
 

  فارسی نویس فرهنگدست
 شناسیشرق ۀددر کتابخانۀ دانشک

 (Ms. O 174پترزبورگ )دانشگاه دولتی سنت

 (وین، اتریشدانشگاه ) احسان شواربی

اعر الدین محمد اوحدی َبلیانی، ادیوب و شوتقی زا سرمۀ سليمانیفرهنگ فارسی به فارسی 
ایون  مصونفاسوت.  عرفـات العاشـقينمشوهور  ۀراوایل قرن یازدهم هجری و صاحب تذک

چنوین  او ۀوشوی و استهدکرمدخل را به ترتیب حرب اول و آخر فارسی  ۀژوا ۱۱۱۱فرهنگ 
از قورون کوه و از آوردن شواهد منظوم، چنان هداآن ارا ه د ی ازبوده که ذیل هر واژه تنها تعریف

 .استهبوده، پرهیز کرد رایجیسی فارسی نوفرهنگ قدیم در
و در آقای دکتور محموود مودبری  اهتمامبه ، ۸۳۱۳سال  به ،تصحیح انتقادی این فرهنگ

به طبع رسوید. مصوحح از دو نسوخۀ خفوی سلسلۀ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در تهران 
. مقدمه و استهددر کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران و کتابخانۀ ملک در تهران بهره بر محفوظ

 )صوفحۀ بیسوت( اشکه مصحح در مقدمه. چناناستهانجامۀ کتا  در این هر دو نسخه افتاد
موجوود  پترزبورگ کنوونی(لنینگوراد )سونتدر  فرهنگدیگری از این  نویسدستذکر کرده، 

را بدان نسوخه دسوترس نبووده و از مقابلوۀ آن بوا نسوخ متأسفانه مصحح کتا   لیکن ،است
 .استهتهران محروم ماند محفوظ در

به قلوم اسوتاد دکتور « سرمۀ سليمانیبرگی از مقدمۀ »، یادداشتی با عنوان ۸۳۱۵در سال 
، در ایون منتشر شد. آقای دکتر صادقی نویسیفرهنگمجلۀ  جلد سوم اشرب صادقی درعلی

از ای از رونوشت قلموی اسوتاد فقیود خوانم دکتور لیودیا اسومیرُنوا نسخۀ ویراسته یادداشت،
. استهاندبه چاپ رس ،ای موجزبا حواشی و مقدمهرا،  پترزبورگصفحۀ نخست نسخۀ سنت

از آنجا که اصل نسخه یا تصویر آن در دسترس ایشان نبوده، همچنان نقاط مبهمی در  ،لیکن
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ای شود انتشار یادداشت آقای دکتر صادقی بهانه .استهباقی ماند سرمۀ سليمانیمتن مقدمۀ 
م و بوه تشوویق گیورب سرمۀ سليمانی نویسدست سراد ازسفرهایم به پترزبورگ تا در یکی از 

دو سال پی  از این، تحریر انگلیسی یادداشت حاضر، بوا  ایشان یادداشت حاضر را بنویسم.
نگوواری شناسووی و قومانسان ۀموووز های شــرقینویسدســتهووای جز ووی، در مجلووۀ تفاوت

 .(Shavarebi 2018)است نتشر شدهپترزبورگ مفرهنگستان علوم روسیه در سنت
 ۀهای خفوی کتابخانوۀ دانشوکددر بخ  نسخه Ms. O 174 ۀربا شما نویسدستاین 

 ,Salemann et Rosen 1888, pp. 9) شودپترزبورگ نگهداری میشناسی دانشگاه دولتی سنتشرق

 ۀددانشوک و بررسی آن در کتابخانۀ اصل نسخه دیدنموفق به  ۸۳۵۳. در اوایل بهار سال (16
بور  از ایون روی،شدم و از چند صفحۀ ابتدا و انتهای آن تصاویری تهیه کوردم.  شناسیشرق

یس کتابخانوۀ  ومیالنوا آزارکینوا، ر دکتوردریوغ خوانم بی مساعدتاز که دانم می خود واجب
انتشار آنها در  ۀزدر تهیۀ تصاویر و اجا پترزبورگ،دانشگاه دولتی سنتشناسی شرق ۀددانشک

