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 های خطینامهساقی  ی خط ی هانامه یساق
 منزوی  نقیعلی دکتر 

خ،  1339های خطی، دفتر نخستین، انتشارات دانشگاه تهران، سال  نشریۀ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، دربارۀ نسخه 

 50 -  18برگۀ 

 ی و با آهنگ رزم یآرایعرفان در لباس بزم 

  ی و حماس   ی غنای  ی، پدیدار گشت که از سه عنصر عرفان  یدر ایران نوازد  یآغاز سدۀ دهم در دامان ادب منظوم فارس  در

رشد رسید و کمال شیوع یافت و از آن به بعد نیز    ترکیب یافته بود. این مولود جدید تا سدۀ یازدهم با انتقال به کشور هند به حد  

پسر   یخشدخان ب و همت  ( ق1037 )د: ینفخرالزما  یچون عبدالنب   یاز آن تقلید شد و کسان بیشتا پایان سدۀ سیزدهم کما 

به نام    یآن تهیه کردند. کتاب فخرالزمان   یهانسخه   یرآوها وجمع در تاریخ این منظومه  ی هر یک کتاب  ( ق1112  )د:خان  اسالم 

 توسط آقا  یزم در الهور توسط پرفسور محمد شفیع چاپ شده و اکنون ن1936در    میخانه
ً
در    یاحمد گلچین معان  ی مجددا

 . باشدی زیر چاپ م تهران 

تا فهرست   ذریعهدرج در    ی ها برااز این گونه منظومه  ی من صورت  چون  از من خواستند    یها از نسخه  ی تهیه کرده بودم، 

ها را خوانده  از آن   ی سرایندۀ هر یک، بسیار  ی تعیین تاریخ نظم و شناسای  ی چون من برا  ،این دفتر تهیه نمایم   یبرا   ،هاآن   ی خط

  ، گرچه خارج از موضوع است   ،هاآن   ی به دست داشتم، دریغ داشتم که از یادآور العاتیها اط تکامل آن  یچگونگ  و  و از سبک 

 این مقال در دو بخش فراهم گشت:   ی،رواین از  کنم.  یخوددار 

I.   ها.  نامهپیدایش و تکامل ساقی 

IIجهان.   یهاها در کتابخانه آن   یخط  ی ها. فهرست نسخه 
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 ها نامه یپیدایش و تکامل ساق  ی خط ی هانامه یساق
سروده شده است و    ی با آهنگ حماس  یلیکن از طرف  ؛دارد  یها جنبۀ غنای که پیدا است صورت ظاهر این منظومه   چنان 

را با این    ی و عرفان  یما باید ارتباط دو عنصر حماس  ،بنابراین  ؛اندها خواسته از آن   یخر مفاهیم عرفانأگویندگان مت   یاز طرف

 ها دریابیم. منظومه

 

 ی بزم یهااین منظومه ی: آهنگ رزمالف
تقارب می   ی شعر رزم  دانیم می به بحر  را  از شش  اند روده سما آهنگ خاص داشته و شاعران آن  یا هشت »فعولن«    ؛که 

ما بیشتر    یبزم  یشعرها اما    ،اندا هشت »مستفعلن« سرودهبساخته شده است، چنان که تازیان حماسیات خود را به بحر رجز  

 است.  شدهی یا هزج سروده م ؛خفیف  ی به بحرها

 ی رزم یها در منظومه یآرایبزم  توصیف

 ه ب  دتوان هم چون شاهنامه نمی   یرزم   یهااست منظومه   طبیعی
 
باشد و معموال در آغاز هر بخش   یخال   ی از شعر بزم  یکل

  ودشتغزل و توصیف بزم عیش دیده می  ی اندک
ً
 و شاهد است.   یمغن  ی، قهرمانان مجالس عیش؛ ساق و معموال

 یاد شده است:   یشاهنامه در موارد زیر از ساق در

 :( در داستان جنگ هفت گردان 1

 تهمتن شد از دادنش شاد زود     و داد زود   ی م یبپیمود ساق

 خویش نزد دارا:   یسولر ( آمدن اسکندر به 2

 جام زرین بکش   ی هم ی چه دار      ایا شاه فش  ی بدو گفت ساق

 ( در داستان در دست شاپور دادن مالکه دز طائر: 3

 امبفرمان تو در جهان زنده    ام  که من بنده  ی بدو گفت ساق

 . ودشدیده نمی  یدر هیچ کدام خطاب به ساق بینیم ی که م چنان 
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در نیمۀ    ی دیده شده است در شعر منسوب به فخرالدین گرگان  ی و مغن   یکه در آن خطاب به ساق   یترین شعر فارس کهن   اما ی خط ی هانامه یساق

 است که به بحر تقارب سروده است.  ی مانده و گویا از منظومۀ یما باق  یها برا سدۀ پنجم است که در فرهنگ

 که از دل برد زنگ و زجان دورغ    آن آب آتش فروغ    یبیا ساق

  1رودکه ریزم زهر دیده صد زنده     سـرود  بیـا و بیـاور  یمغنـ

و    نامهی ساق  یهابه نام   یهایمینۀ پیدایش منظومهزترین  ها، کهن توصیف مجالس عیش ونوش شاهان در شاهنامه   آری

 رفته ینامه به شمار ممنظومه ساقی   یبوده است و به همین جهت است که در سدۀ یازدهم وزن بحر تقارب شرط اصل   نامهیمغن 

 .  2است 

چنان که   ، آن منظومه بوده است  یرزم  یهابسیار ساده و تحت الشعاع جنبه  ی مل  یهاشاهانه در حماسه   ی هابزم   توصیف

را    ینخستین بار ساق  یآن افزوده و برا   یبر جنبۀ بزم  ی جم فخرالدین گرگانمثال آن را در شاهنامه دیدیم و سپس در سدۀ پن 

  ی سروده شد که آقا   ینیز در زبان فارس  یدیگر  یهاهفتم و پس از آن حماسه   یهادر سده   اما،  مخاطب خویش قرار داده است

از عناصر اصلاند این منظومه کرده   ی چه ایشان یادآور  ،بنابر آن   ؛اندنامیده   «ی تاریخ  یها ها را »حماسه دکتر صفا آن  و    یها 

و    یو امیرخسرو دهلو  ینظام  سکندرنامه  مثالً   شد،بامی   یخال  ،اندیادکرده   یسرایحماسه خواص حماسه که در صدر کتاب  

ها  لکه این حماسهب  ؛سروده نشده است  3تشکیل ملیت و مدنیت خود بودند   یکه در حال مجاهدت و نبرد برا  یمردم  ی برا  یجام

»تخلید    ی و فقط برا  د سروده شده است که با مردم و افکار مردم رابطه نداشتن   ی از اشراف و شاهان  ی خاطر برخ  ی ارضا  ی تنها برا

 ی که برخالف ذوق طبیع  ند کردایجاد شور در میان سران سپاه خویش، شاعران را مأمور می   یو یا حداکثر برا   ؛ذکر خویش«

در صدد نبودند که قهرمانان حماسه از   ی بسرایند و حت  ی . شعرهایندگرفت که خانواده و جامعه خویش می  ی خود و دور از الهام

 
 .79  -78 ، برگۀ39 یبهشتارد ،جعفر محجوب یآقا  ۀمقال ، سخن ۀ مجل 1
به روش   بندییحترج  یکنل  ؛ندارد   نامهی : گرچه ساقیدگو   ،تقارب ندارند  به بحر  نامهی که ساق  یکسان  ۀدربار   یخانهمدر    یفخرالزمان  یعبدالنب  2

 . (38و  37 ، برگۀیخانهم) دارد   نامهیساق

 شود. یده د یراندر ا ییسراحماسهاز کتاب  یحماس  یهامنظومه   یصبخش خصا 3
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باز نکرد و »آن   ی جا  فردوسی شاهنامۀمانند  اده،ها در دل مردم س گاه این منظومه  به همین جهت هیچ ، خود این مردم باشند ی خط ی هانامه یساق

 چه این شاعران سرودند به ذهن عموم ملت راه نیافت«. 

  ی غیر شاهنامه فردوس  ی مل  یهاماند، اما حماسه  ی به زور زر ایشان استنساخ و پخش شد و باق  ی اشراف  یهاحماسه   خۀ نس

ما و به دوران طبع و نشر    ها به روزگارکمیاب آن   یهاتا آن که نسخه   دشمی   یخانه نقالبیشتر سینه به سینه منتقل و در قهوه 

 رسید. 

  ی آرای ها به بزم مانند سکندرنامه آن است که در آن   ،1« یتاریخ  ی هابا »حماسه   ی اشراف  یها از خواص این حماسه  یکی

شدیدتر شده،    ی اشراف یهااین خاصیت در حماسه   آییم ی توجه شده است، و هر چه با تاریخ پیش م  ی مل  یهابیش از حماسه 

به سرودن    یرساندند که منته  یآرایی را به جای در سدۀ دهم بزم   گنابادی  یو قاسم   یخبوشان  یهاتف   یهاتا آن جا که حماسه 

 گردید..  ی و تقلید دیگران از و ی تهران ی میدانامۀ مستقل در آن سده به وسیلۀ ساقی 

 ها  نامهساقی یـ مفهوم عرفان ب
  یو معان  هبردرا به کار می   یو امیال و لذات جسمان   یدرست است که عرفان ما اصطالحات متعلق به عیش دنیو  البته

 یخویش را حقیق  یاصطالح  ینامیده و معان  ی را مجاز  یلغو  یایشان معان   اند،خواستهیرا از آن م  یو لذات روحان   یعرفان

لیکن ایشان تقسیم   ؛اندو امثال آن در ادبیات ما به وجود آورده  قیقیو ح یمجاز یم ی،و حقیق ی پس عشق مجاز، اندخوانده 

اند  نیز همین رفتار را کرده  ی بلکه دربارۀ اصطالحات مذهب   ؛را تنها در مصطلحات عیش و نوش به کار نبرده  « یو مجاز   ی»حقیق

ترتیب دهند و با استفاده از پردۀ »حقیقت    اییه مقایس  یو احکام مذهب   یاند در موقع لزوم میان امیال دینوو از این راه توانسته

 دستۀ اول را بر دستۀ دوم ترجیح دهند.  ی« گاه و مجاز

 
ا
 :گوید یعراق مثل

 الستیم   یمخمور صبوح    که نیم مستیم    یقدح  یساق

 
بودن را که جدا یاشراف  یتکه خاص   یدممن بهتر د  شود،ی م  یده د یخیو تار  یمل  ۀبودن در هر دو نوع حماس   یریاساط  یا بودن و    یخیچون تار  1

