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Abstract 

The study of mysticism and mystical texts forms an important part of Persian 

literature. However, understanding the meaning of some of these works is not 

without complexities and difficulties given the considerable distance between the 

contemporary era and the time of writings of these works. Therefore, writing 

interpretation of these works is indispensable, which has been of due attention to 

literary scholars. But sometimes, these interpretations themselves need reform and 

revision. Among the works on which numerous commentaries have been written, 

albeit incompletely, is the Hadiqa al-Haqiqa by Sanai, which is a resource for 

undergraduate course in Persian language and literature. The present study sought to 

elaborate on some of the verses detailed in the book entitled ‘Explanation of Haqiqa 

by Dr. Yahaghi and Dr. Zarghani’ with some Arabization & spelling problems, 

which seemed to require corrections, in order to provide a clearer and more 

complete view for students and scholars. 
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  عقل جز نقد خير و شر نكند
  الحقيقه حديقةشرح انتقادي چند بيت از 

  و امالييي هاي اعراب راه برخي غلط هم به
  سيدمهدي زرقانيياحقي و  تصحيح محمدجعفر

  *شوب منيره فرضي

  چكيده
زماني  ةبه فاصل اما باتوجه ،استعرفان و متون عرفاني بخش مهمي از ادبيات فارسي  ةمطالع
دوران معاصر با دوران نگارش اين دست آثار، فهم و درك معناي برخي از ايـن   توجه قابل

مـل  أهـايي گـاه درخورت   دشـواري هـا و   يان با پيچيدگيدانشجونيز پژوهان و  آثار براي ادب
كـه البتـه از ديـد اهـل ادب دور      ،شرح اين آثار امري است ضروري ،رو روست. ازاين هروب

خود اين شروح نيز به اصـالحات و بـازنگري نيـاز دارنـد.      ،گاهي اوقات ،نمانده است. اما
سنايي  قةيالحق قةيحدشده كتاب   ازجمله آثاري كه شروح متعدد و البته ناقصي بر آن نگاشته

كارشناسي زبان و ادبيات فارسي اسـت. در پـژوهش حاضـر     ةاست كه از منابع درسي دور
 قةيحد شرح تالش بر اين است تا برخي نكات درخصوص برخي ابيات مشروح در كتاب

ها رسد ايراد نظر مي كه به ،گذاري و اماليي هاي اعراب نيز غلط و يزرقان دكتر و ياحقي دكتر
تـري از ايـن كتـاب در اختيـار      تـر و كامـل   شود تا ديد روشـن   بيان ،دارد و اصالحاتي نياز
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  مقدمه. 1
اي از ادبيات نظم و نثـر   پژوهان است، بخش بسيار گسترده كه معلوم اديبان و ادب گونه همان

پردازد يا غيرمستقيم محملي براي بيان  هاي عرفاني مي بيان عقايد و ايدهپارسي يا مستقيم به 
كه از قرن سوم تا قرن نهم وجه غالب تفكر و انديشة شـاعران و   اين قسم موضوعات است

بـر تحليـل و    كه مبتنـي  ،دادن كارهاي پژوهشي نويسندگان بوده است. آشكار است كه انجام
عرفاني باشد، كاري دشوار و دقيـق و مسـتلزم توجـه و      ـ تطبيق يا تصحيح آثار سترگ ادبي

  دقت بسيار و تحمل رنج فراوان است.
حـال مـادر ديگـر     كـه درعـين   ،تـرين كتـب نظـم عرفـاني     ترين و ناشناخته يكي از مهم

سنايي است. ناشناخته از  الطريقة شريعة و الحقيقه حديقة ،آيد شمار مي منظوم عرفاني نيز به  آثار
سال، هنوز شرح مفصل و جامعي از اين كتاب در دست  صد گذشت هشت با ،آن جهت كه

هاي تاريخ ادبيات يا كتبي كه به سـير عرفـان و افكـار     كه مكرر در كتاب نيست و ديگر اين
 ةاست كه سنايي آغازكنند  اند به اين نكته اشاره شده عارفانه در بستر ادبيات فارسي پرداخته
ها از عرفاي پيش از خود  اني و پل انتقال اين انديشهيك حركت در مسير سرايش شعر عرف

  به بزرگان پس از خود بوده است.
دشـوار و ديريـاب شـناخته     يسنگ در ادب منظوم فارسي متن اما اين اثر سترگ و گران

علـت اسـتفادة شـاعر از     شده است. دشواري آن نيز از دو جنبه است: يكي جنبة لفظـي بـه  
سـاختارهاي نحـوي پيچيـده و ديگـري فقـدان سـاختاري        واژگان و تركيبات نامـأنوس و 
است. علت ايـن    هاي معنايي شده كه سبب ايجاد آشفتگي ،مشخص و روشن در تبويب اثر

ديگر در تعـدد و آشـفتگي    امر را بايد ازسويي در زبان خاص خود سنايي جست و ازسوي
اي  نظمي متحيركننده به بي« حديقههاي  تعبير دبروين، نسخه نسخ خطي موجود از اين اثر. به

تنظـيم ايـن    ةهـا و شـيو   بندي متن بـه بخـش   دچارند كه بر نظم ابيات منفرد و نيز بر تقسيم
  ).294: 1373 (دبروين» ثير گذاشته استأها ت ها درقالب باب بخش

شود اين است كه دليل اين آشفتگي و تعـدد و تفـاوت    جا مطرح مي پرسشي كه در اين
گـر ايـن    بيـان  يادشـده ست؟ حاصـل مطالعـات و تحقيقـات مؤلـف     چي حديقههاي  نسخه

نظمي به مراحل سرودن اين اشعار و درحقيقت به خـود   است كه سرچشمة اين بي  واقعيت
اي از اين اثر منظوم را سـروده و بـه    به اين معني كه سنايي نخست نسخه ؛گردد شاعر بازمي

تر از نسخة پيشين سروده و بر آن  كاملاي ديگر و  اي ديگر نسخه آن خاتمه داده و در مرحله
 حديقـه هـاي   جاكـه نسـخه   نهاده كه ازقضا به اتمام آن توفيق نيافتـه اسـت. ازآن   حديقهنام 
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نبود، كساني پس از سنايي تصـميم بـه    هپارچ درقالب چند بخش مجزا وجود داشت و يك
از  حديقـه هـاي جديـد    ها و ايجاد نسـخه  سازي سازي آن گرفتند. اين باز پارچه تنظيم و يك
هايي در متن اصلي  موجب ايجاد تغييرات و دگرگوني ،هاي پراكندة كهن، خود روي نسخه

