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در سال  ،۱۳۷۳در سفری به استانبول ،به نسخهای از معدن
الدُّرر در  مخزن چلبی عبدهللا افندی کتابخانۀ سلیمانیه (به
شمارۀ  )۳۰۲برخوردم و فیلمی از آن با خود آوردم و بر اساس
آن کار  کردم و در   ،۱۳۸۳با عنایت آقای عمادالدین
شیخالحکمایی ،این کتاب چاپ و نشر شد  1.
معدن الدُّرر فی سيرة الشیخ حاجی عمر ،تألیف
شمسالدین محمد بن سلیمان بن دانیال عمری مرشدی به
سال ۸۶۹ق ،یگانه سیرتنامۀ شیخ طریقۀ مرشدیّه ،حاجی 
ناصرالدین عمر ( ۷۱۳یا  ۱۲ -۷۲۳ربیع ّ
االول ۸۲۶ق) است.
ناصرالدین عمر اصلش از لرستان بود و حدود ۸۱۸ق به
شیراز نقل مکان کرد و در محلۀ موردستان خانقاهی  (/
بقعهای) ساخت و باقی زندگانی را در شیراز به سر کرد و
پس از وفات در همان بقعه مدفون شد.
هنگام چاپ معدن الدُّرر ،نسخۀ استانبول را  تنها نسخۀ
باقیمانده از این اثر می پنداشتیم .یک سال  پس از انتشار 
کتاب ،در سال ۱۳۸۴ش ،در سفری به مدینه ،در کتابخانۀ
عارف حکمت ،تلخیصی از معدن الدُّرر با نام «رسالۀ
احوال عمر بن دانيال همدانی» (رقم العام  ،4299رقم التصنيف

قد ّ
تم هذا الکتاب علی يد الفقير اقل االنام 4مرشد بن امام
بن سليمان الشيرازی فی اواسط شهر شوال ختم بالخير و
االقبال 5بسنة سبعة عشر و تسعمائة الهجرية المصطفويه
فی دارالسلطنة ادرنه حماها هللا تعالی عن جميع اآلفات
بحق محمد و آله عليه افضل الصلوات والتسليماتّ .
تم.

نسخه به نستعلیق خوب ،واضح و خوانا تحریر شدهاست.
کاتب از برگ ۱۶۶ر به بعد ،تا آخر نسخه  ،حروف و کلمات
را نقطهگذاری نکرده   و این بخش نسخه به صنعت
غیرمنقوط میماند! در آغاز متن بسمله به آب زر و در تمام
متن سربابها و سرفصلها به شنگرف است .در برگ ۲ر 
6
مهرکوچکی با نام «محمد صادق» دارد.
کاتب نسخۀ بوداپست همان کسی است که تلخیصی 
 .2عارف نوشاهی («  .)1385رساله در احوال عمر بن دانیال بن سلیمان همدانی 
ُّ
یا تلخیصی از معدن الدرر فی سيرة الشیخ حاجی عمر» .معارف ،دورۀ ،۲۲
ش( ۳آذر -اسفند)۹۸ -۹۳ :؛ نیز :مقاالت عارف ،دفتر سوم ،بنیاد موقوفات
دکتر محمود افشار ،تهران (زیر چاپ).
3. Benedek Péri with Mojdeh Muhammadi and Miklos Sarkozy (2018).
Catalogue of the Persian Manuscripts in the Library of the Hungarian
Academy of Sciences. Leiden: Brill.

 .1شمسالدین محمد عمری مرشدی ( .)1383معدن الدُّرر فی سيرة الشیخ
حاجی عمر .تصحیح ،مقدمه و تعلیقات عارف نوشاهی و معین نظامی .با 
ً
تقریظ ایرج افشار .تهران :نشر کازرونیه  .ضمنا کتاب عربی الجواهر والدّرر
فی سيرة الشیخ الحاج عمر تألیف محمد المنتقی أحمد تال (دارالبرق۲۰۰۵ ،م)
هیچ ربطی به معدن الدّرر ما ندارد.

