: ۱۲۵۰نسخه.

آرایش ها: نشانه های اجزا در حاشیۀ اوراق به خط ثلث 

مشکی؛ قطع و نوع جلد: رقعی، مقوا با روکش گالینگور 

جگری؛ اندازۀ اوراق: ۲۰×۱۳س.م.؛ تزیین جلد: در عطف 

جلد کلمۀ »قرآن کریم« به رنگ مشکی.

اثر م ُهر: در اّول نسخه م ُهر عرض دید؛ در آخر نسخه 

مهر ســه نفرکه نسخه را زیارت کردند؛ از طرف کمسیون 

آستان قدس عرض دیده شد به تاریخ ۱ شهر شعبان ۱۳۴۳؛ 

یادداشت: در آخر نسخه: »این قرآن را وقف کرد میرزا 

صادق شهر شوال سنه ۱۲۶۴ ه.ق.«؛ ارزش و امتیاز: نفیس، 

درجه دو؛ تحریر به خط نسخ ایرانی.

مالحظات: نسخۀ حارض اخیراً در کتابخانۀ مرکزی تجلید 

شده است؛ اوراق فاقد صفحه شامر و آیات نیز بدون 

شامرش است؛ آخرین برگ ِ نسخه که شامل هفت سوره 

است، موجود نیست.

۲( قرآن شامرۀ ۸۶۱:

واقف و تاریخ وقف: محّمدحسن، ۱۶ذیقعده ۱۳۵۹ه  .ق؛ 

ضامئم: صدر: وقف نامه دســت نویس )یک صفحه(؛ ذیل: 

دعای ختم قرآن )یک صفحه(؛ خط منت: نسخ ایرانی، عالی؛ 

کاتب: علی اکرب شــیرازی؛ نارش و بانی چاپ: حاج محّمد 

رحیم خــان؛ وضعیت چاپ: ]تربیز[، نوبت اّول، ۱۲۵۵ه  .ق؛ 

تعداد صفحه: ۵۹۳.

آرایش ها: اوراق جدول بندی مشــکی با تحریر مشکی؛ اسامی 

ســوره ها دست نویس و به خط ثلث رسخ رنگ؛ قطع و نوع 

جلد: وزیری بزرگ، مقوا با روکش گالینگور جگری؛ اندازۀ اوراق: 

۲۹×۱۹/۵س.م.؛ تزییــن جلد: بر روی جلد و عطف آن کلمۀ 

»قرآن مجید« به رنگ مشکی؛ اثر م ُهر: واقف: محّمد حسن... .

یادداشــت: »هو الواقف علی الضامئر، بسم الله الرحمن 

الرحیم و منه االعانۀ لنفور مبا فی جنات النعیم، الحمدلله 

الذی وقف علی ما فی ضامئر االبــرار و فقهم لتحصیل 

الذخائر لدار القرار و وعدهم بفضله و کرمه و رحمته جنات 

تجری تحتها االنهار، و الصلوۀ و السالم علی سیداالبرار 

محمد و آله و عرتته االطهار، عنده قطر االمطار و ورق 

االشــجار و ظلم علیه اللیل و رشق علیه النهار، فبعد این 

خادم رشیعت مطهره علی شارعها االف السالم و الثناء 

و التحیۀ به مقتضای کفایت از عالــی جاه رفعت جایگاه، 

مقاربین االمثال و االقرآن... ساکن مببئی وقف منودم این 

جلد قرآن مجید را به انضامم دویست و نود و نه جلد دیگر 

به همین قطع و خط، بر عموم شیعیان امئه اطهار علیهم 

االف تحیۀ من... حرره فی سنه... فی سادس عرش شهر ذی 

القعده فی سنه ۱۲۵۹ ]ه  .ق.[«.

ارزش و امتیاز: نفیس؛ کتابت به خط نســخ ایرانی، قدمت 

چاپ نســخه؛ مالحظات: نسخۀ حارض اخیراً در کتابخانۀ 

مرکزی تجلید شده است؛ اوراق بدون صفحه شامر و آیات 

نیز بدون شــامرش است؛ در اّول بعضی از سوره ها کلمۀ 

دست نویس »وقف« وجود دارد.

۳( قرآن شامرۀ ۷۲۰ )۳۰۹۰۳(:

اهدا کننده و تاریخ اهدا: کاظم مدیر شانه چی، ۱۳۷۷ه .ش؛ 

ضامئم: صدر: دعای قبل از تالوت )دو صفحه(؛ ذیل: دعای 

پس از تالوت )دو صفحه(؛ خط منت و حاشیه: نسخ ایرانی، 

۴. عدد اّول مربوط به شامره ثبت قرآن در دفرت 
قرآن هــای مخزن چاپی و اعــداد داخل پرانتز مربوط به 
شامره ثبت نسخه هایی است که در بخش چاپ سنگی 

اداره مخطوطات وجود دارند.

تصویر قرآن 8۲۲- قدیمی ترین قرآن چاپ سنگی غیر مرتجم.

تذهیب یک صفحه از قرآن شامره ۷۲۰



ممتاز، نســتعلیق شکسته؛ کاتب: احمدبن محّمد التربیزی؛ 

محل و تاریخ کتابت: ]تربیز[، ۱۲۵8ه .ق؛ نارش: آقا جبار 

تربیــزی؛ وضعیت چاپ: ]تربیز[، نوبت اّول، ۱۲۵8ه .ق؛ 

چاپخانه: آقا جباربن الحاج غفار التربیزی؛ بانی چاپ: حاج 

فرج و آقا رضا؛ تعداد صفحه: ۲۵۴.

آرایش ها: دستی است، دعای قبل و بعد از قرائت در اّول 

و آخر نسخه داخل ترنج چاپی با دو رس ترنج مشکی و 

جدول بندی با تحریر الجورد و کمند مشــکی، سورۀ حمد 

و اّول سورۀ بقره جمعاً دارای چهار کتیبۀ زمینه الجوردی 

و طالیی با جدول بندی طال و آبی و رسخ و کمند مشکی، 

حاشیۀ این دو صفحه با تذهیب گ ُل و برگ در زمینۀ آبی 

مزین و دارای دو رس لوح مذهب منّقش، اوراق جدول بندی 

به طال و مشــکی، تحریر به آبی و کمند به مشکی، فواصل 

آیات گوی طالیی کوچک، اّول سوره ها زر اندازی و اسامی 

آنها به خط ثلث رسخ رنگ، اســامی اجزا در حاشیۀ اوراق 

به خط ثلث رسخ رنگ، بین سطور ثواب قرائت در حاشیۀ 

اوراق زراندازی. قطع و نوع جلد: رقعی، گالینگور سبز؛ 

اندازۀ اوراق: ۱۹/۷×۱۳س.م.؛ اثر مهر: در اّول سورۀ توبه: 

مهر مالک ناخواناست.

یادداشــت اّول نسخه: »از تربیز ابتیاع گردید ۱۳۳۷/8/۲8 

تهران ـ ایران در اّول سورۀ توبه: استغفرالله و اسئله التوبه، 

امروز که روز دوازدهم شــهر رجب املرجب ۱۳۳۵ و فردا 

سیزدهم شهر عید مبارک مولود حرضت امیراملؤمنین است، 

توبه می کنم بدرگاه خدای تعالی ...

ارزش و امتیاز: نفیس؛ تحریر به خط نســخ ایرانی؛ آوردن 

ثواب قرائت در حاشیۀ اوراق، تهذیب زیبای دو صفحۀ اّول 

و استفاده از کاغذ روغنی اعال در چاپ نسخه.

مالحظات: نســخۀ حارض مجّدداً در کتابخانۀ مرکزی تجلید 

شده است؛ اوراق بدون صفحه شامر و آیات نیز فاقد 

شامرش است.

