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مصحفى به خامة صاحب راحةالصدور
على صفرى آق قلعه
چندى پيش در پى بررسى برخى آرايه ها و اصطالحات 
نسخه شناسى در مصحف هاى قرآن كريم رجوعى داشتم 
سده هاى  خطى  «قرآن هاى  مشخصات:  (با  مقاله اى  به 
رضوى»،  قدس  آستان  ششم  ـ  پنجم  ـ دوازدهم/  يازدهم 
مسلسل  شمارة  اسالمى،  هنر  دوفصلنامة  فراست،  مريم 
از  نفيس  مصحف  هفت  دربارة  كه  صص 7ـ24)  ششم، 
گنجينة مصاحف كتابخانة آستان قدس حضرت رضا (ع) 

نگاشته شده است.
در ميان اين مصاحف، يك مصحف جامع بسيار نفيس 
(به شمارة 2261) وجود دارد كه نام كاتب و مذّهب آن 
جلب توجه مى نمايد ولى نويسندة مقالة مذكور به هويت 
سال  در  نسخه  است.  نكرده  اشاره اى  هيچ  نام  دو  اين 
شده  كتابخانه  وقف  (ره)،  خمينى  امام  توسط  1363ش 
و لذا در فهرست گلچين معانى (راهنماى گنجينة قرآن، 
تأليف احمد گلچين معانى، مشهد، كتابخانة آستان قدس، 
[بى تا، تاريخ مقدمه: 1347ش]) معرفى نشده است. مترَجم 
هم نيست و لذا در فهرست محمد آصف فكرت (فهرست 
نسخ خطى قرآن هاى مترجم كتابخانة مركزى آستان قدس 
آستان  مركزى  كتابخانة  انتشارات  مشهد،   ،«1» رضوى 
قدس رضوى، 1363ش) شناسانده نشده است؛ و از آنجا 
كه مذّهب نسخه از اديبان و هنرمندان بنام روزگار خود 

بوده است، شناسايى آن ضرورى مى نمود.
نكشد  درازا  به  اين  از  بيش  سخن  رشتة  اينكه  براى 
مصحف را  اين  انجامة  صفحة  تصوير  مقابل»  در «شكل 

مى شود: «و  خوانده  چنين  نسخه  انجامة  داده ايم.  نمايش 
فرغ من كتابته العبد الراجى رحمة ربه تعالى احمد بن محمد 
و  ثمانين  و  ست  سنة  من  ربيع االول  فى  الراوندى  على  بن 
نبيه  على  مصليًا  و  نعمه  على  تعالى  هللا  حامداً  ماية   خمس 
محمد و آله و اصحابه اجمعين غفر اهللا له و لوالديه و لمن 

دعا له بالخير و لجميع المؤمنين انه يسمع و يجيب.»
و در دو كتيبة راست و چپ اين جدول نوشته شده: 
رحمةاهللا  الى  المحتاج  عباداهللا؛  اضعف  تذهيبه  من  فرغ  «و 
ثمانين و  سبع و  سنة  شهور  سليمن فى  محمد بن على بن 

خمس مايه.»

مى بينيم كه نام مذّهب نسخه «محمدبن على بن سليمان 
الراوندى» است كه دقيقًا برابر با نام صاحب راحةالصدور 
يعنى  ــ  نسخه  كاتب  نام  دربارة  اما  است.  آيةالسرور  و 
همين  عين  نيز  ــ  الراوندى»  على  بن  محمد  بن  «احمد 
در  خود  (دايى)  خال  دو  از  يكى  براى  راوندى  را  نام 
تربيت كنندة  را  او  و  كرده  ذكر   (39 (ص  راحةالصدور 
افضال  كمال  به  ذوالجالل،  «...ملك  است:  خوانده  خود 
بزرگى  و  برگماشت  را  يكى  خويش  بندگان  خاصان  از 
را بداشت كه شير تربيت از پستان دولت او خوردم... و 
اگرچه به حكم "من علَّمك حرفًا صيَّرك عبداً" من بندة 
شفقت  روى  از  و  منست  خال  او  نسبت  روى  از  اواَم، 
پدرست؛ موالنا ولى االنعام... ابوالفضل احمدبن محمدبن 

على الراوندى دام ظله...»
راوندى در همانجا (ص 40) ضمن برشمردن فضايل 
خال خود مى نويسد: «... و او را درين معنى تصانيف و در 
فقه و خالف و تفسير و حديث و لغت و شعر پارسى و 
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تازى استاذست و در خط و لغت اظهر من الشمس است 
كه مانندش نه كس ديد و نه شنيد...»

