بادهستاییابونواسوحافظ 

اسماعیلتاجبخش 1

عالمهطباطبایی 
استادزبانوادبیاتفارسیدانشگاه 

اورنگایزدی 
زبانشناسیدانشگاهعالمهطباطبایی 
استادیار 
(ازص11تا)93
تاریخدریافت،39/10/11:تاریخپذیرش 39/11/11:



چکیده 
ستایشبادهبهشیوههایمختلف وبفاتبفابیروتصفاویروونفاوون،ازدیربفازدرشفبرشفاعرانعفر ،
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/11پژوهشنامۀنقدادبیوبالغت،سال،9شمارۀ،1پاییزوزمستان1939

.1مقدمه 
واژۀ«باده»درپهلویbātakبوده(مبین)999/1:1901،وترجمۀکلمۀ«شفرا »درعربفی
قومهارواجداشتهاستودرجشنها
است.بادهخواریازروزوارانکهندرمیانبیشترینۀ 
ومراسومذهبیمینوشیدند .

بهدرسفتی
کهنخستبارچهکسیوکجاوچگونهاینمایعشگیتنورراکش کرده ،

این
روشننیست.دراساطیریونان،دیونیزوس،ر النوعباده،نخستینکسفیاسفتکفهکشفت
تاکرابهمردمنموختهاست(پیر.)192/1:1930،یونانیانوایرانیفانباسفتان،تفاکرادرخفت

هاییبهخاکمیافشانند .

هنگامبادهوساری ،
جرعه

ورجاونداومیدانندوبهیادوپاساو،

وفرضیهها 

.1پیشینۀتحقیق
جستوجودرمنابعتطبیقیاد عربیوفارسی،نشفانمفیدهفدتحقیفقجداوانفهایدر
استواینپرسشهادرذهننویسفندوانایفن


نواسوحافظصورتنگرفته
بادهستاییابو
سطورمطرحبود :
.بادهستاییابونواسچهتیاوتیباشاعرانپیشیناد عربیدارد؟ 
 1
بادهستاییتیاوتدارندیانه؟ 
.1حافظوابونواسدرشیوۀ 
.حافظازاشبارابونواساستیادهکردهاستیانه؟ 

9
.9درشیوۀبیانوتوصی باده،چهتیاوتهاییباهودارند؟ 
.9اشتراکاتدوشاعرکداماست؟ 
.بادهستاییبرایحافظهدفبودهیاابزار؟ 
 3
کردهاستیانه؟

.0نیاابونواساستیادۀنمادینازشرا
برایپاسخدادنبهنمایراینپرسشهابودکهبهنوشتناینمقالهمبادرتکردیو .

اختفراعشفرا رادراسففاطیرایفرانباسففتانبفهاففرادوونففاوونینسفبتدادهانففد.در
سرودههایاوستا،یونگهان،پدرجمشید(،پورداوود)131:1993،ودرجوامعالحکایاتعوفی
()91:1909واشبارمنوچهریدامغانی(،)111:1929جمشیدنخستینمخترعبادهاست،ولی
فردوسیدرداستانجمشیدهیچاشارهایبهاینموضفوعنکفردهودرداسفتانهوشفنگ 
ازبادهسخنراندهاست(فردوسفی)99:1909،خیفام(:1990

فکهقبلازجمشیدمیزیسته ف


39ف)21درنوروزنامۀخیاماختراعننرابهشمیران،حاکوهرات،وراوندی()919:1939بفه

بادهستاییابونواسوحافظ19/


بادهدانستهاندکهنن

کیقبادنسبتدادهاست.درروایاتاسالمیهوشیطانراکش کنندۀ

راازانگورورفتوبهقابیلداد(بلبمی111:1991،؛دمیری .)391:1932،
بااینکهمخترعوکاش شرا رادقیقفاًنمفیتفوانتبیفینکفرد،شفرا ومافامین
وتصاویربسیارزیباییازنننفریدهاند .

دستمایۀشاعرانعر وایرانبوده
ووناووننن 
وساریدرمیانبادیهنشینانوشاعرانجاهلی،سخترایف ومایفۀافتخفارننفان

باده
بودهاستوننراهنریدرردۀسوارکاریودلیریمیدانستند؛نمونۀننانعنترهبنشداد

بنابنربیبه()109:1119وطرفةبنعبد(بیتا)99:وعبیدابرص(بیتفا:

()31:1112ولبید

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

قیس(اعشفی)03:1919،هستند.
میتواندرداستان«رستوواسیندیار»دیدونندرنغازداستاناسفت؛ننجاکفهرسفتواز
شکارواهبرمیورددوبهسراپردۀاسیندیارمیرودواسیندیارازبادهنوشفیجهفانپهلفوان
زدهمیشود :


بسیارشگیت
مفففیوسفففار   کفففهکشفففتیبکفففردیبفففراوبفففر،وفففذار 
بیفففاوردیفففاجفففاممفففی 
بففففهیففففادشهنشففففاه،رسففففتوبخففففورد   بففففففرنوردازننچشففففففمۀزردوففففففرد 




(فردوسی)139/3:1909،

پسازظهوراسالم،بادهستاییبهدلیلحرامبودنشرا ،درشبرشاعران،کفورنفگ
شد،واوردراشبارشاعرانِمخارمفهمچونحسّانبنثابتفازننسخنرفته،مربوط
بهاشبارپیشازاسالماست(نا:حسانبنثابت .)09:1919،
دردورۀامویکهخلیا،خودنشکارابادهوساریمیکردنفد،بفادهسفتاییدوبفارهرونفق
یافت.ولیدبنیزیدکهخودخلییهبود،اشباریدرتوصفی بفادهدارد(نفا:اففرامبسفتانی،

بادهستاترینشاعرایندورهاست(نا:اخطل199:1339،و .)993
)199/1:1923واخطل ،
لذتوراییبودوبصرهکهشهردانشوفرهنفگ
روزوارعباسیان،دورۀبیبندوباریو 
هایبادهخواری

بود،میکدههایمتبددداشت.ابونواس،شاعربرجستۀایندوره،شییتۀ 
بزم
ولذتجوییبودوبیشازهمۀشاعران،شرا وتصاویرووناوونننرادرسخنخویش
میداد.اویکیازستایشگراندربارهارونوامینعباسی،ویکیازندیماننناندر
بازتا  

