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 دهیچک

با توجه های منتشرشده در پیوند با حافظ،  کتاب   ةساالن  ةبندی و مقایسبررسی آماری و طبقه
تداوم سیرباره  آثار منتشرشده در اینبه حجم   های یکی از راه،  گونه تحقیقاتاینانتشار    و 

برای شناخت   آسیب پژوهشمفید  نیز  و  برتر  مطالعات حافظ های  استشناسی  با   ،پژوهی  تا 
یابی  و یا ریشهبتوان از نتایج آن در پرکردن خألهای موجود    ،هااین دسته پژوهش  استفاده از 

بهره برد.وضع موجود   شناسی کتاب   رو در این پژوهش، ضمن ارائةمیناز ه  در این بخش 
های منتشرشده در این حوزه، اعم از  کتاب   ی، به همةبا تفکیک موضوع ۱۳۹٧ل حافظ در سا

پژوهش که   اینو نیز بسامد هریک اشاره شده است.    های چاپ اول یا تجدید چاپ کتاب 
کتاب«   عاتی »سازمان اسناد و کتابخانة ملی« و »خانةبراساس تجمیع اطالعات دو پایگاه اطال

  ۱۹۲۵۶۸نوان کتاب با شمارگان  ع  ۲۲۵،  ۱۳۹٧دهد که در سال  تنظیم شده است، نشان می 
، دو برابر افزایش داشته است.  ۱۳۹۶نسخه در پیوند با حافظ منتشر شده که در مقایسه با سال  

عنوان کتاب و   ۶۰»اندیشه، شعر و زندگی حافظ«، با  هایی با موضوع  در این پژوهش کتاب
ین موضوع در  ترین تعداد را به خود اختصاص داده است و انسخه، بیش  ۴۵۲٧۰شمارگان  

های تالیفی در پیوند با حافظ، های پیش از این، بیانگر آن است که انتشار کتابمقایسه با سال
های منتشرشده در این سال  دهد. همچنین دیگر کتاب همچنان سیرصعودی خود را ادامه می 

و تضمین   استقبال، مشاعرههای همراه با فالنامه«، »های چاپی«، »دیوانهای »دیوانزیر عنوان
»گزیدةغزل دیوان«،  از  بخشی  »ترجمة  دیوان«،  کامل  »ترجمة  حافظ«،  »شرح    های  دیوان«، 

»فرهنگ   دیگران«،  و  »حافظ  دیوان«،  از  بخشی  »شرح  دیوان«،  واژهکامل  »دانشنامةو   نامه«، 
 های متفرقه« قرار گرفته است.حافظ«، »کودک و نوجوان« و »کتاب

 بندی موضوعی سی، طبقهشنا: حافظ، کتاب واژگان کلیدی

 
 مقدمه .۱

الغیب حافظ شیرازی، اندیشه، مقام و هنر او آثار بسیاری منتشر شده است.  در پیوند با لسان
های مفید برای شناخت  گونه تحقیقات، یکی از راهباتوجه به حجم آثار و تداوم سیر انتشار این 

بندی و  ررسی آماری و طبقهپژوهی، بشناسی مطالعات حافظهای برتر و نیز آسیبپژوهش 
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بهکتاب  ةساالن   ةمقایس امر،  این  که  است  حافظ  با  پیوند  در  منتشرشده  از  های  یکی  عنوان 
مرکز حافظفعالیت پژوهشی  از سال  های  به  ۱۳٧۶شناسی،  با تاکنون،  پیوسته، همزمان  طور 

های علمی نشست تخصصی یادروز حافظ،  ها و سخنرانیبرپایی یادروز حافظ و چاپ مقاله
 وهشگران منتشر شده است. توسط پژ  پژوهیدفتر حافظدر قالب 

با تفکیک موضوعی،    ۱۳۹٧شناسی حافظ در سال  کتاب  ةدر این پژوهش نیز، ضمن ارائ
و نیز  های چاپ اول یا تجدید چاپهای منتشرشده در این حوزه، اعم از کتابکتاب ةبه هم

 بسامد هریک اشاره شده است.
  ۹۸۹۳۵دهد که نشان می ۱۳۹٧سال ملی ایران« در  ةنشر »سازمان اسناد و کتابخان ةکارنام

هایی با  عنوان از آن، به کتاب  11853عنوان کتاب در این سال به چاپ رسیده است که در  
، ۱۳۹٧کتاب« در سال    ةنشر »خان  ةدیویی »ادبیات« اختصاص دارد. همچنین براساس کارنام

این سال،   به چاپ رسیده است که در    ۱۰۱۴۳۰در  ا  ۲٧۲۰۶عنوان کتاب،  به عنوان  ز آن، 
 هایی با دیویی »ادبیات« اختصاص دارد.  کتاب

عنوان    ۲۲۵در پیوند با حافظ،    ۱۳۹٧شده در سال  های چاپمجموع کتابدر این میان،  
شمارگان   رقم  ا  ۱نسخه  ۱۹۲۵۶۸با  این  که  پایگاه  ست  دو  آماری  اختالف  به  توجه  با 

کتاب« از راه تجمیع گزارش دو   ةملی ایران« و »خان  ة»سازمان اسناد و کتابخانرسانی  اطالع
 یکسان به دست آمده است. مرجع و استخراج عناوین غیر

کتاب  ةمقایس ساتعداد  در  حافظ،  با  ارتباط  در  منتشرشده  سال  ۱۳۹٧ل  های  به  نسبت   ،
کتاب)گذشته حافظ  رک:  بیست  خورشیدی  ۱۳۹۶شناسی  حافظدفتر  .  پژوهیویکم 

برآزمان.(  به شیراز:  مهرابی،  امیر  است،    ۱۱۲که  کوشش:  شده  قید  آن  برای  کتاب  عنوان 
 حکایت از افزایش دوبرابری انتشار این آثار دارد.  

کتاب میان  از  موجود  آمار  چاپبراساس  سال  های  در  حافظ  با  پیوند  در  ، ۱۳۹٧شده 
 ۴۵۲٧۰کتاب و شمارگان    ۲عنوان   ۶۰هایی با موضوع »اندیشه، شعر و زندگی حافظ« با  کتاب

 ۳۰های چاپی« در است و بعد از آن »دیوان ترین تعداد را به خود اختصاص دادهنسخه، بیش 
با شمارگان   »دیوان  ۲۱۵۳۸عنوان  و  در  نسخه  فالنامه«  با  همراه  با شمارگان   ۲۹های  عنوان 

 نسخه قرار دارد.    ۲۸۵۵۰
عنوان    ۲۵های حافظ« در  ضمین غزلاستقبال، مشاعره و ت هایی با موضوع »همچنین کتاب

»ترجم  ۲۹۰۰۰با شمارگان   با    ةنسخه،  دیوان«  و شمارگان    ۲۰کامل  نسخه،    ۱۶۲۰۰عنوان 
عنوان کتاب    ۱۵نسخه، »شرح کامل دیوان« با    ۱۴٧۱۰عنوان و شمارگان    ۱۹دیوان« با    ة»گزید
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شمارگان   با    ۱۳۶۰۰و  دیوان«  از  بخشی  »شرح  شمارگان    ٧نسخه،  و  نسخه،    ۹۲۰۰عنوان 
عنوان    ۵نسخه، »حافظ و دیگران« با    ۲۱۰۰عنوان کتاب و شمارگان    ۶های متفرقه« با  »کتاب

نسخه،    ۱۰۰۰عنوان کتاب و شمارگان    ۳بخشی از دیوان« با    ة نسخه، »ترجم   ۳۰۰۰و شمارگان  
عنوان کتاب    ۲نسخه، »کودک و نوجوان« با    ۳۲۰۰عنوان کتاب و    ۳نامه« با  »فرهنگ و واژه

»دانشنام  ۳۲۰۰گان  و شمار با    ةنسخه،  نسخه، در    ۲۰۰۰عنوان کتاب و شمارگان    ۱حافظ« 
 های منتشرشده در پیوند با حافظ قرار دارند.های بعدی کتابجایگاه

ی یک پژوهی از شماره)رک: دفترهای حافظ های گذشتهر نیز در مقایسه با سالاین آما
حافظ، همچنان سیری    ةهای تالیفی منتشرشده دربارکتابدهد که  نشان می  ویکم.( تا بیست

استقبال، مشاعره  های منتشرشده با موضوع »صعودی در پیش گرفته است. البته تعداد کتاب
های گذشته، افزایش چشمگیری داشته که شایان  های حافظ« نیز نسبت به سالو تضمین غزل

 یابی است. تر و البته ریشهتحقیق و بررسی بیش 
ها آمده  های منتشرشده با شمارگان آنها و فهرست کتاباین مقاله، جدول داده  ةر ادام د 

 است، اما پیش از آن توجه به چند نکته ضروری است: 
ها  تعداد و فهرست کتاب ةکتاب« دربار  ةملی ایران« و »خان ة »سازمان اسناد و کتابخان . آمار  ۱

این   اما  است؛  متفاوت  کتاب  صفحات  تعداد  مانند  چاپی،  اطالعات  از  بعضی  همچنین  و 
نسخ با  تطبیق  مواقع،  بعضی  در  و  پایگاه  دو  اطالعات هر  ترکیب  براساس  چاپیِ    ة فهرست 

 منتشرشده تنظیم شده است.
رسد؛ اما یادآور  نظر میری بهمشابه، تکرا  ةشددلیل مشخصات ارائهها به. تعدادی از عنوان۲

المللی کتاب( متفاوتی  استاندارد بین   ةها شابک )شمارشود که برای هریک از این کتابمی
 ثبت شده است. 

های موجود تنظیم شده است، بنابراین اگر  ها براساس دادهشناسی کتاب. اطالعات کتاب۳
دسترسی به اطالعات موردنیاز    شود، به دلیل عدمهایی در هریک از موارد دیده میکاستی

 وجوی متعدد( است.  های جست)با وجود روش
کتاب«،    ةملی ایران« و »خان  ة»سازمان اسناد و کتابخان شده در سایت  های یافت. آمار و نمونه۴

ها که در بیش از یک  های اطالعاتی درخصوص بعضی از کتابدهد، این پایگاهنشان می
توجه به اینکه برای هرجلد از کتاب، یک شابک درنظر گرفته جلد تدوین گردیده است، با

پژوهش، مجموع   این  در  آنکه  است، حال  برشمرده  عنوان  را یک  از کتاب  شده، هرجلد 
 مجلد کتاب، زیر یک عنوان شمارش شده است. 
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 ۱۳۹٧شناسی حافظ جدول کتاب
 شمارگان  تعداد عنوان موضوعی  ردیف

