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 حکیم فغفور گیالنینامۀ  ساقیتأملی بر 
  سیده مریم ابوالقاسمی *
 شهید بهشتیدانشگاه    

 چکیده
او درعلوم و . است) عصر صفوي(از جمله عالمان و شاعران قرن دهم و یازدهم هجري )  ق1030م (حکیم میر فغفور گیالنی 

حر کافی و کامل داشت، حکیم مدتی از عمر خویش را هاي متعدد از قبیل طب، حکمت، موسیقی، شعر و خوشنویسی تب دانش
در اصفهان سپري نمود و شاه عباس صفوي را مدح گفت، اما بنا به دالیل مختلف اجتماعی، همانند شاعران دیگر این عصر        

ر بحـر هـزج،   بنـد و د   او در قالب ترجیع ساقی نامۀ. در آمد» شاهزاده پرویز«به هندوستان مهاجرت نمود و به صف مالزمان        
هاي حکمـی و عرفـانی نیـز در آن جلـوة      حاوي ابیات منتخب و پرمعنی است که عالوه بر توصیفات دلنشین و بدیع، اندیشه  

بینی، آزادگـی و مناعـت طبـع،     معرفت و حقیقت: نامۀ حکیم گیالنی عبارتند از اي از موضوعات اصلی ساقی     خاصی دارد؛ پاره  
ها و تفکّرات خویش، تحت تأثیر  شاعر به منظور بیان اندیشه... هاي مالمتی و  انه و اندیشههاي رند مذمت زهد ریایی، دیدگاه  

توان در اشعارش  را نیز می» سبک هندي«هاي  برخی از ویژگی. مضامین گذشتگان از جمله خواجه حافظ شیرازي بوده است    
 .نامۀ اوست صر بارز تصویرساز در ساقی از جمله عنا(Personification)تشبیه، استعاره و تشخیص  . مشاهده نمود

 عصر صفوي، می، جام، ساقی، میخانه، معرفت، مستی، صومعه، زاهد، مالمت، رند، خواجه حافظ، حلّاج،  ساقی نامه،: ها کلیدواژه
 .سبک هندي، خرابات، میکده

A Reflection on Savant Faghfur Guillani's Saghi-name 

Seyedeh Maryam Abolghasemi, Ph.D. 
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature  
Faculty of Letters and Human Sciences, Shahid Beheshti University 

Abstract 
Savant Mir Faghfur Guillani (d. 1030 h.) is one of the savants and poets of the 10th and 11th 
centuries (Hejira, Saffavid period). He was fully proficient in various sciences and knowledge such 
as medicine, sagacity, music, poetry and calligraphy. He lived part of his life in Isfahan and 
composed eulogies in praise of King Abbass Saffavi, but for different social reasons, like many other 
poets of this era, immigrated to India and joined the companions of Prince Parviz. His Saghi-name 
follows the pattern of return tie and Hazaj meter; it consists of selected and significant verses 
which, besides its creative descriptions that engrave in heart, present a particular manifestation of 
mystical and philosophical thoughts. Some of the main subjects of Guillani's Saghi-name are: 
insight and factualism, magnanimity and high-mindedness, reproach of false piety, free-spirituality 
views and Malamati thoughts. In order to express his thoughts and standpoints, the poet was 
affected by the themes of past poets such as Khajeh Hafiz Shiraz. Certain characteristics of Hindi 
style can be traced in his poems. Simile, metaphor and personification are among the prominent 
picture-making elements of his Saghi-name. 
Keywords: Saghi-name, Saffavid period, wine, cup, Saghi (cupbearer), tavern, drunkenness, 

monastery, pious, malamat (rebuke), free-spiritual man, Khajeh Hafiz, Halladj, Hindi 
style, Kharabat (tavern). 

________________________________________________________ 
 .، دانشکدة ادبیات و علوم انسانیان و ادبیات فارسیزب گروه استادیار، تهران از دانشگاه زبان و ادبیات فارسیدکتراي  *
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 مقدمه
هاي اول قرن دوازدهم هجري قمري، دورة استیالي سلسلۀ صفوي بـر          آغاز قرن دهم تا نیمه    

اي خاص و   این عهد از حیث تحوالت تاریخی، اجتماعی و سیاسی در ایران، دوره    1.ایران است 
ایران و رفـاه  توان به گسترش حوزة جغرافیایی  گردد که از آن جمله می  با اهمیت محسوب می   

 .  اشاره نمود،) ق1038-996(نسبی مردم به ویژه در دوران سلطنت شاه عباس صفوي 
هـاي بـسیار مخـصوصاً در رفتـار بـا             که از خشونت   ودوسالۀ شاه عباس با آن     سلطنت چهل 

 دورانـی اسـتثنایی و   ،شد مربوط به رفاه و توسعه امنیت می     چه     آن  اما در  ؛نزدیکانش خالی نبود  
 .)697: 1380کوب   زرین(رود  شمار می همانند در تمام تاریخ ایران به بی

اند کثرت  بهره نبوده هاي هنري و ادبی از تأثیر تحوالت اجتماعی و سیاسی بی          حوزه  مسلماً
. هاي بارز عصر صفوي است شاعران و رواج شعر و شاعري در بین عامۀ مردم، از جمله ویژگی       

 از اهمیت بیشتري برخوردار اسـت؛ زیـرا شـاعران ایـن       2نامه  ساقی ،از میان اشعار دورة صفوي    
هاي خود عالوه بر بیان احوال لطیف باطنی و هیجانـات پرشـور روحـانی و                  نامه  عهد در ساقی  

 . اند  عاطفی، به موضوعات حکمی، اخالقی و عرفانی نیز توجه و عنایت خاصی داشته
هـاي موجـود در ادب    نامه رار دارند، اکثر ساقی ق(Lyric)ها در ردیف اشعار غنایی   نامه  ساقی

نامۀ حکـیم فغفـور گیالنـی در          اما ساقی  ؛است» بحر متقارب «و در   » مثنوي«فارسی در قالب    
سـروده  ) محـذوف (در بحر هزج مثمن اخرب مکفوف مقـصور        و (Return-tie)بند    قالب ترجیع 
 . شده است

بنـد   نامه را به صورت ترجیع اند، ساقی هبعضی از شاعران که قصد تنوعی در این کار داشت        «
بند سـاخته، شـیخ    نامه را به صورت ترجیع اند ونخستین شاعري که ساقی  بند سروده   و یا ترکیب  

نامـه   بندي به عنوان ساقی ترجیع)  ق991م (وحشی بافقی  . است)  ق 688م  (فخرالدین عراقی   
 .)10 :1359 معـانی   گلچـین (» انـد  اي بـه او اقتفـاء کـرده    سروده است که شهرتی یافته و عده   

