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Notes on Book Publishing (2) 
Bahrami Qur’an and a Look at the Prolific 
but Neglected Scribing for Book Publishing 
(Ahmed bin Mohammad Tabrizi)

Abstract: In this article, in addition to a 
brief reference to the first efforts in Europe 
and the Islamic world to publish the Quran, 
some information regarding the printing and 
publication of the first Qurans in Iran, has been 
provided and in the main part of the article, the 
introduction of one of the first lithographical 
Qurans in the city of Tabriz is presented. This 
Quran was scribed by one of the most prolific 
and artistic calligraphers of that era. In the end, 
a list of the works written by this calligrapher 
is introduced in chronological order of publi-
cation.
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درآمد
گانینی1در شهر ونیز چاپ  گانینو و آلساندرو پا اولین قرآن چاپی در دنیا به سال 38-1537م. توسط پا

و انتشار پیدا کرده که مشخصات آن بدین قرار است: 

Alcoranus Arabice.  Venice : Paganino and Alessandro  Paganini, between 9 August 1537 and 
9  August 1538  [464] p.

ایـن قـرآن بعـد از چـاپ بـه جهـت مخالفت پاپ معدوم شـد و البته به دلیل خطاهای فـراوان در طراحی 
ی های آن غیر قابل استفاده بود. تنها نسخه منحصر از این قرآن در حال  حروف، کلمات و اعراب گذار

حاضر در کتابخانه کلیسای سن میشل2 ونیز قرار دارد. 

پایـی و نـه در ممالـک اسـالمی بـا وجـود آنکـه چـاپ ظهـور و امکانـش  تـا مدتهـا بعـد، نـه در کشـورهای ارو
فراهـم بـود هیچکـس درصـدد چـاپ و انتشـار اولیـن و مهمتریـن کتـاب مسـلمانان یعنـی قـرآن برنیامـد. 
آنتوان گاالن )1851-1763م.(3 خاورشناس فرانسوی و مترجم هزار و یک شب در سال های پایانی قرن 

17 میالدی به نکته قابل توجهی در خصوص عدم اهتمام مسلمان به چاپ اشاره می کند: 

واقـع  در  کننـد.  یافـت  در را  بـود  شـده  آورده  آن هـا  بـرای  کـه  چـاپ  صنعـت  نمی خواسـتند  »مسـلمانان 

1 . Alessandro Paganini.
2 . San Michele.
3 . Antoine Galland

یر1.  تصو
ین  دو صفحه آغاز

اولین قرآن چاپ 
شده در جهان، 
)ونیز 1538م.(
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می ترسیدند که بعدا با چاپ قرآن که نزد آن ها از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار بود به نوعی به آن ها 
توهین شود. همچنین می توانیم اضافه کنیم که عرب ها، پارس ها و ترک ها نمی خواستند مزایا و تأثیراتی 
یم را بچشـند و ترجیح می دادند که کتاب هایی را که می خواهند  را که ما با چاپ کتاب بدسـت می آور
بخوانند بجای نسـخه های چاپی که هرچقدر هم خوب چاپ شـده باشـد، دسـت خود که گاه بد خط 

هم بود کتابت و مطالعه کنند«4

اینکـه ایـن دیـدگاه تـا چـه حـد صحیـح بـوده و در آن روزگار در ممالـک اسـالمی رواج داشـته اسـت بدون 
ی تقـدس متـون دینـی  شـک بحـث مبسـوطی می طلبـد کـه مجالـش در ایـن مقـال نیسـت. امـا بـه هـر رو
کـه امـری توصیه شـده و مرسـوم در اسـالم بود،ازجملـه  کتابـت  و انتشـار آن هـا بـه شـیوه ای به جـز شـیوه 
یارویی  ی چاپ در کشـورهای مسـلمان محسـوب می شـد. نمونه بارز ایـن رو چالش هـای اصلـی تکنولـوژ
ی  را زمانـی می بینیـم کـه ابراهیـم متفرقـه )1745-1647م.( در اوایـل قـرن 18 میـالدی، تصمیم بـه راه انداز
چاپخانـه ای در اسـتانبول می گیـرد، و بـا مخالفـت شـدید مفتیـان عثمانـی و البتـه کاتبـان آن دیـار مواجه 
ی و جلوگیری از مخالفت های  می شـود. در همان موقع او دسـت به ابتکار عملی زده و برای زمینه سـاز
علمـا و مفتیـان عثمانـی، ابتـدا رسـاله ای دربـاره فوایـد چـاپ بـا عنـوان »وسـیلة الطباعـة« نوشـته و بـه 

صدراعظم وقت ارائه می دهد.5

صدراعظـم عثمانـی از شـیخ االسـالم وقـت عبـداهلل افنـدی ینی شـهیرلی می خواهـد تـا بـا صـدور فتوایـی 
چـاپ کتـاب در حوزه هایـی چـون لغـت، منطـق، فیزیـک، ستاره شناسـی و علـوم مشـابه را مجـاز اعـالم 
کنـد. عـالوه بـر ایـن مجمعـی متشـکل از 16 نفـر از علمای برجسـته عثمانـی ضمن تأیید فتوا، از تأسـیس 

چاپخانه و فواید ناشی از آن برای جامعه حمایت می کنند. 6

یعنـی در واقـع حمایـت علمـا از تأسـیس چاپخانـه، مشـروط بـه عـدم چـاپ کتابهـای دینـی بـود. و بدیـن 
ی عثمانی چاپ و انتشار پیدا نمی کند.  ترتیب قرآن هیچگاه در این بازه زمانی در امپراطور

کامال مشخص است که غیرمسلمانان بسیار زودتر از مسلمانان برای چاپ و انتشار کتاب قرآن عجله 
داشتند، شناخت کتاب مقدس مسلمانان و مطالعه و بررسی آن از یک طرف و سودآور بودن انتشار این 
کتـاب پرمخاطـب از طـرف دیگـر از جملـه انگیزه های چاپخانه داران غیرمسـلمان برای انتشـار قرآن بود. 
ی روسـیه توسـعه پیدا نموده و  ی چاپ در امپراطور بنابراین درسـت زمانی که در قرن 18 میالدی تکنولوژ
چاپ و انتشار کتاب هایی به زبان عربی و حتی فارسی نیز رونق می گیرد، روس ها دست به چاپ قرآن 
یـم قرآن برای اولین بار در روسـیه به سـال 1787م. و به امر  نیـز می زننـد، طبـق اطالعاتـی کـه در دسـت دار

4 .Van Den Boogert, 2005: 265
یری، 1396. ز راقان، 88ص.، و 5 . رساله وسیله الطباعه. ابراهیم متفرقه. ترجمه: فتح اهلل ذوقی. تهران: و

راقان، 1396ش.، ص 132.   6 . ابراهیم متفرقه، سرگزشت نخستین چاپخانه عثمانی. ارلین سابوف، ترجمه: میراندا میناس. تهران: و



195  آینۀپژوهش
سال سی وسوم، شمــارۀسوم،مـــــــردادوشهریور 1401  

هـققققققــققم
چاپ نوشت 2 45

یاتسکوی یا همان آسیایی به صورت حروفی چاپ و انتشار پیدا  ملکه کاترین دوم در مطبعه ای با نام آز
کرده است. خطاهای مطبعی این قرآن توسط فردی به نام مال عثمان اسماعیل تصحیح می شود و این 

قرآن بعد از آن در سال های 1789، 1790، 1793 و 1796میالدی بازچاپ می گردد.7

چاپ قرآن در ایران
یگر اصلی ترین سناریوی وارد نمودن صنعت چاپ  هرچند به نظر می رسد که عباس میرزا به عنوان باز
کمیتی خود مشکلی با علمای وقت نداشته است، اما با این حال چاپ و  به ایران به جهت قدرت حا

انتشار کتاب در ایران نیز در یک دهه اول با کتاب های غیر دینی آغاز و استمرار پیدا می کند. 

