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چکیده:چاپ نسخه برگردان نفایس نسخ خطی کتابخانه ها تقریبا 
از اوایل دوره پهلوی اول در ایران رایج می گردد. در این میان یکی 
کتابخانه  یعنی  ایران  کتابخانه های  قدیمی ترین  و  بزرگترین  از 
آستان قدس رضوی به صورت ویژه ای در این راه قدم گذاشته و آثار 
ارزشمندی را به این شیوه چاپ و منتشر می نماید. مقاله حاضر به 
بررسی این فرایند و همچنین تاریخچه چاپ نسخه برگردان یکی 
از مهمترین قرآن های خطی این کتابخانه که به قرآن خطی شماره 

)4( معروف است و البته ناکام می ماند می پردازد. 
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چاپ نوشت )1(

لعـل شـاطری  مصطفـی  دکتـر  آقـای  لطـف  مرهـون  مقالـه  ایـن  انتشـار  در 
هسـتیم که با محبت خود بخشـی از اسـناد مربوط به این قرآن را از مرکز 
اسـناد و مطبوعات آسـتان قدس رضوی برای من تهیه نمود. همچنین 
کـه  دارم  را  قدردانـی  و  تشـکر  کمـال  نیـز  یمی نیـا  کر مرتضـی  دکتـر  از 
باره آنرا در اختیارم گذاشتند  یری از قرآن شماره )۴( و اطاعاتی در تصاو
یز و با محبت آقای اسماعیل مهدوی راد و همکارانشان  و از دوست عز
در کتابخانـه تخصصـی ادبیـات کـه دو کتـاب »یادنامـه اسـتاد زنده یـاد 
دکتر احمدعلی رجایی بخارایی» و »سوره مائده از قرآن کوفی با ترجمه 
« را برای استفاده حقیر اسکن و برای من ارسال نمودند نیز کمال  استوار

تشکر و قدردانی را دارم.



Notes on Book Publishing)1( 
A look at the Unfinished Facsimile Publish-
ing of the Qur›an Manuscript Number of4 in 
Astan Quds Library
Majid Gholami Jaliseh

Abstract: The facsimile publishing of exqui-
site manuscripts in libraries became common 
in Iran almost from the beginning of the first 
Pahlavi period. In the meantime, one of the 
largest and oldest libraries in Iran, the Astan 
Quds Razavi Library, has taken a special step 
in this way and has published valuable works in 
this way. This article examines this process as 
well as the history of the facsimile publishing of 
one of the most important 
 Quranic manuscript of this library, which is 
known as Manuscript of Quran No. 4, and of 
course it was not finished.
Keywords: Facsimile - Ahmad Rajaei Bokharai 
- Astan Quds Razavi - Iran Culture Founda-
tion - Ali Akbar Saeedi Sirjani -  Manuscript of 
Qurans No. 4 - Parviz Natal Khanlari

طباعة الكتب )1(
إطالة عى تعّثر طباعة استنساخ النسخة القرآنّية رقم 4 يف العتبة 

ّية املقّدسة الرضو
جميد غالمي جليسة

اخلالصة:شـاعت وازدهرت طباعة الكتب املستنسـخة من نفائس 
العهـد  أوائـل  منـذ  اإليرانّيـة  املكتبـات  يف  املوجـودة  املخطوطـات 
ّيـة  الرضو العتبـة  السـياق حتّتـل مكتبـة  . ويف هـذا 

ً
يبـا تقر الهپلـوي 

كبـر وأقدم املكتبـات اإليرانّية  املقّدسـة مكانهتـا اخلاّصـة باعتبارهـا أ
كانـت هلـا مسـامهاهتا املمّيـزة يف هـذا املجـال، حيـث قامـت  الـي 

بطباعة ونشر الكتب القّيمة من هذا النوع.
يخ  واملقـال احلـايل يتنـاول هـذه العملّيـة بالبحـث، مع اسـتعراض تار
مي  الكـر القـرآن  خمطوطـات  أهـّم  مـن  واحـدة  وطباعـة  استنسـاخ 
ّيـة، وهـي النسـخة القرآنّيـة الـي حتمـل  واملوجـودة يف املكتبـة الرضو
الرقم )4(، وهي املحاولة الي مل يكتب هلا أن تكتمل بصورٍة ناجحة.
يـد  )البر الفاكـس  املخطوطـة،  استنسـاخ  األساسـّية:  املفـردات 
ّيـة،  الرضو املقّدسـة  العتبـة  البخـارايئ،  رجـايئ  أمحـد  يـري(،  التصو
كبر سـعيدي سـيرجاين، القرآن رقم  مؤّسسـة الثقافة اإليرانّية، عيل أ

يز ناتل خانلري. 4، خمطوطات النسخ القرآنّية، پرو
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درآمد
چاپ نوشـت مجموعه ای از یادداشـت های کوتاه و بلند اسـت که چاپ به مثابه یک رسـانه و مرکزیت 
یخـی، سیاسـی، اجتماعـی، دینـی و ...  را در قلب خـود مد نظر دارد و از این  ی از اتفاقـات تار ثقـل بسـیار
منظر به معرفی کتاب ها و بیان وقایع مهمی می پردازد که به نوعی چاپ در آنها دخیل و یا تأثیر داشته 

است. 

در اولیـن یادداشـت از بـاب تبـرک و تیمـن توفیـق حاصـل گردیـد که ضمـن بیان اولین تالش هـا در چاپ 
چـاپ  نافرجـام  تالش هـای  داسـتان  رضـوی  قـدس  آسـتان  کتابخانـه  نفیـس  قرآن هـای  نسـخه برگردان 
نسـخه برگردان یکی از مشـهورترین نسـخه های خطی قرآن در این گنجینه یعنی قرآن شـماره )4( را بازگو 

کنم. 1

کسیمیله، چاپ عکسی و یا نسخه برگردان فا
)Facsimile( متشکل از دو واژه التین )Fac( و )simile( به معنی ایجاد کپی مشابه از یک نسخه خطی، 
یخـی مشـخص اسـت کـه در زبـان فارسـی معادل هایـی چون چاپ  کتـاب و یـا نقشـه قدیمـی بـا ارزش تار
ی بود که  عکسی، گراور و یا نسخه برگردان برای آن استفاده می شود، معادل نسخه برگردان معادل ابتکار
مرحوم ایرج افشار برای این واژه مورد استفاده قرار داد و امروز بیش از هر اصطالح دیگری شایع است. 

ایـن نـوع از چـاپ نسـخه های خطـی بـا هـدف در دسـترس قـرار دادن تصویـر نسـخه  خطی بـا ویژگی های 
ی خط مؤلف، منحصر بفرد بودن،  مهمی چون خط مؤلف، کتابت نزدیک به زمان تألیف، کتابت از رو
، مضبـوط بـودن، ویژگی هـای فیزیکـی مهـم، آرایه هـای هنـری، دقایـق  کتابـت توسـط دانشـمندی مشـهور

رسم الخط و یا به خط کاتبی مشهور بودن صورت می گیرد.2

از قدیمی ترین کتاب هایی که به این شیوه در ایران منتشر شده است می توان از کتاب »تحفه الوزراء« یا 
»اندرزنامه« منسوب به اسدی طوسی )د ح645ق.( اشاره نمود که به خط خوش نویس معروف میرعماد 
کتابـت شـده و بـه اهتمـام سـیدنصراهلل تقـوی در 12 صفحـه رنگـی بـه سـال 1314 در چاپخانـه  حسـنی 

مجلس به صورت گراور به چاپ رسیده است. 3

آهسـته آهسـته چاپ و انتشـار نسـخه های خطی به این شـکل در ایران باب گردیده تا بدانجا که شـاهد 
هسـتیم برخـی از ناشـران صاحب نـام چـون بنیـاد فرهنـگ ایـران در مجموعـه خـود فصلـی در خصـوص 

1 . این قرآن در آن زمان به شـماره موقت )۴( شـناخته می شـد ولی در حال حاضر به شـماره 1732 در گنجینه کتابخانه آسـتان قدس 
رضوی ثبت شده است. 

یژگی هـای یـک نسـخه بـرای نسـخه برگردان شـدن رجـوع کنیـد بـه مقالـه: چـاپ نسـخه برگردان  گاهـی بیشـتر در خصـوص و  2. جهـت آ
. بخارا، شماره 3، آذر و دی 1377، صص. 23۴-228. مخطوطات. ایرج افشار

3 . نسخه برگردان های متون علمی چاپ ایران. نادر مطلبی کاشانی. نامه بهارستان. پاییز و زمستان 1379، شماره 2، صفحه 91. 
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از نسـخه های خطـی  کـرده و بـه صـورت جـدی بـه چـاپ نسـخه برگردان هائی  بـاز  آثـار  انتشـار اینگونـه 
شاخص و مهم ایرانی اقدام می کند، که فهرست این نسخه ها به قرار زیر است: 

ک« نسـخه برگردان چهـل و شـش ورق از تفسـیری بی نـام و بـا مؤلفـی مجهـول، کتابـت  1- »تفسـیر قـرآن پـا
شده در حدود 450قمری و متعلق به دانشگاه الهور منتشره در سال 1345

ی چـاپ نسـخه برگردان نسـخه کتابخانـه  یـه« ابومنصـور موفـق بـن علـی هـرو 2- »االبنیـه عـن حقایـق االدو
عمومی وین به خط اسدی طوسی منتشره در سال ]1344[

ی نسـخه مکتـوب بـه سـال  ئیه«سـید اسـماعیل جرجانـی از رو 3-  »االغـراض الطبیـه والمباحـث العال
789قمری محفوظ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، منتشر شده به سال 1345

ی نسـخه مکتوب به سـال 601قمری  ی از رو 4- »السـامی فی االسـامی« احمد بن محمد میدانی نیشـابور
محفوظ در کتابخانه ابراهیم پاشای ترکیه منتشره به سال 1345

یـم« ابوبکـر عتیـق سـورآبادی نسـخه خطـی مکتـوب بـه سـال 523قمـری محفـوظ در  5- »تفسـیر قـرآن کر
کتابخانه دیوان هند لندن منتشره به سال 1345

6- »االیضـاح عـن اصـول صناعـه المساح«نوشـته ابومنصـور عبدالقاهـر بـن طاهـر بـن محمـد تمیمـی، بـا 
ترجمه فارسی اسعد بن ابوالفضائل عجلی منتشره به سال 1347

ی نسـخه شـاهنامه ای کتابـت شـده بـه سـال 971قمـری در کتابخانـه  7- »پرده هائـی از شـاهنامه« از رو
شخصی امیراسداهلل علم منتشره به سال 1346 

ی نسـخه منحصر بفردی که به خط گوبات شـاه رسـتم بندار شـه مردان که متعلق به  8- »بندهش« از رو
یا منتشره به سال 1348  خانواده انکلسار

9- »ترجمه صور الکواکب« تألیف ابوالحسـین عبدالرحمن بن عمر سـهل صوفی رازی و ترجمه خواجه 
نصیرالدین طوسی که به خط خود او از روی نسخه خطی کتابخانه ایاصوفیه ترکیه منتشره به سال 1351

ی نسخه موجود در کتابخانه شمس العلماء دستور هوشنگ جاماسب جی 10- »بندهش« از رو

11- »ذخیره خوارزمشـاهی« سـید اسـماعیل جرجانی که به سـال 603ق. کتابت گردیده و به سـال 1355 
چاپ می گردد. 

کادمی بخارسـت که در قرن 9 استنسـاخ  ی نسـخه خطـی موجـود در آ 12- »دیـوان شرفشـاه دوالئـی« از رو
شده به سال 1358 چاپ می گردد
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کتابخانه هـا را بـرای  ی از مجموعـه داران و  کتاب هـا توانسـته بـود توجـه بسـیار ایـن بنیـاد بـا انتشـار ایـن 
کتابخانـه آسـتان قـدس  کـه  کتاب هـای شـاخص جلـب نمایـد و در همیـن راستاسـت  نسـخه برگردان 
رضوی به عنوان یکی از قدیمی ترین و بزرگترین گنجینه های اسـالمی و ایرانی تصمیم می گیرد تا برخی 
از نسـخه های خطـی شـاخص گنجینـه خـود را بـه صـورت نسـخه برگردان منتشـر نمایـد. ایـن تصمیـم بـا 

حضور دکتر احمدعلی رجائی بخارائی در این مجموعه جامعه عمل به خود می پوشد.  

دکتر احمدعلی رجائی بخارائی 
او در سـال 1295 در مشـهد متولد و دوره تحصیالت ابتدائی را به سـال 
کـرج  1309 در مشـهد بـه پایـان رسـانید و بعـد از آن دوره متوسـطه را در 
ی تمام کرد. بعد از آن شـغل  آغاز و به سـال 1315 با دیپلم رشـته کشـاورز
یـس شـد. از  یـد و در اداره فرهنـگ خراسـان مشـغول بـه تدر معلمـی را برگز
سال 1322 به تهران آمده و در دبیرستان های مرکز به همان شغل دبیری 
و معلمی ادامه داد و همزمان این فرصت را یافت که در دانشگاه تهران 
در رشـته زبان و ادبیات فارسـی تحصیل و به سـال 1334 موفق به اخذ 

درجه دکترا گردید. 

