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  دهيچک

 ،«خوش تو یجا همه و مطبوع تو شکل همه یا» مطلع به حافظ از یغزل دوم تيب در
 زيبرانگبحث همواره ،«فيلط تو وجود بود یطر گلبرگ همچو» مصراع در بود یواژه
 یمناسبت غزل نیا یهوا و حال با یماض فعل یمعن در واژه نیا که آنجا از. است بوده

 یبرخ ضبط که را «هست» یواژه آن یجا به حافظ وانید مصّححان از یبعض ندارد،
 اقدم و تیاکثر یپشتوانه از «بود» نکهیا ليدل به یبعض و اندگذاشته هاست،نسخه از

 ضبط زين یکمتر گروه و داشته نگه متن در همچنان را آن است، برخوردار هانسخه
 با همقال نیا در. اندکرده یاسيق حيتصح «پود» به را «بود» ای داده حيترج را« و بود»

 را «دبو» ضبط ،یبالغ و ییمعنا لیدال زين و حافظ وانید کهن ینسخه چهل به توجه
 یمعنا هب بلکه یماض فعل یمعنا به نه نجا،یا در «بود» که میاداده نشان و دانسته لياص

 یشواهد کهن متون در هم نظر مورد یواژه یبرا معنا نیا. است رفته کار به تمام/ همه
 به «بود» یواژه معنا نیا در. است جیرا هنوز رانیا نقاط یبعض شیگو در هم و دارد
 احساس با هماهنگ که خوانش نیا با. «وجود بودِ»: شودیم اضافه  «وجود» یکلمه
 بر که حال نيع در است، آن نیآغاز اتياب در شعر زمان زين و غزل یط در شاعر

 .شودیم برطرف زين مصراع ییمعنا اشکال شود،یم ديتأک بود ضبط اصالت
 .یرانیا يهاشیگو حافظ، ،یدگرخوان وجود، بود: یديکل یهاواژه

 

 مقدمه. 1
  در...« خوش تو يجا همه و مطبوع تو شکل همه يا» مطلع به حافظ غزل از دوم تیب

                                                           
  استادیار زبان و ادبیات فارسیm.poormokhtar@gmail.com ی مسئول()نویسنده 
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 روس همچو/ فیلط تو وجود بود يطر همچوگلبرگ» يگونه به يخانلر مصحَّح ينسخه
 يدارا گوناگون يهانسخه در تیب نیا. است شده ضبط «خوش تو يسراپا خلد چمن
 چون ییهابدل ،«وجود بود» يجا به هاآن در که است ییهایدگرخوان و هایدگرسان

 مقاله نیا در. شودیم دهید «وجود جمله» و «وجود پودِ» ،«وجود و بود» ،«وجود هست»
 نو یخوانش واژه، نیا گوناگون يهاضبط يدرباره پژوهانحافظ دگاهید نقد و نقل از پس
 توانیم ادشدهی تیب در را «بود» يواژه که است آن بحث یاصل ينکته .شودیم شنهادیپ
 يشنهادیپ يمعنا. گرفت «کلّ تمامِ، ،يهمه» يمعنا به را آن و خواند اضافه يکسره با
 شهر ر،یبردس رجان،یس کرمان، يهاشیگو) کرمان استان يهاشیگو در واژه نیا يبرا

 بتتر ،ینیقا ،یستانیس يهاشیگو) گرید يهااستان یبرخ و...( و رابُر زرند، بابک،
 .است جیرا( ياهیدریح

 یشناختنسخه قرائن کمک به ها،شیگو در شدهگفته يمعنا به «بود» کاربرد بر عالوه 
 هست» چون ییهایدگرسان وجودِ. کرد اثبات را «وجود بودِ» خوانش صحت توانیم زین

 که کاتبان یبرخ رسدیم نظر به. است خوانش نیا گواه خود «وجود جمله» و «وجود
 خط در هاضاف يکسره نشدنضبط به توجه با اند،دانستهینم «بود» يبرا را تمام/همه یمعن

 به سبمنا یماض فعل ت،یب بافت در که آنجا از و پنداشته یماض فعل را «بود» ،یفارس
 يعنام که کاتبان از یکی اما اند؛داده رییتغ «هست» مضارع فعل به را آن ده،یرسینم نظر
 را «جمله» يواژه داده، صیتشخ مهجور را آن یول ؛دانستهیم را «بود» يواژه یاصل

-یزبان قرائن گرید از. است «کلّ  تمام، ،همه» يمعنا همان به قا  یدق که کرده آن نیجانش
 ود انیم تقارن و توازن( «وجود يهمه» يمعنا به) «وجود بودِ» خوانش اثبات يبرا یادب

 در «يِسراپا» ينهیقر اول مصراع در «وجود بودِ» آن، در که است نظرمد تِ یب مصراعِ
 .باشد داشته آن مشابه ییمعنا دیبا قاعدتا  و ردیگیم قرار دوم مصراع
 

 پژوهش ینهيشيپ. 2
 از یکی یادب متون مشکالت رفع که داستانندهم نکته نیا در یفارس ادب پژوهشگران

 نمونه، يبرا) است عامه فرهنگ به مربوط يهاپژوهش و یشناسشیگو مهم يکاربردها
 ؛15-13: 1379 ان،یزمرد ؛1377 ،يرجندیب ياحمد ؛1347 ،ییبخارا ییرجا: به دیبنگر
 ر،یمالم ؛2: 1389 ،یفارس ادب و زبان فرهنگستان ب؛ و الف 1382 ،یرواق ؛1382 ،انهم

 خیتار ،شاهنامه نهمچو یکهن متون معضالت حل در ،پژوهشگران(. 1393 ،انهم ؛1391
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 رد همچنان که یکهن واژگان و عامه فرهنگ از... و ایاالولتذکره د،یالتوح اسرار ،یهقیب
 هآنچ است قاتیتحق نیا ينمونه از. کنندیم استفاده مانده محفوظ یمردم يهنیگنج

نک. ) است آورده گلستان در «بیالج قصب» يواژه يمعنا نییتب در یوسفی نیغالمحس
 (.208-205: 1381 ،يسعد

 يهاشیگو به بارها عطار آثار يمجموعه و دیالتوح اسرار حیتصح در یکدکن یعیشف
 دو یکی به نامهیعل یِزبان يهایژگیو انیب ضمن نیهمچن يو. کندیم استناد خراسان
 167 و 166 ؛«بهره» 136: 1389 ،یکدکن یعیشف: نک) است کرده اشاره زین یشیگو مورد

 يهانمونه «یفارس متون و هاشیگو» یدوقسمت يمقاله در یرواق یعل(. «يمردآزما»
 به: نک) است داده نشان را کهن یادب متون يمعنا درک در هاشیگو کاربرد از يادیز

