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 چکيده 

به معانی واژه براي فهم یک شعر پی  بلکه  ها، اصطالحات و ترکیب بردن  ها کافی نیست؛ 
هاي روزگار سرایش شعر، به  ها، اوضاع اجتماعی، هنرها  و فرهنگ ها، ُکنش آگاهی از دانش 
نماید. بیت »شمع را باید از این خانه به در بردن و ُکشتن/ تا که  بسزایی می درک آن، کمک  

هاي  هاي غزلیات سعدي ضبط ها و شرح ي مایی« در تصحیح همسایه نگوید که تو در خانه 
  دریافت   ي سعد   ات ی غزل   ي ها شرح   بر   کوتاه   ي مرور   با گوناگون و معانی متفاوتی دارد. نگارنده  

  در  موجود  لغات  ی برخ  به  ا ی   ، اند نکرده   شرح   را  آن  ت، ی ب  ي  انگار ه ساد   ل ی دل   به   ا ی  شارحان  که 
؛ پس شرح این بیت مشهور سعدي الزم به نظر رسید. این ُجستار  اند بوده  توجه ی ب  ت ی ب  ن ی ا 

هاي سعدي  هاي مختلف غزل در پی آن است تا ضمن بررسی اختالف نسخ و تحلیل شرح 
بر فرهنگ  خطاترین معنا دست یابد. معنایی که مبتنی ترین و کم از منظري جدید، به منطقی 
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 مقدمه .  1

هد نابستن  ع  /مهر و وفاییسعدي، غزل مشهوري با مطلع: »من ندانستم از اول که تو بی

( دارد که بیت زیر از آن غزل زبانزد  705:  1375)سعدي،    ب ه که ببندي و نپایی«از آن  

 است:   خواص شده

 شمع را باید از این خانه به در بردن و کُشتن

 

 ي مایی تا به همسایه نگوید که تو در خانه 

 )همان(                             

هایی که در است: نخست اختالف نسخه نکتهشرح چند    براي علت گزینش این بیت  

معانی به وجود آمده است؛ دوم معانی سطحی و گاه اشتباهی    نکردناین بیت به دلیل فهم

برخی دیگر    نکردنپوشی و شرحاند؛ سوم چشمکه برخی از شارحان از این بیت ارائه داده

بیتی ساده هست انگاره و گمان که  این  با  بهانحالی؛ دراست  براي نوشتن  ه  که چندین 

فرهنگ و آیین کهن  که: کُشتن شمع ریشه در  نخست آن  ؛ وجود داردشرحی جدي بر آن  

که چرا سعدي گفته است: شمع را باید از  ایرانی دارد و در اصطالح »مانا«ست؛ دوم آن

که در علم  سوم آن؛  کنداین خانه به در بردن و کُشتن؟ چرا شمع را در خانه خاموش نمی

که »نگوید« در  »تا به همسایه« اصح است یا »تا که همسایه«؟ چهارم آن  تصحیح متون،

 تر است یا »نداند«؟ اختالف نسخ درست

 

 پژوهش   ی. پيشينه1 .1

مقالهحسن در  فعل پور  کاربرد  و  آتش  تقدس  به  آتش«  کُشتن  در  »درنگی  عنوان  با  اي 

آن می  براي  و    بادر جُستاري  و تشکري  پردازد. رضایی  کُشتن  به شمع  »نگاهی  عنوان 

ولی به موضوع   شمع در شعر را بررسی،  هاي مختلفبازتاب آن در شعر فارسی« جلوه

 . اندشده در این مقاله نپرداختهمطرح 

هاي  ها و شرحتصحیح  ،توان به عنوان سوابق مطالعاتی نام برداز آثار دیگري که می

است سعدي  انوري،    تالیف  غزلیات سعديي  گزینه  :از جمله   ؛غزلیات  غزلیات  حسن 

بهاء   سعدي شرح  سعدياسکندري،  الدین  با  محمدعلی    غزلیات  تصحیح  فروغی،  به 
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شرح    با  غزلیات سعدي   مصدق،تصحیح اسماعیل صارمی و حمید    به  هاي سعديغزل 

با    هاي سعديغزل تصحیح غالمحسین یوسفی،    به  هاي سعديغزل رهبر،  خلیل خطیب

حبیب یغمایی،  تصحیح    به  غزلیات سعدي خالق،  رضا برزگرشرح تورج عقدایی و محمد

کدام از آثار  هیچ  .فرح نیازکار  غزلیات سعدينیسی،  برگ  با توضیح کاظم  غزلیات سعدي