 .4فهرستنویس بوداپست بهخطا «اقل االمام» خواندهاست.
 .5فهرستنویس بوداپست بهخطا «ختم بالخیر واالمثال» خواندهاست.
 .6فهرستنویس بوداپست بهخطا «صدق محمد» خواندهاست.
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یهاشون فراع

نسخه ای تازه یافت از معدن الدُّ رر
در مجارستان

اتسراجم رد ررُّدلا ندعم زا ا
تفی هزات یا هخسن

 )902/68به دست آمد که گزارش آن نیز چاپ شدهاست.
در مهرماه ۱۳۹۷ش آقای شیخ الحکمایی به من خبر
ُّ
دادند که نسخهای از معدن الدرر  در  مجارستان پیدا
ّ
شدهاست .منبع اطالع ایشان فهرستی از نسخههای خطی 
فارسی در آکادمی علوم مجارستان بود 3.هنوز از این جریان
سالی نگذشته بود که آقای شیخ الحکمایی در یکم مرداد
۱۳۹۸ش تصویر کامل نسخۀ مجارستان را تهیّه نمودند و
تحویل نگارندۀ این سطور دادند که در همینجا مراتب
ِ
سپاس خود  را به خدمت ایشان ابالغ میدارم.
نسخۀ تازهیافت معدن الدُّرر در آکادمی علوم مجارستان،
بوداپست (ش )Perzsa O.o95نگهداری میشود .نسخه در 
۱۹۹برگ است و هر صفحه ۱۵سطر دارد .نام کاتب مرشد
بن امام بن سلیمان شیرازی ،تاریخ کتابت میانۀ شوال ۹۱۷ق
ّ
و محل کتابت ادرنه (ترکیه) است .انجامه به عربی است،
بدین  عبارت:
2

جستار

یهاشون فراع

اتسراجم رد ررُّدلا ندعم زا ا
تفی هزات یا هخسن

جستار

از معدن الدُّرر تهیه کردهاست (نسخۀ عارف حکمت) .وی در 
ميانۀ رسالۀ ّ
ملخص ،آنجا كه واقعۀ به دنيا آمدن پدرش
آمدهاست ،مینويسد:

وزارت او (۷۴۹ -۷۳۱ق) پیشتر از تأليف معدن الدّرر است.
چون مرشد بن امام شیرازی ،عبدالرحمان جامی  (د.
۸۹۸ق) را با كلمات دعائيۀ «عليه الرحمة و الرضوان» ياد
كردهاست و نسخۀ بوداپست معدن الدُّرر ،به قلم او در 
اواسط شوال ۹۱۷ق در ادرنه کتابت شده ،احتمال دارد
ُّ
ملخص معدن الدرر را پس از  ۸۹۸و ۹۱۷ق آماده کردهباشد.
نسخۀ استانبول معدن الدُّرر نسخهای بدون نام کاتب و
تاریخ کتابت است .احتمال دادهبودیم که  این نسخه متعلق
ً
به قرن یازدهم هجری باشد که مسلما در قلمرو عثمانی 
کتابت شدهاست ،زیرا یادداشتهایی و ُمهری به زبان
ترکی با سال ۱۱۷۴ق دارد .نسخۀ بوداپست نیز در ادرنه،
قلمرو عثمانی ،کتابت شدهاست که بودن مرشدیان و
بازماندگان حاجی ناصرالدین عمر مرشدی را در سرزمین
عثمانی تأیید میکند .احتمال دارد وقتی در قرن دهم هجری
شاه اسماعیل اول صفوی (۹۳۰ -۹۰۷ق) دستور  کشتن
خلفای سلسلۀ مرشدیّه و تخریب بناهای مهم این سلسله
در ایران را داد 6،بازماندگان حاجی ناصرالدین عمر بهسوی
سرزمین عثمانی گریختند .مریدان طریقت مرشدیّه جایگاه
خاصی  در  آناتولی  داشتند و آل عثمان بهویژه در  فتح
استانبول خود را وامدار نفوذ معنوی و سپاهیان این سلسله،
که موسوم به «علمداران مرشدی» بودند ،میدانستند و هنوز
در شهر بورسای ترکیه ،که پایتخت نخست عثمانیان
بودهاست ،مسجد و مقبرهای با نام شیخ ابواسحاق کازرونی 
ّ
7
در محلهای با همین نام موجود است.
نسخۀ بوداپست بهمراتب از نسخۀ استانبول بهتر است،
زیرا به قلم یکی از افراد خانوادۀ صاحب سیره  کتابت
ً
شدهاست و احتماال از روی نسخهای بوده که در خاندان
صاحب سیره باقی مانده بودهاست .پس از مقایسه و مقابلۀ
مختصر نسخههای بوداپست و استانبول ،دو نوع اختالف 
دیدهشد .یکی اینکه نسخۀ بوداپست جامعتر از نسخۀ
ً
استانبول است و مطالبی دارد که اصال در نسخۀ استانبول

كاتب حروف ،مرشد بن امام الشيرازی العمری میگويد
كه خدمت حضرت عالمة العصر موالنا عبدالرحمان
جامی عليه الرحمة و الرضوان در كتاب شواهد النبوة آورده
كه غير از حضرت يحيی پيغمبر ...و حضرت امام حسين
رضی هللا عنه ،هيچ فرزندی ديگر كه در شش ماه زاييده
باشد ،نمانده ،و پدر اين فقير ،شيخ امامالدين محمد نيز در 
ّ
1
شش ماهگی متولد شد ،چنانچه گذشت.