 :شود بند است با این بیت آغاز می نامۀ وحشی بافقی که در قالب ترجیع ساقی
 

 ساقی بده آن باده که اکسیر وجودست       
 

 شویندة آالیش هر بود و نبودست     
 

________________________________________________________ 
 گروهی معتقدند که دولت صفوي نخستین دولت ایرانیست که وسعت کشور را به آخرین حد خود در دورة اسالمی رسانیده ـ1

 .)63: تا به دریاگشت بی(است 
دهد، ابیاتیست خطابی در بحر متقارب مثمن مقصور  نامه که اجزاي یک منظومۀ مستقل را تشکیل می ها و مغنّی نامه  ساقیـ2

یا محذوف که در آن شاعر با خواست باده از ساقی و تکلیف سرودن و نواختن به مغنّی، مکنونات خاطر خود را دربارة دنیـاي   
 .)1: 1359گلچین معانی (سازد  آشکار می...  روزگار  اهري و کجروي چرخ و ناهنجارياعتباري مقام و منصب ظ فانی و بی
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هاي خویش از او پیروي نمودند که حکـیم فغفـور    نامه بعدها شاعران قرن یازدهم در ساقی    
تـوان بـه پیـامی کرمـانی، کامـل       رود همچنین از این گروه می شمار می  آن جمله به  گیالنی از 

جهرمی، فرقتی جوشقانی، نظام دستغیب شیرازي، حکیم شفایی اصفهانی، حکیم رکناي مسیح       
 و انـد  کاشانی و نصیراي همدانی اشاره نمـود کـه جملگـی از شـاعران قـرن یـازدهم هجـري           

 . اند آغاز نموده» ) ...می(ساقی بده آن باده «هاي خود را با عبارت  نامه ساقی
 

 حکیم فعفور گیالنی
) الهیجـی (، حکیم میـر فغفـور گیالنـی    قدهم و یازدهم  هاي    از جمله شاعران و عالمان سده     

 اجداد و پدرش که صاحبان مال و مکنـت بودنـد      .وي در الهیجان دیده به جهان گشود      . است
شـهرت او بـه   .  احترام و اعتبار خاصی برخـوردار بودنـد  زیستند و در بین مردم از در گیالن می  

فغفور بـه کـشورها و شـهرهاي    . به دلیل آگاهی و اطّالع تام او از دانش پزشکی بود      » حکیم«
ده ومدتی نیـز مـداح      کرآذربایجان، گرجستان، ارمنستان، اصفهان و هند سفر        جمله  مختلف از   

فغفـور ماننـد    .  و انعام دریافـت نمـوده اسـت        عباس صفوي بوده و مکرر از آن پادشاه صله         شاه
شاعران دیگر این عصر بنا به دالیل مختلف اجتماعی بعدها به سرزمین هند مهاجرت نمـود و       

 . پسر جهانگیر پیوست» شاهزاده پرویز«به صف مالزمان 
 ).348 :1378نصر آبادي (» اند تاریخ وفات او را سال هزار و سی هجري قمري دانسته«

معاصران و تـذکره نویـسان   . انشمند، شاعر، موسیقیدان، طبیب و خوشنویس بود  او مردي د  
 .)453 :1340فخرالزمانی قزوینی (جملگی به فضل و کمال او اتّفاق نظر دارند 

شعر دورة صفوي به دلیل رواج آن در بین طبقات عامۀ نامهذّب، رنـگ عامیانـه بـه خـود                   
ها و خطاهاي شعري و صرفی و نحـوي،        از لغزش  پیموده و مسلماً    گرفته و طریق ابتذال را می     

 اما شمول فضل و معلومات و آشنایی و مهارت حکیم گیالنی با فنون شـعر             ؛عاري نبوده است  
اسـتاد دکتـر صـفا در بـاب یکدسـتی و      . نش متمایز نموده استاو شاعري او را از سایر معاصر      

رود و از     م و نهـم پـیش مـی       پاي استادان قرن هشت    سخنش پابه « :پختگی شعر او معتقد است    
هـاي لغـوي و دسـتوري کـه در زمـان او رایـج بـوده،         ها و تفریط ها و یا افراط  خطاها و لغزش  

 .)1027: 1364صفا  دکتر( »دارد سنجیده و منتخب هاي سخنی یکدست و پخته و بیت. بریست
بنـد   جیـع بنـد و تر  هاي شعري مانند قصیده، غزل، رباعی، ترکیب     حکیم فغفور در اکثر قالب    

ها نقش بسته و غبـار فراموشـی بـر           طبع آزمایی نموده که کم و بیش بر روي صفحات تذکره          
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اي نیز در بحر هزج بر جاي مانـده کـه       »نامه  ساقی«از حکیم گیالنی    . نشسته است ها     آن روي
 : با بیت ترجیع،است» ردیف« هشت بند آن داراي وباشد  شامل یازده بند و نود و نه بیت می

 

 کـشی یـاد گـرفتیم ز اسـتاد          دجله ما
 

 بـه از خطّـۀ بغـداد       3ما را خـط بغـداد      
 

نامـه بـدان توجـه و عنایـت شـده،       موضوعات و مضامین کلیدي و مهمی که در این ساقی 
 :عبارتند از

 
 ):میکده، خمخانه، میخانه(توصیف می و مجلس بزم ) 1

، توصیف مـی و بـاده، خـم،    شود  روي آن تأکید میۀنام از جمله موضوعات مهمی که در ساقی  
. نامۀ حکیم گیالنی نیـز از ایـن امـر مـستثنی نیـست      ساقی. ساقی و مجلس بزم و طرب است   

 اي در کار کند و سرودي ساز دهد تـا   دهد که باده شاعر، ساقی و مغنّی را مورد خطاب قرار می       
نامـه فـروغ روشـنی     اقیدر این س. وسیله اندوه عالمِ فانیِ مادي را به باد فراموشی بسپارد  این  به

رونـق و هـر    بخش باده به خورشید وآتشی تشبیه شده که در پرتـو تابـان آن هـر نـوري، بـی              
 :جلوه است فروغی، بی

 

 ساقی بده آن باده که خورشید شرارست      
 

 چون آتش گل، تیز ز دامان بهارسـت        
 

 دود که موسیش مجوسست   آن آتش بی  
 

 و آن نور فروزنده که سوزندة نارسـت        
 

 )460 :1340حکیم گیالنی (  
 مطرب به نوا غلغلـه در انجمـن افکـن         

 

 صد دام ز مرغوله به مرغ چمن افکن        
 

ــرده   ــه را آب دگ ــی، زمزم ــزم م  از زم
 

 وز شاخ نوا، برگ گل و یاسمن افکـن       
                                  

 )463ان هم(  
 

 از طریق آن به بادة معرفت گریـزي  ظاهراً توصیف بادة مادي تنها دستاویزي بوده تا شاعر 
ها و تفکّرات و   به تدریج اندیشه،نامه کند؛ زیرا از بند چهارم ساقی زند و از میخانۀ وحدت یادي      

