مقــالــه

نسخهخوانی ()1
سفرهای زیارتی یک یزدی
در نیمه دوم قرن سیزدهم هجری
رسول جعفریان
محمدحســن بــن محمدابراهیــم یزدی ،متولد  1232از طالب یزدی مقیم نجف اســت کــه وقفنامهای از او
برای تعدادی کتاب خطی برای مدرسه «یزدی» روی برخی از این نسخهها در کتابخانه مدرسه مزبور برجای
مانده است .در واقع خود او واقف این آثار است.

چکیده:
نسخه مورد بحث نویسنده در
نوشتار حاضر جامع االخبار است
که محمدحسن بن محمدابراهیم
یزدی این مجلد را همراه با چند
کتاب دیگر وقف مدرسه یزدی ها در
نجف کرده است .ایشان وقفنامه
یکصفحهای در آغاز این نسخه
دارد و در آن ،عالوه بر یادداشت
تولد و ازدواج ،چند یادداشت درباره
سفرهای زیارتی خود نوشته است.
یادداشتهای زیارتی او در سه
صفحه آمده و حاوی گزارش بسیار
مختصر یک سفر حج ،دو سفر عتبات
و چهار سفر مشهد او است .نویسنده
در نوشتار حاضر ،متن وقف نامه و
یادداشت های زیارتی وی را ارائه
داده است.
کلیدواژه
محمدحسن بن محمدابراهیم یزدی،
نسخه جامعاالخبار ،سفرهای زیارتی،
وقف نامه.
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وی در یادداشــتی در آخر نســخه جامعاالخبار نوشــته اســت« :تاریخ تولد محمد ،اقل الطالب محمدحســن
ولد اشــرف الحاج حاجی محمدابراهیم ،موافق نوشــته خود ســرکار ابوی ،در هفت ســاعتی شب دوشنبه 19
جمادی االولی مطابق  17فروردین ماه جاللی .»1232
این عبارت تاریخ تولد خود اوست که آن را از قول پدرش در اینجا آورده است.
یادداشــت دیگــری دربــاره تاریــخ ازدواج خــود در روی همان کتــاب دارد :تار یــخ امر خیریت اثــر تأهل اختیار
کــردن شــب بیســت و هفتم شــهر ذی حجة الحرام  1255واقع شــد .الهــی خداوند عالم مبــارک گرداند بحق
محمد و آله صلی اهلل علیه و اله.
در پایان نســخه جامعاالخبار ،ســه صفحه شــعر درباره درگذشــت پدرش ســروده و ذیل آن نوشــته است27 :
شــعبان المعظــم  1262وفــات مرحــوم جنت مــکان ابوی حاجــی محمدابراهیم رحمــه اهلل» .در ادامه نوشــته
است :تاریخ وفات عمه مرحومه صبح یوم  5شنبه  6شهر جمادی الثانیه .1269
نسخه مورد بحث ما ،یعنی جامعاالخبار از نسخ وقفی مدرسه یزدیها در نجف است و حاوی وقفنامهای
است که او به تکرار روی چندین نسخه نوشته و گفته است که این مجلد را همراه با چند کتاب دیگر وقف
مدرســه یــزدی «طباطبائــی» کرده اســت .به احتمــال ،وی در یزد تعدادی نســخه خطی داشــته که به نجف
آورده و در این شهر آنها را وقف این مدرسه کرده است.
حدس ما آن اســت که تا حوالی ســال  1278ق در یزد بوده و پس از آن به نجف منتقل شــده اســت؛ زیرا در
یادداشت دیگر از سفرش به عتبات در  1279یاد کرده ،اما از بازگشت خود به یزد خبر نداده است.
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و اما روی نسخه مورد بحث ما ،عالوه بر یادداشت تولد و ازدواج چند یادداشت درباره سفرهای زیارتی خود
نوشته است .یادداشت تولد و ازدواجش هم در البالی همان سه صفحه یادداشت است.
چنــانکــه گذشــت ،او وقفنامه یکصفحهای در آغاز این نســخه دارد که خود را «محمدحســن بن حاجی
ابراهیــم بــن حاجــی عبدالغفور یزدی االصل نجفی المســکن» یاد کرده اســت .او در ایــن وقفنامه آورده که
«این مجلد کتاب را با چند مجلد دیگر بر طالب ابن بلده مقدســه» وقف کرده اســت .متن وقفنامه وی را
در اینجا مالحظه میفرمایید.
امــا یادداشــتهای زیارتــی او در ســه صفحــه آمــده و حــاوی گــزارش بســیار مختصــر یک ســفر حج از ســال
1273ق ،دو ســفر عتبات در ســالهای  1252و 1278ق و چهار ســفر مشهد
در ســالهای  1272 ،1269 ،1255و 1276ق اســت .زمــان رفتوبرگشــت
ً
را مؤکــدا نوشــته ،گاه از همراهــان یــاد کــرده و گاه تقویــم قمــری را بــا جاللــی
مطابقــت داده اســت .در یــک مــورد که ســال  1273مشــهد بــوده ،خبر فتح
هرات توســط حسامالســلطنه رســیده که وی به چراغانی مشهد اشاره کرده
اســت .یک مورد به مریضی خود در نیشــابور و درمان آن اشــاره کرده اســت.
مقصد همه این سفرها یزد است ،اما راه بیان نشده است .نسبت یک سفر
حج ،با دو ســفر عتبات و چهار ســفر مشهد ،نســبت جالبی برای یک مؤمن
مذهبی در این دوره است.
در اینجا متن این یادداشتها را خدمت عزیزان تقدیم میکنم:

