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قرآن ابوالحسن زنگی بن 
محمد بن علی الجشمی 

یا نسخۀ ابونعیم بن حمزة 
البیهقی:

بررسی قرآنی از قرن ششم 
در کتابخانۀ آستان قدس 

رضوی و پارۀ جداشده از آن 
در کتابخانۀ چستربیتی

175-204

کتابخانۀ  در   Is1435 شمارۀ  به  قرآنی  نسخۀ  چکیده: 
آن  انتهای  در  که  یادداشتی  به سبب  )ایرلند(،  چستربیتی 
آمده است، در میان نسخه پژوهان غربی به »قرآِن ابونعیم 
بیهقی« شناخته می شود. کسانی که این نسخه یا تصاویر 
آن را بررسی کرده اند، گمان برده اند که ابونعیم بیهقی کاتب این 
نسخه در سال 592 هجری بوده است. اما درواقع این نسخه 
یکی از هفت ُسْبع از قرآنی 7پاره است که سایر بخش های آن 
اکنون در کتابخانۀ آستان قدس رضوی در مشهد نگه داری 
می شود. تمام این اجزای هفتگانه را ابوالحسن زنگی ]زنکی[ 
بر حرم  561 هجری  در سال  الِجُشمی  بن علی  بن محمد 
بررسی  است.  بوده  کرده  وقف  مقدس  مشهد  در  رضوی 
این نسخه ها نشان می دهد که ابونعیم بن حمزة البیهقی، 
در  اقامت  هنگام  شیعی،  شدۀ  شناخته  کمتر  دانشمند 
مشهد رضوی، در محرم سال 592 هجری، در انتهای یکی از 
این هفت جزء، یادداشتی کوتاه )دعای ختم قرآن به روایت 
کاتب متن قرآن  اما وی  را نوشته،  السالم(  امام علی علیه 
نبوده است. این قرآن افزون بر جایگاهش در شناخت تاریخ 
اطالعات  سلجوقی،  دوران  مصاحف  تذهیب  و  کتابت 
در  رایج  قرائت  نوع  و  قرآن  کلمات  رسم  شیوۀ  از  مهمی 

خراسان قرن ششم هجری را به ما ارائه می دهد.

قرآن های  ششم؛  قرن  در  قرآن  کتابت  کلیدواژه ها: 
ابوالحسن زنگی بن محمد بن علی الجشمی؛  سلجوقی؛ 
بن  علی  بنت  فاطمه ستی  البیهقی؛  حمزة  بن  ابونعیم 
چستربیتی،  کتابخانۀ  بیهق؛  تاریخ  الجشمی؛  الحسن 
ابوعمرو؛  قرائت  رضوی؛  قدس  آستان  کتابخانۀ  Is1435؛ 

ق.
َّ
قرآن های وقفی حرم امام رضا علیه السالم؛ خّط محق
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 |  سال سی ویکم، شمارۀ اّول،
|  فروردین واردیبهشت 1399

| مرتضی کریمی نیا

از مدیریت محترم سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز 
اسناد آستان قدس رضوی، مدیر و معاون محترم ادارۀ 

مخطوطات کتابخانۀ آستان قدس رضوی، و سایر 
همکاران گرامی در این بخش، و نیز از مسئوالن بخش 

مجموعه های اسالمی در کتابخانۀ چستربیتی که در 
هنگام پژوهش من، تصاویری از نسخه های مورد اشاره در 
مقالۀ حاضر را در اختیارم قرار دادند، بسیار سپاسگزارم.



The Qur’ān of Abū al-Ḥasan Zangī b. 
Muḥammad al-Jishumī or Abū Nu‘aym 
al-Bayhaqī: Studying a Qur’ān from the Sixth/
Twelfth Century in the Āstān-e Quds Library 
and its Separate Part in the Chester Beatty 
Library
By: Morteza Karimi-Nia

Abstract: Because of a note at its end, MS 
Is1435 in Chester Beatty library is known 
among Western scholars as “the Qur’ān of Abū 
Nu‘aym al-Bayhaqī.” Those who have examined 
this manuscript or its images have considered 
al-Bayhaqī as the scribe who copied the text in 
Muḥarram 592 /Dec. 1196. However, this man-
uscript is in fact one part (sub‘) of a seven-part 
Qur’ān, the other parts of which have been kept 
in the Āstān-e Quds Razavī Library in Mash-
had. The entire Qur’ān, with its seven parts, 
was donated by Abū al-Ḥasan Zangī (Zankī) b. 
Muḥammad b. Alī al-Jishumī to the Shrine of 
Imām al-Riḍā in Mashahd in Ramaḍān 561/
July 1166. Studying these manuscripts shows 
that Abū Nu‘aym Aḥmad b. Ḥamza al-Bayhaqī, 
a less known Shiite scholar, wrote a short note 
(consisting of Imām Alī’s prayer for complet-
ing the recitation of the Qur’ān) at the end of 
the fourth part, while he was in Mashhad in 
592/1196, but he is not the Qur’ān’s copyist. 
In addition to its utility for understanding the 
history of copying and illuminating manuscripts 
in the Seljuk period, this Qur’ān provides us 
with important information on the orthography 
of the Qur’ān and the type of readings that 
was common in Khorasan in the sixth/twelfth 
century.  

Key words: Orthography and the Qur’ān in the 
Sixth Century; Seljuk Qur’āns; Abū al-Ḥasan 
Zangī b. Muḥammad b. Ali al-Jishumī; Abū 
Nu‘aym Aḥmad b. Ḥamza al-Bayhaqī; Fatima 
Sitī bint Alī b. al-Ḥasan al-Jishumī; History of 
Bayhaq; Chester Beatty Library, MS Is1435; 
Āstān-e Quds Library, Abū ‘Amr’s Reading, 
Donating the Qur’āns to the Shrine of Imām 
al-Riḍā, Muhaqqaqq Handwriting. 

القرآن أليب احلسن زنكي بن حمّمد بن عيل اجلشمي، أو نسخة أيب نعمي 
بن محزة البهييق:

العتبـة  مكتبـة  يف  السـادس  ن  القـر مـن  قرآنّيـة  نسـخة  يف  تأّمـالت 
بييت الرضوّية املقّدسة، وأوراق منفصلة مهنا يف مكتبة تشستر

ميى نيا مرتیض كر

بّيـون عـى تسـمية النسـخة  اخلالصـة: اصطلـح خبـراء النسـخ الغر
 Is1435 القرآنّيـة املوجـودة يف مكتبـة تشسـتربييت اإليرلندّيـة برقـم
باسـم )قـرآن أيب نعـم البهيـيق( وذلـك بسـبب اهلامـش املوجـود يف 
يرهـا أّن أبـا  آخرهـا. وقـد ظـّن الذيـن حبثـوا يف هـذه النسـخة أو تصاو
نعـم البهيـيق هـو كاتـب هـذه النسـخة، وأّنـه كتهبا سـنة 592 هــ  ، إاّل 
أّن الواقـع هـو أّن هـذه النسـخة هـي قسـٌم واحـد مـن أقسـاٍم سـبعة 
 يف 

ً
مـن قـرآن ُمـّزأ اىل سـبعة أجـزاء، والذي توجد بقية أجـزاؤه حالّيا

كان أبـو  ّيـة املقّدسـة يف مدينـة مشـهد، حيـث  مكتبـة العتبـة الرضو
احلسن زنكي بن حمّمد بن عيل اجِلُشمي قد أوقف مجيع أقسام هذا 
ّيـة عى احلـرم الرضوي يف  القـرآن سـباعّي األجـزاء يف سـنة 561 هجر

مدينة مشهد املقّدسة.
يتبـني مـن خـالل التدقيـق يف هـذه النسـخ أّن أبـو نعـم بـن محـزة  و
ين، أثناء إقامته يف  البهيـيق،  وهـو أحـد العلماء الشـيعة غير املشـهور
ّيـة قـد كتـب عبـارة قصيـرة  املشـهد الرضـوي يف حمـّرم سـنة 592 هجر
ــ يف هناية أحد  ـــ دعـاء خـمت القـرآن بروايـة اإلمـام عيّل عليه السـالم ـ 
هـذه األجـزاء السـبعة ال غيـر، وأ ّنـه مل يكـن هـو الـذي كتـب النـّص 
 إىل أمّهّيتـه يف التعـّرف 

ً
القـرآيّن هلـذه النسـخة. وهـذا القـرآن مضافـا

يخ كتابة وتذهيب املصاحف القرآنّية يف العهد السـلجويق،  عى تار
ين الكلمات القرآنّية  سلوب تدو

ُ
فإّنه يقّدم لنا معلومات مهّمة عن أ

ونوع القراءة السائدة يف خراسان يف القرن السادس اهلجري.

املفردات األساسّية: كتابة القرآن يف القرن السادس، النسخ القرآنّية 
السـلجوقّية، أبو احلسـن زنكي بن حمّمد بن عيل اجلشـمي، أبو نعم 
يخ  بن محزة البهييق، فاطمة سيت بنت عيل بن احلسن اجلشمي، تار
بهيق، مكتبة تشستربييت، نسخة Is1435، مكتبة آستان قدس يف 
ّيـة املقّدسـة، قـراءة أيب عمـرو بـن العـالء، املصاحـف  العتبـة الرضو
ق.