 زین حافظ اتیاب هیتوج در یشیگو يهاواژه کاربرد (.ب 1382 ،همان الف؛ 1382 ،یرواق
 :شودیم اشاره نمونه چند به لیذ در که دارد ییهانمونه
 پسوند يدرباره( پانوشت ،36: 1385 ،همان پانوشت؛ ،424: 1370) یکدکن یعیشف

 و کندیم استناد کدکن يلهجه به حافظ، شعر در «تلخوش» معروف يکلمه در «وش»
 هامزه يبرا «وش» پسوند دییتأ در که آوردیم شیگو آن از «وشنیریش» چون يانمونه

 تیب در را «شرطه» يواژه يشهیر و معنا( 51-48 صص: 1378) یصادق. است سودمند
 شنرو يکُمزار شیگو کمک به...«  زیبرخ شرطه باد يا م،یشکستگانیکشت» معروف

 چشم آن و کردم اسیق» تِیب در را «گله» يواژه( 115 و 114: 1386) ییمجتبا .کندیم
 و چشم یاهیس» یمعن به «بود گله در شيسامر چون ساحرِ هزار/ مست يجادوانه
. «رودیم کار به یرانیا يهالهجه از یبرخ و يآذر زبان در» که داندیم «چشم مردمک
 خارم اگر من» تیب در «کشدیم» يواژه است معتقد نیچنهم( 126-124: همان) ییمجتبا
 «کِشتن» مصدر از ،«میرویم کشدمیم او که دست آن از که/ هست ییآراچمن گل، اگر

 هنک متون از يشواهد بارهنیا در و ،(دارد هامیا «کشتن» و «دنیکش» به واقع در ای) است
 عمضار بنِ زین يرودبار شیدرگو که افزود توانیم يو دگاهید دییتأ در. (1)کندیم نقل
 .(2)(96: 1385 ،یمطلب: نک) رودیم کار به «ِکش» صورت به «کِشتن»

 يا تسیچ که نداند عشق فرشته» تیب در «گالب» يواژه است معتقد دیبرومندسع
 يمعنا در حافظ از گرید تیب دو یکی و «زیر آدم خاک به یگالب و جام بخواه/ یساق

 واژه نیا هاشیگو به استناد با يو. است نرفته کار به «سرخ گل عرق» یعنی خود معروف
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 د،یسع برومند: نک) داندیم «قُُلپ» با شهیرهم و «جرعه» یمعن به «آب+گلو» از مرکب را
1383 :93- 95 .) 

 
 بحث. 3

 خوش تو يِ سراپا خلد، چمنِ سروِ همچو  فیلط تو وجودِ ]...[  يطر گلبرگِ همچو

 رارق آن از پس که «وجود» همراه به شده مشخص نیچنقطه با باال تیب در که ياواژه
 :است آمده ریز  يهاشکل به حافظ وانید کهن يهانسخه در گرفته،

 تـ ؛801 در مکتوب يافتهینو ينسخه :آن از شیپ و 827 در مکتوب: الف (وجود بود)
  .827 خـ  ؛825 کهـ  ؛824 کد ؛823 کجـ ؛822 طو ؛818 ـیح ؛813-4 دی ؛813 جـی ؛807
: ج .898 حصـ ؛894 پنـ ؛875 فخـ ؛859 قو ؛859 نط ؛854 ند : 827 از بعد مکتوب :ب
 از بعد مکتوب: ب خ:  827 در مکتوب :الف (وجود هست) .ـیت ؛ تجـ ؛ تصـ :خیتاریب

 فطـ ؛874 عد ؛867 سز ؛864 سد ؛862 قبـ ؛858 نحـ ؛855 نهـ ؛843 مجـ ؛834 لد : 827
 و بود). تم :خیتاریب :ج ؟874 حکـ ؛894 فمـ ؛894 صد ؛893 صفـ ؛893 صجـ ؛889

 .866 سو ؛857 نز: 827 از بعد مکتوب :ب. 821 کا :827 از قبل مکتوب :الف( وجود
 .تلـ :خیتاریب( تو وجود جمله)

 نیا ضبط 40 از: تکرار بسامدِ نظر از که دهدیم نشان آمد باال در آنچه به توجه
 . است کرده ضبط را «بود»  مورد 20 مصراع،
 در دارند؛ «بود» آن بر متقدم و 827 در مکتوب ينسخه 10 زین کتابت خیتار نظر از
 نیا از قبل يانسخه چیه و دارد «هست» 827 در مکتوب ينسخه کی فقط که یحال
 و دمتق نظر از هم «بود» ضبط که است مشخص. کندینم دییتأ را «هست» ضبطِ خیتار
 از حافظ وانید مصححان انتخاب. دهدیم نشان را يشتریب اصالت ،بسامد نظر از هم

 :است نیچن لیتفص به شد، ذکر که یمختلف وجوه
 يگونه به( 280: 1376 حافظ،) هیسا و( 246: 1367 حافظ،) یغن-ینیقزو متن در 

 یعنی) متن با مطابق مورد 3 هیسا يهابدلنسخه انیم از اما ؛است شده ضبط «هست»
 يهانسخه یعنی) نسخه 7 اساس بر زین يخانلر. اندکرده ضبط «بود» مورد 8 و( «هست»

 يهابدلنسخه انیم از نیهمچن. (3)است داده قرار متن در را «بود( »ک ،ي ط، و، هـ، ج، ب،
 «ح» ينسخه و «هست» است، یغن و ینیقزو اساس ينسخه همان که ،«ل» ينسخه ،يو
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 از مورد 4 کهنیا با اما ؛(581 و 580: 1375 حافظ،: نک) است کرده ضبط «و بود»
 بحث مورد يواژه( فط عز مجـ خ يهانسخه یعنی) يسارین ياستفاده مورد يهانسخه

 «دبو» يگونه به( کهـ طو ـیح جـی يهانسخه یعنی) گرید مورد 4 و «هست» صورت به را
: سدینویم و آورده متن در را «پودِ» صورت ،«بود» يجا به شگفت یانتخاب در يو دارند،

 است؛ شده نوشته بـ شکل به موارد غالب در پـ حرف نهم يسده یخطّ يهانسخه در»
 محسوب یدگرسان کی «بود» قرائت و خواند توانیم زین «پود» را «بود» يامال پس
 را مصراع نیا يهابدلنسخه هایدگرسان دفتر در يو(. 287: 1387 حافظ،) «شودینم
 حکـ ـقم صلـ صفـ صجـ فط عد سز سد قبـ نحـ نهـ مجـ لـ خ»: کندیم گزارش گونهنیا

 وجود و بود: سو نز کا. تو وجود هست([: نسخه 38) ضبط 39 از ضبط 16 یعنی] تمـ
 و( 962: 1385 ،يسارین) «تو وجود بود: گرید ضبط 19 در. تو وجود جمله:  تلـ. تو

