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 دهیچک              

برگرفته از شططاعرام موکور در  یاوحد نیعرفات العاشططق نیمتوسطط  ۀاز طبق یبخش اعظم

لب اغ ۀدو توکره از منابع مورد مراجع نیا کهییازآنجااست و  ریشیعل ریام سیمجالس النفا

اقتباس  نیدر ا یصططحّت و سططقل اطلاعات اوحد زامیمحققّام اسططتض وططرورت دارد که م

 با نیعرفات العاشقاز تراجل احوال موکور در  هرکدامکار  نیا یو روشن شود. برا یبررسط

شده و اطلاعات  دهیمقابله و سنجنامه  فیل اآمض  ۀو ترجم سیمجالس النفا یعنیمأخو آمض 

در نقل م الب مأخوض  یشطده است. اوحد یو بررسط لیبا ذکر شطواهد متعدّدض تحل یاوحد

شاعر را دو شاعر جداگانه پنداشته  کیگاه  رایز ست؛نبوده ا یبه امانت و درست دیّچندام مق

خودشض  جزبهشططاعر را  کی اتیهل اب یکرده و گاه یرا معرف هاآماحوال  ۀو در دو ترجم

 نیدر ا جز او منسوب کرده است. البتهض یتنها به شطاعران اینسطبت داده و  یگریبه شطاعر د

 نیا یگاه یوجود دارد؛ ول راجلت نیعناو امیم یاغلب تشطططابه اتضیانتسطططابات تراجل و اب

از تراجل  یبعضططط نیعناو یهاوطططب  ضیکاملاً متفاوت با هل دارند. از طرف ینیتراجل عناو

لاط اغ نیانتخاب شده است و ا ینادرستبه نیعرفات العاشطق حیتصطح نیدر دوم زیاحوال ن

 نیعاشقعرفات ال یهانسطخه یجابه ینادرسطت منابع جانب یهاوطب از انتخاب  یگاه ناشط
و بهره  نیعرفات العاشططقمغلوط  یهانسططخهبسططنده کردم مصططححّام به  ۀجیاسططت و گاه نت

 .است یدرست منابع جانب یهاوب نبردم از 

 .نیعرفات العاشق ضسیمجالس النفاشاعرامض  ضیانتقاد یبررس :هاواژهدیکل
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 درآمد. 1

نویسطططی از قرم دهل به بعد اسطططت. تا اواخر قرم نهل تنها چهار توکرة ادبی در اختیار دورة رونق توکره

امیر  (ق 191) النفایسمجالسشططاه و دولت ق( 192) توکرةالشططعراعوفیض  ق( 111) الالبابلبابداریل: 

ویسی نفارسی تحت تأثیر توکرهنویسی که سنت توکره ( نشطام داده33: 1391. زرقانی )شطیر نواییعلی

ند. های فارسططی را به اذهام دراف ثعالبیض ایدة نوشططتن توکره الدهریتیمۀهایی مثل عربی اسططت و کتاب

ها یا مع وف باشططد به شططاعرام طراز اول و یا متوجه نویسططام سططبب شططد که نگاه آمگرایی توکرهنخبه

 به با توجه یینواشططیر  یرعلیامل که حدود قرم نهداشططتند. از  آمدوشططدشططاعرانی باشططند که به دربارها 

شططاعرام متوسطط  و بعد پای تدریج را هل به رسططمیت شططناختض بهشططعر تودة مردم  ضشططاعرام غیر نخبه

 گویام هند تصمیل گرفتند نام شاعرام متوس ها باز شطد و وقتی پارسیبه توکرهشطاعرام کوچه و بازار 

ن پر تعداد به نظر رسططدض نیاز به نوشت شطاعرانشطامها ثبت کنند تا کاروام را هل در توکره فشطامیوطعو 

 ۀ ع ف دو نق العاشططقینعرفاتو  سیالنفامجالسهای جدید بیشططتر و بیشططتر شططد. در این میامض توکره

 عنوامهبگرا و دیگری هسططتند؛ ی ی به اعتبار نق ۀ آغاز به رسططمیت شططناخته شططدم شططاعرام غیر نخبه

های بعدی در قرم دهل همام روش را گسططترش داد. یک مرور سططاده بر ارجاعات توکرهای که توکره

سططۀ این که مقایم؛ چنابوده اسططتنویسططام پس از خود بسططیار مورد توجه توکره عرفاتکند که ثابت می

کند ی ی از منابع اصططلی اوحدی همین توکره های آم آمدهض ثابت میو ترجمه مجالسدر  آنچهتوکره با 

 مجالس البی که از . پرسططش اصططلی ما در مقالۀ حاوططر این اسططت که اوحدی در انتقال مبوده اسططت

 ؟ مانده استخواندهض تا چه حد به متن مقید 

 پیشینة تحقیق. 2

 اید ازها ب. از نخستین نمونهشطده است نوشطتههای زیادی دربارة دو توکرة مورد نظر ما مقالات و کتاب

. پس از او کرده اسططتاشططاره  مجالساز  یبه اسططتفاده اوحد( یاد کنیل که 1313) یمعان نیاحمد گلچ

 (1311) زادهاشطططرف دهد وشطططیر ارامه می( اطلاعاتی دربارة زندگی امیر علی1311آبادی )بیگی حبیب

 ی( برخ1395 ض1393جداگانه ) ۀقالدر دو م ومیعیشطططف کند.میرا فهرسطططت  مجطالس ین طات انتقطاد

را  یاول یچاپ یهاکرده و غل  معرفی را النفامسمجالسو  نامهفیل ا هایو چاپ یخ  هاینسطططخه
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و چاپ  ایتانیبر ةموجود در موز نامۀفیل ا ۀبه نسطططخ تیبا عنا (1393) یدکبی و برشطططمرده اسطططت

 .شده است ادآوریرا  این اثر یانتقاد حیآمض ورورت تصح هایو نسخه تاش ند سالنفایمجالس

ین ترین تحقیقات در مورد ا. از قدیمیبوده استبیشطتر مورد توجه پژوهشطگرام  العاشطقینعرفات

ای به سراغ اوحدالدین بلیانی نامهکه با روی رد زندگی ( اشطاره کنیل1333د )وومقالۀ آل داباید به توکره 

دیگری موووع  عرفاتزنام شاعر در بینیل. ( هل می1391زاده ). همین نگاه را در مقالۀ علیرفته اسطت

 درعرفات . با انتشططار تصططحیح انتقادی کرده اسططترا به خود جلب ( 1311د )وآل داواسططت که توجه 

 1319ر در سال باتوجه منتقدام به این توکره بیشتر شد. بررسی انتقادی تصحیح جدید یک 1311سطال 

تصططحیح وارد ( در مقالۀ مسططتقلی ایراداتی را بر 1319در کتاب ماه چاپ شططد و بار دیگر شططفیعیوم )

کند. محمود ها تبیین میرا در میام دیگر توکره عرفات( جطایگطاه 1391ود )وض آل دانیازاپسدانسطططت. 

