
 
 
 
 

 

  *هاى خطىآسيبهاى طبيعى و سنتى نسخه

 
 ايرج افشار

 

 اول و آخر اين كهنه كتاب افتاده است

 )كليم كاشانى(

 

 در طول تاريخ گذشته راه پراكندگى يا -خصوصى يا عمومى  -ها كتابخانه

 گونه دگرگونى از قرون پيشين،اند. كدام كتابخانه است كه بى هيچنيستى را سپرده

هيچ پس و پيشى برجاى مانده باشدد و بتدوان گ دت سال گذشته بى حتّى از صد

اى است كه مالكش، واق ش، مؤسسش بده وجدود رورده بدوده همان كتابخانه اين

                                                           

بده  بزرگ معاصر، دانشدمند گرامدى جنداق رقداى ايدرا ا شدار، حاضر را محقق و ايرانشناس ةمقال * 

مد ريين بزرگداشت حاميان نسخ خطى در تقديم به والد بزرگدوارم عممده محقدق سديداح مناسبت

 ظله ارسال داشتند. بنا بود اين نيكو مقدال در حدديع عشدق  داد شدود كدهحسينى اشكورى دام

 .دان رراسته نماييمكتاق حاضر را ب  رصت از كف ر ت ولى تو يق شد

 اا شار ر گرامى استاد ةبار  وت والدهنگامى به دست ما رسيد كه مقارن رن، خبر تأسف هاين مقال   

ط عمر، نشا جا اعمم داشته از خداوند منّان بقاىشنيديم. جا دارد مراتب همدردى خود را در همين

مدد شناسى... سديد احگنج، يادمان ميراث نقل از رنج و)شادابى را براى استاد ا شار ررزو نماييم.  و

 .(95تا  85، صص 1384اشكورى، به اهتمام سيد صادق حسينى اشكورى، تهران،  حسينى
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شناسدم. خدودم از دوران گونه تصرّ ى در رن نشده باشد. من كه نمىهيچ است و

رنها د ار  روش  ام كه  گونه بسيارى ازهاى ا راد، شاهد بودهكتابخانه رشنايى با

جهان ر ته اسدت، كده  ةت ريط و پراكندگى شده است و به  هار گوش و تقسيم و

 :اندگ ته

 رود اين كتاق البتهمى

 تا به بغداد و روم و كلكته

 حقدوق و علدوم ةئديس دانشدكدر -حتى شاهد بودم دكتر منو هر گنجى 

 بهداىگدران ةد مجموعدرنجا را وادار كر ةتابدار كتابخانك -سياسى دانشگاه تهران 

مصددق و  هداى وق دى دكتدر محمددمانند رن كتابخانه را كه حداوى كتابخاندهكم

و  ش ق و مجيد مدوقّر ةمحمّدعلى  روغى، دكتر صادق رضازاد ةاز ورث خريدارى

ع حقوق كتابدارى رنچه را متناسب با مباح ةين شيوا كند. در «وجين» ديگران بود

يختندد رهيچ تعقّلى به زيرزمين رن دانشكده ستند بىعلوم سياسى ندان و اقتصاد و

 .رطوبت و حشرات سپرده شد و به دست

 ها رمده است جسدته گريختدهدر تواريخ، بعضى از حوادثى كه بر سركتاق

يدن هايى به ت اريق از متون دارم كه بعضدى را در اضبط شده است. من يادداشت

 .كنممىوار در  ند دسته برايتان نقل نمونه گ تار

هاى بسيارى در مدت  ندد قرندى كده بده كتدب بنويسم كه كتاق مةً مقد

انتقال ايدن دسدت رن دسدت شدده اسدت.  ةاختصاص داشته است به وسيل خطى

برد كه  من كتداق توان پىها مىهاى خطى كتابخانههاى كتاقيادداشت گاهى از

بب بخشدش وارث عهدى به  روش رسيده و متعلق به كى بوده و يا به س در  ه

رسيده و يا از كى خريده شده و يا به همّت كى بده وقدف دررمدده اسدت.  به كى



 69 هاى خطىآسيبهاى طبيعى و سنتى نسخه 

هاى انتقال و تملّد  شدرعى كتداق بدوده توارث و وقف از نحوه  روش و هبه و

هم در حوادث و حاالت زمانه مورد تصدرّ ات و تغييراتدى  هااست. اما اين كتاق

هداى بنددىكنم و در دستهر رنها اطمق مىرا ب «رسيب» اند كه اصطمحقرار گر ته

 .شناسانمذيل رنها را مى

 

