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 یخط نسخی هافهرست در نامهیساقی انتقادی بررس

 یشناسکتاب وی اتذکره منابع و 

 هادی بیدکی1

 چكیده

. در اینن  است 21ۀ سد انیپا تا شده سرودهی هانامهیساقی بررس مقاله نیا نوشتن از هدف

 یاتین ادب خیتنار  مالحظات و نامهیساق ژانر فیتعر ق،یتحقۀ سابق مسأله، طرح از پس راستا

-کتنا   وی اتذکره منابع وی خط نسخ یهافهرستی انتقادی بررس به درآمد، در آنۀ دربار

 شد خواهد روشن نسخ،ی هافهرستی انتقادی بررس بخش در. است شده پرداختهی شناس

 نسنبت  شاعران ازی برخ به نامهیساق عنوان به اشتباهاً رای اشعار سانینوفهرستی برخ که

ی هنا نامنه یسناق  به سپس اند.منسو  کرده شاعر چند به رای واحدی هانامهیساق ای و داده

 در. اسنت  نشنده  اشناره  هنا آن بنه  مانهیپ و خانهیمۀ تذکر دو در که شده پرداختهی اافتهینو

یی هنا نامهیساق ازی ترکاملی بررس به ،یشناسکتا  وی اتذکره منابعی انتقادی بررس بخش

 در نیهمچنن  کنرده  ی معرف مختصراً مانهیپۀ مقدم در را هاآنی معان نیگلچ که شده پرداخته

. اسنت  شنده ی بررسن  اند،پرداخته نامهیساق به کهی شناسکتا  وی اتذکره منابع بخش نیا

 ازی برخن  بنه  مربوط اطالعات اصالح و لیتکم -2: داردی اصل هدف دو مقاله نیا نیبنابرا

ۀ تنذکر  دو در نامنذکور  و افتنه ینوی هانامهیساق ازی برخی بررس وی معرف -1 هانامهیساق

 .مانهیپ و خانهیم

 .یشناسکتا  وی اتذکره منابع ،یخط نسخ ،مانهیپ ،خانهیم نامه،یساقها: کلیدواژه

 طرح مسأله. 1

ۀ دربنار  شناسانهنسخهی هاپژوهش. استیی غنا اتیادب پربسامد یژانرها ازی کی نامهیساق 

ۀ تذکر دو در. کند بازی بعد مطالعاتی برا را راه تواندیم که استی تاقداما نینخست از ژانر نیا

                                                 
 h.bidaki@gmail.comدانشگاه فردوسی مشهد        ادبیات فارسیگروه  دانشجوی دکترای -2

ی 
 ادب
ای
ره
ستا
ج

 
علم
لۀ 
مج

رۀ 
شما
ی، 
هش
ژو
 ن پ
ی

28
1

 ،
ن 
ستا
تاب

 
29
11

 



 دوم شمارة                                      سابق( جستارهای ادبی )ادبيات و علوم انسانی                                                    55 

 تنازه  نسخ شدن دایپ با اما ،شده ثبت ها آن متن وی معرف هانامهیساق ازی اریبس مانهیپ و خانهیم

-یمن ی ضنرور  گنر یدی هانمونه افتنی یبرا جستجو ها،آن از دیجدی هافهرست نیتدو زین و

 شنده  نوشته متعددِی خط نسخ یهافهرست قیدقی بررس قیتحق نیا در ،منظور نیبد هم. دینما

 قنرار  اسنا   هنا نامنه یساق افتنی یبرا را هایشناسکتا  و هاتذکره ران،یا از خارج و رانیا در

 صنححات  در صنرفاً  هانامهیساق ازی تعداد که شد خواهد روشن قیتحق نیا خالل در. میاهداد

یی هنا نامنه یساق ازی اریبس ،است آگاه هاآن ازی کس ترکم و دهش ثبتی خط نسخی هافهرست

ی تعنداد ۀ ندیسنرا  ،ستین نامهیساق اصالً اند،داده نسبت شاعران ازی برخ به سانینوفهرست که

ی برخ و است دیترد شاعران ازی برخ به نامهیساق انتسا  در و ستین مشخص هانامهیساق از

 . است هشد محقود نیز هانامهیساق از

 بحث. 2

 ژانر فیتعر. 1ـ2

 کنه  متقار  بحر دری مثنو شعری نوع: »شده فیتعر گونهنیا نامهیساق دهخداۀ ناملغت در

 و پنند  وی ویدن اتیحی ثباتیب انیب و مرگ ادی دری نیمضام و کندی ساق به خطا  شاعر آن در

 اشنعار  ریسنا  با جام و باده ذکر علت به را شعر نوع نیا که نیا با. کند رهیغ و حکمت و اندرز

 ننوع  را آن دین آ گحته متقار  بحر در و باشدی مثنو که نیا شرط دو اما است،ی مناسبت هیخمر

 نین ای عرفنان  وی اخالقن  وی فلسح خاص روح زین و دهدیم قراری فارس اشعار انیم دری خاص

 احمد«(. نامهیساق» یلذ دهخدا،« )دارد آشکاری تحاوت اتیخمری عاد نیمضام با هامنظومه نوع

به صنورت   گرانید از شتریب که استی محققان از ،مانهیپ مؤلف و خانهیم مصحّح ،یمعان نیگلچ

 نامنه، یسناق  از دهخدا فیتعر لیتکم در او. است پرداخته نامهیساقۀ دربار قیتحق به تخصصی

-یم لیتشک را مستقلۀ منظوم کی یاجزا که نامهیمغنّ و نامهیساق: »کرده ذکر مانهیپۀ مقدم در

 خواسنتن  با شاعر آن در که محذوف ای مقصور مثمّن متقار  بحر دری خطاب ستا یاتیاب دهد،

-یبن  وی فنان ی ایدنۀ دربار را خود مکنونات ،یمغنّ به نواختن و سرودن فیتکل وی ساق از باده

یی وفنا یبن  وی بختنگون و روزگاری ناهنجار و چرخی روکج وی ظاهر منصب و مقامی اعتبار



 55                                     ... در نامهیساقی انتقادی بررس                    تم   شچهل و هسال 

 هنا نیا مانند ویی ایر زاهدان مذمّت و دل اهلی صحا و زمان ابناءِیی دورو و اریاغی جحا و اری

 زین انگعبنرت  نکات و زیآمحکمت کلمات مطالب، نیا انیب ضمن در و سازدیم آشکار و ظاهر

 و هنا  کتنا  در نامنه یسناق  ازی گنر ید فیتعار(. 2: 2951 ،یمعان نیگلچ« )دیافزایم آن بر زین

 هاآن اغلب که شده ذکر... و« یفارس اد  در نامهیساق» ،یفارس شعر انواع مانند متعدد مقاالت

 نین ا اسنا   بنر . انند کنرده  ارائنه ی معان نیگلچ و دهخدا کهی حیتعر از استی اقتباس و عصاره

 :است قرار نیا از نامهیساقی هایژگیو ف،یتعار

 .متقار  بحر وی مثنو قالب در غالباً و است منظوم ن

 .دهدیم قرار خطا  مورد رای ساق آن در شاعر ن

 و این دنی ثباتیب رینظی موضوعاتۀ دربار شاعری هاشهیاند انیب را آنیی معنا ن  یعاطحۀ نیزم ن

 زین آمحکمنت  سخنان وی باشخوش به دعوت زمانه،ی ابنای یرودو ،ییایر زاهدان مذمّت زمانه،

 . دهدیم لیتشک

ی هنا ننه یزم نظنر  از اگنر ی حتن  رد،ین بگی جا ژانر نیا لیذ در تواندینم زلغ اسا ، نیا بر

در مقنام   نامنه یساق زیتما وجه رسدیم نظر به. باشد مذکور نیمضام بر مشتملی عاطح -ییمعنا

ی جنا  بنه  شناعران ی برخن . اسنت  یسناق  دادن قرار خطا  در اًیثان و آن قالب در اوالً ژانر کی

-ینمن ی عناطح  -ییمعنایی هانهیزم. اندسروده نامهیساق بندبیترک و بندعیترج قالب در ،یمثنو

ی ژانرهنا  ازی اریبسن  در فنو   منوارد  کنه  چرا باشد، ژانرها گرید از نامهیساق زیّمم وجه تواند

-یمن ی ژگن یو نیا گر،یدی ژگیو دو شدن محقق شرط به مییبگو میتوانیم. شودیم افتی ییغنا

 .    رسان باشدیاری هنامیساق تیهو احراز در تواند
 

 ی اتیادب خیتار مالحظات. 2ـ2

 منناظر  وی سناق  خمر، فیتوص به خود اشعار در( دیز بنی عد مثلی )جاهل عر  شاعران

 ابوننوا   اشعار مثل) اسالم از پسی فارس وی عرب اشعار در و اندپرداختهی خواریم به مربوط

 دهیقصن  قالب در غالباً که اتیخمر نیا. ودشیم دهید مذکور نیمضام زینی( دامغانی منوچهر و

 ،یمن  ماننند ی اصنطالحات ۀ دربنار  عارفاننه  میمحناه  ازی عار شده، سروده مختلفی بحرها در و

 بحنر  در وی مثننو  قالنب  در غالبناً  نامنه یسناق  که یحال در است،... و جام ،یساق ساغر، عشق،
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ی برخن . اسنت  رفتنه  کنار  به نهعارفای معان در آن در مذکور اصطالحات و شده سروده متقار 

 بحنر  دری مثننو  کین  که استی زبانیفارس شاعر نینخستی گرگان اسعد نیفخرالد که معتقدند

 اسنت  ماندهی باق تیب دو فقط او ۀمنظوم ازی ول سرود، نامهیساق نیمضام بر مشتمل و متقار 

ی هنا داسنتان  انین پا در رای اتین اب او ازی روین پ بنه ی گنجوی نظام(. 98 -91: 2991 محجو ،)

 دری دهلنو  رخسنرو یام و است سرودهی ساق به خطا  در و نامهیساق مضمون در اسکندرنامه

 دری هناتح  ،سنکندرنامه  دری جنام  و ونیهمنا  وی همنا  دری کرمنان ی خواجنو  ،یاسکندرۀ نیآ

-یساق سرودن در رای نظامۀ ویش گریدی شعرا ازی برخ و رنامهیجهانگ دری آمل طالب ،تمرنامه

 ی وهنرو  نناظم  ،یالنن یگی اتین ح ماننند  شعرا ازی برخ. کردند دنبال بحر و قالب همان در نامه

ی برخن  و دادند ادامه هزج بحر دری ول ،یمثنو قالب در رایی سرانامهیساق ،یسرهندی ناصرعل