سفر حج [یک سفر]

ً
ً
ّ
تاریخ ّ
مشرفشــدن به مکه معظمه ـ زادها اهلل عزا و شــرفا ـ از راه نجف ـ علی
ّ
مشــرفها الصلــوة و الســام ـ  .صبح روز ســه شــنبه نهــم ماه رمضــان المبارک
سنه  1273سنه هزار و دویست و هفتاد و سه از یزد بیرون رفتم و هشتم ماه
جمادی الثانیه  1274وارد یزد شــدیم .روز یکشــنبه .کال ســفر مبارک میمون
نه ماه و شش روز.
تفصیل:
در اصل مکه معظمه زادها شرفا و عزا مشرف بودیم  20روز
در مدینه طیبه علی مشرفها و سکانها آالف التحیة و الصلوة  9روز
در نجف اشراف علی مشرفها الصلوة و السالم  27روز
در کربالی معلی علی سکانها الصلوات  17روز
زیارت کاظمین علیهما السالم مشرف بودیم  10روز
عسکریین و صاحب علیهم الصلوة و السالم  3روز
در قم مشرف بودیم  3روز
 6ماه در راه بودیم.
[یعنی سفر که جمعا  9ماه و  6روز بوده و  6ماه آن در سفر بودهاند].

سفر عتبات [ 2سفر]

[ ]1تاریخ ّ
مشرفشــدن به عتبات عالیات عرش درجات ،بیســت و هفتم شــهر شوال المکرم  1252از نجف
بیرون رفته ،عرفه و عاشورا در آنجا مشرف بودیم.
مشرفشــدن بــه عتبات عالیات عرش درجات ـ علی ّ
[ ]2تاریــخ ّ
مشــرفها آالف التحیــة و الثناء و الصلوات ـ
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صبح  5شنبه ّ
غره ذی القعدة الحرام  1278عیال سوار شدند و به حسینآباد آمدند و خود سه ساعتی شب
سه شنبه هفتم شهر مذکور از شهر بیرون آمده ،در حسینآباد ماندیم ،و روانه شدیم فی  23ذی الحجة الحرام
مشــرف شــدیم ،و بحمداهلل صبح یکشــنبهّ ،
بکاظمین ـ علیهما الســام ـ ّ
غره شهر محرم الحرام  1279همگی
صحیح و سالم مطابق یازدهم تیرماه ایت ائیل ،و انشاءاهلل خداوند عالم ببرکت خود آن بزرگواران ،مجاورت
را با قصد قربت و توفیق تحصیل علم و عمل نصیب فرماید الی یوم الحســاب ،و هو الموفق و المعین آمین
یا رب العالمین.
همشیره و حاجی حسن عمو بعد از ظهر روز چهارشنبه بیستم ربیع الثانی  1279وارد عتبات شدند.
اخوی با عیال صبح چهارشنبه  12جمادی االولی روانه عجم شدند.