۴( قرآن شامرۀ۸۲۷ )۳۰۹۰۷(:

واقف و تاریخ وقف: حسینی نژاد رضوی، شــوال ۱۲۷۲ه .ق؛ 

ضامیم: صدر: وقف نامه، دعای قبل از تالوت )سه صفحه(؛ ذیل: 

شناسنامۀ نسخه؛ خط منت: نسخ ایرانی، عالی؛ کاتب: احمدبن 

محّمد تربیزی؛ محل و تاریخ کتابت: تربیز، ۱۲۵8ه .ق؛ مصّحح: 

]آقا جبار تربیزی[؛ وضعیت چاپ: تربیز، نوبت اوّل، ۱۲۵8ه .ق؛ 

چاپخانه: آقا جبار تربیزی؛ بانی چاپ: حاج فرج و آقا رضا؛ تعداد 

صفحه: ۳۶۰.

آرایش ها: دستی است در اوّل نسخۀ وقف نامۀ دست نویس به 

خط نستعلیق با جدول بندی و کمند، دعای قبل از تالوت داخل 

ترنــج با دو رس ترنج و جدول بندی اکلیلی، تحریر به رسخی و 

کمند به الجوردی، سورۀ حمد و اوّل سورۀ بقره جمعاً دارای 

چهار کتیبه و دو رسلوح با حاشــیه گ ُل و بــرگ الوان منّقش، 

اوراق جدول بندی اکلیلی و مشــکی، تحریر به رسخی و کمند 

به الجورد، فواصل آیات گوی اکلیلی، نشانه ها در حاشیۀ اوراق 

داخل ترنج اکلیلی، اوّل ســوره ها کتیبه مانند اکلیلی و اسامی 

سوره ها به خط ثلث رسخ رنگ. قطع و نوع جلد: رقعی، مقوا 

با روکش گالینگور جگری؛ اندازۀ اوراق: ۱۹×۱۲/۵س.م.؛ تزیین 

جلد: در عطف جلد کلمۀ »القرآن املجید« به رنگ طالیی.

اثر مهر: در اوّل و آخر نسخه: وقف رسکار فیض آثار حرضت 

ثامن االمئه ســالم الله علیه؛ عبده محّمد حسین بن فضل الله 

الحســینی، داخل عرض شد؛ در آخر نسخه مهر پنج نفر که 

نسخه را زیارت کردند؛ از طرف کمسیون اصالحات آستان قدس 

عرض دیده شد تاریخ ۱ شهر شــعبان ۱۳۴۳؛ منرۀ مسلسل 

کتاب ۱۴۶۳.

یادداشت: وقف نامه در اوّل نسخه: »الحمدلله الواقف علی 

الضامئر، و الشکرالله املطلع علی الرسائر، و الصلوۀ و السالم علی 

خیر خلقه محمد و آله افضل االوائل و االواخر؛ و بعد حســن 

توفیق رب وجود شــامل و کفایت حرضت معبود کافل جناب 

مستطاب مستغنی االوصاف و االلقاب حسینی نژاد رضوی را 

در آنچه ساللۀ عالی نسب و نقاوۀ خوبان واال حسب آقای 

آمیرزا فضل الله و له فضله العالی، خادم آستان عرش درجه ثامن 

االمئه صلوات الله و ســالمه علیه کرده و وقف مؤبد و حبس 

مخلّــد رشعی منودند این جلد کالم الله مجید را بر رسکار فیض 

آثار عظمت شعار، موهبت دثار ثامن االمئه اطهار صلوات الله 

و سالمه علیه فی آناء اللیل و اطراف النهار برشوط موعده دین 

اینکه از شهر بند ارض اقدس و مشهد مقّدس به خارج نقل نه 

منایند، و به دست اطفال بی متیز ندهند و در کتابخانۀ مبارکه 

موقوف و معطّل نگذارند، و در هر سه ماه یک مرتبه به نظر 

کتابدار رسکار فیض آثار رسانیده و به تجدید قبض و اذن نگاه 

دارند، و تولیت آن مانند کتب و کالم الله رسکار فیض آثار با 

متولی آن آستان عرش بیان است، بر مراتب مرقومه صیغه وقف 

کام هو املقرر فی الرشیعۀ واقع و جاری شد، فمن بدله بعد ما 

سمعه فامنا امثه علی الذین یبدلونه ۵ ، تحریراً بتاریخ شوال املکرم 
سنه اثنین و سبعین و مأتین بعد االلف من الهجرة املقدسة«.

ارزش و امتیاز: نفیس؛ تحریر به خط نسخ ایرانی، تذهیب اوراق 

به ویژه دو صفحۀ اوّل نسخه.

مالحظات: نســخۀ حارض اخیراً در کتابخانــۀ مرکزی تجلید 

شده اســت؛ اوراق فاقد صفحه شامر و آیات نیز بدون شامرش 

اســت؛ در حاشیۀ صفحۀ سوم ثواب قرائت سورۀ بقره و 

آل عمران بیان شده است.
۵. »فمن بد ّله بعد ما سمعه مامنا إمئه علی الذین یبدلونه، 

ان الله سمیع علیم« )سوره بقرهـ  ۱8۱(.



۵( قرآن شامره ۲۳۲ )۳۰۸۹۳(:

اهــدا کنندگان و تاریخ اهدا: محّمد ابراهیم رشیعتی و 

زهرا تنومند، ۱۳۷۱ه .ش؛ خط منت: نســخ ایرانی، عالی؛ 

کاتب: محّمدحسن الکنجوی؛ محل و تاریخ کتابت: ]تربیز[، 

۱۲۶۰ه .ق؛ وضعیت چاپ: تربیز، ۱۲۶۰ه  .ق؛ چاپخانه: 

ابوالحسن شیرازی و میرزا محســن تربیزی؛ بانی و چاپ: 

]میرزا عبدالصمد تربیزی[؛ تعداد صفحه: ۴۵۰.

آرایش ها: دستی است، سورۀ حمد و اوّل سورۀ بقره جمعاً دارای 

چهار کتیبه و دو رسلوح زرپوش منّقش با جدول بندی طالیی و 

رسخی و الجورد، حاشیۀ مذ َّهب گل و برگ طالیی و الجورد و 

رسخی، اوراق جدول بندی به شنگرف و زر و مشکی و الجورد، 

کمند به شنگرف، فواصل آیات گوی طالیی، اوّل سوره ها دارای 

کتیبۀ طالیی با الجورد و شــنگرف، حاشیۀ اوراق گ ُل و برگ 

طالیی و الجوردی، اسامی سوره ها به قلم ثلث رسخ، نشانه ها 

در حاشیۀ اوراق به رسخی در میان قندیل زرپوش.

قطع و نوع جلد: رقعی، تیامج رضبی با عطف چرمی؛ اندازۀ 

اوراق: ۲۰×۱۲/۷۰س.م.؛ تزیین جلد: پشت جلد یک ترنج با 

دو رسترنج رضبی. اثر مهر: حســین  بن... ؛ کتابخانۀ مرکزی 

آستان قدس رضوی؛ اهدایی آقای محّمد ابراهیم رشیعتی 

و خانم زهرا تنومند به کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی

ارزش و امتیاز: نفیس؛ کتابت به نسخ عالی، تذهیب زیبای 

دو صفحۀ اّول و ســایر اوراق و طال و الجورد و شنگرف و 

جدول بندی دستی.

قرآن های بدون ترجمه وغیر چاپ سنگی

۱( قرآن شامرۀ ۷۵۱:
واقف و تاریخ وقف: نامعلوم، دوم رجــب ۱۲۴8ه  .ق؛ 

ضامیــم: مذیل: توضیحات بانی و نارش چاپ )دو صفحه(؛ 

خط منت: حروفچینی شده؛ وضعیت چاپ: دارالخالفه 

طهران، نوبت اّول، ۱۲۴۷ه .ق؛ چاپخانه: اسفندیارخان؛ بانی 

چاپ: میرزا زین العابدین؛ تعداد صفحه: ۴۶۰.

آرایش ها: اوراق جدول بندی مشکی با تحریر مشکی؛ قطع 

و نوع جلد: وزیری بزرگ، تیامج قهوه ای سوخته؛ اندازۀ 

اوراق: ۲8×۱۹س.م.

