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چکیده
ادب غنایی فارسی گسترۀ وسیعی دارد .یکی از انواع ادبی مؤثر ،ساقینامههاست که در آن با دو
نوع ،ساقینامه و مغنّینامه روبرو هستیم .شاعر با مخاطب قرار دادن ساقی غالباً از او باده میطلبد.
مغنّینامه نیز در خطاب به مغنّی است در طلب سرودن و نواختن .ساقینامهها را بهدلیل خطابهای
آنها ،گاه شعر خطابی نامیدهاند .با توجه به اهمیت عنصر خطاب و طلب در ساقینامه و ضرورت
شناخت عمیقتر آن به عنوان یکی از انواع گستردۀ متون غنایی ،تحلیل خطابها و طلبهای موجود
در ساقینامه از لحاظ شکل و محتوا ،هدف این پژوهش تعیین گردید .این مقاله با روش کتابخانهای
و به شیوۀ تحلیلی توصیفی مورد بررسی قرارگرفت .با بررسی ساقینامهها معلوم میشود که در این
نوع ،تمامی خطابها به ساقی ،مطرب و مغنّی نیست؛ خدا ،زاهد ،ناصح ،واعظ ،محتسب ،پادشاه و
اشخاص و امور دیگر نیز مورد خطاب شاعران واقع شدهاند .تمام درخواست ساقینامهسراها نیز
«باده» نیست ،بلکه ساقی ،حوض کوثر ،فیض پیامبر ،می عیش ،جام دانش ،می وحدت ،می نیستی
و  ...نیز از درخواستهای آنان است.
کلید واژهها :ادب غنایی ،ساقینامه ،مغنّینامه ،خطاب ،طلب.
 -1مقدمه
ساقینامه از انواع ادب فارسی است که هماره مورد توجه بسیاری از شاعران قرارگرفته .در
تعریف آن آوردهاند که نوعی شعر مثنوی در بحر متقارب است که در آن شاعر خطاب به ساقی کند
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و مضامینی در یاد مرگ ،بیثباتی حیات ،پند و اندرز ،حکمت و غیره آورد (دهخدا/9 :1377 ،
 .)13324در این تعریف به قالب ،بحر ،عنصر خطاب و برخی مضامین ساقینامه اشاره شدهاست.
صاحب تذکرۀ پیمانه گفتهاست« :ساقینامه و مغنّینامه که اجزای یک منظومۀ مستقل را تشکیل
میدهد ،ابیاتی است خطابی در بحر متقارب مثمن مقصور یا محذوف که در آن شاعر با خواستن
باده از ساقی و تکلیف سرودن و نواختن کردن به مغنّی مکنونات خاطر خود را دربارۀ دنیای فانی
و  ...آشکار میسازد ( »...گلچین معانی .)1 :1368 ،در این تعریف ،گوینده عالوه بر ساقینامه به
مغنّینامه و خطابی بودن و عنصر طلب در تعریف ساقینامه نیز پرداخته است .در کتاب انواع ادبی
آمدهاست« :ساقینامه یکی از انواع شعر غنایی است  ...معموالً به قالب مثنوی و بحر متقارب  ...که
شاعر ،ساقی و مغنّی را موردخطاب قرارمیدهد و از آنها میخواهد که بادهای در کارکنند و سرودی
سازدهند (»...شمیسا .)259 :1383 ،تعریف مزبور همانند تعاریف قبلی است ،با این تفاوت که با
قید «معموالً» آن را از قالب مثنوی و بحر متقارب خارج کردهاست .نویسندۀ کتاب «ساقینامه در
شعر فارسی» سعی کرده که تعریف جامع و مانعی از ساقینامه ارائه دهد و آن را اینگونه تعریف
کرده است« :ساقینامه و مغنّینامه که اجزای یک منظومۀ مستقل را تشکیل میدهد ،شامل ابیاتی
هستند بیشتر در قالب مثنوی و بحر متقارب ،که در آن شاعر ساقی و مغنّی را خطاب قرار میدهد
و با طلب باده از ساقی و نواخت موسیقی از مغنّی ،به بیان مسائلی میپردازد از جمله :بیاعتباری
دنیای فانی و ( » ...رضایی .)14 :1393 ،این نویسنده با افزودن قید «بیشتر» و برشمردن مصداقهای
متعددتر ،گسترۀ ساقینامهها را نسبت به تعاریف پیشین گستردهتر کرده است .در این تعاریف ،نقاط
اشتراک و افتراقی وجود دارد .تمام آنها مخاطب ساقینامهها را ساقی ،مغنّی و مطرب میدانند و
خواستۀ شاعر را باده و نواختن ساز برمیشمارند ،اما آیا در ساقینامهها غیر از این شخصیتها به
اشخاص و عناصر دیگری خطاب شده است؟ آیا جز باده (مادی و معنوی) و ساز چیزهای دیگری
مطلوب ساقینامهسراها بوده است؟ اگر پاسخ به این پرسشها مثبت باشد ،به نظر میرسد که بهتر
این است که در تعریف ساقینامه با افزودن قیودی چون «بیشتر ،اغلب و  »...مختصر تغییری
ایجادشود و بدینصورت درآید که در این نوع شعر ،شاعر غالب ًا ساقی را خطاب قرار میدهد و در
بیشتر موارد از او باده طلب میکند .برخی از شاعران مانند فخرالدینعراقی قالب ترجیعبند و بحر
هزج مسدس اخرب مقصور را برای ساقینامه برگزیدهاند .به همین صورت قالبها و بحور دیگر
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نیز به کارگرفتهشدهاند .از نظر ساختار نحوی ،اینگونه شعر معموالً با دو فعل امر «بده» و «بیا» آغاز
میشود ،حتّی گاهی شروع مصراعهای دوم ابیات نیز با این افعال است .مانند:
بیــا ساقــی آن آفت عقــل و هوش

