
 

 ها نامه اي چند دربارۀ تحوّل شكلي و معنايي ساقي نكته

 (تذكرۀ ميخانهبا تأكيد بر )
  سيّد مرتضي ميرهاشمي

 دانشيار زبان و ادبيّات فارسی دانشگاه خوارزمي

 (99تا   1از ص )

 0/99 /02: تاريخ پذيرش، 0/90 /02: تاريخ دريافت
 

 چكيده
اين موضوع ادبي كه با نظامي گنجوي و . سرايي است مهنا يكي از موضوعات شعري در ادب فارسي، ساقي

اي هم داشته است ـ پديـد    تر سابقه بسا با الهام گرفتن وي از اشعار موسوم به خمريّات ـ كه البتّه پيش  چه

آمد، پس از نظامي مورد توجّه گويندگان مختلف در اعصار گوناگون قـرار گرفـت و در عـين  ـال دچـار      

توان به سه بخـش  تحـوّل در    بررسي و مطالعه دربارۀ اين تحوّالت كه آن را مي. دتغييرات و تحواّلتي ش

گنجاندن موضـوعات  )، تحوّل در معنا (بند بند و تركيب های ديگر چون ترجيع استفاده از بعضی قالب)قالب 

تعـابير و   سـاختن )، تحوّل در تصاوير و تعابير شـاعرانه  (تر سابقه ای نداشت ها كه پيش نامه ديگر در ساقی

تقسيم كرد؛ موضوعي كـه در ايـن مقالـه بـدان     ( ها نامه خصوص برای می  معهود در ساقی تصاوير تازه به

تالش ذهني گويندگان ادوار مختلف در ايجاد اين تحوّالتْ كمابيش مشهود است، امّا . پرداخته شده است

ترديـد  اصـ     دارد كـه بـی   ورنـ  ديگـری   جويي برخي از شاعران عصر صـفوي، آب  در اين ميان، تنوّع

 .آن عصر است( سبک اصفهاني يا هندي)تأثيرپذيري از سبک شعری تازه 

 

 .، تعابير شاعرانهتذكرۀ ميخانهملّا عبدالنّبی فخرالزّمانی،  نامه، نظامي،  ساقي: هاي كليدي واژه
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 مقدّمه.  

ايـن نـوع   سابقۀ سـرودن  . سرايي يكي از موضوعات شعري در ادب فارسي است نامه ساقي

سـرايي   نامـه  گردد و نظامي گنجوي را بايد مبـدع سـاقي   اشعار به قرن ششم هجري برمي

در ديوان برخي از شاعران به اشعاري در وصف شراب و ساقي نيز پيش از نظامي . دانست

در معناي مجـازي  « شراب»يا « مي»با توجّه به اينكه غالباً در اين اشعار، ولی خوريم،  برمي

بنـابراين ميـان ايـن نـوع شـعر بـا       . انـد  تعبيـر كـرده  « خمريّه»نرفته، از آن به خود به كار 

هـا در جـاي خـود     خمريّـه ممكن است اين .  خورد ها تفاوت اساسي به چشم مي نامه ساقي

رسـد كـه بتـوان آن را بـه      نامه باشد، امّا به نظـر نمـي   بخش نظامي در سرودن ساقي الهام

بسـا تـأمّالت عرفـاني شـاعر از يـک سـو و        انست و چهتنهايي عام  مؤثّري در اين امر د

رباعيّات خيّام از سوی ديگر در سوق دادن ذهن خلّاق نظامي براي پديد آوردن موضـوعي  

 .0داو را ياري داده باش تازه در ادب فارسي،

سراي گنجه بـه   شاعران متعددّي به تأسّي از داستان ،پس از نظامي، در ادوار گوناگون

اي از ايـن گوينـدگان بـه همـان سـبک و سـياق        دسـته . مه روي آوردنـد نا سرودن ساقي

هـايي را   نامـه  هاي نظامي وفادار ماندند، ولي برخي ديگر بر آن شـدند تـا سـاقي    نامه ساقي

نامـۀ نظـامي    بسرايند كه هم از نظر قالب شعري و هم به لحاظ تنـوّع معنـايي، بـا سـاقي    

اند تعـابير   ها تالش گويندگاني را كه كوشيده ورهالبتّه در برخي د. اي دارد هاي عمده تفاوت

 .اي در اين نوع اشعار خود به كار برند، نبايد ناديده گرفت تازه

مختلـف  هـای   دورههايي كه مربـو  بـه    نامه اين نوشتار بر آن است تا با بررسي ساقي

 .را برجسته سازدها  نامه هاي اين ساقي تفاوت ،است

                                                 
شايان ذكـر اسـت كـه در آغـاز     . 092و  004: 934  مؤتمن،: رك ،نامه و تفاوت اين دو براي اطّالع بيشتر از خمريّه و ساقي.  

يـن قبيـ  اشـعار،    شويم كه به ا رو می خصوص در قصايد دورۀ سامانی و غزنوی، گهگاه با توصيف شراب روبه قصايد مد ی، به
های منوچهری ياد كرد  های مشهور اين دوران بايد از خمريّۀ رودكی و بشّار مرغزی و بعضی مسمّط از خمريّه. گويند خمريّه می

 .( 1 -11 و  39 -41 : 939 ؛ منوچهری، 13و  9: 921 صفا، )
.
پرداختن نظامي بـه   شيوۀ. نامه است كه مبدع ساقي ،سرايان و نظامي هصالي باشد ميان خمريّاتّ ام  لقۀرسد كه خيّ ه نظر ميب 0

مكمّـ  يكـديگر    بيـت  ا همچون رباعي معنـي دو المعاني كه از نظر شك  رباعي نيستند، امّ هاي موقوف موضوع در قالب دوبيت
هـا را در  نمانـد كـه شـاعر آ    ترديدي باقي نميجاي  ،ت نظامي و اذعان ويه به شخصيّگيري از تعابيري كه با توجّ ، و بهرهاست
نظـامي   نامـۀ  كنند و غالباً در پي ساقي ميامي تعبير هاي خيّ مضاميني كه از آن به انديشه عناي مجازي خود به كار برده است؛م

تـوان مـدّعي شـد كـه      ات خيّام هم با اطمينـان نمـي  با تأكيد بر اين نكته كه در رباعيّ. شود میآمده، موجب چنين اظهارنظری 
: در ايـن زمينـه ر   ) معناي مجازي خود به كار برده اسـت بسا آن را در  همان شراب انگوري باشد و چه« رابش»منظور شاعر از 

 .(29: 911 خيّام، 
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 ها نامه شكلي و معنايي ساقي چند نكته دربارۀ تحوّالت. 0

هاي مختلف در دست است و  هايي كه از شاعران دوره نامه اجمالي به ساقي هر چندنظري 

آورده،  گـرد  تذكرۀ ميخانـه را تا عصر خويش در كتاب بيشتر آنها فخرالزّماني  ملّا عبدالنّبي

ايـن موضـوع     ال كه به، در عين  اكي از آن است كه برخي از سرايندگان اين نوع شعر

بسـا تحـت    اند، از دخ  و تصرّف در شك  و معناي آن بركنار نبوده و چه عالقه نشان داده

، به برخـي تغييـرات در ايـن زمينـه     نوآوريتأثير عوام  مختلف اجتماعي و فرهنگي و يا 

هـايي باشـيم كـه بـا      نامـه  آمـدن سـاقي   اين امر سبب شده تا شاهد پديداند؛  يازيدهدست 

 :از عبارت استها  از جملۀ اين تفاوت هاي زيادی دارند؛ ظامي تفاوتن نامۀ ساقي

ها، يعني قالب مثنوي، و روي آوردن  نامه عدول برخي شاعران از قالب متداول ساقي . 