یادداشت: در اّول سورۀ بقره: »]هو[ الواقف علی الضامیر و 

املطّلع علی الرسایر، و الصلوۀ علی ارشف ]خلقه[ و...

ارزش و امتیاز: نفیس؛ چاپ رسبی قدیمی.

مالحظات: نسخه حارض در سال ۱۳۶۵ شمسی دوباره 

تجلید و صحافی شده است؛ آیات فاقد شامرش است؛ این 

نسخه قدیمی ترین چاپ رسبی موجود در کتابخانۀ آستان 

قدس رضوی است.

۲( قرآن شامرۀ ۸۳4:
واقف و تاریخ وقف: نامعلوم؛ آغاز: سورۀ بقره )آیۀ اوّل(؛ انجام: 

سورۀ ناس؛ ضامیم: مذیل: شناسنامۀ نسخه )یک صفحه(؛ خط 

منت: حروفچینی شــده؛ نارش: نامعلوم؛ وضعیت چاپ: تهران، 

نوبت اوّل ۱۲۵۵ه  .ق؛ چاپخانه: زین العابدین تربیزی؛ بانی و 

اهتامم کننده: ]سیدمحّمد طهرانی[؛ تعداد صفحه: ۵۰8. 

آرایش ها: اوراق جدول بندی مشکی؛ قطع و نوع جلد: 

رقعی، مقوا با روکش پارچه؛ اندازۀ اوراق: ۲۰×۱۳س.م.

اثر مهر: از طرف کمســیون اصالحات آســتان قدس عرض 

دیده شد به تاریخ ۱ شهر شعبان ۱۳۴۳؛ منرۀ مسلسل کتاب 

۱۴۰۶؛ یادداشت: در اّول نسخه: »وقف رسکار فیض آثار«؛ 

ارزش و امتیاز: نفیس؛ 

مالحظات: یک ورق از اوّل نســخه که حاوی صفحۀ عنوان و 

سورۀ حمد بوده موجود نیست؛ شامرش اوراق به صورت برگی 

است؛ آیات فاقد شامرش است.

۳( القرآن و هو الهدی و الفرقان شامرۀ ۱۰۲۸:
واقف و تاریخ وقف: میرزا رضاخان نائینی قاضی نور، 

۱۳۱۱ه .ش؛ ضامیم: مذیل: فهرست اجزا و سور )سه 

صفحه(، نجوم الفرقان فی اطراف القرآن )کشف اآلیات( در 

نسخه شامره ۷۵۱ قدیمی ترین نسخه چاپ رسبی که در شعبان ۱۲۴۷ 

قمری در تهران به چاپ رسید.



۲۱۹ صفحه؛ خط منت: حروفچینی شده؛ نارش: سایتپوا یتپی 

کارونی؛ وضعیت چاپ: الیپزیک )آملان(، ۱8۴۲م. )۱۲۵8ه  

.ق.(؛ مصّحح چاپ: گوستاو فلوگل؛ تعداد صفحه: ۳۳۷.

آرایش ها: ســورۀ حمد و اّول ســورۀ بقره داخل محراب 

رسخ رنــگ، اوراق جدول بندی و تحریر به رسخی، تذهیب 

به سبک مغربی، لبه به هم آمده اوراق طالیی؛ قطع 

و نوع جلد: وزیری، مقوا با روکش گالینگور ســبز رضبی؛ 

اندازۀ اوراق: ۲۴×۱8س.م؛ تزیین جلد: پشت و روی جلد 

لوزی های رضبی با گل و برگ طالیی.

اثر مهر: کتابخانۀ رضوان ـ تأســیس میرزا رضاخان نائینی 

Librairie.Rezvan .قاضی نورـ ۱۳۰۹ش

یادداشــت نسخه: »وقفی مرحوم میرزا رضاخان نائینی 

قاضی نور بکتابخانه مبارکه اّول مرداد سنه ۱۳۱۱«؛

ارزش و امتیاز: نفیس؛ تصحیح توّســط مسترشق آملانی، 

کشف اآلیات )نجوم الفرقان فی اطراف القرآن(، چاپ در 

قرن نوزدهم میالدی؛ مالحظات: نســخه حارض به کوشش 

»گوســتاو فکوگل« آملانی به چاپ رسیده است؛ این نسخه 

در تاریخ اّول مرداد ۱۳۱۱ش. وقف گردیده و سپس در سال 

۱۳۷۷ش. به کتابخانۀ آستان قدس منتقل شد.

4( قرآن شامرۀ ۸۲۶:
واقفه و تاریخ وقف: خورشیدکاله خانم، ربیع االّول۱۲۶۱ه .ق؛ 

خط منت: حروفچینی شده؛ نارش: نامعلوم؛ وضعیت چاپ: 

]تربیــز[، نوبت اّول، ۱۲۶۰ه .ق؛ تعــداد صفحه: ۴۱۷؛ قطع 

و نوع جلد: رقعی، مقوا با روکش گالینگور جگری؛ اندازۀ 

اوراق: ۲۲×۱۴س.م.؛ تزییــن جلد: بر روی جلد و عطف آن 

کلمۀ »قرآن مجید« به رنگ مشکی.

اثر مهر: در اّول نســخه مهر دو نفر که نسخه را داخل عرض 

کردند؛ از طرف کمسیون اصالحات آستان قدس عرض دید شد 

به تاریخ ۱ شهر شعبان ۱۳۴۳؛ منرۀ مسلسل کتاب ۱۳۷۴؛ در 

آخر نسخه مهر چهار نفر از کسانی که نسخه را زیارت کردند.

ارزش و امتیاز: نفیس.

مالحظات: نسخۀ حارض اخیراً در کتابخانۀ مرکزی تجلید 

شده است؛ اوراق فاقد صفحه شامر و آیات نیز بدون 

شــامرش است؛ تاریخ چاپ نسخه بر حسب وقف نامۀ اّول 

نسخه ظاهراً سال ۱۲۶۰ه .ق. است.

۵( قرآن شامرۀ ۷۵۳:
واقفه و تاریخ وقف: کربی خانم، ۱۲۹۷ه .ق؛ ضامیم: مذیل: 

شناسنامۀ نسخه؛ خط منت: حروفچینی شده؛ نارش: نامعلوم؛ 

وضعیــت چاپ: تهران، نوبت اّول، ۱۲۷۱ه .ق؛ چاپخانه: آقا 

عبدالکریم؛ بانی چاپ و اهتامم کننده: میرزا زین العابدین؛ 

تعداد صفحه: ۴۴۷.

آرایش ها: اوراق جدول بندی مشــکی و تحریر به مشــکی، 

اســامی سوره ها دست نویس و به خط ثلث و با قلم رسخ، 

فواصل تعدادی از سوره ها به صورت دستی؛ قطع و نوع 

جلد: وزیری بزرگ، مقوا با روکش گالینگور جگری؛ اندازۀ 

اوراق: ۲۷/۳×۱8/۵س.م.

اثر مهر: از طرف کمسیون اصالحات آستان قدس عرض دید 

شد به تاریخ ۱ شهر شعبان ۱۳۴۳؛ منرۀ مسلسل کتاب ۱۳۱۹

ارزش و امتیاز: نفیس، درجه دو.

مالحظات: نسخۀ حارض اخیراً در کتابخانۀ مرکزی تجلید و 

صحافی شده اســت؛ جزو سی ام نسخه دارای افتادگی بوده 

که صحاف با افزودن اوراق نسخ متفرّقه آن را ترمیم کرده 

است؛ آیات فاقد شامرش است.