بیـــا ساقـــی آن لعبــت لعــل پوش

(میرزا شرف جهان قزوینی به نقل از فخرالزمانی)165 :1390 ،
کاربرد فعل امر بویژه در ابتدای ابیات و مصراع ها باعث ایجاد لحن خطابی و حماسی در سخن
میشود که این لحن همراه با وزن شعر که غالباً در بحر متقارب است ،موجب پیدایش جنبوجوش
و پویایی در آن میشود (جوکار )101 :1385 ،و این امر شاعران را برانگیخته تا در سرودن ساقینامه
از این بحر استفاده کنند .در ساقینامهها با توجّه به خطابهای صریح و محذوفی که وجود دارد؛
از وجه امری زبان استفاده میشود و این وجه بر ترغیبی بودن و مشارکت دیگری در کالم داللت
میکند (رضایی .)139 :1393 ،هرچند بعضی از محققان بر این عقیدهاند که این افعال در معنای
ترغیب و تشویق نیستندوآنها را از نوع امر تمنایی میدانند(حدادی طاقانکی و صفری.)30 :1389 ،
 - 1-1بیان مسأله وسؤاالت تحقیق
با توجه به تعاریف ارائه شده درخصوص ساقینامه؛ این مطلب به خواننده القا میشود که
ساقینامه ،تنها در طلب باده و ساز است و خطاب در این نوع شعر نیز محدود به خطاب ساقی،
مغنّی و مطرب میشود .با این پیشفرض به مطالعۀ تذکرۀ پیمانه و میخانه به عنوان دو منبع
اصلی گردآوری کنندۀ ساقینامهها پرداخته شد .این نوشتار بر آن است که پاسخگوی این
پرسشها باشد.1 :خطابهای ساقینامهها از لحاظ شکل ظاهری چه ساختاری دارند؟  .2غیر
از «باده» و «ساز» چه موارد دیگری مطلوب ساقینامهسراها بوده است؟  .3شاعران غیر از ساقی،
مغنّی و مطرب به چه شخصیتها و موارد دیگری خطاب کردهاند؟
 -1-2اهداف و ضرورت تحقیق
ادب غنایی گسترۀ وسیعی از ادبیات را دربرمیگیرد و ساقینامه یکی از مؤثرترین انواع آن است،
بنابراین شناخت و تحلیل عنصر خطاب و طلب به عنوان یکی از ارکان اصلی ساقینامهها ،نگارندگان
را بر آن داشت تا این موضوع را برای تحقیق برگزینند .اهدافی که در طی این مقاله دنبال میشود
بدین قرارند .1 :بررسی شکل ظاهری خطابهای ساقینامهها نخستین هدف این مقاله است.2 .
هدف دیگر را تبیین و تحلیل مطلوب ساقینامهسراها دربرمیگیرد .3 .شناخت و تبیین خطابهای
شاعران در ساقینامهها هدف دیگر این پژوهش است.
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 -1-1روش تفصیلی تحقیق
این پژوهش با ابزار کتابخانهای و به روش تحلیلی  -توصیفی انجام گرفته و در آن به موضوع
تحلیل و بررسی خطابها و طلبهای ساقینامهها پرداختهمیشود .اشکال و انواع خطابها ،کیفیت
شروع ساقینامهها ،خطاب در ساقینامههای چند قسمتی ،ترتیب ،تعداد و بسامد خطابها و
مطلوبات دیگر در ساقینامهها در این مجال به بحث گذاشته شده است.
 -1-2پیشینه تحقیق
در حوزۀ ساقینامهها پژوهشهای بسیاری انجام گرفته که ساختار ظاهری ،محتوا و درونمایۀ
آنها را بررسی کردهاند ،از جمله :سید احمد حسینی کازرونی در کتاب خود با عنوان «ساقینامهها
(نگرشی به ساقینامههای ادب فارسی)» ( )1385پس از آوردن به کلیاتی راجع به ساقینامه و بحثی
پیرامون مسکرات در عصر صفوی به اجمال به شرح حال و ذکر ساقینامۀ  42تن از ساقینامهسرایان
از آغاز تا شروع سدۀ دوازدهم پرداخته است .وی در مقالۀ «تبیین حقایق عرفانی و معرفت شناسی
در ساقینامههای ادب فارسی» (تابستان  )1386معتقد است که در بیشتر ساقینامههای ادب فارسی
تجلیات انوار حق نمودی عینی دارد .همین نویسنده در مقالۀ «ویژگیهای سبکی و تحلیل محتوایی
خمریهها و ساقینامهها در شعر فارسی» (زمستان  )1388به تطّور معنایی باده و تغییرات خمریه و
ساقینامه در ادوار مختلف شعر فارسی از آغاز تا سبک هندی پرداخته است .احترام رضایی کتابی
با عنوان «ساقینامه در شعر فارسی» ( )1389در دو بخش کلیات و معرفی تذکرههای ساقینامهها
تألیف کرده است که مطالب آن عمدتاً گردآوری است .محمدحسن مقیسه در مقالۀ «درونمایۀ
ساقینامهها» ( )1392ضمن بحث در خصوص تاریخ ،قالب ،وزن و ساختار ساقینامهها؛ معتقد
است که بنیان ساقینامه با عرفان نهاده شده و در گذر تاریخی رویکردهای متنوعی پیداکرده است.
مقولۀ خطاب و طلب در ساقینامهها ،موضوعی است که تا به حال کسی به آن نپرداخته است که
نگارندگان در این مقاله قصد انجام و بررسی آن دارند.
 -2خطاب در ساقینامهها
-1-1

انواع و اقسام خطابها

به پیروی از روش بادهنوشان در طلب باده ،خطابها در ساقینامهها به صورتهای متنوع «بیا
ساقی« ،»...بده ساقی »...و یا «بیا ساقیا »...و «بده ساقیا »...بیان میشود .مطرب و مغنّی در معنای
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«خواننده ،خنیاگر ،نوایی ،قوال و آوازهخوان» (دهخدا )21239 /14 :1377 :در ساقینامهها با همان
تنوع مورد خطاب واقع میگردند .جامی در ساقینامۀ خود خطاب به مطرب را غالباً به صورت «بیا
مطربا» بیان میکند:
بیـــا مطربـــا زان نوآییـــن سـرود

کـــه بـــر روی کار آرد آبـم به رود ...

(جامی)926 :1366 ،
خطاب ظهوری در ساقینامۀ طوالنی وی بیشتر با مطرب بوده و کمتر به مغنّی کرده ،به این دلیل
که واژۀ مطرب بین عامّۀ مردم بیش از مغنّی به کار میرود و در دورۀ حیات ظهوری «احتماالً تازهتر
و قابلفهمتر از مغنّی تلقی میشده است» .این نحوۀ کاربرد باعث شده که برخی زبان سرودۀ او را
متمایل به زبان محاوره بدانند (جوکار .)112 :1385 ،ساقینامهها همسو با مقصود و هدف شاعران
صبغۀ عرفانی ،عشقی ،شخصی ،ملّی و سیاسی دارند که این موجب تفاوت در خطابها میشود.
شاعر معاصر،هوشنگ ابتهاج ساقینامۀ کوتاهی با موضوع اجتماعی داردکه شاعر درآن درپی توصیف
بزم و ساقیای که گرمابخش آن باشد ،نیست و قصد دارد تا جامعۀ غمگین و بدون شور و امید را
به تصویر بکشد .از همینروی ،ابتهاج واژۀ مغنّی یا مطرب را به کار نمیبرد و هماهنگ با هدف
اجتماعی خود از این شخصیت با کارکردی اجتماعی و آرمانی به صورت نمادی از یک آموزگار با
تعبیر «نواسنج خوشخوان» یاد میکند ،گویی مغنّی در این بزم حضور ندارد و تنها یادی از او
میشود (همان .)114 :فعل «یاد داد» قرینهای است که نماد آموزگاربودن این شخصیت را القا میکند:
بــده ساقـــی آن مـی که دفع گزند

ازو جـــست فــــرزانـــــۀ دردمـــند

به مــن ده که اسب سخن زین کنـم

ســـــرود کهــــن را نــوآییـــن کنـم

نــواسنج خوشخـــوان مــن یاد باد

کـــه چندیـــن نـــوای خوشــم یاد داد

(ابتهاج)274-273 :1378 ،
-2-2کیفیت شروع ساقینامهها و مسأله خطاب
بعضی از ساقینامهها از همان ابتدا با خطاب به ساقی شروعشدهاند .ساقینامۀ فیاضالهیجی
اینگونه است .وی از ساقی میخواهد که اسباب میگساری را فراهم و در خم را با نامخدا بازکند:
بیـــا ساقـــی اسبــاب می ساز کن

ســر خــم بـــه نــام خـــدا بـاز کن

خدایــی که گـردون گردان از اوست

زمیـن تــن و دانـۀ جـــان از اوست ...

(فیاض الهیجی)192 :1372 ،
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شاعران بسیاری از جمله کسانی که ساقینامۀ مستقل ندارند ،سرودۀ خود را با خطاب به ساقی
آغاز نکردهاند و روی سخن ایشان در آغاز یا به مخاطب فرضی است یا به دل و ضمیر خویش.
خواجوی کرمانی ساقینامۀ خود را با خطاب به مخاطب شروع و او را به مستی و بادهنوشی و اغتنام
فرصت و  ...دعوت کردهاست:
بیـــا تا خـــرد را قلــم درکشیـــم

ز مستـــی به عالــم عَلَــم درکشیـــم

ز جـــام دمــادم دمـــی دم زنیــم

بــه مـی آب بــر آتـش غــم زنیــم ...

