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چکیده

دیربفازدرشفبرشفاعرانعفر ،از،روتصفاویروونفاوونهایمختلف وبفاتبفابیستایشبادهبهشیوه

ایتفازه،بفهنننمفووسفامانعباسفیۀتبفاردور،شاعرایرانیکهابونواساستبودهرایمکرمایهدرون

بیشترینتأثیررا،منوچهریدامغانیوحافظ،شاعراناد پارسیازسراییشد.هیارخمروذبخشیدوبنیان

کاربردنندراد عربفیوۀوتاریخچ«باده»ۀواژۀنخستدربار،اوورفتند.دراینمقالهازدراینزمینه

هفاننتببیراتمشترکابونواسوحافظباذکرشفواهدوسپسبهاختصارکاوشیصورتورفته،فارسی

باتوضیحهانننمونهاز19ابونواسازشرا استکهۀتببیراتویژمقاله،.سومینبخشاستشدهبیان

اسفت.بخفششفدهاسفتخراجهانننمونهاز11کهاستحافظۀتببیراتویژ،چهارمبخشو،بیانشده

تشبیهاتوتوضیحاتمشترکابونواسوحافظازبادهاستکهبهنوردنششنمونهبسندهمقاله،پنجو

هایفلسفییوبهبازتا نموزهدردیوانحافظاجماالًبررسیشدهونیز«باده»هوودرپایانمقالهشده،

ایفنۀتشابهوتمایزاندیش،وسرانجامدربخشنتیجهاسترفتهعرفانیبرخمریاتایندوشاعراشارتی

.استشدهدرسیزدهبندبیان،دوشاعربزرگ



،تشابه،تمایز.،شرا ،مقایسهخمریهابونواس،حافظ،:هایکلیدیواژه
                                                           

e.taj37@yahoo.com:مسئولۀنویسندۀرایانام. 1



 1939،پاییزوزمستان1،شمارۀ9سالپژوهشنامۀنقدادبیوبالغت،/11

مهمقد.1

درعربفی«شفرا »ۀکلمۀوترجم(1901:1/999)مبین،بودهbātakهلویدرپ«باده»ۀواژ

هادرجشناستوداشتههارواجقومۀوارانکهندرمیانبیشترینزیازروخواربادهاست.

نوشیدند.ومراسومذهبیمی

درسفتیبه،کردهکش رانورچهکسیوکجاوچگونهاینمایعشگیتبارکهنخستاین

سفتکفهکشفتنخستینکسفیا،النوعباده،ر دیونیزوس،ست.دراساطیریونانروشننی

تفاکرادرخفت،وایرانیفانباسفتانیونانیان.(1930:1/192)پیر،استتاکرابهمردمنموخته

.افشانندهاییبهخاکمیجرعه،وساریهنگامباده،دانندوبهیادوپاساوورجاونداومی

هاوفرضیهتحقیقۀ.پیشین1

ایدردهفدتحقیفقجداوانفهوجودرمنابعتطبیقیاد عربیوفارسی،نشفانمفیجست

هادرذهننویسفندوانایفناستواینپرسشنواسوحافظصورتنگرفتهستاییابوباده

سطورمطرحبود:

ستاییابونواسچهتیاوتیباشاعرانپیشیناد عربیدارد؟.باده1

ستاییتیاوتدارندیانه؟بادهۀاسدرشیو.حافظوابونو1

استیانه؟.حافظازاشبارابونواساستیادهکرده9

هاییباهودارند؟بیانوتوصی باده،چهتیاوتۀ.درشیو9

.اشتراکاتدوشاعرکداماست؟9

ستاییبرایحافظهدفبودهیاابزار؟.باده3

 استیانه؟ کردهنمادینازشراۀ.نیاابونواساستیاد0

هابودکهبهنوشتناینمقالهمبادرتکردیو.برایپاسخدادنبهنمایراینپرسش

انففد.دراختفراعشفرا رادراسففاطیرایفرانباسففتانبفهاففرادوونففاوونینسفبتداده

عوفیجوامعالحکایاتودر(1993:131،داوودپور)،پدرجمشید،یونگهان،هایاوستاسروده

ولی،استخستینمخترعبادهجمشیدن،(1929:111)واشبارمنوچهریدامغانی(1909:91)

نکفردهودرداسفتانهوشفنگموضفوعایبهاینفردوسیدرداستانجمشیدهیچاشاره

فکهقبلازجمشیدمی :1990)خیفام(1909:99)فردوسفی،استازبادهسخنراندهفزیسته

بفه(1939:919)وراوندی،حاکوهرات،اختراعننرابهشمیرانۀخیامنوروزنامدر(21ف39
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اندکهننبادهدانستهۀکنندهوشیطانراکش درروایاتاسالمیاست.کیقبادنسبتداده

.(1932:391؛دمیری،1991:111)بلبمی،راازانگورورفتوبهقابیلداد

شفرا ومافامینانتبیفینکفرد،تفوا رادقیقفاًنمفیکهمخترعوکاش شربااین

اند.وتصاویربسیارزیباییازنننفریدهبودهشاعرانعر وایرانۀمایدستننووناوون

افتخفارننفانۀسخترایف ومایف،نشینانوشاعرانجاهلیوساریدرمیانبادیهباده

ادشدبنعنترهننانۀنمون؛دانستندمیسوارکاریودلیریۀاستوننراهنریدرردبوده

تفا:)بیوعبیدابرص(99تا:)بیبنعبدةطرفو(1119:109)ربیبهبنابنولبید(1112:31)

