بررسی انتقادی ساقینامه در فهرستهای نسخ خطی
و منابع تذکرهای و کتابشناسی

چكیده
هدف از نوشتن این مقاله بررسی ساقینامههای سروده شده تا پایان سدۀ  21است .در اینن
راستا پس از طرح مسأله ،سابقۀ تحقیق ،تعریف ژانر ساقینامه و مالحظات تناریخ ادبیناتی
دربارۀ آن در درآمد ،به بررسی انتقادی فهرستهای نسخ خطی و منابع تذکرهای و کتنا -
شناسی پرداخته شده است .در بخش بررسی انتقادی فهرستهای نسخ ،روشن خواهد شد
که برخی فهرستنویسان اشعاری را اشتباهاً به عنوان ساقینامه به برخی از شاعران نسنبت
داده و یا ساقینامههای واحدی را به چند شاعر منسو

کردهاند .سپس به سناقینامنههنای

نویافتهای پرداخته شده که در دو تذکرۀ میخانه و پیمانه بنه آنهنا اشناره نشنده اسنت .در
بخش بررسی انتقادی منابع تذکرهای و کتا شناسی ،به بررسی کاملتری از ساقینامههنایی
پرداخته شده که گلچین معانی آنها را در مقدمۀ پیمانه مختصراً معرفی کنرده همچننین در
این بخش منابع تذکرهای و کتا شناسی که به ساقینامه پرداختهاند ،بررسنی شنده اسنت.
بنابراین این مقاله دو هدف اصلی دارد -2 :تکمیل و اصالح اطالعات مربوط بنه برخنی از
ساقینامهها  -1معرفی و بررسی برخی از ساقینامههای نویافتنه و نامنذکور در دو تنذکرۀ
میخانه و پیمانه.
کلیدواژهها :ساقینامه ،میخانه ،پیمانه ،نسخ خطی ،منابع تذکرهای و کتا شناسی.
 .1طرح مسأله

ساقینامه یکی از ژانرهای پربسامد ادبیات غنایی است .پژوهشهای نسخهشناسانه دربنارۀ
این ژانر از نخستین اقداماتی است که میتواند راه را برای مطالعات بعدی باز کند .در دو تذکرۀ
 -2دانشجوی دکترای گروه ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
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میخانه و پیمانه بسیاری از ساقینامهها معرفی و متن آن ها ثبت شده ،اما با پیدا شدن نسخ تنازه
و نیز تدوین فهرستهای جدید از آنها ،جستجو برای یافتن نمونههای دیگنر ضنروری منی-
نماید .هم بدین منظور ،در این تحقیق بررسی دقیق فهرستهای نسخ خطی متعددِ نوشته شنده
در ایران و خارج از ایران ،تذکرهها و کتا شناسیها را برای یافتن ساقینامنههنا اسنا

قنرار

دادهایم .در خالل این تحقیق روشن خواهد شد که تعدادی از ساقینامهها صنرفاً در صنححات
فهرستهای نسخ خطی ثبت شده و کمتر کسی از آنها آگاه است ،بسیاری از ساقینامنههنایی
که فهرستنویسان به برخی از شاعران نسبت دادهاند ،اصالً ساقینامه نیست ،سنرایندۀ تعندادی
از ساقینامهها مشخص نیست و در انتسا

ساقینامه به برخی از شاعران تردید است و برخی

از ساقینامهها نیز محقود شده است.
 .2بحث
2ـ .1تعریف ژانر

در لغتنامۀ دهخدا ساقینامه اینگونه تعریف شده« :نوعی شعر مثنوی در بحر متقار
در آن شاعر خطا

کنه

به ساقی کند و مضامینی در یاد مرگ و بیان بیثباتی حیات دنیوی و پنند و

اندرز و حکمت و غیره کند .با این که این نوع شعر را به علت ذکر باده و جام با سنایر اشنعار
خمریه مناسبتی است ،اما دو شرط این که مثنوی باشد و در بحر متقار

گحته آیند آن را ننوع

خاصی در میان اشعار فارسی قرار میدهد و نیز روح خاص فلسحی و اخالقنی و عرفنانی اینن
نوع منظومهها با مضامین عادی خمریات تحاوتی آشکار دارد» (دهخدا ،ذیل «ساقینامه») .احمد
گلچین معانی ،مصحّح میخانه و مؤلف پیمانه ،از محققانی است که بیشتر از دیگران به صنورت
تخصصی به تحقیق دربارۀ ساقینامه پرداخته است .او در تکمیل تعریف دهخدا از سناقینامنه،
در مقدمۀ پیمانه ذکر کرده« :ساقینامه و مغنّینامه که اجزای یک منظومۀ مستقل را تشکیل می-
دهد ،ابیاتی است خطابی در بحر متقار

مثمّن مقصور یا محذوف که در آن شاعر با خواسنتن

باده از ساقی و تکلیف سرودن و نواختن به مغنّی ،مکنونات خود را دربارۀ دنیای فنانی و بنی-
اعتباری مقام و منصب ظاهری و کجروی چرخ و ناهنجاری روزگار و نگونبختی و بنیوفنایی
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یار و جحای اغیار و دورویی ابناءِ زمان و صحای اهل دل و مذمّت زاهدان ریایی و مانند اینهنا
ظاهر و آشکار میسازد و در ضمن بیان این مطالب ،کلمات حکمتآمیز و نکات عبنرتانگینز
نیز بر آن میافزاید» (گلچین معانی .)2 :2951 ،تعاریف دیگنری از سناقینامنه در کتنا هنا و
مقاالت متعدد مانند انواع شعر فارسی« ،ساقینامه در اد

فارسی» و ...ذکر شده که اغلب آنها

عصاره و اقتباسی است از تعریحی که دهخدا و گلچین معانی ارائنه کنردهانند .بنر اسنا

اینن

تعاریف ،ویژگیهای ساقینامه از این قرار است:
ن منظوم است و غالباً در قالب مثنوی و بحر متقار .
ن شاعر در آن ساقی را مورد خطا

قرار میدهد.

ن زمینۀ عاطحی ن معنایی آن را بیان اندیشههای شاعر دربارۀ موضوعاتی نظیر بیثباتی دنینا و
زمانه ،مذمّت زاهدان ریایی ،دورویی ابنای زمانه ،دعوت به خوشباشی و سخنان حکمنتآمینز
تشکیل میدهد.
بر این اسا  ،غزل نمیتواند در ذیل این ژانر جای بگینرد ،حتنی اگنر از نظنر زمیننههنای
معنایی -عاطحی مشتمل بر مضامین مذکور باشد .به نظر میرسد وجه تمایز ساقینامنه در مقنام
یک ژانر اوالً در قالب آن و ثانیاً در خطا

قرار دادن سناقی اسنت .برخنی شناعران بنه جنای

مثنوی ،در قالب ترجیعبند و ترکیببند ساقینامه سرودهاند .زمینههایی معنایی -عناطحی نمنی-
تواند وجه ممیّز ساقینامه از دیگر ژانرها باشد ،چرا کنه منوارد فنو در بسنیاری از ژانرهنای
غنایی یافت میشود .میتوانیم بگوییم به شرط محقق شدن دو ویژگی دیگر ،این ویژگنی منی-
تواند در احراز هویت ساقینامه یاریرسان باشد.
2ـ .2مالحظات تاریخ ادبیاتی

شاعران عر

جاهلی (مثل عدی بن زید) در اشعار خود به توصیف خمر ،سناقی و منناظر

مربوط به میخواری پرداختهاند و در اشعار عربی و فارسی پس از اسالم (مثل اشعار ابوننوا
و منوچهری دامغانی) نیز مضامین مذکور دیده میشود .این خمریات که غالباً در قالب قصنیده
و در بحرهای مختلف سروده شده ،عاری از محناهیم عارفاننه دربنارۀ اصنطالحاتی ماننند منی،
عشق ،ساغر ،ساقی ،جام و ...است ،در حالی که سناقینامنه غالبناً در قالنب مثننوی و در بحنر
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سروده شده و اصطالحات مذکور در آن در معانی عارفانه به کنار رفتنه اسنت .برخنی

معتقدند که فخرالدین اسعد گرگانی نخستین شاعر فارسیزبانی است که ینک مثننوی در بحنر
متقار

و مشتمل بر مضامین ساقینامه سرود ،ولی از منظومۀ او فقط دو بیت باقی مانده اسنت

(محجو  .)98 -91 :2991 ،نظامی گنجوی بنه پینروی از او ابیناتی را در پاینان داسنتانهنای
اسکندرنامه در مضمون ساقینامه و در خطا

