
 هْن حافظِ عیَضی اتاهتیاز

 1حسي اسسی )تثطیعی( 

 هقدهِ

، زٍستساضاى ٍ زلثاذتگاى ازب ایطاى ظهیي ، تِ ٍیژُ حافؼ زٍستاى ، زض هاتن فمساى یىی زیگط اظ ازیثاى ٍ  3131زض ّفتن آشض 

حافؼ ضٌاساى سطظهیي هاى ، زوتط ضضیس فیَضی ، سَگَاض ضسًس. استاز فمیس زوتط ضضیس فیَضی اظ ضرػیت ّای ًدیة ٍ سلین 

دَیاى ٍ استازاى تِ ازب ٍ زلت فلوی ضْطت زاضت. آى استاز فمیس اظ آذطیي تاظهاًسگاى ًسل الٌفس ضٍظگاض تَز  ٍ  زض هیاى زاًط

استازاى تعضي ازب فاضسی زاًطگاُ تثطیع تَز وِ ذَضثرتاًِ هدلس زضس ٍ تحث ٍ افازت ٍی تا سال ّای پایاًی حیات ایطاى تط 

 پا تَز.  

پژٍّص ًیع تَخِ ضایاًی زاضتِ ٍ زض ایي ظهیٌِ تیطتط زض حَظُ تػحیح  زوتط فیَضی زض وٌاض تسضیس ٍ تطتیت ضاگطز ، تِ تحمیك ٍ

. زض ایي زیَاى حافؼٍ تػحیح  زیَاى ّوام تثطیعیهتَى وَضیسُ تَز ٍ زٍ اثط اضخوٌس اظ ایطاى تِ یازگاض هاًسُ است : تػحیح 

 هػحح ایطاى اضاضُ وٌن. زیَاى حافؼیاززاضت لػس زاضم تِ تطذی اهتیاظات 

 

 از ًگاُ حافظ پژٍّاى حافظ عیَضی

) چاج  2تط اساس سِ ًسرِ واهل زیَاى حافؼزوتط فیَضی زض ظهاى حیات ذَز سِ ٍیطایص اظ زیَاى حافؼ فطضِ وطز : ًرست ، 

تط  زیَاى حافؼش( ؛ سَم ،  3131تط اساس ّطت ًسرِ واهل . زض زٍ خلس )چاج اٍل ،  زیَاى حافؼش( ؛ زٍم ،  3131اٍل ، 

( 3131)چاج اٍل ،  وتاب حافؼ تطتط وسام است؟ش( . ٍیطایص اذیط پس اظ تالیف  3133وْي ) چاج اٍل ، اساس ًِ ًسرِ واهل 

 زیَاىاست. آى استاز فمیس زض ٍیطایص سَم  زیَاىتسٍیي ٍ هٌتطط ضسُ است ٍ حاغل زیسگاُ ًْائی زوتط فیَضی زض تػحیح 

هسلل وطزُ تَز. ها زض ایي  وتاب حافؼ تطتط وسام است؟ضا زض زضتاضُ ّطتاز هَضز اظ ضثظ ّای پیطیي تدسیس ًؾط وطزُ ٍ آًْا 

 ًَضتاض زض تحث اظ اتیات تِ ّویي چاج اضخاؿ ذَاّین زاز. 

آیس ٍ حافؼ ضٌاساى ٍ غاحة تػحیح زوتط فیَضی اظ زیَاى حافؼ یىی اظ تػحیح ّای اًتمازی ٍ هقتثط ایي زیَاى تِ ضواض هی

اًس؛ تِ فٌَاى ضٍش تػحیح اًتمازی زض تػحیح ٍی ٍ خایگاُ ٍ هطتثت آى تػطیح وطزًُؾطاى تط زلت فلوی ٍ تِ واضگیطی زضست 

...ووال زلت ٍ » چٌیي اؽْاض ًؾط وطزُ است:  زیَاى حافؼًوًَِ ، زوتط پطٍیع ًاتل ذاًلطی زضتاضُ ٍیطایص اٍل زوتط فیَضی اظ 