/19پژوهشنامۀنقدادبیوبالغت،سال،9شمارۀ،1پاییزوزمستان1939

بادهپیماییبودوبهاندازهایدربارۀشفرا تصفویرنفرینیکفردکفهسفکۀبفادهسفتاییو

خمریهسراییدرشبرعربیبهناماورقوخورد؛البتهاین،بفدانمبنفینیسفتکفهاشفبار
شاعراندیگر،ازماامینخمریتهیاست،بلکهعلتاشتهاراوبهاینهنر،ابتکارویفژۀ
اوستدروردنوریهمۀمبانیخمریونوردنوبازتاباندنمستقیوننهادرچامفههفابفا
هاینوظهوروبیسابقه،بارعایتوحیظوحدتموضوعیوپیوندمبنایی


تصویرهاونرایه
درمحورعمودیابیات؛یبنیشاعرانپیشین،فقطدرتشبیبقصایدشفانازبفادهسفخن
ویتهاندوهدفاصلیننانستایشبادهنبودهاست،بلکهاینکفار،مقدمفهایبفودهبفرای
مانندفخرورثاومدح،درحالیکفهبفرایابونفواس،بفادههفدفغفایی

هدفهاییاصلی

ستایشبهشمارمفینمفدوزیبفاترینوبفدیعتفرینتصفویرهاوتشفبیههفارادربفارۀنن
استکهدردیوانهیچشاعریبهنناندازهوبهننزیباییدیدهنمیشود .


نفریده
نخستبهنامهاو

ابننواسوحافظ،
پیشازمقایسۀتصویرهایشرا درسرودههای 
دیدهمیشود .

یراتووناوونیاشارهمیکنیوکهدردیوانهردوِایشان

تبب
.9تببیراتمشترکابونواسوحافظ 
9ف.1مُدام 
ریشۀمدام/مدامة(=شرا )«،دَوْم»بهمبنیامتدادواستمراراسفت(بطفرسبسفتانی:1300،

.)911انگیزۀاطالقننبرشرا نناستکهن انگفوربایفدمفدتیدرخفوبمانفدتفااز
جوششننکاستهشود(شریشی :)199/9:1301،
ومُدامف فةسفففجدَالملفففوکُلف فذِکْرِها  

جلَّفففتعفففنالتَّصفففریحِباألسفففما ِ 





(ابونواس )12:1112،

ترجمه:شرابیکهچونازننیادشود،پادشاهانبهسجدهدرنیند،فراترازنناستکه
بهتوصی

درنید .

مادرپیالفهعکفسرییفاردیفدهایفو  

ایبففیخبففرزلففذتشففر مففداممففا 





(حافظ )3:1931،

9ف.1ابنةالبنب/بنتکَرْم/بنتالبنب 
هرسه،استبارهازبادهاند(بطرسبسفتانی.)000:1300،ابونفواستببیرهفایوونفاوونازنن
دارد«:ببضبناتالدهقان»(همان«،)11:بنتکرم»(همان«،)113:ابنفةالبنفب»(همفان.)92:بفه

بادهستاییابونواسوحافظ19/


ومانیکیازپژوهندوان(اهور«)993/1:1939،دختررز»فکفهنخسفتدراشفباررودکفی
رفتهاست فوردهبرداری
سمرقندیوپسازنندراشبارمنوچهریوخیاموحافظبهکار 
ازهمینکلماتعربیاست.کاربرداینکلمهدرشبرحفافظ،دهبفار(همفان993:و)991و
بیشازشاعراندیگراست .
خَطبْنَففایلففیالففدنهْقَانِبَبففضَبناتِففهِ  

فَزوّجَنَففامِ فنْهُنَّ،فففیخِ فدْرِهِ،الکُبْففری 





(ابونواس)91:1112،

ترجمه:یکفیازدختفراندهقفانراخواسفتگاریکفردیو؛اونیفزبفزرگتفریندختفر
پردهنشینشرابهنکاحمادرنورد.

دوستان! دختررزتوبهزمستوریکفرد  


شدبرِمحتسبوکاربهدستوریکفرد 
(حافظ)123:1931،



9ف.9عجوز 
اینواژهازعَجْز(=ناتوانی)ورفتهشدهومبنیمشهورننپیرزناستکهازبیشترکارهفا
ناتواناست(بطرسبستانی)903:1300،ویکیازمبفانیمتبفددننشفرا اسفت(شریشفی،

.)190/9:1301دهخدا(31)19031/11:1900مبنیبفرایعجفزذکفرکفردهامفاشفرا را
نیامدهوبهجاینن«پیرولرنگ»بهکاررفتهکفهبفه

نیاوردهاست.درشبرحافظ«،عجوز»

شدهاستفهمانشفرا 
چندبرداشتهایدیگرینیزازنن 

نمرحافظپژوهانبزرگ فهر

نا:زرینکو 132:1999،؛مرتاوی .)101:1999،

است(
ولکففنعجففوزاً،بنففتکِسففریقدیم فة  


مُبَتفففَّقَةقففدد َّفففیطینهففاالحِلْففوُ 


(ابونواس)993:1112،

ترجمه:شرابیکهنسالکهدختفرخسفرواسفتوروزوفارنلودوعتیقفه،کفهصفبرو

الیاستخوانشخزیدهاست(روزواریدرازدرخُوماندهاست) .


شکیباییدرالبه
زرقپوشفان  
پیرولرنگمنانفدرحفقا 

رخصتخبثندادارنهحکایتهفابفود 






(حافظ )919:1931،

9ف.9الطال 
«میکهسیکیومیپخت وویندننرا»(صییپور،بیتا9:ف«)032/9جوشیدۀفشردۀانگفورکفه
ایشطالویتهانفد

دوسومننبخارشدهاست؛ووروهیازعر هاشرا رافقطبهدلیلظاهرزیب
نهاینکهماهیتننارزشمندباشد»(بطرسبستانی«)993:1300،وازجملۀانواعطال،عصیرانگور
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ننراطبخمیکنند،چنانکهدوثلفث

ننواهپیشازغلیان،
مطبوخیاستکهن درننمیریزند ،
ننبرودویاثلثننباقیبماند»(دهخدا .»)19922/11:1900،

لَمّففاوتففوْنیبکففأسِمِففنْشَففرابِهِوُ  

یُففدْعَیالطفففَّال َصَففلِیباً،غیففرَخَففوَّارِ 





(ابونواس)121:1112،

گامیکهپیالهایازشرابشانرابهمندادنفد،ننراطفالمفیخواندنفدکفه

ترجمه:هن
بسیارمستیانگیزوپُرتأثیروقدرتمندبود .