ی ا. برخی تحقیقات هل مقایسططهپرداخته اسططت( نیز به همین مووططوع از منظری دیگر 1392فتوحی )

های متنی )زبانیض بلاغی داغستانی از لحاظ ویژگی الشعرایریاضرا با  عرفات( 1391عبداللهی )اسطت: 

کرده طور مختصططری همین دو توکره را مقایسططه ( نیز به1393روططوی ) یسططه کرده وو محتوایی( مقا

های ادبی هل توجه داشطططتهض مقالاتی نیز با عنایت به این ب عد توکرة به کانوم عرفات ازآنجطاکه. اسطططت

( ووعیت 1393آذربایجامض شطفیعیوم )( اووطاع کانوم ادبی 1392)زاده یعلموکور نوشطته شطدند. مثلاً 

( و ایرانی 1393کططانوم ادبی یزدض نحوی ) وروزحططال( 1393کططانوم ادبی اصطططفهططامض ابویی مهریزی )

اند. مووطططوعات دیگری مثل فرقۀ ( در دو مقالۀ جداگانه به شطططاعرام کانوم ادبی فارس پرداخته1393)

 ؛(1393صطططحیح متفاوت این توکره )( و بررسطططی اشطططعار ق رام در دو ت1393) عرفاتحروفیطه در 

و چین و گسترش زبام فارسی در اهمیت و نقش عرفات در آشط ارسازی رواب  ایرام و هند  همچنین

وحد که منبع مستقیل ا. با عنایت به اینبوده اسطت( مورد توجه منتقدام و پژوهشطگرام 1393آم مناطق )

 نامه ایفلو ترجمۀ آم یعنی  النفامسالسمجض توکرة عرفاتالدین بلیانی در نوشطططتن طبقۀ متوسططط ین 

توکرة با دو  عرفاتهای ض ما در صطدد برآمدیل تا از طریق مقایسۀ داده(111: 1393)یاحقیض  بوده اسطت

یراداتی ااش کرده و هل پیش از او هل اشططتباهاتی را مشططخی کنیل که بلیانی ناخواسططته وارد متن توکره

 وارد است.  عرفاتکه بر مصححام 
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 دو تذکرة مهم . 3

امیر  م راآست که گوو بعضطاً ترکی گومانده دربارة شطاعرام فارسطیسطومین توکرة باقی النفایسمجالس

 ق( 921) سال بعدو سی و دو  تنوش ق 191در سال  ( به زبام ترکی جغتاییق 911شطیر نوایی )علی

د نهاد. اطلاعات مفی نامهل ایف فخری هروی آم را برای نخسططتین بار به فارسططی ترجمه کرد و نام آم را

ی شاه قزوینح یل موجب شد که این توکره چهار بار دیگر هل ترجمه شود:شطیر امیر علی اولدسطتو 

زاده فایض نیمردانی شیخ همراه با ترجمۀ اول در یک جلد(ض اصغر ح متق )چاپ علی 929در سطال 

ق  11بن عبدالعلی در اوایل سدة علی شاه ضق )نسطخۀ خ ی طاهری شطهاب در سطاری( 911در سطال 

ق )نسخۀ  13میرزا عبدالباقی شطریف روطوی در اواس  سدة سطرانجام )نسطخۀ خ ی موزة بریتانیا( و 

را در  نامهل ایفاین چهار ترجمه نتوانسططت جای  (.51 -59: 1393بیدکیض  ←خ ی مدارس کل ته( )

فارسی  سامیون اتیادب خیتارنویسام و توکرهبیشطترین ارجاع  همچنامنویسطام بعدی بگیرد و نظر توکره

و ترجمۀ خوب هروی از آم و علل  النفامسمجالسزبام  بودم یترکبه همام ترجمۀ نخسططت اسططت. 

تاکنوم در ایرام تصططحیح و چاپ نشططود. در خارر ایرام این  مجالس سططبب شططده که ضاحتمالی دیگر

با الفبای  که م( 1911)واست ح سیومه غنیصحیترین آم تکه مهل توکره چند بار تصطحیح و چاپ شده

رفت. ها قرار گدر تاشط ند منتشطر شد و بعدها اساس دیگر چاپ النفایسمجالسمن بق با نسطخ خ ی 

خانۀ ملی وین و مقابلۀ محفوظ در کتاب ق 913را بر اسططاس نسططخۀ مورّ   النفایسمجالسوا متن غنی

خانۀ ملی پاریس محفوظ در کتاب ق 933مورّ   تبر دیگر مانند نسطططخۀآم بطا چنطد نسطططخۀ کهن و مع

 .(59 -11)همام:  کرده استتصحیح انتقادی 

ه ؛ نخستین بار سید عبداللشطده اسططتکنوم دو بار در لاهور و تهرام تصطحیح و چاپ تا نامهل ایف

 (Oriental College Magazine« )اورینتل کالج میگزین»در مجلۀ  م 1931 -1933را در لاهور بین  آم

/ 5: 1393)یاحقیض  ش( منتشططر کرد 1321)اصططغر ح مت در تهرام به چاپ رسططاند و پس از اوض علی

 مجالسگاهی متن آم با نسخ و مقابلۀ گه نامهل ایفبر اسطاس یک نسطخۀ خ ی از  . هر دو چاپ(311

و چاپ  ق( 915نسططخۀ موزة بریتانیا )مورّ  چاپ لاهور بر اسططاس  کهطوریبه؛ گرفته اسططتصططورت 

. متأسفانهض شده استو منتشر تصحیح  (ق 992حمد نخجوانی تبریزی )مورّ  تهرام بر اسطاس نسطخۀ م

 جالسمو مقابلۀ ناقی متن آم با نسخ مغلوط  نامهل ایفبازنویسطی ی ی از نسخ  در واقعض هر دو چاپ

و ناقی  لوطپایبندی مصححین به تک نسخۀ اساسض باعث شده تا تصحیح هر دوی آنام مغ هسطتند و
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 ضالعاشطططقینعرفاتض خلاصطططۀالاشطططعارض اقلیلهفت هایی نظیرتوکره کطار درآید. یک مرور اجمالی بر از

از ادوارد بروام )جلد سطططوم و چهارم(ض  تاریخ ادبی ایراممانند  ییهااتیادب خیتار چنینهل الخیالضمرآت

 یرامتاریخ ادبیات در ااز سطعید نفیسی )جلد اول و دوم( و  تاریخ نظل و نثر در ایرام و در زبام فارسطی

 ت. بسیار گسترده اس نامهل ایفدهد که قلمرو معنوی نشام میالله صفا )جلد چهارم و پنجل( از ذبیح

الدین توس  تقی ق 933 -1131بین  ای عمومی و بسطیار مفصطل اسطت کهتوکره العاشطقینعرفات

متن آم در سطه طبقۀ متقدمینض متوس ین و متأخرین  ( تألیف شطد وق 1151محمد اوحدی بلیانی )ف 