 ۹۸۸۸ ۱۲ نخست(دیوان کامل چاپی )چاپ  ۱
 ۱۱۶۵۰ ۹ دیوان کامل چاپی )چاپ مجدد(  ۲
 ---  ۹ دیوان کامل چاپی )بدون اطالعات چاپ(  ۳
 ۱۳٧۱۰ ۱۵ دیوان )چاپ نخست(  ةگزید ۴
 ۱۰۰۰ ۲ دیوان )چاپ مجدد(  ةگزید ۵
 ---  ۲ دیوان )بدون اطالعات چاپ( ةگزید ۶
 ۹۵۰۰ ۱۳ کامل دیوان )چاپ نخست(  ةترجم ٧
 ۶٧۰۰ ٧ کامل دیوان )چاپ مجدد(  ةترجم ۸
 ۱۰۰۰ ۳ بخشی از دیوان )چاپ نخست( ةترجم ۹
 ۸۵۰۰ ۶ دیوان همراه با فالنامه )چاپ نخست( ۱۰
 ۲۰۰۵۰ ۱۹ دیوان همراه با فالنامه )چاپ مجدد( ۱۱
 ---  ۴ دیوان همراه با فالنامه )بدون اطالعات چاپ(  ۱۲
 ٧۵۰۰ ٧ شرح کامل دیوان )چاپ اول(  ۱۳
 ۶۱۰۰ ۴ شرح کامل دیوان )چاپ مجدد( ۱۴
 ---  ۴ شرح کامل دیوان )بدون اطالعات چاپ(  ۱۵
 ۳٧۰۰ ۶ شرح بخشی از دیوان )چاپ اول( ۱۶
 ۵۵۰۰ ۱ شرح بخشی از دیوان )چاپ مجدد( ۱٧
 ۳۱۲۰۰ ۳۶ حافظ )اندیشه، شعر و زندگی حافظ( )چاپ اول(   ة دربار  ۱۸
 ۱۴۰٧۰ ۱٧ )چاپ مجدد( ( حافظ )اندیشه، شعر و زندگی حافظ   ة دربار  ۱۹
)بدون    ةدربار ۲۰ حافظ(  زندگی  و  شعر  )اندیشه،  حافظ 

 اطالعات چاپ( 
٧  --- 

 ۳۲۰۰ ۳ نامه )چاپ نخست(و واژه فرهنگ ۲۱
 ۲۰۰۰ ۱ دانشنامه )چاپ نخست(  ۲۲
 ۲۳۰۰ ۴ حافظ و دیگران )چاپ اول( ۲۳
 ٧۰۰ ۱ مجدد( حافظ و دیگران )چاپ  ۲۴
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 ۱۰۰۰ ۱ کودک و نوجوان )چاپ اول(  ۲۵
 ۲۲۰۰ ۱ کودک و نوجوان )چاپ مجدد(  ۲۶
 ۲۶۰۰۰ ۲۴ های حافظ )چاپ اول(استقبال، مشاعره و تضمین غزل ۲٧
 ۳۰۰۰ ۱ های حافظ )چاپ مجدد( استقبال، مشاعره و تضمین غزل  ۲۸
 ۲۱۰۰ ۶ متفرقه  ۲۹
 ۱۹۲۵۶۸ ۲۲۵ جمع کل  * 
 
 ی شناسکتاب. 2

 یچاپ وانی . د ۱.2

 کامل   وانی. د۱.۱.2

 . چاپ اول۱. ۱.۱.2

با ترجمة احوال حافظ    ین یعالمه محمد قزو  شدةحی نسخة تصح   ی )از رو  یرازی ش  حافظ  وانید
صفحه،    ۵٧۶عدالت،    امی تهران: پ  ، یاشرف  یدهخدا(، خطاط: مصطف  اکبرینامة عالمه علاز لغت

 نسخه.  ۱۰۰۰(، چاپ اول، نگوری )گال  یب یج

با ترجمة احوال حافظ    ین یعالمه محمد قزو  شدة حی نسخة تصح   ی)از رو  یرازی ش   حافظ  وانید
لغت علاز  عالمه  مصطف  اکبرینامة  خطاط:  نو  ، یاشرف   یدهخدا(،  ارتباط   ۴۵۶  ن،یتهران: 

 نسخه. ۳۵۰۰(، چاپ اول، نگوری)گال یصفحه، رقع 

،   مذهب :  محمدرضا   هنرور،   خوشنوی س ی     ی و قاسم غن   ی ن ی محمد قزو   ح ی ، به تصح حافظ   وان ی د 
 را ی انه ا ی :کاوه اخو ی ن،   تهران: پ ی ام   مهر عدالت،  ۳۸۶  صفحه، رقع ی )شوم ی ز (، چاپ اول، ۱۰۰۰  نسخه. 

و محمد    ی )براساس نسخة دکتر قاسم غن   ،یرازی محمد حافظ ش  نیالد، شمس حافظ  وانید
)سلفون(،   یصفحه، جانماز ۴۹۶مطلق، قم: هشت کتاب،  ینی: کاظم عابدراستاری(، وین یقزو

 نسخه.  ۱۰۰۰چاپ اول، 

انتشارات    ، یاهتمام محمد رستمبه  ،یرازی محمد حافظ ش  نیالد، شمس حافظ  وانید تهران: 
 چاپ اول. (،  نگوری)گال یصفحه، رقع ۶۵۶ ، یو فرهنگ یعلم

صفحه، چاپ اول،    ۴۲۲نو،    ش ی تهران: گو  ،یرازی محمد حافظ ش  ن یالد، شمس حافظ  وانید
 نسخه. ۵۰۰

تهران:  ، یکرمانشاه  یمقصود با یخطاط: فر ، یرازی محمد حافظ ش ن یالد، شمس حافظ وانید
 نسخه.   ۳۸۸(، چاپ اول، نگوری)گال یریصفحه، وز ۴۰۰ ران،یسها، مجمع فالسفة ا
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  ی صفحه، جانماز  ۵۸۰  صدا،یب  یقم: آوا  ،یرازی محمد حافظ ش  ن یالد، شمس حافظ  وانید
 نسخه.  ۱۰۰۰(، چاپ اول، نگوری )گال

بن حافظ   وان ی د  گردآورنده:  حساب   اد ی ،  حساب   ، ی پرفسور  محمود  مانا  ار ی پژوهش   ، ی پژوهنده:   :
 نسخه.   ۵۰۰(،چاپ اول،  نگور ی )گال ی ر ی صفحه، وز   ۴۳۲  ا، ی زاده، تهران:خانة فرهنگ و هنر گو هالل 

  نیالد)به همراه شرح لغات دشوار(، شمس   ی رازی محمد حافظ ش   ن ی الدخواجه شمس   وانید
تهران:    ،ی: پروانه طاهرراستاریو  ،یو قاسم غن  ین یاهتمام محمد قزوبه  ، یرازی محمد حافظ ش
 نسخه. ۵۰۰(، چاپ اول، زی )شوم  یصفحه، رقع  ۱۴۴محراب دانش، 

  نیالد)به همراه شرح لغات دشوار(، شمس   ی رازی محمد حافظ ش   ن ی الدخواجه شمس   وانید
مطلق،   ینی: کاظم عابدراستاریو  ،یو قاسم غن   ین یاهتمام محمد قزوبه  ،یرازی محمد حافظ ش 
 نسخه.  ۵۰۰)سلفون(، چاپ اول،  یر یصفحه، وز ۴۹۵قم: آثار علم، 

 صفحه، چاپ اول. ٧۲۰تهران: روزبهان،   پور،یاریکوشش: شاهرخ شهر، بهحافظ نة یسف 
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دجام  نةیی آ با    وانی:  همراه  مطهر  یهاادداشتیحافظ  حافظ    ن یالدشمس   ،یاستاد  محمد 
وز  ۴۸۸تهران: صدرا،    ،یمطهر  یمرتض:  سندهینو  ،یرازی ش (، چاپ  نگوری )گال  یریصفحه، 
 نسخه.  ۶۵۰ ازدهم، ی

قاسم غن   حافظ  وانید نسخة دکتر  محمد حافظ    ن یالد(، شمس ین یو محمد قزو  ی)براساس 
 نسخه. ۵۰۰(، چاپ دوم، نگوری )گال یریصفحه، وز ۵۴۴ ار، ی تهران: کان  ،یرازی ش

محمد حافظ    ن ی الد(، شمس یقمر  یهجر  ٧۸٧حافظ    اتی )براساس نسخة زمان ح  حافظ  وانید
فاطمه خوشبخت مروراستاریو  ،یمحمدخان  اکبر یاهتمام علبه  ، یرازی ش ابجد،    ،ی:  تهران: 

 نسخه.  ۱۰۰۰(، چاپ پنجم، نگور ی )گال یریصفحف، وز ۵۳۶

نسخة تصح   حافظ  وانید قاسم غن  حی )مطابق    نیالد(، شمس ین یو عالمه محمد قزو  یدکتر 
اخو  ،یمجدآباد  درضای اهتمام حمبه  ،یرازی محمد حافظ ش پروان،   ن،ی خطاط: شوه  تهران: 

 نسخه. ۱۰۰۰(، چاپ دهم،  نگوری )گال یریوز

و محمد    ی )براساس نسخة دکتر قاسم غن   ،یرازی محمد حافظ ش  نیالد، شمس حافظ  وانید
 نسخه. ۱۰۰۰)سلفون(، چاپ سوم،  یریصفحه، وز ۴۹۵ ال،ی(، تهران: آتین یقزو

  انة ی، قم: آش(به همراه شرح لغات دشوار)  یرازی محمد حافظ ش   ن یالدخواجه شمس   وانید
 نسخه. ۳۰۰۰)سلفون(، چاپ دوم،  یجانماز  صفحه، ۵۳۲مهر، 
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کاظم  همت:  ، به(به همراه شرح لغات دشوار)  یرازی محمد حافظ ش   ن یالدخواجه شمس   وانید
 نسخه.  ۱۵۰۰)سلفون(، چاپ دوم،  یجانمازصفحه،  ۵۳۲  گر،یاریمطلق، تهران:  ین یعابد

همت: کاظم  ، به(به همراه شرح لغات دشوار)  یرازی محمد حافظ ش   ن یالدخواجه شمس   وانید
 نسخه. ۱۵۰۰)سلفون(،  چاپ دوم،  ی جانماز صفحه، ۵۳۲ ،یمطلق، قم: مصطف ین یعابد

همت: کاظم  ، به ( به همراه شرح لغات دشوار )   ی راز ی محمد حافظ ش   ن ی الد خواجه شمس   وان ی د 
 نسخه.   ۱۵۰۰چاپ دوم،  )سلفون(،    ی صفحه، جانماز   ۵۳۲کتاب،    ی مطلق، تهران: آکادم   ی ن ی عابد 
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  ی : محمدمهدیسیخوشنو  ب ی ترک  ،ین یو محمد قزو  ی، براساس نسخة قاسم غنحافظ  وانید
 صفحه. ۵۵۵ ،ییارمغان راه طال  یتهران: شرکت بازرگان  ، یمنصور

 صفحه.  ۴۹۶، تهران: ارغوان مهر، حافظ وانید

  ، یسیخوشنو  بی ترک   ،ین یو محمد قزو  یحافظ براساس نسخة قاسم غن   وانی ، دحافظ  وانید
 صفحه.  ۵۴۴تهران: ارمغان، 

  یاله   نیالدیمح  ن ی: حسشگفتاری و پ   حی تصح   ،یرازی ش  محمد حافظ  ن یالد، شمس حافظ  وانید
 صفحه.  ٧۲۰ ا،یتهران: خانة فرهنگ و هنر گو  ن،ی : کاوه اخوقی نستعل  ینگارخوش ،یاقمشه

 صفحه.  ۴۱۸ نو، ش ی تهران: گو ،یرازی محمد حافظ ش ن یالد، شمس حافظ وانید

 ۵۹۰  ه، یبای تهران: د  ،یمردوخ  یخطاط: مهد  ،یرازی محمد حافظ ش  نیالد، شمس حافظ  وانید
 صفحه.