،همینمبنیباایهامنمدهاست :

درشبرحافظ()331:1931
زانمیعشقکزوپختهشودهرخفامی   ورچهماهرمافاناسفتبیفاورجفامی 


 9ف 9
.نبیذ 
لغتپژوهانعر ،اینواژهراازریشۀنَبْذ(=دورانداختن)دانستهاندبهمبنیفشردۀ[انگور


یاخرمایا]...کهدرخمرهافکنندتاغلیظشودوبهجوشنید(بطرسبسفتانی)209:1300،و
ن افشردهکهازحبو وجزننویرند(صییپور،بیتا9:فف،)1111/9درحفالیکفهایفنواژه
فارسیتباراستوبهتصریحمبیندرپانوشتفرهنگبرهانقاطع(محمدحسفینبفنخلف 


تبریفزی)1110:1991،صورتیازnipitâفدرپارسیباستانفبهمبنیمشرو است،کفه
بهننبگنیوبوزهنیزمیوویند(دهخدا)9313/19:1900،وبهتصریحیکیازپژوهنفدوان،
نوعیشرا کوالکلاستکهمانندن جویافقاعدرمذهبحنییهپاکاستونوشفیدن
ننمباح(اهور291/1:1939،؛امامشوشتری .)339:1990،
بففففففففاعَراحففففففففاًبِنبیففففففففذ  

هکفففففففذابیبفففففففاًخسفففففففارَا 





(ابونواس)129:1112،

ایزیاننوراست .

ترجمه:شرا رابهنبیدفروخت؛واینمبامله
رسیدمژدهکهنمدبهاروسفبزهدمیفد   وظییهوربرسدمصرفشولاستونبیفذ 




(حافظ)939:1931،

9ف.3راح 
ازریشۀ رَوْح(=شادمانشدن)بهمبنیشرا است(شریشفی123/9:1301،؛بطفرسبسفتانی،
990:1300؛اهور.)921/1:1939،شایدبهدلیفلاینکفهبفادهغفورابزدایفدونوشفندهاشرا
نرامشبخشد .

بادهستاییابونواسوحافظ10/


ونففدمانِص فدْق،بففاکرَال فرَّاحُسُ فحْرَ ً  

فأضحی،ومامِنْفهُاللسفانُ والالقَلْفبُ 





(ابونواس)93:1112،

ترجمه:وندیمیراستینکهپگاهان[بامن]بهشرا نشست.ظهرفرارسیدوازشدت
کردونمیتوانستسخنبگوید) .


(چیزیاحساسنمی
مستی،زبانوقلبیبرایشنماندهبود
بادۀ لبللبشکفزلفب مفندورمبفاد  

پیماندهپیمانۀکیسفت؟ 
راحروحکهو 





(حافظ)191:1931،

9ف.0صهبا 
اینواژهمؤنثاَصهبوازریشۀصَهَب(=سرخیِسیاهوونه)است(زمخشری)131:1933،که
بهمبنیشرا [انگوریسریرنگ]یاافشرۀانگورسپیدنیفزبفهکفارمفیرود؛ویکفیاز
؛صییپفور،

نامهایشرا وانگیزۀایننام،نهادویرنگنناست(بطرسبستانی911:1300،


ننرابهمبنیسیکیدانستهاند(ادیبطوسی .)990:1999،

بیتا1:ف.)011/1برخیهو
فقلففتُلففه:اسْففقِنیصففهبا َصِففرْفاً  

یذامُزِجَففف فتْتَوَقففففففَّدُکالسنفففففراجِ 





(ابونواس)20:1112،

ترجمه:پس،بهاوویتو:مراازشرا ِنا ِولرنگیمستکنکهوقتیبان نمیختفه
شود،همانندچراغیبرافروختهوردد .
سالهفادفتفرمفادروفروصفهبابفود  

رونقمیکدهازدرسودعفایمفابفود 





(حافظ)919:1931،

9ف.2رحیق 
«شرا نا .عر ووید:یاشار الرّحیق،ابشرببذا الحریق»(زمخشفری«)190:1933،مفییفا
(صییپفور،بفیتفا1:فف990/1؛بطفرس
نمیغیاصافیبیدُرد» 

خوشترینوبهترینننیاخالصبی


بستانی .)110:1300،
نَففزنهصففبوحَاَعَففنْمَقففالِالبُففذَّلِ  

ماالبفیشُیلففَّاففیالرَّحِیفقِالسَّلْسَفلِ 





(ابونواس)912:1112،

ترجمه:شرا پگاهتراازسخنمالمتگرانپاکوردان(باننانویتووومکن)؛پفس
زندوانیچیزینیستجزنوشیدنشرا نا وخناوووارا .
صافی استجامخاطردردورنص عهد   قُوْفاسقِنیرَحِیقاًوصفییمِفنالفزاللِ 




(حافظ)311:1931،
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9ف.3مروّق 
اسومیبولترویقاستبهمبنیپالودنوروشنوردانیدنشرا وجزنن(صییپور،بیتا:

1ف929/1؛زمخشری129:1933،؛بطرسبستانی«.)931:1300،برایصافکردنشرا ،زوالبید
رادرکیسهکردهوظرفیدرزیرننوذارندوشرا درننزوالریزندکهاززوالوذشفتهدرنن
ظرفریزدوصافیشدهدرظرفنیدورنگشدرکمفالسفرخیوصفیاشفود»(دهخفدا:1900،

.)11033/2نیاشیوۀصافکردنبادهدرمیانعر هانیزچنینبودهاست؟باوجودمراجبه
(ابنمنمور991/11:1939،؛الخفوریالشفرتونی312/1:1919،؛زبیفدی:1923،
بهمنابعمبتبرلغت 

،)11/3پاسخاینپرسشبهدستنیامد .
ودِرْهَففففاعلینففففاقَبْففففلونْنَتَیَرَقففففا  

وهففاتِاسففقِنیمِنهففاسُففالفاًمُرَوَّقففا 





(ابونواس)109:1112،

ترجمه:شرا رابرمابهوردشدرنور،پیشازننکهازهوجفداشفویو؛بفادۀنفا و
پالودهرابیاورومراازننسرمستکن .
شاهاورجرعۀرنداننهبهحرمتنوشد  

التیاتشبهمفیصفافمفروّقنکنفیو 





(حافظ)092:1931،

9ف.11تریاق 
مبرّ تریاکاست.مبیندربرهانقاطعنوشتهاست«:ازیونانیِthêriakaبهمبنیسَبُبی(=
منسو بهسبع:جانوردرنده)ودراصلبدینمبنیاست:ضدّوزشدرندوان»(محمدحسینبفنخلف 

تبریزی«.)939:1991،داروییمرکبازچنددارووضدزهر/پادزهراست»(اهور .)129/1:1939،
قففففففدباتَیَسْففففففقینیدِرْیَاقَفففف فةً  

سَفففالَتْمِف فنْاقبْرِیف فقِفِفففیالْجفففامِ 





(ابونواس)109:1112،

مراازشرابیسرمستوردانیدکهازابریقدرجاممیریخت .