طـی یـک دهـه اول ورود صنعـت چـاپ بـه ایـران بعـد از انتشـار »رسـاله جهادیـه« بـه سـال 1233قمـری در 
تبریـز تنهـا کتاب هـای عمومـی غیردینـی چـون گلسـتان، مآثر سـلطانیه، تعلیم نامه درعمل آبلـه  زدن و ... 
انتشـار می یابـد و حتـی بعـد از انتقـال ایـن صنعـت در سـال 1239ق. بـه تهـران هـم کتاب هایـی عمومـی 
چـون  محـرق القلـوب، حسـنیه، حیـات القلـوب، أبـواب الجنان و ... چاپ و انتشـار پیدا کرده اسـت.به 
ی افـکار طبقـه دینـی و  نظـر می رسـد دهـه اول گاهـواره چـاپ در ایـران خواسـته یـا ناخواسـته بـه آماده سـاز
ی فنی برای چاپ و انتشار بزرگ ترین کتاب مسلمانان یعنی قرآن اختصاص  حتی عمومی و آماده ساز

پیدا می کند. 

بعد از گذشت یک دهه از ورود صنعت چاپ به ایران باالخره زین العابدین تبریزی، یکی از مشهورترین 
طراحـان و حروف سـازان آن دوران موفـق می گـردد تـا حروفـی معـرب بـرای چـاپ و انتشـار قـرآن طراحـی و 
»قرآن«ایجاد و ایـن کتـاب به عنـوان اولین و  ی نمایـد و بـه ایـن ترتیـب جسـارت چـاپ و انتشـار آماده سـاز
ب در  مهم تریـن کتـاب جهـان اسـالم در رمضـان سـال 1242 قمـری در تهـران به شـیوه چاپ حروفـی و معّرَ

ابعاد 20 در 29/7 سانتی متر و در 236 صفحه انتشار می یابد.

مهمترین ویژگی این قرآن استفاده از خط نسخ طراحی شده در ایران و به صورت معّرب است. استفاده 
از خـط نسـخ ایرانـی و حروف ریـزی آن بـه گونـه ای کـه بتواند ظرافت هـای بصری الزم درخوشنویسـی خط 
ی بس مشـکل و  بـر حـروف و کلمـات بـه خواننده ارائه دهد، کار نسـخ را همـراه بـا اعراب هایـی در  زیـر و ز

زمانبر بود که البته میرزا زین العابدین تبریزی به خوبی از عهده آن برآمد. 

کتابـت شـده بـه قلـم مشـهورترین  هرچنـد در نـگاه اول ایـن قـرآن چاپـی در مقایسـه بـا قرآن هـای خطـی 
خوشنویسان آن دوران و پیش از آن به نظر بسیار ساده و غیر قابل رقابت می نماید. اما با نگاهی به این 
چاپ و دقت نظرهایی که در طراحی حروف آن انجام شده پرواضح است که طراح حروف و چاپچیان 

7 . دلیل المطبوعات العربیه فی روسیا من 1787 الی 1917. أنس خلدوف. دبی: مرکز جمعه الماجد للثقافه والتراث، 2008م.، ص. 
 .316
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، تمـام سـعی خـود را بـرای انتشـار قرآنـی خـاص، متفـاوت و زیبـا بـه کار برده انـد. قرآنی مجـدول، با  ایـن اثـر
ی دقیـق کـه بـا کلیشـه های سـتاره ای فواصـل بیـن آیـات مشـخص گردیـده و در حاشـیه آن  اعراب گـذار
ی صفحاتـدرج گردیـده اسـت و ... همگـی حکایت از ایـن دارد که طراح  در دوایـری یکسـان شـماره گذار
حـروف و حروفچیـن بـا همگـی ایـن کارهـا سـعی نمـوده در ایـن قـرآن جلـوه بصـری متمایـزی بـه نسـبت 

کتاب های چاپ شده پیشین ارائه نماید.

بعد از این چاپ قرآن های متعدد دیگری باتکنیک چاپ سربی چاپ و منتشر می گردد که تعداد آنها 
قابل توجه و حکایت از اسـتقبال مخاطبان برای داشـتن و خواندن قرآن های چاپی اسـت. و اینگونه به 
نظر می رسـد که کتاب اول مسـلمانان بازار مخاطبین خود را در ایران و چه بسـا خارج از ایران به خوبی 
پیدا نموده است. اما با این وجود چاپ و انتشار کتاب به شیوه سربی بسیار سخت، هزینه بر و زمان بر 
بـود! خاصـه اینکـه کمـی بی دقتـی در حروفچینـی و غلط گیـری آن باعـث می شـد اغالط مطبعـی فراوانی 
در کتـاب راه پیـدا کنـد کـه در خصـوص کتابـی در شـأن و منزلـت قـرآن بـه هیچ وجه به مذاق مسـلمانان 

یر2.   تصو
ین   دو صفحه آغاز
از اولین قرآن 
چاپی حروفی 
منتشره در ایران 
)طهران/1242ق.(

یر3.   تصو
آیه 22 سوره بقره، 
قرآن چاپ حروفی 
منتشره به سال 
1242ق. در تهران
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خوش نمی آمد. 

کـم بـا صنعـت چـاپ اخت و الفت بیشـتری پیـدا نموده اند  دقیقـا در زمانـی کـه مـردم و طبقـه عالـم و حا
ی در روسـیه بـا تکنیـک جدیـدی از  و بـازار کتاب هـای چاپـی در حـال توسـعه اسـت، میـرزا صالـح شـیراز
چاپ یعنی تکنیک چاپ سنگی آشنا می شود و برخی ویژگی های این تکنیک او را بر این می دارد که 

ی به ایران و استفاده از آن اهتمام ورزد.  نسبت به انتقال این تکنولوژ

در  ی  شـیراز صالـح   ایران،میـرزا  در  روسـیه  گریبایدوف)1795-1829م.(8سـفیر  الکسـاندر  قتـل  از  پـس 
یه سـال 1244ق./1829مدر معیت خسـرو میرزا )1226-1301ق.( و  یخ دوشـنبه هجدهم شـعبان/فور تار
یارویی  بـه همـراه هیئتـی بـه روسـیه می رود.9او در همین سـفر با تکنیک چاپ سـنگی آشـنا و داسـتان رو
خـود بـا ایـن تکنیـک در والیـت روس را در ترقیمـه اولین کتاب چاپ سـنگی، یعنی قـرآن مجید اینچنین 

روایت می کند:

یـت بوالیت روس  ی کـه بحکـم مامور »... بنـده درگاه جهانپنـاه محمدصالـح ابـن حاجـی باقر خـان شـیراز
رفتـه بـود صنعـت انطبـاع جدیـد را در آن ملـک دیـده اسـت و اسـاس آنـرا بدارالسـلطنه تبریـز حمل و نقل 

نموده داراالنطباعه قرار داد ...«

به این ترتیب برای اولین بار با استفاده از تکنیک چاپ سنگی یک جلد کالم اهلل مجید از باب تیّمن و 
یخ 25 رمضان سال 1249ق. چاپ و انتشار می یابد.10مزیت تکنیک چاپ سنگی بر چاپ  تبرک در تار
ی کاغذ کتابـت می نمود و  سـربی ایـن بـود کـه در ایـن تکنیـک کاتـب مسـتقیم متن مـورد نظر خود را بـر رو
نیـاز بـه طراحـی حـروف، حروف ریـزی، حروفچینی، غلطگیـری و ... نبود. 11 به این ترتیب تنها دقت و هنر 

کاتب بود که می توانست نسخه ای بی غلط و یا کم غلط و زیبا را تکثیر نماید. 

اولیـن قـرآن چـاپ سـنگی بـه خـط نسـخ محمدحسـین بـن محمـد تبریـزی و در قطـع رقعـی در 14 سـطر 
کتابـت شـده اسـت. هرچنـد اولیـن قـرآن چـاپ سـنگی از لحـاظ شـکلی بسـیار سـاده و خالـی از هـر نـوع 
آرایه و تزئین است اما چاپ این قرآن نقطه عطفی شگرف در شیوع و گسترش چاپ کتاب در ایران به 

شمار می رود.

