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چرخش یک نسخه خطی در قرن دوازدهم هجری از مدینه منوره یا مشهد
رضوی
رسول جعفریان
چکیــده :تمرکــز نویســنده در نوشــتار حاضــر بــر نســخه خطــی از قــرن دوازدهــم هجــری متعلــق
بــه یحیــی بــن الســید علــوی اســت کــه بــه عبدالکریــم خلیفتــی العباســی ،هبــه شــده اســت.
کتــاب مذکــور کــه در میــان میــراث بــر جــای مانــده ایــن خانــدان بــوده 40 ،ســال بعــد ،توســط
یکــی از ســادات خانــدان برزنجــی مدینــه خریــداری شــده و بــه عبدالجــاد بــن محمدمهــدی
حســینی مشــهدی فروختــه شــده اســت .بــه ایــن ترتیــب ،کتــاب از مدینــه بــه مشــهد انتقــال
یافتــه اســت.
کلیــدواژه :نســخه خطــی ،مدینــه ،مشــهد ،یحیــی بــن الســید علــوی ،عبدالکریــم خلیفتــی
العباســی ،خانــدان برزنجــی ،عبدالجــاد حســینی مشــهدی ،خانــدان خلفیتــی العباســی.
انتقال إحدى النسخ ّ
اخلط ّية من القرن الثاين عشر اهلجري من املدينة ّ
املنورة
إىل املشهد الرضوي
رسول جعفر يان

خصــص الكاتــب مقاله احلــايل للحديث عــن إحدى النســخ ّ
ّ
اخلط ّية اليت
يعود تار خيها إىل القرن الثاين عشر اهلجري ،وهي تعود إىل حيىي ابن ّ
السيد
علوي الذي أهداها إىل عبد الكرمي خليفيت ّ
العبايس.

ً
وقد ّمت بيع هذا الكتاب الذي بيق حمفوظا ضمن املجموعة اليت توارثهتا هذه
العائلة بعد أربعني ســنة إىل أحد الســادة من آل البرزجني يف املدينة ّ
املنو رة
والذي باعه بدوره إىل عبد اجلاد بن ّ
حممد مهدي احلسيين املشهدي.
و هبذا يكون الكتاب قد انتقل من املدينة إىل مشهد.

ّ
ّ
ّ ّ
الســيد
ــة ،املدينــة ،مشــهد ،حيــى بن
املفــردات األساســية :النســخة اخلطي ُ
ّ
عبــد الكرمي خليفيت العبايس ،أســرة البرزجني ،عبد اجلاد احلســيين
علــويُ ،
املشهدي ،أسرة خليفيت ّ
العبايس.
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A Twelfth-Century Manuscript’s Relocation
from Medina to Mashhad
By: Rasool Ja’fariān
Abstract: In the present article, the author focuses
on a 12th century manuscript which belonged to
Yahyā bin al-Seyyed Alavi, and was given as a gift
to Abdulkarim Khalīfati al-Abbāsi. Forty years
later, the mentioned book, which was among the left
heritage of this family, was purchased by one of the
Sādāts of Barzanji family in Medina, and sold to
Abduljād bin Muhammad Mahdi Hosseini Mashhadi. In this way, the book has been moved from
Medina to Mashhad.
Key words: Manuscript, medina, Mashhad, Yahyā
bin al-Seyyed Alavi, Abdulkarim Khalīfati al-Abbāsi, Barzanji family, Abduljād bin Muhammad Mahdi
Hosseini Mashhadi, Khalīfati al-Abbāsi family.
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خاندان خلیفتی العباسی در مدینه منوره
خاندانی در قرن دوازدهم هجری در مدینه میزیســته که به نام «الخلیفتی العباســی» شــهرت داشــته است.
در پاورقــی کتــاب المدینــة المنــوره بیــن االدب و التار یــخ ،ص  105 ،46به نقــل از تحفــة المحبین ،ص 201
آمده اســت که نخســتین بار از این خاندان فردی به نام الشیخ عبدالوهاب الخلیفتی العباسی در سال 990
بــه مدینــه آمده اســت .این درســت اســت و علی القاعــده مانند غالــب خاندانهای برجســته علمی مدینه
باید از نقطهای دیگر به مدینه آمده باشــند .این شــهرت نشــان میدهد که آنها مدعی انتســاب به عباس بن
عبدالمطلــب بــوده و خــود را از بقایــای خاندان عباســی میدانســتهاند .شــاهد آنکه در یکــی از اعضای این
خاندان عبداهلل زینالعابدین رسالهای با عنوان «التحفة الزهریة فی المناقب العباسیه» در کتابخانه عارف
حکمت 1بر جای مانده که نشانگر عالقه آنها به اجدادشان است.
از عبدالوهــاب حنفــی کــه بگذریــم ،چهرههایی از ایــن خاندان را میشناســیم .افرادی که ریاســت مذهب
حنفــی را در این شــهر در قرن دوازدهم هجری بر عهده داشــتهاند .میدانیم کــه عالمان مدینه در طول قرون،
ً
مهاجر از شــهرهای دیگر بودند .مالکیها از مغرب میآمدند ،حنفیها غالبا از ماوراءالنهر و هند ،شــافعیها
ً
از عراق یا مصر .حنابله هم که از نجد و بعضا از عراق بودند.
چهره معروف منتســب به خاندان «الخلیفتی العباســی» عبدالکریم بن عبداهلل الخلیفتی العباســی (متولد
 )1070اســت که منصب افتای حنفیها را بر عهده داشــته اســت .از وی آثار فقهی هم برجای مانده و شــرح
حــال او در تراجــم اعیــان المدینــه المنوره فی القرن الثانی عشــر[ ،مؤلف ناشــناخته ،بیــروت1429 ،ق] ،ص