زازتِ تػحیح هَضز تحث )ٍیطایص اٍل ٍ زٍم( ضا اظ ( ؛  زوتط اغغط 3321، ظ  2، ج  3133« ) اهاًت زض آى تِ واض ضفتِ است 

( ؛  استاز تْاءالسیي ذطهطاّی تػحیح زوتط فیَضی 133، ظ 3133اًتمازی زیَاى حافؼ تط ضوطزُ است ) -تػحیح ّای فلوی

ت ضص وَضص تطتط زض تاضید تیص اظ زٍیست سالِ عثـ ٍ یىػس سالِ تػحیح )لسسی( ٍ ضػ» )ٍیطایص زٍم ٍ سَم( ضا یىی اظ 

(  ؛  زض اؽْاض ًؾط زیگطی ، استاز ذطهطاّی  ٍ استاز  113، ظ 3132زاًستِ است )« سالِ تػحیح فلوی ٍ اًتمازی زیَاى حافؼ

خاٍیس ، ٍیطایص اٍل تػحیح  –ّاضن خاٍیس زض همسهِ تط تػحیح هطتطن ذَز اظ زیَاى حافؼ ، هطَْض تِ حافؼ ذطهطاّی 

زض تاضید تػحیح اًتمازی زیَاى زاًستِ ٍ اظ زٍ « یح ضٍضوٌس ٍ هستٌس زیَاى حافؼ پٌدویي وَضص فلوی زض ضاُ تػح» فیَضی ضا 

                                                           
 وتاتراًِ ّای فوَهی آشضتایداى ضطلی .  ازاضُ ول سطزتیط هدلِ اضطاق ٍ واضضٌاس هٌاتـ وتاتراًِ ای  - 1
 ایي تػحیح تا ّوىاضی زوتط اوثط تْطٍظ  )استاز پیطیي زاًطگاُ تثطیع( تَزُ است.  - 2



،  3132یاز وطزُ ٍ تػحیح ایطاى ضا خعء هتَى هطَضتی تػحیح ذَز لطاض زازُ اًس )  « تػحیح اضظضوٌس » ٍیطایص زیگط تا تقثیط 

وتط ذاًلطی لطاض زازُ ٍ اؽْاض اهیسٍاضی وطزُ است وِ ظ یاظزُ( ؛  زوتط هٌَچْط هطتضَی ًیع ایي تػحیح ضا ّن ضتثِ تا تػحیح ز

ٌَّظ تسیاضی اظ زٍستساضاى حافؼ تِ حىن فازت زیطیي اظ ًسرِ » زٍستساضاى حافؼ تِ تسضیح تا ایي زٍ تػحیح اًس پیسا وٌٌس : 

لطی ٍ فیَضی تِ وٌٌس ٍلی پژٌٍّسگاى ٍ اّل تحمیك عثقا تِ چاج ذاًهػحح هطحَم لعٍیٌی تطای حافؼ ذَاًسى استفازُ هی

 (. 113، ظ  3133« )تسضیح ذَگط هی ضًَس...

 

 دیَاى حافظ هصحح دکتر عیَضی  اتاهتیاز

 ظیط اضاضُ وطز: زٍ هَضزتَاى تِ هػحح زوتط ضضیس فیَضی هی زیَاى حافؼزض اهتیاظات 

 یک ، ترتیة اتیات غسل ّا 

زض ایي تاب ًیع » ّای ّط غعل است؛ تِ تیاى زوتط ذاًلطی : یىی اظ هطىالت تػحیح زیَاى حافؼ تطریع تطتیة لطاض گطفتي تیت 

( . ایي اذتالف تِ 3333، ظ  2، ج  3133« )ّا تِ حسی است وِ اظ ضٍی آًْا حىن غطیح لغقی هیسط ًیست  اذتالف ًسرِ

« ی همسٍض ًیست......ضسیسى تِ ًتیدِ ای لاتل اعویٌاى زضیي هَضز تِ ّیچ ضٍ» اًس : حسی است وِ تطذی حافؼ پژٍّاى گفتِ

تَاى تػحیح ّای هرتلف زیَاى حافؼ ضا اظ ایي حیث تا یىسیگط ضسس هی، ظ تیست ٍ ّطت( اها تِ ًؾط هی 3133)فیَضی ، 

 همایسِ وطز ٍ تطتطی ٍ اهتیاظ یه تػحیح ضا تط تػحیح زیگط ًطاى زاز. 

