
چکیده

از قـرآن بـزرگ آسـتان قـدس کـه به اشـتباه بـه بایسـنغر نسـبت داده 

شـده، تنها شـاری برگ پراکنده باقی مانده و هیچ برگی از آغاز و انجام 

نسـخه کـه دربردارنـدۀ اطالعاتـی دربارۀکاتـب یـا زمـان دقیـق کتابتـش 

باشـد به جـا منانـده اسـت. از ایـن رو محققـان بـرای آگاهی از رسگذشـت 

ایـن قـرآن ناچارنـد بـر مـدارک و شـواهد فرعـی تکیـه کننـد. بخشـی از 

مـدارک مربـوط بـه ایـن قـرآن، اسـنادی اسـت کـه بـه برگ هـای محفوظ 

در آسـتان قدس رضوی اختصـاص دارد. برخـی شـواهد گـواه انتقـال یـک 

یـا چنـد بـرگ از ایـن قرآن بـه مجموعۀآسـتان قـدس رضوی در سـال های 

پایانـی سـدۀدوازدهم اسـت، بـا ایـن حـال به جـز یک رضب مهـر بر یکی 

از برگ هـا، سـند دیگـری در ایـن زمینـه در دسـت نداریـم. اسـناد کنونـی 

مربـوط بـه عـر قاجـار و پهلـوی اسـت و موضوع شـان مرمـت برگ هـا، 

انتقـال برگ هـای باقی مانـده از بقعـۀ امامـزاده ابراهیـم جهـت مرمـت و 

نگهـداری و تهیـۀ قـاب برای برگ هـای محفوظ در موزه اسـت. یک منونه 

نیـز بـه مکاتباتـی میـان خزانـه داری کل سـابق بـا کتابخانـۀ آسـتان قدس 

رضـوی دربـارۀ یـک بـرگ تازه یـاب در ایـن مجموعـه مربـوط اسـت. این 

مقالـه بـه بررسـی محتـوای ایـن اسـناد اختصاص داده شـده اسـت. 
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مقّدمه

ژرف تـر  نگاهـی  بـا  بتوانـد  اینکـه  بـرای  تاریخ نـگار 

تاریخـی بنویسـد کـه بـه تاریـخ درجـه اّول، نزدیـک باشـد 

بایـد همۀمـدارک ممکـن را وارسـی کند تا شـاید رسنخی از 

رویدادهـای گذشـته بیابـد و با کنار هم نهادن شـان روایتی 

برمبنـای عقـل و منطـق عرضه کنـد که بیشـرین انطباق با 

عینیت تاریخی داشـته باشـد. چگونگی تولید و رسگذشـت 

و  کتابـت  تاریـخ  مبهـم  پدیده هـای  از  بایسـنغری  قـرآن 

اهمیتـش،  به رغـم  کـه  اسـت  اسـالم  جهـان  کتاب آرایـی 

اطالعـات بسـیار ناچیـزی از آن در دسـت اسـت. به سـبب 

پراکندگـی برگ هـای ایـن قـرآن و نبود سـندی کـه از کاتب 

و محـل کتابـت و حتی زماِن حدودی تولیـدش اطالع دهد، 

تاکنـون فرضیاتـی متفـاوت دربـارۀآن عرضـه شـده اسـت. 

حتـی وضـع برگ هـای آن از زمـان وقـف چنـد بـرگ اّولیـه 

بـر حـرم امـام رضـا)ع( و سـپس انتقـال باقی ماندۀبرگ هـا 

از بقعـۀ امـام زاده ابراهیـم قوچـان بـه این مجموعـه نیز تا 

حـدودی نامشـخص و مبهـم اسـت. بـا ایـن حـال در مرکـز 

اسـناد آسـتان قـدس رضـوی چنـد سـند دربارۀایـن اثـر در 

دسـت اسـت کـه تا حـدودی اطالعاتـی دربارۀآن به دسـت 

می دهـد. ایـن مقالـه به بررسـی این اسـناد اختصـاص دارد 

و کوشـش بـر این اسـت با تفسـیر اسـناد، اطالعـات تازه ای 

دربـارۀآن به دسـت آیـد.