گردد و شاعر از کوي خرابات مغان، میخانۀ معرفت و برتري           مضامین عرفانی وارد مفاد آن می     
م گیالنی مانند بـسیاري از شـاعران و   حکی. کند سکر و مستی نسبت به زهد و پارسایی یاد می     

              عارفان قرون پیش از خود، مقـصودي مجـازي از بـاده در نظـر دارد و معرفـت را کـه غایـت
________________________________________________________ 

به ترتیب از باال به پایین در این بیت از ادیب فراهانی ها   آنهاي جم است که نام    خط دوم از هفت خط جام     » خط بغداد «ـ  3
 :آمده است

ــصره و ازرق  ــداد و بــــ ــور و بغــــ  جــــ
 

ـــه   ـــک و کاسـ ـــه  اشــ ــر و فرودینــ  گـ
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  :4مطلوبِ عارف است به می تشبیه کرده است
ــشنـاسیـم  ـــم و ن ــی معرفتی ــستان م  م

 

ـــی    ـــر، عرفات ـــکده خوشت ــاك در می  از خ
 

 )469 انهم(  
م چشمۀ حیوان    ن همه خضرند  و حریفا   خُ

 

 یک قطره ز می تا به وجودست، عدم نیست        
 

 تــا جــام نگیــري نرســی از پــی مقــصد
 

 ست، قدم نیست ا سر کردن این راه به دست    
 

 )470 :1340حکیم گیالنی (  
 

م و خمخانه می       او معتقد . نه مسجد و محراب،داند حکیم گیالنی، کوي صالح حقیقی را خُ
هـا بزدایـد و بـه آن     ن را دارد که آینۀ دل و دیـده را از کـدورت  است که جام معرفت قابلیت آ     

 :روشنایی و بصیرت حقیقی عطا کند
 

 ست می آتش زده در وي  ا  صالح کوي خم
 

  مزارست  نی خشت بود بر سر خم، سنگ       
 

 روز که از مشرق خم، مست صـبوحیم        آن
 

ــر روز شمارســـت   روزش نـــشماریم اگـ
 

 شرا کـه نظــر نیــست بــر آیینــۀ جــام  آن
 

ــدة   ــۀ دیـ ــر آینـ ــت بـ ــور، غبارسـ   او نـ
 

 برخاست دل ما ز جهان تـا بـه مـی افتـاد         
 

 از غرقۀ این بحر، دو عـالم بـه کنارسـت       
 

 )461 :1340حکیم گیالنی (  
 سـت  ا زاهد اگـرت میـل سـبکباري جـان        

 

 سـت  ا بر دوش سبوگیر که سجاده گران      
 

 )467 انهم(  
 

 بـه عنـوان جنّـت حقیقـی خـویش یـاد             )60: 1362الفتی   ()عالم الهوت (شاعر از میخانه    
 .تـوان در آن بـادة فـرحبخش معرفـت نوشـید             کند؛ جنّتی که از کف ساقیان حوروش مـی          می

اي که از حیث جاودانگی و اعتبار به مراتـب بـاالتر و برتـر از آب حیـات خـضر و معجـرة         باده  
 . ست اشفابخش عیسوي

 جـا  آب خضر از کاسۀ ما جوي که این    
 

 م آب دهـد معجـز دم را       عیسی بـه د    
 

 )464 انهم(  
 در جنّت میخانه بنوش از کف غلمان      

 

  که گویی ز لب حور فـشردند        آن باده  
 

 )466 انهم (  
________________________________________________________ 

بیان ... هایی همچون شراب، می، خم، خمخانه و  ـ گروهی از عرفا، تعبیرات زیبا و گاه قابل تأمل در باب اصطالحات و واژه4
و یـا  ) 60: 1362الفتی تبریـزي  (» .دانند، با وجود اعمالی که مستوجب مالمت بود شراب را غلبات عشق می«اند؛ مثالً       نموده

 .)61:همان(» .گویند که عالم دل است  یات میخم و خمخانه را محیط تجلّ«
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بـوده  )  ق792ــ 727(حکیم گیالنی در سرودن این ابیات، گویا تحت تأثیر حافظ شیرازي            
 :تخویش یاد نموده اس» بهشت و حور«که از میخانه و ساقی به عنوان 

 زاهد اگـر بـه حـور و قـصورست امیـدوار           
 

ــصورست و یــار حــور      ــا را شــرابخانه ق  م
  

 )180 :1371حافظ (  
 بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانـه      

 

 که از پاي خمت روزي به حوض کوثر انـدازیم   
 

)    232 انهم(  
 

خالصـه  » دهعـشق و بـا  «بـین در      به اعتقاد حکیم گیالنی، مذهب و طریقت عارف روشن        
 :گردد می

 جز باده ننوشیم و بجـز عـشق نـورزیم         
 

 در مذهب ما نیست جزین صوم و صـالتی     
 

)    469 :1340حکیم گیالنی (  
 
 :رندي و مالمتی) 2
و امعان   دقّت اندکی با  .نمود مشاهده توان  می وضوح به را رندانه هاي  اندیشه وجود نامه  ساقی این در

 .  و مالمتیان مورد تأیید شاعر بوده است5عتقادات و کردار رندانتوان پی برد که ا نظر می
اند، از  رندان، فانی راه حق :گونه توصیف نموده  اش رندان را این     نامه  حکیم گیالنی در ساقی   

 بـه مـصلحت و نجـات    .اند، در اندیشۀ سود و زیان نیـستند      تعلّق  اند، آزاد و بی     فارغ» خود«قید  
 .آورنـد  د فرمان مخلوق آزادند و در مقابل کسی سر تسلیم فـرو نمـی   از قی.اندیشند  خویش نمی 

شان عشق ورزي و بـاده نوشـی           آیین .شمارند  میخانه و دیرمغان را جایگاه و مأواي خویش می        
 کعبـۀ مقـصودشان میکـدة    .کـشند  را عاشقانه بـر دوش مـی   » اهل سالمت « بار مالمت    .است

 :اند  را مسلک خویش ساخته» تیمس «.اند  همواره قرین جام باده.حقیقت است
 همت طلب از مسلک رنـدان قـدح نـوش          

 

 چون شیشه یکی پنبۀ غفلت بکش از گوش    
 

 من همچو سـبو خانـه بـه میخانـه گـرفتم        
 

 جــا ببرنــدم بــه ســر دوش تــا مــست از آن 
 

 )468 :1340حکیم گیالنی (  
 رنـــدان فنـــائیم ز خـــود فـــارغ و آزاد   

 

