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چکیده
بخش اعظمی از طبقۀ متوسطط ین عرفات العاشططقین اوحدی برگرفته از شططاعرام موکور در
مجالس النفایس امیر علیشیر است و ازآنجاییکه این دو توکره از منابع مورد مراجعۀ اغلب
محققّام اسططتض وططرورت دارد که میزام صططحّت و سططقل اطلاعات اوحدی در این اقتباس
بررسطی و روشن شود .برای این کار هرکدام از تراجل احوال موکور در عرفات العاشقین با
مأخو آمض یعنی مجالس النفایس و ترجمۀ آمض ل ایف نامه مقابله و سنجیده شده و اطلاعات
اوحدی با ذکر شطواهد متعدّدض تحلیل و بررسطی شطده است .اوحدی در نقل م الب مأخوض
چندام مقیّد به امانت و درستی نبوده است؛ زیرا گاه یک شاعر را دو شاعر جداگانه پنداشته
و در دو ترجمۀ احوال آمها را معرفی کرده و گاهی هل ابیات یک شططاعر را بهجز خودشض
به شطاعر دیگری نسطبت داده و یا تنها به شطاعرانی جز او منسوب کرده است .البتهض در این
انتسطططابات تراجل و ابیاتض اغلب تشطططابهی میام عناوین تراجل وجود دارد؛ ولی گاهی این
تراجل عناوینی کاملاً متفاوت با هل دارند .از طرفیض وطططب های عناوین بعضطططی از تراجل
احوال نیز در دومین تصطحیح عرفات العاشطقین بهنادرستی انتخاب شده است و این اغلاط

گاه ناشطی از انتخاب وطب های نادرسطت منابع جانبی بهجای نسطخههای عرفات العاشقین
اسططت و گاه نتیجۀ بسططنده کردم مصططححّام به نسططخههای مغلوط عرفات العاشططقین و بهره
نبردم از وب های درست منابع جانبی است.
کلیدواژهها :بررسی انتقادیض شاعرامض مجالس النفایسض عرفات العاشقین.
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شمارة سوم

 .1درآمد

دورة رونق توکرهنویسطططی از قرم دهل به بعد اسطططت .تا اواخر قرم نهل تنها چهار توکرة ادبی در اختیار
داریل :لبابالالباب ( 111ق) عوفیض توکرةالشططعرا ( 192ق) دولتشططاه و مجالسالنفایس ( 191ق) امیر
علیشطیر نوایی .زرقانی ( )33 :1391نشطام داده که سنت توکرهنویسی فارسی تحت تأثیر توکرهنویسی
عربی اسططت و کتابهایی مثل یتیمۀالدهر ثعالبیض ایدة نوشططتن توکرههای فارسططی را به اذهام دراف ند.
نخبهگرایی توکرهنویسططام سططبب شططد که نگاه آمها یا مع وف باشططد به شططاعرام طراز اول و یا متوجه
شططاعرانی باشططند که به دربارها آمدوشططد داشططتند .از حدود قرم نهل که امیرعلی شططیر نوایی با توجه به
شططاعرام غیر نخبهض شططعر تودة مردم را هل به رسططمیت شططناختض بهتدریج پای شططاعرام متوسط و بعد
شطاعرام کوچه و بازار به توکرهها باز شطد و وقتی پارسیگویام هند تصمیل گرفتند نام شاعرام متوس
و وطعیفشطام را هل در توکرهها ثبت کنند تا کاروام شطاعرانشطام پر تعداد به نظر رسططدض نیاز به نوشتن
توکرههای جدید بیشططتر و بیشططتر شططد .در این میامض مجالسالنفایس و عرفاتالعاشططقین دو نق ۀ ع ف
هسططتند؛ ی ی به اعتبار نق ۀ آغاز به رسططمیت شططناخته شططدم شططاعرام غیر نخبهگرا و دیگری بهعنوام
توکرهای که در قرم دهل همام روش را گسططترش داد .یک مرور سططاده بر ارجاعات توکرههای بعدی
ثابت میکند که عرفات بسططیار مورد توجه توکرهنویسططام پس از خود بوده اسططت؛ چنامکه مقایسططۀ این
توکره با آنچه در مجالس و ترجمههای آم آمدهض ثابت میکند ی ی از منابع اصططلی اوحدی همین توکره

بوده اسططت .پرسططش اصططلی ما در مقالۀ حاوططر این اسططت که اوحدی در انتقال م البی که از مجالس
خواندهض تا چه حد به متن مقید مانده است؟
 .2پیشینة تحقیق

دربارة دو توکرة مورد نظر ما مقالات و کتابهای زیادی نوشطته شطده است .از نخستین نمونهها باید از
احمد گلچین معانی ( )1313یاد کنیل که به اسططتفاده اوحدی از مجالس اشططاره کرده اسططت .پس از او
بیگی حبیبآبادی ( )1311اطلاعاتی دربارة زندگی امیر علیشطططیر ارامه میدهد و اشطططرفزاده ()1311
ن طات انتقطادی مجطالس را فهرسطططت میکند .شطططفیعیوم در دو مقالۀ جداگانه (1393ض  )1395برخی
نسطططخههای خ ی و چاپهای ل ایفنامه و مجالسالنفامس را معرفی کرده و غل های چاپی اولی را

