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پیشبگفتار

آگههی اع معوهی راژگهب ر ررانط دستنری آناه در شفط اسهسی 

در درک درست معوهی نبت هه ر زبهرات متنب کان است. در 

خالل مطهلعچ متنب ادنی نهرهه پبش آمده است که معوهی یک یِک 

ی نبت یه زبهرت بف مه ررشن نهشد، لیکن 
ّ
راژگهب ر نیز مفانم کل

نه درک درستی اع سهختهر دستنری زبهرت دست نیهرته نهشبم 

ر بفای درک دقیق تف سهختهر ر نزدیک شدب نه معوهی دستنرموِد 

)نه رقط مفانم( آب، گزیفی اع نهعنگفی در خنانش ر یه جست رجن 

در دیگف موهنع بفای یهرتن شناهد مشهنه نداشته نهشبم. یکی اع 

 معفرِف »بفر نه هفۀه تن داری نخنر، 
ِ
این زبهرات، مصفاع

دریغ مخنر« اع حهرظ است، که نه رجند ررشن نندب معوهی 

ـ  نه رجند نحث ههی  راژگهب ر نیز مفانم مصفاع، ته نه امفرع 

گفته  آب  دستنری  سهختهر  درنهرۀ  دقیقی  سخن  رفاراب   ـ 

نشده است. در این کنتههه بفآنیم ته نه نگههی متفهرت ر نه ارائچ 

شناهد مشهنه، گفه دستنری این مصفاع را نگشهییم.

  

ـ  که اع   حهرظ 
ِ
حهرظ  پژرههب ر شهرحهب راجع نه این مصفاع

جملچ مصفاع ههی نحث بفانگیز دیناِب ارست )نک. قیصفی، 1380: 

134- 135(  ـ سخن ههیی گفته اند که ۀکیدۀ آب ۀوین است:

ب1 ـ  ندرب . ح محمد قزریوی ر قهسم غوی 
َّ
در دیناب حهرظ مصح

اظاهر نظف قطعی  ـ آمده است:

ۀوین است در اغلب نسخ که در نزد ایوجهنب منجند است ر 

همچوین در شفح سندی بف حهرظ، ق: بفر نافۀه تن داری 

مخنر دریغ ر نخنر، ر این اع حیث معوی ررشن تف است رلی 

بفخالف اکثفیّت نسخ قدیمه است )حهرظ، 1384: 203(.

ب2 گفرهی حفف اضهرچ »نه« را عائد انگهشته اند ) رفعاد، 1349: 2/ .

769؛ استعالمی، 1382: 2/ 775؛ هفری، 1381: 2/ 11249(. 

ب3 بفخی معتقدند این حفف اضهره در اصل متعلق نه رعل .

»دریغ مخنر« است )زینضی، 1376: 2/ 1292(.

ب4 ف را بف .
ّ
بفخی نیز ننیسش سهده شدۀ دستونیس ههی متأخ

ننیسش یهدشده تفجیح داده  اند )کهمفاب، 1375: 9/ 5123؛ 

سعهدت پفرر،  2406؛   :1389 خطیب رهبف،  249؛   :1389 حهرظ، 

.)361 /7 :1382

ب5 ماین دخت صدیقیهب »نه« را  معهدل »را« گفرته ر معتقد .

است در این شههد حفف اضهره پبش اع مفعنل نی راسطه 

 نبهید نیهید   ـ ر سپس شناهدی اع دیگف 
ً
آمده است ـ  که قهزدته

متنب ر نیز دیوان حهرظ نقل می کود که گنیه در آناه پبش اع 

مفعنل نی راسطه، حفف اضهره آمده است )صدیقیهب، 1388: 

215(. اع آنجه که رقط در یکی اع شناهد ایشهب حفف اضهرچ 

نه کهر ررته »نه« است، نه نقل همهب یک شههد بسنده می کویم:

حق تعهلی حجهب اع پبش ناشت ر درعخ بفدارد ته مؤموهب 

ر کهرفاب  ، همدیگف نینود. )همهنجه؛ نه نقل اع محمندنن زثمهب، 

)273 :1943

ری سپس درنهرۀ »نه همدیگف نینود« ارزرده است: »یعوی: 

همدیگف را« )صدیقیهب، 1388: 215(.