واعشفای(131)همفان:وعدیبفنزیفد(1923:1/113)افرامبسفتانی،وعمروبنکلثوم(93

اشرانمونفهکهاست،البتهدرایرانباستاننیزچنینبوده.هستند(1919:03)اعشفی،قیس

رسفتوازننجاکفهداستاناسفت؛ونندرنغازدید«رستوواسیندیار»داستاندرتوانمی

پهلفواننوشفیجهفانودواسیندیارازبادهراسیندیارمیورددوبهسراپردۀبرمیشکارواه

شود:زدهمیبسیارشگیت

وسفففارمفففیدیفففاجفففاممفففیبیفففاور



کفففهکشفففتیبکفففردیبفففراوبفففر،وفففذار

 دبففففهیففففادشهنشففففاه،رسففففتوبخففففور



بففففففرنوردازننچشففففففمۀزردوففففففرد

(1909:3/139)فردوسی،  

رنفگ،کفودرشبرشاعران،امبودنشرا حرستاییبهدلیلباده،پسازظهوراسالم

مربوط،ازننسخنرفتهفهمچونحسّانبنثابتفمخارمواوردراشبارشاعرانِ،شد

.(1919:09)نا:حسانبنثابت،ستبهاشبارپیشازاسالما

سفتاییدوبفارهرونفقبفاده،کردنفدوساریمیخودنشکارابادهامویکهخلیا،ۀدردور

نفا:اففرامبسفتانی،)اشباریدرتوصفی بفادهداردبنیزیدکهخودخلییهبود،یافت.ولید

.(993و1339:199اخطل،نا:)ستاترینشاعرایندورهاستباده،واخطل(1923:1/199

وراییبودوبصرهکهشهردانشوفرهنفگلذتباریوبندوبیۀدور،روزوارعباسیان

خواریهایبادهبزمۀشییت،ایندورهۀشاعربرجست،دداشت.ابونواسهایمتبد،میکدهبود

شرا وتصاویرووناوونننرادرسخنخویش،شاعرانۀوبیشازهمجوییبودولذت

اننناندرویکیازندیم،وامینعباسیداد.اویکیازستایشگراندربارهارونمیتا باز
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سفتاییوبفادهۀشفرا تصفویرنفرینیکفردکفهسفکۀایدرباربهاندازهپیماییبودوباده

البتهاین،بفدانمبنفینیسفتکفهاشفباردرشبرعربیبهناماورقوخورد؛سراییخمریه

ۀینهنر،ابتکارویفژهاراوبهاتتاشماامینخمریتهیاست،بلکهعل،ازشاعراندیگر

هفابفادرچامفههاننمبانیخمریونوردنوبازتاباندنمستقیوۀدروردنوریهماوست

بارعایتوحیظوحدتموضوعیوپیوندمبنایی،سابقههاینوظهوروبیتصویرهاونرایه

فقطدرتشبیبقصایدشفانازبفادهسفخن،پیشیندرمحورعمودیابیات؛یبنیشاعران

ایبفودهبفرایمقدمفه،،بلکهاینکفاراستبودهستایشبادهننناناندوهدفاصلیویته

بفادههفدفغفایی،کفهبفرایابونفواسمانندفخرورثاومدح،درحالیاصلیهاییهدف

ننۀهفارادربفارتفرینتصفویرهاوتشفبیهنمفدوزیبفاترینوبفدیعبهشمارمفیستایش

شود.استکهدردیوانهیچشاعریبهنناندازهوبهننزیباییدیدهنمینفریده

هاونخستبهنام،نواسوحافظابنهایتصویرهایشرا درسرودهۀپیشازمقایس

شود.دیدهمیکنیوکهدردیوانهردوِایشانیراتووناوونیاشارهمیتبب

نواسوحافظتببیراتمشترکابو.9

مُدام.1ف9

:1300)بطفرسبسفتانی،بهمبنیامتدادواستمراراسفت«دَوْم»،)=شرا (ةمدام/مدامۀریش

تفاازتیدرخفوبمانفدشرا نناستکهن انگفوربایفدمفداطالقننبرۀانگیز.(911

:(1301:9/199)شریشی،وششننکاستهشودج

سفففجدَالملفففوکُلفففذِکْرِهاةدامفففومُ



یحِباألسفففما ِجلَّفففتعفففنالتَّصفففر

(1112:12،)ابونواس

فراترازنناستکهننیادشود،پادشاهانبهسجدهدرنیند،شرابیکهچونازترجمه:

بهتوصی درنید.

ایفومادرپیالفهعکفسرییفاردیفده



خبففرزلففذتشففر مففداممففاایبففی

(1931:3،)حافظ

/بنتالبنب/بنتکَرْمالبنبةابن.1ف9

ابونفواستببیرهفایوونفاوونازنن.(1300:000)بطرسبسفتانی،انداستبارهازباده،سههر

.بفه(92)همفان:«البنفبةابنف»(،113)همان:«بنتکرم»،(11)همان:«ببضبناتالدهقان»دارد:
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رودکفینخسفتدراشفبارکفهف«دختررز»(1939:1/993)اهور،ومانیکیازپژوهندوان

اریبردهفورداسترفتهسمرقندیوپسازنندراشبارمنوچهریوخیاموحافظبهکار

و(991و993)همفان:بفارده،درشبرحفافظاینکلمهکاربرد.استازهمینکلماتعربی

بیشازشاعراندیگراست.

خَطبْنَففایلففیالففدنهْقَانِبَبففضَبناتِففهِ



خِففدْرِهِ،الکُبْففرینَففامِففنْهُنَّ،فففیفَزوّجَ

(1112:91،)ابونواس  

تفریندختفراونیفزبفزرگیکفیازدختفراندهقفانراخواسفتگاریکفردیو؛ترجمه:

 رابهنکاحمادرنورد.نشینشپرده

مستوریکفرددختررزتوبهز!دوستان


دستوریکفردهکاربومحتسبشدبرِ
(1931:123حافظ،)  

.عجوز9ف9

ورفتهشدهومبنیمشهورننپیرزناستکهازبیشترکارهفاناتوانی()=جْزاینواژهازعَ

)شریشفی،اسفتشفرا یکیازمبفانیمتبفددننو(1300:903)بطرسبستانی،ناتواناست

امفاشفرا راذکفرکفردهعجفزمبنیبفرای31(1900:11/19031).دهخدا(1301:9/190

بهکاررفتهکفهبفه«رنگپیرول»جاینننیامدهوبه«عجوز»،است.درشبرحافظنیاورده

همانشفرا فاستشدهیزازننهایدیگرینچندبرداشتهرفپژوهانبزرگنمرحافظ

.(1999:101مرتاوی،؛1999:132کو ،نا:زرین)است

ةولکففنعجففوزاً،بنففتکِسففریقدیمفف



قففدد َّفففیطینهففاالحِلْففوُةمُبَتفففَّقَ

(1112:993)ابونواس،  

وعتیقفه،کفهصفبرونلودسالکهدختفرخسفرواسفتوروزوفارترجمه:شرابیکهن

.وماندهاست()روزواریدرازدرخُاستالیاستخوانشخزیدهشکیباییدرالبه

پوشفانزرقولرنگمنانفدرحفقاپیر



هفابفودرخصتخبثندادارنهحکایت

(1931:919)حافظ،

.الطال9ف9

انگفورکفهۀفشردۀجوشید»(9/032ف9:تا،بیپور)صیی«سیکیومیپخت وویندننرامیکه»