 اند. اي نکردهبه نتایج این جُستار اشاره 

 

 بحث و بررسی . 2

صفویه »بهترین   يشمع حتی در دورهاست.  «شمعهاي اصلی این بیت »واژهیکی از کلید

ي عادي و معمولی فرانسه، وسیله روشنایی بود... تا زمان انقالب  ي ترین وسیلهو متداول 

که با موم زنبور عسل درست    هایی هاي پیهی بود و شمعکردن منزل، استفاده از شمعروشن

در غزلیات سعدي  تلف  بار با اشارات مخ  58شمع   ي. واژه(525:  1384)راوندي،  «شدمی

 .: ذیل شمع(1379صدیقیان،  رک.)است   رفتهکاربه

 

 بحث نخست: کُشتن شمع. 1. 2

دادن افعالی نظیر »مُردن«  نسبت  رفته که البتهکارف فعل »کُشتن« بهدر این بیت براي شمع

از صنعت تشخیص و فراتر  باید  به شمع، آتش و چراغ،  »کُشتن«  مجموع بالغت در  و 

  نظر تر بهر »جاندارانگاري« آن منطقی بدهاي ادیبانه باشد و تحلیل مبتنیتصویر و کارکر

چیز جاندار بود و جمادات روح پنهانی داشتند که  کهن همهکه »در نزد اقوام  ؛ چرا رسدمی

 .(245:  1380)شمیسا،   گویند«به آن »مانا« می

علت کُشتن  در روایتی پهلوي آمده است که آتش فرزند هرمزد است و گرشاسب به  

ورود به بهشت را   يبسیار اجازه  سماجتوجود  نماید و با  آن در نظر هرمزد زشت می

که آتش چنان ارجمند است که هرمزد به زرتشت گفت که: چون بنگري  یابد: »و بداننمی

چه کسی را بهتر پسندي؟ زرتشت گفت: آن )روان گرشاسب را( هرمزد روان گرشاسب  

کرد.    را خواست درباره)احضار(  گرشاسب  به  بدي   يروان  بود  دیده  دوزخ  در  که  اي 
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زندگی خواستن به  زرتشت گفت: کاش من هیربدي بودمی و انبانی بر پشتم بودي براي 

رفتم و جهان به چشم من زشت بودي جهان از شکوه من ترسیدي. هرمزد  جهان همی

پسر مرا    -گفت: بایست اي روان گرشاسب! زیرا به چشم من زشت هستی. چه آتش  

  . (29:  1367میرفخرایی،  همچنین رک.    ؛ 82:  1396پور،  و پرهیز نکردي...«)حسن   -کشتی  

 کردن است. خاموش مکنیه ازي استعارهالگو و به هر روي، کُشتن شمع یک کهن

 

 بحث دوم: به در بردنِ شمع. 2 .2

هاي غزلیات سعدي متوجه خواهید شد که شارحان یا به دلیل با مروري کوتاه بر شرح

اند.  توجه بوده اند، یا به برخی لغات موجود در این بیت بی را شرح نکرده   انگاري  بیت، آن ساده 

:  1389( و جهانبخش نوروزي )رک. سعدي،  745:  1377رهبر )رک. سعدي،  خلیل خطیب 

انگاشته 159 ساده  را  بیت  غزل،  این  شرح  در  درباره (  و  نداده اند  توضیح  آن  کاظم  ي  اند. 

( فقط به  1138ب:  1390(، فرح نیازکار )رک. سعدي،  977:  1380نیسی )رک. سعدي،  برگ 

الدین اسکندري در شرح این بیت نوشته است:  اند. بهاء معنا کردن »ُکشتن شمع« اشاره کرده 

(؛  593: 1374نسازد« )سعدي،  ي ما آگاه »تا شمع با نور خود، همسایه را از بودن تو در خانه 

نویسد: »فاعل جمله، شمع است یعنی تا وجود   می   ي غزلیات سعدي گزینه حسن انوري در  

(؛ عقدایی  134:  1371ي ما آگاه نکند« )سعدي،  شمع  روشن، همسایه را از بودن تو در خانه 

و خاموش کرد تا    گونه توضیح داده است: »باید شمع را از این خانه بیرون برد این بیت را این 