حسن ناجی نصرآبادی و بار دوم در توسط  م ش 1311توکره نخسطتین بار در  . اینشطده اسطتتنظیل 

که مراجعۀ ما در این  الله صططاحب اری و آمنه فخر احمد تصططحیح و چاپ شططدتوسطط  ذبیح ش 1319

ل که بدانیل شططویرا وقتی متوجه می عرفاتبر نامه ل ایف. میزام تأثیر بوده اسططتمقاله به تصططحیح دوم 

 نامه ایفلبرگرفته از  ا بخشططی از طبقۀ متأخرین آمهمراه ب ضنود درصططد م الب طبقۀ متوسطط ینبیش از 

حوف کنیلض چیزی از العاشطططقین عرفات از اسطططت و اگر م الب برگرفته از این توکره رافخری هروی 

وکرة ت نیز در صططدر اغلب تراجل احوال العاشططقینعرفاتماند. البتهض مؤلف آم باقی نمیطبقۀ متوسطط ین 

ۀ اشططاره کرده و مقایسطط نامهل ایفشططیر و یا یا مؤلف آمض امیر علی النفایسمجالسووططوب به نام خود به

 عرفاتند. کهل این تأثیر و نفوذ را که اغلب لفظ به لفظ اسططتض آشطط ار می نامهل ایفم الب او با متن 
اصططغر دو چاپ علیو مورخام ادبی قرار گرفت. نویسططام توکره مورد توجه جدی نامهل ایف هل مانند

دارای اعتبار  العاشطططقینعرفاتالله صطططاحب اری و آمنه فخر احمد از و ذبیح نطامهل طایفح مطت از 

 برای ولی ؛دادیلپژوهشططی بالایی اسططت و به همین دلیل ما اسططاس بررسططی خود را همین منابع قرار 

ها اشططتباه تصططحیح شططده بودض به بعضططی از تراجمی که در چاپ ح مت وجود نداشططت و یا عنوام آم

 مراجعه شد.که بر اساس نسخۀ لندم انجام شدهض  نامهل ایفتصحیح تازة 

 ای بررسی مقایسه .4

وط به خود متن توکره مرب آنچهرا باید در دو سطط ح پیش برد: نخسططت  عرفاتبررسططی انتقادی توکرة 

 رفاتعکند. ما ابتدا به ایرادات محتوایی خود به تصططحیح مصططححام رب  پیدا می آنچهشططود و دیگر می

شططودض خواهیل رفت. که به ل ایف مربوط می آنچه و خواهیل پرداخت و سطط س به سططراغ تصططحیح آم

 .  توام خلاصه کردایرادات محتوایی خود متن را در چند محور زیر می
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 جعل شخصیت -4-1

اسططتض گاهی شططباهت تووططیحات اوحدی  ل ایفو  مجالسکه برگرفته از  عرفاتمتوسطط ین  طبقۀدر 

زند آم دو باید یک نفر باشند. حدس موکور دربارة دو شطاعر چندام زیاد اسطت که خواننده حدس می

و ترجمۀ آم در اختیار  مجالس از های خ ی مختلف کهدر نسطططخه شطططود که بدانیلوقتی تقویطت می

است و اوحدی برخی از آم خ اها را وارد توکرة  داریلض اشطتباهاتی در ترجمۀ احوال شطاعرام ر  داده

خری هروی . مثلاً فاسطططت افتهیهای بعدی راه هطا و تطاریخ ادبیاتخود کرده و از آم طریق بطه تطوکره

طور ض اینشطده استشطرف وطب   که در تصطحیح ح مت مولانا اشطرف خیابانی را (11 -12: 1321)

 یگوینظیرهکه با مردم ارتباط اندکی داشططت و به  درویشططی اسططت از جمله شططاعرام» کند:معرفی می

 های اوست:نظامی مشغول بود. ابیات زیر از سروده خمسۀ
 

 بطه نزد کسطططی کو به دانش مسه اسطططت -
 

 بخشطططی بسططه اسطططتک شطططی جرمز مجرم 
 

 گاهگاه خواهل کطه چوب تیر شطططوم تا -
 

 نگاهی کن حال من به گوشططۀچشططمی بر 
 

 هططنططری مططایططۀ صططططد غططل بططودبططی -
 

 ای کططل بططودصططططد هططنططر از آدمططی 
 

 

درویش و مولانا شططرف خیابانی دو ترجمۀ احوال با عناوین  (319/ 1ض 2113/ 3: 1319) عرفاتدر 

 .آمده استاما سطه بیت بالا ذیل ترجمۀ شرف و دو بیت اول آم ذیل ترجمۀ اشرف  ؛ذکر شطدهاشطرف 

وجود سطه بیت که به دو شطاعر نسطبت داده شده و تشابه اسمی شرف و اشرف این حدس را به ذهن 

نبع ها را از دو مکند که این دو شطططاعر یک نفر بیش نیسطططتند و اوحدی اطلاعات مربوط به آممتبادر می

 .  کرده استمجالس و ترجمۀ آم( استفاده های سخهن ه یا)نسخ

کنیل که فخری هروی مشططاهده میمولانا محمدعالل سططمرقندی نظیر همین ووططعیت را در مورد 

بیگ بود و بسیار سطبق و مصطاحب ال هل»که  داندمی« دانشطمندی از جمله شطاعرام»او را  (15: 1321)

 های اوست:طبعی گستا  و شو  داشت. بیت زیر از سروده

 سطططوختهخرمنیل و بختیل و بدروزما سطططیه
 

 شططمع مقصططودی به عمر خود شططبی نفروخته 
 

 : ی ی ترجمۀ احوالآمده اسطططتمدخل دو  (3135/ 1ض 2335/ 5: 1319) العطاشطططقینعرفطاتدر 

منسططوب  هایت بالا به هر دوی آمو ب محمد سططمرقندیرجمۀ حال تدیگری و محمدعالل سططمرقندی 
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ها و بیت مشترک دلایل احتمالی شطود؛ یعنی تشطابه نامهل همام ووطعیت دیده می نجایا. شطده اسطت

 خ ای اوحدی است.  