عراقي،  فخرالدّينهاي  نامه در ساقي چنانكه مثالً بند؛ بند و تركيب هايي چون ترجيع ببه قال

هـای   شود، يكي از اين تفاوت ني، ميرزا فصيح ديده ميو شي بافقي،  كيم شفايي اصفها

با الهام نظامي گنجوي  ،تر هم اشاره كرديم چنانكه پيش. سرايي است نامه برجسته در ساقي

از آن دسته از رباعيّات  بهره بردنسو و هاي شاعران پيش از خود از يک  خمريّهگرفتن از 

بر آن شد تا در برخي از  ،از سوي ديگر به وي جاي ترديدي نيستشان خيّام كه در انتساب

هـاي   امّـا در دوبيـت   مثنـوي  ، در همان قالباسكندر نامههاي داستاني خود چون  منظومه

سخنان قصار  ،ايجاز در انتقال پيام شاعر سببالمعاني، مضاميني را بيان كند كه به  موقوف

مان وزن منظومۀ خود درست است كه نظامي به ضرورت بايد از ه. آيد اندرزي به شمار مي

هـاي   ، امّا چون سـرودن ايـن نـوع اشـعار در دوبيـت     كرد ت ميدر اين گونه اشعار نيز تبعيّ

ـ  كنندۀ رباعيّات خيّام  دّي تداعي تا ـ كه  المعاني موقوف خيال   اص به هر صورت  است 

رايي س نامه روست كه از ديرباز قالب مثنوي را قالب رايج ساقياز اين . است گنجوينظامي 

اند  ، سعي كردهاند سرودههايي  اند و بسياري از كساني كه به تقليد از نظامي منظومه دانسته

بنابراين  . باشندخود همان سبک و سياق نظامي را در پيش چشم داشته هاي  نامه در ساقي

                                                 
.
شـود كـه    نامه بر اشعاري اطالق مي ساقي»: نامه بر اين موضوع تأكيد شده است در تعريف ساقي شعر و ادب فارسيدر كتاب   

ـ . (092: 934 مـؤتمن،  )« و به صورت مثنوي و در بحـر متقـارب سـروده اسـت     شاعر در خطاب به ساقي و طلب شرب مدام  املّ
 ،اي اشـارتي دارد  گونـه كند، به اين نكتـه بـه    میاي در قالبي جز مثنوي نق   نامه ساقيسخن از جا  ماني نيز هربي فخرالزّعبدالنّ
ترجيعـي كـه بـه روش    »: گويـد  اشـاره كنـد، مـي    بند است و شي كه در قالب ترجيع نامۀ خواهد به ساقي مثالً وقتي ميچنانكه 
. (19 : 931 فخرالزّمـانی،  )« اميد كه در نظر اه  هنر خارج ننمايد ميخانه به عوض مثنوي بر بياض برد؛در اين  ،نامه گفته ساقي
 .برده است اند، به كار نامه سروده بند ساقي بند يا تركيب ين عبارت را براي ديگر شاعراني هم كه در قالب ترجيعاو هم
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هـاي   نامـه  بند را براي سـاقي  بند و تركيب هاي ترجيع انگيزۀ آن دسته از شاعراني كه قالب

ها  نامه نوآوري و تنوّع بخشيدن به قالب ساقيامكان دارد تماي  آنان برای اند،  برگزيده خود

نامـۀ   گر موضوعات متنوّع در ساقي اند كه توصيف توانسته بهتر ميراه بسا از اين  باشد و چه

بندهاي  بندها و تركيب از بندهاي ترجيعخيلی چند خطاب به ساقي در آغاز  هر. خود باشند

تقريبـاً تـا پايـان آن بنـد      ،معنايي كه شاعر در پي بيان آن است ،خورد به چشم ميموجود 

 :گويد خطاب به ساقي مي (12: 911 ) وقتي نظامي مثالًچنانكه . يابد گسترش مي

ــم  ــاقي از خ ـ ــا سـ ــر بيـ ــان پيـ  دهقـ

 نه آن مي كـه آمـد بـه مـذهب  ـرام     
 

 ميي در قدح ريـز چـون شـهد و شـير     

 مميــي كاصــ  مــذهب بــدو شــد تمــا
 

 عراقـي  فخرالـدّين امّـا وقتـي    شـود؛  ، با بيان بيت دوم  اص  ميآنچه مقصود شاعر است

خـود   نامـۀ  بنـد را بـراي سـاقي    كه قالـب ترجيـع  است نخستين شاعري ـ كه  (94  :910 )

كه مقصـود او بيشـتر   به اين با توجّه ،دهد ساقي را مخاطب خويش قرار مي برگزيده است ـ 

دهـد و از ا ـوال    در هفت بيت اين خطاب را بسط مي ،است توصيف صفات و رفتار ساقي

 :كند خويش در آرزوي وصال ساقي ياد مي

 ســــــاقي بــــــده آب زنــــــدگاني

ــي  ــي  مـ ــه نمـ ــود مي ده كـ ــشـ  رسّـ

ــوان   ــم آب  ي ــ  ه ــر خج ــم خض  ه

ــرچين   ــود گه ــدف ش ــو ص ــم چ  گوش

ــودم  ــو بــــ ــب تــــ  در آرزوي لــــ

 كشــــم ســــبويي در ميكــــده مــــي
 

ــاوداني   ــات جــــ ــير  يــــ  اكســــ

 گانيزنــــــد ،آب  يــــــات  بــــــي

ــاني  چـــون از خـــط و لـــب شكرفشـ

 ...چكـــاني  زان دم كـــه ز لعـــ  درّ 

ــامراني   ،چــــون دســــت نــــداد كــ

ــويي    ــو بـ ــابم از تـ ــه بيـ ــد كـ  باشـ
 

سـرايي از   هـم در داسـتان   ،پس از عراقي، و شي بافقي از شاعران قرن دهم هجـري 

الب و در قپی گرفت عراقي را  فخرالدّيننامه شيوۀ  نظامي پيروي كرد، امّا در سرودن ساقي

 انتقـادي و جـز آن را در   و اجتماعي و معاني گوناگون عرفاني ،بندي بند شانزده يک ترجيع

بند و شي به  ترجيع. آن را عرضه كرد ،آميخت و با زباني نرم و به دور از تعابير پيچيده  هم

بـا   بند، كه بند عراقي است، امّا از نظر تعداد ابيات هر تر از ترجيع لحاظ تعداد بندها گسترده

از . كنـد  بنـد عراقـي برابـري مـي     شود، با ترجيع ا تساب بيت ترجيع بالغ بر هشت بيت مي

ل و سوم آن است كه بـا خطـاب بـه    بند اوّفقط  ،(094: 914 ) بند و شي شانزده بند ترجيع
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هـا از   نامـه  كه در ساقيكند  میتوصيف را « ميي» ،شود و شاعر در هر دو بند ساقي آغاز مي