كه  دارد  اشاره  40ـ41)  صص  (همانجا،  ادامه  در  و 
«مدت ده سال در خدمت او بودم و عيون شهرهاى عراق 
علمى  نمودارش  كه  شدم  چنان  خط  علم  در  بپيمودم؛ 
[كذا] درين كتاب شمه اى روشن شود. هفتاد گونه خط 
را ضبط كردم و از نسخ مصحف و تذهيب و جلد كه 

بغايت آموخته بودم كسبى مى كردم...»
مواردى كه ذكر شد، شامل قرائنى است در تأييد اين 
قدس  آستان  كتابخانة   2261 شمارة  مصحف  كه  نكته 
وى  خال  قلم  و  راحةالصدور  صاحب  خامة  به  رضوى 
از  ديگرى  مواضع  در  راوندى  اينها  بر  عالوه  مى باشد. 
كتابش باز هم به ذكر اين گونه اطالعات پرداخته است. 
از جمله در جاى ديگر (همان، صص 43ـ44) به تبحر 
خال ديگرش در خط اشاره دارد و اينكه پادشاه سلجوقى 
خط  آموختن  به  وى  نزد  طغرل  ارسالن  بن  طغرل   بن 
يك  نگارش  به  آموزش  از  فراغت  از  پس  و  پرداخت 
به  را  آن  از  بخش هايى  «تكحيل»  و  كرد  تبرك  مصحف 
و  سبع  سنة  تاريخ  به  چون  و   ...» نمود:  محول  راوندى 
افتاد،  خط  هوس  را  شهيد  سلطان  خمس مايه  و  سبعين 
موالنا صدر امام كبير... استاذ الملوك و السالطين محمود 
بن محمد بن على الراوندى را كه خال دعاگوست تفقد 
چون  و  داشت...  ارزانى  استاذى  تشريف  را  او  و  فرمود 
خط منسوب شد [كذا]، تبرك كرد به كالم رب العالمين... 
و اين دعاگوى بدان سبب از آن حضرت تقريب و ترحيب 
يافت و تكحيل نوشتة او بيشتر مرا فرمودى كه به سبب 

معرفت خط، آنچ دعاگوى كردى بهتر نمودى...».
نكته اى كه در اينجا الزم به ذكر مي نمايد اينكه اصطالح 
«تكحيل» كه راوندى در اينجا به كار برده، امروزه با نام 
«تحرير» (و گاهى «دورگيرى») خوانده مى شود. مى دانيم 
كه واژة «تكحيل» به معنى سرمه كشيدن است، اما معنى 
اصطالحى آن همين دورگيرى قطعات خط است كه با 
معناى لغوى تناسب دارد و عبارت ذيل از ترجمة تاريخ 
يمينى (ص 388 چاپ جعفر شعار) نيز ــ كه در ضمن 
مى كند:  تأييد  را  آن  ــ  آمده  غزنه  مسجد  بناى  توصيف 
زر  از  خطى  آن  مربعات  از  مربعى  هر  پيرامن  و   ...»

دركشيدند و به الژورد تكحيل كردند...»
جالب  و  است  نيامده  دهخدا  لغتنامة  در  معنى  اين 

اينكه در آنجا ذيل مدخل «تكحيل كردن» همين عبارت 
ترجمة تاريخ يمينى نقل شده و در معنى آن آمده: «سرمه 
سرمه اى  در چشم كردن. ُكحل در چشم كردن و مجازاً 
بايد  كه  كردن.»  رنگ  الجوردى  را.  چيزى  كردن  رنگ 

تصحيح شود.
را  راوندى  توصيفات  نخستين بار  براى  كه  پيش  سال ها 
دربارة هنرش مى خواندم، خيلى دوست  داشتم نمونه اى 
از آن را به ديدگان ببينم و اينك از راه ديدار همين چند 
صفحه درمى يابم كه به هيچ روى گزافه گويى نكرده است 
و به راستى مصحفى زيبا و باشكوه پرداخته كه نمودارى 
هجرى  ششم  سدة  در  ايرانى  تذهيب  شيوة  از  درخشان 
قلم  نگارش  از  برجسته  نمونه اى  نيز  نسخه  خط  است. 

