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نقد و
بررسی

رفع چند سوء تفاهم دربارۀ 
سیفی نیشابوری

ّ
و تذکر چند نکته دربارۀ چاپ عکسی 
ّ
رسائل العشاق و وسائل المشتاق
َ
ری
همایون ِشک س

دانشآموختۀ دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه رازی
homaion83@gmail.com

ّ
رسائل العشاق و وسائل المشتاق .نسخهبرگردان دستنویس
َ
شمارۀ   3005در  کتابخانۀ المالی  ترکیه کتابت 685ق.
[مسعود] بن احمد سیفی نیشابوری .بهکوشش جواد بشری.
تهران :بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار -سخن.1399 ،

آمیخته تا هر که را واقعهای پیش آید ،آن نامه که در آن واقعه
ّ
باشد طلب کند و بی ّ
تأملی و تفکری وافر مقصود بنویسد،
که هر چه ممکن بود در آن معنی بجای توان آورد بجای
آورده باشد( .سیفی)6 :1399 ،

بنابراین ّ
اهمیّت این کتاب ،بیش از هر چیزی ،در این است
که حکایتگر اصیل رویدادها و حالتهای جاری در میان
ّ
ّ
عشاق آن عصر است .رسائل العشاق را باید آینهای دانست
که ما را از حاالت و مقامات پرتکرار عشق انسانی در عصر
ّ
مؤلف آگاه میکند .اگر تنها به عنوان نامهها اقتصار کنیم و
در متن نامهها جستوجو نکنیم ،صد حالت جاری در میان
عاشق و معشوق در این کتاب برشمرده شد هاست .با نگاهی
به عنوان نامهها ّ
اهمیّت این کتاب در نظر خوانندۀ ادب آشنا
آشکار میشود ،زیرا برخی از این حاالت در متون عاشقانۀ
ادب فارسی بازتابی بسیار اندک داشتهاست .میدانیم که در
ادب عاشقانۀ فارسی ،کنشهای جاری در میان عاشق و
معشوق موضوع بحث نیست و حاالتی همچون «تهدید و
طعنۀ عاشق به معشوق» ،صحبت از «هرجایی بودن
معشوق» یا «عذر قبول ناکردن عاشق»« ،در پشیمانی از آزار
نمودن معشوق» و ...حاالتی هستند که در ادب عاشقانۀ
فارسی کمتر از آن سخن رفتهاست .بنابراین این کتاب در
سیر ّ
تحول ادب عاشقانۀ فارسی جایگاهی بسیار ویژه دارد.