ــ   ــد نج ــه در قی ــه در غــم فکــري و ن  اتین
 

ــشیم   ــشانی خوی ــط پی ــاص خ ــانبر خ ــی    فرم ــا خــط و برات ــر ســر م ــود ب ــس را نب  ک
________________________________________________________ 

ظاهري و امکانی و صفات و اعیان را از خود دور کند و سرافراز عالم و  رند، کسی است که جمیع کثرات و تعینات وجوبی «ـ  5
ند، کسی است ر«: اي نیز معتقدند  عده.)631 و 620: 1368الهیجی (» .آدم شود و مرتبۀ هیچ مخلوقی به مرتبۀ رفیع او نرسد

 .) کلمۀ رندزیر: 1370سجادي (» .که از بادة حقیقت سرمست گشته و واله و حیران و سرگردان در وادي محبت شود
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 سر خورده ز اربـاب سـالمت  ه  صد خشت ب  
 

ــاتی   ــشرده چــو خــم پــاي ثب  در میکــده اف
 

 در کیش مغان مستحق باده چو ما نیـست        
 

ــ    ــه زک ــه میخان ــا را رســد ارهــست ب  تیام
 

 جــز بــاده ننوشــیم و بجــز عــشق نــورزیم
 

 یست جزین صـوم و صـالتی  در مذهب ما ن   
 

ــستان مـــی معـــرفتیم و نـــشناسیم     مـ
 

ــاتی   ــتر عرفـ ــده خوشـ ــاك در میکـ  از خـ
 

 )469 همان (  
 

 مـسلماً ایـن   .توان مـشاهده نمـود   هاي رندانه را در غزلیات حافظ به وضوح می   اوج اندیشه 
  اسـت، بین قرون بعد قـرار گرفتـه   گونه اعتقادات بسیار مورد استقبال و پذیرش شاعرانِ روشن       

 :هاي تفکّرات رندي حکیم گیالنی را باید در غزلیات حافظ سراغ گرفت ریشه 
 گر بـود عمـر بـه میخانـه روم بـار دگـر              

 

 به جز از خدمت رنـدان نکـنم کـار دگـر      
 

 )176 :1371حافظ (  
 بگــذار تــا ز شــارع میخانــه بگــذریم    

 

 اي همه محتاج این دریـم       کز بهر جرعه   
 

 دیم و عشق  روز نخست چون دم رندي ز     
 

 شرط آن بود که جز ره آن شیوه نسپریم         
 

 )211ان هم(  
 

 . شود  نیز در ساقی نامۀ حکیم گیالنی به وفور مشاهده می6هاي مالمتیه مسلک و اندیشه
از  7»المالمۀُ تـرك الـسالمۀ  «نفی کبر و غرور، ستیز با ظواهر عوام فریبانه و پایبندي به شعار          

 . ستاعتقادات راسخ مالمتیان ا
 بـه  .نهـاده اسـت   شان را ارج می ستوده و طریقت  هاي مالمتی را می      اندیشه  حکیم گیالنی، 

 شـرط اصـلی   8»خرابات مغـان «اعتقاد او سرمستی و دیوانه دلی، پرهیز از سالمت و التزام به             
 . رسیدن به حقیقت است

ــاب ســالمت    ــورده ز ارب ــسر خ  صــد خــشت ب
 

 در میکــده افــشرده چــو خــم پــاي ثبــاتی  
 

 )469 :1340حکیم گیالنی           (  
 گـــر کـــوي خرابــــات مــــغانیم    دریـــوزه

 

ــه   ــر ریخت ــۀ س ــدم را  در کاس ــق ق ــم ح  ای
 

 )464 انهم(  
________________________________________________________ 

مالمت به معناي سرزنش، و مالمتی کسی است که کتم عبادت از غیر کند و اظهار هیچ خیر و خوبی نکند و هیچ شرّ و «ـ 6
 .)488: 1379حلّاج (» .بدي را نپوشد

 .)403: 1366عطّار نیشابوري (ـ این سخن از حمدون قصار است 7
: 1370سجادي (کند  ـ خرابات مغان، میخانه و مقام وصل و اتّصال را گویند که واصالن باهللا را از بادة وحدت سرمست می8

 .) خراباتزیر
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ــد   ــن ش ــسمت م ــی ق ــه دل ــستی و دیوان  سرم
 

 روز کــه در مغــز جنــون شــور فــشردند آن 
 

 )466 انهم(  
 ســت وجــود و عــدم مــا امخمــوري و مــستی

 

  و ممـاتی سـت حیـاتی   ا همـین ،گر هـست   
 

 )469 انهم(  
  ســر جــام ســالمت   ،گــر عهــد شکــستیم   

 

 سوگند به پاي خم اگر نیست، قسم نیـست         
 

ــز     ــه پرهی ــن هم ــا ای ــادة م ــن از ب ــد مک  زاه
 

 امروز که در کوثر و تـسنیم تـو نـم نیـست      
 

 )470 انهم(  
ــه از روي ارادت   ــر بنـ ــش سـ ــاي خُمـ  در پـ

 

رد کشان گیر           خود را چو مسیح و خضر از د 
 

 )470 انهم(  
 
 :حلّاج و انا الحق) 3

و حقانیت دعـوي او  )  ق309مقتول (در ساقی نامۀ حکیم گیالنی دوبار از حسین منصور حلّاج      
اندیـشان قـرون متمـادي        بـراي روشـن    9مسلماً واقعۀ دردناك حلّاج   . سخن به میان آمده است    

 . اند اي آن سخن گفتهه وبیش در آثار خود در باب انگیزه انگیز بوده و کم بسیار تأمل
آمیز حلّاج معقتد است که وي از شـدت وجـد    حکیم گیالنی در توجیه سخن مرموز و شطح 

مستی، حیرتی اسـت کـه در   «و شور و مستی چنین سخنی را بر زبان جاري نموده است؛ زیرا          
 .)486 :1379حلّاج  (».دهد  بر سالک صاحب شهود دست میاثر مشاهدة جمال دوست

 این مستی مسلماً ناشی از مشاهدة      .ست روحانی و سرشار از اقبال و سعادت        ا مستی حالتی 
 اسرار حق را نیز هر که فاش کنـد، سـر بـر         . است  جمال حضرت دوست و درك اسرار حقیقت      

 . سوداي عشق گذارد
 آنجا که رسن تاب شود گیسوي تـاکش       

 

 صد مست چو منصور به خمیازة دارست      
 

 )460 :1340حکیم گیالنی (  
________________________________________________________ 

 :در توجیه سخن حلّاج گفته)  ق529 ـ 467(حکیم سنایی غزنوي ـ 9
ــه راز م   ــانی ک ــس زب ــت پ ــق گف  طل