 قرار دهم. «یمل ۀها از »حماس آن یزمم ،نوع دوم است ۀکنند
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 در میکده معتکف نشستیم     از صومعه پا برون  نهادیم   ی خط ی هانامه یساق

 ها شکستیم توبه  ، و زدست تو    ها دریدیم  خرقه  ، جور تو  از

*** 

 ی باشد که بیابم از تو بوی      یــــدر میکده میکشم سبوی

 :آن جا که گوید  یا

 ی اکسیــر حیـات جـاودانـ   یـــــــــبده آب زندگان  یساق

   یچون از خط و لب شکر فشان    هم آب حیوان   ،هم خضرخجل

چهار چوب خشک قدوسیت را بشکند و    خواهدی برخضر پیغمبر م  ی برآب حیات و ساق  یترجیح میکده برصومعه و م   با

و میکدۀ    ی دینو  ی توحید را بر آب حیات مجاز  یحقیق  ی : مگویدی اما اگر بدو اعتراض شود، م  ، قشریان را پاره کند  ی بندها

 ام. ترجیح داده ی ألست را برخضر جسمان ی چهار دیوار گلین، و ساق  ی»مقام قاب قوسین« را برصومعۀ مجاز  یحقیق

 : گوید فینیز عر  و

 فروش   یببر تا سر کوچۀ م  آن مست ته جرعه نوش    یبیا ساق

 از خشت خم   ی بسازد خرابات   کرده گم   اییه که چون کعبه در سجد

دس مقدسات که به صورت ترجیح خرابات برکعبه ظهور کرده،  ق و شکستن چهارچوب ت  ها،یعلیه خشک   یطغیان عرف  این 

  ند گرفت است و اگر مورد اعتراض قشریان قرار می   هبودلذت می  ،ندکردتحمیالت قشریان را احساس می   یآنان که سنگین   یبرا

سنگ و    ی را برکعبۀ مجاز  ی او ادن  ینیا مقام قاب قوس   ی؛حقیق  باتکه خرا  ند،گشت متوسل می   « یو مجاز   یبه تقسیم »حقیق

 ل ساختمان مسجدالحرام ترجیح داده است. گ  

که از آذربایجان    ینهضت صفو   یبه اماکن غیر قابل وصول و این شکستن چهارچوبۀ خشک مقدسات، برا   یاندازدست   این

سالح    ،تمام کشور ایران را به زیر سلطۀ خود در آورد   خواستی خزر در آغاز سدۀ دهم شروع شده بود، م  ی و ساحل جنوب  یشرق

و تسلط فقیهان   یهشتم و نهم و حکومت ریا و سالوس   یهار سده در کشور ایران د  وجودبسیار مؤثر بود و با در نظر گرفتن وضع م 
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  ی احکام اعتراض به نام اجرا  یکردن هرگونه صدامال و ناموس مردم و خفه   ،جان   بر  یطبقات عال  یبه اتکا  یاشعر  ین س    یقشر ی خط ی هانامه یساق

 . به وسیلۀ محتسبان  یمذهب 

 .ی بردتوان پ اهمیت این سالح می   هآن وضع، ب  یبا بررس   یرآ

   یاز رازها  یکی
 
ها مردم  کردن زنجیرهایی بود که مدت و پاره  های لس  موفقیت صفویان در تسلط بر تمام کشور همین بندگ

 با آن جنگیده بودند.   ی،تا حافظ شیراز ی ایران به زبان شاعران خود، از عبید زاکان

سروده شد که هم جنبۀ   ینابادگ  یو قاسم  ( ق914  )د:  ی خبوشان  یبه وسیلۀ هاتف  یهایسدۀ دهم در ایران حماسه  در

مستقل به وسیلۀ  ی هانامه ی زیاد بود که مورد تقلید معاصران ایشان شد و ساق  ایی ه آرایی آن به اندار آن نمودار و هم بزم   ی عرفان

ی  و حیرت ( ق961 )د: یشرف جهان قزوین   (،ق952 )د: ی استرآبادی صدق (،ق941 )د: یشیراز  (،ق916 )د: ی تهران یامید

 سروده شد. ( ق970:)د هروی

از نظر آهنگ، مانند منظومه   ی هانامهساقی   این  به پیرو  ی و قاسم  ی هاتف  یها مستقل  نظام  یو  و    ی و خسرو دهلو  یاز 

تر  نیز پیش  ی ( از خسرو و جامیقشر  )ضد    یتقارب سروده شده بود و از نظر مفهوم عرفان   یانگیز و رزمبه بحر هیجان   یجام

ما   لیکن؛ به پیشرفت کار صفویان کرده است ی . از هر دو جهت کمک شایانشد بامی  ی از فخرالدین عراق ی رفته و درست تقلید

مسلط شد، دیگر نخواست    از سالح عرفان و تصوف استفاده الزم را کرد و بر ایران کامالً  یپس از آن که خاندان صفو  دانیم یم

صوفیان و مسلط کردن    یمکاتب فلسف  1دکردن ر ان مردم و خ  ماند و خود در صدد بستن ده  یاین اسلحه به دست مردم باق 

از ایشان ناچار به هندوستان فرار کردند و به دربار    ی ق شاه عباس صوفیان را قتل عام کرد و بسیار1002قشریان برآمد و در  

بیشتر به مردم بود،    یذهب م   یدادن میان اکثریت هندو و اقلیت مسلمان، ناچار به دادن آزادالتیام   یکه برا   2رفتند   اکبر شاه 

 متوسل شدند. 

 
 متن مقاله: خوردکردن.  1

 رفتند. -متن مقاله:  2
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کمابیش در صدد سرودن   یدر هندوستان به حد اکثر اشتهار رسید و هر شاعر  یعرفان   یهانامه ساقی سدۀ یازدهم    در ی خط ی هانامه یساق

 برآمد.  نامهساقی 

 ها  نامه ساقی  یخط  یهااز نسخه  ی فهرست
 باید یادآور شد همان  دهم،ی هر یک را نشان م  ی هانسخه  یجا  ، ها را به ترتیب تاریخ مرتب کردهنامهاین فهرست ساقی   در

و لیکن    شد بادر سده دهم می   یشیراز  ی و پرتو  ی تهران  ی مستقل سرود امید  نامۀی نخستین کس که ساق  :طور که خواهیم گفت

پراکنده    ی ایشان شعرها   یهاکه از منظومه  یاند، بدین معن ساخته  هانامهساقی نیز    نشاعران پیشی   یبرا  یو جزو  میخانهصاحب  

داریم که منسوب به شاعران پیش از آن تاریخ    یی هانامهاند و امروز ما ساقی استخراج کرده و فراهم آورده  ، داشت  نامهساقی که  

قید آن   یهااست، من نسخه  با  نیز  را  فراهم   ؛تردید در نسبت  ها  یاد    یهادیگر منظومه  از  دن شیا  فهرست  این  آن شاعر، در 

 . کنیم یم

 ق( 525 -  464) یغزنو یسنای -1
به بحر هزج به دو منسوب    یمثنوی  33  ، 2، جنامه به دو نسبت نداده جز این که در فهرست کتابخانۀ تاشکندهیچ کس ساقی 

 داشته شده که آغاز آن چنین است. 

 جان  ی بدن را پر م  یطراح  --- که کرد از راه احسان  نام آن ه ب

  (ق611 )د: ینظام -2
« چاپ شده  26  -  17  ،بیرون آورده که در »میخانه  اسکندرنامه  یو  یرزم  یاو از مثنو  یبرا   اینامهی ساق  یعزت  یفخرالزمان

 است.  

 :آغاز

 که بیداد نتوان ز بیداد رست  ---تا ز بیداد شوییم دست   بیا

 ق( 688 - 604) یفخرالدین عراق -3
 نامه دارد که چنین آغاز شود: به مضمون ساقی  ی بندلیکن ترجیح  ؛نامه نداردساقی  گوید:  میخانهصاحب 
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 خوش باش بنشین و شراب نوش و     میکده با حریف قالش   در ی خط ی هانامه یساق

 « چاپ شده است. 58  -  49  ، برگۀمیخانهکرده است. و در »  یمعرف 1995و 1645آن را بلوشه به شمارۀ  ی خط نسخۀ 

نهاده و به علت    هانامه ساقی در سدۀ یازدهم آن را در ردیف    یلیکن تنها فخرالزمان  ؛ترین مانند خود استمنظومه کهن   این 

 ها شمرده است. )بحر تقارب( خارج از آن  ینداشتن وزن رزم

 ق( 725 - 651) یامیرخسرو دهلو -4
  ،میخانهنامه بیرون آورده، که در »یک ساقی   ی و  اسکندرنامۀاز منظومۀ    یفخرالزمان   یزبان هند. عبدالنب   ی شاعر بزرگ فارس

 « چاپ شده است.  71 -  66 برگۀ

 آغاز:

 ی زندگ  یبر آریم با هم دم      یو فرخندگ یشاد ه تا ب بیا

 ق(753 - 689) یکرمان یخواجو -5
  - 74  برگۀ ،بیت دانسته، و در »میخانه  90آن را    یاو استخراج کرده و چلب   هما و همایوناز   ایینامهی ساق  میخانهصاحب  

 « چاپ شده است. 79

 :آغاز

 عالم علم در کشیم ه ب  یزمست     تا خرد را قلم در کشیم   بیا

 ق( 778 - 709) یسلیمان ساوج -6
 در احوال سلمان آغاز آن را چنین آورده است:  یاو آورده، و رشید یاسم نامۀی از ساق  یهای بیت هدایت 

 ی در بهترین صورت ی بیارا      یساقیا مجلس عشرت  بیا

از    یاز یک   ی دور نیست بخش  ،اماز آن ندیده   ایی ه لیکن من نسخ  ؛ نامه دانسته استترین ساقی را کهن   یو  نامۀی ساق   و

 را متأخران بدین نام خوانده باشند.  ی و هاییمثنو
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 مظفرق( پسر مبارزالدین از امیران آل 786 - 723شاه شجاع ) -7 ی خط ی هانامه یساق
   .507و  499 ، 9ج  ،ذریعهنک: 

  یعل  بن نسبت داده و نسخۀ دیگر آن را که چهارده بیت است محمد  یبه و  ایی نامهی ساق  349 ،2، جدر فهرست تاشکند

 آورده است.   طینمنشآت سالدر ضمن  منشآتدر فصل پنجم  ی االسالم ملقب به شهاب منشبن جمال 

در میان آمده بود و حاضران    ینظام  یساق  در مجلس خاص )مجلس شاه شجاع( بحث بیا   یروز  :گویدی م  ی این منش

 توان گفتن.  الکلمه بودند که بدین نمط سخن نمی متفق

نامه نزد  با این ساقی   تآمنش...« نسخۀ    یبیا ساق  : پادشاه سعید ملتفت شد و این عقود در سلک عبارت منتظم گشت