انفدایشطالویتهظاهرزیبفقطبهدلیلهاشرا را؛ووروهیازعر استشدهسومننبخاردو

عصیرانگور،انواعطالۀوازجمل»(1300:993)بطرسبستانی،«تننارزشمندباشدنهاینکهماهی
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چنانکهدوثلفث،کنندننراطبخمی،واهپیشازغلیاننن،ریزندطبوخیاستکهن درننمیم

.«(1900:11/19922)دهخدا،«نبرودویاثلثننباقیبماندن

لَمّففاوتففوْنیبکففأسِمِففنْشَففرابِهِوُ



یُففدْعَیالطفففَّال َصَففلِیباً،غیففرَخَففوَّارِ

(1112:121)ابونواس،  

اندنفدکفهخوایازشرابشانرابهمندادنفد،ننراطفالمفیگامیکهپیالههنترجمه:

تأثیروقدرتمندبود.انگیزوپُربسیارمستی

است:،همینمبنیباایهامنمده(1931:331)درشبرحافظ

امیوپختهشودهرخفعشقکزمیزان



ورچهماهرمافاناسفتبیفاورجفامی

 .نبیذ9ف9

انگور]ۀاندبهمبنیفشرددانستهدورانداختن()=نَبْذۀازریشرااینواژه،پژوهانعر لغت

و(1300:209)بطرسبسفتانی،تاغلیظشودوبهجوشنیدافکنندکهدرخمره[یاخرمایا...

یفنواژهکفهادرحفالی،(9/1111فف9تا:بیپور،)صیین افشردهکهازحبو وجزننویرند

محمدحسفینبفنخلف )برهانقاطعوبهتصریحمبیندرپانوشتفرهنگتباراستفارسی

کفهبهمبنیمشرو است،فدرپارسیباستانفnipitâصورتیاز(1991:1110،تبریفزی

،وبهتصریحیکیازپژوهنفدوان(1900:19/9313)دهخدا،وویندبهننبگنیوبوزهنیزمی

ونوشفیدناستجویافقاعدرمذهبحنییهپاکنندن الکلاستکهمانوعیشرا کو

.(1990:339؛امامشوشتری،1939:1/291اهور،)ننمباح

بففففففففاعَراحففففففففاًبِنبیففففففففذ 



هکفففففففذابیبفففففففاًخسفففففففارَا

(1112:129)ابونواس،  

نوراست.ایزیانشرا رابهنبیدفروخت؛واینمباملهترجمه:

رسیدمژدهکهنمدبهاروسفبزهدمیفد



یهوربرسدمصرفشولاستونبیفذوظی

(1931:939)حافظ،  

.راح3ف9

بطفرسبسفتانی،؛1301:9/123)شریشفی،بهمبنیشرا استشادمانشدن()=رَوْحۀازریش

اشراکفهبفادهغفورابزدایفدونوشفندهشایدبهدلیفلاین.(1939:1/921؛اهور،1300:990

نرامشبخشد.
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الففرَّاحُسُففحْرَ ً،بففاکرَصففدْق ونففدمانِ



اللسفانُ والالقَلْفبُفأضحی،ومامِنْفهُ

(1112:93)ابونواس،  

تبهشرا نشست.ظهرفرارسیدوازشد[بامن]وندیمیراستینکهپگاهانترجمه:

.توانستسخنبگوید(کردونمی)چیزیاحساسنمیزبانوقلبیبرایشنماندهبود،مستی

مفندورمبفادلبللبشکفزلفبۀباد



؟کیسفتدهپیمانۀپیمانوراحروحکه

(1931:191)حافظ،  

.صهبا0ف9

که(1933:131)زمخشری،استوونه(سرخیِسیاه)=صَهَبۀصهبوازریشثاَؤنماینواژه

رود؛ویکفیازانگورسپیدنیفزبفهکفارمفیۀیاافشر[رنگانگوریسری]بهمبنیشرا 

پفور،؛صیی1300:911)بطرسبستانی،ستنهادویرنگننا،ایننامۀانگیزهایشرا ونام

.(1999:990)ادیبطوسی،اندننرابهمبنیسیکیدانستههوبرخی.(1/011ف1تا:بی

فقلففتُلففه:اسْففقِنیصففهبا َصِففرْفاً



دُکالسنفففففراجِیذامُزِجَفففففتْتَوَقففففففَّ

(1112:20)ابونواس،  

ولرنگیمستکنکهوقتیبان نمیختفهنا ِمراازشرا ِ:ویتوبهاو،پسترجمه:

.شود،همانندچراغیبرافروختهوردد

هفادفتفرمفادروفروصفهبابفودسال



رونقمیکدهازدرسودعفایمفابفود

(1931:919)حافظ،  

.رحیق2ف9

مفییفا»(1933:190)زمخشفری،«،ابشرببذا الحریقرّحیقعر ووید:یاشار ال.شرا نا »

؛بطفرس1/990فف1تفا:بفیپفور،)صیی«دُردنمیغیاصافیبیننیاخالصبیترینوبهترینخوش

.(1300:110بستانی،
نَففزنهصففبوحَاَعَففنْمَقففالِالبُففذَّلِ



السَّلْسَفلِ یلففَّاففیالرَّحِیفقِ ماالبفیشُ

(1112:912)ابونواس،  

؛پفسوومکن(و)باننانویتمتگرانپاکوردانشرا پگاهتراازسخنمالترجمه:

زندوانیچیزینیستجزنوشیدنشرا نا وخناوووارا.

ستجامخاطردردورنص عهداصافی



وصفییمِفنالفزاللِ فاسقِنیرَحِیقاً قُوْ

(1931:311)حافظ،  
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.مروّق3ف9

تا:پور،بیصیی)وجزنناستبهمبنیپالودنوروشنوردانیدنشرا اسومیبولترویق

بیدزوال،برایصافکردنشرا ».(1300:931؛بطرسبستانی،1933:129؛زمخشری،1/929ف1

رادرکیسهکردهوظرفیدرزیرننوذارندوشرا درننزوالریزندکهاززوالوذشفتهدرنن

:1900)دهخفدا،«ظرفریزدوصافیشدهدرظرفنیدورنگشدرکمفالسفرخیوصفیاشفود

مراجبهباوجود؟استبودههانیزچنینیانعر مکردنبادهدرصافۀنیاشیو.(2/11033

:1923؛زبیفدی،1919:1/312شفرتونی،الخفوریال؛1939:11/991منمور،)ابنبهمنابعمبتبرلغت

پاسخاینپرسشبهدستنیامد.،(3/11

ودِرْهَففففاعلینففففاقَبْففففلونْنَتَیَرَقففففا



وهففاتِاسففقِنیمِنهففاسُففالفاًمُرَوَّقففا

(1112:109)ابونواس،  

نفا وۀکهازهوجفداشفویو؛بفادبرمابهوردشدرنور،پیشازننشرا راترجمه:

پالودهرابیاورومراازننسرمستکن.

