
، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوبآینۀ میراث

۱۹۱ـ ۱۷۳، ۱۴۰۰، پاییز و زمستان )۶۹: پیاپی(۲، شمارۀ ۱۹، سال )مقالۀ علمی ـ پژوهشی(نامۀ علمی فصلدو 

»گلگشت«نگاهی تازه به واژۀ 

*علی جهانشاهی افشار

**فردمنوچهر فروزنده

پیشکش به استاد محمود مدّبری

چکیده
کـه اندرشـمردهبای معـانیگلگشـتهای فارسی و شروح حافظ برای واژۀفرهنگ

نگارندگان در نوشتار حاضـر بـا بررسـی شـواهد . کندها را تأیید نمیمتون کهن آن
» گردش، تماشا، سیر، تفـرج«به معنی گلگشتگوناگون نشان خواهند داد که واژۀ 

جزء نخست این واژه ربطی به . است
ً
لبر این اساس، اوال

ُ
، چه به معنـی حقیقـی گ

، ...)و » عظـیم«، »خوشـایند«(بـه معـانی مجـازی و چه) »َورد، گل سرخ، ُرز«(
ً
به معنی اسم مکـان نیسـت بلکـه گلگشت مصالدر ترکیب گلگشتندارد و ثانیا

از 
ً
بـر اسـاس ،در بخـش دوم مقالـه. شـوداسـتنباط میمصـالمعنی مکانی صرفا

ریشـۀ ،هـای ایرانـیشواهد گویشی و با استناد بـه برخـی تحـوالت تـاریخی زبان
در گـلبه نظـر نگارنـدگان . استپیشنهاد شدههواژاین جزء نخست جدیدی برای

ــت ــهگلگش ــردای از گون
َ
ــارع (گ ــن مض ــتنب ــت و ) گش ــتاس ــل گلگش در اص

.و امثال آن داردگیروگرفتو ساختاری مشابه بودهگردوگشت*

نویسیشناسی، فرهنگشناسی، ریشهگلگشت، حافظ، گویش:هاکلیدواژه

۱۵/۹/۱۴۰۰: تاریخ پذیرش۱۰/۷/۱۴۰۰: تاریخ دریافت

a.j.afshar@uk.ac.ir/زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمانبخشدانشیار *

m.forouzandeh@ut.ac.ir/ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران**
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مقدمه

بدین صـورت دیوانهای بیت معروفی وجود دارد که مطابق ضبط اکثر چاپحافظدیواندر 

:شودخوانده می

ـــاد و بده ساقی می باقی که در جّنت نخواهی یافت ـــار آب رکناب کن
ّ

ـــال ـــت مص راگلگش

همـو، (، نیسـاری )۳: ۱۳۹۰حافظ، (های قزوینی ـ غنی ضبط باال مطابق است با چاپ

: ۱۳۰۶(، خلخـالی )۱۸: ۱۳۸۵همو، (، عیوضی )۸۳: ۱۳۷۸همو، (ابتهاج، )۳۵: ۱۳۸۷

، انجـوی )۲: ۱۳۸۸همـو، (، جاللی نـائینی ـ احمـد )۴: ۱۳۱۸همو، (بختیاری ، پژمان )۳

، )۷: ۱۳۹۶همـو، (، خرمشاهی ـ جاویـد )۳: ۱۳۷۳همو، (، خرمشاهی )۲: ۱۳۸۶همو، (

، عیوضی )۲: ۱۳۴۸همو، (، افشار )۴۳: ۱۳۸۹همو، (، راستگو )۴۷: ۱۳۹۱همو، (اشتری 

، قدسـی )۲: ۱۳۳۶همـو، (، شـاملو )۱۵: ۱۳۴۱همـو، (، رضی )۳: ۱۳۶۳همو، (ـ بهروز 

چاپ) ۳: ۱۳۴۷(، فـرزاد )۳: ۱۳۶۸همـو، (، قریـب )۷۳: ۱۳۸۱همو، (
ً
هـایی و احتمـاال

صـورت زیـر بیـت را به) ۱/۲۲: ۱۳۷۵حـافظ، (ها، خانلری برخالف همۀ این چاپ. ١دیگر

:استضبط کرده

ـــاد و می باقی که در جّنت نخواهی یافتبده ساقی  ـــار آب رکناب یکن
ّ
ـــل ـــت مص راگلکش

بحـث خـواهیم کـرد و بـه بـدیل آن، گلگشـتدر این مقاله دربـارۀ معنـی و ریشـۀ واژۀ 

. ، نیز خواهیم پرداختگلِکشت

لِکشت
ُ
گ

پیشنهاد کرد که ایـن کلمـه بـدین ) ٢/١٢٢٢: ١٣٧٥شده در حافظ، نقل(نخستین بار مینوی 

: صورت استها بدینالخط کلمات در این چاپاختالف رسم. ١

باید توجه داشت که . رکناباد: ها؛ بقیۀ چاپآبادرکن: ، اشتری، راستگو؛ رضیرکنآباد: بختیاریخلخالی، پژمان●

: ۱۳۸۸اسـالمی ندوشـن، . نک(هست » قلب بعض«نوعی کناربا رکناباددر رکنادر بیت موردبحث میان جزء 

الخط دربارۀ معایب تغییر رسم. روداز دست میآبادرکنصورت که با نوشتن این واژه به) ۶۵: ۱۳۸۹؛ کزازی، ۶۴

.۱۳۹۷جاللی و فروزنده فرد، . نکمتون کهن

.گلگشت: ها؛ بقیۀ چاپگشتگل: جاللی نائینی ـ احمد، افشار، رضی، قریب، راستگو●

.مصال: ها؛ بقیۀ چاپمصلٰی: اشتری●
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لورت خوانده شود و آن را متشکل از ص
ُ
خـانلری . دانسـت) ِکشـتنبن ماضـی (ِکشتو گ

در ) ١/٢٢: ١٣٧٥حــافظ، . نــک(کــه ایــن خــوانش را در مــتن مصــحح خــود آورده بــااین

:نویسدمی) ٢/١٢٢٢: همان(مصحح خود دیوانهای جلد دوم یادداشت
در این شعر حافظ با فتحۀ کاف فارگلگشتکلمۀ 

ً
خواننـد، امـا در ایـن سی میرا معموال

شیوۀ ادای کلمه جای تأمل است، زیراکه معادل یا نظیر این ترکیـب جـای دیگـر در شـعر 
.استفارسی دیده نشده

شادروان مجتبی مینوی عقیده داشت که این کلمه باید به کسر کـاف تـازی در جـزء دوم 
مـا ایـن ترکیـب ا. »جای کشت گل«خوانده شود، یعنی کاشتنو کشتنکلمه، از مصدر 