 72آمده اســت .وی اهل شــعر نیز بوده و همانجا اشــعاری از وی آمده است .شرح حال وی در سلک الدرر
 66 ،3هــم آمده و درگذشــت او در ســال  1133در مدینه بوده اســت .برادر وی محمد بــن عبداهلل الخلیفتی
العباســی بوده که عالم و خطیب و در ضمن شــاعر بوده اســت .وفات وی در شهر مدینه و به سال  1130بوده
است 2.کتابی هم با عنوان غایة المرام للسائل عن احکام البلد الحرام از وی باقی مانده است.

3

عبــداهلل فرزنــد عبدالکریــم پیشگفته هم در ســال  1094در مدینــه به دنیا آمده ،پیش پدرش و دیگر اســتادان
مدینه درس خوانده و بعدها امام جماعت مسجد نبوی شده است .وی مقام افتای حنفیهای این شهر را بر
عهده داشته است .او نیز اهل سرودن شعر بوده و سال  1154درگذشته است .فرزندش محمد زینالعابدین
بن عبداهلل بن عبدالکریم الخلیفتی العباسی در سال  1130در مدینه به دنیا آمده و او نیز عالم ،امام مسجد
نبوی و دارای مقام افتای در مدینه بوده و شب عرفه سال  1182درگذشته است.

4

 .1نشریه نسخههای خطی.473/5 ،
 .2تراجم اعیان المدینه المنوره فی القرن الثانی عشر ،ص .73
 .3معجم ما الف عن مکه ،ص .87
 .4تراجم اعیان المدینه المنوره فی القرن الثانی عشر ،ص .76
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افــزون بــر ایــن اطالعــات ،نســخهای از شــرح مقامــات حریری (از اســتاد لغــوی نحــوی ابوالعبــاس احمد بن
عبدالمؤمن بن عیســی بن موســی بن عبدالمؤمن قیســی شریشــی) را میشناســیم ( 990صفحه که به شماره
 6322در دانشــگاه نگهــداری میشــود) کــه متعلــق بــه این خاندان بوده و توســط یــک عالم ایرانــی از اهالی
مشهد ،در اوایل قرن سیزدهم خریداری و به ایران منتقل شده است.
این شــرح ،نســخهای اســت باارزش ،مبســوط که از رنگ مشــکی و قرمز برای نگارش متن آن اســتفاده شــده
و به جز فریم  252تا  262که به خط دیگری و زیباتر اســت ،باقی آن به یک خط نوشــته شــده اســت .نســخه
معاالسف تاریخ ندارد و محتمل است که از قرن یازدهم یا اندکی پیش از آن باشد.

یادداشتهای روی صفحه نخست نسخه
بســیاری از نکاتی که ما درباره شــرح حال علما و خاندان معروف میدانیم ،از روی آ گاهیهایی اســت که از
یادداشتهای پشت نسخهای به دست میآوریم .در اینجا با یک تجربه جالب روبرو هستیم و آن این است
که روی صفحه اول این کتاب که شرح مقامات حریری است ،چندین یادداشت دیده میشود.
نخستین یادداشت نشان میدهد که نسخه از شخصی به نام یحیی بن السید علوی بوده است:
ملک الفقیر:
دخل فی ملک افقر العباد یحیی بن السید العلوی نور غفراهلل لهما امین.
در پایان رساله هم یادداشت کوچکی هست که این ملکیت را تأیید میکند:
ملک السید یحیی بن السید علوی نور.
هیچ کدام از این دو یادداشت تاریخ ندارد.