تعداد و موضوع اسناد

سـند  رضـوی هشـت  قـدس  آسـتان  اسـناد  مرکـز  در 

دربارۀقـرآن  مسـتقیاً  سـند  سـه  کـه  می شـود  نگهـداری 

بایسـنغری اسـت و پنج سـند مربوط اسـت به اموری دیگر 

کـه در حاشـیه یـا برخی صفحـات آن ها از قرآن بایسـنغری 

سـخن رفتـه اسـت. در حـال حـارض بررسـی هفـت سـند 

میـّر بـوده که منت شـش سـند در دسـت اسـت: دو سـند 

مربـوط به عـر قاجار که به پرداخت دسـتمزد کرنویس 

و صحـاف اختصاص دارد، یک سـند که بـه انتقال برگ های 

موجـود در بقعـۀ امـام زاده ابراهیـم به آسـتان قدس جهت 

مرمـت و نگهداری صحیح داللت دارد، یک سـند به مرمت 

قرآن های کتابخانه از جمله قرآن بایسـنغری متعلق اسـت، 

موزه آرایـی جهـت  پرداخـت دسـتمزد  دربـارۀ  یـک سـند 

نصـب اوراق قـرآن بایسـنغری، یـک سـند مکاتبـه ای اسـت 

میـان خزانـه داری کل و کتابخانۀآسـتان قـدس در باب یک 

بـرگ وصولـی از یـک تجارت خانـه جهـت صـدور جـواز و 

سـند آخـر کـه بـه تهیـۀ قـاب جهـت نصـب پنـج بـرگ در 

موزۀقـرآن اختصـاص دارد. 
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ایـن سـند، اوراق وصول پرداخت مواجب آسـتان قدس 

رضـوی در ذی الحجه سـال 1277ق اسـت کـه برگ دهمش 

به قرآن بایسـنغری اختصاص دارد. منت سـند چنین اسـت:

رایـج خزانـه  تومـان  دو  مبلـغ  »بـرات صـادر شـد/... 

عامرۀارشفـی حسـب االلتفـات/ رسکار بنـدگان عالـی دام 

اجاللـه املتعالـی واصـل و عایـد عالیحـرت مـال رجبعلـی 

خادم آسـتانه مقدسـه گردید/ و کان ذلک تحریرا فی شـهر 

ذی الحجه الحـرام 1277« در پاییـن رضب مهـری بـا سـجع 

»رجبعلـی«.

در گوشـۀباالی سـند بـه صـورت مـورّب بـه قلـم خفی 

ورق  پنـج  سـطور  از  لوحـی  نوشـنت  »بجهـه  نوشـته اند: 

قـرآن بـه خـط بایسـنغر ].../...[ کـه خـوب نوشـته اسـت 

»].../.../.../...[

مـنت اصلـی سـند اطـالع چندانـی دربارۀقرآن به دسـت 

منی دهـد اّمـا توشـیح سـند به رغـم اختصـار، بسـیار مفیـد 

اسـت چـرا کـه اّوالً ارتباط منت را با قرآن بایسـنغری روشـن 

می کنـد و از ایـن طریـق می تـوان دریافـت مالرجب علـی 

ایـن مبلـغ را بابت کرنویسـی یک لوح از قرآن بایسـنغری 

در حیـن مرمـت دریافـت کـرده و ثانیـاً مشـخص می شـود 

ایـن مبلـغ جهـت کتابـت بخـش ناقـص مـنت یـک یـا چنـد 

بـدان  ایـن  و  اسـت  بایسـنغری  قـرآن  برگ هـای  از  بـرگ 

معناسـت کـه برخـی از سـطور ایـن قرآن بازنویسـی شـده 

اسـت. گواهـی نویسندۀسـند بـر کیفیـت خـوب کتابـت 

بـدان معناسـت کـه تشـخیص خـط نونویس از خـط اصلی 

احتـاالً منی توانـد آسـان باشـد. همچنیـن از ایـن توشـیح 

درمی یابیـم در آن زمـان رصفـاً پنج ورق از قرآن بایسـنغری 

در کتابخانۀآسـتان قـدس رضوی نگهداری می شـده اسـت.  