سفر به مشهد [ 4سفر]

[ ]1تاریــخ ّ
فشــدن بــه عتبه بوســی امــام ثامن ـ علیــه الصلوة و الســام ـ
مشر 

هفدهم شــهر جمادی الثانی از یزد بیرون رفته ،دهم شــهر رجب آن ســال که
 1255بوده باشــد ،وارد مشــهد مقدس گشــتیم و روز سیم رمضان از خدمت
ّ
حضرت مرخص شدیم .الهی مکرر با جمیع دوستان را نصیب گرداند.
[ّ ]2
مشرفشــدن بــه عتبــه بوســی علــی بــن موســی الرضــا ،شــب شــانزدهم
ذی حجــة الحــرام  1269از خانه بیــرون رفته ،پنجم محرم الحــرام وارد ارض
اقــدس 26 ،محــرم از بیــرون آمــده 19 ،صفــر المظفــر  1270وارد خانه شــدیم.
الهی بحق دوازده امام ـ علیهم السالم ـ که مکرر ّ
مشرف شویم.
[ ]3ایضــا تار یــخ ّ
فشــدن بــه عتبه بوســی امام ثامــن ـ علیــه و علی آبائه
مشر 
ُ
و ابنائــه الصلــوة و الســام و الثنــاء ـ مــع االهل و العیــال صغیرا و کبیــرا ،اناثا
و ذکــورا شــب بیســت و یــک ذی حجــة الحــرام  1272بیــرون رفتیــم از یــزد و
شــانزدهم محرم الحرام  1273مشرف شدیم .مشرف بودیم الی شب یازدهم
ربیــع االول  1273بیــرون آمدیم که پنجاه و چهار روز مشــروف بودیم و بیرون
آمده صبح دوشــنبه بیســت و ســیم ربیع الثانی  1273وارد یزد شدیم .الهی
مکرر نصیب شــود و اواخر صفر المظفر در همین ســال که  1273باشد ،فتح
هرات شــد و پنج شــنبه که شب ششــم ربیع االول باشد [ ...یک کلمه محو
شده] ارض اقدس چراغان بود .به جهت یادداشت قلمی شد.
[ ]4ایضا شــب پنج شــنبه  25محرم الحرام  1276مطابق هشتم شهریور ماه
جاللــی قــوی ائیــل از یزد بیــرون آمدیم بــا زحمتی [؟] حاجــی علی و حاجی
رضــا و صبــح شــنبه 19صفر المظفر مطابــق اول مهر ماه جاللی قــوی ائیل به
ارض اقدس مشــرف شــدیم .بحمداهلل یوم یکشــنبه بیســتم ربیع الثانی مطابق  14مهرماه بیرون آمدیم .اللهم
ارزقنی العود ،ثم العود ،ثم العود .سه روز در نیشابور بودیم .روز سهشنبه  19ربیع الثانی مطابق آخر مهرماه در
طبس بودیم و بیرون آمده ،دو ساعت از شب گذشته  4شنبه  17ربیع الثانی ،مطابق هشتم آذرماه قوی ئیل
وارد خانه شدیم .و الحمد هلل رب العالمین.
در نیشابور ناخوشی سوزاک عارض شد و میرزا نصراهلل و حاجی رحیم شیروانی همراه بودند و صاحب وقوف
و گفتنــد عمــده دوا پرهیــز اســت از کل شــیرینی و ترشــی و خربوزه و هندوانــه و بودار از گوشــت و روغن کال و
ماش و عدس و نخود و ادویات و نمک [و] ماست گاو و برنج جوشانیده  ...و همین دوا بود  20روزه رفع شد.
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