شناسوی ایون خانم دکتر ُالگا یاستِرُبوا، اسوتادیار بخو  ایرانمفید راهنمایی  از ۀ حاضر،مقال
و نیوز از پترزبورگ، کتابخانوۀ ملوی روسویه در سونت نسوخ خفویدانشکده و کتابدار بخ  

همکاری سودمند خانم یکاِترینا باالِشنُکوا، استادیار بخ  مفالعات آسیای مرکزی و قفقواز 
 صمیمانه سپاسگزاری کنم.پترزبورگ، ی سنتشناسشرق ۀددانشک

 است که تا کنون شوناخته سرمۀ سليمانیپترزبورگ تنها نسخۀ کامل فرهنگ  نویسدست
بوه خوط نسوتعلیق خوانوا کتابوت شوده، لویکن کاتوب آن برگ  ۸۱۴در این نسخه متن شده. 

. از اسوتهدانستدرست نمی فارسی زبان نبوده ومحققًا فارسیسواد بوده و بسیار کم بدبختانه
اغوالط امالیوی و  کثورتاعتماد است و  قابل مغلوط و غیر بسیاراین روست که سراسر متن 

 صوحیحدرک  ها در بسیاری از موارد به حدی است که موانعافتادگی حروب و نقاط و سرکج
های دیگور در آغواز و انجوام کتوا  این نسخه تکمیل نقای  نسخه ۀدشود. تنها فایمتن می

ایون حورب  بوه متصور نیست. در باقی متن، اگر حرب برای این نسخهبرتری دیگری  و است
دگرگوونی در تصحیح دکتر مودبری مقابلوه کنویم، بعیود اسوت  شدهبا نسخ استفادهنسخه را 
حدر متن  چندانی کوه اگور در  کوردتووان اظهوار فرهنگ حادث شود. به صوراحت می مصحَّ

بوود، نوه ز نسخۀ پترزبورگ در اختیار مصوحح میتصویری ا سرمۀ سليمانیهنگام تصحیح 
را بوه ، بلکه زحمت تصوحیح موتن داشتدر پی نمیتنها فایدتی جز تکمیل مقدمه و انجامه 

و اسوبا   دکوردوچنودان موی حاشیۀ صفحاتنسخۀ پترزبورگ در  ۀرکثیدرج اغالط  واسفۀ
 .شدفایده میزیادت حجم کتا  چاپی از حیث حواشی بی
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کوه  استه، چند یادداشت و اثر مهر بر جای ماند(fol. 1a) این نسخهبر صفحۀ نخست 
از دست به دست شدن نسخه در مقواطع زموانی گونواگون حکایوت دارد. یادداشوت بواالی 

(، ؟( بن ابوالفتوح المونجم )؟ترا  )من متملکات عبد االقل ابی»صفحه از این قرار است: 
ارقوام یکوان و دهگواِن سوال ایون « .م سونۀ ...المعظ به تاریخ روز دوشنبه هفتم شهر شعبان

ارقوام نمایود، اموا می ۳۱یوا  ۲۱قابل تشوخی  اسوت و چیوزی شوبیه  دشواریهیادداشت ب
. بنا بر سنجِ  روز هفته )دوشنبه( با تاریخ روز و ماه استهکلی افتادصدگان و هزارگان آن به

 ده باشود. البتوه ایون بازسوازِی بو ۸۱۳۱توان گمان برد که سال مورد نظر )هفتم شعبان(، می
نداریم. در جانوب راسوِت ایون  یا سقم آن صحت ال برنیست و مدرکی د ی بی حدس ارقام

که رنگ آن پخ  شده و متون  خوانوا  شود،مشاهده مییادداشت، اثر مهری با جوهر سیاه 
 ۸۵ الثوانی ربیوع ۸۳»بودین قورار:  ،اسوتهتر، یادداشت کوتاه دیگری آمدنیست. کمی پایین

مهوِر ذیوِل ایون یادداشوت نیوز پخو  شوده و نوشوتۀ آن محوو  جوهر اثورِ « .عرض دیده شد
قود  .هوو». یادداشت دیگری که در زیر دو یادداشت پیشین آموده چنوین اسوت: استهگردید

این یادداشت، اثور  یردر ز« .۸۸۸۴شهر رجب المرجب  ۸۱انتقل الی اقل عباد الله الغنی فی
تووان تشوخی  داد، را می« محمودباقر»که در انتهای نوشتۀ آن نوام مهری دو بار تکرار شده 