و در خاتمۀ رسالۀ ملخص گويد:
حرره ّ
ّ
محرره مرشد ابن امام العمری الشيرازی عفی عنهما.

2

پدر کاتب ،شيخ امامالدين محمد ،فرزند بدرالدين سليمان
(دوم) بن شيخ نجمالدين دانيال بن شيخ بدرالدين سليمان
صاحب
(اول) بود ،يعنی برادرزادۀ حاجی ناصرالدين عمر ـ
ِ
سيره   ـ و برادر  كالن شمسالدين محمد ،مؤلف معدن
الدّرر .وی در  20رجب 820ه به دنيا آمد و در 869ه 
ّ
3
بهعنوان متولی خانقاه حاجی عمر در شيراز منصوب شد.
مرشد بن امام در ديباچۀ رسالۀ ّ
ملخص ،حاجی عمر را ّ
جد
خود گفتهاست:
اين چند سطری از شطری از واردات احوال ّ
جد بزرگوارم
ّ
الملة و الشريعة و التقوی ّ
والدين عمر بن
حضرت ...ناصر
4
ّ
دانيال بن سليمان قدس هللا سرهم العزيز.

مرشد بن امام رسالۀ ملخص را به خدمت «نظام الوزارة و
الحكومة و ّ
الدنيا و ّ
الدين احمد پاشا» اتحاف کردهاست و
نام وی را با القاب بلندباالیی آوردهاستُ 5.مهدی الیه احمد
ً
پاشا ،احتماال قره احمد پاشا (کشتۀ ۹۶۲ق) وزیراعظم با نفوذ
سلیمان اول عثمانی است که در ۹۵۹ق برخی قلعههای
مجارستان را گشوده بود .در فهرست وزرای اعظم عثمانی 
نام نظامالدین احمد پاشا هم دیدهمیشود که روزگار 
 .1احوال عمر بن دانيال :گ32پ.
	.2همان42 :الف.
 .3معدن الدّرر73 :ـ74؛ نيز مقدمۀ همان کتاب ،ص چهلوچهار؛ احوال عمر
بن دانيال :گ32پ.
 .4احوال عمر بن دانيال1 :پ.
	.5همان1 :پ2 ،ر.

 .6هایده الله و عمادالدین شیخالحکمایی  (« .)1387بناهای معروف  به
ابواسحاقیه در ایران و سرزمینهای اسالمی» ،مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم
انسانی ،دانشگاه تهران ،ش ،2دورۀ ( ۵۹تابستان) :ص.۱۱۳
	.7عمادالدین شیخ الحکمایی (« .)1398اوراق سنگین ( ،»)۲بخارا ،س،24
ش( ۱۳۳مهر -آبان) :ص.۶۲۶
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در باب هشتم «در بیان مکاشفات و معراج آن حضرت»،
از برگ ۱۰۱ر تا ۱۰۳ر و از برگ ۱۱۱پ تا ۱۱۳ر مطالبی در 
نسخۀ بوداپست هست که نسخۀ استانبول ندارد .در اینجا 
سطور آغازین واقعات را مینویسیم:
ـ ـنقل است که حضرت ّ
مقدسه قدس ّ
سره فرمود که در 
زمانی که مجاور کعبۀ معظمه بودم...
ـ ـنقل است از پدر مؤلف رحمه هللا تعالی و منه سمعت
که فرمود حضرت ّ
مقدسه قدس ّ
سره مدتی مدید در 
والیت خود همه روزه در کوه گردیدی...
ـ ـنقل است که حضرت ّ
مقدسه قدس ّ
سره فرمود که
ّ
ّ
با حضرت عز
ت عز شانه سخن
در کوه چند نوبت
میگفتم...
ـ ـنقل است از موالناء اعظم اعلم موالنا عضدالدین
محمد قاضی که از موالی عظام...
ـ ـنقل است که حضرت ّ
مقدسه قدس ّ
سره فرمود شبی 
درویشی از درویشان این ضعیف به خواب رفته بود...
ـ ـنقل است از عالمۀ علمای عصر و اوان المشار الیه
ّ
فی الفتوی والفرقان موالنا تاج الملة والدین اسمعیل
کربالی...
ّ
ـ ـنقل است که حضرت مقدسه قدس ّ
سره فرمود که
هللا سبحانه و تعالی به فضل و عنایت خود این بندۀ
ضعیف را...