در میـان پنـج بـرگ قدیمـِی قـرآن بایسـنغری، برگـی 

متعلـق بـه آیـات پایانـی سـورۀاملطففین و آیـات آغازیـن 

سورۀاالنشـقاق موجـود اسـت کـه بخشـی از سـطور باالی 

ایـن دو صفحـه نونویـس می منایـد، همچنیـن بخشـی از 

گـان  ازایـن رو  اسـت.  نونویـس  و  نوسـاز  نیـز  رسسـوره 

مـی رود ایـن سـند بـا این بـرگ مرتبط باشـد. گفتنی اسـت 

برگ هـا و رقعه  هـای متعدد دیگری نیـز در مجموعۀکنونی 

آسـتان قـدس مرمـت و بازنویسـی شـده کـه پیش تـر در 

بقعـۀ امـام زاده ابراهیـم بـوده اسـت. دلیـل ارتبـاط ایـن 

صفحۀخـاص بـا سـند مذکـور وجـود رضب مهرهـا و عرض 

دیدهـای عـر قاجـار اسـت کـه نشـان می دهـد ایـن برگ 

بـه مجموعۀقدیمـی آسـتان قـدس متعلـق بـوده اسـت.

دربارۀرجب علـی، کری نویـس ایـن قـرآن، اطالعـی در 



دسـت نیسـت تنها می تـوان حدس زد او هـان رجب علی، 

زرگرباشـی آسـتان قـدس رضـوی، در همیـن سـال ها باشـد، 

کسـی کـه کتیبه هـای ثلـث و نسـتعلیق صحـن جدیـد را در 

سال های 1282 و 1295ق کتابت کرد و ناظر اجرای طالکاری 

ایـوان طـالی نـارصی نیـز بـود. از او چنـد کتیبۀمهـم به جـا 

مانـده کـه برخـی از آنها عبـارت اسـت از کتیبۀحاشـیۀایوان 

شـالی صحـن جدیـد بـه قلـم ثلـث، کتیبۀکمرکـش هـان 

ایـوان حـاوی قصیده ای از میرزا سـعید مؤمتن امللـک، به قلم 

نسـتعلیق و دو کتیبۀمرتبط به هـم در بغل کش ایوان طالی 

نـارصی در صحـن جدیـد.1 از او آثـار زرگـری بسـیاری نیز در 
حـرم امـام رضـا)ع( به جـا مانده اسـت.2
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این سـند نیـز مانند منونـۀ قبل، قبض وصـول وجوهات 

کارکنـان آسـتان قـدس اسـت کـه بـرگ چهارمـش بـه قـرآن 

بایسـنغری اختصـاص دارد. به موجـب این سـند سـه تومان 

رایـج خزانـه بـه مالمحّمدعلـی صحـاف جهـت تعمیـر پنج 

ورق قرآن بایسـنغری پرداخت شـده اسـت. )تصویر 2( منت 

سـند بـه این رشح اسـت:

رایـج  تومـان  سـه  مبلـغ   /  ... شـد  صـادر  »بـرات 

خزانۀعامرۀارشفـی بجهه تعمیر پنج ورق قرآن خط مرحوم 

بایسـنغر میرزا طاب ثراه بتوسـط/ کارکنان رسکار فیض آثار 

واصـل و عایـد عالیحرت/ مال محمدعلـی صحاف و خادم 

آسـتانه مقدسـه گردیـد/ تحریرا فـی شـهر ذی الحجه الحرام 

1277« و در پاییـن سـمت چـپ رضب مهـری بـا سـجع: 

»املتـوکل علـی اللـه عبـده محمدعلی«.

در بـاال توشـیحی اسـت با این عبـارت: »عالیجـاه میرزا 

محمدعلـی ]...[ تسـلیم مناید«.

این سـند با سـند پیشـین ارتباط دارد چراکه هر دو در 

ذی الحجۀسـال 1277ق تهیه شـده اسـت و نشـان می دهد 

اّوالً در این زمان پنج برگ قرآن مرمت اساسـی شـده اسـت 

و ثانیـاً محّمدعلـی صحـاف بـا رجب علـی در یـک زمان به 

مرمـت ایـن برگ ها مبـادرت ورزیدند. 

