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داوسرلو۱3۷3،وداوسفریوبهواسترنب ل،وبهونسخهوایوازومعدن 

الدُّرروداوومخزنوچلبعویبدهللاوافندیوکتربخرنۀوسلیمرنیهو)بهو

فمراۀو3۰2(وبرخ ادموووفیلمعوازوآنوبروخ دوآوادموووبرواسرسو

یمردالدینو آقریو ینریتو برو ۱3۸3،و داو وو کردمو کراو آنو

فیخوالحکمریع،واینوکتربوچرپووونشروفد.1وو

تألیفو عمر،و حاجی  الشیخ  سیرة  فی  الدُّرر  معدن 

فمسوالدینومحمدوبنوسلیمرنوبنودانیرلویمریومرفدیوبهو

سرلو۸۶۹ق،ویگرنهوسیرتونرمۀوفیخوطریقۀومرفدیّه،وحرجعو

نرصرالدینویمرو)۷۱3ویرو۷23-و۱2وابیعواالّولو۸2۶ق(واست.و

نرصرالدینویمرواصلشوازولرسترنوب دوووحدودو۸۱۸قوبهو

فیرازونقلومکرنوکردوووداومحلۀوم ادسترنوخرنقراعو)/و

بقعهوای(وسرختوووبرقعوزندگرنعوااوداوفیرازوبهوسروکردووو

پسوازووفرتوداوامرنوبقعهومدف نوفد.

انگرموچرپومعدن الدُّرر،ونسخۀواسترنب لوااووتنهرونسخۀو

برقعومرندهوازواینواثرومعوپندافتیم.ویکوسرلووپسوازوانتشراو

کترب،وداوسرلو۱3۸۴ش،وداوسفریوبهومدینه،وداوکتربخرنۀو

الدُّرر برونرمو»اسرلۀو یراشوحکمت،وتلخیصعوازومعدن 

اح الویمروبنودانیرلوامدانع«و)اقموالعرمو4299،واقموالتصنیفو

902/68(وبهودستوآمدوکهوگزااشوآنونیزوچرپوفدهواست.2

داومهرمرهو۱3۹۷شوآقریوفیخوالحکمریعوبهومنوخبرو

پیداو مجراسترنو داو ااو
ُّ
الد معدنو ازو نسخهوایو کهو دادندو

عو
ّ
فدهواست.ومنبعواطالعوایشرنوفهرستعوازونسخهواریوخط

فراسعوداوآکردمعویل مومجراسترنوب د.3وان زوازواینوجریرنو

سرلعونگذفتهوب دوکهوآقریوفیخوالحکمریعوداویکمومردادو

۱3۹۸شوتص یروکرملونسخۀومجراسترنوااوتهیّهونم دندووو

تح یِلونگراندۀواینوسط اودادندوکهوداوامینجرومراتبو

سپرسوخ دووااوبهوخدمتوایشرنوابالغومعوداام.

نسخۀوترزهویرفتومعدن الدُّرر داوآکردمعویل مومجراسترن،و

ب داپستو)شPerzsa O.o95(ونگهداایومعوف د.ونسخهوداو

۱۹۹برگواستووواروصفحهو۱۵سطرودااد.ونرموکرتبومرفدو

بنوامرموبنوسلیمرنوفیرازی،وترایخوکتربتومیرنۀوف الو۹۱۷قو

وکتربتوادانهو)ترکیه(واست.وانجرمهوبهویربعواست،و
ّ
وومحل

بدینوویبرات:

قدوتّمواذاوالکتربویلعویدوالفقیرواقلواالنرم4ومرفدوبنوامرمو

بنوسلیمرنوالشیرازیوفعواواسطوفهروف الوختموبرلخیرووو

االقبرل5وبسنةوسبعةویشروووتسعمرئةوالهجریةوالمصطف یهو

فعودااالسلطنةوادانهوحمراروهللاوتعرلعوینوجمیعواآلفرتو

بحقومحمدوووآلهویلیهوافضلوالصل اتووالتسلیمرت.وتّم.