 هاى آبآسيب

 :كندها را  اسد و امحاء مىرق به سه گونه كتاق

سدازد و گداه است كه صد حات را ضدايم مى (ربديدگى)يكى رطوبت ( 1

 د.شود كتاق از حيز انت دا  بي تد سباند به طورى كه موجب مىبه هم مى اوراق

 اى كدهسدازد. نموندهها را كمرنگ و ناخواندا مدىهاى كمتر، سطر نوشتهدگىربدي

 ةتابخاندنظامى قرن ه تم هجرى متعلّق به ك ةجواهرنام ةتوانم مثال بياورم نسخمى

هاى رن به مناسبت ربديددگى كمرندگ شدده بدود مل  است كه  ون نوشته ملى

پررندگ و خواندا سدازد  اى  ون خواسته با قلم، سطور قديمى رامايهكم شخص

 .تبسيارى از كلمات را به نادرستى خوانده و سياه كرده اس تو يق نيا ته و

هواى شهرهاى بسيار مرطوق كنار دريدا طبعدام موجدب رسديب بده كتداق 

 :است. كليم كاشانى در بيتى اشاره به اوراق رق ديده گ ته است شدهمى

 خوشم كه د تر دل نم كشيده بود ز خون

 (1)هر ورقش را ز هم جدا كردىبه تيغ، 

كدرد و رسديد رن را ويدران مدىديگر سيل است كه  ون به رباديى مدى( 2

از بدرد. ديگدر نشدانى از رنهدا بدرا مانند ساير اسباق خانه بده خدود مدى هاكتاق

 .ماندنمى
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الددّين الرى نو  ديگر به سدبب غدرق كشدتى اسدت. از جملده مصدل ( 3

يارت حرمين شد كشتى شكست و كتابهدايش در  ون از هند متوجه ز (ق980د:)

 :شد دريا غرق
بعدد  الدّين الرى... و ات يا ت. وىموالنا سط  [...950و هم در اين سال ]

 رن تحصيل به بمد هند ر ته صدر پادشاه مرحوم همايون گشت. بعد از  وت از

 ىپادشاه عاليجاه متوجه زيارت حرمين شري ين گرديدد در اثنداى راه كشدتى و

 .(2)شكسته قرق  هارصد جلد كتابش به رق ر ت

 

 هاى آتشآسيب

 :كندها را امحاء مىرتش به دو صورت كتاق

گر دت اى در مدىغيرعمدد كده  دون بده خانده (حريدق)رتش سوزى ( 1

بن منصور نوح ةسوزاند. مانند سوختن كتابخانموجود در رن خانه را مى هاىكتاق

 .سينا رن را رتش زده استابن سامانى، اگر ه معاندينى گ تند

 مقاضى عمربن سهمن ساوجى، دانشمند مشهور قرن شش ةكتابخان ةدربارد 

 :رمده است
 اد واى كه در ساوه داشت رتدش ا تداو را تصانيف بسيار بود كه با كتابخانه

 (3).سوخت

 :اهلل همدانىرشيدالدّين  ضل ةبنا بر نوشتد 
 

احددى و  ةاول رجدب سدن ... ر دت درلشدكر در بخدارا  [زمان رباقاخان[

و  ... هجرى، و دست بده قتدل و نهدب و سدبى دراز كردندد ةئستما سبعين و

ترين و معمورترين مدارس رنجا بدود رتدش در بي  را كه معظم مسعود ةمدرس

 .(4)ن ايس كتب بسوختند زدند و رن را با
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ديم اى از مندابم قدسدوزى در عددهرتش زدن دستى. خبر اين نو  رتش( 2

 :شودطور نمونه  ند مورد ياد مىاست. به مندرا

 م مقديمابوالقاسم عمر خَرَقى، از دانشمندان قرن  هدار ةسوزاندن كتابخاند 

 :بغداد، به نقل از سمعانى
 

 قال القاضى ابويعلى بن ال دراء كاندت لده [ل الخرقدى]  مصدن ات كثيدرة و

 لسدمم لمدا ظهدر سدبتخريجات على المذهب لم تظهر النه خرا عن مدينة ا

 انت كتبهالصحابة. وأود  كتبه، قال  حكى لى عن ابى الحسن التميمى أنّه قال: ك

ه مودعة  ى درق سليمان. و احترقت الكتب أيضام، ولم تكن قدد انتشدرت لبعدد

 .(5)البلد...عن

 