به ساقی سروده است و امیرخسنرو دهلنوی در

آینۀ اسکندری ،خواجنوی کرمنانی در همنای و همنایون و جنامی در سنکندرنامه ،هناتحی در
تمرنامه ،طالب آملی در جهانگیرنامه و برخی از شعرای دیگر شیوۀ نظامی را در سرودن ساقی-
نامه در همان قالب و بحر دنبال کردند .برخی از شعرا ماننند حیناتی گیالننی ،نناظم هنروی و
ناصرعلی سرهندی ،ساقینامهسرایی را در قالب مثنوی ،ولی در بحر هزج ادامه دادند و برخنی
از آنها نیز مانند فخرالدین عراقی ،وحشی بافقی و کامل جهرمی در قالب ترکیببند و ترجیع-
بند طبعآزمایی کردند .نخستین شاعری که پس از فخرالدین اسعد ساقینامۀ خنود را در قالنب
یک مثنوی مجزا و مستقل ،نه در پایان داستانهای دیگر ،سرود ،حافظ شیرازی بود و پس از او
شاعرانی مانند امیدی تهرانی و پرتوی شیرازی در قالبی مستقل و مجنزا بنه سناقینامنهسنرایی
پرداختند.
سرودن ساقینامه از سدۀ  21تا  21رواج بیشنتری یافنت و شناعران متعنددی در آن طبنع-
آزمایی کردند .در اوایل ،ابیات ساقینامه به بیش از  111بیت نمیرسید ،ولی ظهوری ترشنیزی
نخستین شاعری بود که ساقینامهای مشتمل بر  1511بیت سرود .هر چنند اغلنب ابینات اینن
منظومه ربطی به ساقینامه ندارد ،اما در منابع تاریخ ادبیاتی آن را به عنوان ساقینامه میشناسند
(نک :صحا 99/5 :2981 ،و نحیسنی .)115/2 :2911 ،پنس از ظهنوری ،شناعرانی ماننند وحیند
قزوینی ،سالک قزوینی و فانی کشمیری ساقینامهسرایی را در ابیاتی بیش از هنزار بینت ادامنه
دادند ،تا آنجا که بنه روایتنی ،سناقینامنۀ طغنرای مشنهدی  11111بینت داشنته اسنت (ننک:
فخرالزمانی :2911 ،بیستونه -سیوپننج گلچنین معنانی 2 -29 :2951 ،زریننچینان:2955 ،
 592 -585رستگار فسایی.)188 -911 :2991 ،
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2ـ .3سابقۀ تحقیق دربارۀ ساقینامه

در دورۀ صحوی سرودن ساقینامه رواج بیشتری یافت .در اواخنر سندۀ  21مجموعنهای از
مثنویها در موضوعات مختلف به نام انوار االزهار تألیف شد که فصلی از آن به ساقینامنههنا
اختصاص دارد .فخرالزمانی در اوایل سدۀ  22بیش از  51ساقینامه را همنراه بنا شنرح احنوال
شاعران آن ها در تذکرۀ میخانه گرد آورد .پس از او ،همتخان نیز خُمکده را مشنتمل بنر ذکنر
 211ساقینامه تألیف کرد و کوکب بن قمرخان سیحی قزوینی در سال  2111منتخبی از چندین
ساقینامه را در مجمع المضامین خود گنجاند .اهللوردیبیگ در سال  2195چندین ساقینامه را
در بیاض خود ذکر کرد و میر کرمعلیخان تالپور مجموعۀ دلگشا را در سدۀ  29تألیف کرد و
در فصلی از آن به ساقینامهها پرداخت .تذکرۀ میخانه مهمترین منبع دربارۀ ساقینامههاست که

هم مؤلف آن توجه جدی به ساقینامه داشته و هم مصحّح آن ،به گونهای کنه مصنحّح میخاننه
(احمد گلچین معانی) پس از تصحیح آن ،تذکرۀ پیمانه را تألیف کنرد و منتن سناقینامنههنای
نامذکور در میخانه را در آن گنجاند .پس از فخرالزمانی و گلچنین معنانی ،هنر کنس تحقیقنی
دربارۀ ساقینامهها انجام داده ،بیشک متأثر از آن ها بوده است .جدا از فهرستنویسان کتنا -
خانههای متعدد در ایران و خارج که هر کدام نسخی از ساقینامهها را معرفی کردهاند ،کسنانی
مانند علینقی منزوی در مقالۀ «ساقینامههای خطنی» ،آقنابزرگ تهراننی در جلند  21الذریعنه،
احمد منزوی در جلد چهارم فهرست نسخههای خطی فارسی و مصطحی درایتی در جلد ششم
فهرستوارۀ دستنوشتهای ایران (دنا) ،هر کدام در ذیل کلمۀ ساقینامه به معرفی نسخ خطی
آن پرداختهاند که برخی از آن ها سرودۀ شاعرانی است که منتن آنهنا در دو تنذکرۀ میخاننه و
پیمانه ذکر شده و برخی ساقینامههایی است که در دو تذکرۀ مذکور ثبت نشده و در این مقاله
به آن ها میپردازیم .عالوه بر آثار مذکور ،تحقیقات و کتب دیگری نیز دربارۀ ساقینامنههنا در
دوران معاصر نوشته شده که اغلب آن ها دربارۀ ساقینامهها و ساقینامهسرایانی است که در دو
تذکرۀ میخانه و پیمانه ذکر شده است برخی از آن ها عبارتند از :خُنمخاننه تنألیف محمندعلی
صادقی در سال  ،2991تذکرۀ ساقینامهسرایان آذربایجان تألیف میرهندایت حصناری در سنال
 ،2981ساقینامه در شعر فارسی تألیف احترام رضایی در سال  ،2988انواع شعر فارسی تألیف
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منصور رستگار فسایی در سال  2991و سنیری در سناقینامنههنا ،مطنر نامنههنا و ...تنألیف
غالمرضا یأسیپور در سال  .2988همچنین مقاالتی نیز در ارتباط با ساقینامه نوشنته شنده کنه
برخی از آن ها عبارتند از« :ساقینامه در اد

فارسنی» نوشنتۀ غالمرضنا زریننچینان در سنال

« ،2955مالحظاتی در ساختار ساقینامه با تأکید بر دو نمونۀ گذشته و معاصر» نوشنتۀ مننوچهر
جوکار در سال « ،2985ساقینامههنا در اد

فارسنی» نوشنتۀ شنهرزاد شنیدا در سنال -2985

« ،2985تبیین حقایق عرفانی و معرفتشناسی در ساقینامههای اد

فارسی» نوشتۀ سنیداحمد

حسینی کازرونی در سال  2985و «ساقینامهها نزدیکترین نوع ادبی به رباعیات خیام» نوشنتۀ
محمد آزادمظهری در سال  ،2988که هیچکدام از آن ها مشابه و مرتبط با موضوع و هدف اینن
مقاله نیست.
2ـ .4بررسی انتقادی ساقینامه در فهرستهای نسخ خطی
2ـ4ـ .1انتسابات نادرست ساقینامه

از جمله منظومات خطی موجود ،اشعاری است که فهرستنویسان آن ها را اشتباهاً به عنوان
ساقینامه به برخی از شاعران نسبت دادهاند .اشعار زیر از این نوع است:
 شعری در پایان کلیات اشعار انوری موجود در کتابخانۀ مجلنس شنورا (ش  )1981/9بناکتابت سدۀ  29به عنوان ساقینامه به انوری ابیوردی (م )585 .نسنبت داده شنده (راسنتکنار،
 19 /8 :2919منزوی ،)1852 /1 :2952 ،ولی پس از مراجعه به عکس نسخه ،روشن شند کنه
این شعر به مطلعِ «حریحی که این نیلگون خم از اوست /شنرا

طهنور و سنقاهم از اوسنت»

استنساخ شده و این ساقینامه از آنِ امیدی تهرانی (م )111 .است که متن آن در میخانه (:2911
 )218ثبت شده و چون در صححات پایانی کلیات اشعار انوری کتابت شنده ،فهرسنتنویسنان
اشتباهاً آن را سرودۀ انوری قلمداد کردهاند.
 شعری در کتابخانۀ مجلس شورا (ش  )8181/55با کتابت سدۀ  22به عنوان ساقینامه بنهقطران تبریزی (م )155 .نسبت داده شده (طباطبایی بهبهانی 111 :2985 ،درایتنی،8/5 :2981 ،
 ،)22ولی پس از مراجعه به عکس نسخه ،روشن شد که هر چند کاتب نسخه اینن شنعر را بنا
عنوان «ساقینامۀ حکیم قطران» و به مطلعِ «دال تا به کی بینوایی کشم /مالمنت ز زهند رینایی
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کشم» استنساخ کرده و فهرستنویسان نیز از او تبعیت کردهاند ،ولی  21بیت اول آن ،همان 21
بیت نخست ساقینامهای است که گلچین معانی از اواخر شاهنامۀ شاه اسماعیل سنرودۀ قاسنم
گنابادی در پیمانه ( )191 :2951ذکر کرده و بقیۀ ابیات ،همان ابیات  11به بعد قصیدۀ خاقنانی
به مطلعِ «صبح چون زلف شب براندازد /مرغ شب از طر

پر اندازد» است (خاقانی شنروانی،

.)12-11 :2991
 شعری در دارالکتب قاهره (ش  )11به مطلعِ «ساقیا برخیز و در ده جام را /خاک بنر سنرکن غم ایام را» به عنوان ساقینامۀ حافظ شنیرازی ثبنت شنده (مبشنر طنرازی111/2 :2155 ،
منزوی ،)1855-1855/1 :2952 ،حال آن که بیت فنو مطلنع یکنی از غزلینات حنافظ اسنت
(حافظ شیرازی )21 :2989 ،و ساقینامۀ حافظ در میخانه ( )11 :2911با مطلعِ «سنر فتننه دارد
دگر روزگار /من و مستی و فتنۀ چشم یار» ذکر شده و متن تمنام نسنخ خطنی آن بنا محتنوای
میخانه برابر است (نک :منزوی 1855/1 :2952 ،درایتی.)8/5 :2981 ،
 -شعری در کتابخانۀ مجلنس شنورا (ش )29598/1بنه مطلنعِ «از صندای نالنۀ نناقو

