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چکیده

به طورعمـوم بـه فعالیـت هـری بانـوان در تاریـخ هـر ایـران 

کمـر توجه شـده اّما در البه الی منابع کهـن، گاه اطالعاتی پراکنده 

دربـارۀ فعالیـت آنـان در عرصه های مختلف فرهنگـی و اجتامعی 

زمینه هـای  در  قاجـار  دورۀ  در  بانـوان  دارد.  وجـود  سیاسـی  و 

مختلف هری از قبیل شـعر و ادبیات و خوشنویسـی و تذهیب و 

نگارگـری و موسـیقی و... تخصص داشـته و ایـن دوره از دوره های 

زاینـده و بـارور در تاریـخ فرزانگـی بانـوان ایران به شـامر می آید. 

در میـان ایـن بانـوان ام سـلمه، دخـر هفتـم فتحعلی شـاه قاجـار، 

در کتابـت قلـم نسـخ شـهرت یافتـه اسـت. از این هرمنـد تاکنون 

هشـت نسـخۀ رقم دار از سـال های 1238ق تا 1302ق به جامانده 

اسـت. یکـی از ایـن نسـخه ها دعـای صبـاح اسـت. در ایـن مقالـه 

پـس از بیـان رشح احـوال و آثـار ایـن هرمنـد بـه روش توصیفـی 

ویژگی هـای هـری ایـن اثـر بررسـی می شـود.
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مقّدمه

هر از بدو پیدایش آن و در طول تاریخ، تجلی گاه اندیشه و عقاید 

برش بوده و این ویژگی و ظرفیت تا به امروز نیز به طرق متنوعی تداوم 

پیدا کرده است. از جمله مسائلی که در بررسی تاریخ ایران کمر بدان 

توجه شده، وضعیت بانوان فرهیخته و هرمند در دورۀ قاجار است. در 

دورۀ قاجار عّده ای از زنان، استعداد خود را در فنون هرهای زیبا به کار 

گرفتند و چون خوشنویسی و استنساخ قرآن از هرهای موردتوجه این 

عرص بود، اغلب بانوان هرمند در جرگۀ خوشنویسان درآمدند. در این 

دوره بانوان تا حدی از آزادی های فردی و اجتامعی نسبت به دوران 

قبل برخوردار شدند. شاید یکی از علل آن، رفت وآمد اروپاییان به ایران 

آزادی زن  بود که موجب شد  از کشور  به خارج  ایرانیان  و مسافرت 

به فکر مردم ایران راه یابد. در این دوران بانوان قدرمتندی نیز وجود 

داشتند که در کار سیاست مداخله می کردند. چنانچه حاجی پیرزاده در 

سفرنامه هایش نوشته شده است: »در زیر درختان نارون، بانوان با مردان 

و فرمانروایان بنشینند و چای  نوشند، دیگر حجاب و پرده ای در کار 

نخواهد بود.« بانوان راه درازی در پیش رو داشتند تا بتوانند موجودیت 

خود را در مقام انسان به جامعه ثابت کنند. شاهان قاجار برای حفظ 

مترکز قدرت در دست خویش، با رسان ایل وصلت می کردند یا دخران و 

خواهران خود را به رؤسا و پرسان آنان می دادند. بیکار ماندن بانوان در 

حرم رسا ممکن نبود و همواره سعی می شد تا به هر کیفیتی شده اوقات 

فراغت آنها پر شود. یکی از این راه ها آموزش بانوان و دخران دربار 

قاجار بود. زنان حرم رسای شاهی از دوران فتحعلی شاه تا اواخر دوران 

قاجار معلم رسخانه داشتند و به آموزش هرهای مختلف می پرداختنند. 

در این میان برخی بانوان در زمینۀ شعر و ادبیّات و خط شهره بودند. 

بانوان کاتبی که از درجۀ ممتاز اجتامعی برخوردار بودند و سال ها در 

خوشنویسی  و  شعررسایی  داشتند.  فعالیت  هری  مختلف  زمینه های 

از دیگر فعالیت های هری دربار قاجار و بانوان آن بود. بانوان قاجار 

در آن دوره در زمینۀ خوشنویسی و کتابت فعالیت بسیاری داشتند 

و بیشرین خطی که با آن کتابت می کردند، خط نسخ1 بود. یکی از 

مشهورترین بانوان هرمند در آن دوره ام سلمه، شاه دخت قاجاری بود. 

