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  .عليگره، عليگره رئيس اسبق بخش فارسي دانشگاه اسالمي  ∗
  .تطور عنوان آمده اس اب بهکت هاين بيت در مقدم  .١
  .٦مقدمه، ص : رک  .٢
  .همان  .٣
  .٩٦٩، ورق ٦٦٧-٦٦٨ هشمار ،)India Office( ديوان هند هنسخ  .٤
Iخدابخش، پتنا،  هنسخ العاشقين عرفات  .٥  .  
  .عليگره موالنا آزاد دانشگاه اسالمي ةکتابخان ه، نسخنظم گزيده: نيز رک  .٦
  .٩٦٩ورق   .٧



  الفرس مجمع ةمحمد قاسم سروري نگارند  ٤٩

  

  :سدينو يم ١ياصفهان يتق
 يدوز امر کفش به دوزان صفاهان ٢رچخشو يدر سرا يقبل از ارتکاب شاعر«
م خود چنان يافتاد، اکنون از حرفت قد يشاعر به مرتبه به نمود و مرتبه يام ميق
  .»شود يآزرده م زار شده که از نام کفشيب

 کرده دييرا تأ ياصفهان يو تق ياشک يقول تق ٣سيالنفا مجمعز در يخان آرزو ن
 ٤ميابراه صحفنام  به زدهم در اثر خوديس قرن سينو ل خان تذکرهيم خليابراه يعل. است
  :ديگو ين ميچن ٤ميابراه
مشغول بود و بعد کسبِ فضل، دست از آن  يدوز کفش به ل در اصفهانيو اوا«

  .»ديرنج يبرداشته که از نام آن م يحد به کار
قول  به و ق ١٠٣٦تا سال  يد که سروريآ ين برميسان چنينو کرهاز تذ ياز اقوال برخ

ن شهر يدر ا سکونت خود يدر اصفهان اقامت داشت و ط ق ١٠٣٨گر تا سال يد يبرخ
ن يز در همين نيالعاشق عرفاتصاحب  ياصفهان يتق. نگارش درآورد به را الفرس مجمع

دست  را ٥يمانيسل مهسر يفارس ي بهکرد و فرهنگ فارس يم يام در اصفهان زندگيا
 ياصفهان ياوحد يتق يکه از سو يرنجش خاطر ليدل ي بهسرور. نگارش داشت

گونه  نيا ياصفهان يتق. ت کردينزد حاکم وقت اصفهان رفت و از او شکا ،داشت
  :٦سدينو يم

                                                      
  الف ٣٢١، ورق عرفات  .١
 ذيل عراالشّ رياض; الف ٣٨٩، ورق صحف ابراهيم: نيز رک; الف ٥٩، چقشور، ورق النّفايس مجمع  .٢

  .ذيل سروري کاشي الغرايب مخزنسروري کاشاني و 
  .الف ٥٩، ورق النّفايس مجمع  .٣
  .الف ٣٨٩، ورق صحف ابراهيم  .٤
 محمود مدبري، از طرف مرکز نشرتصحيح و حواشي  بود، به برهان قاطعاين فرهنگ که از منابع   .٥

  .ديچاپ رس ش به ١٣٦٤دانشگاهي تهران در 
خالصه همين مطالب . ، ورق پانزده و شانزدهسليماني هسرممقدمه مصحح : الف، نيز رک ٣٢١ورق   .٦

 الغرايب مخزنو سنديلوي در  ١٨٦ورق  النفايس مجمعتقي اصفهاني، خان آرزو در  هحوال به را
  .اند آورده ٦٨٠ ، ص٢ج ، چاپي



  ٥٠  قند پارسي

  

از کاشان است اما اکثر اوقات  يموالنا سرور يبهجت و مسرور همضمون رقع«
الفاظ  دقّت ادراک و تتبعِ صاحبِ …کند يکنده بسر مصفاهان رحل اقامت اف در

ن يد، و در ايت مفيغا ساخته به يفرس فرهنگ يدر حق لغات در. فرس است
 سرمه هن ذره در صفاهان رساليکه ا يرات داده باشد، وقتييام استماع شد که تغيا

دم، از حسد و رشک ياتمام رسان ي بهو فارس يلغات در را در حلّ ١يمانيسل
که صاحب کمال  ير خراسانيوز ٢محمدرزا ينه نزد حاکم عراق ميت کميشکا

، خود نموده هلغات مرا داخل رسال يادراک و جامع بوده، برده، گفت که فالن
دند که يپرس نه، لغات مرا برداشته، باز: عبارت تو را اقتباس نموده؟ گفت: گفت

 ودند که پس هرگاه تونه، در جواب فرم: ؟ گفتيآن لغات را تو وضع کرده بود
بر او  يرا جمع ساخت و معان يلفظ چند يتوان ت و تتبعيه جمعين مايا به

دست  ي بهقابل ه، والحق چون ماديق اوليطر به مرتب داشت، او خود
ده، مهزله ساخته بودند يش کشينِ پياو را بر سر هم يطبعان افتاده بود مدت خوش

است که در  يباز مدت ،ام آمده ٣هند به ه بندهالحال ک کاشان رفت و به لهذا شرمنده
  .»تصفاهان اس
  :ن آورده استيچن يسرور هدربار ٤دهينظم گز

  .»ن مدرسه استينش هيدر دارالسلطنت اصفهان زاو«

                                                      
حسب حرف اول و  ترتيب لغات بر. فارسي است بدون شاهد فارسي به يفرهنگ سرمه سليماني  .١

قول مصحح  تعداد سي و دو حرف، و به سي و دو باب به است به سروري فرهنگحرف آخر مانند 
 همقدم :رک(لغاتي که معني آنها در اين فرهنگ درج شده، پنج هزار و هشتصد و پنجاه است  تعداد

  ).ص هفده، مصحح
 پيش اميري رفته، اظهار: الغرايب مخزن ،نزد پسر ميرزا محمد وزير خراسان و يزد: النفايس مجمع  .٢

  .از ذکر اين وزير خالي است اسيآراي عب عالم. ساخت
  ).مصحح، ص چهار همقدم: رک(هند آمده  به ق ١٠١٥تقي اصفهاني در سال   .٣
صحف  نيز رک ،الف ٥٩عليگره، ورق  موالنا آزاد دانشگاه اسالمي هخانکتاب هنسخ ،نظم گزيده  .٤

  .٣٨٩  ، ورقابراهيم



  الفرس مجمع ةمحمد قاسم سروري نگارند  ٥١

  

 کرد و آغاز ق ١٠٣٦ن اثر را در سال ينگارش ا ١دهينظم گزمؤلّف  يزيناظم تبر
  :ديگو يچنانچه خود ناظم م. انداتمام رس به آن را يپس از وفات شاه عباس صفو