 .1آینۀ عشقورزی
ّ
چاپ نسخۀ عکسی کتاب رسائل العشاق و وسائل المشتاق
ّاتفاق ّ
مهمی در حوزۀ شعر خراسان پیش از حملۀ مغول
است .موضوع این کتاب نامهنگاری عاشقانه است .در این
کتاب صد نمونه نامۀ عاشقانۀ منثور ترتیب داده شد هاست تا
عاشقان براساس این نمونهها با معشوق خود نامهنگاری
ّ
کنند .سیفی ،مؤلف کتاب ،در البهالی متن منثور این کتاب
مجموعهای ارزشمند از شعر شاعران سدههای چهارم،
پنجم و ششم گنجاند هاست که بسیاری از آنها تا کنون در
هیچ جایی چاپ نشده و اهل ادب از آنها محروم بود هاند.
نویسنده در ضرورت نوشتن کتاب میگوید:
اگرچه بیشتر از مردمان را بدین حاجتست تا این غایت
هیچ کس درین معنی تصنیفی نکرده است و هر کسی به
وقت حاجت چیزی نبشتهاند ،بعضی بهتر و بعضی فروتر،
بر حسب ّ
قوت و وسع طاقت و شناخت خاطر خویش.
ّ
پس چون این عزم مصمم گشت ،بسیار اجتهاد کردم تا
اغلب وقایع در ضبط و قبض آوردم و مواقع به عدد صد
برآمد .در هر واقعهای نامهای انشا کردم؛ نظم و نثر در هم
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نخستین چیزی که پس از مطالعۀ کتاب نظر مرا به خود
ّ
جلب کرد دوگانگی ضبط نام مؤلف بود .در شناسنامۀ
کتاب« ،علی» نوشته شده و در متن «مسعود» .سرچشمۀ
اختالف در ضبط نام سیفی به تذکرههای فارسی برمیگردد.
عوفی (قرن 6ق) در لباب األلباب نام و نسب سیفی را
اینگونه نوشتهاست« :حکیم علی بن احمد ّ
السیفی
نیشابوری» (عوفی .)359 :1390 ،هدایت در مجمع الفصحا
ذیل سیفی نیشابوری« ،حکیم علی بن احمد» نوشته
ّ ّ
است (هدایت )931 :1382 ،و در مدارجالبالغه« ،عزالدین
ّ
علی بن احمد نیشابوری متخلص به سیفی» (همو:1383 ،
ً
 .)14ظاهرا همین اشتباه به قلم برخی معاصران مانن ِد
ّٰ
ذبیحالله صفا ( ،)626/2 :1388ربیعی (،)75/4 :1396
جهانبخش ( )253 :1399و ...نیز راه یافتهاست .دیگر
تذکرهها نیز در شرح حال او تنها به ذکر «سیفی نیشابوری»
یا «سیفی» اکتفا کردهاند (نک .دولتشاه85 :1366 ،؛ آذر،
141 :1337؛ رازی.)791 :1376 ،
ّ
اما آنچنان که در ابتدای کتاب آمده ،نویسندۀ رسائل
ّ
العشاق «ابوالمعالی مسعود بن احمد ّ
السیفی» است (سیفی،
ّ
 .)3–2 :1399با اینکه متن کتاب گویای نام مؤلف است ،در
ّ
پیشانی و شناسنامۀ کتاب نام مؤلف را «علی» ذکر کردهاند.
این در حالی است که ّ
معرف این نسخه ،احمد آتش ،سالها
پیش این موضوع را بررسی کرده و گفتۀ عوفی را غلط
دانستهاست (نک .خیامپور 1.)168 :1329 ،بشری ،که کتاب
بهکوشش او چاپ شد هاست ،دربارۀ برگزیدن نامی خالف
آنچه در کتاب آمده توضیحی ارائه نکردهاست .با این حال
ّ
ّ
در نمایۀ کتاب نام مؤلف به مانند متن ضبط شد هاست .البته
نمایههای کتاب ّ
توسط بشری استخراج نشد هاست .گویا

 .3وابستگی درباری سیفی
ّ
اطالعات ما از نویسندۀ کتاب بسیار اندک است .دربارۀ
اینکه او در چه زمانی میزیستهاست میان تذکرهنویسان و
ّ
ّ
ات فارسی اتفاق نظر وجود دارد .همۀ
خین
تاریخ ادبیّ ِ
مور ِ
ِ
آنان معتقدند که سیفی در نیمۀ دوم قرن ششم میزیستهاست،
ّ
اما دربارۀ وابستگی درباری سیفی همگان بر یک نظر متفق
ّ
نیستند .دولتشاه ،هدایت ،و آذر او را مداح سلطان تکش
خوارزمشاه (598ق) ّ
معرفی میکنند (دولتشاه85 :1366 ،؛
هدایت931 :1382 ،؛ آذر .)141 :1337 ،احمد آتش ،این اظهار
نظر را نمیپذیرد و به عوفی ،که سیفی را از شاعران عهد
سالجقۀ خراسان دانسته ،اعتماد میکند و او را از شاعران
عهد سالجقه میداند (نک .خیّامپور .)167 :1329 ،صفا
ّ
( )626/2 :1388نظری دیگر دارد و او را مداح یکی از امرای
آل افراسیاب میداند.
برای روشن شدن وابستگی درباری سیفی دو قرینۀ مهم
وجود دارد .یکی تقدیمیّۀ کتاب است .این کتاب به «امیر
ّ
ّ
عمید ضیاءالدین ،بهاءاالسالم و المسلمین ،جمالالدوله،
ّ
محمد بن
شمسالملک ،اصیل خراسان ،فخرالمعالی،
محمود بن زکریا» (سیفی )14 :1399 ،تقدیم شد هاست .از

 .1با این حال مترجم مقاله ،عبدالرسول خیّامپور ،سالها پس از ترجمۀ مقالۀ احمد
آتش ،در فرهنگ سخنوران «علی» آوردهاست (نک .خیّامپور.)483 :1368 ،

ّ
ّ .2
متأسفانه فهرست اعالم دچار نقصانهای فراوان است و الزم است مجدد و با
ّ
ّ
دقت تهیه شود.