مشـابه اسـناد اخیـر، سـندی دیگـر بـه شـارۀ46661 

مربوط به اسـناد حسـابداری یکم اسـفند سـال 1325ش در 

43 صفحـه در مرکـز اسـناد آسـتان قـدس رضـوی نگهداری 

می شـود کـه در صفحـات 42 و 43 آن به پرداخت دسـتمزد 

هزینـه نجـاری جهـت آماده سـازی موزۀآسـتان قـدس برای 

قـرار دادن اشـیا از جملـه برگ هایـی از قـرآن بایسـنغری 

اختصـاص دارد.  
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این منونه، سـندی نسـبتاً مفصـل در نُه صفحـه به تاریخ 

انتقـال برگ هـا و رقعه هـای  بـه رشح  اسـت کـه  1343ق 

تصویر 1. سند شارۀ10/ 29045 

مربوط به کری نویسی قرآن 

بایسنغری، 1277ق.

تصویر 2. سند شارۀ 0004/ 43117 مربوط به مرمت پنج برگ از قرآن 

بایسنغری، 1277ق.



آسـیب دیدۀقـرآن بایسـنغری از بقعـۀ امـام زاده ابراهیـم به 

کتابخانۀآسـتان قدس اختصاص دارد. گویا در این سـند رشح 

وضـع نامناسـب نگهـداری اوراق در بقعـۀ امـام زاده ابراهیم 

و شـار اوراق و رقعه هـا بیـان شـده اسـت اّمـا به سـبب در 

دسـت نبـودن مـنت آن، بیـان جزییات بیشـر میّر نیسـت.  
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ربیـع االول  تاریـخ  بـه  سـند  ایـن  صفحۀهشـتم  در 

1343ق، از رضورت عـرض نسـخه های خطـی کتاب خانـه 

سـخن رفتـه کـه گویـا برخـی از ایـن نسـخ بسـیار آسـیب 

دیـده اسـت و عـرض دیدشـان میـر نیسـت. از ایـن رو 

نویسندۀسـند، میرزافضل اللـه بدایع نـگار، از امیـر لشـکر 

رشق، جان محّمدخـان امیرعالیی، درخواسـت کرده که سـه 

صحـاف دیگـر، افزون بـر دو صحاف مشـغول در کتابخانه، 

جهـت تعمیر نسـخ خطی قدیمـی کتابخانه بـه عالوۀقرآن 

بایسـنغری اسـتخدام کننـد. مـنت سـند چنیـن اسـت:

»مورخه 12 شهر ربیع االول 1343

مطابق 19 برج میزان ]؟[130

مقام منیع بندگان آقای امیر لشـکر رشق دامت شـوکته 

عـرض قرآنخانۀمقدسـه منتهی شـده اسـت بسـی پاره های 

قدیمـه )800(/ سـالۀپیش کـه بطـور اوراق زیـارت گردیده 

اسـت و بآنحـال منیتـوان / عرض دید اسـباب معطلی شـده 

اسـت و رسکار آقـای دیلمـی هـم بیـش از/ دو نفـر صحاف 

بقرآنخانـه نفرسـتاده اند- هـم قرآن خط بایسـنغر / معطل 

مانـده و هـم جـزوات و سـی پاره ها باعـث تعویـق عـرض 

گردیـده/ مسـتدعی اسـت مقـرر فرمائیـد اقـالً سـه نفـر 

صحـاف دیگـر ضمیمـه منایند / تـا الاقّل بـا پنجنفر صحاف 

شـاید بتوانـد عـرض جـزوات و قـرآن خـط بایسـنغر را متام 

منایـد/ غـالم دربـار امامـت بدایع نـگار آسـتان قدس«. 

بـر اسـاس اسـناد سـال 1277ق کـه کمـی پیش تـر ذکـر 

شـد می دانیم در سدۀسـیزدهم پنج ورق از قرآن بایسـنغر 

در کتابخانـه بـوده اسـت. بـه اسـتناد عرض دیدهـای مکرر 

ثبـت شـده بر ایـن اوراق از سـال 1196ق، تأکید بر معطل 

مانـدن و مشـکالت قـرآن بایسـنغر در ایـن سـند بـه آن 

پنـج بـرگ مربـوط نیسـت بلکـه اشـاره دارد بـه برگه هـا و 

رقعه هایـی کـه در آن زمـان به تازگـی از بقعـۀ امـام زاده 

ابراهیـم بـه کتابخانـه رسـیده اّمـا هنـوز به صـورت اوراقی 

منسـجم که امکان احصا و وارسـی داشـته باشـد در نیامده 

بـوده اسـت. این درخواسـت جهت تریـع در امر صحافی 

رقعه هـای پراکنـده و سـامان دادن بـه آن برگ هاسـت.
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ایـن سـند مربـوط بـه مکاتبـات بیـن خزانـه داری کل و 