با مرّکوب « مالکه و قابضه»تر، عبارت دشواری قابل قرا ت است. کمی پایینولی باقی متن به
بوا  و ، اثر مهر مدّوری به رنوگ قرموزعبارت نایقرمز نوشته شده، اما فاقد تاریخ است. ذیل 

نصور مون اللوه و فوتح »باال و پایین آن حامل جملۀ  . سفراستهمتنی در سه سفر حک شد
. بر حاشیۀ جانب چو  استهنوشته شد...« فقیر محمد »است و در سفر میانی نام « قریب

کوه ظواهرًا دسوتور تهیوۀ  ،شوده درجیادداشتی در حدود بیست سفِر کوتاه افقی  ،این صفحه
 است. وو شاید یک دارووو ای ماده

حامل نشوان عقوا  دوَسور امپراتووری  ،هری با جوهر سیاهمُ اثر در وسط همین صفحه، 
]متعلق » بارتع الخط قدیم روسی،، که در زیر این نشان، با رسماسته، بر جای ماندروسیه
 Библіотеки Императорскаго)« کتابخانوووۀ دانشوووگاه سووولفنتی قوووازانبوووه[ 

Казанскаго Университета،) د کوه ایون دهو. این مهر نشوان میاستهبر جای ماند
پترزبورگ، در دوران روسیۀ تزاری برای به سنت انتقالبه روسیه و پی  از  ورودنسخه، پس از 

ایون  .استهشددر تاتارستان نگهداری می)کازان( مدتی در کتابخانۀ دانشگاه سلفنتی قازان 
پترزبورگ در کتابخانۀ دانشوگاه سونت« مجموعۀ قازان»نسخه یکی از نسخ خفی مشهور به 

تزار نیکاالی یکم مبنی  ۸۱۱۳اکتبر  ۲۲ت. این مجموعۀ نسخ خفی، در پی فرمان مور  اس
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هوای مسوتقلی بورای زبان ۀدشناسی در پایتخت و برپایی دانشوکبر گسترش مفالعات شرق
، تحت نظارت یوسیف ُگتوالد، از ۸۱۱۱پترزبورگ، در سال شرقی در دانشگاه سلفنتی سنت

اوت  ۲۲ان راهی پایتخت امپراتووری روسویه شود و در تواریخ کتابخانۀ دانشگاه سلفنتی قاز
« مجموعوۀ قوازان»نسخ خفوی  ۀر)درباپترزبورگ رسید به کتابخانۀ دانشگاه سلفنتی سنت ۸۱۱۱

 Abdullaeva 2013; Образцов и Азаркина 2016; Obraztsov, Azarkina, and Slesarevبنگریود بوه: 

با جوهر آبوی  ۸۳۱۸و  ۸۵۳۳ ثبت ۀردو شما ،ۀ نخستدر حاشیۀ سمت راست صفح .(2018
 ،اند. در حاشیۀ مرمتی این صوفحهنوشته شده که هر دو شماره را بعدًا با جوهر قرمز خط زده

 ۀرشوما»، که از این قرار اسوت: هثبت دیگری به روسی با جوهر آبی درج شد ۀرتاریخ و شما
یعنوی  ثبت فعلوی نسوخه ۀرانهایتًا، در پایین همین صفحه، شم«. ۸۵۳۱وو سال  ۸۱۱۱ثبت 

Ms. O 174 استهبا جوهر سیاه نوشته شد. 
گواهی  (fol. 1b) مقدمۀ فرهنگ نخسِت  صفحۀ چیوزی جوز تحمیدیوه نیسوت و هویچ آ

ایون  ۀددهد. در انجامۀ کتا ، در با  فایفرهنگ یا مؤلف آن به دست نمی ۀرسودمندی دربا
. خوتم کوالم ده اسوتهکوتواه آمدسخنی  ،فرهنگ و علت پرهیز مؤلف از نقل شواهد منظوم

انجامۀ این نسخه به دست دادِن تاریخ اتمام کتا  است کوه  ۀدترین فایبیت شعر است. مهم
، (fol. 157a) تا کنون محل پرس  و گمان مانده بود. در مصراد پایانِی شعر انتهای انجاموه