رنداننهبهحرمتنوشدۀشاهاورجرع



قنکنفیوالتیاتشبهمفیصفافمفروّ

(1931:092)حافظ،  

.تریاق11ف9

)=سَبُبیبهمبنیthêriakaازیونانیِ»است:نوشتهبرهانقاطعدرمبین.استمبرّ تریاک

محمدحسینبفنخلف )«ودراصلبدینمبنیاست:ضدّوزشدرندوانجانوردرنده(:منسو بهسبع

.(1939:1/129)اهور،«زهراستداروییمرکبازچنددارووضدزهر/پاد».(1991:939،تبریزی

قففففففدباتَیَسْففففففقینیدِرْیَاقَففففففةً



سَفففالَتْمِفففنْاقبْرِیفففقِفِفففیالْجفففامِ

(1112:109)ابونواس،  

ریخت.مراازشرابیسرمستوردانیدکهازابریقدرجاممیترجمه:

زل توبخسفتمارسردلماراکهز



تریفاکانفدازۀازلبخودبفهشفیاخان

(1931:991)حافظ،  

اندتاازنیوذریختهدهانرادورمیون مکیدندمیمحلماروزیدویرا،ویتنیاست

شوقرامفاریدانسفتهکفهدلجلوویریکنند.حافظویسویمبوبدنخودزهربهخون

دلدادهۀبهترینبادلبمبشوقاستکهالبتهخود،«تریاکۀخانیاش»انیشزدهوعاشقر
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ابتمبناییدارد:شودکهبااینبیتقردهنغازمیمطلعغزلنیزباباودارویدرداوست؛

زرن طربنفاکانفدازۀخیزودرکاسف



انفدازسرخاکۀترزانکهشودکاسپیش

(1931:991)حافظ،  

الدنّالدنّ/روح.دم11ف9

درنفگنمفوکفوکفوبفهصفورترسدکهجاندارانگاریدرباورپیشینیاندستبهنمرمی

دیفدهاوسفتانندرایبسیارپررنگاسفتکفهنمونفۀگارهبادهچنیناناست؛دربارۀداشته

خفونینداردوخفودنیفزبادهنیزدلفی،؛برهمینبنیاد(1993:1/193د،ونا.پورداو)شودمی

.استشرا خونخمرۀ

ففیلُطف   الفدَّنن روحَ وسْفتَلر مازلِفتُ



مَجْففرُوحِووسْففتَقِیدَمَففهُمِففنجففوْفِ

(1112:119)ابونواس،  

کشو؛وخفونشراراازننبیرونمی)شرا (وروحخُ،پیوستهبانرمیومداراترجمه:

 نوشو.میاند()جاییازخوکهسورایکردهازشکومجروحش

ر چهغمزهکردصراحیکهخفونخفویا



انفدرولفوببسفتغلغلفشهایبانبره

(1931:21)حافظ،  

.بنتکسری11ف9

واینبرورفتهازروایاتاساطیریاست،کهالبته؛استهدانستبادهرادخترخسرو،ابونواس

در،مهاشارترفتوونهکهدرمقدهمانووناوونصورتیکسانندارند.هایتملدرمیان

وس=/زئوسشهرنیسا=باک)خدادیونسیوسیا(1930:1/192،پیر)دیونیزوس،اساطیریونان

:1930،لوریمفا.)نانخستینکسیاستکهکشتتاکرابهمردمنموختشرا (النوعر 

ۀشفودوبفاددرختتاکعیناوستوهموستکهخونشزیرچرخشتروانمی.(1/192

.(99ف1919:91مبین،.)نانوردنا راپدیدمی

اوسفتاهفای.درسفرودهاختراعشرا باافرادوونفاوونیپیونفددارد،دراساطیرایرانی

واشبار(1909:91)عفوفی،الحکایاتجوامعدرو،پدرجمشید،یونگهان(1993:131،داوود)پور

شفمیران،(21فف1990:39خیفام،)خیفامۀنوروزنامودر،جمشیدخودِ(1929:111)منوچهری

قوتمُفذا کاشف یفا،کیقبفاد(919ف1939:919راوندی،)الصدورةراحودر،حکمرانهرات

کسفری()=«خسفرو»وچفوندانسته،«دخترخسرو».ابونواسنیزننرااستانگاشتهشده
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کهنمیهنشهایاسطورهقطباًباهوتباردشاهانایرانبودهوشاعرایرانیبرنامعمومیپا

است.یدهنشناییداشته،چنینلقبیبرایشرا بروز

ةولکففنعَجُففوزاً،بِنْففتَکِسْففرَی،قدیمفف



قففدد َّفففیطینهففاالحِلْففوُةمُبَتَّقَفف

(1112:993)ابونواس،  

باییدرنلودخسرواستکفهصفبروشفکیروزوارۀخورددخترسال[شرا ]اماترجمه:

.است()روزواردرازیدرخوماندهزوایایوجودشجریاندارد

جفامکهعکسفشزبدهساقیننمی



بففهکیخسففرووجففوفرسففتدپیففام

(1931:1191ظ،)حاف  

.عروس19ف9

شفیرازۀاسفتوابونفواسوخواجفدهقانبالیدهوپروردهشدهۀایکهدرخاندوشیزهبادۀ

هفایفارسفینیفزاند.درببایازفرهنفگنوردهنکاحخوددرۀچندواهیاورابهحبالهراز

.(1999:9/1312)پادشاه،اندخوانده«عروستاک»شرا را

الطفففَّبْوِ،قَرْقَیَففاً مُففزَّووبْففرَزَبِکْففراً



دِهْقَففان ،تَراخففیلففهالبُمْففرُةصَففنِیْبَ

 فقففال:عففرُوسنکففانَکِسْففرَیرَبِیْبَهففا



،مِففندونهففاالبففا ُوالسنففتْرُةمُبَتَّقَفف

(103و1112:109،س)ابونوا  

خفوردهپرورددهقفانیسفالدادکهدستاینخوردهشرا تلخوترشودستترجمه:

هادروسراپردههاپشتِکهسال،دیرسالخسروۀپروردویت:اینعروسیاستدست.بود

 .اند(پوشمحکوداشتههاییبودهکهدرو)درخُاستوردهسرن

ایدختففررزخوشففیعروسففیبففس



وفففهسفففزاوارطالقفففیولفففیوفففه

(1931:313)حافظ،  

.یاقوت19ف9

اند.یاقوتمانندکردهننرابهشاعران،کهشرا سریاستازننجا

ةیسففففففقیهُوحَمْففففففرا َ،یاقُوتَفففففف



 نتَسْففرِجُفففیالکففأسِوفففیالکفف

(1112:101)ابونواس،  

کندکهدرکاسهودستچفونفامیسرمستمینانراشرا ولرنگیاقوتنترجمه:

 درخشد.چراغیمی
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زدییادبادننکهچویاقوتِقدحخنده



هفابفوددرمیانمنولبلتوحکایفت

(1931:913)حافظ،  

.سُخامیه19ف9

پور،)صییفروشونده،مینرمونسانهایعربیدرفرهنگراسُخاموسَخامیوسُخامیّه

ظبهتفرینانفدوحفافمبنیکفرده(1300:911)بطرسبستانی،وشرا ووارا(1/999ف1تا:بی

بنیخوشگوار.ترجمهرابراینننورده،ی

لففویقطففعِالسففنرمَتْنَهففاةسُففخامیّ



لهامُفففذْثَفففوَتْففففیدنففففنهاسفففنَتانِ

(1112:920)ابونواس،  

و،رافاسدوتباهنکنفد()ننشرا وواراییکهوذشتروزوارپشتاورانشکندترجمه:

 است.وسالیاستکهدرخوسُکنیوزیدهد

ارمۀیوروضففففنففففدومبنففففین ز



؟جویبارومیخوشگوارچیستجزطرف

(1931:192)حافظ،  

تبابیرابونواسازشرا .9

،اتاستابونواس،شاعرخمریباتوجهبهاینکه کهدرحفافظفتبابیرمخصوصاوازباده

واژهاسفت.19،(39ف1922:20،شهروئی)کاظمیطبقاستقصاییکیازپژوهندوانفنیامده

ازکند؛میسخنرادرازوۀدامنه،باذکرشواهدشبریوترجمهاننۀکردهمتردیدیادبی

دیوانۀصیحۀشمار،ازواژهشود.عددببدبسندهمیهاننۀفقطبهنوردنسیاههمینرو،

است.(1922)شهروئیکاظمیۀنامصیحهدرپایانۀشمار،ببدازتوضیحۀابونواسوشمار

 مبفرّ»:(902)زرجفون؛(20)«چندشفرا پدیفدنیفدشرابیکهازنمیزش»:(933)اسینط

شفرا کفهدرشفکو»:(109)الدنّةانب؛(22)«فارسی،شرابیکهرنگننمانندطالستزروون

شرا کهعقلوروحندمراتسخیرکندوفرمفانروای»:(199)امیره؛(22)«شودخمرهپروردهمی

دختفر»:(919)بنفتاحفوال؛(22)«طانخفواهرشفی»:(933)اخفتشفیطان؛(22)«وجودشفود

؛(23)تفرشفود(شرا هرچهکهنهشودوروزواربرننبگذرد،مرغفو )=«هایروزواردوروونی

شرا »:(919)جریال؛(23)(1990:199امامشوشتری،نا.)«دخترعشرتکده»:(93)بنتدسکره

نفرینیوفراویرشدنوتندیومستی،بهمبنیشدتدرپیوندباشرا »:(03)حمیّا؛(23)«سری

:(22)خنفدریس؛(31)(1300:132)بطرسبستانی،«جازاستمَ،بهبادهنندرسراستواطالق
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:(919)السفربالةرقیق؛(31)«کندشرابیکهزودمستمی»:(993)خرطوم؛(31)«شرا کهنه»

ۀباد»:(119)؛سالف(31)«استدهشپیرهن،شرا نابیکهدرجامیصافوشیافریختهنازک»

شفرابیکفهاز»:(909)شرا الصالحین(31)«دستاولکهپیشازفشردنانگوربهدستنید

خوانفدهنحاللشمردهشدهوبههمینجهفتشفرا صفالحانخرماویرندوبپزندونزدعراقیا

شاعرننرا،ووابستگیشدیدتاشتیاقیازروح؛بهعلاپاره»:(39)روحةشقیق؛(31)«استشده

کفهسفپیدیزندومفوی»:(12)شفمطا ؛(31)«اسفتازجانششمردهوبدیننامخواندهجزئی

«اسفتچنفینخوانفدهاشاعرننر،خاطردیرینگیشرا هراًبموهایشبهسیاهیدرنمیختهوظاه

وزیدهوسردوخنفاشرابیکهبادشمالبهنن»:(91)؛شمول(31)(1900:11/19931)دهخدا،

؛(31)«خوردویکهبرقدمتشفرا داللفتداردپیریوسال»:(931)ةشیخوخ؛(31)«استشده

ایسریودرخشندهدرجهتراستکهکشاناسفتوشفرا ستاره،عیّوق»:(31)قالمالمعیوّ

هظکفهبفنفوعیازخمفرغلفی»:(19)قهوه؛(31)«استشدهدرروشنیوپرتوافشانیبهننمانند

،واسفیر عبدالشفهوسکرننمحکووقویاست.وویند:انّهورداند،زودیشار خودراسیرمی

:1900)دهخفدا،«شفهوتومیفلطبفامراببفرد،چفه؛ووویندخمررابدیننفامخواننفدالقهو ،

؛(39)«رودشففرا سففرخیکففهرنففگننروبففهسففیاهیمففی»:(33)میففت،کُ(31)(11/10210

هفاننن دهفان،ریفزدمفیهفافروابریفقۀشرا راازننجهتکهازدهان»:(123)الباریقام ّ

بفهخفاطر»:(91)؛مجوسفیّه(39)«شرا صافوبفدوندُرد»:(933)؛مسحوله(39)«اندخوانده

.(39)«اندمجوسیویتهراانتسا کش شرا بهایرانیاننن

حافظازشرا ۀتببیرهایویژ.9

تببیرهفایاسفتباریۀفقطبهنوردنسیاه،کالمۀپرهیزازاطالسببهنبخشنیزبدرای

ارشیۀخواجۀویژ هفایدرونشفود.شفمارهبسفندهمفیففبدوننوردنشواهدشفبریفز

خانلریاست:ناتلححَّصیحاتابیاتدردیوانمصۀشمار،پرانتزها

نتففش»؛(192)«ن طربنففاک»؛(12)«ن خرابففات»؛(11)«ن حففرام»؛(193)«ن نتشففگون»

؛(919)«خفففولرنگتل»؛(9)«ائثخبالامّ»؛(991)«نفتا قدح»؛(191)«نفتا می»؛(12)«خمخانه

«خونجام»؛(901)«خونپیاله»؛(131)«خورشید»؛(911)«داروجان»؛(1911:9،حفافظ)«وشتلخ»