نسخهوبهونستعلیقوخ ب،وواضحوووخ انروتحریروفدهواست.و

کرتبوازوبرگو۱۶۶اوبهوبعد،وتروآخرونسخه،ووحروشوووکلمرتو

صنعتو بهو نسخهو بخشو اینو وو و نکردهو نقطهوگذاایو ااو

غیرمنق طومعومرند!وداوآغرزومتنوبسملهوبهوآبوزاوووداوتمرمو

متنوسربربواروووسرفصلواروبهوفنگرشواست.وداوبرگو2او
مهرک چکعوبرونرمو»محمدوصردق«ودااد.6

کرتبونسخۀوب داپستوامرنوکسعواستوکهوتلخیصعو

تعارفتنوشاهی

arifnaushahi@gmail.com

ررت اسسرت مترانرتُادلت نت مفنت تفا
زرت یارهتان

یراشون فراعو)1385(.وو»اسرلهوداواح الویمروبنودانیرلوبنوسلیمرنوامدانعو 2.ت

ااوفعوسیرةوالشیخوحرجعویمر«.ومعارف،ودواۀو22،و
ُّ
یروتلخیصعوازومعدنوالد

ش3و)آذا-واسفند(:و۹3-و۹۸؛ونیز:ومقاالت عارف،ودفتروس م،وبنیردوم ق فرتو

دکترومحم دوافشرا،وتهرانو)زیروچرپ(.

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.

فهرستون یسوب داپستوبهوخطرو»اقلواالمرم«وخ اندهواست. 4.ت

فهرستون یسوب داپستوبهوخطرو»ختموبرلخیروواالمثرل«وخ اندهواست. 5.و

فهرستون یسوب داپستوبهوخطرو»صدقومحمد«وخ اندهواست. 6.و

فمسوالدینومحمدویمریومرفدیو)1383(.ومعدن الدُّرر فی سیرة الشیخ  1.ت

حاجی عمر.وتصحیح،ومقدمهوووتعلیقرتویراشون فراعووومعینونظرمع.وبرو

وکتربویربعوالجواهر والدّرر 
ً
تقریظوایرجوافشرا.وتهران:ونشروکرزاونیه.ووضمنر

فی سیرة الشیخ الحاج عمروتألیفومحمدوالمنتقعوأحمدوترلو)دااالبرق،و2۰۰۵م(و

ایچوابطعوبهومعدن الدّرر مروندااد.و
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ازومعدن الدُّرر تهیهوکردهواستو)نسخۀویراشوحکمت(.وویوداو

ص،وآنجروكهوواقعۀوبهودنیروآمدنوپداشو
ّ
میرنۀواسرلۀوملخ

آمدهواست،ومعون یسد:

كرتبوحروش،ومرفدوبنوامرموالشیرازیوالعمریومعوگ یدو

العصروم النرویبدالرحمرنو كهوخدمتوحضرتویالمةو

جرمعویلیهوالرحمةوووالرض انوداوكتربوف اادوالنب ةوآوادهو

كهوغیروازوحضرتویحیعوپیغمبر...وووحضرتوامرموحسینو

اضعوهللاوینه،وایچوفرزندیودیگروكهوداوفشومرهوزاییدهو

برفد،ونمرنده،وووپداواینوفقیر،وفیخوامرموالدینومحمدونیزوداو

دوفد،وچنرنچهوگذفت.1و
ّ
فشومراگعومت ل

ووداوخرتمۀواسرلۀوملخصوگ ید:

حّراهومحّراهومرفدوابنوامرموالعمریوالشیرازیویفعوینهمر.2و

پداوکرتب،وفیخوامرموالدینومحمد،وفرزندوبداالدینوسلیمرنو

)دوم(وبنوفیخونجموالدینودانیرلوبنوفیخوبداالدینوسلیمرنو

)اول(وب د،ویعنعوبرادازادۀوحرجعونرصرالدینویمروـوصرحِبو

معدن  مؤلفو محمد،و براداوكالنوفمسوالدینو وو سیرهوووـو

الدّرر.وویوداو20واجبو820اووبهودنیروآمدوووداو869اوو

عوخرنقرهوحرجعویمروداوفیرازومنص بوفد.3و
ّ
بهوین انومت ل

ص،وحرجعویمروااوجّدو
ّ
مرفدوبنوامرموداودیبرچۀواسرلۀوملخ

خ دوگفتهواست:

اینوچندوسطریوازوفطریوازووااداتواح الوّجدوبزاگ اامو

ةوووالشریعةوووالتق یووالّدینویمروبنو
ّ
حضرت...ونرصرالمل

دانیرلوبنوسلیمرنوقدسوهللاوسّراموالعزیز.4و

مرفدوبنوامرمواسرلۀوملخصوااوبهوخدمتو»نظرموال زااةووو

الحك مةوووالّدنیروووالّدینواحمدوپرفر«واتحرشوکردهواستووو

نرموویوااوبروالقربوبلندبرالیعوآوادهواست.5وُمهدیوالیهواحمدو

وقرهواحمدوپرفرو)کشتۀو۹۶2ق(ووزیرایظموبرونف ذو
ً
پرفر،واحتمرال

سلیمرنواولویثمرنعواستوکهوداو۹۵۹قوبرخعوقلعهواریو

مجراسترنوااوگش دهوب د.وداوفهرستووزاایوایظمویثمرنعو

اوزگراو کهو دیدهومعوف دو امو پرفرو احمدو نظرموالدینو نرمو

وزااتواوو)۷3۱-و۷۴۹ق(وپیشتروازوتألیفومعدن الدّرر است.

چ نومرفدوبنوامرموفیرازی،ویبدالرحمرنوجرمعو)د.و

۸۹۸ق(وااوبروكلمرتودیرئیۀو»یلیهوالرحمةوووالرض ان«ویردو

كردهواستووونسخۀوب داپستومعدن الدُّرر،وبهوقلمواووداو

اواسطوف الو۹۱۷قوداوادانهوکتربتوفده،واحتمرلوداادو

ااوااوپسوازو۸۹۸ووو۹۱۷قوآمردهوکردهوبرفد.
ُّ
ملخصومعدنوالد

نسخۀواسترنب لومعدن الدُّرر نسخهوایوبدونونرموکرتبووو

ترایخوکتربتواست.واحتمرلودادهوب دیموکهوواینونسخهومتعلقو

وداوقلمروویثمرنعو
ً
بهوقرنویرزدامواجریوبرفدوکهومسلمر

بهوزبرنو ُمهریو وو یرددافتواریعو کتربتوفدهواست،وزیراو

ترکعوبروسرلو۱۱۷۴قودااد.ونسخۀوب داپستونیزوداوادانه،و

وو مرفدیرنو ب دنو کهو فدهواستو کتربتو یثمرنع،و قلمروو

برزمرندگرنوحرجعونرصرالدینویمرومرفدیوااوداوسرزمینو

یثمرنعوتأییدومعوکند.واحتمرلوداادووقتعوداوقرنودامواجریو

کشتنو دست او ۹3۰ق(و )۹۰۷-و اولوصف یو اسمرییلو فرهو

خلفریوسلسلۀومرفدیّهوووتخریبوبنراریومهمواینوسلسلهو

داوایرانوااوداد،6وبرزمرندگرنوحرجعونرصرالدینویمروبهوس یو

سرزمینویثمرنعوگریختند.ومریدانوطریقتومرفدیّهوجریگرهو

فتحو داو بهوویژهو یثمرنو آلو وو دافتندو آنرت لعو داو خرصعو

استرنب لوخ دوااووامدااونف ذومعن یوووسپرایرنواینوسلسله،و

کهوم س موبهو»یلمدااانومرفدی«وب دند،ومعودانستندوووان زو

یثمرنیرنو نخستو پریتختو کهو ترکیه،و ب اسریو فهرو داو

ب دهواست،ومسجدووومقبرهوایوبرونرموفیخواب اسحرقوکرزاونعو
هوایوبروامینونرموم ج دواست.7