َ
القرآنّية املوقوفة يف حرم اإلمام الرضا عليه السالم، اخلّط املحّق
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قرآن ابونعیم بیهقی؟
یـخ هنـر اسـالمی  نسـخۀ قرآنـی بـه شـمارۀ Is1435 در کتابخانـۀ چسـتربیتی )ایرلنـد( میـان پژوهشـگران تار
ـِق آن آمیختـه با نوعی َنْسـخ، تذهیب صفحـات آغازین و 

َ
بسـیار شـناخته شـده اسـت. خـط زیبـای محّق

پایانـی آن و تزئینـات بسـیار زیبـای داخلـی آن در سرسـورها و اطـراف برگه هـا توجـه هـر محقـق و عالقمنـد 
خ بودن  یخ هنر و کتاب آرایی اسالمی را به خود جلب می کند. یکی از مهم ترین ویژگی های نسخه، موّرَ تار
آن و وجـود انجامـه ای بـه قلـم فـردی ناشـناخته بـه نـام »ابونعیـم بـن حمـزة البیهقی« در آخرین برگ نسـخه 
کـه بـه گفتـۀ خـود در محـرم سـال 592 مجـاور امـام رضا)علیـه السـالم( در مشـهد مقدس  اسـت. ابونعیـم 
که همین امر سـبب اشـتباه غربیان و انتسـاب  بوده، در انتهای این جزء از قرآن یادداشـتی نوشـته اسـت 

ی چنین است )تصویر 1(: ی شده است. متن یادداشت و کتابت قرآن به دست خط و

ُقْرآِن 
ْ
ُهّمَ اْشـَرْح ِبال

ّ
ُقرآِن: الل

ْ
ـاَلُم َیدُعو ِبـِه َبْعَد ِقَراَءِة ال ْیِه الّسَ

َ
ُمْؤِمِنیـَن َعل

ْ
ِمیـُر ال

َ
َکاَن أ ـِذي 

َّ
َعـاُء ال

ُ
الّد

ْیـِه َمـا 
َ
ـي َعل ِعّنِ

َ
ُقـْرآِن ِلَسـاِني َوأ

ْ
ْطِلـْق ِبال

َ
ُقـرآِن َبَصـِري َوأ

ْ
ر ِبال ُقـْرآِن َبَدِنـي َوَنـّوِ

ْ
َصـْدِري َواْسـَتْعِملْ ِبال

 ِبَک.1
َّ

َة ِإل  ُقّوَ
َ

 َول
َ

 َحْول
َ

ه ل ْبَقیَتني َفإّنَ
َ
أ

ِم  ُمَحّرَ
ْ
ْیِه ِفي ال

َ
ـَواُت اهلِل َعل

َ
َضا َصل َحَسـِن الّرِ

ْ
ِبي ال

َ
َماِم أ ِ

ْ
َبْیَهِقّيُ َجاُر اإل

ْ
َوَکَتَبـُه أُبوُنَعیـٍم ْبـُن َحْمـَزَة ال

ُمْؤِمَناِت.2
ْ
ُمْؤِمِنیَن َوال

ْ
ُه َوِلَواِلَدْیِه َوِلل

َ
ِمْن َسَنِة اْثَنَتْیِن َوِتْسِعیَن َوَخْمِس ِماَئٍة َغَفَر اهلُل ل

با وجود اهمیت و اشتهار نسبی این نسخۀ قرآنی میان محققان غربی، مجموع نوشته ها دربارۀ آن بسیار 
کتابخانۀ چسـتربیتی در فهرسـت خود از قرآن های  اندک اسـت. نخسـتین بار آرتور آربری فهرسـت نویس 

کرده است:  کتابخانه )1967، ص 16( قرآن ابونعیم را چنین توصیف 
بخشـی معتنابهی از قرآن حاوی سـورۀ ابراهیم، 27 تا سـورۀ مؤمنون، 57 که به عنوان بخش 
هفتـم از تقسـیم 14تایـی و بخـش سـیزدهم از تقسـیم 28تایـی قـرآن شـمرده شـده اسـت. 118 
کاغـذ در قطـع 20*14.5 سـانتی متر، حـاوی 7 سـطر در هـر صفحـه بـه خـط نسـخ بسـیار  برگـه 
عالـی. سـه بـرگ نخسـت و نیـز برگ های 116ب تـا 117الف دارای تزئیناتی با رنگ شـنگرف و 
یخ:  قهوه ای. جلد از چرم تیره با تزئینات طالیی و قرمز؛ کاتب: ابونعیم بن حمزة البیهقی؛ تار

محرم 592 )دسامبر 1195(3

کرده است. 1. متن این دعای امام)علیه السالم( را پیش تر شیخ طوسی در مصباح المتهجد )ص 323( با همین عبارات ذکر 
یبایی دست خط و هنرمندی  یزتر ظاهرًا به خط ابونعیم بیهقی آمده است که در آن یادی از ز یر این یادداشت، نوشته ای کوتاه با قلمی ر 2. در ز
یسـندۀ این  ابـن  ُمقلـه )م328ق( می کنـد. از آنجـا کـه دشـوار می تـوان خـط قـرآِن زنگـی جشـمی را از آن ابـن  مقلـه دانسـت، بایـد بپذیریـم کـه نو
که در مشـهد یافته به خط ابن  مقله اسـت. عبارت یادداشـت چنین اسـت: »َرِحَم  که نسـخۀ قرآنی  گمان می برده اسـت   

ً
یادداشـت احتمال

َثُرُه 
َ
 أ

َّ
 ُیْقَتَفی َبْعَدُه إل

َ
َخّطِ َخَبُرُه َول

ْ
ِز ِفی َجْوَدِة ال َبّرُ  ِلَساٍن، َفَشاَع ِبالّتَ

ُکلَّ َمَقاِل 
ْ
ْخَرَس َعْن ُهْجِر ال

َ
ْحَسَن ِفیِه َغاَیَة اإلْحَساِن َوأ

َ
ُه َقْد أ َة َفإّنَ

َ
اهلُل اْبَن ُمْقل

ییم ُسبع هفتم و آخرین این قرآن از همان زمان مفقود شده  که بگو ر نیست  یر 1( دو َیاُح أِبی َعِقیٍل«. )تصو ْم َتُهّبَ ِر
َ
ِإْن ِقیلَ َوِقیلَ َوذِلَک َما ل َو

کاتب را شناسایی کند، و از این رو با حالتی نامطمئن حدس زده  بوده و ابونعیم بیهقی هم نتوانسته است با مراجعه به انتهای سورۀ ناس، 
کاتب نسخه ابن مقلة است. که  است 

3. Arthur J. Arberry, The Koran Illuminated: a handlist of the Korans in the Chester Beatty Library, Dublin: Hodges, Figgis and Co., 

1967, p. 16.
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یر 1: یادداشت افزوده شده به قرآِن زنگی جشمی وقف 561 هجری  تصو
کتابخانۀ چستربیتی  Is1435 به خط ابونعیم احمد بن حمزة البیهقی، در محرم 592 ق(، نسخۀ(

کتابخانۀ چستربیتی( )© حق تکثیر برای 
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کتابخانه در کتاب خود با عنوان قرآن ها و صحافی شان  بعدها دیوید جْیمز مدیر مجموعه های اسالمی 
کتابخانۀ چستربیتی با تکرار همان اطالعات، می افزاید:  در 

ر ]: جـار[ امـام رضا)علیـه السـالم( اسـت؛ معنـای ایـن  کـه مجـاو یس اظهـار می کنـد  خوشـنو
سخن آن است که او در نزدیکی حرم امام هشتم شیعیان سکونت داشته است ... بر اساس 
نوشـته های کوفی در بال و پایین صفحات پایانی، این پایاِن بخش هفتم و هشـتم از تقسـیم 
14تایـی قـرآن و شـانزدهِم تقسـیم 28تایـی قـرآن اسـت. تقسـیم هفت تایـی و تقسـیم ثانـوی آن 

بسیار نادرتر از تقسیم رایج قرآن به 30 جزء است.4 

کـه بـا  امـا در واقـع آنچـه آربـری و دیویـد جْیمـز به درسـتی متوجـه نشـده اند، ایـن عبـارِت عربـی بـوده اسـت 
ترجمۀ فارسی اش ذکر می کنم: 

آخر السـبع الرابع من القرآن و آخر الجزء الثامن من أجزاء أربعة عشـر و هو آخر الجزء السـادس 
عشر من اجزاء التسعة والعشرین؛ 

پایـاِن ُسـبع چهـارم از قـرآن و پایـاِن بخش هشـتم از تقسـیم بندی چهارده گانۀ قرآن که مسـاوی 
یر 19(  است با پایان بخش شانزدهم از تقسیم بندی بیست وهشت گانۀ قرآن. )تصو

بر خالف نظر دیوید جْیمز، تقسیم بندی قرآن به 7 بخش و نیز تقسیم آن به 14پاره، هر دو از قدیمی ترین 
تقسـیمات اجـزای قـرآن بوده انـد و فراوانـی ایـن تقسـیم بندی در قـرون نخسـت، مقـدم و بسـیار بیشـتر از 

تقسیم قرآن به سی جزء بوده است.
یخ هنر اسالمی چون آن ماری شیِمل، مارتین لینگز، شیال ِبِلر  در حالی که برخی از مهم ترین محققان تار
و َاِلن جونز در آثار خود هیچ اشـاره ای به این نسـخه نکرده و تصویری از آن نیز منتشـر نکرده اند، اشـاراتی 
ـق می یابیم.5 در 

َ
گـذرا در مقالـه ای از یاسـر َطّبـاع و نیـز در کتـاب َنّصـار منصـور راجـع بـه خط محّق انـدک و 