تهران:    ،یمنصور ی: محمدمهدس ی خوشنو  ،یرازی ش  محمد حافظ ن یالد، شمس حافظ وانید
 صفحه.  ۴۰۸پرور، دانش 

تهران:    ،یمنصور  یمحمدمهد:  یسیخوشنو  ،یرازی محمد حافظ ش  نیالد، شمس حافظ  وانید
 صفحه.  ۴۰۸پرور، دانش 

 ۵۰۱تهران: بهجت،    ، یداغمصحح: اکبر قره  ، یرازی محمد حافظ ش   ن یالدشمس   ،حافظ  وانید
 صفحه.

 وانید دةیگز .2.۱.2

 چاپ اول. ۱. 2. ۱. 2

صفحه،   ۱۴۴ما،  ی: آوایسار ،یموسو یدعلی گردآورنده: س ،یرازی اشعار حافظ ش دةیبرگز
 نسخه.  ۱۰۰۰(، چاپ اول، زی )شوم یرقع

ش   دةیبرگز حافظ  متق   ،یرازی اشعار  محبوبه  واژه،  یسار  پور،انی گردآورنده:  کلک   :۱۴۰ 
 نسخه. ۵۰۰(، چاپ اول، زی )شوم یصفحه، رقع 
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تهران:    ،یقادر  یاسکندر  ی حافظ(، مرتض   وان ید  اتی اب  یموضوع   دةی)گز  حافظ  الغزلتی ب
 نسخه. ۲۰۰۰(،  چاپ اول، زی )شوم یصفحه، رقع۲۴۲آرام دل، 

ب   ۲۳۴  ان، ی تهران: مول  ، یاری قدم  دی ، به انتخاب: مج حافظ  ی هاپندانه (،  زی )شوم  یاضی صفحه، 
 نسخه.  ۱۰۰۰چاپ اول، 

تهران: طاماه،    ،یطاهر  دی ، مج(....یو مداح  یشگری)کاربرد اشعار حافظ در ستا  یمداح   حافظ
 نسخه.  ۱۰۰۰(، چاپ اول، زی )شوم یصفحه، رقع ۱۳٧

ساق  ساغر خ  یاده ی)گز  یو  حافظ،  اشعار  تابلوها  ،یسعد  ام،ی از  :  یس یخوشنو  یباباطاهر(، 
مذهب: محمدرضا هنرور، خوشنوخدا  یمهد اخوی ا انهیرا  ی سیپناه،  ام  ن،ی : کاوه    ری نقاش: 

پ  ،یطهماسب رنگ   ۲۸۲عدالت،    امی تهران:  مصور  اول، نگوری )گال  یرحل   ،یصفحه،  (، چاپ 
 نسخه. ۱۰۰۰

به  نی )گلچ   حافظ  ات ی اب   ن یترن یری ش کاربرداشعار  کاماًل    ات ی اب   یبنددسته  ،یصورت 
امانانتخاب اکبر  نویسنده:  مختلف(،  موضوعات  در  هنرسرا  ،یشده   ۲۰۲  شه،یاند  یتهران: 

 نسخه. ۱۰۰۰(،  چاپ اول، زی )شوم  یریصفحه، وز

زاده، تهران:  گردآورنده: محمد قاسم  ،یرازی محمد حافظ ش   ن یالدحافظ، شمس   یهاعاشقانه
 نسخه.  ۵۰۰(، چاپ اول، زی )شوم یب یصفحه، ج ۱۸۰کتاب مرو، 

ش  دةیگز حافظ  ش  نیالدشمس   ،یراز ی اشعار  حافظ  اصالن    ،یرازی محمد  گردآورنده: 
 نسخه.  ۱۰۰۰(، چاپ اول، زی )شوم یصفحه، رقع ۱۴۳قم: اثرقلم،  ،ین یعابد

فرخ، تهران: سورة    الی : دانست ی گراف  ،ی رازی محمد حافظ ش  نیالد، شمس حافظ  وانید  دةیگز
 نسخه. ۱۱۱۰(، چاپ اول، زی )شوم یصفحه، رقع ۴۴۶مهر، 

صفحه،    ۱۹۲تهران: فانوس دانش،    ،یرازی محمد حافظ ش   ن ی الد، شمس حافظ  اتی غزل  دةیگز
 نسخه.  ۵۰۰(، چاپ اول، زی )شوم یرقع

(،  زی )شوم  یب یصفحه، ج   ۱۶۸ماندگار،    دةیتهران: ا  ،یبدی م  علمدار  اهللبی ، حبحافظ  ن یگلچ
 نسخه. ۱۰۰چاپ اول، 

اب  ینی گلچ د  اتی غزل  وانید  اتیاز  و  طبه  ،یاعتصام  ن یپرو  وانیحافظ   دلیقو  بهیاهتمام 
(،  نگوری )گال یریصفحه، وز ۱۵۲خواه، تهران: کهکشان علم، اله ی: هادراستاریو ،ی شهربابک

 نسخه.  ۱۰۰۰چاپ اول، 

ش   منتخب حافظ  ش   ن ی الدشمس   ، یرازی اشعار  حافظ  فرزانه    ،یرازیمحمد  گردآورنده: 
 نسخه.  ۱۰۰۰(، چاپ اول، زی )شوم یصفحه، جانماز ۶۴قم: همراز قلم،  الرکش،ی گیقربان
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 الساداتنبیگردآورنده: ز  ،یراز ی محمد حافظ ش  ن یالدشمس   ،یراز ی اشعار حافظ ش  منتخب
(، چاپ اول،  زی )شوم  ییپالتو  ی صفحه، رقع  ۱۲۰معلم، قم: نگاه آشنا )باران سخن(،    یموسو
 نسخه. ۱۰۰۰

 چاپ مجدد . 2. 2. ۱ .2

تهران:    ،یفرزاد رجب :  ستی گراف  ،یرازی محمد حافظ ش  ن یالد، شمس از حافظ   یاتی اب  دةیگز
 نسخه.  ۵۰۰(، چاپ دوم، زی )شوم یبی صفحه، ج  ۱۰۸الملک، نظام

: یو گردآور  صیو تلخ  ن ی: مطرب عشق، تدویراز ی حافظ ش  اتی غزل  ن یزتری شورانگ  دةیگز
 نسخه. ۵۰۰(، چاپ دوم، زی )شوم ی صفحه، رقع ۱۲۰ بان،ی : ادهی اروم ،یدی عبدالحم یعل
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  ،یکتابخوان   جیترو- دانش سقم:فانو   ،ی رازی محمدحافظ ش  ن ی الد، شمس حافظ  ات ی غزل  دة یگز
 صفحه.   ۱۹۲

 صفحه.   ۱۰۰۰قلم،    نة ی تهران: نقش   ان، ی چوبچ   ده ی : فر ی گردآور   ، ی راز ی حافظ ش   ات ی از غزل   ی ن ی گلچ 
 

 وانی. ترجمة د2.2

 وان ی. ترجمة کامل د۱.2.2

 . چاپ اول۱.۱.2.2

ترجمه  دهی)برگز  لرلر«دن سئچمه  »حافظانه از حافظ(،  ی هااز    ،یترک -ی فارس  واندی  نزهت 
  می: کرراستاری(، ویزی)نزهت تبر یاهلل رزاق مترجم: عزت ،یراز ی محمد حافظ ش  ن یالدشمس 

 نسخه.  ۱۰۰۰چاپ اول،  (،ز ی )شوم ی صفحه، مصور، رقع ۱۳۱قلم،  لیزی : قزیتبر  ،یچمشروطه

  میمترجم: عبدالعظ  ، یرازی محمد حافظ ش  نیالدشمس   ،یترک- یفارس   ، لهید  ی اوخوترک  حافظ 
 ۲۰۶کتاب مؤلف آن است(،  نیاردکپان )ناشر ا ی می رح  م ی : عبدالعظ رازی اردکپان، ش یم ی رح

 نسخه. ۵۰۰(، چاپ اول، زی )شوم  یریصفحه، وز

مترجم: حامد فوالدوند،    ،یراز ی محمد حافظ ش  ن ی الدشمس   (،یفرانسو-ی ، )فارسهادل  حافظ
 نسخه.  ۲۵۰۰(، نگوری )گال  یصفحه، خشت  ۳۶۰ ،یساولیتهران:   ،یخطاط: احمد فلسف

و    یقاسم غن  حی تصح به  ،یراز ی محمد حافظ ش   ن الدیشمس   ، (فرانسه  –  ی)فارس  حافظ  وانید
: رضا  یمذهب: محمدرضا هنرور، نگارگر  کو،دوفوشهیمترجم: شارل هنر  ، ین یمحمد قزو

 نسخه.  ۲۰۰(، چاپ اول، نگوری)گال یصفحه، رقع   ۶۶۴ س،یبدرالسماء، تهران: پارم

و    ی قاسم غن   ح ی تصحبه  ،یراز ی محمد حافظ ش   نیالد(، شمس یآلمان  -ی )فارس  حافظ  وانید
: رضا بدرالسماء،  یهامر، مذهب: محمدرضا هنرور، نگارگر  وزفیمترجم:    ،ین یمحمد قزو
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پارم  ن،ی : کاوه اخویاانهیرا  ی سیخوشنو (، چاپ  نگوری )گال   یصفحه، رقع   ۸۲۰  س،یتهران: 
 نسخه. ۲۰۰اول، 

محمد    ن یالدخواجه شمس   ،ین یو قزو  یغن  حی (، براساس تصح یس ی انگل- ی)فارس   حافظ  وانید
،  با مقدمة: محمدرضا قنبری،  خطاط: مهدی  فالح، مصور رنگی،  کتابسرای یرازی حافظ ش 

 نی ک، ۵۰۰صفحه، ج ی بی )گالینگور(، چاپ اول، ۲۰۰ نسخه.

جعفریس ی انگل-ی )فارس  حافظ  وانید زهرا  مذهب:  بدرالسماء،  رضا  خطاط:  اصفهان:   ،ی(، 
 نسخه.۱۰۰۰(، چاپ اول، نگوری )گال یری صفحه، وز ۴۳۲ ن،ی زر انگاریپو

و    ی قاسم غن   ح ی تصحبه  ،یراز ی محمد حافظ ش   ن یالد(، شمس یسی انگل -ی )فارس  حافظ  وانید
خداپناه،    ی: مهدیسیمذهب: محمدرضا هنرور، خوشنو  ،یزمان  هیمترجم: مهد  ،ین یمحمد قزو

 نسخه.  ۵۰۰(، چاپ اول، نگوری)گال یریصفحه، وز ۴۵۶عدالت،  امی ترجمه، تهران: پ

و محمد    ی قاسم غن   ح ی تصح به   ، ی راز ی محمد حافظ ش   ن ی الد (، شمس ی س ی انگل - ی )فارس   حافظ   وان ی د 
: رضا  ی فورس کالرک، مذهب: محمدرضا هنرور، نگارگر   لبر ی افشار، و  ی مترجم: مهد   ، ی ن ی قزو 

 نسخه.   ۲۰۰(، چاپ اول،  نگور ی )گال   ی صفحه، رقع   ٧۴۶  س، ی بدرالسماء، تهران: پارم 

قاسم غن   ،یرازی محمد حافظ ش  ن ی الد(، شمس یس ی انگل-ی )فارس  حافظ  وانید و    ی مصحح: 
ب  یمذهب: محمدرضا هنرور، خطاط: مهد  ،ین یمحمد قزو  ۴٧۶  کران،ی خداپناه، تهران: راه 
 نسخه.  ۵۰۰(، چاپ اول، نگوری)گال یبی صفحه، ج 

و محمد    ی : قاسم غن ح ی تصح   ، ی راز ی محمد حافظ ش   ن ی الد (، شمس یی ا ی تال ای – ی )فارس   حافظ   وان ی د 
،   مذهب :  محمدرضا   هنرور،   نگارگری : رضا  ا، استفانو پلو ارچ ک و اس رت روب ان مترجم: ج   ، ی ن ی قزو 

 بدرالسماء، تهران: پارم ی س،   ۲۳٧ صفحه، رقع ی   )گال ی نگور (، چاپ  اول، ۰۰۲ نسخه. 