نسخ در آن روزگار است.
فى الجمله اين مصحف شريف از غنايمى است كه از 
آسيب هاى روزگار بركنار مانده و در كنار دانش نگارش 
قرآن كريم ــ كه در مصحف هاى آن روزگاران دقيق تر از 
مصحف هاى چاپى امروزين رعايت مى شد ــ نشانه هايى 
سرزمين  اين  بزرگ  هنرمندان  و  اديبان  از  يكى  هنر  از 
چند  جز  كه  افسوس  است.  كرده  منتقل  امروزيان  به  را 

صفحه اى از آن تاكنون منتشر نشده است.

معرفى نسخة خطى جامع اللغات
حميد جعفرى

مقدمه
كه  است  فارسى  به  عربى  فرهنگ هاى  از  جامع اللغات 
در سدة سيزدهم هجرى در سه جلد تأليف شده است. 
مؤلف كتاب با توجه به آن چه در پايان جلد دوم آمده، 
مى برده  سر  به  يزد  در  كه  است  ندوشنى  محمدجعفر 
«مال  دوم  جلد  آغاز  صفحة  در  كتاب  مؤلف  نام  است. 

محمد جعفر لغوى» ذكر شده است.
لغوى  و  صرفى  ويژگى هاى  مورد  در  كتاب  اگرچه 
نوشته  ساده  نثرى  با  فارسى  زبان  به  است،  عربى  زبان 
مى شود،  دريافت  هم  كتاب  نام  از  چنان كه  است.  شده 
كه  است  محققان  براى  غنى  منبعى  جامع اللغات  كتاب 
و  مصدرى  از  اعم  عربى  واژه هاى  مختلف  صورت هاى 

فعلى و حرفى را به همراه معانى آن ها ذكر مى كند.
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با توجه به اين كه بخش هاى مختلف كتاب به ترتيب 
حروف تهجى آمده و به ترتيب حرف آغازين و پايان هر 
واژه ذكر شده، يافتن واژه ها در آن آسان مى نمايد و از 
آنجا كه از فرهنگ هاى مختلف جهت نوشتن اين كتاب 
بهره برده شده، پژوهنده را از مراجعه به آثار ديگر بى نياز 

مى كند.
اين فرهنگ جامع در فهرست نسخه هاى خطى كتابخانة 

وزيرى (جلد پنجم) اين گونه معرفى شده است:
جلد اول با شمارة 3744 و شمارة عمومى 25524.

نستعليق تحريرى مؤلف (ظاهراً)، عنوان و نشانه ها به 
شنگرف، كاغذ فرنگى، 708 برگ و 18 سطر، 11 × 17 با 
جلد مقوايى، روكش كاغذ آبى، درون كاغذ سفيد، عطف 

تيماج زرد 15 × 21.
جلد دوم با شمارة 3745 و شمارة عمومى 25525.

مشخصات كلى اين جلد نيز همان است كه در مورد 
جلد اول ذكر شد، با اين توضيح كه تعداد برگ هاى اين 

جلد 483 برگ است.
جلد سوم با شمارة 3746 و شمارة عمومى 25526.

اين جلد نيز با همان مشخصات در 552 برگ نوشته 
شده است. (شيروانى، محمد، فهرست نسخه هاى خطى 
تابان،  چاپخانة  تهران،  جلد)،  (پنج  يزد  وزيرى  كتابخانة 

1350، صص 1779ـ1779).
نسخة خطى جامع اللغات، شمارة صفحه ندارد، ولى 
برگ،   708 اول  جلد  كتابخانه،  يادداشت هاى  اساس  بر 
جلد دوم 483 برگ و جلد سوم 552 برگ دارد كه روى 

هم 1743 برگ مى شود.