کرامی در رسالۀ دکتری اش در دانشگاه ادینبورو )2016( با  سال های اخیر، مفصل ترین یادداشت را َعلیا 
ی به درسـتی اشـاره  ارائۀ گزارشـی از اهمیت خوشنویسـی و تذهیب در این نسـخۀ قرآنی نوشـته اسـت.6 و
ی این برگ، وقف نامۀ اصلی نسخه در سال  که یک برگ از آغاز نسخه مفقود است. در واقع یک رو کرده 
561 هجـری کتابـت شـده بـوده و در سـوی دیگـر آن، یکـی از دو لـوِح آغازیـن قرآن نقش بسـته بوده اسـت. 
کوفـی در تـک لـوح باقیمانـدۀ آغازیـن نسـخه را صحیـح نخوانـده  کرامـی متـن نوشته شـده بـه خـط  َعلیـا 

که از آغاز افتادگی دارد چنین است:  است. )ص 280( عبارت متن 
ومائتا کلمة واثنا عشرة کلمة وهو خمسة وأربعون الف حرفا وثمان مائة حرف واثنان وتسعون 

یر 2(  حرفا، وستة أسباع حرف، وخمس سجدات. )تصو

4. David James, Qurans and Bindings from the Chester Beatty Library, London: World of Islam Festival Trust, 1980, p. 36.

5. Yasser Tabbaa, “The Transformation of Arabic Writing: Part I, Qur’ānic Calligraphy,” Ars Orientalis, Vol. 21 (1991), p. 139, 140; 

Nassar Mansour, Sacred Script: Muhaqqaq in Islamic Calligraphy, London: Bloomsbury Academic, 2011, pp.93- 96.

6. Alya Karame, Qur’ans from the Eastern Islamic World between the 4th/10th and 6th/12th Centuries, A Dissertation for the Degree of 

Doctor of Philosophy, Edinburgh: The University of Edinburgh, 2016, pp. 280-284.
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کتابخانۀ چستربیتی یر 2: تک لوح باقیمانده در آغاز نسخۀ Is1435 در   تصو
کتابخانۀ چستربیتی( )© حق تکثیر برای 
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ایـن اعـداد و ارقـام در آغـاز ایـن ُسـبع )یک هفتـم قـرآن( و نیـز در ابتـدای دیگر اسـباع آن )موجود در آسـتان 
کلمات و حروف موجود در همان ُسبع نوشته شده است. قدس رضوی( برای بیان تعداد آیات و 

ابونعیم احمد بن حمزة البیهقی
یـک  یـم. هیـچ  ندار اختیـار  در  اطـالع چندانـی  قـرن ششـم  در  گران قـدر شـیعی  ایـن عالـم  از  متأسـفانه 
نـام  او  از  رازی  ینـی  قزو عبدالجلیـل  و  رازی  منتجب الدیـن  چـون  ی  و معاصـران  و  فهرست نویسـان  از 
کنونـی مـا از او و اسـتادانش برآمـده از نسـخه ای خطـی بـه شـمارۀ 218ط  نیاورده انـد. انـدک اطالعـات 
در کتابخانـۀ مجلـس شـورای اسـالمی اسـت کـه چـاپ عکسـی آن را مرکـز نشـر میـراث مکتـوب بـا مقدمـۀ 
کهنه احادیث و اخبار« در  که با عنوان »مجموعه  کرده اسـت.7 این نسـخه  آقای حسـن انصاری منتشـر 
کالمی اسـت  ی مجموعه ای از احادیث و متون  کتابخانۀ مجلس شـورای اسـالمی نام گذاری شـده، حاو
که بعضی از آنها به خط ابونعیم بیهقی کتابت شده و در پشت برگ نخست آن، اجازه ای به خط ابونعیم 
بیهقـی بـه عالـم شـیعی دیگـری به نام ابوالحسـن علی بـن محمد البیاضی از مجـاوران بیت اهلل الحرام در 
مکـه داده شـده اسـت. در ایـن نوشـتار، چـون بـه نسـخۀ چاپ عکسـی دسترسـی نداشـته ام، ارجاعاتم به 

کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی خواهد بود. شماره برگ های خود نسخۀ 218ط 

کنونـی( یـا اطـراف آن تولـد یافتـه اسـت.  کـه از نامـش پیداسـت، در بیهـق )سـبزوار  ابونعیـم بیهقـی چنـان 
کـه بـه خـط خـود او در نسـخۀ 218ط )بـرگ 1ب( آمـده، ابونعیـم احمـد بـن حمـزة بـن احمـد  نامـش چنـان 
النعیمـی البیهقـی بـوده، امـا همـو نـام خـود را در انتهـای نسـخۀ چسـتربیتی )Is1435( ابونعیـم بـن حمـزة 
البیهقی نوشـته اسـت. زمان دقیق والدت و وفاتش مشـخص نیسـت، اما یادداشـت او در نسـخۀ 218ط 
ی در سـال 580 هجری در حلب بوده  که و کتابخانۀ مجلس شـورای اسـالمی )برگ 1ب( نشـان می دهد 
کـه در محـرم 592 هجـری مجـاور امـام  و دسـت خط او در نسـخۀ چسـتربیتی )Is1435( نشـان می دهـد 
رضا)علیه السـالم( در مشـهد بوده اسـت. پس وفات او یقینًا باید پس از سـال 592 قمری بوده باشـد. از 
که در شـعبان 564 هجری در اسـترآباد از »السـید الَجل االمام المرَتضی علم الهدی شـرف الدین  آنجا 
ر أبي  قبـاء أبو الفضـل محّمد بن علي بن محّمد بـن المطّهَ ـادة ملـک الّنُ د الّسَ ِعـّزُ االسـالم والمسـلمین َسـّیِ
کم در  کرده،8 بایسـت دسـت  الحسـن المرتضی الحسـیني القمي رضي اهلل عنه وأرضاه« سـماع حدیث 
کرد و از  این زمان 20 ساله  بوده باشد. بنابراین می توان زمان تولد او را در حدود 540 تا 544 هجری فرض 
که منتجب الدین رازی )م بعد از 585ق( در فهرست، نامی از او به میان نیاورده، می توان حدس  آنجا 
یخ نسـخۀ قـرآن چسـتربیتی( نیز در قید  کـه ابونعیـم بیهقـی احتمـااًل دیرزمانـی پـس از 592 هجـری )تار زد 

کرده است. حیات بوده و چه بسا در اوایل قرن هفتم رحلت 

7. مجموعۀ آثار امامیه )منتخباتی از عیون اخبار الرضا)ع(، امالی شیخ صدوق، صحیفة الرضا)ع( و ...( نسخه برگردان به قطع اصِل نسخۀ 
خطـی شـمارۀ 218 از مجموعـۀ کتـب خطـی اهدائـی سـّیدمحمدصادق طباطبایـی بـه کتابخانـۀ مجلـس، کتابـت 580هــ.، مقدمـه: حسـن 

انصاری، تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 1394.
کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، برگ 7الف. 8. نسخۀ 218ط، در 
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کتـاب ذکـر می کنـد، انـدک اطالعاتـی دربـارۀ حیـات او و  کـه بیهقـی در ایـن  از میـان نقل هـا و سـندهایی 
ی در نسـخۀ 218ط از آنان روایت  که و اسـتادانش در خراسـان و ری به دسـت می آید. اسـامی مشـایخی 
نیشـابور،  بیهـق، در شـهرهایی چـون  زادگاهـش  و  بـر مشـهد رضـوی  ی عـالوه  نشـان می دهـد و می کنـد 
کوفـه، بغـداد، حلـب و احتمـااًل حرمیـن مکـه و مدینـه نیـز حضـور و سـماع  اسـترآباد، قـم، ری، نجـف، 
حدیـث داشـته اسـت. ابونعیـم بیهقـی بـا یـک واسـطه )برگ هـای 7ب و 8الـف( از امین االسـالم ابوعلـی 
کـم نیشـابوری  طبرسـی )م548ق( و قطب الدیـن راونـدی )م573ق( بـا سـه واسـطه )بـرگ 5ب( از حا
یـخ نیشـابور، و بـدون واسـطه )بـرگ 7الـف( از ابوالحسـن علـی بـن محمـد بـن علـی  )م405 ق( مؤلـف تار
بـن عبدالصمـد التمیمـی النیسـابوری روایـت نقـل می کند. فرد اخیر نیز با دو واسـطه )پـدرش از جدش(، 
از »ابوالبـرکات علـی بـن الحسـین العلـوی الجـوری« )زنده در 426( بخش هایی از امالی شـیخ صدوق را 
روایت می کند. ابوالبرکات علی بن الحسین الحسینی العلوی الجوری کسی است که در سال 367 ق 
کامل از قرآن  کرده9 و همو دست کم دو نسخۀ  کتاِب امالی را از شیخ صدوق در مشهد سماع  کامل  متن 
کرده است.10 کتابت و وقف آستان مقدس امام رضا)علیه السالم(  در سی پارۀ  مجزا در سال 421 قمری 

یخ دار ابونعیم بیهقی در انتهای بخشـی از قرآِن زنگی جشـمی، نشـان  در سـوی دیگر ماجرا، یادداشـت تار
ی در اواخـر قـرن ششـم هجـری، مدتـی مجـاور امـام رضا)علیـه السـالم( در مشـهد بـوده اسـت.  می دهـد و
کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی  ی دیگـر سـکه را در بخش هـای باقی مانـده از ایـن قـرآن در  کنـون بایـد رو ا

کنیم. جستجو 

قرآِن زنگی بن محمد بن علی الجشمی
نسـخۀ شـهرت یافتـه بـه نـام و خـط ابونعیـم بیهقـی، درواقع 31 سـال پیش از یادداشـِت بیهقـی در انتهای 
آن، به دسـت یکی از امیران بیهق به نام ابوالحسـن زنگی بن محمد بن علی الجشـمی در رمضان سـال 
کتابت شـده و  561 هجری وقف حرم امام رضا)علیه السـالم( شـده اسـت. این قرآن در هفت پارۀ مجزا 