 (. 1333:  1386ي مایی« )سعدي،  به همسایه نگوید تو در خانه 

شرح  ينکته در  بیت  این  تفسیر  و  معنا  در  که  مشاهده  مهمی  سعدي  غزلیات  هاي 

خاموش   شودمی به  اغلب  که  است  کرده آن  اشاره  شمع  نکته  کردن  این  به  توجه  و  اند 

« و اما کسانی که به  و کُشتن  ه به در بردناز این خانصورت نگرفته که چرا »شمع را باید  

 اند:گونه توجیه نمودهاند، اینکردهاشاره بردن شمع بیرون

سؤا  همین  رابع  شیخ  به  معروف  اصطهباناتی  پاسخ  محمدباقر  چنین  و  مطرح  را  ل 

روي محبوب که نزدیک آن است    ي، شعلهاگر شمع را در خانه خاموش کننددهد: » می
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  ي که هرگاه شمعی را خاموش نموده و بالفاصله شعله چنان  ،کندرا روشن میمجدداً آن

شمع سرایت کرده    يپیه متصاعد محترق شده و به فتیله بخار ،کبریت را نزدیک آن بریم

روشن اال مجدداً  پس شمع را باید دور از کبریت خاموش کرد و    ؛نمایدرا روشن می  آن

جا شیخ سعدي تأثیر شدید پرتو روي محبوب را به صورت این حالت  گردد. در اینمی

  «صورت و معنی را مبرهن داشته است  طبیعی درآورده و توافق اجزاء عالم کون یا تطابق 

 . (34:  1328)روانشاد، 

  رو وقتی که آن شد از ایننویسد: »شمع ایران از پیه و موم تهیه میسیروس شمیسا می

است. معمواًل شمع را از اتاق بیرون   دادهکردند، دود بسیار و بوي بد میرا خاموش می

است و تأمل    درخوراین سخن    .(762:  1377)شمیسا،    کردند«بردند و خاموش میمی

 ذکر است: شایانجا دو نکته اما در این ؛راه نیستبی

شده، مانند این بیت  ساطع می: این بوي بد و دود در حین سوختن نیز  کهآن   نخست 

هاي شاهانه در حال  روشنی نیز پیرایه،  هاي معمولی برخالف شمعدهد شمعکه نشان می

 اند:گاز و دود داشته

 همممایی بمممه دسمممت شممماهانهشممممع
 

 خمممالی از دود و گممماز و پیرایمممه 
 

 ( 160: 1385)نظامی،  

 کردن شمع در هنگام روشنی است: به دودیا بیت زیر ناظر 

 کن که هر شب تا به روزاحتراز از دود من می
 

 ها سوزان و گریانم چو شمع در بُن محراب
 

 ( 203: 1336)سلمان، 

هاي خوشبو مثل شمع کافوري یا  در محافل ویژه و عاشقانه معمواًل از شمع  که:آن   دوم

 کردند: عنبرین استفاده می

 ز هممر کشممور کممه برخیممزد چراغممی
 

 ایمماغیدهنممدش روغنممی از هممر  
 

 جا عنبمرین شممعی دهمد نمورور این
 

 ز بممماد  سمممردش افشمممانند کمممافور 
 

 ( 447: 1389)نظامی، 
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را نداشته،  و اگر کسی شبهه آورد که شمع خوشبوي گران بوده و هر کس توان خرید آن  

که در  کردند، چنان سوز استفاده می باید گفت شمع عمومًا گران بوده است و فقرا از چراغ پیه 

آمده است: »و گویند در بندگی ایشان هرگز شمعی ور نکردندي، به غیر از    العارفین مناقب 

چراغ، ُبزر )مفرد ابزار( نبودي و گفتی هذا للملوک )شمع( و هذا للصعلوک )چراغ(« )افالکی،  

 (؛ یعنی شمع براي شاهان است و چراغ براي درویشان. 437:  1375

 اما مروري بر شرح این بیت: 

گوید که »باید شمع را از خانه بیرون بردن و کُشتن« حتماً دلیلی منطقی  ي میاگر سعد

  ، «همانکمیل وزن نیست. در ادبیات فارسی »مدارد و »از این خانه برون بردن« صرفاً براي ت 