در

تصدیق او /عارفان را استماع لحظ اشهد میرود» به عنوان ساقینامۀ شانی تکلو (م )2119 .ثبت
شده (صدرایی خنویی 111 ،21/99 :2999 ،درایتنی )22/5 :2981 ،ولنی پنس از مراجعنه بنه
عکس نسخه ،روشن شد که شعر مذکور همراه با دو شعر دیگر در قالب قصیده سروده شده و
هیچیک از آن ها عنوان و محتوای ساقینامه ندارد (نک :شانی تکلو.)1-5 :2911 ،
 ابیاتی موجود در کتا خانۀ مجلس شورا در  21صححه به مطلعِ «بیا ساقی به جنامی کننشبم روز /به آبی سرخ قندیلم برافروز» در خالل کلیات اشعار عماد فقینه کرمنانی (م )999 .بنا
شمارۀ  29521هست که فهرستنویسان آن را به عنوان ساقینامۀ عماد ثبت کردهاند (صندرایی
خویی 21/99 :2999 ،درایتی ،)8/5 :2981 ،در حالی کنه پنس از مراجعنه بنه عکنس نسنخه،
روشن شد که  21صححۀ مذکور از جمله ابیات اوایل طریقتنامۀ عماد است که شاعر مطابق با
شیوۀ نظامی در اسکندرنامه ،پس از سرودن ابیاتی ،دو بیت در خطا

به ساقی سروده و جمعناً

 98بیت در آن گنجانده ،ولی فهرستنویسان با دیدن ابیاتی که در خطا

به ساقی سروده و به

رنگ قرمز کتابت شده ،فوراً این  21صححه را یک مثنوی جدای از طریقتنامه دانسته و نام آن
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را ساقینامه گذاشتهاند ،در حالی که شاید بتوانیم  98بیت مذکور را ساقینامۀ غیر مستقل عماد
بنامیم ،ولی کل  21صححه را نمیتوانیم.
 حکایتی منظوم از وحشی بافقی (م )112 .در خالل جنگی موجنود در کتابخاننۀ مجلنسشورا (ش  )5115/59کتابت شده که فهرستنویسان آن را نیز به عنوان ساقینامۀ وحشی ثبنت
کردهاند (حائری 991/29 :2918 ،منزوی 1811/1 :2952 ،درایتی ،)21/5 :2981 ،ولی پنس از
مراجعه به عکس نسخه ،روشن شد که فهرستنویسان با دیدن دو بیت «بیا ساقی آن آ

جان-

بخش را /فراغتفزای روانبخش را /به من ده کنه آرام جنانم شنود /غنذابخش روح و رواننم
شود» که در پایان حکایت کتابت شده و در خطا

به ساقی است ،کل حکاینت را سناقینامنۀ

وحشی پنداشتهاند.
 دو نسخه از ساقینامههای امیدی تهرانی (م )111 .و عرفی شیرازی (م )111 .در کتابخانۀمجلس شورا (ش  1911/55و  )182/1نگهداری میشود که از ابیات مینانی بنه بعند استنسناخ
شدهاند و مطلع ابیات موجود از ساقینامۀ امیدی بیت «بیا ساقی آن تلخ شیرینگوار /که شیرین
کند تلخی روزگار» است و مطلع ابیات موجود از ساقینامۀ عرفی بیت «بیا ساقی این تشنگی را
بسنج /پس از آرزوی دل ما مرنج» .فهرستنویسان این دو بیت را به عنوان مطلع ساقینامههای
امیدی و عرفی ثبت کنردهانند (راسنتکنار 999 ،91-99/8 :2919 ،مننزوی،1852/1 :2952 ،
 ،)1891در حالی که پس از مراجعه به ساقینامۀ امیدی و ساقینامنۀ عرفنی در میخاننه (:2911
 )111 ،218و سنجش آن ها با متن اغلب نسخ خطی ،روشن شد که محتوای اغلب نسخ خطنی
هر دو ساقینامه با محتوای میخانه برابر است (ننک :مننزوی 1891 ،1852/1 :2952 ،درایتنی،
 )21 ،1/5 :2981و بیتی که به عنوان مطلع ساقینامۀ امیدی ذکر شده ،نهمنین بینت سناقینامنۀ
امیدی است و بیتی که به عنوان مطلع ساقینامۀ عرفی ثبت شنده ،هحندهمین بینت سناقینامنۀ
عرفی است .این خطا ناشی از آن است که کاتبان نسخ خطی برخی از ساقینامههنا را از ابینات
میانی به بعد کتابت کرده و اوایل آن ها را حذف کردهاند و فهرستنویسان که از مطلع سناقی-
نامهها آگاهی نداشتهاند ،بیت اول همان ساقینامۀ ناقص را مطلع ساقینامه ثبنت کنردهانند ،در
حالیکه آن بیت مطلع نبوده است (برای آگاهی بیشتر دربارۀ حذف ابیات اولیۀ ساقینامۀ امیدی
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در نسخ دیگر نک :نسخ ش  1995/5و  225/2موجود در کتابخانۀ مجلس شورا و برای حنذف
ابیات ساقینامۀ عرفی در نسخ دیگر نک :منزوی.)1891/1 :2952 ،
 ساقینامهای در کتابخانۀ مجلس شورا (ش  )8151/22به مطلنعِ «دال پنرده بنردار از رویکار /به مستی بدر پردۀ روزگار» به منال پرتنوی نسنبت داده شنده (حسنینی اشنکوری:2988 ،
 52/18درایتی ،)29/5 :2981 ،در حالی که سرایندۀ آن همان پرتوی شنیرازی (م )118 .اسنت
که ساقینامۀ او به مطلع فو در میخانه ( )219 :2911ذکر شده اسنت .سناقینامنۀ دیگنری در
همان کتابخانه (ش  95ط) به مطلعِ «بهار است و من مست و دل در خمار /برو ساقیا سناغری
می بیار» به شاعری با تخلص مرشد نسبت داده شده (حنائری 55/11 :2991 ،درایتنی:2981 ،
 ،)25/5در حالی که او همان مرشد بروجردی (م )2191 .است که ساقینامۀ او به مطلنع فنو
در میخانه ( )519 :2911ثبت شده است .متن تمام نسخ اینن دو سناقینامنه بنا یکندیگر برابنر
است ،ولی نام سراینده در برخی از نسخ کمی متحاوت کتابت شده و فهرسنتنویسنان نینز بنه
دلیل ناآشنایی با متن ساقینامه و مشخصات دقیق سرایندۀ آن ،سرایندۀ تازهای بنرای ایننگوننه
نسخ معرفی کردهاند.
 دو ساقینامه در کتابخاننۀ مجلنس شنورا (ش  991/5ط و  )21211/21بندون ذکنر ننامسراینده ثبت شده (حائری 51/19 :2995 ،صندرایی خنویی 191/98 :2999 ،درایتنی:2981 ،
 ،)29/5در حالی که پس از مراجعه به عکس نسنخههنا ،روشنن شند کنه سنرایندۀ نسنخۀ اول
شرفزرد تبریزی (م )2125 .است که ساقینامۀ او به مطلعِ «دریغا ز یاران خاکینهاد /که رفتند
از این خاکدان همچو باد» در پیمانه ( )155 :2951ضبط شده و سرایندۀ نسخۀ دوم شاعری بنا
تخلص «فرحی» است که مطلع ساقینامۀ او بیتِ «اال ای دل فارغ از ننگ و نام /چو شند صنبح
برگیر خورشید جام» است.
 در مجمعالحصحا ( )99/1 :2991شعری به مطلعِ «جوانی و پیری بهار است و دی /ننه آندی که باشد بهارش ز پی» به عنوان ساقینامه به سلمان ساوجی (م )998 .نسنبت داده شنده و
برخی مطلع آن را بیت «بیا ساقیا مجلس عشرتی /بیارای در بهترین صنورتی» ضنبط کنردهانند
(یاسمی ،بی تا 225 :وفایی :2981 ،سنیوشنش آقنابزرگ تهراننی 218 /21 :2955 ،مننزوی،
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الهور (ش / VI 281

 )591 Piنیز معرفی شده اسنت (مننزوی 111/9 :2955 ،و همنو .)1892/1 :2952 ،بنه عقیندۀ

گلچین معانی ( ،)29 ،9 :2951انتسا این ساقینامه به سلمان ناشنی از سنهو کاتنب مجمنع-
الحصحاست که فرا نامۀ سلمان را ساقینامه نوشته و رشید یاسمی نیز بدون مراجعه به فنرا -
نامه آن را پذیرفته است .پس از مراجعه به نسخ چاپی فرا نامۀ سنلمان روشنن شند کنه بینتِ
مذکور در هیچیک از چاپهای فرا نامه (تصحیح مهرداد اوستا و عبا علی وفایی) ذکر نشده،
ولی  29بیت مذکور در مجمعالحصحا همان ابیات آغازین فرا نامه است .هدایت این  29بینت
را به شیوۀ فخرالزمانی از فرا نامۀ سلمان برگزیده و آن را ساقینامه نامینده ،ولنی در حقیقنت
این ابیات را نمیتوان ساقینامه دانسنت جنز اینن کنه در موضنوع حسنرت بنر عمنر رفتنه و
ناپایداری زندگی سروده شده و مناظرۀ بلبل و پروانه نیز به آن افزوده شده است (ننک :سنلمان
ساوجی.)111 ،191 :2999 ،
2ـ4ـ .2ساقینامههای نویافته در فهرستهای نسخ خطی
 .1-2-4-2ساقینامههای نویافتهای که متن آن ها مطالعه و با معیارهای ساقینامه مطابقت داده
شده و در دو تذکرۀ میخانه و پیمانه مذکور نیست .این ساقینامهها پس از جستوجو در فهرسنت-
های نسخ خطی کتابخانههای ایران و خارج از ایران یافت شده و عبارتند از:

 ساقینامۀ روحاالمین اصنحهانی (م -)2119 .در خنالل لیلنی و مجننون او -در کتابخاننۀمجلس شورا با شمارۀ  1591و به مطلعِ «ساقی قدحی که در خمارم /بیتر

بنده کنه رازدارم»

(درایتی.)2252/8 :2981 ،
 ساقینامۀ بدیع (سرایندۀ سدۀ  )22در کتابخانۀ مجلس شورا بنا شنمارۀ  29119/95و بنهمطلعِ «الهی به مستانِ مستانِ مست /که پا را ندانند سنر را ز دسنت» (صندرایی خنویی:2999 ،
.)981/95
 ساقینامۀ والی (سرایندۀ سدۀ  )22در کتابخانۀ مجلس شورا با شمارۀ  211/1و بنه مطلنعِ«دال گوشهای گیر چون چشم یار /سر از گوشهگیری به مستی برآر» (حائری-155/12 :1599 ،
.)151
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 ساقینامۀ نقی بروجردی (سرایندۀ سدۀ  )21در کتابخانۀ مجلس شورا با شمارۀ 29922/1و به مطلعِ «بیا ساقی بیا ای مایل ناز /بیا ای چشم ساغر بر رخت باز» (صدرایی خنویی:2999 ،
.)198 /99
 ساقینامۀ شریف تبریزی (م )155 .در کتابخانۀ مجلس شنورا بنا شنمارۀ  8181/91و بنهمطلعِ «خواهم که ز میخانه شبی بیخبر آینم /آسنوده ز اندیشنۀ هنر رهگنذر آینم» (طباطبنایی
بهبهانی.)112-111 :2985 ،
 قانع تتوی (م )2119 .به مطلعِ «چه دارد غم از گردش روزگار /کنه سناغر کشند موسنمنوبهار» (منزوی.)2252/8 :2955 ،
 اشرا مراغی (م )2295 .به مطلعِ «سروشی خاست دوش از مححل جان /که اندر شهربندذات انسان» (موسوی مراغی.)89 :2981 ،
 حزین الهیجی (م )2281 .به مطلعِ «ساقی ز منی موحداننه /ظلمنتبنرِ شنرک از میاننه»(حزین الهیجی.)511-519 :2991 ،
 هاتف اصحهانی (م )2218 .به مطلعِ «ای فدای تو هم دل و هم جان /وی نثار رهت همینو همان» (هاتف اصحهانی.)11 :2911 ،
 .2-2-4-2ساقینامههای نویافتۀ دیگری که در دو تذکرۀ میخانـه و پیمانـه مـذکور نیسـت و
هرچند امكان دسترسی به متن کامل آن ها نبود ،ولی بر اساس گفتههای فهرسـتنویسـان ،تعـداد
ابیات ،مطلع و محتوای آن که مطابق با ویژگیهای ساقینامه است ،میتوان آن هـا را سـاقینامـه
نامید:

 ساقینامۀ اهلی ترشیزی (م )191 .در کتابخانۀ ملک با شمارۀ  5185/18و به مطلنعِ «بهناراست بی می حرام است زیست /بنر احنوال زهناد بایند گریسنت» (افشنار و دیگنران:2951 ،
.)211/8
 ساقینامۀ مشرقی شیرازی (زنده تا  )2121در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهنران بنا شنمارۀ 9151/1و به مطلعِ «آمدم از عالم عزلت به گوش /کز خم وحدت قدح می بنوش» (دانشپژوه،
.)1111/22 :2911
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 ساقینامۀ نائی (سرایندۀ سدۀ  )22در کتابخانۀ بودلینان آکسنحورد بنا شنمارۀ  2119و بنهمطلعِ «بیا ساقیا کز برای فتوح /سر خمّ وحدت گشاد او صبوح» (ساخائو.)991/2 :2881 ،
 ساقینامۀ نظر (سرایندۀ سدۀ  )22در کتابخانۀ بودلیان آکسحورد با شمارۀ  2112و به مطلعِ«دال تیره منشین که آید بهار /به مستی سر از جیب کلحت برآر» (همان.)959 :
 ساقینامۀ نظامالدین احمد آگاه (زنده تا  )2295در کتابخانۀ بودلیان آکسنحورد بنا شنمارۀ 2299و به مطلعِ «به نام خدایی که خُم آفرید /در روح از جنوش صنهبا دمیند» (همنان-921 :
.)929
 ساقینامۀ عیانی (سرایندۀ سدۀ  )22در کتابخانۀ ایندیا آفیس انگلستان با شمارۀ  2189/9وبه مطلعِ «بیا ای که عمرت به غحلت گذشت /ز من گوش کن ینک دم اینن سرگذشنت» (اتنه،
.)821/2 :2119
 ساقینامۀ واضح ساوجی (م )2218 .در کتابخانۀ ایندیا آفنیس انگلسنتان بنا شنمارههنای 2515و  2591/5و مطلعِ «به هشیار مستی که تاک آفرید /به هر بنرگش افسنون نشنئت دمیند»
(همان.)111 ،129 :
 ساقینامۀ واال بدخشی (زنده تا  )2191در کتابخانۀ بنگال با شمارۀ  192و بنه مطلنعِ «بنهنامی کز او باده مستی گرفت /ز شوقش عدم رنگ هسنتی گرفنت» (مننزوی-1811/1 :2952 ،
.)1881
 -ساقینامۀ فتوت (سرایندۀ سدۀ  )21در کتابخانۀ انجمن ترقی کراچنی بنا شنمارۀ 1

ف

 19و به مطلعِ «خدایی که جان مست صهبای اوست /می مستی دل به مینای اوست» (مننزوی،
.)2115/8 :2955
 ساقینامۀ محمدرفیع بناذل مشنهدی (م )2219 -2211 .در کتابخاننۀ دانشنگاه الهنور بناشمارۀ  O-221 /9911و به مطلعِ «بده ساقی آن جام رخشنان چنو خنور /کنه داری ز یناقوت
حل( »...همان.)2158 :

سال چهل و هشتم
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 سنناقینامنۀ تسننلی (زنننده تننا  )2282در کتابخاننۀ مننوزۀ ملنی کراچنی بننا شننمارۀ -125 N.M.151و به مطلعِ «شوم سرخوش از حمد یزدان پاک /که آ

طوی ریخت در جوی پاک»

(همان.)2291 :
 ساقینامۀ فدوی (سرایندۀ سدۀ  )21در کتابخانۀ امیرالمؤمنین نجف با شنمارۀ  2958و بنهمطلعِ «به نام حکیمنی کنه دل رام اوسنت /منه و مهنر درد تنه جنام اوسنت» (مننزوی:2952 ،
.)1882/1
 ساقینامۀ صافی (سرایندۀ سدۀ  )21در کتابخانۀ ملک با شمارۀ  5159/55و به مصراع اولِ«بهار است و ساقی هوای می( »...افشار و دیگران.)219/1 :2992 ،
 ساقینامۀ میر عسکری عاقلخان رازی (م )2218 .در کتابخانۀ بودلیان آکسحورد با شمارۀ 2218/9و به مصراع اولِ «دال صبح شادی است چون خحتهای» (ساخائو.)915/2 :2881 ،
 ساقینامۀ نشمی (سرایندۀ سدۀ  )21در کتابخانۀ بودلیان آکسحورد بنا شنمارۀ  2112و بنهمصراع اولِ «به نام یکی جاندهِ جانستان» (همان.)958 :
 ساقینامۀ موجود در کتابخانۀ ملک با شنمارۀ  1592/51و مطلنع «بنه ننام سناقی میخاننۀعشق /به جوشآرندۀ خمخانۀ عشق» (افشار و دیگران.)21/8 :2951 ،
 ساقینامۀ موجود در کتابخانۀ مرعشی قم با شمارۀ  21595/9و مطلع «الهی به سنرجوشخمّ الست /که دارد به لب زو کحی را که هست» (مرعشی نجحی.)221/91 :2989 ،
 .3-2-4-2ساقینامههای نویافتۀ دیگری که در دو تذکرۀ میخانه و پیمانه مذکور نیست و فقط
فهرستنویسان آن ها را ساقینامه نامیدهاند .چون امکان دسترسی به متن کامنل ینا مطلنع و حنداقل
مشخصات آن ها نبود تا با خصوصیات ساقینامه مطابقت داده شود ،فعالً به گحتۀ فهرستنویسان اکتحنا
شده ،ولی در انتسا

ساقینامه به آن ها تردید است:

 ساقینامۀ سالک یزدی (م 2155 .یا  )2189در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران بنا شنمارۀ( 9198دانشپژوه.)1151/22 :2911 ،
 ساقینامۀ کاشف اصحهانی (زنده تا  )2181در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران با شمارۀ /1( 1191همان.)2812/21 :