دليـل اشـتباهات كاتبـان و گردآورنـدگان اثـر در آن       عمد بوده و گاه به ه كه گاه ازرويِشد
  داده است. روي

اتفـاق   بـه  ،كـه  از دو وجه حائز اهميت بسيار است: نخست آن الحقيقه حديقةكتاب فاخر 
نگـارش   صـورت منظـوم بـه    عموم اهل ادب، نخستين اثر عرفاني زبان فارسي است كـه بـه  

دار سـاير متـون منظـوم عرفـاني پـس از خـويش اسـت و دوم         روي طاليـه  درآمده و ازاين
رو و روح عرفـان خـود    سـنايي را پـيش   ،مانند عطار و موالنا ،روي كه شاعران بزرگي ازآن

مسلك  اند و شاعران عارف مندي خود از وي و آثارش اشاره كرده بهره به خوانده و مستقيماً
كـه چـرا    اند. اما علت ايـن  ثير پذيرفتهأتبع اين دو، مستقيم يا غيرمستقيم از وي ت به ،ديگر نيز

 ،بخشي از اين داليل :عوامل چندي دارد ،از قبول عام برخوردار نشد مثنوياين كتاب مانند 
، نيز ناآشـنابودن برخـي   است ناشي از وجود ابهام در معناي برخي ابيات ،كه اشاره شد چنان

هاي  كه برگرفته از گويش مردم غزنين بوده، و وجود نسخه ،كاررفته در اين كتاب واژگان به
ها كم نيست و خواندن مـتن را بـا مشـكل     كتابت در آن هايكه ايراد ،متفاوت از اين كتاب

هـاي او در بيـان    و توانـايي  مثنويز زبان شيرين و روان موالنا در نبايد ا ،. البتهكند مي  راه هم
كه موجب اقبال عموم به  ،هاي وي سرايي ها و داستان پردازي مضامين گوناگون و نيز حكايت

  ، غافل بود.شد الحقيقه حديقةشدن  كشيده عزلت اين اثر و به
  

  دادن تحقيق ضرورت انجام 1.1
نوشته شده  الحقيقه حديقةكتاب خر بر أدر قرون مت ،خصوص به ،ها و شروح مختلفي تصحيح

و برخي نيز تصحيح و شرح كامل  ها مخصوص دانشگاه ةهاي گزيد كتابها  از آنكه برخي 
هـزار   چهارده ةصورت دو نسخ به الحقيقه حديقةاثر بوده است. بر اهل نظر پوشيده نيست كه 

در  نامـه  فخـري نـام   هزاربيتي به پنج ةنسخ ،بنابر نظر محققان ،هزاربيتي موجود است و و پنج
يك مرحله سروده شده و مدتي بعد ابيات ديگـري درجهـت تكميـل و گسـترش مفـاهيم      

مدرس رضـوي تصـحيح   را هزاربيتي  چهارده ةموردنظر شاعر بر آن افزوده شده است. نسخ
جود مو ةترين نسخ چاپ شد. اين نسخه در زمان خود بهترين و كامل 1380 ةو در دهكرد 

هايي نيز بـر   شرح ،هاي مختلف بر تصحيح انتقادي براساس نسخه عالوه ،ايشان در بازار بود.



  1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،نامة ادب پارسي كهن   234

 

و  حديقهبنابر خصلت كتاب  ،ده است. اماكربرخي ابيات نوشته و ابهامات زيادي را برطرف 
كه گاه از نظر معنا و گاه حتي از نظر خوانش دشوار و  ،وجود برخي لغات و كلمات دشوار

ها با همـان   توجهي از واژه له مبرّا نيست و تعداد قابلئاين نسخه نيز از اين مس ناپذيرند، فهم
نيـز  را هزاربيتي اين كتـاب   پنج ةاند. نسخ مصحح وارد شده ةكتابت ناخوانا و مبهم در نسخ

و چاپ شـد.  كرد نمايي دكتر شفيعي كدكني چند سال بعد تصحيح  دكتر مريم حسيني با راه
حداقل رسيده و در جاي خـود بـه    اشكاالت و ابهامات لغوي در اين تصحيح بهبسياري از 

هـاي   بخـش  ةاي كـه در تـورق و مطالعـ    رفع برخي غوامض متني كمك كرده اسـت. نكتـه  
م و ظمـن  ةبـدون انديشـه و برنامـ    ،رسد اين است كه گويـا شـاعر   نظر مي به يقهحد مختلف
صـورت پراكنـده در    قي و عرفاني را بهشده، مفاهيم و موضوعات مختلف اخال تعيين ازپيش

ترين موضوع حائز اهميت در اين تصحيح اين است كه  است. مهم  يك كشكول جمع آورده
دادن ارتباط مفهـومي و تـوالي منطقـي عنـاوين مختلـف       با نشان ،مصحح تالش كرده است

كتاب هاي  م و عقالني حكايات و بخشظذكرشده در اين كتاب، محور عمودي و ارتباط من
 ،هزاربيتـي بـوده   پـنج  ةجاكه اين تصحيح براسـاس نسـخ   ازآن ،د. اماكنديگر روشن  را با هم

هزاربيتـي   چهـارده  ةفهـم از نسـخ   كامل و منقّح و قابـل  بتاًسن يخالي تصحيح  كماكان جاي
كـه حاصـل كـار     ،و شرح آن حديقهجديد تصحيح  ةنسخ ،نيز 1397مهرماه در بود.   خالي

جاكـه   چـاپ رسـيد. ازآن   در انتشارات سخن بـه  ،زرقاني استدكتر مشترك دكتر ياحقي و 
ها به تخصص و كارشناسي ويژه نياز دارد و نگارنده در اين  تصحيح نسخه بارةاظهارنظر در

 ،. امـا دكنـ  تحقيق در چگونگي و كيفيت آن را به اهل فـن واگـذار مـي    ،زمينه ادعايي ندارد
هاي سنايي  افكار و انديشه ةو سرچشم الحقيقه يقةحد بارةدكتري نگارنده در ةجاكه رسال ازآن