، سـریع تر و کم هزینه تر بـوده و در عین حال  بدیـن نحـو تکنیـک چـاپ سـنگی کـه از لحـاظ فنـی آسـان تر
بـه جهـت فنـی امـکان بازچـاپ دسـت نویس ها بـه همـان صورتـی که کتابت می گـردد و همچنیـن اضافه 

8 . Alexander Griboyedov
9 . سفرنامه ها: میرزا صالح شیرازی: 595.

یـخ چـاپ سـنگی اصفهـان. مجیـد غامـی  10 . جهـت اطـاع بیشـتر در خصـوص مزایـای تکنیـک چـاپ سـنگی رجـوع کنیـد بـه :  تار
جلیسه. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسامی، 1390، ص. .73

11 . همان: 99.
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کردن تذهیب و تصویر را دارد در ایران آغاز و در مدت کوتاهی 
شایع می گردد. 

در میان کتاب های چاپ شده در دوره قاجار و بعد از آن بی شک 
برخـوردار  شـمارگان  و  چـاپ  دفعـات  تعـداد  بیشـترین  از  قـرآن 
است. اما با این وجود این کتاب در معرض بیشترین آسیب ها 
قرار داشته و دارد و امروزه بسیاری از چاپ های منتشره در ایران 
و حتی خارج از ایران یا از بین رفته و یا در دسترس نیستند. لذا 
اهتمـام هرچـه بیشـتر و سـریعتر کتابخانه ها و مجموعـه داران به 
خریـداری، حفاظـت، سـازماندهی و اطالع رسـانی در خصـوص 
قرآن هـای چاپـی در دوره هـای مختلـف باالخـص دوره قاجـاری 
امری مهم است که هر چه می گذرد و این مهم به تعویق می افتد 

ضررهای آن بیش از پیش می گردد. 

قرآن بهرامی
در صبح جمعه ششـم اسـفند ماه سـال 1400 به دعوت دوسـت ارجمندم جناب آقای حسـن رجبیان به 
منزل ایشـان رفته تا قرآن چاپ سـنگی که برای فروش به ایشـان عرضه شـده بود را ببینم. آقای رجبیان از 
خوش نویسـان و مجموعـه داران شـهیر قـم و در حـال حاضـر مدیـر کتابخانـه فیضیـه هسـتند و هـم منش 
اخالقی و هم تخصص و هنرشـان بر همگان روشـن و مبرز اسـت. و ممنون محبت ایشـان هسـتم که هر 
از چندگاهی که کتاب های خطی، چاپ سـنگی و قطعات خوشنویسـی به دسـت این بزرگوار رسـیده و 

یا خرید می کنند بنده را بی بهره نمی گذارند. 

در اولین نگاه عیان بود که با قرآنی متفاوت و ارزشمند روبرو شده ام. در همان بررسی اولیه چند نکته در 
کی به شکلی زیبا نقاشی،  این قرآن توجه مرا جلب نمود. اول جلد زیبای این کتاب بود که با تکنیک ال
سـاخته و پرداختـه شـده بـود. دوم خـط زیبـای کاتـب آن کـه در درجـه ای اسـتوار از کتابـت کتـب چـاپ 
سنگی قرار داشت، سوم تزئینات و تذهیب  این کتاب که انصافا در عیار قابل قبولی کار شده بود و در 
نهایـت و چهارمیـن نکتـه کاغـذ این کتاب بود که بر خالف معمول کاغذهای کتاب های چاپ سـنگی 

در آن دوران، کاغذی دست ساز و نازک بود. 

در همـان مجلـس اسـتاد رجبیـان بجـز ایـن قـرآن کـه بـه خـط احمـد بـن محمـد تبریـزی کتابـت شـده بـود 
چاپ دیگری از همین قرآن و به خط همین کاتب را که متعلق به خودشـان بود نیز بر من عرضه کردند 
کـه از حیـث جلـد و کاغـذ کامـال متفـاوت و تزئینـات برافـزوده بـه مراتـب کمتـر و ابتدایـی داشـت. البتـه 

یر4.   تصو
سوره حمد اولین 
قرآن چاپ سنگی 
منتشره در ایران 
/1249ق.( )تبریز
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گفتـه نمانـد کـه دو چـاپ از دعـای صبـاح نیـز در مجموعـه ایشـان بـه خط همیـن کاتب موجـود بود که  نا
گزارش آن در این مقاله آمده است. 

ی  ی بنده واسطه شدم تا این قرآن توسط یکی از دوستان من یعنی مهندس علی بهرامی خریدار به هر رو
گردد و ایشان نیز مرحمت نموده کتاب را برای مدتی به امانت نزد من قرار دادند تا پیرامون آن مقاله ای 

ی کردم.  نگاشته شود و من در معرفی این قرآن آنرا به قرآن بهرامی نامگذار

ویژگی های فیزیکی قرآن
ایـن کتـاب دارای ابعـاد جلـد 9 در 14 سـم. و ابعـاد کاغـذ 6 در 13/7سـم. و ابعـاد متن: 6 در 10/8 سـم. و 

دارای سطور 19 سطر و صفحات ]197[ برگ است. 

کـی روغنـی نفیـس بـا طـرح گل و بوتـه و حواشـی بـا طـرح اسـلیمی بـه رنـگ طالیـی و  کتـاب دارای جلـد ال
ی جلد و  کی روغنی و دارای حاشـیه به همان طرح های اسـلیمی رو مشـکی اسـت. داخل جلد آن نیز ال

متنی به رنگ قرمز با گلهایی به رنگ طالیی است. 

در چاپ اولیه عناوین سوره ها کتابت و چاپ 
نشـده اسـت و نسـخه فاقد تزئینات اسـت اما 
کـه ایـن امـکان  کتابـت بگونـه ای بـوده  تنظیـم 
بتوانـد  کـه  می نمـوده  فراهـم  مذهـب  بـرای  را 
هـم در دو صفحـه ابتدایـی قـرآن و هـم پیـش 
از هـر سـوره و بـاالی بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم 
تذهیب هـا و کتیبه هایـی را برای درج عناوین 
سـوره ها و یـا در حواشـی بـرای اشـاره بـه جـزء و 
حـزب کار نمایـد. کتـاب فاقـد صفحه شـمار و 
دارای رکابـه اسـت کـه در پاییـن سـمت چـپ 

صفحات فرد کتابت شده است. 

 ، دو صفحه ابتدایی قرآن تمام تذهیب و پرکار
دارای دو کتیبـه در بـاال و پاییـن بـا حاشـیه گل 
الجـوردی،  آبـی  رنگ هـای  بـه  و  زریـن  بـرگ  و 
طالیی، شـنگرف و سـبز است که در کتیبه ها 
بـه خـط رقـاع و قلـم زر عنـوان سـوره ها کتابـت 

شده است. 

یر5.   تصو
کی روغنی  جلد ال

قرآن بهرامی 
/1268ق.( )تبریز
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تمامـی صفحـات جـدول کشـی شـده بـه خـط زر و هـر حـزب، نصـف حـزب و جـزء در حاشـیه سـمت 
راسـت و یا چپ کتاب با تزئینات گیاهی به رنگ های آبی، شـنگرف و طالیی مشـخص گردیده اسـت. 
در ابتـدای هـر سـوره و پیـش از بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم عناویـن سـوره ها در کتیبه هایـی مزیـن به نقوش 
گیاهی به رنگ های سبز و الجورد به رنگ  زمینه عنابی و الجوردی و با خط رقاع به قلم زر نگاشته شده 
است. فواصل سوره ها به وسیله دوایری به رنگ زمینه طالیی و تزئین سبز از هم جدا و آیات برای تزئین 

بیشتر با شنگرف معرب شده است. 

ی کاغذهـای  ی از کتاب هـای چـاپ سـنگی در دو دهـه اولیـه ورود ایـن صنعـت بـه ایـران بـر رو بسـیار
ی کاغذ دست سـاز  پایـی بـا بافتـی پنبـه ای و ضخیم  به چاپ می رسـیدند. اما این نسـخه بر رو عمدتـا ارو
احتماال ایرانی چاپ خورده است. موردی عجیب که ما به ندرت در کتاب های چاپ سنگی آن دوران 

می بینیم. البته از انتهای سوره فتح به بعد می بینیم که جنس کاغذ ضخیم تر و کدرتر می گردد. 