جستارهای ادبی (ادبيات و علوم انسانی سابق)
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 ساقینامۀ محمدباقر خلیل کاشی (م )2182 .در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران با شنمارۀ( 9515همان.)1591/21 :
 ساقینامۀ شاعری با تخلص یحیی (سرایندۀ سدۀ  )22در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهنرانبا شمارۀ ( 1155/2همان.)2855 -2855/21 :
 ساقینامۀ جوهری (سرایندۀ سدۀ  )21در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران با شنمارۀ 1892(همان.)1119/22 :
 دو ساقینامه از شاعری با تخلص سالک (سرایندۀ سدۀ  )21در کتابخانۀ مرکزی دانشنگاهتهران با شمارۀ ( 9181همان.)9851/21 :
 ساقینامۀ خواجه بصیر (سرایندۀ سدۀ  )21در کتابخانۀ ملی تهنران بنا شنمارۀ 1559-1/1(انوار.)191/5 :2951 ،
 ساقینامۀ هاللی جغتایی (م )195 .در کتابخانۀ ملی تهران با شمارۀ ( 1559/1همان). ساقینامۀ عزلتی خلخالی (م )2151 .در کتابخاننۀ شناهچنراغ شنیراز بنا شنمارۀ 529/25(درایتی.)181/5 :2981 ،
 ساقینامۀ مخلص بروجردی (سرایندۀ سدۀ  )22در کتابخاننۀ مرعشنی قنم بندون شنماره(همان.)992 :
 ساقینامۀ شعیب جوشقانی (سرایندۀ سدۀ  )22در کتابخانۀ ملک با شمارۀ ( 1111/1افشارو دیگران.)911/1 :2951 ،
 ساقینامۀ فایض کرمانی (سرایندۀ سدۀ  )21در کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات دانشنگاه تهنرانبا شمارۀ ( 218/1حجتی و دانشپژوه.)51/2 :2915 ،
 ساقینامۀ نحعی (زنده تا  )2191در کتابخانۀ ملی پاریس با شنمارۀ ( 2881بلوشنه:2121 ،.)982/9
 ساقینامۀ منشی ژسوانت رای (زنده تا  )2211در کتابخانۀ ایندیا آفیس انگلستان با شمارۀ( 2515اته.) 129/2 :2119 ،

سال چهل و هشتم
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 ساقینامۀ هاشم نقشبندی (زنده تنا  )2155در کتابخاننههنای اینندیا آفنیس انگلسنتان وپادشاه اودۀ هند با شمارههای  1818/5و ( 151اته 2591/2 :2119 ،اسپرنگر.)111/2 :2851 ،
 ساقینامۀ موجود در کتابخانۀ مجلس شورا با شمارۀ  28191ض (درایتی.)25/5 :2981 ، ساقینامۀ موجود در کتابخانۀ مجلس شورا با شمارۀ ( 1189/8طباطبایی بهبهنانی:2985 ،.)112
 ساقینامۀ موجود در کتابخانۀ مجلس شورا با شمارۀ ( 1992راستکار.)98/8 :2919 ، ساقینامۀ موجود در کتابخانۀ ملک با شمارۀ ( 1585/9افشار و دیگران.)92/8 :2951 ، ساقینامۀ موجود در کتابخانۀ ملک با شمارۀ ( 5189/29همان.)211 : ساقینامۀ موجود در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهنران بنا شنمارۀ ( 2119/15داننشپنژوه،.)212/8 :2991
 -ساقینامهای در کتابخاننۀ سنلطنتی تهنران بنا شنمارۀ  591منسنو

بنه شناعری بنه ننام

سیداشرف (بیانی ،بیتا )118 :که احمد منزوی ( )1851/1 :2952احتمنال داده کنه سیداشنرف
همان اشرف مازندرانی (م )2225 .است که ساقینامۀ او در پیمانه ( )15 :2951ذکر شده است.
 ساقینامۀ ناصر بخاری (م )999 .در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران بنا شنمارۀ -981/21عکسی (دانشپژوه 511/2 :2918 ،منزوی 1889/1 :2952 ،درایتی.)8/5 :2981 ،
 ساقینامۀ شاه نعمتاهلل ولی (م )81 .در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران با شمارۀ 9898/5(دانشپژوه 819/25 :2959 ،درایتی.)8/5 :2981 ،
 ساقینامۀ داعی شیرازی (م )891 .در کتابخانۀ ایندیا آفیس انگلستان با شمارۀ  2118و بنهمطلعِ «الحمد لواهب االنابه /و الشکر لمن له االجابه» (اته.)912-911/2 :2119 ،
 ساقینامههای امیر علیشیر نوایی (م )115 .به نقل از فهرست نسخ خطی تاشکند (،118/1( )125تهرانی 229/21 :2955 ،منزوی.)19 :2991 ،
 ساقینامۀ سنایی غزنوی (م )595 .به نقل از فهرست نسنخ خطنی تاشنکند ( )99/1و بنهمطلعِ «به نام آن که کرد از راه احسان /صراحی بدن را پر می جنان» (تهراننی218/21 :2955 ،
منزوی 11 :2991 ،منزوی.)1892-1891/1 :2952 ،

جستارهای ادبی (ادبيات و علوم انسانی سابق)
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 ساقینامۀ غواصی یزدی/خراسانی (م( )151 .منزوی.)581/9 :2955 ، ساقینامۀ ساعی (زنده تا ( )2181همان.)112 : ساقینامۀ باقی باهلل (م( )2121 .منزوی.)92/2 :2951 ،2ـ4ـ .3بررسی انتقادی ساقینامه در منابع تذکرهای و کتابشناسی

2ـ4ـ4ـ .1بررسی دو تذکرۀ میخانه و پیمانه

عالوه بر فهرستهای نسخ خطی و تذکرۀ میخانه که در آنها بیشتر از منابع دیگر به ساقی-
نامه پرداخته شده ،گلچین معانی نیز برخی از ساقینامههنای نامنذکور در میخاننه را در تنذکرۀ
پیمانه معرفی و ضبط کرده است .این ساقینامهها گاه بسیار خالصه و تنها در یک جمله معرفی
شدهاند .برخی از این ساقینامهها در مقدمۀ پیمانه ( )5-91 :2951با تکیه بر ذکر نام شاعران ینا
مطلع ساقینامهها معرفی شده و هیچ اطالعاتی دربارۀ نسخ آنها ذکر نشده است .از آنجایی که
آگاهی دربارۀ متن و مکان نگهداری نسخ این ساقینامنههنا بنرای پژوهشنگران اینن ژاننر الزم
است ،ذیالً به معرفی ساقینامههایی که گلچین معانی آنها را مختصراً نام بنرده منیپنردازیم و
پس از آن اطالعات تکمیلی دربارۀ هر ساقینامه را ذکر میکنیم:
 ساقینامۀ اهلی شیرازی (م :)111 .چاپ شده در خنالل کلینات اشنعار اهلنی در هیئنتچندین رباعی (اهلی شیرازی.)551-559 :2911 ،
 ساقینامۀ حیدر کلوچ (م :)158 .تصحیح شده در خالل پایاننامۀ خانم سارا کُنرد (:2981 )285با عنوان «تصحیح دیوان حیدر کلوچ هروی شاعر نیمۀ قرن دهنم هجنری» در دانشنکدۀ
ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد.
 ساقینامۀ حیرتی (م :)152 .احتماالً در خالل اشعار حیرتی موجنود در کتابخاننۀ مرکنزیدانشگاه تهران و کتابخاننۀ گلپایگنانی قنم (ش  8955و ( )59-225-8115داننشپنژوه:2951 ،
 221/29صدرایی خویی و دیگران )2891/1 :2988 ،یا در البهالی مثننوی کتینب معجنزات او
که به عنوان پایاننامۀ کارشناسی ارشدِ آقای روحاهلل مهدیه در سال  2981در دانشگاه پینام ننور
اصحهان تصحیح و دفاع شده.
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بررسی انتقادی ساقینامه در ...

51

 ساقینامۀ فضولی بغدادی (م :)195 .چاپ شده در خالل کلیات اشعار فضنولی (فضنولیبغدادی.)591 :2151 ،
 ساقینامۀ نظمی تبریزی (زنده تا  :)2111در خالل نسخهای خطنی موجنود در کتابخاننۀشیرانی الهور با شمارۀ ( 129/1حسین.)212/2 :2158 ،
 ساقینامۀ والهی قمی (م .اوایل سدۀ  :)22در خالل دو نسخۀ خطی موجنود در کتابخاننۀآستان قد

رضوی با شمارۀ  21182/9و کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران بنا شنمارۀ  1518بنه

مطلعِ «دال مستیام را نباشد حسا  /که چون نشئه پیدا شدم از شرا » (فاضل هاشنمی:2981 ،
 111/29دانشپژوه.)2119/1 :2911 ،
 ساقینامۀ اوحدی بلیانی (م :)2111 .در خالل نسخهای خطنی بنه ننام «نشنأه بنیخمنار»موجود در کتابخانۀ بودلیان آکسحورد (منزوی.)1852/1 :2952 ،
 ساقینامۀ امانی هندی (م :)2119 .در خالل نسخهای خطنی موجنود در کتابخاننۀ اینندیاآفیس با شمارۀ ( 2592اته.)859-858/2 :2119 ،
 ساقینامۀ ظحرخان احسن تربتی کشمیری (م :)2199 .در خالل نسخهای خطی موجود درکتابخانۀ بانکیپور با شمارۀ ( 911اصلح.)92/2 :2159 ،

 ساقینامۀ ناصرعلی سرهندی (م :)2218 .چاپ شده در خالل مثننوی نقناش و صنورتناصرعلی (سرهندی.)192 :2991 ،