-عیترج و بندبیترک قالب دری جهرم کامل و یبافقی وحش ،یعراق نیفخرالد مانند زین هاآن از

 قالنب  در را خنود ۀ نامیساق اسعدفخرالدین  از پس کهی شاعر نینخست. کردندیی ماآزطبع بند

 او از پس و بودی رازیش حافظ سرود، گر،یدی هاداستان انیپا در نه مستقل، و مجزای مثنو کی

یی سنرا نامنه یسناق  بنه  مجنزا  و مستقلی قالب دری رازیشی پرتو وی تهرانی دیام مانندی شاعران

 . پرداختند

-طبنع  آن دری متعندد  شناعران  و افنت ی یشنتر یب رواج 21 تا 21ۀ سد از نامهیساق نسرود

ی زیترشن ی ظهوری ول د،یرسینم تیب 111 از شیب به نامهیساق اتیاب ل،یاوا در. کردندیی آزما

 نین ا اتین اب اغلنب  چنند  هر. سرود تیب 1511 بر مشتملی انامهیساق که بودی شاعر نینخست

 شناسندیم نامهیساق عنوان به را آنی اتیادب خیتار منابع در اما ندارد، نامهیساق بهی ربط منظومه

 دین وح ماننند ی شناعران  ،یظهنور  از پنس (. 2/115: 2911 ،یسن ینح و 5/99: 2981 صحا، نک:)

 ادامنه  تین ب هنزار  از شیبی اتیاب در رایی سرانامهیساقی ریکشمی فان وی نیقزو سالک ،ینیقزو

 ننک: ) اسنت  داشنته  تین ب 11111ی مشنهد ی طغنرا ۀ نامن یسناق  ،یتن یروا بنه  که تا آنجا دادند،

: 2955 ان،ین چنین زر  2 -29: 2951 ،یمعنان  نیگلچن  وپننج  یس -ونهستیب :2911 ،یفخرالزمان

 (.188 -911: 2991 ،ییفسا رستگار  592 -585
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 نامهیساقۀ دربار قیتحقۀ سابق. 3ـ2

 ازی امجموعنه  21ۀ سند  اواخنر  در. فتای بیشتری رواج نامهیساق سرودنی صحوۀ دور در

 هنا نامنه یساق به آن ازی فصل که شد فیتأل االزهار انوار نام به مختلف موضوعات در هایمثنو

 احنوال  شنرح  بنا  همنراه  را نامهیساق 51 از شیب 22ۀ سد لیاوا دری فخرالزمان. دارد اختصاص

 ذکنر  بنر  مشنتمل  را خُمکده زین انخهمت او، از پس. آورد گرد خانهیمۀ تذکر در ها آن شاعران

 نیچند ازی منتخب 2111 سال دری نیقزوی حیس قمرخان بن کوکب و کرد فیتأل نامهیساق 211

 را نامهیساق نیچند 2195 سال در گیبیورداهلل. گنجاند خود نیالمضام مجمع در را نامهیساق

 و کرد فیتأل 29ۀ سد در را اگشدلۀ مجموع پورتال خانیعلکرم ریم و کرد ذکر خود اضیب در

 که هاستنامهیساقۀ دربار منبع نیترمهم خانهیمۀ تذکر. پرداخت هانامهیساق به آن ازی فصل در

 خاننه یم مصنحّح  کنه  ایبه گونه آن، مصحّح هم و داشته نامهیساق بهی جد توجه آن مؤلف هم

ی هنا نامنه یسناق  منتن  و ردکن  فیتأل را مانهیپۀ تذکر آن، حیتصح از پسی( معان نیگلچ احمد)

ی قن یتحق کنس  هنر  ،یمعنان  نیگلچن  وی فخرالزمان از پس. گنجاند آن در را خانهیم در نامذکور

-کتنا   سانینوفهرست از جدا. است بوده ها آن از متأثر شکیب داده، انجام هانامهیساقۀ دربار

ی کسنان  اند،کردهی معرف ار هانامهیساق ازی نسخ کدام هر که خارج و رانیا در متعددی هاخانه

 ،عنه یالذر 21 جلند  دری تهرانن  آقنابزرگ  ،«یخطن ی هانامهیساق»ۀ مقال دری منزوی نقیعل مانند

 ششم جلد دری تیدرای مصطح و یفارسی خطی هانسخه فهرست چهارم جلد دری منزو احمد

ی خط نسخی فمعر به نامهیساقۀ کلم لیذ در کدام هر ،(دنا) رانیای هانوشتدستۀ وارفهرست

 و خاننه یمۀ تنذکر  دو در هنا آن منتن  که استی شاعرانۀ سرود ها آن ازی برخ که اندپرداخته آن

 مقاله نیا در و نشده ثبت مذکورۀ تذکر دو در که استیی هانامهیساقی برخ و شده ذکر مانهیپ

 در هنا نامنه یاقسۀ دربار زینی گرید کتب و قاتیتحق مذکور، آثار بر عالوه. میپردازیم ها آن به

 دو در که استی انیسرانامهیساق و هانامهیساقۀ دربار ها آن اغلب که شده نوشته معاصر دوران

ی محمندعل  فیتنأل  خاننه خُنم : از عبارتند ها آن ازی برخ است  شده ذکر مانهیپ و خانهیمۀ تذکر

 سنال  دری حصنار  تیرهندا یم فیتأل جانیآذربا انیسرانامهیساقۀ تذکر ،2991 سال دری صادق

 فیتأل یفارس شعر انواع ،2988 سال دریی رضا احترام فیتأل یفارس شعر در نامهیساق ،2981
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 فیتنأل  ...و هنا نامنه مطنر   ،هنا نامنه یسناق  دری ریسن  و 2991 سال دریی فسا رستگار منصور

 کنه  شنده  نوشنته  نامهیساق با ارتباط در زینی مقاالت نیهمچن. 2988 سال در پوریأسی غالمرضا

 سنال  در انین چنین زر رضنا مغالۀ نوشنت « یفارسن  اد  در نامهیساق» :از عبارتند ها آن ازی برخ

 مننوچهر ۀ نوشنت « معاصر و گذشتهۀ نمون دو بر دیتأک با نامهیساق ساختار دری مالحظات» ،2955

 -2985 سنال  در دایشن  شنهرزاد ۀ نوشنت « یفارسن  اد  در هنا نامهیساق» ،2985 سال در جوکار

 داحمدیسن ۀ نوشت« یفارس اد ی هانامهیساق دری شناسمعرفت وی عرفان قیحقا نییتب» ،2985

ۀ نوشنت « امیخ اتیرباع بهی ادب نوع نیترکینزد هانامهیساق» و 2985 سال دری کازرونی نیحس

 نین ا هدف و موضوع با مرتبط و مشابه ها آن از کدامچیه که ،2988 سال دری آزادمظهر محمد

 . ستین مقاله
 

 یخط نسخی هافهرست در نامهیساقی انتقادی بررس. 4ـ2

 نامهیساق نادرست انتسابات. 1ـ4ـ2

 عنوان به اشتباهاً را ها آن سانینوفهرست که استی اشعار موجود،ی خط منظومات جمله از

 :است نوع نیا از ریز اشعار. اندداده نسبت شاعران ازی برخ به نامهیساق

 بنا ( 9/1981 ش) شنورا  مجلنس ۀ کتابخان در موجود یانور اشعار اتیکل انیپا دری شعر -

 کنار، راسنت ) شنده  داده نسنبت ( 585. می )وردیابی انور به نامهیساق عنوان به 29ۀ سد کتابت

 کنه  شند  روشن نسخه، عکس به مراجعه از پسی ول ،(1852/ 1: 2952 ،یمنزو  19/ 8: 2919

« وسنت ا از سنقاهم  و طهنور  شنرا  / وستا از مخ گونلین نیا کهی حیحر» مطلعِ به شعر نیا

: 2911) خانهیم در آن متن که است( 111. می )تهرانی دیام آنِ از نامهیساق نیا و شده استنساخ

 سنان ینوفهرسنت  شنده،  کتابت یانور اشعار اتیکلی انیپا صححات در چون و شده ثبت( 218

 .اندکرده قلمدادی انورۀ سرود را آن اشتباهاً

 بنه  نامهیساق عنوان به 22ۀ سد کتابت با( 55/8181 ش) شورا مجلسۀ کتابخان ردی شعر -

 ،5/8: 2981 ،یتن یدرا  111: 2985 ،یبهبهانیی طباطبا) شده داده نسبت( 155. می )زیتبر قطران

 بنا  را شنعر  نین ا نسخه کاتب چند هر که شد روشن نسخه، عکس به مراجعه از پسی ول ،(22

یی این ر زهند  ز مالمنت / کشمیی نوایبی ک به تا دال» مطلعِ به و« قطران میحکۀ نامیساق» عنوان
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 21 همان آن، اول تیب 21ی ول اند،کرده تیتبع او از زین سانینوفهرست و کرده استنساخ« کشم

 قاسنم ۀ سنرود  لیاسماع شاهۀ شاهنام اواخر ازی معان نیگلچ که استی انامهیساق نخست تیب

ی خاقنان ۀ دیقص بعد به 11 اتیاب همان ات،یابیۀ بق و کرده ذکر( 191 :2951) مانهیپ دری گناباد

 ،یشنروان ی خاقان) است« اندازد پر طر  از شب مرغ/ براندازد شب زلف چون صبح» مطلعِ به

2991 :11-12.) 