ترجمه:
دلماراکهزمارسرزل توبخسفت  

ازلبخودبفهشفیاخانۀ تریفاکانفداز 





(حافظ)991:1931،

ویتنیاست،محلماروزیدویرامیمکیدندون دهانرادورمیریختهاندتاازنیوذ
زهربهخونوبدنخودجلوویریکنند.حافظویسویمبشوقرامفاریدانسفتهکفهدل
عاشقرانیشزدهو«شیاخانۀتریاک»،لبمبشوقاستکهالبتهخودبهترینبادۀدلداده

بادهستاییابونواسوحافظ13/


دهنغازمیشودکهبااینبیتقرابتمبناییدارد :

ودارویدرداوست؛مطلعغزلنیزبابا
سرخاکانفداز 

پیشترزانکهشودکاسۀ

خیزودرکاسفۀزرن طربنفاکانفداز  


(حافظ)991:1931،
.دمالدنّ/روحالدنّ 
9ف 11
بهنمرمیرسدکهجاندارانگاریدرباورپیشینیاندستکفوبفهصفورتکفورنفگنمفود
داشتهاست؛دربارۀبادهچنینانگارهایبسیارپررنگاسفتکفهنمونفۀنندراوسفتادیفده

میشود(نا.پورداوود)193/1:1993،؛برهمینبنیاد،بادهنیزدلفیخفونینداردوخفودنیفز
خونخمرۀشرا است .
مازلِفتُوسْفتَلرروحَالفدَّننففیلُطف   

ووسْففتَقِیدَمَففهُمِففنجففوْفِمَجْففرُوحِ 





(ابونواس)119:1112،

ترجمه:پیوستهبانرمیومدارا،روحخُو(شرا )راازننبیرونمیکشو؛وخفونشرا
مینوشو.
(جاییازخوکهسورایکردهاند) 

ازشکومجروحش
یار چهغمزهکردصراحیکهخفونخفو   بانبرههای غلغلفش انفدرولفوببسفت 




(حافظ)21:1931،

9ف.11بنتکسری 
ابونواس،بادهرادخترخسرودانستهاست؛واینبرورفتهازروایاتاساطیریاست،کهالبته
همانوونهکهدرمقدمهاشارترفت،در
تهایووناوونصورتیکسانندارند .
درمیانمل 
اساطیریونان،دیونیزوس(پیر)192/1:1930،یادیونسیوس(خدا/زئوسشهرنیسا=باکوس=
ر النوعشرا )نخستینکسیاستکهکشتتاکرابهمردمنموخت(نا.وریمفال:1930،

.)192/1درختتاکعیناوستوهموستکهخونشزیرچرخشتروانمیشفودوبفادۀ
نا راپدیدمینورد(نا.مبین91:1919،ف .)99

دراساطیرایرانی،اختراعشرا باافرادوونفاوونیپیونفددارد.درسفرودههفایاوسفتا
جوامعالحکایات(عفوفی)91:1909،واشبار
(پورداوود)131:1993،یونگهان،پدرجمشید،ودر 
منوچهری( )111:1929خودِ جمشید،ودرنوروزنامۀ خیفام(خیفام39:1990 ،فف )21شفمیران،
حکمرانهرات،ودرراحةالصدور(راوندی919:1939،ف)919کیقبفاد،کاشف یفاقوتمُفذا 
دانسته،وچفون«خسفرو»(=کسفری)

انگاشتهشدهاست.ابونواسنیزننرا«دخترخسرو»
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اسطورههایکهنمیهنش

دشاهانایرانبودهوشاعرایرانیتبارهوقطباًبا

برنامعمومیپا
یدهاست .
نشناییداشته،چنینلقبیبرایشرا بروز 
ولکففنعَجُففوزاً،بِنْ فتَکِسْ فرَی،قدیم فة  

مُبَتَّقَففةقففدد َّفففیطینهففاالحِلْففوُ 





(ابونواس)993:1112،

دخترسالخوردۀروزوارنلودخسرواستکفهصفبروشفکیباییدر

ترجمه:اما[شرا ]
(روزواردرازیدرخوماندهاست) .

زوایایوجودشجریاندارد
بدهساقیننمی کهعکسفشزجفام  


بففهکیخسففرووجففوفرسففتدپیففام 





(حافظ)1191:1931،

9ف.19عروس 
دهقانبالیدهوپروردهشدهاسفتوابونفواسوخواجفۀشفیراز

بادۀدوشیزهایکهدرخانۀ
نوردهاند.درببایازفرهنفگهفایفارسفینیفز
هرازچندواهیاورابهحبالۀنکاحخوددر 
خواندهاند(پادشاه .)1312/9:1999،
شرا را«عروستاک» 
ووبْففرَزَبِکْففراًمُففزَّ الطفففَّبْوِ،قَرْقَیَففاً  

صَففنِیْبَةدِهْقَففان،تَراخففیلففهالبُمْففرُ 

فقففال:ع فرُوسنکففانَکِسْ فرَیرَبِیْبَه فا  

مُبَتَّقَففة،مِففندونهففاالبففا ُوالسنففتْرُ 





(ابونواس109:1112،و)103

دادکهدستپرورددهقفانیسفالخفورده

ترجمه:شرا تلخوترشودستنخوردهای
دروسراپردهها

ویت:اینعروسیاستدستپروردۀخسرودیرسال،کهسالهاپشتِ

بود.
پوشمحکوداشتهاند).

وردهاست(درخُوهاییبودهکهدر
سرن 
عروسففیبففسخوشففیایدختففررز  

ولفففیوفففهوفففهسفففزاوارطالقفففی 





(حافظ)313:1931،

9ف.19یاقوت 
یاقوتمانندکردهاند .

ازننجاکهشرا سریاست،شاعرانننرابه
یسففففففقیهُوحَمْففففففرا َ،یاقُوتَفففف فة  

تَسْففرِجُفففیالکففأسِوفففیالکفف ن 





(ابونواس)101:1112،

ترجمه:ننانراشرا ولرنگیاقوتفامیسرمستمیکندکهدرکاسهودستچفون
چراغیمیدرخشد.