دورۀ سوم ،سال پنجم

شامرۀ یکم و دوم ()91-90

بهار  -تابستان13۹9
[انتشار :بهار ]1401

137

ا
یرَکِش ونیمه

 .2نام نویسنده علی است یا مسعود؟

یروباشین یفیس ۀرابرد مهافت ءوس دنچ عفر

بررسی کیفیّت عشقورزی در این کتاب ،بحثی بسیار
ّ
مفصل است که در مجال این یادداشت نیست؛ بنابراین به
همین مقدار اکتفا میکنم و به چند مورد دیگر که هدف این
یادداشت است میپردازم.

استخراج فهرست اعالم متن به «عزیزانی در مجموعۀ "بنیاد
موقوفات دکتر محمود افشار"» سپرده شد هاست( 2بشری،
 :1399بیستویک) .این بدان معنی است که ناشر در جریان
انتشار کتاب یاریرسان بشری بود هاست و با وجود اینکه
ّ
با دو نام مختلف مؤلف سروکار داشتهاست ،بی هیچ
توضیحی ،یکی را به دیگری ترجیح داد هاست.
به هر حال ،نامی که در متن کتاب آمده بر ضبط
تذکرهنویسان رجحان دارد و نام نویسندۀ کتاب رسائل
ّ
العشاق و وسائل المشتاق «مسعود بن احمد سیفی
نیشابوری» است .بدین ترتیب ،اگر توضیحی پذیرفتنی
ارائه نشود ،باید در چاپهای بعدی کتاب ،نام نویسنده
ّ
اصالح شود و محققان در پژوهشهای خود از به کار بردن
نام نویسنده بهصورت نادرست پرهیز کنند.

نقد و
بررسی

ا
یرَکِش ونیمه
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بررسی

ّ
ّ
صفاتی که مؤلف برای این شخص برشمردهاست مشخص
میشود که او در زمان تقدیم کتاب به شغل وزارت مشغول
ّ
بود هاست .جستوجوی نگارنده برای پیدا کردن ردی از
این شخص بینتیجه ماند.
قرینۀ دوم قصید های است مصنوع که در المعجم و
دیگر متون بالغی ،ذیل اعنات ،بیتهایی از آن نقل شد هاست
(رازی .)384 :1360 ،این قصیده در تذکرهها نیز منقول است،
ّ
گاه بهتمامی و گاه بهاختصار .این قصیده اطالعات خوبی
دربارۀ وابستگی درباری سیفی در اختیار میگذارد .الزم
است گفتهشود که قصیده در تذکرهها و کتابهای بالغی،
بهطور کامل نیامد هاست .در این میان هدایت ابیات
بیشتری از آن را نقل کرده ،اما باز این قصیده در مجمع
الفصحا نیز بهطور کامل نقل نشده و گذشته از اختالفها،
یک بیت از آن که در شناسایی ممد وح راهگشا است ،در
متن موجود نیست .نسخۀ کاملتر این قصیده در مونس
األحرار فی دقایق األشعار ّ
محمد بن بدر جاجرمی (قرن7ق)
به یادگار ماند هاست 3.برای پرهیز از اطالۀ کالم ،تنها به ذکر
ّ
دو بیت مد نظر خود ،به همان شکلی که در مونس األحرار
آمد هاست ،اکتفا میکنم و خوانندگان عالقهمند را به آن
کتاب ارجاع میدهم:

تردید صفا بهجاست ،زیرا قصیدۀ مذکور به مدح محمود
بن ارسالنخان اختصاص ندارد .در یکی از بیتها لقب
ّ
«جاللالدین» برای محمود ذکر شد هاست .با در نظر
گرفتن این لقب باید در پی محمودنامی بود که لقب او
ّ
ّ
جاللالدین باشد« .جاللالدین محمود سلطانشاه بن ایل
ّ
مختصات در
ارسالن» (596ق) تنها فردی است که با این
میان سالطین آن عصر میشناسیم .او برادر کوچکتر
ّ
عالءالدین تکش است که از هنگام مرگ ایلارساالن در
568ق تا زمان مرگ با برادر خود در منازعه بود (نک .جوینی،
394 –385 /2 :1386؛ مستوفی .)486 :1387 ،بنابراین میتوان
ّ
گفت که سیفی از شاعران وابسته به دربار جاللالدین
محمود بود هاست نه سلطان تکش .در حال حاضر ،پیش از
ّ
ّ
یافته شدن اطالعات تازه ،هیچ قرینۀ تاریخی و مستدلی
وابستگی سیفی را به دربار تکش تأیید نمیکند.
 .4ترتیب نامهها
ّ
نویسندۀ رسائل العشاق در ابتدای کتاب ،فهرستی از
مطالب آن ترتیب داد هاست .این فهرست شامل ترتیب
نامهها و موضوع نامههاست« :نامۀ ّ
اول ،در عاشق شدن به
اخبار و اوصاف»« ،نامۀ دوم ،در نظر آمدن» و . ...میان
موضوع نامهها ،آنچنان که در فهرست گفته شده ،و آنچه
در متن نامهها آمد هاست تفاوتی وجود ندارد؛ اما گاه عنوان
نامهها متفاوت است ،بهطوری که میتوان گفت عنوان
نامهها در فهرست خالصهتر از عنوان نامهها در متن است.
میدانیم که این فهرست از خود سیفی است 5.با این حال
ّ
مشخص نیست که یکسان نبودن عنوان نامهها به خود
ْ
کاتب فهرست
نویسنده بازمیگردد یا دخالت کاتب است.
نامهها را در چند صفحه و در دو ستون نوشتهاست .او در
همۀ این صفحات ،واژۀ «نامه» را با قلمی درشتتر روبهروی
هم نوشته است .بعید نیست که او برای حفظ زیبایی در
جد ول فهرست ،عنوان نامهها را بهاختصار نوشتهباشد.
گذشته از این ،در یک مورد صفحات کتاب جابهجا
شد هاست و ترتیب نامهها به هم خوردهاست .این

ّ
خسرو عادل جاللالدین که در که سنگ و سیم
گشتهاند از 4سیم جود و سنگ حلمش شرمسار...

شاه محمود آنکه بخشد سیم ناپخته به سنگ
زآنکه چون سنگست پیش جــودش سیم خوار
(جاجرمی/144 :1337 ،س)

صفا ،با اشاره به ذکر نام «محمود» در این قصیده ،مینویسد:
ّ
محمد از پادشاهان
شاید محمود بن ارسالنخان
آلافراسیاب ،خواهرزاده و جانشین سنجر در خراسان
باشد ،که به سال  566به دست مؤید آیابه ،صاحب
نیشابور ،کور شد( .صفا626/2 :1388 ،؛ نیز نک .ربیعی،
)76 :1396
 .3بیت مورد نظر ما در یکی از نسخ مونس األحرار موجود نیست .با این حال باید
به متن اعتماد کرد ،مگر اینکه مطالعات جدید و یافتههای نو صورت
درستتری از این قصیده به دست دهد.
 .4متن :گشته انداز.

 .5او پس از اتمام فهرست مینویسد« :چون از فهرست نام ه پرداخته شدم»...
(سیفی )14 :1399 ،که مؤیّد گفتۀ ماست.
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 .5ترتیب مطالب
ّ
خوانندۀ رسائل العشاق باید بداند که گاه مطالب متن
پیوسته نیست .بدین ترتیب که گاه مطالب در جای منطقی
و معقول خود قرار ندارند .با ّ
توجه به اینکه تنها یک
نسخه از این کتاب در دست است ،نمیتوان تعیین کرد که
این آشفتگی از قلم مؤلّف ناشی شد هاست یا ّ
مقصر این
امر کاتب است .در این مورد جانب احتیاط آن است که
کاتب را در این امر ّ
مقصر بدانیم .با این حال تا پیدا شدن
نسخههای دیگری از این کتاب نمیتوان در این خصوص
حکمی صادر کرد .در این باره تنها به ذکر یک نمونه از
ابتدای کتاب اکتفا میکنیم تا شاهدی باشد بر گفتۀ ما ،ور
نه میدانیم که مخاطبان این اثر تنها با یک بار مطالعه
ّ
متوجه میشوند که در برخی از مواضع کتاب ،متن
پیوستگی منطقی ندارد.
در سطور پایانی صفحۀ  4کتاب ،مطلبی آمد هاست که
ّ
متعلق به این صفحه نیست .در این صفحه نویسنده حاالت
مختلف جاری در میان عاشق و معشوق را برمیشمارد،
سپس از ضرورت تألیف چنین کتابی سخن میگوید؛ اما
بهناگاه در میانۀ این بحث ،از درجۀ سوم محبّت سخن به
میان میآید:

 .6مطالبی از متن از قلم کاتب افتادهاست
ّ
ّ
متأسفانه بخشهایی از متن رسائل العشاق از قلم کاتب
افتاد هاست .برای نمونه به ذکر دو مورد اکتفا میکنم .در
پایان صفحۀ  57میخوانیم:
و هم بدین معنی اشارت کرده است گویندۀ این بیت علی
بن الحسن و با این همه گاه گویم چه بودی که سخن آن ماه
چون لب شیرین او بودی( ...همان)58 – 57 :

پیداست که در ادامۀ ذکر نام علی بن الحسن ،سیفی بیتی از
ً
او به شاهد آورده بود هاست ،اما ظاهرا ،کاتب آن بیت را
ّ
ننوشتهاست .این اتفاق در صفحۀ  144نیز تکرار شد هاست:
این بنده تا آن جمال همی بیند تکرار همی کند ،چنانکه
گفتهاند :بر جمله اگر آن جانب را بنای دوستی محکم باشد
و قاعدۀ وفاداری مستحکم امید آن بود که از این آفات که
یاد کرده آمد ایمن توان بود.

پیداست که بیت یا بیتهایی از اینجا افتاد هاست .این
نقصانها شاید ناشی از نسخهای باشد که نسخۀ 685از
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ا
یرَکِش ونیمه

پیداست که این سخن مربوط به این بخش نیست ،زیرا از
درجههای یکم و دوم محبّت سخنی به میان نیامد هاست.
جایگاه اصلی این سخن جایی است که سیفی «فصلی در
صفت دوستی و کیفیّت و اقسام آن» نوشتهاست (همان.)15 :
در این فصل تنها به دو درجۀ یکم و دوم محبّت پرداخته
شد هاست و بد ون ذکر درجۀ سوم محبّت ،نامۀ ّ
اول شروع
ّ
میشود .پیداست که آنچه در مقدمۀ کتاب در شرح درجۀ
ّ
سوم محبّت آمد هاست ،متعلق است به این بخش .بنابراین
خوانندگان باید بدانند که ذکر نوع سوم محبّت از کتاب
ّ
ساقط نشد هاست ،بلکه بهاحتمال ،بهعلت اشتباه کاتب ،در
جایی دیگر نوشته شد هاست .با حذف این بخش ،مطالب
ّ
مقدمه نیز منسجمتر میشود.

یروباشین یفیس ۀرابرد مهافت ءوس دنچ عفر

ّ
صحافی کتاب رخ داد هاست یا
جابهجایی یا در هنگام
ً
هنگام عکسبرداری .ظاهرا احتمال نخست محتملتر
است .این جابهجایی بدین صورت است که صفحاتی که
حاوی قسمت پایانی نامۀ نودوهفتم و ابتدای نامۀ
نودوهشتم است در میانۀ نامۀ سیودوم آمد هاست .در متن
کتاب قرار است نامۀ سیودوم با ذکر یک رباعی از
«ابنطلحه» پایان یابد .بیت ّ
اول رباعی در صفحۀ 144
آمد هاست و بیت دوم در صفحۀ  .149این جابهجایی
خوانندگان کتاب و پژوهشگرانی را که قصد دارند دربارۀ
اشعار ابنطلحه تحقیق کنند گمراه میکند .حال که این
اثر ارزشمند پس از قرنها در دسترس عموم قرار
گرفتهاست ،شایسته است این نقیصه مرتفع شود .بدین
ترتیب باید صفحات  147 ،146 ،145و 73a, 73b, ( 148
 )74a, 74bرا به بعد از صفحۀ  )189b ( 378انتقال داد.

