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پیش از آغاز

متــن چیســت؟ بارهــا اندیشــیده ام کــه اگــر روزی دختــرک هفت ســاله ام، بــا آن 
ســماجت عجیبــش، بپرســد: متــن یعنــی چــه؟ آیــا پاســخی درخــور او خواهــم 
داشــت! ایــن مســأله تعارف بــردار نیســت؛ او کوتــاه نمی آیــد و مــن هــم 
ــان  ــاره ای از معلم ــه پ ــم ک ــتفاده کن ــه ای اس ــیوه های ماهران ــم از آن ش نمی توان
ــاده و ژرف،  ــش س ــن پرس ــوند. ای ــل می ش ــدان متوس ــأله ب ــز از مس ــرای گری ب
ــاد پژوهش هــای گوناگــون تاریخــی،  ــه چالــش می کشــد کــه بنی مفهومــی را ب
ــاه  فرهنگــی و اجتماعــی اســت: متــن. احتمــاال پاســخ اولیــه مــن بســیار کوت
خواهــد بــود: متــن یعنــی نوشــته. و فیلســوف کوچــک حتمــا خواهــد پرســید: 
ــن  ــم مت ــن ه ــی م ــا نقاش ــه؟ آی ــی ها چ ــد؟ نقاش ــته ها متن ان ــۀ نوش ــا هم آی
اســت؟ مــن دوبــاره ســکوت خواهــم کــرد و دعــا می کنــم کــه چیــزی حــواس 
او را پــرت کنــد تــا ایــن گفتگــو ادامــه نیابــد!! بــه راســتی چــه کســی تاکنــون 

ــد؟!  ــخ ده ــودکان پاس ــش های ک ــام پرس ــه تم ــته ب توانس
ــا  ــه ب ــی کودکان ــی در پ ــا این کــه پافشــاری های شــگفت و پرســش های پ ب
گذشــت زمــان و بــر اثــر فشــارهای فاتحانــه و بی رحــم اجتمــاع رنــگ می بــازد، 
ــی آورد  ــر برم ــاره س ــالی دوب ــی میان س ــی و حت ــی، جوان ــا در دوران نوجوان ام
ــا   ــه اعتراض ه ــی ک ــد. نمودهای ــروز می یاب ــر ب ــی ناگزی ــکل نمودهای ــه ش و ب



ــی  ــد. حت ــامان می بخش ــی را س ــی و اجتماع ــری، فرهنگ ــای فک و عصیان ه
محافظه کاری هــای فکــری و هراس هــای معرفت شناســانه نیــز ریشــه در همــان 
ــه کــودکان پاســخ های درخــوری نمی دهیــم  ــود کودکــی دارد. مــا ب جنــگل ِمه آل
زیــرا خودمــان نیــز پاســخ های درخــوری نیافته ایــم. امــا پاســخی سرســری دادن 
ــت.  ــم« اس ــن »نمی دان ــر از گفت ــب هولناک ت ــه مرات ــردن« ب ــر واک ــرای »از س ب
ــی  ــی و اجتماع ــای هویت ــه بحران ه ــر ب ــچ گاه منج ــر هی ــا«ی بش »نمی دانم ه

ــت. ــده اس ــه آفری ــه فاجع ــت« همیش ــای نادرس ــا »می دانم ه ــده، ام نش
کــم نبوده انــد جوینــدگان و کاوشــگرانی کــه بــرای واکاوی و کشــف معنــای 
متــن، عمــر گذاشــته اند، امــا حاصــل کارشــان چــه بــوده اســت؟ متنــی افــزون 
بــر متن هــای پیشــین! گویــا متــن را بــه متــن می تــوان شــناخت1و شــاید همیــن 
نکتــه بــرای شــناخِت ُشــکوه متــن کافــی باشــد. پاســِخ قطعــی و ُمســِکت دادن 
ــان  ــت، هم ــن چیس ــه مت ــش ک ــن پرس ــه ای ــندند ـ ب ــودکان می پس ــه ک ـ چنان ک
انــدازه دشــواری دارد کــه پاســخ نــدادن بــه یــک کــودک ســمج. متــن، موجــودی 
اســت زنــده کــه بــه هیــچ حــّد و مــرزی تــن درنمی دهــد. مفهومــی کــه وابســته 
بــه انســان باشــد بــه انــدازۀ انســان می توانــد پیچیــده و مرمــوز شــود. همان طــور 
کــه انســان در حــال تحــول و دگردیســی اســت، متــن هــم می کوشــد تــا خــود را 