بادهستاییابونواسوحافظ91/


یادبادننکهچویاقوتِقدحخندهزدی   درمیانمنولبلتوحکایفتهفابفود 


(حافظ)913:1931،
9ف.19سُخامیه 
(صییپور ،
،مینرمونسانفروشونده 

درفرهنگهایعربی

سُخاموسَخامیوسُخامیّهرا

بیتا1:ف)999/1وشرا ووارا(بطرسبستانی)911:1300،مبنیکفردهانفدوحفافظبهتفرین
ترجمهرابراینننورده،یبنیخوشگوار .
سُففخامیّةلففویقطففعِالسففنرمَتْنَهففا  

لهامُف فذْثَف فوَتْففففیدنف ففنهاسف فنَتانِ 





(ابونواس)920:1112،

ترجمه:شرا وواراییکهوذشتروزوارپشتاورانشکند(ننرافاسدوتباهنکنفد)،و
دوسالیاستکهدرخوسُکنیوزیدهاست.
مبنففففین زنففففدویوروضفف فۀارم  

جزطرف جویبارومیخوشگوارچیست؟ 





(حافظ)192:1931،

.9تبابیرابونواسازشرا 
باتوجهبهاینکهابونواس،شاعرخمریاتاست،تبابیرمخصوصاوازباده فکهدرحفافظ
نیامده فطبقاستقصاییکیازپژوهندوان(کاظمیشهروئی20:1922،ف19،)39واژهاسفت.
میکند؛از
ننهاباذکرشواهدشبریوترجمه،دامنۀسخنرادرازو 
بیتردیدیادکردهمۀ 
بسندهمیشود.عددببدازواژه،شمارۀصیحۀدیوان

ننها
همینرو،فقطبهنوردنسیاهۀ 
صیحهدرپایاننامۀکاظمیشهروئی()1922است .

ابونواسوشمارۀببدازتوضیح،شمارۀ
اسینط(«:)933شرابیکهازنمیزشچندشفرا پدیفدنیفد»()20؛زرجفون(«:)902مبفرّ 
زروونفارسی،شرابیکهرنگننمانندطالست»()22؛انبةالدنّ(«:)109شفرا کفهدرشفکو
خمرهپروردهمیشود»()22؛امیره(«:)199شرا کهعقلوروحندمراتسخیرکندوفرمفانروای
وجودشفود»()22؛اخفتشفیطان(«:)933خفواهرشفیطان»()22؛بنفتاحفوال(«:)919دختفر
دوروونیهایروزوار»(=شرا هرچهکهنهشودوروزواربرننبگذرد،مرغفو تفرشفود)()23؛

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

سری»()23؛حمیّا(«:)03درپیوندباشرا ،بهمبنیشدت

درسراستواطالقننبهباده،مَجازاست»(بطرسبستانی)31()132:1300،؛خنفدریس(:)22
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«شرا کهنه»()31؛خرطوم(«:)993شرابیکهزودمستمیکند»()31؛رقیقةالسفربال(:)919
دهاست»()31؛سالف(«:)119بادۀ
نازکپیرهن،شرا نابیکهدرجامیصافوشیافریختهش 
« 
دستاولکهپیشازفشردنانگوربهدستنید»()31شرا الصالحین(«:)909شفرابیکفهاز
خرماویرندوبپزندونزدعراقیانحاللشمردهشدهوبههمینجهفتشفرا صفالحانخوانفده
شدهاست»()31؛شقیقةروح(«:)39پارهایازروح؛بهعلتاشتیاقووابستگیشدید،شاعرننرا
ازجانششمردهوبدیننامخواندهاسفت»()31؛شفمطا («:)12زندومفویکفهسفپیدی

جزئی

موهایشبهسیاهیدرنمیختهوظاهراًبهخاطردیرینگیشرا ،شاعرننراچنفینخوانفدهاسفت»
(دهخدا)31()19931/11:1900،؛شمول(«:)91شرابیکهبادشمالبهننوزیدهوسردوخنفا
پیریوسالخوردویکهبرقدمتشفرا داللفتدارد»()31؛

شدهاست»()31؛شیخوخة(«:)931
عیوّقالمالم(«:)31عیّوق،ستارهایسریودرخشندهدرجهتراستکهکشاناسفتوشفرا 
درروشنیوپرتوافشانیبهننمانندشدهاست»()31؛قهوه(«:)19نفوعیازخمفرغلفیظکفهبفه
زودیشار خودراسیرمیورداند،سکرننمحکووقویاست.وویند:انّهعبدالشفهو ،واسفیر
القهو ،ووویندخمررابدیننفامخواننفد؛چفه،شفهوتومیفلطبفامراببفرد»(دهخفدا:1900،

،)31()10210/11کُمیففت(«:)33شففرا سففرخیکففهرنففگننروبففهسففیاهیم فیرود»()39؛
ننهفا
قهفافرومفیریفزد،ن دهفان 
م ّاالباریق(«:)123شرا راازننجهتکهازدهانۀابریف 
خواندهاند»()39؛مسحوله(«:)933شرا صافوبفدوندُر د»()39؛مجوسفیّه («:)91بفهخفاطر

مجوسیویتهاند»( .)39

انتسا کش شرا بهایرانیانننرا
.9تببیرهایویژۀحافظازشرا 
دراینبخشنیزبهسببپرهیزازاطالۀکالم،فقطبهنوردنسیاهۀتببیرهفایاسفتباری
ویژۀخواجۀشیراز فبدوننوردنشواهدشفبریففبسفندهمفیشفود.شفمارههفایدرون
ناتلخانلریاست :
پرانتزها،شمارۀصیحاتابیاتدردیوانمصحَّح 
«ن نتشففگون»()193؛«ن حففرام»()11؛«ن خرابففات»()12؛«ن طربنففاک»()192؛«نتففش
خمخانه»()12؛«نفتا می»()191؛«نفتا قدح»()991؛«امّالخبائث»()9؛«ولرنگتلفففخ»()919؛
جاندارو»()911؛«خورشید»()131؛«خونپیاله»()901؛«خونجام»
تلخوش»(حفافظ)9:1911،؛« 
« 
(حافظ)911:1911،؛«خونصراحی»()1190؛«خفونخفو»()91؛«دُرد»()3؛«فالطفونخفونشفین»