 فهومم يمحتوا در یماض فعل یمعن به «بود» يکلمه چون: »دیافزایم پانوشت در سپس
 بطض در را «تو وجود بود» قرائت جانبنیا است، نامتناسب غزل یکل امیپ و تیب نیا

 «خوانمیم «تو وجود پودِ» نیامروز يامال به کهن يامال لیتأو با یخط يهانسخه
 قرائت نیا( 576: 1390) یاهرمشخ(. 233 و 232: 1367 ،يسارین به دیبنگر نیچنهم)
 .(4)داندیم «شاذ قراآت» از بحق را يسارین

 دوجو هست: هیسا و ینیقزو»: سدینویم ادشدهی يهانسخه از یلیتحل در انیدیحم
 ناسبم باشد یماض فعل «بود» از مراد اگر ضبط نیا در تو؛ وجود و بود: نسخ یبرخ تو؛
 زا. «وجود» ای و بود خواهد حشو و لغو «بود» ای م،یریبگ مرخّم مصدر را آن اگر ست؛ین

 هچ آن «تارِ» باشد، «پود» اگر ،يسارین جناب. تو وجود پودِ: يسارین ضبط بدتر همه
 در ؟باشند آورده «تار» بدون را «پود» که دیادهید ییجا در تاکنون ایآ کجاست؟ و شودیم

/ 4: 1392 ان،یدیحم) «رسدیم نظر به مشکل بدون هیسا و ینیقزو ضبط عجالتا   حال، هر
2975 .) 

 باشد، يسارین ضبط ردّ که (5)یشاهرمخ و انیدیحم نظر از یبخش با نگارندگان
 در را «بود» ضبط اریبس تکرار باشد، درست «هست» ضبط اگر که حیتوض نیا با موافقند؛

 دو به زین یماض فعل عنوان به «بود» ییسو از اما کرد؛ هیتوج توانینم نسخ اکثر و اقدم
 :ستین اشکال از یخال لیدل
 نیا. است حال زمان يدرباره غزل رایز ؛نیست درست یماض فعل در نقش «بود. »1

 فکر نیا است ممکن بود: »است کرده توجه بدان( 725: 1349) فرزاد که است يانکته
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 زمان يدرباره غزل سرتاسر حال هر به. ستین نیچن گرید حاال که کند جادیا انسان در را
 ،میگفت کهچنان یول رد؛یپذیم متن در را «هست» البته فرزاد« )یماض نه است، حال

 (.ستین یرفتنیپذ یشناختنسخه لحاظ به «هست»
 فعل به را آن اند،پنداشته یماض فعل را «بود» کاتبان به این دلیل که رسدیم نظر به
 نکته نیا متوجه( 962: 1385) يسارین میدید کهچنان اند؛کرده لیتبد «هست» مضارع
 .(232: 1367 ،همان: به دیبنگر نیچنهم) است شده
 یوضیع ،(647: 1363) يریام کهچنان ؛نیست فعل بحث، مورد تیب در «بود» اساسا . 2
 اصال  غزل اول تیب چهار در اند،کرده اشاره زین( 319: 1389) راستگو و( 317: 1384)

 .ندارد یوجه «بود» یماض فعل پس است؛ نرفته کار به فعل

 نظر نقد در يو. دانست استثنا دیبا را( 26: الف 1366) یبرهان نظر ان،یم نیا در البته
 بحث مورد تیب در «وجود و بود» ضبط صحت به قائل آن در که (647: 1363) يریام

 اتیاب در فعل نبود که ردیگیم جهینت و کندیم اشاره  حافظ اتیاب استقالل به بود، شده
 دفاع رد سپس يو. باشد بحث مورد تیب در فعل نبود بر یلیدل تواندینم غزل، نیآغاز
 تو يسراپا و بود چنان تو وجود» کهنیا ذکر: »سدینویم یماض فعل يمعنا به «بود» از
 . «است زائد عطف واو اصوال  بنده نظر به دارد؟ یبیع چه «است نیچن

 ياشدهنثابت فرض خود حافظ اتیاب استقالل اوال  که گفت دیبا يو نقد به پاسخ در
 رد کرد، ثابت خواجه يهاغزل از یبرخ در را اتیاب استقالل عدم بتوان اگر یحت و است
 فعل يمعنا به «بود» رادیا کهنیا دوم داد؛ نشان را يزیچ نیچن توانینم بحث مورد غزل
 وجود که کندیم یتداع را معنا نیا یعنی است؛ کرده اشاره زین فرزاد که است همان یماض
 فتگ توانینم پس ستند؛ین مجزا زیچ دو «سراپا» و «وجود» ضمنا  . ستین نیچن اکنون تو
 مصراع بر يدیتأک دیبا را دوم مصراع بلکه است، نیچن تو «يسراپا» و بود چنان تو «وجود»

 «هست» يهاضبط اشکاالت که اکنون .(6)باشد حال زمان در دو هر دیبا رونیا از و گرفت دوم
 به. تسیچ تیب درستِ خوانش/ ضبط دید دیبا شد، آشکار( یماض فعل عنوان به) «بود» و

 .شودیم یبررس هاآن از کی هر ادامه در که باشد طرح قابل شنهادیپ دو رسدیم نظر
 وجود بودِ : نخست شنهاديپ
 يریام نظر به اشاره با يو. است کرده مطرح یبرهان بارنینخست ظاهرا  را یدگرخوان نیا

 آن رحط قصد که يرتصوّ و توهّم آن اما» :سدینویم «وجود و بود» ضبط صحت بر یمبن
 یسبن تشابه علت به که است یکرمان شیگو در «بود» يانهیعام یمعن به توجه است،
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 يلمهک یفارس جیرا ادب در. شودیم تیتقو شائبه نیا وجود يرازیش و یکرمان يهالهجه
 یکرمان شیگو در اما شودیم استعمال «عدم» مقابل و «وجود» و «یهست» یمعن به «بود»

 از يامجموعه ای[ کذا] «فقط» و «کامل» و «تمام» یمعان شامل و دارد هم يگرید مفهوم
 چهارصد کتاب نیا متیق: شودیم استعمال نیچن غالبا   محاوره در و است میمفاه نیا

 از ياپاره نزد حافظ عصر در ای حافظ زبان در زین مفهوم نیا اگر حال.... است بود تومان
 وجهت مزبور تیب در «بود» یمعن وجوه يهمه به میتوانیم باشد، مرسوم[ کذا] انیپارس
 ،یبرهان) «م؟یبدان فیتصح را هاضبط ریسا و مصاب را يخانلر مختار ضبط و نموده
 (.185 و 184: ب 1366

 
 نخست شنهاديپ دیيتأ در ینکات
 :دانست یرفتنیپذ را شنهادیپ نیا توانیم د،یآیم یپ در که یلیدال به