شـاهد حـل مشـكالت     ،در بخـش شـرح ابيـات    ويـژه  بـه  ،در مطالعه و بررسي ،بوده است
 بودن نوع خوانش يا ساختار جمله معموالً دليل مبهم بود كه به  به شرح بخشي از ابياتي مربوط
اهميت اين شرح در حل بسياري از غوامض و ابهامات ابيات بر  ،رو . ازاينبودده ناممغفول 

تقدير درخور سپاس اسـت.   ةرساندن اين پژوهش شايست فرجام نيست و به  اهل فن پوشيده
هاي آنـان   به نكاتي برخورد كه شرح نويسندگان يا برداشتنگارنده  ،دركنار اين واقعيت  ،اما

بـر   . عالوهبوددقايق و نكاتي از چشم آنان دور مانده گر معناي كامل ابيات نبود يا  بيان دقيقاً
ها نيز كم نيسـت،   خورد و تعداد آن چشم مي شرح ابيات، اشكال ديگري كه در متن كتاب به

هايي در نگارش جمالت و آيات عربي است كه گاه از لحاظ كتابت و نگارش و  وجود غلط
  عربي است. ةجملگاه جاافتادن كلمه يا كلماتي از اصل آيه يا روايت و 
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 پژوهش ةشينپي 2.1

ــه ــدگاه در مقال ــد عي ــام اي  وحي ــا ن ــازخواني ويراســت «ب ــةب ــه ،ســنايي حديق تصــحيح  ب
وزن  هايبه نقد اين اثر پرداخت و برخي ايراد )1398» (زرقاني مهديياحقي و   محمدجعفر

مختـار  تايپي را بررسي كـرد.    و درنتيجه نقص در شرح و نيز اشكاالت ،و قافيه، بدخواني
به بررسي ابيـاتي  ) 1397» (سنايية حديق از شرح و تصحيح چند بيت«ة كميلي نيز در مقال

  ن دور مانده بود.اخوذ از آيات و احاديثي بود كه از نگاه شارحأپرداخت كه م
 ةشد تر و تصحيح ه است تا شرح كاملكردتالش  ،درحد امكان ،در اين پژوهشنگارنده 

كه در مقـاالت  را،  صورت صحيح برخي آيات و جمالت عربي تعدادي از اين ابيات و نيز
سال تدريس اين كتاب و نيز با  با استفاده از تجارب چند ،اي نشده بود ها اشاره به آنيادشده 

  .بياورداستفاده از منابع مربوط 
  

  نگاهي انتقادي به شرح ابيات. 2
  :156بيت 

 هرگز رنـگ و تبازنستاند از    رنگ زد تو را نيرنگ آنكه بي
  )917 ص(

مـراد از رنـگ در مصـراع اول مـاده اسـت و منظـور       «در شرح اين بيت آمده است: 
اهللا در   صـبغة رنگ در مصراع دوم ناظر است بر  .كه خدا موجودات را از عدم آفريد اين
» ) و مـراد همـان روح الهـي اسـت    138: (بقره “صبغة اهللا و من أحسنُ من اهللا صبغة”ة آي

  .)917: 1397اني (ياحقي و زرق
شـود.   تعبير مي »رنگ و ريا«آمده است كه از آن با  »ريا«در فرهنگ لغت دركنار  »رنگ«
دارد. معنـاي مصـراع دوم چنـين اسـت:     » فريب و دورويـي «در بيت معناي  ،صورت دراين

 ،معنـاي مـاده درنظـر بگيـريم     پذيرد. نيز اگر رنگ را در خداوند فريب و دروغ را از تو نمي
معناي مصرع دوم اين است كه وقتـي خداونـد در اصـل     ،كه در شرح آمده است گونه همان

عناصر مـادي و دنيـايي در    نياز بوده است، قطعاً خلقت تو از ماده استفاده نكرده و از آن بي
بـه   كند. باتوجه پذيرد و قبول نمي آن را از بنده نمي ،درگاه او ارزشي نخواهد داشت. بنابراين

 اهللا صـبغة تواند به  ت پيداست كه رنگ در مصرع دوم معناي مثبتي ندارد و نميبار معنايي بي
  يا روح الهي اشاره داشته باشد.
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  :333بيت 

 دل كرده عاشق خود را تشنه   سيرجان كرده جان بخـرد را 
  )115(ص 

معنـاي سرشـاربودن از    سـيرجان بـه  : «انـد  نويسندگان در شرح مصرع اول چنين نوشـته 
  .)927: (همان »ن بخرد را سرشار از جان كرده استاست: انسا  جان

معنـي اسـت. ايـن بيـت زيرمجموعـة عنـوان        مبهم و بي كامالًباال اين معنا براي مصرع 
بـراي عقـل و خـرد     ،حكيم عـارف  درجايگاه ،سنايي .»تضرع و زاري به درگاه حق است«

همانند ديگر عرفا، وقتي پـاي مقايسـه بـين عقـل و      ،اما ،اي در عالم قائل است جايگاه ويژه
وچراي عشق است. در اين بيت نيـز مصـراع اول و    چون دار بي عشق درميان باشد، او طرف

مقصود  فاعل اين جمله نيز خداوند است. .بين انسان عاقل و انسان عاشق است ةدوم مقايس
بـه خـود    مـدار را نسـبت   سنايي در اين بيت اين است كه خداوند انسـان خردمنـد و عقـل   

(مستغني) از خداوند است.  نياز و سير نمايد كه بي حق) سير نموده و به وي چنين مي  (ذات
دارد تا پيوسته بر درگـاه   قرار خود نگاه مي  درمقابل، جان انسان عاشق حق را تشنه و بي ،اما

  حاضر باشد.
  :499بيت 

 ده پوســتين بــه گــازر   اوالً   گرت بايد كه سست گردد زه
  )124(ص 

آمده است. نويسـندگان در شـرح بيـت     »مجاهدت«در ذيل مبحث  حديقهاين بيت در 
توان اين كلمـه را بـا فتحـه     اما مي ،گرديدن زه چندان روشن نيست معناي سست« اند: نوشته

خواهي منويات نفسـاني در   شود: اگر مي معناي مصراع مي .معناي آلت تناسلي) خواند (زه به
  .)935: 1397(ياحقي و زرقاني  »كش كندوجود تو فرو
كه سنايي در اين بيت و ابيات بعد از لزوم مجاهده با نفـس در راه خـدا و    اين  به باتوجه

ناظر بر هدف اين  يادشدهمعناي  ةاراد ،گويد صورت عام سخن مي بريدن از جسمانيات به دل
اشـتمال    ةزه دايـر  ةمعناي آلت جنسي براي كلم صرفاً زيرا درنظرگرفتنِ ،تواند باشد بيت نمي