قرآن های چاپ سنگی مرتجم 

۱( قرآن شامرۀ ۷۵۷:
واقف و تاریخ وقف: بازماندگان محبوبه باجی، نامعلوم؛ 

آغاز: سورۀ بقره )آیۀ اّول(؛ انجام: سورۀ ناس؛ ضامیم: 

مذیل: شناســنامه نسخه، دعای پس از تالوت و وقف نامه 

)ســه صفحه(؛ خط منت: نسخ ایرانی، عالی؛ کاتب: منت: 

علی ابن زین العابدین نوری؛ کاتب ترجمه: میرزا علی اکرب 

تفرشی؛ محل و تاریخ کتابت: ]تربیز[، ]۱۲۵8ه .ق.[؛ مرتجم: 

یک صفحه از اواخر نســخه شــامره ۱۰۲8 معروف به نسخه گوستاو 

فلوگل چاپ ۱8۴۲میالدی امٓلان



نامعلوم؛ وضعیت چاپ: ]تربیز[، نوبت اّول، ۱۲۵8ه .ق؛ 

تعداد صفحه: ۵۵۹.

آرایش ها: اوراق جدول بندی مشکی، فواصل آیات باقلم 

رسخ، اســامی سوره ها به خط ثلث مشــکی؛ قطع و نوع 

جلد: وزیری، مقوا روغنی دستی صدمه دیده؛ اندازۀ اوراق: 

۲۵×۱۷س.م.؛ تزیین جلد: درون جلد زمینۀ الکی یک شاخه 

گل نرگس دســتی، پشت و روی جلد تشعیر گل و برگ به 

صورت دستی با جدول بندی.

ارزش و امتیاز: نفیس؛ تحریر به دو خط نســخ و نستعلیق 

ایرانی، ترجمۀ روان، ثواب قرائت سوره ها.

مالحظات: دعای پس از تالوت و وقف نامه در آخر نسخه 

دســت نویس است؛ ترجمۀ فارسی در زیر آیات و ثواب 

قرائت سوره ها در حاشــیۀ اوراق آورده شده است؛ بین 

سطرها خط کشی شده است؛ آیات فاقد شــامرش است؛ 

شامرش صفحات به صورت ورقی است.

۲( قرآن شامرۀ ۷۵۶ )۳۰۹۱۶(:

واقف و تاریخ وقف: محّمد حسن خان رسدار، ]۱۲۷۰ه .ق.[؛ 

ضامیم: صدر: دعای قبل از تالوت و طریقۀ اســتخاره کردن 

)یــک صفحه(؛ ذیل: توضیحات کاتــب؛ خط منت، ترجمه و 

حاشیه: نسخ ایرانی، عالی، نستعلیق خفی؛ کاتب: منت: 

علی ابن زین العابدین النوری کاتب ترجمه؛ ترجمه: نامعلوم؛ 

محــل و تاریخ کتابت: ]تربیز[، ۱۲۶۰ه .ق؛ مرتجم: نامعلوم؛ 

نــارش و بانی چاپ: آقا عبداملحّمد؛ وضعیت چاپ: ]تربیز[، 

نوبت اّول، ۱۲۶۰ه .ق؛ چاپخانه: آقا عبداملحّمد؛ مصّحح 

چاپ: تعداد صفحه: ۵۴۴.

آرایش ها: اوراق جدول بندی مشکی، اسامی سوره ها 

در حاشیۀ اوراق به خط ثلث مشکی؛ قطع و نوع جلد: 

وزیری، مقوا با روکش گالینگور جگری؛ اندازۀ اوراق: 

۲۴/۷×۱۶/۵س.م.؛ تزییــن جلد: در عطف جلد کلمۀ »قرآن 

مجید« به رنگ مشکی.

اثر مهر: وقف رسکار فیض آثار حرضت ثامن االمئه سالم الله 

علیه؛ عبده محّمدحسین بن فضل الله الحسینی از طرف 

کمســیون اصالحات آستان قدس عرض دید شد به تاریخ ۱ 

شهر شعبان ۱۳۴۳؛ منرۀ مسلسل کتاب ۱۳۳۷.

یادداشــت: »هو الواقف، وقف رشعی منود امیر االمراء 

العظام محّمدحســن خان رسدار بیات ایروانی این یک جلد 

کالم اللــه را بر کافه اهل ایامن، ثواب آن در یوم الینفع مال 

و البنــون عاید گردد به مرحوم جّنت مکان محّمدخان واله 

وقف کرد. ۴ شهر شوال املکرم سنه ۱۲۷۲ داخل عرض شد«؛ 

»به تاریخ شهر شوال املکرّم ۱۲۷۰ داخل عرض شد«.

ارزش و امتیاز: نفیس؛ تحریر به دو خط نســخ و نستعلیق 

ایرانی، ترجمۀ روان به پارسی زیرنویس آیات، ثواب قرائت 

سوره ها، قدمت چاپ نسخه.

مالحظات: نسخۀ حارض اخیراً در کتابخانۀ مرکزی تجلید 

شده اســت؛ در آخر نسخه چهار مهر از افرادی که نسخه 

را زیارت کردند وجود دارد؛ کلــامت »بد، خوب و...« برای 

اســتخاره کردن در باالی اوراق آورده شده است؛ آیات فاقد 

شامرش و صفحه شامر اوراق نیز به صورت برگی است؛ بین 

ســطرها خط کشی شده است؛ ترجمۀ پارسی در زیر آیات 

و ثواب قرائت سوره ها در حاشیۀ اوراق آورده شده است.

۳( قرآن شامرۀ ۶۹۹:
واقف و تاریخ وقف: کاظم مدیر شــانه چی، ]۱۳۷۷ش.[؛ 

ضامیم: مذیل: دعای ختم قرآن؛ خط منت، ترجمه و حاشیه: 

نسخ ایرانی، عالی؛ کاتب: منت: عبدالله تربیزی؛ کاتب ترجمه 

ترجمه و تفسیر: عبدالرحیم ابن محّمد جعفر؛ محل و تاریخ 

کتابت: ]تهران[، ۱۲۶۷ه .ق؛ مرتجم: نامعلوم؛ وضعیت چاپ: 

تهران، نوبت اّول، ۱۲۶۷ه .ق؛ تعداد صفحه: ۵۲۲.

آرایش ها: دســتی است، سورۀ حمد و اّول سورۀ بقره دارای 

دو رسلوح زر اندازی و الجورد و رسخ رنگ و فیروزه با 

جدول بندی به چهار رنگ مذکوره، بین السطور زر اندازی و 

جمعاً دارای چهار کتیبه، اوراق جدول بندی به زر و الجورد 

یک صفحه از آخر نسخه شامره ۷۵۶ مهر افرادی



و مشکی، جدول بندی تفسیر در حاشیۀ اوراق با قلم رسخ، 

منایانگر اجزا در حاشیۀ اوراق داخل زر اندازی، اّول سوره ها 

دارای کتیبه زراندازی و الجوردی، اسامی سوره ها به خط 

ثلــث و با قلم رسخ؛ قطع و نوع جلد: وزیری، مقوا روغنی 

دست ساز آسیب دیده، عطف و حاشیه تیامج تریاکی؛ اندازۀ 

اوراق: ۲۶/۵×۱۷/۵س.م.

تزیین جلد: درون جلد زمینۀ الکی یک شــاخه گل نرگس، 

روی جلــد زمینۀ زرپوش گل و بوته بــا عطف و لبه های 

تیامج قهوه ای.

ارزش و امتیاز: نفیس؛ تحریر به خط نسخ و نستعلیق 

ایرانی، ترجمه به پارسی همراه با خالصۀ التفسیر، تذهیب 

زیبای اّول ســوره ها و نیز دو صفحۀ اّول نسخه، کتیبه های 

اّول سوره ها و جلد دست ساز.

مالحظات: نسخه یکبار بازسازی و در سال ۱۳۶۹ اسیدزدایی 

شده است؛ کلامت »بد و خوب« برای استخاره کردن در 

باالی اوراق آورده شده اســت؛ ترجمۀ پارسی در زیر آیات 

و خالصۀ التفســیر در حاشیۀ اوراق است؛ اوراق بدون 

صفحه شامر است.