 یرانیا یهاشیدرگو «تمام» یمعنا به «بود» کاربرد
 ؛73: 1370 ،ینیپورحس) کرمان يهاشیگو در خود، یاسم کاربرد در «بود» يواژه
 بابک،) زرند ،(60: 1387 ،یآذرل ؛35: 1375 د،یسع برومند) ريبردس ،(46: 1375 ،یصرّاف
 :1381 ،یدمحسنیّ مؤ ؛50: 1380 ،يزدیسر 400: 1378 ،ياریبخت) رجانيس ،(318: 1375
 احتماال   و( 72: 1384 ،یموس ینیحس) بابک شهر ،(51: 1382 ،ینینگنهییآ) رابُر ،(33

 ،یتمامهب ،یکلّبه کامال ، کّلا ، کل؛ کامل، تمام، همه،» یمعن به کرمان استان از يگرید مناطق
: «رِخت رِ  ماّسا بودِ» ،(جاهمان: ینیپورحس) «شد بود ما حساب»: رودیم کار به «درست
: يزدیسر) «کردم خرج را پولم بودِ» ،(جاهمان ی:موس ینیحس) «ختیر را هاماست یتمام
 يمحمد) است آمده «تمام و کامل» یمعن به «بود» زین یستانيس شیگو در(. جاهمان

: 1368 ان،یزمرّد) نیقا يهاشیگو در ادشدهی يمعنا در واژه نیا(. 74: 1379 خمک،
: 1374 دانشگر،) هیدریح تربت و( 60: 1387 ،یآذرل ؛53: 1370 ،یشالچ ياکبر ؛133
 .رودیم کار به زین( 51

 به مراجعه و يرازیش دوستان از پرسش وجود با گرچه که است يادآوری انیشا
 يِرازیش شیگو در ادشدهی یمعن به را «بود» يواژه ش،یگو نیا به مربوط يهافرهنگ
 نکهیا احتمال... و نیقا ستان،یس کرمان، در واژه نیا کاربرد به توجه با اما م،یافتین امروز
 کهنیا هب توجه با ژهیوبه. ستین دور چندان باشد، داشته کاربرد حافظ روزگار رازِیش در

 شیگو به ياریبس يهاشباهت باستان دوران از یکرمان شیگو معتقدند پژوهشگران
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 امروز به تا شباهت نیا و( 40 و 39: 1382 ،يدیبباغ ییرضا: نک) است داشته يرازیش
 دهید زین امروز نوشتار در گاهگه یحت «کامل» يمعنا در «بود» يواژه .شودیم مشاهده زین
 ازیامت» تا دارد مجله نیا يشماره کی در مقاله دو استاد کی علم، یادتیز از گاه» :شودیم

 .(74: 1371 ،يرودسر« )شود (7)بود «مربوطه
 هالبت) است شهیرهم احتماال  و دارد ارتباط «بودن» مصدر با ظاهرا  معنا نیا در «بود»
 آن یسنت قرائت ای) bowandag يپهلو يواژه با( کسانی اشتقاق يدارا لزوما  نه

bavandak )(. 91: 1390،یوشفره ؛53: 1373 ،يمکنز) «نقصیب تمام، کامل،» یمعن به
 ،قدس قرآن) است رفته کار به «بونده» يگونه به قدس قرآن در معنا نیهم به واژه نیا

: 1381 ،یرواق به دیبنگر نیچنهم ؛150 ،147 ،134 ،106 ،48 ،26 ،24 ،11 ،10: 1364
 قرآن بر عالوه که( 412: همان به دیبنگر زین ؛«کردن بونده» و «بونده» لیذ ،72 و 71

 .(8)است آورده يشاهد زین يطبر ریتفس يترجمه از ،قدس
 «یشیگو» ياواژه از خود، «حیفص» زبان در حافظ چگونه که است نیا مقدّر رادیا اکنون
 که ییهاواژه ستین آشکار که گفت دیبا نخست رادیا نیا رفع در! است؟ کرده استفاده
 افزون ،یثان در. باشند نبوده «اریمع» يهاواژه يروزگار شوند،یم پنداشته «یشیگو» امروزه

 میداد نشان کهچنان حافظ، وانید در يرازیش شیگو به ییهامصراع و اتیاب وجود بر
 .ستین سابقهیب يو اتیاب هیتوج در یشیگو يهاواژه از استفاده

 
 یشناختنسخه شاهد کی

 .شودینم محدود ادشده،ی يهاشیگو در «بود» کاربرد به «وجود بودِ» حیترج در لیدال
: است زیگبرانتأمل که دارد یضبط «تلـ» ينسخه یعنی ،هایدگرسان دفتر يهانسخه از یکی
 به ا قیدق «جمله» و است کرده ضبط «تو وجود جمله» ،«تو وجود بود» يجا به نسخه نیا

 نظر به(. 962: 1385 ،يسارین به دیبنگر) بود تواند «بود» يبرا ما يشنهادیپ يمعنا همان
 و داده صیتشخ مهجور را آن اما شده «بود» يمعنا متوجه «تلـ» ينسخه کاتب رسدیم
 .است کرده لیتبد «جمله» به جهینت در
 
 یبالغ لِ يدل
 است؛ تیب (9)توازنِ کرد، اقامه «وجود بودِ» خوانش یدرست بر توانیم که يگرید لِیدل
 :بیترت نیبد
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 فیلط تو وجود بود يطر گلبرگ همچو
 خوش تو يسراپا خلد چمن سرو همچو

 یمعن رب باشد يدییتأ تواندیم و ردیگیم قرار «سراپا» برابر در «وجود بود» توازن، نیا در
 .«بود» يبرا «جمله تمام،»
 :دیفرمایم مصراع نیا در حافظ ما، يشنهادیپ خوانش با

. تاس فیلط گل مثل(  چشم ای لب ای قد مثال  آن، از یجزئ نه) تو وجود یتمام و همه
 دهدیم نشان آن در یتمام و همه دیق حضور میفکنیب ینگاه غزل نیآغاز تیب سه به اگر
 همه يواژه   با اصال  غزل. است معشوق وجود تیکلّ مفهوم يرو شاعر ذهن تمرکز که
 تیب در. خوش تو يجا «همه» و مطبوع تو شکل «همه» يا: شودیم آغاز آن تکرار و

 :ابدیمی ادامه هوا و حال نیهم دوم
=  يسراپا» خُلد چمن سرو همچو/  فیلط تو وجود «همه=  بودِ» يطر گلبرگ همچو
 خوش تو «همه

 لیفصت به بود، گفته یکلّ  و اجمال به آغاز تیب دو در که را «همه» مفهوم سوم تیب در
 :دیگویم باز اتیجزئ ذکر و
 وشخ تو يِباال و قد با،یز تو يِابرو و چشم           حیمل تو خال و خط نیریش تو ناز و وهیش
 :ابدییم ادامه زین چهارم تیب در یحت احساس نیا