.در ادبیات فارسی ندارد] کذا[هم معادل و نظیر متعدد و یکسان 

نخستین کسی که این خوانش را نامأنوس می
ً
پـس . است) ١/٧: ١٣٤٩(داند فرزاد ظاهرا

-١١٦: ١٣٦٧(، اسالمی ندوشـن )٦٤٤-٦٤٣: ١٣٦٣(از وی نیز پژوهشگرانی چون امیری 

و ) ١٨٩: ١٣٧٩(، انـــوری )١٥٢-١٤٩: ١٣٦٨(، ریـــاحی )١٦: ١٣٦٧(، هـــروی )١١٧

نیـز (انـدرا گرفتهگلگشتپیشنهاد مینوی را رد کرده و جانب ضبط ) ١٥٩: ١٣٨٦(مجتبایی 

گلگشـتاکثـر شـارحان نیـز بنـا را بـر تأییـد م دیـدیخـواهچنانکـه . )١٣٩٧گرامی، . نک

بـه(اند اند و سپس در توجیه معنای آن کوشیدهگذاشته
ً
پیشـنهاد در ایـن میـان برخـی صـرفا

).اندنیز اشاره کردهگلکشت

پژوهیهای فارسی، شروح حافظ و دیگر منابع حافظدر فرهنگ»گلگشت«معنی واژۀ 

اسـت و تعـاریفی کـه در منـابعی های قـدیم ثبـت نشدهدر فرهنگگشتگل/ گلگشتواژۀ 

برگرفتـه از فرهنگنامۀلغتهمچون 
ً
چـون هـای متـأخریدهخدا برای آن ذکر شده معمـوال

:نویسدمی) »گلگشت«ذیل :۱۳۷۷(دهخدا . استناظم االطباء و غیاث اللغات، آنندراج
آیند و مطبوعی برای سـیر و تفـرج جای خوش|| سیر جاهای مرغوب || سیر گل : گلگشت

دارای گل سرخ و دیگر گل
ً
یادداشـت (گـاردن پـارتی || هـا و ریـاحین بـَود که مخصوصا

.یک شیراز که به آن گلگشت مصال گویندنام تفرجگاهی نزد|| ) مؤلف

شده بیت معروف حافظ اسـت ذکرنامهلغتدر گلگشتترین شاهدی نیز که برای قدیم

.اندو پس از آن شواهدی از صائب و حزین الهیجی آورده
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هـای لغـوی در ایـن حافظ است و بحثدیواناز آنجا که مشهورترین کاربرد این واژه در 

درب
ً
هـای ارۀ بیت حافظ صورت گرفته، الزم اسـت در ادامـه عـالوه بـر فرهنگباره نیز عموما

توضـیحات ایـن . اجمال مرور نمـاییمپژوهی را نیز بهها و منابع حافظترین شرحفارسی مهم

:توان بدین صورت خالصه کردمنابع را می

گلگشت مصال●

ضـیح شـارح؛ ریـاحی، ، تو٥: ١٣٧٩؛ حافظ، ١/٢٦: ١٣٩٠سودی، (نام تفرجگاه و نزهتگاه ـ 

ـــور، ١٥٠: ١٣٦٨ ـــتعالمی، ١/١١٥: ١٣٨٩؛ خرمشـــاهی، ١/٧: ١٣٦٢؛ ذوالن ؛ ١/٧٤: ١٣٨٣؛ اس

).١/٢٠: ١٣٩٣؛ قیصری، ١/١٣٥: ١٣٩٤رستگار فسایی، 

).١٨٩: ١٣٧٩انوری، (سیر و تفرج در مصال ـ 

گلگشت●

: ١٣٧٩وری، ؛ انـ١/١٢٨: ١٣٧٩؛ جاللیان، ٢/١٢٢٨: ١٣٦٩مصفی، (سیر و تفرج در گلزار ـ 

ــایی، ١٨٩ ــزازی، ٧: ١٣٨٩؛ برزگرخــالقی، ١٥٩-١٥٨: ١٣٨٦؛ مجتب ؛ رســتگار ٦٦: ١٣٨٩؛ ک

).٢١-١/٢٠: ١٣٩٣؛ قیصری، ١/١٣٥: ١٣٩٤فسایی، 

دیریاز ـ  ویژه، گشِت ).٦٦: ١٣٨٩کزازی، (گشِت

).١٣٩٧؛ گرامی، ٩٢٤: ١٣٨٥اشتری، ؛ ٥: ١٣٧٩حافظ، (وسبزهجای پرگلـ تفرجگاه و 

).١٩: ١٣٧٩زاده، اشرف(گردشگاهـ 

؛ نیز نک٢/٧٥٤: ١٣٩٢حمیدیان، (تماشا ـ 
ً
: ١٣٨١ذیل واژه؛ رواقی، : ١٣٨١انوری، . ، تلویحا

). ٥٣٠-٥٢٩و نیز » گشت نمودنگول«ذیل 

)»گلگشت«در (گل ●

).١/٢٦: ١٣٩٠سودی، (عظیم ـ 

).٦٥: ١٣٨٨اسالمی ندوشن، (باشد لطیف، چیزی که طبع گل داشتهـ 

هد دیگر واژۀ گلگشتشوا

٤افــزار ُدرج نخســت شــواهد ایــن واژه را در نرمگلگشــتبــرای بررســی معنــی دقیــق واژۀ 

ــت ــر جس ــابع دیگ ــی من ــی و برخ ــان و ادب فارس ــتان زب ــرۀ فرهنگس ــردیمو پیک . وجو ک



١٧٧/) افشار و منوچهر فروزنده فردعلی جهانشاهی(» گلگشت«نگاهی تازه به واژۀ 

:وجو بدین قرار استترین نتایج این جستمهم

ــــه.۱ ــــه روی ــــون الل ــــر جوان ــــر قب ــه گلگشــتدمــی کــه مهوشــان آَیــس ن ب

)٢: ١٣١١باباطاهر، (

ــدبی تو، ای گل، سر گلگشت چمن نیست مرا.۲ ــوش باش ــما خ ــتان ش ــای گلس ــه تماش ک

)٢٣٤: ١٣٦١امیر خسرو، (

ــاغ می.۳ ــنگلگشــت ب ــرو م ــروز س ــد ام رودبنگر که بـاز بـر گـل خوشـبو چـه مـیکن

)٢٧٤: همان(

ــــــادهجـــایی کـــه بـــه ده کننـــد گلگشـــت.۴ در کوچــــــه دمــــــد گــــــل پی

)٥٠٤: همان(

زدای سر خوش شد، در بـاغی کـه افزا و کاسات مقلقل اندوهچون از جامات مشعشع طرب] خالصه. [٥

).١٥٩: ١٣٨٦مجتبایی، . ؛ نیز نک٤١٦: ١٣٧٢نخشبی، (٢کرددرون خانۀ خاصه بود گلگشت می

تو غایب از نظر گل را تماشا چون کنمروی . ٦

کـنمچـونصـحراگلگشـتجگربرداغماللهچون

)۵۴۷: تابی، جامی(

۷

.

