
  
 
 
 
 
 

   العاشقين عرفاتاشعار قطران تبريزي در تذكرة 
  در سنجش با دو تصحيح موجود از اين تذكره 

  مسعود جعفري جزه
 شهره معرفت

  تهمينه عطايي كچويي
   چكيده

هاي فارسي است  تذكره ةاز جمل )ق1040ـ973(اثر اوحدي بلياني ، عرفات العاشقين
و در دارد ت اهميف و هم از جهت دقت و امانت مؤلكه هم از نظر حجم و محتوا 
) قرن پنجمشاعر (قطران تبريزي از در اين تذكره . استتصحيح ديوان شاعران مفيد 

در دست نيست، از اشعار وي نوشتة كهني  دستو چون  بيت آمده است 170مجموعاً 
 از جملهها،  مطالعه و بررسي اشعار وي در تذكره ،قطران صحيح ديوانتبراي 
دو چاپ  بررسيبا نگارندگان . ه است، از كارهاي ضروري و اوليالعاشقين عرفات
اند  هايي رسيدهبه تفاوتي دستياب شعر قطران، خطهاي  نسخه، ديوان چاپي و  عرفات

                                                            
 خوارزميدانشگاه  دانشيار   
 رسي و دانشجوي دكتري زبان و پژوهشگر گروه تصحيح متون فرهنگستان زبان و ادب فا

   خوارزميادبيات فارسي دانشگاه 
  پژوهشگر گروه تصحيح متون فرهنگستان زبان و ادب فارسي و دانشجوي دكتري زبان

  و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس
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ها و مقايسة  و بررسي اين نمونه همطالع. شود جا تقديم ميهايي از آن در اين كه نمونه
  . نقدي بر تصحيح اين تذكره نيز هست،  عرفاتآنها در دو چاپ 

  
   .ية خط، نسخفارسي ، شعرقطران تبريزي، عرفات العاشقين: ها كليدواژه

 
   مهمقد

زيست و با دربار اميران  مي 2در تبريز 1قرن پنجم هجريشاعر  ،قطران تبريزي
او را در تبريز ديده و ، خسرو در سفر خودناصر. داشتپيوستگي آذربايجان 

ديوان قطران در مطالعة شعر ناحية  3.توصيف كرده است »نيك«را  ششعر
 ؛ارزش استامروزيان سندي ارجمند و منبعي بابراي  ،زمين بزرگي از ايران
بعضي اشتمال بر و  4هاي كهن به سبب داشتن بعضي از واژه ،گذشته از آن

رغم  علي .ت خاص دارداهمي ،ي آذربايجانبارة امراي محل تاريخي درالعات اط
كهني از ديوان قطران  ةنوشت بايد گفت كه امروز دست يت و ارزش،اين همه اهم

با شعر ديگران از  گاهياز اين سوي قرن دهم است و  ،آنچه هست ؛شناسيم نمي

                                                            
، تاريخ درگذشت )1665، ص 1 ج( الفصحا مجمعخان هدايت در  از جمله رضا قلي ،بعضي. 1

آيد كه پس از اين سال نيز زنده  مياند، اما از شعر او چنان بر ق نوشته465قطران را سال 
  . )500:1358 فروزانفر :نك(بوده است 

  : كند كه خود به آن اشاره مي آباد تبريز است، چنان زادگاه قطران شادي .2
  گر چه ايزد جاي من در شادي آباد آفريد  خدمت تو هم به شهر اندر كنم بر جاي غم 

  ). 493: 1358فروزانفر : نك(و بنا بر اين سخن دولتشاه دربارة ترمذي بودن او خالي از سهو نيست 
نام شاعري را  قطراندر تبريز «: كند با قطران چنين گزارش مي خسرو ديدار خود راناصر .3

ديوان منجيك  ،پيش من آمد. دانست اما زبان فارسي نيكو نمي ،گفت ديدم شعري نيك مي
با او  ،مشكل بود از من پرسيدرا و ديوان دقيقي بياورد و پيش من بخواند و هر معني كه او 

  ). 9، ص سفرنامهناصرخسرو، (» ن خواندبگفتم و شرح آن بنوشت و اشعار خود بر م
آدرنگ، افرق، بق، : ها اشاره كرد توان به اين نمونه مي ديوان قطرانكهن  هاي هواژ ةاز جمل. 4

اي ديگر  جاي آن دارد كه در مقاله .، ليلوبر)در دو معني(شاعي، شخودن، شدكار، لكا، الد 
  . پرداخته شود هابدان
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ستفاده ابا  ،نخجوانيمحمد قطران را  ديوان 5.آميخته استجمله شعر رودكي در
ترديد كوشش  بي. چاپ كرد ش1335در سال  ، تصحيح وهاز چند نسخ

خطاهاي فراوان در  راه يافتن سهوها و اام ؛ني استستوداين كار  در نخجواني
مانع از آن شد كه  ،ها و عوامل ديگر نوشته مغلوط بودن دست به سبب ،متن

كار قابل آن پس نيز از  شود وح از شعر قطران به خوانندگان عرضه صورتي منق
تصحيح متون  هاخيراً با تأييد شوراي علمي گرو. بارة آن انجام نگرفت ذكري در

هاي شناخته شدة شعر قطران، بر  فرهنگستان زبان و ادب فارسي، با تهية نسخه
در دو اين مقاله، حاصل بررسي شعر قطران . آن شديم كه اين كار را انجام دهيم

  . ستقطران اهايي از ديوان  و نسخه العاشقين عرفات ازچاپ موجود 
  

اقي د اوحدي دقّالدين محم تأليف تقي العارفين عرصاتو  العاشقين عرفاتتذكرة 
نامدار دورة صفوي شعرشناس  و اديبشاعر، ) ق1040ـ973( 6اصفهاني بلياني

ق 1024 ـ1022در طول سالها و مخصوصاً در ميانة سالهاي آن را است كه 
  رفاتع ).چهار و بيستص  ،1 ، ج1389 ،عرفات اوحدي،: نك(فراهم آورده است 

. هاي شعر فارسي است ترين تذكره از مهم ،نظر محتوا زهم از لحاظ حجم و هم ا
در كتابي ران را عي از اشعار شايها گزيدهتدريج  گويد، به كه خود مي چنان ،فمؤل

بزرگان ، يكي از به آگره سفريدر  كهتا اين گرد آورد »فردوس خيال«موسوم به 
كه آن گزيده را با  برانگيختخاطر او را بر اين كار  ،جادوست آن فاضل و ادب

                                                            
 فرهنگ جهانگيريف به نام رودكي ضبط كرده است، مؤل رانخستين كسي كه شعر قطران . 5

  ). 468: 1341نفيسي : نك( است) ق1005تأليف (
د الدين محم الدين محمد پسر صدر قي بلياني اصفهاني، پسر معينين اوحدي دقّاالد مير تقي .6