 سنر  بنر  خاک/ را جام ده در و زیبرخ ایساق» مطلعِ به( 11 ش) قاهره دارالکتب دری شعر -

  2/111: 2155 ،یطنراز  مبشنر ) شنده  ثبنت ی رازیشن  حافظۀ نامیساق نوانع به« را امیا غم کن

 اسنت  حنافظ  اتین غزل ازی کن ی مطلنع  فنو   تیب که آن حال ،(1855-1/1855: 2952 ،یمنزو

 دارد فتننه  سنر » مطلعِ با( 11: 2911) خانهیم در حافظۀ نامیساق و( 21: 2989 ،یرازیش حافظ)

ی محتنوا  بنا  آنی خطن  نسنخ  تمنام  متن و شده ذکر« اری چشمۀ فتن وی مست و من/ روزگار دگر

 (.5/8: 2981 ،یتیدرا  1/1855: 2952 ،یمنزو نک:) است برابر خانهیم

 در نناقو  ۀ نالن ی صندا  از» مطلنعِ  بنه ( 1/29598ش) شنورا  مجلنس ۀ کتابخان در یشعر -

 ثبت( 2119. م) تکلوی شانۀ نامیساق عنوان به« رودیم اشهد لحظ استماع را عارفان/ او قیتصد

 بنه  مراجعنه  از پنس ی ولن ( 5/22: 2981 ،یتن یدرا  111 ،99/21: 2999 ،ییخنو یی صدرا) شده

 و شده سروده دهیقص قالب در گرید شعر دو با همراه مذکور شعر که شد روشن نسخه، عکس

 (. 1-5: 2911 تکلو،ی شان نک:) ندارد نامهیساقی محتوا و عنوان ها آن از کیچیه

 کنن ی جنام  بهی ساق ایب» مطلعِ به صححه 21 در شورا مجلسۀ خانکتا  در موجودی اتیاب -

 بنا ( 999. م) یکرمنان  هین فق عماد اشعار اتیکل خالل در« برافروز لمیقند سرخی آب به/ روز شبم

یی صندرا ) اندکرده ثبت عمادۀ نامیساق عنوان به را آن سانینوفهرست کههست  29521ۀ شمار

 نسنخه،  عکنس  بنه  مراجعنه  از پنس  کنه  یحال در ،(5/8: 2981 ،یتیدرا  99/21: 2999 ،ییخو

 با مطابق شاعر که است عمادۀ نامقتیطر لیاوا اتیاب جمله از مذکورۀ صحح 21 که شد روشن

 جمعناً  و سرودهی ساق به خطا  در تیب دو ،یاتیاب سرودن از پس ،اسکندرنامه دری نظامۀ ویش

 به و سرودهی ساق به خطا  در کهی اتیاب دنید اب سانینوفهرستی ول گنجانده، آن در تیب 98

 آن نام و دانسته نامهقتیطر ازی جدای مثنو کی را صححه 21 نیا فوراً شده، کتابت قرمز رنگ
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 عماد مستقل ریغۀ نامیساق را مذکور تیب 98 میبتوان دیشا که یحال در اند،گذاشته نامهیساق را

 . میتوانینم را صححه 21 کلی ول م،یبنام

 مجلنس  ۀکتابخانن  در موجنود ی جنگ خالل در( 112. می )بافقی وحش از منظومی تیحکا -

 ثبنت ی وحشۀ نامیساق عنوان به زین را آن سانینوفهرست که شده کتابت( 59/5115 ش) شورا

 از پنس ی ول ،(5/21: 2981 ،یتیدرا  1/1811: 2952 ،یمنزو  29/991: 2918 ،یحائر) اندکرده

-جان آ  آنی ساق ایب» تیب دو دنید با سانینوفهرست که شد روشن سخه،ن عکس به مراجعه

 رواننم  و روح غنذابخش / شنود  جنانم  آرام کنه  ده من به/ را بخشروانی فزافراغت/ را بخش

ۀ نامن یسناق  را تین حکا کل است،ی ساق به خطا  در و شده کتابت تیحکا انیپا در که« شود

 .اندپنداشتهی وحش

ۀ کتابخان در( 111. می )رازیشی عرف و( 111. می )تهرانی دیامی هانامهیساق از نسخه دو -

 استنسناخ  بعند  بنه ی انین م اتیاب از که شودیمی نگهدار( 1/182 و 55/1911 ش) شورا مجلس

 نیریش که/ گوارنیریش تلخ آنی ساق ایب» تیبی دیامۀ نامیساق از موجود اتیاب مطلع و اندشده

 رای تشنگ نیای ساق ایب» تیبی عرفۀ نامیساق از موجود اتیاب طلعم و است« روزگاری تلخ کند

ی هانامهیساق مطلع عنوان به را تیب دو نیا سانینوفهرست«. مرنج ما دلی آرزو از پس/ بسنج

 ،1/1852: 2952 ،یمننزو   999 ،91-8/99: 2919 کنار، راسنت ) انند کنرده  ثبتی عرف وی دیام

: 2911) خاننه یم دری عرفن ۀ نامن یساق وی دیامۀ نامیساق به مراجعه از پس که یحال در ،(1891

ی خطن  نسخ اغلبی محتوا که شد روشن ،یخط نسخ اغلب متن با ها آن سنجش و( 111 ،218

 ،یتن یدرا  1891 ،1/1852: 2952 ،یمننزو  ننک: ) است برابر خانهیمی محتوا با نامهیساق دو هر

ۀ نامن یسناق  تین ب نینهمن  شده، ذکری دیامۀ نامیساق مطلع عنوان به کهی تیب و( 21 ،5/1: 2981

ۀ نامن یسناق  تین ب نیهحندهم  شنده،  ثبتی عرفۀ نامیساق مطلع عنوان به کهی تیب و استی دیام

 اتین اب از را هنا نامهیساق ازی برخی خط نسخ کاتبان که است آن ازی ناش خطا نیا. استی عرف

-یسناق  مطلع از که سانینوفهرست و اندکرده حذف را ها آن لیاوا و کرده کتابت بعد بهی انیم

 در ،انند کنرده  ثبنت  نامهیساق مطلع را ناقصۀ نامیساق همان اول تیب اند،نداشتهی آگاه هانامه

ی دیامۀ نامیساقیۀ اول اتیاب حذفۀ دربار شتریبی آگاهی برا) است نبوده مطلع تیب آن کهیحال
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 حنذف ی برا و شورا مجلسۀ کتابخان در موجود 2/225 و 5/1995 ش نسخ نک: گرید نسخ در

 (.1/1891: 2952 ،یمنزونک:  گرید نسخ دری عرفۀ نامیساق اتیاب

ی رو از بنردار  پنرده  دال» مطلنعِ  به( 22/8151 ش) شورا مجلسۀ کتابخان دری انامهیساق -

: 2988 ،یاشنکور ی نیحسن ) شنده  داده نسنبت ی پرتنو  منال  به« روزگارۀ پرد بدری مست به/ کار

 اسنت ( 118. می )رازیشن ی پرتو همان آنۀ ندیسرا که یحال در ،(5/29: 2981 ،یتیدرا  18/52

 دری گنر یدۀ نامن یسناق . اسنت  شده ذکر( 219: 2911) خانهیم در فو  مطلع به اوۀ نامیساق که

ی سناغر  ایساق برو/ خمار در دل و مست من و است بهار» مطلعِ به( ط 95 ش) کتابخانه همان

: 2981 ،یتن یدرا  11/55: 2991 ،یحنائر ) شده داده نسبت مرشد تخلص بای عرشا به« اریبی م

 فنو   مطلنع  به اوۀ نامیساق که است( 2191. می )بروجرد مرشد همان او که یحال در ،(5/25

 برابنر  گریکند ی بنا  نامنه یسناق  دو نین ا نسخ تمام متن. است شده ثبت( 519: 2911) خانهیم در

 بنه  زین ن سنان ینوفهرسنت  و شده کتابت متحاوتی کم نسخ ازی خبر در ندهیسرا نامی ول است،

 گوننه نین ای بنرا ی اتازهۀ ندیسرا آن،ۀ ندیسرا قیدق مشخصات و نامهیساق متن بایی ناآشنا لیدل

 . اندکردهی معرف نسخ

 ننام  ذکنر  بندون ( 21/21211 و ط 5/991 ش) شنورا  مجلنس ۀ کتابخانن  در نامهیساق دو -

: 2981 ،یتن یدرا  98/191: 2999 ،ییخنو یی صندرا   19/51: 2995 ،یحائر) شده ثبت ندهیسرا

 اولۀ نسنخ ۀ ندیسنرا  کنه  شند  روشنن  هنا، نسنخه  عکس به مراجعه از پس که یحال در ،(5/29

 رفتند که/ نهادیخاک ارانی ز غایدر» مطلعِ به اوۀ نامیساق که است( 2125. می )زیتبر زردشرف

 بنا ی شاعر دومۀ نسخۀ ندیسرا و شده ضبط( 155: 2951) مانهیپ در« باد همچو دانخاک نیا از

 صنبح  شند  چو/ نام و ننگ از فارغ دلی ا اال» تِیب اوۀ نامیساق مطلع که است« یفرح» تخلص

 .است« جام دیخورش ریبرگ

 آن ننه ی/ د و است بهاری ریپ وی جوان» مطلعِ بهی شعر( 1/99: 2991) الحصحامجمع در -

 و شنده  داده نسنبت ( 998. می )ساوج سلمان به نامهیساق عنوان هب« یپ ز بهارش باشد کهی د

 انند کنرده  ضنبط « یصنورت  نیبهتر دری ارایبی/ عشرت مجلس ایساق ایب» تیب را آن مطلعی برخ

 ،یمننزو   218/ 21: 2955 ،یتهرانن  آقنابزرگ  وشنش  یسن : 2981 ،ییوفا  225: تای ب ،یاسم)ی
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/  VI 281 ش) الهور پنجا  دانشگاهۀ کتابخان در هنامیساق نیا ازی انسخه(. 2/15-15: 2991

Pi 591) ۀ دین عق بنه (. 1/1892: 2952و همنو،   9/111: 2955 ،یمننزو ) اسنت  شدهی معرف نیز

-مجمنع  کاتنب  سنهو  ازی ناشن  سلمان به نامهیساق نیا انتسا  ،(29 ،9: 2951) یمعان نیگلچ

-فنرا   به مراجعه بدون زینی اسمی دیرش و نوشته نامهیساق را سلمانۀ نامفرا  که ستالحصحا

 تِین ب کنه  شند  روشنن  سنلمان  ۀنامفرا ی چاپ نسخ به مراجعه از پس. است رفتهیپذ را آن نامه

 نشده، ذکریی( وفای علعبا  و اوستا مهرداد حیتصح) نامهفرا ی هاچاپ از کیچیه در مذکور

 تین ب 29 نیا تیهدا. است هنامفرا  آغازین اتیاب همان الحصحامجمع در مذکور تیب 29ی ول

 قنت یحق دری ولن  ده،ین نام نامهیساق را آن و دهیبرگز سلمان ۀنامفرا  ازی فخرالزمانۀ ویش به را

 و رفتنه  عمنر  بنر  حسنرت  موضنوع  در کنه  نین ا جنز  دانسنت  نامهیساق توانینم را اتیاب نیا

 سنلمان  ننک: ) است دهش افزوده آن به زین پروانه و بلبلۀ مناظر و شده سرودهی زندگی داریناپا

 (.111 ،191: 2999 ،یساوج
 

 یخط نسخی هافهرست در افتهینوی هانامهیساق. 2ـ4ـ2

 داده مطابقت نامهیساقی ارهایمع با و مطالعه ها آن متن کهی اافتهینوی هانامهیساق. 2-4-2-1

-فهرسنت  در جووجست از پس هانامهیساق نیا. ستین مذکور مانهیپ و خانهیمۀ تذکر دو در و شده

 : از عبارتند و شده افتی رانیا از خارج و رانیای هاکتابخانهی خط نسخی ها

ۀ کتابخانن  در -او مجننون  وی لن یل خنالل  در -(2119. می )اصنحهان  نیاالمروحۀ نامیساق -

« رازدارم کنه  بنده  تر یب/ خمارم در کهی قدحی ساق» مطلعِ به و 1591ۀ شمار با شورا مجلس

 (.8/2252: 2981 ،یتیدرا)

 بنه  و 95/29119ۀ شنمار  بنا  شورا مجلسۀ کتابخان در( 22ۀ سدۀ ندیسرا) عیبدۀ نامیساق -

: 2999 ،ییخنو یی صندرا « )دسنت  ز را سنر  ندانند را پا که/ مست مستانِ مستانِ به یاله» مطلعِ

95/981.) 