 اده باشند. د ی نامه را متأخران به این مثنوی در تبریز است. گویا لقب ساق ی القرایسلطان  ی آقا

 :آغاز

 روشن بود در صبوح  ، که چون زهره    بخش روح  ی آن روشن   یبیا ساق

 ( ق792 – 719) یحافظ شیراز  -8
 .  222 ، 9ج  ،ذریعهنک: 

به نظر نیامد، مگر از خواجه حافظ و    ی به سامان  نامۀی ساق   یاز هیچ دیوان   حافظ گوید:  نامۀ ی در بارۀ ساق  یفخرالزمان

 در آن ایام ساقی 
ً
و در   1اند فرموده   ی... و امیر خسرو دهلو   یکه » شیخ ... نظام ینامه گفتن متعارف نبوده مگر به دستورغالبا

 ...«.    گویندی این جزو زمان شایع شده، چنان چه همه کس م

در چاپ خود    یکمتر از این است، و قزوین   یلیکن در دیوان او چاپ بمبئ   ؛بیت است  129نامه در  این ساقی   :گوید  یچلب

 اند. داده دان ب  یکرده است، گویا این نام را معاصران فخرالزمان ی نامه بدان خودداراز دادن نام ساقی 

 
 یعنی به طور غیر مستقل.  1
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 (ق870)د:  یشیراز یداع -9 ی خط ی هانامه یساق
هست به بحر خفیف که چنین    ی فارس  یمثنوی   1298ۀ ایندیاافیس ش  نسخ  ی در پایان ستۀ داع  . 315  ، 9ج  ، ذریعهنک:  

 آغاز شده: 

 ة و الشکر لمن له االجاب       ةلحمد لواهب االنابا

 منسوب شده است.  ی نامه است، اما نه اسم دارد و نه به داعشبیه به ساقی   گوید:ی لف فهرست مؤ م و

 ق(  898 - 817عبدالرحمان ) یجام -10
چاپ شده    ، 103  –  96  برگۀ  ،میخانهنامه بیرون آورده، و در  یک ساقی  ،ی خردنامه اسکندرأو    یاز مثنو  میخانهصاحب  

 است. 

 :آغاز

   یدیرینۀ دیر پا دیر  در این       یدال دیدۀ دوربین برگشا 

   (ق906 )د:میرعلیشیر  ی،نوای -11

 . 1باشد  ی نسبت داده و دو نسخۀ آن را نشان داده است و شاید ترک  یو ه ب  ایینامهی ساق ، در فهرست تاشکند

  (ق927 )د:  یخبوشان یهاتف  -12
 .  ی ]است[خواهر زادۀ جام

چاپ    110  -   106  برگۀ  ،نامه بیرون آورده و در میخانهیک ساقی   ،تمرنامهتقارب او مانند    بحر  هایی الزمانی از مثنوفخر 

 شده است. 

 :آغاز

 برد   ینیارد که با کنه او پ       رد که فکر و خ   ینام خدای ه ب

 
 . 208  – 215 ،2، جفهرست کتابخانۀ تاشکند 1
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 ق( 929)ک:  خواجه ارجاسب ی،تهران یامید -13 ی خط ی هانامه یساق
 ق کشته شد.  929که به تحریک سید قوام نوربخش در   ی زمان شاه اسماعیل صفوو هم  یشاگرد دوان 

  ،میخانهآمده، و همۀ آن در    الفصحاء مجمع  و سپس در    آتشکده از آن در   ی مستقل به بحر تقارب دارد که بخش  نامۀی ساق

 .1چاپ شده است. نسخۀ آن در مجلس هست   131 -   128برگۀ

 همین مرد باشد.  ، مستقل به این نام در این وزن سروده ایهگویا نخستین شاعر که منظوم و

 :آغاز

 شراب طهور و سقا هم ازوست.      خم ازوست  که این نیلگون  ی حریف

 . ود شیک در میان دیده می ی؛و مغن  یخطاب به ساق  ، ینظام نامۀیساق مانند   ،نامهساقی این   در

 در تبریز.  ( ق934 )د: یخراسان یترشیز  یاهل -14
  یول   ، نامه خوانده است( آن را ساقی 570  ،2ج در کتابخانۀ سپهساالر هست. و در فهرست )   ی به بحر تقارب از و  یمثنو

 مانند است.   ی نامه ادببیش از ساقی  یو نیایش مذهب  سوگندنامهپس از مراجعه آشکار شد که به 

 :آغاز

 عیانست پیش تو احوال من     واقف از حال من   یتوی  یاله

 ق( 941 - 870) یشیراز یپرتو -15
 بود.    یو ساکن شیراز و شاگرد مالجالل دوان  یاصلش گیالن

 .  ( . 157  ،9ج  ،یعه ذر)  در سعدیه شیراز است یشد، و قبر و یاو منجم شاه اسماعیل صفو 

 
 . 662  ،3فهرست مجلس، ج 1
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   یبه بحر تقارب و عرفان   ی مثنو  یمستقل و  نامۀی ساق ی خط ی هانامه یساق
 

و خطاب    کندی و رهاکردن کفر و ایمان دعوت م  است و به صلح کل

و به تار و طنبور و چنگ و قانون    عشری دارد. خدا را به امامان اثن   گریی و در پایان شیع  1کند، می ست او   هر دو  یو مغن   یبه ساق

 تخلص کرده است.   ی دهد و آل عبا را ستوده و پرتوی سوگند م

   .اند نسبت داده ی آن را به غلط به فردوس  یها است و برخنامهبهترین ساقی  گوید: یفخرالزمان

بیت    281در    ، 126  –  112  برگۀ  ، میخانه ایندیاافیس( هست و در  ( و ) 143( و )سپهساالر  2666آن در )بادلیان    یهانسخه 

 چاپ شده است. 

 :آغاز

 بدر پردۀ روزگار  یبه مست     کار    یدال پرده بردار از رو

   (ق942 )د:ملمحمد  یشیراز یاهل -16
 (. 113، 9، جذریعهاست ) مدفون در حافظیۀ شیراز  

 .  آغازدی م یبه واژۀ ساق را  ها سروده که همۀ آن  نامهساقیساخته به نام  گنجفه یمانند آن چه برا ی رباع 102 یو

  یو جز آن اصطالحات عرفان  یان و مغم  ومقصود از پیر خرابات    آن نهاده و در آن جا گوید:   یبرا  ینثر   ۀیک دیباچ 

 . شد بامی

 نامه نهاد ... جان آفرین و درود بر ... نامش ساقی   یبعد از حمد و ثنا  :دیباچه آغاز

 ها: یرباع  آغاز

 نواز است خدا  بنده  وز رحمت حق       که کارساز است   یقدح  یساق

(  1027  ، ( و )بادلیان 1933و    1932  ، ( و )ایندیاافیس184  ، 2ج  ، ( و )دانشگاه تهران 536  ، 3ج   ، آن در )مجلس  های نسخه 

 . ودش( دیده می 659 ، 2ج ، ریو ، ریتیش میوزیومبو ) 

 
 کند. می  -متن مقاله: هردوست؛  1
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  (ق952)د: محمد سلطان  ی،استرآباد یصدق -17 ی خط ی هانامه یساق
 . ( 605 ،9ج  یعه،ذر)  بیت است  307به بحر تقارب و مستقل و در  ی ست، عرفانا  او مثنوی نامۀی ساق

 :آغاز

 پایدار   یمیسر شدش مست     که منصور وار   ی خوشا حال مست 

صاحب روضات الجنان و نسخۀ دیگر نزد )فخرالدین    ی تبریز  یالقرائی( به خط حافظ حسین کربالی آن نزد )سلطان   نسخۀ 

 ( هست.  1762 ، ( و )ایندیاافیسینصیر

  (ه10نیمۀ سدۀ ) یقاسم گناباد -18
  یبحر تقارب و رزم نامه که به  او، دو ساقی «ینامه طهماسب از دفتر اول و دوم »شهنشاه یصاحب خمسه است. فخرالزمان

 چاپ شده است.   152  -  144 برگۀ ، میخانهها در است بیرون آورده، و نخستین آن 

 :آغاز

 امان    خوارگان دربهار است و می     دال گر نسیم خزان شد وزان  

  (ق958)د:  حیدر کلیچه -19
 منسوب شده است.  یبه و ایی نامهی (. در فهرست )بادلیان( ساق270  ،9ج  ، ذریعهمداح شاه طهماسب ) 

   یقزوین ینورالهد ی( فرزند قاض961 - 919شرف جهان ) -20
   515 ، 9ج  ،ذریعهنک: 

 « چاپ شده است. 140  -  134 برگۀ  ،میخانهدارد. و در  یشیراز ی مانند پرتو ی،مستقل به بحر تقارب و عرفان  نامۀی ساق

 :آغاز

 برون  ی و که صدگونه رنگ آمد از    ام زین خم نیلگون عجب مانده 
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 ( ق970)د:   یبغداد یفضول -21 ی خط ی هانامه یساق
دارد این   ی و دیگر آالت موسیق یبان و مناظره یو مغن  ی بیت خطاب به ساق 312جام در   به نام هفت ی فارس  ایی نامهی ساق

 ق در استانبول چاپ شده است. 1308او در    ی نامه همراه دیوان ترکساقی 

 :آغاز

 فراست برافراشتم   یلوا    از خواب غفلت چو برداشتم   سر

 (ق970 :ک)  یتون یهرو یحیرت -22
 . ( 276 ، 9ج  ،یعةذر)  نسبت است ی به بحر تقارب به و یمثنو نامۀی ساق  یچلب 

 :آغاز

 من  یچشم تو درعین نعما دو    من   یترک رعنا  یا  یبیا ساق

 ق( 991 - 939) یبافق  یوحش -23
بدان «نامهساقی تقارب در آن نبوده، نام    بحر  ی،لیکن چون شرط وزن رزم  ؛دارد  یخطاب به ساق  یعرفان   یبندترجیح 

 « چاپ شده است. 162 -  155برگۀ ، میخانهاین موضوع آن را آورده و در  یبا یادآور   یاند. فخرالزماننداده 

 :آغاز

 شویندۀ آالیش هر بود و نبود است      بده آن باده که اکسیر وجود است  یساق

 در سدۀ دهم  یمشفق  -24
 یاد شده است.   26  ،2ج   ،فهرست کتابخانۀ تاشکنددر  یو نامۀی ساق

   (ق996 )د:خواجه حسین  ی،مشهد یثنای -25
 « چاپ شده است. 174 - 166برگۀ   ، میخانه( هست و در 1037به بحر تقارب در )بادلیان  ی مثنو یو نامۀی ساق

 :آغاز

 صورت گدار  یبکش جام معن      میخانۀ اهل زار  ه بیا دل ب
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 ق(  1002 -966)  یشیراز  یعرف -26 ی خط ی هانامه یساق
  185  -  183  برگۀ  ،میخانه، و در  ( 712  ، 9ج  ، یعةذر)   سروده شده  یبه سبک هند   یبه بحر تقارب و عرفان   یو  نامۀی ساق

 چاپ شده است. 