ّ
داومحل

نسخۀوب داپستوبهومراتبوازونسخۀواسترنب لوبهترواست،و

زیراوبهوقلمویکعوازوافرادوخرن ادۀوصرحبوسیرهووکتربتو

وازواویونسخهوایوب دهوکهوداوخرندانو
ً
فدهواستووواحتمرال

صرحبوسیرهوبرقعومرندهوب دهواست.وپسوازومقریسهووومقربلۀو

مختصرونسخهواریوب داپستووواسترنب ل،ودوون عواختالشو

دیدهوفد.ویکعواینکهونسخۀوب داپستوجرمعوتروازونسخۀو

وداونسخۀواسترنب لو
ً
استرنب لواستووومطرلبعوداادوکهواصال

احوال عمر بن دانيال:وگ32پ. 1.ت

امرن:و42الف. 2.و

معدن الدّرر:و73ـ74؛ونیزومقدمۀوامرنوکترب،وصوچهلووچهرا؛واحوال عمر  3.و

بن دانيال:وگ32پ.

احوال عمر بن دانيال:و1پ. 4.و

امرن:و1پ،و2ا. 5.و

بهو معروشو »بنراریو )1387(.و فیخوالحکمریعو یمردالدینو وو اللهو اریدهو 6.ت

اب اسحرقیهوداوایرانوووسرزمینواریواسالمع«،ومجلۀ دانشکدۀ ادبيات و علوم 

انسانی،ودانشگرهوتهران،وش2،ودواۀو۵۹و)تربسترن(:وص۱۱3.

یمردالدینوفیخوالحکمریعو)1398(.و»اوااقوسنگینو)2(«،وبخارا،وس24،و 7.و

ش۱33و)مهر-وآبرن(:وص۶2۶.
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نیزو مشترکو مطرلبو برخعو داو اینکهو دیگرو نیرمدهواست؛و

یبرااتواختالشوداادووواطالیرتوکموووبیشواست.و

نمونرت نتنوعت ّولت

داوبربواشتمو»داوبیرنومکرففرتووومعراجوآنوحضرت«،و

ازوبرگو۱۰۱اوترو۱۰3اوووازوبرگو۱۱۱پوترو۱۱3اومطرلبعوداو

نسخۀوب داپستواستوکهونسخۀواسترنب لوندااد.وداواینجرو

سط اوآغرزینوواقعرتوااومعون یسیم:

و نقلواستوکهوحضرتومقّدسهوقدسوسّرهوفرم دوکهوداوـ

زمرنعوکهومجرواوکعبۀومعظمهوب دم...

و نقلواستوازوپداومؤلفواحمهوهللاوتعرلعووومنهوسمعتوـ

کهوفرم دوحضرتومقّدسهوقدسوسّرهومدتعومدیدوداو

والیتوخ دوامهواوزهوداوک هوگردیدی...

و نقلواستوکهوحضرتومقّدسهوقدسوسّرهوفرم دوکهوـ

داوک هوچندون بتوبروحضرتویّزتویّزوفرنهوسخنو

معوگفتم...

و ایلموم النرویضدالدینوـ ازوم النرءوایظمو نقلواستو

محمدوقرضعوکهوازوم العویظرم...

و نقلواستوکهوحضرتومقّدسهوقدسوسّرهوفرم دوفبعوـ

داویشعوازوداویشرنواینوضعیفوبهوخ ابوافتهوب د...

و نقلواستوازویالمۀویلمریویصرووواوانوالمشراوالیهوـ

ةووالدینواسمعیلو
ّ
فعوالفت یووالفرقرنوم النروترجوالمل

کربرلع...

و نقلواستوکهوحضرتومقّدسهوقدسوسّرهوفرم دوکهوـ

هللاوسبحرنهوووتعرلعوبهوفضلوووینریتوخ دواینوبندۀو

ضعیفواا...