ـــاهراتگلگشتواستخوشرمضانشام ـــرۀب ـــرنع ـــروشوتکبی ـــلواتخ ص

)۱۰: ۱۳۴۸، امیرشاهی(

ـــــد.۸ ـــــار کن ـــــت نوبه ـــــزم گلگش ـــدع ـــکار کن ـــه ش ـــاده گ ـــورد ب ـــه خ گ

)۲۴۸: ۱۳۶۸، هاللی جغتایی(

دالن را ســر گلگشــت چمــن نیســتآزردهکــردگلگشــت چمــن بــا دل آســوده تــوان .۹

)۶۶: ۱۳۹۲وحشی بافقی، (

ــــدرود بــــارینقـــد هســـتی چــــو مـــی.۱۰ ــــتان باش ــــت گلس ــــرف گلگش ص

)۱۹۵: همان(

ــه گلگشــت گلســتان بهمچو گل چند به روی همه خندان باشـی.۱۱ ــر ب اشــیهمــره غی

)۲۶۳: همان(

.نام دو وزیر است»خاصه«و »خالصه«.٢
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ــــر.۱۲ ــــام دلگی ــــت میناف ــــد از آن دش ــاطرش ســیرش ــش خ ــت دلک وزان گلگش

٣)۴۹۶: ۱۳۹۲شده در وحشی بافقی، نقلوصال شیرازی؛(

ــه.١٣ ــد مای ایصــد بــت از هــر ذره بتراشــی و مان

]؟[یـاد مـن ر کنـی، ای بـرهمن، گلگشـت کفـرمگـ

)۷۹۴: ۱۳۷۸عرفی شیرازی، (

کــه چــون ســیل، گلگشــت هــامون زنــیمدل مـــا شـــود، صـــائب، آن روز بـــاز.۱۴

)۵/۲۸۸۸: ۱۳۶۸صائب، (

ای؟ای جهانی محو رویت، محـو سـیمای کـه.١٥

؟ایای تماشــــاگاه عــــالم، در تماشــــای کــــه

ــان بهشــتمیچشــم  پوشــی ز گلگشــت خیاب

ـــــه ـــــرو دالرای ک ـــــوۀ س ـــــین جل ای؟در کم

)۶/۳۲۴۳: ۱۳۷۰همو، (

ــد.۱۶ ــاک کنی ــرا پ ــیر م ــک سبکس ــرق کل آیــدکـه ز گلگشــت ســر کـوی ســخن میع

) ۴/۱۷۵۲: ۱۳۶۷همو، (

کشتی مـن دامـن صـحرا بـس اسـتبادبانبیدل، چه غمگر نباشد ساز گلگشت چمن،.۱۷

)۱/۲۶۵: ۱۳۸۷بیدل دهلوی، (

آفتـــاب آیـــد بـــه گلگشـــت بهـــار آینـــهت هـــر جـــا بپـــردازد کنـــار آینـــهپرتـــَو.۱۸

)۲/۱۳۶۱: همان(

دل عاشق به گلگشت چمن حیف است پردازد.١٩

ـــه ـــد بـــازیســـپند آن ب ـــر کن ـــه در جوالنگـــه مجم ک

)۲/۱۴۶۴: همان(

: استصورت زیر آمدهدر شعر وصال شیرازی بیتی به. ٣

ــت از  ــه گلگش ــنب ــش افک ــویش آت زنرخ خ ن  ی ـــ چن ـــل  ب ل ب دل  در  ـــش  ت آ ه  ـــ ک

) ۵۱۳: ۱۳۹۲بافقی، شده در وحشیوصال شیرازی؛ نقل(

صورت درست آن چنین است
ً
.]مسند[افکناز رخ خویش آتش]فعل[گشت]متمم[به گل: که ظاهرا



١٧٩/) افشار و منوچهر فروزنده فردعلی جهانشاهی(» گلگشت«نگاهی تازه به واژۀ 

چشم باید بست و گلگشت حضور شرم کرد. ٢٠

ــــاد غنچــــه می ــــار عــــالم ایج ــــدد به ــــاخن م

)۱/۲۰: همان(

را رونـد بـه گلگشـت گلسـتانزین رو چـزین کو چرا روند حریفـان بـه سـیر خلـد.۲۱

)۶۲: ۱۳۷۳الدین آرتیمانی، رضی(

چون من به گلگشت چمن چون بشکفد آن تنگدل. ٢٢

کش خارخاری در دل است از گلعـذاری همچـو تـو

)۵۸: ۱۳۶۲هاتف اصفهانی، (

ــت.۲۳ ــت کوی ــزد ز گلگش ــه خی ــیمی ک ـــــدنس ـــــر نمای ـــــرد را معط ـــــاغ خ دم

)۱۶۹: ۱۳۶۲حزین، (

ــــت.۲۴ ــــت بهش ــــر ز گلگش ــــزم او بهت ــــروب ــــام س ــــتر ز اله ــــام او خوش شن

)۱۱۵: ۱۳۳۶فروغی، (

گلرخـان را سـر گلگشـت و تماشـا باشــدکاش پیوسته گـل و سـبزه و صـحرا باشـد.۲۵

) ۱۸۱: ۱۳۸۲شهریار، (

خیال انگیز،شبدرین مهتاب. ۲۶ هاِی

مرا با خویش،

. تشویشست بیتماشایی و گلگشتی

)»۵غزل «، شعر ۲۵: ۱۳۹۰اخوان ثالث، (

ای یا نیمتاجی گلبسویم هالههرگز نشد کآید. ۲۷

. از روشنا گلگشت رؤیایی

)»آنگاه پس از تندر«، شعر ۴۰: ۱۳۶۰، همو(

معنی واژه براساس شواهد

یکی از افعال ) یک اسم مکان و(در برخی شواهد فوق همراه با گلگشتکاربردهای 

: است»زدن«و »کردن«

.۵شاهد شمارۀ : گلگشت کردن▪



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ١٨٠

.۲۰، )؟(۱۳، ۳،۶،۹شواهد شمارۀ : دنکر] جایی[گلگشِت▪

.۴شاهد شمارۀ : گلگشت کردن] جایی[به ▪

.۱۴شاهد شمارۀ : زدن] جایی[گلگشِت▪

وگذار، سـیر، گـردش، گشـت«در همۀ شواهدی که مانند ساختارهای بـاال باشـد معنـی 

مواجـه اما هنگامی که با یکـی از ایـن سـاختارهای زیـر . شوداز این واژه فهمیده می» تفرج

منتفی نیست
ً
:شویم احتمال معنی مکانی نیز منطقا

، ۱۰، ۲،۷،۸های شماره): زدنیا کردنبدون فعل (الیه اسم مکان مضاف+ گلگشت ▪

۱۱ ،۱۵ ،۱۶ ،۱۷ ،۱۸ ،۱۹ ،۲۱ ،۲۲ ،۲۳ ،۲۴.