)فارسحافظ  وانید ش   ن یالدشمس   (،ی سی انگل -ی ،  حافظ  مترجم:آرتورجان    ،یرازی محمد 
غن  ،یآربر قاسم  قزو  یمصحح:  تابلوها  ، ین یو محمد  :  ینقاش  ی مذهب: محمدرضا هنرور، 
(،  نگوری)گال  ی صفحه، رحل  ۴٧۶  کران، ی تهران: راه ب  ،یطهماسب  ری : امیخداپناه، نگارگر  یمهد

 نسخه.  ۵۰۰چاپ اول، 

 دی مقدمه: ام  ،یراز ی محمد حافظ ش  ن یالد(، شمس یسی انگل- ی)فارس   یرازی حافظ ش   اتی غزل
آربر  جان  آرتور  مترجم:  کامب  ،یمجد،  مرض  ،یمکر  زی خطاط:  تهران:   ،یعرفان  هی مذهب: 

 نسخه.  ۲۰۰۰چاپ اول،   (،نگوری )گال  یصفحه، رحل  ۲۸۰کتاب آبان، 

 . چاپ مجدد 2.۱.2.2

 مترجم:    ، یرازی محمد حافظ ش    نیالد(، شمس یسی انگل-ی)فارس  ی رازی خواجه حافظ ش  اشعار 
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 نسخه.  ۱۲۰۰(، چاپ دوم،  ز ی )شوم  یریصفحه، وز  ۶۶۰تهران: رهنما،   ،یپازارگاد  ن یعالءالد
ش   ن یالد(، شمس یسی انگل -ی)فارس   حافظ  وانید حافظ  جان    ،یرازی محمد  آرتور  مترجم: 

اند  ،یاقمشه  یاله  ن ی مقدمه: حس  ،یآربر آوردگاه  وز  ۶۶۴و هنر،    شهیتهران:    یریصفحه، 
 نسخه.  ۱۰۰۰(، چاپ سوم، نگوری )گال

  ،یاقمشه  یاله  ن یمحمد حافظ، مقدمه: حس   ن ی الد(، شمس یس ی انگل-ی )فارس  حافظ  وانید
آربر جان  آرتور  اسراف  ،یمترجم:  زمان  ،یرچی ش   لی خطاط:  محمد  خانة    ان،ی طراح:  تهران: 

 نسخه. ۱۰۰۰(، چاپ سوم،  نگوری )گال ی ب یصفحه، ج ۶۲۴ ا،یفرهنگ و هنر گو

و    یقاسم غن  ح ی تصحبه  ،یراز ی محمد حافظ ش  ن یالد(، شمس یسانگلی –ی)فارس   حافظ   وانید
نگارگری: امی ر  طهماسب ی،  تهران: شرکت تعاونی   مذهب: محمدرضا هنرور،    ،ین یمحمد قزو

 کارآفرینان فرهنگ و هنر، ۴۵۶ صفحه، وزیری )گالینگور(، چاپ دوم، ۵۰۰ نسخه.

شمس یسی انگل-ی)فارس   حافظ   وانید ش   نیالد(،  حافظ  جان    ،یرازی محمد  آرتور  مترجم: 
:  خطاطن،ی خطاط: کاوه اخو  ان،ی مذهب: محمود فرشچ  ،یاقمشه  یاله   نی مقدمه: حس   ،یآربر
هنر گو  ،یرچ ی ش  لی اسراف فرهنگ و  (، چاپ  نگوری)گال  ی صفحه، رحل  ۳۲۰  ا،یتهران: خانة 
 نسخه. ۱۰۰۰سوم، 

شمس یسی انگل-ی)فارس   حافظ   وانید ش   نیالد(،  حافظ  جان    ،یرازی محمد  آرتور  مترجم: 
تهران:   ن،ی خطاط: کاوه اخو  ان،یمذهب: محمود فرشچ  ،یاقمشه  یاله   ن یمقدمه: حس  ،یآربر

 نسخه. ۱۰۰۰چاپ سوم،   نگور،یگال یریصفحه، وز ۶۶۴ ا، یخانة فرهنگ و هنر گو

شمس یسی انگل-ی)فارس   حافظ   وانید ش   نیالد(،  حافظ  جان    ،یرازی محمد  آرتور  مترجم: 
خطاط:    ن، یخطاط: کاوه اخو  ان، ی مذهب: محمود فرشچ  ،یاقمشه  یاله   ن یمقدمه: حس  ،یآربر
هنر گو  ،یرچ ی ش  لی اسراف فرهنگ و  (، چاپ  نگوری)گال  ی صفحه، رحل  ۳۲۰  ا،یتهران: خانة 
 نسخه. ۱۰۰۰سوم، 

 وان یاز د  ی. ترجمة بخش2.2.2

ترجمه: آرتور جان    ،یرازی محمد حافظ ش   نیالدشمس   ،یسیانگل-یغزل از حافظ فارس   پنجاه
 نسخه.  ۵۰۰(، چاپ اول، زی )شوم یصفحه، رقع ۱۹۲تهران: شما،  ،یآربر

فارس  اتی غزل  ترجمة زبان  به  بهترساده  یحافظ  فر،    ۱  اتی )غزل  ۱جلد  ،یصوف  دونیاهتمام 
 نسخه.  ۳۰۰اول،  (، چاپ  نگوری)گالیریصفحه،وز  ۵۰۰جلد،۴  ،یصوف  دونی(، تهران: فر۱۵۰تا
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  ) ترجمة   صد غزل دیوان حافظ(، دیوان  انگلیسی-  فارسی،   شمس الدین   حافظ  یعرفان  زبان
محمد حافظ شی رازی،  گردآور ی و ترجمه: امیرعلی  سیاسی،  تهران: اتاق آبی، ۲۰۸ صفحه، 

 رقعی )شومی ز(، چاپ اول، ۲۰۰ نسخه.
 

 نامههمراه با فال وانی. د۳.2

 . چاپ اول۱.۳.2

  ی نور  ن یالداهتمام: نظامبه  ،ی رازی محمد حافظ ش  ن یالدنامه(، شمس فال  ری )تفس   حافظ  وانید
 نسخه. ۱۵۰۰(، چاپ اول، نگوری)گال یبی صفحه، ج  ۵۱۲تهران: زهره،  ،یکاتنائ 

فال  حافظ  وانید با  قزو)همراه  محمد  نسخة  براساس  غن  ینینامه،  قاسم  مقدمه:  یو   ،)
سازوکار،    ،یگرمارود  ی موسو  یدمصطفی س (، چاپ  نگوری )گال   یبی ج   صفحه،  ۵۰۴تهران: 

 نسخه. ۱۰۰۰اول، 

شدة عالمه    ح ی نسخة تصح  ینامة حافظ از رو)همراه با متن کامل فال  یرازی حافظ ش   وانید
محمد حافظ    ن یالددهخدا(، شمس   اکبرینامة علبا ترجمة احوال حافظ از لغت  ین یمحمد قزو

 نسخه. ۱۰۰۰(، چاپ اول، نگوری)گال یبی صفحه، ج  ۵٧۶عدالت،   امی تهران: پ  ،یرازی ش

شدة عالمه    ح ی نسخة تصح  ینامة حافظ از رو)همراه با متن کامل فال  یرازی حافظ ش   وانید
قزو شمس ین یمحمد  ش  ن یالد(،  حافظ  مصطف  ،یرازی محمد  راه    ،یاشرف   یخطاط:  تهران: 

 نسخه. ۵۰۰(، چاپ اول، نگوری )گال یریصفحه، وز ۵۸۰ کران،ی ب

فال  وانید و  دان به  ،یرازی محمد حافظ ش   ن یالد، شمس نامهحافظ    ،یرمحمدی ش   الی کوشش 
 نسخه. ۱۵۰۰صفحه، چاپ اول،  ۵۲۵ ال،ی دان یتهران: آوا

فال  وانید و  دان به  ،یرازی محمد حافظ ش   ن یالد، شمس نامهحافظ    ،یرمحمدی ش   الی کوشش 
 نسخه. ۳۰۰۰صفحه، چاپ اول،  ۵۲۵ ال،ی دان یتهران: آوا

 .  چاپ مجدد 2.۳.2

و دکتر    ین ینسخة مصحح شادروانان عالمه محمد قزواساس  بر  شدهیسی)خوشنو  حافظ  وانید
  دعطاءاهللی مقدمه: س  ،یرازیمحمد حافظ ش  ن یالدنامه(، شمس فال  ری به انضمام تفس  یقاسم غن 
فرشچ   ،یمهاجران محمود  اخو  ان،ی نقاش:  عباس  زر  ن،یخطاط:  س  ن یتهران:   ۶۰۸  ن،یمی و 

 نسخه. ۵۰۰۰(، چاپ چهارم، نگوری)گال یبی صفحه، ج 

و دکتر    ین ینسخة مصحح شادروانان عالمه محمد قزوبراساس    شدهیسی)خوشنو  حافظ  وانید
  دعطاءاهللی مقدمه: س  ،یرازیمحمد حافظ ش  ن یالدنامه(، شمس فال  ری به انضمام تفس  یقاسم غن 
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فرشچ   ،یمهاجران محمود  اخو  ان،ی نقاش:  عباس  زر  ن،یخطاط:  س  ن یتهران:   ۶۰۸  ن،یمی و 
 نسخه.  ۱۰۰(، چاپ ششم، نگوری)گال یبی صفحه، ج 

  ی و دکتر قاسم غن   ین یمصحح عالمه محمد قزو  ةخساس نراسب  دهشیسیون وش)خ  ظافح  وانید
تفس  انضمام  زرفال  ری به  تهران:  س  نینامه(،  ج   ۵٧۶  ن،یمی و  چاپ  نگوری )گال   یبی صفحه،   ،)

 نسخه. ۱۰۰۰دوازدهم، 

  ن ی الد (، شمس ی و دکتر قاسم غن   ی ن ی )همراه با فال »متن کامل« از نسخة عالمه قزو   حافظ   وان ی د 
 نسخه.   ۱۰۰۰(، چاپ دوم،  نگور ی )گال   ی ب ی صفحه، ج   ۵۱۲  ، ی مور ی تهران: ت   ، ی راز ی محمد حافظ ش 

  نیالد(، شمس یو دکتر قاسم غن   ی ن ی)همراه با فال »متن کامل« از نسخة عالمه قزو  حافظ  وانید
بهمن خل  ،یراز ی محمد حافظ ش ت  ،یبناروان  فهیمقدمه:  وز  ۵۱۲  ،یموری تهران:   یریصفحه، 