ذکور « مانیبدیوده هسوت ِبوه ]از[ سورمۀ سولی»تواریخ تاریخ اتمام کتا  بوه صوورت مواده
. قوباًل که قابل اعتنا نیسوت استهنوشته شد ۱۱۱. در نسخه، زیر این مصراد عدد استهشد

را دریافته بوود، ولوی موفوق بوه تصوحیح  ۱۱۱اساس بودن عدد درستی بینیز کارل زاِلمان به
اگر تصحیح  .(Salemann 1884, S. 76)تاریخ و کشف تاریخ تألیف کتا  نشده بود مصراد ماده

د ارزش حوروب بوه حسوا  وجمومتاریخ، یعنی از مصراد پایانی درست باشد، عدد ماده ما
هجوری در  ۵۴۳است. اوحدی بلیانی، به گفتۀ خودش، در سوم محوّرم  ۸۱۸۸ابجد، برابر با 

گواهی  لیکن. استهاصفهان متولد شد در دسوت  مووثقیاز طوول عمور و تواریخ وفوات او آ
، کوه حواکی از مانده ر جایهجری ب ۸۱۳۵و  ۸۱۳۱ هاینیست. از وی اشعاری موّر  سال

در . سوه و چهوار( فحات، صوسـرمۀ سـليمانی مصحح)بنگرید به مقدمۀ  حیات او در آن سالها است
 ۸۱۱۱تاریخ وفات اوحودی سوال  ،(۳۳ فحۀ)صو عبدالغنی خان صاحب غنی یتککر  الشعرا
تناقضوی بوا  ۀ سليمانیسرمتاریخ انجامۀ فرهنگ . با این اوصاب، مادهاستهدشهجری ثبت 

در مقدموۀ مصوحح، ) سـرمۀ سـليمانیاحوال اوحدی ندارد. پی  از ایون، مصوحِح  معلومات
، توألیف فرهنوگ عرفـات العاشـقين ۀر، بنا بر شواهد موجود در توذک(۱پانزده، پانوشت  فحۀص
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هجوری  ۸۱۸۱توا  ۸۱۱۵های را به زمان اقامت مؤلف در اصفهان میان سوال سرمۀ سليمانی
در انجامۀ نسوخۀ پترزبوورگ ایون فورض را  ۸۱۸۸تاریخ کرده بود. اکنون، کشف مادهمنتسب 
 .دهده دست میکند و تاریخ دقیق اتمام نگارش کتا  را بتأیید می

، تاریخ و محل استنسا  نسخه چنوین (fol. 157b) بر پشت صفحۀ پایانِی انجامۀ کتا 
شهر جموادی االولوی  ۲۳ه تاریخ کتا  سرمۀ سلیمانی در علم لغه فرس ب: »استهثبت شد

( صانها الله تعالی عن الحدثان نویسانیده شد. والله الموفق کذاملتان ) ۀرفاخ ۀددر بل ۸۱۱۸
از  شوود.از آن به بعد، متن نامرتبفی به زبوان عربوی در هموین صوفحه آغواز می «.بمفالعته

احتموااًل ام فرهنوگ و قورن پوس از اتموآید که این نسخه دقیقًا نیمبرمیچنین  مذکورعبارت 
محول کتابوت نسوخه  ۀر. دربااستهکتابت شد فرهنگ ِف صنم پس از وفاِت  حدود یک دهه

 اسوته، زیرا متأسفانه نام محل کتابت در نسخه بدون نقفه نوشته شدنظر قفعی دادتوان نمی
ترین صورتی کوه بورای خووان  ماند. محتملو صحت خوان  این نام محل تردید باقی می

، اگر درست باشد، اتفاقوًا گمانتوان پیشنهاد کرد شهر ملتان در پنجا  است. این ام میاین ن
 .اوفقر سواد فارسی شاهدی باشد بر بیگانگی کاتب با متن و تواند می

بور پایوۀ نسوخۀ  سرمۀ سليمانیای از آغاز مقدمه و انجامۀ فرهنگ ، متن ویراستههدر ادام
چواپ دکتور  مرجوعهای هوای نسوخهشود تا افتادگیپترزبورگ به دست داده میکامل سنت