کرده است: کتابت  زنگی جشمی در آغاز تمام اجزای آن وقف نامه ای یکسان با مضمون زیر 

گردان شـیخ صـدوق )یکـی ابوبکـر محمد بـن احمد بن علـی و دیگـری ابوالبرکات  9. در واقـع سـند روایـت کتـاب امالـی صـدوق بـه دو تـن از شـا
گردان وی در مشـهد بوده انـد و قریـب پنجاه  علـی بـن الحسـین الحسـینی( می رسـد کـه ایـن دو در 18 رجـب سـال 367 هجـری در شـمار شـا
سـال بعـد بـه ترتیـب در سـال 423 و 426 هجـری، کتـاب امالـی را بـرای ابوالحسـن علی بن عبدالصمـد بن محمد التمیمـی روایت کرده اند. 
محققـان مؤسسـة البعثـه در تحقیـق خـود از کتـاب المالـی، آغـاز سـند روایت کتـاب را از همین ابونعیـم احمد بن حمـزة البیهقی )در چاپ: 
کتابخانۀ مجلس شـورای اسـالمی ارجاع داده اند: »أخبرنا  یس خود به نسـخۀ 218ط  کرده و در پانو ابوالقاسـم احمد بن حمزة النعیمی( نقل 
ئمـة، فریـد العصـر، أبـو القاسـم أحمد بن حمـزة النعیمـي )أطال اهلل بقـاءه(، أخبرنا الشـیخ المام  الشـیخ المـام الناقـد، عیـن الدیـن، جمـال ال
العالم الزاهد موفق الدین، رکن السالم، أبو الحسن علي بن محمد بن أبي الحسن بن عبد الصمد التمیمي )رضي اهلل عنه(، أخبرنا الشیخ 
یـن الدیـن والـدي، أخبرنـا الشـیخ الفقیـه العالـم الوالـد أبـو الحسـن علـي بـن عبـد الصمـد بـن محمـد التمیمـي، أخبرنـا السـید  الفقیـه العالـم ز
الجلیل العالم أبو البرکات علي بن الحسـین العلوي الجوري )نور اهلل ضریحه( والشـیخ أبو بکر محمد ابن أحمد بن علي )رحمه اهلل(، قال: 
ثنتي عشـرة لیلة بقیت  یه القمي )رضي اهلل عنه( یوم الجمعة ل حدثنا الشـیخ الفقیه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسـین بن موسـی بن بابو

یه، امالی، ص 49( من رجب سنة سبع وستین وثالثمائة ...«. )ابن بابو
کامل  کتابخانۀ آستان قدس رضوی، اکنون تنها 19پاره از مجموع 60پاره از این دو قرآن  10.بنا به جستجوی من در مجموعه مخطوطات قرآنی 

کتابخانۀ باقی مانده است. ابوالبرکات در آن 
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اِجـی | َرْحَمـَة  ِنـُب الّرَ
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ْ
ـِد ْبـِن َعِلّیِ ال َحَسـِن َزْنِکـی ْبـُن ُمَحّمَ

ْ
ُبـو ال

َ
 أ

َ
اهلِل َعـّزَ َوَجـّل

َواُت 
َ
ل اُت | َوالّصَ ِحّیَ ِکِنَها الّتَ ی َسـا

َ
ِة َعل ّیَ َضِو ِة الّرَ َماِمّیَ ِ

ْ
َسـِة اإل

َ
ُمَقّد

ْ
ِة ال ُقّبَ

ْ
ِة ِفی ال

َ
ُجْمل

ْ
َمَر ِبَوْضِع ال

َ
َوأ

یِخ َرَمَضان  َرْحَمِتِه ِبَتاِر َثاَبُه | ِبَفْضِلِه َو
َ
َل اهلُل ِمْنُه َوأ  ُیْخَرَج ِمْنَها َتَقّبَ

َ
َک َول

َ
 ُیْمل

َ
 ُیَباَع َول

َ
ْن ل

َ
َوَشَرَط أ

یر 3( یَن َوَخْمس ِماَئٍة. )نسخۀ 3572 آستان قدس؛ تصو َسَنِة ِإْحَدی َوِسّتِ

یـخ را در خـود دارنـد. )تصاویـر 4 و 5 و 6(  سـایر وقف نامه هـا نیـز تقریبـًا همیـن عبـارت و دقیقـًا همیـن تار
که تمام اجزای این قرآن همراه با صندوقچه یا غالف همراه آن در رمضان سـال 561  این نشـان می دهد 
هجری بر حرم رضوی وقف شـده و 31 سـال بعد )در محرم 592 هجری(، ابونعیم بیهقی، پس از قرائت 
کـه ایـن جـزء  کـرده اسـت. روشـن اسـت  یکـی از ایـن اجـزاء، دعـای ختـم قـرآن را در انتهـای آن یادداشـت 
که این بخش از ایران  هم وقف نامه آغازین زنگی جشـمی را در آغاز داشـته اسـت، اما در دهه های اخیر 
ی  کتابخانـۀ چسـتربیتی در دابلیـن )ایرلنـد( رسـیده، بـرگ نخسـت آن، حـاو خـارج شـده و از طریقـی بـه 

وقف نامۀ زنگی جشمی از آن جدا شده است.

ابوالحسن زنگی بن محمد بن علی الجشمی
بـا آنکـه در هـر چهـار نسـخه باقیمانـده در کتابخانـه آسـتان قـدس رضـوی، »زنکـی« با حـرف »کاف« ثبت 
شـده اسـت، ایـن شـیوۀ رایـج در کتابـت حـرف »گ« در متـون قدیـم بـوده و بـه معنـای تلفـظ نام ایـن فرد با 
»کاف« )به صورت زنکی( نیسـت. از این رو در این مقاله نام این واقف قرن ششـمی را همواره به صورت 
کـرده ام.11 لقـب یـا شـهرت زنگـی بـن محمـد بـن علـی الجشـمی )ر.ک بـه: تصویـر 4( نشـان  زنگـی ثبـت 
کنـون همچنـان در روسـتای  ی زادۀ قصبـۀ ِجُشـم در اطـراف بیهـق بـوده اسـت. ایـن مـکان ا کـه و می دهـد 
یادی از آنجا برخاسته اند.  چشام یا ِچُشم در استان خراسان رضوی باقی مانده است12 و عالمان بسیار ز
یخ بیهق آورده است.  تنها سرنخ های ما دربارۀ حیات زنگی ِجُشمی اطالعاتی است که ابن  فندق در تار
بـر اسـاس ایـن اطالعـات ابوالحسـن زنگـی بـن محمـد در سـال 516 هجـری متولـد شـده اسـت، پـدرش 

کرده است.  ضیاءالدین محمد از والیان بیهق بوده و جدش نیز پیش از آن در بیهق حکمرانی 
والعقـب مـن المیـر اإلسفهسـالر الرئیـس الجـل ضیاءالدیـن: ملك الرؤساء أبوالحسـن زنکي، 

وکانت ولدته فی شهور سنة ست عشرة وخمس مائة.13 

یغ نداشـت. در زبان فارسـی همواره بعد  ری زبانشناسـانه را از من در یش این یادآو که با لطف خو 11.سپاسـگزارم از اسـتاد علی اشـرف صادقی 
یش  کن، ایـن حـرف »گ« تلفـظ می شـود، نه »ک«. از همین رو حتی برخی وام واژه هـای فرنگی چون بانک تا مدت ها در گو از حـرف »نـون« سـا

فارسی بانگ تلفظ می شده است.
یـخ بیهـق )ص 38، 90، 93، 163، 197 و 276( »جشـم«، بـدون اعـراب و در معجـم  12.نـام ایـن روسـتا در منابـع کهـن اسـالمی از جملـه در تار
رزن اسـتان خراسـان  ز روسـتایی اسـت از توابع بخش باشـتین و در شهرسـتان داو البلدان یاقوت حموی )141/2( »ُجَشـم« آمده اسـت. امرو
یند، می توان حدس زد که تلفظ قدیم  رضوی ایران. از آنجا که این روسـتا به »ِچُشـم« معروف اسـت و اهالی آنجا را ِچُشـمی یا ِچشـمی می گو

کتابت آن در متون قدیم با »ج« صورت پذیرفته است.  چشمی بوده، اما 
ً
آن نیز احتمال

یخ بیهق، ص 101-100. ید بیهقی )ابن فندق(، تار 13. علی بن ز
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کـه زنگـی جشـمی و خانـدان او همگی از امیـران و متنفـذان قدرتمند  سـخنان ابـن  فنـدق نشـان می دهـد 
بیهـق و حوالـی آن بوده انـد. از همیـن رو شـگفت نیسـت کـه چنیـن نسـخۀ نفیسـی از قرآن کریـم در اختیار 

کرده است. ابوالحسن زنگی جشمی بوده و او آن را وقف حرم رضوی 

همیـن جـا بیفزایـم کـه میـان اجزای قرآن های باقیمانده در کتابخانۀ آسـتان قـدس رضوی به مجموعه ای 
کنـون تنهـا پانـزده جـزء  کتابـت شـده و ا کـه در اصـل در 30پـارۀ مجـزا  یـم  دیگـر از جـزوات قرآنـی برمی خور
ـق بـه فـردی از همیـن خاندان به 