ام سلمه مشهور به گلین خانم، دخر فتحعلی شاه، دومین پادشاه قاجار، 

از خوشنویسان بنام سدۀ سیزدهم هجری بود. وی در خط نسخ، مهارتی 

بسیار داشت و چندین اثر از او به جای مانده است که از مشهورترین 

آنها می توان به »دعای صباح« و کتاب »الدعا« اشاره کرد. در این مقاله 

برای منونه، نسخه ای از دعای صباح محفوظ در کتابخانه و موزۀ ملی 

ملک وابسته به آستان قدس رضوی به شامرۀ۷0 ، به خط این هرمند 

را بررسی می کنیم.

پیشینۀ پژوهش

در  کاتب  بانوان  به  اختصاصی  به طور  کتاب ها  از  هیچ یک  در 

پژوهشگران  از  تعدادی  فقط  و  است  نشده  پرداخته  قاجار  دورۀ 

دربارۀ خوشنویسی بانوان در دورۀ قاجار اشاره هایی داشته اند: کتاب 

طاهره  از  ام سلمه  آثار  بررسی  با  قاجار  و  صفویه  خوشنویس  بانوان 
مالمحمدی  )1390ص350(؛ قسمتی از کتاب تعلیم خط اثر حبیب الله 

فضائلی)13۷0،ص153(؛ کارمنای زنان کارای ایران از  دیروز تا امروز از 

پوران فرخزاد1381 )مقالۀ شکوه تذهیب در قلم متعالی ص33(.

رشح حال ام سلمه

ام سلمه ملقب به گلین خانم، دخر هفتم فتحعلی شاه، پادشاه دوم 

قاجاریه، بانویی خوشنویس و صاحب اثر بود. وی که خوشنویسی را نزد 

نوشنت خط نسخ  فراگرفت، در  اصفهانی2  زین العابدین  استادانی چون 

مهارت داشت، به طوری که در ردۀ خوشنویسان مطرح قرن سیزدهم قرار 

می گیرد. محمد حسن خان اعتامدالسلطنه می نویسد: »خط نسخ را به 

خوشی اساتید این فن نوشته و قرآن خط او نهایت مرغوبیت است«. 

خوشبختانه، آثار قابل توجهی از او به جای مانده که بیشر این نوشته ها 

شامل قرآن و ادعیه است. به علت نزدیکی کرمانشاه به عتبات عالیات، 

اکرث نوشته های خود را وقف آستان امئۀ در آن دیار کرده است. خاوری 

می نویسد: »خط نسخش خطوط استادان سلف را نسخ منوده و از تحریر 

خطوط تعلیق و رقاعش خاطر ابوریحان کوفی شکسته و غبارآلوده است. 

همواره کاتب کالم الله مجید است و راقم آیات محکامت سدید. چندین 

جلد از کالم الله ربانی را در ایام زندگی به رقم آورده و از فرط ارادت به 

خاندان جناب پیامرب)ص( همه را وقف روضات امئۀ اثنی عرش کرده است. 

صفحات  »در  می نویسد:  دراین باره  حدیقه الشعراء  کتاب  صاحب 

کرمانشاهان و عراق، قرآن و دعوات خط او پیدا می شود و خیلی طالب دارد« 

ام سلمه همچون برادرش شعر خوب می رسود. در کتاب حدیقه الشعراء از 

او با عنوان »عصمت قاجار« یادشده و در وصف اشعارش آمده: »... شعر 

هم خوب می گفته. از همه قسم شعر هم از او شنیده  شده است.« از 

وی تاکنون هشت اثر بسیار ارزشمند و برجستۀ امضادار به دست  آمده 

که عمدۀ آنها در گنجینۀ خطی )کتابخانۀ سلطنتی3( کاخ گلستان نگهداری 

می شود که تا کنون خصوصیات هری این آثار بررسی نشده است. ام سلمه 

از مادری به نام زیباچهرخانم، همرس گرجی فتحعلی شاه به دنیا آمد. 