 يموسو ينيحس يآرامگاه شاه عباس ماض االمر پادشاه جم جاه جنّت حسب و«
 طينه محين سفيصرف ا يعمر گرام هد و خالصير گردين امر خطيمتوجه ا

 »…نش نمودهيآفر
 يفان دارق  ١٠٣٨سال  ياالول يست و چهارم جماديخ بيدر تار يشاه عباس صفو

خ وفات يپس از تار دهيگز نظم هست که نگارش تذکرين ين شکيبنابرا. ٢وداع گفت را
 ق ١٠٣٦جلد اول در سال . در دو جلد است دهيگز نظم. ده باشديان رسيپا به شاه عباس

  .افتي انجام ق ١٠٣٨ف جلد دوم آن پس از سال يد و کار تأليان رسيپا به
 گرفت که صاحبِ جهين نتيچن توان ين تذکره در اصفهان نگاشته شده باشد، مياگر ا

 ام باين اياحتمال فراوان در هم به در اصفهان بوده و ق ١٠٣٨در سال  دهيگز نظم هتذکر
 ن مالقاتياما ا ؛مالقات داشته است که ذکر آن در جلد دوم کتاب آمده است يسرور

 او را در عرفات ، صاحبِعراالشّ اضير قولِ به اول آنکه. رسد ينظر م به ديبع ليدلسه  به
 با يمالقات در يسيد نفيده بود و دوم آنکه مرحوم سعيدر گجرئت د ق ١٠٣٧سال 
 ان رسانده بود ويپا به ن اثر را در هنديکه ناظم جلد دوم ا کرد ن مقاله اظهاريا هنگارند

قلم مؤلّف وجود  ي بهادداشتيا يتانيبر هشده در موز ثبت الفرس مجمع هسوم آنکه در نسخ
  .است ق ١٠٣٦در الهور در سال  ياز حضور و يدارد که حاک

  :آمده است ٣العالمةمرآدر 
  .»هند آمده به )جهان شاه( يانيدر عهد فردوس آش يسرور«

                                                      
 نيز رک ،الف ٥٩عليگره، ورق  موالنا آزاد دانشگاه اسالمي هخطّي کتابخان ه، نسخنظم گزيده  .١

برآيد و  ق ١٠٣٦سال  هنظم گزيد هاز فقر. ٢٦- ٧، ص٨٠، مجلّد ١ ه، شمارمعارفراقم در  همقال
  .تاريخ آن تذکره است ينهم

  .١٠٧٧، ١٠٧٣، ص ٢، ج عالم آراي عباسي  .٢
  .الف ٤٥٢خدابخش، پتنا، ورق  ةخطّي کتابخان هنسخ  .٣



  ٥٢  قند پارسي

  

و هفت بر  يسال هزار و س يالثان يجهان در هفتم جماد ن از آنجا که شاهيبنابرا
ن ممک ق ١٠٣٨ش از يهند پ ي بهخ ورود سروري، مشخّص است که تار١نشست تخت

  .در ايران بود ق  ١٠٣٨توان نتيجه گرفت که سروري تا سال  از اين مطلب مي. نبوده است
  :سدينو يم بارهن يدر ا ٢ويدکتر ر

Sururi's habitual residence was Isfahan, where he was seen by 
Pietro della Valle 1032 A.H. (see Ousdey's Collection No. 389). 
He left it for India where he stayed sometime in the court of 
Shahjahan, and died on his way from thence to Makkah (see 
Mirat-ul Alam and Riaz-ush Shuara3 fol. 217) It will be seen 
further (on f. 500a) that he had reached Lahore as early as 1036 A.H. 

  :جه گرفتين نتيان چنتو يو مير هن نوشتياز ا
  .در اصفهان ساکن بود ق ١٠٣٢تا سال  يبدون شک سرور .١
  .ده شده بودير در الهور ديجهانگ هدر دور و احتماالً ق ١٠٣٦در سال  يسرور .٢
مت سفر حج کرد و در يجهان بود و پس از آن عز در دربارِ شاه يچند مدت يو .۳

  :٤ديگو يم ق ١٠٣٦در الهور در سال  يحضور سرور هو دربارير. راه بمرد
At the bottom of the last page is actually found the following 
somewhat mutilated subscription which if genuine, would show 
that Sururi had. written the above verses in Lahore 1036 A.H. 

 ي، از رواست دهکر اشاره و استناد نيشيپآن در عبارت  به ويکه ر يادداشتي
  :٥ل استيقرار ذ به که اصل آن هبود يقلم خود سرور ي بها نسخه
ذه ذا الکتاب و ناظم ٰهو انا مؤلّف ٰه يهجر ١٠٣٦ هخ ثامن عشر سنيتار به مقتهن«

 »…هللانها ااالهور ص يکاشان يسرور يالمعان اتياالب

                                                      
  .١٨٧، ص ١، چاپ وحيد قريشي، ج عمل صالح  .١
  .٤٩٨، ص ٢، ج فهرست مخطوطات خطّي فارسي  .٢
گفته ريو  ، بهکرده استيري گ از اين غلط نتيجه عالي سپهساالر ةفهرست مدرسيوسف شيرازي در   .٣

سال  که بهکرده است نقل  عراالشّ رياضو  العالمةمرآهندوستان رفته و نيز از  به ق ١٠٣٢سال  پس از
  .دو تذکره نيست اخير مبني بر قول هر هالهور رسيده باشد يا چنانکه واضح است، نتيج به ق ١٠٣٦

  .٤٩٩-٥٠٠، ص ٢، ج فهرست مخطوطات فارسي  .٤
  .٤٩٩- ٥٠٠، ص ٢ ، جهمان  .٥



  الفرس مجمع ةمحمد قاسم سروري نگارند  ٥٣

  

دکتر . داشته استدر الهور حضور  ق ١٠٣٦احتمال فراوان سروري در سال  بنابراين به
  :کرده است ذکر ق  ١٠٣٢هند را  در عبارت ذيل، تاريخ ورود وي به ١علي اصغر حکمت

 عراالشّ اضيرو  خوشگو هنيسفو  ين کاشيالد يتق هتذکرحال او در  شرح«
هندوستان  به ق ١٠٣٢از اصفهان در حدود سال  ينکه وياست، خالصه ا مسطور

  .»و بعد در مکه درگذشته است افتهيجهان را در رفته و دربارِ شاه
 .ستيهند درست ن ي بهخ ورود سروريعنوان تار به ق ١٠٣٢بدون شک ذکر سال 

 ويباشد که دکتر ر ق  ١٠٣٦هند همان  ي بهح ورود سروريخ صحيرسد تار ينظر م به
  .نقل کرده است ٢الفرس مجمع هادداشت خود مؤلّف بر نسخياستناد از  به

 بر تخت نشست و ق ١٠٣٧ يالثان ير در جمادينگجهان پس از جها را شاهيز«
دن يسلطنت رس به و قبل از ير گورکانيدر عهد جهانگ يست که سرورين يديترد
اصغر حکمت که  يمرحوم عل هن گفتيا ليدلن يهم به هند رفته بود و به جهان شاه