ّ
کـه ظاهـرًا متعل آن در کتابخانـه باقـی مانـده اسـت. ایـن اجـزای سـی گانه 

نـام فاطمه سـتی بنـت الداعـی للمؤمنیـن علـی بـن الحسـن بن اسـحق الجشـمی ]...[ بوده اسـت، پس از 
وفاتـش در مـاه ربیع اآلخـر سـال 613 وقـف حـرم امـام رضا)علیـه السـالم( شـده اسـت. )تصویـر 23 و 24( 
جالـب آنکـه قـرآن سـی پارۀ فاطمه سـتی جشـمی از حیث خـط، کتاب آرایی، تذهیب و حتـی نوع قرائت 
گـو اینکـه در  به کاررفتـه در آن، شـباهت های بسـیاری بـا قـرآن هفت پـارۀ ابوالحسـن زنگـی جشـمی دارد. 
زیبایی خط و نفاست به آن نمی رسد. از آنجا که بررسی این شباهت ها و تفاوت ها می تواند به شناخت 
کند،  کمک  کتابت قرآن در منطقه ای خاص مانند خراسان و بیهِق قرن ششم هجری  یخ  بیشتری از تار

گزارش و تحلیل مشروحی در انتهای همین مقاله خواهد آمد. )ر.ک به: تکملۀ انتهای مقاله(

کتابت آن احتمااًل  یخ  کاتب و تار باری، قرآِن زنگی جشـمی در سـال 561 هجری وقف شـده اسـت. نام 
کنون از دست رفته است. با این حال می توان حدس  در پایان جزء هفتم ذکر شده بوده، اما این بخش ا
زد که نسـخه در نیمۀ نخسـت قرن ششـم هجری در خراسـان کتابت شـده اسـت. مصحف بنا به رسمی 
کتابت شده، مشخصات آن ُسبع در دو لوح پایانی نسخه  کهن در هفت پارۀ مجزا )ُسْبع، جمع: َاْسباع( 
ذکـر شـده و اطالعـات مربـوط بـه تعـداد آیـات، کلمات و حروف هر یک از اسـباع در دو لوح آغازین آنها با 
گیاهی و اسـلیمی نوشـته شـده اسـت. فهرسـت 7  کوفی و میان تزیین هایی پیچیده از الگوهای  خطی 

یم به قرار زیر است: کنون از سرنوشت تنها پنج بخش آن اطالع دار که ا جزء )ُسبع( قرآِن زنگی جشمی 

انتهاآغازتعداد برگشمارۀ ُسبعکتابخانه / شمارۀ نسخه
نساء، 61فاتحة، 1؟1نامعلوم

اعراف، 108 14نساء، 29962آستان قدس رضوی/ 12354
ابراهیم، 26اعراف، 3113171آستان قدس رضوی/ 3572

Is1435 /مؤمنون، 57ابراهیم، 411827کتابخانۀ چستربیتی
سبأ، 20مؤمنون، 511458آستان قدس رضوی/ 76

فتح، 29سبأ، 611721آستان قدس رضوی/ 3573
ناس، 6حجرات، 1؟7نامعلوم

راق انتهایی این ُسْبع از قرآن )آیات 108-170 سورۀ اعراف( به سبب فرسودگی از میان  رفته است. 14. بخشی از او
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کلی قرآِن زنگی جشمی وصف 
گرفته انـد.  کـه در دو صفحـۀ روبـری هـم قـرار  کاتـب هـر ُسـْبع قـرآن را بـا یـک دولـوح تزیینـی آغـاز می کنـد 
ی با هنرمندی خاص خود در هر یک از جزوه ها، یک دولوح متفاوت از بقیه طراحی  )تصاویر 11 تا 14( و
می کنـد و در درون آن، اطالعـات جزئـی مربـوط بـه تعـداد آیـات، کلمـات و حـروف همـان ُسـْبع قـرآن را بـا 
ـق و ثلـث کتابت می کند. نکتۀ جالب آنکـه، نه در لوح های آغازین 

َ
ترکیبـی از خـط کوفـی و نسـخ و محّق

و پایانی و نه در تذهیب سرسـوره ها و نشـان های داخل قرآن ظاهرًا هیچ گاه از طال اسـتفاده نشـده اسـت، 
یادی برخوردار است. اما رنگ آمیزی تزیینات از قّوت ز

کادربندی  که  کتابت شده اند  در پشت صفحۀ دولوح آغازین، نخستین آیات آن ُسْبع، در دو لوح دیگر 
مسـتطیل دارند. )تصاویر 15 تا 18( فضای خالی میان آیات، دندان موشـی شـده اسـت و سـرآغاز ُسـْبع، 
ِحیِم« شـده اسـت. در اطراف  ْحمِن الّرَ ن به »ِبْسـِم اهلِل الّرَ گر ابتدای سـوره ای از قرآن هم نباشـد، مزّیَ حتی ا
این دو مسـتطیل تزیینی، اطالعات مربوط به آغاز ُسـْبع و جایگاه آن در سـایر تقسـیمات قرآنی )تقسـیم 

کتابت شده است. کوفی  14بخشی و 28بخشی قرآن( به خط 

هب متفاوت به انجام می رساند. در 
َّ

ی همچنین پایان هر یک از اجزای هفت گانۀ خود را با دو لوح مذ و
کتابت شـده و در قسـمت باال و پایین آن، مشـخصات  این قسـمت، آخرین آیاِت همان ُسـْبع در وسـط 
کوفی نقش بسته است.  و اطالعاِت ُسْبع و سایر تقسیمات قرآنی )از تقسیم 14تایی و 28تایی( با خط 
کار در اختتـام هـر یـک از اجـزای قـرآن بـا ترسـیم دو لـوح تزئینـی در پایـان  )تصاویـر 19 تـا 22( پیشـینۀ ایـن 
نسـخه بـه اوایـل قـرن پنجـم می رسـد. نمونـۀ سـاده تر آن را در جـزوات قـرآِن 14بخشـی وقف شـده از سـوی 
ابوالوفـاء حسـن بـن صلـح بـر آسـتان امام رضا)علیه السـالم( می یابیـم که کتابت آن در سـال 415 هجری 

انجام یافته است.

کسـانی چون آربری آن را َنسـخ و برخی مانند دیوید  کتابت شـده اسـت.   متن قرآن با خطی بسـیار پخته 
ـق )آمیختـه بـا ثلـث( 

َ
کرده انـد،15 امـا مـن همچنـان آن را در دایـرۀ خـِط ُمَحّق جیمـز آن را ُثلـث شناسـایی 

کتابـت قـرآن در ایـران در سـده های پنجـم و ششـم بـوده  کـه از رایج تریـن خطـوط در  طبقه بنـدی می کنـم 
کاتـب نسـخه هیـچ گاه نشـانی در پایان آیات قـرار نمی دهد؛ یعنی از عالمـت گل آیه برای تفکیک  اسـت. 
ی تنهـا بـه ذکـر تعـداد آیـات هـر سـوره بنـا بـر نظـام عـّد اآلی بصـری در  تک تـک آیـات اسـتفاده نمی کنـد. و
کـه کاتـب قصد نشـان دادن محل دقیق سرُعشـر را دارد،  سـرآغاز آن سـوره بسـنده می کنـد. تنهـا در جایـی 
گل هشـت پر در انتهـای آیـه  گل آیـه بـه صـورت  گذاشـتن یـک شمسـه در حاشـیه، یـک آیه نمـا یـا  عـالوه بـر 
قـرار می دهـد. بـا ایـن حسـاب، بـرای تخمیس )نشـان دادن دسـته های 5تایی آیات( یک شمسـه با کلمۀ 
خمس در حاشیه ترسیم شده و برای تعشیر )نشان دادن دسته های 10تایی آیات( یک شمسه با کلمات 

ثون، اربعون و ... ترسیم شده است. عشر، عشرون، ثال

15. Arthur J. Arberry, The Koran Illuminated, p16: David James, Qurans and Bindings, p. 36.
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یاد اسـت. همچنیـن امالی کلمات یا  ویژگی هـای کتابـت ایرانـی در رسـم حـروف و کلمات قرآن بسـیار ز
رسم المصحف در این قرآن، مطابق با رسم قیاسی یا همان رسم امالیی است و از نظاِم معروف به »رسم 
عثمانـی« کامـاًل متفـاوت اسـت. ایـن امـری کامـاًل عـادی در این قرون به ویـژه در ایران فرهنگـی قدیم بوده 

است.