زیباچهرخانم، دخری از خاندان ارشافی تریگار اشویلی گرجستان بود. به 

نقل از محمدعلی مصباحی نایینی، صاحب مدینه االدب، ام سلمه زادۀ 

1216ق است و دخر هفتم فتحعلی شاه. سپهر در ناسخ التواریخ، ام سلمه 

را دخر چهارم پادشاه دوم قاجاریه دانسته است. ام سلمه خط را نزد یکی 

از بزرگ ترین استادان نامدار نسخ نویس زمان خود آغاز منود. این استاد 

زین العابدین اصفهانی ملقب به ارشف الکتّاب، کاتب دربار نارصالدین شاه 

محسوب  نیریزی  میرزااحمد  مکتب  شاگردان  از  خود  که  است  قاجار 

می شود. ام سلمه در محرض این استاد بزرگ به درجۀ ممتازی رسید و 



نتیجۀ این آموزش ها و زحامت سالیان عمر وی آثار متعددی است که در 

موزه های مختلف ایران نگهداری می شود. سواد و بیاض در نسخ نویسِی 

وی به کامل دیده می شود. قدرت قلم و مرکب برداری اش عالی است. 

قلم بسیار قوی او نشان از مترین و مامرست فراوان او دارد. وی متام هّم 

 و غم خود را به یادگیری و نوشنت آثار بسیار باارزشی گذارد. با بررسی 

اّولیه و نگاه ظاهری به نوع نوشتار و استفاده از رنگه نویسی و با توجه 

به نوع تذهیب و تشعیر که حس متفاوتی دارد و در کل استفاده از 

رنگ در کتابت و انتقال حسی لطیف و زنانه می توان خط وی را متامیز 

دانست. گرچه وی از تبار شاهزادگان بوده، از نگاه دنیوی که غالب بانوان 

دوران خویش به آن مبتال بودند، دوری جسته و متام تالش خود را در این 

هر به کار برده است. البته در این قیاس، شه دخت بودن او قابل اغامض 

نیست. ام سلمه، ظاهراً برخالف خوشنویسان قبل و بعد خویش، شاگردانی 

را تربیت نکرده است. شیوۀ کتابت ام سلمه در هرکدام از آثارش متفاوت 

و بسیار زیبا اّما نه دور از هم است.

آثار ام سلمه

بر اساس آثار به جامانده، ام سلمه بیشر در کتابت نسخه فعالیت 

داشته و ظاهراً قطعۀ تک برگی از او به جا منانده است، همچنین متایل 

آثار وی  از  نیز هست.  او  اعتقاد مذهبی  گواه  ادعیه،  کتابت  به  وی 

می توان به موارد ذیل اشاره منود:

گلستان(،  )کاخ  سلطنتی  کتابخانۀ  تهران،  ایران،  صباح،  دعای   .1

کتابت 1238ق )مقالۀ شکوه تذهیب در قلم متعالی، ص 2(

2. سورۀ یس، ایران، تهران، کتابخانۀ سلطنتی )کاخ گلستان(، کتابت 

1238ق )مقالۀ شکوه تذهیب در قلم متعالی، ص 2( 

3. دعای صباح، ایران، تهران، کتابخانه و موزه ملی ملک وابسته به  

آستان قدس رضوی به شامرۀ ۷0، کتابت 1243ق )مقالۀ شکوه تذهیب 

در قلم متعالی، ص 2(      

گلستان(،  )کاخ  سلطنتی  کتابخانۀ  تهران،  ایران،  مناز،  تعقیبات   .4

کتابت 1245ق )مقالۀ شکوه تذهیب در قلم متعالی، ص 2(

کتابت  معصومه)س(،  حرضت  آستانۀ  موزۀ  قم،  ایران،  قرآن،   .5

1246ق )مقالۀ شکوه تذهیب در قلم متعالی، ص 2(

گلستان(،  )کاخ  سلطنتی  کتابخانۀ  تهران،  ایران،  کمیل،  دعای   .6

کتابت 1250ق )مقالۀ شکوه تذهیب در قلم متعالی، ص 2(

ایران، تهران، موزۀ ملک،4 کتابت 1255ق )مقالۀ  ۷. دعای صباح، 

شکوه تذهیب در قلم متعالی، ص 2(

کتابت  گلستان(،  )کاخ  سلطنتی  کتابخانۀ  تهران،  ایران،  قرآن،   .8

1302ق )مقالۀ شکوه تذهیب در قلم متعالی، ص 2(

 از میان آثار ارزشمند این بانوی هرمند ایرانی به توصیف دعای 

صباح و نوع کتابت آن می پردازیم تا بتوانیم آشنایی بیشری دربارۀ دعا 

و نحوۀ کتابت آن توسط این بانوی هرمند ایرانی پیدا کنیم.