 :هاى اسمعيلى در رى به دستور سلطان محموديا سوزاندن كتاق -
 

 دىبه رى رمد با سپاه و روز دوشنبه تاسم جما ...سلطان محمدبن سبكتكين

ا ايشان را جملده قدبك كدرد... و بسديار دارهد ئةاالولى سنه عشرين و اربعما

د تدر  زدن و بزرگان ديلم را بر درخت كشيدند... و مقدار پنجاه خدروار ب رمود

هداى باطنيان و  مس ه، از سراهاى ايشان بيرون رورد و زير درخدت روا ك و

 .(6)ب رمود سوختن.... ختگانروي

 :سينا در اص هانابن ةهاى كتابخانسوزاندن كتاقد 
 

 بعد از رن شيخ عميد ابوسهل حمدونى و لشكر كُرد بر خانده شديخ هجدوم

در  (قدسديه)كردند و امتعه و كتدبش را غدارت نمودندد و امدا كتداق حكمدت 

 سدت و ةز در سنسلطان مسعود ابن محمود در غزنين بود تا لشكر غُ ةخانكتب

 .(7)به اشارت مل  حسين غورى بسوختند ةئو خمسا اربعين
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 :الحكماء( در تاريخ687د: )شهرزورى  ةو يا به نوشتد 
 

 ابوسهل حمدونى امتعه و اسباق و كتب شديخ را همده تداراا نمدود... امدا

 گويد كه اين هدر دوحكمت مشرقيه و حكمت قدسيه، ابواسماعيل باخرزى مى

سلطان مسعود بدن محمدود بدود و در غزندى. تدا رنكده رنهدا را ملد   ةكتابخان

 (8).و لشكر غور سوختند نشينكوه

 

 .را در ميان غرناطه رتش زدند (ق 520-595ابن رشد ) ةكتابخاند 

 :القلوق نوشته استدر محبوق (ق 12سده )الدّين اشكورى قطبد 
 

 ر الهيجان ا تادو پنجاه و هشت از هجرت، رتش در شه حدود سال يكهزار

قريب ششصد مجلّد كتاق من با خانه و اسدباق خانده تمدام سدوخت، و رن  و

بات بعضى به خط خواجه نصيرالدّين و عممه حلّى بود و بسيارى از مكتو كتب

 .(9)برادر و خودم در رن ميان بود... پدر و

 

 هاى خاكآسيب

 :خاك از دو راه موجب اتمف كتاق بوده است

 .شدكردند طبعام نابود مىرا در خاك د ن مى ون كتاق ( 1

 :از قول ابراهيم ادهم نوشته است (تأليف قرن ششم)مؤلف  ضائل بلخ د 
 

 (01).هيچ رياضتى از ترك وطن و د ن كتب دشوارتر نيست

 

شد. ها از جمله صدماتى بود كه به كتاق وارد مىجز رن  رو ريختن خانهـ 

 :ه استرمد (ق 378تأليف: )تاريخ قم  در
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 نين رسانيدند به من كه كتابى مشتمل بر مجمدو  اخبدار قدم بده نزديد  

از عرق كه به شهر قم متوطن بود نام او على بن حسين بدن محمدد بدن  مردى

برسديد بده شدهر قدم و رن  ئةاست در سنه ثمان و عشرين و ثلثمدا عامر بوده

 رن ميدان تلدف بود و رن خانده  درود رمدد و رن كتداق در كتاق در خانه نهاده

 (11).شد

 

هاى سدخت از ميدان ها در طول تاريخ بر اثر زلزلهالبته بسيارى از كتاق( 2

 .است ر ته
 

 هاى آدمىآسيب

هاى شخصى يا عمدومى، حتّدى اگدر كتابخانده ربودن كتاق از كتابخانه( 1

ق رسدتان قددس  221بود. به همين مناسبت بر قررن خطدى وق دى مدور   وق ى

 :اندن بيت را نوشتهاي رضوى مشهد
 

 اى هر كه بدزدد اين كراسه

 (21)ايزدش بدهد مرگ به تاسه

 