 معتبراست،  افتهيجهان را در هند رفته و دربارِ شاه به ق ١٠٣٢در سال  يسرور
  .»ستين

  :ز الزم استيل نياقوال ذ يبررس بارهن يدر ا
  :آمده ٣يتذکره نصرآباددر 

نظر گذاشته، فرهنگ  به را ين انجويالد ر جماليما در هند که رفت، فرهنگ ما«
  .»نوشت يمبسوط

  :ن آمدهيچن ٤خوشگو هنيسفدر 
ان يم مختصر از او در يفرهنگ ،رانيشود که در ا يمستفاد م ينصرآباد هاز نوشت«

 ريکه م يريفرهنگ جهانگد و يهندوستان رس به رياست، چون در عهد جهانگ
  .»نوشت ينظر آورد و فرهنگ مبسوط به ن انجو نوشته،يالد جمال

                                                      
  .، ص هشتاد و پنج١، ج برهان قاطع ةمقدم  .١
  .بريتانيا هموز هنسخ  .٢
  .٢٩١ص   .٣
  .٢١٩، ص ٢، ج سپهساالر ةمدرسفهرست : رک  .٤



  ٥٤  قند پارسي

  

  :است ١يسرور فرهنگر از مؤلّف يان زيبر ب يان مبنيدو ب ن هريا
 يکاشان يسرور ين معانيچ خوشه يعنين نسخه يا فده نماند که مؤلّيپوش«

 ن انجو که درين حسيالد شاه جمال …القاب يفرهنگ نواب معلّ همطالع به قموفّ
از لغات و  يالحاق بعض به ن نسخه رايمشرف شد و ا ،ان از هند آوردندين ميا

  .»دين گردانياز آن مز ديفوا
ران يا به از هند ق ١٠٢٨در سال  يريفرهنگ جهانگان پرواضح است که ين بياز ا

؛ فرهنگ خود اضافه کرده بود به را ين فرهنگ مطالبيهم يز روا يبرده شده و سرور
  .آن اشاره شده است به خوشگو هتذکرو  ينصرآباد هتذکرچنانکه در 

شده درج  سروري فرهنگنام  جهانگيري منابعکه در  شود الزم است يادآوري
 فرهنگ جهانگيرياز ) ق  ١٠٢٨از  پستحرير سوم ( سروري فرهنگاست و همين طور در 

پايان  به ق ١٠٠٨در سال  فرهنگ جهانگيريالبتّه تحرير اول . ميان رفته است سخن به
 ق ١٠١٥که در سال  فرهنگ جهانگيريدر مأخذ  سروري فرهنگذکر . استرسيده 

 در تحرير اول فرهنگ ق ١٠٢٨البتّه سروري در سال . آور نيست ، تعجباستتأليف شده 
 اما دکتر ؛را در مأخذ کتاب خود آورد نگيريفرهنگ جهاکرد و نام  خود تجديد نظر

  :چنين اظهار تعجب کرده است ٢تنها متوجه اين مهم نشده، بلکه در عبارت ذيل حکمت نه
از در هندوستان پس از اطّالع  يد که ويآ ين برميچن ينصرآباده تذکراز «

ن يب ايل داده است و عجيخود را بسط و تفص ، فرهنگيريفرهنگ جهانگ
ز در عداد مأخذ يرا ن يکاشان يکتاب سرور يريفرهنگ جهانگکه صاحب است 
  .»کرده است ذکر خود

  يآثار سرور
 خود قولِ به ن کتابيا. است که ذکر آن رفت الفرس مجمعن يهم ين اثر سروريتر مهم
  :در اصفهان نگارش شده است ق ١٠٠٨سنده در سال ينو

                                                      
پس از تجديد نظر تهيه شده، اين عبارت  ق ١٠٢٨هاي تحرير سوم که در سال  در تمام نسخه  .١

  .٤٩٩-٥٠٠، ص ٢فهرست ريو، ج : موجود است، رک
  .، ص هشتاد و پنجبرهان قاطع ةمقدم  .٢



  الفرس مجمع ةمحمد قاسم سروري نگارند  ٥٥

  

ر اصحاب يضا تنوير بيو ضم اءارباب فطنت و ده يآرا يمعن يأبر ر ١اما بعد«
 هر بنديرالتقصيرالقلب، کثير کسير حقينماند که چون فق يمخف اءفطنت و ذک

در تتبع  »يسرور«به المتخلّص يکاشان محمد يقاسم بن حاج محمد يجان
ده بود و در ضمن آن البد کتب لغات عرب يار کوشيبالغت آثار اکابر بس اشعار

اج يشتر احتيلغت فرس ب به ده، اما چون تتبع اشعاريان بود، ديم و فرس آنچه در
 يق سبحانيو توف يد ربانييتأ به همت بر تفحص آن مصروف ساخت تا، باشد يم

  :ن استيشان ايا ٣يل اساميکه تفص ٢ثمان و الف شانزده نسخه هدر سن
  ؛يم قوام فاروقيف ابراهي، تأليرينامه احمد من شرف  :   اول
  ؛ين شمس فخريالمتکلّم ، افصحيار جماليمع  :   دوم
  ؛ي، حافظ اوبهالحباباةحتف  :   سوم

  ؛٤يين وفايحس هرسال  :   چهارم
  ؛يطوس ياسد بن احمد يابومنصور عل هرسال  :   پنجم
  ؛ين اصفهانيرزا شاه حسيبن م ميابراه هرسال  :   ششم
  ؛بن هندوشاه محمد هرسال  :   هفتم
  ؛دالفضاليمؤ  :   هشتم
  ؛يدانيالم يساماال يف يشرح سام  :   نهم
  ؛يابوحفص سغد هرسال  :   دهم

  ؛يدهلو محمدخان بدر  يف قاضي، تألالفضالةادا  :   ازدهمي

                                                      
  .١-٢، ص )چاپي( الفرس مجمع: رک  .١
  .است الفبايي و تاريخ تصنيف ترتيب داده نشده نظرها از  فهرست فرهنگ  .٢
چاپ  از اين جمله هفت کتاب يعني دوم، پنجم، هفتم، هشتم، سيزدهم، چهاردهم و شانزدهم به  .٣

 هطور در هند چاپ شده و چاپ عکسي نسخالس ط راقمسيزدهم و پانزدهم توس. رسيده است
 ؛بنده تهيه شده بود توسطانگليسي،  ل بهمفصّ همبا مقد) بريتانيا هموز هنسخ(بيروني  هصيدن هترجم
  .است هدر رفته مطبع گم شده و کوشش بنده به اما در