 :آغاز

 دل ما مرنج  یپس از آرزو     را بسنج   یاین تشنگ  یبیا ساق

)برلین  این ساقی   هاینسخه  بلوشه  15و  18و  920نامه در  )و  و )سپهساالر  1839(  )ایندیاافیس(  و  )بادلیان 143(  و   )

 ( هست. 1052

   (ق1004ی )د: مشهد یاقدس -27
ایندیاافیس  چاپ شده و دست   194  -  189  برگۀ  ، میخانهیاد شده و در    کشف الظنوندر    ی و  نامۀی ساق  ( نویس آن در 

 ( هست. 1766

 :آغاز

 برآر  یچو نرگس سر از خواب مست     صبح شد خیز و بکش خمار   دال

  (ه11 ۀسد)  حسن فرزند حسین ی،کاشان یعسکر  -28
   . روم و هند رفته استه که در آغاز سدۀ یازدهم ب

 چاپ شده است.   491 -   380ص  ، میخانهدر  یو نامۀی ساق

 :آغاز

 اندیشۀ باطل آزاد باش   ز    زغم شاد باش   ی توان  دال تا

 ق(  1010 د:صادق کتابدار ) -29
بیرون آورده و نسخۀ آن نزد خود او در تهران   ی نامۀ عباسفتحاو    یرزم  یاز مثنو  اینامه یساق  یاحمد گلچین معان  یآقا

 است. 



 

 

 

 هانامه ی ساق ی خط ی هااز نسخه  یفهرست ی و با آهنگ رزم یی آراعرفان در لباس بزم 

 

16 

 :آغاز ی خط ی هانامه یساق

 گاه غم آرام شکست که بر قلب     دست  ه آن ساغرم ده ب  یبیا ساق

 ف به شیخ ابوالفضل وپسر محمدمراد معر  (ق1014 )د: یاسد بیک قزوین -30
 بیت است.  125به بحر تقارب در  ی مثنو یو نامۀی ساق

 :آغاز

 افسر نهیم  ی فرق خردمنده  ب    برتر نهیم    یبیا کز خرد پا

 ست. ا  در تهران  ی احمد گلچین معان ی آن نزد آقا نسخۀ 

   (ق1015 )د: یگیلن یحیات -31
 . ( 269 ، 9، ج ذریعة)  به بحر هزج دارد یمثنو ود

 در سه هزار بیت.  سلیمان و بلقیساول   -

 بیرون آورده است.  سلیمان و بلقیسبیت از  98در   ایی نامهی ساق  ی گلچین معان  یو آقا نامهتغلق دوم متمم  -

 :آغاز

 مراد خویش را چون باده کن مست    خمخانه در دست    یساق یبیا ا 

   (ق1016 )د: یشرف زرد تبریز  -32
فهرست  نقل کرده است و در    3ج  ،خراباتاست از    یاو را که مثنو  نامۀی ساقسه بیت از    192  ،دانشمندان آذربایجان  در

 .  ( 513 ،9، جذریعة ود ) شالدین دیده می ( به نام میرشرف1993 ، بلوشه

   (ق1019)د:  یخبوشان ینوع -33
  ، 928  ،چاپ شده است و نسخۀ آن در برلین   671  -  638  ،3ج  ،ی مآثر رحیمو    216  -  202  برگۀ   ، میخانهدر    یو  نامۀی ساق

 هست. 143 ،و بادلیان و سپهساالر  674 ،2ج ، ریو، و بریتیش میوزیوم 1485  ،ایندیاافیس

 :آغاز
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 ها گیر پیمانه بیاد تو شب     ها  اولین پیر میخانه   یتوی  ی خط ی هانامه یساق

 یق( هاشم بن حیدر معمای1021 -980) یسنجر کاشان -34
 چاپ شده است.   258  -   252  برگۀ  ، که در میخانه  ( 472،  9ج  ، یعةذر)   بحر تقارب در پانصد بیت دارد  ی مثنو  ایی نامهی ساق

 :آغاز

 ده  ما ه ب  یغم از هر دل که بستان    درد آشنا ده   اییهسین   یلها

  ( ق1021 )د: یپسر پرزاد مشهد یمازندان یتق  -35
آن   1089 - 1065 برگۀدر    یو  نامۀی ساقدربار جهانگیر شمرده شده است و    یدر شعرا   1057  برگۀ ،یمآثر رحیم در    یو

 چاپ شده است. 

 :آغاز

 ساغر و دست و دامان یار من و     روزگار   یندارم سر خصم 

  (ق1022)د: کتابدار و صحاف  یشیراز یصحیف  -36
 است.    یشیراز  یپدر اسیر 

 چاپ شده است.   249 -   245  برگۀ ، میخانهبه بحر تقارب است و در  ی مثنو یو نامۀی ساق

 :آغاز

 که بیرون دهد دل از این پرده راز     آن آب فکرت گذار   یبده ساق 

 ق(1022 –  964محمدرضا ) یاصفهان یشکیب -37
« چاپ  94  -  88  ،3ج   ی،رحیمو مآثر    244  –  238  برگۀ  ،میخانهو در  (  537  ، 9، جذریعة)   عشرت آباد نام دارد  یو  نامهساقی 

 شده است. 

 :آغاز

 ویرانه گشت گلستان کنیم ه ب    بیا تا زمیخانه بستان کنیم 
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 ( هست. 376آن در )بادلیان  نسخۀ  ی خط ی هانامه یساق

 ق( 1024 - 933نورالدین محمد ) یترشیز  یظهور -38
   (. 656 ،9، جذریعة ی است ) داماد ملک قم 

بیت    4000و غزل و در    یبیت شمرده و دیگران آن را مثنو  805آن را    یبه بحر تقارب است و چلب   یاو مثنو  نامۀی ساق

 سروده است.  ( ق961 )د:شاه اند. به هر حال آن را به نام برهان نظام دانسته 

 :آغاز

 ثریا ده طارم تاک را      ایزد پاک را   کنیم ی ثنا م

و بریتیش    143  ،و سپهساالر  1866  ،( و بلوشه2618  /  22و ش    1471  ،و دانشگاه   931و    674  ،آن در برلین  نسخۀ

 هست.  یو فخرالدین نصیر  1501 ، و تاشکند و ایندیاافیس 678 ، 2ج  ،ریو  ،میوزیوم 

 پخش شده است.  برگه  225در  ، ق1263در لکهنو   ی « چاپ شده و نیز به تنهای321 -   269  برگۀ،  منظومه در میخانه این 

  (ق1025 :ز) یابراهیم حسین یترشیز  یدیر  -39
 به بحر تقارب دارد.  نامهساقی  ی . مثنواست  ق( 1019)د:  یخبوشان  ی شاگرد نوع

 :آغاز

 بساز   یتو هم ساز مست  یمغن     کهنه نو گشت باز   یخمار م

 است.  ی گلچین معان ی متعلق به آقا ،میخانه یمنظومه در نسخۀ خط این 

 (ق1025)د:  یملک قم -40
 ایندیاافیس هست. کتابخانۀ چاپ شده و در   267 -   262  ۀبرگ ، او در میخانه نامۀی ساق

 :آغاز

 بیابانیم چشمۀ آب کو     خراباتیم بادۀ ناب کو  
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 .  (ق1025 )د: 1بیک  یتکلو، حسن بیک پسر بخش یعتاب -41 ی خط ی هانامه یساق
 موجود است.  یاحمد گلچین معان  ی آقا  میخانۀ ی به بحر تقارب است و در نسخۀ خط یاو مثنو نامۀی ساق

 :آغاز

 خبر ی تو از رفتن و آمدن ب    شمر چار در   یجهان را رباط 

   (ق1028)د:  یفغفور گیلن -42
 دارد.   یمستقل عرفان  یبندترجیح  یو

  ، میخانهدارد آن را آوردم ... و در    نامهساقی لیکن چون مفهوم    ؛گرچه شرط بحر تقارب در آن نیست  گوید:  یفخرالزمان

 چاپ شده است.  342  –  336برگۀ

 :آغاز

 تـــــــدامان بهار اسه چون آتش گلریز ب  بده آن باده که خورشید شرار است    یساق

 ق( 1028 - 976الدین حسن )سراج یعارف ایگ -43
،  ذریعة)   سره سروده است، و منظومه در وصف میهن خود شبانکاره سروده است  یازدهم در بنگاله شعر به فارساو در سدۀ ی

 .  ( 666  ،9ج

 چاپ شده است.   430 -   427  برگۀ ، میخانهاو در  نامۀی ساق

 :آغاز

 روانندۀ چار سرمایه کیست     زیر این پرده چیست   یچه داند کس 

 ق( 1029)ز:  یقزوین یملک -44
 چاپ شده است.   467 -  464 برگۀ  ،ق سروده و در آن شاه پرویز را ستوده است. در میخانه1029ایی در  نامهساقی 

 
 شاید بدخشی باشد. 1
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   (ق1029 )د: ینظام دست غیب شیراز -46و  45 ی خط ی هانامه یساق
 هست.  1606 ، و برلین 1534 ،و ایندیاافیس  1214 ،نامه او در بادلیان ساقی  یمثنو

 :آغاز

 گرت هست در توبه آر  ی شکست     شکست خمار   یدال چند بین 

 دارد که آغازش چنین است:  یبندنیز ترجیح  و

 رشک بهار است  ازو  یکه رخ ساق  یآن م ت  ـ بده آن باده که زنگ لب یار اس  یساق

  (ق1030 )د: یهمدان یزک -47
 .  ( 403 ، 9، جذریعة)  مداح پرناک حاکم الر بوده است  یمدت

 چاپ شده است.   401 -   397  برگۀ ، نامۀ او در میخانهساقی 

 :آغاز

 نگون   تچو نرگس بود جام عیش     الله گون   یمی ب  یک ه ب  دال تا

 ق( 1030 - 973) یالدین کازرونیتق  ی،بلیان یاوحد -48
 (.  173 ،9، جذریعةاست )  عرفات العاشقین صاحب 

 به او منسوب شده است.  فهرست بادلیاننام دارد، در  1خمار ی ب  طنشانامۀ او ساقی 

 ی کشمیر  یفرزند مل نام (ق1032 )د: یکشمیر  یاوج -49
 چاپ شده است.  497 -   493برگۀ ، در میخانه (.111 ، 9، جذریعةاست )  به بحر تقارب ی مثنو ینامۀ وساقی 