(خواجوی کرمانی)15 :1348 ،
به نظر میرسد که شاعر در آغاز سرودۀ خود از فراخواندن مخاطب به مستی و بادهگساری و با
طرح مسائلی در حوزۀ اندیشههای خیامی ،خواسته تا هم توجیهی در برابر چون و چراها و تردیدهای
مخاطب نسبت به میگساری و  ...ارائه کند و هم ساقی را در برآوردن نیاز و اجابت درخواست
خویش مجاب گرداند .جامی متناسب با اندیشهای که در سر میپروراند؛ نوع خطاب آغاز ساقی-
نامهاش متفاوت است .وی همان دعوت به خوشباشیها را دارد ،ولی مخاطب این فراخوانی دل و
ضمیر اوست .گویی شاعر ابتدا به اندرز خود میپردازد و دل غافل خویش را به هوشیاری و بیداری
دعوت میکند و از او میخواهد که در کار فلک و گذر زمان دقیق و مراقب طراریهای روز و شب
باشد و :...
دال دیــــدۀ دوربیـــن بــرگشــای

دریـــن دیـــر دیرینـــۀ دیــرپـــای

ببیـــن غـــور دور شبــانروزیـــش

بــه خورشید و مه عالــمافــروزیـــش

(جامی)924-923 :1366 ،
گونهای دیگر از خطاب به خویشتن را عرفی شیرازی آورده و با خطاب به تخلّص شعری
خویش ،خود را به خاموشی و پرهیز از عیبجویی دیگران دعوت میکند:
بیـــا عرفـــی افسانه را پـر بســـوز

بــه خاموشـــی این نغمــۀ تر بســوز

نفــس را مرنجـــان بـه عیب کســان

کــه افسانــه اینجـــاست کوته زبــان

(فخرالزمانی)230 :1390 ،
گرچه این دو بیت در دیوان شاعر تحت عنوان ساقینامه نیامده است.
 -2-3خطاب در ساقینامههای چند بخشی
برخی ساقینامهها از چندقسمت تشکیل شدهاند که لزوماً همۀ آنها تمام این بخشها را ندارند.
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هر یک از این قسمتها دارای موضوع و محتوای واحدی است .این بخشها عبارتند از :توحید،
نعت پیامبر(ص) ،مناجات و سوگند ،پند و اندرز و حکمت و اخالق ،توصیف و تعریف ،عشق و
مغازله ،شکایت و انتقاد ،نکوهش ،تمثیل و حکایت ،وصفالحال و وصیتنامه .شاعر در تمام
ساقینامههای چندقسمتی ،ساقی را مورد خطاب قرارنداده .گاهی سرایندهها با الفاظ و صفاتی
فراخور موضوع ،ساقی را مخاطب قرار دادهاند .سالک قزوینی در قسمت تعریف بهار ساقینامۀ
خود ،توصیفاتی از ساقی ارائه میدهد که با موضوع کالم ،یعنی بهار همخوان است و به قد سرو
مانند و عذار گلگون او اشاره میکند:
بهـــارست ساقــی دلت شـاد بــاد

غــالم قــدت ســــرو آزاد بـــاد

بهــار است ای ساقــــی گلعــذار

مــی ارغـوانــی بــه گــردش درآر

(سالک قزوینی)669 :1372 ،
ساقینامۀ «نوعی خبوشانی» چند قسمتی است .وی بخش تعریف سخن را با خطاب به ساقی
آغاز کرده و هماهنگ با موضوع کالم (سخن) ساقی را «راز دار سخن» خواندهاست .این توصیف
نشان میدهد که در مجلس بادهپیمایی ،ساقی همیشه مخمور و مدهوش نبوده و شاعر از او
درخواست حفظ اسرار درحال افشای میخواران مست را دارد:
بیــــا ساقــــی ای راز دار سخـــن

کفــت چــون زبــان دستیــار سخـن

(نوعی خبوشانی)265 :1374 ،
 -2-4ترتیب خطابها
ترتیب خطابها در ساقینامهها یکسان نیست .جامی در ساقینامۀ خود پس از خطاب به دل،
یک خطاب به ساقی و یک خطاب به مطرب دارد و این ترتیب در بیشتر شعر او رعایت میشود:
بیـــا ساقیـــا ز آن مـــی دلـپسنـد

کـــه گـــردد از او سفلـــه همت بلند

فـــرو ریـــز یک جرعـه در جام من

کــه دولت زنـــد قرعـــه بر نــام من

بیــا مطربـــا زان نـوآییــن ســرود

کـــه بــر روی کــار آرد آبــم به رود

دریـــن کــاخ زنگاری افکن خروش

فـــروبنــد از پنــــد شاهیـــم گوش

(جامی)926 ،1366 ،
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جامی و برخی دیگر در سرودۀ خود شکل ندا و خطاب را تغییر دادهاند و در ساقینامۀ آنها
خطاب «ساقی» به «ساقیا» و فعل «بده» به ««بیا» و بالعکس بدل شدهاست ،به نظر میرسد این تبدیلها
بهمنظور جلوگیری از یکنواختی و پرهیز از مالل ناشی از تکرار خطابهای یکسان باشد.
گاهی خطابها در ساقینامهها پراکنده است و ترتیب خاصّی در آوردن آنها مشاهده نمیشود.
حکیم پرتویی ،بعد از  19بیت که اولین خطاب و طلب را آورده؛ خطابهای بعدی را با  4تا  7بیت
فاصله بیان کرده است و از بیت  194به بعد به مغنّی هم در چند بیت خطاب میکند و باز به ساقی
برمیگردد (رک :فخرالزمانی .)140-127 :از این نمونهها برمیآید که ساقینامهسراها در آوردن
خطابها مقید به ترتیبی نیستند .بهنظر میرسد که ترتیب و نظمی که در خطابهای بعضی مشهود
است ،به انتظام فکری سرایندۀ آنها اشاره دارد و در ساقینامههای دیگر بهدلیل کمتوجهی شاعر به
ساقی ،مطرب یا مغنّی ،جلوه و خطاب به آنها در ساقینامه کمرنگ است.
 -2-5بسامد خطاب و مضمون
ساقینامه را شعر خطابی خواندهاند (محجوب )69 :1339 ،و این عنوان به دلیل کثرت
خطابهای موجود در آن است .شاعران ساقینامهسرا به دو صورت ،ساقی ،مغنّی و مطرب را مورد
خطاب قراردادهاند ،گاه به صورت مستقیم و گاه همراه با توصیفاتی .نگاهی به ساقینامههای ادوار
مختلف نشان میدهد که از اواخر قرن نهم به بعد توصیفات کمکم اوج میگیرد و در سبک هندی
به اوج خود میرسد (رضایی .)94 :1390 ،تعداد ابیات خطابی نسبت به تعداد کلّ ابیات در ساقی-
نامههای گوناگون مختلف است .برای نمونه ،ساقینامۀ فیاض الهیجی  325بیت دارد که درمجموع
 18بار خطاب مستقیم به ساقی و دو بار خطاب به مغنّی را به کاربرده است (رک :فیاض الهیجی،
 .)205-192 :1372از لسانی شیرازی ساقینامهای 194بیتی موجود است که در آن  16خطاب آورده
که  9خطاب به ساقی 4 ،خطاب به مطرب و  3خطاب به مغنّی است (رک :گلچین معانی:1368 ،
 .)459 – 452عزت اکبرآبادی ساقینامهای در  57بیت دارد که تنها دو بار به ساقی و یکبار به مغنّی
خطاب کرده است (رک :همان .)295 – 293 :از میرزا محمد طاهر متخلص به آشنا ،ساقینامهای
 31بیتی موجود است که در آن هیچ بیت خطابی دیده نمیشود (رک :همان .)33-32 :این آمار و
ارقام و کم بودن و عدم خطاب به ساقی در این سرودهها و مانند آنها نشان میدهد که اطالق عنوان
ساقینامه به این دست سرودهها به دلیل مضمون و محتوای خاص آنهاست و صِرف تکرار خطاب
به ساقی ،یک سروده را در شمار نوع ساقینامه قرار نمیدهد و مضمون نیز در این بین نقش مهمی
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ایفا میکند .گاهی تعداد و چگونگی خطاب به ساقی از دیدگاههای شاعر پرده برمیدارد .برای نمونه
میتوان ساقینامۀ بهار و حافظ را بهاجمال مقایسه کرد .بهار در سرودۀ  62بیتی خود که از سه بخش
تشکیل میشود؛ ساقی را تنها دو بار در بخش نخست (که وضعیت کنونی ایران و جهان را بیان
میکند) و دو بار در قسمت دوم (که مربوط به گذشتۀ ایران است) خطاب میکند .چنین خطابی
درقیاس با ساقی نامۀ حافظ که در آن نه بار ساقی و هفت بار مغنّی مورد خطاب است؛ گویای این
است که در شعر حافظ بهدلیل تکرار و ساختار نحوی قرارگرفتن واژۀ ساقی در آغاز بیت ،تمرکز
بر ساقی است ،ولی در شعر بهار توجه شاعر بر مسائل سیاسی  -اجتماعی است (رضایی:1393 ،
 .)133 -132قاسم سمنانی ساقینامهای در  220بیت دارد که در تذکرۀ پیمانه  54بیت از آن آمده.
این ساقی نامه در دورۀ پادشاهی شاه عباس دوم ،در زمان اعالم قانون ممنوعیت مصرف شراب
ازسوی حکومت سروده شده و شاعر در آن به پادشاه بخاطر فرمان منع بادهخواری اظهار شکایت
کردهاست .وی به انتقاد از حکومت و تزویرهای دستگاه سلطنت زبان میگشاید و از فساد بزرگان
و صاحبمنصبان پرده برمیدارد و درضمن این افشاگریها از شاه عباس درخواست لغو این قانون
را دارد .شاعر در این سرودۀ سیاسی تنها پنجبار به ساقی خطاب میکند و در اعتراض به بادهخواری
پنهانی اعیان حکومتی ،از ساقی بادهپیمایی آشکار را میخواهد:
شـــراب آور ای ساقـــی ما عیـــان