.۲۷، ۱۲های شماره): زدنیا کردنبدون فعل (صفت + گلگشت ▪

.۱شمارۀ ): الیه یا صفتبدون مضافوزدنو کردنبدون افعال (گلگشت ▪

:هایی وجود دارددر این گونه شواهد برای تشخیص معنی راه

سیرو ) ۲۶، ۲۵، ۱۵، ۲شواهد (تماشاهای های دیگری در کالم، مانند واژهقرینه▪

.کندرا تقویت می» وگذارگشت«که معنی ) ۲۱شمارۀ (

میتوجه به دیگر کاربردهای واژه در شعر شاعر، م▪
ً
نیـز بـه ۲توان گفـت در شـمارۀ ثال

۴و ۳های قرینۀ شماره
ً
همچنـین اسـت در ٤.اسـت» وگذارگشـت«معنی این واژه احتمـاال

۲۷و ) ۲۰بـه قرینـۀ (۱۹-۱۷، )۱۵و ۱۴بـه قرینـۀ (۱۶، )۹به قرینـۀ (۱۱و ۱۰های شماره

.البته در این موارد باید احتیاط کرد). ۲۶به قرینۀ (

در شعر حافظ نیز با توجه به شواهد قبل و بعـد گلگشتتوان گفت واژۀ این اساس میبر

» محـل تفـرج«کسانی که آن را به معنـی . است» تفرج، گشت و گذار«از او به همان معنای 

به شواهد دیگر عنایت نداشتهگرفته
ً
واژۀ اند اوال

ً
که اسم مکان است آنها را بر مصالاند و ثانیا

.نیز اسم مکان تصور کنندرا گلگشتآن داشته که 

ب۲۴-۲۲های البته بعید نیست که در شواهد متأخری چون شماره. ٤
ً
بـه کـار رفتـه » تفرجگاه«ه معنی این واژه واقعا

که شارحی چون سودی نیز پـیش از باشد که حاصل برداشت نادرست شاعران از بیت معروف حافظ است، چنان

.استایشان دچار لغزش شده



١٨١/) افشار و منوچهر فروزنده فردعلی جهانشاهی(» گلگشت«نگاهی تازه به واژۀ 

های دیگر واژۀ گلگشتگونه

:»وگذارگشت«gol-o-gaštوگشتگل●

ــدچمـن شـدوگشـتگلهنگام مـی و فصـل  ــن ش ــی از زاغ و زغ ــاری ته ــار به درب

)١٤ها، صتصنیف: ١٣٠٣عارف قزوینی، (

.دربارۀ این بیت در ادامۀ مقاله بحث خواهیم کرد

: »وگذارگشت«gul-gaštگشتگول●

ثغری، (نمود می] گشتیکول: متن[ی گشتگولزمانی در آن گلشن آسایش فرمود و 

).۳۱۵: ۱۳۸۱شده در رواقی، ؛ نقل۵۲۳: ۱۳۸۵

شت●
َ
ِلگ

َ
.»وگذارگشت«) فارسی سیرجانی(gal-e-gaštگ

های مشابهدیگر واژه

: »وگذارکنندهگشت«gul-gardگردگول●

ـــد گـــول گردی و آواره سوبســـو؟!ش جهـت گریـزدر خواب شو ز عالم وز ش ـــا چن ت

)۳۱۵: ۱۳۸۱شده در رواقی، ؛ نقل۵/۷۶: ۱۳۷۸مولوی، (

.در ادامه به این واژه خواهیم پرداخت. ضبط ما مطابق خوانش رواقی است

)۳۱۵: ۱۳۸۱رواقی، (» وگذارگشت«) دشتستانی(gul-gardگردگول●

: »روگذاگشت«gul-gard-iگردیگول●

ـــــــدت ـــــــول گردی آم وطـــن غالـــب شـــدت؟اشـــــــتهای گ یـــا ملـــولّی

)۳۱۵: ۱۳۸۱شده در رواقی، ؛ نقل۲/۱۳۹۷: ۱۳۹۶مولوی، (

یشۀ واژۀ گلگشت ر

لنویسان جزء نخست این واژه را که گفتیم برخی شارحان و فرهنگچنان
ُ
َورد، «بـه معنـای گ

ضـمن ) ۵۳۰-۵۲۹: ۱۳۸۱(رواقی . دکنیک از شواهد آن را تأیید نمیاند که هیچگرفته» ُرز

لداند، ارتباط آن را با مرتبط میگردیگولو گردگولو گشتگولرا با گلگشتاینکه واژۀ 
ُ
گ

ریشهبه معنی معروف آن رد می
ً
بـه . کنـدای برای جزء نخست پیشنهاد نمیکند، اما صراحتا

؛ سـرگردان؛ بـازی؛ احمـق«بـه معنـی گـولرسد که وی جزء نخست این واژه را بـا نظر می



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ١٨٢

: ۱۳۸۱رواقـی، . نـک(٥دانـدمرتبط می) ذیل واژه: ۱۳۷۷دهخدا، . نک(و مانند آن » فریب

. ٦)»گردگول«، ذیل ۵۲۹

لبه نظر نگارندگان جزء نخست این واژه نه 
ُ
ل سرخ، َورد، ُرز«به معنی گ

ُ
بـه گولو نه » گ

ردای از ، بلکه گونه»احمق؛ سرگردان؛ بازی؛ فریب«معنی 
َ
ـگ

ِ
، اسـت و گشـتن، بن مضارع

شت
َ
لگ

ُ
ردوگشت*در اصل گ

َ
. استبودهگ

گردوگشـت*آیا ساختار دسـتوری . ۱: برای اثبات این نظر باید به سه پرسش پاسخ دهیم

ردآیا تحول . ۲درست است و شواهد دیگری در فارسی دارد؟ 
َ
ـلبـه گ

ُ
و در نتیجـه تحـول (گ

شـتبــه گردوگشـت*
َ
لگ

ُ
آیـا حــذف واو عطـف در ترکیبــات .۳ممکـن اســت؟ ) فارســیگ

لگشت←گردوگشت*(
ُ
شواهد دیگری دارد؟) گ

.پردازیمها میدر ادامه به هر یک از این پرسش

»اسم=بن ماضی همان مصدر + و + بن مضارع یک مصدر «ساختاِر. ۱

شتگردوگ*های زیر نیز از این نظر مانند سازی فارسی کاربرد دارد و واژهاین ساختار در واژه

:پیشنهادی ما هستند

:گیروگرفت▪

بــر مــا گرفتــه گیــر کــه وصــلی زیــان کنــدگیروگرفت چیست؟ چو بـا عشـق سـاختیم

)۱۹۰: ۱۳۴۰اوحدی، (

:ودادده▪

ـــــادودادبــــاز بــــر دســــت خویشــــتن ده ـــــر ب ـــــه زرت رود ب مکـــــن، ارن

)۵۴۳: همان(

آنها را به واژۀ گردگولو گشتگولهای دربارۀ ریشۀ واژه) ۳۱۵: ۱۳۸۱(رواقی . ٥
ً
ردچیزی نگفته و صرفا