بــا ســاختارها و اشــکال گوناگــون حیــات وفــق دهــد. 
کالبــد متــن از ترکیــب ســادۀ جوهــر و کاغــذ آفریــده می شــود ـ و چــه بســا 
کــه بــا چیزهــای دیگــر آراســتگی بیشــتر می یابــد ـ امــا در همیــن جهــان تنــگ و 
کوچــک خالصــه نمی شــود. روِح متــن، تالشــی مســتمر و پرتکاپــو بــرای مانایی، 
رهایــی و همراهــی اســت. آدمــی می کوشــد در زیســتِن تاریخــی خود، مانــدگاری 
و ابدیــت را تجربــه کنــد، از درد و رنج هــا رهایــی یابــد و بــا تنهایــِی فلســفی اش 
بســتیزد. از همیــن رو، متــن در ژرف تریــن ســاحِت وجــودی اش حاصــل مواجهه 

بشــر بــا ســه دغدغــۀ همیشــگی او یعنــی نابــودی، رنــج و تنهایــی اســت. 

1. چنان که عارفان در باب شناخت خداوند قائل به چنین نظری بودند: »عرفُت الله بالله«.
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هنگامی کــه انســان درمی یابــد توانایــی امتدادیافتــن فیزیکــی را نــدارد، 
ــش  ــاالت خوی ــا و خی ــته ها، خلجان ه ــود. خواس ــن می ش ــن مت ــه دام ــت ب دس
ــه  ــده روان ــوی آین ــه س ــتن ب ــداد خویش ــۀ امت ــه مثاب ــن را ب ــگارد و مت را می ن
ــی  ــد، جهان ــدار می کن ــن پدی ــی نوآیی ــج جهان ــه تدری ــد متن هــا ب می ســازد. پیون
کــه عصــارۀ امتدادیافتگی هــای بشــری اســت. بدیــن ترتیــب اولیــن نشــانه های 
فهــِم فرهنگــی پدیــد می آیــد. فرهنــگ، نــام دیگــر متــن  اســت. متــن  جزیــی از 
سرشــت مــا می شــود. حتــی اگــر در تمــام زندگی مــان یــک کتــاب هــم نخوانــده 
یــا ننوشــته باشــیم بــاز هــم متــون در تمــام ذهــن و ضمیــر مــا حضــور فعــال دارند. 
ــرش  ــد. نگ ــنده باش ــن بس ــه مت ــاره ب ــن دوب ــرای پرداخت ــه ب ــن نکت ــاید همی ش
ــه  ــطح اندیش ــادی در س ــرش انتق ــترش نگ ــه گس ــر ب ــا منج ــه متن ه ــادی ب انتق

ــازد.  ــادی می س ــر انتق ــر تفک ــی ب ــی مبتن ــه فرهنگ ــه رفت ــود و رفت می ش
ــبت آن را  ــد و نس ــخن بگوی ــن س ــاب مت ــد در ب ــِش رو می کوش ــتۀ پی نوش
ــالش  ــش ت ــن پرس ــه ای ــخ ب ــتای پاس ــاب در راس ــد. کت ــخ واکاوی کن ــا تاری ب
ــی  ــه و علم ــی خردورزان ــیک تعامل ــون کالس ــا مت ــوان ب ــه می ت ــد: چگون می کن
ــی  ــنت های هرمنوتیک ــد س ــم مانن ــه بخواهی ــش از آن ک ــه پی ــرد؟ البت ــرار ک برق
ــم.  ــز کرده ای ــن تمرک ــازی مت ــی بازس ــر چگونگ ــم ب ــز کنی ــن تمرک ــم مت ــر فه ب
ــس از گــذر از داالن ســنت  ــن شــروع می شــود و پ ــاب از مت ــی کت ســاختار کل
ــای  ــی رود. آمیختگی ه ــش م ــر آن پی ــّور ب ــای متص ــوی غایت ه ــه س ــم، ب و فه
متــن و ایدئولــوژی در تابلویــی کوچــک ترســیم می شــود و ســپس نوعــی 
خــاص از روش شناســی های متنــی مــورد توجــه قــرار می گیــرد کــه بــه 
ــن  ــای ای ــام مویرگ ه ــه تم ــاص دارد. آنچ ــون اختص ــح مت ــازی و تصحی بازس
کتــاب را بــه هــم متصــل می کنــد، فقــط و فقــط »متــن« اســت والغیــر. ایــن 
ــت نویس ها  ــش، از دس ــای گوناگون ــن در جلوه ه ــت از مت ــی اس ــاب تمثال کت