از یادداشــت بعــد از آنچــه بــه نــام مالــک اولیه ،یعنــی یحیی روی صفحــه آمده ،چنیــن برمیآید کــه او که از
سادات مدینه و شاید از مهاجرین یمن بوده و این نسخه را به عبدالکریم خلیفتی العباسی هبه شده است.
یادداشت بعدی از همین عبدالکریم چهره برجسته همین خاندان الخلیفتی العباسی است:
ثم صار فی ملک الفقیر عبدالکریم بن عبداهلل الخلیفتی العباســی الحنفی بالهبة الشــرعی
من حضرة موالنا الســید المذکور ضاعف اهلل له الثواب و االجور آمین بجاه ســید المرســلین
فی سنة .1123
در اینجا مهر عبدالکریم هم دیده میشود.
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زیر آن یادداشتی از پسر عبدالکریم ،عبداهلل آمده است:
الحمــدهلل مــن عواری الزمان عند افقر الوری الیه ســبحانه
عبداهلل بن عبدالکریم الخلیفتی العباسی الحنفی غفر له
آمین .سنه .1143
پس از آن یادداشــتی از پســر او محمد زین العابدن [نواده عبدالکریم] آمده
است:
الحمدهلل
مــن عــواری الزمــان عنــد الفقیــر الیــه ســبحانه محمــد
زینالعابدیــن بــن عبــداهلل الخلیفتــی العباســی الحنفی
غفر لهما آمین.
یادداشت اخیر تاریخ ندارد.
چنانکه در متن باال گفته شــد ،او در ســال  1182درگذشته است .سرنوشت این خاندان
پــس از وی چگونــه بوده اســت؟ بر من روشــن نیســت .چهل ســال بعد ،این کتــاب که در
میان میراث برجای مانده این خاندان بوده توسط یکی از سادات خاندان برزنجی مدینه
خریداری شده است:
ثم اشــتریته من ترکة االفندی عبداهلل الخلیفتی و انا الفقیر الیه ســبحانه
السید محمد اسماعیل البرزنجی عفی عنه سنه .1222
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ایــن شــخص بــه احتمال اهــل خرید و فروش کتــاب بوده و همان ســال کتاب را
به یک دانشــمند ایرانی فروخته اســت .این شخص عبدالجاد بن محمدمهدی
حســینی مشــهدی بــوده کــه دو یادداشــت از وی روی ایــن نســخه باقــی مانده و
مهری هم دارد .در یادداشت اول نوشته است:
بسم اهلل مالک االشیاء
قــد صــار لــی بالبیــع الشــرعی حیــن معاودتــی مــن المکــة المعظمــة فــی المدینة
المشــرفة ،و انا أقل الخلیقة عبدالجواد ابن محمد مهدی الحســینی المشــهدی
غفر اهلل لیه.
در اینجا مهر او آمده که خوانده نمی شود.
در یادداشت دوم او تاریخ دقیق سفر خود را که در سال  1222بوده نوشته است:
سافرت قاصدا الی طواف بیت اهلل الحرام فی تاسع شهر رجب سنة  1222و وردت
المشهد المقدس الرضوی فی سادس شهر ذی حجة سنة  1223بوم الثلثاء.
بــر اســاس ایــن تار یــخ ،ســفر او  18مــاه به طــول انجامیــده (از نهم رجــب  1222تا
ذیحجه  )1223که معلوم نیســت چه قدر آن را در مکه و مدینه بوده اســت .هر
چه هســت ،در یادداشــت اول تصریح دارد که کتاب را در مدینه خریداری کرده
کشــدن برزنجی نســبت به کتاب و
و علیالقاعده به خاطر فاصله کم میان مال 
ً
خریداری این عالم مشهدی ،به احتمال مستقیما از همو خریداری کرده است.
یادداشــت دیگری هم روی صفحه اول هســت که بخشی از آن سیاه شده و گویا
ً
عمدا چنین شده است .آنچه باقی مانده و باالی آن هم حرزی از حروف معهود
در این زمینه آمده و کلمهای هم با تعبیر «من کتب »...دیده میشود .تصویر این
بخش را هم در زیر میآورم.
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