عليگره  اه اسالميدانشگ هترين نسخه اين فرهنگ را در مقاله چاپ شده در مجلّ بنده قديمي  .٤
  .ام معرفي کرده) ١- ٢ هشمار، ١٣  جلد(



  ٥٦  قند پارسي

  

، يحجاز يجا به نسخ يدر بعض. يحجاز يازياللغات منظوم ن جامع  :   دوازدهم
  ؛نوشته شده است يبخار

  ؛١ايگو نسخه زفان  :   زدهميس
  ؛يرونيحان بيابور ٢دنهيص هترجم  :   چهاردهم

نوشته  يترک به لغات را يکه معن يميوسف حليبن  اهللا لطف هنسخ  :   زدهمپان
  ؛است

  .٣»عراالشّ لسان  :   شانزدهم
 ه و آن رايته المجمعةصخالرا تحت عنوان  الفرس مجمعاز  يا خالصه يسرور

معنون کرد،  ير شاه عباس صفوينخست وز ياردوبار ٤گينام اعتمادالدوله حاتم ب به
 ق  ١٠١٨اين نسخه در . است ٥فرد از اين اثر در ملکيت آقاي اسفندياري هاي منحصر ب نسخه

  :ن آمده استيچن ٦ن خالصهيا هدر مقدم. شد يسيف رونويده سال پس از تأل يعني
 ديپرداخت، د باز الفرس مجمعف يچون از تأل يکاشان يسرور يبنده مذنب جان«

جهت آنکه  به ايوب است جاز در کالم مطلينکه ايا هواسط اران بهياز  يکه بعض
ات استشهاد و اعراب که صحت يشود، در نوشتن آن اب يفياجرت کاتب تخف در

                                                      
م   ١٩٨٩خدابخش، پتنا، هند در سال  ةکتابخان راطور الس تصحيح راقم اين کتاب بهو دوم جلد اول   .١

  .رساندچاپ  به
قلم ابوبکر کاساني  در هندوستان به) ٦٠٧-٣٣(الدين التتمش  بيروني در زمان سلطان شمس هصيدن  .٢

 ها قرار فارسي است، اين کتاب در شمار فرهنگنامه هاي ادويه به چون نام. سي ترجمه شدفار به
مطالب اين ) عراالشّ مصحح لسانمقدمه : رک(کراچي  هشامل مجموعه موز هنسخ هدر حاشي. گرفت

  .نقل شده است گويا زفانهاي  مقابل واژه ترجمه در
تصحيح کردم ) فلورانس ايتاليا هکراچي و نسخ هزمو هنسخ(بنده اين فرهنگ را از روي دو نسخه   .٣

  .چاپ رساند م به ١٩٩٥فرهنگ ايران آن را در سال  هکه خان
 پس از درگذشت او، پسرش ابوطالب بيگ بر. وزير شاه عباس بود ق ١٠١٩تا  ٩٩٩حاتم بيگ از   .٤

ه و براي غير  و ٨٢٧، ٧٥٥، ٧٢٣، ٤١٩-٢١ ، صعالم آراي عباسي: رک. وزارت مأمور شد هعهد
  .غيره و ٩٦٠، ٨٠٧، ٧٢٨ ص: پسرش، رک

.٢٢٢، ص ٢، ج سپهساالر ةفهرست مدرس  .٥
  .همان  .٦



  الفرس مجمع ةمحمد قاسم سروري نگارند  ٥٧

  

ن نسخه را از يشاهد ا هکند و چهر يلغت بدان منوط و مربوط است، حذف م
د که يف رسين ضعيخاطر ا به ن مقدماتيد ايسازد، بنابر تمه يعاطل م ربط يحلّ
مرقوم گردانم از آن نسخه که  يو مجملسم يبنو يا ح حروف، خالصهيتصح با

پس از آن نام شانزده (ن است يشان ايا يشانزده کتاب که اسام مؤلّف است از
آن لغات را مفصّل و لغات را مستشهد  يکه معان يجمع تا) کتاب درج شده

االستشهاد  که مجمل و محذوف يند و بعضيرجوع فرما الفرس مجمع به خواهند
جه کنند و زبان قلم را از انتخاب و قلم زبان را از ن خالصه تويخواهند بد

 »…ساختم المجمعةصخال به ن نسخه را موسوميا اعتراض قاصر و کوتاه سازند و
 ياوحد يام، تق برنخورده المجمعةصخالاز  يذکر به اگرچه تاکنون در آثار موجود

او . ه بوددست آورد آن به هرا دربار ياطّالعات ق ١٠٢٤تا  ١٠٢٢ يها ن ساليب در
  :١سدينو يم

ت سودمند و در يغا به است ساخته يو فرس فرهنگ يدر لغات در) يسرور(«
که  ييدر آن کتاب نموده که سهو و خطا يرات کلّييام استماع شد که تغين ايا

  .»ر داده باشديير آن هم تغيغ الفاظ و يبعض يواقع بوده از معان

  الفرس ر سوم از مجمعيتحر
ن يالد جمال يريفرهنگ جهانگ يقول خود سرور به شد،بالً اشاره که ق يهمان طور

 هران آورده شد و او امکان مطالعيا به از هند ق ١٠٢٨٢در سال  يرازيش ين انجويحس
امکان  يام ويدر همان ا. کردد نظر يافت و پس از آن کتاب خود را تجديآن را 
 نوشته يترک به لغات را يمعانکه  يف قراحصاريتأل ةغاللُّ شامل فرهنگدو  ي بهدسترس

                                                      
  .٧٧، ج ٢، ١ معارف ه، نيز مجل٣٢١ّ، ورق العاشقين عرفات  .١
، ج ژورنال بالخمن در ايشياتيک: ٢بقيه حاشيه  ؛٧دوم، ص  ه، ديباچ١پيشگفتار مصحح، ص : رک  .٢

 ,As 30 years, 1038: ، مثالً مالحظه کنيدشده است نوشته ق ١٠٣٨ سهواً ١٠٢٨جاي  بار به چند ٣٧

a seemed edition appeared, p. 12, vide also p. 16 .  