آم ( 19: 1391اوض وحیدیام کامیار ) تبعبهو استض که ح مت مولانا سطعیدی مشطهدی نمونۀ دیگر  

جمله  از»نویسطططد: گونه میاش ایندرباره( 33 -33: 1321)و فخری هروی  را سطططعدی وطططب  کرده

های گری اشططتغال داشططت و در هرات درگوشططت. دو بیت زیر از سططرودهشطاعرانی اسططت که به کاسططه

 اوست:
 

 ز بهر ق ع هسططتی حیله از صططد جای انگیزم
 

 رای آمیزم کطه تططا یطک لحظطه بطا آم دلبر خود 
 

 ده حسابلشطبی بنشطین و چندانی شططرابس بی
 

 کطه نتوانل کطه تا روز حسطططاب از جای برخیزم 
 

 

دیگر از سططعد مشططهدی  ربامولانا سططعیدی مشططهدی و  بار ازیک( 1139ض 1131/ 3: 1319)اوحدی 

ه نیز تشاب نجایا ؛آورددومی می حالشطربرا ذیل اولی و بیت دوم  حالشطربرا ذیل بیت اول  یاد کردهض

 .  کرده استکه احتمالاً اوحدی اشتباه کند بر اینها و ابیات مشترک دلالت مینام

 :  طبق جدول زیر چنین است هاآمکه خلاصۀ  شودیافت می عرفاتها باز هل در این نمونهاز 

 العاشقینعرفات نامهلطایف

/ 5؛ 133/ 1خواجه ابوالوفا و خواجه ابوالوفا پر فرشططته ) (9خواجه ابوالوفا )

3215) 

 (3131/ 3؛ 2953/ 5سید علی هاشمی و میر هاشمی ) (13سید هاشمی )

 (2332ض 2339/ 5عارفی هروی و عارفی ) (21ی )عارفی هرو

 (3132/ 1؛ 1115/ 2محمد جانی و محمد جامی ) (23محمد جامی )

 (3939ض 3931/ 1مسعود ترکمام و مسعود قمی ) (31مسعود قمی )

 (2331ض 2311/ 3مولانا صافی و شیخ صافی ) (39مولانا صافی )

/ 1و مسططعود شططروانی )الدین مسططعود شططروانی کمال (91مسعود شروانی )

 (3115ض 3931

 (2311/ 3؛ 1113/ 2سید جعفر و سید جعفر صافی ) (91سید جعفر )

 (3211/ 5؛ 2325/ 3مولانا صفی و فخری کاشفی ) (91صفی: فخرالدین )
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حسطططیطن علی جلططایر طفیلی 

(111) 

؛ 1151/ 2امیر حسططین علی جلایر و میر حسططین طفیلی )

3 /2391) 

 (3213/ 5؛ 332/ 1ابوالبرکۀ سمرقندی و ابوالبرکۀ فراقی ) (115ابوالبرکه )

/ 1امیر یوسطططف و میر محمد یوسطططف خلقی ) رمحمدیام (133میر محمد میر یوسف )

 (1331/ 2؛ 3931

 (1151ض 1131/ 3زلالی اورگنجی و زلالی ) (131زلالی خوارزمی )

/ 3؛ 311/ 2صططابر )بهاءالدین قاوططی ابوالبرکه و بهاءالدین  (131بهاءالدین صابر )

2311) 

 (2953ض 2392/ 5علمی خراسانی و علمی قانونی ) (151علمی خراسانی )

 (1211ض 1135/ 2حافظ ح اک و حافظی کرمانی ) (153حافظی کرمانی )

/ 2محمد بدخشیض بدخشی سمرقندی و حمید بدخشی ) (95محمد بدخشی )

 (3921/ 1؛ 311ض 1135

   نادرست ابیاتانتساب  -4-2

انتسطاب ابیات یک شطاعر به شطاعر دیگر است. این امر هل  ضتوام گرفتایراد دیگری که بر اوحدی می

ا را هآورده و آم عرفاتبه علت شطباهت زیاد نام یا تخلی شطاعرانی اسطت که وی در طبقۀ متوس ین 

فخری اً ل. مثانداخته اسططت اشططتباهبهنویس را ؛ شططباهتی که توکرهکرده اسططتیا ل ایف نقل  مجالساز 

مرید قاسل انوار  اوکه م ابق با گزارش  دانسطته اسطتاز آمس حافظ سطعد  را ( بیت زیر1: 1321هروی )

 :گرفته استبه دلیل مصاحبت با اوباش هراتض مورد خشل امیر قاسل قرار  بوده و

 مرا در عطالل رنطدی به رسطططوایی علل کردی
 

 دلل بردی و جطانل را نطدیل صطططد ندم کردی 
 

 

حافظ احوال ذیل ترجمۀ  یدرسططتبهبار یک (1139ض 1131/ 3: 1319) العاشططقینعرفاتاین بیت در 

وال ترجمۀ اح که نادرست است. ب شدهمنسو سطعد یا سعید مشهدی بهبار دیگر  اما ؛سطعد ثبت شطده

 العاشطططقینعرفاتو طبقۀ متوسططط ین  (33ض 1: 1321نامه )ل ایفدر مجلس اول و دوم  دو شطططاعرهر 

 .  آمده است (1131ض 1131/ 3: 1319)
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الدین علی یزدی هطای مولانا شطططرفبیطت زیر را از سطططروده (25: 1321همچنینض فخری هروی )

شططیر نوایی در دورام که امیر علی کندمعرفی می اییصططوف از جمله شططاعراماش را داند و سططرایندهمی

 :گرفته استو مورد عنایت و التفات او قرار  هکودکی در شهر تفت یزد با او ملاقات کرد

 پرسططططتصطططوفطی مبططاش من ر رنططدام می
 

 کاندر پیاله پرتوی از ع س دوسطططت هسطططت 
 

 

مولانا  ذیل ترجمۀ احوال یدرسطططتبهاین بیت را بطار یطک (2213ض 2111/ 3: 1319) امطا اوحطدی

 .داده استبت نسالدین اغلی ت لّو فبه شر آم را اشتباهبهبار دیگر  و دهکرالدین علی یزدی ثبت شرف

از جمله  دهد کهبیطت را بطه خواجطه احمد نسطططبت میاین  (31: 1321فخری هروی ) همچنینض

 :اندغلب مردم هرات با او م ایبه داشتهو ا طبع خراسام بودهشاعرام شو 

 پالام سطططوی دسه تاختخری برگشطططتطه
 

 چططراگططاه دسه از گططاوام بطط ططرداخططت 
 

 

ترجمۀ خواجه احمد مجلّد ثبت  ذیل یدرسطططتبهبار یک( 3911/ 1ض 331/ 1: 1319) عرفاتاما در 

و  چهارماخیر از شاعرام قرم  . مجلّدشده استمنسطوب  به مجلّد خراسطانی اشطتباهبهبار دیگر  شطده و

ولانا قرم نهل و معاصططر با ممعاصططر با مجلّدی/ مخلّدی گرگانی بوده و خواجه احمد مجلّد از شططاعرام 

 .  (31: 1321فخری هرویض ) شیر نواییلرحمام جامی و امیر علیعبدا

در موارد  اما ؛شده استکنید تشطابه نام یا تخلی دو شطاعر سبب اشتباه موکور که ملاحظه میچنام

تواند دلیل من قی برای اشطتباه باشدض وجود ندارد و دیگری هل هسطت که تشطابه میام دو شطاعرض که می

اری مولانا خیالی بخ . مثلاً بیت زیر ازشططده اسططتمعلوم نیسططت چرا اوحدی چنین اشططتباهی را مرت ب 

خلقی اسططت که شططاگرد خواجه خوش از جمله شططاعرام( »12: 1321فخری هروی )اسططت که به تعبیر 