نشایـــد که ایـــن شعلـــه بینم نهان

(قاسم سمنانی به نقل از گلچین معانی)415 :1368 ،
اگرچه بررسی ساقینامۀ قاسم سمنانی ،نظر محقق پیشین  -مبنی بر کم بودن خطاب در
ساقینامههای سیاسی -را تأییدمیکند ،ولی دراین خصوص نمیتوان بطور کلی حکم کرد؛ زیرا
نمونههای دیگری مانند ساقینامۀ عزت اکبرآبادی ،محمدطاهر و  ...موجودند که با اینکه مضمون
سیاسی و اجتماعی ندارند ،بسامد خطاب در آنها زیاد نیست .نمونهای دیگر از ساقینامههای سیاسی
از آنِ گرجی اصفهانی شاعر دورۀ قاجاریه است .ساقینامۀ او  245بیت دارد و نگارندۀ تذکره پیمانه
 89بیت از اواخر آن را که جنبۀ سیاسی داشته ،در تذکره نیاورده است (رک :زیرنویس تذکره پیمانه:
 .)75ابیات درج شده صبغۀ سیاسی ندارد و شاعر در آن به موضوعات وصف ،شکایت از روزگار،
فلک ،عمر و  ،...توصیه به ترک جهان و  ...میپردازد و در تمام این ابیات جا به جا ساقی ،مغنّی و
گاه مطرب را طرف خطاب خود قرار میدهد (گلچین معانی .)415-413 :1368 ،اگر آن  89بیت
که تعمداً ترک شده ،موردبررسی قرار میگرفت؛ امکان اظهارنظر صحیحتر فراهم میشد .چنانچه
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تمام ساقینامۀ گرجی سیاسی اطالق شود ،حضور پردوام ساقی و مغنّی و خطاب مکرّر به آنها با
عقیدۀ پیشین مطابقت ندارد .همۀ شاعران برای مخاطبه با مغنّی و مطرب اصرار نداشتهاند.
در ساقینامۀ رباعیات اهلی شیرازی ،شاعر  101رباعی را منحصراً در خطاب با ساقی سروده
است (اهلی شیرازی ،)667 -654 :1369 ،همچنین در ساقینامۀ مالهادی سبزواری خطاب به مغنّی
دیده نمیشود و شاعر فقط در دو بیت به ساقی خطاب میکند (سبزواری :بی تا .)130 :برخالف
این ساقینامهها ،ساقی نامۀ نظامی گنجوی است که در خالل منظومۀ لیلی و مجنون و اسکندرنامه
گنجانده شده است .ابیاتی که در لیلی و مجنون آمدهاند همه در خطاب به ساقی است .اسکندرنامه
که دو بخش مجزای شرفنامه و اقبالنامه را دارد در خطاب به ساقی و مغنّی نیز مجزاست؛ شرفنامه
در خطاب به ساقی و اقبالنامه در خطاب به مغنّی (رضایی .)201 :1390 ،نظامی در آغاز هر حماسه
و افسانه دو بیت ساقینامه و چند بیت اندرز میآورد سپس وارد داستان میشود .به عقیدۀ برخی،
شاعر برای دفع خستگی و فرسودگی از سرودن افسانه از ساقی بادۀ نشاط میطلبد (حمیدیان،
 .)32 :1381اسکندرنامه منظومهای در باب اسکندر است .این پادشاه در شرفنامه و اقبالنامه سه چهرۀ
متفاوت دارد .در شرفنامه که منظومهای رزمی و حماسی است؛ صاحب تخت و تاج و پادشاهی
جهانگیر است و تاحدودی چهرۀ همان اسکندر تاریخی فرزند فیلیپ را به ذهن متبادر میکند؛ منتهی
آمیخته با داستانهای افسانهآمیز و خارقالعاده .در اقبالنامه که عمدت ًا بر پایۀ خرد و حکمت سروده
شده ،با دو چهرۀ دیگر از اسکندر روبرو میشویم؛ اسکندری که حکیم است و اسکندری که پیامبر
است (آیتی :1372 ،دو  -سه) .شارحین این اثر دلیلی برای این خطابهای جداگانه ذکر نکردهاند،
اما می توان چنین گفت که حضور ساقی و طلب باده از او ،رنگ و بوی مستی و مدهوشی را القا
میکند و چون شرفنامه حال و هوایی افسانهآمیز و تخیّلی دارد ،نظامی خطاب به ساقی را در این
منظومه آورده تا جنبۀ افسانه بودن داستان را تقویت کند (همانجا) .حضور مغنّی در اقبالنامه به عنوان
مبلّغ ،راهنما و مرشد که با ساز و نواخت خود به ارشاد میپرداخته؛ چهرۀ حکیم و پیامبر بودن
اسکندر را بیشتر تقویت میکند ،از اینرو نظامی اقبالنامه را با خطاب به او سروده است .این مطلب
با تعریفی که در کتب عرفانی از اصطالح مغنّی و مطرب ارائه شده تأیید میگردد .مطرب «فیض
رسانندگان  ...را گویند که به کشف و شهود رموز و بیان حقایق دلهای عارفان را معمور میدارند».
نیز به معنی «آگاه کنندگان عالم ربّانی» هم آوردهاند (سجادی.)727 : 1373 ،
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ساقینامهها در حماسههای دینی نیز وجود دارند ،درخصوص خطاب به ساقی و مغنّی بین
حماسۀ دینی راجیکرمانی و باذلمشهدی تفاوت وجود دارد :راجی در اثر خود بیشتر مغنّی را
مخاطب ساخته ،در حالی که هدف باذل از ساقی ،حیدرکرّار یا ساقیکوثر است .راجی حتّی در
قسمتهای دیگر حماسۀ خود که عنوان ساقینامه ندارد ،خطاب به مغنّی و ساقی را آورده که باز
هم بسامد مغنّی بسیار بیشتر است (جاللی پندری.)6562 /14 :1393 ،
 -2-6انواع دیگر خطاب در ساقینامهها
غیر از ساقی ،مغنّی و مطرب که از عناصر ساقینامه محسوب میشوند ،شخصیتها و اشیای
دیگری نیز درکنار این عناصر مورد خطاب قرارگرفتهاند .از جمله خدا :خطاب به خدا به عنوان
فیضبخش مطلق در سرودۀ برخی از شاعران وجود دارد .فیّاض الهیجی در مناجات و قسمیۀ
ساقینامۀ خود ضمن خطاب به خدا با او به مناجات مینشیند و با سوگندهای بسیاری از او جام
وحدت میطلبد:
ی مـــن
خدایـــا بـه نقص ضـــرور ّ