4( قرآن شامرۀ ۱۲4۱ )۳۳۰۳۹(:

اهدا کننده و تاریخ اهدا: سودابه محجوبی، ۱۳۷۹ش.؛ 

ضامیم: صدر: دعای قبل از تالوت، تعویذات، فهرســت 

سور )پنج صفحه(؛ ذیل: دعای پس از تالوت منقول از 

صحیفۀ سجادیه و توضیحات کاتب )ســه صفحه(؛ خط 

منت، ترجمه و حاشــیه: نسخ ایرانی، عالی؛ کاتب: ابوطالب 

ابن میرزا محّمدعلی معروف به میرزاخان؛ تاریخ کتابت: 

۱۲۷۱ه .ق؛ مرتجم: نامعلوم؛ وضعیت چاپ: ]تربیز[، نوبت 

اّول، ۱۲۷۱ه .ق؛ تعداد صفحه: ۴۷۱.

آرایش ها: دســتی است، دعای قبل از تالوت به خط ثلث 

مشــکی داخل ترنج با زراندازی بین السطور و حاشیۀ گل و 

برگ طالیی، خطوط و سطور دو صفحه تعویذات زراندازی، 

فهرست سوره ها به خط ثلث مشکی داخل اشکال هندسی 

منتظم با زراندازی بین خطوط و گل و برگ طالیی، سورۀ 

حمد و اّول سورۀ بقره جمعاً دارای چهار کتیبۀ طالیی و دو 

رسلوح طالیی با جدول بندی حاشیۀ گل و برگ طالیی، متام 

اوراق جدول بندی به رسخی و مشکی، تحریر به الجورد 

و کمند به رسخی و مشکی، فواصل آیات گوی طالیی، 

نشانه ها در حاشیۀ اوراق داخل ترنج طالیی، اسامی سوره ها 

به خط ثلث مشکی، اّول ســوره ها دارای کتیبه طالیی، 

خطوط سطور متام اوراق به زر، دعای سجده در آخر نسخه 

داخــل ترنج طالیی با رسترنج و یک کتیبه طالیی تو خالی، 

آرایش ها در اصل مشکی چاپی بوده که روی اشکال مشکی 

چاپی زراندازی دستی شده است.

قطع و نوع جلد: رحلی کوچک، روغنی عکســی با عطف 

میشــن و لبه های مقوایی؛ اندازۀ اوراق: ۲۹/۷×۲۰س.م؛ 

تزیین جلد: پشت و روی جلد در زمینۀ خرمایی گل و بوته 

عکسی با روکش پالستیک نازک.

اثر مهر: کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی؛ اهدایی مرحومه 

سودابه محجوبی به کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی.

ارزش و امتیاز: نفیس؛ تحریر به دو خط نســخ و نستعلیق 

ایرانی، ترجمۀ روان به پارسی، تفسیر بعضی از آیات کریمه، 

تذهیب زیبای نسخه.

مالحظات: کلامت »خوب و بد« برای استخاره کردن در 

باالی اوراق آورده شده است؛ ترجمۀ فارسی در زیر آیات و 

در حاشیۀ اوراق نوشته شده است.

۵( قرآن شامرۀ۵۳:
واقف و تاریخ وقف: عبداملحّمد عمــو اغلی، ۱۳۶۳ه .ق؛ 

ضامیم: صدر: دعای قبل از تالوت )دو صفحه(؛ ذیل: دعای 

پس از تالوت )یک صفحه(؛ خط منت، ترجمه و حاشیه: 

نســخ ایرانی، عالی، نستعلیق خفی؛ کاتب: منت: محّمد 
سوره نور نسخه شامره ۱۲۴۱ تحریر ابوطالب ابن میرزا محمد علی



صادق الحسینی؛ کاتب ترجمه و تفســیر: عبدالحسین 

فریدنــی؛ تاریخ کتابت: ۱۲۷۱ه .ق؛ وضعیت چاپ: ]تربیز[، 

نوبت اّول، ۱۳۷۴ه .ق؛ چاپخانه: آقا محّمدحسین بن آقا 

محمدرضا تربیزی؛ تعداد صفحه: ۴۳۱. 

آرایش ها: ســورۀ حمد و اّول سورۀ بقره دارای دو کتیبه 

با حاشــیۀ مذّهب گل و برگ در زمینۀ الجورد و طالیی 

غیرچاپی، اوراق جدول بندی با الجورد و طالیی غیر چاپی، 

در پایان آیات گوی طالیی غیر چاپی، اّول ســوره ها دارای 

کتیبۀ زمینۀ زر و الجورد غیر چاپی، نشــانه ها در حاشیۀ 

داخل شمسۀ طالیی با رسخی، دعای قبل و بعد از تالوت 

در اّول و آخر نسخه داخل ترنج با دو رسترنج.

قطــع و نوع جلد: وزیری، مقوای روغنــی و عطف تیامج 

عنابی؛ اندازۀ اوراق: ۲۴/۲۰×۱۵س.م.؛ تزیین جلد: پشت 

و روی جلــد در زمینۀ الجوردی دارای گل و بوته با ســه 

جدول بندی در زمینۀ زرد و مشکی.

یادداشــت: »وقف مؤبد و حبس مخلّد آستانه قدس رضوی 

روحی فدا منود این کالم الله مجید را مرحمت و غفران پناه 

جنت رضوان آرامگاه مشهدی عبداملحمد عمو اغلی خلف 

مرحوم مشــهدی محمد آقای کهنموئی«؛ »در آستانۀ قدس 

تالوت شــود و فایده اش بر روح مقّدس ایشان عاید گردد«؛ 

»تحریراً شهر صیام ۱۳۶۳ ]ه .ق.[«.

ارزش و امتیاز: نفیس؛ جدول بندی طالیی و اســتفاده از 

الجورد و طال و شنگرف در اّول سوره ها، وجود گوی طالیی 

در فواصل آیات و تذهیب دو صفحۀ اّول نسخه.

مالحظات: ترجمۀ فارسی در زیر آیات و خالصۀ تفسیر در 

حاشــیۀ صفحات است؛ در اکرث صفحات کلمۀ دست نویس 

»وقف آستانه قدس رضوی« وجود دارد؛ آیات فاقد شامرش 

است؛ جلد روغنی نسخه آسیب دیده است.

قرآن های مرتجم غیر چاپ سنگی 

۱( قرآن کریم ترجمه به فارسی شامرۀ ۱۱۹۶:
اهدا کننده و تاریخ اهدا: نامعلوم، ۱۳۷8ش.؛ آغاز: ترجمۀ 

سورۀ حمد؛ انجام: ترجمۀ سورۀ ناس؛ ضامیم: صدر: صفحۀ 

عنوان )یک صفحه(؛ ذیل: توضیحات بانــی چاپ )یک 

صفحه(؛ خط منت: حروفچینی شــده؛ مرتجم: بصیرامللک، 

آقا جامل خوانساری؛ نارش: کتابخانۀ اقبال؛ وضعیت چاپ: 

تهران، نوبــت اّول، ۱۳۱۵ش.؛ چاپخانه: اقبال؛ بانی چاپ و 

اهتامم کننده: حسین اقبال؛ تعداد صفحه: ۶۱8.

آرایش هــا: در صفحۀ عنوان کلمۀ »قرآن کریم« به خط ثلث 

مشکی با جدول بندی؛ قطع و نوع جلد: رقعی، مقوا با روکش 

گالینگور طوسی؛ اندازۀ اوراق: ۱۹/۷×۱۳/۷س.م.؛ تزیین جلد: 

روی جلد و عطف آن کلامت »قرآن ترجمه بفارسی« رضبی و 

به رنگ طالیی؛ اثر مهر: کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی.

ارزش و امتیاز: نفیس، درجه دو؛ ترجمۀ روان به زبان پارسی 

توّسط مرحوم بصیرامللک و آقا جامل خوانساری.

مالحظات: نســخۀ حارض اخیراً در کتابخانۀ مرکزی تجلید و 

صحافی شده است؛ اوراق فاقد صفحه شامر است.