جلد اول
كتاب با اين عبارات آغاز مى شود: 

هذا الكتاب جامع اللغات
بسم اهللا الرحمن الرحيم رّب يّسر يا كريم و اتمم بالخير 
يا عظيم. الحمدهللا جعل لغة العرب اشرف اللغات و الصلوة و 

اسالم على محمد «ص» و آله الهداه.
بنابر آنچه مؤلف در صفحة اول مى نويسد اين كتاب 
كه  است  خاتمه  يك  و  مقصد  سه  و  مقدمه  يك  شامل 
صرفى  اصطالحات  و  قواعد  از  بعضى  بيان  در  مقدمه 
ثالثى  ابواب  مصادر  معانى  بيان  در  اول  مقصد  است. 
مجرد و مقصد دوم در بيان معانى مصادر ثالثى مزيد و 

ابواب رباعى مجرد و رباعى مزيد و مقصد سوم در بيان 
معانى اسماء غيرمصدرى است و خاتمه نيز در بيان معانى 

حروف و اسماء افعال و معانى افعال غيرمشتق.
اين مطالب تقريبًا به عينه در ابتداى جلد دوم هم آمده 
است و در اين بخش مؤلف به برترى زبان عربى نسبت 
به ساير زبان ها اشاره كرده و انگيزة خود را به جمع آورى 
لغات عربى، همين موضوع ذكر كرده است و چند صفحه 

بعد بر اين موضوع تأكيد ورزيده است.
در  دارد،  اشاره  كتاب  آغاز  در  مولف  كه  همان گونه 
مقصد اول، معانى مصدرهاى ابواب ثالثى مجرد را آورده 
است. نكتة حائز اهميت، توضيحات جامعى است كه در 
مورد هر يك از مصدرها در اين كتاب ديده مى شود. در 
اين بخش به ترتيب حروف تهجى، مصدرهاى باب  هاى 

ثالثى مجرد با توجه به الم الفعل آمده است.
مقصد اول با «باب الهمزه و فصل البا» و واژة «بدء» 
آغاز مى شود و با «باب الياء فصل الهمزه» و واژة «يدى» 
به پايان مى رسد. اين مقصد بيش از هفتاد درصد از جلد 
اول كتاب را به خود اختصاص داده است. نكتة جالب در 
اين بخش رعايت ترتيب الفبايى واژه ها است كه در هر 
فصل بر اساس حروف آغازى مصدرها عمل شده است. 
به عنوان مثال «باب البا»، با «ابب» (به معنى آماده شدن از 
براى رفتن) شروع و با «هيب» (به معنى بزرگ داشتن و 

ترسيدن) تمام مى شود. 
مصادر  اساس  بر  مؤلف  بخش  اين  در  ثانى:  مقصد 
مجرد، مصادر مزيد آن را مى نويسد؛ مثًال «برء»: «المبارءه» 

به معنى از يكديگر شدن و از يكديگر جدا شدن.
افعال  و  مصدرها  معانى  به  پرداختن  از  پيش  مؤلف 
اسما و حروف، ابتدا توضيحات مختصرى در مورد هر 
اشاره  دوم  جلد  ابتداى  در  خود  چنانكه  و  مى دهد  يك 
دارد، قواعد و اصطالحاتى را كه دانستن آن بر شخص 

لغوى الزم است، بيان مى كند.

جلد دوم
در صفحة آغازين جلد دوم كتاب آمده است: كتاب معانى 

االلفاظ تأليف جناب آقاى مال محمد جعفر لغوى.
جلد دوم با اين عبارات آغاز مى شود: بسم اهللا رب يسر 
يا كريم و تمم بالخير يا عظيم الحمدهللا رب العالمين و الصلوة 

على نبيه محمد و اهل بيته اجمعين.



16
دورة دوم، سال سوم، شمارة 25 و 26، مهر و آبان 1387

در مورد كتابت اين نسخه قابل ذكر است كه به نظر 
مى رسد كاتب پس از نگاشتن بخشى از كتاب خسته شده و 
با شتاب جلدهاى دوم و سوم را به پايان رسانده است. در 
اين جلد نيز كلمات با توجه به حروف تهجى و با رعايت 

فاءالفعل و الم الفعل مرتب شده اند. به عنوان مثال:
باب الميم فصل الهمزه: اتم (اولين واژة اين باب) ! يوم 

(آخرين واژة اين باب)
باب الواو فصل الهمزه: ابو! هرو

باب الياء فصل الهمزه: ابى (به معنى سر باز زدن)! يدى
آمده  مزيد  رباعى  و  مجرد  رباعى  مصادر  آن  از  پس 
است. مثل «الثاثاه» به معنى سيراب گردانيدن يا «الذبذبه»: 

به معنى جنبيدن.
«العنونه»  واژة  با  و  مجرد  رباعى  مصادر  با  جلد  اين 
نيز  آخر  در  مى رسد   پايان  به  كردن)  عنوان  را  (كتاب 
اهللا  رحمة  الى  الراجى  مؤلفه  يد  على  تم  قد  است:  آمده 
الملك االكبر ابن محمدحسين، محمدجعفر النوشنى االصل، 
اليزدى المسكن. اللهم اغفر له و لوالديه و لجميع المؤمنين و 

المؤمنات آمين آمين آمين يا رب العالمين.