«نشفینفالطفونخفو»؛(3)«دُرد»؛(91)«خفونخفو»؛(1190)«خونصراحی»؛(1911:911،حافظ)

.(1199)«سوزن اندیشه»؛(991)«کَرْمۀشمس»؛(192)«نتشجگرجام»؛(193)
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.تشبیهاتمشترکابونواسوحافظ3

؛1112:931ابونواس،نا.)پیر،نناننیدکههردو،بهدستمیازبررسیدیوانهردوشاعر

نفا.)ونفتفا (991و1931:192،؛حفافظ1112:19،اسابونفونا.)ومشا(1931:91حافظ،

و1931:991،؛حفافظ1112:111،ابونفواسنا.)وچراغ(1931:031،؛حافظ1112:101،ابونواس

؛1112:31،ابونفواسنفا.)وصبح(1931:1199،؛حفافظ1112:119،ابونواسنا.)ونتش(210

فقفطبفه،کفالمۀپرهیزازاطالعلتاندکهبهدادهاربهشرا قررامشبه(1931:912،حافظ

ایو.کردهتوضیحموردنخستبسنده

تشبیهشرا بهپیر.1ف3

فففیینائِهففاةفأحْسِففنْبهففاشَففیْخُوخ



وولْطِفف ْبهففابففینَالمیاصففلِوالبمْففوِ

(1112:931)ابونواس،  

ستایصبابفرواحافظمریدجاممی



نشففیخجففامراوزبنفدهبنففدویبرسففا

(1931:91)حافظ،  

درامفااسفت،دیرینگیشرا ووذشتنزمفانبفرننملحفو فقط،نواسدرشبرابو

،داردانگیفزاستومبناییایهام«شیخجام»کهپایگیننمبنویوبلندۀجنب،سخنحافظ

انفددانسفته«جاممی»رانننیزبداناشارهکردهوپژوهانالبتهاد که،استدرنمربوده

)=ننراشخصفیتیحقیقفینیزخانلریناتل.(132فف1999:130،کو زرین؛1999:91)همایی،

.(1931:1111،حافظ)استدانستهشیخاحمدجام(الدینمحمدقاضیجامیازاحیادمسش

توصییاتمشترکابونواسوحافظازباده.0

کفهشفیرازهسفتۀرابونواسوخواجفاهاوتصویرنفرینیهمگونزیباییدراشبتوصی 

کهاست«افشانیبرخاکجرعه»هاننیکیاز.دریامقالهامکاننداردهاننۀنوردنهم

.شودنمونهنوردهمیبرای

الزّقفاقعلفیالثفری مساحبمنجفرّ



بسُواضفففغایریحفففانجنفففیّویفففا

(1112:193)ابونواس،  

خفاکایفشانبراورشرا خوریجرعه



وناهکهنیبیرسدبهغیرچفهبفاکازنن

(1911:119)حافظ،  

مبفین،ریختنفدنوشیچندجرعهنیزبفرخفاکمفیاینرسوکهبههنگامبادهۀدربار

:استنوشته«یارسوباستانی»نامایبادرپاسخقزوینیدرمقاله(99ف1919:99)
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دهدوبهوساطتخاکبارمیکردندکهراویاهینسمانیتصورمییونانیانچونمو

عنوانهروباینکند،ازخاکیانتسلیومیهبادهببهنامهاینباتیراترینعصارهلطی 

ایبفرخفاکهنگفامنوشفیدننن،جرعفهشفرا ،بفهخداونفدِۀسپاسگزاریازعطی

،چنانکهدرموقعذبفححیفوانی،کردنداینثارمیهدیه،عبارتدیگرهندوبدافشانمی

دادند.راقربانیخدایانقرارمیسمتیازووشتاوق

دوبفهایفنابونواسوحافظهفر.استکردهتأییدویرانیزنمر(93فف1919:92)صدیقی

ساده.یوزارشاستوتوجهابونواسبهنندرحدحافظصریحۀاشاررسوکهناشارهدارند؛

دشبریازهردوشفاعرنمفدهواهباذکرشنامۀکاظمیشهروئیماامیندرپایاناین

شود.بسندهمینامهپایانۀباذکرصیحهاننکهفقطبهنوردنعناوینمهو
«زمفاننوشفیدنشفرا »؛(111)«هفایشفرا حبفا »؛(111)«خامیاپختهبفودنشفرا »

جرعفهبفرخفاک»؛(112فف119)«نوشفیهابهبفادههایحکومتواکنش»؛(111ف111و113ف113)

چهارجفام»؛(199)(غسّالهۀثالث)«سهجامپیاپی»؛(191)«بانگنوشانوش»؛(191ف112)«افشاندن

هفایدیگفرنفرینفیوویژوفیزداییوشادیغو»؛(193ف199)«رطلورانورفتن»؛(199)«پیاپی

وص مجلفس»؛(131ف193)«وص خوشرا »(199ف199)«هایشرا ظرف»؛(199ف190)«باده

«شستشفوبفابفاده»؛(109فف101)«فروشپیرمی»،(101ف131)«وص ساقی»؛(131ف131)«شرا 

.(100)«مدفونشدندرزیرتاک»(100)

نگاهیاجمالیبهبادهدردیوانحافظ.2

:استرفتهسهمبنیبهکاربهبادهدردیوانحافظ

خفودحافظگیزیکهدرشریبتاسالمحراماست.انشرا صورییبنیمایعمستی.1ف2

.استکردهخواندهومکرراًبهحرامبودننناشاره«ن حرام»ننرا
اینبردروزبازخواستترسوکهصرفه



ن حففراممففانففانحففاللشففیخز

(1931:11حافظ،)  

فقیهمدرسهدیمستبفودوفتفواداد



اسفتفمالاوقاولیبهز،کهمیحرام

(99)همان:  

لیاستقدیومغاندارموقوفتویپیر



جاکهنهیاراسفتنفدیومیحراماستدرنن

(931)همان:  

درمذهبمابادهحاللاسفت،ولفیکن



اندامحراماسفتبیرویتوایسروول

(90)همان:  
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جهانهاینفتیکهارواحندمیانپیشازورودبمحب»را ازل؛یبنیفالستیاشمی.1ف2

ایشفانخطفا بفهفندمبسفتهیثاقیکهپروردوارباذریّاتبنیتباماند.عقداینمحبپیداکرده

«اسفتنغفازوشفتهفف(10)احفزا :انفد:بلفیکهالستُبربّکو؟وذریّاتدرپاسخویتفهاستکرده
.(1920:103،)پورجوادی