پس با توسل بر همین تفکر است    ؛شده استمیزبان شمرده می  ينور، چراغ و شمع خانه

 کرد که:یمی این بیت خودنمایی میهاي قدکه در پذیرایی خانه

 ام خانه  منور   شد  مهمان  ي رو   فروغ   از
 

 1امپروانه  من  و  شمع  مهمان  و  فانوس  امخانه 
 

 (50: 1366)حمیدي، 

هر  رسمی داشتند که    (نقاط دیگر   مردم و شاید  )نواز شیراز  همانمردم ماز سویی دیگر  

،  پیش نیز هنوز پایدار بوده است و آنولی تا چندي  گیر نشده بود،  چند عمومی و همه

به   میزبان یا میزبانان  ،شدویژه در شب دعوت می ههمان خاص و عزیزي بکه وقتی م این

با ورود با این پیام که  ،شدندکردن شمعی وي را پذیره میرفتند و با روشناستقبالش می

خانه و    يتو  است  شده  منور  م ما  که  زمانی  داشتتا  خامشمع    ،همان حضور  وش  را 

 همان:کردند حتی در زمان خواب منمی

 دار جان قدسی را به نور عشق صائب زنده
 

می  را شمع  خفته  میهمان   بالین  به   باید 
 

 ( 119: 1374صائب: )

کرد، شمع را با وي تا جلو در خانه و حتی بیرون  که مهمان قصد عزیمت می و هنگامی 

ي ما تاریک  کردند، تا به وي بگویند با رفتن تو خانه بردند و پشت سر او خاموش می در می 

 گوید: رونق شده است. انگار که صائب همین سخن شاعرانه را به مهمان خود می و بی 

 شد جهان بر چشم من با رفتن جانان سیاه
 

 برد با خود میهمان من چراغ خانه را  
 

 ( 124: همان)
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است؛ چرا که سعدي از فرهنگ مردم  شکی نیست که سعدي به این عادت نظري داشته  

کند، درست همان  بین است و آنچه در نظر او جلوه می بسیار بهره برده: »سعدي شاعري واقع 

 (. 261:  1369ي مردم نیز با آن مأنوسند و محشور« )ناصح،  چیزهایی است که عامه 

آثاري  1340)متولد    محمود سپاسدار   اصطالحات   و  هاواژه  فرهنگ مانند  ( صاحب 
مصاحبه 1397)   يشیراز  طی  نویسنده   اي(  سطور    يبا  استاین  »شیرازيگفته  که  :  ها 

خصوص در شب بر  ههمانی ویژه و عزیز بمچون   ،نوازي شهرت داشتندهمیشه به مهمان

در صورت تمکن، در کنار لوازم روشنایی دیگر از شمع کافوري نیز    ،شدها وارد میآن

کرد. پس  ینمود و هم فضاي منزل را خوشبو متر میه را روشنبردند که هم خانبهره می

کردند و حتی در عزیمت آن مهمان  عزیز، شمع را خاموش می  ياز پایان مهمانی و لحظه 

 ؛ 2شفاهی(  ي مصاحبه)  نمودند«می   همان شمع و الله مهمان را بدرقه  کوچه تا مسافتی با

بیرون برد و خاموش  د شمع را از این خانه  »بای  توان بیت را چنین معنا کرد:بنابراین می 

ما    ي از خانهتو    ،خارج از خانه خاموش شده  ،که همسایه تصور کند چون شمعکرد تا آن

 «که هستی؛ در حالیايرفته

 

 بحث سوم: »تا به همسایه یا تا که همسایه«؛ »نگوید یا نداند«؟  .3 .2

هایی است. در تصحیح غالمحسین  بیت مذکور در نسخ خطی مختلف، داراي اختالف

اساس »آل«، در متن آمده و »به در  ي مایی« برتا به همسایه نگوید که تو در خانه یوسفی » 

نوشت  »آ«، »تا که همسایه  نوشت  »پر«، »تا که همسایه نگوید« را از دستکردن« را از دست 

 »ت« به عنوان بدل  نوشت نوشت  »پ، د، پر« و »تو همخانه« را از دستنداند« را از دست 

 . (195: 1385سعدي،  رک. )است  آورده

متن  در غزل  در  بیت  این  تصحیح شده  اسماعیل صارمی  اهتمام  به  که  هاي سعدي 

تا که همسایه  اصلی به شکل »تا به همسایه نگوید« آمده و اختالف نسخه در پاورقی » 