جلد سوم
ثالث  مقصد  به  و  مى شود  آغاز  مقدمه  بدون  سوم  جلد 
بسم اهللا  است:  آمده  جلد  اين  ابتداى  در  دارد.  اختصاص 
الرحمن الرحيم الحمدهللا رب العالمين و الصلوة و السالم على 
اسماء  معانى  بيان  در  ثالث  مقصد  الطاهرين.  آله  و  محمد 
مجرد،  خماسى  و  رباعى  و  ثالثى  از  غيرمصدريه  متمكنه 

اكان مزيداً فيه جامداً كان او مشتقًا.
ابتدا  بخش،  اين  در  مى نويسد،  مؤلف  كه  همان گونه 
ريشة واژه و معنى آن ذكر مى شود و سپس كلماتى كه از 
اين واژه مشتق شده اند، بيان مى شود. در واقع اين جلد 

شامل بخش هاى زير است:
1. ذكر اسامى غيرمصدرى اعم از ثالثى، رباعى و خماسى 
مجرد و مزيد كه بيشترين صفحات اين جلد (تقريبًا 

سه چهارم كتاب) را به خود اختصاص داده است. 
2. خاتمه: در بيان معانى حروف و اسماء افعال و افعال 

غيرمشتق.

دربر  را  كتاب  يك چهارم  حدود  كه  كتاب  خاتمة 
مى گيرد، به موضوع معانى حروف و آنچه متضمن معنى 
است،  غيرمشتق  افعال  معانى  و  افعال  اسماء  و  حروف 
حروف  مورد  در  بخش  اين  توضيحات  دارد.  اختصاص 
معنى  مؤلف  و  است  توجه  خور  در  نيز  افعال  اسماء  و 
مختلف آنها را در كنار هر واژه ذكر كرده است. به عنوان 
نمونه در مورد «اذا» مى نويسد: به كسر همزه «چون» و به 
اين معنى از ادات شرط است و «وقتى» و به اين معنى 
و  است  «مفاجاه»  معنى  اين  به  و  ناگاه  و  است  «ظرف» 

«پس» و به اين معنى به منزلة «فاء جزاء» است.
هم چنين در مورد ضمير متكلم «انا» آورده است: به فتح 
همزه و نون و به الف مكتوبه غيرملفوظه در آخر، ضمير 
متكلم وحده است به معنى «من» و اصل آن «ان» به فتح 
همزه و سكون نون است. نون را فتح داده اند للفرق بينها و 
بين ان الناصبه و الف در آخرش زياد كرده اند از براى بيان 
حركت. يا حرف «كال» كه در مورد آن آمده است: به فتح 
كاف و تشديد الم، حرف «ردع» است به معنى «باز ايست 

از اين كار» و به معنى «حقا» نيز آمده است.
مورد  كتاب  تأليف  در  مؤلف  اشاره  بنابر  كه  منابى 
استفاده قرار گرفته است، عبارت اند از: صحاح، قاموس، 
طراز، مصباح المنير، مجمع البحرين، تاج المصادر، منتخب، 

كنز و مهذب االسماء.
بدين گونه  است؛  مؤلف  امانت دارى  توجه  قابل  نكتة 
ياد  را  آن  برده،  بهره  پيشين  فرهنگ هاى  از  هرجا  كه 
نموده است. به عنوان نمونه زير واژة «بساء» آورده است! 
«... فى "ص" ناقه بسوء ال تمنع الحالب» كه «ص» مخفف 
فرهنگ صحاح است و اين موضوع را مؤلف در ابتداى 

جلد اول ذكر كرده است.
در پايان جلد سوم آمده است: خاتمه الكتاب و اهللا 
يوم  عصر  فى  مؤلفه  يد  على  تم  قد  و  للصواب  الموفق 
الخميس اشهر جمادى االولى من شهور سنه 1258 اللهم 

اغفر له و لطالبه.
ميكروفيلم  جامع اللغات  كتاب  از  اين كه  پايانى  نكتة 
هم تهيه شده كه در كتابخانة آستان قدس رضوى موجود 