 يد ازطور مثال بخوانها توسط قطّا  الطريق. بهغارت كردن كتاق در راه( 2

نصديرالدّين بدن مهددى  قول  راهم رورنده تجارق السلف در مورد سخنان سديد

 :وزير
 

 دند وديم حراميان راه را قطم كررمدر رن وقت كه از بمد عجم به بغداد مى

مدن  ةخورم كه كاش رن كتب در تركدتمامت رن كتب بردند. اكنون حسرت مى

 .(31)بودى... مانده
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ه برده هاى ن يس را به خاناى از كتاقالدوله عدهحتّى كتابدارى مانند لسان

 ةامدن ةمجلد 10و  9ص تى اخيرام در شدماره به  روش رسانيده بود. اسناد رن بى و

 .بهارستان  اد شده است

مهددى شدريف كاشدانى ذكدر  در واقعات ات اقيه در روزگار، تأليف محمد

 :است شده
 

 هاى خطى قديمه كه رالف و الوف قيمت داشته به قيمت سهلبعضى كتاق

 ... واند با كمال سهولت گر ته... و جلدهاى كتداق اعلدىاز كتابدارباشى خريده

خوشدنويس بده خدط يداقوت كده قابدل  در خزانده كتب قديمه مصور به خط 

 .(41)بود سلطنت

 

 :پاره كردن كتاق از سرخشونت و در جنگ و ستيزها از جمله است( 3
 

  ون اميدر  وپدان بده خراسدان رسديد... در مدزار سدلطان غدازى محمدود

 هها كردند و گور او بشدكا تند و مصداحف پداررسمىبه غزنين بى ... سبكتكين

 .(51)كردند

 

 :پاره و رش ته شدن كتاق به مناسبت ورق زدن بد. صائب گ ته است( 4
 

 دل پريشان از پريشان گردى نظاره شدد 

 از ورق گردانى رخر مصح م سى پاره شد

 از ورق گردانى بال هما  غا ل مشود 

 اى كه مغرورى به تاا زر شان اعتبار
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دوزى و تبديل كتاق به مقوا و مصرف كردنش در جلد سدازى و كدمه( 5

 :پاره براى پيچيدن متا  عطارى. مثالورق طوربه
 

 هداىپيش ازين جهّال اين علم بر كتب مشايخ همين كردند.  ون رن خزانه

 دوزاناسرار خداوند به دست ايشان ا تاد معنى رن ندانسدتند و بده دسدت كدمه

 ن شعريجاهل  كندند و به مجلدان ناپاك دادند تا رن را رستر كمه و جلد دواو

 .(61)ابونواس و غزل جاحظ گردانيدند

 

اى وامق و عذراى عنصرى كده نسدخه ةمثال ديگر اوراقى است از منظومد 

 سدودهش يم الهورى از الى جلدى  ر رن شناخته نبود تا اينكه پرو سور محمد از

بده  قديمى رن متن نامدار را به دست رورد و  اد كدرد. ةمقدارى از اوراق نسخ

 .رور استاى حيرت رسوده و بازيا تهكهنه و  خط

هاى جنگى اثر دشمنى  كرى يا در مواقم هجوم تاراا و غارت كردن بر( 6

 :دامرى عادى و مرسوم بود و موارد بسيار زياد ات اق ا تاده است. مانن كه
 

ن صدندلى نهداده بدودم كده ر ةكتابى  ند به نشابور كه مانده بود در مدرسد

و  نستم. درين ماهى دو رن نيز در تعصب  ريقين در نهبتر دابه سممت موضم

 .(18)ا تاد و  راغتى به يكبارگى پديد رمد غارت

 

 س احمددم سّرى از ده دلقند به نام ابوالعبا ةدربار (قرن ششم)ابن  ندق د 

 :نويسدمحمد دلقندى مى بن
 

 هبمن ت سيرى داشتم از ت سير وى به خط وى سه مجلّد، در  ترت نيشابور 

 .(81)تاراا مبتلى شد
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 كه نويسد كه در عهد طغرل بن ارسمن اتاب  پهلوان را ديدمراوندى مىد 

 :گ ت
 ها غارت كدرده بودندد درمصاحف و كتب وق ى كه از مدارس و دارالكتب

 كردندد و ندام و القداق رن رستادند و ذكر وقف محو مدىهمدان به نقاشان مى

 .(20)ساختندزدند و به يكديگر تح ه مىظالمان بر رن نقش مى

 

 رورى مال بهبراى جمم 699نظام الدّين يحيى، وزير خراسان كه در سال د 

 :هايى را به غارت تصرف كردروم ر ت كتاق
 

 زبدا در توقات عورات قاضى صدرالدّين مقتول را به دست عوانان ظلمده....