۲( قرآن شامرۀ ۱۲4۰:

اهدا کننده و تاریخ اهدا: بنیاد شــهید تهــران، ۱۳۷8ش.؛ 

ضامیم: صدر: دعای قبل از تالوت، تجویــد القرآن، کتاب 

روایح الغیب تألیف شیخ عبدالنبی، تجوید منظوم، رسالۀ 

کلامت مشــکلۀ سور قرآنیه، کتاب شجرۀ طیبه، کتاب حجۀ 

البالغــه، تصویری خیالی از امیراملؤمنین با فرزندانش، 

ضیاء العیون در طلســامت و تعویذات، فهرست سور 

)۶۹ صفحــه(؛ ذیل: دعای پس از قرائت، کشــف املطالب، 

کشف اآلیات، دعای سجده )۱۰۳ صفحه(؛ خط منت، ترجمه 

و حاشیه: نســخ ایرانی، عالی، نستعلیق؛ کاتب: محّمدعلی 

مدرس زاده؛ محل و تاریخ کتابت: ]تهران[، ۱۳۶۳ه .ق؛ 

نارش: سیداحمد کتابچی؛ وضعیت چاپ: تهران، نوبت اّول،  نسخه شامره۱۱۹۶ قدیمی ترین نسخه مرتجم چاپ رسبی

نســخه ۱۲۴۰ کتابت محمد علی مدرس زاده با ترجمه و خالصه 

التفسیر در حاشیه



۱۳۶۳ه .ق؛ چاپخانه: اسالمیه؛ بانی چاپ و اهتامم کننده: 

رشکت ســهامی طبع کتاب و ســید احمد کتابچی مدیر 

کتاب فروشی اسالمیه؛ تعداد صفحه: ۴۴۲.

آرایش ها: دعای قبل از تالوت در اّول و دعای سجده در 

آخر نســخه داخل ترنج با دورسترنج و حاشــیه گل و برگ 

مشکی، اسامی سوره ها به خط ثلث مشکی، سورۀ حمد و 

اّول سورۀ بقره جمعاً دارای چهار کتیبه و دو رسلوح مشکی 

با جدول بندی و حاشیۀ تزیینی، اوراق جدول بندی مشکی، 

نشانه ها در حاشیۀ اوراق به خط ثلث مشکی.

قطع و نوع جلد: رحلی، تیامج خرمایی؛ اندازۀ اوراق: 

۳۵×۲۲س.م.؛ تزیین جلد: بر روی جلد کلــامت »قرآن، 

کشف اآلیات...« به خط نستعلیق طالیی با جدول بندی 

رضبی، پشت جلد یک ترنج با جدول بندی رضبی.اثر مهر: 

کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی؛ اهدایی بنیاد شهید به 

کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی.

ارزش و امتیاز: نفیس، درجه دو؛ تحریر به دو خط نســخ 

و نستعلیق ایرانی، ترجمۀ روان به پارســی و خالصۀ 

تفسیر، ملحقات در اّول و آخر نسخه شامل: تجوید  القرآن، 

کشف اآلیات، کشف املطالب و... .

مالحظات: کاتب نسخه را به خواهش »محّمدعلی 

روســتازاده« مدیر کتاب فروشی بهار نوشته و سپس توِسط 

نارش به صورت عکســی به چاپ رسانده است. بین سطرها 

خط کشی شده است. حروف »د، ط و...« برای استخاره 

کردن در باالی اوراق آورده شده است؛ ترجمۀ فارسی در 

زیر آیات و خالصۀ تفسیر در حاشیه نوشته شده است.

۳( قرآن مجید )با ترجمه و تفسیر(

شامرۀ ۸۶۵ ـ۸۶4 ـ۸۶۳:
اهدا کننده و تاریخ اهدا: ج.۱. سپهساالر افغانستان ]محّمد 

ظاهرشــاه[؛ ۱۳۲۵ش.؛ واقف و تاریخ وقف: ج. ۲ و ۳. 

محّمدرحیــم زله قندهاری؛ رجب ۱۳۷۱ه .ق؛ ج.۱. آغاز: 

سورۀ حمد، انجام: سورۀ توبه )آیۀ ۹۳(.ـ  ج.۲. آغاز: سورۀ 

توبه )آیۀ ۹۴(، انجام: سورۀ عنکبوت )آیۀ ۴۴(. ـ ج.۳. آغاز: 

سورۀ عنکبوت )آیۀ ۴۵(، انجام: سورۀ ناس؛ ضامیم: ج.۱: 

صــدر: صفحۀ عنوان )یــک صفحه(.ـ  ج.۲. صدر: صفحۀ 

عنوان، غلط نامه )پنج صفحه(؛ ذیل: تقریظات از کشورهای 

هند، پاکستان و ایران دربارۀ چاپ نسخه )نه صفحه(.ـ  ج.۳: 

صدر: صفحۀ عنوان )یــک صفحه(؛ ذیل: ظاهراً توضیحات 

مصّححان، رموز اوقاف، تقریظات مذکور در ذیل جلد دوم 

)یازده صفحه(؛ خط منت: حروفچینی شده؛ مرتجم: محمود 

حســن دیوبندی؛ شبیر احمد دیوبندی؛ وضعیت چاپ: 

کابل، ]نوبت اّول[، ۱۳۲۳ش.؛ بانی چاپ و اهتامم کننده: 

محّمد ظاهر شــاه )پادشاه افغانســتان(؛ چاپخانه: مطبعۀ 

عمومی؛ تعداد صفحه: ج.۱. )۱۱۴۳(. ـ ج.۲. )۱۲۳۰(. ـ 

ج.۳. )۱۰۴۵(؛ مصّحح: ج.۳. ]محمودی و مسعود کریمی[؛ 

قطع و نوع جلد: وزیری،ج.۱.: با روکش گالینگور.ـ  ج.۲ و 

۳ : شــومیز؛ اندازۀ اوراق: ج.۱ : ۲۷/۴۰×۱۷/8۰س.م.؛ ج.۲ : 

۲۶/8۰×۱۷/۶۰س.م.؛ ج.۳ : ۲۶/۷۰×۱8س.م.

تزییــن جلد: روی جلد کلمۀ »قــرآن مجید...« به خط ثلث 

طالیی با چهارگوش تزیینی طالیی و رضبی؛ اثر مهر: ج.۳: 

مغازۀ حاجی محّمدرحیم منرۀ ۱۷.

یادداشت: ج.۱: »بتاریخ ۵ حوت سنه ۱۳۲۵ این تفسیر قرآن 

حکیم که در مطبعۀ کابل، افغانستان به چاپ رسیده به 

کتابخانۀ حرضت امام ثامن در مشهد رضوی اهدا گردید. 

سپهســاالر افغانســتان و صدراعظم«. ج.۲: »هو الواقف، 

وقف مؤبد منود العباد الحاج محمدرحیم زله قندهاری 

ســاکن قندهار این جلد قرآن مجید و جلد اّول و سوم به 

کتابخانۀ مبارک حــرضت ثامن االمئــه املعصومین علی بن 

موسی الرضا علیه آالف التحیۀ و الثناء و تولیت آن با متولّی 

باشی آستان قدس خواهد بود ـ تحریر بیست و هفتم شهر 

رجب ۱۳۷۱]ه .ق.[«.

ارزش و امتیاز: نفیس، درجــه دو؛ ترجمۀ روان به زبان 

فارســی، تفسیر متام آیات. مالحظات: اصل نسخه به زبان 

اردو بوده که توّســط »محمود حســن دیوبندی« و »شبیر 

احمد دیوبندی« به فارسی ترجمه شده است؛ ترجمۀ 

فارسی در زیر آیات و تفسیر در پایان هر آیه آورده شده 

است؛ آیات فاقد شامرش است؛ وقف نامه جلد سوم تقریباً 

مشابه وقف نامۀ جلد دوم است.