حفف  را  »نه«  صدیقیهب  همهنود  نیز  آیدنلن  سّجهد 

اضهره ای می گیفد که پبش اع مفعنل  نی راسطه آمده است ر 

احتمهل می دهد که:

این قهزده دنبهلچ قهزدۀ نحنی عنهب ههی ایفانی میهنچ غفنی نهشد 

که در رهرسی دری نه توّنع حفف اضهره ادامه یهرته ر نجز »نه«  

)ō پهرتی ر پالنی( »اع«، »بف« ر »در« هم پبش اع مفعنل صفیح/

 نعضی ارعهل آمده است. )آیدنلن، 1393: 51(
ِ
مستقیم

بعدفانب ر ینۀب هدخز

پژرهشگف عنهب ر ادنیهت رهرسی
choobine.com@gmail.com

ردخب ،برد ،بوربریراب وررهب
رر هب ورر

 »هفۀه« را مفعنل نی راسطه دانسته اند.
ً
1. یعوی زمال

2. هف سه، ننیسش »بفر نه هف ۀه تن داری مخنر دریغ ر نخنر« را درست دانسته اند.
3. ار ننیسش سهده شدۀ »مخنر دریغ ر نخنر می نه شههد ر دف ر ۀوگ« را 

آررده است.



51

جستار

رر
و
ب 

 ه
رر

هب
رر

و
ب 
ا
یر

بر
ور

،ب
 
رد

،ب
ب 
دخ

ر

رع
اف

چ ن
نبو

ۀن
ب 

فره
ز

دورۀ دوم، سال نهم

 شامرۀ پنجم و ششم

آذر - اسفند 13۹4

ری همچوین بف آب است که ۀنب »نشهنچ مفعنلی نعد اع 

مفعنل می آید نه پبش اع آب« )همهب: پ 51( دلیلی بف بفگفداندب 

»نه« نه »را«  رجند ندارد ر نه این تنضیح نین دیدگهه خند 

نه صدیقیهب تفهرت قهئل می شند. 

ص است هف در پژرهشگف 
ّ
در هفصنرت آنچه که مشخ

معتقدند راژۀ پس اع »نه« مفعنل نی راسطه است ر در این 
م دارد.1

ّ
منضنع، سخن صدیقیهب بف آیدنلن تقد

ر  نه صدیقیهب  ـ  همسن  نیز  اع شهرحهب  دیگف  بفخی 

آیدنلن  ـ جزء پس اع »نه« را مفعنل  نی راسطه دانسته اند؛ 

بفای مثهل حمیدیهب نه تأیید نظف صدیقیهب، شههد تهعه ای اع 

کهربفد حفف اضهره پبش اع مفعنل نی راسطه در دیوان 

حهرظ ارائه کفده است:

نه ســهمهنم نمی پفســی نمی دانــم ۀــه ســف داری

دردم مگف  نمی دانی  نمی کنشی  درمهنم  نه 

)حهرظ، 1362: 1/ 638(

)حمیدیهب،  نمی پفسی«  را  سهمهنم  »یعوی  ارزرده است:  ر 

.)3040 /4 :1392

زبدالحسبن جاللیهب )1379: 3/ 1575( ندرب تنّجه نه 

سهختهر دستنری مصفاع، زبهرِت منرد نحث را نه: »تن بفر 

ر هفۀه داری نخنر« بفگفدانده ر نه حذف حفف اضهرچ 

»نه« ر ارزردب حفف رنط »ر«، »هفۀه« را تبدیل نه مفعنل 

جمله کفده است.