 :«ر بخارا درگوشتالله بخاری بود و دعصمت

 گه معت ف دسیرم و گه سطططاکن مسطططجد
 

 خطانططهبطهطلبل خطانططهیعنی کطه تو را می 
 

 

حوال ذیل ترجمۀ ا یدرسطططتبهبار یکاین بیت  (3912/ 1ض 1333/ 2: 1319) عرفاتدر  کهحال آم

از  رازی. مانی شیشده استمنسطوب  به مولانا مانی شطیرازی بار دیگر و مولانا خیالی بخاری ثبت شطده

ز شاعرام قرم نهل و و مولانا خیالی بخاری ا استسماعیل صفوی شطاعرام قرم دهل و معاصطر با شطاه ا

   ق. 151متوفی 
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جمله از »دهد که نسطططبت میمولانا قدسطططی هروی ابیات زیر را هل به ( 15: 1321فخری هروی )

 :«دارد را نگهگویی است که بیماری لقوه داشت و قادر نبود آب دهانش شیرین شاعرام
 

 بططا وجططود لططب و دهططن کططه مراسططططت -
 

 شططططعططر گططویططل کططه آب از آم بططچطط ططد 
 

 عططوارکنی از دیططدم آم گطلای کطه منعل می -
 

 دانطی مطرا معططوور دارحططالططت دل را نطمطی 
 

 

ذیل ترجمۀ احوال قدسططی  یدرسططتبهبار یک همین ابیات را (3315/ 3ض 3311/ 1: 1319)اوحدی 

کند. ناقد هروی از شططاعرام مین به ناقد هروی منسططوب بار دیگر در طبقۀ متأخری ده وکرهروی ثبت 

قرم نهل و معاصطر با قاسل انوار است و قدسی هروی از شاعرام قروم دهل و یازدهل و معاصر با خود 

 اوحدی. 

از » ضمولانا مسطططیحی فوشطططنجی ( آم را از آمس22: 1321فخری هروی )نمونۀ دیگر بیتی اسطططت که 

 داند: ض می«بع شوخی داشت و به زیارت م ه رفتکه ط سیرتیروزگار و مسلمامشاعرام پاکیزه جمله

 ما را به جفا کشططته پشططیمام شططده باشی
 

 خوم دل ما ریخته حیرام شطططده باشطططی 
 

 

 آمده وذیل ترجمۀ احوال مولانا مسططیحی فوشططنجی  باریک( 3159/ 3ض 3931/ 1: 1319) عرفات در

 .  شده استمنسوب  به هلالی جغتایی اشتباهبهبار دیگر 

مولانا محمد های ( از سطططروده21: 1321فخری هروی )بیطت زیر کطه م طابق با گزارش  همچنینض

واجه خ السایرینمنازلالدین بود و بر که شطاگرد شطیخ زین صطوفیاز جمله شطاعرام » ؛اسطتتبادکانی 

 «:عبدالله انصاری شرحی نوشت

 قامت سطططروت نگرانند جزبطهآنطام کطه 
 

 نظراننططدگر راسطططت بگویی همطه کوتططه 
 

 

ال مولانا محمد تبادکانی ذیل ترجمۀ احو کهعلاوه بر این (3393ض 3919/ 1: 1319) عرفطاتدر  امطا

 .شده استمنسوب  نیزبه قاسل انوار  ضثبت شده

خری فمثلاً بیت زیر به روایت شططود. ها زیاد دیده میها و انتسططابجاییگونه جابهاز این عرفاتدر 

 است: مولانا علی شهاب ترشیزی های ( از سروده13: 1321هروی )

 چطو پطرده از ر  چوم آفتططاب برداری
 

 بطه جام و دل کندت مشطططتری خریداری 
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به  آورده و هلترجمۀ احوال مولانا علی شططهاب ترشططیزی  هل آم را ذیل( 5/2399: 1319)اوحدی 

الدین بن مسبه شططط ( و در جای دیگری3/2213)همام: الدین شطططیرعلی ترشطططیزی خواجه شطططهاب

. دو شاعر نخست یک تن بیش نیستند و (2113/ 3همام: ) کرده اسطتمنسطوب الدین روحانی شطهاب

 .  است ستهیزیمشاه غزنوی بوده که در قرم ششل سومین هل از مداحام خسرو شاه بن بهرام

ض 1313/ 2)اما اوحدی  ؛( اسططت31: 1321فخری هرویض ) ا خسططرویمولانبیت زیر که از  همچنینض

آورد؛ ذیل ترجمۀ احوال ملا خردی ذکر می النفایسمجالسبطار آم را بطه نقل از یطک( 3313/ 1ض 1319

گیرد که چرا آم را به ملا خردی شطططیر ایراد میبطار دومض ذیطل ترجمۀ بابا خسطططروی و بعد بر امیر علی

 جالسماست کهض در  یدر حال . اینو بار سومض ذیل ترجمۀ احوال مولانا قنبری نیشابوری منسطوب کرده

اصطططلاً ترجمۀ احوالی با عنوام ملا یا مولانا خردی وجود ندارد که بیت بالا به او منسطططوب  نامهل ایفو 

ری نا قنبباشططد و بابا خردی و بابا خسططروی در واقعض مولانا خسططروی اسططت که بیت سططرودة او به مولا

   :شده استنسبت داده 

 ز لططعططل یططار دنططدانططی گططرفططتططل
 

 حططیططاتططی یططافططتططل جططانططی گططرفططتططل 
 

 

فرزند شطیخ سعید لاده از جمله شاعرانی است که طبع نی ی داشت و این بیت از نیز مولانا شطوخی 

 های اوست:سروده

 نیسطططت ره پیش سطططگام او من آواره را
 

 تطا بطدیشطططام گویل احوال دل بیچاره را 
 

 (.12: 1321فخری هرویض )  
 

پهلوام محمد بیت موکور را به  اما ؛را آورده اوترجمۀ احوال ( 3933/ 1ض 2151/ 3: 1319) اوحدی

( 133: 1911) مجالسترجمۀ احوال پهلوام محمد ابوسعید در کهض درحالی .داده اسطتوسطعید نسطبت اب

 .  استنشده این بیت ذکر  ولیموکور است؛ ( 19 -91: 1321) ل ایفو 

الدین بت چی از جمله شططاعرانی اسططت که در علل محمود فرزند خواجه شططمسسططل ام همچنینض

 های اوست:نجوم مهارت داشت و بیت زیر از سروده

 شطططد روز من سطططیه همه از روزگار من
 

 کطس را مبططاد روز من و روزگططار من 
 

 (.15: 1321فخری هرویض )  
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موکور است؛ ولی  1محمودترجمۀ احوال سطل ام( 2151/ 3ض 1135/ 2: 1319) العاشطقینعرفاتدر 

 .شده استبیت بالا به جای انتساب به اوض اشتباهاً ذیل ترجمۀ احوال مولانا شوخی ذکر 

شططیر نوایی دوسططتی و از ورزشطط ارام شططاعری اسططت که با امیر علینیز پهلوام محمد ابوسططعید 