پس از گذران این دوران و اخذ درجه دکتری در سال 1336 به دانشگاه 
یـس مشـغول شـد. در سـال 1339  کـرد و در آنجـا بـه تدر تبریـز راه پیـدا 
ی  بـه دانشـگاه مشـهد منتقـل و در دانشـکده ادبیـات بـا سـمت دانشـیار
یـس به سـمت  یـس شـد و چنـد سـالی نیـز همزمـان بـا تدر مشـغول بـه تدر

یاست دانشکده ادبیات برگزیده شد.  ر

ایشـان بعد از بازنشسـتگی در سـال 1348 از تابسـتان همان سـال به کار در آسـتان قدس فراخوانده و در 
سمت مدیر کل امور فرهنگی تا سال 1350 مشغول به خدمت گردید.

یس در دانشگاه تهران در بخش لغت  بعد از اتمام فعالیتش در آستان قدس به تهران رفت و ضمن تدر
ی سرطان رنج می برد سرانجام، در اول مرداد  ی پرداخت. رجائی که از بیمار بنیاد فرهنگ نیز به همکار
ک سـپرده  ع( و راهرو شـرقی ایوان عباسـی صحن انقالب به خا 1357 درگذشـت و در آسـتان امام رضا )

شد. 4

۴ . دائره المعارف آستان قدس رضوی. گروه دائره المعارف. مشهد: بنیاد پژوهش های اسامی، جلد 1،  1393، ص. 297. 
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نهضت چاپ نسخه برگردان  در آستان قدس
رجایی در بدو ورودش به آسـتان قدس با نگاهی موشـکافانه به گنجینه های نسـخ خطی قرآنی دو طرح 
ی  عظیم بازچاپ نسـخ خطی قرآن با ترجمه های فارسـی و فرهنگنامه قرآنی را برای بازشناسـی و بهره ور

هرچه بیشتر و بهتر از گنجینه نسخه های خطی آستان قدس پیشنهاد می دهد. 5

در مسیر نسخه برگردان نسخه های خطی قرآنی او با شناسایی و انتخاب بهترین نمونه ها از حیث خط 
و البته تذهیب و آرایه  با توجهی ویژه به ترجمه های فارسی 
پارسـی  زبـان  احیـای  ایـده  بـه شـکلی جـدی  السـطور  بیـن 
کـه در فرهنگنامـه  کهـن را دنبـال می کـرد. اتفاقـی  اصیـل و 

قرآنی تجلی پیدا می نماید. 

بازچاپ نسخ خطی قرآنی کتابخانه آستانه قدس از جمله 
آمـال و آرزوهـای دکتـر رجائـی بـود که خیلـی زود بدان جامه 
عمـل پوشـاند. و اولیـن مجلد از نسـخه برگردان های آسـتان 

ژه در زمان ایشان به سرانجام نرسید و بعد از رفتن رجائی از آستان  5 . این پرو
قـدس چنـدی نگذشـت کـه بـه سـال 1353 ایـن سـازمان تعطیل شـد. بعد از 
ژه در کنار دکتر  انقـاب 57 دکتـر محمدجعفـر یاحقـی کـه از ابتـدای این پـرو
رجائـی بـه ایـن کار مشـغول بـود مجـدد فرهنگنامـه راه انـدازی و بـا همـکاری 
دیگر پژوهشگران موفق گردید ماحصل این تاش در سال 1372 در قالب 5 

جلد کتاب و با نام »فرهنگنامه قرآنی« چاپ و منتشر گردید. 

یر 2. دکتر  تصو
رجایی بخارایی، 
ج ش ن  ت وس  در ت االر 
ف ردوس ی  دان ش ک ده  
ادب ی ات  م ش ه د در 
سال 1355

نمونه ای از قرآن مجید 
به خط ثلث با ترجمه 
پارسی کهن وقف شده 
یه در سال  بر روضه رضو
921هجری قمری

به اهتمام: احمدعلی 
رجائی بخارائی
]مشهد[: سازمان أمور 
فرهنگی و کتابخانه ها، 
یری، 100ص. ]13۴9[  ز و
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قـدس رضـوی بـا عنـوان »نمونـه ای از قـرآن مجیـد بـه خـط ثلث با ترجمه پارسـی کهن وقف شـده بر روضه 
یـخ چاپ ایـن کتاب درج  رضویـه در سـال 921هجـری قمـری« بـا شـماره مسلسـل )1( بـه چـاپ رسـید. تار
یخ »فروردین ماه 1349 خورشیدی« نوشته  نشده ، اما در ذیل مقدمه آن به امضای احمدعلی رجایی تار
، شـامل تمام سـوره حجر  شـده اسـت. این کتاب از آغاز جزء چهاردهم و جمعا اندکی کمتر از ثلث جزو
]99 آیه[ و قسـمتی از سـوره نحل ]9آیه[ و چند کلمه از ابتدای آیه ]10[ را شـامل می شـود و این نسـخه به 

شماره 1449 در کتابخانه آستان قدس رضوی ثبت گردیده است. 

ی کاغـذ سـه سـطر از آیـات بـه خـط ثلـث جلـی بسـیار خوش در پی هم نوشـته شـده و سـه سـطر  بـر هـر رو
ترجمه آن به خط نسخ زیبا با نوعی تفنن به صورت مورب کتابت گردیده است. به نظر می رسد ترجمه 
کهـن و خـط متعلـق بـه قـرن هشـتم باشـد ولـی قـرآن در بیسـت و چهـارم ماه صفر سـال 921 هجـری قمری 
ی وقـف شـده اسـت. احمدعلـی رجائـی  توسـط خواجـه یاراحمـد فرزنـد خواجـه سـلطان محمـود نشـابور
ضمـن نگاشـتن مقدمـه ای کوتـاه، فهرسـت لغـات و ترجمه فارسـی سـره آنهـا را نیز اسـتخراج و در انتهای 
کتاب آورده اسـت. پیرنیا6 اسـتاندار خراسـان و نایب التولیه وقت آسـتان قدس رضوی در مقدمه خود بر 

این سلسله چنین نوشته است: 

ی دانسـته شـد کـه نمونه هائـی از قرآن هـای مترجـم کهـن آسـتان قـدس در دسـترس اهـل فضـل و  »ضـرور
محققـان و عالقمنـدان گـذارده آیـد تا هم از آن سـخنان آسـمانی در اندوختن سـرمایه سـعادت جاودانی 
سود جسته شود و هم از ترجمه های رسا و استوار پارسی سره آن زبان شیرین میهن عزیز بهره مند گردد. 
کان هنرمند و چیره  مطالعه در انواع خطوط و سیر تحول و تکامل آن و بررسی هنر استادان خط این نیا

دست ما خود نتیجه دیگری است که بی گمان از این سلسله انتشارات بدست خواهد آمد« 

ایـن  از  جلـد  اولیـن  بـر  خـود  مقدمـه  پایـان  در  نیـز  رجائـی 
سلسله منشورات ذکر نموده که: 

»نگارنده امیدوار است که نشر این سلسله نمونه قرآن های 
مترجم که آئینه ای در برابر گذشـته درخشـان ادبی و نشـانه 
کان ماسـت ادامه یابد و صاحبدالن  دین و ذوق و خرد نیا

و هنرشناسان و محققان را سودمند افتد« 

در 29 فرودیـن مـاه سـال 1350 رجائـی تصمیـم می گیـرد کـه 
نسـخه برگردان  صـورت  بـه  را  نویافتـه ای  و  ارزشـمند  قـرآن 

و نایب التولیـه  از دولتمـردان عصـر پهلـوی  باقـر پیرنیـا )1367-1298(   .  6
آسـتان قـدس و اسـتاندار خراسـان در میانـه سـالهای 13۴6 تـا سـال 1350 

بود. رک: دایره المعارف آستان قدس رضوی: 263/1.

سوره مائده از قرآن کوفی 
کهن باترجمه استوار 

فارسی

با مقدمه: احمدعلی 
رجائی بخارایی

به اهتمام: علی اکبر 
سعیدی سیرجانی

مشهد: اداره أمور 
فرهنگی آستان قدس، 

یری، 12۴ص.، 1350.  ز و
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چـاپ و منتشـر نمایـد. اینبـار قرآنـی بـه خـط کوفـی میانـه و معرب از جـزوات و اوراقی که در همان سـالها 
در آسـتان قدس کشـف شـده اسـت را انتخاب می کند. این نسـخه خطی  متعلق به قرن پنجم هجری و 
شامل آیه 128 سوره نساء تا آیه 84 سوره اعراف در 286 صفحه به خط کوفی با ترجمه زیرنویس فارسی 
ی هـر صفحـه پنـج سـطر در انـدازه 13 در 23 سـانتی متر  کـه بـر رو در ابعـاد 21/6 در 34/5 سـانتی متر 

کتابت شده است.

 او طـی نامـه ای ]سـند شـماره 1[ بـه نایـب التولیـه آسـتان قـدس پیشـنهاد می دهـد که این قـرآن به صورت 
کـه جشـن های دو هـزار و پانصـد سـاله شاهنشـاهی نیـز  گـردد و از آنجـا  نسـخه برگردان چـاپ و منتشـر 
نزدیـک اسـت ایـن موضـوع را بهانـه ای می دانـد کـه این قرآن به صورت 4 رنـگ و به گونه ای نفیس چاپ و 

به عنوان تحفه ای ارزشمند از طرف آستان قدس رضوی به مهمانان اهدا گردد: 

گر نظر عالی بر این قرار گیرد که در ایام برگزاری جشنهای دوهزار و پانصدمین سال شاهنشاهی ایران از  »ا
طرف آستان قدس هم هدیه ای به مهمانان و مستشرقان خارجی و داخلی داده شود چاپ قرآن با 4 رنگ 
و مجموع هزینه  آن دو برابر چاپ دو رنگ باشـد ارجح  اسـت و هدیه نفیسـی خواهد بود که خارجیان از 

ایران و آستان قدس بخارج می برند زیرا خط کوفی با ترجمه کهن برای اهل فن تحفه ای ارزنده است«

در ابتـدا تصمیـم گرفتـه می شـود کـه 240 صفحـه از ایـن قـرآن کـه مشـتمل بر آیه 128 سـوره نسـاء تـا آیه 84 
سوره اعراف است چاپ و منتشر گردد. اما چنانچه رجائی در مقدمه کتاب منتشره نیز اشاره می کند: 

یان دیدگـی پـاره ای از صفحـات مصلحـت نبود و هم گـران از کار  »چـاپ رنگـی همـه آن أوراق بـه سـبب ز
بیرون می شد« 

یـان تنهـا بخـش سـوره مائـده از ایـن قـرآن بـه صـورت چهاررنـگ افسـت می گـردد. البتـه رجائـی اشـاره  بنابر
می کنـد کـه در آینـده همـه صفحـات ایـن قـرآن بـه صـوت افسـت و سـیاه، بـا مقدمـه و ذکـر مختصـات و 

فهرست لغات چاپ و در دسترس اهل فن گذارده خواهد شد. 7

این نسخه خطی با عنوان »سوره مائده از قرآن کوفی کهن باترجمه استوار فارسی« در سال 1350 شمسی 
کبـر سـعیدی سـیرجانی نقـش  بـا شـماره مسلسـل )4( منتشـر می گـردد. در چـاپ و انتشـار ایـن اثـر علی ا

پررنگی داشته است. 8 و چنانچه مد نظر رجائی بود این عبارت نیز در ابتدای کتاب درج می گردد: 

ی شاهنشاهی ایران که نمودار خدمت  »بمناسبت جشن فرخنده دوهزار و پانصدمین سال بنیان گذار
قوم ایرانی به تمدن و فرهنگ بشری است منتشر می گردد« 

7 . سوره مائه از قرآن کوفی با ترجمه استوار فارسی: هشت.
8 ، این قرآن در سال 1383در اولین ضمیمه از مجله آینه میراث با مقدمه مبسوطی از علی رواقی چاپ و منتشر می گردد. 
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قرآن شماره ۴ سرآغاز نهضت نسخه برگردان های آستان قدس
نهضت چاپ نسخه برگردان نسخه های خطی قرآنی کتابخانه آستان قدس از قرار معلوم پیش از حضور 
یخ 46/8/12  احمدعلی رجائی بخارایی در این کتابخانه آغاز می گردد. مطابق سند دست نویس با تار
]سـند شـماره 2[ کـه بـرآورد اولیـه ای از هزینه هـای چـاپ و نشـر قـرآن شـماره )4( اسـت. حکایـت از ایـن 
کـه دوسـال پیش تـر از ورود احمدعلـی رجائـی بخارایـی بـه مجموعـه آسـتان قـدس پیگیری هایـی  دارد 
برای چاپ و انتشـار این قرآن به صورت نسـخه گردان در حال انجام بوده اسـت. البته برای ما مشـخص 
نیست که این پیگیری ها توسط چه کسی انجام گردیده و دور از ذهن نیست که از ابتدا شخص رجائی 

بخارایی پیشنهاد دهنده، متولی و پیگیر آن بوده است. 

