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رسآغاز...
  شادی غفویان *    

قـرآن بایسـنغری، بزرگرتین قـرآن جهان اسـالم و یکی از ارزنده تریـن آثار هرنی 

مجموعـه آسـتان قدس رضوی اسـت که بعد از سـال ها تحقیق و تـالش هرنمندانه 

بـه همـت مؤسسـه آفرینش های هرنی آسـتان قدس رضوی بازنرش شـده اسـت.

آقایـان  از  مقاالتـی  ارزشـمند شـامل  کـه شـناخت نامه )وجیزه(ای  قـرآن  ایـن 

صحراگـرد، عبـادی و فداییـان را به همـراه دارد، پس از انجام مطالعات گسـرتده و 

مراحـل  فنـی پیش تولیـد، اکنـون در قامتـی فاخر و ارزنـده در دسـرتس هرنمندان، 

مراکـز فرهنگـی هـرنی و عاشـقان کالم وحـی قـرار گرفته اسـت.  

بـه رغـم اهمیت قـرآن بایسـنغری و ویژگی های اسـتثنایی آن، تاکنـون تحقیقی 

دقیـق و منسـجم بـر ایـن اثـر شـاخص صـورت نگرفتـه اسـت. نبـود پژوهش های 

دقیـق در ایـن بـاره را شـاید بتـوان بـه سـبب پراکندگـی برگ هـای آن در طـی 

تاریـخ دانسـت. پراکندگـی اوراق قـرآن در موزه هـای گوناگـون دنیـا و همچنیـن 

وجـود برگ هـای جعلـی در برخـی مجموعه ها، سـبب شـده که مـواردی همچون 

مشـخصات عمومـی نسـخه، تعـداد برگ هـا، ابعـاد، مشـخصات خـط و تذهیـب، 

شناسـایی کاتب یا کاتبان احتاملی و صحت انتسـاب آن به بایسـنغر، به گونه های 

متفـاوت و گاه متناقـض ضبط و ارائه شـود. از این رو نرشیه آسـتان هـرن در ویژه نامه 

پیـش رو، بـه بهانـه بازنـرش ایـن اثـر بی بدیل، تـالش کرده اسـت تـا گام کوچکی در 

جهـت بازشناسـی ایـن اثـر و مشـخصات فنـی- هرنی آن بـردارد. 

بدیهـی اسـت ارائـه پژوهشـی کامـل، دقیـق و همسـو، بـا توجـه بـه عـدم 

قطعیت هـای رایـج در امـور پژوهشـی، در گسـرته محـدوِد یـک مجلـد از نرشیـه 

منی گنجد.  امید اسـت گام هایی اینچنین، مسـیر بسـیط و دقیق پژوهش را درباره 

آثـار ارزشـمندی همچـون قرآن بایسـنغری، بیشـرت از پیش هموار و روشـن سـازد.
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