 مطلنعِ  بنه  و 1/211ۀ شمار با شورا مجلسۀ کتابخان در( 22ۀ سدۀ ندیسرای )والۀ نامیساق -

 -12/155: 1599 ،یحائر« )برآری مست بهی ریگگوشه از سر/ اری چشم چون ریگی اگوشه دال»

151.) 
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 1/29922ۀ شمار با شورا مجلسۀ کتابخان در( 21ۀ سدۀ ندیسرای )بروجردی نقۀ نامیساق -

: 2999 ،ییوخن یی صدرا« )باز رخت بر ساغر چشمی ا ایب/ ناز لیمای ا ایبی ساق ایب» مطلعِ به و

99 /198.) 

 بنه  و 91/8181ۀ شنمار  بنا  شنورا  مجلسۀ کتابخان در( 155. می )زیتبر فیشرۀ نامیساق -

یی طباطبنا « )مین آ رهگنذر  هنر ۀ شن یاند ز آسنوده / مین آ خبریبی شب خانهیم ز که خواهم» مطلعِ

 (.112-111: 2985 ،یبهبهان

 موسنم  کشند  سناغر  کنه / زگاررو گردش از غم دارد چه» مطلعِ به( 2119. م) یتتو قانع -

 (.8/2252: 2955 ،یمنزو« )نوبهار

 بندشهر اندر که/ جان مححل از دوش خاست یسروش» مطلعِ به( 2295. می )مراغ اشرا  -

 (.89: 2981 ،یمراغی موسو« )انسان ذات

« اننه یم از شنرک  بنرِ ظلمنت / موحداننه ی من  زی ساق» مطلعِ به( 2281. می )جیاله نیحز -

 (.511-519: 2991 ،یجیاله نیحز)

 نیهم رهت نثاری و/ جان هم و دل هم توی فدای ا» مطلعِ به( 2218. می )اصحهان هاتف -

 (.11: 2911 ،یاصحهان هاتف« )همان و
 

 و سـت ین مـذکور  مانـه یپ و خانـه یمۀ تذکر دو در دیگری کهۀ افتینوی هانامهیساق. 2-4-2-2

 تعـداد  سـان، ینوفهرسـت ی هاگفته اساس بری ول نبود، ها آن کامل متن بهی دسترس امكان هرچند

 نامـه یسـاق  را هـا  آن توانیم است، نامهیساقی هایژگیو با مطابق که آنی محتوا و مطلع ات،یاب

 : دینام

 بهنار » مطلنعِ  به و 18/5185ۀ شمار با ملکۀ کتابخان در( 191. می )زیترشی اهلۀ نامیساق -

 :2951 گنران، ید و افشنار « )سنت یگر دین با ادزهن  احنوال  بنر / ستیز است حرام یم یب ستا

8/211.) 

ۀ شنمار  بنا  تهنران  دانشگاهی مرکزۀ کتابخان در( 2121 تا زندهی )رازیشی مشرقۀ نامیساق -

 پژوه،دانش« )بنوش یم قدح وحدت خم کز/ گوش به عزلت عالم از آمدم» مطلعِ به و 1/9151

2911 :22/1111.) 



 دوم شمارة                                      سابق( جستارهای ادبی )ادبيات و علوم انسانی                                                    55 

 بنه  و 2119ۀ شنمار  بنا  آکسنحورد  انین بودلۀ کتابخان در( 22ۀ سدۀ ندیسرای )نائۀ نامیساق -

 (.2/991: 2881 ساخائو،« )صبوح او گشاد وحدت خمّ سر/ فتوحی برا کز ایساق ایب» مطلعِ

 مطلعِ به و 2112ۀ شمار با آکسحورد انیبودلۀ کتابخان در( 22ۀ سدۀ ندیسرا) نظرۀ نامیساق -

 (.959: همان« )برآر کلحت بیج زا سری مست به/ بهار دیآ که نیمنش رهیت دال»

ۀ شنمار  بنا  آکسنحورد  انیبودلۀ کتابخان در( 2295 تا زنده) آگاه احمد نیالدنظامۀ نامیساق -

-921: همنان « )دین دم صنهبا  جنوش  از روح در/ دیآفر خُم کهیی خدا نام به» مطلعِ به و 2299

929.) 

 و 9/2189ۀ شمار با انگلستان سیفآ ایندیاۀ کتابخان در( 22ۀ سدۀ ندیسرای )انیعۀ نامیساق -

 اتنه، « )سرگذشنت  نین ا دم کین  کن گوش من ز/ گذشت غحلت به عمرت که یا ایب» مطلعِ به

2119 :2/821.) 

ی هنا شنماره  بنا  انگلسنتان  سیآفن  ایندیاۀ کتابخان در( 2218. می )ساوج واضحۀ نامیساق -

« دین دم ئتنشن  افسنون  بنرگش  هر به/ دیآفر تاک که یمست اریهش به» مطلعِ و 5/2591 و 2515

 (.111 ،129: همان)

 بنه » مطلنعِ  بنه  و 192ۀ شمار با بنگالۀ کتابخان در( 2191 تا زندهی )بدخش واالۀ نامیساق -

-1/1811: 2952 ،یمننزو « )گرفنت  یهسنت  رنگ عدم شوقش ز/ گرفت یمست باده وا کز ینام

1881.) 

 ف   1ۀ شنمار  بنا ی کراچن ی ترق انجمنۀ کتابخان در( 21ۀ سدۀ ندیسرا) فتوتۀ نامیساق -

 ،مننزوی « )اوستی نایم به دلی مستی م/ اوستی صهبا مست جان کهیی خدا» مطلعِ به و 19

2955 :8/2115.) 

 بنا  الهنور  دانشنگاه ۀ کتابخانن  در( 2219 -2211. می )مشنهد  بناذل  عیمحمدرفۀ نامیساق -

 اقوتین  زی دار کنه  /خنور  چنو  رخشنان  جام آنی ساق بده» مطلعِ به و O-221/ 9911ۀ شمار

 (.2158: همان...« )حل
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 -125ۀ شننمار بننای کراچننی ملننۀ مننوزۀ کتابخاننن در( 2282 تننا زننندهی )تسننلۀ نامننیسنناق -

151.M.N پاکی جو در ختیری طو آ  که/ پاک زدانی حمد از سرخوش شوم» مطلعِ به و »

 (.2291: همان)

 بنه  و 2958ۀ شنمار  با نجف نیرالمؤمنیامۀ کتابخان در( 21ۀ سدۀ ندیسرای )فدوۀ نامیساق -

: 2952 ،مننزوی « )اوسنت  جنام  تنه  درد مهنر  و منه / اوسنت  رام دل کنه  یمن یحک نام به» مطلعِ

1/1882.) 

 اولِ مصراع به و 55/5159ۀ شمار با ملکۀ کتابخان در( 21ۀ سدۀ ندیسرای )صافۀ نامیساق -

 (.1/219: 2992 گران،ید و افشار« )ی...می هوای ساق و ستا بهار»

ۀ شمار با آکسحورد انیبودلۀ کتابخان در( 2218. می )راز خانعاقلی عسکر ریمۀ نامیساق -

 (.2/915: 2881 ساخائو،« )یاخحته چون ستا یشاد صبح دال» اولِ مصراع به و 9/2218

 بنه  و 2112ۀ شنمار  بنا  آکسحورد انیبودلۀ کتابخان در( 21ۀ سدۀ ندیسرای )نشمۀ نامیساق -

 (.958: همان« )ستانجان دهِجانی کی منا به» اولِ مصراع

ۀ خانن یمی سناق  ننام  بنه » مطلنع  و 51/1592ۀ شنمار  با ملکۀ کتابخان در موجودۀ نامیساق -

 (.8/21: 2951 گران،ید و افشار« )عشقۀ خانخمۀ آرندجوش به/ عشق

 سنرجوش  بهی اله» مطلع و 9/21595ۀ شمار با قمی مرعشۀ کتابخان در موجودۀ نامیساق -

 (.91/221: 2989 ،ینجحی مرعش« )هست که رای کح زو لب به دارد که/ الست مّخ
 

 فقط و ستین مذکور مانهیپ و خانهیمۀ تذکر دو در دیگری کهۀ افتینوی هانامهیساق. 2-4-2-3

 حنداقل  و مطلنع  این  کامنل  متن بهی دسترس امکان چون. انددهینام نامهیساق را ها آن سانینوفهرست

 اکتحنا  سانینوفهرستۀ گحت به فعالً شود، داده مطابقت نامهیساق اتیخصوص با تا نبود ها آن مشخصات

 : است دیترد ها آن به نامهیساق انتسا  دری ول شده،

ۀ شنمار  بنا  تهران دانشگاهی مرکزۀ کتابخان در( 2189 ای 2155. می )زدی سالکۀ نامیساق -

 (.22/1151: 2911 پژوه،دانش) 9198

/ 1ۀ شمار با تهران دانشگاهی مرکزۀ کتابخان در( 2181 تا زندهی )اصحهان کاشفۀ نامیساق -

 (.21/2812: همان) 1191



 دوم شمارة                                      سابق( جستارهای ادبی )ادبيات و علوم انسانی                                                    55 

ۀ شنمار  با تهران دانشگاهی مرکزۀ کتابخان در( 2182. می )کاش لیخل محمدباقرۀ نامیساق -

 (.21/1591: همان) 9515

 تهنران  دانشگاهی مرکزۀ کتابخان در( 22ۀ سدۀ ندیسرایی )حی تخلص بای شاعرۀ نامیساق -

 (.2855 -21/2855: همان) 2/1155ۀ شمار با

 1892ۀ شنمار  با تهران دانشگاهی مرکزۀ کتابخان در( 21 ۀسد ۀندیسرا) یجوهر ۀنامیساق -