بـــه نزدیکـــی تــو بــه دوریّ مـــن

 ...کــه از جام وحدت دلم گــرم کـن

و زان آتــش ایــن آهنــم نــرم کـن ...

(الهیجی)193 :1372 ،
شاعران بسیاری در اثنای ساقینامۀ خود ،با خطاب قراردادن پروردگار با او به نجوا میپردازند.
در برخی از ساقینامهها شاعر از ابتدا ،سرودۀ خود را با خطاب به خدا و مناجات با او آغاز میکند.
از جمله رضی آرتیمانی شعر خود را اینگونه شروع میکند:
الهــــی بــه مستــــان میـخانــهات

بــه عقــل آفــرینـــان دیـوانـــهات

(آرتیمانی)81 :1346 ،
زاهد :زاهد ،ناصح ،محتسب و  ...بهخاطر عقاید و وظیفۀ اجتماعی خود ،مانع بادهنوشی هستند.
شاعران بسیاری در اثنای ابیات خود ،متوجّه آنها شده و با خطاب به ایشان برخی از رفتارهای آنان
را آماج تیر انتقاد خود قراردادهاند .وحید قزوینی زاهدان را گرفتار غرور و تکبر میداند و آنها را به
ساغرنوشی فرا میخواند:
بیــا زاهــد از من سخن گوش کـن

ز ســرجوش خم ساغــری نوش کــن

تــو را عجب کـرده است مست غرور

کــه بادا چنیـــن مـــی ز میخانه دور

(وحید قزوینی به نقل از گلچین معانی )569 :
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رابط اصفهانی ضمن نهی زاهد از منبرنشینی و نصیحت مردم و مذمّت بادۀ ناب ،از او میخواهد
که این زهد ریایی را ترک کند:
بــرو زاهــد ایــن طـور را واگــذار

فـــــرود آی از مـنبــــر اعتبــــار

مذمّـــت مکـــن بـــادۀ نـــاب را

کــه بینـــی به چشم کـم ایـن آب را

نصیحت کنــی تا بـه کــی خلـق را؟

بینــــداز از دوش ایـــن دلــق را ...

(رابط اصفهانی به نقل از گلچین معانی)176 :
واعظ و ناصح :ملهم کاشانی به خطاب با واعظ پرداخته و او را از عیبجویی و پرداختن به
نقصهای مستان پرهیزمیدهد .ب ه عقیدۀ او هرچه از کامل مطلق ،خداوند حکیم ،به وجود آید در
عین کمال است و عیبی بر آن وارد نیست:
بیـــا واعظا نقــص مستـــان مــگو

کـــه نقصـــی نــدارنــد مستــان او

شــود هــر چــه صادر ز اهل کمـال

در آن عیـــب نبـــود بـرِ اهــل حـال

(ملهم کاشانی به نقل از گلچین معانی)517 :
ادهم آرتیمانی در ساقینامۀ خود از ناصح میخواهد که از نصیحتگویی دست بردارد:
بیـــا ناصح ار عقل و هوشت بجاست

ز دیوانــه بشنـــو سخـــنهای راست

دمـــی زیــن نصایــح فراموش کن

تــو هــم یک نصیحت ز من گوش کن

(ادهم آرتیمانی به نقل از گلچین معانی)86 :
مفتی :فوجی مفتیان عصر را انسانهایی کوتاههمت با پوشش خاص میداند .او معتقداست که
ملزومات مفتی حجاب راه سلوک است ،بنابراین او را به ترک این تعلقات فرا میخواند:
ببُــر مفتـــی آن همــت کوتهــت

طلبکـــار مفتــی ،خـــدا همــرهــت

ردا بــــار دوش است در راه دیــن

بینـــداز ایــن بـــار را بــر زمیـن ...

نمــیگویمت تــرک سجــاده کـن

بــــه میخانــه بـــر ،صافـی باده کـن

(فوجی نیشابوری به نقل از گلچین معانی)387 :
محتسب :محتسب درکنار سرکشی و بازرسی بازار ،پیمانه ،ترازو و  ...که مانع تقلب و خطا در
خرید و فروش میشده ،وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر را نیز برعهده داشته (شیخعلی:1362 ،
 )119و اینگونه مانع برپایی مجالس بزم و بادهنوشی بودهاست .رضی آرتیمانی از او میخواهد که
مانع بادهخواری شاعر نشود؛ زیرا مدهوشی او و همکیشانش از بادۀ انگوری نیست:
مکـــن منعـم از بــاده ای محتسب

کـــــه مستـــیم از جـــام الیحتسب(رضی آرتیمانی)25 :1346 ،
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اهل خرد :عزّت قاجار در اثر خود خردپیشگان را مورد خطاب قرارداده و از آنها میخواهد که از
مخالفت و طعن و سرزنش بادهنوشان که دین و دل در ره باده دادهاند؛ دست بردارند:
اال ای رفیـــــق خـــرد پیشــــهام

مــزن هــر زمان سنگ بـر شیشـــهام

مـــده توبــــه از خـــوردن می مرا

کـــه ایــن یادگــار است از کـی مرا

(عزّت قاجار به نقل از گلچین معانی)297 :1368 ،
باغبان :نظامی در ابیات توصیفی ساقینامۀ خود ،زمان به جلوه درآمدن عروس بهار را لحظۀ
شادمانی میداند ،لذا از باغبان میخواهد که درِ باغ را بگشاید و اسباب خوشگذرانی را مهیا کند:
گـــل آمـــــد ،در بـــاغ را بـاز کــن

بیـــا باغبـــان خرّمـــی ساز کــن

(نظامی)112 :1368 ،
پادشاه :یکی از موضوعات بازتابیافته در ساقینامۀ تعدادی از شعرا ،مدح است .این سرایندهها
با مخاطب قراردادن پادشاهان به مدح آنها میپردازند و گاه درخواستهای خود را نیز بیان میکنند.
اسد بیگ قزوینی ضمن خطاب به شاه ،زبان به مدح و ثنای او میگشاید و از او میخواهد که شاعر
را در دربار خود به حضور و خدمت فراخواند:
شهــا دیـن پناهــا به دادم بــرس

بــــه داد دل نــــامــرادم بــــرس

ندارم ز درگاه زیــن بیــش دور

کزیــن زندگانــی نفــورم نفـــــور

(اسد بیگ قزوینی به نقل از فخرالزمانی)756 :1390 ،
سبو :عطایی اصفهانی با استفاده از صنعت انسانانگاری ،سبو را پیک تصور میکند و از او
میخواهد که از جانب می برای شاعر بشارت آورد .وی در بیت زیر به نفرین ،روی شب جمعه را
سیاه آرزو میکند ،به این دلیل که با آمدن شب جمعه عیش آنان تعطیل میشده است:
بیــار ای سبــو از خــم مــی نویـد