 :آغاز

 لب دل ز خون جگر ترکنیم   ترک ساغر کنیم  ی که چنین تا ب

 
 خمار.متن مقاله: نشاۀ بی  1
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 (ق1036 )د: یطالب آمل  -50 ی خط ی هانامه یساق
او به نام جهانگیرنامه   یبیت از مثنو  350  . آمده است  384برگۀ  ،نامۀ او که نامش در میخانهساقی (.  636  ، 9، جذریعة) 

 در تهران هست.  یگلچین معان ی و نزد آقا شد می¬با

 آغاز:

 بهر کار چون عقل هشیار باش  --- آزار باش  کم  ی دال تا توان

   (ق1025 )د: یمازندران یوفبرگۀمحمد  -51
 اش در برلین هست. « چاپ شده و نسخه360 -   347  برگۀ ، بیت شمرده و در میخانه  289را  ینامۀ وساقی  یچلب 

 :آغاز

 سر بر آر  ی و دیوانگ یبه مست     دل مانده از کار و بار   یاال ا 

  (ق1036 :ز)محمدقاسم  ی،کاشان یسرور -52
 گلچین آمده است.  ینامه در مجموعۀ آقا به نام ساقی ی از و ی بندترکیب

 :آغاز

 آن شعله زن خرمن اندوه و الم را      کرم را   یبده آن آینۀ رو  یساق

  (ق1037 )د:شاعر پزشک   یاصفهان یشفای -53
 « چاپ شده است. 379 -   377 برگۀ  ،نامه در میخانهبه نام ساقی ی بندی از وترکیب

 :آغاز

 را  چرب کنم شعلۀ جان  ی تا دست و دل   بده آن روغن چشم بلسان را    یساق

 هند(.   ،ق1037قزوین ـ  ،998) یفخرالزمان یعبدالنب ی،قزوین یعزت -54
گردآورد که   ،میخانهبه نام   یدر کتاب ناخت شرا که می  ییهانامهتخلص کرده است. او ساقی   «ینامۀ خود »نب در ساقی  یو

 ( آن چاپ شده است. 523  -  510 برگۀنامۀ خودش در ) و ساقی ( 715  ،9، ج ذریعة )  م در الهور چاپ شده است1926در 
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 :آغاز ی خط ی هانامه یساق

 مانه جوان شد ز فیض بهار ز    پیرکار    یبا خرد گفتیم ا یشب 

 ق(1046یا  / 1044 )د:. یهند یامان -55
 (.  95 ،9، جذریعةاست ) جهان  پسر مهابت خان پزشک شاه او

 هست.   1570 ، ایندیاافیسدر به بحر تقارب  ی مثنو ینامۀ وساقی 

 1:آغاز

   (ق1050 )د:ملک  یمشرق -56
 هست.  1214  ،چاپ شده و در بادلیان   408 -  404 برگۀ ، میخانهدر  ینامۀ وساقی 

 :آغاز

 اختیاری گریه ب یچو مستان کن     از هجوم خمار   یک ه ب  دال تا

 ( ق1050 )د: یفیاض الهیج -57
 است به بحر تقارب.  یمثنو

 :آغاز

 نام خدا باز کن ه  سر خم ب    ساز کن   یاسباب م  یبیا ساق

احمد   یآقا  ی برا یمینو  ی نوشتۀ سدۀ یازدهم در ترکیه است و رونوشت آن توسط آقا القلوب  تسکین آن مندرج در    نسخۀ 

 به تهران ارسال شده است.  ی گلچین معان

  یانجدان  یابوتراب پسر بیک خواجه عل ی،فرقت -58
 .  ( است ق 1026 )د: شاعر ی و فصیح  ی صفو معاصر سلطان محمد 

 چاپ شده است.   331  -  324 ، بند است و در میخانهاو ترکیب  ۀنامساقی 
 

 .ندارد ای از او در برمتن مقاله: سروده  1
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 :آغاز ی خط ی هانامه یساق

 آن بادۀ که گلگونۀ رخسار بهار است.    بده آن باده که ماه شب تار است    یساق

 ق( 1025)ز: بیگ هاشم یاسترآباد یفزون -59
شاه عباس فرستاده و آن در   یایی ساخته و برا نامهساقی   ،درد کنق  1025در    ی . واست  را در کشمیر نگاشته  بحیره  او

 چاپ شده است.  449 –  444 ،میخانه

 :آغاز

 نسیم ارم را دهد گوشمال     در این فصل کز فیض باد شمال 

   یباقر خردۀ کاش -60
بلکه   ؛تعلیم   ی اما او اسنشهاد درست کرد که نه برا  ،عام ایشان محکوم به مرگ شده بود و پس از قتل   یشاگرد محمود نقطو 

  ، 9، جذریعة)   عید به شیراز تبدیل کردب تبه  است و از این راه شاه محکومیت او را    رفتهیبه آن مکتب م  یعشق به ماهروی  یبرا

119 .) 

 بیت در مجموعۀ گلچین در تهران است.   193تقارب در   ینامۀ او مثنوساقی 

 :آغاز

 دارم از ناله غماز تر  یشب     دارم از درد ناسازتر   یدل

  ریمیرغرو  یبرهان کاش -61
 حاکم آن سامان »پرناک« بود.  ساکن شیراز و الر و مداح  

 چاپ شده است.   1168 -   1152 ، 3ج  ،ی مآثر رحیمو در  456 -   451  برگۀ ، نامه او در میخانهساقی 

 :آغاز

 ده طور پیمانه را  ی تجل    را   خانهی ثنا گسترم پیر م
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 ملک محمد شاعر سدۀ یازدهم  ی،ابط اصفهانر  -62 ی خط ی هانامه یساق
 نسبت داده است.  یایی به و نامهساقی  390  ،فهرست بادلیان. در  ( 344 ،9، جذریعة)  کرده است یپیرو  یکه از نظام

  یرشد -63
  1211  -  1202برگۀ  ، یمآثر رحیمدر    یبه بحر تقارب از و  نامهساقی  یمثنواست.    ی قم  ی خانان، که غیر از رشدخان   مداح

 چاپ شده است. 

 :آغاز

 بیا طالب فرد کامل بیا     ایدل بیا    خانهیم ی بیا سو

 سدۀ یازدهم   یشاعر اصفهان یآرتیمان یرض -64
تصحیح شیخ عبدالکریم   ی ، در دنبال دیوان منوچهر ( 371 ،9، جذریعة)  بیت به بحر تقارب  139در  ینامۀ او مثنوساقی 

 ق و چاپ دوم آن، چاپ شده است. 1295تهران  ی، چ. سنگ  ،بن عبدالحسین

 :آغاز

 آفرینان دیوانه است عقل  ه ب  ---ات مستان میخانه ه ب  یلها

القرائی و فخرالدین  و سپهساالر و سلطان   674  ، و برلین  1522  ،ایندیاافیس  و  بادلیان   و  آن در برتیش میوزیوم   هاینسخه 

 . شدبادر نجف می  ی و سید محمد جزایر ی نصیر

 شاعر سدۀ یازدهم یشوکت -65
 ق. موجود است. 1268بیت به بحر تقارب در مجموعۀ گلچین خط   88در   ی مثنو ینامۀ وساقی 

 :آغاز

 رسان  ی مست ه ب  ی،چو دیوانه کرد     رسان   یدلم را شکست  یلها

 ( ه11)سدۀ  یاصفهان یصف  -66
 (.  614  ،9، ج ذریعةاست ) شاعر سدۀ یازدهم اصفهان  
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 آمده است.   548برگۀ  ،میخانهدر  یوبرگۀنامه ناقساقی  ی خط ی هانامه یساق

 شاعر سدۀ یازدهم  یجونپور یضیای -67
 آمده است.   573 ،در میخانه ینامۀ و چند بیت از ساقی 

 . شاعر سدۀ یازدهم یطالب اصفهان -68
   (.637  ،9، ج ذریعة)  آباد اصفهان کوچانیده شدند است که به عباس یو از تبریزیان ا

 او را یاد کرده است.  نامۀساقی ( 127برگۀخویش )  تذکرۀ در  ینصرآباد

 :آغاز

 عشق  یمجنون نهادان صحراه ب    عشق   یمستان صهباه ب  یلها

 در سدۀ یازدهم  یخراسان یفصیح -69
  394برگۀ  ،میخانهسروده است. و آن در  نامهساقی  یبه معن  یبند ندارد لیکن ترکیب  نامهساقیگرچه  گوید: یفخرالزمان

 چاپ شده است.  396 -

 :آغاز

 آن چراغ دل منصور بیار      ر قدح نور بیاساقیا آن 

 یفرزند ملقید ینیشابور یفوج -70
 (. 690  ،2ج  ، فهرست ریونامۀ او در بریتیش میوزیوم هست ) ساقی 

 قوام الدین بن نظام الدین طباخ  ی،کامل جهرم -71
 یاد شده است.   477  -  469برگۀ ، میخانهدر  یو نامۀی ساق در سدۀ یازدهم بوده و  یفخرالزمان ی معاصر عزتاو 

 :آغاز

 ت ــچون دست و دل پیر مغان مایۀ جود اس  که زیانش همه سود است  یبده آن م  یساق
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   (ق1061)د: ابوطالب  ی،کلیم همدان1 -27 ی خط ی هانامه یساق
 هست.  686،  2ج  ،ریو  تفهرس   ،و بریتیش میوزیوم 1117 ،در بادلیان  ینامۀ وساقی 

  یگدای -73
 چاپ شده است.  1327  -  1316  ،4ج ،  ی مآثر رحیمبه بحر تقارب در    ینامۀ وساقی .  یخانان هندخان   برادر فداخان ندیم 

 :  آغاز

 دگر بار فتح در میکده است        اکنون که جشن سده است  یبیا ساق

 . یمایل، قطب دهلو -74
 او را یاد کرده است:  نامۀساقیاز اشعار  ی بعض  ینصرآباد

 کن شیشۀ آسمان  یحباب     من آفرین جهان  چنام  ه ب

 . یتتو یفرزند حیدرعل یسند یمحب عل -75
 چاپ شده و نسخۀ آن در بادلیان هست.  513-  502  ،3ج  ،یمآثر رحیم و تمام آن در  میخانهدر  ینامۀ واز ساقی  ی بخش

 :آغاز

 درار  ی جام آب  ینیلوفره  ب    برار   ی دال صبح شد آفتاب

 در سدۀ یازدهم  یمرشد بروجرد -76
 هست.   613 ،چاپ شده و در بادلیان  420  -  414 برگۀ  ،میخانهپرناک حاکم الر دارد و در  یایی به نام محمدقل نامهساقی 