ين به هفت واسطه به الد نسب تقي. بلياني كازرون است حسيني، از خاندان مشايخ معروف
مسعود بلياني ) نيالد امام(الدين  بن ضياء ين عبداهللالد مشايخ اين طايفه، يعني اوحد يكي از

بن علي  كشد و نسب مسعود بلياني به پنج واسطه به ابوعلي حسن مي) ق655م (كازروني 
صفا ( درس نيشابوري، معروف به دقّاق از عارفان بزرگ سدة چهارم و آغاز سدة پنجم مي

1370 :5/1730( .  
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 لعاشقينا عرفات تذكرةل كند، نتيجة اين كار يافزودن شعر بيشتري از شاعران تكم
   ).33ـ32، ص 1 ج ،همان: نك( است
از آغاز شعر  گوي، پارسيعران اشتن از  3492شامل ترجمة حال   عرفات     

كتاب خود را در  اوحدي. ف و منتخبي از اشعار آنهاستفارسي تا روزگار مؤل
شود و  كه هر عرصه با يكي از حروف الفبا آغاز ميكرده است عرصه تنظيم  28

به دورة حيات به ه با توج شاعران در اين تذكره،. غرفه است سهداراي 
  . ندا تقسيم شده »رينمتوسطين و متأخ ،مينمتقد«

ت و اشتمال آن بر جامعي اين تذكرهت و ارزش اهميوجوه ترين  از مهم
 مناطق مختلف ايران، ارزيابيشاعران ذكر احوال  و العات تاريخي و اجتماعياط

ه به سبكها و اشارات قابل توج، عرضة بعضي از مالحظات ادبي ،شاعرانشعر 
اين  ؛است لراجعه به منابع دست اومف با رعايت امانت مؤل و شاعرانويژگيهاي 

هر چه بيشتر به تاريخهاي ادبي نزديك اين تذكره ويژگيها سبب شده است كه 
پس از تأليف اين . )1389ناجي ؛ 1374 داود آل: نك ،براي آگاهي بيشتر(شود 

از جمله  ؛ندا هن استفاده كردآنويسان و پژوهشگران از  تذكرهبسياري از كتاب، 
خان هدايت در  رضا قلي ،عراالش رياضداغستاني در  ةي خان والعليق

، احمد العارفين رياض، آفتاب راي لكهنوي در العارفين رياضو  الفصحا مجمع
اهللا  و ذبيح تذكرة ميخانهو تصحيح  شهرآشوبو  تذكرة پيمانهگلچين معاني در 

  . ايراندر  اتتاريخ ادبيتأليف صفا در 
  : ه استبه چاپ رسيد ،ردر سالهاي اخي مآن ه ،بار دوتاكنون   عرفات     

در (ش 1388 ج، 8آبادي، اساطير، محسن ناجي نصرتصحيح و تحقيق سيدبا  .1
  . )1 عرفات :اين مقاله

د منه فخر احمد، با نظارت علمي محماهللا صاحبكاري و آ ذبيح تصحيح با .2
در (ش 1389 ج، 8 قهرمان، مركز پژوهشي ميراث مكتوب و كتابخانة مجلس،

  . )2 عرفات: اين مقاله
ذكرة به ت ديوان قطراندر تصحيح كه پيش از اين گذشت،  چنان
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تفاوتهاي بسيار ميان دو در اين بررسي و مقابله،  .ماي هه داشتتوج العاشقين عرفات
  : به اين پرسشها پاسخ دهيمضرورتاً ما را بر آن داشت كه   عرفاتچاپ 

توان به ضبطهاي  تا چه اندازه مي) و شاعران ديگر( ديوان قطراندر تصحيح  .1
  اعتماد كرد؟   عرفات

چه نوع ضرورتهايي را در  ،ح موجود از اين تذكرهدو متن مصحمقايسة  .2
  ؟ كند تصحيح متون الزام مي

است كه  ي در اختيار ما بودهبيست نسخة خطبالغ بر  ديوان قطران تصحيح در
ها از نظر  اين نسخه. گردد يمبر ق1000از  هاي پستاريخ كتابت آنها به سال

جا و ر اينهايي كه د نسخههايي دارد، ت و اصالت با هم تفاوتاز نظر صحت و كمي
  : ند ازا اند، عبارت بوده ، مورد استفادة ما عرفاتدر مقايسه با منقوالت 

ق به حسين كتابخانة ملي تبريز، متعل 134، به شمارة بريزيديوان قطران ت .1
   .)جوانيخن( ]تا بي[نخجواني، 

مجلس كتابخانة  9602، به شمارة )اتقصايد و غزلي( ديوان قطرانمنتخب  .2
ق 1284: تاريخ كتابت ،ص به محبوبعبداهللا متخلبه كتابت ، شوراي اسالمي

   .)تخبنم(
، كتابخانة مجلس شوراي اسالمي، 11165، به شمارة تبريزيديوان قطران  .3

   .)طان القراييلس(ق 1256: تاريخ كتابت
  

    بارة عرفات در يمالحظات
 7.آمده است عرفاتدر  بيت 170از شعر قطران تبريزي مجموعاً  .درآمد سخن

شرح حالي از شاعر به دست ) سطر 21(كمتر از يك صفحه  نخست در ،فمؤل
 و بنا ع و آهنگين استهاي ديگر كتاب، مسجنثر اين بخش مانند بخش .دهد مي

پس از ترجمة حال  و شود آغاز مي »عرفه«هر بخش با  ،فبر شيوة كار مؤل

                                                            
  . بيت آمده است كه دو بيت آن از ديوان افزوده شده است 172 تعداد 1عرفات در  .7
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و  استو نظم انديشيده قاعده  ظاهراً بيذكر اشعار، . آيد شاعر، اشعاري از وي مي
رعايت در آن ) بند، قطعه، رباعي قصيده، غزل، ترجيع(ها ر ديوانمعمول د ترتيب

اي به  دو چاپ به ترتيب شامل اشاره بارة هر يك از اين سخن ما در. نشده است
بديهي . ودخواهد ببررسي اشعار و  شيوة تصحيح، نگاهي به ترجمة حال شاعر

را  2و  1 عرفاتحان هاي كار مصحهمة زيبايياين نوشته جاي پرداختن به است 
توان اشاره كرد  ت حجم مقاله تنها به بعضي از سهوها ميسبب محدوديبه ندارد و 