ــه ای. ــی رایان ــی و حت ــون چاپ ــا مت ــه ت گرفت

نهمتنکاوی



ممکــن اســت برخــی مطالــب کتــاب بــرای پژوهشــگران، ســاده و پیــش پــا 
ــر  ــوده اســت کــه در برخــی مواضــع ناگزی ــن ب ــه نظــر برســد. علــت ای ــاده ب افت
ــخن،  ــه س ــوان مقدم ــه عن ــه ب ــرم ک ــره بب ــی به ــا مقوالت ــا ی ــوده ام از مثال ه ب
ــاص و  ــان خ ــرای مخاطب ــاب ب ــن کت ــون ای ــت و چ ــروری اس ــان ض دانستن ش
ــه کار  ــان را ب ــم مبتدی ــد ه ــر بای ــده، ناگزی ــف ش ــی تالی ــوزۀ متن پژوه ــام در ح ع
آیــد و هــم ـ اگــر نکتــۀ درخــوری داشــته باشــد ـ متخصصــان امــر را. می دانــم و 
بلکــه یقیــن دارم کــه در ایــن اثــر ســخنان زیــادی فروگذاشــته شــده و ناگفتــه باقی 
گاهــی مؤلــف از مقوالتــی اســت کــه در  مانــده اســت کــه عمــده اش بــه ســبب ناآ
آن  هــا تخصصــی نداشــته اســت. بــا ایــن همــه، آنچــه مــرا بــر نوشــتن جســورتر 

ــوده اســت: ــرای آغــاز راهــی دیگــر در حــوزۀ متن پژوهــی ب ــالش ب کــرد، ت

بـه راه بـادیـه رفـتن بـه از نـشستن بـاطـل

وگـر مـراد نـیابـم بـه قـدر وسـع بـکوشـم

ــاب ســهمی  ــن کت ــگارش ای ــه نوعــی در ن ــه ب ــانی ک ــام کس ــان از تم در پای
ــام یکایــک آنــان  ــا فراموشــی نمی توانــم ن داشــته اند و مــن از بیــم فروگــذاری ی
ــرت  ــا بصی ــه نکته ســنجان ب ــدوارم ک ــم و امی ــم ســپاس گزاری می کن ــر کن را ذک
و محققــان نیک ســیرت در ایــن بضاعــت مزجــاة بــه چشــم عنایــت نظــر کننــد 

ــد ســازند.  و نویســنده را از رهنمودهــای ارزشمندشــان بهره من

والّسـالم َعـلی َمـن اّتـبَع الـُهدی

مجتبی مجرد

پیش از آغاز           ده



1

متن، سنت و فهم

اگــر کســی بخواهــد دیدگاه هایــی را کــه تاکنــون دربــارۀ چیســتی متــن بیــان شــده 
گــرد آورد، بایــد ده هــا جلــد کتــاب بنویســد و بــاز هــم کارش ناتمــام خواهــد مانــد. 
چــاره چیســت؟ در حــال حاضــر، شــاید منطقی تریــن گــزاره آن باشــد کــه بپذیریــم 
تعریــف متــن، وابســته بــه ذهنیــت ماســت. دگرگونــی ذهنیت هــا ـ  و بــه تبــع آن، 
ــوان  ــاز هــم می ت جهان شناســی ها ـ تعریــف متــن را نیــز دگرگــون می ســازد. امــا ب
امیــدوار بــود کــه بــه میزان مشــترکات فکری بشــر، نوعــی از تفاهــم در بــاب متن در 
ذهــن غالــب انســان ها وجــود داشــته باشــد. ایــن تفاهــم مبتنــی بــر کلیدواژه هایــی 