 :ستآن سخن رفته ا

 ساقي بـده آن مـي كـه ز جـان شـور بـرآرد      

 آن مي كه فـروغش شـده خضـر ره موسـي    

 مانـده فشـانند بـه خـاكش     آن مي كه چو ته

 سـت  ي به كسي ده كه به ميخانه نرفتهآن م

ــه  ــا گوشـ ــتيم  مـ ــات السـ ــينان خرابـ  نشـ
 

ــا   ــر دار ان ــرآرد   لحقّاب ــور ب ــر منص  س

 ...نهــاد شــجر طــور بــرآرد    آتــش ز

 بـرآرد  صد مردۀ سرمسـت سـر از گـور   

 ش از مست و ز مستور بـرآرد ا تا آن مي

 تا بوي ميي هست در اين ميكده مستيم           
 

سراست كه از قالب  نامه از ديگر شاعران ساقي (202 ي متوفّ)ميرزا ابوتراب بي  فرقتي 

بند ابوتراب بي  شام  پانزده بند  ترجيع. خويش بهره جسته است نامۀ بند براي ساقي ترجيع

. كنـد  از هشت بيت تجاوز نمـي  ،بند و شي و عراقي بند آن همچون ترجيع ود كه هرش مي

ها به  شود و شاعر در پي اين خطاب نامه با خطاب به ساقي شروع مي شش بند از اين ساقي

نامۀ و شي متفاوت اسـت،   پردازد و از اين  يث با ساقي مطلوب خويش مي« مي»توصيف 

جـويي از   اش را در آن سروده و نيـز بهـره   نامه و شي ساقيامّا استفادۀ شاعر از بحري كه 

خورد، نشـانگر توجّـه وي بـه و شـي      نامۀ و شي به چشم مي برخي تعابيري كه در ساقي

 :از نظر رواني و شيوايي كالم با او فاصلۀ زيادي دارد هر چند ؛بافقي است

 ساقي بده آن مي كه به نور گهر خويش

 كند از ويآن باده كه پروانه چو لب تر 

 آن شاهد دلجو كه چـو عـارض بفـروزد   

 در كاسۀ سر عق  شود مست به بـويش 

 در كــار دل ســوختگان كــن مــي نــابي

  لبــان تشــنۀ ديــدار شــرابيم مــا خشــک
 

 پشت شجر طور شكست از شجر خويش 

 گيرد سر صد شمع به مقراض پر خويش

 ...خورشيد تعقّـ  نكنـد بـر زبـر خـويش     

 شخم گر بنهي زير سر خـوي  خشت سر

 ؟تا چند بسازيم به خـون جگـر خـويش   

 خانـه خـرابيم   ،تا كاسۀ مـا گشـت تهـي   
 

 ( 40: 931 فخرالزّمانی، )

از ديگر گويندگان عصر صفوي است كـه او هـم    (209 ي متوفّ) كيم فغفور الهيجي 

بنـد  كـيم    ترجيـع  .بند و شي بند و در همان وزن ترجيع اي دارد در قالب ترجيع نامه ساقي

رود، امّـا   بند فراتر نمـي   تر است و از يازده بندهاي پيشين كوتاه بندها از ترجيع فغفور از نظر

بنـدهاي قبلـي ديـده     هر بند شام  ده بيت است كه از اين جهت تفاوتي ميان آن و ترجيع
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شود و شاعر در هر دو  بند  كيم فغفور با خطاب به ساقي آغاز مي بند از ترجيع دو. شود مي

جا هم عالوه بر وزن شعر كه  اكي از در اين. ازدپرد و بيان آثار آن مي« مي»بند به توصيف 

ديگري  گواه ،نامۀ و شي گيري برخي تعابير ساقي كار بهتوجّه شاعر به و شي بافقي است، 

 :است بر اين اقبال و توجّه  كيم فغفور به و شي

 ساقي بده آن باده كه خورشيد شرار اسـت 

 استدود كه موسيش مجوس  آن آتش بي

 تـاب شـود گيسـوي تـاكش     رسنآنجا كه 

 برخاست دل ما ز جهان تـا بـه مـي افتـاد    

ــه  ــا دجل ــتاد   م ــرفتيم ز اس ــاد گ ــي ي  كش
 

 چون آتش گـ ، تيـز ز دامـان بهـار اسـت      

 آن نــور فروزنــده كــه ســوزندۀ نــار اســتو

 ...است صد مست چو منصور به خميازۀ دار

 از غرقۀ اين بحر دو عـالم بـه كنـار اسـت    

 د بــه از خطّــۀ بغــداد  مــا را خــط بغــدا  
 

 (432: همان)

بند سروده، موالنا كامـ    اي در قالب ترجيع نامه شاعران عصر صفوي كه ساقيديگر از 

هم در  ،شاعر. داردهشت بيت هر بندش و است شانزده بند  ،بند كام  ترجيع. استجهرمي 

د و از دو بنـد  هايي كه به ساقي دار انتخاب وزن و ميزان بندها و ابيات آن و هم در خطاب

نامۀ و شي بافقي را در نظر  رود و هم در استفاده از برخي تعابير و واژگان، ساقي فراتر نمي

نيـز  ي در موضوعات مختلفي  تّ. را ساخته است خويش نامۀ داشته و به تقليد از وي ساقي

خـوبي  ي بـه  بنـد و شـ   موضوعات ترجيـع  ،بند مطرح است كه در ساير بندهاي اين ترجيع

 .س استمحسو

 ساقي بده آن مي كه زيانش هم سود است

ــت   ــۀ راز اس ــوهر گنجين ــوهري گ ــم ج  ه

 ســرمايۀ عــيش اســت زمــين را و زمــان را

 افســردگي مــن ز خمــار اســت و خموشــي

ــا ــاف م ــتيم   ص ــزم الس ــش ب  دالن دردك
 

 چون دست و دل پير مغـان مايـۀ جـود اسـت     

ــت   ــود اسـ ــود وجـ ــۀ بـ ــيقلي آينـ ــم صـ  هـ

 ...نقود استوين طرفه كه اصلش نه جواهر نه 

 مي ده كه مرا با تو سـر گفـت و شـنود اسـت    

 با نغمه و مي لب به لـب و دسـت بـه دسـتيم    
 

 (121: همان)

برد كه ظـاهراً در سـال    ملّا عبدالنبّي فخرالزّماني از شاعر ديگري در عصر خويش نام مي

كرۀ تـذ صا ب . اين شاعر، ا ولي سيستاني است. در كشمير با او مالقاتي داشته است 203 

عبا دانسته و يادآور شـده اسـت كـه     او را مدّاح خاندان مصطفي و ستايندۀ دودمان آل ميخانه

. دارد« پنـاه   جناب واليـت »بند داشته كه هر بند آن گريز به مدح  اي در قالب ترجيع نامه ساقي
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دش ملّا عبدالنّبي فخرالزّماني، چند بيت از ترجيع آن مدّاح خاندان نبوي را كه بـه گفتـۀ خـو   

بنـد در   از آنجا كـه تمـام ايـن ترجيـع    . مناسب با سياق كتاب خويش دانسته، نق  كرده است

بند وي از چند بند  نيامده و فقط دو بند از آن نق  شده، روشن نيست كه ترجيع تذكرۀ ميخانه

آيد، ابيات هر بنـد در مجمـوع هفـت بيـت      چنانكه از اين دو بند برمي. شده است تشكي  مي