()193؛«نتشجگرجام»()192؛«شمسۀکَرْم»()991؛«ن اندیشهسوز»( .)1199

بادهستاییابونواسوحافظ99/


.3تشبیهاتمشترکابونواسوحافظ 
،بهدستمینیدکههردوننان،پیر(نا.ابونواس931:1112،؛

ازبررسیدیوانهردوشاعر
حافظ)91:1931،ومشا(نا.ابونفواس19:1112،؛حفافظ192:1931،و)991ونفتفا (نفا.
ابونواس101:1112،؛حافظ)031:1931،وچراغ(نا.ابونفواس111:1112،؛حفافظ991:1931،و
)210ونتش(نا.ابونواس119:1112،؛حفافظ)1199:1931،وصبح(نفا.ابونفواس31:1112،؛
اندکهبهعلتپرهیزازاطالۀکفالم،فقفطبفه

رامشبهبهشرا قرارداده

حافظ)912:1931،
کردهایو .
توضیحموردنخستبسنده 
3ف.1تشبیهشرا بهپیر 
فأحْسِففنْبهففاشَففیْخُوخةفففیینائِهففا  


وولْطِف ْبهففابففینَالمیاصفلِوالبمْفوِ 

(ابونواس)931:1112،

حافظمریدجاممی استایصبابفرو  



وزبنفدهبنففدویبرسفانشففیخجففامرا 

(حافظ)91:1931،

درشبرابونواس،فقطدیرینگیشرا ووذشتنزمفانبفرننملحفو اسفت،امفادر
استومبناییایهامانگیفزدارد،

سخنحافظ،جنبۀمبنویوبلندپایگیننکه«شیخجام»
درنمربودهاست،کهالبتهاد پژوهاننیزبداناشارهکردهوننرا«جاممی»دانسفتهانفد
ناتلخانلرینیزننراشخصفیتیحقیقفی(=
زرینکو 130:1999،فف .)132
(همایی91:1999،؛ 
دانستهاست(حافظ .)1111:1931،

مسالدینمحمدقاضیجامیازاحیادشیخاحمدجام)
ش 
 .0توصییاتمشترکابونواسوحافظازباده 
توصی هاوتصویرنفرینیهمگونزیباییدراشبارابونواسوخواجفۀشفیرازهسفتکفه
جرعهافشانیبرخاک»استکه
ننها« 
ننهادریامقالهامکانندارد.یکیاز 
نوردنهمۀ 
نمونهنوردهمیشود .

برای
مساحبمنجفرّالزّقفاقعلفیالثفری  


واضفففغایریحفففانجنف فیّویفففابسُ 

(ابونواس)193:1112،

اورشرا خوریجرعهایفشانبرخفاک   ازننوناهکهنیبیرسدبهغیرچفهبفاک 


(حافظ)119:1911،

اینرسوکهبههنگامبادهنوشیچندجرعهنیزبفرخفاکمفیریختنفد،مبفین

دربارۀ
نوشتهاست :
درپاسخقزوینیدرمقالهایبانام«یارسوباستانی» 

(99:1919ف)99
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راویاهینسمانیتصورمیکردندکهبهوساطتخاکبارمیدهدو

یونانیانچونمو
اینروبهعنوان
لطی ترینعصارههاینباتیرابهنامبادهبهخاکیانتسلیومیکند،از 
سپاسگزاریازعطیۀخداونفدِشفرا ،بفههنگفامنوشفیدننن،جرعفهایبفرخفاک
اینثارمیکردند،چنانکهدرموقعذبفححیفوانی،

میافشاندندوبهعبارتدیگر،هدیه
راقربانیخدایانقرارمیدادند .

قسمتیازووشتاو

کردهاست.ابونواسوحافظهفردوبفهایفن
صدیقی(92:1919فف)93نیزنمرویراتأیید 
رسوکهناشارهدارند؛اشارۀحافظصریحاستوتوجهابونواسبهنندرحدوزارشیساده .
ماامیندرپایاننامۀکاظمیشهروئیباذکرشواهدشبریازهردوشفاعرنمفده

این
بسندهمیشود .

پایاننامه
ننهاباذکرصیحۀ 
کهفقطبهنوردنعناوینمهو 
«خامیاپختهبفودنشفرا »()111؛«حبفا هفایشفرا »()111؛«زمفاننوشفیدنشفرا »
هایحکومتهابهبفادهنوشفی»(119فف)112؛«جرعفهبفرخفاک


واکنش
(113ف113و111ف)111؛«
افشاندن»(112ف)191؛«بانگنوشانوش»()191؛«سهجامپیاپی»(ثالثۀغسّاله)()199؛«چهارجفام
پیاپی»()199؛«رطلورانورفتن»(199ف)193؛«غوزداییوشادینفرینفیوویژوفیهفایدیگفر
باده»(190ف)199؛«ظرفهایشرا »(199ف«)199وص خوشرا »(193ف)131؛«وص مجلفس
شرا »(131ف)131؛«وص ساقی»(131ف«،)101پیرمیفروش»(101فف)109؛«شستشفوبفابفاده»
(«)100مدفونشدندرزیرتاک»( .)100

.2نگاهیاجمالیبهبادهدردیوانحافظ 
رفتهاست :
بادهدردیوانحافظبهسهمبنیبهکار 
2ف.1شرا صورییبنیمایعمستیانگیزیکهدرشریبتاسالمحراماست.حافظخفود
کردهاست .
ننرا«ن حرام»خواندهومکرراًبهحرامبودننناشاره 
ترسوکهصرفهاینبردروزبازخواست  


نففانحففاللشففیخزن حففراممففا 

(حافظ)11:1931،

فقیهمدرسهدیمستبفودوفتفواداد   کهمیحرام ،ولیبهزمالاوقافاسفت 


(همان)99:
فتویپیرمغاندارموقولیاستقدیو   میحراماستدرننجاکهنهیاراسفتنفدیو 


(همان)931:
بیرویتوایسروولاندامحراماسفت 

درمذهبمابادهحاللاسفت،ولفیکن  


(همان)90:
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میالستیاشفرا ازل؛یبنی«محبتیکهارواحندمیانپیشازورودبفهاینجهان
2ف .1
پیداکردهاند.عقداینمحبتبامیثاقیکهپروردوارباذریّاتبنیندمبسفته فبفهایشفانخطفا 

کردهاستکهالستُبربّکو؟وذریّاتدرپاسخویتفهانفد:بلفی(احفزا

)10:ففنغفازوشفتهاسفت»

(پورجوادی .)103:1920،
اینباده«ازاینحیثکهدرعالوارواحودرمجلسمیثفاق،ننرانوشفیدهانفد،بفادۀشفبانه
شودوازاینحیثکهدرجهانکنونینوشمیوردد،بفادۀصفبوحنامیفدهمفیشفود.