ماننــد نوشــتن و خوانــدن اســت.
مــِن نوعــی، بــر اســاس تمــام پیش ســازه های فکــری، فرهنگــی، اقتصــادی و 
ایدئولوژیــک، اســتقرای ناقصــی از ماهیــِت متــن در ذهــن دارم و »تــو«ی نوعی نیز 
چنینــی. اکنــون »مــن«، »تــو« و »دیگــران« بایــد ـ بــه تعبیــر گادامــر1 ـ افق هــای 
ــای  ــا، معن ــن افق ه ــام ای ــل ادغ ــاییم و حاص ــر بگش ــر یک دیگ ــان را ب ذهنی م

1. Hans Georg Gadamer (1900- 2002(.
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تقریبــا مشــترکی از متــن را پدیــد خواهــد آورد. بی گمــان هیــچ معنــای مطلقــی 
یــرا گســترۀ واژگان و  از متــن در ذهــن و ضمیــر تمــام انســان ها وجــود نــدارد، ز
معنــا در نظــاِم زیســِت انســانی، پیوســته در حــال شــناوری و دگردیســی اســت. 
پــس می خواهــم چــه چیــزی بنویســم؟ مــن چیــزی را می نویســم کــه حاصــل 
ذهنیــت مــن اســت، امــا بــر پیشــانی ایــن ســخنان یــک عبــارت نانوشــته حــک 
ــدم  ــی«! تاکی ــو کن ــن گفت وگ ــته های م ــا نوش ــی ب ــو می توان ــت: »ت ــده اس ش
بــر واژه گفت وگــو اســت. آمیــزش ذهنیــت مــن و تــو، بــرای تولــد معنــای متــن 
ــای  ــا فهم ه ــد ب ــه می توان ــم ک ی ــن دار ــی از مت ــا فهم ــون م ــت. اکن ــنده اس بس
ــایند و  ــدر خوش ــردن« آن ق ــو ک ــی گفت وگ ــد. »توانای ــو« کن ــر »گفت وگ دیگ
ــبیت  ــد در نس ــا اب ــی ت ــن را حت ــد مت ــی مانن ــر مفهوم ــه اگ ــت ک ــمند اس ارزش
باقــی بگــذارد، پیونــد فرازمانــی و فرامکانــی غریبــی در میــان انســان ها ایجــاد 
ــه یــک  ــد ب ــل می کن ــه مــرور متــن را تبدی ــد انســانی ب ــن پیون خواهــد کــرد. ای

فراینــد مســتمر فهمیــدن و فهمانــدن.
بــه گمانــم همــۀ مــا می توانیــم ذهنیــِت مشــترک بســیار ســاده ای نســبت بــه 
متــن داشــته باشــیم و تصــور کنیــم کــه متــن حاصــل گفت وگــوی انســان های 
نخســتین اســت. گفت وگوهایــی کــه از مرحلــۀ زبــاِن اشــاره آغــاز گردیــد و بــه 
ــخ  ــد. تاری ــر ش ــبی منج ــترک نس ــای مش ــا داللت ه ــا ی ــکل گیری رمزگان ه ش
ــکال  ــف ـ اش ــای مختل ــه رمزگان ه ــد ک ــان می ده ــری نش ــدن  بش ــط در تم خ
اولیــه و نیــز پیچیــدۀ حــروف الفبــا ـ حاصــل پیوندهــای گفت وگومحــور بــوده 
ــه داشــته و گاهــی دوســتانه؛  ــی کــه گاهــی جنبــۀ خصمان اســت: گفت وگوهای
پنهــان  آفرینــش خــط در مه گرفتگی هــای اســطوره ای  آنجــا کــه  حتــی 
ــی  ــای اصل ــان مبن ــان و انس ــالت خدای ــا و تعام ــم گفت وگوه ــاز ه ــود، ب می ش

شــکل گیری خــط اســت1. 

1. برای نمونه ر.ک: آموزگار، خط در اسطوره ها، صص 44 ـ 51.
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بــا ایــن نــگاه، می تــوان متــن را رمزگان هــای مشــترک مکتوبــی دانســت کــه 
حاصــل تفاهــم و گفت وگــوی دســِت کم دو »فهــم انســانی« اســت. اگــر کســی 
ــه فقــط خــودش  ــی کــرده باشــد ک ــراع رمزگان های تمــام عمــرش را صــرف اخت
ــه هــم بنویســد،  ــن رمزگان هــا کتــاب و مقال ــا ای ــد و حتــی ب مفهــوم آن را می دان
ــد نیــاورده اســت. او اگرچــه رمــزگاِن مکتــوب ســاخته، امــا آن هــا را  متنــی پدی
بــه مرحلــه متنیــت نرســانده اســت، زیــرا ایــن رمزگان هــا قابلیــت گفت وگــو بــا 
ــوان  ــی می ت ــا زمان ــد؛ تنه ــا را نمی فهمن ــران آن ه ــد و دیگ ــری را ندارن ــس دیگ ک
ایــن رمزگان هــا را متــن شــمرد کــه کســان دیگــری بتواننــد قوانیــن آن را کشــف و 