 

ــت    ــاالحق گفـ ــو انـ ــاج کـ ــود حلّـ  بـ
 

ــشت  ــه پ  راز خــود چــون ز روي داد ب
 

 راز جلّــــاد گــــشت و او را کــــشت 
 

ــد  ــاي آمـ  روز رازش چـــو شـــب نمـ
 

ــد    ــداي آمــ ــۀ خــ ــق او گفتــ  نطــ
 

ــاش  ــانی فـــ ــرد ناگهـــ  راز او کـــ
 

 اجــــازت میانــــۀ اوبــــاش   بــــی 
 

ــصیب  ــورت او نـــ ــد صـــ  دار آمـــ
 

ــد    ــار آمــ ــصیب یــ ــیرت او نــ  ســ
 ) 113:  1368سنایی   (                   

 

Archive of SID

www.SID.ir



                                              Human Sciences  حکیم فغفور گیالنینامۀ ساقیی بر تإمل  

 

9 454 

 از مـست بـه جــز نعـرة مـستانه نخیــزد    
 

 بیجــا گلــوي دعــوي منــصور فــشردند 
 

 )466 انهم(  
 

 :اغتنام فرصت) 4
زندگی، مهلتی  . اي خاص دارد    در ساقی نامۀ حکیم گیالنی، اغتنام فرصت و خوش باشی جلوه          

 خویش بیندیشد10»نقد وقت«آدمی باید تا مهلت حیات او به سر نرسیده به       . کوتاه بیش نیست  
نامه مترادف یکدیگرند و  ابن الوقتی، اغتنام فرصت و خوش باشی در این ساقی        . و آن را دریابد   

 . است» جام باده«طریق آن پناه بردن به 
 

 جا نه مه و هفته، حساب از دم نقدسـت    این
 

 جــا نــه شــب جمعــه، نــه روز رمضانــست ایــن 
 

 )467 :1340حکیم گیالنی  (  
 ا راسـاقی همـه یــک دور بـده قـسمت مــ    

 

 سـت؟  ا تا دور دگر هـستی مـا را کـه ضـمان            
 

 )467 انهم(  
 تــا پیــر مغــان عــیش بــه یــاد دل مــا داد 

 

ام فرامـوش           کردیــم غــــم و مــــحنت ایـ 
 

 )468ان هم(  
 جهان در خور غم نیست     که دم مزن عیش بی

 

 دم نیست  همه فرصت دمه یک همین که خور می 
 

 )469 انهم(  
  رود بـاز نیایـــد ایـن فرصـت عـشرت چـو    

 

 تا دست دهـد، ساغـر می را بـه ضمــان گیـر      
 

 )470 انهم(  
 

گیري مناسب از وقت را، پنـاه بـردن بـه جـام      خواجه حافظ نیز طریق رهایی از غم و بهره      
 :باده دانسته است

 صبح است ساقیا قدحی پـر شـراب کـن        
 

ــدارد شــتاب کــن   ــگ ن ــک درن  دور فل
 

 خـراب زان پیشتر که عـالم فـانی شـود          
 

 گلگـون خـراب کـن       ما را زجـام بـادة        
 

 )251 :1371حافظ (  
 
 صومعه یا میکده؟) 5

نامۀ حکیم گیالنی ارزش و اعتبار دیر مغان، خرابات و میکده بسی واالتـر از صـومعه             در ساقی 
________________________________________________________ 

وزد و شـکوفه و   سوزد و باد مـی  بارد و برق می غرّد و ابر می وقت عارف چون روزگار بهار است، رعد می   «به قول شبلی    ـ  10
 .)632 :1366 رعطّا(» .کنند مرغان بانگ می
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 عـارف  .رهاند دهد و از گرانباري می  میِ عشق و معرفت، روح و روان آدمی را صیقل می       .است
 .کنـد  محصور و منحصر نمی» شریعت محض« طریق رسیدن به حقیقت را تنها به     بین  حقیقت

هـاي زاهدانـه، روح تـسامح را کـه نتیجـۀ پختگـی و        اندیشی نگر در مقابل کوته      عارفان روشن 
 . به هر حال می پرستی عارفانه بر خودپرستی زاهدانه برتري دارد.کنند اعتدال است توصیه می  
نگـري، تعـصب و گـاه     معمـوالً مظهـر سـطحی   » زاهد« کلمۀ ،بین ما در عرفان بالنده و روشن   

گاه خویش قدمی فراتـر   اند و از چله ست، این گروه معموالً در بند ذکر و اوراد خویش        ا ریاکاري
 . نهند وغالباً به طاعت خویش فریفته و مغرورند نمی

 سـت  ااگـرت میـل سـبکباري جـان    ! زاهـد 
 

 تسـ  ا گـران   بر دوش سبوگیر که سجاده     
 

 پـویی   در خود شـده گـم، چنـد ره صـومعه          
 

 ست ایک گام ز خود پیشترك، دیر مغان     
 

 )467 :1371حکیم گیالنی (  
 سـت   واعظ به نـصیحت در افـسانه گـشاده        

 

 این هرزه درا را نفـسی از سـخن افکـن           
 

 )463 انهم(  
ــان     ــر پیم ــن منک ــه و م ــر پیمان ــو منک  ت

 

 زاهد نخـورم جـاي مـی نـاب، قـسم را            
 

 )465 انهم(  
 جا به لب مـست  ست که این ااین دیر مغان  

 

ــشردند   ــن مـــستور فـ ــودگی از دامـ  آلـ
 

 )465 انهم(  
 

 نگر اندیشمند، به منظور رهـایی از گرانبـاري زهـد و یـارانِ دغـل       عارفان و شاعران روشن 
 حافظ به این نکته به خـوبی و صـراحت اشـاره نمـوده     .اند  برده کارِ ریاپیشه به جام می پناه می    

 :است
ــست    ــودگی ه ــسی آل ــه ب ــن خرق  دری

 

 خوشـــا وقـــت قبـــاي مـــی فروشـــان 
 

 دریـــن صـــوفی وشـــان دردي ندیـــدم
 

ــان     رد نوش ــیش د ــاد ع ــافی ب ــه ص  ک
 

 )250: 1371حافظ (  
 

که از بزرگـان وشـاعران   ) ق1133ـ1054(و بیدل دهلوي    ) ق1081ـ1016(صائب تبریزي   
روند و تقریباً چند دهه بعد از حکیم فغفور گیالنی، پا به عرصـۀ    شمار می  مدار سبک هندي به   نا

 :اند اند، در اشعار خود دقیقاً به این مضامین اشاره نموده شعر و شاعري نهاده
 روزه نزدیک است می باید کلوخ انداز کـرد        

 