ی بنیاد فرهنگ ایران  ی مشخص است که از سال 1346 آستان قدس قصد داشته تا با همکار به هر رو
که در آن زمان چاپ و انتشـار نفایس نسـخ خطی را به صورت نسـخه برگردان در دسـتور کار خود داشـته 

این قرآن را چاپ و منتشر نماید. 

مرحوم رجائی در معرفی این نسخه نفیس می گوید: 
ر مانده بود منظم  راق گل از جای خود به دو رقهای درهم این قرآن که چون او »هنگامی که و
یبـا و اسـتوار  گردیـد، در نخسـتین بررسـی دانسـته شـد کـه بـه گنجـی دسـت یافته ایـم. لغـات ز
یـده و بـه جـای خـود نشـانده بـود کـه گوهـری  و جانـدار فارسـی را مترجـم اسـتاد آن چنـان برگز
گوهـر را؛ والحـق چنـان سـخنی را چنیـن ترجمـه ای درخـور  چیـره دسـتی رنگیـن دانه هـای 
اسـت. عایـم نسخه شناسـی چـون شـیوه خـط و نـوع کاغـذ و چگونگـی اسـلوب تذهیـب و 
دیگر مشخصات، تحریر نسخه را به اواخر قرن ششم و اوائل قرن هفتم می کشاند. اما کهنی 
واژه هـا، فصـل و وصـل، نـوع ترکیبـات، ادات و حروف و پسـوند و پیشـوند ها و اسـلوب سـخن 
از ایـن حـد بسـیار قدیمتـر می نمـود، خاصـه کـه شـباهتی در شـیوه نـگارش بیـن ایـن ترجمه و 

ترجمه تفسیر طبری، که در نیمه قرن چهارم نوشته شده است مشهود بود«9

ایـن قـرآن بـه قطـع بـزرگ 28/3 در 36/4 سـانتیمتر دارارای 18 سـطر )9 سـطر متـن و 9 سـطر ترجمـه( بـر 
ی کاغـذ خانبالـغ حنایـی ضخیـم کتابـت شـده اسـت. کتـاب بـدون شـیرازه و ورق ورق و فرسـوده و  رو
یخ تحریر نسـخه نامشـخص و نام کاتب و شـاید  آثار وصالی در جای جای کتاب به چشـم می خورد تار
پـدر او نامشـخص اسـت ولـی آنچـه از نـام اجـداد کاتـب بـه جـای مانـده بدیـن قـرار اسـت: ... سـعد بـن 

عبدالجبار بن احمد المکنی بابی الحرث فی رمضان سنه ... 

سـوره فاتحـه الکتـاب از ایـن قـران سـاقط و آنچـه هسـت نونویـس اسـت، صفحـه اول از سـوره بقـره و دو 

9 . متنی پارسی از قرن چهارم هجری؟: 6.
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صفحه معوذتین دارای حاشیه و پیشانی و ذیل مذهب بسیار مختصر و کم کار است. 

خـط متـن نوعـی ثلـث و خـط ترجمـه نسـخ اسـت و اعـراب بـه شـنگرف و الجـورد بدیـن ترتیـب کـه بـرای 
تشـدید و سـکون رنگ الجورد و جهت فتحه و ضمه و کسـره و تنوین شـنگرف بکار رفته اسـت و تنوین 

ی هم نمایانده می شود. .10 مضموم بخالف امروز با دو ضمه بر رو

ی با بنیاد فرهنگ ایران این نسـخه خطی ارزشـمند را  آسـتان قـدس تصمیـم می گیـرد تـا طـی یک همـکار
بـه صـورت نسـخه برگردان چـاپ و منتشـر نمایـد و در ابتـدا چـاپ و انتشـار ایـن کار که تـا آن زمان در نوع 
خـود پـروژه ای بـزرگ و خـاص -از حیـث حجـم کار و رنگـی بـودن آن -در ایران به شـمار می رفته بر عهده 

چاپخانه افق تهران گذاشته می شود. 

مطابق سند شماره 2  ریز هزینه اولیه چاپ نسخه برگردان این قرآن در مجموع یکصد و پنجاه و دو هزار 
یـال( توسـط آقـای محمـدزاده خیاط مدیـر چاپخانه افق بـرآورد می گردد. از  و هفتصـد تومـان )15720000ر
ی از نسـخه و تهیه نگاتیـو از آن انجام  متـن نامـه اینگونـه بـر می آیـد کـه در زمـان نـگارش نامـه عکس بـردار

شده و حتی به جهت تعویق چاپ بخشی از نگاتیوها نیز خراب و غیرقابل استفاده گشته است. 

10 . همان: 12. 

یر 3. صفحه آغاز نسخه خطی قرآن شماره ۴ تصو
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) تصویر 5. سند شماره )۲( از مجموعه شخصی )پشت(تصویر 4. . سند شماره )۲( از مجموعه شخصی )رو

اولین سندی که حکایت از پیگیری های رجائی برای چاپ نسخه برگردان نسخه خطی شماره )4( دارد 
یخ 22 بهمن ماه سال 1349 به دست خط خود ایشان در دست  ]سند شماره 3[ سندی است که در تار
یـم و طـی آن اعـالم می کنـد در بعـداز ظهر روز پنجشـنبه 22 بهمـن ماه 1349 به تهران عزیمت نموده و  دار

یت محوله بعد از ظهر سه شنبه 4 اسفند به مشهد بازگشته است.  پس از اتمام مأمور

مطابـق گزارشـی کـه رجائـی در پـی ایـن سـفر ارائـه می دهد ]سـند شـماره 4[  مشـخص اسـت که سـعیدی 
کتـاب همراهـی نمـوده اسـت.  ایـن  انتشـار  و  را در چـاپ  او  ابتـدا  از  تقریبـا  سـیرجانی )1373-1310( 
ی و  سـعیدی سـیرجانی از یاران موافق رجایی بود و طی سـالهای 44 تا 57 با بنیاد فرهنگ ایران همکار
فعالیت داشت و البته هم در این پروژه و هم در چاپ و انتشار »سوره مائده از قرآن کوفی کهن باترجمه 
اسـتوار فارسـی« کـه پیـش از ایـن ذکـرش گذشـت و در سـال 1350 شمسـی توسـط آسـتان قـدس منتشـر 
می شـود، نقش پررنگی داشـته اسـت. چنانچه اشـاره خواهیم نمود بعدها نیز که رجایی از آسـتان قدس 
می رود و حتی بعد از درگذشـت او این سـعیدی سـیرجانی اسـت که با اهتمام ویژه تالش می کند تا این 

قرآن به چاپ برسد.
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طی این سفر رجائی ضمن مشاهده اسناد رسمی چاپخانه طرف قرارداد یعنی چاپخانه افق، محمدزاده 
خیاط مدیر چاپخانه را متقاعد می سـازد نظر به اینکه این کار مربوط به دسـتگاه مقدس رضوی اسـت، 
یال تخفیف بدهد که مدیر چاپخانه  یال که پیشـنهاد نموده بود صفحه ای 500 ر از صفحه ای ده هزار ر
ی قبـول نمـوده و در نهایـت مبلـغ 32 هـزار تومـان بـه نفـع آسـتان قـدس بـرای چـاپ ایـن کتـاب  بـا دشـوار

صرفه جویی می شود. 

یخ 1349/12/5 رجائی گزارشی به نایب التولیه آستان یعنی باقر پیرنیا ارائه  طی نامه شماره 2591 در تار

یر 6. سند شماره  تصو
)3( مرکز اسناد و 
مطبوعات آستان قدس 
رضوی شماره 16920/2
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می دهـد و نـکات توضیحـی دربـاره تخفیفـی کـه پیرامون ایـن قرارداد توانسـته از چاپخانه افـق بگیرد ارائه 
می دهـد و در خصـوص چـک ضمانـت نیـز مطالبـی را بیـان می کنـد و در نهایـت از پیرنیـا می خواهـد که 
یافـت شـده صرفـا بـر اسـاس مـاده 12 قرارداد مورد اسـتفاده قـرار بگیرد و پیرنیـا نیز ذیل  چـک ضمانـت در
ینـه کل چاپ این کتاب  نامـه پـاراف کـرده و می پذیـرد. از ایـن سـند چنین برداشـت می شـود که برآورد هز

در سال 1346 که مبلغ 600 هزار تومان در سال 1349 افزایش پیدا کرده است. 

بسـیار عجیب اسـت که برآورد اولیه این پروژه از مبلغ 157200 تومان طی کمتر از سـه سـال به مبلغ 600 
هـزار تومـان افزایـش پیـدا می کنـد. کـه البتـه خوشـبختانه در سـال 1349 ایـن پـروژه مـورد توجـه وزیر کشـور 
یال به سـازمان فرهنگ نامه قرآنی برای افسـت رنگی قرآن شـماره 4 و  وقت قرار گرفته و مبلغ ده میلیون ر

سایر مصارف سازمان مزبور پرداخت می گردد. 

یـخ 1349/12/11،  خطاب به نایب التولیه آسـتان جدول تفکیکی مصرف این  رجائـی طـی نامـه ای بـه تار
یال از این وجه به حساب  یخ تنظیم این سند مشخصا مبلغ سه میلیون ر بودجه را ارسال می کند و تا تار
شـماره 6484 بانـک صـادرات سـازمان امـور فرهنگـی و کتابخانه هـا واریـز شـده است.]سـند شـماره 5[  
ی آستان قدس در آن زمان طی نامه ای بیان می دارد که کل این مبلغ در  شیدایی، رئیس اداره حسابدار
ی هـم دخالتـی در آن نـدارد ]سـند شـماره 6[ کـه این امر  اختیـار شـخص رجائـی اسـت و حتـی حسـابدار
حکایـت از قـدرت عمـل رجایـی و اهمیـت چـاپ ایـن قـرآن و البته سـرعت انتشـارش در آن روزگار دارد. 
به گونه ای که رجایی بتواند فارغ از بروکراسـی های اداره مراحل چاپ و انتشـار این قرآن را هرچه سـریعتر 

به پیش برد. 

نظـر بـه مبلـغ بـاالی هزینه هـای چـاپ و انتشـار کتـاب از قـرار معلـوم در همـان زمـان صحبـت بـر سـر این 
بوده که چاپ این قرآن به مناقصه گذاشـته شـود که رجایی مخالفت خود را با این قضیه ابراز می دارد و 

خطاب به نایب التولیه چنین می نویسد: 

ی بدین اهمیت را که در سطح بین المللی مورد توجه قرار خواهد داشت بجریان مناقصه  »نمی توان کار
گذارد و احیانا گرفتار چاپخانه های بی صالحیتی شد«

آنقـدر ایـن کار در نظـر رجایـی مهـم و قابـل توجـه بـود کـه او آسـتان قـدس را  ملـزم می کند که بـرای چاپش 
پـا می کنـد. ]سـند شـماره 9[  کـه البتـه بـا همـه پیگیری هـا و حساسـیت های  یـد کاغـذ از ارو اقـدام بـه خر
فوق العـاده رجائـی مجموعـه اتفاقاتـی موجـب می گـردد که انتشـار این کتاب باز هم بـه تعویق بیفتد. اول 
آنکـه در سـال 1350 تولیـت آسـتان قـدس تغییـر می کنـد و باقـر پیرنیـا )1298-1367( کـه از سـال 1346 
عهـده دار ایـن مسـئولیت بـود، جـای خـود را بـه حسـن زاهـدی )1285-    (می هـد. و متاسـفانه زاهـدی 
ی بـا رجائـی برداشـته و بـه علـت  کـه از قـرار معلـوم از کفایـت و درایـت کافـی برخـوردار نبـوده سرناسـازگار
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اختالفـی کـه بـا رجائـی داشـت کارهـا را معطـل می گـذارد. ]سـند شـماره 9[ و رجائـی کـه دیگـر وضعیـت 
ی مطلـوب نمی بیند فعالیت هایش را ترک و بـار دیگر به تهران رخت  آسـتان قـدس را بـرای ادامـه همـکار
اقامـت برمی افکنـد و در مدرسـه عالـی ادبیـات و زبان هـای خارجـی و دانشـکده ادبیات دانشـگاه تهران 
یـس مشـغول می شـود و البتـه ناچـار می شـود بـا اسـتفاده از مـدرک لیسانسـش کـه در رشـته حقـوق  بـه تدر

قضایی بود برای گذران زندگی خویش در وزارت راه به کار حقوقی نیز بپردازد.11 

بـا جـدا شـدن رجائـی از آسـتان قـدس انتشـار نسـخه برگردان قـرآن خطـی شـماره )4( بـه محـاق مـی رود و 
اختـالف زاهـدی و رجائـی و گـذر زمـان موجـب می گـردد که فیلم های تهیه شـده در چاپخانـه افق از حیز 
انتفـاع سـاقط گـردد. بـا همـه ایـن اوصاف حدود سـال 1355 از طرف بنیاد فرهنگ ایران بـه نایب التولیه 
ی بنیاد و آسـتان قدس بـه انجام  وقـت آسـتان قـدس پیشـنهاد شـد کـه چـاپ ایـن قـرآن نفیس بـا همـکار
رسـد و موافقـت کردنـد و قـرار شـد کلیـه مخارج از طرف آسـتان پرداخت و کمک های فنـی را بنیاد تقبل 
کنـد و چـاپ قـرآن زیـر نظر و با مسـئولیت سـعیدی سـیرجانی که از ابتدای این پـروژه از همراهان رجائی 
بـود انجـام پذیـرد. بـرای شـروع ایـن کار آسـتان قـدس مبلـغ پانصـد هـزار تومـان بـه صنـدوق بنیـاد فرهنگ 

حواله نمود و از اواخر سال 1356 این پروژه بار دیگر آغاز می گردد. 