  ٥٨  قند پارسي

  

 همطالع و محمدن يلداءايخ ضيبن ش ٢ف موالنا محموديتأل عادهالسةحتففرهنگ و  ١است
  :ديگو ين باره ميدر ا يسرور. افتيآنها را 
ن يد، بنابرايتالحقِ افکار مصحح گرد به ح شد وام منقّيمرور ا به فين تأليچون ا«

د آن اتم و يشتر است و فواياعتبارش ب ،شود يام تمام مين ايکه در ا يا نسخه
ق گرداند تا يق رفيعزّ اسمه آن است که توف يکرم حضرت بار ي بهدواريام، اوفر

ه د ملبس گردد بمنّيلباس تجد به زيز مصحح شود و آن مجموع نيآن نسخ سابق ن
  .»وجوده

هار اظ د نظر وين بار در فرهنگ خود تجديسوم يبرا يآشکار است که سرور
. کندد نظر ين کتاب تجديسابق ا يها نسخهدرباره کرده است تا بتواند  يدواريام

ي ند که سروريگو يآنها م. اند سان دچار اشتباه شدهينو از تذکره يمتأسفانه بعض
را در آنجا مطالعه کرده و پس از آن فرهنگ خود  يريفرهنگ جهانگهندوستان رفته و  به
گونه آمده  نيا ٣يتذکره نصرآبادمثالً در . ر کرده استد نظير داده و در آن تجدييتغ

  :است
نظر گذاشته و فرهنگ  به را ين انجويالد ر جمالياما در هند که رفت فرهنگ م«

  .٤»مبسوط بنوشت
  :ل را افزوده استيمطلب ذ نيشيپ نقل قولِ به خوشگو

ان يم در مختصر از او يفرهنگ ،رانيشود که در ا يمستفاد م ينصرآباد هاز نوشت«
 ريکه م يريفرهنگ جهانگد و يهندوستان رس ي بهرياست، چون در عهد جهانگ

  .»بنوشت ينظر آورد، فرهنگ مبسوط به ،است ن انجو نوشتهيالد جمال
  .ادشده اعتبار ندارديان ين دو بيد ايبدون ترد

                                                      
  .دوم همان ةديباچ  .١
  .علوم اسالميه عليگره هبنده شامل مجلّ همقال: رک  .٢
  .٢٩١ص   .٣
  .٢١٩، ص ٢، تهران، ج سپهساالر ةفهرست مدرس  .٤



  الفرس مجمع ةمحمد قاسم سروري نگارند  ٥٩

  

ر يآنها در ضمن تحر يکه اسام يان شانزده فرهنگيم که در شود يادآوريالزم است 
شود  يده ميد يميوسف حلياهللا بن  درج است، نام کتاب لطف الفرس مجمعول کتاب ا

نام  ي بهگريس دينو ر سوم ذکر فرهنگينوشته است و در تحر يترک به لغات را يکه معان
ن يهم ياز رو يسرور. نوشته است يترک به لغات را يز معانيرفته که او ن يقراحصار

رِ اول و يتحردرباره  غاتلُّال شاملو  هعادالسةحتف، يريفرهنگ جهانگ يعنيسه فرهنگ 
 را الفرس مجمعنام  ي بهسان فرهنگ مبسوط نيبد. کردد نظر يتجد دوم اثر خود

 الفرس مجمعد نظر يدر تجد يريفرهنگ جهانگان سهم ين ميدر ا. دورنگارش درآ به
وان گفت که ت يم الفرس مجمع ر ازيسه تحر هردرباره . گر استيش از دو فرهنگ ديب

رِ سوم که يتحر و ق  ١٠١٨رِ دوم در سال ي، تحرق ١٠٠٨در سال آن  نخسترِ يتحر
نگارش درآمده  به شهر اصفهان ران و دريبعد در ا به ق ١٠٢٨در سال  ،تر است مفصّل
رِ سوم يدر مأخذ تحر يريفرهنگ جهانگو  يريرِ اول در مأخذ جهانگيتحر. است
  .١خورد يچشم م به الفرس مجمع

  الفرس مشخّصات مجمع
ات يحات، ابيو توض ياست که همراه معان يفارس ي بهفارس يا ن فرهنگ لغتنامهيا .١

  .ز دربرداردير را نخّأتم و ميشاهد از شاعران قد
 ٢يفرهنگ جعفرو  يمانيسل سرمهاق يس به ها بر حروف اول و آخر ب لغتيترت .٢

  .ره استيوغ
  .د شده استيها ق واژه شتريبل يمأخذ در ذ .٣
  .اند هشدنقد  ياز معان يبعض .٤
از کالم استادان  يت و اشتمال بر شواهد شعريجامع نظراز  الفرس مجمعهرحال  به

بهتر  ياز معان يو نقد بعض يان اسناد معانيو ذکر مأخذ نقل واژه و ب يکهن زبان فارس
                                                      

 در تهران در سال کتابفروشي علي اکبر علمي هسرماي کوشش محمد دبير سياقي به به سالفر مجمع  .١
  .ش در سه مجلّد چاپ شد  ١٣٤١/ق ١٣٣٨

 تصحيح سعيد حميديان، از طرف مرکز نشر تأليف محمد مقيم تويسرکاني به جعفري فرهنگ  .٢
  .ش چاپ شد ١٣٦٢دانشگاهي تهران در 



  ٦٠  قند پارسي

  

و  يت معانيها و جامع نظر تعداد واژه اگرچه از. است يفارس يها گر فرهنگيد از
سبب شواهد اشعار و ذکر سند و  به رسد، يبرهان قاطع نم يپا به ن اثريا ييب الفبايتتر
ت يقاً رعايدق ييب الفباين کتاب ترتيف ايکه در تأل از آنجا. دارد يبر آن برتر يمعان نقد

ل يمثالً در ذ ؛شود يمشکل مواجه م مورد نظر با هکردن واژ داينشده است، خواننده در پ
  :گونه است نيها ا ب واژهيمع االلف ترت باب االلف، الف

  ،ابستا -٨ارغا،  -٧اندرزا،  -٦ا، يارم - ٥اگرا،  -٤آسا،  -٣ا، يليا - ٢اندستا،  -١
  ،انوشا -١٤آشکارا،  -١٣اشنوا،  -١٢انگشتوا،  -١١رسا، يا - ١٠ستا، با -٩
  ،استروا -٢٠را، ياز -١٩ازارپا،  -١٨آشنا،  -١٧آذرفزا،  -١٦آوا،  - ١٥
  انگزوا، -٢٦الوا،  -٢٥ا، ياست - ٢٤ا، يابرکاک - ٢٣اشنا،  - ٢٢دست فزا، از - ٢١
ابا،  - ٣٣آرا،  - ٣٢، اياور - ٣١را، يانارگ - ٣٠ال، ياستق - ٢٩ا، يمياقل - ٢٨اژدها،  - ٢٧
  .ايانو - ٣٤

ب يها نظم و ترت سنده در نگارش واژهيقت است که نوين حقيانگر ايباال ب ١يها مثال
 ا مکسور فرق ويان الف با مد، الف مفتوح، مضموم يو م ت نکردهيرا رعا ياريمع و

 ب قبل ازيترت به اگرا، اندرزا و ابستا را يها واژه يرا ويز ؛ل نشده استئقا يرجحان
 ييب حروف الفبايکه براساس ترت يا، ارغا و استا نگاشته است، در حاليارم يها واژه
البتّه . شد يگرا، اندرزا و ابستا نوشته ما يها ب پس از واژهيترت به ديا، ارغا و استا بايارم
  .ها وجود دارد شتر فرهنگين اشکال در بيا