در نسخه دیگر از همین چاپ که متعلق به دوست و استاد بزرگوارم جناب آقای رجبیان است جنس 
پایی و ضخیم تر و تقریبا مانند همان بخش انتهایی نسخه بهرامی است. با این تفاوت که در  کاغذ ارو

نسخه رجبیان کاغذها به رنگ سبز مالیم به طور کامل رنگ شده است. 

این تفاوت کاغذ را وقتی در کنار تفاوت جلد و تزئینات قرار می دهم اینگونه به نظر می رسد که احتماال 
در آن دوران چاپخانه ها به صورت سفارشی نیز برخی از کتاب ها و من جمله قرآن را نیز چاپ و منتشر 
می کردند. تا پیش از این برای ما مسلم بود که مثال صحافی جلد کتاب های چاپی به صورت سفارشی 
یـدار  انجـام می شـده اسـت. بـه ایـن معنـا کـه چاپخانـه کتـاب را چـاپ و بـدون جلـد عرضـه می کـرد و خر
ینـه ای کـه  ایـن امـکان را داشـت کـه کتـاب را بـه دسـت هـر صحافـی کـه می خواسـت سـپرده و مطابـق هز
یافت نماید.  کی و یا حتی پارچـه ای و ... در می کـرد جلـدی چرمـی بـا سـبک و سـلیقه خود و یا جلـدی ال
امـا تطبیـق ایـن دو مجلـد قـرآن همسـان این مهم را به ما نشـان می دهد که احتمـاال حتی در انتخاب نوع 
کاغذ نیز این امکان وجود داشته که مثال فردی متمول از کاغذ دستی با کیفیت و عیار باالتر بهره برد.

ویژگی های متنی قرآن
این قرآن به صورت کامل از ابتدای سوره فاتحه و تا انتهای سوره ناس را شامل می گردد. از ابتدای قرآن 
تـا انتهـا در حواشـی سـمت راسـت و چـپ روایاتـی بـه زبـان فارسـی در شـأن نـزول آیـات بـه خـط شکسـته 

نستعلیق کتابت شده است. 

یـم و صـدق و صـدق و بلـغ موالنـا و  ترقیمـه متـن: صـدق اهلل العلـی العظیـم و صـدق رسـوله النبـی الکر
مقتدانا سیدنا و امامنا بالحق امیرالمؤمنین و قائدا الغر المحجلین و یعسوب الدین و وصی رسول رب 
کـم یـوم الدیـن علـی بن ابـی طالب و االئمـه المعصومین المتقون المقربـون المصطفون  العالمیـن و الحا
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کرین والحمد  المکرمـون صلـوات اهلل و سـالمه علیهـم اجمعیـن و نحـن علـی ذلک من الشـاهدین والشـا
هلل رب العالمیـن ولعنـه اهلل علـی اعـادی آل محمـد و ظالمیهم و مبغضیهم و منکری فضائلهم اجمعین 
من اآلن الی یوم الدین. قد وفقنی اهلل الناصر المعین باتمام کتابه المبین فی الحول الثانی والستین بعد 

الماتین وااللف من الهجره و انا الجانی العبد احمد بن محمد التبریزی.

ترقیمه حاشیه: بقلم شکسته رقم بنده فقیر محمدعلی ابن مرحوم علیقلی محرر گردید اللهم اغفر لهما 
بمحمد وآله الطاهرین صلوات اهلل علیهم اجمعین.

محل چاپ و چاپخانه کتاب 
کاتـب در ترقیمـه خـود هیـچ اشـاره ای به مکان چـاپ و چاپخانه این کتاب ننموده اسـت. اما از آنجایی 
کـه همـه آثـار کاتـب ایـن نسـخه یعنی احمد بن محمد تبریزی در شـهر تبریز چاپ و منتشـر شـده اسـت 

بدون شک این کتاب نیز از جمله آثار منتشره در شهر تبریز است. 

ی بـه قلـم احمـد بـن محمـد تبریـزی در چاپخانه هـای »علـی بـن الحـاج  پیـش و بعـد از ایـن کتـاب آثـار
محمدحسـین المرحـوم الشـهیر بامیـن الشـرع التبریـزی« و پسـرش »رضـا بـن محمدحسـین امین الشـرع 

یر6.  تصو
ین   دو صفحه آغاز

قرآن بهرامی 
/1268ق.( )تبریز
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« و همچنیـن چاپخانه  »دارالطباعـه حاجـی محمـد و حاجـی رحیـم «، »آقـا جبـار بـن حـاج غفـار « و تبریـز
»مشهدیحاجی آقابناحمدآقاباسـمه چیتبریزی« چـاپ و انتشـار یافتـه کـه بعیـد نیسـت ایـن قـرآن نیـز در 

یکی از این چاپخانه ها منتشر شده باشد.

احمد بن محمد تبریزی

درباره احمد بن محمد تبریزی اطالعاتی در دست نیست. اما با دنبال کردن آثار کتابت شده و منتشره 
کن و بـه حرفـه خوشنویسـی مشـغول بـوده اسـت. بـا توجـه بـه نـام  ی در تبریـز سـا او مشـخص اسـت کـه و
مشـترک پـدر او بـا محمدحسـین ابـن میـرزا محمـد تبریـزی، کاتـب اولیـن کتاب چاپ سـنگی منتشـره در 
ی بـرادر  یـخ 25 رمضـان سـال 1249ق. دور از ذهـن نیسـت کـه احتمـاال و ایـران یعنـی قـرآن منتشـره بـه تار
او باشـد خاصـه آنکـه ایـن قـرآن و دیگـر آثار کتابت شـده او از لحاظ سـبک نگارش بسـیار به کتاب های 

محمدحسین بن محمد تبریزی نزدیک است. 

یـارت عاشـورایی بـه شـکل طومـار  کـه بـه آن دسـت پیـدا نموده ایـم، ز کتابـت شـده چاپـی او  اولیـن اثـر 
اسـت کـه در سـال 1255ق. در شـهر تبریـز توسـط فـردی بـه نـام »محمدرضـا« فرزنـد یکـی از مشـهورترین 
چاپخانه داران آن زمان یعنی حاج محمدحسـین امین الشـرع تبریزی چاپ و انتشـار یافته اسـت. البته 
از این کتاب در حال حاضر نسـخه ای موجود نیسـت و اطالع از این طومار بر اسـاس گزارشـی اسـت که 
مرحـوم محمدعلـی تربیـت ارائـه نمـوده اسـت. همچنیـن آخریـن کتابـت انتشـار یافتـه از او نیـز مجموعـه 
دعایـی اسـت کـه بـا دعـای صبـاح آغـاز می گردد و به اهتمام میرزا آقاباال در سـال 1277ق. در شـهر تبریز 

یر7.   تصو
بخشی از 
قرآن بهرامی 
/1268ق.( )تبریز
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چاپ و انتشـار پیدا نموده اسـت. بنابراین به نظر می رسـد عمر حرفه ای او در اواخر دهه 70 قرن سـیزده 
هجری قمری به پایان رسیده باشد. 

کـه می تـوان اسـمی از او پیـدا نمـود.  کتـاب مهـدی بیانـی اسـت  در منابـع تراجـم خوشنویسـان تنهـا در 
هرچند بیانی از افراد متعددی با نام احمد تبریزی یاد می کند اما تنها در یک مورد فردی با نام احمد بن 

محمد تبریزی را ذکر و درباره او چنین می نویسد: 

»از خطوط او دیده ام: یک قطعه ثلث تزئینی سه دانگ و نسخ کتابت خوش با رقم »کتبه و طبعه احمد 

یر8.   تصو
صفحه پایانی 

قرآن بهرامی 
/1268ق.( )تبریز
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بن محمد التبریزی« »1271« در مجموعه خودم«12

بیانـی افـراد دیگـری نیـز بـا نـام احمـد تبریـزی یـاد مـی کنـد کـه متخصص در خط نسـخ بوده و کـم و بیش 
از جهـت زمانـی در همیـن دوره بـه سـر می برنـد امـا از آنجایـی که نامی از پدر آنها به دسـت نیامده اسـت 

نمی توان آنها را با احمد بن محمد تبریزی یکی دانست. 