شفبانهۀبفادانفد،،ننرانوشفیدهازاینحیثکهدرعالوارواحودرمجلسمیثفاق»اینباده

شفود.مفینامیفدهصفبوحۀبفاد،ورددشودوازاینحیثکهدرجهانکنونینوشمیخواندهمی

،ازتببیفرشفرا بفاقییفامفیِبفاقیصبوحۀشبانهوبادۀبادهمانیِواهیبراینشاندادناین

.(1920:199،پورجوادی)«شوداستیادهمی

نخواهییافتتجندرباقیکهبدهساقیمی



نبادوولگشفتمصفلّیرارکنکنارن 

(1931:9حافظ،)  

روحدرروزمیثفاقاسفت؛ۀاحتماالًاشارهبهمسبوقبودناینتجربهبهتجربفشر مدام»و

شفر لفذت،مفدامازاسفتبفودهوفطریاستوروحازازلباننهمسیریازل،قکهعشازننجا

.(190:همان)«برخورداراست

تبهجامانفدازدساقیاربادهازایندس



عارفانراهمهدرشفر مفدامانفدازد

(193:همان)  

ستماراساقیلبللبفتدرازلدادها



جامیکهمنمدهوشننجاموهنفوزۀجرع

(193:همان)  

(.199و11و11و93و39:همان)استرفتهبهاینشرا دردیوانخواجهمکرراًاشاره

ذاتفیاففالکوعشقکیهفانیاسفت؛یبنفیمحبفت،نگاهعرفانیمبنیسومبادهدر».9ف2

.(1920:12،)پورجوادی«اتعالوبهمبدونفرینشذرۀیهمکواکبوعناصروحت

مفنتنهفانیسفتۀواهریاودیفدجلوه



ورداننفدماهوخورشیدهوایننینهمی

(1931:122حافظ،)  

دارجمفففالتفففواینفتفففا نینفففه



وفردانِخفالتفورهمشاسفیاهمجمف

(911:همان)  

بازتا فلسیهوعرفانبرخمریاتابونواسوحافظ.3

ورمکهبازارمباحثفلسییوعرفانیندکردیاازایندوشاعردرروزواریزندویمیهر

ینمباحثدردیفوانحفافظشود؛جزاینکهاوتأثیرنندردیوانهردودیدهمیاستبوده
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نمیزمجالظهورشیرازدربیانیایهامۀرندیخاصخواجتروباوبرجستهتررنگبسیارپر

.)نفادرمفواردبسفیارانفدکیهرچنفد،ودرشبرابونواسبسیارکمتراسفت؛وبروزیافته

سفخناوخفودبینیدرنشینیوفناورهاییازههاییازقبیلچلنموزه(1112:931ابونواس،

تبفارهفیچ،ایناستکهشاعرایرانفیگارندهدرننتردیدنداردنایکهشود.نکتهدیدهمی

هفاییهسفتکفهبفدونچشفیدنوشیرازغزلۀدردیوانخواجاماعرفانیندارد،ۀتجرب

هفاننسفرودن،مکتفبعرففانهاینموزهبانواهیازوفقطهایعرفانیدریافتتجربه

.(1931:122،911،909حافظ،.)نانمایدمحالمی

واستداشتهاندیشا وژرفیحافظذهنوضمیریتیزبینونکتهمطلبدیگراینکه

امفا،اسفتکفردهیبیفانتیرابازیرکیوترفندهنریخاصایهسمسائلمربوطبهمبم

ومافامین،غلبهداردلیظبرمبنییدرسخناوطورکللیا استوبهیشاعر،ابونواس

امفارود،اامینغنفاییزمینفیفراتفرنمفیازمعنصری،منوچهریواشبارشنیزهمانند

اصیداردکهدرونبویمبنویوعرفانیخوفظسخنورینسمانیاستوسخنشرنگحا

للالقُةلقُباکتا خداجلوهوجالییبهسخنشبخشیدهکهغزلاوپاکوذهنخوورش

است.غزلفارسیبهشمارنمده

نتیجه.11

ولیدربسترفرهنگیهمسانپرورشیافتفهو،روزوارنیستندهوابونواسوحافظ.1ف11

هایفراواندراشباروافکارننانهست.اندوهمانندیبالیده

هفاینفاموبسفامدسفتایشبفادهاما،اندستاییروینوردههردوشاعربهباده.1ف11

ابونواسبسیارهایشوتوصییاتوتصویرهاوماامیننندردیوانووناوونننوظرف

بیشترازحافظاست.

ترازابونواسبازتا داردوبهومانتروعمیقعرفانبسیارقوی،درشبرحافظ.9ف11

.استبودهبهرههایعرفانیداشتهوابونواسازننبیحافظتجربه،نگارندواناینسطور

امینخمفریراسراییونخستینکسیاسفتکفهمافخمریهارذوابونواسبنیان.9ف11

.منفوچهریاسفتهبرایشاعراندیگفربفرجفایوذاشفتیمستقلمایۀبنسامانبخشیدهو

ولیتنهاهنرشترجمهوتکفرارتصفاویرخمفری،دامغانیدراد فارسیراهاوراادامهداد

ازقالبتکراریرااوننیافت؛دوروونیخاصیشبرخمری،شاعرعر بود.باظهورحافظ
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برایبیانمسائلعمیقذهنیستاییبرایشابزاریبودوشودوبادهایتازهوردوراهبیرونن