  . ه قرار گيرد، مورد توجعرفاتدر چاپ آيندة ها اين يادآوريكه شايد با اين اميد 
  

   1 عرفات
  شيوة تصحيح  .الف
  : ، آورده است)64، ص 1، ج 1 عرفات(مة خود ح در مقدمصح

اوحدي   هاي موجود، منابع و مĤخذ مورد استفادة تقي افزون بر مقابلة نسخه
در موارد بسياري كتاب را با دواوين و . مورد بازبيني و بررسي قرار گرفت

آنها را در  و اختالفات] نموديم: ظ[آثاري كه از آنها نقل كرده، مقابله نموده 
  .شان داديمها نپاورقي

 ،كار تصحيح متون و رسيدن به ضبط و روايت اصيلمراجعه به منابع جنبي در 
اي  گونه مراجعه ، هيچخواهيم ديدكه  چنان ،جادر اينا امترديد الزم و مفيد است،  بي

صورت نگرفته ي دولتشاه سمرقندي عراالشةتذكرو  األلباب لبابهاي  به تذكره
عرضة نسخه  ،كه اثري از مقابلة دقيق كه نتيجة مستقيم و روشن آنديگر آن. است

ز شود و ارجاعات به ديوان ني ها است، ديده نمي هاي گوناگون نسخهبدل و ضبط
 ؛تر باشد تر و اصيل براي رسيدن به ضبطي دقيق چنان نيست كه گوياي اجتهاد تام

  . در انتخاب ضبط، در ادامة مقاله خواهد آمد زدگيشتابهاي نوعي  نمونه
  و داوري در باب شعر او عر اشحال  شرح حال .ب

  : ستا ، آمده1 عرفاتدر  ،مة شاعرترج مة سخن و دردر ضمن مقد
بحر ضميرش همه عمان و قلزم است، رشحات سحاب طبع منيرش ) ؟(قطران  ـ
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عنبرين شمامة وي معجزات موسي را دست  )؟( خامة  ، و انجم)؟( تمام خورشيد
   ).2991، ص 5 ج، 1 عرفات(... بر چوب بسته 

، براي روشن شدن آن با !)؟( »انجم خامه«، »تمام خورشيد«، »قطران بحر«
  : سنجيم مي 2 عرفاتروايت 

بحر ضميرش همه عمان و قلزم است، رشحات سحاب طبع منيرش  قطرات
خامة عنبرين شمامة وي معجزات موسي را دست بر . تمام خورشيد و انجم

  ). 3357، ص 6 ج، 2 عرفات(... چوب بسته 
  ). 2991، ص 5 ج، 1 عرفات(مصرعين معاني شده ) ؟( شاهزادة فرجة مصرعينش ـ

سهوهاي كاتبان يا از از  »شاهراه مصرعين«به جاي  »شاهزادة مصرعين«
   ).متن و حاشيه 3357، ص 6 ج ،2 عرفات: نك ،نيز( غلطهاي چاپي است

، 5 ج، 1 عرفات() ؟( چون قطران تيره ]؟فطرت قطران[ نايرة فطرتشطلعت قمر  ـ
  ). 2991ص 

عبارت با اين صورت نه تنها توصيف روشني از هنر شاعري قطران به دست 
عبارت در . كند ف را القا ميانگيزي خالف خواستة مؤل نحو حيرتدهد كه به  نمي

 با نير فطرتشطلعت قمر : بدين صورت است )3357، ص 6 ج( 2 عرفات
  . چون قطران تيره] فطرت قطران[
  يافته به شعر قطران  اهسهوهاي ر .ج

  : دهد، از جمله ، خطاهاي گوناگوني را نشان مي1 عرفاتبررسي ابيات قطران در 
  و ويرايش  در خواندن .1
 روزگاراخوشي بود و شادي شب و   خوشا روزگاري كه ما را به يك جاـ 

  )2992، ص 5 ج، 1 عرفات( 
پس از اين ) 24 ص(ديوان در . مصراع دوم بيت معناي روشن و پذيرفتني ندارد

  : خوانيم بيت مي
 نپايي به يك حال چون روزگارا  تو مانندة روزگاري كه هرگز

جناس است و  ترين صنعت هنري در شعر قطران ستهه به اينكه برجبا توج
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 ،در اين مصراع »روزگارا«د، تكرار شو تكرار مي در آنمعموالً كمتر جايي قافيه 
، ص 6 ج( 2 عرفاتدر صورت صحيح بيت . داردوجهي ن ،ه به بيت بعدبا توج
  : گونه است اين) 24 ص(چاپي  ديوانو ) 3358

 خوشي بود و شادي شب و روز كارا  خوشا روزگارا كه ما را به يك جا
  

 بيامدي و بشتاب شدي  بد رنگ  عنّاب لبا چو برگ عنّاب شدي ـ
  )2997، ص 5 ج، 1 عرفات( 

به ا روشن است كه ، اماست خواندن، مصراع را مبهم كردهنوع با اين  »بد رنگ«
، خواند) درنگ+ به (رنگ دبِرا  آنبايد ، )شتابان=  شتاب+  بِ(تاب بش قرينة
  : توان ديد مي ي از قطرانديگر در بيتكه  چنان

 آن به كام اندر شود بدرنگ همچون زعفران  اين به باال بر شود بشتاب همچون الله برگ
  )247 ص ،ديوان( 

 آمدهنيز  )543 ص( ديوانو  )3365، ص 6 ج( 2 عرفاتصحيح اين بيت در صورت 
  . جلب نشده است ديوانح محترم به ب است كه در اينجا نظر مصحاست؛ جاي تعج

  
 بانگ بلبل هر سحرگاهي بسان بانگ ناي ـ

 جنگبانگ صلصل هر شبانگاهي بسان بانگ 
  )2999، ص 5 ج، 1عرفات ( 

در  »بانگ ناي«به قرينة . ستاغلط چاپي  ترديد در اين بيت بي »جنگبانگ «
  . )3369، ص 6 ج ،2 عرفات: نك ،نيز( است »بانگ چنگ«ل، ضبط صحيح مصراع او

  
 رنگ آينه بر جاي جاي  پر زدودهچون  ابرچرخ كبود مانده برو جاي جاي ـ

  )2999، ص 5 ج، 1 عرفات( 
 !)يا  ؟(اي از ابهام  نشانه ــكم صفحات مربوط به قطران  دست ــدر متن عرفات 

، ص 6 ج( 2 عرفاتدر  ؟روشن است ع دومامصرآيا معناي . شود ديده نمي
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  : بدين صورت آمده است بيتاين  )3368
 چون بر زدوده آينه بر جاي جاي زنگ  چرخ كبود مانده برو جاي جاي ابر

  . ن صحيح استيو هم
  مختار ضبط در  .2

يا در ديوان  تري وجود دارد هاي صحيحبدل كه نسخهبا اينگاه  1 عرفات حمصح
   :ستا  هاي نامناسبي را برگزيده، ضبطچاپي صورت صحيح بيت آمده است