 خوش تو يساسمن زلف از دلم امـمش هم           ارــنگ و شــنق پر تو ز المیخ گلستان هم
 
 یادب متون در «تمام» یمعن به «بود»

 بر. ریخ ای است رفته کار به کهن یادب متون در ادشدهی يمعنا در «بود» ایآ مینیبب اکنون
 کار هب یمعن نیهم به عطار ينامهیاله از یتیب در بود يواژه ،یکدکن یعیشف نظر اساس
 قاطع نصِّ لشیدل/  بود نون و صاد او يابرو و چشم چو» تیب يدرباره شانیا. است رفته
 مامت و دیرس کمال به اکنون یعنی: بود کنون»: اندنوشته( 131: 1387 عطار) «بود کنون نه،
 ندیگویم. است زنده «بود» کاربردِ نیا هنوز کدکن، و مشهد در ازجمله خراسان، در. شد
 یمعن هم عطار شعر در. کمال و تمام تومان صد یعنی ،«دادم او قرض به بود، تومان صد»
 تیّبعت به تریر. افتی یتمام و شد کامل و شمارآور به قاطع نصّ را لشیدل که است نیا
 که هن قاطع نصِّ لشیدل: »است کرده ضبط نگونهیبد را مصراع( F ينسخه) نسخه کی از

 (512: همان) «است نبوده یمعن نیا متوجه که دهدیم نشان و« بود نون
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 اگرچه د؛ید را «بود» از يکاربرد نیچن توانیم زین ریز شواهد در باال، ينکته بر عالوه
 :است دشوار شواهد یبرخ در «تمام کامل،» ای «یهست بودن،» یمعن صیتشخ
ـــا در ـــازان ره نی ـــو پاکب ـــد يگ  بردن

           

ـــود از کـــه  ـــد خـــود وجـــود ب  بمردن
  

(80: 1363 عطار،)  

ــــدان ــــود در نقــــاش ب  توجــــود ب
           

ــه  ــش ک ــود ذات نق ــودت جــانیا خ  نم
  

(153: همان)  
ـــه ـــود هم ـــود ب ـــ موج ـــت اری  بگرف

           

ـــانم و دل  ـــه ج ـــدار هم ـــت دل  بگرف
  

(153: همان)  
ــــود اگــــر ــــاک توجــــود ب  يدار پ

           

 يدار اکیـــــتر را زهـــــر قـــــتیحق 
  

(117: ،همان)  
ــو ــل ت ــل اص ــل اص ــود ک ــود ب  يوج

           

ـــود ز  ـــا يب ـــدان ت ـــ یب ـــود یک  ينب
  

(161: همان)  
ـــردارم صـــورتت حجـــاب ـــ از ب  شیپ
           

 شیخــو یجملگــ توجـود بــود کـنم 
  

(167: همان)  
 توجـــود بـــود از بگـــذر یمعنـــ بـــه

           

ــه  ــق ب ــر ح ــتیحق بنگ ــود ق ــودت ب  ب
  

(192: همان)  
 تبـــود وجـــودســـوراخ در  زنـــد

           

 عیــان کردســت مــر اســرار بــودت 
  

(237)همان:   
ــ ــب ــن  که ی ــود وجــودره محــو ک  تب

           

ــودت  ــود ب ــر ب ــان م  چــو دیدســتی عی
  

(263)همان:   
 تبـــود وجـــود يهپـــرد بســـوزان
           

 بــه یــک ره کــن تــو پیــدا بــود بــودت 
  

(284)همان:   
 تبـــود وجــــودکـــن اوّل از گـــذر
           

 بـــودت کــه تـــا یــابی عیـــانی بــود 
  

(441)همان:   
 تبــــود وجــــودبگــــذر از  یزمــــان

           

ــودت  ــود ب ــر ب ــن در درون م ــب ک  طل
  

(457)همان:   
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ــ يا گفــت ــو ه روشــن ب ــود وجــودت  ب
           

 ایـــن بگفـــت و اوفتـــاد انـــدر ســـجود 
  

(34: 1380، ان)هم  
ــــا ــــیدِ م ــــودِ س ــــودِ وج ــــی ج  ب

           

ــــا نشــــاید  ــــودِ وجــــودِ م  خــــود ب
  

(353: 1361اهلل ولی، نعمت)شاه   
ــا  اوســتجودِوجود نیست،وگرهســترام

           
 حقیقت وجـودِ اوسـتبودِ وجـودِ مـا بـه 

  
(140)همان:   

 در کــتم عــدم بیــا و بــا مــا بنشــین
           

ــذر  ــم بگ ــتن ه ــود خویش ــود وج  وز ب
  

(888)همان:   
 ممکن بـه خـودش بـود وجـودي نبـود

 

ــود  ــودي نب ــیچ ب ــود ه ــود وج ــی ج  ب
  

(885)همان:   
 او مرکز جود وجوددور در بودِ وجود،این
 

 العـدمخالقمقصـودِ وجـود،او وجـهاو اصل
 (204: 1367شاه، علی)صفی            

 :«بود وجودِ» بیترک از ریز شواهد با دیبسنج نیهمچن 
 (342: 1363 عطار،) کن عدم یکل خود بود وجود/ کن دمبهدم طاعت باش نیخداب

 ( 384: 1371 ،انهم) زد عدم جمله خود بود وجود/ زد قدم یکی در و دستید یکی
 (437: همان) درباخت بارهکی خود بود وجود/ بشناخت دوست سرّ  و گفت اناالحق
 رد دیترد دلیل به «اشترنامه» و «الذات جوهر» ،«نامهالجیه» به مربوط شواهد است ممکن

 مقام، نیا در که داشت توجه دیبا اما ،نباشدچندان معتبر و علمی  ،عطار به انتسابشان
 «ودوج بود» بیترک کاربرد دارد تیاهم آنچه بلکه ست،ین مهم هامنظومه نیا يندهیسرا
 شاه شواهد. هست هم بسامد يدارا ،شد مشاهده کهچنان اتفاقا  که است کهن متون در

 او با و است حافظ معاصر يو کهنیا نخست است؛ تیاهمبا نظر دو از یول اهللنعمت
  .تاس بوده کرمان ساکن يو گرید يسو از و است داشته ،کلمه میقد یِمعن در ،«مشاعره»
 

 نخست شنهاديپ یبندجمع
به . است بوده «تو وجود بودِ » ،هیاول و درست ضبط که دینمایم نیچن نظر، نیا مطابق

 بودْ» ار آن کاتبان از یبرخ شود،ینم گذاشته یفارس خط در اضافه ينشانه که این دلیل
 نظر به مناسب جانیا در یماض فعل چون و اندخوانده( یماض فعل یعنی) «تو وجود