و از بهر این معنی در هر یکی از این معنی نامهای انشا
کرده آمد ،تا هر صاحب واقعهای مقصود خویش دریابد و
درجۀ سوم افراط محبّت است که آن نوع را عشق خوانند؛
ّ
اما کسی را محل آن نباشد که بدین درجه تواند رسید که
درجۀ انبیا و اولیاست ...اینست سه درجۀ دوستی که بیان
کرده آمد و بناء این رسایل درجۀ دومست که به واسطه آمده
است میان این دو درجه( .سیفی)6-4 :1399 ،

نقد و
بررسی

ا
یرَکِش ونیمه

یروباشین یفیس ۀرابرد مهافت ءوس دنچ عفر

نقد و
بررسی

روی آن کتابت شد هاست ،زیرا کاتب متن را دوباره خوانده
و افتادگیهای آن را در حاشیه یا درون متن نوشتهاست.
در جای جای کتاب نشانههایی از اصالح متن دید همیشود.
برای نمونه به صفحات  45 ،36و  61مراجعه کنید .این
احتمال نیز دور از ذهن نیست که عجلۀ کاتب سبب
ّ
کمدقتی او شد هباشد .در هر حال مطالبی از متن ساقط
است که شاید با پیدا شدن نسخهای دیگر بتوان جای
خالی آنها را پر کرد.

وسـایل المشـتاق .بهکوشـش جـواد بشـری .تهـران :بنیـاد
موقوفات دکتر محمود افشار-سخن.
ـ ـصفـا ،ذبیـحهللا ( .)1388تاریـخ ادبیّـات در ایـران .تهـران:
فردوس.
ّ
ـ ـعوفـی ،محمـد ( .)1390لبـاب األلبـاب .بهکوشـش سـعید
نفیسی .تهران :پیامبر.
ـ ـمسـتوفی ،حمـدهللا بـن ابـی بکـر ( .)1387تاریـخ گزیـده.
بهاهتمام عبدالحسین نوایی .تهران :امیر کبیر.
ـ ـهدایـت ،رضاقلـی خـان ( .)1383مدارجالبالغـه در علـم
بدیـع .تصحیح حمید حسـنی ،با همـکاری بهـروز صفرزاده.
تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
ـ ــــــــــــــــ ( .)1382مجمـع الفصحـاء .بهکوشـش
ّ
مظاهر مصفا .تهران :امیرکبیر.

منابع
ّ
ـ ـآذر بیگدلـی ،لطفعلـی بیگ ( .)1337آتشـکدۀ آذر .بـا مقدمه
و فهرسـت و تعلیقـات سـیّد جعفر شـهیدی .تهرانّ :
مؤسسـۀ
نشر کتاب.
ّ
ـ ـجاجرمـی ،محمـد بـن بـدر ( .)1337مونـس األحـرار فـی
ّ
مقدمۀ ّ
محمـد قزوینی .بهاهتمـام میرصالح
دقایـق األشـعار .با
ّ
طبیبی .ج .1تهران :چاپ اتحاد.
ّ
ـ ـجهانبخـش ،جویا (« .)1399فردوسـی در رسـائل العشـاق».
آینـۀ پژوهـش ،سـال سـیویکم .شـمارۀ سـوم (مـرداد و
شهریور).265 – 253 :
عبدالرسـول (« .)1329چنـد کتـاب خطّـی مهـمّ
ّ
ـ ـخیّامپـور،
فارسـی در گوشـهای از آسـیای صغیـر» .دانشـکدۀ ادبیـات
دانشگاه تبریز ،ش.48 – 41 :20-19
ـ ـــــــــــــــ ( .)1368فرهنگ سخنوران .تهران :طالیه.
ّ
بههمـت محمدّ
الشـعراّ .
ـ ـدولتشـاه سـمرقندی ( .)1366تذکرة
رمضانی .تهران :کاللۀ خاور.
ـ ـرازی ،امیناحمـد ( .)1389تذکـرۀ هفـت اقلیـم .تصحیـح و
تعلیقـات و حواشـی سـیّد ّ
محمـد رضـا طاهری «حسـرت».
تهران :سروش.
ّ
ّ
ـ ـرازی ،شـمسالدین محمـد بـن قیـس ( .)1360المعجـم فی
ّ
عبدالوهـاب قزوینـی ،با
معاییـر اشـعار العجـم .بهتصحیـح
ّ
ّ
مقابلـه بـا شـش نسـخۀ خطـی قدیـم و تصحیـح مـدرس
رضوی .تهرانّ :
زوار.
ـ ـربیعـی ،سـمیّه (« .)1396سـیفی نیشـابوری».در :دانشـنامۀ
زبـان و ادب فارسـی .بهسرپرسـتی اسـماعیل سـعادت .ج.4
تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی .ص.76-75
ّ
ـ ـسـیفی نیشـابوری ،علی بن احمد ( .)1399رسـائل العشاق و
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