ـ ـنسخۀ چاپی :در زمانی که مجاور کعبه بودم( ...ص)۴۶

نسخۀ بوداپست :این نقل در نسخۀ بوداپست با جزئیات
بیشتر و واقعات مفصلتر آمدهاست۵۷( .پ)
ـ ـنسخۀ چاپی :خاتمه در بیان احوال پدر مؤلف ...تا زمانی 
که ّ
سن  مبارک ایشان به قولی صد و پنج و به قولی 
صد و یازده سال بود ...بنای خانقاه و مسجد به دست
مبارک از نواحی بقعه ـاز خانهای که تعلق به حضرت
ْ
داشت  ـ بکند( .ص)۱۳۱
نسخۀ بوداپست :خاتمه در بیان احوال پدر مؤلف ...تا 
زمانی که نقل به عالم  بقا فرمود و فرمودی که میان این
فقیر و حضرت مقدسه در سن هشتده سال بیش [فرق]
نبود و بدین قیاس ّ
سن مبارک ایشان به قولی صد و پنج
سال و به قولی صد و پانزده سال بود ...حاالت خود
همیشه از خلق پنهان میداشت و سنگ تمام خانقاه و
مسجد و شبستان  به دست مبارک از نواحی بقعه ـاز
ْ
خانهای که تعلق به حضرت میداشت  ـ بکند۱۹۷( .پ)
این فقط چند نمونه بود .با  استقصا  نمونههای بیشتر
میتوان ارائه کرد .اگر در آینده قرار باشد که معدن الدُّرر
ً
تجدید نظر و تجدید چاپ شود ،قطعا نسخۀ بوداپست
اساس قرار میگیرد.
نمیدانیم این نسخه از ادرنه (ترکیه) ،که محل کتابت آن
ً
بوده ،چگونه به مجارستان رفتهاست .محتمال  مرشد بن
امام ـکاتب نسخۀ بوداپست  ـ جزو همرکابان قره احمد
پاشا  ،وزیر اعظم سلطان عثمان ّاول ،بوده که برخی قلعههای
مجارستان را فتح کردهبود .البته فاصله بین تاریخ کتابت
نسخۀ بوداپست (۹۱۷ق) و فتح قلعههای مجارستان در 
۹۵۹ق را نیز باید ّ
مد نظر داشت .بر اساس آنچه ثبت شده
(نک .فهرست یادشده ،ص ،)53نسخۀ بوداپست از سپتامبر
۱۹۴۵م متعلق به مرکز کتابخانههای عمومی مجارستان بوده
و در ۱۹۵۱م به اکادمی علوم مجارستان انتقال یافتهاست.

نمونه از نوع دوم
ـ ـنسخۀ چاپی (استانبول) :باب دوم در  بیان مرشد آن
حضرت و سلسلۀ بیعت به حضرت خالیقپناه ،قطب
آفاق ،شیخ ابواسحق ابراهیم بن شهریار کازرونی و
ّ
سبب منازعت با حضرت مقدسۀ رفاعیّه و غیره( .ص)۸

نسخۀ بوداپست :باب دوم در بیان مرشد آن حضرت و
سلسلۀ بیعت به حضرت خالیق پناه ،قطب آفاق ،مرشد
باستحقاق ،شیخ ابواسحق ابراهیم بن شهریار کازرونی 
رضی هللا عنه و ارضاه و کیفیت منازعت آن حضرت و
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نیامدهاست؛ دیگر اینکه در  برخی  مطالب مشترک نیز
عبارات اختالف دارد و اطالعات کم و بیش است.
ّ
نمونه از نوع اول

اتسراجم رد ررُّدلا ندعم زا ا
تفی هزات یا هخسن

حضرت ّ
مقدسۀ احمدیّۀ رفاعیّه بر سر حضرت مقدسه
قدس ّ
سره و اختصاص یافتن آن حضرت به حضرت
مقدسۀ مرشدیّه قدس هللا تعالی ارواحهم۹( .پ)

جستار

یهاشون فراع

اتسراجم رد ررُّدلا ندعم زا ا
تفی هزات یا هخسن

جستار

ُّ

ُّ

انجامۀ معدن الدرر  ،اکادمی علوم مجارستان ،بوداپست ،ش Perzsa O.o95

آغاز نسخۀ معدن الدرر ،اکادمی علوم مجارستان ،بوداپست ،ش Perzsa O.o95

مهر کتابخانۀ اکادمی علوم مجارستان ،بوداپست ،بر آخرین برگ معدن ُّ
الدرر

تحریر بینقطۀ معدن ُّ
الدرر ،اکادمی علوم مجارستان ،بوداپست ،ش ،Perzsa O.o95گ ۱۹۷
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