فرهنگ و  يمانيسل سرمهها مانند  گر فرهنگين فرهنگ و ديا يها يژگياز و يکي
افته، يک از حروف الفبا اختصاص ي هر به ن است که در هر باب کهيره ايوغ يجعفر
  :مثالً عنوان حرف ذال آمده است به يفصل

اسفندمذ، ، زذ، اهنوذ، اشنوذيا: ذال ختم شده است به ليذ يها واژه »الف«در باب 
  .رهيذ وغيذ، استانيذ، اشتاذ، انگارين جمشييابرقباذ، اسپهبذ، آ

، ذ، بخشوذ، باکفذ، باربذيباالذ، بشکل: ذال ختم شده است به ليلغات ذ» ب«در باب 
  .رهيذ وغيذ، بادغذ، بازخميهوذ، باليذ، برستاذ، برهوذ، بيبربذ، بسور: اذيبل

                                                      
  .٣، ص ١پيشگفتار مصحح، ج : رک  .١



  الفرس مجمع ةمحمد قاسم سروري نگارند  ٦١

  

، شداذيذ، پيذ، پايپان: ذال ختم شده است به ليذ يها واژه يپارس» پ«در باب 
  .رهيذ، وغيذ، پناهذ، پروليذ، پژوهيپخشوذ، پالوذ، پوذ، پناه

، ذ، توذيذ، تپيتند: ذال ختم شده است به ليذ هشد درج يها ز واژهين» ت«در باب 
  .رهيذ، توزذ وغيذ، توزيتبرزذ، ترنجذ، يتنبذ، ترنگذ، توف

  …ذ، جرانذيذ، جمشيجاو: ل با ذال آمده استيذ يها واژه» ج«در باب 
، چکاذ، چنبذ، چنگذ، چهرزاذ: ذال ختم شده است به ها ن واژهيز اين» چ«در باب 

  .ذيذ، چرويذ، چمانذ، چخيچفس
ذ، يشوذ، خلذ، خيذ، خايخنگ ب: ذال ختم شده است به ليذ يها واژه» خ«در باب 
  .رهيذ وغيذ، خساييذ، خسايذ، خوشيذ، خراذ، خرداذ، خوذ، خمانيخرشاذ، خو

  .کار گرفته شده است به زيکتاب ن يها گر بابيوه در دين شيا
 است که در يل هر حرف فصليدر ذ ياوحد يف تقيتأل يمانيسل سرمهدر فرهنگ 

سبب  به است که يمانيسل سرمهن همان يشود و ا يذال معجم ختم م به ل آن هر حرفيذ
ن زمان فرهنگ يدر هم. داده بود يرو يدياختالف شد ياوحد يو تق ين سروريآن ب
ل هر باب يذ ز درين فرهنگ نيف شده بود که در ايتأل ١يفرهنگ جعفرنام  ي بهگريد

ن کتاب بدون نقطه يا يها ذال يب آنکه تماميذال معجم است و عج به ها مختوم واژه
  .مده استمانند دال آ يعني

است که  ي، حرفيا ذال فارسي ٢که منظور از ذال معجمهاست ن نکته الزم يذکر ا
ان خود يم م دريپژوهان عصر قد شمندان و دانشياست و اند يفارس يها مخصوص واژه

  .ن دال مهمله و ذال معجمهيفرق گذاشتن ب يداشتند برا يا قاعده
  :٣سدينو يم بارهن يدر اخود  انيالصب نصابدر ) ق ٦٤٠: م( يابونصر فراه

                                                      
 فرهنگ و ق ١٠١٥قبل از سال  سليماني سرمهو  ق ١٠٠٨-١٠٢٨ هاي در سال سروري فرهنگ  .١

مقدمه : نويسي در قرن يازدهم، رک وضع فرهنگ ه، درباراست تأليف شده ق ١٠٤٠در سال  جعفري
  .بعد ، ص هجده بهجعفري فرهنگمصحح 

ش،  ١٣٧١، ، تهرانپارسي قندنام  نده بهمقاالت ب هشامل در مجموع» دال فارسي« همقال کنيد به نگاه  .٢
  .٤٩- ٨٨ ص

  .٦٥چاپ برلن، ص   .٣



  ٦٢  قند پارسي

  

ــان دال و ذال  ــرق ميـ ــي فـ ــان فارسـ   در زبـ
  بشــنو ايــن را و فصــاحت را بــدين منــوال دان

ــا حــرف علّــت ســاکني    آنکــه مــاقبلش بــود ب
  فـاذر آن را ذال خـوان   همچو بود و باد و بيد و

  حـرف علّـت سـاکني    آنکه ما قـبلش بـود بـي   
  انرا دال خـو  مرد و درد و زرد و برد، آن مچوه

 هدربار، نگاشته شد ق ٦٣٠ يکه در حوال ١المعجم در يس رازين شمس قيهمچن
  :دهد يح ميگونه توض نيحرف ذال ا

مفرد است که در اواخر کلمات  يد آن سه است، حرف مضارع و آن ذاليزاو«
ر يشنوذ، حرف ضم يذ، ميگو يذ، روذ، ميچنانک آ. غت مضارع گردانديفعل را ص

ر جماعت حاضران دهد، يضم هديکه در آخر کلمه فااست  يا و ذاليآن  و
ذ، حرف يذ، توانگريز باشد چنانک عالميذ و ربط را نيرو يذ، و مييآ يم چنانک

دعا دهد چنانک برساذ و  يباشد که در اواخر افعال معن يدعا و آن الف و ذال
ن است چنانک باذ و يل و از دو حروف مد يکيماقبل آن  که يدالو هر  …بدهاذ

ح متحرک است چنانک ياز حروف صح يکيا يذ يذ و کليد ذ، سوذ و شنوذ وشا
هر النّاءن و بلخ و ماورياند و در زبان غزن همه ذال معجمه نمذ و سبذ و دذ و آمذ

  .»ستيذال معجمه ن
  :ن قطعه آمده استيا ٢حافظ وانيددر 

  از بهر خاکبوس نمـودي فلـک سـجود     اعظم قوام دولت و دين آنک بـر درش 
  وجــود هدر نصــف مــاه ذيقعــد از عرصــ  آن وجود و آن عظمت زير خاک رفت با

  آمــد حــروف ســال وفــاتش اميــذ جــود  کـس  تا کس اميـد جـود نـدارد دگـر ز    
د با دال يذ، اميام يجا به است و اگر ٧٦٤براساس حروف ابجد » ذ جوديام«عدد 

. خواهد شد ٦٨خ يخوانده شود، آنگاه ماده تار) شود ين تلفّظ مچنانکه اآل(مهمله 
  .متداول بود يحافظ ذال معجمه در زبان فارس هن روشن است که در دوريبنابرا

                                                      
  .٢١٣چاپ مدرس رضوي، ص   .١
  .٣٦٦چاپ قزويني، ص   .٢



  الفرس مجمع ةمحمد قاسم سروري نگارند  ٦٣

  