ـ  همهنطنر که پبشتف آمد نه عائد  هفری )1381: 2/ 1249( 

ـ  ندرب اشهره  دانستن نه  ـ ر بفگ نبسی )حهرظ، 1394: 308( 

نه نکتچ خهصی  ـ نیز »نه هفۀه تن داری« )حفف اضهره ر گفره 
متّممی( را نه مفعنل نی راسطه بفگفدانده اند.2

نقدبنظدیتبپژخرشگدینب

نهید گفت که بف  نخست درنهرۀ صنرت اصیل این مصفاع 

اسهس ضبط اکثف ر اقدم نسخ )نک. نبسهری، 1385: 2/ 999؛ حهرظ، 

1394: 49( نی شک ننیسش »بفر نه هف ۀه تن داری نخنر، دریغ 

ـ  که در بسبهری اع ۀهپ ههی معتبف دیوان حهرظ ۀنب  مخنر« 

 ،)595  :1385 زینضی)همن،   ،)602  /1  :1362 )حهرظ،  خهنلفی 

ـ غوی)همن، 1384: 203( ر... آمده است  ـ درست است. قزریوی 

دیگف ایوکه نه نگهه نه دیوان حهرظ ر دیگف متنب ادب رهرسی، 

می تناب معوهیی بفای مصفاع ارائه  داد که در آب دستنر مصفاع 

هیچ نیهعی نه تنجیاهتی اع قبیل نشهنچ مفعنل نی راسطه نندِب 

»نه« یه بفگفداندب آب نه »را«، ندارد؛ ضمن ایوکه درستی ۀوین 

احکهم دستنری ای اع اسهس محل تفدید است.

پبش اع ایوکه نه معوی مصفاع نپفداعیم، نهید درنهرۀ شناهدی 

که صدیقیهب ر حمیدیهب ارائه کفده اند، سخن نگنییم.

بسبهری اع رعل هه در عنهب رهرسی در صنرت گذرا دارند، 

که یکی اع این صنرت هه نه مفعنل نی راسطه می آید ر دیگفی 

نه متّمم، ر این قهزده در عنهب امفرعی مه نیز کهربفد دارد؛ بفای 

مثهل رعل »نگهه کفدب« را نه هف در صنرت )نه... نگهه کفدب/ ... را 

نگهه کفدب( نه کهر می بفیم. در گذشته نیز ۀوین قهزده ای درنهرۀ 

رعل هه رراج داشته است؛ شهید یکی اع نهرعتفین مثهل هه بفای 

این کهربفد درگهنه در متنب کان، رعل »نگفیستن« نهشد:

نــنی نوفشــه بشــنن ر علــف نــگهر گیــف

ــزم شـــفاب کن ز ر  ــه  الل ــگ  رن ــه  ن نوگف 

)حهرظ، 1362: 1/ 790(

اع مــفاد شــهه موصــنر ای رلــک ســف بــف متــهب

نبین نـــهعر  قـــّنت  نوگف  شمشبف  تــیــزی 

)همهب: 804(

ۀوهنچه مشههده می شند در نبت نخست »نگفیستن« نه متّمم 

)نوگف نه رنگ( ر در نبت درم نه مفعنل نی راسطه )تیزِی شمشبف ]را[ 

نوگف( آمده است. زالره بف این، نه رعل »پفسبدب« نیز می تناب 

اشهره کفد:

ــن ــهل ررعگهر م ــی ع ح ــه می پفس ــم ای ک ــه گنی ۀ

که مهضی ررت ر حهل این است ر مستقبل نمی دانم

)سلمهب سهرجی، 1389: 372(

ــن ــه ای لیک ــم نهم ــهزت ننیس ــف س ــده ه ــه آب دی ن

نمی خنانی مه  نقش  ر  نمی پفسی  مه  حــهل  تن 

)همهب:413(

در ایوجه نیز در نبت نخست، رعل »پفسبدب« نه متّمم )ع حهِل 

1. بفای دیدب دیگف شناهدی که این در پژرهشگف ارائه داده اند نک. صدیقیهب، 1388: 
215؛ آیدنلن، 1393: 48- 55.

قهنی ۀنب خّفمشههی ر رستگهر رسهیی اع شفح نبت تن عده اند. خّفمشههی 
ّ
2.بمحق

)1380: 2/ 898( در تنضیح این مصفاع نه تکفار سخن قزریوی بسنده کفده است. 