َ
ارجاع سرگ

ریشۀ جزء . استگشتناست که جزء دوم آن از هداد
ً
گشتبر نگارندگان معلوم نشد که منظور وی این بوده که صرفا

جزء گشتناز ) گردگولدر (گردو ) گشتگولدر (
ً
.داندمیگشتنرا نیز در این دو واژه از ریشۀ گولاست یا احیانا

» گزاردکه بسیار حج میآن«به معنی کولحججزء دوم واژۀ مطابق نظر دوست دانشمند، آقای دکتر یاسر دالوند، . ٦

نیـز ممکـن اسـت بـا ) ۳۱۲: ۱۳۷۴؛ شـفیعی کـدکنی، ۴۴۸-۴۴۷و ۱۳۷: ۱۳۸۱رواقی، . دربارۀ این واژه نک(

gel-e-gaštبا تلفِظگلگشتایشان همچنین یادآوری فرمودند که در زبان لری نیز . مرتبط باشدگردیدن/ گشتن

بــه معنــی gel-e-durِگِلــدورصــورت ای بهرواج دارد و همچنــین در ایــن زبـان واژه» گذاروگشــت«بـه معنــی 

.تواند بود) عربی(َدورای از اش گونهو جزء پایانیگشتنرایج است که جزء نخست آن نیز از » وگذارگشت«



١٨٣/) افشار و منوچهر فروزنده فردعلی جهانشاهی(» گلگشت«نگاهی تازه به واژۀ 

:بندوبست▪

فکند طرحـی از نشسـت جبـینمگر زمینفلک چه نقش کشد صرف بندوبست جبین

)۲/۱۳۱۷: ۱۳۸۷بیدل دهلوی، (

ـــاه گ ـــه آ ـــد کیس ـــون ش ـــت چ ـــاهز بندوبس ـــرد ناگ حســـاب کـــار خـــود گـــم ک

)۲۹۹: ۱۳۸۱اعتصامی، (

.»بندوبست«ذیل : ۱۳۷۷دهخدا، . نیز نک

رد«تحول . ۲
َ
ل«به »گ

ُ
»گ

ـل سـرخ، َور«فارسـی میانـه بـه معنـی wardگونه کـه رسد همانبه نظر می
ُ
وشـی، فره(» دگ

ـلدر فارسی تبـدیل بـه ) vart، ذیل ۵۸۰: ۱۳۹۰
ُ
-wardاسـت، شده» گـل سـرخ، ورد«گ

نیـز ) ۱۵۵: ۱۳۷۳مکنـزی، . نـک(اسـت »گشـتن«waštanفارسی میانه کـه بـن مضـارع 

لتواند به می
ُ
در فارسـی میانـه gaštanو waštanدربارۀ (تبدیل شود ) بن مضارع گشتن(گ

. هـا همچنـین نـکفعل؛ دربارۀ ریشۀ این۱۶۸-۱۶۷و ۴۴۷-۴۴۶: ۱۳۸۴منصوری، . نک

). Cheung, 2007: 110-111, 423-424؛٢٤١٧-٤/٢٤١٦: ١٣٩٣دوست، حسن

های مرکبحذف واو عطف در واژه. ۳

شـود و ایـن واو عطـف حـذف می٧زادوبودو وشانهشاخهای مرکبی چون در فارسی در واژه

گردگشـت*بـه گردوگشـت*بنـابراین تبـدیل . آینددرمیزادبودوشانهشاخصورت ها بهواژه

ل(
ُ
.تواند بودنیز دور از انتظار نمی) گشتگ

***

لگشتتوان گفت واژۀ تا اینجا می
ُ
های اکنـون بایـد ببینـیم آیـا گونـه. استگردوگشت*از گ

.باشند یا نهگردوگشت*توانند از دیگر این واژه هم می

ضافه به واو عطـف و بـرعکس و پور دربارۀ تبدیل کسرۀ اراستی. ، تعلیقات۳۲۵: ۱۳۹۸برگرفته از ازرقی، هامثال.٧

.همچنین حذف واو عطف بحث مستوفایی دارد



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ١٨٤

وگشتگل

بازمانـده از اصـل / ف عطف یا مصوت مختلسهاین واژه، اگر حر» و«
ً
ربوده نباشد، احتمـاال

.است و مؤید نظر نگارندگانگردوگشت*

گشتگول

لای از تواند گونهنیز میگول
ُ
ـلکـه باشد؛ همچنانگ

ُ
نیـز در بسـیاری از » ورد«بـه معنـی گ

: ۱۳۸۹ت، دوسـحسن. نک(رود به کار میgul/ گولصورت های ایرانی بهها و گویشزبان

ـل«بـه معنـی وردتوان گفت به قیاس تبدیل می). ۱/۱۷۷-۱۷۸
ُ
بـه معنـی ورد، گـولبـه » گ

ل«وردیعنی (است تبدیل شدهگولنیز به » گشتن/-گرد«
ُ
ل←» گ

ُ
←» گـرد«ورد، گـول←گ

ل←گرد
ُ
).گول←گ

شت
َ
ِلگ

َ
گ

بـه معنـی ، از جملـه سـیرجانی، د٨های اسـتان کرمـاناین واژه نیز که در برخی گویش
ً
قیقـا

ـلرود به نظر نگارنـدگان از به کار می» وگذارتفرج، گردش، گشت«
َ
ـرد(= گ

َ
گ

ِ
، بـن مضـارع

اسـت و ماننـد تشـکیل شده) گشـتنبـن ماضـِی(گشـت) + جای واو عطفبه(ِـ) +گشتن

شت
َ
لگ

ُ
برای اثبات این نظـر بایـد بـه دو پرسـش زیـر پاسـخ . استگردوگشت*ای از گونهگ

:دهیم

ردتحّول آیا. ۱
َ
لبه گ

َ
شتبهگردوگشت*و در نتیجه تحول (گ

َ
ِلگ

َ
ممکن است؟) گ

شت←گردوگشت*(آیا تبدیل واو عطف به کسره . ۲
َ
ِلگ

َ
در ترکیبات شواهد دیگری ) گ

دارد؟

:های باالاینک پاسخ پرسش

رد«تحول . ۱
َ
ل«به »گ

َ
»گ

، قابل مالحظه است؛ های استان کرمانویژه گویشهای مختلف، بهچنین تحولی در گویش

: از جملۀ آنهاست

سابقه نیست و در اینجا خوانندگان را برای نمونه بـه های گویشی برای حل مشکالت متون کهن بیاستفاده از واژه. ٨