و  تاریـخ 1306/11/17  در  قـدس رضـوی  کتابخانۀآسـتان 

1306/12/22ش اسـت کـه بـه توضیـح مشـخصات قـرآن 

بایسـنغری اختصـاص دارد. این سـند رشح مشـخصات تک 

برگـی اسـت کـه جهـت تهیـۀ جـواز خـروج از کشـور بـه 

خزانـه داری کل رسـیده و از ایـن حیـث اهمیـت دارد کـه 

حـاوی رشح دقیقـی از رشایـط و مشـخصات ایـن قـرآن در 

سـال 1306 در کتابخانۀ آسـتان قدس اسـت. از جمله اینکه 

درمی یابیـم در ایـن زمـان بیسـت ورق از برگ هـای موجود 

در بقعـۀ امـام زاده ابراهیـم مرمـت و وصالـی شـده بـود.  

در نامۀنخسـت کـه از خزانـه داری کل ارسـال شـده در 

چنـد بند مشـخصات دقیق قـرآن بایسـنغری جهت تطبیق 

بـا بـرگ واصلۀخزانه داری، خواسـته شـده اسـت. مـنت نامه 

چنین اسـت:

»نیابت محرمه تولیت آستانه قدس حره رضوی /

چـون هرگونـه کتـب و نفائـس و خطـوط عتیقـی کـه 

تجـار عتیقـه فـروش بخارج حمـل مینایند مطابـق قوانین 

و نظامـات بـه خزانـه داری کل محاسـبات ؟؟ مراجعـه و 

در صورتیکـه از امـوال مروقـه دولتـی یـا مشـاهد متربکه 

نباشـد جـواز الزم برای عبـور از رسحد صـادر می گردد لهذا 

احرامـاً زحمـت میدهد:/

تصویر 3. سند شارۀ 63193،  درخواست 

استخدام صحاف در کتابخانه جهت مرمت 

قرآن های قدیمی و قرآن بایسنغری 



از  بایسـنغر  بـه  منسـوب  خـط  اللـه  کالم  ورق  یـک 

تجارتخانـه بـرای صـدور جـواز به خزانـه داری کل ارسـال و 

مظنـون بـه رسقت از کتابخانه قدس رضوی شـده اسـت که 

محتـاج تحقیقـات از حـوزۀآن تولیت ]...[ شـده ایم علیهذا 

بـرای تحقیـق دقیـق در اینموضـع اصـل آیـات مندرجه در 

صفحـه و قطـع صفحۀمزبور / که بر طبـق صورت ضمیمه 

]؟[ مالحظـه خواهنـد فرمود متمنی اسـت دسـتور فرمایند 

سـواالت ذیـل را بـا کـال دقـت تحقیـق و جـواب مرقـوم 

دارند:/ 

معلـوم دارنـد کـه در کتابخانۀمبارکـه رضـوی کالم اللـه 

خط بایسـنغری یک جلد یا دو جلد و یا بیشـر اسـت و در 

هـر صـورت در هـر صفحه چند سـطر کتابت شـده اسـت.

اصـل آیـات ایـن صفحـه که ضمیمـه اسـت در هر یک 

از کالم الله هـای موجـود کتابخانـه مبارکـه وجـود دارد یـا 

اسـت. کر 

رسسور و اسامی سور به طال متاما نوشته شده یا خیر.

بین السطور جدول مذهب دارند یا خیر.

صفحـات کالم اللـه اعـم از یـک مجلـد یـا بیشـر تعمیر 

اسـت و وصالـی از حیـث کاغـذ و مرکـب و قلـم بـرون از 

کلـات و اینگونـه آثـار در آنهـا وجـود دارنـد یـا خیـر.

طـول و عـرض کالم الله هـای موجود کتابخانـه مبارکه را 

صحیحـاً یقین و مرقـوم دارند.

کالم الله هـای موجـود در کتابخانـه آیا یـک رو تحریر یا 

صفحات و اوراق دو رو نوشـته شـده اند.