 نسخه.  ۱۰۰۰(، چاپ دوم، نگوری )گال

غن   حافظ  وانید قاسم  دکتر  نسخة  براساس  فال(،  با  قزو  ی )همراه  محمد  عالمه    ، ین یو 
صفحه،    ۵۴۴معاصر،    یافشار، تهران: صدا  ترای اهتمام: مبه  ،یراز ی محمد حافظ ش   ن یالدشمس 

 نسخه. ۱۱۰۰(، چاپ چهارم، نگوری )گال یریوز

فال   حافظ   وان ی د  با    ن ی الد (، شمس ی و دکتر قاسم غن   ی ن ی نامه، براساس نسخه محمد قزو )همراه 
 نسخه.   ۱۵۰۰(، چاپ هشتم،  نگور ی )گال   ی ب ی ج   صفحه،   ۵۱۴  ، ی مور ی تهران: ت   ، ی راز ی محمد حافظ ش 

فال  حافظ  وانید با  قزو)همراه  محمد  نسخة  براساس  غن  ینینامه،  قاسم  مقدمه:  یو   ،)
(، چاپ  نگوری )گال   یب یج  صفحه،    ۵۰۴تهران: سازوکار،    ،ی گرمارود  یموسو  یدمصطفی س

 نسخه. ۸۰۰دوم، 

قم: اسماء الزهرا،    ،یرازی محمد حافظ ش  ن یالد)همراه با فال(، شمس   ،ی با معن   حافظ  وانید
 نسخه. ۵۰۰)سلفون(، چاپ دوم،  یریصفحه، وز ۴۸۴

  ، یرازی محمد حافظ ش  ن یالدنامة حافظ(، شمس )همراه با متن کامل فال  یرازی حافظ ش   وانید
 نسخه.  ۱۰۰۰(، چاپ دوم، نگوری )گال  یریصفحه، وز ۵۳۶ دا،ی تهران: ل

به    ات ی مشکل و ترجمة اب  ات ی و اب  ی د ی لغات کل   ی )با تفأل و معن  حافظ   ة ی کامل و جامع هد   وان ی د 
:  راستار ی و   ، ی کرمان   ی گردآورنده: عباس عطار   ، ی راز ی محمد حافظ ش   ن ی الد (، شمس ی س ی زبان انگل 

 نسخه.   ۵۵۰(، چاپ نوزدهم،  نگور ی )گال   ی ر ی صفحه، وز   ٧۲۴   م، ی تهران: آس   ، ی عطار   ال ی ش 

فال  وانید و  ش کامل  حافظ  ش   نیالدشمس   ،یرازینامة  حافظ  مسعود    ، یرازی محمد  مقدمه: 
 نسخه.  ۵۰۰(، چاپ نهم، نگوری)گال ی ب یج  صفحه، ۵۳۲علم،  اری تهران: مع  ،یخانیمهد
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فال  وانید و  ش کامل  حافظ  ش   نیالدشمس   ،یرازینامة  حافظ  مسعود    ، یرازی محمد  مقدمه: 
 نسخه. ۵۰۰ زدهم،ی (، چاپ سنگوری)گال ی ب یج  صفحه، ۵۲۸علم،  اری تهران: مع  ،یخانیمهد

نظام  ،یرازی محمد حافظ ش   ن یالد، شمس ۱  فال حافظ  تهران:    ،یکاتنائ  ینور  ن یالدشارح: 
 نسخه.  ۱۰۰۰(، چاپ هشتم، نگوری)گال یبیج  صفحه،۱۲۰ ن،یمی و س  ن یزر

ش   ن یالد، شمس ۲حافظ    فال نظام  ،یرازی محمد حافظ  تهران:    ،یکاتنائ  ینور  ن یالدشارح: 
 نسخه.  ۱۰۰۰(، چاپ نهم، نگوری)گال یبیج  صفحه، ۱۰۸ ن،یمی و س  ن یزر

ش   ن یالد، شمس ۳حافظ    فال نظام  ،یرازی محمد حافظ  تهران:    ،یکاتنائ  ینور  ن یالدشارح: 
 نسخه.  ۱۰۰۰(، چاپ هفتم، نگوری)گال یبیج  صفحه، ۱۰۸ ن،یمی و س  ن یزر

شمس حافظ  زی انگشگفت  یهافال ش   ن یالد،  حافظ  بهاءالد  ،یرازی محمد  اهتمام    نیبه 
 نسخه. ۵۰۰(، چاپ دوم، زی )شوم یرقع ن،یدی: آزیتبر ،یزیتبر یو فان  یخرمشاه

فال  متن  ش کامل  حافظ  معن   یراز ی نامة  شمس ی)با  ش   ن یالد(،  حافظ  تهران:    ،یرازی محمد 
 نسخه.  ۱۰۰۰(، چاپ دوم، نگوری)گال یبی صفحه، ج ۴۹۸ پروهان،

فال  متن  ش کامل  حافظ  معن   یراز ی نامة  شمس ی)با  ش   ن یالد(،  حافظ  تهران:    ،یرازی محمد 
 نسخه.  ۱۰۰۰(، چاپ دوم، نگوری )گال ی ب یصفحه، ج ۵۴ وهان،رپ

 . بدون اطالعات چاپ ۳.۳.2

تعب   حافظ   وانید با  شمس غزل  ری )همراه  ش  ن ی الدها(،  حافظ   ادمانیتهران:    ،یرازی محمد 
 صفحه.  ۵٧۴ شه،یاند

 ۵۱۸نو،    ش ی تهران: گو  ،یراز ی محمد حافظ ش   نیالدنامه(، شمس )همراه با فالحافظ  وانید
 صفحه.

فالحافظ  وانید با  )همراه  ش:  شمس ییبها  خی نامة  ش   ن یالد(،  حافظ  تهران:    ،یرازی محمد 
 صفحه. ۴۴۰اکباتان، 

 صفحه.  ۴۸۴قم: هنارس،  ، یرازی محمد حافظ ش ن یالد، شمس حافظ  نامةفال
 

 . شرح 4.2

 وان ی . شرح کامل د۱.4.2

 . چاپ اول۱.۱.4.2

  ۱۰۰۰صفحه، چاپ اول،  ۴۹۲  وا،ی تهران: گ  ،یطائ  اصغری، علحافظ  یهاعشق در غزل  یتجل
 نسخه. 

   ، یرازــی د حافظ شــمحم نیالد(، شمس یو وزن عروض یعرفان ری )به همراه تعب حافظ وانید



ــ  یدیخورش ۱۳۹٧حافظ در سال  یشناسکتاب  ۱6۹ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نسخه. ۵۰۰(، چاپ اول، نگور ی)گال یصفحه، جانماز ۴۹۵  اقوت،یشارح: کاظم مطلق، قم: 

و    یاشعار( براساس نسخة قاسم غن   ری و تعب  یعرفان   ری )همراه با شرح لغات، تفس  حافظ  وانید
(، چاپ  نگوری)گال یصفحه، جانماز ۵۲۸ نه، یشارح: کاظم مطلق، تهران: آفر  ،ین یمحمد قزو

 نسخه. ۵۰۰اول، 

با معن   وانید تعب  ی عرفان  ری انضمام تفس )به  ، یحافظ  محمد حافظ    ن یالد(، شمس اتی غزل  ری و 
عابدراستاریو  ،یرازی ش کاظم  کتاب،    ینی:  هشت  قم:  ج  ۴۹۵مطلق،  )سلفون(،    یب یصفحه، 

 نسخه.  ۱۰۰۰چاپ اول، 

  ، ین یو محمد قزو  یبراساس نسخة قاسم غن   ،یرازی ش  محمد حافظ  ن یالد، شمس حافظ  وانید
  ،ی هاد  شةیمطلق، قم: اند  ینی: کاظم عابدری شرح و تفس  ،یمنصور   ی: محمدمهدس ی خوشنو
 نسخه.  ۱۰۰۰(، نگوری )گال یریصفحه، چاپ اول، وز ۵۴۴

 ۴۹۵  اقوت،یشارح: کاظم مطلق، تهران:    ،یرازی محمد حافظ ش  نیالد، شمس حافظ  وانید
 نسخه.  ۵۰۰(،  چاپ اول، نگوری)گال یریصفحه، وز

  ات ی غزل  اتی االطراف کل ابجامع  یو معان  لی اص  یهاواژه  یو بررس  قی )تحق  یجوهر  کلک
جلد اول  جلد، ۲ د،ی: نورازیش  ،ی(، هوشنگ حکمتیرازی محمد حافظ ش ن یالدخواجه شمس 

 نسخه. ۲۵۰۰(، چاپ اول، نگوری)گال یریصفحه، وز ۴۰۰صفحه، جلد دوم  ۶٧۲

 . چاپ مجدد 2.۱.4.2

 تهران:   ، یمحمد حافظ، محمد استعالم  نیالدخواجه شمس   یها : نقد و شرح غزلحافظ  درس
 نسخه.  ۱۱۰۰جلد، چاپ هفتم، ۲(، نگوری)گال یریصفحه، وز ۶٧۴سخن، 

و    یاشعار براساس نسخة قاسم غن   ری و تعب  یعرفان  ری )همراه با شرح لغات، تفس  حافظ  وانید
بهن یمحمد قزو قاسم غن   ین یاهتمام محمد قزو(،    یریصفحه، وز  ۵۲۸مهر،    انةی قم: آش  ،یو 

 نسخه. ۳۰۰۰)سلفون(، چاپ دوم، 

غن   حافظ  وانید  یعرفان  شرح قاسم  دکتر  نسخة  قزو  ی)براساس  محمد  بهین یو  اهتمام: (، 
(، چاپ هفتم،  نگوری )گال  یریصفحه، وز  ۶۱۴نگاران قلم،  قم: کومه  موحد،انیباقر  درضای س

 نسخه ۱۰۰۰

اب   شرح  غن   حافظ   وان ی د   ات ی کامل  قاسم  دکتر  نسخة  قزو   ی )براساس  محمد  به ی ن ی و  اهتمام:  (، 
 نسخه.   ۱۰۰۰(، چاپ پنجم،  نگور ی )گال   ی ر ی صفحه، وز   ۶۱۴قم: آثار قلم،    موحد، ان ی باقر   درضا ی س 

 . بدون اطالعات چاپ ۳.۱.4.2

: شرح عرفانی  غزلی ات  حافظ/ موالنا، بدرالدین   اکب رآبادی،  تهران: کتاب خرداد،  بدرالشروح 
 ۱۵۴۹صفحه.