دعای صباح

دعایی است بسیار پرمحتوا، لذت بخش و زیبا از حرضت علی)ع( 

که بعد از مناز صبح خوانده می شود. محتوای کلی دعا بدین قرار است: 

راهنامیی به ذات، پیراستگی مخلوقات، زیبنده ترین لباس های هدایت را 

به تن انسان ها پوشاندن، بر مرکب نفس سوارنشدن، جویای راه رستگاری 

بودن، استجابت دعا و تحقق بخشیدن امید و آرزوها را بدرقۀ راه خود 

دانسنت و... . گویا ام سلمه این دعا را سه بار کتابت منوده است: نسخۀ 

اّول دعای صباح موجود در کاخ گلستان متعلق به سال 1238ق و در 

زمان بیست ودوسالگی وی بوده که از لحاظ قواعد خوشنویسی و قدرت 

قلم و آداب آن، بسیار ممتاز و چشمگیرتر از دو نسخۀ بعدی است؛ 

نسخۀ دوم دعای صباح موجود در موزۀ ملک متعلق به سال 1243ق و 

در زمان بیست وهفت سالگی اوست؛ نسخۀ سوم دعای صباح موجود 

در آستان قدس رضوی متعلق به سال 1255ق و در زمان سی ونه سالگی 

وی یعنی دوازده سال بعد است. با بررسی رقم های وی، می توان گفت 

ام سلمه در طول 64 سال کتابت، هشت اثر از خود باقی گذاشته است 

که یکی از دیگری نفیس تر است )طاهره مالمحمدی،1390(.

بررسی نسخه

الف. مشخصات عمومی

به  وابسته  ملک  ملی  موزۀ  و  کتابخانه  در  موجود  صباح  دعای 

به  وزیری کوچک  قطع  در  اموالی ۷0  به شامرۀ  قدس رضوی  آستان 

ابعاد 14/3×21 سانتی مر، بر روی کاغذ رنگارنگ با حاشیۀ سفید و در 

15برگ 9 سطری کتابت شده است. در صفحۀ اّول کتاب، حاشیۀ برگ 

مزین به نقوش اسلیمی و ختایی به رنگ های الجورد،  قرمز، سبز، زرد، 

قرمز صورتی و نیز رسلوح و رسترنج مزین با نقوش اسلیمی ختایی است. 

مابقی صفحات جداول کمنداندازی شده ای به رنگ های سبز، قرمز و 

طالیی با حاشیه هایی ساده دارد. دعا با »بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم 

یا من دلع لسان الصباح...« آغاز و با عبارت »منقت بنت شه ام سلمه سنه 

1243 هجری قمری« پایان یافته است. جلد نسخه نیز از نوع پارچۀ 

ترمه است. شایان ذکر است که این نسخه را مؤسسۀ آفرینش های هری 

به صورت فاکسیمیله و مطابق با اصل اثر بازنرش کرده است. 