سال پنجاهل

بررسی انتقادی شاعرام مجالسالنفامس در عرفاتالعاشقین

99

برشطططمرده اسطططت و بیدکی ( )1393با عنایت به نسطططخۀ ل ایفنامۀ موجود در موزة بریتانیا و چاپ
مجالسالنفایس تاش ند و نسخههای آمض ورورت تصحیح انتقادی این اثر را یادآور شده است.
عرفاتالعاشطقین بیشطتر مورد توجه پژوهشطگرام بوده است .از قدیمیترین تحقیقات در مورد این
توکره باید به مقالۀ آل داوود ( )1333اشطاره کنیل که با روی رد زندگینامهای به سراغ اوحدالدین بلیانی
رفته اسطت .همین نگاه را در مقالۀ علیزاده ( )1391هل میبینیل .زنام شاعر در عرفات موووع دیگری
اسططت که توجه آل داوود ( )1311را به خود جلب کرده اسططت .با انتشططار تصططحیح انتقادی عرفات در
سطال  1311توجه منتقدام به این توکره بیشتر شد .بررسی انتقادی تصحیح جدید یکبار در سال 1319
در کتاب ماه چاپ شططد و بار دیگر شططفیعیوم ( )1319در مقالۀ مسططتقلی ایراداتی را بر تصططحیح وارد
دانسطططت .پسازاینض آل داوود ( )1391جطایگطاه عرفات را در میام دیگر توکرهها تبیین میکند .محمود
فتوحی ( )1392نیز به همین مووططوع از منظری دیگر پرداخته اسططت .برخی تحقیقات هل مقایسططهای
اسطت :عبداللهی ( )1391عرفات را با ریاضالشعرای داغستانی از لحاظ ویژگیهای متنی (زبانیض بلاغی
و محتوایی) مقایسططه کرده و روططوی ( )1393نیز بهطور مختصططری همین دو توکره را مقایسططه کرده
اسطططت .ازآنجطاکه عرفات به کانومهای ادبی هل توجه داشطططتهض مقالاتی نیز با عنایت به این بعد توکرة
موکور نوشطته شطدند .مثلاً علیزاده ( )1392اووطاع کانوم ادبی آذربایجامض شطفیعیوم ( )1393ووعیت
کططانوم ادبی اصطططفهططامض ابویی مهریزی ( )1393حططالوروز کططانوم ادبی یزدض نحوی ( )1393و ایرانی
( )1393در دو مقالۀ جداگانه به شطططاعرام کانوم ادبی فارس پرداختهاند .مووطططوعات دیگری مثل فرقۀ
حروفیطه در عرفات ( )1393و بررسطططی اشطططعار ق رام در دو تصطططحیح متفاوت این توکره ()1393؛
همچنین اهمیت و نقش عرفات در آشط ارسازی رواب ایرام و هند و چین و گسترش زبام فارسی در
آم مناطق ( )1393مورد توجه منتقدام و پژوهشطگرام بوده اسطت .با عنایت به اینکه منبع مستقیل اوحد

الدین بلیانی در نوشطططتن طبقۀ متوسططط ین عرفاتض توکرة مجالسالنفامس و ترجمۀ آم یعنی ل ایفنامه
بوده اسطت (یاحقیض )111 :1393ض ما در صطدد برآمدیل تا از طریق مقایسۀ دادههای عرفات با دو توکرة
پیش از او هل اشططتباهاتی را مشططخی کنیل که بلیانی ناخواسططته وارد متن توکرهاش کرده و هل ایراداتی
که بر مصححام عرفات وارد است.
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شمارة سوم

 .3دو تذکرة مهم

مجالسالنفایس سطومین توکرة باقیمانده دربارة شطاعرام فارسطیگو و بعضطاً ترکیگوست که آم را امیر
علیشطیر نوایی ( 911ق) به زبام ترکی جغتایی در سال  191ق نوشت و سی و دو سال بعد ( 921ق)
فخری هروی آم را برای نخسططتین بار به فارسططی ترجمه کرد و نام آم را ل ایفنامه نهاد .اطلاعات مفید
و دسطتاول امیر علیشطیر موجب شد که این توکره چهار بار دیگر هل ترجمه شود :ح یلشاه قزوینی
در سطال  929ق (چاپ علیاصغر ح مت همراه با ترجمۀ اول در یک جلد)ض شیخزاده فایض نیمردانی
در سطال  911ق (نسطخۀ خ ی طاهری شطهاب در سطاری)ض شاهعلی بن عبدالعلی در اوایل سدة  11ق
(نسطخۀ خ ی موزة بریتانیا) و سطرانجام میرزا عبدالباقی شطریف روطوی در اواس سدة  13ق (نسخۀ
خ ی مدارس کل ته) (← بیدکیض  .)51 -59 :1393این چهار ترجمه نتوانسططت جای ل ایفنامه را در
نظر توکرهنویسطام بعدی بگیرد و همچنام بیشطترین ارجاع توکرهنویسام و تاریخ ادبیات نویسام فارسی
به همام ترجمۀ نخسططت اسططت .ترکی بودم زبام مجالسالنفامس و ترجمۀ خوب هروی از آم و علل
احتمالی دیگرض سططبب شططده که مجالس تاکنوم در ایرام تصططحیح و چاپ نشططود .در خارر ایرام این
توکره چند بار تصطحیح و چاپ شده که مهلترین آم تصحیح سیومه غنیواست ( 1911م) که با الفبای
من بق با نسطخ خ ی مجالسالنفایس در تاشط ند منتشطر شد و بعدها اساس دیگر چاپها قرار گرفت.
غنیوا متن مجالسالنفایس را بر اسططاس نسططخۀ مورّ  913ق محفوظ در کتابخانۀ ملی وین و مقابلۀ
آم بطا چنطد نسطططخۀ کهن و معتبر دیگر مانند نسطططخۀ مورّ  933ق محفوظ در کتابخانۀ ملی پاریس
تصحیح انتقادی کرده است (همام.)59 -11 :
ل ایفنامه تاکنوم دو بار در لاهور و تهرام تصطحیح و چاپ شطده اسططت؛ نخستین بار سید عبدالله
آم را در لاهور بین  1931 -1933م در مجلۀ «اورینتل کالج میگزین» ()Oriental College Magazine
به چاپ رسططاند و پس از اوض علیاصططغر ح مت در تهرام ( 1321ش) منتشططر کرد (یاحقیض /5 :1393

 .)311هر دو چاپ بر اسطاس یک نسطخۀ خ ی از ل ایفنامه و مقابلۀ گهگاهی متن آم با نسخ مجالس
صططورت گرفته اسططت؛ بهطوریکه چاپ لاهور بر اسططاس نسططخۀ موزة بریتانیا (مورّ  915ق) و چاپ
تهرام بر اسطاس نسطخۀ محمد نخجوانی تبریزی (مورّ  992ق) تصحیح و منتشر شده است .متأسفانهض

هر دو چاپ در واقعض بازنویسطی ی ی از نسخ ل ایفنامه و مقابلۀ ناقی متن آم با نسخ مغلوط مجالس
هسطتند و پایبندی مصححین به تک نسخۀ اساسض باعث شده تا تصحیح هر دوی آنام مغلوط و ناقی
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از کطار درآید .یک مرور اجمالی بر توکرههایی نظیر هفتاقلیلض خلاصطططۀالاشطططعارض عرفاتالعاشطططقینض
مرآتالخیالض هلچنین تاریخ ادبیاتهایی مانند تاریخ ادبی ایرام از ادوارد بروام (جلد سطططوم و چهارم)ض