 چگونه باشم با جان كه نشنوم خبرت  با خبر شنيدن تودلمچو موي گشتـ 
  )2993، ص 5 ج، 1 عرفات( 

در صورت صحيح بيت . است در اين بيت غريب »دل چو موي گشتنِ«تعبير 
  : گونه است اين )53 ص( ديوانو  )3359، ص 6 ج( 2 عرفات

 چگونه باشم آن دم كه نشنوم خبرت  چو موي گشت تنم با خبر شنيدن تو
اشاره  »تن چو موي گشتنِ«تصوير  به  )514، صديوان(در جايي ديگر  قطران 

  : كرده است
 دلم ز ناله چو نال است تن ز مويه چو موي  زارو تن به زاريرخم به زردي زر است

    
 نيايي سوي من يا من نيايم سوي توتو  منشادي و راحت نيابد راه سوي جان ـ

  )2999، ص 5 ج، 1 عرفات( 
با مصراع اول آن اگر از مصراع دوم اين بيت معنايي نيز دريافت شود، پيوند 

   :خوانيم چنين مي )3369، ص 6 ج( 2 عرفاتدر  .يستروشن نچندان 
 تا نيايي سوي من يا من نيايم سوي تو شادي و راحت نيابد راه سوي جان

  
   زنگارمويمادرش بوده است همچون زنگي ـ

  گـان بر تن ندارد هيچ زنـان روميـاو بس                                             
  ) 3000، ص 5 ج، 1 عرفات( 
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   :و در وصف شرابطلع ماين  بااست بيت از تغزلي 
 اي رخ رخشانت چون آيينة ناديده زنگ

 چو زنگ 8زنگ بزدا از دل عاشق به بگمازي
   :بدين صورت آمده است) 3370، ص 6 ج( 2 عرفاتدر و 

 او بسان روميان بر تن ندارد هيچ زنگ مادرش بوده است همچون زنگي زنگارگون
  

 كاهن ز آتش به آهن آيد بيرون  منزان كه همي جان طلبي بوسه بيار گرـ 
  ) 2997، ص 5 ج، 1 عرفات( 

ا ام 9،ل، معناي روشني داردصرف نظر از رابطة آن با مصراع او، مصراع دوم
جهد  به برخورد آهن با سنگ چخماق كه از آن شرار بيرون مي جاشاعر در اين
و  )3366، ص 6 ج( 2 عرفاتدر  و صورت صحيح آن چنان است كه اشاره دارد

  : آمده است) 538 ص( ديوان
 كاتش ز آهن به آهن آيد بيرون بيارگر زان كه همي جان طلبي بوسه

  : گويد و اين پديد آمدن آتش از آهن، مضمون شايع و متداولي بوده است، خاقاني مي
 آهن ز خاره زاد و ازو گشت خاره سست آبآتش ز آهن آمد و زو گشت آهن

   )831ص ، ديوان خاقاني،(  
   

 كامشب بگذار بـنده را بـار بجـاي گفتم به حق خداي اي بار خداي ـ
 از خلق و نترسد ز خداي همترسد  در آيگفتا ترسم ز خلق بيهوده

  )2997، ص 5 ج، 1 عرفات(
   :استچنين  )3366، ص 6 ج( 2 عرفات بنا بر ،اين رباعيصورت صحيح 

                                                            
  ). برهان(معني شراب باشد ه ب) تركي ، ا] (ب/بِ[ بگماز .8
  ). 1/74 :1310دهخدا : نك( نيز همانند است» كوره كشد آهن آهن را از«فاقاً با ات. 9
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 كامشب مـگذار بـنده را بـاز به جاي گفتم به حق خداي اي بارخداي
 ترسد همي از خلق و نترسد ز خداي  درايگفتا ترسم ز خـلق بيـهوده

  
ـوقه ز ـ ش ــع ـود م ـم ـرا ن ـاله م  به لبان سرخش انگشت فرازهر دم نـازتب خ

 هاي درازانگشت همي مزم به شب  حرص و ز آزخواره ازچون كودك شير
  ) 2998، ص 5 ج، 1 عرفات( 

در مصراع دوم خطا است و بيت را مبهم و دور از ذهن  »هر دم«پيداست كه 
   :)3366، ص 6 ج، 2 عرفات: نك( .ستا كرده

 بردم به لبان سرخش انگشت فراز تب خاله مرا نمود معشوق ز ناز
  

 بوي بوي يافت از كافور و عنبر خيري و شب  و گلنار رنگاللة ياقوت بسدبستد از  ـ
  ) 2994، ص 5 ج، 1 عرفات( 

كه عالوه  )ياقوت بسد اللة( به همين صورت استنيز  ديوان بط اين بيت درض
ه شاعر به دليل توج و بر اختالل در وزن از نظر معني كاستي دارد و مبهم است

ل نيز بايد اودر مصراع دوم، در مصراع  »عنبركافور و «، به قرينة به موازنه
  : )3361، ص 6 ج، 2 عرفات: نك( باشد »ياقوت و بسد«

 بوي بوي يافت از كافور و عنبر خيري و شب  بستد از ياقوت و بسد الله  و گلنار رنگ
  

 باغخيز خراز نسيم سنبل و گل گشت چون ـ
 زلف بت من گشت چون مشكوي كويدر دم

  )2994، ص 5 ج، 1 عرفات( 
، است 10»خرخيز«و صحيح آن  ، ظاهراً خطاي چاپي است»خيز ]فاصله[ خر«

                                                            
 ،نيز ؛433: 1383لسترنج : نك ،آگاهي بيشتربراي (خرخيز شهري است در تركستان  .10

   ).227، 168، 156 ،133ص  ،حدود العالم: نك
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) 3361، ص 6 ج( 2 عرفاتهمان است كه در مصراع دوم صورت درست ا ام
  :آمده است

 از نسيم سنبل و گل گشت چون خرخيز باغ
 زلف بت من گشت چون مشكوي كوي]و[وز دم

   .همين صورت آمده است نيز به »القرايي طانلس« و »جوانيخن«هاي  نسخهدر  و
  

 گردد بر سپهر از عشق او هر ماه ماهكور  ـ
 دل هر شب كند اي چشم من صد راه راهچون

  ) 2994، ص 5 ج، 1عرفات ( 
ي مبهم به كلنيز و مصراع دوم  وجهي ندارد »كور گشتن ماه از عشق كسي يا چيزي«

  :شود ، صورت صحيح بيت روشن مي)3361، ص 6 ج( 2 عرفاتدر مقايسه با . است
 كوژ گردد بر سپهر از عشق او هر ماه ماه