ــد. ــا آن رمــزگان گفت وگــو کنن ب
اگــر متــن را در ســاده ترین و ابتدایی تریــن شــکل آن، ترکیبــی از رمزگان هــای 
ــم  ــم، آن گاه می توانی ــان دســت ِ کم دو فهــم انســانی ـ بدانی ــوِب مشــترک ـ می مکت
قائــل بــه نقــش فرازمانــی و فرامکانــی متــن شــویم. متن هــا می تواننــد واســطۀ 
گفت وگــو میــان مــا ـ در قــرن بیســت و یکــم ـ و انســان هایی باشــند کــه قرن هــا 
پیــش می زیســته اند و یــا پــس از مــا خواهنــد آمــد؛ همچنــان کــه می تواننــد مــا 
را بــا انســان هایی پیونــد دهنــد کــه صدهــا و بلکــه هــزاران کیلومتــر دورتــر از مــا 
زیســت کــرده و می کننــد . امــا چــه چیــزی بــه مــا جســارت می دهــد کــه گمــان 
ــا  ــان خــود و دیگــران را ـ ب ــوب مشــترک می ــم رمزگان هــای مکت ــم، می توانی کنی
ــو  ــا گفت وگ ــا آن  ه ــم و ب ــدودی بفهمی ــا ح ــی ـ ت ــی و مکان ــل زمان ــود فواص وج

ــنت ها«. ــان »س ــم؟ بی گم کنی
گاه یــا  »ســنت ها« یعنــی مجمــوع آموخته هایــی کــه بــه شــکل خــودآ
گاه از زمــان تولــد مــا، در وجودمــان نهادینــه می شــود. ایــن آموخته هــا،  ناخــودآ
ــی آن را  ــر، پیاپ ــای جدیدت ــازد و آموخته ه ــا را می س ــی م ــی و عین ــان ذهن جه
ــی و اکتســابی  ــه دو شــکل موروث ــی قــرار می دهــد. ســنت ها کــه ب مــورد بازبین
در مــا جریــان می یابنــد، تعیین کننــدۀ نــوع مواجهــۀ مــا بــا متــن اســت. بخشــی 
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ــا  ــا از درون آن ه ــد، ام ــی موروثی ان ــی و عاطف ــی، جغرافیای ــنت های زبان از س
ــر  ــه نقــش اکتســابی اش غی ــد ک ــد می آی ســنت های فکــری و ایدئولوژیکــی پدی
ــا چــه  ــدازه ســنت پذیر اســت و ت ــا چــه ان ــکار اســت. این کــه انســان ت ــل ان قاب
ــه آن  ــن ب ــا در اینجــا قصــد پرداخت حــّد سنت ســاز، پرسشــی اســت دشــوار و م
را نداریــم؛ هرچــه باشــد، مفاهمــه و گفت وگــوی مــا بــا متن هــا ـ از زمانــی کــه 
بتوانیــم متنــی را بخوانیــمـ  به طــور مســتقیم تحــت تاثیــر ســنت هایی اســت کــه در 