در چند واژه مانند  فقطو  است ل شدهيدال مهمله تبد به حاضر ذال معجمه در حال
ت يره استفاده از ذال معجمه رعايرفتن، آذر، تذرو، کاغذ وغيگذاشتن، پذ، گذشتن

پژوهان و محقّقان اختالف نظر وجود  ان دانشيم ن تحول دريخ ايتار هدربار اما ؛شود يم
ذال معجمه در اواخر  يريکارگ ن باور است که بهيبر ا ١يقيعبدالستّار صد دکتر. دارد

از قرن  ٢ينيقزو محمد هامعلّ هگفت به که يدر حال. کامالً متوقف شد يقرن هشتم هجر
 ن رفت و ذال معجمهيب ج ازيتدر ه بهان ذال معجمه و دال مهمليفرق م بعد به هشتم

 يشاذ در فارس مانندپس از قرن هشتم استفاده از ذال معجمه . ل شديدال مهمله تبد به
 ييها يسينو آثار و دست يبعض به قات خودين نگارنده در تحقياما ا؛ وجود داشت

واتر ت به شده و در آنها ذال معجمه يسيرونو ق ٨٥٨برخورد کرده است که پس از سال 
  .آمده است

  :ل استيب ذيترت به ن آثارياز ا يبعض
رنده ين اثر مکرر دربرگيدرآباد، ايه حي، کتابخانه آصفق ٨١٨ ، مکتوبهوان حافظيد .١

  .ذال معجمه است
 ينيقزو هاممعروف است و علّ يخلخال هنسخ به که ق ٨٢٧ه ، مکتوبوان حافظيد .٢

ذال  يز داراين اثر نيت، ارا انتشار داده اس وان حافظيد هن نسخيهم يبرمبنا
  .است يفارس

  .ق ٨٣٤ه ، مکتوبيدهل يملّ هموز) مصور( يفردوس هشاهنام .٣
د چاپ يبار تجد که تاکنون هفت ق ٨٢٤ه گورگهپور، مکتوب ه، نسخوان حافظيد .٤

  .شده است
نواب  يشخص ه، ثبت در کتابخانين روميالد موالنا جالل يمثنو هنسخ .٥

  .ق  ٨٥٨ هبمکتو) گرهيعل(خان هللا ا رحمت
در زبان  يهجر توان گفت که استفاده از ذال معجمه تا اواسط قرن نهم يمن يبنابرا

ن يدر ا. ران متوقف شده استين حرف در ايج بوده و از آن پس استفاده از ايرا يفارس

                                                      
  .١٥١، ص ارمغان علمي  .١
  .، حاشيه ص نخ١، ج جهانگشاي جوينيتاريخ   .٢



  ٦٤  قند پارسي

  

 يفرهنگ جعفرو  يمانيسل سرمه، يسرور فرهنگمانند  يفارس يها صورت در فرهنگ
ذال  به با کلمات مختوم ياند، آوردن فصل نگارش درآمده ي بههجر ازدهميکه در قرن 

سان آن دوره ينو رسد که فرهنگ ينظر م به چنان. خواننده است يمعجمه باعث گمراه
و  ياسد لغت فرسچون  يميقد يها ن مطالب را از فرهنگيا قيبدون تحق

 يهن خود گمراياند که ا ثبت رسانده به فرهنگ خود کرده و در اخذ الفرس صحاح
بان يان اديم ن دال و ذال دريفرق ب هز درباريهندوستان ن در. دنبال داشته است به محقّق را

از اشعار  يدر بعض) ق  ٧٢٥: م( ير خسرو دهلويام. اختالف است يو شاعران تا حدود
که در اواخر قرن  ٢عراالشّ لساندر . ١ه ذال معجمه شمرده استيخود دال مهمله را قاف

که در  ايگو زفاننگاشته شده و در ) ق ٧٢٥-۷۹۰(روزشاه تغلق يف در عهد يهجر هشتم
ن اثر ذال ي، ذال معجمه وجود ندارد و در اه استر درآمديتحر هرشت به ق ٨٢٢٣حدود 
 ق ٨٦٥که پس از سال  ٤يرينامه من شرفاما در . ل شده استيدال مهمله تبد به معجم
 يحال آنکه در بعض. رفته شده استکار گ به ان دال و ذاليق ميتفر هل شد، قاعديتکم

ذال معجمه وجود ) يافغانستان فعل(هر و شرق خراسان النّاءماور شده در سيآثار رونو
  :برد ل ناميشده ذ سيتوان از آثار رونو يان مين ميدر ا. ندارد
 هاز رسال يو انتخاب) ق ٨٢٢: م(پارسا  محمدخواجه  يشامل انشا يا مجموعه )١

 ق ٧٩٥در سال ) هرماوراءالنّ(که در اوش  يسمرقند نگارش ابوالقاسم يحنف
  .است ٥س شدهيرونو

                                                      
  .ح ٥٧، ص قند پارسي  .١
  .١٩٩٥چاپي، دهلي نو،  هنسخ ةمقدم: رک  .٢
تصحيح  ، اين فرهنگ به٦مقاله، جلد اول، ص  هقلم نگارند ، به)چاپي( گويا زفانگ فرهن ةممقد: رک  .٣

 چاپ رسيده م به  ١٩٩٧و جلد دوم در م   ١٩٨٩پتنا در ، خدابخش هطور از طرف کتابخانالس راقم
  .است

  .ح ٥٧، ص قند پارسي  .٤
  .بعد به ٢٢١، ص ارمغان علميدکتر مهدي بياني در  همقال: رک  .٥
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 ق ٨٤٢د، مورخ ين جمشيالد اثيف غيتأل يچ خاقانيشده از ز سيرونو هنسخ )٢
سلطان  خطِّ يي بهها ادداشتين نسخه شامل يا. درآباديه حيآصف ةکتابخان ثبت در

  .است ١گيالغ ب
که ) ق ٧٩١: م(ن نقشبند يهاءالدف خواجه بيتأل ٢نيالطالب سياناز  يا نسخه )٣

 هو در کتابخان کرده است يسيرونوآن را  ق ٨٥٦در سال  يعبدالرحمن جام
  .شود يم يشهر پتنا نگهدار خدابخش در

 نيالد نيخواجه مع ِّخط هکه ب يرازين عبداهللا شيالد ليف اصيتأل ٣الدرر درج هنسخ )٤
 در شهر ق ٨٦٣-۸ ياه ان ساليمر ن دين مسکين و معيمع به متخلّص يهرو

  .هرات کتابت شده است
شماره  به خدابخش هشده در کتابخان ثبت يجام ٤الذهبةسلسلاز  يا در نسخه )٥

ن يالداءيتولّد پسرش ض هل را درباريخ ذيتار هماد هخط شاعر که قطع به ١٨٥
  :وسف آورده استي