 خون دل هر شب كند زي چشم من صد راه راه
  

 سود سود طبعجان خصمانت ز بار غم به ـ
 وز دل يارانت سود خرّمي بزدود دود

  ) 2995، ص 5 ج، 1 عرفات( 
است، يعني جان  »سودطمع « )3363، ص 6 ج( 2 تعرفادر   )؟( »طبع سود«

قطران  اين بيتدر را  »طمع سود«. خصمانت از بار غم به طمع سود، سوده شد
  : توان ديد هم مي )301 ص، ديوان(

 زيان كردند خصمانت به طمع سود بسياري
 به طمع سود در طبع است نادان را زيان كردن

  
 به تيمار فراقت دل نهادم  نهادم فعل خرسندي بدين تن ـ

  ) 2998، ص 5 ج، 1 عرفات( 
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قفل خرسندي به دل يا «را به جاي ) ؟( »فعل خرسندي بر تن نهادن«جا در اين
  : )3367، ص 6 ج ،2 عرفات :نك(اند  آورده »نهادن تن

 به تيمار فراقت دل نهادم  نهادم قفل خرسندي به دل بر
  : سابقه دارد) 373 ص( ديوان قطراندر ) اضافه شدن اسم معني به قفل(نظير اين تشبيه 

 قفل غمان را به روي خوب كليدي  قفل غمان برگرفتي از دل مردم
  

 نام ناموز كرم نزد تو باشد مدحت تو   توباشد نام گنجي پيش بدناماز سخا  ـ
  ) 2995، ص 5 ج، 1 عرفات( 

   :خوانيم مي )440ص( ديواندر و 
 نام ناموز كرم بدنام باشد مدحت تو   توباشد نام گنجي پيش بدناماز سخا 

صورت صحيح ف كاتبان مبهم است و تصر به سببصورت ظاهراً كه هر دو 
  : مده  استآ )3362، ص 6 ج( 2 عرفاتدر همان است كه 

 تام سوتاموز كرم نزد تو باشد مدحت  باشد نام گنجي پيش توسوتاماز سخا 
اين  عالوه بر دهخدا ةناملغت؛ در است »هر چيز كم و اندك«به معني  »سوتام«

چه خواهد كرد  انواست   چه كرده آن: ، از جملهمده استقطران، شواهدي آ بيت
   .)229ص ديوان،  ،خيفر( سختم اندك نمايد و سوتام

 به جاي در مصراع اول )217، ص 2 ج، لبابعوفي، ( االلباب لبابتذكرة در 
بند را  اين تركيبتنها كه از قطران ــ  شمس حاجي سفينة اآمده، امام نسو ،امتسو

  . اند وردهآصورت صحيح بيت را ، 2 عرفاتو ــ  استنقل كرده 
  خطا در وزن  .3

  : هي به وزن استتوج ، نتيجة بي1 عرفاتبعضي از خطاها در 
 چو سينة بازآب روي شمرشكن شكن شده   درم درم شده روي هوا چو پشت پلنگ ـ

  ) 2992، ص 5 ج، 1 عرفات( 
 ص( ديوان بايد آن را مانند با اين صورت در وزن مختل است ومصراع دوم 
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شكن شده آب شمر  چو  شكن«: خواندچنين  )3358، ص 6 ج( 2 عرفاتو ) 182
   .ندنك صورت را تأييد نمي آننيز  2 عرفاتمصراع دوم در هاي بدل نسخه ».سينة باز

  
 باد كند هر نشيب را چو فرازنسيم  نشيبچونسرشك ابر كند هر فراز را ـ

  )2992، ص 5 ج، 1 عرفات( 
 »چو«به اقتضاي وزن ظاهراً خطاي چاپي است و  ،لدر مصراع او »چون«

   .)3358، ص 6 ، ج2 عرفات :كن( استصحيح 
  

  نة ناديده زنگــاي رخ رخشانت چون آيي ـ
 به بگمازي چو زنگ عاشقانبزداي از دلزنگ                                      

  ) 3000، ص 5 ج، 1 عرفات( 
مصراع دوم . استه به وزن مصراع دوم غفلت شده پيداست كه در اينجا از توج

زنگ بزداي از  :ستچنين ا) 194 ص( ديوانو  )3370، ص 6 ج( 2 عرفاتدر 
  .به بگمازي چو زنگ عاشقدل 

  
 سان خوشاب ريزد بر خاك قطرهلعل  مرتفع شود رودكه گر بخاري از او آيي ـ

 تبخاله از حرارت آن بـر لـب گمان  كه ريزد صد جاي بيشتـرترسم از آن
  ) 2593، ص 5 ج، 1 عرفات( 

بلكه وزن  ،به اين صورت نه تنها معناي روشني نداردل بيت اوو  نيستدر ديوان  ابياتاين 
  : گونه است اين )3359، ص 6 ج( 2 عرفاتدر  آن صورت صحيح .است نيز مختل آن

 سان لعل خوشاب ريزد بر خاك قطره  آبي كه گر بخاري از او مرتفع شود
  

 خطاهاي چاپي  .4
ديده  1 عرفاتدر  ،گمان آنها را بايد خطاي چاپي دانست كه بينيز سهوهايي 

  :آوريم ميرا تنها چند نمونه از آنها  ؛شود مي
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 نزد ياراكه نز يار ياد آوري   مرا دي رسول آمد از نزد ياراـ 
  ) 2992، ص 5 ج، 1 عرفات( 

  . )3358، ص 6 ج، 2 عرفات: نك ،نيز( غلط چاپي است »نز ديارا«به جاي  »نزد يارا«
 

 صبرم كم و عشق هر زمان افزون است  بر آن لب ميگون استفتنة دلمتا ـ 
  ) 2997، ص 5 ج، 1 عرفات( 

 ج، 2 عرفات: نك ،نيز( خواند »فتنه دلم«بايد  ،در مصراع نخسترا  »فتنة دلم«
  . )3366، ص 6

 
 تر كردارهاي او ز همه باژگونه  روي واژگونهزلفينش واژگونه و منـ 

  ) 2992، ص 5 ج، 1 عرفات( 
، 6 ج( 2 عرفاتدر  بيت .استغلط چاپي ظاهراً در مصراع اول  »روي واژگونه«

  :صورت است بدين  )3358ص 
 تر كردارهاي او ز همه باژگونه  واژگونه و من واژگونه زويزلفينش 

 : نيز اين گونه آمده است) 131 ص( ديواندر  و
 تر كردارهاي او ز همه باژگونه  زلفينش باژگونه و من باژگونه زو