زوتط  –تط تطتیة تِ واض ضفتِ زض چاج فالهِ لعٍیٌی  تطتیة اتیات ّط غعل زض چاج زوتط فیَضی در هَارد اختالفتِ ًؾط ًگاضًسُ 

ضسس اذتالفی اساسی است ٍ تِ ًؾط هی ّادر ترخی غسلاذتالف ایي زٍ تػحیح اظ حیث تطتیة اتیات ؛ غٌی تطتطی ٍ اهتیاظ زاضز

سري گفتِ « ًؾن پاضاى زض ضقط حافؼ » ٍ اظ « استمالل هقٌایی ٍ اًمغاؿ ّط تیت اظ اتیات زیگط زض غعل حافؼ » هحمماًی وِ اظ 

اًس ، زض حالی وِ اگط تطتیة اتیات ضا هغاتك تػحیح غٌی ًؾط زاضتِ –( تیطتط تِ حافؼ لعٍیٌی 333، ظ  3133اًس )ذطهطاّی ، 

واستِ ذَاّس ضس. زض ازاهِ تِ هَاضزی « استمالل» ٍ « اًمغاؿ » ای ووتط لاتل عطح  تَزُ ٍ اظ هَاضز ِفیَضی تپصیطین چٌیي ًؾطی

 وٌین :اظ اذتالف ٍ تطتطی تطتیة تِ واض ضفتِ زض حافؼ فیَضی اضاضُ هی

 

 حافؼ فیَضی  133غٌی تا غعل -حافؼ لعٍیٌی 133، همایسِ غعل ضواضُ  هثال یک

 غٌی :   –، حافؼ لعٍیٌی  133غعل 

 ( ظ زض زضآ ٍ ضثستاى ها هٌَض وي                 َّای هدلس ضٍحاًیاى هقغط وي3)

 ( اگط فمیِ ًػیحت وٌس وِ فطك هثاظ           پیالِ ای تسّص گَ زهاك ضا تط وي 2)

.... 

 ، حافؼ فیَضی : 133غعل 



 هقغط وي( ظ زض زضآ ٍ ضثستاى ها هٌَض وي             َّای هدلس ضٍحاًیاى 3)

.... 

 ( لة پیالِ تثَس آًگْی تِ هستاى زُ        تسیي زلیمِ هطام ذطز هقٌثط وي3)

 ( ٍ گط فمیِ ًػیحت وٌس وِ فطك هثاظ      پیالِ ای تسّص گَ زهاك ضا تط وي3)

-غٌی هقلَم هی –تِ ًؾط ًگاضًسُ تا اًسن تأهلی تطتطی تطتیة اتیات ایي غعل زض حافؼ فیَضی تط تطتیة اتیات زض حافؼ لعٍیٌی 

تِ فٌَاى تیت زٍم ظٍزٌّگام است چطا وِ ٌَّظ هقلَم ًیست ایي هدلس چِ  133زض غعل ...« اگط فمیِ ًػیحت وٌس » ضَز ؛ تیت 

وٌس تٌاتطایي الظم است وِ زض تیت اٍل هدلسی فاضماًِ ضا تػَیط ًوی« هدلس ضٍحاًیاى » ٍ « ضثستاى » هدلسی است ٍ الفاػ 

» ٍ « فطك تاظی»تط هقطفی گطزز ٍ فٌاغطی وِ ًطاًگط فاضماًِ تَزى هدلس است شوط ضَز تا تقس هَضَؿ هدلس هَضز ًؾط تیط