 ۱۳۹8پاییز ، ۱)دورة جدید( شمارة  22پژوهی، سال مجلة حافظ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱٧0

 صفحه.  ۳۹۹ ه، یتهران: تزک ،یا: جواد سبزهسندهینو ات،ی بر غزل یعرفان  یشرح

  مطلق، یعباس موسو  دی مؤلف: س  ، یرازی خواجه حافظ ش  اتی غزل  ی : شرح عرفانآسان  عشق
 صفحه.  ۱۳٧ ران،یا ارانی تهران: دانش

جداساز   حافظ  اتی غزل غ   یحافظ   یهاغزل  ی)بکر(:  اشعار    وانید  یرحافظی از  و  حافظ 
 صفحه.  ۵۰۰تهران: سخنوران،  ، یهمت: عبدالرضا عبدالوهاببه ،یشده به همراه معاناضافه
 وان ی از د ی. شرح بخش2.4.2

 . چاپ اول۱.2.4.2

تهران:    ،یحافظ(، جمال زارع   یهااز غزل  یادر پاره  ی)شرح شور و شوق عرفان  با حافظ  پرواز
 نسخه.  ۲۰۰(،  چاپ اول، زی)شوم یصفحه، رقع ۲۸۲ ،یجام

از حافظ  یس   ری تفس )تفسغزل  عرفان  ری،  غزل  م  یچند  شاپور  :  راستاریو  نوچهر،ی از حافظ(، 
 نسخه.  ۵۰۰(،  چاپ اول، زی )شوم یریصفحه، وز ۲۵۶قلم،  ری بابل: اکس ،یاحمد هلر

سخن   سر س  زلف  ش  غزل ی)شرح  حافظ  شمس یرازی از  ش  ن یالد(،  حافظ    ،ی رازی محمد 
سلمانبه فاطمه  ت   ،یری دازم  زادهکوشش:  تهران:  احمدنژاد،  کامل  مقدمة:   ۱۴۰  رگان،ی با 

 نسخه. ۵۰۰(، چاپ اول، زی )شوم یرقع  صفحه،

بازخوان  حافظ  اتی غزل   یزشی انگ  شرح مجموعة  وح  یاز  افسانه  به  ،ییای ض  دیدکتر  اهتمام 
 نسخه. ۱۰۰۰(، چاپ اول، زی )شوم یصفحه، رقع۲۵۸سبالن،   ن ی : نگ لی اردب  ،یم ی رح

شادلو،    زی (، کامبری اشعار و تفس  دةیحافظ )گز  ی: وجودشناس زدگان ی، رندان صبوحدل  یصفا
 نسخه.  ۵۰۰(،  چاپ اول،زی )شوم یریصفحه، وز ۱۹۶ ،یتهران: نظر

حسن    (،هایهمراه شرح کامل دشواراز حافظ به  زی غزل شورانگ   ۱۳۰)  االسرارمخزن  گوهر
 نسخه. ۱۰۰۰(،  چاپ اول، زی )شوم یصفحه، رقع  ۲۵۴ تهران: واش، ان،ی شام

 . چاپ مجدد 2.2.4.2

حافظ  شرح از  غزل  ش  نیالد، شمس چند    ،یبحرالعلوم   نی مؤلف: حس   ، یرازی محمد حافظ 
 نسخه. ۵۵۰۰صفحه، چاپ دوم،  ۱۶۴تهران: الزهرا، 

 
 حافظ(  یشعر و زندگ ،شهی. دربارة حافظ )اند5.2

 . چاپ اول۱.5.2

احافظ   یاجتماع -ی انتقاد  اشعار طاهره  علم،    ،یشانی،  دولت  وز  ۲۴۸تهران:    یریصفحه، 
 نسخه.  ۵۰۰(، چاپ اول، زی )شوم

   ن یالمتکلمافصح  ،یمولو ن یالدلموالنا جال  ،یابوالقاسم فردوس می از حک   هان ی و نفر هان یآفر



ــ  یدیخورش ۱۳۹٧حافظ در سال  یشناسکتاب  ۱٧۱ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، چاپ اول،  زی )شوم  یصفحه، رقع۲۶۲  د،ی: نورازی ش  ،یانی، جمال زحافظ  بی الغو لسان   یسعد
 نسخه. ۱۰۰۰

سازمان انتشارات واحد    ی: جهاد دانشگاهیسار  ،ی، ارسالن اکبرحافظ  وانیو حکم د  امثال
 نسخه. ۱۰۰۰صفحه، چاپ اول،  ۱۹۶مازندران، 

  ان، ی حاج  جهیاز شعر حافظ، خد  یو اشراق  یمشائ  ی: خوانشدر شعر حافظ   یفلسف  یهاشهیاند
 نسخه.  ۵۰۰(، چاپ اول، زی )شوم یریوز صفحه،۱۱۶تهران: دولت علم، 

نو  ی هست   ی ای می ک   ن یا حافظ،  شفسندهیدربارة  محمدرضا  ولبه  ،یکدکن  ی ع ی :    اهللیاهتمام: 
 نسخه. ۱۱۰۰(، چاپ اول، نگوری )گال  یجلد، رقع ۳تهران: سخن،  ان،یدرود

از حالج تا حافظ، نصراهلل    رانیا  ات ی در ادب   یعرفان  لی تمث  کی تحوالت    ری : س و آتش   پروانه
 نسخه.  ۱۵۰۰صفحه، چاپ اول،  ۲۴۶تهران: فرهنگ معاصر،  ، یپورجواد

 نسخه.  ۵۰۰صفحه،   ۶۱تهران: تواناگستر،    پور،یگودرز تای، آرمدر شعر حافظ تبادر 

د  یی معنا  ل ی تحل در  اسدالهحافظ  وانیافعال  خدابخش  شاه  ی ،  الهه  استاد    ، ین یحسو  تهران: 
 نسخه. ۱۰۰۰(، چاپ اول، زی )شوم یریصفحه، وز ۱۴۶ ار،یشهر

تهران:    ،یزدیدربارة حافظ(، محمود سر  یزدی)گزارش محمود سر  دی در چشم خورش  چشم
 صفحه، چاپ اول. ۳۲۰البرز فردانش، 

تهران:    زاده،یمحمد سلماس  ،یاز نظر حافظ و مونتن   ستن یزهنر خوب  م؟ی کن  یزندگ  چطور
 نسخه.  ۱۰۰۰(، چاپ اول، زی )شوم  یرقع  صفحه، ۱۹۲فرزانگان،  ثاقی م

  ۱۲۰۰(، چاپ اول،  ز ی )شوم   ی صفحه، رقع   ۹۲تهران: آرون،    ، ی ، بهمن انصار گفت حافظ   ن ی چن 
 نسخه. 

 نسخه.   ۱۰۰۰چاپ اول،    صفحه، ۲۴۰تهران: بهمن برنا،    ، ی ، ابوالفضل رجب شعر   ان ی پادشاه عر   حافظ 

تهران:    ، یگودرز  ی: اسداهلل معظمراستاریآژند، و  عقوب ی:  ن ی، ترجمه و تدودر غربت  حافظ 
 نسخه.  ۱۰۰۰(، چاپ اول،  زی )شوم  یصفحه، رقع  ۱۹٧ ن،یمی کلک س

(، چاپ اول،   زی )شوم  یصفحه، رقع  ۹۸بهبهان: هوتران،    نژاد،یمسعود احمد  ،زی استیر  حافظ
 نسخه. ۲۰۰

  ۱۹(،  امی ر  اسماعی لی،  تهران: نشر باهم،  ۳۲  صفحه،  همة بزرگان  نامةی)زندگ  ،بی الغ لسان  حافظ
 مصور،  چاپ اول.

(،  نگوری)گال  یصفحه، رقع ۲۵۲  تهران: عطش،  مطلق،  یموسو  دعباسی ، س مغان  ری و پ  حافظ
 نسخه.  ۳۰۰۰چاپ اول، 



 ۱۳۹8پاییز ، ۱)دورة جدید( شمارة  22پژوهی، سال مجلة حافظ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱٧2

  ی(، تهران: جامندوشن ی)اسالم  ی انی ب  نیری مقاله(، ش   ازدهی: )همراه با  نماو جام جهان  حافظ 
 نسخه.  ۲۰۰(، چاپ اول، زی )شوم  ی صفحه، رقع ۳۹۰مصدق، 

صفحه،  ۲۱۴تهران: بازتاب،    ، یمروت  ن یحافظ، محمدام  ی ن ی ببر جهان  ی: درآمدشناختحافظ
 (، چاپ اول. زی )شوم یرقع

رقع  ۱۸۲  تهران: واش،  ،یزدانی  نبیز  ، یرازی حافظ ش   یزندگ  تیحکا (،  زی )شوم  یصفحه، 
 نسخه.  ۲۰۰۰چاپ اول، 

  ، ی نجف   و حافظ،   ی عط ار، عراق   ات ی  در غزل   ی مالمت   ی ها شه ی و بازتاب اند   ه ی : مالمت عادت   آمد خالف 
 نسخه.   ۵۰۰(، چاپ اول،  ز ی )شوم   ی ر ی صفحه، وز   ۳۳۶نور: آثار فکر،    ی تهران: آوا   ، ی عل 

و صائب،    ی بر بابافغان   ه ی از حافظ با تک   ی شاعران سبک هند   ی ر ی رپذ ی تأث   ی : بررس هند   ان ی بزم طوط   در 
 نسخه.   ۱۰۰۰(، چاپ اول،  ز ی )شوم   ی ر ی صفحه، وز ۱۵۴  ش، ی اهواز: ارگ نواند   ، ی زهرا شاور 

سا  دو حافظ  یسعد   راز ی ش  گسترهیسرو  ابراه و  سرزم  ،یصری ق   م ی ،  کتاب   ۴۲۲  ن، یتهران: 
 نسخه. ۱۰۰۰(، چاپ اول، زی )شوم یصفحه، رقع 

مجدم،    ن یمحمدحس  ،یاهلل موسوفرج  دی در اشعار حافظ، س  ثی و احاد  اتیآ  ری : تأث قرآن  دولت
 نسخه.  ۱۰۰۰(، چاپ اول، زی )شوم یریصفحه، وز ۲۶۸ م، ی تهران: زع 

فروغ فرخزاد، احمد   ، یجالل  ژنی ب  ،یراز ی شیدی حم   ، ی)حافظ، اقبال الهور  با شاعران   دارید
صفحه، چاپ اول،  ۱۵۲  ش،ی تهران: ار  راد،یقطب   قیصد  دمحمدی ثالث(، ساخوان  یشاملو، مهد

 نسخه. ۵۰۰

صفحه،    ۱۳۶  نده،ی: متخصصان آرجندی افشار، ب  ن ی ، ابوالحسن ام حافظ  اتی پنهان در غزل  راز
 نسخه.  ۱۰۰۰(، چاپ اول، زی )شوم یرقع

ب حافظ   رند رند  نما  یرندگونگ  ،ییضای ،  ب  ی هاشنامهیدر  تهران:    لوفری ن   ،ییضایبهرام  زارع، 
 نسخه. ۱۰۰۰(،  چاپ اول، زی )شوم یریوز صفحه،۱۱۶ ندگان،یآ

صفحه،    ۲۸۵  ر،ی رکبی تهران: ام  ، ییجواد مرتضا  دی ، ساشعار حافظ  یمدح /یخی تار  ی هانهی زم
 نسخه.  ۱۰۰چاپ اول،  ز،ی شوم یریوز

صفحه،   ٧۸تهران: نگار تابان،  ،ییحافظ(، ناصر مالبابا اتی سازها در غزل ی)بررس و غزل ساز
 نسخه.  ۱۵۰۰(،  چاپ اول، زی )شوم یرقع

ظ  افح  وان یبراساس د  ،یشان  ی رزاق  ی در اشعار حافظ(، عل  حاتیتلم  اد ی )بن  یرند  ی کو  ساکنان 
عبدالکربه  ،ین یزوق  -ی غن  واش،    دار،زهیجر  میاهتمام:  رقع  ۲۶۶تهران:  (،  زی )شوم  یصفحه، 

 نسخه.  ۵۰۰چاپ اول، 



ــ  یدیخورش ۱۳۹٧حافظ در سال  یشناسکتاب  ۱٧۳ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تأل  حافظ  ی هاشب جهان(،  نقاشان  آثار  و  حافظ  اشعار  در  گراف  ف ی )شب  پدرام  کی و   :
 نسخه. ۱۰۰۰(، چاپ اول، زی )شوم یصفحه، خشت  ۴۸تهران: شهر پدرام،  زاده،می حک 