کـــه شد شیـشه از پنبـه چشمش سفید

شــد ایـن عیــش یکــروزۀ ما تبــاه

کـــه روی شـب جمعــــه بادا سیــاه

(عطایی اصفهانی به نقل از گلچین معانی)303 :1368 ،
مروری بر احادیث ائمۀ اطهار(ع) اهمیت شب جمعه را آشکارمیکند .از امام صادق(ع) روایت
است که «بپرهیزید از گناه در شب جمعه که عقوبت گناهان در آن شب مضاعف است ،چنانچه
ثواب حسنات ( » ...قمی .)53 :1373 ،از این روایت برمیآید که این شب ،حق و حرمت بزرگی
دارد و نیکوتر این است که در ضایع نکردن آن با انجام رذایل و محرمات مراقبت شود.
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صراحی :صراحی «قسمی از ظروف شیشه یا بلور با شکمی نه بزرگ و نه کوچک و گلوگاهی
تنگ و دراز» است (دهخدا .)14906 /10 :1377 ،موالنا ملک قمی ،با تجسم صورت ظاهری و با
توجه به گلوگاه دراز صراحی ،آن را گردنکش و نافرمان خطاب کرده و با بهرهگیری از صنعت
انسان انگاری ،از او خواسته دربرابر رطل تسلیم گردد و به زانو درآید .این نحوۀ بیان تعبیری است
از ریخته شدن باده از صراحی درون رطل:
صراحی! نه هنگام گردنکشــی است

سـری بر زمیـن نه که وقت خوشـی است

بنــه فعـــل گردنکشـــان بر کران

بــــه زانـــو درآ پیــش رطـل گــران

(ملک قمی به نقل از فخرالزمانی)357-356 :1390 ،
پیاله :پیاله از لوازم بادهخواری است .صفی ،بادهنوشی معشوق و قرارگرفتن پیاله بر لبهای او
را به بوسیدن لبان معشوق تعبیر و با تحسّر و اظهار ناخرسندی ،پیاله را از این کار نهی میکند:
پیالـــه! تو هـــم ناقبولـــی مکــن

مبـــوس آن لب و بلفضولــــی مکــن

(صفی صفاهانی به نقل از فخرالزمانی)434 :
 -2-7نهی در خطاب
غالب خطابها در ساقینامهها با فعل امر بیان میشوند ،یعنی فراخواندن ساقی ،مغنّی یا مطرب
به انجام دادن کاری .گاه خطابها به صورت نهی بیان میشود و سراینده انجام ندادن و پرهیزدادن
از عملی را خواهان است ،البته این نوع نهی در حقیقت به همان معنای طلب باده است:
مگـــو ساقیـــا باده امشب کم است

کــه بسیار ازیـــن گفتگویـم غـم است

مشـــو ساقیـــا غافــل از شیشهات

کــــه آگاهــــی او بـــــود پیشهات

(طغرای مشهدی به نقل از گلچین معانی 284 :1368 ،و )286
کاربرد افعال نهی ،گاه مخاطب را به انجام دادن آن ترغیب و متمایل میکند:
نیایـــد ز مــــن حکـــم ساقی میا

نـــــداری اگـــر ذوق صحبــت مپــا

نگــــون طالـــع و واژگون اختــرم

میـــا گفتمـــت تــا بیایــــی بـــرم

(همان)283 :
رعدی آذرخشی ،شاعر معاصر شکلی دیگر از خطاب را آورده است .وی منظومهای با عنوان
«برو ساقی» دارد که در حقیقت ساقینامهای منفی در  85بیت است و اعتراضها و شکایتهای
شاعر از اوضاع سیاسی -اجتماعی را نشان میدهد .از اینرو شاعر در آن برخالف خطاب معمول
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بیا ساقی ،خطاب برو ساقی را در ده مرتبه به کاربرده است .به عقیدۀ او راه و رسم و خاصیت
هرچیز تغییر کرده؛ اگر در دورهای پیری مانند خواجه حافظ ،خطاب بیا ساقی بر زبان میراند به این
دلیل بود که مِی او را از غمها برهاند .اکنون کسی اندوه و دردی ندارد که در پی تسکین آن در
طلب باده باشد و همه در فکر زر و زور هستند ،بنابراین:
بـــرو ساقـــی آن جام خورشید فام

کـــه جمشید را کـار از آن شد بـه کام

بــه بانگ نــی و چنـگ بر سنگ زن

هـم آن سنگ را بـر نـی و چنـگ زن ...

دریــغ است نای و دریـغ است چنگ

در آنجـــا که فریــاد خیـزد ز سنگ ...

(رعدی آذرخشی)7 -3 :1358 ،
 -3طلب در ساقینامهها
بیشتر ابیات ساقینامهها در طلب باده است ،خواه بادۀ انگوری باشد خواه مجازی .برخی از
شاعران ظاهر ًا از ساقی باده طلب میکنند ،ولی آنها معانی مجازی این واژهها را در نظر دارند و
منظور حقیقی ایشان از می ،آن مایع مسکر موسوم به شراب نیست .شراب در نظر آنان ،مجازی
است که انسان را به ملکوت و عرش اعلی عروج و به احدیت پیوند میدهد .این روش بیان به
ساقینامه رنگ و بوی عرفانی میبخشد و موجب تمایز ساقینامه از خمریات گردیده؛ زیرا عناصر
میخانهای در خمریات ،در معنای واقعی خود به کار رفتهاند ،حال آنکه این عناصر در ساقینامههای
عرفانی معانی دیگری را جلوهگر میسازند .شراب بطور مطلق کنایه از «سکر و محبت و جذبۀ حق
است و عشق و ذوق و سکر را به شراب تشبیه کردهاند» .شاعران عارف و عارفان شاعر از ساقی
«فیّاض مطلق» و در بعضی موارد «ساقی کوثر ،امام علی(ع)» و بطور استعاره «مرشد کامل» را اراده
کردهاند .منظور ایشان از جام و ساغر نیز «دل عارف سالک است که ماالمال از معرفت است»
(سجادی .)452- 451 ،498 :1373 ،اشتراک الفاظ میخانهای باعث شده تا بعضی از شعرا برای رفع
شبهه و تشکیک مخاطبان ،با ابیاتی ساحت وجود خود را از شرابخواری بری بدانند .نظامی با
سوگند به ایزد پاک ،مقصود خود از می را «بیخودی» بیان میکند:
مـــرا ساقـــی از وعـدۀ ایزدی است

صبــوح از خرابـی می از بیخودی است

وگـــرنه بــه ایـــزد که تــا بودهام

بـــه مـــــی دامـــن لب نیــالودهام

(نظامی)83 :1368 ،
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با اندیشه در ساقینامهها دریافت میشود که گاهی مطلوب ساقینامهسراها چیزی غیر از باده و
ساز بوده است مثال ساقی :از توصیفاتی که برخی از شاعران از ساقی و اعضا و اندام او ارائه دادهاند؛
بر میآ ید که مطلوب اصلی آنها شخص ساقی است .ساقی از چنان اهمیتی برخوردار است که
خواستۀ واقعی آنها ساقی ،عنایت ،نظر و نگاه اوست نه باده .اهلی شیرازی برای نشان دادن ارزش
ساقی ،در تمثیلی خود و مستان دیگر را ماهی مرده و ساقی را آب حیات میخواند و از او میخواهد
تا با عنایت ویژۀ خود ،آنها را به حیات جاودانی که وصال خود اوست ،برساند:
ساقـــی نظری به بی کسان بهر خدا

بشکـــن بت مـا بـوالهوســان بهر خدا

ما ماهـــی مردهایــم و تو آب حیات

مـــا را به وصال خـــود رسان بهر خدا

(اهلی)654 :1369 ،
وحید قزوینی در ابیاتی به توصیف اندام ساقی میپردازد و از او دلبری و دلدادگی میطلبد:
بیـــا ساقـــی ای رویت از مــاه به

دل از مــــا بگیــــر و بــه ما دل بده

 ...بیــا ای رخــت قـوت روح نگاه

بیـــا ای قـــدت دســـت پــرورد آه

نثـــار بهـــار خط تــوست جــان

چـــو تخم گل انـــدر کــف باغبان ...