 :آغاز

 ی بیار بیا ساقیا ساغر م    بهارست دل مست و من در خمار  

 در سدۀ یازدهم یکاشان  یمسیحا -77
 هست.   214  ،چاپ شده است و در بادلیان   375 -  369 ، میخانهدر  ینامۀ وساقی 

 
 سازی شد.شمارگان ندارد، همسان 1
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 :آغاز ی خط ی هانامه یساق

 برار یتاراج میخانه دست ه  ب  ---دال چند ازین دست برد خمار  

   یمشرب کاشان -78
 هست.   1766 ، در ایندیاافیس یو نامۀساقی 

   (ق1056 )د:محمدجان  یحاج ی،مشهد  یقدس -80و  79
 ست. ه 1991 ، در بادلیان و ایندیاافیس و یلوشه یو نامۀساقی 

 :آغاز

 ام کرد پیمان درست پیمانه ه  ب     که روز نخست   ینام خدای ه ب

 دارد که بر گردان آن چنین است:  یبندنیز ترجیح  و

 همسایۀ دیوار بدیوار شرابیم     خم افتاده خرابیم    ی عمریست که در پا

 (ق1060 )د: یارتیمان یپسر رض ییسرکانوت یادهم همدان -81
 موجود است.   57 -  7 ،یاد شده، و در بادلیان و برلین  84برگۀ  ،او در سرو آزاد نامۀساقی 

 ست:ا  از آن 

 شنید  یهوی  ،حذر کن که دیوانه    شنید    یدماغم ز میخانه بوی

  (ق1061 )د:میرابوطلب  یهمدان  یکلیم کاشان -82
 هست .  686 ،2ج   ،ریو  ،زیومیوریتیش مبو  1117 ،در بادلیان  یو نامۀساقی 

   (ق1061ق و زندۀ 1021زادۀ )میرزا ابراهیم  ی،سالک قزوین -83
 ( و سوگندنامه نیز در آن هست. 296  ،3ج  ،مجلس  فهرستاو در مجلس هست )  نامۀساقی (. 419، 9ج یعة،ذر) 

 :آغاز

 بگسترد خاک و برآورد تاک     که از صنع پاک   ینام خدای ه ب
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 الدین احمد فوق ییزد یفوق -84 ی خط ی هانامه یساق
نامۀ  ساقی   (.262 ، 9، جذریعةاست )   یخمسۀ هزلق( و صاحب  1077 -  1052معاصر شاه عباس )  ی،انتقادشاعر هزال  

ت  أهی   یاست، و نشان دهندۀ دشمن   ی بیت هزل انتقاد  54  ی (. دارا375  ، 3ج  ، مجلس  فهرست او در مجلس هست )   ی هزل

 . شدباحاکمۀ وقت مر علم و هنر را می

 :آغاز

 کجا چینم از نخل دانش ثمر     حاصلم نیست چون از هنر    ی جو

 گوید:  ی سرای هزل ه در علت اقدام ب و

 معرفت  ی کارت نیاید جوه  ب     در این روزگار مزخرف صفت  

 اش  گرگ حوادث چه اندیشه  ز      اشرا که شد مضحکه پیشه  یکس

  (ق1080 )د: یعزت هرو -85
 چاپ شده است.  121برگۀ ،مرآت الخیال به بحر تقارب در   ینامۀ و(. ساقی 715  -  714  ،9ج  ، از امیران هند )ذریعه

 ق(  1080 د:) یمیرزا محمدطاهر پسر ظفرخان احسن هند ی،جهانشاه یآشنای -87و  86
 (. 866برگۀ  ،ایندیاافیس فهرست به بحر تقارب دارد )   یایی مثنونامه. ساقی 7 ، 9ج ، ةذریعالنک:  

 :آغاز

 خم باده را نام کرد آسمان      ن  أش که از قدر و  ینام خدای ه ب

 بند از او یاد شده است. به روش ترجیح   ینامۀ دیگرساقی  867برگۀ  ،ایندیاافیس فهرستدر همان  و نیز

 :آغاز

 مژده که ایام بهار است  ! باده کشان   ای
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   ق(1081ی )د: زرگر عباس  یرشیدا -88 ی خط ی هانامه یساق

دیوانش در کتابخانۀ ملک هست    2تقارب در ضمن   ینامۀ او مثنوساقی   .1است   ق در گذشته1081شاعر شاه عباس که در  

 او است.   االسرار جواهر بیت است و پس از آن  285( نسخه ناقص.  362 ، 9ج ،)ذریعه

 :آغاز

 ی ه فلک ساغرات ن  خانه خم ز        یصنعت بر  ، عالم از نخل یزه

  (.ق1084 )د: یدارخاننام یجام ی،خودالهوربی -89
هست. و در   2899  ،به بحر تقارب است و در ایندیاافیس  یمثنو  ی و  نامۀساقی   .( 152  ،9ج  ،)ذریعه  بود  استاد سرخوش 

 نامیده است.   خودی او را عارف ب ، 1915ش   ،478برگۀ ، بلوشه  تفهرس 

 :آغاز

 مستان بزم نیاز ... ه ب  یاله

 ق( 1074)ز: خان بهادر واال، اسلم -90
 ( هست. 271  ،ق سرود، نسخۀ آن در )بنگاله1074نامۀ خود را در  ساقی 

 :آغاز

 گرفت  یرنگ هست  ، ز شوقش عدم     گرفت یکز و باده مست  ینامه ب

 هست که چنین آغازد:  272دیگر به نام رزمیه هم آن جا به شمارۀ  یمثنو و

 ناه گ که غم شکر آراست از هر     آن بادۀ خوشگوار   یبده ساق 

 
 است.  - متن مقاله:  1
 متن مقاله: مضمن. 2
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   یاظهر  -91 ی خط ی هانامه یساق
از چند شاعر باشد که در    ی ( و شاید یککشف الظنونبیت است )   129  : گوید  ،نسبت داده  ی وه  ی باینامهساقی   یچلب 

 یاد شده است.  81 -   80  ،9ج  ،ذریعه

 ی محمد رضا مشهد -92
 باشد.   ی خبوشان ی نسبت داده و گویا همان نوع  یایی به و نامهساقی  یچلب 

 یعاشق  -93
 . باشد  یلیکن ممکن است ترک ؛نسبت داده ی بیت به و  250ایی در نامهساقی  یچلب 

   یهلل -94
 نسبت داده است.   یبه و   ایینامهساقی  یچلب 

 :  آغاز

 ...  دم که در بزمگاه الست  خوش آن 

   یکاشان ی تجل یفرزند ملعل ی،ملهم کاش -95
گلچین    ی بیت در مجموعۀ آقا  208در    ی نامۀ وق درگذشته است. ساقی 1021پدر این شاعر در    167  ، 9ج  ،ذریعهنک:  

 هست. 

 :آغاز

 که هرگز ندارد زوال   یآن مه  ب      مستان شوریده حال ه ب  یاله

 ی مشرب کاش -96
 در عهد شاه عباس اول در تبریز درگذشته است.  

 هست.   1766 ، در ایندیاافیس یو نامۀساقی 
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  (ه11ی )سدۀ سمرقند یدوست -97 ی خط ی هانامه یساق
  438  -   432  برگۀ  ، میخانهبدو نسبت داده که در    نامهساقی به بحر تقارب به نام    ی مثنو  یدر سدۀ یازدهم درهند. فخرالزمان

 چاپ شده است. 

 :آغاز

 غم کنیم  ۀدر سراپرد ی سر    عالم کنیم  یبیا تا تماشا

  (ه 11ی )سدۀ کشمیر  یذهن -98

 . 1بوده است  یازدهم  در سدۀ 

 آمده است.   572  برگۀ، داشته، و چند بیت آن در میخانه ینامۀ مثنوساقی 

   (ق1100)د: یمشهد یطغرا -99
 هست.  1586 ، به بحر تقارب است و در بادلیان و ایندیاافیس یکه مثنو ی نامۀ ونسخۀ ساقی  . 640 ، 9ج  ،ذریعهنک: 

 :آغاز

 آور سبز طاوس تاکرقص ه ب  ---لطف سازندۀ آب و خاک   یزه

 ( ق1108 )د: یراز یخاف ی،عاقل هند -100
 .  674 ، 9ج  ،ذریعهنک: 

 یاد شده است.  1148  ،فهرست بادلیاندر   ی ایی به نام ونامهساقی 

   (ق1109)د:  یسرهند یناصرعل -101
 هست.   1952 ، ایندیاافیسفهرست  نامۀ او در  ساقی 

 :آغاز

 

 بوده است. - متن مقاله:  1
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 مطرب هزار است   یقلع گلرنگ و م    که فصل نو بهار است   یساقبیا  ی خط ی هانامه یساق

 ( ق1116 )د:محمدسعید  یاشرف مازندان -102
 آمده است.  438و  433 برگۀ ، گلستان مسرتاو در  نامۀساقی . چند بیت از 78 ، 9ج  ،ذریعهنک: 

 ق( 1126 - 1050) یسرخوش الهور -103
 یاد شده است.  ء کلمات الشعراار چاپ کتابش نامۀ او در پیشگفت . ساقی439، 9ج  یعه،نک: ذر 

 خان. الله ارادتمیرمبارک  (،ق 1129 )د:واضح  -104
 نامۀ او یک دیباچه دارد.ساقی 

 : دیباچه آغاز

 ن یخلق الکرام أسکرنا بها من قبل      ةالحبیب مدام یذکر  ی شربنا عل

 :متن  آغاز

 که تاک آفرید ...  ی هشیار مست ه ب

 هست.  1674 ،ایندیاافیسفهرست آن در  نسخۀ 

 ق(  1130 -1054عبدالقادر ) ی،الهور یبیدل دهلو -105
به    محیط اعظم ایی به نام  نامهساقی  297  ،2ج   ،در فهرست تاشکند   است.  نکات بیدل و    سوگندنامهو    سرمۀ اعتبارصاحب  

   .1آمده است  433،  424برگۀ  ،گلستان مسرت نسبت داده است و هم چنین در  یو

 ق(. 1169 - 1101خان )الدین علیسراج  یآرزو اکبرآباد -106
   . ( 5 ، 9ج ،ذریعه)  ی دانشمند و مؤلف هند

 بادلیان و برلین یاد شده است.  یهااو در فهرست  نامۀساقی 

 
 آمده است. - متن مقاله:  1
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  (ق1175 )د:االسلم مراغه میرعبدالفتاح شیخ ی،ق مراغااشر  -107 ی خط ی هانامه یساق
. چاپ  برگه  7+  22+  52+  20خ در مجموعه  1338در تبریز به سال    الفتوح  ریاضاو    یمثنو  با  برگه  20در    یو  نامۀساقی 