 :گويد شود؛ از جمله مي اين هر دو بند نيز با خطاب به ساقي آغاز مي. بوده است

 ساقي بده آن باده كه غارتگر هوش است

 آن آتــش گلفــام كــه در چشــم صــرا ي

 زاي ولــيكن كــاه طــرب خـواهم مــي غــم 

 آن باده كه جامش به كف سـاقي كـوثر  ز

 ساقي بشكن جام كه ما دوسـت پرسـتيم  
 

 هــاي خمــوش اســت چــون عشــق كليــد در دل 

 ..ت همه جوش استچون خون به دل اه  محبّ

 ت آن آفـت هـوش اسـت   زآن مي كه نه خاصـيّ 

 فــروش اســت زن و جلـوه  ه چـون ابــر كـرم خنــد  

ــي ــام مـ ــتيم  از جـ ــه و مسـ ــي والـ ــر علـ  مهـ
 

 (2 9: همان)

از قالـب  كند كـه   در كتاب خود از دو شاعر عصر صفوي ياد مي تذكرۀ ميخانهصا ب 

ملّـا  يكي  كيم شفايي اصفهاني است كه : اند استفاده كرده خود نامۀ بند براي ساقي تركيب

سـتايد،   داند و سخنش را مي او را نادرۀ جهان و سرآمد زمان خود مي (204: 931 ) عبدالنّبي

اي از آن نادرۀ عصر به نظر اين  قيـر   نامه ساقي»: گويد مياش  سرايي نامه ساقي دربارۀولی 

بر ضرورت در اين اوراق پريشان  بنا ،نامه گفته وش ساقيبند او را كه به ر تركيب ؛درنيامده

از عالمـان و   (291 -933) كيم شـفايي  .  «ثبت نمود، اميد كه منظور نظر ارباب هنر گردد

آن شهر و نيـز در دسـتگاه    و عامّ پزشكان مشهور زمان خود در اصفهان بوده و نزد خاصّ

تعداد  (219 -212 : 934 )هللا صفا ا دكتر ذبيح. سلطنت و  كومت  رمت بسيار داشته است

ـ   ،عالوه بر آن .است هزار بيت دانستهات او را بالغ بر پانزده يّابيات كلّ  اتی هـم ديـوان غزليّ

 .رسيده است پانصد بيت مي و هزارداشته كه تعداد ابيات آن به پنج 

فراتر بند آن از ده بيت  بند  كيم شفايي شام  پنج بند است كه تعداد ابيات هر تركيب

شود و شـاعر در آن   ميآغاز ل است كه با خطاب به ساقي بند اوّفقط از آن ميان . رود نمي

كـه بـا   گيری شاعر از بعضی اصطال ات مربو  به طبّ،  بهره. پردازد مي« مي»به توصيف 

 :تناسب دارد، در اين ابيات قاب  توجّه استاش  پيشه

 تا دست و دلي چرب كنم شعلۀ جان را  ســاقي بــده آن روغــن چشــم بلســان را
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 كـه نـامش نتـوان بـرد     آن شيرۀ الماس

 سـت  آن اخگر افسرده كه تصحيح نكرده

 لآن آفــت نــاموس كــه در ســاغر اوّ   

ــدۀ ــي  فرمان ــه ب ــشارواح ك ــم روان   ك

ــا   ــوس م ــده ز دام ه ــود زن ــه ب  دوزخ ك
 

 بار بشويي اگـر از شـعله دهـان را    صد

 ...چون آتش رخسار بتان لفظ دخـان را 

ــازار   ــيدايي بـ ــان را شـ ــد راز نهـ  كنـ

 در ملک بدن  كم روان نيست روان را

 ها نكنـد خـواب ز بـيم نفـس مـا            شب
 

 (202: 931 فخرالزّمانی، )

از ديگر شاعران مشهور سدۀ يازدهم هجـري اسـت    (249 ي متوفّ)ميرزا فصيح هروي 

بـه  در شرح ا وال فصيحي  ميخانه تذكرۀصا ب . كه در قصيده و غزل دست داشته است

ر ديواني از آن عزيز در داراالمان هندوستان به نظر اين محقّ» كند كه ين موضوع اشاره ميا

 ،هـزار بيـت بـود    عدد ابيات آن ديـوان از قصـيده و غـزل و غيـره همگـي چهـار       ؛درآمد

نامه گفته،  بندي كه به روش ساقي و تركيب... اي در بحر مثنوي در آن اشعار نبود نامه ساقي

. (213: 931 ماني، فخرالزّ)« نامه در اين تأليف بر بياض برد به عوض ساقي از اشعار دلپذيرش

بنـد در واقـع بـه روش     آيد، اين تركيب برمي تذكرۀ ميخانهچنانكه از فحواي كالم صا ب 

بنـد آن از   بند فصيح هروی شام  پنج بند است و تعداد ابيات هـر  تركيب. نامه است ساقي

دهـد و   مي را مخاطب خويش قرار  ساقي نخستين بند، شاعر در. كند اوز نميشش بيت تج

 :كند می توصيفرا « مي» ،هم در اين بند و هم در بند دوم

ــار  ــور بيــ ــدح نــ ــاقيا آن قــ  ســ

ــده   ــور بـ ــن رنجـ ــفاي تـ  آن شـ

 ســـرو نوخاســـتۀ خلـــد تـــويي   

ــاف ــن   ص ــي ك ــس عيس ــر از نف  ت

 كــه بهــار آمــد و نــوروز رســيد    
 

ــار   ــور بيــ ــرام دل منصــ  آن چــ

ــار  ــور بيــ ــاي دل معمــ  ...كيميــ

ــار   ــور بيـــ ــتۀ  ـــ  روي آراســـ

ــرم ــار   گـ ــور بيـ ــر از دل منصـ  تـ

 عــيش بــا طــالع فيــروز رســيد    
 

 (211: 931 فخرالزّمانی، )

بند سروده  بند و تركيب هايي را كه در قالب ترجيع نامه ساقي تذكرۀ ميخانهاگرچه مؤلّف 

 ،تقاد ويبه اع. شمارد برمي« نامه به روش ساقي»را اشعاري و آنها داند  نامه نمي شده، ساقي

هايي  بايد در همان قالب مثنوي باشد، امّا با توجّه به مضاميني كه در بخش تماً نامه   ساقي

آنها  توان ها تفاوت چنداني ندارد، مي نامه خورد و با مضامين ساقي از اين اشعار به چشم مي

ايـن شـاعران در واقـع دسـت بـه نـوعي       . دانسـت هاي تـازه   در قالب ای نامه ساقيهم را 
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و موجـب تحـوّلي در    رها ساخته شدن به قالبي خاصّ شكني زده و خود را از محدود تسنّ

 .اند و قالب اين قبي  اشعار شده شك 

يا به تعبيـر   ،گيري شاعران از موضوعات مختلف ها در سايۀ بهره نامه گسترش ساقي. 0

يگري است كـه  دبرجستۀ گونه اشعار، نكتۀ  ع در اينديگر گنجاندن معاني و مضامين متنوّ

اين موضوع ، شويم چه از عصر نظامي دورتر مي هر. توان به سادگي از كنار آن گذشت نمي

تر هم اشاره شـد، غالبـاً بـا     نامۀ نظامي، چنانكه پيش در ساقي. دهد بيشتر خود را نشان مي

شويم كه شاعر بـا خطـاب بـه سـاقي از او خواسـتار       رو مي المعاني روبه هاي موقوف دوبيت

دهـد كـه مقصـودش     كند و نشان مي را در بيت دوم بيان ميش شود كه خواصّ مي« ميي»

او و در آغـاز   شـرفنامۀ جـاي منظومـۀ    ها در جـاي  گونه خطاب اين. معني مجازي آن است

در »چنانكه مثالً در همان آغاز و در ذي  عنـوان   شود؛ هاي مختلف داستان ديده مي خشب