برخی دیگر از ساقینامههایی که گلچین معانی متن آن ها را در پانویس میخانه و متن پیمانه
ضبط کرده ،ساقینامههایی است که یا نسخ دیگری از آنها با ابیات بیشتری به تازگی شناسایی
شده و یا ساقینامۀ دومی نیز از برخی شاعران در البهالی نسخ خطی یافت شده که عبارتند از:
 ساقینامۀ قاسم سمنانی (سرایندۀ سدۀ  :)22اینن سناقینامنه در پیماننه ( )129 :2951بنااستحاده از محافل المؤمنین در  51بیت ثبت شنده ،در حنالی کنه دو نسنخه از آن در کتابخاننۀ
مجلس شورا و کتابخانۀ ملک (ش  21211/1و  )2191/18نگهداری میشود (صدرایی خنویی،
 288/98 :2999افشار و دیگران )118/5 :2959 ،که هر دو نسخه حاوی ابیات بیشتری از اینن
ساقینامه است و نسخۀ اول  292بیت دارد.
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 ساقینامههای میرزا محمدطاهر آشنا (م :)2182 .متن یکی از ساقینامههای آشنا در پیمانه( )91 :2951ضبط شنده ،در حنالی کنه دو سناقینامنۀ دیگنر از او در کتابخاننۀ اینندیا آفنیس
(ش )2585نگهداری میشود (اته )859/2 :2119 ،و نسخهای از دیوان اشعار او نیز در کتابخانۀ
مرکزی دانشگاه تهران (ش  )9952موجود است (دانشپژوه )511/25 :2959 ،که احتمناالً اینن
دیوان مشتمل است بر دو ساقینامۀ نویافتۀ آشنا.

 ساقینامۀ قدسی مشهدی (م :)2155 .این ساقینامه در قالب ترجیعبند در پانویس میخانه( )815 :2911به عنوان ساقینامۀ قدسی ضبط شده ،در حالی که قدسی ساقینامۀ دیگر خود را
به پیروی از نظامی در اسنکندرنامه ،در خنالل ابینات ظحرنامنۀ شناهجهنانی گنجاننده (قدسنی
مشهدی )12 :2995 ،و نسخی از این ساقینامه در کتابخانۀ مرکز دایرةالمعارف بنزرگ اسنالمی
(منزوی ،)299/1 :2989 ،کتابخانۀ دانشگاه پنجا

الهور (همان )2151/8 :2955 ،و کتابخاننه-

های بودلیان آکسحورد ،ایندیا آفیس انگلستان و ملنی پناریس (همنان )1889/1 :2952 ،معرفنی
شده است .ناگحته نماند مطلع این نسخهها با یکدیگر متحاوت است و احتمال دارد کنه همگنی
اجزایی از ظحرنامۀ شاهجهانی باشد.

 ساقینامۀ قاسمی گنابادی (م :)181 .دو ساقینامۀ قاسنمی کنه برگرفتنه از شناهنامۀ شناهاسماعیل او بوده ،در میخانه ( )299 :2911ثبت شده ،ولی قاسمی جز آن ها ،چهنار سناقینامنۀ

دیگر نیز در خالل مثنویهای خود به نظم درآورده که یکی از آن ها در خالل شناه طهماسنب-
نامه ،یکی در خالل شاهرخنامه و دوتا در خالل زبدةاالشعار جای دارد (اختیاری.)51 :2911 ،
 ساقینامۀ ادهم آرتیمانی (م :)2151 .متن این ساقینامه در پیمانه ( )82 :2951ضبط شده،ولی نام او در برخی از فهرستهای نسخ خطی به اشکال متحاوت ثبت شده است (نک :دانش-
پژوه 1111/25 :2915 1155/22 2115/1 521/2 :2918 ،حائری 991/29 :2918 ،طباطبایی
بهبهننانی 112 :2985 ،سنناخائو 115/2 :2881 ،دانننشپننژوه و علمنی انننواری ،بنیتننا199/2 :
آقابزرگ تهرانی 219/21 :2955 ،منزوی 11 :2991 ،منزوی 1858/1 :2952 ،درایتنی:2981 ،
 .)29/5برخی از منابع ،بیتِ «دماغم ز میخانه بویی شنید /حذر کن که دیوانه هویی شنید» را در
زمرۀ ابیات ساقینامۀ ادهم دانستهانند (آزاد بلگرامنی 81/2 :2121 ،مننزوی،)1858/1 :2952 ،
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این بیت به ادهم نادرست است ،زیرا این بیت از ابیات ساقینامۀ رضی آرتیمنانی،

پدر ادهم ،است که متن آن در میخانه ( )112 :2911ثبنت شنده اسنت .از طرفنی در فهرسنت
کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران ( )2115/1 :2911نسخهای از ساقینامۀ ادهنم (ش )1512/291
معرفی شده و فهرستنویس آن معتقد است که این نسخه به خط خود شاعر اسنت و در سنال
 2285نوشته شده ،ولی همانگونه که در ابتدای اینن مندخل ذکنر شند ،ادهنم در سنال 2151
درگذشته و تاریخ کتابت نسخۀ مذکور ،یک سده پس از فوت اوست.
2ـ4ـ4ـ .2بررسی دیگر منابع تذکرهای و کتابشناسی

در تذکرهها و کتا شناسیهای دیگری جز میخانه و پیمانه نیز مختصنراً بنه سناقینامنههنا

پرداخته شده است .به عنوان مثال ،در تذکرۀ نصرآبادی ،خالصۀ االشۀار تقنی کاشنی ،کلمنات
الشعرا ،مجمع الحصحا ،بهارستان (در تاریخ و تنراجم رجنال قائننات و قهسنتان) و در کتنا -
شناسیهایی مانند کشف الظنون ،الذریعه و تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسنی اسنامی
برخی از ساقینامهها آمده است .این گروه از ساقینامهها عبارتند از:
 ساقینامۀ طالب تبریزی اصحهانی (سرایندۀ سدۀ  :)22برخی از ابیات اینن سناقینامنه درتذکرۀ نصرآبادی ( )219 :2929ذکر شده است.

 ساقینامۀ مایل دهلوی (سرایندۀ سدۀ  :)22برخی از ابیات این سناقینامنه نینز در تنذکرۀنصرآبادی (همان )111 :ذکر شده است.
 -دو سنناقینام نۀ می نر معصننوم نننامی ترمننذی بهکننری (م :)2121 .ای نن دو سنناقینامننه در

خالص االشار به نامی نسبت داده شده (گلچین معانی ،)598/2 :2918 ،ولنی مصنحّح مقناالت-
الشعرا ( )819 :2159معتقد است که متن این دو ساقینامه موجود نیست.
 ساقینامۀ سرخوش الهوری (م :)2219 .ابیاتی از این ساقینامه در کلماتالشنعرا (:2981 )292مذکور است.
 ساقینامۀ منشی بمرودی (سرایندۀ سدۀ  :)21ابیاتی از این ساقینامه در بهارستان (:2919 )191ذکر شده است.
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به اظهری ،خواجه نصیر طوسنی (م ،)591 .عاشنقی و محمدرضنا

مشهدی :این ساقینامهها در کشفالظنون به شاعران مذکور نسبت داده شنده (حناجی خلیحنه،
 )199-191/1 :2119و نسخ هیچکدام از آن ها معرفی نشده ،گوینا محمدرضنا مشنهدی همنان
محمدرضا نوعی خبوشانی مشهدی است.
 ساقینامۀ ابوالقاسم فندرسکی استرآبادی (م :)2111 .این سناقینامنه در الذریعنه (:2955 )219 /21به نقل از ریاضالشعرا به فندرسکی نسبت داده شده ،در حالی که پس از مراجعه به
ریاضالشعرا ( )282-281/2 :2981و منابعی مانند کاروان هند ( )25-25/2 :2951نشانی از این
ساقینامه و انتسا

آن دیده نشد.

 ساقینامۀ مال احمد استرآبادی (م :)151 .این ساقینامه در تاریخ نظم و نثر در اینران و در زبنانفارسی ( )555 /1 :2911به مال احمد نسبت داده شده ،ولی مطلع و نسخ آن ها ذکر نشده است.

 ساقینامۀ غریبی بلیانی کازرونی (سرایندۀ سدۀ  :)21این ساقینامه نیز در تاریخ نظم و نثردر ایران و در زبان فارسی (همان )921 :به غریبی نسبت داده شده ،ولنی مطلنع و نسنخ آن هنا
ذکر نشده است.
نتیجهگیری

ساقینامه یکی از موضوعات مطرح در ادبیات منظوم فارسی است که شاعران بسیاری بنه-
ویژه شاعران عهد صحوی در آن طبعآزمایی کردهاند .قدم اول بنرای تحقینق دربنارۀ اینن ژاننر
معرفی نسخهشناسانۀ آن هاست .تصحیح و سنجش تمام آن ها در یک مجموعۀ وسیع میتوانند
گام بعدی باشد .عالوه بر دو تذکرۀ میخانه و پیمانه ،در فهرستهای نسخ خطی و منابع تذکره-
ای و کتا شناسی نیز به ساقینامهها پرداخته شده که بخشی از اطالعات اینن مننابع نادرسنت
است و برخی مبهم و مشکوک .در این مقاله بسیاری از ساقینامههای نویافتنه معرفنی شنده و
برخی از اطالعات دربارۀ تعدادی از ساقینامهها تکمیل یا اصالح شده است.