.دهیمارجاع می) ۱۳۹۹(و فروزنده فرد ) ۱۳۹۶(دو مقالۀ پورمختار و فروزنده فرد 



١٨٥/) افشار و منوچهر فروزنده فردعلی جهانشاهی(» گلگشت«نگاهی تازه به واژۀ 

gal-id-anگلیدن←گردیدن 

gal-un-d-anگلوندن←گرداندن 

).۵۹۶-۵۹۵: ۱۳۷۰مقربی، . ؛ نیز نک»گالنیدن«ذیل ،۱۳۴۲برهان، . دربارۀ این دو واژه نک(

gâ-gal-unگاگلون←گوگردانک 

رسد واژۀ است و به نظر میرفتهبه کار ٩گوگارو گوگالصورت واژۀ اخیر در فارسی نیز به

). ۲۲۸: ۱۳۸۲برومند سعید، . نک(باشد گوگالنیز معرب ُجَعل

های ایرانی فرایندی رایج است؛ از جمله تبدیل در زبانl» ل«به rd» رد«فرایند تبدیل 

: ۱۳۹۳دوست، حسن. نک(در فارسی میانه و نو سال/ sālبه -sarda*ایرانی باستان 

: همان. نک(در فارسی میانه و نو ساالر/ sālārبه سردار/ sardārز تبدیل و نی) ۳/۱۶۴۶

۳/۱۶۴۸.(

های مرکبجای واو عطف در واژهکسره به. ۲

شتشناسی پیشنهادی خود برای نکتۀ دیگری که الزم است در توجیه ریشه
َ
ِلگ

َ
بـدان اشـاره گ

ی شواهد بسـیاری دارد کـه از آن این فرایند نیز در فارس. کنیم تبدیل واو عطف به کسره است

در فارسـی » جسـِتجو«و » گفِتگـو«بـه » وجوجست«و » وگوگفت«توان به تبدیل جمله می

١٠.امروز اشاره کرد

»گردیگول«و »گردگول«

ندارند و ـ بـه فـرض وگشتگل/ گشتگول/ گلگشتاین دو واژه به نظر نگارندگان ربطی به 

ایـن جزء نخسـت . استگردیهرزهو گردهرزهآنها مانند اصالت ـ در واقع ساختار و معنای

هاواژه
ً
همچنـین بـه نظـر نگارنـدگان، در کنـار . اسـت» بیهوده، هـرزه«به معنی گولظاهرا

]قیـد[«گول «صورت تر این بیت بهخوانش دیگر و شاید درست) ۳۱۵: ۱۳۸۱(خوانش رواقی 

:است» ]فعل[گردی 

: ۱۳۹۳دوسـت، حسن(در فارسـی میانـۀ مـانوی sārārسـارارو sālārسـاالررا بسـنجید بـا وگارگو گوگال. ٩

۳/۱۶۴۸(

.، تعلیقات۳۲۵: ۱۳۹۸ازرقی، . بیشتر نکبرای توضیحات. ١٠



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ١٨٦

ــولیـزدر خواب شو ز عالم وز شش جهـت گر ــد گ ــا چن ــو؟ت ــردی و آواره سوبس !گ

)۵/۷۶: ۱۳۷۸مولوی، (

.»گول گردیدن«، ذیل ۱۳۷۷دهخدا، . نیز نک

در فارسی»گلگشت«تلفظ 

ِلگشتبا توجه به صورت گویشی 
َ
ممکن است این پرسش نیز بـرای برخـی از خواننـدگان گ

ژه را به فتح اول تلفظ کرد یا توان این واپیش بیاید که آیا در شعر حافظ و شواهد دیگر هم می

هـایی به نظر نگارندگان با توجه به تناسباتی که در شواهد بین جزء اول این ترکیب بـا واژه. نه

ـلصورت چون چمن، بهشت و غیره وجود دارد جزءاول این واژه به
ُ
اسـت و شدهتلفـظ میگ

. تلفظ آن به صورتی دیگر دور از احتیاط است

نتیجه

رفته و پس به کار می» وگذارگشت«شعر فارسی تا زمان حافظ تنها به معنی درگلگشتواژۀ 

به دلیل برداشت نادرست از بیت معروفش، معنی اسم مکـان نیـز بـه ایـن 
ً
از وی، و احتماال

است و » وگذار و گردشگشت«اصل این واژه، با توجه به معنی آن که . استواژه افزوده شده

همچنین با توجه به واژۀ 
َ
شتگ

َ
در گویش سیرجانی بـه همـین معنـا، بـه نظـر نگارنـدگان ِلگ

ردوگشت*
َ
لبه ) گردیدن/ گشتنبن مضارع (ــگردجزء . استبودهگ

ُ
ها و در برخی گویش(گ

لبه 
َ
ها به کسـره تبـدیل است و واو عطف واژه نیز حذف شده یا در برخی گویشبدل شده) گ

١١.استشده

منابع
.مروارید:، تهران۵چ.از این اوستا.)۱۳۶۰(اخوان ثالث، مهدیـ

گوید اما باز باید در حیاط کوچک پاییز در زندان، زندگی می(سه کتاب ). ۱۳۹۰(ـ ـــــــــــــ 
.زمستان:، تهران۱۵چ.)زیست، دوزخ اما سرد

را بـر آقای دکتر یاسر دالوند و سرکار خانم رویا سیفیسودمند هایاز راهنماییسپاسگزاری صمیمانه نگارندگان. ١١

.دانندمیخود فرض 



١٨٧/) افشار و منوچهر فروزنده فردعلی جهانشاهی(» گلگشت«نگاهی تازه به واژۀ 

بکر بن اسماعیلـ  پور و تحقیق و تصحیح مسعود راستی.دیوان ازرقی هروی).۱۳۹۸(ازرقی، ابو
.کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی:تهران.قی خلوصیمحمدت

.سخن:، تهران۲چ.ج۲، درس حافظ).۱۳۸۳(استعالمی، محمدـ
مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم .»دنبالۀ حکایت حافظ«). ۱۳۶۷(محمدعلی، اسالمی ندوشنـ

.۱۲۰- ۱۰۰: ۱۰۸- ۱۰۵، شانسانی دانشگاه تهران
.یزدان:، تهران۲چ.تأمل در حافظ).۱۳۸۸(ـــــــــــــ ـ
.مرکز نشر دانشگاهی:تهران.ج۲، نهایتاین راه بی). ۱۳۸۵(اشتری، بهرامـ
.کلهر:مشهد.شرح گزیدۀ غزلیات حافظ شیرازی: راز خلوتیان). ۱۳۷۹(زاده، رضااشرفـ
الشعرای بهار، به کوشش با مقدمۀ ملک.دیوان اشعار پروین اعتصامی). ۱۳۸۱(اعتصامی، پروینـ

.قطره: ن، تهرا۶چ.حسن احمدی گیوی
.درویش. به کوشش م.دیوان کامل امیرخسرو دهلوی).۱۳۶۱(امیرخسرو، خسرو بن محمودـ

.جاویدان:، تهران۲چ
تصحیح سعید . دیوان امیرشاهی سبزواری). ۱۳۴۸(الدین ملک بن جمالـ امیرشاهی، آق