خواندهمی
واهیبراینشاندادناینهمانیِبادۀشبانهوبادۀصبوح،ازتببیفرشفرا بفاقییفامفیِبفاقی

استیادهمیشود»(پورجوادی .)199:1920،


رکننبادوولگشفتمصفلّیرا 
بدهساقیمیباقیکهدرجنت نخواهییافت   کنارن  




(حافظ)9:1931،

و«شر مداماحتماالًاشارهبهمسبوقبودناینتجربهبهتجربفۀروحدرروزمیثفاقاسفت؛
ازننجاکهعشق،ازلیوفطریاستوروحازازلباننهمسیربفودهاسفت،مفدامازلفذتشفر 
برخورداراست»(همان .)190:

ساقیاربادهازایندستبهجامانفدازد  

عارفانراهمهدرشفر مفدامانفدازد 





(همان)193:

درازلدادهاستماراساقیلبللبفت   جرعۀجامیکهمنمدهوشننجاموهنفوز 




(همان)193:

رفتهاست(همان39:و93و11و11و .)199
بهاینشرا دردیوانخواجهمکرراًاشاره 

2ف«.9مبنیسومبادهدرنگاهعرفانی،عشقکیهفانیاسفت؛یبنفیمحبفتذاتفیاففالکو
کواکبوعناصروحتیهمۀذراتعالوبهمبدونفرینش»(پورجوادی .)12:1920،

جلوهواهریاودیفدۀمفنتنهفانیسفت  

ماهوخورشیدهوایننینهمیورداننفد 





اینفتفففا نینفففهدارجمفففالتفففو  

مشاسفیاهمجمفرهوفردانِخفالتفو 





(حافظ)122:1931،
(همان)911:

 .3بازتا فلسیهوعرفانبرخمریاتابونواسوحافظ 
یاازایندوشاعردرروزواریزندویمیکردندکهبازارمباحثفلسییوعرفانیورم

هر
وتأثیرنندردیوانهردودیدهمیشود؛جزاینکهاینمباحثدردیفوانحفافظ

بودهاست
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بسیارپررنگتروبرجستهتروبارندیخاصخواجۀشیرازدربیانیایهامنمیزمجالظهور
وبروزیافته،ودرشبرابونواسبسیارکمتراسفت؛هرچنفددرمفواردبسفیارانفدکی(نفا.

ابونواس)931:1112،نموزههاییازقبیلچلهنشینیوفناورهاییازخفودبینیدرسفخناو
شود.نکتهایکهنگارندهدرننتردیدندارد،ایناستکهشاعرایرانفیتبفارهفیچ


دیدهمی
تجربۀعرفانیندارد،امادردیوانخواجۀشیرازغزلهفاییهسفتکفهبفدونچشفیدنو
دریافتتجربههایعرفانیوفقطبانواهیازنموزههایمکتفبعرففان،سفرودنننهفا
محالمینماید(نا.حافظ .)909،911،122:1931،

داشتهاستو
حافظذهنوضمیریتیزبینونکتهیا وژرفاندیش 

مطلبدیگراینکه
مسائلمربوطبهمبمایهستیرابازیرکیوترفندهنریخاصیبیفانکفردهاسفت،امفا
ابونواس،شاعریلیا استوبهطورکلیدرسخناولیظبرمبنیغلبهدارد،ومافامین
اشبارشنیزهمانندمنوچهریوعنصری،ازماامینغنفاییزمینفیفراتفرنمفیرود،امفا
فظسخنورینسمانیاستوسخنشرنگوبویمبنویوعرفانیخاصیداردکهدرون

حا
پاکوذهنخوورشباکتا خداجلوهوجالییبهسخنشبخشیدهکهغزلاوقُلةالقُلل
غزلفارسیبهشمارنمدهاست .

.11نتیجه 
هوروزوارنیستند،ولیدربسترفرهنگیهمسانپرورشیافتفهو
11ف.1ابونواسوحافظ 
اندوهمانندیهایفراواندراشباروافکارننانهست .


بالیده
11ف.1هردوشاعربهبادهستاییروینوردهاند،امابسفامدسفتایشبفادهونفامهفای
ووناوونننوظرفهایشوتوصییاتوتصویرهاوماامیننندردیوانابونواسبسیار

بیشترازحافظاست .
تروعمیقترازابونواسبازتا داردوبهومان


عرفانبسیارقوی
11ف.9درشبرحافظ،
بودهاست .
هایعرفانیداشتهوابونواسازننبیبهره 


حافظتجربه
نگارندواناینسطور،
ابونواسبنیانوذارخمریهسراییونخستینکسیاسفتکفهمافامینخمفریرا

11ف.9
سامانبخشیدهوبنمایۀمستقلیبرایشاعراندیگفربفرجفایوذاشفتهاسفت.منفوچهری
دامغانیدراد فارسیراهاوراادامهداد،ولیتنهاهنرشترجمهوتکفرارتصفاویرخمفری
شاعرعر بود.باظهورحافظ،شبرخمریدوروونیخاصییافت؛اوننراازقالبتکراری
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بیروننوردوراهتازهایوشودوبادهستاییبرایشابزاریبودبرایبیانمسائلعمیقذهنی
وانتزاعیعرفانونیزمبارزهبارذایلاخالقیومیاسداجتماعیروزوارخویش .
11ف.9حافظکارخمریهسرایانپیشینراکمالبخشیدوبهاوجرساندواسطورههفای
عرفانیجاودانهایبابهترینساختارودرکمالایجازومبانیژرفپدیدنورد .

خمریف
11ف.3حافظوابونواسازتلمیحاتهمگفوندرخمریفاتخفودبهفرهبفردهانفدوبفه
داستانهایقرننیوافسانۀپیدایششرا اشارهدارند .

11ف.0هردوننانتشبیهاتهمگونیدربارۀقدمتورنگوبوومزهوصیاوروشنی
شرا دارند .
اندومشکالتبادهوسفاراندرسخنشفان


مسلمانزیسته
11ف.2هردوشاعردرجامبۀ
بازتا یافتهاست .
ننهابازتفا یافتفهاسفت؛
تهایبادهخواریدرخمریات 
11ف.3بیشترینۀنیینهاوسن 
مانندبرپاکردنمجفالسشفرا درچمنزارهفاوجشفنهفاوجرعفهافشفانیبفرخفاکو
نوشویتنوخوردنسهجامپیاپی .