 (.22/1119: همان)

 دانشنگاه ی مرکزۀ کتابخان در( 21 ۀسد ۀندیسرا) سالک تخلص با یشاعر از نامهیساق دو -

 (.  21/9851: همان) 9181ۀ شمار با تهران

 1559-1/1ۀ شنمار  بنا  تهنران ی ملۀ کتابخان در( 21ۀ سدۀ ندیسرا) ریبص خواجهۀ نامیساق -

 (.5/191: 2951 انوار،)

 (. همان) 1/1559ۀ شمار با تهرانی ملۀ انخکتاب در( 195. میی )جغتای هاللۀ نامیساق -

 25/529ۀ شنمار  بنا  رازیشن  راغچن شناه ۀ کتابخانن  در( 2151. می )خلخالی عزلتۀ نامیساق -

 .(5/181: 2981 ،یتیدرا)

 شنماره  بندون  قنم ی مرعشن ۀ کتابخانن  در( 22ۀ سدۀ ندیسرای )بروجرد مخلصۀ نامیساق -

 (.992: همان)

 افشار) 1/1111ۀ شمار با ملکۀ کتابخان در( 22ۀ سدۀ ندیسرای )جوشقان بیشعۀ نامیساق -

 (.1/911: 2951 گران،ید و

 تهنران  دانشنگاه  اتیالهۀ دانشکدۀ کتابخان در( 21ۀ سدۀ ندیسرای )کرمان ضیفاۀ نامیساق -

 (.2/51: 2915 پژوه،دانش وی حجت) 1/218ۀ شمار با

: 2121 بلوشنه، ) 2881ۀ شنمار  با سیپاری ملۀ کتابخان در( 2191 تا زندهی )نحعۀ نامیساق -

9/982.) 

ۀ شمار با انگلستان سیآف ایندیاۀ نکتابخا در( 2211 تا زندهی )را ژسوانتی منشۀ نامیساق -

 (. 2/129: 2119 اته،) 2515
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 و انگلسنتان  سیآفن  اینند یای هنا کتابخاننه  در( 2155 تنا  زندهی )بندنقش هاشمۀ نامیساق -

 (.2/111: 2851 اسپرنگر،  2/2591: 2119 اته،) 151 و 5/1818ی هاشماره با هندۀ اود پادشاه

 (.5/25: 2981 ،یتیدرا) ض 28191ۀ شمار با شورا لسمجۀ کتابخان در موجودۀ نامیساق -

: 2985 ،یبهبهنان یی طباطبا) 8/1189ۀ شمار با شورا مجلسۀ کتابخان در موجودۀ نامیساق -

112.) 

 (.8/98: 2919 کار،راست) 1992ۀ شمار با شورا مجلسۀ کتابخان در موجودۀ نامیساق -

 (.8/92: 2951 گران،ید و افشار) 9/1585ۀ شمار با ملکۀ کتابخان در موجودۀ نامیساق -

 (.211: همان) 29/5189ۀ شمار با ملکۀ انخکتاب در موجودۀ نامیساق -

 پنژوه، داننش ) 15/2119ۀ شنمار  بنا  تهنران  دانشگاهی مرکزۀ خانبکتا در موجودۀ نامیساق -

2991 :8/212.) 

 ننام  بنه ی اعرشن  بنه  منسنو   591ۀ شنمار  بنا  تهنران ی سنلطنت ۀ کتابخانن  دری انامهیساق -

 داشنرف یس کنه  داده احتمنال ( 1/1851: 2952ی )منزو احمد که( 118: تایب ،یانیب) داشرفیس

 . است شده ذکر( 15: 2951) مانهیپ در اوۀ نامیساق که است( 2225. می )مازندران اشرف همان

 -21/981ۀ شنمار  بنا  تهران دانشگاهی مرکزۀ کتابخان در( 999. می )بخار ناصرۀ نامیساق -

 (.5/8: 2981 ،یتیدرا  1/1889: 2952 ،یمنزو  2/511: 2918 پژوه،دانشی )عکس

 5/9898ۀ شمار با تهران دانشگاهی مرکزۀ کتابخان در( 81. می )ول اهللنعمت شاهۀ نامیساق -

 (.5/8: 2981 ،یتیدرا  25/819: 2959 پژوه،دانش)

 بنه  و 2118ۀ شمار با انگلستان سیآف ایندیاۀ کتابخان در( 891. می )رازیشی داعۀ نامیساق -

 (.912-2/911: 2119 اته،« )االجابه له لمن الشکر و/ االنابه لواهب الحمد» مطلعِ

 ،1/118) تاشکندی خط نسخ فهرست از نقل به( 115. میی )نوا ریشیعل ریامی هانامهیساق -

 (.19: 2991 ،یمنزو  21/229: 2955 ،یتهران( )125

 بنه  و( 1/99) تاشنکند ی خطن  نسنخ  فهرست از نقل به( 595. می )غزنوی یسناۀ نامیساق -

  21/218: 2955 ،یتهرانن « )جنان ی م پر را بدنی صراح/ احسان راه از کرد که آن نام به» مطلعِ

 (.  1892-1/1891: 2952 ،یمنزو  11: 2991 ،یمنزو
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 (.9/581: 2955 ،یمنزو( )151. می )خراسانی/زدی یغواصۀ نامیساق -

 (.112: همان( )2181 تا زندهی )ساعۀ نامیقسا -

 (.2/92: 2951 ،منزوی( )2121. م) باهلل یباقۀ نامیساق -

 یشناسکتاب وی اتذکره منابع در نامهیساقی انتقادی بررس. 3ـ4ـ2

 مانهیپ و خانهیمۀ تذکر دوی بررس. 1ـ4ـ4ـ2

-یساق به گرید منابع از رشتیب هاآن در که خانهیمۀ تذکر وی خط نسخی هافهرست بر عالوه

ۀ تنذکر  در را خاننه یم در نامنذکور ی هنا نامهیساق ازی برخ زینی معان نیگلچ ،شده پرداخته نامه

ی معرف جمله کی در تنها و خالصه بسیار گاه هانامهیساق نیا. است کرده ضبط وی معرف مانهیپ

 این  شاعران نام ذکر بر هیتک با( 5-91: 2951) مانهیپۀ مقدم در هانامهیساق نیا ازی برخ. اندشده

 که ییآنجا از. است نشده ذکر هاآن نسخۀ درباری اطالعات چیه و شدهی معرف هانامهیساق مطلع

 الزم ژاننر  نین ا پژوهشنگران ی بنرا  هنا نامنه یساق نیا نسخی نگهدار مکان و متنۀ درباری آگاه

 و میپنرداز یمن  بنرده  نام مختصراً را هانآی معان نیگلچ کهیی هانامهیساقی معرف به الًیذ است،

 :میکنیم ذکر را نامهیساق هرۀ درباری لیتکم اطالعات آن از پس

 تئن یه در یاهلن  اشنعار  اتین کل خنالل  در شده چاپ (:111. می )رازیشی اهلۀ نامیساق -

 (.551-559: 2911 ،یرازیشی اهل) یرباع نیچند

: 2981) کُنرد  سارا خانمۀ نامانیپا خالل در شده حیتصح(: 158. م) کلوچ دریحۀ نامیساق -

ۀ دانشنکد  در« یهجنر  دهنم  قرنۀ مین شاعر یهرو کلوچ دریح وانید حیتصح» عنوان با( 285

 .مشهدی فردوس دانشگاه اتیادب

 یمرکنز  ۀکتابخانن  در موجنود  یرتیح اشعار خالل در احتماالً(: 152. می )رتیحۀ نامیساق -

: 2951 پنژوه، داننش ) (59-225-8115 و 8955 ش) قنم  یگنان یاگلپ ۀکتابخانن  و تهران دانشگاه

 او معجنزات  بین کت یمثننو  یالالبه در ا( ی1/2891: 2988 گران،ید ویی خویی صدرا  29/221
 ننور  امین پ دانشگاه در 2981 سال در هیمهد اهللروح یآقا ارشدِ یکارشناس ۀنامانیپا عنوان به که

 .شده دفاع و حیتصح اصحهان
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ی فضنول ) یفضنول  اشعار اتیکل خالل در شده چاپ(: 195. می )بغدادی فضولۀ نامیساق -

 (.591: 2151 ،یبغداد

ۀ کتابخانن  در موجنود ی خطن ی انسخه خالل در(: 2111 تا زندهی )زیتبری نظمۀ نامیساق -

 (.2/212: 2158 ن،یحس) 1/129ۀ شمار با الهوری رانیش

ۀ کتابخانن  در موجنود ی خط ۀنسخ دو خالل در(: 22ۀ سد لیاوا. می )قمی والهۀ نامیساق -

 بنه  1518ۀ شنمار  بنا  تهران دانشگاهی مرکزۀ کتابخان و 9/21182ۀ شمار بای رضو قد  آستان

: 2981 ،یهاشنم  فاضل« )شرا  از شدم دایپ ئهنش نچو که/ حسا  نباشد را امیمست دال» مطلعِ

 (.1/2119: 2911 پژوه،دانش  29/111

 «خمنار یبن  نشنأه » ننام  بنه ی خطن ی انسخه خالل در(: 2111. می )انیبلی اوحدۀ نامیساق -

 (.1/1852: 2952 ،یمنزو) آکسحورد انیبودلۀ کتابخان در موجود

 اینند یاۀ کتابخانن  در موجنود ی خطن ی انسخه خالل در(: 2119. می )هندی امانۀ نامیساق -

 (.859-2/858: 2119 اته،) 2592ۀ شمار با سیآف

 در موجودی خطی انسخه خالل در(: 2199. می )ریکشمی تربت ناحس ظحرخانۀ نامیساق -

 (.2/92: 2159 اصلح،) 911ۀ شمار با پوریبانکۀ کتابخان

 صنورت  و نقناش ی مثننو  خالل در شده چاپ(: 2218. می )سرهندی ناصرعلۀ نامیساق -

 (.192: 2991 ،یسرهندی )ناصرعل

 مانهیپ متن و خانهیم سیپانو در را ها نآ متنی معان نیگلچ کهیی هانامهیساق از گریدی برخ

یی شناسای تازگ بهی شتریب اتیاب با هاآن ازی گرید نسخ ای که استیی هانامهیساق کرده، ضبط

 :از عبارتند که شده افتی یخط نسخی الالبه در شاعرانی برخ از زینی دومۀ نامیساق ای و شده