است.
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فردهاي آستانه شيخ صفي اردبيلي
عمادالدين شيخ الحكمايي
تاكنون درباره آثار ارزشمند متعلق به بقعه شيخ صفي الدين 
فهرست  از  است،  شده  منتشر  بسياري  مطالب  اردبيلي 
نسخه ها و قرآنها گرفته تا آثار موزه اي و اسناد منحصر به 
فرد آن، اما تا آنجا كه مي دانم اشاره اي به سياهه هاي دخل 
و خرج يا به اصطالح فردهاي آستانه نشده است. نظر به 
اهميت اين آثار، و به اميد آن كه بتواند توجه پژوهشگران 

را به خود جلب كند، اين يادداشت تقديم مي گردد. 

در سال 1351ش دو صندوق حاوي اوراق و اسناد 
از آستانه شيخ صفي به موزة ملي منتقل شد. يك صندوق 
در  را  قضايي  و  ديواني  كهن  سند  و  طومار  حدود 650 
بر مي گرفت كه فهرست آنها توسط نگارنده تهيه شده و 
به زودي منتشر مي گرد. اما صندوق دوم حاوي چند هزار 
برگ سياهه هاي دخل و خرج بقعة شيخ صفي بود و هر 
دسته از اين اوراق مجزا در ميان دو جلد (بين الدفتين و 

بدون صحافي) قرار گرفته و با نخ بسته شده بود. اندازة 
اين اوراق به صورت يكسان حدود 13 × 21/5 سانتي متر 
و متعلق به فاصلة سالهاي 1004 تا 1195هجري قمري و 
حدود 190 سال را در بر مي گيرد. اين سياهه ها كه عمدتًا 
به سياق نوشته شده است، ظاهرا به صورت منظم و سال 
زماني  فاصله  از  اكنون  اما  است.  مي شده  فراهم  سال  به 
مجموعه  اين  در  زير،  سالهاي  به  مربوط  اوراق  يادشده، 

وجود ندارد1:
1005، 1008، 1009، 1012 تا 1015، 1040، 1043، 
 ،1102  ،1100  ،1098  ،1072  ،1070،  1068  ،1066
تا  تا 1145، 1146   1139 ،1131 ،1106 ،1105 ،1103
 ،1192 تا   1179  ،1177 1174تا   ،1172  ،1171  ،1170

1193 و 1194.
 اگرچه احتمال مي رود كه برخي از بسته هاي مربوط 
برخي موارد  در  اما  باشد،  شده  گم  يادشده  سالهاي  به 
نيز مي توان رابطة مستقيمي بين نواقص اين مجموعه با 
تحوالت سياسي اجتماعي يافت، براي نمونه مي توان به 
نقص فاصله سالهاي 1145 يعني سال سقوط صفويان تا 

سال مرگ نادر، 1170ق اشاره كرد.
مطالعات  براي  ارزشمندي  بسيار  منبع  مجموعه  اين 
اين  اجتماعي  و  اقتصادي  تاريخ  و  بقعه  تحوالت  تاريخ 
دوره به شمار مي آيد. موضوعات يادشده در اين اسناد را 

مي توان در موارد ذيل دسته بندي كرد. 
درآمد و مصارف موقوفات آستانه (حمام ها، عمارت ها، 

مزارع و مواضع و تعميرات) 
خريداري ملك و روستا و آسيا و مزرعه توسط متوليان 

و وكالي آستانه از حاصل درآمد موقوفات آستانه،
اجاره نامه ها، نذورات، حق التوليه ها، مقّرريهاي مشايخ، 
حق التدريس  صوفيان،  تحويلداران،  حافظان،  خادمان، 
بيماران،  معالجة  حقوق  صحاف،  و  كتاب دار  مدرس، 
و  فّراش خانه،  بقعه،  مايحتاج  ديگر  و  اطعام  مخارج 

سيورغالها. 
و  مركب،  حق التحرير،  به  مربوط  هزينه هاي  ذكر  نيز 
مجموعه  اين  سياهه ها،  اين  در  دفتر  و  كاغذ  هزينه هاي 
بدل  نسخه شناسي  مطالعات  براي  ارزشمند  منبعي  به  را 

كرده است. 
نقص  استخراج  براى  حاتمى  فاطمه  خانم  گرامى  همكار  از  سپاس  با   .1

سالها و موضوعات.