 .(02)مجلد كتب ن يس او را به غارت برد داد. بعد از رن كه دويست
 

ها زير دسدت و در مواقم هجوم و دست زدن به غارت مقدارى از كتاقد 

 :نويسدمى (ق 681د: )شده است. عطامل  جوينى لگد مى پا
 

 م سدنهو در اوايل محر ...  نگيز ... به ن س خويش به ابتدا قاصد بخارا شد

ر ه نزول  رمود،... و ائمده و معدارف شدهقلع ةبه درواز يةو ستما ةسبم عشر

بده نزديد   نگيزخدان ر تندد... و در مسدجد جدامم راندد... و صدناديق  بخارا

روردندد و مصداحف را در دسدت و پداى ميان صحن مسدجد مدى مصاحف به

سداخت... بعدد از يكدى دو سداعت ها را رخور اسبان مىصندوق انداخت ومى

اه برخاسدت و جمداعتى كده رنجدا بودندد عزيمت مراجعه يا بارگ  نگيزخان بر

اوراق قددررن در ميددان قدداذورات لگدددكوق اقدددام و قددوايم  شدددند وروان مددى

 .(12)گشته...

 

 :بدين عبارت نقل كرده است (ق834د: )همين موضو  را حا ظ ابرو 
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 (22)دست و پاى روردند. اوراق و مصاحف و كتب در زير

 

 الددّيناز قتدل خواجده غيداثهاى رَبم رشيدى پدس در مورد غارت كتاق

 :ق اين گواه را داريم 736وزير در سال  محمد
 

 تبا  او به تبريزو اقربا و ا -ثراه اقط -مرا با دو امير به تحصيل اموال وزير 

 ايشدان ةخواستند. به بهان رستادند. رنود و اوباش  نين حالتى را از خداوند مى

 ارتغدنه كه بديشان منسوق بودند نيز به تاراا برخاستند و زيادت از هزار خا

 شه وهاى وزيران  ندان مرصَعات و نقود و اقمكردند و از رَبم رشيدى و خانه

 .(32)امتعه و كتب ن يس بيرون روردند.كه شرح رن را مدتى مديد بايد...

 

 .اى كه در باغ غازان هرات بود غارت شدق كتب ن يسه 875در سال 
 

ار و اسدپان راهدو و .... و كتدب ن يسده ... به نقره باغ غازان كه مشحون بود

هاى زرنگار غارت تمدام يا دت و رن همده ن دايس بده شاهوار و زين بدويهاى

 .(42)ر ت صرصر تاراا

 

شاعر در تداريخ زنددگى خدود نوشدته  (ق 1103 - 1180حزين الهيجى )

 :رودهايش به غارت مىاص هان كتاق ةكه در واقع است
 

 كتب... به خاطر قاصر نيز بسيارى از  وايد و نكات شدري ه... ةدر بين مطالع

 رسيد خواستم كه مجمو  مرتب سازم كه مشتمل بر ن ايس و نوادر باشدد...مى

پس شرو  در تحرير رن كردم... در سد ر  دارس مقددارى از رن نوشدته شدد و 

ار بعد الف تخمينام به ه دت هدز ئةتا ابتداى سال خمس و ثلثين و ما همچنين
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اص هان روى داد و كتابخانه  قير و رنچده بدود  ةدر رن سال سانح رسيده بود كه

 .(52)مرا بر تلف شدن رن نسخه تأسف است به غارت ر ت و
 

 :و در جاى ديگر به همين موضو  اشارتى دارد و نوشته است
 

و  بر من در رن احوال روزگارى گذشت كه در عالم السراير بدان رگاه است

ى كردم و به غير از كتابخانه  نان  يزرسيد صرف مىست قدرتم مىرنچه د بر

كتاق  مصر ى قريب به دوهزار مجلّدمنزل من باقى نمانده بود و با وجود بى در

 .(62)نيز مت رق ساخته بودم و تتمه در رن خانه به غارت ر ت را

 