  ، ی (، جلد هشتم: اقبال الهوریرانیا ی هاشهیدر تطور ابعاد مختلف اند ی ری )س ی فرزانگ فروغ
و...(، ز اهتمام س  ی: مهدرنظریحافظ  به   ۲۰۴آل داوود، تهران: مگستان،    یدمرتض ی محقق، 

 نسخه.  ۳۰۰(، چاپ اول، نگوری)گال یریصفحه، وز

  یصفحه، مصور، رقع  ٧۲تهران: واش،    ،ی زدانی  نبی ز  (،۴  یران ی)بزرگان ا  حافظ  یزندگ  قصة 
 نسخه. ۳۰۰۰(،  چاپ اول، زی )شوم

فارس   گلزار ادب  و  سعدیشعر  حافظ،    ،یکرمان  یخواجو  ،یبسطام  ی فروغ  ،ی عراق  ، ی: 
: تخت  رازی : اصغر قائدشرف، شمیو تنظ  هی ..، ته .بهار،  یالشعرادهخدا، ملک   ،یری مش  دونیفر

 نسخه. ۵۰۰چاپ اول، (،  نگوری )گال یریصفحه، وز ۴۴۶ د،ی جمش

:  کی و گراف   فی ونگوگ(، تأل  یهای)گل در اشعار حافظ و نقاش  حافظ و ونگوگ  یهاگل
(، چاپ اول،  زی )شوم   یرقع  ، یصفحه، مصور رنگ  ۴۲تهران: شهر پدرام،    زاده،می پدرام حک

 نسخه. ۱۰۰

ادب  سعادت  گنج   تهران: شهرآرا،  ،یحافظ(، محتشم مومن   وانیاز د  یاخالق -ی )چهل درس 
 نسخه. ۱۰۰۰(،  چاپ اول، زی )شوم یصفحه، رقع ۱۱۶

)سنجش و دانش(،    یتهران: راه دکتر  رت،ی سیدری ح  درضای ، حمدر اشعار حافظ  ینوستالژ
 نسخه.  ۵۰۰(،  چاپ اول، زی )شوم یصفحه، رقع ۲۰۰

 . چاپ مجدد 2.5.2

د  اتیآ در  نظامحافظ  وانیقرآن  زهره،    ،یکوتنائ  ینور  ن یالد،  وز  ۸۸تهران:    یریصفحه، 
 نسخه. ۱۰۰۰(، چاپ دوم، زی )شوم

دربارة    ی کدکن   ی عی استاد شف  یهاادداشتیها و  مقالهدربارة حافظ: مجموعه  ی هست   ی ای می ک   ن یا
نو ولبه  ،یکدکن   یعی: محمدرضا شفسندهیحافظ،   ۴۶۴: سخن،  زیتبر  ان،یدرود  اهللیاهتمام: 

 نسخه. ٧۰۰صفحه، چاپ چهارم، 

نو  ی هست   ی ای می ک   ن یا حافظ،  شفسندهیدربارة  محمدرضا  ولبه  ،یکدکن  ی ع ی :    اهللیاهتمام: 
 نسخه.  ۱۱۰۰(، چاپ دوم، زی )شوم یجلد، رقع ۳تهران: سخن،  ان،یدرود

نو  ی هست   ی ای می ک   ن یا حافظ،  شفسندهیدربارة  محمدرضا  ولبه  ،یکدکن  ی ع ی :    اهللیاهتمام: 
 نسخه. ۱۱۰۰(، چاپ سوم، نگوری )گال  یجلد، رقع ۳تهران: سخن،  ان،یدرود



 ۱۳۹8پاییز ، ۱)دورة جدید( شمارة  22پژوهی، سال مجلة حافظ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱٧4

بحث   ، ی سعد   ، ی مولو   ام، ی خ   ، ی )فردوس   حضور   م ی اقل   پنج  شاعرانگ   ی حافظ(    ان، ی ران ی ا   ی دربارة 
 نسخه.   ۲۰۰۰(، چاپ نهم،  نگور ی )گال   ی صفحه، رقع   ۱۵۸تهران: فرهنگ معاصر،    گان، ی شا   وش ی دار 

  ی اسالم   ی محمدعل   (، ران ی و فرهنگ ا   خ ی هفتادوهفت غزل در ارتباط با تار   ی )بررس   در حافظ   ی تأمل 
 نسخه.   ۵۰۰(،  چاپ دوم،  ز ی )شوم   ی صفحه، رقع   ۳٧۲انتشار،    ی ندوشن، تهران: شرکت سهام 

ندوشن،    یاسالم  یحافظ(، محمدعل  ،یسعد  ، یمولو  ،ی)فردوس  رانیوجدان ا  یسخنگو  چهار
 نسخه.  ۴۰۰(، چاپ چهاردهم، زی )شوم یصفحه، رقع ۲۵۶تهران: قطره، 

  یب یج  صفحه،  ۶۹۴تهران: فرزان روز،    ،یارستمی عباس ک  ،یارستم ی عباس ک   تیبه روا  حافظ
 نسخه. ٧۰۰(، چاپ هفتم، زی )شوم

(، چاپ پانزدهم،  زی )شوم  یصفحه، رقع ۲۸۰پزشکزاد، تهران: قطره،    رجیا  ،پنددهی ناشن   حافظ
 نسخه. ۱۰۰۰

دوم، چاپ    راستیصفحه، مصور، و  ۴۰۰تهران: دستان،    ،یضرتر، مف امرغ، ضو قرآن  حافظ
 نسخه. ۳۰۰دوم، 

 ۳۳۰(، چاپ ششم،  زی )شوم  ییپالتو  صفحه،  ۲۸۲  د،ی تهران: ناه  ،یخرمشاه   ن یبهاءالد  ،حافظ
 نسخه. 

 نسخه.  ۱۰۰(، چاپ دوم، زی )شوم ییصفحه، پالتو ۸۴تهران: سروش،  ،یمانی سل  یتق  ،حافظ

(، چاپ  زی )شوم   یصفحه، رقع ۳۸۴تهران: قطره،    ،یخرمشاه  ن ی، بهاءالدحافظة ماست  حافظ،
 نسخه.  ۴۰۰ ازدهم، ی

(،  زی )شوم  یریصفحه، وز  ۳۰۰  تهران: برازمان،  ،یمهراب  ری ام  کم،ی وستی دفتر ب  ،یپژوهحافظ
 نسخه.  ۱۰۰۰چاپ اول، 

رند  عرفان حافظ  یو  شعر  داردر  مرکز،    ،یآشور  وشی،  رقع  ۴۰۴تهران:    ی صفحه، 
 نسخه.  ۱۰۰۰(، چاپ پانزدهم، نگوری )گال

نوحافظ  یکودک  جهان،  رندان  سرحلقة  پسندهی:  کاوه  محمدکاظم  به    شمقدم،ی :  ترجمه 
  ی رقع   ،یصفحه، مصور رنگ   ۴۶: قلمکده،  رازی و محمدرضا برزگر، ش  یب یط  نای: روژیسی انگل
 نسخه. ۲۰۰۰(، چاپ دوم، زی )شوم

 نسخه.   ۴۴۰(،  چاپ چهارم،  ز ی )شوم   ی رقع   صفحه،   ۳۳۶  ر، ی تهران: اساط   ، ی دشت   ی ، عل از حافظ   ی نقش 

 . بدون اطالعات چاپ ۳.5.2

تهران: کوشش   ،یریوز دی سع حافظ(، شةیدر باغ اند یوگذار)گشت شاخ نبات ات،ی ح آب
 صفحه.   ۴۸۰نده،یپا



ــ  یدیخورش ۱۳۹٧حافظ در سال  یشناسکتاب  ۱٧5ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تهران: اسرار علم،    ان،یاهلل شاهمراد، روححافظ  وانیبر د  ثیقرآن و حد  ری در تأث  یپژوهش
 صفحه.۱۲۳

 صفحه.  ۲۴۰  ،ی تهران: نامة پارس وان،ید ار،یشهر  نسب،یاخالق  ،ریو تزو حافظ

لب  ن یخون  دل د  ی )شاد  خندان...  در  غم  مرتضو  وانیو  سارا  جهاد    ،یحافظ(،  اصفهان: 
 صفحه. ۱۵۴ ،یدانشگاه 

 صفحه.  ۵۳: فرشته کارآموز، رشت: وارسته، سنده ی، نوبا حافظ ی درمانشناخت

 صفحه. ۱۰۰تهران: آذفر،   ،یمقدس الدی و م ونس ی ،یی، رضاسلوک ی الفبا

  )بررسی  و تحل ی ل   بن مایة  ناز و کرشمة معشوق در غزلی ات  سعدی  و حافظ(،  معشوق  کرشمة
مؤلف: خدیجه  )سهیال ( نوریممبنی،  ویراستار  ادب ی: محمود ط یب،  اهواز: ارگ نواندیش،  

 ۱٧۵ صفحه.
 

 نامه واژه . فرهنگ و 6.2

 . چاپ اول۱.6.2

د  فرهنگ اصطالحات  و  نظامحافظ  وانیلغات  زهره،    ، یکاتنائ  ی نور  نیالد،  تهران: 
 نسخه. ۱۰۰۰(، چاپ اول، زی )شوم  یریصفحه، وز۱۱۲

پارس  ی موضوع  فرهنگ برا  وانید  ژةیو  ی ادب  ب   بار ن یاول  یحافظ   ۲۰۰۰از    شی )استخراج 
قادر    ،ی ن یو قزو  ی همراه متن کامل اشعار حافظ، براساس نسخة غن حافظ( به  وانیموضوع از د

 نسخه. ۱۱۰۰(، چاپ اول، نگوری )گال یریصفحه، وز ۸۶۲تهران: مهاجر،  ،یفاضل

محمدمهدواژگان  فرهنگ سهام  ،یتهران   یصادق  ی،  شرکت  دوم،   یتهران:  جلد  انتشار، 
 نسخه.  ۱۱۰۰(، چاپ اول، نگوری)گال یریصفحه، وز۴۲۴

 

 . دانشنامه 2.٧

 . چاپ اول 2.٧.۱

  ،ی سرپرست: عبداهلل جاسب  ،ی خرمشاه  نی: بهاءالدراستاریسرو  ،یپژوهحافظ و حافظ  دانشنامة
 نسخه. ۲۰۰۰(، چاپ اول، نگوری)گال یریصفحه، وز ۲۰۴۸جلد،  ۴ ،ی تهران: نخستان پارس

 

 گرانی. حافظ و د8.2

 . چاپ اول ۱.8.2

 نسخه.   ۱۰۰۰صفحه، چاپ اول،  ۱۵۰  )سام آرام(،   رم ی تهران: سم   ، ی امراهلل قاسم   ...، ه ی السا   ها ی ا   ا ی   اال 

 ا ــ: رضمــی و تنظ هیو حافظ(، ته ییاشعار مأذون قشقا  قی )تطب  رازی و خواجه ش  لی هاب  خی ش  راز



 ۱۳۹8پاییز ، ۱)دورة جدید( شمارة  22پژوهی، سال مجلة حافظ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱٧6