ی سرطان گشته و در نهایت در اول مرداد سال 1357 از دنیا می رود و  در همین میان رجائی دچار بیمار
گوار قرآن خطی شماره )4( یکی از مهمترین حامیان خود را از دست می دهد. با این حال  با این اتفاق نا
طبـق گزارشـی کـه سـعیدی سـیرجانی ارائـه داده، می بینیـم کـه بیـش از 250 صفحـه از این قـرآن نیز آماده 
ی کتـاب در سـال 1357 تقریبا تا اواسـط پاییز در  چـاپ می گـردد. ]سـند شـماره 9[  و ایـن رونـد آماده سـاز
ی کشـور را در دچار  ی از فعالیت های جار یـان اسـت. امـا وقـوع انقـالب 57 و آشـفتگی اوضـاع بسـیار جر
وقفه می کند و انتشـار این کتاب نیز از این موضوع مسـتثنی نیسـت و برای بار دیگر این پروژه به عهده 

تعویق می افتد.

اما پرونده انتشار این قرآن بسته نمی شود. با وقوع انقالب و فرار عده ای از رجال سیاسی و حتی فرهنگ 
و همچنین تغییر و تحوالتی در حوزه های مدیریتی دیری نمی پاید که پرونده انتشار این قرآن مجدد به 

جریان می افتد. 

علی اصغـر تهرانچـی کـه در بـدو ورود امـام عضـو سـتاد مرکـزی کمیته اسـتقبال و رابط بازار بـود، در اوایل 
ی در همـان زمـان بـا  فروردیـن سـال 1358 بـه عنـوان سرپرسـت بنیـاد فرهنـگ ایـران منسـوب می شـود. و
حضور در بنیاد از معاون وقت بنیاد یعنی آقای سعیدی سیرجانی می خواهد که طی صورت جلسه ای 

ی کرده و به شخصی با نام آقای قائنی تحویل دهد. ]سند شماره 9[ متن قرآن را صفحه شمار

11 . از شـمار خـرد ... .محمدجعفـر یاحقـی. یادنامـه اسـتاد زنده یـاد دکتـر احمدعلـی رجایـی بخارایـی )مجله دانشـکده ادبیـات و علوم 
انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. شماره سوم و چهارم، سال بیست و ششم، شماره 102-103، پاییز و زمستان 1372، ص. 56۴.
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نیـز عبـاس واعـظ طبسـی  از آن طـرف در مشـهد 
 1357 سـال  بهمـن   25 یـخ  تار در   )1394-1314(
طـی حکمـی از توسـط آیـت اهلل خمینـی بـه سـمت 
سرپرسـت آسـتان قدس رضوی منسـوب می شـود. 
او نیـز کـه احتمـاال بیـم آنـرا داشـته کـه ایـن قـرآن در 
یخ 10 اردیبهشت سال  معرض خطری باشد در تار
1358 طی نامه ای به کمیته موقت انقالب تقاضا 
می کنـد کـه ایـن قـرآن ارزشـمند به مخـزن کتابخانه 

آستان قدس بازگردانده شود. 

بـرای  تصمیـم  ابتـدای  از  کـه  سـیرجانی  سـعیدی 
یـان  جر در  و  داشـته  حضـور  کتـاب  ایـن  انتشـار 
همگـی فـراز و فرودهـای چـاپ و انتشـار آن بـود در 
یخ هفدهم اردیبهشـت سـال 1358 گزارشی در  تار
معرفـی قـرآن شـماره )4( و ویژگی هـا و ارزش آن و 
همچنیـن مختصـری دربـاره مراحلـی کـه ایـن قرآن 
کـرده بـه  بـرای چـاپ و نسـخه برگردان شـدن طـی 
آقـای تهرانچی سرپرسـت وقت بنیـاد فرهنگ ارائه 
می کنـد. تهرانچـی در حاشـیه این گـزارش به فردی 
بـه نام ناظم زاده دسـتور می دهد کـه گزارش دقیقی 

کبر  از میزان پیشـرفت کار و حجم باقی مانده آن ارائه دهد و همچنین از او می خواهد که از آقای علی ا
ی )1303-1383( برای ادامه کار و مشورت انجام و عدم انجام بهره بگیرد. ]سند شماره 9[ غفار

ایـن در حالـی اسـت کـه در گـزارش سـیرجانی مؤکـدا اشـاره شـده اسـت که نظـارت و سرپرسـتی چاپ آن 
ی های چاپ رنگی افسـت به خوبی آشـنا باشـد و ثانیا بر معارف  بر عهده کسـی باشـد که اوال بار ریزه کار

قرآن نیز وقوف و بر زبان فارسی کهن نیز مسلط باشد. ]سند شماره 9[

ی هرچنـد بـه علـوم دینـی و معـارف قرآنـی آشـنا بـود و تجربـه کار بـا بزرگانـی چـون عالمـه  کبـر غفـار علی ا
شـعرانی، سـیدجالل الدین ارمـوی را داشـت و سـالها بـه تصحیـح و انتشـار کتـب دینـی اهتمـام و البتـه 
ی با ناشرانی چون انتشارات و کتابفروشی اسالمیه به مدیریت حجت االسالم آخوندی را  تجربه همکار
نیز در کارنامه خود داشـت12 اما عمال تخصص و تسـلطی بر صنعت چاپ و تکنیک های چاپ و نشـر 

12 . یادمان استاد علی اکبر غفاری. مرکز تحقیقات دارالحدیث. قم: انتشارات مرکز تحقیقات دارالحدیث، 1383، ص. 25. 
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کتاب های اینچنین و به صورت رنگی را نداشت. 

کـه در آن زمـان  کنـی )1393-1310(  ی  کـه محمدرضـا مهـدو یـخ اول خـرداد سـال 1358 اسـت  در تار
سرپرسـت کمیتـه موقـت انقـالب اسـالمی را عهده دار اسـت طـی نامه ای خطاب به پرویـز خانلری13 از او 
می خواهـد کـه قـرآن خطـی شـماره )4( را کـه سـالها پییـش در زمان نخسـت وزیری هویدا از آسـتان قدس 
بـه تهـران منتقـل. شـده و در اختیـار بنیـاد فرهنـگ ایـران قـرار گرفتـه اسـت را بـه کتابخانـه آسـتان قـدس 
بازگرداند.  ]سند شماره 8[ آنطور که تقی بینش اشاره می کند این قرآن در آن زمان در محل بنیاد فرهنگ 

ی می شد.14  درون گاو صندوقی نگهدار

در ایـن میـان نامه هـای دیگـری نیـز میان آسـتان قدس و بنیاد فرهنگ رد و بدل می شـود که متاسـفانه ما 
یخ 27 فروردین سال 1359 علی اصغر تهرانچی  از آنها بی اطالع بوده و در دسترس ما نیستند. اما در تار
بـه عنـوان سرپرسـت بنیـاد فرهنـگ و هنـر ایران در نامه ای خطاب به حجت االسـالم شـیخ عباس واعظ 
طبسـی گزارش مالی از هزینه ها و کارهای انجام شـده در خصوص چاپ و انتشـار قرآن شـماره )4( ارائه 

می دهد که قابل توجه است. 

مطابـق ایـن گـزارش تهرانچـی بیـان می کنـد کـه فیلـم کلیـه صفحـات پنـج جلد قـرآن تهیه و آماده اسـت و 
تذهیـب جلـد چهـارم بـرای گرفتـن اوزالیـد آمـاده و تذهیـب جلـد پنـج نیز در شـرف آماده شـدن اسـت. و 
در ادامه با ذکر دالیلی سـعی دارد که تولیت وقت آسـتان قدس را ترغیب نموده تا از ادامه فعالیت برای 

چاپ این کتاب منصرف نگردد. ]سند شماره 10[ 

ی فرهنگ لغات قرآن خطی آستان قدس رضوی شماره  تقی بینش نیز که در آن زمان مشغول نهائی ساز
)4( در محـل بنیـاد بـوده اشـاره می کنـد کـه در آن زمـان قسـمتی از قـرآن خطـی شـماره )4( را بـرای گرفتـن 

ی برده بودند. 15 اوزالید به گراورساز

یال هزینه شده است و این در حالی است که آستان قدس  تا زمان تنظیم این گزارش مبلغ 2358831 ر
یـال پـول طـی یـک فقـره چـک به حسـاب بنیاد فرهنـگ واریز  در شـهریور سـال 1355 مبلـغ پنـج میلیـون ر

نموده است. ]سند شماره 10[

یخ 4 مرداد سـال 1359 فردی با نام ابوالفضل صحتی نامه ای خطاب به سرپرسـت بنیاد فرهنگ  در تار
تکلیفـی ایـن قـرآن و هزینه هـای  ایـران یعنـی آقـای تهرانچـی ارسـال نمـوده و ضمـن گلـه و شـکایت از بال
کالنی که برای انتشارش صرف شده، اشاره می کند که حدود 600 بند کاغذ اعالی ژاپنی که مخصوص 

پرستی بنیاد فرهنگ ایران را عهده دار  یخ خانلری در زندان بوده و چنانچه اشاره شد تهرانچی سر 13 . البته به نظر می رسد که در آن تار
بود. 

1۴ . فرهنگ لغات قرآن: دوازده. 
15 . فرهنگ لغات قرآن: سیزده. 
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ک می خـورد و بـر اثـر اسـباب کشـی و نقـل  ی شـده نیـز 10 سـال اسـت کـه در انبـار بنیـاد خـا یـدار قـرآن خر
و انتقـاالت در شـرف نابـودی اسـت و از او مـی خواهـد کـه هـم تکلیـف ایـن کاغذهـا را روشـن کنـد و هـم 
تکلیـف مانـده هرچـه زودتـر  ینـه شـده کـه چـاپ زیبـا ارسـال کـرده و بال کتورهـای هز صورتحسـاب ها و فا

روشن گردد. ]سند شماره 11[

یخ فروردین و اردیبهشت سال  عزیزاهلل جوینی در مقاله ای با نام »نسخه خطی قرآن شماره 4« که در تار
1360 در مجله نشر دانش منتشر می کند، ضمن معرفی این قرآن و اشاره به تأخیر انتشارش نوید این را 

می دهد که بنیاد تصمیم گرفته این اثر عظیم اسالمی را چاپ و منتشر کند.16

یـخ دیگر خبر  یـم و بعـد از این تار ایـن آخریـن سـند و اطالعـی اسـت کـه از قـرآن شـماره )4( در دسـت دار
و اسـمی از نسـخه برگردان ایـن نسـخه مهـم و پرماجـرا در دسـت نیسـت. تقـی بینـش در مقدمـه ای کـه بـر 
یـخ آن اول اسـفند سـال 1360  کتـاب فرهنـگ لغـات قـرآن خطـی آسـتان قـدس شـماره 4 می نویسـد و تار
است با وجودی که توصیفاتی از این قرآن و اطالعاتی درباره چاپ نسخه برگردان آن در سالهای 1358 
ارائه می دهد اما خبر و اطالعی از وضعیت این قرآن در زمان نگاشتن این مقدمه بیان نمی کند. به نظر 
یخ به گنجینه آستان قدس بازگشته و در همان مخزن قرار گرفته است  می رسد که این قرآن در همان تار
و تا به امروز نیز این قرآن با همه اهتمامی که مرحوم رجائی بخارایی و سعیدی سیرجانی  برای انتشارش 

به کار برد شانس و اقبالی برای چاپ و انتشار به صورت نسخه برگردان را پیدا نمی کند. 