 بنا ( 129: 2951) ماننه یپ در نامنه یسناق  نین ا (:22ۀ سدۀ ندیسرای )سمنان قاسمۀ نامیساق -

ۀ کتابخانن  در آن از نسنخه  دو کنه  یحنال  در شنده،  ثبت تیب 51 در نیالمؤمن محافل از استحاده

 ،ییخنو یی صدرا) شودیمی نگهدار( 18/2191 و 1/21211 ش) ملکۀ کتابخان و شورا مجلس

 نین ا ازی شتریب تایابی حاو نسخه دو هر که( 5/118: 2959 گران،ید و افشار  98/288: 2999

 . دارد تیب 292 اولۀ نسخ و است نامهیساق
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 مانهیپ در آشنای هانامهیساق ازی کی متن(: 2182. م) آشنا محمدطاهر رزایمی هانامهیساق -

 سیآفن  اینند یاۀ کتابخانن  در او از گنر یدۀ نامن یسناق  دو کنه  یحنال  در شنده،  ضبط( 91: 2951)

ۀ کتابخان در زین او اشعار وانید ازی انسخه و( 2/859: 2119 اته،) شودیمی نگهدار( 2585ش)

 نین ا احتمناالً  که( 25/511: 2959 پژوه،دانش) است موجود( 9952 ش) تهران دانشگاهی مرکز

 .آشناۀ افتینوۀ نامیساق دو بر است مشتمل وانید

 خانهیم سیپانو رد بندعیترج قالب در نامهیساق نیا(: 2155. م) یمشهدی قدسۀ نامیساق -
 را خود گرید ۀنامیساق یقدس که یحال در شده، ضبطی قدسۀ نامیساق عنوان به( 815: 2911)

 یقدسن ) گنجاننده  یجهنان شناه  ۀظحرنامن  اتین اب خنالل  در اسنکندرنامه،  در ینظام از یرویپ به

 یاسنالم  بنزرگ  لمعارفاةریدا مرکزۀ کتابخان در نامهیساق نیا ازی نسخ و( 12: 2995 ،یمشهد

-کتابخاننه  و( 8/2151: 2955 همان،) الهور پنجا  دانشگاه ۀکتابخان ،(1/299: 2989 ،یمنزو)

ی معرفن ( 1/1889: 2952 همنان، ) سیپنار  یملن  و انگلستان سیآف ایندیا آکسحورد، انیبودل یها

 یهمگن  کنه  دارد احتمال و است متحاوت گریکدی با هانسخه نیا مطلع نماند ناگحته. است شده

 .باشد یجهانشاه ۀظحرنام از ییزااج

 شناه ۀ شناهنام  از برگرفتنه  کنه ی قاسنم ۀ نامیساق دو(: 181. می )گنابادی قاسمۀ نامیساق -
ۀ نامن یسناق  چهنار  ها، آن جزی قاسمی ول شده، ثبت( 299: 2911) خانهیم در بوده، او لیاسماع

-طهماسنب  شناه  خالل در اه آن ازی کی که درآورده نظم به خودی هایمثنو خالل در زین گرید

 (. 51: 2911 ،یاریاخت) داردی جا االشعارةزبد خالل در دوتا و نامهشاهرخ خالل دری کی نامه،

 شده، ضبط( 82: 2951) مانهیپ در نامهیساق نیا متن(: 2151. می )مانیآرت ادهمۀ نامیساق -

-دانشنک: ) است دهش ثبت متحاوت اشکال بهی خط نسخی هافهرست ازی برخ در او نامی ول

یی طباطبا  29/991: 2918 ،یحائر  25/1111: 2915  22/1155  1/2115  2/521: 2918 پژوه،

  2/199: تننایبنن ،یانننواری علمنن و پننژوهدانننش  2/115: 2881 سنناخائو،  112: 2985 ،یبهبهننان

: 2981 ،یتن یدرا  1/1858: 2952 ،یمنزو  11: 2991 ،یمنزو  21/219: 2955 ،یتهران آقابزرگ

 در را« دیشنیی هو وانهید که کن حذر/ دیشنیی بو خانهیم ز دماغم» تِیب ،منابع ازی برخ(. 5/29

 ،(1/1858: 2952 ،یمننزو   2/81: 2121 ،یبلگرامن  آزاد) انند دانسته ادهمۀ نامیساق اتیاب زمرۀ
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 ،یمنان یتآری رضۀ نامیساق اتیاب از تیب نیا رایز است، نادرست ادهم به تیب نیا انتسا ی ول

 فهرسنت  دری طرفن  از. اسنت  شنده  ثبنت ( 112: 2911) خانهیم در آن متن که است ادهم، پدر
( 291/1512 ش) ادهنم ۀ نامیساق ازی انسخه( 1/2115: 2911) تهران دانشگاهی مرکزۀ کتابخان

 سنال  در و اسنت  شاعر خود خط به نسخه نیا که است معتقد آن سینوفهرست و شدهی معرف

 2151 سنال  در ادهنم  شند،  ذکنر  مندخل  نین ای ابتدا در که گونههمانی ول ده،ش نوشته 2285

 .اوست فوت از پس سده کی مذکور،ۀ نسخ کتابت خیتار و درگذشته
 

 یشناسکتاب وی اتذکره منابع گرید یبررس. 2ـ4ـ4ـ2

 هنا نامنه یسناق  بنه  مختصنراً  زین مانهیپ و خانهیم جزی گریدی هایشناسکتا  و هاتذکره در

 کلمنات  ،یکاشن ی تقن  االشۀار   صۀ  خال ،ینصرآبادۀ تذکر در مثال، عنوان به. است شده اختهپرد

-کتنا   در و( قهسنتان  و قائننات  رجنال  تنراجم  و خیتار در) بهارستان الحصحا، مجمع ،الشعرا

ی اسنام  یفارسن  زبان در و رانیا در نثر و نظم خیتار و عهیالذر ،الظنون کشف مانندیی هایشناس

 :از عبارتند هانامهیساق از گروه نیا. است آمده هانامهیساق ازی برخ

 در نامنه یسناق  نین ا اتیاب ازی برخ(: 22 ۀسد ۀندیسرا) یاصحهان یزیتبر طالبۀ نامیساق -

 .است شده ذکر( 219: 2929) ینصرآباد ۀتذکر
 ۀتنذکر  در زین ن نامنه یسناق  نیا اتیاب ازی برخ(: 22 ۀسد ۀندیسرا) یدهلو لیماۀ نامیساق -

 .است شده ذکر( 111: همان) ینصرآباد
 در نامننهیسنناق دو نیننا(: 2121. می )بهکننری ترمننذی نننام معصننوم ریننمۀ نامننیسنناق دو -

-مقناالت  مصنحّح ی ولن  ،(2/598: 2918 ،یمعان نیگلچ) شده داده نسبتی نام به االشار ص خال

 .ستین موجود نامهیساق دو نیا متن که است معتقد( 819: 2159) الشعرا

: 2981) الشنعرا کلمات در نامهیساق نیا ازی اتیاب (:2219. می )الهور سرخوشۀ نامیساق -

 .است مذکور( 292

: 2919) بهارستان در نامهیساق نیا ازی اتیاب(: 21ۀ سدۀ ندیسرای )رودبمی منشۀ نامیساق -

 .است شده ذکر( 191
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 محمدرضنا  وی عاشنق  ،(591. می )طوسن  رینص خواجه ،یاظهر به منسو ی هانامهیساق -

 حنه، یخلی حناج ) شنده  داده نسبت مذکور شاعران به الظنونکشف در هانامهیساق نیای: مشهد

 همنان ی مشنهد  محمدرضنا  این گو نشده،ی معرف ها آن از کدامچیه نسخ و( 1/191-199: 2119

 . استی مشهدی خبوشانی نوع محمدرضا

: 2955) عنه یالذر در نامنه یسناق  نیا(: 2111. می )اداسترآبی فندرسک ابوالقاسمۀ نامیساق -

 به مراجعه از پس که یحال در شده، داده نسبتی فندرسک به الشعرااضیر از نقل به( 219/ 21

 نیا ازی نشان( 25-2/25: 2951) هند کاروان مانندی منابع و( 282-2/281: 2981) الشعرااضیر

 .نشد دهید آن انتسا  و نامهیساق

 زبنان  در و رانین ا در نثر و نظم خیتار در نامهیساق نیا(: 151. می )استرآباد احمد مالۀ نامیساق -
 .است نشده ذکر ها آن نسخ و مطلعی ول ،شده داده نسبت احمد مال به( 555/ 1: 2911) یفارس

 نثر و نظم خیتار در زین نامهیساق نیا(: 21ۀ سدۀ ندیسرای )کازرونی انیبلی بیغرۀ نامیساق -
 هنا  آن نسنخ  و مطلنع ی ولن  شده، داده نسبتی بیغر به( 921: همان) یفارس زبان در و رانیا در

 .است نشده ذکر

 یریگجهینت

-بنه ی اریبس شاعران که استی فارس منظوم اتیادب در مطرح موضوعات ازی کی نامهیساق

 ژاننر  نین اۀ ربنار د قین تحقی بنرا  اول قدم. اندکردهیی آزماطبع آن دری صحو عهد شاعران ژهیو

 توانند یم عیوسۀ مجموع کی در ها آن تمام سنجش و حیتصح. هاست آنۀ شناساننسخهی معرف

-تذکره منابع وی خط نسخی هافهرست در ،مانهیپ و خانهیمۀ تذکر دو بر عالوه. باشدی بعد گام

 نادرسنت  عمنناب  نین ا اطالعات ازی بخش که شده پرداخته هانامهیساق به زینی شناسکتا  وی ا

 و شنده ی معرفن  افتنه ینوی هانامهیساق ازی اریبس مقاله نیا در. مشکوک و مبهمی برخ و است

 .است شده اصالح ای لیتکم هانامهیساق ازی تعدادۀ دربار اطالعات ازی برخ
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 کتابنامه

ۀ نسنخ [. 29895/ 19] مسلسلۀ نمری. اسالمی شورا مجلسۀ کتابخان: تهران. نامهیساق(. 22ۀ سدی. )آب

 .22ۀ سد کتابت خیتار. 22ۀ سد فیتألی خط

: دکنن  درآبادین ح. 2 ج. آزاد سنرو  بنه  موسوم االکرام مآثر(. 2121. )نوح بنی علغالم ریم ،یبلگرام آزاد

 .عامۀ دیمحۀ مطبع

ی. دکتنر ۀ نامن انین پا«. یفارسن ی هنا نامنه یساق بری امیخی هاشهیاند ریتأث(. »2988. )محمد ،یآزادمظهر