تاریخ نظل و نثر در ایرام و در زبام فارسطی از سطعید نفیسی (جلد اول و دوم) و تاریخ ادبیات در ایرام
از ذبیحالله صفا (جلد چهارم و پنجل) نشام میدهد که قلمرو معنوی ل ایفنامه بسیار گسترده است.
عرفاتالعاشطقین توکرهای عمومی و بسطیار مفصطل اسطت که بین  933 -1131ق توس تقیالدین
محمد اوحدی بلیانی (ف  1151ق) تألیف شطد و متن آم در سطه طبقۀ متقدمینض متوس ین و متأخرین
تنظیل شطده اسطت .این توکره نخسطتین بار در  1311ش توسط محسن ناجی نصرآبادی و بار دوم در
 1319ش توس ط ذبیحالله صططاحب اری و آمنه فخر احمد تصططحیح و چاپ شططد که مراجعۀ ما در این
مقاله به تصططحیح دوم بوده اسططت .میزام تأثیر ل ایفنامه بر عرفات را وقتی متوجه میشططویل که بدانیل

بیش از نود درصططد م الب طبقۀ متوسط ینض همراه با بخشططی از طبقۀ متأخرین آم برگرفته از ل ایفنامه
فخری هروی اسطططت و اگر م الب برگرفته از این توکره را از عرفاتالعاشطططقین حوف کنیلض چیزی از
طبقۀ متوس ط ین آم باقی نمیماند .البتهض مؤلف عرفاتالعاشططقین نیز در صططدر اغلب تراجل احوال توکرة
خود بهووططوب به نام مجالسالنفایس یا مؤلف آمض امیر علیشططیر و یا ل ایفنامه اشططاره کرده و مقایسطۀ

م الب او با متن ل ایفنامه هل این تأثیر و نفوذ را که اغلب لفظ به لفظ اسططتض آشطط ار میکند .عرفات
هل مانند ل ایفنامه مورد توجه جدی توکرهنویسططام و مورخام ادبی قرار گرفت .دو چاپ علیاصططغر
ح مطت از ل طایفنطامه و ذبیحالله صطططاحب اری و آمنه فخر احمد از عرفاتالعاشطططقین دارای اعتبار
پژوهشططی بالایی اسططت و به همین دلیل ما اسططاس بررسططی خود را همین منابع قرار دادیل؛ ولی برای
بعضططی از تراجمی که در چاپ ح مت وجود نداشططت و یا عنوام آمها اشططتباه تصططحیح شططده بودض به
تصحیح تازة ل ایفنامه که بر اساس نسخۀ لندم انجام شدهض مراجعه شد.
 .4بررسی مقایسهای

بررسططی انتقادی توکرة عرفات را باید در دو سطط ح پیش برد :نخسططت آنچه به خود متن توکره مربوط

میشططود و دیگر آنچه به تصططحیح مصططححام رب پیدا میکند .ما ابتدا به ایرادات محتوایی خود عرفات
خواهیل پرداخت و س ط س به سططراغ تصططحیح آم و آنچه که به ل ایف مربوط میشططودض خواهیل رفت.
ایرادات محتوایی خود متن را در چند محور زیر میتوام خلاصه کرد.
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شمارة سوم

 -1-4جعل شخصیت

در طبقۀ متوسط ین عرفات که برگرفته از مجالس و ل ایف اسططتض گاهی شططباهت تووططیحات اوحدی
دربارة دو شطاعر چندام زیاد اسطت که خواننده حدس میزند آم دو باید یک نفر باشند .حدس موکور
وقتی تقویطت میشطططود که بدانیل در نسطططخههای خ ی مختلف که از مجالس و ترجمۀ آم در اختیار
داریلض اشطتباهاتی در ترجمۀ احوال شطاعرام ر داده است و اوحدی برخی از آم خ اها را وارد توکرة
خود کرده و از آم طریق بطه تطوکرههطا و تطاریخ ادبیاتهای بعدی راه یافته اسطططت .مثلاً فخری هروی
( )11 -12 :1321مولانا اشطرف خیابانی را که در تصطحیح ح مت شطرف وطب شطده استض اینطور
معرفی میکند« :از جمله شططاعرام درویشططی اسططت که با مردم ارتباط اندکی داشططت و به نظیرهگویی
خمسۀ نظامی مشغول بود .ابیات زیر از سرودههای اوست:
 -بطه نزد کسطططی کو به دانش مسه اسطططت

ز مجرمکشطططی جرمبخشطططی بسططه اسطططت

 -خواهل کطه چوب تیر شطططوم تا گاهگاه

بر حال من به گوشططۀچشططمی کنی نگاه

 -بططیهططنططری مططایططۀ صططططد غططل بططود

صططططد هططنططر از آدمططیای کططل بططود

در عرفات (2113 /3 :1319ض  )319 /1دو ترجمۀ احوال با عناوین مولانا شططرف خیابانی و درویش
اشطرف ذکر شطده؛ اما سطه بیت بالا ذیل ترجمۀ شرف و دو بیت اول آم ذیل ترجمۀ اشرف آمده است.
وجود سطه بیت که به دو شطاعر نسطبت داده شده و تشابه اسمی شرف و اشرف این حدس را به ذهن
متبادر میکند که این دو شطططاعر یک نفر بیش نیسطططتند و اوحدی اطلاعات مربوط به آمها را از دو منبع
(نسخه یا نسخههای مجالس و ترجمۀ آم) استفاده کرده است.
نظیر همین ووططعیت را در مورد مولانا محمدعالل سططمرقندی مشططاهده میکنیل که فخری هروی
( )15 :1321او را «از جمله شطاعرام دانشطمندی» میداند که «هلسطبق و مصطاحب ال بیگ بود و بسیار
طبعی گستا و شو داشت .بیت زیر از سرودههای اوست:
ما سطططیهروزیل و بدبختیل و خرمنسطططوخته

شططمع مقصططودی به عمر خود شططبی نفروخته

در عرفطاتالعطاشطططقین (2335 /5 :1319ض  )3135 /1دو مدخل آمده اسطططت :ی ی ترجمۀ احوال
محمدعالل سططمرقندی و دیگری ترجمۀ حال محمد سططمرقندی و بیت بالا به هر دوی آمها منسططوب
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شطده اسطت .اینجا هل همام ووطعیت دیده میشطود؛ یعنی تشطابه نامها و بیت مشترک دلایل احتمالی
خ ای اوحدی است.
نمونۀ دیگر مولانا سطعیدی مشطهدی استض که ح مت و بهتبع اوض وحیدیام کامیار ( )19 :1391آم
را سطططعدی وطططب کرده و فخری هروی ( )33 -33 :1321دربارهاش اینگونه مینویسطططد« :از جمله
شطاعرانی اسططت که به کاسططهگری اشططتغال داشططت و در هرات درگوشططت .دو بیت زیر از سططرودههای
اوست:
ز بهر ق ع هسططتی حیله از صططد جای انگیزم