 
 با چنين رويي كزو ماه خجل  زد گسلدير پيوند بتيـ 

   .)2998، ص 5 ج، 2 فاتعر: نك( ستخطا »زود گسل«به جاي  »زد گسل«
 

 به رادي بر دل قطران در شادي گشادي تو ـ
 او هست شاد از تو ز دولت شاد بادي تو چنانكه

  ) 2999، ص 5 ج، 1 عرفات(
  .)3369، ص 6 ج، 1 عرفات :نك( باشد» چنانك« بايد »چنانكه«
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 11الماس به ابريشم كه بتواند سفت  مرا طعنه چه بتواند گفتبدگوييـ 
  ) 2996، ص 5 ج، 1 عرفات(

   ). 3364، ص 6 ج، 1 عرفات: نك( صحيح است بدگوي، يبدگويبه جاي 
 

 ابر گوهربار باردگربارهيافت زي درياـ 
 باغ و بستان يافت ديگر ز ابر گوهربار بار

  ) 2993، ص 5 ج، 1 عرفات( 
 ج، 2 عرفات: نك( استصحيح  »دگر بار«و مختل است  »دگر باره«وزن بيت با 

   .)3360، ص 6
  

   2 عرفات
  شيوة تصحيح  .الف
ديوان  از، خطيعالوه بر نسخ  در تصحيح ابيات قطران،، 2 عرفاتحان مصح

در رسيدن به ضبط صحيح  الزماين كار  .اند كرده استفادهها نيز  چاپي و تذكره
روايت ها،  نسخهضبط ت رغم صح علي ،در مواردي ا، امر بوده استابيات مؤث

ت اين انتخاب كه عل اند آوردهرا در متن  ديوانو  األلباب لبابضعيف، يا ناصحيح 
 . براي ما روشن نيستو ترجيح آن 

  
  حال شاعر و داوري در باب شعر او ح رش .ب

شود، مانند  آغاز مي »عرفه«در اين تذكره سخن در باب هر شاعري با  ،كه گفتيم چنان
خود از مجموع  ،العاشقين عرفات ،و نام كتاب ة قطران، عرفة سعدي، عرفة حافظ،عرف

 ]بي نشان اضافه[عرفه «صدر سخن را ا جا امدر اين. ها گرفته شده است اين عرفه

                                                            
ظ تلف »ابرشم«را  »ابريشم«وزن اين مصراع مختل است، مگر آنكه فرض كنيم، شاعر  .11

  . كرده است مي
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اي منسوب  ، منظومه نامه قوس، شاعرمة احوال عالوه بر اين در مقد .اند آورده» قطران
، ص 5ج ( 1 عرفات راشخص ن اينام  .شود مي تقديمه حاكم بلخ ب است كه به قطران

 مرجع. اند آورده بن حماحاحمد )3357، ص 6ج ( 2 عرفاتو  احمدبن قماج )2291
: نك( ، تذكرة دولتشاه سمرقندي است و ضبط دولتشاهفمؤلتصريح اسناد به اين 

  . تر است كه پذيرفتني ندك را تأييد مي 12بن قماجحمدا، )76، ص تذكرة دولتشاه،
اوحدي در عرضة شاهدي براي مه، گفتني است كه پس از اين مقد

مطلع قصيدة  ،خود بند ترجيعقطران در نظير  كم ــ به گفتة او ــ يِپرداز صنعت
  : چنين آمده است 2عرفاتدر  اين بيت. آورد را مي 13طنطرانيه از حكيم طنطراني

 (!)بالنوي زلزلتي و العقل في الزلزال زال   (!)يا خلي البال قد بلبلت بالبال بال
  )3364، ص 6 ج ،2 عرفات( 

است و صورت صحيح  وزن بيت با اين صورت مبهم و مختلكه معني و حال آن
  :بيت چنين است

  14بالندي زلزلتني و العقل في الزلزال زال           يا خلي  البال قد بلبلت بالبلبال بال
   )2996، ص 5 ، ج1 عرفات(

                                                            
. ظاهراً نشاني دقيقي از آن به دست نيامده است. نداريم نامه قوسما آگاهي چنداني از  .12

اند كه قطران  اي معرفي كرده نويسندگانِ احوال قطران و برخي محققان معاصر ما آن را منظومه
 ؛497: 1358 ؛ فروزانفر2/423: 1363صفا : نيز، نك. (در ستايش احمد بن قماج سروده است

به ناچار محمدبن «) 498: 1358(فروزانفر  الزمان بديع به گفتة). 706، ص هتذكردولتشاه، 
  .»نام برده است 548ابوبكربن قماج است كه ابن االثير از وي در ذيل حوادث سنة 

زاق الطنطراني، استاد مدرسة نظامية بغداد؛ او را قصيدتي الر بونصر احمدبن عبدين االد معين. 13
  : الملك وزير معروف به قصيدة طنطرانيه بدين مطلع است در مدح نظام

  زلزلتني و العقل في الزلزال زال يا خلي  البال قد بلبلت بالبلبال بال               بالندي
  ). 1245، ستون 2 ج ،معجم سركيس،: نك(

اي ناشناس  از نويسنده) رجعيه يا خلي البال(از شرح و ترجمة قصيدة طنطرانيه  اي خطي نسخه .14
. كند موجود است كه صورت صحيح بيت را تأييد مي 815286در كتابخانة ملي به شمارة 

اي حبيبي كه دل تو فارغ است، از هر نوع غم و غصه؛ «: ترجمة بيت در اين نسخه چنين است
ساختي، دل عاشق را خاصه به غم و اندوه فراق كه به سبب او  به تحقيق كه پر درد و وسواس

  » .كه در اين اضطراب و افتراق مجنون باشد در اضطراب انداختي او را و حال آن
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  يافته به شعر قطران  سهوهاي راه .ج
كمتر است،  1 عرفاتدر قياس با  ،2 عرفاتخطاها، هر چند در گونه  اينشمار 

  : ا دور از انتظار استام
  در ضبط مختار 

 دي داد رنگبادرنگ از درد دل در بوستان ـ
 زرد و پرچين شد چو روي دردمندان بادرنگ

  ) 3369، ص 6 ج، 2 عرفات( 
به معني را  »رنگ دادن«، جاممكن است در اينمصراع اول معناي روشني ندارد، 

ي در برخي از نسخ خط، »دي داد رنگ«به جاي ا ، امبدانيم »دادنرنگ تغيير «
ديد « )2999ص ( 1 عرفاتو در  »آدرنگديد «، »تخبنم« از جمله ،قطران
بادرنگ از درد دل : استصورت صحيح هر دو  و مصراع با آمده است »آذرنگ

   .)آذرنگ(در بوستان ديد آدرنگ 
  : كه در اين بيت است، چنانغم  و محنت ،رنجدرد و آدرنگ به معني /آذرنگ
 رنگذآ عيب باد و عمر تو بي جاه تو بي  سپهرباد از گشتهمايونمهرگان بر تو