رستگهر رسهیی )1394: 3/ 708( نیز گفته است: »امفرعه می گنییم: هفۀه می خنری 
نخنر رلی حسفت مخنر«، که نشهب می دهد ار نیز نه هیچ زوناب دستنر نبت را 

درنیهرته است.
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ررعگهِر من می پفسی( ر در نبت درم نه مفعنل نی راسطه )حهِل مه ]را[ 

نمی پفسی( آمده است.

فردوس  اع  صدیقیهب  که  شههدی  درنهرۀ  اسهس  این  بف 

نیز  »دیدب«  رعل  که  گفت  نهید  کفده است  نقل  المرشدیة 

ـ  همهنود رعل ههیی که در شناهد نهال یهدآرر شدیم  ـ نه هف در 

صنرت گذرا نه متّمم ر گذرا نه مفعنل نه کهر ررته  ر این که 

کهرررِت آب نه حفف اضهره رراج کمتفی داشته است، دلیل 

نمی شند که صنرت یهدشده را نه مفعنل نی راسطه بفگفدانیم. 

این قهزده درنهرۀ تمهمی شناهدی که صدیقیهب ر آیدنلن ارائه 

کفده اند صهدق است.

ـ  که نشهب می دهد  نه تنّجه نه شناهد ر تنضیحهت یهدشده 

گذرا  مفعنل(  نه  ر  متمم  )نه  صنرت  در  نه  رعل هه  اع  پهره ای 

حفف  بفگفداندب  نی شک  که  دریهرت  می تناب  می شده اند   ـ 

اضهره نه نقش نمهی مفعنلی یه نقش نمه دانستِن آب، نشهب اع 

عنهب  نحنی  ریژگی ههی  اع  یکی  نه  پژرهشگفاب  نی تنّجای 

رهرسی دارد که در متنب کان کهربفد داشته ر در عنهب رهرسی 

امفرع نیز نهقی مهنده است.1 

اّمه درنهرۀ شههد حمیدیهب نهید گفت شهرح نه خهطف رجنع 

نکفدب نه لغت نامۀ دهخدا مفتکب خطه شده  ر معوی ر دستنر 

نبت را نه درستی درنیهرته است؛ ۀفا که »بسهمهب« یعوی »نیکن، 

خنب ر راست« )دهخدا، 1377: عیف »بسهمهب«(، ر نه این تفهصیل 

معوی مصفاع ررشن می شند: »]حهل[ مفا نه خننی نمی پفسی«. 

وحلیلبساختاربرسترراب صدیعب

نگهرنده نه تکیه بف دیوان حهرظ ر دیگف متنب کان رهرسی، نه در 

نکتچ تهعه  )نکهت اّرل ر سنم که سپس تف خناهدآمد( درنهرۀ سهختهر 

دستنری زبهرِت »بفر نه هفۀه تن داری نخنر دریغ مخنر« 

رسبده است، که نه تکیه بف آناه می تناب معوهی قهزده مودی بفای 

آب پبشناهد داد. در تحلیل این مصفاع، نخست نه معوهی دقیق 

ـ  ر پژرهشگفاب  تفکیب »بفر نه« که در انتدای نبت آمده است 

را نه دردسف انداخته است  ـ می پفداعیم، سپس اشهره ای نه نقِش 

پیچیدگِی  نه ررشن کفدب  ناهیت  در  ر  می کویم،  »تن«  ضمیف 

اصلِی نحِن مصفاع، گفه دستنری آب را می گشهییم.                     

ب1 نگهرنده بف آب است که تفکیب »بفر نه« در این مصفاع .

معوهی »بفر نه ]دنبهل[«دارد. بفای تأیید این سخن شناهدی 

اع دیوان حهرظ ر دیگف متنب ارائه می شند:

شناهد این قسمت را در نخش کفده ایم. نخش نخست 

ی این زبهرت را دربفمی گیفد ر 
ّ
کهربفد غیف طوزآمیز ر جد

نخش درم کهربفد کوهیه آمیز ر طوزگننه اش را.