.سیناابن: تهران. حمیدیان
: ۱۱-۱۰، ش۱۰، سآینده.»دربارۀ بیست بیت از دیوان حافظ خانلری«).۱۳۶۳(امیری، منوچهرـ

۶۴۳-۶۵۰.
.سخن:، تهران۵چ.گزیدۀ غزلیات حافظ: صدای سخن عشق). ۱۳۷۹(انوری، حسنـ

.سخن:تهران.ج۸، فرهنگ بزرگ سخن).۱۳۸۱(]سرپرست[ـ ـــــــــــــ 
به کوشش سعید .لیات اوحدی اصفهانی معروف به مراغیک). ۱۳۴۰(الدیناوحدی، رکنـ 

.امیرکبیر:تهران.نفیسی
.ارمغان:، تهران۲چ.نظیر باباطاهر عریان همدانیدیوان کامل بی). ۱۳۱۱(باباطاهرـ 
.زوار:، تهران۵چ.شاخ نبات حافظ). ۱۳۸۹(برزگرخالقی، محمدرضاـ
دانشگاه :کرمان. ۳، جایی واژگان در زبان فارسیهای آودگرگونی).۱۳۸۲(برومند سعید، جوادـ

.شهید باهنر
:تهران.به اهتمام محمد معین.ج۵، برهان قاطع). ۱۳۴۲(برهان، محمدحسین بن خلفـ

.سیناابن
.ج۴، کلیات میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی). ۱۳۸۷(بیدل دهلوی، عبدالقادر بن عبدالخالقـ

:تهران.به کوشش فرید مرادی،الله خلیلیه و خلیلمحمد خستبراساس نسخۀ مصحح خال
.زوار



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ١٨٨

وجود تو لطیف«). ۱۳۹۶(پورمختار، محسن و منوچهر فروزنده فردـ : همچو گلبرگ طری بوِد
یشی ، )بوستان ادب(شعرپژوهی .»پیشنهاد خوانشی نو برای بیتی از حافظ بر پایۀ شواهد گو

.۵۶-۳۹: )۳۴:پیاپی(۴، ش۹س
.الدین آل احمدبه اهتمام شمس.)جواهر االسمار(نامه طوطی). ۱۳۸۵(بن محمدثغری، عماد ـ 

.فردوس:، تهران۲چ
.پیروز: تهران. به کوشش هاشم رضی. دیوان کامل جامی). تابی(ـ جامی، عبدالرحمن بن احمد 

مالحظات ویرایش متون کهن با توجه به «). ١٣٩٧(جاللی، علی و منوچهر فروزنده فردـ
.١١٤-٩٧:)٢٤:پیاپی(٣، ش١٠، سفنون ادبی.»ای بدیعیازههنرس

.یزدان:تهران.ج۴، شرح جاللی بر حافظ). ۱۳۷۹(جاللیان، عبدالحسینـ
به اهتمام سید عبدالرحیم .دیوان خواجه حافظ شیرازی).۱۳۰۶(الدین محمدحافظ، شمسـ 

.کاوه:تهران.خلخالی
.پژمان. به کوشش ح.الدین محمد حافظ شیرازیه شمسدیوان خواج).۱۳۱۸(ـ ـــــــــــــ 

.علمی:تهران
.نیل:تهران.)احمد شاملو(بامداد . به کوشش ا.حافظ شیراز).۱۳۳۶(ـ ـــــــــــــ 
.کاوه:تهران.ویراستۀ هاشم رضی.دیوان حافظ). ۱۳۴۱(ـ ـــــــــــــ 
.زمینفرهنگ ایران:تهران.ایرج افشاربه کوشش.دیوان کهنۀ حافظ). ۱۳۴۸(ـ ـــــــــــــ 
تصحیح اکبر بهروز و رشید .دیوان حافظ براساس سه نسخۀ کامل کهن). ۱۳۶۳(ـ ـــــــــــــ 

.امیرکبیر:، تهران۲چ.عیوضی
.به اهتمام یحیی قریب.الدین محمد حافظ شیرازیدیوان موالنا شمس). ۱۳۶۸(ـ ـــــــــــــ 

.اهشعلیصفی:، تهران۴چ
.تصحیح بهاءالدین خرمشاهی.دیوان حافظ براساس نسخۀ خلخالی). ۱۳۷۳(ـ ـــــــــــــ 

.نیلوفر:تهران
:، تهران۳چ.ج۲به تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلری، .دیوان حافظ).۱۳۷۵(ـ ـــــــــــــ 

.خوارزمی
.کارنامه:، تهران۷چ.]بتهاجبه کوشش امیرهوشنگ ا[حافظ به سعی سایه). ۱۳۷۸(ـ ـــــــــــــ 
الدین محمد خواجه حافظ شیرازی با معنی دیوان غزلیات موالنا شمس). ۱۳۷۹(ـ ـــــــــــــ 

.شاهعلیصفی:، تهران۲۷چ.رهبرکوشش خلیل خطیببه.ها و شرح ابیاتواژه
قاری و به تصحیح محمد قدسی، به کوشش حسن ذوالف.دیوان حافظ). ۱۳۸۱(ـ ـــــــــــــ 

.چشمه: تهران.محمدیابوالفضل علی



١٨٩/) افشار و منوچهر فروزنده فردعلی جهانشاهی(» گلگشت«نگاهی تازه به واژۀ 

تدوین و تصحیح رشید .دیوان حافظ براساس نُه نسخۀ کامل کهن). ۱۳۸۵(ـ ـــــــــــــ 
.امیرکبیر: ، تهران۲چ.عیوضی

:تهران.به اهتمام ابوالقاسم انجوی شیرازی.دیوان خواجه حافظ شیرازی). ۱۳۸۶(ـ ـــــــــــــ 
.بدرقۀ جاویدان

.تدوین سلیم نیساری.های خطی سدۀ نهمدیوان حافظ براساس نسخه). ۱۳۸۷(ــــــــــــ ـ ـ
.سخن:، تهران۲چ

به اهتمام محمدرضا .الدین محمد حافظ شیرازیدیوان خواجه شمس). ۱۳۸۸(ـ ـــــــــــــ 
.امیرکبیر:، تهران۱۰چ.جاللی نائینی و نذیر احمد

.نشر نی:تهران.به کوشش سید محمد راستگو. حافظدیوان ). ۱۳۸۹(ـ ـــــــــــــ 
به اهتمام محمد قزوینی .الدین محمد حافظ شیرازیدیوان خواجه شمس). ۱۳۹۰(ـ ـــــــــــــ 
.زوار:، تهران۱۰چ.و قاسم غنی

به کوشش بهرام .)خلخالی. (ق.ه۸۲۷ای از نسخۀ تصحیح تازه: حافظ). ۱۳۹۱(ـ ـــــــــــــ 
.آگه:، تهران۲چ.اشتری

گزینی انتقادی به کوشش بهاءالدین خرمشاهی و قرائت.دیوان حافظ). ۱۳۹۶(ـ ـــــــــــــ 
.فرزان روز:، تهران۳چ.هاشم جاوید