سال چهل و هشتم
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آبی( .سدۀ  .)22ساقینامه .تهران :کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی .نمرۀ مسلسل [ .]29895 /19نسنخۀ
خطی تألیف سدۀ  .22تاریخ کتابت سدۀ .22
آزاد بلگرامی ،میر غالمعلی بن نوح .)2121( .مآثر االکرام موسوم بنه سنرو آزاد .ج  .2حیندرآباد دکنن:
مطبعۀ محیدۀ عام.
آزادمظهری ،محمد« .)2988( .تأثیر اندیشههای خیامی بر ساقینامنههنای فارسنی» .پایناننامنۀ دکتنری.
دانشگاه پیام نور مرکز تهران.
آقابزرگ تهرانی ،محمدحسن .)2955( .الذریعه الی تصانیف الشیعه .جلد  .21بیجا :اسالمیه.
آیتی ،محمدحسین .)2919( .بهارستان :در تاریخ و تراجم رجال قائنات و قهستان .تهران :بینا.

اختیاری ،زهرا« .)2911( .سایۀ روشن آثار و نوشتههای قاسمی گنابادی» .اد

و زبنان .دانشنگاه شنهید

باهنر کرمان .ش ( 91پیاپی  .)19صص .19 -99
اصلح ،محمد .)2159( .تذکرۀ شعرای کشمیر .بنه تصنحیح حسنامالندین راشندی .ج .2کراچنی :اقبنال
آکادمی.
افشار و دیگران ،ایرج .)2951-2992( .فهرست نسخههای خطی کتابخانۀ ملی ملک .ج  ،2951 :1ج :5
 ،2959ج  ،2955 :5ج  ،2951 :8ج  .2992 :1تهران :بینا.
امیدی تهرانی ،خواجه ارجاسب( .م .)111 .ساقینامه .تهران :کتابخانۀ مجلنس شنورای اسنالمی .نمنرۀ
مسلسل [ .]1911 /55نسخۀ خطی تألیف سدۀ  .21بیتا.
امیر علیشیر نوایی (علیشیر بن کیچکنه) .)2911( .دیوان امیر نظامالدین علیشیر نوایی (فانی) .به تصحیح
رکنالدین همایون فرخ .تهران :ابن سینا.
انوار ،سیدعبداهلل .)2951( .فهرست نسخ خطی کتابخانۀ ملی .ج  .5تهران :ادارۀ کل کتابخانهها.
انوری ابیوردی ،اوحدالدین( .م .)585 .کلیات انوری .تهران :کتابخاننۀ مجلنس شنورای اسنالمی .نمنرۀ
مسلسل [ .]1981نسخۀ خطی تألیف سدۀ  .21تاریخ کتابت سدۀ .21
اوحدی بلیانی ،تقیالدین محمد .)2981( .عرفات العاشقین و عرصات العنارفین .بنه تصنحیح ذبنیحاهلل
صاحبکاری و آمنه فخر احمد .ج  .1تهران :مرکز پژوهشنی مینراث مکتنو
مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.

و کتابخاننه ،منوزه و
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اهلی شیرازی ،محمد بن یوسف .)2911( .کلیات اشعار موالنا اهلنی شنیرازی .تصنحیح حامند ربنانی.
تهران :کتابخانۀ سنایی.
بدیع اصحهانی ،محمدبدیع( .سدۀ  .)22ساقینامه .تهران :کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی .نمرۀ مسلسنل
[ .]29119 /95نسخۀ خطی تألیف سدۀ  .22تاریخ کتابت سدۀ .22
بغدادی ،اسماعیل پاشا .)2119( .ایضاح المکنون فی الذیل علی کشنف الظننون .ج  .1اسنتانبول :وکرلۀ
المعارف الجلیه.
بیانی ،مهدی .)2951( .فهرست ناتمام تعدادی از کتب کتابخانۀ سلطنتی .تهران :بینا.
پرتوی شیرازی( .م .)118 .ساقینامه .تهران :کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی .نمرۀ مسلسل [.]8151/22
نسخۀ خطی تألیف سدۀ  .21تاریخ کتابت .2181
جوکار ،منوچهر« .)2985( .مالحظاتی در ساختار ساقینامه با تأکیند بنر دو نموننۀ گذشنته و معاصنر».
پژوهشهای ادبی .ش  .21-29صص .11-211
حاجیخلیحنه ،مصنطحی بنن عبنداهلل .)2119( .کشنفالظننون عنن اسنامی الکتنب و الحننون .تصنحیح
محمدشرفالدین یالتقایا و دیگران .ج  .1استانبول :وکرل المعارف الجلیه.

حافظ شیرازی ،شمسالدین محمد .)2989( .دیوان غزلیات موالنا شمسالندین محمند خواجنه حنافظ
شیرازی .به کوشش خلیل خطیب رهبر .چ  .15تهران :صحیعلیشاه.
حائری ،عبدالحسین .)2918 -2995( .فهرست کتابخانۀ مجلنس شنورای اسنالمی .ج  ،2959 :9ج :29
 ،2918ج  ،1599 :12ج  ،2991 :11ج  .2995 :19تهران :بینا

حجتی ،سید محمدباقر دانشپژوه ،محمدتقی .)2915( .فهرست نسخههنای خطنی کتابخاننۀ دانشنکدۀ
الهیات و معارف اسالمی .تهران :دانشگاه تهران.
حزین الهیجی ،محمدعلی بن ابیطالب .)2991( .دیوان حزین الهیجی .تصحیح ذبنیحاهلل صناحبکنار.
تهران :میراث مکتو .
حسین ،محمد بشیر .)2151( .فهرست مخطوطات شیرانی .ج  .2الهور :دانشگاه پنجا  ،ادارۀ تحقیقات
پاکستان.
حسینی اشکوری ،سیدجعحر .)2988( .فهرست نسخههای خطی کتابخانۀ مجلنس شنورای اسنالمی .ج
 .18تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
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حسینی کازرونی ،سیداحمد«.)2985( .تبیین حقایق عرفانی و معرفنتشناسنی در سناقینامنههنای اد
فارسی» .مطالعات ادبیات تطبیقی .ش  .1صص .92-52
خاقانی شروانی ،بدیل بن علی .)2991( .دیوان خاقانی شروانی .به کوشش جهنانگیر منصنور و مقدمنۀ
بدیعالزمان فروزانحر .تهران :نگاه.
داعی شیرازی ،نظامالدین محمود .)2991( .کلیات شاه داعی شیرازی .تصحیح محمد دبیرسنیاقی 1 .ج.
تهران :کانون معرفت.
دانشپژوه ،محمدتقی .)2918 -2959( .فهرست میکروفیلمهای کتابخانۀ مرکزی دانشنگاه تهنران .ج :2
 ،2918ج  .2959 :9تهران :دانشگاه تهران.
_____________ .)2991 -2951( .فهرست کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهنران .ج  ،2991 :8ج -21
 1و  ،2911 :21ج  ،2915 :25ج  ،2959 :25ج  .2951 :29تهران :دانشگاه تهران.

دانشپژوه ،محمدتقی علمی انواری ،بهاءالدین( .بی تا .)2951 -فهرست کتب خطی کتابخاننۀ مجلنس
شورای اسالمی (شمارۀ  1سنای سابق) .ج  :2بی تا ،ج  .2951 :1تهران :کتابخاننۀ مجلنس شنورای
اسالمی.
درایتی ،مصطحی .)2981( .فهرستوارۀ دستنوشتهای ایران (دنا) .ج  .1 ،5 ،5تهران :کتابخانه ،موزه و
مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
راستکار ،فخری .)2919( .فهرست کتابخانۀ مجلس شنورای اسنالمی .ج  .8تهنران :کتابخاننۀ مجلنس
شورای اسالمی.
رستگار فسایی ،منصور .)2991( .انواع شعر فارسی .شیراز :نوید
رضایی ،احترام .)2988( .ساقینامه در شعر فارسی .تهران :امیرکبیر.
روحاالمین اصحهانی ،میر محمدامین( .م .)2119 .لیلی و مجنون .تهران :کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.
نمرۀ مسلسل [ .]1591نسخۀ خطی تألیف سدۀ  .22تاریخ کتابت .2919
زرینچیان ،غالمرضا« .)2955( .ساقینامه در اد

فارسی» .دانشکدۀ ادبیات دانشنگاه فردوسنی مشنهد.

 .21ش  .19صص .592-585
سرخوش الهوری ،محمدافضل .)2981( .کلمات الشعرا .تصحیح علیرضا قزوه .تهران :کتابخانه ،موزه و
مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
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سرهندی ،ناصرعلی .)2991( .نقاش و صورت .تصحیح مهدی داداشی اراننی( .منتشنر شنده در خنالل
گنجینۀ بهارستان) .تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
سلمان ساوجی (سلمان بن محمد) .)2999( .کلیات سلمان ساوجی .تصنحیح مهنرداد اوسنتا و مقدمنۀ
رشید یاسمی .تهران :زوار.
________________ .)2981( .کلیات سلمان ساوجی .تصحیح عبا علی وفایی .تهنران :انجمنن
آثار و محاخر فرهنگی.

سمیونوف ،آلکساندر .)2995( .مجموعۀ نسخههای خطی فارسی فرهنگستان علوم جمهوری ازبکستان.
ترجمۀ عارف رمضان 5 .ج (در یک مجلد) .تهران :سازمان مدارک فرهنگی انقال

اسالمی.