 يمعنا متوجه که هم کاتبان از یکی .اندکردهتبدیل  «هست» مضارع فعل به را آن رسد،ینم
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 «ملهج» یعنی آن، مترادف يواژه ولی داده صیتشخ مهجور را آن بوده حافظ تیب در «بود»
 . ...فیلط تو وجود جمله ،يطر گلبرگ همچو: است داده قرار تیب در را
 

 وجود و بود: دوم شنهاديپ
 ،است آمده هانسخه از یبرخ در که را «وجود و بود» ضبط انیدیحم که میدید شتریپ
 اگر ت؛سین مناسب باشد یماض فعل «بود» از مراد اگر ضبط نیا در»: کندیم نقد گونهنیا

 ان،یدیحم) ««وجود» ای و بود خواهد حشو و لغو «بود» ای م،یریبگ مرخّم مصدر را آن
 یوجه ریز لیدال به تواندیم زین «وجود و بود» که رسدیم نظر به اما؛ (2975: 4، ج1392
 :باشد داشته
ر د «بود» يبرا که را یبیمعا رونیا از و است اسم «وجود و بود» بیترک در «بود» .1
 يمقوله از را بیترک نیا( 317: 1384)ی وضیع. ندارد م،یبرشمرد یماض فعل نقش
 و «اپاسر» بیترک: »دیافزایم و داندیم «باال و قد» و «ایر و يرو» مانند یعطف يهابیترک

 به] يبعد تیب در «باال و قد» و «ابرو و چشم» ،«خال و خط» ،«ناز و وهیش» يهاصورت
 (.318: همان) «است «وجود و بود» صحت دیمؤ[ بودن یعطف در شباهت لیدل

 شود.ي نسبتا  قدیم دیده مینسخه سه در «وجود و بود» .2
 :است رفته کار به حافظ معاصر متوندر « بود و وجود»ترکیب . 1. 2

 (.517: 1، ج1355 ،یمنش شمس) «برخاسته یکلّبه فرزند و زن و وجود و بود سر از و»
 ،یانزاک دیعب) نباشد عدم از باک را ما وجود و بود/ نباشد قلم ما بر م،یقلندران یجوق
1332 :60.) 

 اند؛گرفته را «وجود و بود» جانب پژوهانحافظ یبرخ که است اساس نیهم بر ظاهرا 
 راستگو و( 318 و 317: 1384) یوضیع ،(647: 1363) يریام: به دیبنگر نمونه يبرا
 .(10)(319: 1389 حافظ،)

 مترک يبسامد با گرچه زین «وجود و بود» رفته، کار به «وجود بود» که یمتون در. 2. 2
 :اشترنامه و نامهالجیه یعنی عطار، به منسوب اثر دو در جمله از شود،یم دهید

 (315: 1363 عطار،) يبود که نجاگهیا زیچ هر یکن/ يوجود و بود حاکم جانیا تو
 (93: 1380 ،انهم) نمود پنهان او راه دایپ زانکه/ وجود و بود از بگذر محقق يا

 :الذات جوهر در «بود و وجود» بیترک با دیبسنج نیهمچن
 ( 543: 1371 عطار،) سوزم نار در خود بود و وجود/ فروزم آتش کی تو منصور چو
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 (544: همان) اعزاز به ینمودست خود صنع که/ باز خود بود و وجود دمید را تو
 در نیا و کند ینم دییتأ ضبط 40 از ضبط 3 جز را وجود و بود وجه وصف نیا با
 .کنندیم دأییت را وجود بود ضبط ،836 کتابت یزمان معدل با نسخه 20 که است یحال

 
 یريگجهينت. 4

 طلعم با او وانید از یغزل در رسدیم نظر به حافظ وانید یمیقد ينسخه چهل به توجه با
 مصراع در «بود» يواژه ضبط صحت «...خوش تو يجا همه و مطبوع تو شکل همه يا»

 ریسا و است ترمحتمل ،«فیلط تو وجود بودِ يطر گلبرگ همچو» دوم تیب اول
 یبالغ و ییمعنا و یشناسنسخه لیدال به اندشده آن نیجانش نسخ یبعض در که ییهاضبط

 یماض فعل بحث، مورد مصراع در «بود» يواژه حال نیع در. دندیترد محل و مشکوک
 به واژه، نیا. بود نخواهد منطبق غزل زمان با وجهچیه به صورت نیا در رایز ؛ستین

 نقاط از یبعض یمحل شیگو در و رفته کار به کهن متون از یبعض در «تمام همه،» یمعن
 با «بود» يواژه يبرا معنا نیا. است مستعملاز جمله کرمان و نواحی آن  همچنان رانیا

 ،است معطوف معشوق تیتمام و تیکل به که غزل نیآغاز اتیاب در شاعر احساس
 . کندیم خارج ابهام از و مشخص را مصراع يمعنا و بوده هماهنگ

 
 هاادداشتی

 «کاردیم» یمعن به ادشدهی تیب در را «کشدیم» ،ییمجتبا از يریرپذیتأث با ظاهرا  زین راستگو. 1
 (.415: 1389 حافظ، نک:) ردیگیم
/ يانگذاشته چو خود مراد به کارم: یعراق از تیب نیا دوم مصراع با دیبسنج را حافظ تیب .2
 (318: 1336 ،یعراق) ياکاشته توام که سان آن از میَرویم
 استشده محسوب یماض فعل يمعنا در بود همان ز،ین حافظ ينماواژه فرهنگ در واژه نیا. 3
 .(143: 1383 ،انیقیصد)
(. مقاله سراسر: 1384) يسارین به دیبنگر ،يسارین از يگرید شاذّ قرائت يمشاهده يبرا. 4

 در خود يبرا يحدّ ظاهرا  يسارین جناب»: سدینویم( 2872 و 2871: 4، ج1392) انیدیحم
 هیتعب هزار: انددرآورده بیغر صورت نیا به را دوم لخت کهچنان ستند،ین لیقا اختراع و ابداع
 .«زیانگشاه پادِ حکم در
 .(319: 1389 حافظ، نک:) «زندینم دل به یچنگ» يسارین ضبط است معتقد زین استگور. 5
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 رد که کندیم مطرح ياتازه شنهادیپ گرید يامقاله در ذکرشده، يمقاله از پس یبرهان. 6

 بررسی خواهد شد.  ادامه
 .استشده برجسته مقاله اصل در «بود». 7
 آورده( 564: 1، ج1393) دوستحسن آنچه اساس بر «کامل تمام،» یمعن به «دهیب» يواژه. 8

 .ستین مربوط موردبحث يواژه به ظاهرا 
 و وازنهم ع،یترص چون یعیصنا که است شده گرفته کار به عیوس ییمعنا در جانیا در توازن. 9
 توازن» مبحث ژهیوبه ،1390) يصفو به  دیبنگر آن انواع و توازن يدرباره. ردیگیبرم در زین را... 