 .تهران مرکز نور امیپ دانشگاه

 .هیاسالم: جایب. 21 جلد. عهیالش فیتصانی ال عهیالذر(. 2955. )محمدحسن ،یتهران آقابزرگ

 .نایب: تهران. قهستان و قائنات رجال تراجم و خیتار در: بهارستان(. 2919. )نیمحمدحس ،یتیآ

 دیشنه  دانشنگاه  .زبنان  و اد . «یگنابادی قاسمی هانوشته و آثار روشنیۀ سا(. »2911. )زهرا ،یاریاخت

 .19 -99 صص .(19ی اپیپ) 91 ش. کرمان باهنر

 اقبنال ی: کراچن . 2جی. راشند  نیالند حسنام  حیتصنح  بنه . ریکشمی شعراۀ تذکر(. 2159. )محمد اصلح،

 ی.آکادم

: 5 ج ،2951: 1 ج. ملکی ملۀ کتابخانی خطی هانسخه فهرست(. 2951-2992. )رجیا گران،ید و افشار

 .نایب: تهران. 2992: 1 ج ،2951: 8 ج ،2955 :5 ج ،2959

ۀ نمنر ی. اسنالم ی شنورا  مجلنس ۀ کتابخان: تهران. نامهیساق(. 111. م. )ارجاسب خواجه ،یتهرانی دیام

 .تایب. 21ۀ سد فیتألی خطۀ نسخ[. 1911/ 55] مسلسل

 حیتصح به. ی(فانیی )وان ریشیعل نیالدنظام ریام وانید(. 2911. )(چکنهیک بن ریشیعل) یینوا ریشیعل ریام

 .نایس ابن: تهران. فرخ ونیهما نیالدرکن

 .هاکتابخانه کلۀ ادار: تهران. 5 ج. یملۀ کتابخانی خط نسخ فهرست(. 2951. )دعبداهللیس انوار،

ۀ نمنر ی. اسنالم ی شنورا  مجلنس ۀ کتابخانن : تهران. یانور اتیکل(. 585. م. )نیاوحدالد ،یوردیابی انور

 .21ۀ سد کتابت خیتار. 21ۀ سد فیتألی خطۀ نسخ[. 1981] مسلسل

 اهللحیذبن  حیتصنح  بنه . نیالعنارف  عرصات و نیالعاشق عرفات(. 2981. )محمد نیالدیتق ،یانیبلی اوحد

 و منوزه  کتابخاننه،  و مکتنو   راثین می پژوهشن  مرکز: تهران. 1 ج. احمد فخر آمنه وی کارصاحب

 ی.اسالمی شورا مجلس اسناد مرکز
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ی. ربنان  حامند  حیتصنح . یرازیشن ی اهلن  موالنا اشعار اتیکل(. 2911. )وسفی بن محمد ،یرازیشی اهل

 یی.سناۀ کتابخان: تهران

 مسلسنل ۀ نمری. اسالمی شورا مجلسۀ کتابخان: تهران. نامهیساق(. 22ۀ سد. )عیمحمدبد ،یاصحهان عیبد

 .22ۀ سد کتابت خیتار. 22ۀ سد فیتألی خطۀ نسخ[. 29119/ 95]

  وکرلۀ : اسنتانبول . 1 ج. الظننون  کشنف ی عل لیالذی ف المکنون ضاحیا(. 2119. )پاشا لیاسماع ،یبغداد

 .هیالجل المعارف

 .نایب: تهران. یسلطنتۀ کتابخان کتب ازی تعداد ناتمام فهرست(. 2951ی. )مهد ،یانیب

[. 22/8151] مسلسلۀ نمری. اسالمی شورا مجلسۀ کتابخان: تهران. نامهیساق(. 118. می. )رازیشی پرتو

 .2181 کتابت خیتار. 21ۀ سد فیتألی خطۀ نسخ

«. معاصنر  و گذشنته ۀ نمونن  دو بنر  دین تأک با نامهیساق ساختار دری مالحظات(. »2985. )منوچهر جوکار،

 .11-211 صص. 21-29 ش. یادبی هاپژوهش

 حیتصنح . الحننون  و الکتنب ی اسنام  عنن  الظننون کشنف (. 2119. )عبنداهلل  بنن ی مصنطح  حنه، یخلیحاج

 .هیالجل المعارف  وکرل: استانبول. 1 ج. گرانید و ایالتقای نیالدمحمدشرف

 حنافظ  خواجنه  محمند  نیالند شمس موالنا اتیغزل وانید(. 2989. )محمد نیالدشمس ،یرازیش حافظ
 .شاهیعلیصح: تهران. 15 چ. رهبر بیخط لیخل کوشش به. یرازیش

: 29 ج ،2959: 9 ج. یاسنالم ی شنورا  مجلنس ۀ انکتابخ فهرست(. 2918 -2995. )نیعبدالحس ،یحائر

 نابی: تهران. 2995: 19 ج ،2991: 11 ج ،1599: 12 ج ،2918

ۀ دانشنکد ۀ کتابخانن ی خطن ی هنا نسخه فهرست(. 2915ی. )محمدتق پژوه،دانش  محمدباقر دیس ،یحجت
 .تهران دانشگاه: تهران. یاسالم معارف و اتیاله

. کنار صناحب  اهللحیذبن  حیتصح. یجیاله نیحز وانید(. 2991. )طالبیاب بنی محمدعل ،یجیاله نیحز

 .مکتو  راثیم :تهران

 قاتیتحقۀ ادار پنجا ، دانشگاه: الهور. 2 ج. یرانیش مخطوطات فهرست(. 2151. )ریبش محمد ن،یحس

 .پاکستان

 ج. یاسنالم ی شنورا  مجلنس ۀ کتابخانی خطی هانسخه فهرست(. 2988. )دجعحریس ،یاشکوری نیحس
 ی.اسالمی شورا مجلس اسناد مرکز و موزه کتابخانه،: تهران. 18



 95                                     ... در نامهیساقی انتقادی بررس                    تم   شچهل و هسال 

 اد ی هنا نامنه یسناق  دری شناسن معرفنت  وی عرفان قیحقا نییتب(.»2985. )داحمدیس ،یکازرونی نیحس

 .92-52 صص. 1 ش. یقیتطب اتیادب مطالعات«. یفارس

ۀ مقدمن  و منصنور  ریجهنانگ  کوشش به. یشروانی خاقان وانید(. 2991ی. )عل بن لیبد ،یشروانی خاقان

 .نگاه: تهران. فروزانحر الزمانعیبد

. ج 1ی. اقیرسن یدب محمد حیتصح. یرازیشی داع شاه اتیکل(. 2991. )محمود نیالدنظام ،یرازیشی داع

 .معرفت کانون: تهران

: 2 ج. تهنران  دانشنگاه ی مرکزۀ کتابخانی هالمیکروفیم فهرست(. 2918 -2959ی. )محمدتق پژوه،دانش

 .تهران دانشگاه: تهران. 2959: 9 ج ،2918

 -21 ج ،2991: 8 ج. تهنران  دانشگاهی مرکزۀ کتابخان فهرست(. 2991 -2951. )_____________

 .تهران دانشگاه: تهران. 2951: 29 ج ،2959: 25 ج ،2915: 25 ج ،2911: 21 و 1

 مجلنس ۀ کتابخانن ی خط کتب فهرست(. 2951 -تای ب. )نیبهاءالد ،یانواری علم  یمحمدتق ،پژوهدانش
ی شنورا  مجلنس ۀ کتابخانن : تهران. 2951: 1 ج تا،ی ب: 2 ج (.سابقی سنا 1ۀ شماری )اسالمی شورا

 ی.اسالم

 و موزه کتابخانه،: تهران. 1 ،5 ،5 ج(. دنا) رانیای هانوشتدستۀ وارفهرست(. 2981ی. )مصطح ،یتیدرا

 ی.اسالمی شورا مجلس اسناد مرکز

 مجلنس ۀ کتابخانن : تهنران . 8 ج. یاسنالم ی شنورا  مجلسۀ کتابخان فهرست(. 2919ی. )فخر کار،راست

 ی. اسالمی شورا

 دینو: رازیش. یفارس شعر انواع(. 2991. )منصور ،ییفسا رستگار

 .ریرکبیام: تهران. یفارس شعر در نامهیساق(. 2988. )احترام ،ییرضا

ی. اسالمی شورا مجلسۀ کتابخان: تهران. نمجنو وی لیل(. 2119. م. )نیمحمدام ریم ،یاصحهان نیاالمروح

 .2919 کتابت خیتار. 22ۀ سد فیتألی خطۀ نسخ[. 1591] مسلسلۀ نمر

. مشنهد ی فردوسن  دانشنگاه  اتیادبۀ دانشکد«. یفارس اد  در نامهیساق(. »2955. )غالمرضا ان،یچنیزر

 .592-585 صص. 19 ش. 21  

 و موزه کتابخانه،: تهران. قزوه رضایعل حیتصح. االشعر کلمات(. 2981. )محمدافضل ،یالهور سرخوش

 ی.اسالمی شورا مجلس اسناد مرکز
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 خنالل  در شنده  شنر تمنی. )ارانن ی داداشی مهد حیتصح. صورت و نقاش(. 2991ی. )ناصرعل ،یسرهند

 ی.اسالمی شورا مجلس اسناد مرکز و موزه کتابخانه،: تهران(. بهارستانۀ نیگنج

ۀ مقدمن  و اوسنتا  مهنرداد  حیتصنح . یساوج سلمان اتیکل(. 2999. )(محمد بن سلمان)ی ساوج سلمان

 .زوار: تهرانی. اسمی دیرش

 انجمنن : تهنران یی. وفای علعبا  حیتصح. یساوج سلمان اتیکل(. 2981. )________________

 ی.فرهنگ محاخر و آثار

. ازبکستانی جمهور علوم فرهنگستانی فارسی خطی هانسخهۀ مجموع(. 2995. )آلکساندر ونوف،یسم
 ی.اسالم انقال ی فرهنگ مدارک سازمان: تهران(. مجلد کی در) ج 5. رمضان عارفۀ ترجم

 و آثار انجمن: تهرانی. میکر ربانویام حیتصح. تکلوی شان وانید(. 2911. )نسف نیالدهیوج تکلو،ی شان

 ی.فرهنگ محاخر

ۀ نمنر ی. اسنالم ی شنورا  مجلنس ۀ ابخانن کت: تهران. نامهیساق(. 2119. م. )نسف نیالدهیوج تکلو،ی شان

 .تای ب. 22ۀ سد فیتألی خطۀ نسخ[. 29598/ 1] مسلسل

/ 5] مسلسنل ۀ نمنر ی. اسنالم ی شنورا  مجلسۀ کتابخان: تهران. نامهیساق(. 2125. م)  ی.زیتبر زردشرف