شانی تکلو ،وجیهالدین نسف .)2911( .دیوان شانی تکلو .تصحیح امیربانو کریمی .تهران :انجمن آثار و
محاخر فرهنگی.
شانی تکلو ،وجیهالدین نسف( .م .)2119 .ساقینامه .تهران :کتابخاننۀ مجلنس شنورای اسنالمی .نمنرۀ
مسلسل [ .]29598 /1نسخۀ خطی تألیف سدۀ  .22بی تا.
شرفزرد تبریزی ( .م .)2125 .ساقینامه .تهران :کتابخانۀ مجلس شنورای اسنالمی .نمنرۀ مسلسنل [/5
 991ط] .نسخۀ خطی تألیف سدۀ  .22بی تا.
شریف تبریزی .)2988( .دیوان شریف تبریزی .تصحیح حسینقلنی صنیادی( .منتشنر شنده در خنالل
گنجینۀ بهارستان) .تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
شریف تبریزی( .م .)155 .اشعار شریف تبریزی .تهران :کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی .نمرۀ مسلسنل
[ .]2981 /1نسخۀ خطی تألیف سدۀ  .21تاریخ کتابت .191
________( .م .)155 .ساقینامه .تهران :کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی .نمرۀ مسلسل [.]8181 /91
نسخۀ خطی تألیف سدۀ  .21تاریخ کتابت سدۀ .22
شیدا ،شهرزاد«.)2985 -2985( .ساقینامهها در اد

فارسی» .رودکی .ش  .21-29صص .91-95

شیرازی ،ابن یوسف .)2929( .فهرست کتابخانۀ مدرسۀ عالی سپهساالر .ج  .1تهران :چاپخانۀ مجلس.
صادقی ،محمدعلی .)2991( .خُمخانه .تهران :فرهنگسرا.
صبا ،محمد مظحر حسین .)2119( .تذکرۀ روز روشن .بهوپال :بی نا.
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صدرایی خویی و دیگران ،علی .)2988( .فهرست نسخههای خطی کتابخانۀ عمومی آیتاهلل گلپایگنانی
(قم) .ج  .1تهران و مشهد :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ،مؤسسنۀ فرهنگنی
پژوهشی الجواد (ع).
صدرایی خویی ،علی .)2995 -2999( .فهرست نسخههای خطی کتابخانۀ مجلس شنورای اسنالمی .ج
 ،2995 :15ج  .2999 :95 -98قم :دفتر تبلیغات اسالمی.
صننحا ،ذبنیحاهلل .)2988 -2981( .تنناریخ ادبینات در اینران .ج  ،2988 :1ج  .2981 :9-5چ  .29تهننران:
فردو .
طباطبایی بهبهانی ،محمد .)2985( .فهرست مختصر نسخههای خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسنالمی.
تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
عرفی شیرازی ،جمالالدین محمد( .م .)111 .ساقینامه .تهران :کتابخانۀ مجلس شورای اسنالمی .نمنرۀ
مسلسل [ .]1518 /9نسخۀ خطی تألیف سدۀ  .21تاریخ کتابت سدۀ .21
عماد فقیه ،علی بن محمود .)2991( .طریقتنامه .تصحیح رکنالدین همایون فرخ .تهران :اساطیر.
عماد فقیه ،علی بن محمود( .م .)999 .کلیات عماد .تهنران :کتابخاننۀ مجلنس شنورای اسنالمی .نمنرۀ
مسلسل [ .]29521 /9نسخۀ خطی تألیف سدۀ  .8تاریخ کتابت .989

فاضل هاشمی ،سید محمدرضا .)2981( .فهرست کتب خطی کتابخاننۀ مرکنزی و مرکنز اسنناد آسنتان
قد

رضوی .ج  .29مشهد :آستان قد

رضوی.

فخرالزمننانی ،عبنندالنبی بننن خلننف .)2911( .تننذکرۀ میخانننه .تصننحیح احمنند گلچنین معننانی .تهننران:
محمدحسین اقبال و شرکا.
فرحی( .سدۀ  .)22ساقینامه .تهران :کتابخانۀ مجلنس شنورای اسنالمی .نمنرۀ مسلسنل [.]21211 /21
نسخۀ خطی تألیف سدۀ  .22تاریخ کتابت سدۀ .22
فضولی بغدادی ،محمد بن سلیمان .)2151( .دیوان فضنولی .تصنحیح حسنیب منازی اوغلنی .آنکنارا:
دانشگاه آنکارا.
قاسم سمنانی( .سدۀ  .)22ساقینامه .تهران :کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی .نمرۀ مسلسل [.]21211 /1
نسخۀ خطی تألیف سدۀ  .22تاریخ کتابت سدۀ .22
قانع تتوی ،میر علیشیر .)2159( .تذکرۀ مقاالتالشعرا .تصحیح حسامالدین راشندی .کراچنی :سنندهی
ادبی بورد.
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قدسی مشهدی ،حاجی محمدجان .)2995( .دیوان حاجی محمدجان قدسی مشنهدی .تصنحیح محمند
قهرمان .تهران :دانشگاه فردوسی.
قطران تبریزی ،ابومنصور( .م .)155 .ساقینامه .تهران :کتابخانۀ مجلس شورای اسنالمی .نمنرۀ مسلسنل
[ .]8181 /55نسخۀ خطی .تاریخ کتابت سدۀ .22
کُرد ،سارا« .)2981( .تصحیح دیوان حیدر کلنوچ هنروی شناعر نیمنۀ قنرن دهنم هجنری» .پایناننامنۀ
کارشناسی ارشد .دانشکدۀ ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد.
گلچین معانی ،احمند .)2918 -2951( .تناریخ تنذکرههنای فارسنی .ج  ،2918 :2ج  .2951 :1تهنران:
دانشگاه تهران.
نننننننننننننننننننن  .)2951( .تذکرۀ پیمانه .مشهد :دانشگاه فردوسی.
نننننننننننننننننننن  .)2951( .کاروان هند 1 .ج .مشهد :آستان قد

مبشر طرازی ،نصراهلل .)2155( .فهر

رضوی.

المخطوطات الحارسیه الی تقتنیها دارالکتب حتی عنام 2159م .ج

 .2قاهره :مطبا دارالکتب.
محجو  ،محمدجعحر« .)2991( .ساقینامه -مغنینامه» .سخن.
مدر

 ،22صص .51 -91

رضوی ،محمدتقی .)2991( .احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوسی .تهران :دانشگاه تهران.

مرشد بروجردی( .م .)2191 .ساقینامه .تهران :کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی .نمرۀ مسلسنل [ 95ط].
نسخۀ خطی تألیف سدۀ  .22تاریخ کتابت .2158

مرعشی نجحی ،سیدمحمود و دیگران .)2989( .فهرست نسخههای خطی کتابخانۀ بزرگ حضرت آیت-
اهلل مرعشی نجحی .ج  .91قم :بی نا.
معیری ،محمدحسن« .)2911( .ساقینامهها» .فلسحه ،کالم و عرفان .ش  .25صص .112 -118
منزوی ،احمد .)2952( .فهرست نسخههای خطی فارسی .ج  .9-1تهران :مؤسسۀ فرهنگی منطقهای.
نننننننننننن  .)2955( .فهرست مشترک نسخههای خطی فارسی پاکستان .ج  ،2951 :2ج ،2955 :9 ،9
ج  .2955 :8اسالمآباد :مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.
نننننننننننن  .)2981( .فهرست نسخههای خطی مرکز دایرة المار ف بزرگ اسالمی .ج  .1تهران :مرکز
دایرۀالمعارف بزرگ اسالمی.

سال چهل و هشتم
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منزوی ،علینقی« .)2991( .ساقینامههای خطی» .نشریۀ کتابخاننۀ مرکنزی دانشنگاه تهنران .دفتنر اول.
صص .28-51
موسوی مراغی ،میر عبدالحتاح .)2981( .دیوان اشنعار مینر عبندالحتاح موسنوی مراغنی (اشنرا ) .چ .1
تهران :اوحدی.
نصرآبادی ،محمدطاهر .)2929( .تذکرۀ نصرآبادی .تصحیح حسن وحید دستگردی .تهران :ابن سینا.
نحیسی ،سعید .)2911( .تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی 1 .ج .تهران :فروغی.
والی( .سدۀ  .)22ساقینامه .تهران :کتابخانۀ مجلس شنورای اسنالمی .نمنرۀ مسلسنل [ .]211 /1نسنخۀ
خطی تألیف سدۀ  .22تاریخ کتابت سدۀ .22
واله داغستانی ،علیقلی .)2981( .ریاضالشعرا .تصحیح محسن ناجی نصرآبادی .ج  .2تهران :اساطیر.
وحشی بافقی ،شمسالدین محمد( .م .)112 .ساقینامه .تهران :کتابخانۀ مجلس شنورای اسنالمی .نمنرۀ
مسلسل [ .]5115 /59نسخۀ خطی تألیف سدۀ  .21تاریخ کتابت سدۀ .22
هاتف اصحهانی ،احمد .)2911( .دیوان هاتف اصحهانی .تصحیح حسن وحید دستگردی و مقدمۀ عبا
اقبال آشتیانی .تهران :ارمغان فروغی.
هدایت ،رضاقلیخان .)2991( .مجمعالحصحا .تصحیح مظاهر مصحا .ج  .1تهران :امیرکبیر.
یاسمی ،رشید( .بیتا) .تتبع و انتقاد احوال و آثار سلمان ساوجی .تهران :محمد رمضانی.

یاسیپور ،غالمرضا .)2989( .سیری در ساقینامهها ،مطر نامهها ،محتینامهها ،قسمنامهها ،مناجاتنامه-
ها و خداینامهها .تهران :حسینیۀ ارشاد.
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