کاظم مدیرشانه چی نیز در توصیف این کاتب و آثارش چنین می گوید: 
میـرزا احمـد تبریزی:احمـد بـن محمـد تبریزی از کاتبان چیره دسـت اسـت که نمونـه ای از خط زیبای در 
تابلوی بزرگ مدخل حرم شـریف رضوی، موجود بود.از قرآن های دسـتنویس این اسـتاد چاپ های ذیل 

بنظر اینجانب رسیده است:
قرآن مورخ 1266 ه بقطع جیبی.
قرآن مورخ 1268 ه بقطع پستی.
قرآن مورخ 1271 ه بقطع جیبی

در این قرآن ها که بخط نسخ عالی نوشته شده است جای سرلوح در صفحه نخستین و سر سوره ها باز 
گذارده شده است که بعدا توسط مذّهب کاران تزیین گردیده.

دیگـر از کارهـای ایـن اسـتاد، کتابـت زادالمعـاد مجلسـی اسـت کـه بـا همـان کیفیـت قرآن هـای یادشـده 
چاپ شده است و نسخه ای از آن در تملک حقیر است.«13

ی از نسـخه هایی که  همانگونه که مرحوم شـانه چی در معرفی نسـخه های این کاتب اشـاره نمود، بسـیار
گفته  توسط این کاتب کتابت شده بعد از چاپ توسط تذهیب کاران همان دوران آراسته شده است. نا
نماند، همانطور که پیش از این نیز اشـاره شـد و در میان آثار چاپ شـده این کاتب که شـخصا بررسـی 
کی  نمودنـه ام، کتاب هـای چـاپ شـده بـه قلـم این کاتب دارای جلدهای نفیس و تزئین شـده چرم و یا ال
بـوده و از چنـان زیبایـی و کیفیـت هنری برخوردار هسـتند که در کتابخانه های مختلفی چون کتابخانه 
ی می شوند.  ملی، آستان قدس و مرکز احیاء میراث اسالمی این آثار در کنار کتاب های خطی نگهدار

این عنایت و توجه به کتابت های احمد بن محمد تبریزی حکایت از عیار و ارزش خط او در آن دوران 
دارد. در حالـی کـه هیـچ کاتبـی در آن دوران را سـراغ نـدارم کـه تـا بـه ایـن حـد آثـار چاپـی اش مـورد توجـه 
خریداران قرار گرفته و با هزینه های گزاف جلدهای فاخر برای آن تدارک دیده و یا بخش های مختلفی 

از صفحاتش با هنر تذهیب کاران آراسته شود.

یسان. مهدی بیانی. تهران: انتشارات علمی، 4ج، چاپ دوم، 1363ش.، ص. 1023. 12 . . احوال و آثار خوش نو
13 . قرآن های چاپی. کاظم مدیرشانه چی. مشکوه. شماره2، بهار 1362، ص. 161. 
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کامـال مشـخص اسـت کـه صفحه آرایـی کتاب های کتابت شـده توسـط او نیـز با همین دقـت نظر انجام 
شده که بعد از چاپ مذهبان بتوانند این آثار را تزئین و تذهیب نمایند.

کتابت های احمد بن محمد تبریزی
احمد بن محمد تبریزی چاپ نویسـی پرکار بوده و عمده آثار او کتاب های دینی و مذهبی چون قرآن و 
کتب ادعیه هستند. اما در این میان کتاب هایی در موضوعات دیگر نیز کتابت نموده است. فهرست 
حاضـر کتابشناسـی اسـت از آنچـه او طـی سـالهای 1253قمـری تـا 1276 قمـری کتابـت و چـاپ نمـوده  
اسـت و همچنیـن در انتهـا نیـز بـه چنـد عنـوان کتابتـی کـه بـه صـورت نسـخه خطـی از او بـر جـای مانـده 

اشاره گردیده است. 

یارت عاشوراء 1. ز
کاتب: تبریزی، احمد بن محمد

: بی نا، 1255ق.  تبریز
کتابشناسـی:  ایـن نسـخه کـه از قـرار معلـوم بـه شـکل طومـار چـاپ و انتشـار یافتـه اسـت از جملـه اولیـن 
کتاب هـای چـاپ سـنگی در تبریـز اسـت کـه نسـخه ای از آنرا مرحوم محمدعلی تربیـت دیده و در مقاله 
خود گزارش نموده است. به نظر می رسد که این کتاب از اولین آثار چاپی کتابت شده توسط احمد بن 
کنون نسخه ای  محمد تبریزی است که به شیوه چاپ سنگی کتابت و انتشار یافته است و متاسفانه تا

از آن در هیچکدام از کتاب خانه های ایران و خارج از ایران یافت نشده است. 
یـاره الشـریفه طبعـا فی دارالطباعه دارالسـلطنه تبریـز علی ید الحقیـر محمدرضا بن  ترقیمـه: قـد تمـت الز

الحاج محمدحسین مرحوم الشهیر بامین الشرع حرره العبد احمد بن محمد التبریزی سنه 14.1255
]محمدعلی تربیت[

2. قرآن 
کاتب: احمد بن محمد تبریزی

به اهتمام: امین الشرع تبریزی، علی بن محمدحسین
: دارالطباعه حاجی محمد و حاجی رحیم، 1256ق.  تبریز

کتابشناسی:  این قرآن با تیراژ 1280 جلد چاپ و انتشار یافته است. 

ترقیمه: صدق اهلل العلی العظیم و صدق رسوله النبی الکریم و صدق و صدق و بلغ مولینا امیرالمؤمنین 
واالئمـه المعصومـون علیهـم السـالم و نحـن علـی ذلـک مـن الشـاهدین والحمـد هلل رب العالمیـن دریـن 
عهـد فیـروز کـه بعهـد ابـد مقـرون باد والیت ایـران صانها اهلل عن طوارق الحدثان از عدل شاهنشـاه عادل 

ره دوازدهم شماره 7، ص. 451. پا. محمدعلی تربیت. ارمغان، مهر 1310، دو یخ ایران شناسی در ارو 14 . مبدء تار
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یادل سـایه یزدان رحمت سـبحان شاهنشـاه عالمیان ابوالفتح والظفر والعلی محمدشـاه  مالک باذل در
قاجـار خلـداهلل ملکـه وسـلطانه الـی یـوم القـرار از غایـت اخـر وامار رشـک اقطـار جهانسـت و باهتمامات 
کثر اهل این  ی این مملکت محل ظهور همه حرفت و صناعتست و ا جلیله و مساعی جمیله شهریار
مملکـت را در تصنعـات بدیعـه نهایـت قـدرت ظاهـر میباشـد و کمتریـن بنـده درگاه جهان پنـاه علی بن 
الحـاج محمدحسـین المرحـوم الشـهیر بامیـن الشـرع التبریـزی سـابق در طبـع قدیم کار میکـرد و چندی 
یـخ ایـن عمـل طبـع جدیـد بایـران آمـده از بـدو ایجـاد کمترین بنده مباشـر این عمل شـده و  قبـل ازیـن تار
کمال سـعی و اهتمام بجا آورد و روز بروز در این عمل اختراعات جدیده و ابداعات عدیده بعمل آورد 
یسـت و پنجاه و شـش  و چنـد جلـد کتـاب هـم باتمـام رسـانیده حـال کـه 29 شـهر شـعبان سـنه هزار و دو
یسـت و هشـتاد جلـد کالم اهلل تعالـی در دارالطباعـه دارالسـلطنه تبریز که  ی یکهـزار و دو هجریسـت مـواز
اختصـاص بعالیحضرتـان پسـندیده فطرتـان فخرالحـاج حاجـی محمـد و حاجـی رحیـم دارد طبـع نمـود 
باتمـام رسـانیده و تمنـا از قـراء و مطالعـه کننـدگان اینسـت کـه بفاتحـه خیـری همـه را یـاد و شـاد فرماینـد 
کتبـه بتوفیـق اهلل و مـدد احمـد بـن محمـد التبریـزی اللهـم صلـی علـی محمـد وآل محمـد واحشـرهما مع 