 .تای ب. 22ۀ سد فیتألی خطۀ نسخ[. ط 991

 خنالل  در شنده  شنر تمنی. )ادیصن ی قلن نیحس حیتصح. یزیتبر فیشر وانید(. 2988ی. )زیتبر فیشر

 ی.اسالمی شورا مجلس اسناد مرکز و موزه کتابخانه،: تهران(. بهارستانۀ نیگنج

 مسلسنل ۀ نمری. اسالمی شورا مجلسۀ کتابخان: تهران. یزیتبر فیشر اشعار(. 155. می. )زیتبر فیشر

 .191 کتابت خیتار. 21ۀ سد فیتألی خطۀ نسخ[. 2981/ 1]

[. 8181/ 91] مسلسلۀ نمری. اسالمی شورا مجلسۀ کتابخان: تهران. نامهیساق(. 155. م. )________

 .22ۀ سد کتابت خیتار. 21ۀ سد فیتألی خطۀ نسخ

 .91-95 صص. 21-29 ش. یرودک«. یفارس اد  در هانامهیساق(.»2985 -2985. )شهرزاد دا،یش

 . مجلسۀ چاپخان: تهران. 1 ج. االرسپهسی عالۀ مدرسۀ کتابخان فهرست(. 2929. )وسفی ابن ،یرازیش

 .سرافرهنگ: تهران. خانهخُم(. 2991ی. )محمدعل ،یصادق

 .نای ب: بهوپال. روشن روزۀ تذکر(. 2119. )نیحس مظحر محمد صبا،
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 یگنان یگلپا اهللتیآی عمومۀ کتابخانی خطی هانسخه فهرست(. 2988ی. )عل گران،ید ویی خویی صدرا
ی فرهنگن ۀ مؤسسن  ،یاسالمی شورا مجلس اسناد مرکز و موزه کتابخانه،: مشهد و تهران. 1 ج(. قم)

 (.ع) الجوادی پژوهش

 ج. یاسنالم ی شنورا  مجلسۀ کتابخانی خطی هانسخه فهرست(. 2995 -2999ی. )عل ،ییخویی صدرا
 ی.اسالم غاتیتبل دفتر: قم. 2999: 95 -98 ج ،2995: 15

: تهننران. 29 چ. 2981: 9-5 ج ،2988: 1 ج. رانیننا در اتیننادب خیتننار(. 2988 -2981. )اهللحیذبنن صننحا،

 .فردو 

. یاسنالم ی شورا مجلسۀ کتابخانی خطی هانسخه مختصر فهرست(. 2985. )محمد ،یبهبهانیی طباطبا
 ی.اسالمی شورا مجلس اسناد مرکز و موزه کتابخانه،: تهران

ۀ نمنر ی. اسنالم ی شورا مجلسۀ انکتابخ: تهران. نامهیساق(. 111. م. )محمد نیالدجمال ،یرازیشی عرف

 .21ۀ سد کتابت خیتار. 21ۀ سد فیتألی خطۀ نسخ[. 1518/ 9] مسلسل

 .ریاساط: تهران. فرخ ونیهما نیالدرکن حیتصح. نامهقتیطر(. 2991. )محمود بنی عل ه،یفق عماد

ۀ نمنر . یاسنالم ی شنورا  مجلنس ۀ کتابخانن : تهنران . عماد اتیکل(. 999. م. )محمود بنی عل ه،یفق عماد

 .989 کتابت خیتار. 8ۀ سد فیتألی خطۀ نسخ[. 29521/ 9] مسلسل

 آسنتان  اسنناد  مرکنز  وی مرکنز ۀ کتابخانن ی خط کتب فهرست(. 2981. )محمدرضا دیس ،یهاشم فاضل
 ی.رضو قد  آستان: مشهد. 29 ج. یرضو قد 

: تهننران. یمعننان نیگلچنن احمنند حیتصننح. خانننهیم ۀتننذکر(. 2911. )خلننف بنننی عبنندالنب ،یفخرالزمننان

 .شرکا و اقبال نیمحمدحس

[. 21211/ 21] مسلسنل ۀ نمنر ی. اسنالم ی شنورا  مجلنس ۀ کتابخان: تهران. نامهیساق(. 22ۀ سدی. )فرح

 .22ۀ سد کتابت خیتار. 22ۀ سد فیتألی خطۀ نسخ

: آنکنارا ی. اوغلن ی مناز  بیحسن  حیتصنح . یفضنول  وانید(. 2151. )مانیسل بن محمد ،یبغدادی فضول

 .اآنکار دانشگاه

[. 21211/ 1] مسلسلۀ نمری. اسالمی شورا مجلسۀ کتابخان: تهران. نامهیساق(. 22ۀ سدی. )سمنان قاسم

 .22ۀ سد کتابت خیتار. 22ۀ سد فیتألی خطۀ نسخ

ی سننده ی: کراچن ی. راشند  نیالدحسام حیتصح. الشعرامقاالتۀ تذکر(. 2159. )ریشیعل ریم ،یتتو قانع

 .بوردی ادب
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 محمند  حیتصنح . یمشنهد ی قدس محمدجانی حاج وانید(. 2995. )محمدجانی حاج ،یمشهدی قدس

 ی.فردوس دانشگاه: تهران. قهرمان

 مسلسنل ۀ نمنر ی. اسنالم ی شورا مجلسۀ کتابخان: تهران. نامهیساق(. 155. م. )ابومنصور ،یزیتبر قطران

 .22ۀ سد کتابت خیتاری. خطۀ نسخ[. 8181/ 55]

ۀ نامن انین پا«. یهجنر  دهنم  قنرن ۀ من ین شناعر ی هنرو  کلنوچ  دریح وانید حیتصح(. »2981. )سارا کُرد،

 .مشهدی فردوس دانشگاه اتیادبۀ دانشکد. ارشدی کارشناس

: تهنران . 2951: 1 ج ،2918: 2 ج. یفارسن ی هنا تنذکره  خیتنار (. 2918 -2951. )احمند  ،یمعان نیگلچ

 .تهران دانشگاه

 ی.فردوس شگاهدان: مشهد. مانهیپ ۀتذکر(. 2951) نننننننننننننننننننن .

 ی.رضو قد  آستان: مشهد. ج 1. هند کاروان(. 2951) نننننننننننننننننننن .

 ج. م2159 عنام ی حت دارالکتب هایتقتنی ال هیالحارس المخطوطات فهر (. 2155. )نصراهلل ،یطراز مبشر

 .دارالکتب  مطبا: قاهره. 2

 . 51 -91 صص ،22  . سخن«. نامهیمغن -نامهیساق(. »2991. )محمدجعحر محجو ،

 .تهران دانشگاه: تهران. یطوس نیرالدینص خواجه آثار و احوال(. 2991ی. )محمدتق ،یرضو مدر 

[. ط 95] مسلسنل ۀ نمری. اسالمی شورا مجلسۀ کتابخان: تهران. نامهیساق(. 2191. می. )بروجرد مرشد

 .2158 کتابت خیتار. 22ۀ سد فیتألی خطۀ نسخ

-تیآ حضرت بزرگۀ کتابخانی خطی هانسخه فهرست(. 2989. )گرانید و دمحمودیس ،ینجحی مرعش

 .نای ب: قم. 91 ج. ینجحی مرعش اهلل

 .112 -118 صص. 25 ش. عرفان و کالم فلسحه،«. هانامهیساق(. »2911. )محمدحسن ،یریمع

 ی.امنطقهی فرهنگۀ مؤسس: تهران. 9-1 ج. یفارسی خطی هانسخه فهرست(. 2952. )احمد ،یمنزو

 ،2955: 9 ،9 ج ،2951: 2 ج. پاکستانی فارسی خطی هانسخه مشترک فهرست(. 2955) ننننننننننن .ن

 .پاکستان و رانیای فارس قاتیتحق مرکز: آباداسالم. 2955: 8 ج

 مرکز: تهران. 1 ج. یاسالم بزرگ المار ف ةریدا مرکزی طخی هانسخه فهرست(. 2981) نننننننننننن .

 ی.اسالم رگبز المعارفۀریدا
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. اول دفتنر . تهنران  دانشنگاه ی مرکنز ۀ خانن بکتایۀ نشر«. یخطی هانامهیساق(. »2991ی. )نقیعل ،یمنزو

 . 28-51 صص

. 1 چ. (اشنرا  ی )مراغن ی موسنو  عبندالحتاح  رین م اشنعار  وانید(. 2981. )عبدالحتاح ریم ،یمراغی موسو

 ی.اوحد: تهران

 .نایس ابن: تهرانی. دستگرد دیوح حسن حیتصح. ینصرآبادۀ تذکر(. 2929) .محمدطاهر ،ینصرآباد

 ی.فروغ: تهران. ج 1. یفارس زبان در و رانیا در نثر و نظم خیتار(. 2911. )دیسع ،یسینح

ۀ نسنخ [. 211/ 1] مسلسنل ۀ نمنر ی. اسنالم ی شنورا  مجلسۀ کتابخان: تهران. نامهیساق(. 22ۀ سدی. )وال

 .22ۀ سد کتابت خیتار. 22ۀ سد فیتألی خط

 .ریاساط: تهران. 2 جی. نصرآبادی ناج محسن حیتصح. الشعرااضیر(. 2981ی. )قلیعل ،یداغستان هوال

ۀ نمنر ی. اسنالم ی شنورا  مجلسۀ کتابخان: تهران. نامهیساق(. 112. م. )محمد نیالدشمس ،یبافقی وحش

 .22ۀ سد کتابت خیتار. 21ۀ سد فیتألی خطۀ نسخ[. 5115/ 59] مسلسل

 عبا ۀ مقدم وی دستگرد دیوح حسن حیتصح. یاصحهان هاتف وانید(. 2911) .احمد ،یاصحهان هاتف

 ی.فروغ ارمغان: تهرانی. انیآشت اقبال

 .ریرکبیام: تهران. 1 ج. مصحا مظاهر حیتصح. الحصحامجمع(. 2991. )خانیرضاقل ت،یهدا

 ی.مضانر محمد: تهران. یساوج سلمان آثار و احوال انتقاد و تتبع(. تایب. )دیرش ،یاسمی

-نامهمناجات ها،نامهقسم ها،نامهیمحت ها،نامهمطر  ها،نامهیساق دری ریس(. 2989. )رضاغالم پور،یاسی

 .ارشادیۀ نیحس: تهران. هانامهیخدا و ها
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