(وحید قزوینی به نقل از گلچین معانی)569 :1368 ،
غیاثا شیرازی ضمن اقرار صریح به این که ساقی معشوق اوست به وصف او میپردازد:
کســی را که معشوق ساقــی بـــود

همــــه خــرّمیهــاش باقـــی بــود

رخــش گشتــــه روزیده آفتـــاب

نمـــکخــوارۀ نوش لعلـش شـراب ...

(غیاثا شیرازی به نقل از گلچین معانی)320 :1368 ،
ذکررفتگان :وحید قزوینی و دوستیسمرقندی از ساقی و مغنّی میخواهند که با دادن باده و
نواختن ساز از درگذشتگان یاد کنند و با این کار برای روح ایشان و حریفان آینده سرور بیافرینند:
بیـــا ساقـــی از رفتگــان یــاد کن

چراغــی بــده روحشــان شــاد کــن

(وحید قزوینی به نقل از گلچین معانی)569 :1368 ،
مغنّـــی ز بگذشتـگــان یــاد کــن

حــــریفـــان آینـــده را شــاد کــن

(دوستیسمرقندی به نقل از فخرالزمانی)663 :1390 ،
در ساقینامهها نوعی از اضافههای استعاری دیده میشود که در معنای کنایی به کار رفتهاند .مانند
جام دانش و اندیشه ،جام محبت و  ...که کنایه از باده است ،اما نه آن بادۀ سکرآور ،بادهای که
آگاهی ،محبت و  ...میبخشد و شاعر تنها راه نیل به این مطلوبها را بادۀ خاص میداند.
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جام دانش :غزالی مشهدی خود به این مطلب که عمرش در نادانی و غفلت طی شده ،اقرار
میکند و از ساقی که عالم به اسرار است جام میی را طلب میکند که به او دانش و آگاهی دهد:
بیـــا ساقــــی و جــام دانــش بیــار

بــه نادانیــــم صرف شــد روزگــار

(غزالی مشهدی)307 :1388 ،
جام اندیشه :مشابه با درخواست پیشین ،الهیجی از ساقی جام اندیشه را میطلبد:
بـــده ساقـــی آن جـــام اندیشـــه را

پـــریـــــزادۀ خلــــوت شـیشـــه را

(فیّاض الهیجی)200 :1372 ،
جام عشق :رشیدای عباسی در طلب عشق میی میخواهد که او را به وصال عشق برساند:
بــــده ساقی آن جام سرجـوش عشق

کـــزو مغـــز عقلست در جــوش عشق

(رشیدای عباسی به نقل از گلچین معانی)186 :1368 ،
جام بقا :اضافۀ جام بقا را حیران کردستانی بهکاربرده و مطلوب اصلی او بقا و جاودانگی است،
از اینرو از ساقی بادهای طلب میکند که به بقای شاعر بینجامد:
بیـــــا ساقیــــا پاس دارم نفـــس

دم آخـــرست ایــن بــه فریـــاد رس

چــو جـان بر لبم در رسیده است هان

لبــم بـــر لب جـــام باقــــی رسان

(حیران کردستانی به نقل از گلچین معانی)161 :1368 ،
جام شکر و سپاس :شکر و سپاس راه به حق و حقیقتشناسی میبرد و از این طریق میتوان
به سلوک در راه حقشناسی گام نهاد .قاسمی شاعر با این استدالل از ساقی آن را میطلبد:
بیـــا ساقیـــا جــام شکـر و سپاس

کــه ســــوی حقیقت بـــود رهشناس

بــه مــن ده کــه از ناسپاسی رهـم

قـــــدم در ره حــــقشناســی نهــم

(قاسمی حسینی گنابادی)135 :1387 ،
جام صدق و وداد :فانی کشمیری در طلب میی است که او را به صدق و وداد برساند و تفرقه
و ما و منیها از او دور کند:
بیـــا ساقــی آن جـام صدق و وداد

کــــه دایـــم پــُـرست از مــی اتحاد

بــه مـن ده که بردارد از من دویــی

نیــاید بــه چشــمم منّــــی و تویـــی

(فانی کشمیری به نقل از گلچین معانی)361 :1368 ،
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شراب محبت :تشبیه محبت به شراب اولین مرحلۀ شکلگیری معنای عرفانی شراب است.
وجهشبه محبت و شراب این است که هر دو موجب بیخودی و اسقاط تمیز میشوند .همانطور که
مستی ظاهری از نوشیدن شراب حاصل میشود ،سکر نیز از غلبۀ محبت در محبّ ایجاد میگردد
(پورجوادی .)119 :1387 ،تقی پیرزاد ،مغنّی را به شراب محبت دعوت میکند:
بیــــا ای مغنّـــی بــزن بربطـــی

بکـــش از شـــراب محبــت بطــــی

(پیرزاد به نقل از گلچین معانی)154 :1368 ،
غیر از محبت ،معرفت ،وحدت و نیستی نیز در ساقینامهها به می و باده تشبیه شدهاند.
می معرفت :شاعر در این مقصود مجازی از باده ،معرفت را که غایت مطلوب عارف است به
می تشبیه کرده و در طلب آن است .رضی آرتیمانی می معرفت را چنین توصیف میکند:
میــی صـــاف از آالیـــش ماسوا

ازو یکنفـــس تا بـــه عــرش خـدا

 ...میـــی را که باشد درو این صفت

نبـــاشد بغیـــر از مــــی معرفــت

(آرتیمانی)20-19 :1346 ،
می وحدت :والیۀ قاجار یکی از شاعران زن عصر قاجار ،در ساقینامۀ کوتاه خود وحدت را به می
تشبیه کرده و آن را از ساقی طلبیده است:
بیـــا ساقـی آن می که نامش طهور

بنوشیـــم و افتیــــم تا نفــخ صـور

مـــی وحدتـم ده کـه مستــی کنم

در آن حــــال یـــزدان پرستــی کنم

(قاجار)21 - 20 :1380 ،
می نیستی :در اصطالح عرفانی ،نیستی و فنا «یعنی فنای بنده در حق که جهت بشریت بنده در
جهت ربوبیت حق محو گردد» (سجادی .)628 :1373 ،ساقی خراسانی از خود و هستی مجازی
خود فانی و فارغ شده و می نیستی میطلبد:
کنـــــون ساقیــا دارم از خود فـراغ

مـــی نیستــی ریــزم انــــدر دمــاغ

(ساقی خراسانی به نقل از گلچین معانی)206 :1368 ،
ساقی کوثر :امیرمؤمنان علی(ع) ،ساقی کوثر است و رسول خدا(ص) مسؤولیت سقایت حوض
کوثر را بر عهدۀ ایشان گذاشتهاند .ابنعباس از پیامبر(ص) نقل میکند« :من حوضی دارم که  ...به
تعداد ستاره های آسمان آبریز دارد و خلیفه و گماشتۀ من برآن حوض ،همان خلیفه و جانشین من
در دنیاست .سؤال شد :او کیست؟ فرمود :امام مسلمانان و امیر و سرور مؤمنان بعد از من،
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علیبنابیطالب است که دوستان و پیروان خود را از آن سیراب  ...و دشمنانش را از آن دور میکند»
(مجلسی .)22 /8 :1377 ،در شعر بسیاری از شاعران مراد از ساقی ،ساقی کوثر است .احولی سیستانی
از دستان مبارک ساقی کوثر جام بادهای طربافزا و غمکاه میطلبد که زایلکنندۀ هوش نباشد .وی
خود را شیدا و مست مهر علی(ع) میداند:
خواهم مــی غمکاه طربزای ولیکــن