 است.  ی القرایو پیشگفتار از میرزا جعفر سلطان  یشده است. و با آن تعلیقات سید یونس

 وارد، محمدشفیع شاعر سدۀ دوازدهم   -108
 آمده است.  226 ، 1ج  ،فهرست ریواو در   نامۀساقی . نام است  و نادرشاه افشار ی معاصر محمدشاه هند

  یفرزند غلمرضا کرمان ی،کرمان یبمرود یمنش -109
تألیف   تاریخ قهستاننامۀ او در  از ساقی  ی نادرشاه بوده است. اندک  یو مستوف  ( ق1104  )د:  یاز شاگردان شیخ حرعاملاو  

   چاپ شده است.   268 برگۀ  ی،آیت 

  یمیرابوطالب فندرسک -110
ریاض از    ذریعهساخته. به نقل    یمنظوم باذل خراسان   ی حملۀ حیدر  یبرا   اییه دنبال  ی. واست  فیلسوف  ینوادۀ میرفندرسک

 (. 12ج   ؛42  ،9ج ، نیز سروده است )ذریعه  نامهساقی یک    ،العلماء 

 ق( 1203)د:  میرمبارک فرزند سیدعاصم ی،راغب هند -111

  ، 9ج  ، سروده است )ذریعه  ینامۀ فارس ق درگذشت ساقی 1203  1بودند که به هند رفته و خود در مدرس   یپدرانش بلخ

349 .) 

   (ق1250 )د: ارجشاه قافتحعلی -112
 در تبریز و در کتابخانۀ )ایندیاافیس( هست.    یالقراینامۀ او با دیوانش در هند چاپ شده است و نسخۀ آن نزد سلطان ساقی 

خود جبران کند    ی برا  یخود را با ساختن وجهۀ ادب  ینظام  یهاو شکست   یماندگلکۀ ننگ عقب   خواستی گویا این شاه م

 کنند. ص و یا دستور داده به نام او به سرایند و »خاقان« تخل  ؛که این شعرها را سروده

 
 متن مقاله: مدراس. 1
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 ( ق1271 )د: یآقا محمود کرمانشاه -113 ی خط ی هانامه یساق
سرود که در    ایی نامه ساقی داشت و    ی ذوق عرفان  ، خود  کشی است. او به عکس پدر صوف  یبهبهان   ی پسر آقا محمدعل  او

 از آن چاپ شده است.   یبرخ  454 ، 2ج  ،مجمع الفصحاء 

   (ق1286 )د: یخراسان یساق -114
 (. 295 ، 3، جمجلس فهرست( در مجلس هست ) 155 -  141برگۀ)  یوانشاو درد نامۀساقی . 416 ، 9ج  ،ذریعهنک: 

  (ق1289)د:  یملهاد یحاج ی،اسرار سبزوار -115
  یو نامۀساقی .  72، 9ج  ،یعهذر نک: 

ً
 چاپ شده است.   مکررا

   (ق1298 )د: یهدایت رضاقل -116
 دارد.  ایی نامهساقی 

 :آغاز

 که از بادۀ عشق هستید مست       ! خراباتیان الست  یاال ا 

 یس.  ئ الر معروف به شیخ (ق1320 )د: یخراسان یبن مهد یعل -117
 (. 111 ، 12ج  ،سروده است )ذریعه  یبه فارس  ایی نامهساقی 

  (ق1348 )د: العابدینقاسم بن زین ی،ادیب کرمان -118
 است بیرون آورده شده است.  ی او به لهجۀ کرمان یانتقاد  یهااز منظومه  ی گلچین معان یاو به وسیلۀ آقا  نامۀساقی 

 :آغاز

 ی  که از هست    آن جام لب ریز شود  یبده ساق 
 
 سلد تاروپود م بگ

 ها ناشناس
 . شدباست شناخته نمی ر که تاریخ سرودن آن د ودشدیده می  نامهساقی بر آن چه گذشت چند    اضافه
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   یحکیم عطای -119 ی خط ی هانامه یساق
 ( یاد شده است. 1766نامۀ او در فهرست )ایندیاافیس ساقی 

  یفرزند رفیق یعیان -120
 ( هست. 1483او در )ایندیاافیس   نامۀساقی 

 :آغاز

 دم این سرگذشت من گوش کن یک  ز   غفلت گذشت  ه که عمرت ب یبیا ا 

 الدین  وجیه یلسان -121
 یاد شده است.  657،  2، ریو، ج فهرست بریتیش میوزیوم او در   نامۀ ساقی

 محمدصادق یمنش -122
 یاد شده است.   831 ، 2ج  ،فهرست کتابخانۀ تاشکنداو در   نامۀساقی 

 ئینا -123
 یاد شده است.  1203 ،فهرست بادلیانبه نام او در  ایی نامهساقی 

  ینشم -124
 یاد شده است.   1241 ،فهرست بادلیاننامه او در  ساقی 

 ینافع درویش مولو -125
 . ودشدیده می  1880  ،فهرست بلوشهبه نام او در   نامهساقی بند  ترجیح 

 نظر -126
 . ودشدیده می  1241 ،فهرست بادلیانبه نام او در  ایی نامهساقی 

 پسر محمدقاسم  یهاشم نقشبند -127
 (.  2898اختر سروده است )ایندیاافیس    ینامۀ او به نام » سبعۀ سیاره« است و برا ساقی 
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 الدین، احمد نظام آگاه -128 ی خط ی هانامه یساق
 یاد شده است.  173 ،فهرست بادلیاناو در   نامۀساقی 

 هندو.   ی منش ینت را ژسوا -129

 یاد شده است.  فهرست ایندیاافیس داشته که در   ایی نامهساقی 

 غیاثا -129
 باشد.    یغیر از منصف یاد شده است و شاید حلوای ی شاعر

 . شدبابیت می  80هست و  یگلچین معان  ی نزد آقا  یو نامۀساقی 

 : آغاز

 بگرفته تاک کف سبحه از خوشه  ه  ب   !  نور پاک  یبهر تسبیحت ا  یزه

   یمسیح -130
 اند. یاد کرده،  و واله در ریاض الشعراء   ی اوحد  یاو است. تق  و چوگان یگواو را که جزو  نامۀی ساق

 :آغاز

 باز رهان جان مرا از خمار     از خم آر    یوحدت قدح یساق

 در تهران هست.  ی گلچین معان ی آن نزد آقابرگۀناق نسخۀ 
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 نامه کتاب ی خط ی هانامه یساق

 مقالهنمایۀ کتاب و 
خ؛ دیگر: به کوشش حسن  1372/    1993(، لندن، چاپخانۀ پکا،  ق1289  -  1212)   ی حاج مالهاددیوان    ، یاسرار سبزوار

 .  خ 1380امین، انتشارات بعثت، تهران، 

م؛ به کوشش  1883، کلکته،  م17۶1  ق /1174  ) تألیفشاملو    یگدلی بن آقاخان ب  یگبیلطفعلیگدلی،  آذر ب  ۀ آذر، آتشکد

 خ. 1340 –  133۶ ی، تهران، حسن سادات ناصر

 .  ، خطیق1025یر، کشمیگ، بهاشم  ی استرآباد ی فزون  ،بحیره

خ(، دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ  1343یتی )د:  آ   محمدحسین،  قهستان  یخ و تراجم رجال قاینات وتاربهارستان در  

 خ. 1371دوم 

   (. ق1112 )د:خان پسر اسالم  ی خشدخان ب همت ، نامهتاریخ منظومه و ساقی 

   .خ 1359مشهد،  ی انتشارات دانشگاه فردوس  ی،معان ین احمد گلچ یقاتمقدمه و تعل یمانه،تذکره پ

محمدعلی،  ،  الشعراء   یاضر  تذکرۀ  فرزند  علیقلی  داغستانی  تصحوالۀ  تعل   یحمقدمه،  ناج  یقاتو    ی،نصرآباد   یمحسن 

 . خ 1384تهران،   یر،اساط 

یزد،  ،  ینصرآباد  تذکرۀ  یزدی،  مدقق  احمد  چاپ  نصرآبادی،  دیگر:  1378محمدطاهر  تصحخ؛  تعل  یحمقدمه،    یقاتو 

 خ. 1378ی، اساطیر، تهران، نصرآباد  یمحسن ناج

   یه.ترک (،ه 11  ۀسد)  ،القلوب ین تسک

 (. ق1015  )د: ی گیالن یحیات ،نامهتغلق 

   . ق( 1081)د:  یزرگر عباس یدای رش، جواهر االسرار

 ق(. 103۶)د:  یطالب آمل، یرنامهجهانگ

 ق. 1115ق(، چاپ هند، 1123ی، میرزا محمدرفیع )د: خراسانمشهدی باذل    ،منظوم  ، یدریح  ۀحمل
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   ق.  101۶. م  یشرف زرد تبریز  خرابات،  ی خط ی هانامه یساق

 . خ 13۶2تهران،  یق،انتشارات شقا  ی، اشرف  احمدیر ام یح با مقدمه و تصح ی، خسرو دهلو یر ، امخمسه

 (.ه 11)سدۀ  احمد   ینالدفوق  یزدی  یفوق   ،یهزل  ۀ خمس

 خ. 1378یت، انتشارات زبع و نشر، تهران، ترب یمحمدعل  مجد، ییغالمرضا طباطبا، دانشمندان آذربایجان

 ق. 1025 یر، کشم یگ،بهاشم  ی استرآباد یفزون   ،درد کن

 خ. 1384ق(، انتشارات علم،  ۶88یجانی )د:  عبدالغفار کم فرزند مهر بزرگ  فرزند  یم ابراه  ین فخرالد ، دیوان عراقی

(، به کوشش غالمحسین  ق  1002  -  9۶۶) یرازی  ش  ینالدجمال   فرزند  ی عل  الدینین خواجه ز   فرزندمحمد    دیوان عرفی،

 جواهری وجدی. 