در کتاب سازی سنتی، رسلوح عبارت است از نام و عنوانی که بر 

باالی نامه )صفحۀ اّول کتاب( نویسند. گاهی در داخل رسلوح، عنوان 

کتاب، عبارات دعا و مواردی جز آن تحریر می شده است و گاهی نیز 

در زیر رسلوح مذکور، البته چسبیده به آن، شکلی مستطیل گونه ترسیم 

به شکل  و  مدور شده  نیم دایره هایی  با  آن  کوتاه  اضالع  دو سوی  و 

کتیبه درمی آمده است، با زمینۀ پوشیده از سفیداب، آب زر، یا الجورد 

که بسمله یا عنوان کتاب در داخل آن نوشته می شده است. از آنجا 

داشته  تناسب  کتاب  با جدول  باید  ابعاد،  لحاظ  به  کتاب  که رسلوح 

باشد، عموماً طوری ترسیم می شود که از سمت راست و چپ، موازی 

و متساوی با ابعاد جدول کتاب باشد. به این مناسبت، اغلب، رسلوح ها 



را نیز از چهار طرف آن »جدول« می کرده اند و آنها را »لوح جدول« 

می نامیده اند. )تصویر1(

ب. تذهیب

به نقوش تذهیب که در آن جز آب زر، از محلول شنگرف، الجورد، 

سفیدآب، زنگار، زعفران، سیلو و رنگ دیگر استفاده شده باشد مرصع 

به  توجه  با  می شود.  گفته  تذهیب  دو  هر  به  امروزه  ولی  می گویند 

تصویر1، مالحظه می کنید که تذهیب در کتاب دعای صباح به شکلی 

متفاوت است. در این کتاب دو صفحۀ مذّهب مرّصع، منّقش به نقوش 

ختایی بوده و کتیبۀ پیشانی با استفاده از طرح های ترنج و نیم ترنج و 

مزین به جدول و کمند زرین و رنگین نگارش یافته است. ترنج مرصع 

نیم ترنج های  و  دور  در  ختایی  گل های  و  الجوردی  دالربی  حاشیۀ  با 

اسلیمی  ارغوانی و طرح های  به رنگ  آن  داخل  و  تزیین شده رسترنج 

رنگارنگ و نیم ترنج های متداخل و نیم ترنج های تزیین یافته و حاشیۀ 

قرمزی که در دور صفحه قرار دارد و به شکل یک طناب قرمز است. 

استفاده از رنگ های متفاوت، خود باعث جذب بیننده می شود.
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کاغذ و مرکب الوان

کاغذسازان  که  ابری  کاغذهای  انواع  از  است  کاغذی  الوان  کاغذ 

آن را با رنگ های مختلف می ساختند. از آنجا که میل به زیبایی در 

نسخه نویسی و کتابت وجود داشت و از طرفی کاغذ سفید برای چشم 

کاتب مرّض بود، رفته رفته این نوع کاغذ به وجود آمد. بیشر رنگ های 

کاهی  و  زنگاری  کبود  زرد، رسخ،  از  بود  عبارت  آن  در  استفاده شده 

و چنانچه از رنگ های سبز و نیلگون و نارنجی نیز استفاده می شد، 

به آن کاغذ الوان مرکب می گفتند. در نسخه نویسی و نسخه آرایی به 

الوان یا زر استفاده می کردند. استفاده  جای مرکب مشکی از مرکب 

از مرکب های رنگی برای کتابت به جای مرکب های مشکی تأثیر بسیار 

زیادی در جذب بیننده دارد، در این اثر نیز لطافت حس زنانه کامالً به 

بیننده منتقل می شود.

خط نسخ

رایج ترین نوع خط در نسخه نویسی، خط نسخ است که به تدریج 

در قرن چهارم مورد توجه بیشری قرار گرفت و به جهت سهولت در 

نوشنت نزد اهل کتاب معروف گشت و ناسخ سایر خطوط شد. با توجه 

به تصاویر و مطالب ارائه شده، می توان گفت که ام سلمه هر سه نسخۀ 

تصویر2، منونۀ صفحات کتاب دعای صباح، مأخذ: مؤّسسۀ آفرینش های هری آستان قدس رضوی



دعای صباح را با خط نسخ کتابت کرده است و جنبۀ زیبایی شناسی در 

آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. 

یکی از مشخصه های بارز این بانوی هرمند، مهارت بسیار وی در 

رنگه نویسی است. نوشنت خط نسخ با مرکّب های الوان مانند سفیداب، 

سیْلُو، شنگرف، زر و سیم محلول و آب زعفران از دیرباز معمول بوده اّما 

همیشه رنگه نویسی در قلمرو خوشنویسی کاری دشوار بوده است؛ زیرا 

نوشنت با محلول زر، نقره، الجورد، سیلو و زنگار، به سبب وجود براده های 

فلزی و معدنی در آنها که بر شّق و قَطَّ قلم نی تأثیر می گذاشته، از عهدۀ 

همۀ خوشنویسان برمنی آمده است. دلیل اینکه رنگه نویسی، تنها به چند 

سطر از نسخه های قرآنی یا قطعه ها و رُقعه های دو تا چهار سطری 

محدود می شده، دشواری آن بوده است. ام سلمه، این بانوی هرمند، 

رنگه نویسی را مبنای کار خود قرار داده و این امر باعث شده امروزه با 

دیدن هر برگ از کتاب دعای صباح، حس تازگی و شادابی و لطافت به 

فرد منتقل شود. متام رنگ های استفاده شده، گیاهی هستند که جذابیت 

بسیاری دارند.