األئمه الطاهرین سنه 1256
]مجلس[  

یر9.  تصو
دو صفحه پایانی 
قرآن  نسخه 
کتابخانه ، موزه و 
مرکز اسناد مجلس 
شورای اسامی 
/1256ق.( )تبریز
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3. قرآن
کاتب: احمد بن محمد تبریزی

بانی: حاج فرج و آقا رضا 
(، 254ص.، 1258ق.15 : آقا جبار بن حاج غفار تبریزی، رقعی )13در 7/19 سانتی متر تبریز

ایـن قـرآن توسـط آقـای کاظـم مدیرشـانه چی در سـال 1377 بـه کتابخانـه اهـدا شـده اسـت. خـط متـن و 
حاشـیه نسـخ ایرانـی ممتـاز و شکسـته نسـتعلیق، آرایـش هـا دسـتی، دعای قبـل و بعد از قرائـت در اول و 
آخر نسخه داخل ترنج چاپی با دو سرترنج مشکی و جدول بندی با تحریر الجورد و کمند مشکی، سوره 
حمـد و اول سـوره بقـره جمعـا دارای چهـار کتیبـه زمینـه الجـوردی و طالیـی بـا جدول بنـدی طـال و آبـی و 
سرخ و کمند مشکی، حاشیه این دو صفحه با تذهیب گل و برگ در زمینه آبی مزین و دارای دو سرلوح 
مذهب منقش اوراق جدول بندی به طال و مشکلی، تحریر به آبی و کمند به مشکلی فواصل آیات گوی 
ی و اسـامی آنها به خط ثلث سـرخ رنگ، اسـامی اجزاء در حاشـیه  طالیی کوچک، اول سـوره ها زر انداز
ی . در اول سـوره توبه مهر  اوراق به خط ثلث سـرخ رنگ بین سـطور ثواب قرائت در حاشـیه اوراق زرانداز

مالک ناخواناست. 
یادداشت اول نسخه »از تبریز ابتیاع گردید 1337/8/28 تهران- ایران

]آستان قدس رضوی:ش )720(30903 [  

4. قرآن
کاتب: تبریزی، احمد بن محمد 

گ.، 9 در 14 سم.، 1262ق.  [: بی نا، ]197[ ]تبریز
این قرآن همانی است که در این مقاله به تفصیل به معرفی آن پرداختیم.

]آستانه حضرت معصومه :ش. 9081؛ علی بهرامی؛ رجبیان[  

5. زاد المعاد
نویسنده: مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی )1037 1110 -ق.(

کاتب: تبریزی، احمد بن محمد
[: بی نا، 423ص. ؛ 5/12×20س م. 1262ق.  ]تبریز

]ملی:ش1133900[  

6. دعا
گردآورنده: ؟

، شماره 9، تابستان 1393، ص. 32. 15 . قرآن های چاپی نفیس کتابخانه مرکزی آستان قدس. رسول سعیدی زاده، آستان هنر
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کاتب: تبریزی، احمد بن محمد 
: چاپخانـه حـاج غفـار تبریزی، 28گ.، 6س.، 5/17 در 10سـم.، نسـخ معرف و ترجمه ها نسـتعلیق،  تبریـز

1265ق. 
، تعقیب نماز  کتابشناسـی:  این کتاب مشـتمل بر ادعیه دعای صباح، دعای عدیله، تعقیب نماز ظهر

، تعقیب نماز مغرب، تعقیب نماز عشاء و تعقیب نماز صبح می باشد. عصر
]ملی؛ مرکز احیاء میراث اسالمی: ش116516؛ رجبیان[  

7. کتاب دعا
گردآورنده: ناشناخته

کاتب: تبریزی، احمد بن محمد 
به اهتمام: تبریزی، آقا جبار بن حاج غفار

[: بی نا، 1265ق.  ]تبریز
، مغرب، عشـاء و  ، تعقیبـات نمـاز عصر کتابشناسـی:  مشـتمل بـر ادعیـه احتجـاب، تعقیبـاب نمـاز ظهـر

نماز صبح می باشد. 

آغـاز کتـاب: بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم احتجبـت بنـور وجـه اهلل القدیـم الکامـل و تحصنـت بحصـن اهلل 
القوی الشامل ورمیت من بغی علی بسهم اهلل …

انجـام کتـاب:  …بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم اهلل محمـد علـی فاطمـه الحسـن الحسـین علـی محمـد جعفـر 
موسـی علـی محمـد علـی حسـن محمـد اللهـم صلـی علـی محمـد و آل محمـد و صلی علی اشـیاعهم و 

آل… عاداهم. 

ترقیمه: قد تمت الدعوات الشریفه علی ید العبد الجانی واالسیر الفانی المقید بقیودات االمال االمانی 
احمـد بـن محمـد التبریـزی لیحسـن انطباعـه باهتمـام االسـتاد الماهـر فـی امـر الطباعـه والمشـهور فیهـا 
بالتفـوق والبراعـه عالـی النجـار اقـا جبـار بـن الحـاج غفار التبریـزی الزال مؤیـدا بتوفیـق اهلل و تاییده وکان 

تحریره فی 1265

ترجمـه دعـوات حسـب الفرمایـش جنـاب میـرزا احمـد خوشـنویس مرقـوم گردیـد کتبـه محمـد علـی ابـن 
مرحوم علیقلی التبریزی 1265. 

]آستان قدس رضوی: ش. 595 ؛ ملی: 1533105؛ دانشگاه تهران: ش. 9488؛ 
دایره المعارف بزرگ اسالمی: ش. 1810[17

16 . مرکز احیاء میراث اسامی. سید احمد اشکوری. قم: مرکز احیاء میراث اسامی، 1380، جلد 3، صفحه 407.
17 . ماخذ: فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشگاه تهران . ج.17.
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8. قرآن 
کاتب: تبریزی، احمد بن محمد

دستیار چاپ: آقا جبار
: دارالطباعه مشهدی حاجی آقا بن احمدآقا باسمه چی تبریزی، 226ص.، 15×22سم.، 1268ق تبریز

ترقیمه:صدق اهلل العلی العظیم و صدق رسوله النبی الکریم صدق و صدق و بلغ موالنا وامامنا بالحق 
یتـه علیـه  امیرالمؤمنیـن و وصـی و رسـول رب العالمیـن علـی بـن ابی طالـب واألئمـه المعصومیـن مـن ذر
کرین و لعنه اهلل علی اعادیهم وظالمیهم  وعلیهم الصوله والسالم و نحن علی ذلک من الشاهدین والشا
ومنکـر فضائلهـم اجمعیـن والجمـه هلل رب العالمین قد انطبع هذا الکتاب الکریم والکالم القدیم والذکر 
الحکیم فی دارالطباعه المخصوصه لألخ االعز العالی قدره المشهدی الحاج آقا علی ید االستاد الماهر 
فی امر الطباعه عالی النجار اقا جبار و قد وقع الفراغ فی الحول الثامن والستین بعد الماتین وااللف من 
الهجره علی هاجرها االف التحیه والثناء کتبه العبد الحقیر الفقیر االثم الجانی الفانی احمد بن محمد 

یر10.  تصو
کتاب دعا نسخه 

کتابخانه مرکز احیاء 
میراث اسامی 

/1265ق.( )تبریز
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یر11.   تصو
قرآن نسخه کتابخانه 
/1268ق.( ملی )تبریز

التبریزی اللهم اغفرله ولوالدیه بحرمه القرآن فی سنه 1268.