یر 7:  تصو
 نشانۀ تخمیس در قرآِن زنگی جشمی 

یر  8:  تصو
 نشانۀ تعشیر در قرآِن زنگی جشمی 

یر  9:  تصو
 نشانۀ سجده در قرآِن زنگی جشمی

یر 10: یک سر سوره از قرآِن زنگی جشمی  تصو
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ین در ابتدای نسخۀ شمارۀ 3573 یر 11: دو لوح آغاز  تصو
 آستان قدس رضوی )ُسبع ششم(

ین در ابتدای نسخۀ شمارۀ  یر 12: دو لوح آغاز  تصو
3572 آستان قدس رضوی )ُسْبع سوم(
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ین در ابتدای نسخۀ شمارۀ  یر 13: دو لوح آغاز  تصو
12354 آستان قدس رضوی )ُسْبع دوم(

ین در ابتدای نسخۀ شمارۀ  یر 14: دو لوح آغاز  تصو
76 آستان قدس رضوی )ُسْبع پنجم(
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یر 15: آغاز ُسْبع ششم نسخۀ شمارۀ 3573   تصو
آستان قدس رضوی

یر 16: آغاز ُسْبع دوم در نسخۀ شمارۀ 12354   تصو
آستان قدس رضوی
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یر 17: آغاز ُسْبع چهارم  تصو
کتابخانۀ چستربیتی( کتابخانۀ چستربیتی | )© حق تکثیر برای   Is1435 در نسخۀ شمارۀ 

یر 18: آغاز ُسْبع سوم در نسخۀ شمارۀ 3572   تصو
آستان قدس رضوی
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کتابخانۀ چستربیتی )ُسْبع چهارم(  Is1435 یر 19: دو لوح پایانی در نسخۀ شمارۀ  تصو
کتابخانۀ چستربیتی( )© حق تکثیر برای 

یر 20: دو لوح پایانی در نسخۀ شمارۀ 3573   تصو
آستان قدس رضوی )ُسْبع ششم(
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یر 21: دو لوح پایانی در نسخۀ شمارۀ 3572   تصو
آستان قدس رضوی )ُسْبع سوم(

یر 22: دو لوح پایانی در نسخۀ شمارۀ 76   تصو
آستان قدس رضوی )ُسْبع پنجم(
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قرائت متن قرآن در نسخه
یکـی از ویژگی هـای مهـم قـرآِن زنگـی جشـمی آن اسـت کـه خوشـبختانه هیـچ یـک از خوانندگان شـیعه و 
ــ حتـی یـک کلمـه را در  سـنی اجـزای مختلـف ایـن قـرآن- از جملـه ابونعیـم بیهقـی در سـال 592 هجـریـ 
کـه در اجـزای  متـن نسـخه تغییـر نـداده و آن را مطابـق بـا قرائـت حفـص از عاصـم نکرده انـد. روشـن اسـت 
مختلف نسخۀ زنگی جشمی متن قرآن به قرائت عاصم نیست. این امری کاماًل متداول در قرآن نویسی، 

دست کم تا قرن هفتم هجری بوده است.

که تمامی بخش های  بررسـی های من در این پنج بخش باقیمانده از قرآِن زنگی جشـمی نشـان می دهد 
ایـن قـرآن بـه  احتمـال قریب به یقیـن بنـا بـه قرائت ابوعمرو بن العالء کتابت شـده اسـت. این امر با بررسـی 
وَن هلِِل« 

ُ
کاتب »َسَیُقول که قرائت ابوعمرو در آنجا »منفرد« است بهتر معلوم می شود. مثاًل  مواضعی از قرآن 

وَن اهلُل می نویسـد؛ »َحـاَش هلِِل« )یوسـف: 31 و 51( را بـه صـورت َحاشـٰی هلِِل؛ 
ُ
)مؤمنـون: 87 و 89( را َسـَیُقول

 
َ

َیُقول ِذیـَن« )مائـدة: 53( را به صـورت َو
َّ
 ال

ُ
َیُقـول ـوَن؛ »َو

ُ
 َیْعِقل

َ
َفـال

َ
ـوَن« )قصـص: 60( را بـه صـورت أ

ُ
 َتْعِقل

َ
َفـال

َ
»أ

ُه« و  ُکِل َخْمـٍط )بـه اضافـه(؛ »َکاِشـَفاُت ُضـّرِ
ُ
ُکٍل َخْمـٍط« )سـبأ: 16( را بـه صـورت َذَواتـْی أ

ُ
ِذیـَن؛ »َذَواَتـْی أ

َّ
ال

ُه و ُمْمِسَکاٌت َرْحَمَتُه )به قطع اضافه(؛ »َنْجِزی  َکاِشَفاٌت ُضّرَ »ُمْمِسَکاُت َرْحَمِتِه« )زمر: 38( را به صورت 
ُهـْم« )محمد: 25( را به 

َ
ی ل

َ
ْمل

َ
ُهْم َوأ

َ
 ل

َ
ل ـْیَطاُن َسـّوَ

َ
َکُفـوٍر؛ »الّش  

َ
ُکّل َکُفـوٍر« )فاطـر: 36( را بـه صـورت ُیْجـزٰی   

َ
ُکّل

َخُر ِمْن َشـْکِلِه؛ و »َما 
ُ
ُهْم؛ »وآَخُر ِمْن َشـْکِلِه« )ص: 58( را به صورت وأ

َ
ْمِلَی ل

ُ
ُهْم َوأ

َ
 ل

َ
ل ـْیَطاُن َسـّوَ

َ
صورت الّش

ـْحُر )با یک همزۀ اضافه به نشـانۀ اسـتفهام(  ـْحُر« )یونـس: 81( را بـه صـورت َمـا ِجْئُتـْم ِبـِه آلّسِ ِجْئُتـْم ِبـِه الّسِ
کـه قرائـت ابوعمرو با سـایر قراء سـبعه متفاوت  نوشـته اسـت. ایـن نمونه هـا همگـی از جملـه مواضعی انـد 
اسـت و متـن قـرآِن زنگـی جشـمی در ایـن مـوارد مطابـق بـا قرائـت ابوعمـرو اسـت. از آنجـا که مقالـۀ حاضر 
مجـال ذکـر تمامـی مـوارد اختـالف قرائـت را نـدارد، تنهـا نمونه هـای یکـی از اجـزای هفت گانـۀ قـرآِن زنگـی 
جشـمی را در جـدول زیـر ذکـر می کنـم. ایـن جـدول نشـان می دهـد که در تمـام آیاتی که مخالـف با قرائت 
کثیر،  کتابت شده، متن نسخه مطابق با قرائت ابوعمرو است، اما تنها برخی از آنها با قرائت ابن  حفص 

ِکسائی نیز تطابق دارند. حمزة یا 
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جدول اختالف قرائات در قرآِن زنگی جشمی )ُسْبع سوم؛ نسخۀ 3572 آستان قدس رضوی(

مطابق با:قرائت موجود در نسخهروایت حفص از عاصمآیهسوره

وا172اعراف
ُ
ْن َتُقول

َ
واأ

ُ
ْن َیُقول

َ
ابوعمروأ

وا173اعراف
ُ
ْو َتُقول

َ
واأ

ُ
ْو َیُقول

َ
ابوعمروأ

کثیرَطْیٌفَطاِئٌف201اعراف ِکسائی، ابن  ابوعمرو، یعقوب، 

َعاَس11انفال یُکُم الّنُ َعاُسِإْذ ُیَغّشِ ُکُم الّنُ کثیرِإْذ َیْغَشا ابوعمرو، ابن 

َکْیِد18انفال َکیَدُموِهُن  ٌن  کثیر، نافع، ابوجعفرُمَوِهّ ابوعمرو، ابن 

ّنَ اهلَل19انفال
َ
ف، ُشعَبة، َو ِإّنَ اهلَلَو أ

َ
ِکسائی، َخل ابوعمرو، یعقوب، حمزة، 

کثیر ابن 

َتْحِسَبّنََو لَیْحَسَبّن59َانفال کثیر، نافعَو ل ف، ابن 
َ
ِکسائی، َخل ابوعمرو، یعقوب، 

کثیر، نافع، ابن ُضْعفًاَضْعفًا66انفال ِکسائی، ابن  ابوعمرو، یعقوب، 
عامر

ْسَری70انفال
َ
َساَریال

ُ
ابوعمرو، ابوجعفرال

ف، ابن ِإْن ُیْعَفِإْن َنْعُف66توبه
َ
ِکسائی، َخل ابوعمرو، یعقوب، حمزة، 
کثیر، نافع، ابوجعفر، ابن عامر

ْب َطاِئَفًة66توبه ِ
ّ

ْب َطاِئَفٌةُنَعذ
َّ

ف، ابن ُتَعذ
َ
ِکسائی، َخل ابوعمرو، یعقوب، حمزة، 
کثیر، نافع، ابوجعفر، ابن عامر

ْوِء98توبه ْوِءَداِئَرُة الّسَ کثیرَداِئَرُة الّسُ ابوعمرو، ابن 

َواِتَكَصاَلَتَك103توبه
َ
کثیر، نافع، َصل ابوعمرو، یعقوب، ُشعَبة، ابن 

ابوجعفر، ابن عامر

کثیر، ابن عامرُمْرَجُئوَنُمْرَجوَن106توبه ابوعمرو، یعقوب، ُشعَبة، ابن 

یُغ117توبه یُغَکاَد َیِز ف، ُشعَبة، ابن َکاَد َتِز
َ
ِکسائی، َخل ابوعمرو، یعقوب، 

کثیر، نافع، ابوجعفر، ابن عامر

َساِحٌر2یونس
َ
ِسْحٌرل

َ
ابوعمرو، یعقوب، نافع، ابوجعفر، ابن عامرل

ف، ُشعَبة، َمَتاُعَمَتاَع23یونس
َ
ِکسائی، َخل ابوعمرو، یعقوب، حمزة، 

کثیر، نافع، ابوجعفر، ابن عامر ابن 

ف، ُشعَبة، َنْحُشُرُهْمَیْحُشُرُهْم45یونس
َ
ِکسائی، َخل ابوعمرو، یعقوب، حمزة، 

کثیر، نافع، ابوجعفر، ابن عامر ابن 

ْحُر88یونس ْحُرالّسِ ابوعمروآلّسِ

ُمْؤِمِنیَن103یونس
ْ
ُمْؤِمِنیَنُنْنِج ال

ْ
ی ال کثیر، نافع، ُنَنِجّ ف، ُشعَبة، ابن 

َ
ابوعمرو، حمزة، َخل

ابوجعفر، ابن عامر

ّنِیِإّنِی25هود
َ
کثیر، أ ف، ابن 

َ
ِکسائی، َخل ابوعمرو، یعقوب، 

ابوجعفر
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َیْت28هود کثیر، نافع، َفَعِمَیْتَفُعّمِ ابوعمرو، یعقوب، ُشعَبة، ابن 
ابوجعفر، ابن عامر