 نسخه.  ۱۰۰۰صفحه، چاپ اول،  ۱۴٧ماندگار،  بةیشهرضا: کت   پور،حانیر

تطب  حافظ  یادب   فستی مان آباد، تهران:  (، محمدرضا فرهمند جهانیقی )چهار گفتار در ادب 
 صفحه، چاپ اول.  ۲۹۰ ن،ی قلم نو  تیحکا

  ، ی ور احمد شه   ، ی شابور ی ن   ام ی عمر خ   م ی و حک   ی راز ی خواجه حافظ ش   ی ها ی ن ی ب در جهان   ها ی همانند 
 نسخه.   ۳۰۰(، چاپ اول،  ز ی )شوم   ی رقع   ، ی صفحه، مصور رنگ ۲۶۰  ، ی ور تهران: احمد شه 

 . چاپ مجدد 2.8.2

  ر ینخست کتاب حاضر ز  راستی فروزان، )چاپ اول و و  دونیو فر  ی، آرش احسانثالثه  وندی پ
منتشر شده است(، تهران:   ۱۳۹۱عنوان »راز پنهان شد آشکارا« توسط انتشارات نگاه در سال 

 نسخه.  ٧۰۰چهارم، چاپ چهارم،  راستیفرقلم، و
 

 . کودک و نوجوان ۹.2
 . چاپ اول ۱.۹.2

  صفحه،۱۶  ،یگرگان: نوروز  ،ین ی سح  کودکانه به شعر حافظ(، آزاده  ی)نگاه  تاب بنفشه.  ۱
 نسخه.  ۱۰۰۰چاپ اول،  ،ی خشت 

 . چاپ دوم2.۹.2

پندهانادان  ةیهمسا.  ۱ مشاه  یی،  س  ۱۳  رانیا  اتی ادب  ری از  غزل  از  حافظ(،    زدهمی )برگرفته 
 نسخه.  ۲۲۰۰(،  چاپ دوم،  زی )شوم  یصفحه، خشت   ۱۲تهران: برف،    ،یآبادضیسادات ف زهره

 
 حافظ  یها و استقبال با غزل ن ی. مشاعره، تضم۱0.2

 . چاپ اول۱.۱0.2

ب  وال  آتش  نکونام، تهران: ۴۰۰  -  ۳۸۱اهلل )غزل خواجه رحمة  ستی )استقبال  ((، محمدرضا 
 نسخه. ۱۰۰۰صفحه، چاپ اول، ۸۵صبح فردا، 

ب  غمزه   بزم ش   ستی )استقبال  حافظ  خواجه  نکونام، ۴۴۰  -۴۲۱)  یرازی غزل  محمدرضا   ،))
 نسخه. ۱۰۰۰صفحه، چاپ اول،  ۹۴تهران: صبح فردا، 

((، محمدرضا نکونام، ۱۸۰  -۱۶۱اهلل )رحمة  غزل خواجه   ستی )استقبال ب   سردهیشور  یدلیب
 نسخه.  ۱۰۰۰صفحه، چاپ اول،   ۱۰۲تهران: صبح فردا، 

((، محمدرضا نکونام، تهران: ۵۰۰  -  ۴۸۱اهلل )غزل خواجه رحمة  ستی )استقبال ب  ایر  یجادو
 نسخه. ۱۰۰۰صفحه، چاپ اول،  ۸۴صبح فردا، 

((، محمدرضا نکونام، تهران:  ۲۴۰  -  ۲۲۱اهلل )غزل خواجه رحمة  ستی )استقبال ب   جلوه   جمال
 نسخه. ۱۰۰۰صفحه، چاپ اول،  ۸٧صبح فردا، 



ــ  یدیخورش ۱۳۹٧حافظ در سال  یشناسکتاب  ۱٧٧ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب   بردهدل  دلبر استقبال  و  ش   ستی )نقد  خواجه حافظ  محمدرضا ۳۴۰  -۳۲۱)  یرازی غزل   ،))
 نسخه.  ۱۰۰۰صفحه، چاپ اول،  ۸۹نکونام، تهران: صبح فردا، 

((، محمدرضا نکونام، ۵۲۰  -  ۵۰۱اهلل )واجه حافظ رحمةغزل خ  ست ی )استقبال ب  رسوا  لی ذل
 نسخه. ۱۰۰۰صفحه، چاپ اول،  ۸۵تهران: صبح فردا، 

((، محمدرضا نکونام، تهران:  ۵۴۰  -   ۵۲۱اهلل )غزل خواجه رحمة  ستی )استقبال ب  ض یف  رقص 
 نسخه. ۱۰۰۰صفحه، چاپ اول،  ۸۸صبح فردا، 

ب  بهار  عروس استقبال  و  ش  ستی )نقد  ((، محمدرضا ۵۸۰  -  ۵۶۱)  یرازی غزل خواجه حافظ 
 نسخه.  ۱۰۰۰صفحه، چاپ اول،  ۹۱نکونام، تهران: صبح فردا، 

دام  عشق )۳۰۰-۲۸۱((،   و   نکونام،  محمدرضا  )نقد  و  استقبال   بی ست  غزل خواجه رحمةاهلل 
 تهران: صبح فردا،  ۹۲ صفحه، چاپ اول، ۱۰۰۰ نسخه.

استقبال  بی ست  غزل خواجه رحمةاهلل )۴۶۱  -  ۴۸۰((، محمدرضا نکونام، شرح، )   مست  غزال
 نقد و تفس ی ر، تهران: صبح فردا، ۸۰ صفحه، چاپ اول، ۱۰۰۰ نسخه.

  )استقبال  بی ست  غزل خواجه رحمةاهلل )۴۶۰-۴۴۱(( ،  محمدرضا  نکونام،  تهران: و بال   قرب
 صبح فردا، ۸٧ صفحه،  چاپ  اول، ۱۰۰۰ نسخه.

((، محمدرضا نکونام، تهران: ۳۸۰  -  ۳۶۱اهلل )غزل خواجه رحمة  ستی )استقبال ب  ناز  کرشمة
 نسخه. ۱۰۰۰صفحه، چاپ اول،  ۸۳صبح فردا، 

ب  دل  یال ی ل خواجه رحمة  ستی )استقبال  )غزل  تهران:  ۶۰۰  -۵۸۱اهلل  نکونام،  محمدرضا   ،))
 نسخه.  ۱۰۰۰صفحه، چاپ اول،  ۹۱صبح فردا، 

 )استقبال بی ست غزل خواجه رحمةاهلل )۲۶۰-۲۴۱(( ، محمدرضا نکونام، تهران: صبح  دای پ ماه
 فردا، ۸۸ صفحه،  چاپ اول، ۱۰۰۰ نسخه.

 نسخه.   ۱۰۰۰صفحه،    ۱۰۸قلم،    ر ی بابل: اکس   ، ی نعمت   ه ی : روحان ی ، گردآور از حافظ با حافظ   مشاعره 

ویراستار: نسیم    ،یو سوره عاطف  زاده یکوشش فرخ متقبه  ،یرازی با اشعار حافظ ش   مشاعره
 یزدانینی ا، تهران: دانش کهن، ۲۸۶ صفحه، وزیری )شومی ز(، چاپ اول، ۳۰۰۰ نسخه.

  ، یو مهدا انتظام  یانتظام  اری مشاعره در مدارس(، گردآورندگان: مهد  ژةی، )وبا حافظ  مشاعره
 نسخه. ۱۰۰۰چاپ اول،   ،ییصفحه، پالتو ۱۳۲تهران: خبر امروز، 

جلد، چاپ    ۴تهران: در قلم،    ، یرضازاده و سمانه دالور  دی: حم ی، گرداوربا حافظ  مشاعره
 نسخه. ۱۰۰۰اول، 

((، محمدرضا نکونام، تهران:  ۳۶۰  -  ۳۴۱)  یراز ی غزل خواجه حافظ ش  ست ی )استقبال ب  ایدر  منم
 نسخه. ۱۰۰۰صفحه، چاپ اول،  ۸۵صبح فردا، 
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((، محمدرضا نکونام، تهران:  ۲۸۰-۲۶۱اهلل )هغزل خواجه رحم  ست ی )استقبال ب  صالبت  ری نف 
 نسخه. ۱۰۰۰صفحه، چاپ اول،  ۸۵فردا، صبح 

ب  نگار  نگاه ش  ستی )استقبال  حافظ  خواجه  نکونام،  ۲۰۰  -۱۸۱)یرازی غزل  محمدرضا   ،))
 نسخه. ۱۰۰۰صفحه، چاپ اول،  ۹۹تهران: صبح فردا، 

((، محمدرضا نکونام، تهران: صبح ۴۲۰ - ۴۰۱اهلل )غزل خواجه رحمة ستی )استقبال ب وفا اری
 نسخه.  ۱۰۰۰اول،  صفحه، چاپ ۸۵فردا، 

ب  کتانگاری )غزل خواجه رحمة  ستی )استقبال  تهران: ۵۶۰  -  ۵۴۱اهلل  نکونام،  ((، محمدرضا 
 نسخه. ۱۰۰۰صفحه، چاپ اول،  ۱۰۰صبح فردا، 

 . چاپ مجدد 2.۱0.2

نع و من  حافظ ن  پاک،می ، شاعر: مختار  (، چاپ  زی )شوم  ی صفحه، رقع  ۲۴۸  خرد،کی تهران: 
 نسخه. ۳۰۰۰دوم، 

 

 متفرقه . ۱۱. 2

تهران:   پور،یگردآورنده: آرش معدن  ،یرازی محمد حافظ ش   ن یالد، شمس حافظ  یهایرباع
 نسخه. ۱۰۰ (، چاپ اول،زی )شوم  یبی صفحه، ج  ۲۶کتاب فانوس، 

 ۱۱۶سبز،    یتهران: هما  نژاد،یموسو  ی: مهدن یو تدو  ی، گردآورآرامگاه حافظ  یگردشگر
 صفحه.

حافظ   می شم ش   ن یالدشمس ،  باغ  حافظ  محمدسندهینو  ،یرازی محمد  جعفر  عصمت    ی:  و 
 صفحه.  ۳۴۳تحول،  می تهران: نس  ،یمصور رنگ  ،یصدرمحمد

اقدم، تهران:    ینینورالد  ییحی   ،یپژوهحافظ  یهاحوزه  شبردیو پ  ن یدر تکو  جانی آذربا  نقش 
 نسخه. ۱۰۰۰(،  چاپ اول، زی )شوم یریصفحه، وز ۳٧۴ ش،یبخشا

   علی  معماریان، تهران: نوآوران س ینا،  ٧۰۲ صفحه.،حافظ  وانید یی آوا نگارش

طرب  کی طرب  زی انگ نغمة  حافظاز  محمدنامة  سراینده  فاخر،  یوسف  به  ؛یجعفر  تعلیم: 
محمدحس  قی تحقبه  ،یشیرازحدائق کوشش:  کشاورزکرامت  مقدمه:  ،ییتقوا  ن یو    ،یاهلل 

 نسخه.  ۱۰۰۰(،  چاپ اول،زی )شوم یرقع صفحه، مصور، ۲۴۶: فرنام، رازی ش
 

 ها شت یاددا
ها ؛ بنابراین شمارگان نسخه است  ها ناقص بوده گفتنی است که اطالعات چاپ تعدادی از کتاب.  ۱

 هایی است که اطالعات چاپ کاملی داشتند. محدود به کتاب 

ت.مجدد و بدون اطالعات چاپ اسهای چاپ نخست و چاپ این آمار براساس تجمیع کتاب. ۲
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