]صفحۀ2[

جـواب  اسـت  منتظـر  کل  داری  خزانـه  خامتـه  در  و 

سـواالت فـوق را بـا هرگونـه اطالعاتـی کـه ممکـن اسـت 

دقـت  کـال  روی  از  رضـوی  قـدس  آسـتانۀ/  گاشـتگان 

تحقیـق و رسیعـاً مرقـوم و ارسـال دارنـد کـه تکلیـف ورق 

مذکـور کـه بـرای صـدور جـواز آورده انـد معلـوم گـردد. 

خزانه دار کل«

در صفحۀپیوسـت نامـه آیـات آغازیـن سـورۀعلق را به 

قلم ثلث کتابت کرده و در حاشـیه، انـدازۀورق را 94×136 

سـانتی مر ثبـت کرده انـد. )تصویر 4(

پاسـخ تولیت وقت آسـتان قـدس به خزانـه داری کل به 

این رشح اسـت:

»تاریـخ 22 اسـفند مـاه 1306/ خزانـه داری کل دولـت 

علیـه ایران/

در جـواب مراسـله محرمه منره....... با تقدیم تشـکر از 

ایـن دقـت و توجـه خاطـر / عالی را مسـتحر میـدارد که 

در کتابخانـه مبارکـه آسـتان قـدس رضـوی )ع( قرآنهائیکه/ 

مسـلم باشـد خط میرزا بایسنغر اسـت متعدد نیست فقط 

یـک منونـه مسـلم از کتابت میرزا / بایسـنغر موجود اسـت 

که آنهم ناقص میباشـد و چون اوراق و اسـناد آسـتان قدس 

مکرر/ دسـتخوش انقالب گردیده اسـت سـابقه تاریخی آن 

را منیتـوان معیـن منـود. / آنچـه از ثبت هـای سـابق مسـلم 

میشـود ایـن اسـت کـه از هشـتاد سـال قبـل تـا کنـون پنج 

/ صفحـه از ایـن کالم اللـه در آسـتانه بـوده اسـت ودر پنج 

سـال قبـل آقـای امیـر لشـکر / حسـین آقاخـان خزاعـی 52 

قطعـه کوچـک و بـزرگ از همیـن قـرآن را در یکـی از امام 

زاده هـای / قوچـان پیدا کردند و بکتابخانه مبارکه آسـتان 

قـدس فرسـتادند کـه مشـغول صحافـی / و ترمیـم آنهـا 

هسـتند و ظاهـرا پـس از صحافـی بیسـت صفحـه شـود 

عالئـم و مشـخصات ایـن / کالم الـه بقـرار ذیل اسـت.

کاغـذ آن ترمـه رنـگ و آهاردار و بقـدر کفایت ضخیم 

است.

منت آن دارای 1.65 مر طول و 0.96 عرض است. 

خط ثلث و هر صفحه دارای هفت سطر است. 

هر دو روی صفحه نوشته شده.

در آخـر آیـات مبـارکات فـوق کلمـه آخـر گلـی مـدور 

تصویر 4. صفحۀپیوست درخواست خزانه داری دربارۀمشخصات قرآن 

بایسنغری، سند شارۀ 64582/0008



بقـدر یـک قطعـه مسـکوک پنجقرانی / نقره مذهب شـده 

است. 

اسـامی سـور بـا آب طـال نوشـته شـده و اطـراف آن 

اسـت. تذهیـب شـده 

فاصلـه بیـن السـطرین غیـر از سـطر اول و آخـر در 

اسـت.  سـانتیمر   0.22 حـدود 

سـطر اّول و آخـر پنـج الـی شـش سـانتیمر بـا خـط 

حاشـیه چهـار طرف فاصلـه دارد / البتـه از صفحه بعالمات 

متعلـق  می شـود  دیـده  صفحـه  از  قطعـه  یـا  قبل الذکـر 

باسـتان قـدس خواهـا ]خواهـد[ بـود و ایـن بنـده تصـور 

مینایـد ایـن صفحـه کـه در خزانـه داری کل ارائـه شـده / 

اگـر دورو و دارای همیـن عالئم باشـد جـزء همین کالم الله 

اسـت کـه یک سـطر آنـرا/  بریده انـد زیرا عـرض آن مطابق 

عـرض اوراق موجـود در کتابخانـه مبارکه اسـت/ و فقط از 

حیـث طـول بقـدر یـک سـطر کوتاه اسـت.