قرآن شماره )۴( در کانون توجه 
اهمیت و ارزش قرآن شـماره )4( آسـتان قدس آنقدر نزد رجائی باال بود که از همان ابتدای فعالیتش در 
آسـتان قـدس بجـز چـاپ نسـخه برگردان آن طرح هـا و برنامه هـای پژوهشـی دیگری نیز برای اشـاعه هرچه 

بیشتر و بهتر آن در نظر گرفته بود.  دکتر محمدجعفر یاحقی در این باره چنین می گوید: 

»یکی از آن قرآن های کهن که از همان آغاز به قرآن شماره 4 مشهور گردید – برای آنکه شماره موقت آن 
بـود. اوراق نورانـی و خـوش خط و خوش ترجمه آن  در کتابخانـه شـماره 4 بـود- بکلـی خـواب و آرام از او ر
را چون گل می بویید و در جذبه واژه های ناب آن بی خود می شد. ترجمه آن را با تفسیرهای کهن، مانند 
ی مقایسـه می کرد و همواره  طبری، سـورآبادی، بصائر یمینی، کشـف االسـرار و روض الجنان ابوالفتح راز
آن را بـر همگـی اینهـا ترجیـح می نهـاد. بعدهـا حاصـل ایـن شـیدایی و مقایسـه های دقیـق و دراز دامـن را 
یخ  در کتابی با عنوان متنی پارسـی از قرن چهارم هجری؟ چاپ و منتشـر کرد. قرآن شـماره 4 با آنکه تار
یخ آن را ذکر می کرد، ضایع  نداشـت، یعنی صفحه آخر آن درسـت از همان جایی که کاتب بایسـتی تار

ی بسیار مهم و ممتاز بود.«17  شده بود، در نگاه و

ردین و اردیبهشت 1360، ص. 56.  ینی. نشر دانش. فرو 16 . نسخه خطی قرآن شماره ۴.  عزیزاهلل جو
17 . از شـمار خـرد ... .محمدجعفـر یاحقـی. یادنامـه اسـتاد زنده یـاد دکتـر احمدعلـی رجایـی بخارایی )مجله دانشـکده ادبیات و علوم 
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متنی پارسی از قرن چهارم هجری ؟: معرفی قرآن خطی مترجم شماره ۴. 
تألیف: احمدعلی رجائی بخارایی

مشهد: سازمان امور فرهنگی و کتابخانه ها، 235ص.+8ص.، ]1349[

کتـاب حاضـر توصیفـی مبسـوط دربـاره قـرآن شـماره )4( اسـت که رجائـی در بدو ورودش به آسـتان قدس 
یت این قرآن اقدام به نگارش آن کرده اسـت و در این کتاب ضمن برشـمردن مشـخصات فیزیکی و  و رؤ
شـکلی نسـخه به مقایسـه ترجمه این قرآن با ترجمه تفسـیر طبری از نظر وجوه اشـتراک و افتراق و مقایسـه 
، ذکـر واژه هـای برابـر پارسـی، مقایسـه ترجمـه شـش سـوره کوچـک بـا  شـواهدی از ایـن قـرآن بـا دیگـر تفاسـیر
ترجمه تفسـیر طبری، کشـف االسـرار میبدی و روض الجنان و ... و همچنین هشـت صفحه گراور از این 

قرآن پرداخته است. 

در نگارش این اثر آقای ابراهیم قیصری، تقی بینش و آقای معصومی با 
ی داشته اند. چاپ و انتشار این کتاب آنچنان از نظر رجایی  او همکار
یخ هفتم اسفند سال  و حتی پیرنیا مهم بود که پیرنیا طی نامه ای در تار
1348 به چاپخانه  دانشگاه مشهد دستور می دهد که در خارج از نوبت 
و بـه عنـوان فوق العـاده ایـن کتـاب تا روز عید غدیر چـاپ و آماده گردد. 

]سند شماره 12[  

یـخ 10 تیـر سـال  از قـرار معلـوم تیـراژ کتـاب حاضـر بنابـر سـندی کـه در تار
1349 توسـط مدیرعامل وقت چاپخانه دانشـگاه مشهد دکتر اصغر مینو 
)1300-1390( ارائه شده 4000 نسخه بوده و در آن زمان هزینه انتشار این 
یال بوده است. ]سند شماره 13[  باالخره چاپ  تعداد کتاب 133888 ر
یـخ 22 آبـان سـال 1349 بـه اتمام رسـیده و 4000 جلد به  ایـن کتـاب در تار
همراه 380 جلد زرکوب تحویل آستان قدس می گردد. ]سند شماره 14[ 

این کتاب در سلسـله منشـورات »سـازمان امور فرهنگی و کتابخانه ها« شـماره دوم را به خود اختصاص 
می دهد. و رجائی در ابتدای این کتاب آنرا به »باقر پیرنیا« تقدیم نموده است. 

فرهنگ لغات قرآن خطی آستان قدس رضوی شماره ۴ با ترجمه فارسی کهن 
تألیف : احمدعلی رجائی بخارایی

مقدمه: عزیزاهلل جوینی
تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزیری، 588، 1363.

انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. شماره سوم و چهارم، سال بیست و ششم، شماره 102-103، پاییز و زمستان 1372، ص. 560.
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پیـش از ایـن رجائـی پیشـنهاد داده بـود کـه همـراه بـا انتشـار ایـن قـرآن بـه 
ی  صـورت نسـخه برگردان کتابـی هـم به ضمیمه آن منتشـر گـردد که حاو
کلیه لغات و ترجمه فارسـی آنها و مقایسـه قسـمتهائی با تفاسـیر باشـد. 
یـخ 12 بهمـن سـال 1349 طـی قـراردادی ]سـند  ]سـند شـماره 5[ و در تار
شـماره 7[ ما بین نایب التولیه آسـتان قدس رضوی آقای پیرنیا و رجائی 
مسئولیت اینکار بر عهده خود او گذاشته می شود و او متعهد می گردد 
و   )4( شـماره  قـرآن  ادبـی  امتیـازات  و  مختصـات  متضمـن  کتابـی  کـه 
لغت نامه دقیق الفبائی عربی به فارسی برای این قرآن تهیه و آنرا طی 15 
مـاه بعـد از امضـای ایـن قـرارداد در اختیـار آسـتان قدس قـرار دهد. برای 
یال حق التألیف منظور می گردد  این قرارداد مبلغ یکصد و پنجاه هزار ر
که دو ثلث این مبلغ پس از امضای قرار داد و یک ثلث باقی مانده پس 

از اتمام کار چاپ کتاب پرداخت می شود. 

ی او می آیند ابراهیم قیصری و محمدجعفر یاحقی که در آن  گران به یار در انجام این پروژه دو تن از شا
کنویس این رسـاله  هنگام فارغ التحصیل لیسانسـیه از دانشـکده ادبیات بودند در اسـتخراج شـواهد و پا
بـه اسـتاد کمـک کرده انـد. 18 امـا از قـرار معلـوم این کتاب برخـالف آنچه در قرارداد تعهد شـده بود که طی 

15 ماه به اتمام برسد، به سرانجام نرسیده و چاپش تا سال 1363 به تعویق می افتد. 

گهان به واسـطه مرگ نابهنگام  درسـت همان موقعی که اولین نمونه چاپی این فرهنگ آماده می شـود، نا
استاد رجائی بخارائی این کار در عهده تعویق می افتد و بعد از انقالب با پیشنهاد دکتر عزیزاهلل جوینی 
)1304-1391( ایـن مسـئولیت بـر عهـده او گذاشـته شـده و او بـا همراهـی دو دسـتیار خانم هـا سـودابه 
یان پـور ایـن کار را بـه سـرانجام می رسـاند و در نهایـت ایـن کتـاب بـه وسـیله مؤسسـه  برلیـان و طلعـت کاو
مطالعـات و تحقیقـات فرهنگـی وابسـته بـه وزارت فرهنـگ و آمـوزش عالـی در سـال 1363 در تیـراژ 3000 

نسخه و در چاپخانه آفتاب در قطع وزیری و در 588 صفحه به چاپ می رسد. 

جوینـی کار اصـالح فرم هـای چاپـی را از سـر می گیـرد و بـا مطالعـه و مـرور دسـتنویس های تهیـه شـده و 
مراجعـه بـه اصـل قـرآن خطـی در مواقعـی کـه الزم می بینـد و بنا بـه گفته خود او در آن زمـان در محل بنیاد 

ی می شده است به مراجعه و مقابله می پردازد. به گفته او : فرهنگ درون گاو صندوقی نگهدار

گردان آن مرحـوم تهیـه شـده بسـیار دقیق بـود. در عین حـال با دقت  »ایـن دسـتنویس ها کـه بـه وسـیله شـا
خوانـدم و هـرگاه مختصـر افتادگـی یا کمی عیب داشـت از اصل قـرآن اصالح کردم. البته این مراجعه به 

18 . فرهنگ لغات قرآن خطی آستان قدس رضوی شماره ۴ با ترجمه فارسی کهن: یازده. 
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اصل قرآن در همه موارد ممکن نشد، زیرا: نخست آنکه اوراق قرآن بسیار فرسوده بود و هر بار که مراجعه 
ی  می کردم می دیدم که هرچه کم تر به نسخه دست بزنم، ضایعات کم تر است، لذا در موارد بسیار ضرور
یـاد صفحـه نسـخه را می گشـودم و آن لغت مـورد نظر را مقابله می کـردم. دیگر آنکه در  آن هـم بـا احتیـاط ز
ضمن آماده شـدن فرم های چاپی بوسـیله »آی. بی . ام. قسـمتی از قرآن را – که در پنج مجلد بود- برای 

ی برده بودند که در آن هنگام مراجعه کردن غیر ممکن می نمود. «19 گرفتن اوزالید به گراورساز

رجایـی در ایـن کتـاب بـه سـبکی نـو و بدیـع کوشـیده  اسـت کـه تمـام معانی مختلفـی که بـرای یک لغت 
قرآنی آمده است را بیاورد و آنرا با همان ضبط فارسی که در متن نسخه است نشان دهد. نظیر آنچه در 

فهرست چاپ سوره مائده و نیز در بخشی از قرآن شماره 1 به خط ثلث انجام داده بود. 

]سند شماره یک[20
شماره 160

یخ 50/1/29 تار
]آرم آستان قدس[

آستان قدس
سازمان امور فرهنگی و کتابخانه ها 

مقام محترم نیابت تولیت علمی
کنده از قرآن کهنی اسـت که  دومیـن قرآنـی کـه بـرای چـاپ سـری خطـوط مختلف برگزیده شـد اوراقـی پرا
از بیـن جـزوات و اوراق اخیـر الکشـف بدسـت آمـده اسـت 240 صفحـه از این قرآن که بخـط کوفی میانه 
ئی و متن  و اعـراب آن بسـبک بسـیار قدیـم بـا نقطـه سـرخ و شـد و مـد با کبـودی و دوایر فاصل برنـگ طال
بخط سیاه و دارای ترجمه خوب فارسی و شامل سوره های مائده و انعام است به قطع وزیری در 4 هزار 
گـر بخواهیـم آنـرا دو رنـگ )متـن خطوط  صفحـه بچـاپ خواهـد رسـید طبـق محاسـباتی کـه بعمـل آمـده ا
ینـه عکاسـی و چـاپ آن در حـدود 30 هـزار تومـان  سـیاه و اعراب هـا بـه سـرخی( چـاپ افسـت کنیـم هز
ینـه در حـدود  ئـی و آبـی در کمـال صرفـه جوئـی ایـن هز می شـود )غیـر از کاغـذ و صحافـی( و بـا رنـگ طال
ی  گر نظر عالی بر این قرار گیرد که در ایام برگزار پنجاه هزار تومان خواهد بود )غیر از کاغذ و صحافی( ا
جشـنهای دوهزار و پانصدمین سـال شاهنشـاهی ایران از طرف آسـتان قدس هم هدیه ای به مهمانان و 
مستشـرقان خارجی و داخلی داده شـود چاپ قرآن با 4 رنگ و مجموع هزینه  آن دو برابر چاپ دو رنگ 
باشـد ارجـح  اسـت و هدیـه نفیسـی خواهـد بـود که خارجیان از ایران و آسـتان قدس بخـارج می برند زیرا 
خـط کوفـی بـا ترجمـه کهـن بـرای اهـل فـن تحفـه ای ارزنـده اسـت در ایـن صـورت بهتر اسـت کاغذ بیشـتر 

19 . همان: سیزده.
20 . مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی: 16920/18
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تهیه شـود و الاقل پنج هزار نسـخه از آن بچاپ برسـانیم که احتماال مجموع هزینه آن با چاپ 4 رنگ به 
75-80 تومان بالغ خواهد شد. 

ک عمـل از قـرآن شـماره 4  گـر از اوراقـی کـه بـرای نمونـه و مـال حتـی بنظـر اینجانـب مناسـب خواهـد بـود ا
افسـت شـده یک صفحه انتخاب و در ذیل آن قید شـود )هدیه آسـتان قدس رضوی به مناسـبت جشن 
دوهـزار و پانصدمیـن سـال شاهنشـاهی ایـران( و بـه مهمانـان از طـرف جنـاب عالـی هدیه شـود تا آسـتان 

ی که فراخور شأن و مسئولیت اوست در این جشن ملی شرکت کرده باشد.  قدس نیز در کار

ی آن را بـا ورقـه ای از نایلویـن سـفید ضخیـم یـا  گـزارد و رو ممکـن اسـت صفحـه را در قابـی مقوائـی هـم 
پالستیک )بجای شیشه( پوشانید. علیهذا خواهشمند است ذیل نظر عالی را مرقوم فرمایند که آیا: 

1- قرآن خط کوفی را تنها برای مصرف عادی و وظیفه انتشاراتی در 2 رنگ چاپ کنیم یا 4 رنگ بقصد 
اهدا در جشنهای دو هزار و پانصدمین سال و در پنج هزار جلد. 