کطه تططا یطک لحظطه بطا آم دلبر خود رای آمیزم

ب بیحسابل ده
شطبی بنشطین و چندانی شططرا س

کطه نتوانل کطه تا روز حسطططاب از جای برخیزم

اوحدی (1131 /3 :1319ض  )1139یکبار از مولانا سططعیدی مشططهدی و بار دیگر از سططعد مشططهدی
یاد کردهض بیت اول را ذیل شطربحال اولی و بیت دوم را ذیل شطربحال دومی میآورد؛ اینجا نیز تشابه
نامها و ابیات مشترک دلالت میکند بر اینکه احتمالاً اوحدی اشتباه کرده است.
از این نمونهها باز هل در عرفات یافت میشود که خلاصۀ آمها طبق جدول زیر چنین است:
لطایفنامه

عرفاتالعاشقین

خواجه ابوالوفا ()9

خواجه ابوالوفا و خواجه ابوالوفا پر فرشططته (133 /1؛ /5
)3215

سید هاشمی ()13

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

عارفی هروی ()21

عارفی هروی و عارفی (2339 /5ض )2332

محمد جامی ()23

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

مسعود قمی ()31

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

مولانا صافی ()39

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

مسعود شروانی ()91

کمالالدین مسططعود شططروانی و مسططعود شططروانی (/1
3931ض )3115

سید جعفر ()91

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

صفی :فخرالدین ()91

مولانا صفی و فخری کاشفی (2325 /3؛ )3211 /5
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حسطططیطن علی جلططایر طفیلی امیر حسططین علی جلایر و میر حسططین طفیلی (1151 /2؛
()111

)2391 /3

ابوالبرکه ()115

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

میر محمد میر یوسف ()133

امیرمحمد امیر یوسطططف و میر محمد یوسطططف خلقی (/1
3931؛ )1331 /2

زلالی خوارزمی ()131

زلالی اورگنجی و زلالی (1131 /3ض )1151

بهاءالدین صابر ()131

بهاءالدین قاوططی ابوالبرکه و بهاءالدین صططابر (311 /2؛ /3
)2311

علمی خراسانی ()151

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

حافظی کرمانی ()153

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

محمد بدخشی ()95

محمد بدخشیض بدخشی سمرقندی و حمید بدخشی (/2
1135ض 311؛ )3921 /1

 -2-4انتساب نادرست ابیات

ایراد دیگری که بر اوحدی میتوام گرفتض انتسطاب ابیات یک شطاعر به شطاعر دیگر است .این امر هل
به علت شطباهت زیاد نام یا تخلی شطاعرانی اسطت که وی در طبقۀ متوس ین عرفات آورده و آمها را
از مجالس یا ل ایف نقل کرده اسططت؛ شططباهتی که توکرهنویس را بهاشططتباه انداخته اسططت .مثلاً فخری
هروی ( )1 :1321بیت زیر را از آمس حافظ سطعد دانسطته اسطت که م ابق با گزارش او مرید قاسل انوار
بوده و به دلیل مصاحبت با اوباش هراتض مورد خشل امیر قاسل قرار گرفته است:
مرا در عطالل رنطدی به رسطططوایی علل کردی

دلل بردی و جطانل را نطدیل صطططد ندم کردی

این بیت در عرفاتالعاشططقین (1131 /3 :1319ض  )1139یکبار بهدرسططتی ذیل ترجمۀ احوال حافظ
سطعد ثبت شطده؛ اما بار دیگر به سطعد یا سعید مشهدی منسوب شده که نادرست است .ترجمۀ احوال

هر دو شطططاعر در مجلس اول و دوم ل ایفنامه (1 :1321ض  )33و طبقۀ متوسططط ین عرفاتالعاشطططقین
(1131 /3 :1319ض  )1131آمده است.
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همچنینض فخری هروی ( )25 :1321بیطت زیر را از سطططرودههطای مولانا شطططرفالدین علی یزدی
میداند و سططرایندهاش را از جمله شططاعرام صططوفیای معرفی میکند که امیر علیشططیر نوایی در دورام
کودکی در شهر تفت یزد با او ملاقات کرده و مورد عنایت و التفات او قرار گرفته است:
صطططوفطی مبططاش من ر رنططدام میپرسططططت

کاندر پیاله پرتوی از ع س دوسطططت هسطططت

امطا اوحطدی (2111 /3 :1319ض  )2213یطکبطار این بیت را بهدرسطططتی ذیل ترجمۀ احوال مولانا
شرفالدین علی یزدی ثبت کرده و بار دیگر بهاشتباه آم را به شرفالدین اغلی ت لّو نسبت داده است.

همچنینض فخری هروی ( )31 :1321این بیطت را بطه خواجطه احمد نسطططبت میدهد که از جمله
شاعرام شو طبع خراسام بوده و اغلب مردم هرات با او م ایبه داشتهاند:
خری برگشطططتطهپالام سطططوی دسه تاخت

چططراگططاه دسه از گططاوام بطط ططرداخططت

اما در عرفات (331 /1 :1319ض  )3911 /1یکبار بهدرسطططتی ذیل ترجمۀ خواجه احمد مجلّد ثبت
شطده و بار دیگر بهاشطتباه به مجلّد خراسطانی منسطوب شده است .مجلّد اخیر از شاعرام قرم چهارم و
معاصططر با مجلّدی /مخلّدی گرگانی بوده و خواجه احمد مجلّد از شططاعرام قرم نهل و معاصططر با مولانا
عبدالرحمام جامی و امیر علیشیر نوایی (فخری هرویض .)31 :1321
چنامکه ملاحظه میکنید تشطابه نام یا تخلی دو شطاعر سبب اشتباه موکور شده است؛ اما در موارد
دیگری هل هسطت که تشطابه میام دو شطاعرض که میتواند دلیل من قی برای اشطتباه باشدض وجود ندارد و
معلوم نیسططت چرا اوحدی چنین اشططتباهی را مرت ب شططده اسططت .مثلاً بیت زیر از مولانا خیالی بخاری
اسططت که به تعبیر فخری هروی (« )12 :1321از جمله شططاعرام خوشخلقی اسططت که شططاگرد خواجه
عصمتالله بخاری بود و در بخارا درگوشت»:
گه معت ف دسیرم و گه سطططاکن مسطططجد