خامته

بر اساس مطالب ارائه شده، ام سلمه بانوی خوشنویس ایرانی با فنون 

و روش خاص کتابتش به شهرت رسیده و آثار به جامانده از وی شامل 

کتابت  نوع  اثر وی، سه  کتابت دعاهای متفاوت است. معروف ترین 

دعای صباح است. توضیحاتی که در مقاله ارائه شد مربوط به دعای 

صباح موجود در کتابخانه و موزۀ ملی ملک وابسته به آستان قدس 

رضوی به شامرۀ ۷0 است ولی با توجه به توضیحاتی که دربارۀ کتابت 

ویژگی ها  این  ارائه شده،  پی نوشت ها  در  صباح  دعای  نسخۀ  سه  هر 

مذّهب  پیشانی  ابعاد،  تقریبی  اندازۀ  یکسان سطرها،  تعداد  قبیل  از 

صفحات اّول، حاشیه های مذّهب در صفحات اّول و دوم، تعّدد رنگ 

سطرها و زمینۀ رنگی صفحات، رنگه نویسی با خط نسخ عالی، رسلوح 

مرّصع، منت و حاشیۀ مذّهب به قلم زر و الوان، همگی در هر سه نسخۀ 

دعای صباح به طور یکسان مشاهده می شود.

پی نوشت ها

1  . شیوۀ کهن خط نسخ: این خط تا اوایل نیمۀ دوم قرن هشتم هجری رایج بود، در 

این دوره خط نسخ از زیبایی چندانی برخوردار نبود )وفادار مرادی، 13۷9: 49( در 

این دوره، گاه، کلامت و حروف به صورت مشکول )اعراب گذاری شده( نوشته شده اند 

)عظیمی، 1389: 31( 

شیوۀ جدید خط نسخ: خط نسخ جدید از نیمۀ دوم قرن هشتم آغاز شد. در این دوره، 

دور حروف بیشر و قلم نسخ منسجم تر و زیباتر شده و کاتب جنبۀ زیباشناسی را 

بیشر مّدنظر داشته است )وفادار مرادی، 13۷9: 49(

2. زین العابدین اصفهانی یکی از قله های خوشنویسی خط نسخ ایرانی است. وی 

در دوره فتحعلی شاه به دربار قاجار راه می یابد و در رقم هایش از نسبت سلطانی 

از آن خود می کند. در دورۀ بعد  را  اندک اندک خطاط خط نسخ  سود می جوید و 

نارصالدین شاه به وی لقب ارشف الکتاب می دهد. زین العابدین را می توان بزرگ ترین 

و آخرین استاد نسخ ایرانی دو سدۀ اخیر به شامر آورد. )مهدی بیانی،1358: 10۷0(

تصویر3، صفحه پایانی و ترقیمه کتاب دعای صباح، مأخذ: مؤّسسۀ آفرینش های هری آستان قدس رضوی 



تصویر4، منونۀ رنگه نویسی کتاب دعای صباح، مأخذ: مؤّسسۀ آفرینش های هری آستان قدس رضوی

3 . دعای صباح نگهداری شده در گنجینۀ خطی کاخ گلستان به شامرۀ اموالی 11۷2 در 

ابعاد وزیری کوچک و قطع 13/5×21 سانتی مر، در 14 برگ 9سطری کتابت شده است. 

کاغذ آن اصفهانی با حاشیۀ الوان است و به خط نسخ بسیار محکم و زیبا به رشتۀ تحریر 

درآمده است. زمینۀ صفحات به رنگ مشکی است و متامی سطور به رنگ های الوان از 

جمله صورتی، بنفش، زرد، سبز، آبی فیروزه ای، مشکی و گلی، آراسته شده است. فواصل 

جمالت نیز با دوایر تزیینی از هم جدا شده است. جلد این اثر فاخر، تیامج روکش شال 

ترمه ای است به رنگ الکی و مشکی گل دار با حاشیه سجاف تیامج الکی و داخل جلد 

نیز تیامج الکی ساده است )بدری آتابای،1352 :2۷0؛ طاهره مالمحمدی، 1390: 350(.

در  اموالی 58  به شامرۀ  ام سلمه،  4. دعای صباح موزۀ ملک، سومین دعای صباح 

نگه داشته  ابعاد 14/6× 21/6 سانتی مر که در موزۀ ملک  به  قطع وزیری کوچک 

می شود و جدیدتر است. این اثر بر کاغذ رنگارنگ با حاشیۀ فرنگی آهار مهره شده در 

12 صفحۀ 9 سطری با خط نسخ کتابت شده است و مابقی صفحات دارای جداول 

کمنداندازی زرین زوج به رنگ های سفید و سبز و مشکی در زمینۀ الوان است )طاهره 

مالمحمدی،1390: 155(
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