مدبری رفع گردد. در تصحیح صفحۀ نخسِت مقدمۀ کتوا ، موواردی کوه بوا ویورای  دکتور 
شود. تصحیح و رفع برخی اشوکاالت موتِن انجاموه صادقی متفاوت است در حاشیه ذکر می

قلعه و صفری آقعلی  مقامی،دکتر احمدرضا قا م آقایان های صا بحدسمرهون تیزبینی و 
 ،در پایاِن این یادداشتسپاسگزارم.  دریغشانیاری بی از ایشان برای .پور استمسعود راستی

 .شودمیهای ابتدا و انتهای نسخۀ پترزبورگ آورده تصاویر صفحه
*** 
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  مقدمۀ کتاب
[fol. 1b] 

 1فرهنگ سروری یا کتاب سرمۀ سلیمانی
 بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

جودیر.  ةباالجابو قودیر و یءانک علی کل شو 3ا ناعفشزادنا و االنبیاء  2الّلهم ]اجعل[ التقوی
نکتی کوه  5آوری، یعنی بلبالن گلستان کمال، و نکوترالبیان زبانکه متکلمان بدیع 1تیلغبهتر 

 3بیوان را بوه آناللسان سخنوری، یعنی طوطیان شکرستان مقال، زبان بالغت4منشیان غریب
شوکر و سوتای  احدیسوت پروردگوار  ،نشان را به آن مترنم فرماینودم و لسان فصاحتمتکل

ارادت  11قدرته، کوه بوه اقتضوای 10واحدی آمرزگار عظمت 9و حمد و نیای  ،عظمته 8جّلت
، کوه ذات مفلوق معوّرا از لبواس تقیودات اسوما]ء[ و 12ازلی نقفۀ تعّین مدار وجود بیرنگ 

، ابوداد 13مخوزون 14در حین ظهوور کنوز 15ب ]و[ نونالتیام کا 11، به مجرد13صفات ]است[
به لغوت اهول  18[fol. 2a]که  ،دیوان با برکات وجود و اختراد کلمات متبرکات غیب و شهود

                                                      
ظاهرًا در رونوشت خانم دکتر اسمیرنوا این نام به صورت سرمۀ سلفانی ثبت شده بوده و به همین شکل به ویرای   .1

 سازد.موجه میتا حدی ای است که این بدخوانی را ب به گونهاست. البته سبک نگارش کاتدکتر صادقی راه یافته
 .یڡت. اصل: 2
 . اصل: قڡانیا.3
تصوحیح شوده « لغتوی»یاد استاد عبواس زریوا  بوه . اصل: نعتی؛ در ویرای  دکتر صادقی این واژه به نقل از زنده4

 است.
را « نکوترین»حتمااًل باید صفت عالی ، ا«بهتر لغتی»ترین؛ به جهت حفظ سجع متن و به قیاس عبارت نکو. اصل: 5

 تصحیح کرد.« نکوتر»نیز به صفت تفضیلی 
 است.تصحیح شده« عذ »در ویرای  دکتر صادقی به نقل از استاد زریا  به  .6
 )اصل: بان( افتاده است.« به آن»در متن دکتر صادقی  .7
 . اصل: جل؛ تصحیح از دکتر صادقی است.8
 کتر صادقی است.. اصل: ثنای ؛ تصحیح از د9

و « جلوت عظمتوه». اصل: عظیم؛ تصحیح از دکتر صادقی اسوت. ازآنجاکوه اشوتباه یکسوانی در هور دو عبوارت 10
 رود که این اشتباه از مؤلف باشد.ر  داده، احتمال تصحیف کاتب بسیار کم است و گمان می« عظمت قدرته»

 .۸، پانوشت ۸پ دکتر مدبری، صفحۀ شود؛ بنگرید به چانسخۀ کتابخانۀ ملک از اینجا شرود می .11
)در « بیورنگی »صوورت ؛ نسخۀ کتابخانۀ ملک: یرنگی ؛ در ویرای  دکتر صادقی این واژه بوهنكبش. اصل: نیر12

 است.حاشیه: شاید بیرنگ ( تصحیح شده
 است.بر اساس نسخۀ ملک، به اعتبار چاپ دکتر مدبری، افزوده شده« است» .13
 . اصل: بمحرد.14
 .نبوب. اصل: 15
 . اصل: که؛ تصحیح بر اساس نسخۀ کتابخانۀ ملک است.16
 . اصل: محزون.17
شود و افتادگی ابتدای آن دقیقًا برابور بوا صوفحۀ اول نسوخۀ پترزبوورگ نسخۀ دانشگاه تهران از همین جا آغاز می .18
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بر وجه احسون فرموود  ،است 2و هابفه 1تحقیق عبارت از اعیان ثابته و محیط و مرکز صاعده
 آفرین فتبارک الله احسن ]الو[وخالقین. ...