نمونرت نتنوعتزوم

و آنوـ مرفدو بیرنو داو دومو بربو )استرنب ل(:و چاپیت اسسۀت

حضرتوووسلسلۀوبیعتوبهوحضرتوخالیقوپنره،وقطبو

آفرق،وفیخواب اسحقوابراایموبنوفهریراوکرزاونعووو

سببومنرزیتوبروحضرتومقّدسۀوافرییّهوووغیره.و)ص۸(

اسسۀتبوز پسل:وبربودوموداوبیرنومرفدوآنوحضرتووو

سلسلۀوبیعتوبهوحضرتوخالیقوپنره،وقطبوآفرق،ومرفدو

برستحقرق،وفیخواب اسحقوابراایموبنوفهریراوکرزاونعو

اضعوهللاوینهوووااضرهوووکیفیتومنرزیتوآنوحضرتووو

حضرتومقّدسۀواحمدیّۀوافرییّهوبروسروحضرتومقدسهو

قدسوسّرهووواختصرصویرفتنوآنوحضرتوبهوحضرتو

مقدسۀومرفدیّهوقدسوهللاوتعرلعوااواحهم.و)۹پ(

و اسسۀتچاپی:وداوزمرنعوکهومجرواوکعبهوب دم...و)ص۴۶(ـ

اسسۀتبوز پسل:واینونقلوداونسخۀوب داپستوبروجزئیرتو

بیشتروووواقعرتومفصلوتروآمدهواست.و)۵۷پ(

و اسسۀتچاپی:وخرتمهوداوبیرنواح الوپداومؤلف...وتروزمرنعوـ

کهوسّنوومبراکوایشرنوبهوق لعوصدوووپنجوووبهوق لعو

صدووویرزدهوسرلوب د...وبنریوخرنقرهووومسجدوبهودستو

مبراکوازون احعوبقعهوـوازوخرنهوایوکهوتعلقوبهوحضرتو

د.و)ص۱3۱(
ْ
دافتووـوبکن

اسسۀتبوز پسل:وخرتمهوداوبیرنواح الوپداومؤلف...وترو

زمرنعوکهونقلوبهویرلمووبقروفرم دوووفرم دیوکهومیرنواینو

فقیروووحضرتومقدسهوداوسنواشتدهوسرلوبیشو]فرق[و

نب دوووبدینوقیرسوسّنومبراکوایشرنوبهوق لعوصدوووپنجو

سرلوووبهوق لعوصدوووپرنزدهوسرلوب د...وحرالتوخ دو

امیشهوازوخلقوپنهرنومعودافتوووسنگوتمرموخرنقرهووو

مسجدوووفبسترنووبهودستومبراکوازون احعوبقعهوـوازو

د.و)۱۹۷پ(
ْ
خرنهوایوکهوتعلقوبهوحضرتومعودافتووـوبکن

بیشترو نم نهواریو استقصرو برو ب د.و نم نهو چندو فقطو اینو

معوت انوااائهوکرد.واگروداوآیندهوقرااوبرفدوکهومعدن الدُّرر 

ونسخۀوب داپستو
ً
تجدیدونظروووتجدیدوچرپوف د،وقطعر

اسرسوقرااومعوگیرد.

نمعودانیمواینونسخهوازوادانهو)ترکیه(،وکهومحلوکتربتوآنو

وومرفدوبنو
ً
ب ده،وچگ نهوبهومجراسترنوافتهواست.ومحتمال

ـوکرتبونسخۀوب داپستووـوجزووامواکربرنوقرهواحمدو امرمو

پرفرو،ووزیروایظموسلطرنویثمرنواّول،وب دهوکهوبرخعوقلعهواریو

مجراسترنوااوفتحوکردهوب د.والبتهوفرصلهوبینوترایخوکتربتو

نسخۀوب داپستو)۹۱۷ق(وووفتحوقلعهواریومجراسترنوداو

۹۵۹قوااونیزوبریدومّدونظرودافت.وبرواسرسوآنچهوثبتوفدهو

)نک.وفهرستویردفده،وص53(،ونسخۀوب داپستوازوسپترمبرو

۱۹۴۵مومتعلقوبهومرکزوکتربخرنهواریویم معومجراسترنوب دهو

ووداو۱۹۵۱موبهواکردمعویل مومجراسترنوانتقرلویرفتهواست.
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