 های اوست:صمیمیت داشت و بیت زیر از سروده

 سطططتگنج زر گر نبود کنج قنطاعطت باقی ا
 

 آن طه آم داد بطه شطططاهطام به گدایام این داد 
 

 (.19: 1321فخری هرویض )  
 

ل پهلوام محمد ابوسطططعید موکور ترجمۀ احوا( 1135/ 2ض 2151/ 1: 1319) العاشطططقینعرفاتدر 

شده ذکر  2محمودولی بیت بالا به جای انتسطاب به اوض اشطتباهاً ذیل ترجمۀ احوال خواجه سل ام اسطت

 .است

خلقی اسطططت که با وجود تهیدسطططتیض با مولانا خیری خوارزمی از جمله شطططاعرام خوشهمچنینض 

 های اوست:مادرش عازم سفر حج شد و بیت زیر از سروده

 بطه روز تشطططنگی آب روام نبود هوس ما را
 

 دم تی  تو را گر بر گلو مططالیل بس مططا را 
 

 (.113: 1321فخری هرویض )  
 

ایلی سطط بهاشططتباهاً را بیت بالا  اصططلاً دربارة مولانا خیری م لبی نیاورده و( 1121/ 3: 1319)اوحدی 

( 111: 1321) ل ایفو ( 111: 1911) مجالسترجمۀ احوال سایلی قرشی در  کند.منسطوب میقرشطی 

 اند. نویس بیت زیر را به او نسبت ندادهکدام از دو توکرهاما هیچ ؛آمده

میرزا او را از هرات به شططیراز برد و از شططاعرام ملازم بابرمیرزاسططت که پیربداغز ینمولانا ولی قلندر 

 های اوست:بیت زیر از سروده

 دریططادلیل و همّططت مططا فططارغ از د ر اسطططت
 

 ولی چشل ما پ ر است ضگر دسطت ما تهی اسطت 
 

 (.31: 1321فخری هرویض )  
 

                                                           
 .نامهل ایف: محمدض متن= العاشقینعرفات -1

 .نامهل ایف: محمدض متن= العاشقینعرفات -2
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حوال مولانا ولی قلندر ترجمۀ ا( 3191/ 3ض 1111/ 2ض 3552 -3553/ 3: 1319) العاشططقینعرفاتدر 

ادشططاه پ محمدهمایوم و نیزمیرزا سططل ام حسططینبه اشططتباهاً  ولی بیت بالا نه به او بل ه ؛موکور اسططت

 .شده استنسبت داده 

ز ابیات یک شاعر را ج العاشقینعرفاتهای بیشتری است که مؤلف وارة زیر شطامل نمونهفهرسطت

 د:رها به ی دیگر شباهت داآم شرب حال ونسبت داده  یخودشض به شاعر دیگر

 العاشقینعرفات نامهلطایف

 (1115ض 1131/ 2) سید حسینی و سید حزینی (31) سید حزینی

 (2135/ 5؛ 2111/ 3پورانی و شیخ بایزید نورانی ) زادةشیخ (93زادة پورانی )شیخ

 (332/ 1؛ 3533/ 3عبدالرحمام وصلی و میر اصلی ) (112وصلی: قاوی عبدالرحمام )

 (333/ 1؛ 1133/ 3سل ام حسین سرخ ی و اختمی ) (111) 1سل ام حسین ختمی

 (1123/ 3؛ 3333/ 3حسین )یغمورچی س اهی و میرزا شاه (111) 2بیگیامغورچی

 (2911ض 2911/ 5میرزا و غریبی )غریبشاه (151میرزا )غریبشاه

 (2111ض 2193/ 3و آقا شاه ی ) 3شاهک (132شاهک )

ز ابیات یک شاعر را ج العاشقینعرفاتهای بیشتری است که مؤلف وارة زیر شطامل نمونهفهرسطت

 با ی دیگر متفاوت است: هاآمنسبت داده؛ ولی عناوین تراجل نیز دیگر  یخودشض به شاعر

 العاشقینعرفات نامهلطایف

 (1511/ 3 ؛3319/ 1چی و مولانا رجایی هروی )قدیمی نقاره (22انا قدیمی )مول

 (2352/ 3؛ 3553/ 3شیخل سهیلی و طوطی ترشیزی ) (32امیر شیخل سهیلی )

 (1211/ 2 ؛3933/ 1و ملا حاجی سنجانی ) 3قاوی میرزاده (13زاده )قاوی

 (1132/ 2 ؛3331/ 3یر )خواجه یحیی و سید حسن اردش (53خواجه یحیی )گ. 

 (2151/ 5؛ 333/ 1ابوالبرکۀ سمرقندی و میر عبدالوهاب ) (115بوالبرکه )ا

                                                           
 .نامهل ایفالنفایس و تصحیح تازة تصحیح ح مت: خ میض متن= نسخ مجالس -1

 .نامهل ایفو تصحیح تازة  النفایسمجالستصحیح ح مت: یغمورچیض متن= نسخ  -2

 .نامهل ایفمرادض متن= : شاهالعاشقینعرفات -3

 اند.را به پاورقی برده نامهل ایفوب  درست  العاشقینعرفات اممصحح -3
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ه ابیات یک شاعر را ب العاشقینعرفاتهای بیشطتری است که مؤلف وارة زیر شطامل نمونهفهرسطت

 :استداده اصلی نسبت  جز شاعر یضشاعر دیگر

 العاشقینعرفات نامهلطایف

 (1139/ 3زاهدی ) (19امیری ) -

 (1293/ 2خالقی باوردی ) (52صانعی باخرزی ) -

 (3152/ 1لقایی ) (131بدالغفار )مولانازادة مولانا ع -

 (3913/ 1ی )مایل (131سمرقندی ) لقایی -

 (1111/ 3ی )سلام (153محمد )شاه -

 (2312/ 5نی )اسفرای (111الدین علی )زین -

 (3199/ 5ی )فخر (119هروی ) 1محرمی -

 (2322/ 3شاه ویاءالدین ) (119یرم سیاه )م -
 

 عرفاتدر تصحیح  نادرست هایضبط -4-3

الله صطاحب اری و آمنه فخر احمد بر اساس سه نسخۀ توسط  ذبیح العاشطقینعرفاتتصطحیح و چاپ 

های خ ی دیگر هل مراجعه به برخی نسططخه هابدلنسططخه ی و مغلوط انجام شططده و در نقلخ ی ناق

صططححام م یافتیل کهوططب  غل  یا ناقی  وپنجیسطط بیش ازاند. ما در طبقۀ متوسطط ین این چاپ کرده

ثلاً م ها را اصططلاب کنند.آم ضتر یا حتی معاصططر اوحدالدینهای قدیمیتوانسططتند با مراجعه به توکرهمی

ر به و بیشت همصطاحب امیر شاهی سبزواری بودعامی اسطت که شطاعرام مولانا زینی سطبزواری از جمله 