 :گويد مي«  سب  ال و انجام روزگار

ــرا    ــان ده م ــي نش ــاقي آن م ــا س  بي

ــي   ــخ ب ــدان داروي تل ــنم  ب ــش ك  ه
 

ــرااز  ــان ده مــــ  آن داروي بيهشــــ

ــنم  مگـــر خويشـــتن را فـــرامش كـ
 

 (90: 911 نظامی، )

سخن گويـد، نخسـت   « خراج خواستن دارا از اسكندر»خواهد دربارۀ  و يا در آنجا كه مي

 :آورد اين ابيات را مي

ــه   ــام آيينـ ــاقي آن جـ ــا سـ ــام بيـ  فـ

 م كيخســروآيين شــوم     ن جــازآ چــو
 

 به من ده كه بر دسـت ب ـه جـاي جـام     

ــين شــوم بــدان جــام روشــن جهــان  ب
 

 (29 : همان)

شاعر بـا   ،آيد برمي شرفنامههاي ات و ابيات مشابه آن در ديگر جاچنانكه از فحواي اين ابي

لبد كه ط شرابي را مي اند ـ كردهتعبير   «اض مطلقفيّ»بسا از او به  چهكه  ـ خطاب به ساقي

اصطالح عرفا دانست تا در سايۀ آن در « ت و عشق و يا معرفتمحبّ»توان آن را همان  مي

طـور كـه    همـان . شـود آثار كمال برخـوردار    باشد كه وجود خويش را روشنايي بخشد و از

هاي گسترده نيست و از  هاي خود در پي بسط معنا و توصيف نامه شاعر در ساقي ،بينيم مي

                                                 
.
ذات بـه اعتبـار  ـبّ     ،سـاقي »: گويد معناي ساقي مي دربارۀ (9 3: 991 )الهيجي . «ساقي»  كلمۀ ذي: 922  ادي،سجّ: رك  

 .«ظهور و اظهار مراد است
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ـ       رود؛ رون نميايجاز بي دايرۀ ي ايـن  البتّه نبايد از نظـر دور داشـت كـه نظـامي غالبـاً در پ

كه بيـانگر ا ساسـات و عواطـف    كند  بيان میمطالبي  گونه،پيوسته اندرز هم هاي به دوبيت

هـاي   پرداختن شاعر به برخي دغدغـه . زيادی داردفردي شاعر است و از اين رو بار غنايي 

بشـر در   هاي هاست و گله از رفتار روزگار و رنج انسانهاي همۀ  خويش كه در واقع دغدغه

از  بهره بـردن ام جواني و فراخواندن به اغتنام وقت و شدن ايّاين عالم و  سرت بر سپري 

« هاي خيّـامي  انديشه»زندگي و در بند گذشته و آينده نبودن و مسايلي از اين دست كه به 

عدل و داد و پرهيز از ظلم و ستم و جز و بيان معاني زهدي و دعوت به  ، نيز مشهور است

بيان چنين  ،با اين  ال. خورد مضاميني است كه در اين ابيات اندرزي به چشم ميجزو  ،آن

بـاز تفصـي     ،هم به  سـاب آيـد  نيست و  تّی اگر نامۀ نظامي  ابياتي به منزلۀ بسط ساقي

 .شود چنداني در آن ديده نمي

سـته از شـاعراني كـه بـه سـبک و سـياق       هـاي آن د  نامـه  در سـاقي  ،پس از نظـامي 

ه اند، تا عصـر صـفويّ   ههايي را سرود نامه سراي گنجه و در همان قالب مثنوي ساقي داستان

هـا بـه    نامه بسط و گسترش معنا و گنجاندن معاني متنوّع در ساقياز نظر تغيير محسوسي 

نامـۀ  ـافظ و    قينامۀ اميرخسرو دهلوي و يا سـا  چنانكه مثالً وقتي ساقي. خورد چشم نمي

داريم با ايـن  چشم نامۀ نظامي را در پيش  گويي همان ساقي ،خوانيم جامي و هاتفي را مي

مطلـوب خـويش   « مـي »هـاي ديگـري هـم بـراي      ران ويژگـي تفاوت كه گـاه ايـن شـاع   

تـان را  همّ بي»خواند كه  مي« كيمياي وجود»چنانكه اميرخسرو در جايي آن را . شمارند برمي

كنـد و آرزو دارد تـا بـا     تعبيـر مـي  « شوي بادۀ عيب»و جامي از آن به « انگيزد به جود برمي

و يا هاتفي كه در جايي . جويي پاك سازد درون خويش را از عيب ،اي از آن نوشيدن جرعه

از فقـط  شايد در ايـن ميـان بتـوان     .0شمارد آن برمي را از خواصّ« بخشيدن  يات جاويد»

، همـان قالـب مثنـوي    دربا وجـود سـروده شـدن    خواجوي كرماني ياد كرد كه نامۀ  ساقي

المعاني نيست، بلكه بيت نخست در خطاب به ساقي آغاز  های موقوف بيتدواش  نامه ساقي

 ای توان گفت آن معاني كه مي طوريبه شود،  سخن با بيت دوم تمام نمي است؛ البتّه شده

جا با نخسـتين  در اينآورد،  نامه خود مي هاي ساقی پس از دوبيت« اندرز»را كه نظامي ذي  

                                                 
.
 .به اين موضوع پرداخته است «ام و فردوسيخيّ»عنوان با اي  در مقاله (03 : 912 )دعلي اسالمي ندوشن محمّدكتر   

.
 .02 و  21  و 10 :931  ،فخرالزّمانی :ر است، ی ديدن ابياتی كه اين تعابير در آنها به كار رفته برا 0
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اي سـبب گسـترش و بسـط معنـي      اين تغيير تا اندازه ،به هر  ال. هم تنيده است بيت در

 :گويد چنانكه خواجو در جايي مي شود؛ مي

ــاقوت    ــ  ي ــاقي آن لع ــده س ــ  ب  رن

ــه ــا  ك ــاد آنه ــتند ش ــا نشس ــا م ــه ب  ك

 كدام است جـام جـم و جـم كجاسـت    

 ؟ر ســپنجي ســرايچـه بنــدي دل انــد 

ــش در  ــن دار ش ــام  دري ــه ك ــابي ب  ني
 

ــاقوت  ــرد از رخ لعــ  و ي  رنــ  ،كــه ب

ــاد  ــد يــ ــا نكردنــ ــد و از مــ  برفتنــ

 سليمان كجا رفـت و خـاتم كجاسـت؟   

 كــه چــون بگــذري بازيــابي بــه جــاي

ــام  ــام مقــ ــال و مقــ ــال مجــ  مجــ
 

 (12: 931 فخرالزّمانی، )

نامۀ خود را در قالب  ساقيكه ـ عراقي  فخرالدّين ،پيش از عصر صفوي و در قرن هفتم

در  كنـد،  مـی هايي كـه بـه سـاقي     اين فرصت را يافت كه در پي خطاب ـ  بند سرود ترجيع

« ساقي»و زماني در وصف « مي»بندهاي مختلف به بسط معنا روي آورد و گاه در توصيف 

البتّـه نبايـد از نظـر دور    . رانـد نسبتاً با تفصي  سـخن   ،خويش« دل »و گاهي نيز در وصف 

بيشتر از مضامين عرفاني بهـره دارد و بـه موضـوعات ديگـر      ،نامۀ عراقي داشت كه ساقي