4( قرآن مجید شامرۀ ۸۱۷:
اهدا کننده و تاریخ اهدا: محّمد فیروزی، ۳۰ خرداد 

۱۳۲۴ش.؛ ضامیــم: صدر: صفحه عنوان )یک صفحه(؛ ذیل: 

توضیح نارش، فهرست اغالط چاپی )سه صفحه(؛ خط منت و 

ترجمه: نسخ عثامنی، ممتاز، حروفچینی به صورت مستقل؛ 

کاتب: ]مصطفی نظیف[؛ مرتجم: محمود تهرانی )یارسی(؛ 

نارش: کتابفروشی اسالمیه؛ وضعیت چاپ: تهران، نوبت اّول، 

۱۳۶۴ه .ق؛ چاپخانه: اسالمیه؛ بانی چاپ و اهتامم کننده: 

سید احمد کتابچی؛ مصّحح چاپ: ابوالحسن شعرایی مسجد 

حوضی؛ تعداد صفحه: ۱۰۴۲.

آرایش ها: در صفحــۀ عنوان کلمۀ »قــرآن مجید« به خط 

ثلث مشکی باجدول بندی و حاشیۀ گل و برگ مشکی، 

ســورۀ حمد و اّول سورۀ بقره جمعاً دارای چهار کتیبه با 



جدول بندی و حاشیۀ گل و برگ مشکی، اوراق جدول بندی 

با تحریر مشکی، اّول سوره ها دارای کتیبه مشکی، اسامی 

سوره ها به خط ثلث مشکی.

قطع و نوع جلد: رقعی، مقوا با روکش گالینگور جگری؛ 

اندازۀ اوراق: ۱۹/۵×۱۴س.م.؛ تزیین جلد: در عطف جلد 

کلمۀ »قرآن کریم« به رنگ مشکی.

یادداشت: در اوّل نسخه: »تقدیم به آستانۀ مقّدس رضوی از 

طرف خاکســار محّمد فیروزی؛ وقف برای تالوت«؛ در آخر 

نسخه: »در این موقع تاریخ خرداد ماه ۱۳۲۴ که برای زیارت 

آســتان قدس رضوی حرضت امام هشتم علی بن موسی الرضا 

علیه الصلوات... و مرشف شدم این قرآن کریم را هدیه و تقدیم 

آستانه مقّدس منود تا بر... برای تالوت قرائت شود؛ خاکسار 

محّمد فیروزی... مقیم بابل مازندران ۳۰ خردادماه ۲۴]۱۳[«.

ارزش و امتیاز: عادی؛ تحریر به خط نســخ عثامنی ممتاز، 

ترجمۀ فارسی و خالصۀتفسیر، تصحیح توّسط آقای شعرایی. 

مالحظات: منت قرآن در ۵۲۱ صفحه و ترجمه نیز در ۵۲۱ 

صفحه است؛ نسخۀ حارض اخیراً در کتابخانۀ مرکزی آستان 

قدس تجلید شده است.

۵( کتاب نبی ـ قرآن فارسی شامرۀ ۳4۲ ـ ۳4۰:
اهدا کننده و تاریخ اهدا: ج.۲. اســدالله علم، ۱۳۶۱ش.؛ 

ج.۳. خانوادۀ رسهنگ عباس رودی، ۱۳۶۶ش.؛ ج.۲.آغاز: 

سورۀ توبه؛ انجام: سورۀ منل )آیۀ۹۳(. ـ ج.۳. آغاز: سورۀ 

قصص؛ انجام: سورۀ ناس؛ ضامیم: ج.۲. صدر: شناسنامه، 

مقّدمۀ مرتجم )دو صفحه(. ـ ج.۳. صدر: شناسنامۀ نسخه 

)یک صفحه(؛ ذیل: توضیحات مرتجم )ســه صفحه(؛ خط 

منت و ترجمه: حروفچینی شــده؛ مرتجم: عبدالحسین 

آیتی؛ نارش: عبدالحسین آیتی؛ وضعیت چاپ: ]تهران[، 

نوبت اّول، ۱۳۲۵ه .ق؛ چاپخانه: یمنی؛ بانی چاپ و 

اهتامم کننده: ]عبدالحسین آیتی[؛ تعداد صفحه: ۴۱۵؛ قطع 

و نوع جلد: وزیری، مقوا با عطف پارچه ای؛ اندازۀ اوراق: 

۲۰/۳۰×۱۷س.م.؛ اثر مهر: کتابخانۀ آستان قدسـ  ویژه کتاب؛ 

اهدایی اسدالله علم به کتابخانۀ آستان قدس. 

ارزش و امتیاز: عادی؛ ترجمه و تفســیر روان به پارسی. 

مالحظات: چند آیه نوشــته شــده و به دنبال آن ترجمه های 

آنها آورده شده است؛ چاپخانۀ جلد سوم »رشکت سهامی طبع 

کتاب« است؛ جلد سوم در ۵۲۰ صفحه و در سال ۱۳۲۶ش. 

به چاپ رسیده و توّسط خانوادۀ رسهنگ عباس رودی در سال 

۱۳۶۶ش. به کتابخانه اهدا شده است؛ جلد سوم نیمۀ جزو 

بیســتم تا آخر جزو سی ام را شامل می شود؛ جلد اّول موجود 

نبوده، لذا دورۀ این نسخه کامل نیست.

قرآن های مرتجم به زبان های غیر فارسی 

۱( قرآن کریم )قورئان که ریم)زبان ایغوری((:
اهــدا کننده و تاریخ اهدا: عباس واعظ طبســی، ۱۳۷۹ش.؛ 

ضامیم: صدر: صفحه عنوان، مقّدمۀ مرتجم )چهار صفحه(؛ 

ذیل: شناسنامه، فهرست سور با ترجمه به لغت ایغوری، 

توضیح لغات، فهرست منابع مرتجم )۳۳ صفحه(؛ خط منت و 

ترجمه: نسخ پاکستانی، عالی، حروفچینی به لغت ایغوری؛ 

مرتجم: موهه ممه ت سالیه رشبیاتی؛ نارش: دارالنرش 

للقومیات؛ وضعیت چاپ: پکن، ]نوبت اول[، ۱۹8۶م؛ تعداد 

صفحه: ۶۱۰.

آرایش ها: ســورۀ حمد و اّول سورۀ بقره دارای رسلوح 

مزدوج زمینۀ ســبز منّقش و حاشیۀ اشکال متناظر، اوراق 

جدول بندی، کلمه »قورئان که ریم« در صفحۀ عنوان در 

زمینۀ ســفید داخل شمسه در وسط لوح سبز منّقش؛ قطع 

و نوع جلد: وزیری متوّسط، مقوا با روکش گالینگور سبز؛ 

اندازۀ اوراق: ۲۶×۱8/۷۰س.م.

تزیین جلد: روی جلد کلمۀ »قرآن کریم« به خط ثلث طالیی 

داخل ترنج با گل و برگ رضبی در اطــراف و جدول بندی 

رضبی؛ اثر مهر: اهدایی مقام منیع تولیت عظامی آستان 

قدس رضوی، حرضت آیۀ الله واعظ طبســی به حسینیه و 

کتابخانۀ امام رضا؛ ارزش و امتیاز: نفیس، ترجمه و تفسیر به 

زبان کاشغری )ایغوری(.

مالحظــات: مرتجم آن »محّمد صالح رشبیاتی« اســت؛ این 

نسخه در تاج کمپنی)TajCopmany( پاکستان به صورت 

فتوگرافی به چاپ رسیده است.

Kuran-1 Kerimve meal- icelile8i )۲
شامرۀ ۷۲۹:

اهدا کننده و تاریخ اهدا: کاظم مدیر شــانه چی، ۱۳۷۷ش.؛ 

ضامیم: صدر: صفحه عنوان )یک صفحه(؛ ذیل: دعای ختم 

قرآن، شناسنامه، کشف اآلیات به زبان ترکی استانبولی )۳۲ 

صفحه(؛ خط منت و ترجمه: نسخ عثامنی، ممتاز، حروفچینی 

مستقل به حروف التین؛ کاتب: حافظ عثامن )قایش زاده(؛ 

مرتجــم: عبدالله آیدیــن )Abdullah Aydin(؛ نارش: دار 

النرش آیدین یاین اوی؛ وضعیت چاپ: استانبول، نوبت اّول، 

۱۳۹۵ه .ق.چاپخانه: رنکلر مطبعه جیلق؛ تیراژ: بیست هزار 

نسخه، مصّحح چاپ: شــورای تدقیق مصاحف ترکیه؛ بانی 

چاپ و اهتامم کننده: آیدین یاین اوی؛ تعداد صفحه: ۶۰۵.