 انجامۀ کتاب
[fol. 156a]  االخووان: اسوتدعا از اهول  ة. وصی3... اعلم بالصوا  والیه المرجع والمآ
یوا  ]ء[که اگر در این مختصر اسمی از اسوما 5و انصاب که عرفای زمان معرفتند آنست 1تمیز

، در 8( گرفتوهکذاِسَمِت دوردویدن ) ةبدیع ةاو مصلح ةلفیف 3ةفرس لنکت4لفظی از الفاظ غیر
در کوام خموشوی  10کشیده شده باشد، زبان اعتراض نسبت به قا ل 9یسَرر فرسلک ُدَر]ر[ ُغ 

 13اما باطنًا از فایده خالی نیست. و چون شواهد ،12که اگرچه ظاهرًا ناشایست است ،11کشند
کالم درین مرام بود،  14ساختن موجب تفویل 15اسناد شعری ملبس 11این لغات را ]به ز[یور

لباس اسوتدالل  22او را از 21الفاظ 20خفانکه سیه ،19، در اختصار کوشیده18علی ذلک 13بناءً 
حاجوت مشواطه : »2و مبّرا جلوه داد )کذا(، چنانکه فرمود]ه[انود د 1شعری معّری 23و اسناد

                                                      
 ۀ.. اصل: ساعد1
 . اصل: هابط.2
« والله اعلم بالصوا  والله مرجوع والموآ »رسد: ه پایان میاصل: مات. متن ویراستۀ دکتر مدبری با این جمله ب .3

 (.۲۱۱)صفحۀ 
  اصل: نمیر. .4
 اسوت. اصل: معرفووند .5
 اصل: عور. .6
 اصل: للکنته. .7
 اصل: رفته. .8
 شی.فراصل: . 9

 .بفابل بتبساصل:  .10
 . اصل: خموسی کنید.11
 . اصل: ناساسوست.12
 . اصل: ساهد.13
 .بور. اصل: 14
 .لیسب. اصل: 15
 . اصل: بفویل.16
 .ببا. اصل: 17
 . اصل: دلک.18
 .کوسیده احبطبار. اصل: 19
 . اصل: سعه حفان.20
 . اصل: الفاط.21
 . اصل: در.22
 .اسباد. اصل: 23
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متعارفه و شوایعه  5ۀالسن اً لغات کل واحد 1. و مخفی نماند که اجتماد3«نیست روی دالرام را
اسوماء و صوفات  9مچنانکه ظهور ُکنوهاست و ه 8بلک متعّذر 3حصر متعّسر 4غیره بر وجهو 

( کذا) 12وناتشئ 11که آالی نعمات ۀوو جل [fol. 156b]جل جالله ناممکنست  10ذات الهی
احاطۀ کل مراتب ]ا[عداد و الفاظ  ،13نامتناهی آن حضرتند از حیز حصر و حد متجاوز است

احصای هر یک بعینه چنانست که عبور و مرور بر اقصای  14الیقیندانایان حق 15در نظر 11نیز
« االصفالح 18فی ةال مشاح» ةهر شخصی را بنا بر کلی 13ممتنع و محالست، چه هر فرقه بل

پس به قدر امکان و وسع ظورب جوود  ،19ستهقدرت و اختیار بر وضع لفظی و اصفالحی 
 21است. و غرض 23روحانی نوشیده 22شرا  21چند ازین 20هر کس نشاء توفیق یافته، ساغری

الجملوه در قصوور و اخوتالل ایون است فی 24عذر 25)؟( الکاز تمهید این مقدمات  21غرض

                                                                                                                             
 . اصل: معزی.1
 . اصل: د د.2
 است.سعدی گرفته شده گلستاناین مصراد از دیباجۀ  .3
 . اصل: احتماد.4
 . اصل: استه.5
 . اصل: وحر6
 منعشور. . اصل:7
 . اصل: متعدر.8
 . اصل: کتوه.9