یلف(
کوهرنگ پسف سفهوگ پفریز نند ر نه کهرههی بزرگ ار ررتی. 

)قزریوی، 1362: 174(

هح اعپِس مفراب 
ّ
ه... گفت: آب ررع که مفا اننالعبّهس السف

ّ
زبدالل

نففستهد... گفت: هفکه اع شمه نه کهر مفراب ررد ر شغل ار را 

کفهیت کود، رلیعاد من است اع پس من بف خلیفتی. )نلعمی، 

)1075 /4 :1378

خنرشبدشهه... گفت... زهلم ارفرع هم اعناف من ر رفعند من 

نه کهری ررته است. )کهتب اّرجهنی، 1348: 2/ 544(

مطلــنب هیــچ  نــه  نــفرد  دیگــف 

ــن پــیــننــد ــه تـ ــه گــفرــت نـ خــهطــف کـ

)سعدی، 1385: 674(

نـه رصـل درسـت گـفت دسـت می دهـد یکدم

بـفر کـه هفۀـه مـفاد اسـت در جاـهب داری

)حهرظ، 1362: 888/1(

این تفکیب اع ادنیهت کالسبک نه ادنیهت معهصف نیز راه 

یهرته است:
محمد اننل را نیدار کفدم ر گفتم نیه نههم بفریم نه هیزم. 

محمد هم طفلک »نکوم« نکفد ر همفاه شد ر درتهیی اع قلعه 

ررتیم نیفرب طفف نیهنهب ههی پشت نود کمهل. )درلت آنهدی، 

)25/1 :1369

ب(

بــفر نــه کهر خــند ای رازــظ این ۀه رفیهدســت

ارتهدست ۀــه  را  تــن  ره  اع  دل  رتهد  ــفا  م

)حهرظ، 1362: 89؛ سلمهب سهرجی، 1389: 707(2  

کهر گوــدم  کــه  را  تــن  نــندم  گفتــه 

ــه درر ــفر ن ــن کــهشــتــی بـ ــن ج ــنب ت ۀـ

ه رلی، 1361: 863(
ّ
)شهه نعمت الل

1. نحث درنهرۀ این مطلب ر نیز نقد تمهمی شناهد این در پژرهشگف اع حنصلچ 
این یهدداشت خهرج است ر شهید در رفصت دیگفی نه طنر دقیق ر منشکهرهنه تف 

نه آب نپفداعیم. 
2. گفرهی اع پژرهشگفاب این غزل را اع حهرظ ر گفرهی دیگف اع سلمهب سهرجی 

می دانود )بفای آگههی نبشتف رک. حمیدیهب، 1392: 2/ 1118؛ خّفمشههی، 1380: 1/ 241(. 
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در در شههد اخیف  می تناب دریهرت که این تفکیب نهر معوهیی 

نه«  »بفر  معوهی  گفرته است.  خند  نه  نیز   کوهیه آمیزی 

در شههد نخست این نخش همهب » بفر پی کهرت« است، 

که امفرعه نیز در عنهب ادنی ر غیفادنی نه کهر می ررد.

نهال  شناهد  اع  که  همهنطنر  گفت  نهید  ناهیت  در 

بفمی آید، معوهی »ررتن نه ]دنبهل[/ ررتن ]دنبهل[« یکی اع 

این  نه  ر  است،  نه«  »ررتن  تفکیب   
ِ
رایج  

ً
تقفیبه معهنی 

ارصهف جهی تفدیدی رجند ندارد که معوهی این تفکیب 

در مصفاع »بفر نه هفۀه تن داری نخنر دریغ مخنر« نیز 

»ررتن نه ]دنبهل[« است.1   

ب2 ضمیف »تن« نیز در این مصفاع ضمیف شخصی جدا ر رهزِل .

رعِل »داشتن« است ـ که گنیه رجند آب در مصفاع ضفرری 

ـ  ۀوهب که حمیدیهب )1392: 4/ 3040(  نبست  ـ ر نبهید آب را 

معتقد است  ـ معهدل ضمیف مشتفک )خند، خندت( گفرت. 

