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مدير محترم مركز پژوهشى ميراث مكتوب
سالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته

از  و  ميداريم  تقديم  شما  به  را  خود  درودهاى  بهترين 
خداوند عز و جل دوام توفيقات شما را خواهانيم. براى 
ما ماية خوشوقتى است كه با مركز شما همكارى علمى و 
فرهنگى داشته باشيم و از انتشارات ارزشمند شما بهره ور 
باشيم. از ارسال نشريه هاى گزارش ميراث (ش 8ـ9) و 

آينة ميراث (ش 37) نيز سپاسگزارى مى كنيم.
با نهايت احترام
مدير اجرايى مركز جمعة الماجد (دبى)
دكتر محمد ياسر عمرو
2008/5/3م

جناب آقاي دكتر ايراني
با سالم 

شمارة  در  منتشرشده  مطلب  در  مي شود  يادآور  احترامًا 
19ـ20 ماهنامة وزين گزارش ميراث، با عنوان «چندنكته 
در سندپژوهي و نقدي بر بازخواني(!) يك سند»، پاورقي 
مقاله اي  كتابشناسي  نشاني  به  اشاره  يعني  مقاله،  اصلي 
كه در اين نوشتار مورد بررسي قرار گرفته، چاپ نشده 
است. خواهشمند است اين موضوع در اولين شماره پس 
از اين تذكر داده شود و در صورت امكان در سايت مركز 

در ذيل همين شماره (19 و 20) افزوده شود.
عنوان مقاله نقدشده: اميد رضايي، «بررسي و مطالعه 
با  سمناني  عميدالملك  ركن الدين  قاضي  وقفية  تطبيقي 
چند وقفنامة چندساله»، وقف، ميراث جاويدان، س 15، 

پاييز 1386، ش 59، صص101-66.
 با احترام
سروش هاشمي

حضور ارجمند جناب آقاي اكبر ايراني
مدير محترم مركز پژوهشي ميراث مكتوب

و  علمي  ارزندة  كارهاي  در  توفيقتان  آرزوي  و  سالم  با 
فرهنگي، به آگاهي مي رساند:

ميراث  دوستداران  انجن  در  عضويتم  درخواستنامة 
لطف  با  و  تكميل  سال 1385ش  زمستان  در  را  مكتوب 
جناب آقاي دكتر علي  اشرف صادقي كه عازم بازگشتن از 
سفر كوتاهشان به ژاپن بودند براي مركز محترم پژوهشي 
ميراث مكتوب فرستاده، اما در اين فاصله توفيق اهداي 

سهمي براي اين هدف خجسته نيافته بودم.
و  انجمن  اين  اعالم شدة  اهداف  به  كه  اعتقادي  با 
و  معرفي  در  آن  فعاليت هاي  گسترش  به  كه  اشتياقي 
ميراث  پربهاي  گنجينة  از  بيشتري  هرچه  ذخاير  انتشار 
كار  نتيجة  كه  اكنون  دارم،  فارسي  زبان  و  ايران  مكتوب 
رشيدالدين  گرانقدر  اثر  بيان الحقايق،  كتاب  تصحيحم، 
سوي  از  پاكيزه  و  آراسته  صورتي  به  همداني،  فضل اهللا 
كه  دارد  خواهش  است،  شده  منتشر  پژوهشي  مركز  آن 
اثر  اين  تصحيح  و  تحقيق  حق  عنوان  به  كه  را  هرآنچه 
تعلق مي گيرد به نام سهم اهدايي ام براي حمايت «انجمن 
دوستداران ميراث مكتوب» و برنامه ها و اهداف متعالي 
آن بپذيرند و به حساب اين انجمن واريز فرمايند. تأديه 
و واريز اين وجه به حساب ياد شده در حكم پرداخت به 

اين دوستدار خواهد بود.
با امتنان و احترام
هاشم رجب زاده