گر  گانـه الزم اسـت چـاپ شـود یـا خیر و ا 2- از نمونـه قـرآن شـماره 4 یـک صفحـه بـرای اهـدا اضافـه و جدا
الزم است درباره قاب مقوائی و روپوش پالستیکی نظر عالی چیست .

با احترام
دکتر رجائی 

]امضا[

]مهر دبیرخانه[
دفتر تولیت عظمی 

شماره 1223
یخ 31/1/1350 تار

]پاراف[
موافقم … در چهار رنگ چاپ شود. 

]امضا[

]سند شماره 2[ 21
] ]رو

یادداشت
بنیاد فرهنگ ایران

21 . آرشیو شخصی
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]آرم بنیاد فرهنگ[
یخ  46/8/12 تار

ینک های مربوط به چاپ  گواهـی می شـود کـه آقـای محمـد زلمی؟ مدیر چاپ افق فیلم ها و ازالیدهـا و ز
قرآن شماره 4 آستان قدس را به بنیاد فرهنگ ایران تحویل دادند. 

قسمت اندکی از فیلم های نگاتیو و قسمت اعظم صفحات رنگ زرد و قرمز خراب شده است علتش 
هم تعویق کار چاپ قرآن بوده است. آنچه که قابل استفاده است با برآورد قیمت و هزینه کارهای انجام 

شده به شرح زیر است: 
یال  1- فیلم چهار رنگ مونتاژ شده و آماده چاپ 180 صفحه قیمت 720000 ر

یال یال = 190000 ر 2- فیم پزتیو رنگ سیاه 380 صفحه 500  ر
یال یال = 90000 ر 3- فیلم سه رنگ 60 صفحه مونتاژ نشده بی رنگ 500 ر
یال یال = 60000 ر 4- فیلم پزتیو رنگ سیاه روتوش شده 60 صفحه * 1000 ر

یال یال 112000 ر ینک 16 صفحه چهاررنگ قابل چاپ * 7000 ر 5- ز
یال یال = 65000 ر ی سرسوره ها و نقاشی آن 65 فقر * 1000 ر 6- عکاسی و بازساز

ی قریب صد صفحه آخر قرآن که بدستور من انجام شده 200000  7- هزینه عکسای و خطاطی و بازساز
یال ر

یال است. جمع کل مخارج مورد قبول اینجانب                                                  1427000 ر

]پشت[
توضیـح اینکـه قـرار شـد فیلم هـای چهـار رنـگ مونتـاژ شـده کـه بابـت هـر صفحـه 400 )چارصـد تومـان(

ی کار مبلغ چهـار صد و پنجاه تومان محسـوب شـود بنابراین جمع  حسـاب شـده بـود بـا توجـه بـه دشـوار
یال( خواهد بود.  رقم اول مبلغ 810000 )هشتصد و ده هزار ر

بنابراین جمع کل کار تحویل شده به بنیاد فرهنگ ایران مطابق تقویم اینجانب مبلغ یکصد و پنجاه و 
دو هزار و هفتصد تومان خواهد بود )1527000( 

]سند شماره ۳[ 22
شماره کتاب 

حزوه دان 
پوشه 

22 . مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی: 16920/2
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]آرم آستان قدس[
آستان قدس

اداره کتابخانه 
شماره قبل 

ضمیمه 
کنویس کننده  اسم پا

یخ خروج      134 یخ تحریر         134       تار تار

اداره حسابداری آستان قدس
طبـق ابـالغ 7421/17296- 22/11/49 مقـام محتـرم نیابـت تولیـت عظمـی کـه رونوشـت حکـم مزبـور آن 
اداره ابالغ شـده اسـت اینجانب بعدازظهر روز پنجشـنبه 22 بهمن 49 به طهران عزیمت و پس از انجام 
گانه به مقام محترم نیابت تولیت عظمی تقدیم گردید بع از ظهر روز  یت محوله که گزارش آن جدا مامور
ی به مشهد بازگشت خواهشمند است مقرر فرمایند سند خروج فوق العاده  سه شنبه 4 اسفند ماه جار
و هزینه سفر اینجانب را صادر و پس از تکمیل امضاهای مربوط به سازمان امور فرهنگی و کتابخانه ها 
ارسال فرمایند تا طبق ابالغ از محل اعتبار هزینه چاپ قرآن که از طرف وزارت کشور تامین شده است 

وجه آن تامین گردد.
رجائی 

49/12/5

]سند شماره ۴[ 2۳
شماره 2591

یخ 1349/12/5 تار
]آرم آستان قدس[

آستان قدس 
اداره سازمان امور فرهنگی و کتابخانه ها

مقام محترم نیابت تولیت عظمی
یخ 22 بهمن ماه به طهران عزیمت  در اجـرای مضمـون ابـالغ7421/17296 - 22/11/49 اینجانـب در تار
ی اسـت کـه ذیـال از لحـاظ  یـت بقـرار و چهـارم اسـفندماه /49 بـه مشـهد بازگشـت خالصـه گـزارش مأمور

23 . آرشیو شخصی؛ مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی: 26920/11
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عالی می گذرد: 
یـات هیـآت مشـاوران اینجانـب همـراه با آقای سـعیدی ناظر چاپ قرآن بـه چاپخانه افق که  1- طبـق نظر
بـرای اجـرای عمـل چـاپ از طـرف هیـأت مشـاوران انتخـاب گردیـده اسـت مراجعـه کـرد پـس از مالحظـه 
گهی رسمیت شرکت ها در آن ثبت گردد آقای محمدزاده  شرکت نامه و روزنامه رسمی که قانونا بایستی آ
یـال که پیشـنهاد کرده و  خیـاط مدیرعامـل چاپخانـه مزبـور را متقاعـد سـاخت کـه از صفحـه ای ده هـزار ر
مـورد موافقـت هیـأت مشـاوران نیـز قـرار گرفتـه بـود نظر باینکـه کار مربوط بدسـتگاه مقدس رضوی اسـت 
ی تمـام ایـن تقاضـا را پذیرفـت و بدیـن ترتیـب  یـال تخفیـف بدهنـد مشـارالیه بدشـتوار صفحـه ای 500 ر

مبلغ 32 هزار تومان به نفع آستان قدس صرفه جوئی بعمل آمد. 

2- قرارداد الزم را که به تصویت هیأت مشـوران رسـیده بود بامضای پیمانکار رسـانید ولی در مورد دادن 
یـال اعضـای هیـات مدیـره چاپخانـه رضایـت نداشـتند و می گفتنـد حجـم کار  چکـی بمبلـغ ده ملیـون ر
کلیـه 600 هـزار تومـان اسـت چـرا بایـد یـک ملیون تومـان چک داد؟ آنچـه بابت ضمانت حسـن انجام کار 
یافتـی اسـت از طـرف دیگـر چـه تضمینـی  در همـه جـا معمـول می باشـد 9/10 ]نـه دهـم[ جمـع مبلـغ در
وجـود دارد کـه در آینـده بـرای وصـول ایـن چک اقدامـی بعمل نیاید که بنظر اینجانب ایـن نگرانی و ایراد 
بجاست معهذا بآقایان اطیمنان داده که ترتیبی داده خواهد شد که چک جز بر اساس ماده 12 قرارداد 
و بـر طبـق رای کمیسـیون اختالفـی کـه در آن مـاده پیـش بینی شـده مورد اسـتفاده قرار نگیـرد و بهر تقدیر 
یافت داشت که با فتوکپی شرکت نامه و عین روزنامه  یال با امضاهای قانونی در چکی بمبلغ ده ملیون ر

رسمی و متن قرارداد ضمیمه است. 

یـح فرمایند کـه از چک مزبور  اسـتدعا دارد ضمـن امضـای قـرارداد در ظهـر چـک یـا ذیـل ایـن گـزارش تصر
آستان قدس می تواند فقط بر اساس ماده 12 قرارداد استفاده کند. 

دکتر رجائی

پی نوشت مقام نیابت تولیت عظمی 
اقداماتـی کـه فرمودیـد هـم تائیـد میشـود در مـورد چـک هـم همانطـر که تقاضا شـده اسـت فقط بر اسـاس 

ماده 12 قرارداد میتوان از آن استفاده نمود. 
5 اسفند 49 

باقر پیرنیا

]سند شماره ۵[2۴
شماره 2648

2۴ . مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی: 26920/10
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یخ1349/12/11 تار
ضمیمه

]آرم آستان قدس[
آستان قدس

اداره سازمان امور فرهنگی و کتابخانه ها

مقام محترم نیابت تولیت عظمی
یال به سازمان فرهنگ نامه قرآنی  بر اساس موافقت جناب آقای وزیر کشور با پرداخت مبلغ ده ملیون ر
برای افست رنگی قرآن شماره 4 و سایر مصارف سازمان مزبور بودجه ای که برای تقسیم مبلغ فوق پیش 

بینی شده ذیال از لحاظ عالی می گذرد: 
یال یال /6099000 ر 1- مخارج چاپ 5 هزار نسخه از قرآن برای 642 صفحه بقرار صفحه ای  9500 ر
یال /1400000 ر 2- بهای کاغذ 120 گرمی افست برای پنج هزار نسخه تقریبا 
یال 1000000 ر 3- بهای میشن و مقوا و سلوفون و تجلید پنج هزار نسخه 

4- حـق التالیـف کتـاب ضمیمـه حـاوی کلیـه لغـات و ترجمـه فارسـی آنهـا و مقایسـه قسـمتهائی بـا تفاسـیر 
یال 150000ر  
یال  701000 ر 5- هزینه چاپ و بهای کاغذ و تجلید 5 هزار نسخه از کتاب ضمیمه قرآن 
یال 150000 ر 6- حق الزحمه ناظران چاپ 
یال 500000 ر 7- مخارج مقابله اعرابها و هزینه های پیش بینی شده 
یال 10000000 ر                                          جمع 

خواهشمند است اوال در صورتی که تقسیم بودجه فوق مورد موافقت است مراتب را تصویب فرمایند. 

ی بدین اهمیت را که  ی که طی گزارش 2229-15/10/49 بعرض رسانید نمی توان کار ثانیا - چون بقرار
در سطح بین المللی مورد توجه قرار خواهد داشت بجریان مناقصه گذارد و احیانا گرفتار چاپخانه های 
بی صالحیتی شد و از طرف آن جناب نیز حذف تشریفات مالی با ارجاع به کمیسیون هیآت مشاوران 

تصویب گردید مراتب را تأیید فرمانید. 

ثالثـا - چنانچـه ناظـر یـا ناظرانـی بـرای امضـای چکهـا و مخارجـی که از این محل می شـود ضـرورت دارد 
یال  تعیین فرمایند تا چگونگی تنظیم اسناد و حدود اختیارات اینجانب معلوم باشد. فعال سه ملیون ر
از وجه مزبور که رسیده بدستور مقام عالی بحساب شماره 6484 بانک صادرات سازمان امور فرهنگی 

یخته شده که برداشت از آن با امضای اینجانب و حسابدار مربوط است.  و کتابخانه ها ر

دکتر رجائی



آینۀپژوهش  194
سال سی وسوم، شمــارۀدوم،خــــــردادوتـیـــــــــــر 1401  

هــــــلــــــم
52چاپ نوشت )1(

]سند شماره ۶[2۵
شماره 22911

یخ 11/12/49 تار
ضمیمه

]آرم آستان قدس[
آستان قدس

جناب آقای دکتر رجائی مدیر کل امور فرهنگی و کتابخانه های آستان قدس
ینـه چـاپ قـرآن کـه از  پاسـخ مرقومـه شـماره 2606 -8/12/49 اسـتحضار میدهـد نظـر باینکـه اعتبـار هز
ی دخالتی ندارد  طرف وزارت کشور تامین شده است در اختیار خود جنابعالی است و اداره حسابدار
ی  ی صادر میشـود که اعتبار و پرداخت آن از طرف اداره حسـابدار از طرفی اسـنادی در اداره حسـابدار
ی آن اداره اقدام نمایند.  بوده باشد خواهشمند است دستور فرمایند برای صدور سند از طرف حسابدار

ی آستان قدس - شیدانی  رئیس اداره حسابدار
]امضا[

]پاراف[
سابقه ضمیم ش 

11/12/49
ی  حسابدار

برای اتمام 

یال و فوق العاده سفر  توضیح آنکه برابر سوابق و احکام موجود هزینه سفر اینجانب بقرار کیلومتری دور
یال است بهمین قرار سند صادر فرمائید  روزانه یکهزار ر

رجائی

]مهر دبیرخانه[
ورود بدفتر کتابخانه آستان قدس

یخ 11 ماه 12/1349 بتار
شماره 2651

25 . مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی: 26920/13
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]سند شماره ۷[2۶
شماره 2654

یه 12/12/49 تار
]آرم استان قدس[

آستان قدس
))قرارداد((

یقـه  چـون بفرمـان مطـاع مبـارک ملوکانـه بایسـتی قـرآن خطـی مترجـم شـماره 4 آسـتان قـدس رضـوی بطر
افسـت رنگـی چـاپ شـود بـرای تهیـه لغت نامه دقیـق و معرفی مختصـات علمی قرآن مزبور قـرارداد ذیل 
بین آستان قدس به نمایندگی جناب آقای باقر پیرنیا نیابت تولیت عظمی و استاندار خراسان و آقای 
دکتر احمد علی رجائی بخارائی استاد دانشگاه مشهد و مدیر کل امور فرهنگی و کتابخانه های آستان 

قدس بمنظور تهیه کتاب مزبور منعقد می شود: 

مـاده 1- آقـای دکتـر رجائـی بـر عهـده می گیرنـد کـه کتابـی متضمـن مشـخصات و امتیـازات ادبـی قـرآن 
شماره 4 و لغت نامه دقیق الفبائی عربی بفارسی قرآن مزبور تهیه نمایند. 