 حافؼ فیَضی تِ زضستی ضفایت ضسُ است.  133پیص آیس ٍ ایي تطتیة زض غعل « هٌـ فمیِ

 

 حافؼ فیَضی  103غٌی تا غعل  -حافؼ لعٍیٌی 131، همایسِ غعل  هثال دٍ

 غٌی : –حافؼ لعٍیٌی  131غعل 

 ( ظلف تط تاز هسُ تا ًسّی تط تازم                    ًاظ تٌیاز هىي تا ًىٌی تٌیازم3)

 ( هی هرَض تا ّوِ وس تا ًرَضم ذَى خگط      سط هىص تا ًىطس سط تِ فله فطیازم2)

.... 

 حافؼ فیَضی : 103غعل 

 ٌِ تا ًثطی تٌیازم( ظلف تط تاز هسُ تا ًسّی تط تازم                    ًاظ تٌیاز ه3)

 ( ضخ تط افطٍظ وِ فاضك وٌی اظ تطي گلن             لس تطافطاظ وِ اظ سطٍ وٌی آظازم2)

 ( ضْطُ ضْط هطَ تا ًٌْن سط زض وَُ               ضَض ضیطیي هٌوا تا ًىٌی فطّازم1)

 فطیازم( هی هرَض تا زگطاى تا ًرَضم ذَى خگط           سط هىص تا ًىطس سط تِ فله 1)

.... 

تطتیة «  یاض تیگاًِ ضسى » ٍ «  هی ذَضزى تا زیگطاى » ،  «  ضْطُ ضْط ضسى » ، «  ضخ » ، « ظلف » ضسس تطتیة تِ ًؾط هی

( ٍ  113، ظ  3) ج  103تِ فٌَاى تیت زٍم ظٍزٌّگام ٍ تی همسهِ است. ذاًلطی زض غعل « هی ذَضزى... » زضست تطی است ٍ 

 اًس. ( اتیات غعل ضا تِ ّویي تطتیة آٍضز133ُ)ظ  103سایِ زض غعل 

 

 حافؼ فیَضی 203غٌی تا غعل  -حافؼ لعٍیٌی 201،  همایسِ غعل  هثال سِ



 غٌی : -حافؼ لعٍیٌی 201غعل 

 ( پیص اظ ایٌت تیص اظیي اًسیطِ فطاق تَز                 هْطٍضظی تَ  تا ها ضْطُ آفاق تَز3)

 ضیي لثاى                تحث سط فطك ٍ شوط حلمِ فطاق تَز( یاز تاز آى غحثت ضثْا وِ تا 2ًَ)

 ( پیص اظیي وایي سمف سثع ٍ عاق هیٌا تط وطٌس        هٌؾط چطن هطا اتطٍی خاًاى عاق تَز1)

.... 

 ( حسي هْطٍیاى هدلس گط چِ زل هی تطز ٍ زیي       تحث ها زض لغف عثـ ٍ ذَتی اذالق تَز1)

 

 حافؼ فیَضی 203غعل 

 اظ ایٌت تیص اظیي اًسیطِ فطاق تَز                 هْطٍضظی تَ  تا ها ضْطُ آفاق تَز ( پیص3)

 ( یاز تاز آى غحثت ضثْا وِ تا ًَضیي لثاى                تحث سط فطك ٍ شوط حلمِ فطاق تَز2)

 ( حسي هْطٍیاى هدلس گط چِ زل هی تطز ٍ زیي        تحث ها زض لغف عثـ ٍ ذَتی اذالق تَز1)

 ( اظ زم غثح اظل تا آذط ضام اتس                              زٍستی ٍ هْط تط یه فْس ٍ یه هیثاق تَز1)

 ( پیص اظ آى وایي سمف سثع ٍ عاق هیٌا تط وطٌس        هٌؾط چطن هطا اتطٍی خاًاى عاق تَز3)

 