ا به شکل »تا  حسن انوري آن بیت ر  .(290:  1376سعدي،  رک.  )نگوید« ذکر شده است  

ع  ا ابوالقاسم حالت مصر  .( 134:  1371سعدي،  )رک.    به همسایه نگوید« ذکر کرده است
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:  1345)سعدي،  «  مایی  ي»تا که همسایه نداند که تو در خانه دوم را چنین ضبط کرده:  

چنین قید  مذکور در متن این  ع ابه تصحیح حبیب یغمایی مصر  غزلیات سعديدر    .(922

 . (367الف: 1390، « )سعديمایی  يسایه نگوید که تو در خانه»تا به همشده است: 

ي  مده و در مقابل این بیت، در حاشیه آ   «تاشکند و هند »تا که همسایه نداند  يدر نسخه

 راست:  ]تبریزي[الدّینموالنا همام ،آلمان به خط دیگري آمده است ينسخه

 کُشتن شمع چه حاجت بود از بیم رقیبان
 

 مایی   يبگوید که تو در خانهنور روي تو   
 

 (108: 1355یغمایی،   .؛ رک117الف: 1390)سعدي، 

ي  توان به این نتیجه رسید که شاعران، فتیله اند: »می بهمن رضایی و منوچهر تشکري آورده 

اند، به همین دلیل است که در اشعارشان شمع را  را زبان شمع نامیده   ي آن سوزان و شعله 

آید اگر  نظر می (. با این اشاره به 74: 1393اند« )رضایی و تشکري، غّماز دانسته چین و سخن 

نویسان و مصححان  نمود، شاید دلیل تغییر برخی نسخه تر می »تا به همسایه نگوید« بود منطبق 

براي انتخاب »تا به همسایه نگوید« همین تعبیر زبان شمع و آوردن فعل نگوید در جمله بوده  

که در ادبیات فارسی »گفتن« تنها به معناي »به زبان راندن« نیست؛ بلکه »نگوید«  ی است؛ در حال 

که گویی و گوییا به معنی پنداشتن و  رود؛ چنان کار می به معنی »تصور نکند« و »نپندارد« به 

: ذیل گویی( آمده است. در بیت زیر از ناصرخسرو »چه  1377گمان کردن )رک. دهخدا،  

 پنداري؟« سابقه دارد: کنی؟« یا »چه می تصور می   گویی« به معناي »چه 

 چه گویی از چه او عالم پدید آورد از لؤلؤ 
 

 که نه مادت بد و صورت، نه باال بود و نه پهنا
 

 ( 1:  1370خسرو، )ناصر

در علم تصحیح متون، این یک اصل است که ناسخان تعبیرهاي دشوار را در صورت  

ي  کنند؛ پس در موقعیت برابر ترجیح با کلمه تعبیرهاي آسان بدل می نکردن، به  درست فهم 

تر است که در اینجا همان »نگوید« ترجیح دارد. اگرچه محمدعلی فروغی در پاورقی  سخت 

ترین نسخ گرفته  ها عمومًا »تا که همسایه نگوید« آمده و متن از قدیم نویسد: »در نسخه می 

ي اقدم، اصح نیست و همان »عموماً« که ذکر  ظر، نسخه (؛ اما به ن 705:  1375شده« )سعدي،  

 تر باشد پس »تا که همسایه« و »نگوید« اصح است، بدین قرار که: کرده صحیح 

 شمع را باید از این خانه برون بردن و کُشتن
 

 مایی   يتا که همسایه نگوید که تو در خانه 
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 گيری نتيجه. 3

تر  ي مایی« صحیح که همسایه نگوید که تو در خانهتا  با این تفاصیل، مصراع دوم به شکل »

میمینظربه چنین  بیت  معنی  و  خرسد  این  از  را  شمع  »باید  که:  و  شود  برد  بیرون  انه 

ارج از خانه خاموش شده تو از  که همسایه تصور کند چون شمع خخاموش کرد تا آن

 .«که هستی؛ درحالیايما رفته  يخانه
 

 یادداشت
 بیت نامعلوم است. . شاعر این  1

 گر بوده است. ي همین مقاله، مصاحبه. نویسنده2
 

 منابع 

 . تحسین یازیجی، تهران: دنیاي کتاب. العارفین مناقب (.  1375افالکی، احمد بن اخی ناطور.) 