ش.خالقیومیاسداجتماعیروزوارخویوانتزاعیعرفانونیزمبارزهبارذایلا

هفایسرایانپیشینراکمالبخشیدوبهاوجرساندواسطورهحافظکارخمریه.9ف11

.مالایجازومبانیژرفپدیدنوردبهترینساختارودرکباایعرفانیجاودانهفخمری

انفدوبفهازتلمیحاتهمگفوندرخمریفاتخفودبهفرهبفردهحافظوابونواس.3ف11

پیدایششرا اشارهدارند.ۀهایقرننیوافسانداستان

صیاوروشنیقدمتورنگوبوومزهوۀتشبیهاتهمگونیدربارنناندوهر.0ف11

دارند.شرا 

وسفاراندرسخنشفاناندومشکالتبادهمسلمانزیستهۀهردوشاعردرجامب.2ف11

است.بازتا یافته

؛اسفتبازتفا یافتفههانناتیدرخمریخواربادههایتهاوسننیینۀبیشترین.3ف11

بفرخفاکوافشفانیهفاوجرعفهاوجشفنمانندبرپاکردنمجفالسشفرا درچمنزارهف

.خوردنسهجامپیاپینوویتنوش

ازتبارهوکنایهوتشفخیصوایهفامو...تصاویرزیباییبهصورتتشبیهواس.11ف11

تفروتردیددرشبرحافظهنفریشودکهبیشرا وجاموساقیدراشبارهردودیدهمی

تروزیباترند.بدیع

ونداورایتالًهردولذ؛مثهاییدرفکرواندیشهدارندهردوشاعرهمانندی.11ف11

میگسفارانۀدهندوبهبخششورحمتپروردواردربفارمستیرابرهوشیاریترجیحمی

حفافظبیشفتربفهجبفرامفا،مثالًابونواساختیاروراستهودارند؛هاییتیاوتاماامیدوار،

نننوداننفدومیفامفی«جبرممدوح»وونهجبررانپژوهانای؛هرچندعرفانورایشدارد

 .کنندتببیرمی«سرّقدر»ندوازننبهاجبرکالمیتیاوتیقایل

 منابع

 .اد الحوز ،قو،لسانالبر (،1939ابنمنمور)

 ،تصحیحعلینجیبعطوی،بیروت،دارالهالل.دیوانابونواس(،1112ابونواس،حسنبنهانی)

الکتبالبربی.،شرحراجیاالسمر،بیروت،داردیواناخطل(،1339اخطل)

،تبریز،مؤسسۀتاریخوفرهنگایران.فرهنگلغاتادبی(،1999ادیبطوسی،محمدامین)
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،تصحیحمحمداحمدقاسو،بیروت،مکتباسالمی.دیواناالعشی(،1919وعشی،میمونبنقیس)

القربی.،قو،ذویالمجانیالحدیثة(،1923افرامبستانی،فؤاد)

 ،تهران،انجمننثارملی.هایفارسیدرزبانعربیفرهنگواژه(،1990)امامشوشتری،محمدعلی

 ،تهران،زوار.انگیزکلاخیال(،1939اهور،پرویز)

 لبنان.مکتبة،بیروت،محیطالمحیط(،1300بطرسبستانی،مبلو)

ان،زوار.،تصحیحمحمدتقیبهار،بهکوششپروینونابادی،تهرتاریخبلبمی(،1991بلبمی،ابوعلی)

،تصحیحسیدمحمددبیرسیاقی،تهران،کتابخانۀخیّام.فرهنگننندراج(،1999محمد)پادشاه،

 ،تهران،کارنامه.)پژوهشیدرمبنیبادهدرشبرعرفانی(بادۀعشق(،1920پورجوادی،نصرهللا)

 نشگاهتهران.وشی،چاپسوم،تهران،دا،زیرنمربهرامفرهیسنا(،1993پورداوود،ابراهیو)

 ،برورداناحمدبهمنش،تهران،امیرکبیر.فرهنگاساطیریونانورم(،1930پیر،وریمال)

سینا.،بهاهتماممحمدمبین،تهران،ابنبرهانقاطع(،1991محمدحسینبنخل تبریزی)

ن،،بفهتصفحیحمحمفدقزوینفیوقاسفوغنفی،تهفرادیوانحافظ(،1911الدین)حافظشیرازی،شمس

 چاپخانۀمجلس.

 خانلری،تهران،خوارزمی.،بهتصحیحپرویزناتلدیوانحافظ(،1931فففففففففففف)

 ،تحقیقالدکتورسیدحنییحسین،قاهره.دیوانحسانبنثابتاالنصاریق(،1919حسّانبنثابت)

 ،قو،مرعشینجیی.الموارداقر (،1919الخوریالشرتونی،سبید)

 ،بهتصحیحعلیحصوری،تهران،حصوری.نوروزنامۀخیام(،1990خیّام،عمر)

،تهران،ناصرخسرو.حیو الحیوانالکبری(،1932الدین)دمیری،کمال

،دورۀجدید،تهران،دانشگاهتهران.نامهلغت(،1900اکبر)دهخدا،علی

 .،تصحیحمحمداقبال،تهران،علمیراحةالصدور(،1939راوندی،محمدبنعلی)

 ،بیروت،دارلیبیا.البروستاجق(،1923زبیدی،محمدمرتای)

 هایجیبی.،تهران،کتا ازکوچۀرندان(،1999کو ،عبدالحسین)زرین

.فة،بیروت،دارالمبرالبالغةاساسق(،1933زمخشری،جارهللامحمودعمر)

تبالبلمیة.،بیروت،دارالکشرحمقاماتالحریری(،1301البباساحمد)شریشی،ابی

.93ف92،شمارۀهشتو،صصیادوار،مجلۀ«جرعهکأسالکرام»(،1919صدیقی،غالمحسین)

 ،تهران،سنایی.االد فیلغةالبر منتهیپور،عبدالرحیو)بیتا(،صیی

،تصحیحوشرحعمرفاروق،بیروت،دارالقلو.طرفه دیوانطرفةبنعبد)بیتا(،

،بیروت،دارصادر.عییداالبرصدیوانعبیدابرص)بیتا(،

تهران،سخن.،تصحیحجبیرشبار،الحکایاتجوامع(،1909عوفی،سدیدالدین)

الدین،بیروت،دارالمکتبةالهالل.،تصحیحخلیلشرفدیوانعنتر (،1112عنتر بنشداد)
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 ،بهکوششسبیدحمیدیان،تهران،قطره.شاهنامه(،1909فردوسی،ابوالقاسو)

نامفۀ،پایفان«ایخمریاتابونواسبامنوچهریوحفافظپژوهشمقایسه»(،1922یشهروئی،احد)کاظم

 هایخارجیدانشگاهعالمهطباطبایی.ارشددردانشکدۀادبیاتوزبانکارشناسی

،ابوظبی،الموسوعةالشبریة.دیوانابوعقیلالبامری(،1119مالا)لبیدبنربیعابن

سینا.،تبریز،ابنمکتبحافظ(،1999مرتاوی،منوچهر)

 ،تهران،کتابخانۀخیّام.93ف91،شمارۀهشتوصصیادوار،مجلۀ«یارسوباستانی»(،1919مبین،محمد)

 ،تهران،امیرکبیر.فرهنگفارسی(،1901ففففف)

 ،بهتصحیحمحمددبیرسیاقی،تهران،زوار.دیوانمنوچهری(،1929منوچهری،احمدبنقوص)

 ،تهران،فروغی.مقامحافظ(،1999الدین)یی،جاللهما

،تهران،فکرروز.ن طربناک(،1909یثربی،یحیی)