. كنـد  جنسـي را منـع مـي    ةشـهوت و غريـز  فقـط  مفهوم موردنظر شاعر را بسيار محـدود و  
زه كمان. [زِ ه ك َ] (تركيـب اضـافي،   «دهخدا آمده است:  نامة لغتدرخصوص معناي زه در 
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ا  (رْع (دهار).  .مركبرْعةشش) نابتابيده كه بر كمان بندند   ةوتر. رود). االرب منتهي. قُنْب. ق
  .»و به خاصيت ارتجاعي آن تير را پرتاب كنند

آمـده اسـت    »زه كمـان «معنـاي   نيز وتـر بـه   طيالوس المعجمدر فرهنگ عربي به فارسي 
  .)1382و ديگران   انيس(

چه از نـوع   ،»ريسمان و بند«تر از آلت تناسلي و در معناي  حاال اگر معناي زه را عمومي
خـواهي كـه    شـود: اگـر مـي    معناي بيت چنين مـي  ،ر بگيريمظدرن ،مادي چه غيرمادي قيود

بايد  ،سست گردد ،اند را محكم در اسارت خود گرفتهو كه ت ،ريسمان و بندهاي هواوهوس
(كنايـه از وجـود جسـماني كـه درحكـم لبـاس و پوششـي بـراي          نخست پوستين  در قدم
شوي) مجاهدت بسـپاري   (لباس دست گازر و آن را به نياست) را از تن خود بيرون ك  روح

  تدريج از وجودت كم شود. هاي مادي به تا با شستن آن آلودگي
  :520بيت 

 از يكي خـم بـرآورده ده رنـگ      هركه چون او به نام جويد ننـگ 
  )125ص (

در اين بيت به برآوردن ده رنگ از يك خم اشاره شده اسـت و شـارحان محتـرم آن را    
) و 937: 1397(ياحقي و زرقـاني   گرفته »برخورداري از كشف و كرامات«در معناي  صرفاً

  :اند به روايت تاريخي يا ديني پنهان در بيت اشاره نكرده
  :اشاره به يكي از معجزات حضرت عيسي است »ده رنگ از يك خم برآوردن«اما 

فت بدانسته بود ون آن حرچ(ع) را با حرفت صباغي داد پيش مهتر صباغان،  عيسي مريم
هاي بسيار به وي داد و بر هر جامـه نشـان كـرد بـر آن      هدريافته، آن مهتر صباغان جام و

هريكـي   .بايـد  هـا رنگارنـگ مـي    هگه به عيسي گفت: اين جامـ  خواست. آن مي رنگ كه
هـا بـه    هاين بگفت و به سفري بيرون شـد و جامـ   .كن ام به رنگ مي كرده كه نشان چنان

و  ،نب نهاد بر يـك رنـگ راسـت   ها همه در يك خُ هرفت و آن جام عيسي سپرد. عيسي
گه مهتر صباغان زود از سفر بازآمـد و آن   پس آن .منك داُري ما علي اهللا بِاذنِ كوني: گفت
ها تبـاه   هاين جام تنگ شد، گفت: نهاده و به يك رنگ داده، دل نبها ديد در يك خُ هجام

؟ و بر چه رنگ خواهي؟ تا چنانك تو خواهي ها چون خواهي مهكردي. عيسي گفت: جا
چنانك مراد بود. آن  ؛يكي سرخ يكي سبز آمد، يكي زرد، :چنان كرد .از خنب بيرون آرم

جز صنع الهي نيسـت، بـه وي ايمـان آورد. و     هدرماند و دانست ب مرد از كار وي عجب
  .)133: 1376آوردند و نصرت دين وي كردند (ميبدي  اصحاب وي همه ايمان
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  :549بيت 

 روي كـم اسـت   انگيز سـرخ  طرب   روي خوشدلي به هم است با سيه
  )127ص (

برگرفته از حـديث نبـوي اسـت مشـهور در ميـان صـوفيه:        »فصل فقر«مضمون عنوان 
در  »سـياه « ةرويي هر دو عالم است. سـنايي بـا كلمـ    سياه فقرْ »:الدارين في الوجه سواد		الفقر«

كـار بـرده اسـت.     صورت ايهام به هاي بسيار كرده و آن را به به مبحث فقر بازي ابيات مربوط
اما سـنايي بـه    ،حديث مذكور در مذمت فقر است«اند:  نويسندگان در شرح اين بيت نوشته

روي را در  ... سـيه  كلمه بار عرفاني داده و بنابراين در ستايش فقر عرفاني سخن گفته است
 ،كشـيده  و ديگري رنج ،با بيت پيشين است ارتباطكه در ،كار برده است: يكي فقير معنا به  دو

  .)939: 1397(ياحقي و زرقاني  »روي همين بيت است با سرخ  كه درارتباط
اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه معناي نخست بيت همان است كه ذكر  نكته

بـا   شده است. سوختگان فقر هميشه شادند و شاد ... اما ارتبـاط بـين سـياهي و سـوختگي    
  شادي چيست؟

 اشاره ،وخوي انسان ر خلقدثير محيط و جغرافيا أت ،سنايي در اين بيت به يك واقعيت
پوسـت   ه كه از چشم نويسندگان دور مانده اسـت. در اعتقـاد عمـوم، مـردم سـياه     كرد

ناك. علـت آن را نيـز زيسـتن در محـيط      و پيوسته طرب اند مردماني شاد و سرخوش
كه مردمان منـاطق   نآدانند. حال  مندي بسيار از نور آفتاب مي هفريقا و بهرآگرمي مانند 

از  تـر  كـم  ،حـال  درعين ،از گرماي آفتاب داراي پوستي سرخ و سفيدند و بهره سرد كم
ثير هوا در اخالق بشـر در ايـن   أخلدون در بخش ت ناكي بهره دارند. ابن شادي و طرب
انـدازه را هركسـي در    سري و شادي و طرب بـي  سبكي و سبك«نويسد:  خصوص مي

اند و هر ساز و آهنگي آنان را  كوبي رقص و پاي ةها شيفت پوستان ديده است. آن سياه
 ،انـد. و  جهان به ابلهـي و حماقـت موصـوف    ةدارد و در هم به رقص و طرب وامي