« ًَضیي لثاى » ی زاضز ٍ  تٌاسة ٍ اضتثاط غٌی ضخحاى آضىاض –تطتیة غعل زض تػحیح فیَضی تط تطتیة غعل زض تػحیح لعٍیٌی 

 تط اّل زلت پَضیسُ ًیست. ...« پیص اظ آى وایي سمف سثع ٍ » تا « اظ زم غثح اظل ... » ٍ «  هْطٍیاى » تا  

 

 دٍ ، ضثط ّای راجح 

اًگط ًؾط غائة ضواض ضثظ ّای ضاخح یه تػحیح زض همایسِ تا تػحیح ّای زیگط هْن تطیي هالن زاٍضی زضتاضُ آى تػحیح ٍ ًط

ضواض ضثظ ّای ضاخح » ٍاخس اهتیاظ است چطا وِ  زیَاى حافؼٍ زلت فلوی هػحح است. تا ایي هالن ًیع تػحیح فیَضی اظ 

( ؛ حافؼ پژٍّاى زض هماالت ، ًمسّا ٍ آثاض ذَز تِ 323، ظ  3131)زازتِ ، ...« ًسرِ هػحح ایطاى ، ضواضی است چطوگیط 

 ٌن:وهٌاسثت تِ تطذی اظ ایي هَاضز اضاضُ وطزُ اًس ٍ زض ایي ًَضتِ غطفا تِ چٌس ًوًَِ ، اظ تاب تأویس ، اضاضُ هی

 غٌی(  زض تیت ظیط : –،  لعٍیٌی 3/ 233«   )ضطاب تلد » تط «  ضطاتی هست » * ضخحاى 

 خَاّن کِ هردافکي تَد زٍرش         کِ تا یک دم تیاساین ز دًیا ٍ شر ٍ شَرششراب تلخ هی

 تیت هغاتك تػحیح فیَضی چٌیي است :



 ( 232/3) تر آساین ز دًیا ٍ شر ٍ شَرشخَاّن کِ هردافکي تَد زٍرش      هگر یک دم  شراتی هست هی

 

اها تلد ٍغف هتقاضف ضطاب است ٍ  ایي تقثیط اظ  3زضست است وِ ضطاب تط زٍ گًَِ است : تلد ٍ ضیطیي ٍ ضطاب تلد هَثطتط است

ٍ سازُ تِ  تیت ضا اظ تیتی هقوَلی« ضطاب هست » ًؾط هفَْهی یا ازتی ًىتِ ای ٍ ؽطافتی تط تیت ًوی افعایس زض حالی وِ تقثیط 

ٍ « هطز افىي » تا « هست» تا تَخِ تِ تٌاسة » وٌس ؛ هضافا ایٌىِ  ، تِ  ًؾط زوتط فیَضی   : تیتی ٌّطهٌساًِ ٍ حافؾاًِ تسل هی

ضسس ٍ ذطٍج اظ آى خع اظ عطف ًسرِ ًَیساى ، ضخحاى سِ ًسرِ وْي تط هسلن تِ ًؾط هی« هست » تِ « تلد » استثقاز تثسیل 

 ( . 101، ظ  3131« ) زت هحولی زیگط ًساضز تسلین ضسى تِ فا

 

 غٌی (  زض تیت ظیط : –، لعٍیٌی  3/ 232«  ) تت سٌگیي زل» تط « تت ضیطیي لثی » * ضخحاى 

 تثرد از هي قرار ٍ طاقت ٍ َّش           تت سٌگیي دل سیویي تٌا گَش 

 تیت هغاتك تػحیح فیَضی چٌیي است :

 ( 1/  672تت شیریي لثی سیویي تٌا گَش )      تثرد از هي قرار ٍ طاقت ٍ َّش   

 

زض ول ایي غعل ًىتِ یی تِ چطن ًوی ذَضز وِ تا » ًگاضًسُ زض ذػَظ ایي تیت تا استسالل ٍ ًؾط زوتط فیَضی ّوطاُ است وِ : 