ب3 ه پیچیده تفین نکتچ دستنری این زبهرت، .
ّ
البت آخفین ر 

حذف مفعنل نی راسطچ رعِل »خنردب« )=هفۀه تن داری( نه 

قفیوچ متّمم است. ۀوین حذری در دیوان حهرظ ر نیز متنب 

کان تف سهنقه دارد:

رد ر صــهف تــن را حکــم نبســت خــنش درکش
ُ
نــه د

است الــطــهف  زین  ــفد  ک مــه  سهقی  هفۀه  کــه 

)حهرظ، 1362: 106/1(

یعوی: بفای تن در ]انتخهب[ لِفدِ شفاب ر شفاب خهلص ر 

رد ر صهف را[ نه خنشی نونش 
ُ
نی لِفد اختیهر نبست، ]آب را/ د

)هف کدام نه دستت رسبد نه خنشی نونش(...

رری نواــهد  خــهک  بــف  ر  نبنســبد 

ــدار اری ــه دیـ ــهد خــســفر ن ــده ش ش

)رفدرسی، 1388: 163/4(

یعوی: ]خهک را[ نبنسبد ر بف خهک رری ناهد...

نپفســبد ر گفتــش کــه ای شــبفمفد

ــه دشـــت نبفد ــندی ن ــه  نـ ــت کــجــه رر

)همهنجه(

یعوی: ]ار را[ پفسبد ر نه ار گفت...

ر اّمه شههد آخف که گنیهتفین شههد بفای نشهب دادب این 

قهزدۀ نحنی است:

آریختــه دســت  نــه  کالهــنر 

رفرریخته نهخن  ر  پنست  ر  پــی 

نیــهررد ر نومــند ر نــه شــهه گفــت

نافت نــتــناب  درد  خنیشتن  بــف  کــه 

)همهب: 51/2(

یعوی: ]دسِت آریخته را[ نیهررد ر ]آب را[ نشهب داد...

آنگننه که پیداست در تمهمی نبت ههی یهدشده مفعنل 

نی راسطه نه قفیوچ متّمم ارتهده است ر رجند ۀوین قهزده ای 

این ریژگِی  نشهب می دهد  شاهنامه  در متن کاوی ۀنب 

عنهب  در  حهرظ  زصف  اع  پبش  قفب هه  دستنری،  غفیِب 

رهرسی رجند داشته ر ری نیز اع این ظفریّت دستنری در 

دیوان خند نافه بفده است.

یریئۀب عناابرسترر ندبردبپا ۀبنکاتب ارشده

نتیجچ سخن درنهرۀ نبت

ــنر ــغ مخ ــنر، دری ــن داری نخ ــه ت ــه هفۀ ــفر ن ب

ــهر تــیــغ هــالک ــ ــد ررعگـ ــه نـــی دریـــغ عنـ ک

)حهرظ، 1362: 602/1(

آب است که در مصفاع نخست تفکیب »بفر نه« معوهی » بفر نه 

]دنبهل[/ بفر ]دنبهل[« می دهد، »تن« ضمیف شخصی جدا ر رهزل 

رعل »داشتن« است ر زبهرت »نه هف ۀه تن داری« متّمم است 

ر مفعنل نی راسطه نه قفیوچ همین متّمم حذف شده است. نه این 

ارصهف معوهی دستنرموِد نبت ۀوین است: 

ردخب ،برنبالبرد ،بوربریراهب]آب را/ هفۀه تن داری را[ب ورر)مصفف 

کن(هبرر هب ورر؛بزیدیبرخزگارب یب ضا ق،بشمشیدب دگبریب یبزندب

)اع نهنند کفدب مه دریغ نمی کود(.

 نا ع

آیدنلـن، سـّجهد )1394(. »سـه نکتـه اع دسـتنر تهریخـی در ـ 

شههوهمه ر متنب پالنانی«. دستور، ش10: 64-47.