یعنی کطه تو را میطلبل خطانططهبطهخطانططه

حال آمکه در عرفات (1333 /2 :1319ض  )3912 /1این بیت یکبار بهدرسطططتی ذیل ترجمۀ احوال
مولانا خیالی بخاری ثبت شطده و بار دیگر به مولانا مانی شطیرازی منسطوب شده است .مانی شیرازی از
شطاعرام قرم دهل و معاصطر با شطاه اسماعیل صفوی است و مولانا خیالی بخاری از شاعرام قرم نهل و
متوفی  151ق.
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فخری هروی ( )15 :1321ابیات زیر را هل به مولانا قدسطططی هروی نسطططبت میدهد که «از جمله
شاعرام شیرینگویی است که بیماری لقوه داشت و قادر نبود آب دهانش را نگه دارد»:
 -بططا وجططود لططب و دهططن کططه مراسططططت

شططططعططر گططویططل کططه آب از آم بططچ ط ططد

 -ای کطه منعل میکنی از دیططدم آم گطلعططوار

حططالططت دل را نطمطیدانطی مطرا معططوور دار

اوحدی (3311 /1 :1319ض  )3315 /3همین ابیات را یکبار بهدرسططتی ذیل ترجمۀ احوال قدسططی
هروی ثبت کرده و بار دیگر در طبقۀ متأخرین به ناقد هروی منسططوب میکند .ناقد هروی از شططاعرام
قرم نهل و معاصطر با قاسل انوار است و قدسی هروی از شاعرام قروم دهل و یازدهل و معاصر با خود
اوحدی.
نمونۀ دیگر بیتی اسطططت که فخری هروی ( )22 :1321آم را از آمس مولانا مسطططیحی فوشطططنجیض «از
جمله شاعرام پاکیزهروزگار و مسلمامسیرتی که طبع شوخی داشت و به زیارت م ه رفت»ض میداند:
ما را به جفا کشططته پشططیمام شططده باشی

خوم دل ما ریخته حیرام شطططده باشطططی

در عرفات (3931 /1 :1319ض  )3159 /3یکبار ذیل ترجمۀ احوال مولانا مسططیحی فوشططنجی آمده و
بار دیگر بهاشتباه به هلالی جغتایی منسوب شده است.
همچنینض بیطت زیر کطه م طابق با گزارش فخری هروی ( )21 :1321از سطططرودههای مولانا محمد
تبادکانی اسطت؛ «از جمله شطاعرام صطوفی که شطاگرد شطیخ زینالدین بود و بر منازلالسایرین خواجه
عبدالله انصاری شرحی نوشت»:
آنطام کطه بطهجز قامت سطططروت نگرانند

گر راسطططت بگویی همطه کوتططهنظراننططد

امطا در عرفطات (3919 /1 :1319ض  )3393علاوه بر اینکه ذیل ترجمۀ احوال مولانا محمد تبادکانی
ثبت شدهض به قاسل انوار نیز منسوب شده است.
در عرفات از اینگونه جابهجاییها و انتسططابها زیاد دیده میشططود .مثلاً بیت زیر به روایت فخری
هروی ( )13 :1321از سرودههای مولانا علی شهاب ترشیزی است:
چطو پطرده از ر چوم آفتططاب برداری

بطه جام و دل کندت مشطططتری خریداری
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اوحدی ( )2399/5 :1319هل آم را ذیل ترجمۀ احوال مولانا علی شططهاب ترشططیزی آورده و هل به
خواجه شطططهابالدین شطططیرعلی ترشطططیزی (همام )2213/3 :و در جای دیگری به شطططمسالدین بن
شطهابالدین روحانی منسطوب کرده اسطت (همام .)2113 /3 :دو شاعر نخست یک تن بیش نیستند و
سومین هل از مداحام خسرو شاه بن بهرامشاه غزنوی بوده که در قرم ششل میزیسته است.
همچنینض بیت زیر که از مولانا خسططروی (فخری هرویض  )31 :1321اسططت؛ اما اوحدی (1313 /2ض
1319ض  )3313 /1یطکبطار آم را بطه نقل از مجالسالنفایس ذیل ترجمۀ احوال ملا خردی ذکر میآورد؛
بطار دومض ذیطل ترجمۀ بابا خسطططروی و بعد بر امیر علیشطططیر ایراد میگیرد که چرا آم را به ملا خردی

منسطوب کرده و بار سومض ذیل ترجمۀ احوال مولانا قنبری نیشابوری .این در حالی است کهض در مجالس
و ل ایفنامه اصطططلاً ترجمۀ احوالی با عنوام ملا یا مولانا خردی وجود ندارد که بیت بالا به او منسطططوب
باشططد و بابا خردی و بابا خسططروی در واقعض مولانا خسططروی اسططت که بیت سططرودة او به مولانا قنبری
نسبت داده شده است:
ز لططعططل یططار دنططدانططی گططرفططتططل

حططیططاتططی یططافططتططل جططانططی گططرفططتططل

مولانا شطوخی نیز فرزند شطیخ سعید لاده از جمله شاعرانی است که طبع نی ی داشت و این بیت از
سرودههای اوست:
نیسطططت ره پیش سطططگام او من آواره را

تطا بطدیشطططام گویل احوال دل بیچاره را
(فخری هرویض .)12 :1321

اوحدی (2151 /3 :1319ض  )3933 /1ترجمۀ احوال او را آورده؛ اما بیت موکور را به پهلوام محمد
ابوسطعید نسطبت داده اسطت .درحالیکهض ترجمۀ احوال پهلوام محمد ابوسعید در مجالس ()133 :1911
و ل ایف ( )19 -91 :1321موکور است؛ ولی این بیت ذکر نشده است.
همچنینض سططل اممحمود فرزند خواجه شططمسالدین بت چی از جمله شططاعرانی اسططت که در علل
نجوم مهارت داشت و بیت زیر از سرودههای اوست:
شطططد روز من سطططیه همه از روزگار من

کطس را مبططاد روز من و روزگططار من
(فخری هرویض .)15 :1321
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در عرفاتالعاشطقین (1135 /2 :1319ض  )2151 /3ترجمۀ احوال سطل اممحمود 1موکور است؛ ولی
بیت بالا به جای انتساب به اوض اشتباهاً ذیل ترجمۀ احوال مولانا شوخی ذکر شده است.
پهلوام محمد ابوسططعید نیز از ورزشطط ارام شططاعری اسططت که با امیر علیشططیر نوایی دوسططتی و
صمیمیت داشت و بیت زیر از سرودههای اوست:
گنج زر گر نبود کنج قنطاعطت باقی اسطططت