. نام او در (31: 1321فخری هرویض ) آمده استشرب حال او  ل ایفه و در غزل تمایل داشطتسطرودم 

 در بدلنسططخه عنوامبهآم درسططت  زینتی ثبت شططده و وططب  (1193/ 3: 1319)عرفات تصططحیح اخیر 

کردند تا صورت ض که مأخو اوحدی بوده مراجعه میل ایفکافی بود مصطححام به  .آمده اسطتپاورقی 

 صططورتبهدر تصططحیح اخیر ( 15: 1321فخری هرویض مولانا خلف تبریزی ) کردند.صططحیح را پیدا می

(؛ 132/ 2: 1319اوحدی بلیانیض ) شده استخلقی آمده و صطورت درسطت نام شطاعر به پاورقی منتقل 

 انتخابخواجه موسمی  صورتبه عرفاتدر متن تصطحیح  (35: 1321هرویض  فخریخواجه موسطی )

                                                           
 .نامهل ایفو تصحیح تازة  النفایسمجالستصحیح ح مت: مجرمیض متن= نسخ  -1
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فخری )خواجه خورد ؛ (3919/ 1: 1319اوحدی بلیانیض ) رفته استوطب  درسطت به پاورقی  و شطده

 .(1311/ 2: 1319اوحدی بلیانیض ) شده استخواجه خسطرو  عرفاتتصطحیح  در (113: 1321هرویض 

 مشاهده کنید:موارد دیگر را در فهرست زیر 

 العاشقینعرفات نامهلطایف

 (1512/ 3) بارزیمولانا روحی  (15) پاذریمولانا روحی 

 (553/ 1) آهیمولانا علی  (13) آسیمولانا علی 

 (3533/ 3) وداعیمولانا  (21) داعیمولانا 

 (1113/ 2) جانیمولانا محمد  (23) جامیمولانا محمد 

 (2393/ 5شاشی ) علاییمولانا  (23شاشی ) علاءمولانا 

 (3213/ 5) 1هرویمولانا فصیح  (32) روییمولانا فصیح 

 (3151/ 1بدخشانی ) لعل (31) لعلیشاه بدخشام: 

 (1313/ 2) خردیملا  (39) خسرویمولانا 

 (1123/ 3) 2سامیمولانا  (12) شامیمولانا 

 (3911/ 1ترشیزی ) مقبل (13ترشیزی ) 3مقبلی

 (511/ 1) مشهدیانوری  (33) نوریمولانا 

 (2125/ 5) عیاریمولانا  (33) غباریمولانا 

 (3933/ 1) 3قاوی میرزاده (13) زادهقاوی

 (1135/ 2) 5محمدسل امخواجه  (15) محمودسل ام

 (335/ 2هروی ) برهانی (91هروی ) الدینبرهاممولانا 

                                                           
 اند.را به پاورقی برده بدلنسخهوب  درست  العاشقینعرفات اممصحح -1

 اند.را به پاروقی برده نامهل ایفوب  درست  العاشقینعرفات اممصحح -2

 .نامهل ایفو تصحیح تازة  النفایسمجالسح مت: قبولیض متن= نسخ  تصحیح -3

 اند.را به پاورقی برده نامهل ایفوب  درست  العاشقینعرفات اممصحح -3

 اند.را به پاورقی برده نامهل ایفوب  درست  العاشقینعرفات اممصحح -5
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 (1133/ 3) سرخ یسل ام حسین  (111) 1ختمیسل ام حسین 

 (3333/ 3) 3یغمورچیامیر  (111) 2بیگیامغورچیمیر 

 (1295/ 2) 3خسروامیر  (131) خوردمیر 

 (3512/ 1معمایی ) کلانیمولانا  (151معمایی ) کلامخواجه 

 (1111/ 2محمد ) جانیمولانا  (153محمد ) حاجیمولانا 

 (3191/ 5) مرغلانیفتحی  (151) 5مرغنانیمولانا فتحی 

 (1123/ 3سامانی ) میر کاشیمولانا  (111بخاری ) 1میرکامولانا 

 (1131/ 2) 1جرمیمولانا  (111) 3چرمیمولانا 

 (1311/ 3) دلداریامیر قاسل  (131) ولدیامیر قاسل 

 (2193/ 3) مرادشاه (132) شاهک

 (2391/ 5) کارمالاستاد علی  (53)گ.  کرمالاستاد علی 

 (3921/ 1) محمد حاجیمولانا  (13)گ.  حاجی محمدمولانا 

 (2113/ 3) 9شغال شیر (11شغال )گ.  شیرم

 (2113 /5) 11فرنجودیقاوی عبدالله  (92)گ.  فرنخودیخواجه عبدالله 

های متقدم مم ن است ایرادات دیگر این توکرة و مقایسۀ آم با دیگر توکره عرفاتتر بررسطی دقیق

ها گامی اسططت مهل در راسططتای دسططت یافتن به اطلاعات اصططلاب آممهل و اثرگوار را مشططخی کند و 

 مایۀ هر مور  ادبی باید باشد. درستی که دست

                                                           
 .نامهل ایفو تصحیح تازة  النفایسمجالستصحیح ح مت: خ میض متن= نسخ  -1

 .نامهل ایفو تصحیح تازة  النفایسمجالستصحیح ح مت: یغمورچیض متن= نسخ  -2

 .اندرا به استناد وب  اشتباه چاپ ح مت به پاورقی برده بدلنسخهوب  درست  العاشقینعرفات اممصحح -3

 اند.را به پاورقی برده بدلنسخهوب  درست دو  العاشقینعرفات اممصحح -3

 .نامهل ایفح ح مت: مرغنانیض متن= تصحیح تازة تصحی -5

 .نامهل ایفتصحیح ح مت: سرکاض متن= تصحیح تازة  -1

 .نامهل ایفتصحیح ح مت: جرمیض متن= تصحیح تازة  -3

 ند.ارا با استناد وب  اشتباه چاپ ح مت به پاورقی برده بدلنسخهوب  درست دو  العاشقینعرفات اممصحح -1

 اند.را به پاورقی برده بدلنسخهوب  درست  العاشقینعرفات اممصحح -9

 اند.وب  درست نسخه بدل را به پاورقی برده العاشقینعرفات اممصحح -11
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 گیرینتیجه -3

اسططت.  هداشططت ی پس از خودهانفوذ و تأثیر چشططمگیری بر توکره نامهل ایفاز طریق  النفایسمجالس

بقۀ و ترجمۀ آم است. در همین ط مجالسعمدتاً برگرفته از  العاشقینعرفاتبرای مثال طبقۀ متوسط ین 

شطود که یا ناشی از سهو اوحدالدین بلیانی و یا برداشت نادرست متوسط ین اشطتباهات زیادی دیده می

هاض مخلوط کردم ترجمۀ حال شاعرام . این اشطتباهات شطامل جعل شطخصطیتبوده اسطتمصطححام 