ه برنگرداندن كتاق امانتى به همين مناسبت به طعنه مثل شده اسدت كد( 8

 كس كتابش را به امانت بدهد ي  دسدتش را بايدد بريدد و رن كده كتداق را هر»

 :اند، يا گ ته«دو دستش را گرداندبرمى

 ناكس بود رن كس كه كتابش بدهد كس

 تر از رن كس كه كتابش بدهد پسناكس

دارى كتاق، مانند رنكه بر روى كتداق غدذا خدورده بى مباالتى در نگاه( 9

اند: دوستى از دوستى كتدابى كنند و... به همين مناسبت گ ته يا رن را پرتاق شود،

خواست و رن دوست اكراه از رن داشت كه درخواست دوست خدود را  به امانت

اى بده دوسدت باألخره پس از تكرار درخواست كتاق را همراه نامده اجابت كند.

ت اگر همراه ي   ماق، ي  بالش و ي  س ره و در رن نامه نوش خود  رستاد به

خواستيد دعوا كنيد كتاق را بر سر او نزنيدد   مداق را بدراى رن  با دوست خود

است اده كنيد. اگر خواستيد بخوابيد از بالشى كه  رستادم است اده   رستادم كه از رن
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اى برايتدان خدوراك بخوريدد كتداق را سد ره نكنيدد  سد ره كنيد. اگر خواسدتيد

 . رستادم

 ورق نسخه با تر كردن انگشت به دهان بدراى ها استگونه رسيباز همين

 .تسهيل كار

 ها يكى از وجوهى است كه كتاق قدديمى امحداءشستن اوراق نسخه( 10

 ست واشده است. البته گاهى اين عمل براى است اده كردن از كاغذ كتاق بوده مى

ب و حمدق  كدرى، مانندد اطمعدى كده شدادروان محمددتقى سر تعصدّ  گاهى از

به  راهنماى كتاق ةشستن متون  لس ى به دست رورد و در مجل ةدربار پژوهدانش

اق است. بايد دانست كه در مورد اخير پاره كردن و رتش زدن كتد  اد رسانيده

 .است بودههم مرسوم مى

 اوراق شدن تدريجى و صحا ى نكردن كتاق موجب پريشدانى اجدزاء( 11

 .شدهها مىنسخه
 

 هاى جانورىآسيب

ى، كرم خوردگى، خانه سازى حشرات از جمله موريانده كده موش خوردگ

شدود و هدا ماسديده مدىدرون اوراق لعاق گلينى از دهان او بدر سدط  كتداق در

شدد و اى نمدىهايى بوده است كه به رنها مراجعدهبيشتر متوجه مجموعه خطراين

هددا را در جاهدداى تاريدد  و انبارهدداى متروكدده روى هددم تلنبددار كتدداق معمددوالم

 .اندكردهمى

 موش پليدد اسدت... د ترهدا و»در عجائب المخلوقات طوسى رمده است: 

 (72)«.ها دردقباله
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 نوشته و معتقددرا مى «يا كبيكج»ها كلمه بعضى از قدما بر بعضى از نسخه

را  شدوند زيدرا كبديكجهوام از كتاق دور مدى بودند كه با توسّل بدان، حشرات و

اى مبسوط مقاله (A.Gacok) ند. در اين باره ردام گا  ادانستهها مىموريانه مل 

 ر رين انصارى رن را ترجمه و نشر كدرده اسدت. ايدن مدواردو خانم نوش نوشته

 :شودمقاله گا   ذكر مى براى تكميل

 در جلد  هارم  هرست 1290 ةشمار ةعكسى خوق در اين باره از نسخد 

 . اد شده است (مشهد)گوهرشاد  ةكتابخان

 مركدزى دانشدگاه تهدران ةكتابخان 5294 ةيزدى شمار ةظ رنام ةدر نسخد 

 .به صورتى قابل ديدن نوشته شده است «يا ح يظ يا كبيكج» ذكر

 هاى خود اشارتى به كبيكج كدردهمرحوم محمد قزوينى هم در يادداشتد 

 (82).است

 عكدس خدوبى از طدرز نوشدتن (قم)ريةاهلل مرعشى  ةدر  هرست كتابخاند 
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