 تا 47: 1388 ار،یکام انیدیوح) «ينحو تکرار» با دیبسنج را اصطالح نیا(. 233-217: «یواژگان
 (.بعد به 141: 1382 راستگو،) «نهیچندزم ییآرانشیچ» و( 49
 یشفاه پرسش به پاسخ در زین( اریسروش) يمظاهر دیجمش و یرواق یعلاستادان، . 10

 .دادند حیترج را «وجود و بود» صورت نگارندگان،
 

 منابع
 .کرمان هَزار: تهران. رانیا يهاشیگو واژگان فرهنگ(. 1387) .غالمرضا ،یآذرل

 مرکز: کرمان. رابُر شیگو فرهنگ :کرمان سبز نینگ(. 1382) .اهللیول ،ینینگنهییآ
 .یشناسکرمان

 .«یادب متون مشکالت حل و یمحل يهالهجه»(. 1377) .احمد ،يرجندیب ياحمد
 . 122-114 صص ،2 يمارهش ،1 الس ،یپژوهخراسان

 .مرکز: تهران. بزرگ خراسان یشیگو فرهنگ(. 1370) .نیرحسیام ،یشالچ ياکبر

 ،10 الس ،ندهیآ .«يخانلر حافظ وانید از تیب ستیب يدرباره»(. 1363) .منوچهر ،يریام
 . 650-643 صص ،11 و 10 يمارهش

 .یشناسکرمان مرکزکرمان:  .زمان ينهیآئ در رجانیس( 1378) .اکبر یعل ،ياریبخت
 .یشناسکرمان مرکز: کرمان. زرند شیگو یشناختزبان یبررس(. 1375) ی.عل بابک،
 .یشناسکرمان مرکز: کرمان. ریبردس شیگو ينامهواژه(. 1375) .جواد د،یسع برومند

 دیهش دانشگاه: کرمان.یفارس زبان در اشتقاق و یشناسشهیر(. 1383) ــ.ــــــــــــــــ
 .باهنر

(«. دوم قسمت) کدام؟ ،يخانلر ای یغن-ینیقزو حافظ(. »الف 1366)ي. مهد ،یبرهان
 .91-24صص پاژنگ،: تهران ،2 ج ،یازکرمانین دیسع کوشش به ،یشناسحافظ
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 به ،یشناسحافظ. «حافظ از یتیب در واژه کی سرنوشت»(. ب 1366) .ــــــــــــــ
 . 185-179 صص پاژنگ،: تهران ،4ج ،یازکرمانین دیسع کوشش

 مرکز: کرمان. کرمان مردم اصطالحات و لغات فرهنگ(. 1370) .ابوالقاسم ،ینیپورحس
 .یشناسکرمان

صحیح و تعلیق. حافظ وانید(. 1367) .محمّد نیالدّشمس حافظ،  و ینیقزو محمّد ت
 . ریاساط :تهران دار،جربزه. ع اهتمام به ،یغن قاسم

 ناتل زیپرو حیتوض و حیتصح به. حافظ وانید(. 1375) ـــــــ.ـــــــــــــــ
 .یخوارزم: تهران ج، 2 ،يخانلر

 .کارنامه: تهران .هیسا یسع به .حافظ(. 1376) .ــــــــــــــــــــــــ
. نهم يسده یخطّ يهانسخه اساس بر حافظ وانید(. 1387) ــــــ.ــــــــــــــــــ
 .سخن: تهران ،يسارین میسل: نیتدو

 متن، پرداخت و راستیو مقدمه،. حافظ وانید(. 1389) .ــــــــــــــــــــــــ
 .ین: تهران راستگو، محمد: هایعرب يترجمه ها،بدلنسخه گزارش و نشیگز
 چاپ و( 5-2ج) ج، 5. یفارس زبان یشناختشهیر فرهنگ(. 1393) .محمد دوست،حسن

 .یفارس ادب و زبان فرهنگستان: تهران ،(1 ج) دوم
 ادیبن: کرمان .شهربابک اتیکنا و واژگان فرهنگ(. 1384) .زهرا ،یموس ینیحس

 .یشناسکرمان

 .قطره: تهران ج، 5 (.حافظ اشعار لیتحل و شرح) شوق شرح(. 1392) .دیسع ان،یدیحم

 وانید حیتصح در ابیکام یکوشش و ابیرید یاوج(. »1390) .نیبهاءالد ،یخرمشاه
 ،دیناه: تهران ،حافظ زبان و ذهن(«. يسارین سلیم دیجد حیتصح يدرباره) حافظ
 . 582-539 صص

 .يرضو قدس آستان: مشهد. هیدریح تربت جیرا يهاواژه فرهنگ(. 1374) .احمد دانشگر،

 .سمت: تهران (.عیبد فن)یی آراسخن هنر(. 1382) .محمد دیس راستگو،

. «یادب مشکالت حلّ در عامه رسوم و آداب نقش(. »1347) ی.احمدعل ،ییبخارا ییرجا
 2 و 1 يمارهش ،4 الس ،مشهد دانشگاه یانسان علوم و اتیادب يدانشکده يمجله

 .114-103 صص ،(14 و 13 یاپیپ)

 1 يارهشم ،یشناسشیگو. «باستان يرازیش(. »1382) .حسن ،يدیبباغ ییرضا
 . 40-32صص ،(21ش ،فرهنگستان ينامه ينامهژهیو)
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: تهران ،یرشمسیم میمر يهمکار با. یفارس يهافرهنگ لیذ(. 1381) ی.عل ،یرواق
 .هرمس

 2 ش ،3 س ،انجمن ينامه(«. 1) یفارس متون و هاشیگو(. »الف 1382) .ـــــــــــ
 .41-13صص ،(10یاپیپ)

 3 ش ،3 س ،انجمن ينامه («.2) یفارس متون و هاشیگو(. »ب 1382) .ـــــــــــ
 .76-38صص ،(11 یاپیپ)

 خوش که باد نفست بر نیآفر ،یعیسم احمد يآقا: هانامه(. »1371) .کاظم ،يرودسر
 .75 و 74 صص ،1 يمارهش ،13 الس ،دانش. «يبو يبرد

 یفرهنگ معاونت :مشهد (.یعمل یشناسزبان) نیقا شیگو یبررس(. 1368) .رضا ان،یزمرّد
 .يرضو قدس آستان

 .یفردوس دانشگاه :مشهد. هاشیگو فیتوص و يگردآور يراهنما(. 1379). ــــــــــــ

 یواژگان ابهامات یبرخ بردن انیم از به کمک در هاشیگو نقش(. »1382). ــــــــــــ
 يمارهش ،مشهد یانسان علوم و اتیادب يدانشکده يمجله. «يدر یفارس کهن متون
 .62-39 صص ،140