 . اصل: آلهی.10
 . اصل: نعماکت.11
 . اصل: سیونات.12
 . اصل: متجاور.13
 . اصل: نیر.14
 .بنطر. اصل: 15
 . اصل: اللعین.16
 .بل. اصل: 17
 . اصل: مساحه می.18
 .ببست اصفالحی و لڡفی وصع احببار بر. اصل: 19
 باشد تکرار شده و در اینجا باید حذب شود.« زینا»نخست که باید ۀ . اصل: ارین شاعری؛ واژ20
 . اصل: ارین.21
 . اصل: سرا .22
 . اصل: پوشیده.23
 . اصل: عرص.24
 . اصل: طوطا.25
 . اصل: عدر.26
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وجود]ه[ والله اعلوم ]بو[ووالصوا   1کتا . امید که مسمود ادراک ا]و[لوااللبا  گردد. بمّنه
 :2التاریخ ةالمآ . قفع[و]والیه المرجع 

 انسانی 3بزم وجود 4؟[...و زوست ]  به چشم 5کحل جواهرست 1ما که چو 3لغات
 چو دیده باد منور به نور ایقانی  که عین ادراکند 9 بین ۀرزم 8به چشم

 12ازو شاهدان پنهانی (کذا) 11دینمامیکه   از پی آن سرمۀ سلیمانیست 10که نام 
 14زندانی 15لقاستیوسف مصری 11هزار  13به تختگاه بیان  که عرش تحقیقست

 شاهدان روحانی 18ۀدپی مشاه  13گاه معانی که بزم الفاظستبه جلوه
[fol. 157a] ]20چنانک ِبه ُبَود انسی به رتبه از جانی ُبَود ار سرمۀ سلیمانیت 19به دیده ]ِبه 

 سخندانی ۀددی 21ضیاپذیر شود  را 23و انشی 22وی اصحا  نفق 21ز اکتحال
 23کشیدن نقا  ظلمانی 24توان چو خضر  معنی که عین آ  بقاست ۀرچه 25به او ز

 
                                                      

 .بمه. اصل: 1
 .الباربح. اصل: 2
 . اصل: لعات.3
 . اصل: حو.4
 .. اصل: حواهرست5
 «.روشن»یا « خرم»اده باشد، شاید وزن مصراد خرا  است و در اصل باید یک کلمه از قلم افت .6
 . اصل: برم وحود.7
 . اصل: بحشم.8
 .بببس. اصل: 9

 .بامس. اصل: 10
 . اصل: نماند.11
 .پبهانی. اصل: 12
 .بحفبفست عرس که بسبیا هتخبكاب. اصل: 13
 . اصل: هرار.14
 .سب. اصل: لقا15
 . اصل: رندانی.16
 . اصل: نرم الفاطست.17
 .ۀمساهد بی. اصل: 18
 اید یک واژه افتاده باشد. تصحیح به قرینۀ مصراد بعد است.در اصل ب 19
 .ارحانی ببه. اصل: بر20
 . اصل: راکنحال.21
 .طقـــ. اصل: 22
 )؟(. . اصل: کا/ووی23
 . اصل: سود.24
 . اصل: باور.25
 . اصل: حو خصر.26
 .بیطلما  بفا. اصل: 27
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 خفان غیبانی )کذا(3به بنفشهرسی  2کزو  1دارچو نور دیده عزیزش به چشم جان می
 ]از[ سرمۀ سلیمانی 5بدیده هست ِبه  1چو یافت زیور اتمام گشت تاریخ 

 شد. 4نظام نم تّمت تمام شد، کار
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 (fol. 1aصفحۀ نخست نسخه )
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 (fol. 1bصفحۀ آغاز مقدمۀ فرهنگ )
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 (fol. 2a) صفحۀ دوم مقدمۀ فرهنگ
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 (fol. 156aصفحۀ نخست انجامۀ فرهنگ )
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 (fol. 156bصفحۀ دوم انجامۀ فرهنگ )
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 (fol. 157a) تاریخ تألیف فرهنگ، حامل مادهصفحۀ پایان انجامۀ فرهنگ
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 (fol. 157bصفحۀ پشت انجامۀ فرهنگ، حامل تاریخ و محل کتابت نسخه )