 علت صحيح اين امر اين ،است كه در جاي خود در دانش حكمت ثابت شده چنان
 ،عبـارت از انتشـار و گسـترش روح حيـواني و    ست كه طبيعـت شـادي و طـرب    ا

ست. و نيز معلوم اسـت كـه حـرارت    ا طبيعت اندوه انقباض و تكاثف آن ،برعكس
افزايــد و  ســازد و بــر كميــت آن مــي پراكنــد و متخلخــل مــي هــوا و بخــار را مــي

آيـد   وصف درنمـي  دهد كه به سبب به مستان چنان شادي و فرحي دست مي همين به
 ،برعكس آنان ،كه از بالد مغرب است ،و چون مردم فارس .)157 :1336خلدون  (ابن
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برند كه  سر مي بينيم كه چگونه مانند كساني به كنند مي هاي سرد زندگي مي در كوهستان
روي  برند و تا چه حد در انديشيدن در فرجـام كـار زيـاده    سر به گريبان انديشه فرومي

  .)158 (همان: كنند مي

درعـوض، پيوسـته    ،اند هشدروي  دراثر سياهي فقر سوخته و سياهشرح بيت: كساني كه 
منـدان از   كـه سـرخ و سـفيدان و بهـره     ند. درحـالي ا چه دارند قانع دل و شادند و بدان خوش

  حالي و شادماني ندارند. اي از خوش طبيعت، بهره ةبنابر قاعد ،امكانات حيات مادي
  :660بيت 

 ك بهائي راشادي و زير   نوائي را چه كني بهر بي
  )945ص (

آگـاهي   زيرك بهائي بـه چـه معناسـت؟ دل   «اند:  نويسندگان درخصوص اين بيت نوشته
و  عـدم  ةدربار«نام اي با  اين بيت در زيرمجموعه .)945: 1397(ياحقي و زرقاني » ارجمند؟
دارد در راه  آمده و ابيات پيشين ناظر بر اين مطلب اسـت كـه عـارف بايـد هرچـه     » وجود

كـه ازسـوي خداونـد باشـد درحكـم تـاج و پالسـش را        را خداوند ببازد و بند و زنجيري 
بـراي حفـظ وزن از صـفت     ،»زيركي«جاي كلمة  به ،درحكم دواج بداند. در اين بيت شاعر

شادي  توشگي ي و بيينوا زيرك استفاده كرده است. معناي بيت اين است: براي روزهاي بي
اي  اكتساب باشد چـه سـود و فايـده    اي كه با بهاي مادي قابل نيز هوشياريحالي و  و خوش

 ،كند ييد ميأكه از راه دين نصيب شود ترا اي  شادي و هوشياري فقطكه  ،دارد؟ بيت بعد نيز
  مؤيد همين معناست:

  :661بيت 

 تــا بيــابي رضــا و تمكيــنش       شاد از او باش و زيرك از دينش
  (همان)

  :678بيت 

ــرد   ــرد گ ــد  م ــود نتن ــاد خ  شير صندوق خويش خود شكند   نه
  )134ص (

  اند: شارحان در شرح اين بيت گفته
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دارد كـه براسـاس آن شـيري در      وجـود  »شـير و نجـار  « ةهاي عاميانـه قصـ   در داستان
الحيلـي شـير را در    رسد. مرد نجـار بـه لطـايف    آدم به مردي نجار مي  جوي بنيو جست

كنـد. شـير    مـي   ريزد و رهايش بر روي او آب جوش مي ،كند. بعد مي  صندوقي زنداني
شوند. آيا  ولي بازهم ناچار به فرار مي ،گردد براي گرفتن انتقام با چهار شير ديگر بازمي

  .)946: 1397 سنايي به چنين داستاني است؟ (ياحقي و زرقاني ةاشار

ايـن بيـت در    اند. نهاد در مصرع اول اي به مصرع دوم و شرح كل بيت نكرده ولي اشاره
  خوانيم: كار رفته است. در دهخدا مي معناي خلقت و وجود انساني به

). اللغـات  غيـاث خلقـت (  ).آننـدراج ) (آرا انجمن) (قاطع برهاننهاد: ا سرشت. خلقت (
معين). طويت. جبلـت. گـوهر. فطـرت.     فارسي فرهنگ( ). آفرينشقاطع برهانطينت (

). بنيـه.  االطبـاء  ناظملف). مزاج (ؤادداشت مخلقت. خميره. ذات. خوي. طبع. طبيعت (ي
  ).الساميتركيب (

بافتن را دارد. شرح بيت: مرد حقيقي و انسان راستين بـه   تنيدن هم همان معناي مرسومِ
ماننـد   ،تند و خـود را  كه همان جسم است، پيله نمي ،دور هستي و نهاد مادي آفرينش خود

كوشد تا خود را از قيد پيله و قفـس   بلكه مي ،سازد اسير جسم مادي خود نمي ،ابريشم  كرم
خويش گرفتار شـود، خـود بـراي     نهاد اگر در صندوقِ ،همانند شير ،جسمانيت رها سازد و
  كند. شكستن آن اقدام مي

  :700بيت 

ــد    لطف او چون جمال بنمايد ــت دوال برباي  دل و دول
  )135ص (

معـادل و   »ربودن  دوال«اند كه براي  هكردمصرع دوم، نويسندگان بيان  درخصوص شرح
حق با ايشان است و در فرهنـگ لغـات در ذيـل     ،اند. البته ها نيافته معناي مناسبي در فرهنگ

 »باز دوالك« ةتر در ذيل واژ اما در چند سطر پايين ،اي به اين رسم نشده است اين واژه اشاره
   آمده است:

كند و از  كه با دوال و حلقه و قالب بازي مي آنباز.  باز. [د ل َ] (نف مركب) دوال دوالك
  ):برهانلف) (از ؤگيرد (يادداشت م مردم پول مي

 بـاز آويـزان   آويز اين مشتي دوالـك  به دست   بوس براقت عرشيان محتاج و فتراكت به سم
  )ناصرخسرو(
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 بـاز  راست چون زنگي دوالك   رگ آن خون بر او دوال انداز
باز است كه محيل  لف). همان دوالؤباز (يادداشت م حقه مكارگر و  باز و حيله دغل

بـاز.   بـاز. شيشـه   ). دوالآننـدراج بـاز. و ايـن مجـاز اسـت (     مرادف تسمه ،و مكار باشد
  ):127ص  ،مترادفات مجموعةزيركاه ( آب