40ٍهود
ّ

ُِکل
ّ

ف، ُشعَبة، ُکل
َ
ِکسائی، َخل ابوعمرو، یعقوب، حمزة، 

کثیر، نافع، ابوجعفر، ابن عامر ابن 

ف، ُشعَبة، ابن َیْعُقوُبَیْعُقوَب71هود
َ
ِکسائی، َخل ابوعمرو، یعقوب، 

کثیر، نافع، ابوجعفر

َصاَلُتَك87هود
َ
َواُتَكأ

َ
َصل

َ
کثیر، نافع، أ ابوعمرو، یعقوب، ُشعَبة، ابن 

ابوجعفر، ابن عامر

ا111هود ّمَ
َ
 ل

ً
ُکاّل َماَوِاّنَ 

َ
 ل

ً
ُکاّل ِکسائی، خلفَوِاّنَ  ابوعمرو، یعقوب، 

ف، ُشعَبة، َیْرِجُعُیْرَجُع123هود
َ
ِکسائی، َخل ابوعمرو، یعقوب، حمزة، 

کثیر، ابوجعفر، ابن عامر ابن 

وَن123هود
ُ
وَنَتْعَمل

ُ
کثیرَیْعَمل ف، ُشعَبة، ابن 

َ
ِکسائی، َخل ابوعمرو، حمزة، 

َعْب12یوسف
ْ
َیل َعْبَیْرَتْع َو

ْ
کثیر، ابن عامرَنْرَتْع َوَنل ابوعمرو، ابن 

صیَن24یوسف
َ
کثیر، ابن عامرالُمْخِلِصیَنالُمخل ابوعمرو، یعقوب، ابن 

ابوعمروَحاشٰی هلِِلَحاَش هلِِل31یوسف

بًاَدَابًا47یوسف
ْ
ف، ُشعَبة، َدأ

َ
ِکسائی، َخل ابوعمرو، یعقوب، حمزة، 

کثیر، نافع، ابوجعفر، ابن عامر ابن 

ابوعمروَحاشٰی هلِِلَحاَش هلِِل51یوسف

کثیر، نافع، ِحْفظًاَحاِفظًا64یوسف ابوعمرو، یعقوب، ُشعَبة، ابن 
ابوجعفر، ابن عامر

کثیر، نافع، ابوجعفر، ابن عامرَنْرَفُع َدَرَجاِتَنْرَفُع َدَرَجاٍت76یوسف ابوعمرو، ابن 

ف، ُشعَبة، ُیوَحیُنوِحی109یوسف
َ
ِکسائی، َخل ابوعمرو، یعقوب، حمزة، 

کثیر، نافع، ابوجعفر، ابن عامر ابن 

وَن109یوسف
ُ
َفاَل َیْعِقلوَنَاَفال َتْعِقل

َ
کثیرأ ف، ابن 

َ
ِکسائی، َخل ابوعمرو، حمزة، 

ُکِذُبوا110یوسف ُبواَقْد 
ّ

ُکِذ کثیر، نافع، ابن عامرَقْد  ابوعمرو، یعقوب، ابن 

َی110یوسف َیَفُنِجّ کثیر، نافع، َفُنَنّجِ ف، ابن 
َ
ِکسائی، َخل ابوعمرو، حمزة، 
ابوجعفر

کثیر، نافع، ُتْسَقیَیْسَقی4رعد ف، ابن 
َ
ِکسائی، َخل ابوعمرو، حمزة، 
ابوجعفر

کثیر، نافع، ُتوِقُدوَنُیوِقُدوَن17رعد ابوعمرو، یعقوب، ُشعَبة، ابن 
ابوجعفر، ابن عامر

وا33رعد
ُ

واَو ُصّد
ُ

کثیر، نافع، ابوجعفر، ابن عامرَو َصّد ابوعمرو، ابن 

اُر42رعد
َ

ُکّف
ْ
َکاِفُرال

ْ
کثیر، نافع، ابوجعفرال ابوعمرو، ابن 
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تکمله: قرآن وقفی فاطمه ستی بنت الداعی للمؤمنین علی بن الحسن الجشمی
کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی بـه نسـخۀ  کـه میـان اجـزای قرآن هـای باقیمانـده در  کردیـم  پیش تـر اشـاره 
کنـون تنهـا پانزده جـزء از آن در  کـه در اصـل در 30پـارۀ مجـزا کتابـت شـده و ا یـم  مشـابهی از قـرآن برمی خور
کتابخانـه باقـی مانـده اسـت.16 شـباهت ظاهـری و محتوایـی ایـن جـزوات با قـرآِن زنگی جشـمی و نیز نام 
یخ وقف این جزوات سی گانه  واقف آن ما را به وجود پیوندی میان این دو نسخۀ قرآنی ظنین می کند. تار
در مـاه ربیع اآلخـر سـال 613 و نـام واقـف فاطمه سـتی17 بنـت الداعـی للمؤمنیـن علـی بـن الحسـن بـن 
که این  اسـحق الجشـمی اسـت که ظاهرًا فردی از همین خاندان زنگی جشـمی به شـمار می آید. از آنجا 
یخ کتابت  کـه تار جزوه هـای سـی پاره پـس از وفـات فاطمه سـتی جشـمی وقف شـده اند،18 حـدس می زنم 
آن احتمـااًل در نیمـۀ دوم قـرن ششـم بـوده و در ایـن مدت چه بسـا به عنوان مهریه بـرای این خانم قرار داده 
است. به تصور من بسیاری از نسخه های نفیس قرآنی در قدیم از طریق جعل مهریه یا به سبب هدیه از 

سوی خانوادۀ متنّفذ و ثروتمنِد برخی از زنان با جایگاه اجتماعی باال به ملکیت ایشان درآمده است.

چنـد تفـاوت میـان ایـن دو قرآن هسـت. قرآِن فاطمه سـتی 30پاره و قرآِن زنگی جشـمی 7پاره بوده اسـت. 
اندازۀ قرآِن فاطمه سـتی 15*10 سـانتی متر و مسـَطر آن 10*6 سـانتی متر اسـت. در مقابل، قطع نسـخه های 
قرآِن زنگی جشمی 19.5*14 سانتی متر و مسَطر آن 14.5*9 سانتی متر است. اّولی نسخه ای شش سطری 
کتابت شده است. در قرآِن فاطمه ستی بر خالف قرآِن زنگی جشمی از طال برای  و دومی در هفت سطر 
تزئینات آغازین، میانی و انتهایی اسـتفاده شـده اسـت. هر چند تذهیب قرآِن فاطمه سـتی و نگاره های 
کاتـِب آن به قـّوت و ظرافت  ی می کنـد، خـط  تزیینـی آغـاز و انجـام آن از الگـوی قـرآِن زنگـی جشـمی پیـرو

کاتِب نسخه های زنگی جشمی نیست. اجرای 

مشـابهت های قرآن سـی پارۀ فاطمه سـتی جشـمی با قرآِن هفت پارۀ ابوالحسن زنگی جشمی بسیار بیشتر 
اسـت. هر جزء از قرآِن فاطمه سـتی جشـمی همانند اجزای قرآِن زنگی جشـمی دارای دو سـرلوح مذّهب 
آغازین است که در آن اطالعات مربوط به تعداد آیات، کلمات و حروف به کاررفته در همان جزء با خط 
کوفی درج شده است. )تصویر 25( در ادامه، نخستین دو صفحۀ آغازین هر جزء قرآنی خود به صورت 
که این الگو عینًا مانند الگوی قرآِن  ب در حاشیه طراحی و اجرا شده  ی هم با تزئینات مذّهَ دو لوح روبرو
گر  کاتب همانند نسـخۀ زنگی جشـمی در اینجا نیز هر جزء را ــ حتی ا زنگی جشـمی اسـت. )تصویر 26( 
کرده است. انتهای هر جزء از قرآِن فاطمه ستی جشمی نیز با  کتابِت بسمله آغاز  سرآغاز سوره نباشد ــ با 

کتابخانۀ آستان قدس رضوی. 16. برای مثال جزوۀ قرآنی 3634 در 
ز( ظاهرًا مخّفف و تغییریافتۀ »سـیدتی« اسـت که برای احترام بعد از نام خانم ها یا به صورت  17. پسـوند »سـتی« )معادل با »بانو« در زبان امرو
مجـزا و تنهـا بـه کار می رفتـه اسـت. نـام بسـیاری از واقفـان زن طـی سـده های پنجـم تا هشـتم هجری در کتابخانۀ آسـتان قـدس رضوی دارای 

این پسوند است.
18. در وقف نامـۀ جـزء دوم ایـن قـرآن آمـده اسـت: »وقفـت العزیـزة السـعیدة المرحومـة فاطمـة  سـتي  بنـت الداعـي للمؤمنیـن علـي بـن الحسـن 
بیـع الخـر سـنة ثـالث عشـر وسـتمائة«.  کنه التحیـة والسـالم تحریـرًا فـي ر الجشـمي المسـبولة علـی مشـهد الرضـوي بسـناباد طـوس علـی سـا

یر 24( یر 23( در برخی از جزءهای دیگر »فاطمة ستي بنت علي بن الحسن بن اسحق الجشمي« آمده است. )تصو )تصو
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یر 23: جزء دوم قرآن با وقفنامۀ فاطمه ستی   تصو
الجشمی در سال 613 هجری
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یر 24: جزء هجدهم قرآن با وقفنامۀ   تصو
فاطمه ستی الجشمی در سال 613 هجری
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ین در ابتدای جزء هجدهم قرآن  یر 25: دو لوح آغاز  تصو
سی پارۀ فاطمه ستی الجشمی )کتابخانۀ آستان قدس رضوی(