 . دهد چندان توجّهي نشان نمي

نامـۀ   هاي ديگري غير از قالب رايج، سـاقي  جز شاعراني كه از قالب ه بهدر دوران صفويّ

 شـي  بنـد و  چنانكه در ترجيـع  ،شود اين گسترش و بسط معني ديده مي ،اند خود را سروده

سـرايي   نامه شاعراني كه در همان شيوۀ معمول به ساقي ،امّا در اين عصر. بافقي و ديگران

را در  ای معـانی  ،توجّـه بـه اوضـاع زمانـه     روي آوردند و از قالب مثنوي عدول نكردند، بـا 

 كيم پرتوي  ،براي مثال. استاي نداشته  اند كه در گذشته سابقه هاي خود آورده نامه ساقي

« ساقي»و « مي»گونه  در جايي اين ،هاي مكرّر به ساقي در پي خطاب (901ي متوفّ)شيرازي 

 :شود كه البتّه اين خود موجب بسط معني ميكند،  میتفسير را 

ــد    گـو تـا بـه چنـد    و بيا ساقي ايـن گفـت   ــب ببن ــت را ل ــن مس ــامي م ــه ج  ب

                                                 
.
عراقـي كـه در قالـب     نامـۀ  سـاقي . 22: 931  و يـا فخرالزّمـانی،   99 : 910  عراقي،: رك ،عراقي نامۀ براي آگاهي از ساقي  

 :شود با اين بيت آغاز مي ،بند است ترجيع
ــده بــــــا  ريــــــ    ف قلّــــــاشدر ميكــــ

 

ــاش     ــوش بـ ــوش و خـ ــراب نـ ــين و شـ  بنشـ
 

 :شود اين است كه در بين بندها تكرار مي  و بيت ترجيع
ــي  ــده مــــ ــبويي  در ميكــــ ــم ســــ   كشــــ

 

ــويي     ــو بـــ ــابم از تـــ ــه بيـــ ــد كـــ  باشـــ
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 شدن هر چه هست چو از دست خواهد

ــي  زســو غــش ســينه مــن و آن مــي ب

ــاز  و بـــود د ردكـــشاآن بحـــر آن كـ

ــا   ــاقي خ ــود س ــان ب ــر دو جه  ص ه

ــي ــي ب ــر اســت  م ــي ا م ــار آن م  خم

ــر     ــدر مني ــه ب ــوثر چ ــاقي ك ــه س  چ
 

ــاري مــده جــام مــي را ز دســت   تــو ب

ــره روز   ــب تي ــروغش ش ــازد ف ــه س  ك

ــش  ــش العطـ ــان العطـ ــد همچنـ  زنـ

ــان  ــين و زمــ ــام زمــ ــر و امــ  اميــ

 اش سـاقي كـوثر اسـت    كه سرچشـمه 

ــرير   ــت س ــير والي ــوت س ــه اله  ...چ
 

 (91 : همان)

مال ظـه  . گويـد  به تفصي  سـخن مـي   (ع)ابيات متعدّد در مدح و منقبت عليسپس در 

 بـدين شـيوه  كنـد و   مينامـه بـاز   بـه سـاقي   كنـيم كـه او پـاي وصـف و مـدح را هـم       مي

 .هاي پيشين دارد نامه هايي با ساقي آيد كه تفاوت هايي پديد مي نامه ساقي

ر گويندگان قرن دهم هجري اسـت كـه   از ديگ (931ي متوفّ)جهان قزويني  ميرزا شرف

و منقبت آن  ضـرت و   «والي علي»و سپس با تأوي  آن به « مي»توصيف گستردۀ با گاه 

مـثالً  . دازدپـر  نامۀ خود مي به بسط معنا در ساقي ،زماني نيز با مدح و ستايش پادشاه زمانه

 :گويد جا مييک 

ــش   ــاقي آن آب آتـ ــده سـ ــم بـ  وشـ

ــو  ــوزۀ ن ــه چــون ك ــروش ك ــرآرم خ  ب

 قيقـــي شـــرابي چـــو لعـــ  مـــذابع

 گــر چشــد زآن مــي خوشــگوار  زمــين

ــره ــرين  رســد قط ــرخ ب ــه چ ــر ب  اي گ

 شــرابي كــه جــان را بــود ســازگار    

ــتم    ــس برآراس ــه مجل ــي ك ــن م  ازي
 

 بريـــز آتشـــي بـــر ســـر آتشـــم     

 مــي از گرمــي مــن درآيــد بــه جــوش

ــد جگر  ــه باشـ ــاب كـ ــۀ آفتـ  ...گوشـ

 قــرار ز مســتي شــود چــون فلــک بــي

 نخبــر بــر زمــي   يفتــد تــا ابــد بــ   

ــار  ــه رنـــج خمـ ــر آرد نـ ــه درد سـ  نـ

ــتم   ــي خواســـ ــي ولـــ  والي علـــ
 

 (33  :همان)

 :گويد (شاه تهماسب)و در جايي با خطاب به ساقي و سپس مدح ممدوح 

ــاقي آن آب زرّ  ــا سـ ــنبيـ ــاب يـ   بـ

 رنــ  زهبــه مــن ده دريــن كــاخ فيــرو

 دل اردشـــير جهـــان زهـــي شـــير 

ــپهر   ــدي  سـ ــت عـ ــابش ز رفعـ   جنـ
 

ــاب   ــابي ازو آفتــ ــه باشــــد  بــ  كــ

 وزي شـــاه فيروزجنـــ  بـــه فيـــر 

 كـــزو تـــازه شـــد عـــدل نوشـــيروان

 ...مهــر ةضــميرش جالبخــش مــرآ  
 

 (31 : همان)
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هاي عصر صفوي ديده  نامه ساقيبيشتر ها در  نامه گريز به موضوعات گوناگون در ساقي

ميرسنجر  ،(1 2 ي متوفّ)نوعي خبوشاني  ـ همچونشود، امّا برخي از شاعران اين عصر  مي

هايشـان نسـبت بـه     نامـه  سـاقي ـ   (204 ي متوفّ)ظهوري ترشيزي  ،(209 ي متوفّ)كاشاني 

كـه بـا نخسـتين    بـه طـوري   ، داردع بيشـتري  موضـوع تنـوّ  نظـر  و از  ،تـر  ديگران بزرگ

 .ها تفاوت بارزي دارند نامه ساقي

آن را در كتاب خـود آورده   تذكرۀ ميخانهكه صا ب   گونه نامۀ نوعي خبوشاني ـ آن  ساقي

ست و به چند قسمت تقسيم شده كه هـر بخـش، عنـوان خاصّـی دارد؛     بيت ا 091ـ شام  

نامۀ خـود زيـر    شاعر در ساقي. «مناجات»است و آخرين بخش در « تو يد»بخش نخست در 

در تعريف سخن، در وصف شراب، خطاب به ساقي، در تعريف بهار، در شـكايت  »هاي  عنوان

هـا   به اين مقولـه « انان، در اتمام سخنخ از روزگار، خطاب به مغنّي، اظهار  ال، در مدح خان

كمابيش در همـۀ ايـن   « مي»هاي مكرّر شاعر به ساقي و وصف  اگرچه خطاب. پرداخته است

« خطـاب بـه سـاقي   »و يـا  « وصف شـراب »هايي كه به  خورد، در بخش ها به چشم مي بخش

مين توجّه شـاعر  در واقع ه. شويم رو مي ها روبه ابياتي را آورده است، بيشتر با اين نوع خطاب