آن طه آم داد بطه شطططاهطام به گدایام این داد
(فخری هرویض .)19 :1321

در عرفاتالعاشطططقین (2151 /1 :1319ض  )1135 /2ترجمۀ احوال پهلوام محمد ابوسطططعید موکور
اسطت ولی بیت بالا به جای انتسطاب به اوض اشطتباهاً ذیل ترجمۀ احوال خواجه سل اممحمود 2ذکر شده
است.
همچنینض مولانا خیری خوارزمی از جمله شطططاعرام خوشخلقی اسطططت که با وجود تهیدسطططتیض با
مادرش عازم سفر حج شد و بیت زیر از سرودههای اوست:
بطه روز تشطططنگی آب روام نبود هوس ما را

دم تی تو را گر بر گلو مططالیل بس مططا را
(فخری هرویض .)113 :1321

اوحدی ( )1121 /3 :1319اصططلاً دربارة مولانا خیری م لبی نیاورده و بیت بالا را اشططتباهاً به س طایلی
قرشطی منسطوب میکند .ترجمۀ احوال سایلی قرشی در مجالس ( )111 :1911و ل ایف ()111 :1321
آمده؛ اما هیچکدام از دو توکرهنویس بیت زیر را به او نسبت ندادهاند.
مولانا ولی قلندر نیز از شططاعرام ملازم بابرمیرزاسططت که پیربداغمیرزا او را از هرات به شططیراز برد و
بیت زیر از سرودههای اوست:
دریططادلیل و همّططت مططا فططارغ از در اسطططت

گر دسطت ما تهی اسطتض ولی چشل ما پر است
(فخری هرویض .)31 :1321

 -1عرفاتالعاشقین :محمدض متن= ل ایفنامه.
 -2عرفاتالعاشقین :محمدض متن= ل ایفنامه.
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در عرفاتالعاشططقین (3552 -3553 /3 :1319ض 1111 /2ض  )3191 /3ترجمۀ احوال مولانا ولی قلندر
موکور اسططت؛ ولی بیت بالا نه به او بل ه اشططتباهاً به سططل ام حسططینمیرزا و نیز محمدهمایوم پادشططاه
نسبت داده شده است.
فهرسطتوارة زیر شطامل نمونههای بیشتری است که مؤلف عرفاتالعاشقین ابیات یک شاعر را جز
خودشض به شاعر دیگری نسبت داده و شرب حال آمها به ی دیگر شباهت دارد:
لطایفنامه

عرفاتالعاشقین

سید حزینی ()31

سید حزینی و سید حسینی (1131 /2ض )1115

شیخزادة پورانی ()93

شیخزادة پورانی و شیخ بایزید نورانی (2111 /3؛ )2135 /5

وصلی :قاوی عبدالرحمام ( )112عبدالرحمام وصلی و میر اصلی (3533 /3؛ )332 /1
سل ام حسین ختمی)111( 1

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

یامغورچیبیگ)111( 2

یغمورچی س اهی و میرزا شاهحسین (3333 /3؛ )1123 /3

شاهغریبمیرزا ()151

شاهغریبمیرزا و غریبی (2911 /5ض )2911

شاهک ()132

شاهک 3و آقا شاه ی (2193 /3ض )2111

فهرسطتوارة زیر شطامل نمونههای بیشتری است که مؤلف عرفاتالعاشقین ابیات یک شاعر را جز
خودشض به شاعری دیگر نیز نسبت داده؛ ولی عناوین تراجل آمها با ی دیگر متفاوت است:
لطایفنامه

عرفاتالعاشقین

مولانا قدیمی ()22

قدیمی نقارهچی و مولانا رجایی هروی (3319 /1؛ )1511 /3

امیر شیخل سهیلی ()32

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

قاویزاده ()13

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

خواجه یحیی (گ)53 .

خواجه یحیی و سید حسن اردشیر (3331 /3؛ )1132 /2

ابوالبرکه ()115

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

 -1تصحیح ح مت :خ میض متن= نسخ مجالسالنفایس و تصحیح تازة ل ایفنامه.
 -2تصحیح ح مت :یغمورچیض متن= نسخ مجالسالنفایس و تصحیح تازة ل ایفنامه.
 -3عرفاتالعاشقین :شاهمرادض متن= ل ایفنامه.
 -3مصححام عرفاتالعاشقین وب درست ل ایفنامه را به پاورقی بردهاند.

جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)

111

شمارة سوم

فهرسطتوارة زیر شطامل نمونههای بیشطتری است که مؤلف عرفاتالعاشقین ابیات یک شاعر را به
شاعر دیگریض جز شاعر اصلی نسبت داده است:
لطایفنامه

عرفاتالعاشقین

 -امیری ()19

زاهدی ()1139 /3

 -صانعی باخرزی ()52

خالقی باوردی ()1293 /2

 -مولانازادة مولانا عبدالغفار ()131

لقایی ()3152 /1

 -لقایی سمرقندی ()131

مایلی ()3913 /1

 -شاهمحمد ()153

سلامی ()1111 /3

 -زینالدین علی ()111

اسفراینی ()2312 /5

 -محرمی 1هروی ()119

فخری ()3199 /5

 -میرم سیاه ()119

شاه ویاءالدین ()2322 /3

 -3-4ضبطهای نادرست در تصحیح عرفات

تصطحیح و چاپ عرفاتالعاشطقین توسط ذبیحالله صطاحب اری و آمنه فخر احمد بر اساس سه نسخۀ
خ ی ناقی و مغلوط انجام شططده و در نقل نسططخهبدلها به برخی نسططخههای خ ی دیگر هل مراجعه
کردهاند .ما در طبقۀ متوسطط ین این چاپ بیش از سططیوپنج وططب غل یا ناقی یافتیل که مصططححام
میتوانسططتند با مراجعه به توکرههای قدیمیتر یا حتی معاصططر اوحدالدینض آمها را اصططلاب کنند .مثلاً
مولانا زینی سطبزواری از جمله شطاعرام عامی اسطت که مصطاحب امیر شاهی سبزواری بوده و بیشتر به
سطرودم غزل تمایل داشطته و در ل ایف شرب حال او آمده است (فخری هرویض  .)31 :1321نام او در
تصططحیح اخیر عرفات ( )1193 /3 :1319زینتی ثبت شططده و وططب درسططت آم بهعنوام نسططخهبدل در
پاورقی آمده اسطت .کافی بود مصطححام به ل ایفض که مأخو اوحدی بوده مراجعه میکردند تا صورت
صططحیح را پیدا میکردند .مولانا خلف تبریزی (فخری هرویض  )15 :1321در تصططحیح اخیر بهصططورت
خلقی آمده و صطورت درسطت نام شطاعر به پاورقی منتقل شده است (اوحدی بلیانیض )132 /2 :1319؛
خواجه موسطی (فخری هرویض  )35 :1321در متن تصطحیح عرفات بهصورت خواجه موسمی انتخاب
 -1تصحیح ح مت :مجرمیض متن= نسخ مجالسالنفایس و تصحیح تازة ل ایفنامه.
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شطده و وطب درسطت به پاورقی رفته است (اوحدی بلیانیض )3919 /1 :1319؛ خواجه خورد (فخری
هرویض  )113 :1321در تصطحیح عرفات خواجه خسطرو شده است (اوحدی بلیانیض .)1311 /2 :1319
موارد دیگر را در فهرست زیر مشاهده کنید:

لطایفنامه

عرفاتالعاشقین

مولانا روحی پاذری ()15

مولانا روحی بارزی ()1512 /3

مولانا علی آسی ()13

مولانا علی آهی ()553 /1

مولانا داعی ()21

مولانا وداعی ()3533 /3

مولانا محمد جامی ()23

مولانا محمد جانی ()1113 /2

مولانا علاء شاشی ()23

مولانا علایی شاشی ()2393 /5

مولانا فصیح رویی ()32

مولانا فصیح هروی)3213 /5( 1

شاه بدخشام :لعلی ()31

لعل بدخشانی ()3151 /1

مولانا خسروی ()39

ملا خردی ()1313 /2

مولانا شامی ()12

مولانا سامی)1123 /3( 2

مقبلی 3ترشیزی ()13

مقبل ترشیزی ()3911 /1

مولانا نوری ()33

انوری مشهدی ()511 /1

مولانا غباری ()33

مولانا عیاری ()2125 /5

قاویزاده ()13

قاوی میرزاده)3933 /1( 3

سل اممحمود ()15

خواجه سل اممحمد)1135 /2( 5

مولانا برهامالدین هروی ()91

برهانی هروی ()335 /2

 -1مصححام عرفاتالعاشقین وب درست نسخهبدل را به پاورقی بردهاند.
 -2مصححام عرفاتالعاشقین وب درست ل ایفنامه را به پاروقی بردهاند.
 -3تصحیح ح مت :قبولیض متن= نسخ مجالسالنفایس و تصحیح تازة ل ایفنامه.
 -3مصححام عرفاتالعاشقین وب درست ل ایفنامه را به پاورقی بردهاند.
 -5مصححام عرفاتالعاشقین وب درست ل ایفنامه را به پاورقی بردهاند.
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سل ام حسین ختمی)111( 1

سل ام حسین سرخ ی ()1133 /3

میر یامغورچیبیگ)111( 2

امیر یغمورچی)3333 /3( 3

میر خورد ()131

امیر خسرو)1295 /2( 3

خواجه کلام معمایی ()151

مولانا کلانی معمایی ()3512 /1

مولانا حاجی محمد ()153

مولانا جانی محمد ()1111 /2

مولانا فتحی مرغنانی)151( 5

فتحی مرغلانی ()3191 /5

مولانا میرکا 1بخاری ()111

مولانا میر کاشی سامانی ()1123 /3

مولانا چرمی)111( 3

مولانا جرمی)1131 /2( 1

امیر قاسل ولدی ()131

امیر قاسل دلداری ()1311 /3

شاهک ()132

شاهمراد ()2193 /3

استاد علی کرمال (گ)53 .

استاد علی کارمال ()2391 /5

مولانا حاجی محمد (گ)13 .

مولانا محمد حاجی ()3921 /1

شیرم شغال (گ)11 .

شیر شغال)2113 /3( 9

خواجه عبدالله فرنخودی (گ)92 .

قاوی عبدالله فرنجودی)2113 /5( 11

شمارة سوم

بررسطی دقیقتر عرفات و مقایسۀ آم با دیگر توکرههای متقدم مم ن است ایرادات دیگر این توکرة
مهل و اثرگوار را مشططخی کند و اصططلاب آمها گامی اسططت مهل در راسططتای دسططت یافتن به اطلاعات
درستی که دستمایۀ هر مور ادبی باید باشد.
 -1تصحیح ح مت :خ میض متن= نسخ مجالسالنفایس و تصحیح تازة ل ایفنامه.
 -2تصحیح ح مت :یغمورچیض متن= نسخ مجالسالنفایس و تصحیح تازة ل ایفنامه.
 -3مصححام عرفاتالعاشقین وب درست نسخهبدل را به استناد وب اشتباه چاپ ح مت به پاورقی بردهاند.
 -3مصححام عرفاتالعاشقین وب درست دو نسخهبدل را به پاورقی بردهاند.
 -5تصحیح ح مت :مرغنانیض متن= تصحیح تازة ل ایفنامه.
 -1تصحیح ح مت :سرکاض متن= تصحیح تازة ل ایفنامه.
 -3تصحیح ح مت :جرمیض متن= تصحیح تازة ل ایفنامه.
 -1مصححام عرفاتالعاشقین وب درست دو نسخهبدل را با استناد وب اشتباه چاپ ح مت به پاورقی بردهاند.
 -9مصححام عرفاتالعاشقین وب درست نسخهبدل را به پاورقی بردهاند.
 -11مصححام عرفاتالعاشقین وب درست نسخه بدل را به پاورقی بردهاند.
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 -3نتیجهگیری