 بـاز کـرد    زاهدان خـشک را رندانـه از سـر         
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 تۀ بــاران بجاســتتــا رگ ابــر بهــار و رشــ
 

 توانی ساز کرد چنگ عشرت را به قانون می   
 

 )135 :1379صائب (  
 هـا پیـر شـدم آخـر کــار     گرچـه در صـومعه  

 

 از دم پیــــر خرابــــات جــــوانم کردنــــد 
 

 )163 انهم(  
 بگو به شیخ که از کفر تا به دین فرق است        

 

 ز خودپرســتی تــو تــا بــه مــی پرســتی مــا  
 

 )226 :1380بیدل  (  
ــستان را  ز ا ــست م ــراه نی  هــل صــومعه اک

 

 رویی زاهد به بزم می نمک اسـت        که ترش  
 

 )205 انهم (  
 

 :آزادگی و عدم تعلّق) 6
توان دریافت که حکیم گیالنی در مکتبی بالیده و تحت تأثیر تفکّري  با اندکی تأمل و دقّت می   

یـر بنـاي فکـري آن را    وپـاگیر مـادي، ز   بوده که آزادگی و آزاداندیشی و رهایی از قیود دسـت        
از این که مانند زبونـان   بیند و او خود را فرمانبر خاص فرمان کسی نمی          داده است،   تشکیل می 

 :بریزد، شرم و ابا دارد» تکه نانی«خود را براي » آب رخ«
 فرمـانبر خـاص خــط پیـشانی خویــشیم   

 

ــی     ــط و برات ــا خ ــر م ــر س ــود ب ــس را نب  ک
 

 )469 :1340حکیم فغفور (  
 ه مریز آب رخ خود به ته نان       چون شیش 

 

 گیر  چون خم به دهان خشت، به جاي ته نان         
 

 )471 انهم (  
 

 :تـرك اختیار)  7
در دامگه قسمت روزي،     قضا و قدر است و      حکیم گیالنی معتقد است که انسان محصور دایرة       

 :توان به مقصود دست یافت ست که با کوشش صرف نمی ا بدیهی.مقید شده
 هان کوشش ما را اثري نیـست   در کار ج  

 

  درعیش و طرب کوش   ،باري چو همی کوشی    
 

 )468 انهم                             (  
 :حافظ نیز به این نکته اشاره نموده

 رضا به داده بـده وز جبـین گـره بگـشاي     
 

 سـت   که بر من و تـو در اختیـار نگـشاده           
 

 )97: 1371حافظ                 (  
بـه خـصوص بیـدل و صـائب کـامالً      ) صـفوي (عري در بین شاعران این عـصر       دیدگاه اش 
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 :مشهود است
 ام اختیــار افتــاده هــا بــی در نمــود نقــش

 

 ام  مومم بـه دسـت روزگـار افتـاده       ةمهر 
 

 )228 :1379صائب  (  
 طــاس ایـــن نــرد اختیـــاري نیـــست  

 

 هـــر چـــه آورد اختیـــاري نیــــست    
 

ــسته  ــوا بـ ــر هـ ــا  بـ ــل مـ ــد محمـ  انـ
 

 ختیـــاري نیـــست کوشـــش گـــرد ا  
 

ــدیریم  ــم تقــ ــور حکــ  همــــه مجبــ
 

 کـــرد و نـــاکرد اختیـــاري نیـــست    
 

 )181 :1380بیدل  (  
 

 :»خود«رهایی از قید ) 8
 گـام اول در طریـق رهـایی و          .وپـاگیر اسـت    هاي دسـت    ریشۀ تمام وابستگی  » خود«تعلّق به   

رد و نـام و     گیـ   نشأت می » خود«هاي زاهد از      گرفتاري. است» خود«پیوستن به حقیقت، ترك     
ست که  ا بدیهی.شود ناشی می» خود«و عشقِ به    » خود«شهرت و نشان و ناموس جملگی از        

 . جو نمودو سبکباري و آزادگی و نجات و رهایی را در ترك و طرد آ ن باید جست
 در خود شده گم، چنـد ره صـومعه پـویی          

 

 سـت  ا یک گام ز خود پیشترك، دیر مغان    
 

 )467 :1340حکیم گیالنی (  
ــارغ و آزاد   ــود فـ ــاییم ز خـ ــدان فنـ  رنـ

 

 نـه در غـم فکـري و نـه در قیـد نجــاتی      
 

 )469 انهم(  
 فغفـــور مریدانـــه ره پیـــر مغـــان گیـــر

 

 از خویش سبکبار شو و رطل گـران گیـر          
 

 )470 انهم(  
  خـویش  تا بو کـه نـشانت دهـد از دایـرة          

 

 نـشان گیـر    در از دایـرة نـام و      ه  خود را ب   
 

 )470 انهم(  
 

 :نارسایی و ناتوانی عقل) 9
داند، معتقـد اسـت کـه در ایـن      حکیم که خود را فرمانبرِ خاصِ عشق و پیرو مذهب عشق می         

اي بـیش   طریقت بیش از هر چیز حیرت، سرمستی و شوریدگی کارساز است؛ زیرا عقل عقیلـه      
تـوان درك حقیقـت عـشق و مـستی      نیست و در کار خود وامانده و محدود است و محدود را           

 . یستن
 ساقی ز خُـم آن دشـمن فرهنـگ بـرآور      

 

ــرآور      ــگ ب ــه یکرن ــود هم ــود و نب ــو ب  گ
 

 )463 انهم(  
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ــل نــدانیم     ــست جنــونیم ره عق ــا م  م
 

 ست ز ما تا خرد و هوش       ا صد مرحله بیش   
 

 )468 انهم(  
 ست که در مجلس مستان ننشیند      ا شرط

 

 ســت و گــر آدم هــشیار ا خــالیةگــر کــوز 
 

 )467 انهم(  
است؛ بنابراین مفهوم مثبتـی از آن اسـتنباط       » بیخودي و مستی  «نقطه مقابل   » هشیاري«
برابر و مترادف دانسته » آدم هشیار«را با  » کوزة خالی « حکیم گیالنی در بیتی زیبا،       .گردد  نمی
گرِ محدود که مقید به عـالم فـانی مـادي اسـت،          مسلماً هشیاريِ ناشی از عقلِ استدالل     . است

 . شود سوب نمیهشیاريِ حقیقی مح
 

 :حضور فراگیرِ حقیقت مطلق) 10
اي از  آگـاه، در همـه جـا پرتـوي از روي حبیـب و جلـوه              بین و حکیمـان دل      صاحبدالن روشن 

 . نگرند معشوق را می
 آن برهمنــانیم کــه جــز حــق نپرســتیم

 