 .نامۀ او شده است به موضوعات مختلف است كه موجب عريض و طوي  شدن ساقي

بر موضوعات  بيت است، مشتم ّ به پانصدنزديک نامۀ ميرسنجر كاشاني هم كه  ساقي

سـرايان متقـدّم    نامـه  به شيوۀ ساقيشود كه گهگاه  هايي تقسيم مي متعدّد است و به بخش

گويــد كــه غالبــاً معهــود  شــرابي مــي آورد و از خــواصّ مــي ابيــاتي را خطــاب بــه ســاقي

گاه شاعر به  شود و آن آغاز مي« مناجات»نامۀ ميرسنجر نيز با  ساقي. سرايان است نامه ساقي

الوطن، در نصيحت فرزند،  بّ   في»عناوين در سپس . پردازد هايي مي نق   كايت و تمثي 

 ؛گويـد  سـخن مـي   «در تعريف عشق شب،در تعريف اس، در تعريف صبح، در مدح شاه عبّ

او داده اسـت و   نامـۀ  رنگـي تصـنّعي بـه سـاقي     ،البتّه اين پرداختن به موضوعات مختلـف 

موجـب فاصـلۀ بيشـتري ميـان      ،بـودن بـا وجـود طـوالنی     ،به ساقيهاي اندكش  خطاب

 .هاي متقدّم شده است نامه نامۀ وي با ساقي ساقي

ماني از ظهوري ترشيزي نق  كـرده، بـيش از   خرالزّف ملّا عبدالنّبياي هم كه  نامه ساقي

ها با ابيـاتي در نيـايش    اين بخش. شود میهاي گوناگون  بيت است كه شام  بخش نهصد

ـ  ذكر شود و در اثناي  پروردگار آغاز مي او را  ش،ت الهـي و  كمـت و قـدرت   لطـف و محبّ
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هاي جداگانه  بخش سپس در. ندداند كه كام هستي و موجودات از آن برخوردار مي« شرابي»

فـروش،   تعريف بهار، خطاب به زاهد، تعريف ميخانه، تعريف اه  ميخانه، تعريـف مـي  » در

ت روزگـار و اهـ  آن، تعريـف دل،    تعريف ساقي، تعريف شراب، خطاب به ساقي، در مذمّ

يكي دو غزل هم  وراند  میو برخي موضوعات ديگر نسبتاً به تفصي  سخن  «تعريف عشق

سـطح  خطاب به سـاقي را در يـک    ،ها در همۀ اين بخش. آورد خود مي نامۀ در ميان ساقي

بخشي را به ساقي يا شراب اختصاص داده، اين  ،طور خاصّبينيم و در مواردي كه به  نمي

را از وی  نامۀ ، ساقيرفته تنوّع موضوعات و گستردگي آن هم رويها بيشتر است، امّا  خطاب

هاي شـاعر   نكتۀ ديگري هم در خطاب. كند ادي متمايز ميزي هاي ديگر تا اندازۀ نامه ساقي

به كـار   تعابير ديگري را «ساقي»جاي لفظ  است و آن اينكه گاه او به به ساقي درخور توجّه

  جگـر، طبيـب   پـاش ريـش   سهي سرو بام اميـد، غـزال ريـاض  ـرم، نمـک     » برد، مث  مي

 . «هاي دل مرض

شـود بـه تعـابير گونـاگوني كـه       مربو  مي ،ها نامه سومين نكتۀ قاب  توجّه در ساقي. 9

غالبـاً تعـابيري    ،اين تعبيرهـاي شـاعرانه  . اند به كار برده« مي»سرا براي  نامه شاعران ساقي

صـرف  ، كار اين دسته از شـاعران . اند ختهسرايان به تأسّي از نظامي سا نامه است كه ساقي

اكي از تالش ذهنـي آنـان بـراي    ،  داشته باشدكه تا چه اندازه طراوت و تازگي نظر از اين

مختلف های  دورهبودن شاعران  رشايان ذكر است كه متأثّ. استفاده از تعبيرهاي تازه است

اين تصاوير و تعابير شاعرانه به خوبي مشهود است و  در ساختار ،از سبک شعري عصر خود

را نشـان  اند، بيشتر خود  خصوص در تعابيري كه شاعران سبک هندي ساخته اين تفاوت به

ايـن مطلـب را نيـز نبايـد از نظـر دور داشـت كـه برخـي از تعبيرهـايي كـه در           . دهد مي

ر از تعابيري است كه برسـاختۀ خيـال   متأثّ ،شود مي  هاي قرن هشتم به بعد ديده نامه ساقي

هاي عهد صفوي با تعبيرهـايي   نامه گاه در ساقي، گهعالوه بر اين. اميرخسرو دهلوي است

در . خـورد و كـامالً تـازگي دارنـد     در آثار متقدّم به چشم نميمانندش م كه شوي رو مي روبه

ان بـه  تـا بهتـر بتـو   نشان دهـيم  اين تعبيرها را  يک جدول،بينيم كه در  اينجا مناسب مي

 .مختلف پي بردهای  دورههاي آنها در زبان شاعران  ها و تفاوت هتباش

                                                 
.
 .0 4-932: 931 فخرالزّمانی، : نامۀ ظهوري ترشيزي، رك براي آگاهي از ساقي  
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 خيال آب آتش نظامي
 آب جوي بهشت

 آب  يوان

 فام  جام آيينه روي بكر پوشيده سوز هآتش توب
 جام كيخسروي

 نما جام جهان   افروز آب آتش عراقي

 جام دريادرون    اميرخسرو دهلوي

 آب آتش خواصّ  افظ
 سوز آب انديشه
 نهاد آب آتش

ــتور  آتش تابناك ــر مسـ بكـ
 مست

 صفت جام صافي
 رن  جام ياقوت
 جام جم

 جام چون ماه و مهر

 جام صاف   آبي چو اخگر جامي
 جام خاص
 جام عدل

 بخش آب جان هاتفي
 آب آتشين
 آب سوزنده

 جام رخشان  

 آب تلخ طهور پرتوي شيرازي
 تيزاب مي

 سوز آتش سينه
 سوز آتش شرك

 جام عنبرسرشت 

 نما جام گيتي ساله بكر يک سوز آتش توبه فام آب ياقوت اميدي رازي
 فروز جام گيتي

جهــان  ميــرزا شــرف
 قزويني

 شو آب آتش
 رن  آب ياقوت
  باب آب زرّين

  بكر مستور 

 خوي مست آتشين لباس آب آتش خواجه  سين ثنايي
 قرار آتش بي

  

 منش آب آتش نوعي خبوشاني
 آب خضر

   

 نژاد آب آتش شكيبي
 آب  يوان

   

 گداز جام طاقت  دخان آتش بي آب تزويرشو مرشد بروجردي

 مجس جام بي   گداز آب آتش ملّا محمد صوفي

   آتش نام و نن   غياثاي منصف

 نشان جام گردون  سوز آتش پرده   كيم رعنا

   آتش آبدار   كيم عارف ايگي

 جام پرويزرن   آتش آلوده  ميرملكي قزويني
 گوو گفت جام خوش
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 جام جمشيد    فزوني استرآبادي
 جام پرآتش
 جام بيجاده

 داروي بيهشان خون رنگين رز نظامي
 داروي تلخ

 وي دل دردمنداندار

 شب چرام مغان ساغر دستگير

جهــان  ميــرزا شــرف
 قزويني

    تاك خون رنگين

    خون  الل عرفي

نوشدارو، تلخ بسـيار    اميدی رازي
 شور

 گوهرناب 

   نوشداروي روح  ميرزا غازي

 گوار تلخ شيرين  پرتوي شيرازي
 خوشگوار بسيط

  