 ( .132، ظ  3131« ) سٌگیي زل هٌاسثتی زاضتِ تاضس 

 

 زض تیت ظیط :  4غٌی (  –، لعٍیٌی  2/  312« ) ًْاى گطزیس » تط « ًْاى وطزًس » *ضخحاى 

 ّویي کِ ساغر زریي خَر ًْاى گردید       ّالل عید تِ دٍر قدح اشارت کرد  

 تیت هغاتك تػحیح فیَضی چٌیي است :

 ( 162/6ّویي کِ ساغر زریي خَر ًْاى کردًد       ّالل عید تِ دٍر قدح اشارت کرد  )

 

افعایس ، هدَْل ساذتي فقل یىی اظ ضیَُ ّایی وِ تط تالغت سري هی» ضاخح است چطا وِ : « ًْاى وطزًس » ضثظ فیَضی یقٌی 

، ظ  3131)زازتِ ، « گیطز ا فسم شوط فافل غَضت هیای ًْاى زاضتي فافل است. زض ظتاى فاضسی ایي اهط تٍ زض ٍالـ تِ گًَِ

                                                           
 اظ افازات ضفاّی زوتط اغغط زازتِ . - 3
 ضثظ وطزُ اًس. « ًْاى گطزیس »  (  ًیع 323( ٍ سایِ )غعل 323ذاًلطی )غعل  - 4



( هَضز 13، ظ  3133)فیَضی ، « تْتطیي ضاّس فقل هدَْل » ( ٍ تیت هَضز تحث یىی اظ ًوًَِ ّای ایي ًىتِ تالغی ٍ 323

 تحث است. 

 

حافؼ زٍستاى ٍ حافؼ  وٌن  ٍ اهیسٍاضمزض تیاى اهتیاظات زیَاى حافؼ هػحح هطحَم زوتط فیَضی تِ ایي چٌس ًىتِ تسٌسُ هی

زاًن ٍ آى ایٌىِ :  آًچِ هسغَض ضٌاساى تیص اظ پیص تِ ایي ًسرِ اضخوٌس تپطزاظًس. زض پایاى سري اضاضُ تِ ًىتِ ای ضا الظم هی

ضس اظ تاب هطٍض آهَذتِ ّا زض هحضط زٍ حافؼ ضٌاس تعضي  یقٌی هطحَم استاز زوتط فیَضی )وِ ضحوت ٍ غفطاى ٍاسقِ الْی تط 

( ٍ استاز زوتط زازتِ )زیط ظیاز آى تعضگَاض ذساًٍس( ٍ تىطاض ٍ تاویس تط سري حافؼ پژٍّاى ٍ حافؼ ضٌاساى  تَز ٍ ًگاضًسُ اٍ تاز 

 زاًس ٍ تس . ذَز ضا غطفا زٍستساض ٍ هدصٍب ضقط حافؼ هی

 

 

 

 هٌاتع : 

ًاتل ذاًلطی ، اًتطاضات ذَاضظهی ، چاج ، ج اٍل ، تِ تػحیح ٍ تَضیح پطٍیع  زیَاى حافؼحافؼ ، ذَاخِ ضوس السیي هحوس ،  -3

 .  3111زٍم ، 

، ج زٍم ، تِ تػحیح ٍ تَضیح پطٍیع ًاتل ذاًلطی ، اًتطاضات ذَاضظهی ، چاج  زیَاى حافؼحافؼ ، ذَاخِ ضوس السیي هحوس ،  -2
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اًتطاضات اهیط وثیط ، چاج زٍم ،  ، تسٍیي ٍ تػحیح زوتط ضضیس فیَضی ،  زیَاى حافؼحافؼ ، ذَاخِ ضوس السیي هحوس ،  -1

3133   . 

 . 3132،  ًطط واضًاهِ ، چاج ضاًعزّن ،  حافؼ تِ سقی سایِحافؼ ، ذَاخِ ضوس السیي هحوس ،  -1
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 ،3133 . 
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