، ۲چ.به کوشش بیژن ترقی.دیوان حزین الهیجی). ۱۳۶۲(طالب حزین، محمدعلی بن ابیـ
.خیام:تهران

.ج۲، های ایرانی نوها و گویشطبیقی ـ موضوعی زبانفرهنگ ت). ۱۳۸۹(دوست، محمدحسنـ
.فرهنگستان زبان و ادب فارسی:تهران

فرهنگستان زبان و ادب :تهران.ج۵، شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه). ۱۳۹۳(ـــــــــــــ ـ
.فارسی

.تهران، قطره.ج۵، شرح شوق). ۱۳۹۲(حمیدیان، سعیدـ 
.علمی و فرهنگی:، تهران۱۹چ.ج۲، نامهحافظ). ۱۳۸۹(خرمشاهی، بهاءالدینـ 
دانشگاه : تهران.زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی.نامهلغت). ۱۳۷۷(اکبردهخدا، علیـ 

.تهران و روزنه
.زوار:تهران.ج۲، در جستجوی حافظ). ۱۳۶۲(ذوالنور، رحیمـ
الدین محمد حافظ شیرازی،سشرح تحقیقی دیوان خواجه شم). ۱۳۹۴(رستگار فسایی، منصورـ

.پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: تهران.ج۶



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ١٩٠

:تهران.به کوشش احمد کرمی.الدین آرتیمانیدیوان رضی). ۱۳۷۳(الدین آرتیمانیرضیـ
.انتشارات ما

.هرمس:تهران.های فارسیذیل فرهنگ). ۱۳۸۱(با همکاری مریم میرشمسی؛ رواقی، علیـ 
.علمی:تهران.گلگشت در شعر و اندیشۀ حافظ).۱۳۶۸(، محمدامینریاحیـ
نگارستان :تهران.ج۴ترجمۀ عصمت ستارزاده، .شرح سودی بر حافظ). ۱۳۹۰(سودی، محمدـ

.کتاب
: تهران. ۲، چنقد و تحلیل شعر انوری: مفلس کیمیافروش). ۱۳۷۴(ـ شفیعی کدکنی، محمدرضا 

.سخن
.زرین و نگاه:تهران.ج۲، دیوان شهریار).۱۳۸۲(شهریار، محمدحسینـ 
.ج۶به کوشش محمد قهرمان، .دیوان صائب تبریزی).۱۳۷۰- ۱۳۶۴(صائب، محمدعلیـ

.علمی و فرهنگی:تهران
.مشرقی:برلین.دیوان میرزا ابوالقاسم عارف قزوینی). ۱۳۰۳(عارف قزوینی، ابوالقاسمـ

به کوشش محمد .ج۲، کلیات عرفی شیرازی).۱۳۷۸(الدین محمدعرفی شیرازی، جمالـ 
.دانشگاه تهران:تهران.الحق انصاریولی

.دانشگاه پهلوی:شیراز. جامع نسخ حافظ). ۱۳۴۷(فرزاد، مسعودـ 
.دانشگاه پهلوی:شیراز.ج۲، هاصحت کلمات و اصالت غزل: حافظ).۱۳۴۹(ـــــــــــــ ـ
تأملی در خوانش و معنای بیتی از (نی بود و شد کار بود کجا بود«.)۱۳۹۹(ر فروزنده فرد، منوچهـ

.١٨-١۴:١٢ش.)کرمانشاه(فصلنامۀ قلم.»)نامۀ دقیقیگشتاسپ
تهران، .به کوشش حسین نخعی.دیوان کامل فروغی بسطامی). ۱۳۳۶(فروغی، عباس بن موسیـ

.امیرکبیر
.نشگاه تهراندا:، تهران۶چ.فرهنگ زبان پهلوی). ۱۳۹۰(وشی، بهرامفرهـ
:تهران.ج۲، های حافظشرح قیصری بر غزل: یک نکته ازین معنی). ۱۳۹۳(قیصری، ابراهیمـ

.جامی
گزارش بیست غزل حافظ برپایۀ زیباشناسی و : دیر مغان). ۱۳۸۹(الدینکزازی، میرجاللـ

.قطره:، تهران۲چ.باورشناسی
به کوشش بهاءالدین . پژوهیفظ و حافظدانشنامۀ حا: در. »گلگشت«). ۱۳۹۷(ـ گرامی، بهرام 

.۴/۲۰۹۱: تهران، الماس پارسیان. خرمشاهی
.سخن:تهران.شرح شکن زلف). ۱۳۸۶(اللهمجتبایی، فتحـ 
.پاژنگ:تهران. ج۲، هزار واژه از دیوان حافظفرهنگ ده). ۱۳۶۹(مصفی، ابوالفضلـ 



١٩١/) افشار و منوچهر فروزنده فردعلی جهانشاهی(» گلگشت«نگاهی تازه به واژۀ 

نامۀ استاد دکتر جشن: قطره بارانیکی : در. »آوای فارسییک نام«). ۱۳۷۰(مقربی، مصطفیـ 
.۶۰۳-۵۹۳: نشر نو،تهران.به کوشش احمد تفضلی.عباس زریاب خویی

:تهران.ترجمۀ مهشید میرفخرایی.فرهنگ کوچک زبان پهلوی). ۱۳۷۳(مکنزی، دیوید نیلـ 
.پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

.)فارسی میانۀ زردشتی(های زبان پهلوی علشناختی فبررسی ریشه). ۱۳۸۴(منصوری، یداللهـ 
.فرهنگستان زبان و ادب فارسی:تهران

تصحیح .ج۱۰، کلیات شمس یا دیوان کبیر).۱۳۷۸(الدین محمد بن محمدمولوی، جاللـ 
.امیرکبیر:، تهران۴چ.الزمان فروزانفربدیع

هرمس :تهران. دعلی موحدبه تصحیح و مقدمۀ محم. ج۲، مثنوی معنوی).۱۳۹۶(ـــــــــــــ ـ
.و فرهنگستان زبان و ادب فارسی

الله مجتبایی و غالمعلی به تصحیح و تعلیقات فتح.نامهطوطی). ۱۳۷۲(نخشبی، ضیاءالدینـ
.منوچهری:تهران.آریا

. ثالث:تهران.با مقدمۀ سعید نفیسی.دیوان وحشی بافقی). ۱۳۹۲(الدینوحشی بافقی، کمالـ
:تهران.به کوشش محمد عباسی.کلیات دیوان هاتف اصفهانی). ۱۳۶۲(انی، احمدهاتف اصفهـ

.فخر رازی
.نشر نو:تهران. ج۴، های حافظشرح غزل). ۱۳۶۷(با همکاری زهرا شادمان؛ هروی، حسینعلیـ
:تهران.به کوشش سعید نفیسی.دیوان هاللی جغتایی). ۱۳۶۸(هاللی جغتایی، بدرالدینـ

.سنایی
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