   را ت روح  قاسم گنابادي

  ساغر دلگشاي   ياميرخسرو دهلو

  ساغر زهرخند   هاتفي

 درّ يكدانه    نظام دستغيب

   پي مي  فرّخ لع  پالوده نظامي

 مي  طرب   عراقي
 مي  عشق
 مي مهر

  

   راح  ريحان نسيم   افظ

   شوي بادۀ عيب  جامي

    كرده آب  عقيق هاتفي

 لع  رخشان پاك پرتوي شيرازي
 لع  رمّاني
 لع  محلول

 شكن بت بادۀ
 گون بادۀ الله
 گزند بادۀ بي

  

    لع  ناب اميدي رازي 

    لع  سومنات عرفي

    لع   خود يادگير  كيم عارف ايگي

   فام بادۀ لع   قاسم گنابادي

 بادۀ گرم خون  خواجه  سين ثنايي
 بادۀ پرفسون
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 فروز بادۀ دل  ميرملكي قزويني
 سوز مي  كفر و دين

  

   سوز بادۀ شعله  غياثاي منصف

 گون بادۀ الله  مرشد بروجردي
 پوش بادۀ شعله

  

هـاي خـود بـه     در برخي خطابرا « سرشک قدح»و « زيبق تافته»نظامي تعابيري چون 

نقـ    تذكرۀ ميخانههايي كه در  نامه يک از ساقي به كار برده كه در هيچ« مي»ساقي براي 

 .خورد شده، مشابهي براي آن به چشم نمي

ها،  اكي از آن است كه پس  نامه در برخي ساقي« مي»چندين تعبير شاعرانه دربارۀ وجود 

يكـي از ايـن   . سـرايان دور نمانـده اسـت    نامـه  از نظامي، اميرخسرو دهلوي هم از نگاه ساقي

كيميـاي  »است كه  افظ و اميدي رازي و و شي بافقي در برابرش، « كيمياي وجود»تعبيرها 

رسـد تعـابير    همچنـين بـه نظـر مـي    . انـد  را سـاخته « اكسير وجـود » و« كيمياي بقا»و « فتوح

از عرفـي، بـه تأسّـي از    « خيز كوثر موج»و « چشمۀ آفتاب»از قاسم گنابادي، « سرچشمۀ جان»

نامـۀ اميرخسـرو نيـز     ناگفته نماند كـه در سـاقي  . اميرخسرو پديد آمده باشد« سلسبي   يات»

شـويم كـه بـديلي در     رو مـي  عبيرهـا روبـه  نامـۀ نظـامي، گهگـاه بـا برخـی ت      همچون ساقي

 .«گنجدان نشا »يا « قرّةالعين مستان»يابيم؛ همانند  هاي ديگر برايش نمي نامه ساقي

ها، آنهايي است كه تا انـدازۀ   نامه در ساقي« مي»يک دسته از تعبيرهاي شاعرانه در زمينۀ 

خصـوص آنچـه در    در ايـن زمينـه بـه   . دارنـد  (سـبک هنـدي  )ورن  تعابير هندي  زيادي آب

، «آبـروي كـرم  »: خورد، قاب  توجّـه اسـت؛ از ايـن تعبيرهاسـت     نامۀ عرفي به چشم مي ساقي

، «التّاج عقـ   درّة»، «الفرح شير امّ»، «دلفريب نصوح»، «مست فيروزجن »، «ساز مست هنگامه»

 .«فتنۀ روزگار»، «شكن بزم درهم»، «اللۀ بام عيش»، «دل شمع فانوس»، «السّحر هوش باط »

پرتـوي شـيرازي،    از« خـراش  جان گز  دل» و« محيط كرم» و «عرض جوهري بي»تعابير 

 و «توتيـاي نظـر  »از اميدي رازي،  «سهي  يمن» و« شكن پيمانرط  » و «موميايي خاصّ»

 ،از غياثـاي منصـف  « زيـور نوبهـار  » ،از نوعي خبوشاني« بدر ناكاسته» و« نقاب ماه گلگون»

ـ  ااز ملّ« آفت جه » صـاف  » و« صـاف زرّيـن بـام   » و «نقـد بـام بهشـت   » وفي،د صـ محمّ

المـاس  » و« نـور انگـور  » ،از مرشد بروجردي« سوز  جاب مايه» ،از  كيم ركنا« نماي گيتي

 و «نشـين  شـمع خلـوت  » ،از قاسم گنابـادي « نوخط گلعذار» ،از ميرملكي قزوينی« ربا پيكان
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« پرداز غم  خانه» ،جه  سين ثنايياز خوا« آميز عيش تلذّ» و« آبدار خنجر» و «كهرباي وجود»

از اقدسي مشهدي نيز از تعابير زيبايي است كه ايـن گـروه از شـاعران عصـر صـفوي در      

 .اند بهره جستههاي خود از آن  نامه ساقي

 

  نتيجه. 9

سرايي يكي از موضوعات شعري است كـه در قـرن ششـم هجـري بـا نظـامي        نامه ساقي

گوينـدگان   ،مختلفهای  دورهپس از نظامي و در . گنجوي به عرصۀ ادب فارسي راه يافت

هاي  كه شعر در دورههمچنان . نامه روي آوردند تن ساقيبه ساخوی، ي از متعدّدي به تأسّ

ها نيز كمابيش از  نامه مختلف و تحت تأثير عوام  گوناگون دچار تغيير و تحوّل شد، ساقي

ـ  تغييرات بركنار نماندند و هم به  اين ب و هـم از نظـر محتـوايي دچـار     لحاظ شـك  و قال

هـاي ديگـري غيـر از قالـب رايـج       گيري بعضي از شـاعران از قالـب   بهره. تحوّالتي شدند

 ،عـالوه بـر آن  . هاست اين دگرگونيجزو  ،بند بند و تركيب ترجيعهمانند  (مثنوي)نامه  ساقي

جب تفـاوت  كه البتّه مو ـ  ها نامه گسترش معنا و گنجاندن موضوعات متنوّع ديگر در ساقي

عامـ  ديگـري    ـ  هاي نخسـتين شـد   نامه ها با ساقي نامه توجّهي ميان اين قبي  ساقي قاب 

براي خلـق تعـابير    ای گوناگونه دورهتالش ذهني شاعران . معنايي است براي اين تحوّل

بايـد از نكـات مهـمّ و برجسـته در تحـوّل      را هـا   نامـه  مطلـوب سـاقي  « مي»اي براي  تازه

گـاه رنـ     ،نبايد از نظر دور داشت كه اين قبي  تعبيرهـاي شـاعرانه  . نستها دا نامه ساقي

اند و  هاي نظامي ساخته شده نامه سازي بر تعابير ساقي مشابهمنظور تقليدي دارند و غالباً به 

آنها بـه خـوبي    هاي سبک شعري عصر در اي از طراوت و تازگي برخوردارند و نشانه دسته

 ،مختلـف نبايـد از آن غافـ  بـود    عصرهای هاي  نامه ساقيآنچه در بحث از . مشهود است

صرف نظـر   ؛اند   بودهي قائجويي در عرصۀ ادب تالش گستردۀ گويندگاني است كه به تنوّع

 .اند ق بودهكه تا چه اندازه در كار نوآوري موفّاز اين
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