ماده 2 - مدت تسلیم کتاب مزبور 15 ماه پس از امضای قرارداد خواهد بود. 

مـاده 3- غلطگیـری اصلـی مطبعـی بـر عهـده آقای دکتـر رجائی خواهد بود و متقابال آسـتان قدس تعهد 
می کند که بدون صدور اجازه چاپ از طرف ایشان چیزی بچاپ نرسد.

ماده 4- قرآن و وسائل و مدارک الزم برای تحریر کتاب مورد بحث را سازمان امور فرهنگی آستان قدس 
در اختیار آقای دکتر رجائی خواهد گذارد. 

یـال بابـت حـق التألیـف کتـاب مزبـور بـه آقـای دکتـر  مـاده 5- آسـتان قـدس مبلـغ یکصـد و پنجـاه هـزار ر
رجائی از محل  اعتبارات اهدائی وزارت کشور به ترتیب ذیل می پردازد: 

الف - دو ثلث مبلغ پس از امضای قرارداد

ب- یک ثلث باقی مانده پس از اتمام کار چاپ کتاب

ایـن قـرارداد کـه مشـتمل بـر پنـج مـاده اسـت در پنـج نسـخه امضـاء و مبادلـه شـد و همـه نسـخه ها دارای 
ی است  اعتبار مساو

نیابت تولیت عظمی و استاندار خراسان- پیرنیا ]امضا[ متعهد دکتر رجائی ]امضا[ 

26 . مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی:26920/12
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]سند شماره ۸[2۷
بسمه تعالی 

کمیته موقت انقالب اسالمی 
شماره 2628

ی اسالمی  : کمیته مرکزی انقالب جمهور از
به: جناب آقای دکتر پرویز خانلری

باستناد نامه شماره 67- 10/2/58 از واعظ طبسی سرپرست آستان قدس رضوی قرآن شماره 4 نفیس 
بـرای چـاپ بـه تهـران منتقـل شـده اسـت تا تجدید چاپ شـود بـا وجود اینکـه انتقال قرآن در زمـان هویدا 
بـوده ولـی تـا کنـون بـه کتابخانـه و یـا مـوزه آسـتان قـدس برنگشـته اسـت و لـذا الزم اسـت جنابعالـی اقـدام 

مقتضی را انجام و قرآن مزبور را در اختیار آستان قدس رضوی قرار دهید. 

ی اسالمی  کمیته مرکزی انقالب جمهور
ی کنی محمدرضا مهدو

]امضا[

]مهر دبیرخانه[
ورود به دفتر بنیاد فرهنگ ایران

شماره 130
شماره 1/3/1358

]پاراف[ 
… خانم …. 

لطفا شماره پرونده قرآن ….

]سند شماره ۹[2۸
]آرم بنیاد[  بنیاد فرهنگ ایران 

گزارش مربوط به چاپ قرآن شماره 4 آستان قدس رضوی 

یاد برای  قرآن شـماره 4 متعلق به آسـتان قدس رضوی نسـخه نفیس کهنسـالی اسـت که ظاهرا با دقت ز

27 . اسنادی از بنیاد فرهنگ: 109؛ 30۴. 
28 . اسنادی از بنیاد فرهنگ: 109. 
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امیـری یـا فرمانروائـی در حـدود قـرن پنجم نوشـته شـده اسـت و بعدا افـرادی متخصص و آشـنا به معارف 
قرآنـی آن را بـه دقـت خوانـده و تصحیـح کرده انـد اهمیـت ایـن قـرآن عـالوه بـر جنبه هـای دینـی، ترجمـه 
سـلیس و کهـن فارسـی آن اسـت کـه می توانـد راهگشـای محققـان زبـان و ادبیـات فارسـی و نمونـه ای از 

یج آن باشد.  تالش ایرانیان در تعظیم قرآن کریم و ترو

در حـدود ده سـال پیـش مرحـوم دکتـر احمدعلـی رجائـی کـه تصـدی امور فرهنگی آسـتان قـدس رضوی 
ی قـول همراهـی دادم.  را بـر عهـده داشـت بـه فکـر چـاپ ایـن قـرآن افتـاد و از مـن کمـک خواسـت. بـه و
قراردادی برای تهیه فیلم و چاپ با چاپخانه افق بسته شد و قرار شد برای چاپ هر صفحه چهار رنگ 
مبلغـی در حـدود یـک هـزار تومـان پرداخـت شـود. کاغـذ مناسـبی نیـز بـرای چاپ توسـط آسـتان قدس از 

ی شد.  پا خریدار ارو

کار تهیه فیلم ها از طرف چاپ افق در جریان بود که نایب التولیه آستانه عوض شد و آقای زاهدی نایب 
التولیه جدید به علت اختالفی که با مرحوم رجائی داشـت کارها را معطل گذاشـت. در نتیجه گذشـت 

سالها فیلم های تهیه شده در چاپخانه افق نیز از حیز انتفاع افتاد. 

سـه سـال پیـش از طـرف بنیـاد فرهنـگ ایـران بـه نایب التولیه وقت آسـتان قدس پیشـنهاد شـد که چاپ 
ی بنیاد و آستان قدس به انجام رسد و موافقت کردند و قرار شد کلیه مخارج  این قرآن نفیس با همکار
از طرف آسـتانه پرداخت شـود و کمک های فنی را بنیاد تقبل کند و چاپ قرآن زیر نظر و به مسـئولیت 

بنده انجام پذیرد. 

یخته شـد  آسـتان قـدس بـرای شـروع کار مبلـغ پانصـد هـزار تومان حوالکه کـرد که عینا به صندوق بنیاد ر
و از اواخـر سـال 1356 کارهـا شـروع شـد. تـا اواسـط پائیـز گذشـته فیلـم کلیـه صفحـات آماده شـد و بیش 

یست و پنجاه صفحه نیز آماده چاپ شد، اما به علت آشفتگی اوضاع، چاپ آن آغاز نگشت.  از دو

ی کـه از طـرف آقـای تهرانچـی بـرای تصـرف بنیـاد آمـده بودنـد اصـرار  در اوایـل فروردیـن امسـال دو مأمـور
کردنـد کـه اصـل قـرآن بـه آنـان تحویـل و کارهای انجام شـده در اختیارشـان گذاشـته شـود. بـا اینکه اصل 
ی آن  قـرآن تحویـل شـخص اینجانـب شـده بـود و من شـخصا و نه به عنـوان معاون بنیاد مسـئول نگهدار
ی قـرار گرفتم با حضور چند تن طی صورت مجلسـی متن قرآن را صفحه  بـودم، چـون در وضعـی اضطـرار
گر  ی کردم و به آقای قائنی تحویل دادم و به ایشان تذکر دادم که چاپ این قرآن کار فنی است و ا شمار
گر ترتیب  فـردی غیـر واردی در آن دخالـت کنـد. ممکـن اسـت همـه زحمات یک سـاله ما به هـدر رود و ا
یخ  کارها به هم خورد دیگر بنده هیچ مسـئولیتی نخواهم داشـت، ایشـان شـنیدند و پذیرفتند و از آن تار

من هیچ دخالتی در این کار ندارم. 

به نظر بنده چاپ این قرآن در درجه اول ضرورت و اهمیت است. باید نظارت و سرپرستی چاپ آن بر 
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ی های چاپ رنگی افست به خوبی آشنا باشد و ثانیا بر معارف قرآن  عهده کسی باشد که اوال با ریزه کار
وقوف داشته و بر زبان فارسی کهن مسلط باشد. 

در خاتمـه بـه اطـالع می رسـاند کـه مبلـغ پانصد هزار تومان پرداختی آسـتان قدس همچنـان در صندوق 
بنیـاد موجـود اسـت )گویـا مبلغـی از آن را بـرای پرداخـت حقـوق اعضـای بنیاد اسـتفاده کرده انـد که باید 
برگشـت داده شـود( و مبالـغ مختصـری کـه تـا کنـون بابـت فیلـم و اجـرت روتـوش پرداخـت شـده اسـت از 
یافت نکرده ام  ی بابت این خدمت مقـدس در صنـدوق بنیـاد بـوده اسـت و شـخص اینجانب نیز دینـار

و نخواهم کرد. 
با احترام 

سعیدی سیرجانی، ]امضا[ 

]یادداشـت سـمت راسـت سـند صفحه اول:[ آقای ناظم زاده، بررسـی نمائید که چند درصد کار انجام 
ی نیـز بـرای ادامـه کار و مشـورت  کبـر غفـار شـده و چنـد درصـد باقیمانـده اسـت. از جنـاب آقـای علی ا

انجام و عدم انجام می توانید بهره فرواوان برید. 17/2/58، تهرانچی

]سند شماره 10[2۹
بسمه تعالی 
شماره 4929

یخ 27/1/59 تار
ی اسالمی ایران  دولت جمهور

بنیاد فرهنگ و هنر ایران 
حجت االسالم آقای حاج شیخ عباس واعظ طبسی

تولیت آستان قدس رضوی- مشهد

عطف به نامه شماره 32328، مورخ 25/12/1358 امور مالی آستان قدس رضوی اشعار می دارد: 

یال طی چک شـماره 60/92298 ،  آسـتان قـدس رضـوی در شـهریور مـاه سـال 1355 مبلـغ پنج میلیـون ر
یال برای چاپ پنـج جلد قرآن  مـورخ 6/6/55 بانـک عمـران مشـهد و 637 بنـد کاغـذ بـه مبلـغ 647000 ر

نفیس آستان قدس در اختیار بنیاد فرهنگ ایران قرار داد.

یخ اشـخاص صاحب نظر را برای این امر دعوت نمود که هزینه هائی به  بنیاد فرهنگ ایران از همان تار
، بنیاد فرهنگ ایران متحمل شده است:  شرح زیر

29 . اسنادی از بنیاد فرهنگ: 111. 
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یال 500/157 ر 1- سال/ 1356 
یال 331/301/1 ر 2- سال/1357 

000/900 سه فقره پیش پرداخت به چاپخانه زیبا برای تهیه فیلم  3- سال /1358 
831/358/2 رسال                         جمع 

کارهای انجام شده به شرح زیر می باشد: 
الف- فیلم کلیه صفحات پنج جلد قرآن تهیه و آماده شده است. 

ب- تذهیب چهار جلد برای گرفتن اوزالید آماده شده است. 
ج- تذهیب جلد پنجم در شرف آماده شدن می باشد. 

به دالیل زیر نمی توان از چاپ این قرآن صرف نظر نمود: 
1- از نظر فرهنگی انتشار چنین نسخه ای نه تنها نشان دهنده سابقه هنر خط و تذهیب می باشد بلکه 

نمایانگر ایمان و عشق واقعی به کتاب آسمانی می باشد. 