استعالمی، محّمد )1382(. درس حافظ. تافاب: سخن.ـ 

اشتفی، نافام )1385(. این راه بی نهایت: واژه نما، واژه نامه و ـ 

فرهنگ ترکیبات، تعبیرات و اصطالحات دیوان حافظ براساس 

1. درنهرۀ شههد درم )نه رصل درست...( شهید این تصّنر پبش نیهید که حفف اضهرچ 
ق نه »دست دادب« نهشد. در حد جست رجنی نگهرنده در دیوان حافظ 

ّ
»نه« متعل

این رعل هیچ گهه نه حفف اضهره نه کهر نفرته است )نک. اشتفی، 1385: 1/ 427(. 
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ـ غنی. تافاب: مفکز نشف دانشگههی. تصحیح قزوینی 

نلعمـی، محّمدنن محّمـد )1378(. تاریخنامۀ طبـری. گفدانیدۀ ـ 

منسـنب نـه نلعمـی. نـه تصحیـح ر تحشـبچ محّمـد ررشـن. 

تافاب: سفرش.

جاللیـهب )جاللـی(، زبدالحسـبن )1379(. شـرح جاللـی بر ـ 

حافظ: برای جوانان. تافاب: یزداب.

یـن )1380(. حافظ نامـه. تافاب: شـفکت ـ 
ّ
خّفمشـههی، ناهءالد

انتشهرات زلمی ر رفهوگی.

خطیب رهبـف، خلیـل )1389(. حافـظ، دیوان غزلیـات با معنی ـ 

واژه هـا و شـرح بیتهـا و جمله های دشـوار و برخـی نکته های 

ادبی و دستوری. تافاب: صفی زلبشهه.

نـه ـ  حافـظ.  دیـوان  ین محّمـد )1362(. 
ّ
حهرـظ، شـمس الد

تصحیح ر تنضیح پفریز نهتل خهنلفی. تافاب: خنارعمی.

ـــــــــــــ )1379(. دیناب حهرظ. بف اسهس نسخچ ننیهرتچ ـ 

نه کنشش سبّد صهدق سّجهدی ـ زلی نافامیهب.  بسبهر کان. 

تنضیح راژه هه ر معوهی انیهت کهظم بفگ نبسی. تافاب: رکف ررع.

ــــــــــــــ )1384(. دیـناب حهرـظ. نـه اهتمـهم محّمـد ـ 

قزریوی ر دکتف قهسم غوی. تافاب: عّرار.

مـردم ـ  سپری شـدۀ  روزگار   .)1369( محمـند  درلت آنـهدی، 

سالخورده. تافاب: ۀشمه.

ـــــــــــــ )1385(. دیـناب حهرظ. تدرین ر تصحیح دکتف ـ 

رشبد زینضی. تافاب: امیفکبیف. ۀهپ درم نه ریفایش جدید.

مچ ـ 
ّ
ــــــــــــــ )1389(. دیـناب حهرـظ. نه تصحیـح ر مقد

پژمهب نختیهری. تافاب: امیفکبیف.

ــــــــــــــ )1394(. دیـناب حهرـظ شـبفاعی )کان تفین ـ 

نسـخچ شنهخته شـدۀ کهمـل(. کتهنـت 801 هجـفی نـه دیبهۀـچ 

محّمد گلوـدام )جهمع دیناب حهرظ(. نسـخه بفگفداب دسـتونیس 

شـمهرۀ 5194 کتهنخهنـچ نـنر زثمهنیـه )اسـتهنبنل(. نه کنشـش 

نافرع ایمهنی. تافاب: میفاث مکتنب.

حمیدیهب، سعید )1392(. شفح شنق. تافاب: قطفه.ـ 

دهخـدا، زلی اکبـف )1377(. لغت نهمـه. نه نظـهرت دکتف محّمد ـ 

معین ر دکتف سبّد جعفف شایدی. تافاب: دانشگهه تافاب.