  )437 ، صديوان ،يامير معز( 
آن براي گزارش تغيير شاعر در و  لي در وصف خزان استتغزقطران سرآغاز بيت 
بر اثر درد دل، در بوستان ) ترنج(بادرنگ  :گويد طبيعت مي در عناصرو تأثير آن فصل 

  . سان چهرة دردمندان، زرد و پرچين شد هشد و چهرة آن بگرفتار و محنت رنج به 
 تارزمين گوهر ز چشم خويش گيرد تار بر  گر ز باريدنش هر بار اين جهان خرّم شود ـ

   )3360، ص 6 ج، 2 عرفات( 
از چشم خويش تار «معناي مصراع دوم با اين صورت مبهم است و ظاهراً براي 

بيت ) 2993، ص 5 ج( 1 عرفات. ر كردتوان معني قابل قبولي تصو نمي »تار گيرد
  : آورده است )437 ص( قطرانديوان را مطابق با 

 باربر زمين گوهر ز چشم خويش گوهر بار   كه از باريدنش هر دم جهان خرّم شود چون
نيز ، )205 ص ،ق741مكتوب به سال( شمس حاجي سفينةضبط اين بيت در 
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  : اين گونه است
 بر زمين گوهر ز چشم خويش گو هر بار بار  گر ز باريدنش هر بار اين زمين چونين شود

در ) گو، هر بار بار(معناي بيت با ويرايش مصراع دوم شود،  كه مالحظه مي چنان
گوهر ز چشم خويش بر زمين «: استتر  ، پذيرفتنيشمس حاجي سفينةديوان و 

مراد از  ،ل ابر استدر مصراع او» ش«مرجع كه و با توجه به اين» گو، هر بار بار
شود، پس به ابر ) خرّم(اگر هر بار زمين از بارش ابر اين گونه « :استاين بيت 
   ».ببارد) استعاره از باران(هر بار از چشم خويش گوهر بگو 

  
 زرد زردگشت خيري با فراق نرگس او   وردابر نيساني به ناز اندر چمن پرورد ـ

  )3360، ص 6 ج، 2 عرفات( 
چنين را  بيت، )214، ص 2ج ( األلباب لباب ، ظاهراً با اعتماد به2 عرفاتدر 

روشني ندارد،  وجه »زرد زرد«، و نيز »به ناز پروردن ابر نيسان«اند كه  آورده
صورت صحيح بيت . بخوانيم »زرد زرد«ه به عيب قافيه آن را توج بيكه مگر اين
 )439 ص( ديوانو ) عرفاتي هاي خط از نسخه(» ب«و  »س«هاي  نسخه بنا بر

  : بدين صورت است
 زرد زردآ شگشت خيري با فراق نرگس  ورددر چمن پروردبارانابر نيساني به ـ

  . اند آورده) رنگ، لون( »آزرد«همين بيت را ذيل ، نامهلغتدر 
  

   2و  1 عرفاتدر  مشتركخطاهاي 
 در ضبط مختار . 1
 زعفران باده رنگ آمد به جاي بادرنگ  شنبليد زردگون آمد به جاي ارغوان ـ

  ) 3369، ص 6 ج، 2 عرفات؛ 2999، ص 5 ج، 1 عرفات( 
زردگون به نبليد شآمدن « ا پيداست كه، امهار استرسيدن باي در  قصيده ازاين بيت 

دريافت  ،القاعده علي ،وت در طبيعت خالف واقعير بدر فصل بهار  »جاي ارغوان
  : آمده است )198 ص(ديوان صورت صحيح بيت همان است كه در  .استشاعر 



 70 / جستارهايي دربارة عرفات العاشقين

 

 15بادرنگ هاي باده رنگ آمد به جايالله  ارغوان آمد به جاي شنبليد زردگون
  

 اندر اوو ميغ و بارانآب چون جوشن ز باد ـ
 همچو از جوشن زدايان صيقل آن زنگ زنگ

  ) 2993، ص 5 ج، 1 عرفات( 
چنين آمده است و چنان كه مالحظه  نيز )3360، ص 6 ج( 2 عرفاتبيت در 

گذشته آيا اين از . ابطة ميان دو مصراع و اجزاي آن روشن نيستشود، ر مي
بيت ! زدايند؟ زنگ مي »آب«، از روي »ميغ و باران«خواهد بگويد كه  شاعر مي

  : استبدين صورت آمده  )206 ص( سفينة شمس حاجيدر 
 اندر اوانازماغ يوآب چون جوشن ز باد

 ن زنگ زنگهمچو از جوشن زدايان صيقال
نسخة ضبط مصراع در  16.است »ماغ يازان«تحريف و تبديلي از  »ميغ و باران«
آب چون جوشن ز : استنزديك  شمس حاجي سفينةبه روايت نيز  »جوانينخ«

   .باد و ماغ تازان اندر او
ماغ : معني بيت اين گونه استب است و بيت در اينجا داراي تشبيه مرك

به ) آب بر اثر وزش باد همچون جوشن است(شناور بر روي آب 
] ان جمع) + دهد كه صيقل ميآن(» صيقل«= صيقالن [دهندگاني زنگي  صيقل

 ص( ديوان قطراناين تصوير در . دنزداي جوشن ميزنگار از تشبيه شده است كه 
  : داردسابقه  )6

 ماغان همي كنند به حوض اندر آشنا  چون طفل هندوان نگران اندر آينه
                                                            

  : آمده است شاهنامهدر معناي زرد رنگ در  »بادرنگ«. 15
  گ و رخ بادرند ين،ر خوناب دو چشم    رنگ ها كرده پيروزه همه جامه  

  ) 23، ص 1ج  ،شاهنامه فردوسي،(   
  : در شعر خواجوي كرماني نيز آمده است ،زنگ زدودن ماغ از آب. 16

   زدايد ماغ وز آب آينه گون زنگ مي     فشاند ميغ بر آتش رخ گل آب مي
  )263ص  ،ديوانخواجو، (
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  : از معنا تهي استوزن و  بيي به كل ،1 عرفاتدر بيت اين 
 اندر اوباغ بارانوز بادخوشآب چون

 نگرنگ ر آن ان صيقلدامهمچو از جوشن ز
ي نيز بيت به صورت )215، ص 2 ج( لباباال لباب، در 2 و 1 عرفاتعالوه بر 

  :آمده است مغلوط
 آب چون جوشن ز باد و ميخ باران اندر او

 همچو از جوشن زدايان صيقل آن زنگ زنگ
   گيري نتيجه

هاي  در شرح احوال قطران از تذكرهالعاشقين  عرفاتتذكرة كه سخن پاياني آن
با ذكر منبع استفاده  ،سمرقندي دولتشاه يعراالشةكرتذو  لباباال لبابنظير  پيشين