کـی بـا طـرح گل و مـرغ دارای کتیبه، سـرلوح و حواشـی در دو صفحه آغازین  برافزوده هـای متنـی: جلـد ال
کتاب با طرح های اسلیمی و رنگهای طالیی و شنگرف و الجورد و سبز 

18] ]ملی: ش259615و 5650و 5593؛ آستان قدس؛ مدرسه صدربازار اصفهان )1(؛ انجمن آثار و مفاخر

18 . فهرسـت نسـخه هـای خطـی کتابخانـه مدرسـه صـدر بـازار اصفهـان . سـید جعفـر حسـینی اشـکوری. قـم: مجمـع ذخایر اسـامی، 
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یارات )عربی( 9. ادعيه متفرقه و ز
نویسنده: ناشناخته

کاتب: تبریزی،احمدبنمحمد
: چاپخانه مالصالح صحاف تبریزی، نسخ، 1270ق. تبریز

]آستان قدس[  

10. قرآن 
کاتب: تبریزی، احمد بن محمد 
: بی نا، 17×11سم.، 1271ق.  تبریز

ئم  ی و دارای عال ویژگی های هنری برافزوده: جلد مقوایی با روکش تیماج، صفحات بدون شـماره گذار
راده است. در صفحه مقابل افتتاح، دعای قبل از تالوت در آن  نگارش یافته، دو صفحه افتتاح دارای 
ی،  تذهیب و ترصیع یک سر لوح و دو کتیبه متناظر مذّهب و منقش به زر و الجورد، بین السطور زرانداز
حاشـیه گل و برگهـای زریـن و الـوان، تمـام صفحـات جـدول بنـدی به زر و تحریر مشـکی و کمندکشـی ، 
اسـامی سـور بـه خـط ثلـث بـه سـرخی در میـان کتیبـه ، در حواشـی صفحـات، نام حـزب، نصـف، جزو با 

سرخی آمده است.
]وزیری یزد[  

11 . زاد المعاد
نویسنده: مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی 

کاتب: تبریزی، احمد بن محمد
: تاجر یزدی، علی رضا بن محمدصادق به امر

به اهتمام: میرزا آقاباال
[: بی نا،  223گ،، 23س.، 5/25 در 17 سم.، 1272ق.  ]تبریز

: بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم الحمـدهلل الـذی جعـل العبـاده وسـیله لنیـل السـعاده فـی االخـره واالولـی  آغـاز
ی محمد و عترته ائمه الهدی بنده خاطی محمدباقر بن محمدتقی عفی اهلل  والصلوه علی سیدی الور

عن جرائهما بر الواح ارواح صافیه برادران ایمانی و اخالء روحانی …

انجـام:  …. یـا بعـد از وفـات ایـن شکسـته بدعـای رحمـت و مغفـرت این مسـتحق رعا را یـاد کنند و ختم 
بفضـل اهلل سـبحانه و تاییـده فـی شـهر اهلل المعظـم شـهر رمضـان مـن سـنه سـبع و مـاه و الـف مـن الهجره 
المقدسه علی ید مؤلفه الراجی رحمه الکریم المنان فی محروسه اصفهان صینت عن طوارق والحدثان 

3ج، 1384، 1385، ج.1.
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مع وفور االشغال واختالل االحوال و توزع البال والحمدهلل اوال واخرا والصلوه علی سید المرسلین محمد 
واله االقدسین االطهرین و لعنت اهلل علی اعدائهم اجمعین.

ترقیمه:کتبـه بحـول اهلل و قوتـه الحقیـر الفقیـر العبـد احمـد بـن محمـد التبریـزی حامـدا هلل علـی مـا وفقـه 
باتمام هذه النسـخه الشـریفه ومصلیا علی سـماء الجود ومبدء الوجود محمد وآله الذین هم خیر البریه 
و مستغفرا له ولوالدیه وللمؤمنین سیما األخ األعز ذی الفصره السلیمه سمی ثامن ائمه الهدی صلوات 
اهلل علیهـم مادامـت االرض والسـماء بـن المرحـوم المغفـور الحـاج محمدصـادق قـدس اهلل روحـه وعطـر 
مضجعـه الحـاج علیرضـا التاجـر الیـزدی الزال مؤیـدا بتوفیـق اهلل و تاییـده اللهـم یـا مـن الیخیـب رجـاء 
الراجیـن صـل علـی محمـد وآلـه الطاهریـن وانفعـه بهـا کمـا کان بانیـا لهـا و قد وقع مـن تحریرهـا الفراغ فی 

احول الثانی والسبعین بعد الماتین واأللف من الهجره المقدسه علی هاجرها وآله الصلوه والسلم.

کتـاب ایـن ادعیـه بـه ضمیمـه  کتـاب مشـتمل بـر متـن زادالمعـاد اسـت و در انتهـای  کتابشناسـی:این 
، 2. و کان من دعائه علیه السـالم فی ذکر التوبه و طلبها؛ 3. دعاء   آمده اسـت: 1. دعاء الجوشـن الکبیر

؛ 4. دعاء مکارم االخالق؛ 5. دعاء التوبه المجیر

ویژگی هـای هنـری برافـزوده: نسـخه کتابخانـه مرکزاحیـاء میـراث اسـالمی در صفحـه اول دارای سـرلوح و 
حواشی و همچنین همه صفحات مجدول به طالست. 

]مرکز احیاء میراث اسـالمی: ش191865؛ کتابخانه ملی: 1133842؛ مرعشـی: 
176/25؛ حسینه ارشاد: ش. VM/297 58 77؛ دانشگاه تهران: ش. 10899؛ 

ی؛ وزارت خارجه؛ مجلس: ش. 14734[20 ؛ مهدو مسجد اعظ؛ مشار

12. جوامع الكلم )عربی(
نویسنده: احسائی، احمد بن زین الدین بن إبراهیم )1166-1242ق.( 

به سرمایه: افشار تبریزی، سلیمان بن شمخال)قرن 13ق.(
کاتب: تبریزی، احمد بن محمد)قرن 14(

کاتب: روضه خوان تبریزی، عبدالحمید)قرن13ق.(
: چاپخانه مشهدی حاجی آقا بن احمدآقا تبریزی، نسخ، 2ج.، ج.1، 713ص.، رحلی، 1273ق. تبریز

موضوعات:  .1عقاید شیخیه – مجموعه ها.

19 . فهرسـت نسـخه های خطـی مرکـز احیـاء میـراث اسـامی. سـید احمـد حسـینی اشـکوری. قـم: مرکز احیـاء میراث اسـامی، جلد 5 
صفحه292.

20 . فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسامی. سید صادق حسینی اشکوری. تهران: کتابخانه، موزهو مرکز اسناد 
مجلس شورای اسامی، ج.41
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ضمائـم .1 :حیـوة النفـس فـي حضـرة القـدس؛  .2العصمـة والرجعـة؛  .3تفسـیر سـورة التوحیـد؛  .4تفسـیر 
؛  .5المسـائل الخاقانیـة؛  .6الصناعـة؛  .7المسـائل الجعرفیـة؛  .8اجوبـة مسـائل السـید میـرزا  آیـة النـور
محمدعلـي بـن میـرزا محمدحسـن؛  .9أجوبـة مسـائل المولـي کاظـم بـن علینقي السـمناني؛  .10المسـائل 
الخطابیـة؛  .11أجوبـة مسـائل السـید ابوالحسـن الجیالنـي؛  .12أجوبـة مسـائل الشـیخ رمضـان بـن ابراهیم؛ 
ي الکرماني؛  .14المسـائل التوبلیة؛  .15المسـائل الرشـتیة؛   .13أجوبة مسـائل المولي محمدحسـین االنار
ج  1اجوبـة مسـائل الشـیخ احمـد بـن صالـح بـن طـوق القطیفـي؛  .17المسـائل   .16المسـائل القطیفیـة 
القطیفیـة ج  2اجوبـة مسـائل الشـیخ احمـد بـن صالـح بـن طـوق القطیفـي؛  .18المسـائل القطیفیـة ج 3 