خ؛ به کوشش  1344مقام،  ؛ دیگر: انتشارات قائم هند، چاپ  او  نامۀساقی   ، همراه با ق( 1250)د:    ار ج قا  شاهی فتحعلدیوان  

 . خ 1370محمدی، انتشارات اطلس، تهران،  گل حسن 

 ق(. 44۶، اسعد )ز:  یگرگان ینفخرالددیوان  

   (. 1041)ش  یاسالم یکتابخانه مجلس شورا  ینسخه خط  یزدی،   یفوقدیوان  

تصح  ی، مشهد  ی قدسدیوان   مقدمه،  جان،  تعل  یحمحمد  فردوس  یقاتو  دانشگاه  انتشارات  قهرمان،  مشهد،    ی محمد 

 . خ 1375مشهد، 

قو  ، ینوچهرم  یوان د فرزند  احمد  )تألیف:  برگۀابوالنجم  عبدالحس  یم عبدالکر  یح تصحق(،  432دامغانی    اپ چ  ین، بن 

 خ. 1390، انتشارات فردوس زاده،یعل یزاللهعز ؛ دیگر، تصحیح ق. و چاپ دوم1295تهران  ی،سنگ

آقابزرگ تهرانی، به کوشش  دیوان عبدالصمد،    –، القسم الثاني من الجزء التاسع، دیوان ذاتی  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1959ق / 1378خ / 1338منزوی، چاپخانه دولتی، تهران،  نقیعلی

آقابزرگ تهرانی،  دیوان مینوی همدانی،    – ، القسم الثالث من الجزء التاسع، دیوان عبدالصمد  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 19۶4ق / 1383خ /  1342منزوی، دانشگاه تهران،  نقیعلی کوشش  به
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الشیعة ی خط ی هانامه یساق تصانیف  إلی  نائب  الذریعة  دیوان  التاسع،  الجزء  من  الرابع  القسم  یونس،    –،  کوشش  دیوان  به  تهرانی،  آقابزرگ 

 م. 19۶7ق / 138۶خ /  1345منزوی، دانشگاه تهران،  نقیعلی

الشیعة تصانیف  إلی  مالذریعة  االول  القسم  آئینه  ،  دیوان  التاسع،  الجزء  دیهیم،    –ن  کوشش  دیوان  به  تهرانی،  آقابزرگ 

 م. 1955ق / 1374خ / 1333منزوی، مجلس شورا، تهران،  نقیعلی

منزوی، دانشگاه    نقیعلی کاران، آقابزرگ تهرانی، به کوشش  سیه  –عشر، الزائریه  ي الجزء الثان،  ةلی تصانیف الشیعإ  ةذریعال

 . م 19۶2/   ق1380۶خ / 1340تهران،  

 ، مثنوی. ق( 1074خان بهادر )ز: واال، اسالم  یه،رزم

  یمرکز   ۀکتابخان  ی عکس  ۀ ، نسخ84، گ  1۶729ش    یتانیا، موزه بر  ی خط  ۀ نسخ  ی، واله داغستان  یقلیالشعرا، عل  یاض ر

 . 1372دانشگاه تهران، ش 

لماء و ح    یاض  ر   ضالء   یاض  الع  ، ذکاوتی  ق( 1130  -   10۶۶)   یرانیج  یمحمدصالح اصفهان   فرزند  یسیع  فرزندعبدالله  ،  الف 

 خ. 13۶3قراگوزلو، نشر دانش، تهران،  

  برگه،  20  ی، و  نامۀهمراه با مثنوی ساقی ق(  1175مراغه )د:    االسالمیخ ش  یرعبدالفتاحم  ی، ق مراغااشر   ،الفتوح  یاضر

   . برگه 7+ 22+ 52+  20 ۀخ در مجموع1338به سال   یزتبر یی، القراجعفر سلطان  یرزام یشگفتارپ یونسی،  ید س یقاتتعل

 . خ1339، تهران،  1، ش 11سخن، سمجلۀ  ، محجوب جعفر ، محمد محجوب  نامهیمغن نامه ی ساق

  ین،دفتر نخست  ی،خط  یهانسخه  ۀدانشگاه تهران، دربار  یمرکز ۀکتابخان یۀنشری، منزو نقیعلی  ، یخط  هاینامهی ساق

 . 50  -  18 ۀخ، برگ1339انتشارات دانشگاه تهران، سال 

 . خ 1340دانشگاه تهران، تهران،  یکتابخانه مرکز  یهنشر  ،یخط  های نامهی ساق

)د:  سلطان   ی،استرآباد  ی صدقنامۀ  ساقی  رونویسی  ق( 952محمد  حس،  نزد   ۀنسخ  یزی، تبر  ییکربال   ین حافظ  آن 

 یری، تهران. نص ین نزد فخرالد   یگر د ۀ نسخ  و القرائی( سلطان 

 برگه.   225ق، 12۶3 ، هند، لکهنو، ق( 1024 -   933محمد )  یننورالد یزی ترش  یظهور  نامۀساقی 

 (.ه 11 ۀ احمد )سد  ینالدفوق   یزدی  یفوق   ،یهزل  نامۀی ساق
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 . ق( 1130 -1054عبدالقادر )  ی،الهور ی دهلو یدل ب،  اعتبار ۀسرم ی خط ی هانامه یساق

   ی.امیرخسرو دهلوسکندرنامۀ  

 ی، عبدالرحمان.جامسکندرنامۀ  

 گنجوی.  ی نظام  ۀسکندرنام

 (. ق1015 )د: ی گیالن یحیات، سلیمان و بلقیس

 .  ق( 1130 - 1054عبدالقادر )  ، یالهور ی دهلو یدل ب ، سوگندنامه

    ق( 10۶1 -  1021)  یم ابراه یرزام ینیسالک قزو  ، سوگندنامه

تهران،   یرکبیر،م(، ام1025  –  941ق /  41۶  –  329)   ی توسابوالقاسم حسن فرزند اسحاق فرزند شرفشاه    ی، فردوس  ۀشاهنام

 خ. 13۶3

 ی نامه طهماسب شهنشاه 

   ق( 1030 -  973)  ی کازرون الدینی تق  یانی،بل  یاوحد، ین عرفات العاشق

 ق( 1022 –  9۶4محمدرضا )  یاصفهان یبیشک ،نامهی ساق  ، آبادعشرت 

 184  ، 2ج ، دانشگاه تهرانفهرست 

 (. 1917 -  1844) کارل هرمان اته  ،ایندیاافیس فهرست کتابخانۀ 

 ، برستون. آکسفورد بادلیانفهرست کتابخانۀ 

 . برلین فهرست کتابخانۀ 

   یو، رچارلز ،  میوزیوم یتیشبر فهرست کتابخانۀ

 . بنگاله فهرست کتابخانۀ 

 . تاشکند  ۀفهرست کتابخان

 . براون  ادوارد،  یجبردانشگاه کم  ۀکتابخان فهرست
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خ،  1311هران،  ت   ،جلد دوم  ،مطبوعات کتابخانه،  الملک سابق( )اعتصام   یاعتصام،  یمل  یمجلس شورا   ۀفهرست کتابخان ی خط ی هانامه یساق

 .  539مجلس.  ۀمطبع

  ،1321  -1318کتابخانه. تهران،    یاتنشر یرازی، ش یوسفابن ، حدائق ، جلد سوم ی،مل یمجلس شورا  ۀفهرست کتابخان

 .  برگه  783خ، 1353تهران، ی، حائر  ینو عبدالحس  ی زیراش یوسف ابن  دوم، چاپ   برگه؛ 814مجلس،   ۀ چاپخان

 م(. 1937  –  1870گابریل ژوزف ادگار بلوشه ) فهرست کتابخانۀ ملی پاریس، 

 . خ135۶ تهران،   اپپژوه، چ دانش ی، منزو نقیعلی  ،فهرست کتابخانه مسجد سپهساالر

قزوه، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد   یرضا عل  یحق(، تصح112۶  -   1050)   محمدافضل ی  ، سرخوش الهورکلمات الشعراء 

 . خ 1389تهران،   ی،اسالم  یمجلس شورا

 . 1931الهور، ، مطبعه اسالمی، حاج محمدروشن خان شاکر   فرزندن  اعبدالرحم، حدائق المعالی، گلستان مسرت 

 ، مسیحی و چوگان یگو

 . خ1381تهران،  ی،انجمن آثار و مفاخر فرهنگ  یی،نوا ین به اهتمام عبدالحس ی، نهاوند  یعبدالباق  ، یمیمآثر رح

   به بحر هزج دارد. ی مثنو ود (.ق1015  )د: یگیالن ی حیات مثنوی

 . ق(  898 -  817عبدالرحمان )  یجام ، یخردنامه اسکندر یمثنو

 . خ1382، رضاقلی هدایت فرزند محمدهادی، مظاهر مصفا، امیرکبیر، تهران، مجمع الفصحاء 

 . ق( 1130 -1054عبدالقادر )  ی،الهور یدهلو یدل ب،  اعظم  یطمح

الخ الخیال ،  یخ توار  ینۀگنج  ، یال مرآت  مرآت  )تألیف:  افغان  ی لود  خان یرعلیش  ، تذکرۀ  /  1102ی  کلکته،  1۶90ق  م(، 

 خ. 1377، تهران، انتشارات روزنه ،بهروز صفرزادهو  یحسن   یدحم ق؛ تصحیح1324؛ بمبئی،  1831

 ی شهاب منش  ،االسالمجمال  فرزند   یعل فرزندمحمد  ، ینمنشآت سالط 

   ی.شهاب منش   ،االسالمجمال  فرزند  ی عل فرزندمحمد  ، منشآت

عزتی فخرالزمان   یعبدالنب ،  میخانه کوشش ق1037  )د:  ی  به  شف  (،  الهور،محمد    یعبدالنب   یخانه، م؛  م192۶  یع، 

 خ. 1340تهران  ی،ق(، به کوشش گلچین معان1037)د: عزتی ی فخرالزمان
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 ق( 1030 -  973)  یکازرون الدین ی تق یانی،بل ی اوحد،  خماری ب ط نشا ی طخ  ی هانامه یساق
خ،  1339انتشارات دانشگاه تهران، سال    ین، دفتر نخست   ی،خط  یهانسخه   ۀ ، دربار دانشگاه تهران  ی مرکز  ۀکتابخان  یۀنشر 

 . یمنزو نقیعلی  ی، خط  هاینامهی ساق ، 50  – 18 ۀبرگ

خ،  1339انتشارات دانشگاه تهران، سال    ین، دفتر نخست   ی،خط  یهانسخه   ۀ ، دربار دانشگاه تهران  ی مرکز  ۀکتابخان  یۀنشر 

 . منزوی نقیعلی های خطی، نامه، ساقی 50  – 18 ۀبرگ

 ق(.  1130 - 1054عبدالقادر )  ی، الهور ی دهلو یدل ب، یدل نکات ب

 . ق1308 ، استانبول، او یترک  یوان همراه د(، ق970)د:  یبغداد  یفضول،  هفت جام 

   ق(. 753  -  ۶89)  یکرمان ی خواجو  ،یونهما و هما

 . 79 -78 ۀ، برگ 39  یبهشتجعفر محجوب، ارد ی آقا ۀمقالسخن،  ۀمجل
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