ر به یک یا چند شططاعر دیگر اسططت. برخی ایرادات هل مختلف و یا انتسططاب نادرسططت ابیات یک شططاع

ری از تهای بعدیض صورت دقیقها در چاپمربوط به گزینش مصطصحام است که با بر طرف کردم آم

 های عمومی در اختیار خوانندگام قرار خواهد گرفت. ترین توکرهی ی از مهل عنوامبه عرفات

 کتابنامه

 .نامۀ فرهنگستام .«: سیری در احوال و آثار مؤلف آمالعاشقینعرفات» (.1333). آل داوودض سید علی

 .33 -53صی  .3شمارة  .پاییز

 .31شمارة  .زمستام .نامۀ فرهنگستام .«العاشقینعرفاتشاعرام زم در » (.1311). _____ض _____

 .39 -93صی 

 -233شمارة  .دی و اسفند .جهام کتاب .«العاشقینعرفاتاهمیت و جایگاه » (.1391). _____ض _____

 .19 -21صی  .232

 .ومیمۀ آینۀ میراث .«العاشقینعرفاتاحوال تاریخی و ادبی یزد در » (.1393). ابویی مهریزیض محمدروا

 .3 -31صی  .35شمارة  .مرداد

دانشگاه آزاد  ادبیات فارسی .«النفایسمجالسشیوة نقد و نقادی در توکرة » (.1311). زادهض روااشرف

 .3 -23صی  .23شمارة  .زمستام .مشهد

 .واتصحیح سیومه غنی .النفایسمجالس (.1911). کیچ نه الدینغیاث شیر بنشیر نواییض علیامیر علی

 تاش ند: نشریۀ آکادمیک فنوم.

 به تصحیح .العارفینالعاشقین و عرصاتعرفات (.1319). الدین محمد بن محمداوحدی بلیانیض تقی

تهرام: مرکز پژوهشی میراث م توب و  .1 -1جلدهای  .الله صاحب اری و آمنه فخر احمدذبیح

 موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. .خانهکتاب

 به تصحیح .العارفینالعاشقین و عرصاتعرفات توکرة (.1311). ______________ض _________
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 تهرام: اساطیر. .1 -3جلدهای  .محسن ناجی نصرآبادی

 یمۀوم .«العاشقینعرفاتاوواع ادبی فارس در دورة صفوی با توجه به توکرة » (.1393) .ایرانیض نفیسه

 .31 -51صی  .35شمارة  .مرداد .آینۀ میراث

 تهرام: امیر کبیر. .النفایستأملی در توکرة مجالس (.1311). آبادیض پرویزبیگی حبیب

تاریخ ادبیات دانشگاه شهید  .«فخری هروی نامۀل ایفورورت تصحیح انتقادی » (.1393). بیدکیض هادی

 .53 -11صی  .33/ 3شمارة  .پاییز و زمستام .بهشتی

سنجش  در العاشقینعرفاتاشعار ق رام تبریزی در توکرة » (.1393) .و دیگرام ض مسعودجعفری جزی

 .51 -33صی  .35شمارة  .مرداد .ومیمۀ آینۀ میراث .«با دو تصحیح موجود از این توکره

 .«های دیگرالعاشقین در مقایسه با توکرهحروفیه در عرفات» (.1393). مرویه ضو راغبیام ض عاطفهخدایی

 .35 -112صی  .35شمارة  .مرداد .ومیمۀ آینۀ میراث

شمارة  .دی .اطلاعات ح مت و معرفت .«الشعراریاضو  العاشقینعرفات» (.1393). روویض سیدمحمود

 .19 -31صی  .11

 تهرام: سخن. .تاریخ ادبی ایرام و قلمرو زبام فارسی (.1391). زرقانیض سید مهدی

ز پایی .آینۀ میراث .«العاشقینعرفاتکه کارهای چنین: نقدی بر چاپ توکرة » (.1319. )شفیعیومض سعید

 .131 -152صی  .33شمارة  .و زمستام

 .53 -13صی  .51شمارة  .آینۀ میراث .«انزواای در توکره»(. 1395). ___ض _____

مجموعه  .«اصغر ح متچاپ علی النفایسمجالسسیری انتقادی در توکرة » (.1392). ___ض _____

 .1111 -1213صی  .شیر نواییالمللی امیر علیمقالات همایش بین

 .مرداد .آینۀ میراثومیمۀ  .«العاشقینعرفاتشاعرام اصفهام و اصفهام در » (.1393). ___ض _____

 .113 -131صی  .35شمارة 

واله  الشعراءریاضاوحدی بلیانی و  العاشقینعرفاتمقایسۀ دو توکرة » (.1391). عبداللهیض مجتبی

 دانشگاه فردوسی مشهد. .نامۀ کارشناسی ارشد ادبیات فارسیپایام .«داغستانی

 .دآذر و اسفن .گزارش میراث .«العاشقینعرفاتشاعرام تبریز و آذربایجام در » (.1392). زادهض جمشیدعلی

 .91 -111صی  .11 -11شمارة 

 .131شمارة  .آذر و دی .آینۀ پژوهش .«العارفینالعاشقین و عرصاتعرفات» (.1391). زادهض علیعلی

 .125 -121صی 

 .گزارش میراث .«نویسی فارسیدر توکره العاشقینعرفاتجایگاه » (.1392). فتوحی رودمعجنیض محمود
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 .92 -93صی  .11 -11شمارة  .آذر و اسفند

 .شیر نواییامیر علی النفایسمجالسترجمۀ  .نامهل ایف (.1321). محمد بن امیریفخری هرویض سل ام

 فروشی منوچهری.تهرام: کتاب .اصغر ح متتصحیح علی

نمرة مسلسل  .لندم: موزة بریتانیا .نامهل ایف .ق.( 931)زنده تا  .___________ض ________

ADD.7669. [نسخۀ خ ی ] ق. 915تاریخ کتابت  .ق 921ترجمۀ 

 تهرام: دانشگاه تهرام. .2جلد  .های فارسیتاریخ توکره (.1313). گلچین معانیض احمد

ارة شم .مرداد .میراثومیمۀ آینۀ  .«العاشقینعرفاتشاعرام من قۀ فارس در توکرة » (.1393). نحویض اکبر

 .131 -155صی  .35

 .اسفند .کتاب ماه ادبیات  .«العاشقینعرفاتنقد و بررسی توکرة » (.1319). ناجی نصرآبادیض محسن

 .3 -12صی  .111شمارة 

بهار  .آینۀ میراث .«العاشقینعرفاتمهاجرام ایرانی آفاقی یا غربا با نگاهی به » (.1393). وثوقیض محمدباقر

 .211 -312صی  .53شمارة  .و تابستام

 مشهد: پیام توس. .توکرة شاعرام مشهد (.1391). تقیوحیدیام کامیارض 

 .113 -119صی  .5. ر دانشنامۀ زبام و ادب فارسی«. النفایسمجالس» (.1393). محمدجعفر یاحقیض

 تهرام: فرهنگستام زبام و ادب فارسی.





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