 گفت به بتخانه حرم نیست؟      این کفر که می    
 

 )470 :1340حکیم گیالنی (  
ــاره  ــه یکب ــیم ب ــرم رارفت ــر و ح   ره دی

 

ــنم را   ــرفتیم صـــمد را و صـ  یکدســـت گـ
 

 )464 انهم(  
 

 :توان سراغ گرفت این تفکّر را در ابیات حافظ نیز می
 در عشق خانقاه و خرابات فـرق نیـست       

 

 هر جا که هـست پرتـو روي جیـب هـست         
 

 دهنـد  آن جا که کار صومعه را جلوه می    
 

 نــاقوس دیــر راهــب و نــام صــلیب هــست 
 

 )88 :1371 ظحاف(  
 

 :هایی از صور خیال جلوه) 11
هاي شاعرانه جایگـاه خاصـی دارد و انـواع تـشبیهات           نامۀ حکیم گیالنی، تصویرگري    در ساقی 

ر خیـال کـه   . توان در آن یافت خوش و استعارات دلنشین را می    و در این مقاله دو نوع اصلی ص
 .اند، مورد بررسی قرار گرفته است دادهص نامه را به خود اختصا درصد کاربرد در ساقی بیشترین

 
 :تشبیه و انواع آن) الف

اي از ایـن    نامه را تشبیهات و انـواع آن دربرگرفته اسـت کـه پـاره    بیش از نیمی از ابیات ساقی  
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 : اند؛ مانند به کار رفته) تشبیه فشرده(» اضافه تشبیهی«تشبیهات به صورت ترکیب 
زمزم می، کدوي سـر، دریـاي دن، طوفـان غـم، جنـت      ÷ ،آتش گل، آیینۀ جام، آیینۀ دیده  

 . میخانه و پنبۀ غفلت
تـوان   نامه به صورت تـشبیه گـسترده مـی        یو جلوة برخی دیگر از تشبیهات را در این ساق         

 :مشاهده نمود؛ مانند
 تاب شود گیسوي تـاکش     آنجا که رسن  

 
 مست چو منـصور بـه خمیـازة دارسـت          صد 

 )460 :1340نی حیکم گیال(                  
 چون طرة پـر تـاب کـه بـر روي نگارسـت              موج قدحش دل برد از دست حریفان

 

 )461 انهم(  
هاي مختلف طـرفین تـشبیه    جدول زیر تقریباً بیانگر درصد انواع تشبیهات، از حیث ویژگی  

 :است
 : جدول مربوط به تشبیهات-1

 درصد انواع تشبیه

 79/89 محسوس به محسوس
 13/6 محسوس به معقول 

از حیث محسوس و یا معقـول       
 08/4 معقول به محسوس  ن تشبیهبودن طرفی

 31/65 تشبیه مفصل
 69/34 تشبیه مجمل 

 14/57 تشبیه مؤکّد
 86/42 تشبیه مرسل 

از حیث ذکر و یا حـذف وجـه         
 شبه و ادات تشبیه

 48/24 تشبیه بلیغ
 17/8 مفرد به مرکب  از حیث تعدد طرفین تشبیه 83/91 مفرد به مفرد 

 
 :استعاره و انواع آن) ب

نامه وجود دارد که درصد کاربرد استعارة مکنیه بیش از  حدود چهل و یک استعاره در این ساقی  
 . استعارة مصرّحه است

 :نامه عبارتند از نمونۀ انواع استعاره در ساقی
آبلۀ نور، دشـمن     وي دعوي؛ دامان بهار، دل انگور، در افسانه، مغز جنون، مردمک تاك، گل          
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 )استعاره مصرحه از می(، گل )استعاره مصرحه از می(فرهنگ 
 

 : جدول مربوط به استعارات-2
 درصد انواع استعاره

 48/80 استعارة مکنیه
 52/19 استعارة مصرّحه

 

 .  استعارات این ساقی نامه، به صورت ترکیب اضافۀ استعاري است02/39حدود 
 
 :(Personification)تشخیص ) پ

 شاعر به موجـودات     .دارد حکیم گیالنی جایگاه خاصی      ۀنام در ساقی ) جاندار انگاري (تشخیص  
این صنعت در بین شـاعران قـرن   . تی انسانی عطا نموده استأجان و انتزاعی، صورت و هی       بی

 گسترش افکار عرفانی آمیخته با نوعی تفکّر. دهم و یازدهم هجري نمود و جلوة بیشتري دارد      
 موجب شده کـه همـه   ــاند  دانسته  می11 آن را هندأ که منشــفلسفی در قرن نهم تا یازدهم   
 . جلوه کند» جاندار«و یا » انسان وار«چیز درنظر شاعران آن روزگار 

نامه به صورت ترکیب اضافی هستند؛ عبارتنـد        که در این ساقی   » تشخیص«هایی از     نمونه
 رز، مردمک تاك، جگر طور، چشم صراحی، شه رگ طنبور،           دار، دختر   ة  گیسوي تاك، خمیاز   :از

م، لب جـام، لـب سـاغر، دل               گلوي دعوي، دیدة مزمار، رگ جان، سرپیکان، لب سوفار، پاي خُ
 ... انگور و 

 
 :اشارات و تلمیحات) 12

 حکـیم  .اي را به خویش اختصاص داده است    نامه جایگاه ویژه    تلمیحات و اشارات در این ساقی     
اي،  اش بـه وقـایع تـاریخی، اسـطوره     نامـه   منظور غناي بافت درونی و معنوي ساقی  گیالنی به 

 :  به عنوان نمونه.اشاره نموده است... هاي مذهبی و  قصص انبیاء، داستان
، ماجراي حضرت یوسـف و  )460ص (، منصور و اناالحق   )460ص  (داستان موسی و آتش     

هـاي   ، بهشت و نعمـت )465ص (طور ، موسی و کوه )463ص (، لحن داوودي   )463ص  (چاه  
________________________________________________________ 

ورتگري و نقّاشی؛ خاقانی در که چین را سرزمین ص اند، چنان ـ هند را سرزمین معنی و مکاتب فلسفی دقیق و ظریف دانسته11
 :بیتی به این نکته اشاره کرده است

ــم      ــون آدم ــت همچ ــی راس ــد معن ــی در هن ــن هم  م
 

ــا        ــردم گی ــون م ــوژ چ ــورت ک ــین ص ــران در چ ــن خ  وی
 ) 5:  1363خاقانی                          (                          
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ص (، آب حیـات و خـضر   )468ص (، طوفان نوح )468ص (، زال و تهمتن )466ص (بهشتی  
 . )468ص (، داستان سیاووش )470

 
 لغات و ترکیبات زبانی و بیانی ) 13

ل اسـت            ساقی نامۀ حکیم گیالنی از حیث کاربردهاي زبانی، لغـات و ترکیبـات نیـز قابـل تأمـ .
 در» سـبک هنـدي  «هاي  نامه نشانگر وجود رگه   ها و لغات در این ساقی       برخی از واژه  استعمال  