یر 12. زاد المعاد  تصو
عامه مجلسی 

نسخه کتابخانه مرکز 
احیاء میراث اسامی 

/1272ق.( )تبریز
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اجوبـة مسـائل الشـیخ احمـد بـن صالـح بـن طـوق القطیفـي؛  .19المسـائل القطیفیـة ج 4 اجوبـة مسـائل 
الشـیخ احمـد بـن صالـح بـن طـوق القطیفـي؛  .20المسـائل القطیفیـة ج 5 اجوبـة مسـائل الشـیخ احمـد 
بـن صالـح بـن طـوق القطیفـي؛ .21المسـائل العلمیـة؛  .22أجوبـه مسـائل الشـاهزاده محمـود؛  .23أجوبـة 
مسـائل المولـي محمدمهـدي بـن محمدشـفیع االسـترآبادي؛  .24المسـائل الفارسـیة ج 1اجوبـة مسـائل 
شـیخ علـي بـن عبـداهلل بـن فـارس؛  .25المسـائل الفارسـیة ج 2اجوبـة مسـائل شـیخ علـي بـن عبـداهلل بـن 
فارس؛  .26المسائل البحرانیة؛  .27المسائل الطاهریة؛  .28المسائل الحسنیة؛  .29المسائل الیعقوبیة؛ 
 .30المسـائل الرشـیدیة؛  .31المسـائل الموسـویة؛  .32المسـائل الزنجیة؛  .33اجوبة مسـائل السـید میرزا 
محمدعلي؛  .34رسم الخط للقرآن الکریم؛  .35بعض اسرار التجوید؛  .36تفسیر سوره توحید ج2؛ .37 
؛  .38صراط الیقین في شـرح تبصرة المتعلمین؛  .39االجتهادات  أجوبة مسـائل السـید شـریف بن جابر

الطنیة و عدم جواز تقلید المیت؛  .40حکم ذي رأسین؛  .41المسائل االجماعیة.

؛  تبریـز تربیـت  ادبیـات؛  دانشـکده  تهـران؛  دانشـگاه  ؛  سپهسـاالر ]مجلـس؛ 
محدث ارموی؛ آستان قدس؛ ملی؛ مرعشی[

13. کتاب دعا
گردآورنده: ناشناخته

به اهتمام: میرزا آقاباال
خوشنویس: تبریزی، احمد بن محمد

[: بی نا، ]54ص.[،  1276ق. ]تبریز
، تعقیب نماز  ، تعقیب نمـاز عصـر کتابشناسـی: مشـتمل بـر دعاهـای صبـاح، عدیلـه، تعقیـب نمـاز ظهـر

مغرب، تعقیب نماز عشا، تعقیب نماز صبح، 
: بسم اهلل الرحمن الرحیم اللهم یا من دلع لسان الصباح بنطق تبجله و سرح قطع اللیل المظلم بغیا  آغاز

هب تلجلجه واتقن صنع الفلک الدوار فی مقادیر تبرجه وشعشع ضیاء الشمس بنور …
انجـام: … وغائبهـم واشـهد انهـم فـی علـم اهلل وطاعتـه کمحمد صلـی اهلل علیه والسـالم علیهم اهلل محمد 

علی فاطمه الحسن الحسین علی محمد جعفر موسی علی محمد علی حسن محمد. 

ترقیمه: کتبه العبد احمد بن محمد التبریزی و کان تحریره فی سنه 1276.
] ]مرکز احیاء:ش 617521؛ کتابخانه ملی: ش1084226؛ کتابخانه ولی عصر خوانسار  

14. کتاب دعا
گردآورنده: ناشناخته

21 . فهرست مرکز احیاء میراث اسامی. سید احمد حسینی اشکوری. قم: مرکز احیاء میراث اسامی، 162/14. )در دست چاپ(
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یر13.   تصو
کتاب دعا، نسخه 

کتابخانه ملی 
/1276ق.( )تبریز
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به اهتمام: میرزا آقاباال
؛ 11×18 س م، 1277ق.  [: بی نا، ]25گ[،  6سطر6(× )12سطر ]تبریز

ٓاغاز کتاب: یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه و سرح قطع اللیل المظلم بغیاهب تلجلجه
،موسی ؛علی؛محمد،علی؛حسن،محمد    انجام: محمد ؛جعفر

انجامه: کتبه العبد احمد بن محمد التبریزی و کان تحریره فی سنه 1276
یـت و هفتـادو هفـت تمـام اسـت کسـی مباشـر و متصـدی طبـع  یـخ هـزرو دو ترقیمـه: چـون تـا حـاال کـه تار
سـرخی نشـده بود درین سـال همایون فال عالیشـان میرزا اقا باال محض از راه امتحان این مرقع مبارك را 

با ترجمه سرخی چاب کرد انشاهلل بعد از این خوبتر میشود راقم الحروف مصطفی المرندی.

نسخه شناسـی:   نـوع و تزیینـات جلـد: مقوایـی جـرم قهـوه ای  یضربـی بـا ترنـج و سـر ترنـج حاشـیه منگنـه 
اندرون کاغذ سرخ

کتابخانه ملی: 17293[22 [  

نسخه خطی

15. االدعيه
گردآورنده: ناشناخته

نسخ، احمد بن محمد تبریزی، 8 برگ؛ 12×20 س م، 1253ق. 
کتابشناسـی: معرفی کتـاب: شـامل تعقیـب نمـاز ظهـر و عصـر و مغـرب و عشـا و صبـح و اسـماء مبارکـه 

چهارده معصوم علیهم السالم.
نسخه شناسـی: میان هـر بـرگ یـك بـرگ اضافـی، دارای یـك سـرلوح مرصـع و پنـج پیشـانی، میـان سـطور 

ی با تحریر مشکی، صفحات مجدول بطال و مشکی و شنگرف و سبز طالانداز
کتابخانه فردوسی مشهد: 498[23 [  

16. مجموعه 
یخ 1253ق. به خط نسخ احمد بن محمد تبریزی به تار

کتابخانه عبدالمجید مولوی[ 24 [  

22 . فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی ایران. اکرم مسعودی، تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ج.49.
23 . فهرسـت نسـخه هـای خطـی کتابخانـه دانشـکده الهیـات و معـارف اسـامی مشـهد. محمـود فاضـل. مشـهد: دانشـگاه فردوسـی، 

ج.250/1.
؛ محمدتقـی دانش پـژوه. تهران: انتشـارات دانشـگاه تهران،  یه کتابخانـه مرکـزی دانشـگاه تهـران. ایـرج افشـار 24 . نسـخه های خطـی: نشـر

1346ش.،  57/5.



195  آینۀپژوهش
سال سی وسوم، شمــارۀسوم،مـــــــردادوشهریور 1401  

هـققققققــققم
چاپ نوشت 2 67

17.قرآن
کتابت، احمد بن محمد تبریزی، 1262ق. 

]موزه هنر گرجستان[ 25  

18. االدعيه
خوشنویس: احمد بن محمد تبریزی

؛ 7×14/5 س م.،  1270 ق. مشهد: آستان قدس رضوی،نسخ، 175 برگ، 7 سطر
کرمنی بمعرفته و معرفة رسوله : چون داخل صحن شوی بگو الحمداهلل الذی ا آغاز

انجـام: لعـن اهلل عـدو آل محمـد مـن الجـن و االنـس مـن االولین و اآلخرین و ابرء الـی اهلل منهم و صلی اهلل 
علی محمد و آله الطاهرین

یـارت ائمـه معصومیـن علیهـم السـالم و آدب  کتابشناسـی: مجموعـه ای مشـتمل بـر ادعیـه و احـراز و ز
یارت آن بزرگواران می باشد. ز

]آستان قدس رضوی: 32297[26  

؛ محمدتقـی دانش پـژوه. تهران: انتشـارات دانشـگاه تهران،  یه کتابخانـه مرکـزی دانشـگاه تهـران. ایـرج افشـار 25 . نسـخه های خطـی: نشـر
1358ش.،  167/8.

26 . فهرسـت نسـخه هـای خطـی اهدائـی حضـرت آیـة اهلل العظمـی سـید علـی خامنـه ای. محمـود فاضـل یـزدی مطلـق؛ محمدحسـن 
یان؛ علی علیزاده؛ محمدوفادار مرادی. مشهد: اداره موزه های آستان قدس رضوی، 1390ش.، جلد 6، ص.  نوری نیا؛ حسین خباز
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