  برج سعد او طالع سهيلي شد ز
که ناظم قطعه از  يدر حال. د شذ باشديد باان دال و ذال، شُيق ميتفر هبر قاعد بنا
ن يبدون شک استفاده از ذال معجمه در ا. خ را مشخّص کرده استيتار شُد هکلم

  .دوره منسوخ شده بود
 ازدهمي هکه در سد ييها ذال معجمه در فرهنگ يريکارگ نکه بهيکالم ا هخالص

ن يص مهم ايز نقاا يکين ياعتبار ساقط است و ا هنگارش درآمده، از درج ي بههجر
  .است ها نامه لغت

                                                      
  ،است بنده که هنوز چاپ نشده هرسال، Timurid Manuscripts in Indian Collection: رک  .١

  .٢٣- ٦ص 
  ،است بنده که هنوز چاپ نشده هرسال، Timurid Manuscripts in Indian Collection: رک  .٢

  .٢٣- ٦ص 
  .همان  .٣
  .٦١، ص قند پارسيکتاب : نيز رک ؛همان  .٤
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  يگر سروريآثار د
 يز بر کالم شعراين ييها شرح ي، سرور١االشعارةصخال هنگارند يکاش ياعتقاد تق به

اما در حال حاضر  ؛از آنها بود يکي يگنجو ينظاممختلف نوشته بود که فرهنگ اشعار 
، شناس مشهور قشر ،٢بالخمن. ستيها در دست ن ن فرهنگيک از اي چياز ه ياثر

 يکاشان يسرور يو. گر اشتباه گرفته استيکديرا با  يترک يو سرور يکاشان يسرور
مترجم  يترک يکه سرور يدر حال است؛ کرده يمعرف يگلستان سعد يمترجم عرب را
 ق ٩٦٩در سال  يو. بود يترک يبن شعبان سرور يو نام کاملش مصطف بود ن اثريا
 يها گفته به هبا توج. را وداع گفته بود يفان دار يشانکا يشتر از سروريپ يليخ يعني
مردود  دين قول بالخمن را بايره ايوغ ٥فهيخل يو حاج ٤يرازيوسف شي، ابن ٣وير

  .شمرد
شده  يگردآور ياز و يوانيست که ديز داشت، گرچه معلوم نيطبع شعر ن يسرور

ذوق  هدربار ياصفهان يتق. آمده است يو به منسوب يها شعر از تذکره يباشد، در بعض
  :است ٦گونه نوشته نيا يو يشاعر
 زند، اما ياز او سر م يبرحسب اتّفاق مصرع يوسط دارد، گاه يدر شعر طبع«

ها منقول  ار گذشته از اشعارش که در تذکرهين بسيده و بر دواويار دياشعار بس
 ييها ونهاز آنها نم يان قدرت داشته و بعضيشود که او بر زبان و ب ياست، ظاهر م
  .»باشد يع ميهات و استعارات بدايو تشب ياليل و نازک خيتخ يدلکش از بلند

 :٧ل آمده استيدر ذ يچند نمونه از اشعار سرور
  چو صحرا کوه غم در دل گرفتم  صحراي غمت منـزل گـرفتم   به

                                                      
  .٤٩٨، ص ٢ريو ج : ، نيز رک٩٦٩ورق   .١
  .١٦، ص ٣٧ ايشياتيک ژورنال  .٢
  .٤٧٩، ص فهرست عربي ؛٤٩٨، ص ٢، ج فهرست سپهساالر  .٣
  .متن و حاشيه ٢٢٠، ص ٢، ج فهرست سپهساالر  .٤
  .فهرست سپهساالر، نيز ١٥٥٨ص   .٥
  .الف ٣٢١، ورق عرفات  .٦
  .منقول است عراالشّ رياض، العالمةمرآ، نصرآبادي، نظم گزيدهاين اشعار از عرفات،   .٧
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  چو حسرت راه بر محمل گـرفتم   چو طاقت ناقه را از پـي دويـدم  
  دســتي دامــن قاتــل گــرفتم بــه  دسـتي دامـن جـان    دم بسمل به

  يالينازک خ هنمون
  جان حصار کنم خاک آن کف پـارا  ز  زرشک آنکه صبا را بر آن گذر باشـد 

*  
  پس از من مهر رويش سر زند چون نورم از تربـت 

  که نتوان کرد پنهـان زيـر گـل خورشـيد تابـان را     
*  

ــي   صدبار دفع چشم بد از سوز خود دمي هب ــش دل م ــپند آت ــن س ــويدا راک   م س
*  

  بر سر شـمع مـزار خـود مـرا آرام نيسـت       وش ها لرزم از بيم فراقت شعله که شب بس
*  

  سروري نقد جان در پايش افشانم ولـي ترسـم  
ــا  ــاي جان   را نکــه آســيبي رســاند از گرانــي پ

*  
  گذشـته  يتيم و خوني و از سـر   بترسيد از سرشک من که باشد

  اشعار مصنوع
ــه ــا غنچ ــبن اي ز ت ــکفت گل ــواييم ش   رس

  بس خارها که در دل پر خون شکسته شـد 
  کرد آن خودکام عرض کام خواهي کي به تا دال

  براي صيد دشنامش دعا را دام خواهي کرد
ــيحا را     ــز مس ــد معج ــده کن ــو زن ــب ت   ل

ــه ــدت ب ــوبي را  ق ــال ط ــاند نه ــاک نش   خ
ــا    ــرآرزوي م ــود دل پ ــون ش ــد خ ــا چن   ت

  تــا چنــد آب ديــده شــود آبــروي مــا     



  ٦٨  قند پارسي

  

  عيه و استعاره بديتشب
  گفتم صبحي نهفته در شام  زير زلف ديـدم  نرويش چو

* 
  ايـم  از مشرق صفا شب تاري گرفته  ايم ايم و زلف نگاري گرفته دل داده

  ک قطعهي هم نياو 
  سـر و تـن   پشت بيگوژحيله آن  امان ز  صدق امانت گـزين کـه تـا يـابي     دال به

  کنار صفحه پر از گوهر خوشاب سـخن   ر دمکند ه چو خامه باش که نگرفته مي

  يک رباعينک يا
  کس را نشود مقـام عرفـان مسـکن     دامـن پيـر زدن   دسـت طلـب بـه    بي

  سر در قدم راست روي چون سـوزن   چون رشته که نگشود رهش تا ننهاد
 يص سروراگرچه شاعر بوده و با تخلّ يقاسم سرور محمدد نوشت که يدر آخر با

 اشعار يها ها آمده و نمونه تذکره شتريبدر  يذکر و ليدلن يهم به ست وسروده ا ياشعار
 يازدهم هجريعنوان مؤلّف معروف قرن  به او، شهرت است شده ها ذکر ز در تذکرهياو ن

  .است الفرس مجمع فرهنگاعتبار  به فقط
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