11ف.11تصاویرزیباییبهصورتتشبیهواستبارهوکنایهوتشفخیصوایهفامو...از
شودکهبیتردیددرشبرحافظهنفریتفرو

شرا وجاموساقیدراشبارهردودیدهمی
بدیعتروزیباترند .

هردوشاعرهمانندیهاییدرفکرواندیشهدارند؛مثالًهردولذتورایاندو

11ف.11
مستیرابرهوشیاریترجیحمیدهندوبهبخششورحمتپروردواردربفارۀمیگسفاران
تیاوتهاییهودارند؛مثالًابونواساختیاروراست،امفاحفافظبیشفتربفهجبفر
امیدوار،اما 
نوونهجبررا«جبرممدوح»مفیداننفدومیفانننو
؛هرچندعرفانپژوهانای 

ورایشدارد
تببیرمیکنند.

جبرکالمیتیاوتیقایلاندوازننبه«سرّقدر»

منابع
ابنمنمور(،)1939لسانالبر ،قو،اد الحوز .
ابونواس،حسنبنهانی(،)1112دیوانابونواس،تصحیحعلینجیبعطوی،بیروت،دارالهالل.
اخطل(،)1339دیواناخطل،شرحراجیاالسمر،بیروت،دارالکتبالبربی .
ادیبطوسی،محمدامین(،)1999فرهنگلغاتادبی،تبریز،مؤسسۀتاریخوفرهنگایران .

/92پژوهشنامۀنقدادبیوبالغت،سال،9شمارۀ،1پاییزوزمستان1939

وعشی،میمونبنقیس(،)1919دیواناالعشی،تصحیحمحمداحمدقاسو،بیروت،مکتباسالمی .
،قو،ذویالقربی .

افرامبستانی،فؤاد(،)1923المجانیالحدیثة
فرهنگواژههایفارسیدرزبانعربی،تهران،انجمننثارملی.

امامشوشتری،محمدعلی(،)1990
کلاخیالانگیز،تهران،زوار.

اهور،پرویز(،)1939
بطرسبستانی،مبلو(،)1300محیطالمحیط،بیروت،مکتبةلبنان.
بلبمی،ابوعلی(،)1991تاریخبلبمی،تصحیحمحمدتقیبهار،بهکوششپروینونابادی،تهران،زوار .
پادشاه،محمد(،)1999فرهنگننندراج،تصحیحسیدمحمددبیرسیاقی،تهران،کتابخانۀخیّام .

پورجوادی،نصرهللا(،)1920بادۀعشق(پژوهشیدرمبنیبادهدرشبرعرفانی)،تهران،کارنامه.
،زیرنمربهرامفرهوشی،چاپسوم،تهران،دانشگاهتهران.

پورداوود،ابراهیو(،)1993یسنا
پیر،وریمال(،)1930فرهنگاساطیریونانورم،برورداناحمدبهمنش،تهران،امیرکبیر.
،بهاهتماممحمدمبین،تهران،ابنسینا .

محمدحسینبنخل تبریزی(،)1991برهانقاطع
حافظشیرازی،شمسالدین(،)1911دیوانحافظ ،بفهتصفحیحمحمفدقزوینفیوقاسفوغنفی،تهفران،
چاپخانۀمجلس.
،بهتصحیحپرویزناتلخانلری،تهران،خوارزمی.

فففففففففففف(،)1931دیوانحافظ
حسّانبنثابت(1919ق)،دیوانحسانبنثابتاالنصاری،تحقیقالدکتورسیدحنییحسین،قاهره.
الخوریالشرتونی،سبید(،)1919اقر الموارد،قو،مرعشینجیی.
خیّام،عمر(،)1990نوروزنامۀخیام،بهتصحیحعلیحصوری،تهران،حصوری.
دمیری،کمالالدین(،)1932حیو الحیوانالکبری،تهران،ناصرخسرو .

لغتنامه،دورۀجدید،تهران،دانشگاهتهران .
دهخدا،علیاکبر( ،)1900

راوندی،محمدبنعلی(،)1939راحةالصدور،تصحیحمحمداقبال،تهران،علمی.
تاجالبروس،بیروت،دارلیبیا.
زبیدی،محمدمرتای(1923ق) ،
زرینکو ،عبدالحسین(،)1999ازکوچۀرندان،تهران،کتا هایجیبی.

اساسالبالغة،بیروت،دارالمبرفة .
زمخشری،جارهللامحمودعمر(1933ق) ،
شریشی،ابیالبباساحمد(،)1301شرحمقاماتالحریری،بیروت،دارالکتبالبلمیة .

صدیقی،غالمحسین(«،)1919جرعهکأسالکرام»،مجلۀیادوار،شمارۀهشتو،صص92ف .93
منتهیاالد فیلغةالبر ،تهران،سنایی.
صییپور،عبدالرحیو(بیتا) ،

طرفةبنعبد(بیتا)،دیوان طرفه،تصحیحوشرحعمرفاروق،بیروت،دارالقلو .
عبیدابرص(بیتا)،دیوانعییداالبرص،بیروت،دارصادر .
،تصحیحجبیرشبار،تهران،سخن .

جوامعالحکایات
عوفی،سدیدالدین( ،)1909
،تصحیحخلیلشرفالدین،بیروت،دارالمکتبةالهالل .

عنتر بنشداد(،)1112دیوانعنتر

بادهستاییابونواسوحافظ93/


فردوسی،ابوالقاسو(،)1909شاهنامه،بهکوششسبیدحمیدیان،تهران،قطره.
کاظمیشهروئی،احد(«،)1922پژوهشمقایسهایخمریاتابونواسبامنوچهریوحفافظ»،پایفاننامفۀ
ارشددردانشکدۀادبیاتوزبانهایخارجیدانشگاهعالمهطباطبایی.


کارشناسی
لبیدبنربیعابنمالا(،)1119دیوانابوعقیلالبامری،ابوظبی،الموسوعةالشبریة .

،تبریز،ابنسینا .

مرتاوی،منوچهر(،)1999مکتبحافظ
مبین،محمد(«،)1919یارسوباستانی»،مجلۀیادوار،شمارۀهشتوصص91ف،93تهران،کتابخانۀخیّام.
ففففف(،)1901فرهنگفارسی،تهران،امیرکبیر.
منوچهری،احمدبنقوص(،)1929دیوانمنوچهری،بهتصحیحمحمددبیرسیاقی،تهران،زوار.
یی،جاللالدین(،)1999مقامحافظ،تهران،فروغی.

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