 بــاز حاصــل دوالــك ديــو بــي   خار يابد همي ز من در چشم
  )ناصرخسرو(

  )سنايي(

هاي قديمي و  از بازي »گرنا«يا  »دوال ربودن«بازي يافته،  جوهاي انجامو براساس جست
ن مردم كهگيلويه و بويراحمد رايج بوده و اكنون ايمباستاني ايران بوده كه تا همين اواخر در

هـم معـروف اسـت. بـازي      »گرنـا دوال «يـا   »كـو  شـال «نام  ه است. اين بازي بهشدرنگ  كم
گيرد. وسيله طناب اسـت و يـك    ميانجام قد و قواره  صورت دو گروه از مردان تقريباً هم به

داخل  هاي تيم مقابل سعي دارد طناب كنند. تيمِ هاي خود محافظت مي تيم در ميدان از طناب
با پاي خود به پاي افراد بيـرون از دايـره    زور يا زيركي بربايد. افراد درون ميدان ميدان را با

تيم  ،صورت بازي تيمي است كه فرد بيرون از ميدان يا دايره را بزند. درغيراين ةزنند. برند مي
زننـد   زيـر زانـو مـي    ةاند افـراد درون دايـره را تـا ناحيـ     هايي كه ربوده بيرون دايره با طناب

  .)1374غفاري  به  بنگريد(
اسـت.   »ردنب«و  »پيروزشدن«دن در اين بيت در معناي مجازي پس مقصود از دوال ربو

زيبـاي خـود را بـر بنـدگان خـاص خـويش        ةمعناي بيت: وقتي لطف و رحمت الهي چهر
يابـد و   چـه بايسـته اسـت دسـت مـي      واقبال انسان بـه آن  سازد هم دل هم بخت متجلي مي

  د.شو  مي  روا كام
  :950بيت 

 ارگــاه او بــي اوســت  ب ةپــرد   دوست ةهستي اوست پيش ديد
  )149ص (

 را پاك باز ور همي چون عشق خواهي عقل خود
 ده بــاز نصــفيي پــر كــن بــدان پيــر دوالــك     
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  اند: نويسندگان در شرح بيت نوشته

اما اگر ايـن ضـبط را اسـاس قـرار دهـيم،       كند، هرچند ضبط موجود معنا را پيچيده مي
آشكار و پديدار  حاصل معناي بيت اين است كه هستي معشوق ازلي براي عارف كامالً

بارگاه معشوق ازلي اويي ديگر و جو و دليل و برهان ندارد و در و است و نياز به جست
  .)959: 1397(ياحقي و زرقاني  هويتي وجود ندارد

اهللا هستي و وجود خداوند  بيت ناظر بر اين معناست كه دوستان حقيقي خداوند يا اولياء
 عدمكاني و ب ةم ارتباطي با فاصلئكنند و اين حضور دا را هر لحظه و در هر حالت ادراك مي

 ةولـي پـرد   ،اسـت   مثَل، عارف هردم در حضور گويد: به قام مقايسه ميو درم مسافت ندارد
  اي از حضور حق و درك او ندارد. بهره ،كه درظاهر نزديك اوست ،بارگاه حق
  :899بيت 

 خلق را سـوي كشـتزار بقـا      رمه راهي است از سراي فنا
  )1331ص (

  ضبط شده است. »ست ا رمه راهي«شكل  و در بخش ابيات به »رمه را نيست«در شرح 
اي از عالم فنا وجود ندارد.  زار عالم بقا رمه اند: در كشت نويسندگان در شرح بيت نوشته

زار چرنـدگاني نيـز    بايـد ايـن كشـت    زار تشبيه شده است، طبيعتـاً  اما اگر عالم بقا به كشت
باشد كه متعلق به عالم فنا باشند و دراثر رياضت و مجاهدت و فناي نفـس بـه بقـاي      داشته

 »سـت ارمـه راهـي   «اوصـاف، ضـبط    زار بقا بچرند. بـااين  ند و در كشتشوپس از فنا نايل 
  است.  صحيح

 و معناي بيت: مردم را از عالم فنا »كنند راهي كه گوسفندان از آن عبور مي«رمه راه يعني 
 ةزار تشبيه شده است، راه عبوري هست. همـ  كه به كشت ،ي عالم بقا يا آخرتسو (دنيا) به

  ند.ا سوي مرتع عقبي در حركت كه از دنيا به اند اي مردم مانند رمه
  :928بيت 

 شـان  بر فرشته تكاب مايـده    شان كرده ازبهر جذب فايده
  )1368 ص(

دو كـوه اسـت و آب در   تكاب: گودالي كه بين «اند:  نويسندگان در شرح بيت نوشته
 »آيـد  شـان اسـت و معنـاي روشـني از بيـت برنمـي       شود. فاعل جمله مايده آن جمع مي

  .)1368: 1397(ياحقي و زرقاني 
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معين در  فارسي فرهنگساير معاني تكاب از ديد نويسندگان دور مانده است. در  ظاهراً
تـه آب،   .3 ،دره .2 ،زمينـي كـه آب در آن بمانـد    .1(ت) (ا.) «اين خصوص آمـده اسـت:   

  ».جنگ، نبرد. 4 ،آب  قعر
شود. شرح بيت: اين بيت در  روشن مي بيت كامالً ،بگيريم »جنگ«معناي  اگر تكاب را به
در اين بيت  زعم سنايي، توصيف اهل سنت و جماعت است. شاعر به ،توصيف اهل حق و

و مـأكول را معكـوس    دادن جايگاه بسيار واالي معنوي ممدوح تأثير و تأثر آكـل  براي نشان
كه از جماعـت سـنيان    موجود بر سر سفره، براي اين ةگويد غذاها و اطعم مي كند و بيان مي

فرشته   د، باشوشدن توسط آنان نصيبشان  اي رسند و افتخار خورده اهل حق به سود و فايده
  اند. (كه وي نيز درپي همين مقصود است) به جنگ و نبرد برخاسته

  :6722بيت 

 كانكه گل خورد زرد باشد زرد   اينجا گل است ازو برگردخور 
  )459ص (

تعبيـر   ،كه خاصيت درماني داشته ،»گل نيشابوري«معناي  جا به گل را در اين گانسندينو
نـدارد.    كه گل در اين بيت معناي مثبتي درصورتي ؛)1241 :1397(ياحقي و زرقاني اند  كرده