مجالسالنفایس از طریق ل ایفنامه نفوذ و تأثیر چشططمگیری بر توکرههای پس از خود داشططته اسططت.
برای مثال طبقۀ متوسط ین عرفاتالعاشقین عمدتاً برگرفته از مجالس و ترجمۀ آم است .در همین طبقۀ
متوسط ین اشطتباهات زیادی دیده میشطود که یا ناشی از سهو اوحدالدین بلیانی و یا برداشت نادرست
مصطححام بوده اسطت .این اشطتباهات شطامل جعل شطخصطیتهاض مخلوط کردم ترجمۀ حال شاعرام
مختلف و یا انتسططاب نادرسططت ابیات یک شططاعر به یک یا چند شططاعر دیگر اسططت .برخی ایرادات هل
مربوط به گزینش مصطصحام است که با بر طرف کردم آمها در چاپهای بعدیض صورت دقیقتری از
عرفات بهعنوام ی ی از مهلترین توکرههای عمومی در اختیار خوانندگام قرار خواهد گرفت.
کتابنامه
آل داوودض سید علی« .)1333( .عرفاتالعاشقین :سیری در احوال و آثار مؤلف آم» .نامۀ فرهنگستام.
پاییز .شمارة  .3صی .33 -53
_____ض _____« .)1311( .شاعرام زم در عرفاتالعاشقین» .نامۀ فرهنگستام .زمستام .شمارة .31
صی .39 -93
_____ض _____« .)1391( .اهمیت و جایگاه عرفاتالعاشقین» .جهام کتاب .دی و اسفند .شمارة -233
 .232صی .19 -21
ابویی مهریزیض محمدروا« .)1393( .احوال تاریخی و ادبی یزد در عرفاتالعاشقین» .ومیمۀ آینۀ میراث.
مرداد .شمارة  .35صی .3 -31
اشرفزادهض روا« .)1311( .شیوة نقد و نقادی در توکرة مجالسالنفایس» .ادبیات فارسی دانشگاه آزاد
مشهد .زمستام .شمارة  .23صی .3 -23
امیر علیشیر نواییض علیشیر بن غیاثالدین کیچ نه .)1911( .مجالسالنفایس .تصحیح سیومه غنیوا.
تاش ند :نشریۀ آکادمیک فنوم.
اوحدی بلیانیض تقیالدین محمد بن محمد .)1319( .عرفاتالعاشقین و عرصاتالعارفین .به تصحیح
ذبیحالله صاحب اری و آمنه فخر احمد .جلدهای  .1 -1تهرام :مرکز پژوهشی میراث م توب و
کتابخانه .موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
_________ض ______________ .)1311( .توکرة عرفاتالعاشقین و عرصاتالعارفین .به تصحیح

جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)

113

شمارة سوم

محسن ناجی نصرآبادی .جلدهای  .1 -3تهرام :اساطیر.

ایرانیض نفیسه« .)1393( .اوواع ادبی فارس در دورة صفوی با توجه به توکرة عرفاتالعاشقین» .ومیمۀ
آینۀ میراث .مرداد .شمارة  .35صی .31 -51
بیگی حبیبآبادیض پرویز .)1311( .تأملی در توکرة مجالسالنفایس .تهرام :امیر کبیر.

بیدکیض هادی« .)1393( .ورورت تصحیح انتقادی ل ایفنامۀ فخری هروی» .تاریخ ادبیات دانشگاه شهید
بهشتی .پاییز و زمستام .شمارة  .33 /3صی .53 -11
جعفری جزیض مسعود و دیگرام« .)1393( .اشعار ق رام تبریزی در توکرة عرفاتالعاشقین در سنجش
با دو تصحیح موجود از این توکره» .ومیمۀ آینۀ میراث .مرداد .شمارة  .35صی .51 -33
خداییض عاطفه و راغبیامض مرویه« .)1393( .حروفیه در عرفاتالعاشقین در مقایسه با توکرههای دیگر».
ومیمۀ آینۀ میراث .مرداد .شمارة  .35صی .35 -112
روویض سیدمحمود« .)1393( .عرفاتالعاشقین و ریاضالشعرا» .اطلاعات ح مت و معرفت .دی .شمارة
 .11صی .19 -31
زرقانیض سید مهدی .)1391( .تاریخ ادبی ایرام و قلمرو زبام فارسی .تهرام :سخن.
شفیعیومض سعید« .)1319( .که کارهای چنین :نقدی بر چاپ توکرة عرفاتالعاشقین» .آینۀ میراث .پاییز
و زمستام .شمارة  .33صی .131 -152
_____ض ___« .)1395( .توکرهای در انزوا» .آینۀ میراث .شمارة  .51صی .53 -13

_____ض ___« .)1392( .سیری انتقادی در توکرة مجالسالنفایس چاپ علیاصغر ح مت» .مجموعه
مقالات همایش بینالمللی امیر علیشیر نوایی .صی .1111 -1213
_____ض ___« .)1393( .شاعرام اصفهام و اصفهام در عرفاتالعاشقین» .ومیمۀ آینۀ میراث .مرداد.
شمارة  .35صی .113 -131
عبداللهیض مجتبی« .)1391( .مقایسۀ دو توکرة عرفاتالعاشقین اوحدی بلیانی و ریاضالشعراء واله
داغستانی» .پایامنامۀ کارشناسی ارشد ادبیات فارسی .دانشگاه فردوسی مشهد.
علیزادهض جمشید« .)1392( .شاعرام تبریز و آذربایجام در عرفاتالعاشقین» .گزارش میراث .آذر و اسفند.
شمارة  .11 -11صی .91 -111
علیزادهض علی« .)1391( .عرفاتالعاشقین و عرصاتالعارفین» .آینۀ پژوهش .آذر و دی .شمارة .131
صی .125 -121
فتوحی رودمعجنیض محمود« .)1392( .جایگاه عرفاتالعاشقین در توکرهنویسی فارسی» .گزارش میراث.
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آذر و اسفند .شمارة  .11 -11صی .92 -93
فخری هرویض سل اممحمد بن امیری .)1321( .ل ایفنامه .ترجمۀ مجالسالنفایس امیر علیشیر نوایی.
تصحیح علیاصغر ح مت .تهرام :کتابفروشی منوچهری.
________ض ___________( .زنده تا  931ق .).ل ایفنامه .لندم :موزة بریتانیا .نمرة مسلسل
[ .ADD.7669نسخۀ خ ی] ترجمۀ  921ق .تاریخ کتابت  915ق.
گلچین معانیض احمد .)1313( .تاریخ توکرههای فارسی .جلد  .2تهرام :دانشگاه تهرام.
نحویض اکبر« .)1393( .شاعرام من قۀ فارس در توکرة عرفاتالعاشقین» .ومیمۀ آینۀ میراث .مرداد .شمارة
 .35صی .131 -155
ناجی نصرآبادیض محسن« .)1319( .نقد و بررسی توکرة عرفاتالعاشقین» .کتاب ماه ادبیات .اسفند.
شمارة  .111صی .3 -12
وثوقیض محمدباقر« .)1393( .مهاجرام ایرانی آفاقی یا غربا با نگاهی به عرفاتالعاشقین» .آینۀ میراث .بهار
و تابستام .شمارة  .53صی .211 -312
وحیدیام کامیارض تقی .)1391( .توکرة شاعرام مشهد .مشهد :پیام توس.
یاحقیض محمدجعفر« .)1393( .مجالسالنفایس» .دانشنامۀ زبام و ادب فارسی .ر  .5صی .113 -119
تهرام :فرهنگستام زبام و ادب فارسی.