رسـتگهر رسـهئی، موصنر )1394(. شـفح تحقیقی دیناب خناجه ـ 

ین محّمـد حهرـظ شـبفاعی )بـف اسـهس تصحیـح 
ّ
شـمس الد

خهنلفی(. تافاب: پژرهشگهه زلنم انسهنی ر مطهلعهت رفهوگی.

سـعهدت پفرر،زلی )1383(. جمـهل آرتـهب ر آرتـهب هـف نظف: ـ 

شفحی بف دیناب حهرظ. تافاب: احیهء کتهب.

یـات سـعدی. نـه ـ 
ّ
ـه )1385(. کل

ّ
سـعدی، مصلح نـن زبدالل

اهتمهم محّمدزلی رفرغی. تافاب: عّرار.

یـهت سـلمهب سـهرجی)نه تجدید ـ 
ّ
سـلمهب سـهرجی )1389(. کل

ـی ر ارـزردب قصیـدۀ مصوـنع نـه نسـخه ههی جدید(. 
ّ
نظـف کل

مه ر تصحیح زبّهسعلی ررهیی. تافاب: سخن.
ّ
مقد

ه رلی. ـ 
ّ
یهت اشعهر شهه نعمت الل

ّ
ه رلی)1361(. کل

ّ
شهه  نعمت الل

ای.
ّ
نه سعی دکتف جناد ننرنخش. تافاب: خهنقهه نعمت الل

نکتچ دستنری در شعف ـ  صدیقیهب، ماین دخت )1388(. »ۀود 

حهرظ«. در: عنهب خنش آهوگ رهرسی )مجمنزه مقهالت(. گفدآرری 

سبّد اننطهلب میفزهندیوی. تافاب: امیفکبیف، ص218-209.

زینضـی، رشـبد )1376(. دیـناب حهرـظ . اختالف نسـخه هه ـ ـ 

د درم.
ّ
یهدداشت هه. تافاب: صدرق، مجل

رفدرسـی، اننالقهسـم )1388(. شـاهنامه. نـه کنشـش جـالل ـ 

خهلقی مطلق. تافاب: مفکز دائفة المعهرف بزرگ اسالمی.

رـفعاد، مسـعند )1349(. حافـظ صّحـت کلمـات و اصالـت ـ 

غزلها. شبفاع: انتشهرات دانشگهه پالنی.

مـچ قدیم شـههوهمه«. در: هزارۀ ـ 
ّ
قزریوـی، محّمـد )1369(. »مقد

فردوسی. تافاب: دنیهی کتهب، ص 176-151.

قیصـفی، ابفاهیـم )1380(. ابیات بحث برانگیـز دیوان حافظ. ـ 

تافاب: تنس.

مه ر ـ 
ّ
کهتب اّرجهنی، رفامفعنن خداد )1348(. سمک عیّار. نه مقد

تصحیح پفریز نهتل خهنلفی. تافاب: ننیهد رفهوگ ایفاب.

ه )1375(. »غـزل مشـکنک حهرـظ«. در: ـ 
ّ
کهمـفاب، مهشـهءالل

نامـوارۀ دکتـر محمود افشـار. نه کنشـش ایـفج ارشـهر ر کفیم 

 اصفاهنیـهب. تاـفاب: ننیـهد منقنرـهت دکتـف محمـند ارشـهر، 

د نام، ص 5136-5118.
ّ
مجل

محمندنـن زثمـهب )1943(. فـردوس المرشـدیة فـی اسـرار ـ 

الصمدیة. نه تصحیح رفیتس مهیف. استهنبنل: مطبعچ معهرف.

نبسـهری، سـلیم )1385(. دفتر دگرسـانیها در غزلهـای حافظ. ـ 

تافاب: رفهوگستهب عنهب ر ادب رهرسی.

هفری، حسـبوعلی )1381(. شـرح غزلهای حافظ. نه کنشـش ـ 

عهفا شهدمهب. تافاب: رفهوگ نشف نن.

 نا عبر جیتال

پیکفۀ متنب رفهوگستهب عنهب ر ادب رهرسی.ـ 

نفم ارزار حهرظ ننر.ـ 

رج 4.ـ 
ُ
نفم ارزار د