آرایش ها: ســورۀ حمد و اّول سورۀ بقره دارای حاشیۀ گل و 

برگ اسلیمی الوان، فواصل آیات گوی قرمز، اسامی سوره ها 

و اجزا به خط ثلث مشــکی، اّول سوره ها دارای کتیبۀ 



رسخ رنگ، سجاوندی به رسخی، اوراق دارای جدول بندی و 

کمندکشی به رسخی؛ قطع و نوع جلد: رقعی، مقوا با روکش 

گالینگور سبز رضبی؛ اندازۀ اوراق: ۱۶×۱۲س.م.

تزیین جلد: پشــت و روی جلد یک ترنــج مانند طالیی با 

گل و برگ طالیی در اطراف و جدول بندی، در وسط ترنج 

 kunold :وجود دارد. اثر مهر »kuran-I kerim« کلامت

b88N... ]مهر شوؤن دینی جمهوری ترکیه[.

ارزش و امتیاز: نفیس، درجه دو؛ تحریر به نســخ عثامنی 

ممتاز، ترجمه و تفســیر در حواشی آیات به زبان ترکی 

استانبولی، کشف اآلیات در آخر نسخه.

۳( القرآن الکریم: 
تاریخ خرید: ۱۳۷8ش؛ ضامیم: صدر: صفحــۀ عنوان، 

شناسنامه، مجّوز چاپ، کلمۀ »القرآن الکریم« )چهار 

صفحه(؛ ذیل: دعای ختم، عالئم قرائت، فهرست سور، 

تقریظ آیت الله وحیدی، تشــکرنامۀ مرتجم )شش صفحه(؛ 

خط منت و ترجمه: نسخ عربی، ممتاز، ترجمه ها حروفچینی 

به صورت مستقل؛ کاتب: عثامن طه؛ مرتجم: احمد کاویان 

پور ارموی؛ وضعیت چاپ: تهران، نوبت سوم، ۱۳۷۷ش.؛ 

چاپخانه: اقبال؛ تیراژ: سه هزار نسخه؛ بانی چاپ و اهتامم 

کننده: انتشارات اقبال؛ مصّحح چاپ: شورای نظارت بر 

چاپ و نرش قرآن کریم؛ تعداد صفحه: ۱۲۰8.

آرایش ها: اوراق جدول بندی با حاشیۀ گره بندی، اّول سوره ها 

دارای کتیبه، چهار صفحۀ اّول نسخه دارای حاشیۀ تذهیب 

با تزیینات گره بندی در زمینۀ سبز و هریک دارای یک کتیبۀ 

منّقش؛ قطع و نوع جلد: وزیری، مقوا با روکش گالینگور 

سبز رضبی؛ اندازۀ اوراق: ۲۳/۴۰×۱۶/۴۰س.م.

تزیین جلد: روی جلد کلامت »القرآن الکریم ترجمۀ ترکی« 

به خط ثلث و نســتعلیق طالیی داخل ترنج با دو رسترنج 

و تذهیب گل و برگ در اطراف، درون جلد اسامء الحســنی 

داخل دوایر و مربعات متّحدالشــکل؛ اثر مهر: کتابخانۀ 

مرکزی آستان قدس رضوی.

ارزش و امتیاز: عادی؛ ترجمۀ ترکی آیات قرآن، کتابت توّسط 

یکی از اساتید معروف خوشنویسی، تصحیح منت ترکی 

توّسط یکی از مراجع تقلید معارص.

مالحظات: آیت الله سیدمحمد وحیدی بر ترجمۀ منت ترکی 

نظارت تام داشــته اند و لذا در پایان نسخه منت یادداشت 

ایشان آورده شده است؛ منت قرآن در ۶۰۴ صفحه و ترجمۀ 

ترکی نیز در ۶۰۴ صفحۀ مقابل آن است.

4( القرآن الحکیم )Holy Quran( شامرۀ ۱۵:
تاریخ خرید: ۱۳۷۴ش.؛ ضامیــم: صدر: صفحــۀ عنوان، 

مجّوز چاپ، توضیح اسامی، کشف املطالب، فهرست سور، 

مقّدمۀ مرتجم، دعای قبل از تــالوت منقول از امام صادق 

)ســی صفحه(؛ ذیل: دعای ختم قرآن منقول از امام علی 

)یک صفحه(؛ خط منت و ترجمه: نســخ پاکستانی، خوش، 

حروفچینی به التین؛ مرتجم: م.ح. شــاکر؛ نارش و بانی 

چاپ: انتشارات انصاریان؛ وضعیت چاپ: قم، نوبت اّول، 

۱۳۷۲ش.؛ چاپخانه: صدر؛ تیراژ: پنج هزار نسخه؛ مصّحح 

چاپ: شورای نظارت بر چاپ و نرش قرآن کریم؛ تعداد 

صفحه: ۶۳۴.

آرایش ها: در اّول نسخه کلمۀ »القرآن الحکیم« به خط ثلث 

پاکستانی با چهار لچکی و جدول بندی مشکی ساده؛ قطع و 

نوع جلد: وزیری، مقوا با روکش گالینگور قرمز؛ اندازۀ اوراق: 

۲۳/۵۰×۱۶/۵۰س.م. تزیین جلد: پشــت جلد کلمۀ »القرآن 

 holy« الحکیم« به خط ثلث طالیــی؛ روی جلد کلــامت

quran« به خط التین داخل بیضی با حاشــیۀ تزیینی گل و 

برگ و جدول بندی؛ اثر مهر: Central Library AstanQods؛ 

ارزش و امتیاز: عادی؛ ترجمه به زبان انگلیسی.

مالحظات: منت قرآن در ستون راست و ترجمه در ستون 

چپ اوراق آورده شده است.

)The Glorious Quran( قرآن مجید )۵

شامرۀ ۷۲۲:
اهدا کننده و تاریخ اهدا: کاظم مدیر شــانه چی، ۱۳۷۷ش.؛ 

ضامیم: صدر: صفحۀ عنوان )یک صفحــه(؛ ذیل: صفحۀ 

عنوان، توضیح بانی چاپ، مقّدمۀ مرتجم )۱۶صفحه(؛ 

خط منت و ترجمه: نســخ پاکســتانی، عالی، حروفچینی به 

صورت مســتقل؛ کاتب: نامعلوم؛ محل کتابت: ]پاکستان[؛ 

مرتجم: مارمادوک پیکتال )Marmadukepicthall(؛ نارش: 

تــاج کمپنی ملیت )Taj Company limit(؛ وضعیت چاپ: 

کراچی، نوبت اّول، نیمۀ دوم قرن چهاردهــم هجری؛ 

چاپخانه: تاج هرن پریس )Taj Art Press(؛ بانی چاپ و 

اهتامم کننده: عنایت الله؛ تعداد صفحه: ۶۳۶.

آرایش ها: اسامی سوره ها به خط ثلث مشکی؛ قطع و 

نوع جلد: رقعی، مقوا با روکش گالینگور؛ انــدازۀ اوراق: 

۱۷/8×۱۲س.م. تزیین جلد: روی جلد کلامت »قرآن 

مجید...« داخل شمسۀ طالیی؛ ارزش و امتیاز: عادی؛ تحریر 

منت آیات به خط نسخ پاکستانی، ترجمه و توضیح به زبان 

انگلیســی؛ مالحظات: منت آیات در ستون سمت راست و 

ترجمۀ انگلیسی در ستون سمت چپ آورده شده است.