2- بـا انتشـار عیـن نسـخه اصلـی، بـه صـورت عکـس کـه خـود مسـتلزم دقت بیـش از حد و کار توان فرسـا 
می باشد می توان به کیفیت کار نسخه نویسی و کتابت با تمام ویژگی آن دست یافت با توجه به مطالب 
بـاال نسـبت بـه چـاپ یـا عـدم چـاپ قـرآن نفیـس آسـتان قـدس رضـوی )که حـدود دو ماه اسـت بـه دالیل 
ی کار تذهیب و تکمیل آن تعطیل شده است( اعالم نظر فرمایند تا به همان نحو عمل شود.  نامه نگار

سرپرست بنیاد فرهنگ و هنر ایران 
علی اصغر تهرانچی، ]امضا[

رونوشت: دبیرخانه سرپرستی

]سند شماره 11[۳0
]آرم بنیاد فرهنگ ایران[ بنیاد فرهنگ ایران 

سرپرست بنیاد فرهنگ ایران 
بـه اطـالع می رسـاند؛ قـرآن آسـتان قـدس رضـوی معـروف بـه قـرآن شـماره 4 در 5 جلـد ده سـال پیـش برای 
چـاپ بـه بنیـاد فرهنـگ ایـران محول شـد و از آن موقـع تا حاال بنا به اظهار آقای فراهانی مسـئول قرآن این 
ی و تذهیـب، آمـاده اسـت تـا بعـد از تهیـه  کارهـا انجـام شـده: جلـد اول و دوم و سـوم و چهـارم فیلم بـردار
اوزالیـد تصحیـح شـود جلـد پنجـم احتیـاج بـه تذهیـب دارد از آنجـا کـه افسـت قـرآن بـا کتاب هـای دیگـر 
ی، با هیچ چاپخانه ای بسـته نشـده و اصوال کار در  تفاوت دارد لذا قراردادی در مورد افسـت و فیلم بردار

30 . اسنادی از بنیاد فرهنگ: 113.
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حـد کار هنـری و فنـی اسـت و بـرای ایـن کارها نمی توان بها و ارزشـی تعیین کرد. کارهـای قرآن نیز تا حاال 
، زیبـا بنابرایـن نمی شـد کـه  ی، علمـی، زر در چندیـن چاپخانـه تهیـه شـده مثـال در چاپخانـه افـق، حیـدر

قراردادی تنظیم کرد. 

ی  از ده سـال پیـش تـا حـاال چنـد صـد هـزار تومـان از بیت المال صرف این قرآن شـریف شـده بعالوه نیرو
کنون کارهای انجام شده که سرمایه ای بابت آن تلف شده در  . ا انسانی و کاغذ و مرکب و وسایل دیگر
ی آنها نشسته کارهای کرده تباه شود.  کی که بر رو گوشه ای افتاده و بیم آن می رود بر اثر سرما و گرد و خا
امید می رفت بعد از انقالب در مورد این کتاب رفتار می شـد ولی متاسـفانه تا کنون جز چندین گزارش 
ی صورت نگرفته. انتشـارات هم تا  و آمدن دو سـه نفر مأمور از طرف آسـتان قدس رضوی هیچ گونه کار
آنجا که در توان داشـته ، دسـت به دامان مسـئولین امور شـده از طرفی حدود 600 بند کاغذ اعالی ژاپنی 
ک می خورد و آن هم بر اثر اسباب  ی شده 10 سال است که در انبار بنیاد خا که مخصوص قرآن خریدار
کشی و نقل و انتقاالت در شرف نابودی است. ناچار این بار از جناب آقای تهرانچی سرپرست مؤمن و 
متعهد بنیاد استمداد می کنم تا تکلیف این 600 بند کاغذ و کارهای انجام شده را روشن کند تا با توجه 
خداوند که صاحب قرآن اسـت در عهد اسـالمی به دسـت آقای تهرانچی گشـوده شـود آن هم با عمل نه 
با فرستادن نماینده بلکه خودشان این کار را با غالقه و ایمان پی گیری نمایند و نیز چهار ماه پیش سه 
فقره صورت حسـاب چاپ زیبا برای پرداخت تقدیم شـده که آن هم ب جواب مانده. کل مبلغ صورت 
یال  یال آن پرداخت شـده و فقط -/724/928 ر یال اسـت که مبلغ 000/000/900 ر حسـاب 724/982 ر
آن باقـی مانـده، مدیـر چاپخانـه بـا توجـه بـه کسـادی کار چاپخانـه چندین بـار و برای وصول ایـن مبلغ به 
یال هم در زمان آقـای تهرانچی که  تکلیـف مانـده البتـه ایـن مبلـغ 000/000/900 ر بنیـاد مراجعـه کـرده و بال
سرپرسـتی بنیاد را دارند پرداخت شـهد لذا با توجه به اینکه کارهای انجام شـده موجود اسـت می شـود 
یخ 12/12/58 ارسال  بعد از رسیدگی پول چاپخانه را پرداخت اینک فتوکپی صورت حسابی که در تار
شـده بار دیگر تقدیم می شـود و اسـتدعا دارد ترتیبی داده شـود تا وضع بدهی به چاپخانه روشـن و مدیر 

تکلیفی نجات پیدا کند  چاپخانه از بال
با تقدیم احترام، ابوالفضل صحتی 

4/4/59 ، ]امضا[

 ]سند شماره 12[۳1
یخ      ماه     134 تار ]آرم آستان قدس[

آستان قدس
شماره 

یخ و متن همه متن به صورت دستی[ ]تار
407ن/16817

31 . مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی:48/11/726920/6
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چاپخانه دانشگاه مشهد
آقـای دکتـر رجائـی مدیـر کل فرهنگـی آسـتان قـدس شـرحی در معرفـی یکـی از قرآنهـای مترجـم و نفیـس 
کتابخانه آستان قدس تهیه کرده است که باید روز عید غدیر چاپ و آماده شود چون چاپ این رساله 
جنبـه فنـی دارد و از عهـده چاپخانه هـای عـادی که حروف معرب و وسـائل کافی ندارند سـاخته نیسـت 

خواهشمند است دستور دهند به عنوان فوق العاده به هزینه آستان قدس چاپ شود.

نیابت تولیت عظمی و استاندار خراسان - پیرنیا

]سند شماره 1۳[۳2
شماره 78

یخ 1349/4/10 تار
پیوست دارد

]آرم دانشگاه مشهد[ 
چاپخانه دانشگاه مشهد

مدیر کل محترم سازمان امور فرهنگی آستان قدس رضوی 
ینـه چـاپ 4000 جلـد )متنـی پارسـی از قـرن چهارم هجری( کـه بگواهی  بـه پیوسـت دو نسـخه صـورت هز
کارشناسی اداره دارائی رسیده ارسال میدارد خواهشمند است دستور فرمایل نسبت به پرداخت مبلغ 

یال بهای آن اقدام فرمایند.  133888 ر
مدیر عامل چاپخانه دانشگاه مشهد 

]امضا[
دکتر مینو

]مهر دبیرخانه[
ورود بدفترنامه آستان قدس رضوی

شماره 92ن
یخ 18/4/49 تار

]سند شماره 1۴[۳۳
شماره 117

یخ 24/5/49 تار

32 . مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی: 26920/9
33 . مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی: 26920/۴
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پیوست دارد

آرم شیر و خورشید
دانشگاه مشهد

چاپخانه دانشگاه 

یاست محترم سازمان امور فرهنگی آستان قدس رضوی ر
ینـه چـاپ و کاغـذ یـازده صفحـه فهرسـت و  پیـرو نامـه 78-10/4/49 بـه پیوسـت دو نسـخه صـورت هز
گراور سوره های قرآن بقیه )متن پارسی از قرن چهارم هجری( که بگواهی کارشناس اداره دارایی رسیده 
ارسال میدارد چون تحویل کتاب موکول به صحافی آن میباشد و این امر مدتی به طول خواهد انجامید 
یال بطور علی الحسـاب به ایـن چاپخانه  علیهـذا خواهشـمند اسـت دسـتور فرماینـد مبلـغ یکصـد هزار ر
ی پرداخت خواهد گردید.  پرداخت گردد بدیهی است بقیه پس از اتمام صحافی و تحویل به کارپرداز

مدیرعامل چاپخانه دانشگاه مشهد
دکتر مینو

]مهر دبیرخانه[
ورود به دفتر سازمان امور فرهنگی و کتابخانه های آ«تان قدس

یخ 35/5 ماه 1349 تار
شماره 74

]پاراف اول[
یه 23/8/49 تمامی ؟؟ 380 جلد زرکوب، تحویل شده است در مورد صورت حساب استدعت  در تار

دارد …. برای …. تطبیق …. 
آقای فیاض 

کره می فرمایند  مذا
25/5/49

]امضا[

]پاراف دوم[
آقای …. دائره انتشارات 

رسـیدگی فرمائید که کتب تحویل شـود و صورت مورد … اسـت گواهی کنید تا تمام وجه پرداخته شـود 
علی الحساب نمی توانیم پول بدهیم. 
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]امضا[
3/9/49

اسناد متفرقه
یخ 14/4/49 تار

شماره 84 ن
ضمیمه

]آرم آستان قدس[ 
آستان قدس

اداره …..

استاد محترم جناب آقای دکتر رجائی
مقام محترم مدیریت کل امور فرهنگی آستان قدس

کار چـاپ جـزوه »متنـی پارسـی از قـرن چهـارم« در معرفـی قـرآن نفیـس  کـه بـه دسـتور آن جنـاب  کنـون  ا
و مترجـم شـماره 4 موقـت آسـتان قـدس بـه اتمـام رسـیده اسـت و مقـرر شـده اسـت جـزوه مزبـور در جـزو 
انتشـارات نامه آسـتان قدس منظور و منتشـر گردد مراتب به عرض می رسـد تا چنانچه اجازه می فرمائید 
ی آسـتان قـدس  سـه قلـم اسـناد چـاپ و کلیشـه و عکـس بـه مبلـغ        بـرای وصـول بـه اداره حسـابدار
یال به عنـوان پاداش برای آقای ناظران  ارسـال گـردد. در ضمـن همـان طور که دسـتور داده اند مبلغ 1500ر
یـال دسـتمزد آقـای موسـوی خوش نویـس دفتر نیابـت تولیت  متصـدی چاپخانـه دانشـگاه مشـهد و 500 ر

عظمی در ضمن منظور خواهد شد. 

با تقدیم احترام ]امضا[ تقی بینش  
13/4/49  

یاست اداره انتشارات آقای بینش ر
طبق روش معمول در مورد سایر انتشارات از حساب اعتبار محله آستان قدس پردخات فرمائید.

رجائی ]امضا[
13/4/49

شماره 84 ن
یخ 12/4/49 تار
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ضمیمه
]آرم آستان قدس[

آستان قدس

استاد محترم مدیریت کل امور فرهنگی آستان قدس
کنـون کـه بـه دسـتور آن جنـاب کار چـاپ جـزوه »متنـی پارسـی از قـرن چهـارم؟« در معرفـی قـرآن نفیـس  ا
شـماره 4 موقت آسـتان قدس به اتمام رسـیده و مقرر شـده اسـت جزوه مزبور در جزو انتشـارات ضمیمه 
نامه آستان قدس منتشر گردد مراتب به عرض می رسد تا چنانچه اجازه می فرمایند سه قلم اسناد چاپ 
ی آسـتان قـدس ارسـال گـردد. در ضمـن همانطـور کـه  و کلیشـه و عکـس بـرای وصـول بـه اداره حسـابدار
یال به عنوان پاداش به آقای ناظران متصدی چاپ چاپخانه دانشگاه و 500  دستور داده اند مبلغ 1500 ر

یال دستمزد آقای موسوی خوشنویس دفتر تولیت عظمی نیز در ضمن منظور شود.  ر

شماره یخ      ماه     134                                                                   ]آرم[  تار
آستان قدس  

بعرض برسد
یـال اجـرت  ر تقاضـای پرداخـت مبلـغ 35650  کتـور ضمیمـه  فا بـرگ   2 ی خراسـان بموجـب  گراورسـاز

ساخت کلیشه های آیات قرآن مجید جهت کتاب متن فارسی را دارد هرگونه امر فرمایند اقدام شود. 

]امضا[
11/4/49

]مهر دبیرخانه[
ورود بدفترنامه آستان قدس رضوی

شماره ن93
یخ 18/4/49 تار

کتاب شماره 14/9/49-125
جزوه دان

پوشه 
]آرم آستان قدس[  

آستان قدس 
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اداره 
شماره قبل 

ضمیمه 
کنویس کننده  اسم پا

یخ خروج        134 یخ تحریر        134              تار تار

اداره محترم حسابداری آستان قدس 
بـا توجـه بمفـاد مرقومـه شـماره 407ن/16817-7/11/48 نیابـت تولیت عظمی که رونوشـت آن بضمیمه 
ایفـاد میگـردد چاپخانـه دانشـگاه مشـهد ضمـن نامه هـای شـماره 117-24/5/49 و 133-16/7/49 بـا 
ینـه چـاپ و غیـره را دارد از نظـر اینکـه  یـال هز ارسـال دو نسـخه صورتحسـاب مطالبـه مبلـغ 142435 ر
ینـه دو بـرگ  تعرفـه دارائـی در دسـترس نیسـت خواهشـمند اسـت دسـتور فرماینـد بـا مراجعـه بـه اقـالم هز
کپیـه صوتحسـاب واصلـه کـه بضمیمه اسـت چنانچـه ایرادی متوجه میـزان مبلغ مـورد مطالبه چاپخانه 

دانشگاه نباشد اعالم فرمایند که پرداخت نمایند
مدیر کل سازمان امور فرهنگی کتابخانه ها 

دکتر رجائی
]امضا[