آبلـۀ  «و » خمیـازة دار «که در دو ترکیـب زیبـاي   » خمیازه«و » آبله«آن است؛ مانند دو کلمۀ      
، از ایـن دو واژه بـسیار      12»صـائب و بیـدل    «دو شاعر نامدار سبک هندي،      . اند    کار رفته  هب» نور

 . ندا استفاده نموده
 
 :نامه هایی از لغات و ترکیبات ساقی نمونه

نوا، مردة پرهیز، شـانۀ چنگـی، گیـسوي     خمیازة دار، مست صبو ح، زمزم می، طرّة تحریر، شاخ   
چنگی، زخمۀ مضراب، دریاي دن، کدوي سر، دختر رز، پـرچم جـم، حـسرت اورنـگ، خوشـۀ                

نعم، مردمک تـاك، دامـن      افسرده، دم آب، ساحت میخانه، داغ جگرطور، چاشنی مستی، ذوق           
مستور، شعشعۀ نور تجلّی، آبلۀ نور، جنّت میخانه، طرّة دستار، نعرة مستانه، چشم صراحی، ناي               

ز، هالل لب ساغر، کم جان گرفتن نی، شه رگ طنبور، تیرکمانچه، پیشترك، تلخابۀ ر . 
 
 گیري نتیجه

 :توان نتیجه گرفت از این جستار می
گردند که موضوعات،     ترین اشعار دورة صفوي محسوب می        حال ها پرشور و    نامه ساقی) الف

ع و متعددي را در خود جاي داده           اند، با بررسی و تحلیل محتـوایی و        توصیفات و مضامین متنو
 . نمود پیدا آشنایی عصر آن فکري و زبانی سبکی، هاي ویژگی به توان می ،ها نامه ساقی این صوري
ع و تعدد موضوع و مضمو     ) ب نامـۀ حکـیم فغفـور     هـاي بـارز سـاقی    ن از جمله ویژگـی تنو

 . گیالنی است
________________________________________________________ 

 :ن به کار رفتهدر شعر بیدل فراوا» خمیازه«در شعر صائب و » آبله«ـ 12
 هر سر خاري کلید قفل چندین آبلـه اسـت       

 
 محابـا بـشکند     واي بر آن کـس کـه خـاري بـی           

 ) 166:  1379صائب                            (         
 ایـــم بــس کــه مخمـــور خیالــت رفتــه    

 
 کـــشد آمـــــدن خمـــــیازة مــــــا مـــــی    

 ) 44:  1380بیدل                                 (       
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برخـی از  . توان مشاهده نمود    هاي سبک هندي را به وضوح می        نامه، رگه   در این ساقی  ) پ
موضوعات و مضامین و حتی واژگان، ترکیبات و لغاتی را که چند دهـه بعـد از حکـیم فغفـور،           

یافـت  نامه  اند، دقیقاً در این ساقی ز آن بهره برده   شاعران نامدار سبک هندي در اشعار خویش ا       
 . شود می

هـاي    اصوالً عصر صفوي به دلیل تحوالت گستردة اجتماعی و سیاسی و نیـز ویژگـی              ) ت
شاعران این عهد اگر چه از گویندگان      . خاص هنري و ادبی از جمله اعصار در خور توجه است          

وان به کلّی زبان، بیان و سبک آنان را نادیـده  ت شوند، اما نمی متوسط زبان فارسی محسوب می    
هاي زنجیر تحول زبان، فکر و سبک روزگار خود بـه شـمار       گرفت؛ زیرا جملگی به منزلۀ حلقه     

شان زدود، بنابراین شایسته اسـت کـه بـر     روند که باید غبار مهجوري و گمنامی را از چهره    می
 . وقت بیشتري صرف شودها و آثار ادبی و هنري این عصر دقّت و روي شخصیت

 منابع
 . بـه تـصحیح نجیـب مایـل هـروي     .رشف االلحاظ فی کشف االلفـاظ   .1362 .الدین  الفتی تبریزي، شرف  

 . انتشارات مولی:تهران
 . به تصحیح قاسم غنی و محمـد قزوینـی  .دیوان حافظ .1371 .حافظ شیرازي، خواجه شمس الدین محمد   

  . انتشارات زوار:تهران
 : تهـران . بـه تـصحیح و حواشـی قاسـم میرآخـوري     .مجموعۀ آثار حلّـاج   .1379 . بن منصور  حلّاج، حسین 

  .انتشارات یادآوران
ءالـدین    بـه کوشـش سـید ضـیا    .گزیدة اشعار خاقـانی   .1363 .خاقانی شروانی، افضل الدین بدیل بن علی      

  . انتشارات فرانکلین: تهران.سجادي
  . انتشارات قطره: تهران . هنديصائب و سبک .تا  بی.دریاگشت، محمد رسول
 انتشارات  : تهران .)تاریخ ایران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوي       (روزگاران   .1380 .زرین کوب، عبدالحسین  

  .سخن
 .  انتشارات طهوري: تهران.فرهنگ لغات و اصطالحات و تعبیرات عرفانی .1370 .سجادي، سید جعفر

 : تهـران . بـه تـصحیح مـدرس رضـوي     .حدیقـه الحقیقـه    .1368 .سنایی غزنوي، ابوالمجد مجدود بن آدم     
 .انتشارات دانشگاه تهران
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  . انتشارات کتاب خورشید: تهران....)بیدل و (صد شاعر  .1380 .شافعی، خسرو
  . انتشارات فردوس: تهران،5 ج .تاریخ ادبیات در ایران .1364 .صفا، ذبیح اهللا

  . انتشارات زوار: تهران. به تصحیح دکتر محمد استعالمی.کره االولیاءتذ  .1366 .فریدالدین نیشابوري، عطّار
 انتـشارات   : تهـران  . به تصحیح احمد گلچین معـانی      .تذکرة میخانه  .1340 .فخر الزّمانی قزوینی، عبدالنبی   

  .اقبال و شرکاء
  . انتشارات زوار: تهران.دویست و یک غزل صائب .1379 .کریمی، امیر بانو

 .انتشارات دانشگاه مشهد:  مشهد. تذکرة پیمانه.1359 .نی، احمدگلچین معا
انتـشارات  :  تهـران . به تصحیح کیوان سمیعی.مفاتیح االعجاز فی شرح گلشن راز   .1368 .الهیجی، محمد 

 .کتابفروشی محمودي
ت  انتـشارا : تهـران . به تصحیح محسن ناجی نـصرآبادي . نصرآبادي  تذکره .1378 .نصرآبادي، محمد طاهر  

 .اساطیر
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