 با (.یرجانیس يلهجه اصطالحات و هاواژه) رجانیس ينامه(. 1380) .محمود ،يزدیسر
 .یفارس ادب و زبان فرهنگستان: تهران ،يزیپار یباستان میمحمدابراه يمقّدمه

 نیغالمحس: حیتوض و حیتصح. يسعد گلستان(. 1381) .عبداهلل بن مصلح ،يسعد
 .یخوارزم: تهران ،یوسفی

 نوربخش، جواد یسع به. یول اهللنعمت شاه اشعار اتیکل(. 1361) ی.ول اهللنعمت شاه
 .یاللهنعمت خانقاه: تهران

 .آگاه: تهران. شعر یقیموس(. 1370) .محمدرضا ،یکدکن یعیشف

ي هاادداشتی و هامقاله يمجموعه:یهست يایمیک نیا. (1385) .ــــــــــــــــــــــــ
 .نیدیآ: زیتبر ان،یدرود اهللیول کوشش به. حافظ يدرباره یکدکنیعیشف محمدرضا

[«. نامهیعل يدرباره] پنجم قرن از یعیش ياحماسه(. »1389) .ــــــــــــــــــــــــ
 .176-93 صص ،20 يمهیضم ،8 الس د،یجد يدوره ،راثیم ينهیآ يمهیضم

 تنم. المراتبنییتع یف دستورالکاتب.(. م1976=1355) .هندوشاه بن محمد ،یمنش شمس
 یاوغل یعل عبدالکرام حیتصح و اهتمام به هافهرست و مقدمه با يانتقاد و یعلم
 .دانش: مسکو زاده،یعل
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 . 51-48، صص 1 ش ،16 س ،دانش نشر. «شرطه باد(. »1378) .اشرفیعل ،یصادق

 . 96-62 صص ،63 يرهشما ،بخارا. «یشناسیفارس(. »1386) .ـــــــــــــــــ

 .سخن تهران: .حافظ ينما واژه فرهنگ (1383) .دختنیمه ان،یقیصد

 یباستان میمحمدابراه يمقّدمه با. یکرمان شیگو فرهنگ(. 1375) .محمود ،یصرّاف
 .سروش: تهران ،يزیپار

 .مهر يسوره: تهران نظم،: 1ج. اتیادب به یشناسزبان از(. 1390) .کورش ،يصفو

 به ،یتفضل یتق يمقدمه با .شاهیعلیصف وانید(. 1367) .رزاحسنیم شاه،یعلیصف
 .شاهیعلیصف: تهران مشفق، منصور کوشش

 .اقبال: تهران ،یانیآشت اقبال عباس حیتصح. اتیکل(. 1332) .نیالدنظام ،یزاکان دیعب

 یهمدان میابراه نیفخرالد خیش اتیکل(. 1336) ی.همدان میابراه نیفخرالد ،یعراق
 .ییسنا: تهران ،یسینف دیسع کوشش به. یعراق به متخلص

 .نسختهران:  ،یکدکن یعیشف محمدرضا حیتصح به ،نامه یاله(  1387) ي.شابورین عطار

: تهران س،یخوشنو احمد يمقدمه و حیتصح .نامهالجیه(. 1363) .میابراهمحمدبن عطار،
 .ییسنا يکتابخانه

 .هیاشراق: تهران دوم، و اول دفتر. جوهرالذات(. 1371) .ــــــــــــــــــــــ

 و آثار انجمن: تهران محقق، يمهد کوشش به. اشترنامه(. 1380) .ــــــــــــــــــــــ
 .یفرهنگ مفاخر

 .ریرکبیام: تهران ؟است کدام برتر حافظ(. 1384) .دیرش ،یوضیع

 يپهلو دانشگاه: رازیشا. هغزل اصالت و کلمات صحت ،حافظ(. 1349) .مسعود فرزاد،
 (.یشناسحافظ یجهان کانون)

 ينهیگنج يبرا هاشیگو يگردآور يراهنما(. 1389) .یفارس ادب و زبان فرهنگستان
 گاهوب در شدهيبارگذار) یفارس ادب و زبان فرهنگستان: تهران. یرانیا يهاشیگو

 (.persianacademy.ir ینشان به فرهنگستان

 .تهران دانشگاه: تهران. يپهلو زبان فرهنگ(. 1390) .بهرام ،یوشفره

 محمد دیشه یفرهنگ يمؤسسه: تهران ،1ج ،یرواق یعل پژوهش(. 1364) .قدس قرآن
 .یرواق

 شیگو اساس بر کهن متون يهايدشوار یبرخ نییتب و حیتصح(. »1391) موریت ر،یمالم
 .52-33صص تابستان، ،20 يمارهش ،یپژوهادب. «يلر
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 متون حیتصح و نییتب در یمحل يهالهجه و هاشیگو تیاهم»(. 1393) .ــــــــــــ
 ،(26 یاپیپ) 1يمارهش ،8 الس ،(ایگو گوهر) یعرفان ادب يهاپژوهش. «یعرفان
 .18-1 صص

 .سخن: تهران (.حافظ وانید یحواش بر) زلف شکن شرح (.1386) .اهللفتح ،ییمجتبا
 لغات فرهنگ) يسکز ينامهواژه(. 1379) جواد ،[یستانیس ییسکا] خمک يمحمّد
 .سروش: تهران (.یستانیس
 .انیرانیا ارقام مهر یفرهنگ يمؤسسه. 4 دُرج مدخل

 پژوهشگاه يدکتر ينامهانیپا (.کرمان) يرودبار شیگو یبررس(. 1385) .محمد ،یمطلب
 ی.فرهنگ مطالعات و یانسان علوم

 ،ییرفخرایم دیمهش يترجمه. يپهلو زبان کوچک فرهنگ(. 1373) .لین دیوید ،يمکنز
 .یفرهنگ مطالعات و یانسان علوم پژوهشگاه: تهران

 .یشناسکرمان مرکز: کرمان. رجانیس مردم شیگو(. 1381) .يمهر ،یدمحسنیّمؤ

 .یعلم: تهران. حافظ يهاغزل نیتدو بر يامقدمه (.1367) .میسل ،يسارین
 يباز به غرّه مباش» تِیب يدرباره] شطرنج يعرصه و حافظ(. »1384) ــــــــــــ.

 .53ص ،19 يمارهش ،حافظ[«. زیانگ پادشاه حکم...  خود
 و زبان فرهنگستان: تهران. حافظ يهاغزل در هایدگرسان دفتر(. 1385)ــــــــــــ. 

 .یفارس ادب

 .سمت: تهران. یشناسییبایز دگاهید از  عیبد (.1388) .یتق ار،یکام انیدیوح

 