ــاخته ایم.  ــان س ــی از آن را خودم ــا بعض ــده ایم و احیان ــرورده ش آن پ
ســنت های فهــم متــن، بــه مــا می آمــوزد کــه چگونــه بــا متــون گفت وگــو کنیــم. 
گوناگونــی ایــن ســنت ها موجــب تفــاوت کیفیــت برخــورد مــا بــا متــن خواهــد 
شــد. پــاره ای ســنت ها، مــرّوج گفت وگوهــای متحجرانــه و اســتبدادی اند: 
گفت وگوهایــی کــه یــک طــرف بــه خــود حــق می دهــد چنــان کــه دوســت دارد 
ــد:  ــوزش می دهن ــه را آم ــای دوطرف ــر گفت وگوه ــاره ای دیگ ــنود! پ ــد و بش بگوی
ــه بتوانیــم درِک مشــترک میــان خــود و متــن را بــر اســاس اصــول  این کــه چگون
گفت وگــوی برابــر، دقیق تــر و ژرف تــر ســازیم. پــاره ای دیگــر از ســنت ها 
ــه  ــد ک ــنت هایی را دریابن ــایی س ــل نارس ــا عل ــند ت ــاده ، می کوش ــر نه گام را فرات
در گفت وگــوی خواننــده و متــن، خلــل وارد می کنــد. ایــن نظــرگاه نوعــی 
تکثرگرایــی در فهــم متــون را تجویــز می کنــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه تحلیــل 
ــد  ــته، می توان ــون داش ــا مت ــخ ب ــول تاری ــوم در ط ــک ق ــه ی ــی ک گفت وگوهای

ــاید. ــگران بگش ــر روی پژوهش ــازه ای را ب ــای ت دریچه ه
ســنت ها از الگوهــای خاصــی پیــروی می کننــد. در نــگاه انســان کالســیک، 
دو شــاخصۀ برجســتۀ جهان شناســیک وجــود دارد کــه بــر تمــام جوانــب زندگــی 
ــراد از انســان کالســیک،  ــی. م ــی و کمال گرای او تاثیرگــذار اســت: جامعیت گرای
انســانی اســت کــه در بافــت جهان شناســیک پیشــامدرن می زیــد و هنــوز جامــۀ 
مدرنیســِم انســان گراِی عصیانگــِر متزلــزل را بــر تــن نکــرده اســت. ایــن انســان 
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بیرونــی، ابوریحــان )1352(. التفهیــم ألوائــل الصناعة التنجیــم. مقدمــه و 
ــی. ــار مل ــن آث ــران: انجم ــی. ته ــن همای ــالل الدی ــح ج تصحی

ــا تصحیــح و تعلیقــات احمــد  ــخ بیهــق. ب ــد )1361(. تاری ــن زی بیهقــی، علــی ب
بهمنیــار. مقدمــۀ عالمه میــرزا محمدخــان قزوینــی. بی جــا: کتابفروشــی فروغی.
بهــار، محمدتقــی )1310ش(،ترجمــۀ تاریــخ طبری،نامــۀ تمــدن، )6-5(، 

.144-133
ــید  ــردآوردۀ س ــار. گ ــعراء به ــک الش ــوان مل ــی )1397(. دی ــار، محمدتق به
محمــود فــرخ خراســانی. بــه کوشــش مجتبــی مجــرد و ســید امیــر منصــوری. 

ــران: هرمــس. ته
ــده.  ــظ«. آین ــوان حاف ــل در دی ــعرهای دخی ــی )1324(. »ش ــار، محمدتق به

ــماره 10: 529-522. ــوم. ش ــال س س
ــا  ــنگری ت ــادی از از روش ــۀ انتق ــگ اندیش ــکل )1382 ش.(. فرهن ــن، مای پی

ــز. ــر مرک ــران: نش ــو. ته ــام یزدانج ــۀ پی ــامدرنیته. ترجم پس
تفلیســی، ابوالفضــل حبیــش بــن ابراهیــم بــن محمــد )1350 ش.(. قانــون ادب. 

بــه اهتمــام غالمرضــا طاهــر. تهــران: انتشــارات بنیــاد فرهنــگ ایــران.
جوینــی، عالءالدیــن عطاملــک )1911-1937(. تاریــخ جهانگشــای. بــه ســعی 

و اهتمــام و تصحیــح محمدبــن عبدالوهــاب قزوینــی. لیــدن: بریــل.
حافــظ، شــمس الدین محمــد )1362ش(، دیــوان حافــظ، بــه اهتمام محمــد قزوینی 

و دکتر قاســم غنــی، تهــران: زوار.
ــن  ــوان حافــظ شــیرازی: کهن تری حافــظ، شــمس الدیــن محمــد )1394(. دی
ــدام  ــا دیباچــۀ محمــد گلن ــت 801 هجــری. ب نســخۀ شناخته شــدۀ کامــل کتاب
ــۀ  ــوان حافــظ(. نســخه برگردان دســت نویس شــمارۀ 5194 کتابخان )جامــع دی