ماده باشد. شاعر   ي و نيز هرچيزي است كه از جنس عالمگل استعاره از غذاها و لذايذ دنيو
منـدي از هرگونـه لـذت     بينـد بهـره   از سگ و مردار مي رپ داني خاكدنيا را به اين اعتبار كه 
خـوار   گـل  ةكه نوعي عادت مضر و موجب زردشـدن رنـگ چهـر    ،خواري دنيايي را به گل

ماننـد آن برخاسـته از    از لذايذ گل بستن به دنيا و برخورداري تشبيه كرده است. دل ،شده مي
روي ناپسند است و حاصل آن نيز شرمندگي و سرافكندگي در روز  تمناهاي نفساني و ازاين

يـاد كـرده و مخاطـب خـود را از آن برحـذر       »زردرويـي «حساب است كه سنايي از آن به 
  يد همين معناست:ؤدارد. بيت بعد نيز م مي

  :6723بيت 

 رخ خيزي جاي سرخ كي بدان   زيجـا ز گـل نپرهيـ    تا بدين
  )459ص (

  دارد. »عالم آخرت«اشاره به  »جاي آن«و  »دنيا«اشاره به  »جا اين«
  ازجمله اين بيت:  ؛داريم مثنويمشابه همين مضمون را در 
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ــم    تر خور از اين نان گل است و گوشت كم ــاني ه ــا نم ــين   ت ــدر زم ــل ان ــو گ  چ
  )119، ص يمثنو، دفتر اول 2872 (بيت

  

 گذاري و نگارش بخش عربي خطا در اعراب. 3

گذاري و نگـارش در   ها و ايرادات در شرح ابيات، اشتباهاتي در اعراب دركنار برخي كاستي
به اهميت نگارش صحيح در  باتوجه ،خورد كه چشم مي بخش جمالت و آيات و احاديث به

اين اشتباهات اعرابـي  رسد. تعداد  نظر مي ، تصحيح و ويرايش آن ضروري بهقرآننقل آيات 
ها  نگارنده فقط به چند مورد از آن .طلبد و نگارشي بسيار زياد است و پژوهشي جداگانه مي

  كند: نمونه اشاره مي براي
  

  آيات و احاديث 1.3
صورت ناقص نوشته شده و بخشـي از آن حـذف    اعراف به ةسور 143 ةدر بخش آيات، آي

قَالَ ربِّ أَرني انْظُرْ إِلَى الْجبلِ فَإِنِ استَقَرَّ مكَانَه ربه كَلَّمه  قَاتنَا وجاء موسى لمي ماولَ« شده است:
  .)906: 1397(ياحقي و زرقاني  »فَسوف تَرَاني

قَـالَ ربِّ أَرِنـي    ربـه كَلَّمه  جاء موسى لميقَاتنَا وما ولَ«چنين است:  صورت صحيح آيه اين
كنِ   قَالَ لَـنْ  أَنْظُرْ إِلَي لَكـي و ـي         تَرَانـتَرَان فـوفَس كَانَـهـتَقَرَّ مـلِ فَـإِنِ اسبانْظُـرْ إِلَـى الْج «... 

  .)143  :(اعراف
ليهِم إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا بĤِياتنَا سـوف  «آية  ا  نُصـصـورت   ) نيـز در كتـاب بـه   56: (نسـاء » نَـار

 »نُصليهِم« ةآمده. واژ )977: 1397(ياحقي و زرقاني  »رُوا بĤِياتنَا سوف نُصلِّيهم نَاراالَّذينَ كَفَ  إِنَّ«
  .نوشته شده كه اشتباه است و موجب تحريف معناي آيه شده است »نُصلِّيهم«صورت  به

 »المؤمن« ةدو كلم ،»ليدرك بحسن خلقه درجة القائم الصائم الرجل المؤمنإنَّ «در حديث 
صورت كلي مخـلّ معنـاي    به »منؤم« ةجا نوشته شده و ويرگول پس از واژ به جا »الرجل«و 

إن المؤمن الرجلَ بحسن خلقه « حديث شده است. حديث در كتاب بدين صورت وارد شده:
  ).966 :(همان »درجة القائم الصائم

است كه  ناسصورت صحيح آن  ،»بينا أنا علي الحوضِ أُنادي هلُم فإذا ناس« در حديث
با فتحـه   »اَنادي«فعل  »فاختلجوا دوني فأَنادي«. در آمده و نقش مبتدا دارد »اذا فجائيه«بعد از 

  ).944 :(همان است »أُنادي«همزه آمده كه صورت صحيح آن 
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  امالي كلمات 2.3
 ،قطع و وصل رعايت نشده است. مثالً ةصحيح كتابت همز ةدر نگارش جمالت عربي شيو

 صـورت قطـع آمـده اسـت:     بـه  »انتبهـوا «فعل  ةهمز» ناس نيام فإذا ماتوا انتبهواال« در حديث
قطـع   ةكـه همـز   ،»أكبـر « ةهمـز  »عفو اهللا أكبر من ذنوبك« ة) و در جمل928 :(همان »إنتبهوا«

  ).929 :(همان نوشته شده است» اكبر«وصل  ةصورت همز به ،است
(اهل دنيا مانند كاروانى هستند كـه ايشـان    »و هم نيام أَهلُ الدنْيا كَرَكْبٍ يسار بِهِم«عبارت 

هـلُ الـدنْيا   أ«صـورت   بـه  )61 حكمـت : 1381 البالغه نهجند) (ا كه خواب برند درحالي مى  را
 ةقطع در واژ  ةامالي همز ،طوركه پيداست ضبط شده است. همان» كَرَكْبٍ يسار بِهِم و هم ينام

فعل مضارع » ينام« ةواژ ،استكسر جمع ماسم كه  ،»نيام« ةجاي واژ هرعايت نشده و ب »أهل«
  .)959: 1397زرقاني ياحقي و ( مفرد مذكر آمده است كه تناسبي با جمله ندارد ةصيغ به

 :األمثـال  مجمـع » (إذا جاء أجلَ البعير، حام حولَ البئـر « المثل عربي درخصوص ضرب
دو اشـكال   ،)1214 :(همـان  گـذرد  وقتي اجل شتر فرارسيد از كنـار چـاه مـي    ،)119 ،1 ج