، عرفات به عالوه .افزايد بر ارزشهاي ديگر اين كتاب مي اركو اين  كرده است
در «: تصريح داردقطران  واست كه به اختالط اشعار رودكي اي  تذكرهنخستين 

 عرفات اوحدي،(» اين ازمنه اشعار وي با رودكي آميخته شده و خلط عظيم يافته
 17،ها ضي از مجموعهعه به بتوجدرستي اين قول با و  )3357، ص 1، ج 2
  . افزايد مي حديترديد بر اعتبار علمي داوريهاي او بي
وجود ست كه در ديوان چاپي او نيامده و هقطران  به نامابياتي در اين تذكره     

اصالت اين ابيات  ،هاي شناخته شده از اشعار قطران نوشتهآنها در بعضي از دست
دهد كه ما در  اي چهار بيتي نيز به قطران نسبت مي قطعهاوحدي . كند را تأييد مي

  : ايم و آن قطعه چنين است ي دستياب خود به آن نرسيدهديوان و در نسخ خط
 اد آوري بماني سرمست جـاوداني  بادة كهن كه ز پروردنش اگرآن 

 جاي زبان نيابي جز شعله در دهان  آتش مزاج راحي كش نام اگر بري
 سان لعل خوشاب ريزد بر خاك قطره  آبي كه گر بخاري ازو مرتفع شود

    
                                                            

  . 1665 ، ص1، ج مجمعهدايت، : نك ،العات بيشتربراي اط. 17
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 تبخاله از حرارت آن بر لب گمان  كه ريزد صد جاي بيشترترسم از آن
  )3359، ص 6 ج، 1 عرفات( 

در تصحيح ديوان شاعراني نظير بايد پذيرفت كه  ،مالحظاته به اين با توج
ارز  تواند هم مي  عرفاتدر دست نيست،  ثارشاننوشتة كهني از آ دستقطران كه 
كه نكتة ديگر آن. و چه بسا مفيد افتد مورد استفاده قرار گيردي خطهاي  با نسخه
دشواري  و ع سبك آنهاحجم زياد، تعدد شاعران، تنوين ا چنب عرفاتتصحيح 
است و ترديدي بوده فرسايي  گمان كار طاقت بي ،به ديوان همة شاعرانمراجعه 

هاي سهو .الزم داردو وقت زيادي  تدق و بردباري ،نيست كه پرداختن به آن
تصحيح و كند كه  له را در خاطر خواننده تداعي ميأمساين  1 عرفاتدر  وجودم

 يچاپ آن،در مقايسه با  2 عرفات ا، امكامالً شتابزده انجام شده است آنچاپ 
 سهواز  و ديوانلباب اال لباب ي نظيريها مقابله با تذكره و به سببتر  حمنق

   .كه خالي از خطا نيستبا اين ؛تر است پيراسته
  

   منابع
نامة ، »فمؤلعاشقين سيري در احوال و آثار ال عرفات«، 1374، سيدعلي، ـ آل داود

   53ـ33ص ، 3 ، شفرهنگستان
كتابفروشي  ،تهران، اس اقبال، به تصحيح عبديوان امير معزّي، الملكدبن عبـ امير معزّي، محمد

   .ش1318، اسالميه
 ، به تصحيحالعارفين العاشقين و عرصات عرفات ،دالدين محمدبن محم ـ اوحدي بلياني، تقي

   .ش1388، اساطير ،تهران محسن ناجي نصرآبادي، سيد
ح تصحيبه ، العارفين العاشقين و عرصات عرفات ،دالدين محمدبن محم ـ اوحدي بلياني، تقي

ميراث  ،تهران ،د قهرمان، با نظارت علمي محمآمنه فخر احمد و اهللا صاحبكاري ذبيح
   .ش1389و كتابخانة مجلس،  مكتوب

سين شاه، تصحيح و مينورسكي، ترجمة مير ح .، تعليقات والمشرق إلي المغرب حدودالعالم من
  .ش1372، دانشگاه الزهرا ،تهران غالمرضا ورهرام، و احمديحواشي مريم مير

  ].تا بي[، ار، زوتهران ش ضياءالدين سجادي،به كوش ،ديوان خاقاني، ين بديلالد ، افضلـ خاقاني
 كوشش حميد مظهري،، به ديوان غزليات خواجوي كرمانيالدين،  ـ خواجوي كرماني، كمال

   .ش1374، خدمات فرهنگي كرمانكرمان، 
   ].تا بي[، باراني ،تهران تصحيح محمد عباسي،به ، عراالشةرتذكـ دولتشاه سمرقندي، 
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  .مطبعة مجلس ،، تهرانامثال و حكم، 1310اكبر،  ـ دهخدا، علي
   .2 ج ،معجم المطبوعات العربيه، ]تا بي[ـ سركيس، اليان، 

  .ش1390، سخن ،تهران ، به تصحيح ميالد عظيمي،شمس حاجي ةسفين، شمس حاجي ـ
   .وسفرد ،، تهران2ج  ،تاريخ ادبيات در ايران، 1363، اهللا ، ذبيحـ صفا
   .فردوس: تهران، 3، بخش 5ج ، تاريخ ادبيات در ايران، 1370، اهللا ، ذبيحـ صفا

   .ش1321، بريل ،ليدن ادوارد براون، و اهتمام و تصحيحبه سعي  ،لباباال لباب ،ـ عوفي، محمد
، اقبال ،تهران ش محمد دبيرسياقي،به كوش ،ديوان حكيم فرخي سيستانيـ فرخي سيستاني، 

   .]تا بي[
المعارف ةداير مركز ،مطلق، تهران ، به كوشش جالل خالقيشاهنامه، ، ابوالقاسمـ فردوسي
   .ش1386، اسالميبزرگ 

   .خوارزمي ،، تهرانسخن و سخنوران، 1358، مانالز ـ فروزانفر، بديع
 ،تهران ، از روي نسخة تصحيح شده، محمد نخجواني،ديوان قطران تبريزيـ قطران تبريزي، 

  .ش1336، ققنوس
، ترجمة محمود عرفان، سرزمينهاي خالفت شرقي جغرافياي تاريخي ،1383ـ لسترنج، گاي، 

   .علمي و فرهنگيتهران، 
تذكرة  نقد و بررسي« ،1389حسن؛ دادبه، اصغر؛ شفيعيون، سعيد، م ـ ناجي نصرآبادي، سيد

   .12ـ3ص ، 161، ش )ادبيات( كتاب ماه، »العاشقين عرفات
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