تولیت آستان قدس«

آن طـور کـه از مـنت ایـن نامه هـا برمی آیـد ایـن بـرگ 

یـک سـطر بریـده دارد و یـک روسـت. یـک رو بـودن ایـن 

اوراق بـه ایـن دلیل اسـت که کاغذ قرآن بایسـنغری از نوع 

مطبّـق و دوپوسـته شـده اسـت. 3 عـالوه بـر ایـن بـه نظـر 

می رسـد بعد از ارسـال پاسـخ مسـئوالن کتابخانه، انتسـاب 

این برگ به قرآن بایسـنغری برای مسـئوالن خزانه داری کل 

مسـّجل شـد؛ زیـرا جـوازی بـرای صـدور ایـن بـرگ از ایران 

صـادر نشـد و اکنـون ایـن بـرگ در کتابخانـۀکاخ گلسـتان 

نگهـداری می شـود.
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چوبـی  قـاب  تهیـۀ  جهـت  مکاتباتـی  بـه  سـند  ایـن 

بـرای پنـج ورق قـرآن بایسـنغری اختصـاص دارد و به رغـم 

برگ هـای فـراوان، اطالعـات چندانـی در بـر ندارد و بیشـر 

در  سـاده  کاری  انجـام  بـرای  اداری  بروکراسـی  از  حاکـی 

تشـکیالت وقـت آسـتان قـدس رضوی اسـت. ایـن مکاتبات 

ادارۀکتابخانـه، حسـابداری،  اداری میـان  نامـۀ  در دوازده 

کارپـردازی و نایب التولیـه رد و بـدل شـده و قدیمی تریـن 

بـه  از رییـس کتابخانـه  نامـه ای  منونـۀ در دسـت، سـواد 

قائـم مقـام تولیـت در بـاب هزینـۀ تهیـۀ پنج قـاب، حدود 

چهـار هـزار ریـال، بـه تاریـخ 1331/2/11 اسـت. آخریـن 

نامۀموجـود به تاریـخ 1331/12/6ش، قبض تحویل شیشـه 

بـرای قاب هـای مذکـور از طـرف رییـس کتابخانـه خطـاب 

به ادارۀکارپردازی اسـت. گفتنی اسـت شیشـه جدا از قاب 

تهیـه شـده و بـر اسـاس تاریـخ ایـن نامه هـا روی هم رفتـه 

حـدود یـک سـال تهیـۀ این اقـالم در دسـتگاه آسـتان قدس 

رضـوی زمـان بـرده اسـت.

نتیجه

از مطالعـۀ ایـن اسـناد چنـد نکتـه برمی آیـد: نخسـت 

زمـان مرمـت پنـج بـرگ اّولیـۀ محفـوظ در کتابخانۀآسـتان 

قـدس رضـوی، یعنـی سـال 1277ق و کسـانی کـه در ایـن 

مرمـت نقـش داشـته اند ازجملـه رجب علـی، کری نویـس 

بخش هـای مفقـوده و مالمحّمدعلـی صحـاف. همچنیـن 

درمی یابیـم برگ هـا و رقعه هـای موجود در بقعـۀ امام زاده 

ابراهیـم، 52 قطعـه، در سـال 1343ق بـه کتابخانۀآسـتان 

قـدس رضـوی رسـیده و در همیـن سـال جهـت مرمـت و 

عـرض دیـد آنهـا چنـد صحـاف اسـتخدام شـده اند. دیگـر 

اینکـه در سـال 1306ش بیسـت ورق از برگ هـای موجـود 

ابراهیـم مرمـت شـده و مشـخصات  امـام زاده  بقعـۀ  در 

آنهـا در نامـه ای بـه اطـالع خزانـه داری کل رسـیده اسـت. 

ایـن گـزارش سـبب مانعـت از خـروج یکـی از برگ هـای 

ایـن قـرآن بـه خـارج از کشـور شـد. در سـال 1331ش نیـز 

قاب هایـی جهـت نصـب پنـج ورق از قـرآن بایسـنغری در 

مـوزه تهیـه شـد که این بدان معناسـت از همین سـال، این 

پنـج ورق در مـوزه بـه معـرض متاشـا درآمـد. 
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