یر 26: آغاز جزء اّول در قرآن سی پارۀ فاطمه ستی   تصو
الجشمی )کتابخانۀ آستان قدس رضوی(
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یر 27: دو لوح پایانی در انتهای جزء دوازدهم قرآن سی پارۀ   تصو
فاطمه ستی الجشمی )کتابخانۀ آستان قدس رضوی(

یر 28: نمونه ای از خط و تذهیب قرآِن فاطمه ستی   تصو
الجشمی )سورۀ مؤمنون: آیات 85-93 به قرائت ابوعمرو(
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کاتب نیازی به درج اطالعات  که در اینجا دیگر  ب پایانی تزئین شـده اسـت، با این تفاوت  دو لوح مذّهَ
مربـوط بـه شـماره ُسـبع )از تقسـیم 7تایـی قـرآن( و نیـم ُسـْبع )از تقسـیم 14تایـی قـرآن( و نیـِم نیـْم ُسـْبع )از 
که این اطالعات را در جای خود در حاشیه برگه های نسخه با  تقسیم 28تایی( قرآن نداشته است؛ چرا

کرده است. )تصویر 27( کوفی ذکر  خط 

که اطالعات مربوط به سـوره در نسـخۀ  سرسـوره های آغازین الگوی تذهیبی مشـابه دارند، با این تفاوت 
فاطمه ستی جشمی بیشتر در حاشیۀ نسخه و با خط کوفی درج شده است. همانند قرآِن زنگی جشمی 
در اینجـا نیـز تعـداد آیـات هـر سـوره بنـا به نظام عد اآلی بصری در آغاز سـوره آمده اسـت، اما برخالف آن، 
ی همچنیـن هـر پنـج آیه را با قـراردادن  کاتـب در پایـان تک تـک آیـات عالمـت گل آیـه را قـرار داده اسـت. و
یک عالمت زرین )هـ( به نشانه عدد 5 در حساب ابجد تخمیس کرده، اما تعشیر آیات را همانند الگوی 
ثون،  زنگی جشـمی در حاشـیۀ برگه ها با ترسـیم شمسـه ای بزرگ و نوشـتن اعداد عقود )عشر، عشرون، ثال

اربعون( معین ساخته است. )تصویر 28(

ی بخش های باقیمانده از اجزای قرآِن فاطمه سـتی جشـمی نشـان می دهد  بررسـی های اجمالی من بر رو
که این نسـخه نیز همانند قرآِن زنگی جشـمی مطابق با قرائت ابوعمرو )قاری بصره( کتابت شـده اسـت. 
که تمام  سـاده ترین راه برای رسـیدن به این نتیجه بررسـی مواضِع انفرادات ابوعمرو در قرائت قرآن اسـت 
کتابت شـده اند،  این مواضع در بخش های باقیمانده از قرآِن فاطمه سـتی جشـمی بنا به قرائت ابوعمرو 
که در آغاز جزء دوم قرآن به صراحت نوشته  کاتب قرآن است  )تصویر 28( اما دلیل قاطع من دست خط 
گفتنی است در این  کرده است. )تصویر 23(  کتابت  که این نسخه را مطابق با قرائت ابوعمرو بن العالء 
قـرآن نیـز هماننـد قـرآِن زنگـی جشـمی هیـچ گونـه اصـالح یـا تغییری در نسـخه بـرای تبدیل ایـن مواضع به 

ی نداده است. قرائتی دیگر، از جمله به قرائت حفص از عاصم، رو

نتیجه
نسـخه ای از قرآن )شـمارۀ Is1435 در کتابخانۀ چسـتربیتی( که به نام قرآن کتابت شـدۀ ابونعیم بن حمزة 
البیهقـی در سـال 592 هجـری شـهرت یافتـه اسـت، در واقـع یکـی از اجـزای )یـا َاسـباِع( قـرآن هفت پـارۀ 
وقف شـده بـر حـرم امـام رضا)علیـه السـالم( اسـت. ایـن هفـت ُسـْبع قرآنـی را یکـی از امیـران بیهـق بـه نـام 
ابوالحسـن زنگـی ]زنکـی[ بـن محمـد بـن علـی الجشـمی در سـال 561 هجـری بـر حـرم رضـوی در مشـهد 
کـرده اسـت. ابونعیـم احمـد  کتابـت  کـرده و در آغـاز تمـام اجـزای آن، وقف نامـۀ خویـش را  مقـدس وقـف 
بـن حمـزة بـن احمد البیهقی از عالمان کمتر شناخته شـدۀ شـیعه در قرن ششـم هجـری در زمان اقامتش 
در شـهر مشـهد، در مـاه محـرم سـال 592 هجـری یادداشـتی بـا مضمون دعـای ختم قرآن در انتهای ُسـْبع 
ــ  چهـارم ایـن قـرآن نوشـته اسـت. بعدهـا وقتـی ایـن بخـش از قـرآن از ایـران خـارج شـده و بـرگ نخسـت آنـ 
ـ از آغاز آن جدا شـده و سـپس به کتابخانۀ چسـتربیتی وارد شـده اسـت،  ی وقف نامۀ زنگی جشـمیـ  حاو

کتابِت ابونعیم بیهقی است. که این بخش از قرآن،  غربیان چنین پنداشته اند 



181  آینۀ پژوهش
سال سی ویکم، شمارۀ اّول، فروردین واردیبهشت 1399

نقدکبررسیبکتان
نسخه شناسی  مصاحس طرآنی )ن( 203

کنـون در کتابخانـۀ آسـتان قدس رضوی باقـی مانده  پـارۀ دیگـر ایـن قـرآن ا به جـز نسـخۀ چسـتربیتی، چهار
یم. بررسی متنی این پنج ُسبع قرآنی نشان می دهد  است، اما از سرنوشت دو ُسْبع دیگر آن اطالعی ندار
کـه ایـن قـرآن در قـرن ششـم هجـری در ایـران احتمـااًل در بیهـق یـا حوالـی آن، بـا رسـم امالیـی، و نـه رسـم 
عثمانی و بر اسـاس قرائت ابوعمرو )یکی از قراء سـبعه( کتابت شـده اسـت. کتابت قرآن با رسـم قیاسـی 
کتابـت قـرآن بـر اسـاس قرائـت غیـر عاصـم و غیـر حفـص، هـر دو از امـور متـداول در ایـران و  و امالیـی و نیـز 
مناطـق بسـیار دیگـر در جهـان اسـالم بـوده اسـت. در ایـن امر، میان شـیعیان، اهل سـنت، معتزله و سـایر 
کاتب نسخه باشند یا واقف نسخه یا همچون  فرق و مذاهب اسالمی هیچ تفاوتی دیده نمی شود، خواه 

ابونعیم بیهقی خوانندۀ نسخه.

که بگوییم اصل آن را ابونعیم بیهقی در میانۀ قرن  دورترین احتمال دربارۀ سرگذشت این قرآن آن است 
کـرده بـوده، سـپس ابوالحسـن زنگـی جشـمی آنهـا را در سـال 561 هجـری وقـف حـرم امـام  کتابـت  ششـم 
گذشت 31 سال مجددًا وقتی ابونعیم بیهقی در مشهد رضوی اقامت  کرده و پس از  رضا)علیه السالم( 
ی دعای ختم قرآن نوشته و نام خود  گزیده است، در پایان یکی از اجزای قرآن خود، یادداشتی کوتاه حاو
کرده اسـت. این سـناریو تنها یک مؤید دارد: دسـت خط ابونعیم  یخ محرم 592 هجری ثبت  را همراه تار
کتابت متن  کتابخانۀ چستربیتی کمابیش مشابه با خط به کاررفته در  بیهقی در پایان نسخۀ Is1435 در 
کوتاه ابونعیم راجع  قرآن اسـت. در مقابل اما، قرائن و شـواهد بر خالفش بسـیارند. مهم ترینش یادداشـت 
که بگوییم ُسبع هفتم این قرآن از همان زمان  به انتساب این اجزای قرآنی به ابن ُمقلة است. دور نیست 
کاتب را شناسایی  مفقود شده بوده و ابونعیم بیهقی هم نتوانسته است با مراجعه به انتهای سورۀ ناس، 

کاتب نسخه ابن ُمقلة است. که  کند، و از این رو با حالتی نامطمئن حدس زده است 

کتابت قرآن یا وقف نسـخه های قرآنی بر  کار  کسـان دیگری هم در  از خاندان ابوالحسـن زنگی جشـمی، 
مسـاجد شـهرها و حـرم امـام رضا)علیـه السـالم( بوده انـد. همچنیـن میـان وقف نامه هـا و یادداشـت های 
کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی،  کاتبـان شـیعه و سـّنی قـرآن، در سـده های پنجـم تـا هفتـم هجـری در 
آنهـا  از مهم تریـن  یکـی  کـه  یـم  برمی خور یـا »جشـمی«  »بیهقـی«  بـا شـهرت  تـن  نـام هشـت  بـه  دسـت کم 
فاطمه سـتی بنت الداعی للمؤمنین علی بن الحسـن بن اسـحق الجشـمی اسـت. بررسـی مجموعۀ این 
یـخ کتابـت قرآن، قرائات قـرآن و انواع  مصاحـف و پاره هـای قرآنـی می توانـد مـا را در شـناخت تحـوالت تار

کند. هنرهای خوشنویسی و تذهیب در این دوران آشنا 
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