 . 83- 81،صص 121ي ، شماره رشد آموزش (.»درنگی در ُکشتن آتش«. 1396پور، عباس.) حسن 

 .51- 49  صص ،11يشماره ،رشد ينشریه میزبان«. –»میهمان  (.1366حمیدي، جعفر.)

  دانشگاه :  تهران ي،  د ی شه   دجعفر ی س   و   ن ی مع   محمد   نظر   ر ی ز .  نامه لغت (.  1377.) اکبر ی عل   دهخدا، 

 . تهران 

 تهران: روزبهان. ،5. جتاریخ اجتماعی ایران .(1384راوندي، مرتضی.)

  ه شمع و بازتاب آن در شعر فارسی«. »نگاهی ب  .(1393منوچهر.)  ایی، بهمن؛ تشکري،رض

 .85-67، صص 25ي ، شمارهبهار ادب

 موسوي.  ي. شیراز: چاپخانه اي از آثار شیخ رابعشمه. (1328تقی.)روانشاد، محمد

محمود.)سپاسدار   پژوهشگاه تهران:    .يرازی ش   اصطالحات  و  هاواژه  فرهنگ  .(1397، 

 ي.گردشگر  و یفرهنگ راثیم

 به کوشش ابوالقاسم حالت، تهران: علمی.. کلیات سعدي .(1345الدّین.)مصلح سعدي، 

 قطره. شرح حسن انوري، تهران:  .غزلیات  يگزینه .(1371) .____________

 الدین اسکندري، تهران: قدیانی. شرح بهاء  غزلیات. .(1374) .____________



ـ ـــــــــ زادهتصحیح و توضیح بیتی از سعدی: .../ محمدهادی خالق  283  ـــــــــــــــــــــ

 

 تصحیح محمدعلی فروغی، تهران: میالد. .غزلیات .(1375) .____________

. تصحیح اسماعیل صارمی و حمید مصدق،  هاي سعدي غزل (.  1376)  . ____________ 

 تهران: قدیانی. 

 رهبر، تهران: مهتاب. ، شرح خلیل خطیبدیوان .(1377) .____________

 نیسی، تهران، فکرروز. توضیح کاظم برگ  .غزلیات .(1380) .____________

 . تصحیح غالمحسین یوسفی، تهران: سخن. هاي سعدي غزل (.  1385)   .____________ 

  شرح تورج عقدایی و محمدرضا برزگر  . هاي سعديغزل   .(1386) .____________

 خالقی، تهران: زوار. 

 . شرح جهانبخش نوروزي، شیراز: کوشامهر.ي غزلیات برگزیده (.  1389.) ____________ 

پژوهشگاه    .غزلیات  .الف(1390)  .____________ تهران:  یغمایی،  حبیب  تصحیح 

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 شرح فرح نیازکار، تهران: هرمس.  .غزلیات .ب( 1390) ____________

 علیشاه.به سعی منصور مشفق، تهران: صفی .دیوان .(1336الدین.)سلمان ساوجی، جمال 

 هران: فردوس.، ت2. جفرهنگ اشارات .(1377سیروس.)شمیسا، 

 تهران: فردوس. .نقد ادبی .(1380). _________

 .نگاه: تهران ،1ج ،منصور ری جهانگ اهتمامبه. وانید .(1374.)یمحمدعل ،صائب

تهران: پژوهشگاه علوم   .نماي غزلیات سعديفرهنگ واژه  .(1379).دختصدیقیان، مهین

 انسانی و مطالعات فرهنگی. 

 . تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی. روایت پهلوي(. 1367میرفخرایی، مهشید.)

مقاالتی  : مجموعهذکر جمیل سعدي(. »سعدي و فرهنگ عامه«.  1369ناصح، محمدمهدي.)

 رشاد اسالمی. انتشارات وزارت فرهنگ و ا تهران: سازمان چاپ و  ي سعدي،درباره

 .تصحیح مجتبی مینوي و مهدي محقق،تهران:دانشگاه تهران. دیوان (.  1370ناصرخسرو، ابومعین.) 

 .قطره: تهران ان،یدیدحمی سعسعی  به .کری پهفت .(1385.)وسفی بن اسیال ،ینظام

 . قطره  :تهران  ان،یدیدحمیسع  سعی  به  .نیریش  و  خسرو  (.1389.)____________________

 .112- 106، صص  332ي  ، شمارهیغما(. »موالنا صائب«، تهران: 1355.)حبیبیغمایی، 