 ؛صورت مرفوع نوشته شـود (أجـلُ)   نقش فاعل دارد و بايد به »أجل«كه  اول آن :دارد  وجود
المثـل   اسـت. معنـاي دقيـق ضـرب     »چيـزي گشـتن   دورِ«معنـاي   به »حام حولَ«كه  دوم اين
  زند. (دور) مي اطراف چاه پرسهاست: هرگاه اجل شتر فرابرسد در   چنين

  
  گيري نتيجه. 4

آثـار   تـرين اثـر منظـوم در مجموعـه     تـوان از يـك ديـدگاه مهـم     را مـي  الحقيقه حديقةكتاب 
نموده   زيرا گنجينة عظيمي كه به نام شعر عرفاني در ادب پارسي رخ ،فارسي دانست  ادبيات

توصيف صـرف طبيعـت و    ةو سبب اعتال و رشد مفهومي شعر فارسي و خروج آن از داير
 ،نظركه موالنا و عطار روي و نيز ازاين سرايي شده مرهون سرايش اين كتاب است. ازاين مدح
سـنگ او   ن خـود را مـديون حكـيم غزنـه و اثـر گـرا       ،ترين سرايندگان شعر عرفـاني  بزرگ
هـاي   شود. براي رفع ابهامات و پيچيـدگي  لزوم توجه به اين منظومه آشكارتر مي ،اند دانسته

ه اسـت كـه گـاه    شد  تصحيحنيز هاي آن  نسخه ،لغوي و گاه دستوري و خوانشي اين كتاب
راه شرح برخي ابيات و گـاه ماننـد    رضوي هم  هزاربيتي مدرس چهارده ةمانند تصحيح نسخ

جاكـه   متمركز بر اصل تصـحيح بـوده اسـت. ازآن    صرفاً يقهحدهزاربيتي  پنج ةتصحيح نسخ
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راه شرح كامل ابيات  مصحح اخير هم ةنسخ ،دست نبوده است شرح جامعي از اين كتاب در
چاپ رسيده كه درخور سـپاس و قـدرداني    به 1397 زرقاني در  دكتر ياحقي و دكتر همت به

نكات و دقايقي از نگاه نويسندگان  ،همانند هر پژوهش عظيم ديگر ،اما در اين اثر نيز ،است
ر نكـاتي درخصـوص شـرح ابيـات و     مالت و تـذك أپژوهش حاصل ت  اين دور مانده است.

منـدي   گري اذهان و بهره ها و اشكاالت موجود در آن است تا در روشن وجود برخي نقص
  ثيري هرچند اندك برجاي بگذارد.أن اين اثر تاتر مخاطب بيش

  

  ها نوشت پي
شـود از روش نقـد علمـي و مشخصـي      شروحي كه بر متون ادبـي نوشـته مـي   ترِ  در بيش ،البته. 1

شود. دكتـر همتيـان و    ها مي و همين امر موجب عدم اقبال شايسته به اين كتابشود  نمي  استفاده
هاي علمي براي شرح  شيوه ةبه ارائ ،)1393» (متون ادبيبر نويسي  مباني شرح« ةدر مقال ،مشاوري

اند  پرداخته است،نويسي  و نيز بيان هدف از شرح ،كه شامل درنظرگرفتن نوع متن، مخاطبان ،متن
 اند. زيادي به رفع اين كاستي كمك كرده  تاحدودو 

در  يگـام و  بـر آسـتان جانـان   ( نقد و بررسي دو كتـاب در گـزارش غزليـات حـافظ    «ة در مقال. 2
و زيباشناسي به  ،شناسي شناسي، معني نيز از سه منظر واژه )،1393( قلم دكتر روحاني به ،»)كران يب

نقد و بررسي شروح متون كاري  ةاست كه در حوزشده پرداخته  يادشدهبررسي و نقد دو شرح 
  گشاست. مل و راهأدرخورت

  

  نامه كتاب
 فرهنگي.و علمي : تهران گنابادي،محمد پروين  ة، ترجممقدمه )،1336( خلدون، عبدالرحمن ابن

  محمد بندر ريگي، قم. ة، ترجمطيالوس المعجم )،1382( ديگران و ابراهيم ،انيس
ة مقدمـ بـا  رينولـد الـين نيكلسـون،     ة، مطابق نسخيمعنو يمثنو )،1387( الدين محمد بلخي، جالل

 .تميشه؛ مهر ةسلسل: فر، تهران فروزان  الزمان بديع

: محمـدجواد مهـدوي، مشـهد    و مهيار علوي مقدم ة، ترجمعشق اقليم حكيم )،1378. (ي دبروين،
 .هاي اسالمي بنياد پژوهش ؛چاپ آستان قدس رضوي ةسسؤم

 يگامو  جانان آستان بر( نقد و بررسي دو كتاب در گزارش غزليات حافظ« )،1393( ني، رضاروحا
  .35، ش 18ة ، دوريدانشگاه كتب نگارش و پژوهش ةمجل ،)كران يب در

ـ  شـريعة  و الحقيقه حديقة )،1383( سنايي غزنوي، ابوالمجد مجدود آدم محمـدتقي  ، تصـحيح  هالطريق
 .دانشگاه تهران :مدرس رضوي، تهران
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تصـحيح محمـدجعفر يـاحقي و     ،قـه يالحق قـة يحد)، 1397( ابوالمجـد مجـدود آدم   ،سنايي غزنـوي 
  .سخن :تهران ،سيدمهدي زرقاني

ياحقي و   محمدجعفرتصحيح  به ،سنايي حديقةبازخواني ويراست «)، 1398اي، وحيد ( عيدگاه طرقبه
 .28پياپي ، 1، ش 10، دورة پارسي ادب نامة كهن، »زرقاني مهدي

 عرفـاني  ادب هـاي  پـژوهش ، »سـنايي  ةحديق از شرح و تصحيح چند بيت«)، 1397كميلي، مختار (
  .2، ش 12س ، )گويا گوهر(

 اصغر حكمت، سعي و اهتمام علي به ،االبرار عدة و االسرار كشف )،1376( اهللا ميبدي، رشيدالدين فضل
 .سپهر ةخان چاپتهران: 

  .فقيه :اإلسالم، تهران فيض، تحقيق: )1381( هالبالغ نهج
ـ    مباني شرح« )،1393( مشاوريزهره همتيان، محبوبه و  پـژوهش و   ة، مجلـ »ينويسي بـر متـون ادب

  .35، ش 18 ةدور، ينگارش كتب دانشگاه



 

 

 