زان مـی که نه خاصیت او آفت هوشست

زان باده که جامش به کف ساقیکوثـر

چون ابرکرم خندهزن و جلــوهفروشست

ساقی بشکن جام که ما دوست پرستیم

از جــام می مهــر علـــی واله و مستیم

(احولی سیستانی به نقل از فخرالزمانی)911 :1390 ،
فیّاض الهیجی آشکارا ساقی کوثر را به عنوان ساقی خود معرفی و به نفوذ جاودانۀ مهر و ارادت
خود به ایشان چنین اشاره میکند:
مـــی مهـــر او در دلـــم باقــی است

همــان ساقـی کوثـرم ساقــی است

(فیاض الهیجی)199 :1372 ،
فیض حضرت رسول(ص) :قاسمی گنابادی برای رفع مالل و بهرهمندی از معراج حضرت
خاتم (ص) ،جرعهای از جام فیض ایشان را میطلبد:
بیـــا ساقـــی از جـام فیض رسول

بــه مـــن جرعهای ده که هستم ملول

بــه یک جرعــهام کن چنان سربلند

کـــه گــردم ز معــراج او بهــرهمند

(قاسمی حسینی گنابادی)147 :1387 ،
بیتوجهی به دنیا :میرعسکرکاشی آزرده از رنجهای دنیا ،آن را به قلزم پرخون تعبیر میکند و
براساس اندیشۀ آزادگی و وارستگی عرفانی ،از ساقی بیاعتنایی به دنیا و آخرت را میطلبد:
بیـــا ساقــی از سینـه آهــی بکش

دو عالــم به یــک بـرگ کاهــی بکش

بیـــا تـا ز دنیــای دون بگـذریــم

از ایـــن قلـــزم پر ز خون بگـذریــم

(میرعسکرکاشی به نقل از فخرالزمانی)727 :1390 ،
راهنمایی بسوی میخانه :رابط اصفهانی از ساقی باده نمیخواهد ،بلکه او را به ساقی کوثر
سوگند میدهد که راه میخانه را به او نشان دهد:
بیــــا ساقـــی از حــال ما آگهــی

بــه ساقــــیّ کوثـــر که بنما رهـــی

نگویــــم کــه بنشیـن و پر کن ایاغ

همیـــن راه میخانــــهام ده ســــراغ

(رابط اصفهانی به نقل از گلچین معانی)175 :1368 ،
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تشویق به نیکویی :فرسی شیدانی احسان و نیکویی را موجب رستگاری و فالح میداند .وی
بادهپیمایی ساقی را نوعی نیکویی میشمارد و با این توجیه او را به این عمل خیر دعوت میکند:
بیــــا ساقیـــا نیکویــی پیشـه کن

ز بـــد بگـذر و بــاده در شیشـــه کن

چــو نیکـــی کنـی رستگارت کنند

وگــر بـــد ،همــان بد به کارت کنند

(فرسی شیدانی به نقل از گلچین معانی)367 :1368 ،
کباب :غیر از مطلوبات معنوی ،برخی از شاعران درخواستهایی مادی از ساقی داشتهاند.
طغرای مشهدی از ساقی کباب میطلبد و بادهنوشی بدون آن را ناپسند میداند:
کبابـــی بـــده ساقـــی از بـابزن

کــه چـون باده قــوّت فزایــد به تـن

نبــــاشد اگـــر با شــرابت کبــاب

چهسان مـیتوان سیرشد زیــن شراب؟

(طغرای مشهدی به نقل از گلچین معانی)285 :1368 ،
 -4نتیجه
-1خطاب در ساقینامهها غالباً به صورت بیا ساقیا ،بده ساقیا ،بیا ساقی ،بده ساقی است .مغنّی
و مطرب نیز با همین تنوع و صورت مورد خطاب واقع میشوند-2.شروع ساقینامهها در ارتباط
با خطابها متفاوت است .ساقینامههای بسیاری از ابتدا با خطاب به ساقی ،تعدادی با خطاب
به مخاطب فرضی و بعضی هم با خطاب به دل و ضمیر شاعر آغاز شدهاند-3 .خطاب در
بخشهای متنوع ساقینامههای چندقسمتی متفاوت است .شاعر در تمام این بخشها به ساقی
خطاب نکرده و در مواردی ،او را با صفات و القابی متناسب با موضوع خطاب کرده است-4.
تعداد ابیات خطابی نسبت به تعداد کل ابیات در ساقینامههای مختلف متفاوت است .خطاب
مکرّر به ساقی توجّه شاعر را بر او نشان میدهد-5.غیر از ساقی ،مغنّی و مطرب؛ خدا ،زاهد،
ناصح ،واعظ ،مفتی ،محتسب ،پادشاه ،اهل خرد ،باغبان و حتّی سبو و صراحی و  ...نیز مورد
خطاب قرار گرفتهاند-6.اغلب خطابها و امرها به شکل امر است ،ولی فعل نهی هم در این
نوع شعر وجود دارد که ساقی را از انجام عملی برحذر میکند .تا قبل از دورۀ معاصر همۀ
خطابها به ساقی به شکل امری بوده است -7.غیر از باده و ساز ،ساقی ،ذکر رفتگان ،فیض
حضرت رسول ،ساقی کوثر ،بی اهمیتی به دنیا ،راهنمایی به سوی میخانه ،تشویق به نیکویی و
کباب ،همچنین بادهای که شاعر را به خواستههای حقیقی او یعنی دانش ،آگاهی ،وحدت ،نیستی،
عشق ،معرفت ،محبت ،صدق و  ...برساند؛ از خواستههای دیگر ساقینامهسراهاست.
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شیرازی» ،رشد آموزش زبان و ادب فارسی ،ش  ،2صص  ،36 -28زمستان .1389

 -10حسـینی کازرونی ،سـیداحمد« ،تبیین حقایق عرفانی و معرفت شـناسـی در سـاقینامههای ادب
فارسی» ،فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی ،سال اول ،ش  ،2صص .1386 ،52-31
 ،_______________________ -11ساقینامهها ،تهران :زوار.1385 ،
« ،_______________________ -12ویژگیهای سبکی و تحلیل محتوایی خمریهها و ساقینامهها در شعر
فارسی» ،مجله دانشنامه ،دوره  ،2ش  ،4صص  ،70-59زمستان .1388
 -13حمیدیان ،سعید ،پیش گفتار شرفنامه ،چاپ چهارم ،تهران :نشر قطره.1381 ،
 -14خواجوی کرمانی ،کمالالدین محمود ،همای و همایون ،تصحححیح کمال عینی ،تهران :انتشححارات بنیاد
فرهنگ ایران.1348 ،
 -15دهخدا ،علی اکبر ،لغتنامه ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.1377 ،
 -16رضایی ،احترام ،ساقینامه در شعر فارسی ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات امیر کبیر.1390 ،
 -17رضایی ،احمد« ،تحلیل و بررسی ساختار ساقینامۀ بهار» ،پژوهشنامۀ ادب غنایی دانشگاه سیستان و
بلوچستان ،سال دوازدهم ،ش  ،22صص  ،148 -129بهار و تابستان .1393
 -18رعدی آذرخشی ،غالمعلی ،پنج آینه ،تهران :بیتا.1358 ،
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 -19سالک قزوینی ،دیوان ،تصحیح و مقدمه عبدالصمد حقیقت ،به کوشش احمد کرمی ،تهران :انتشارات
ما.1372 ،
 -20سجادی ،سیدجعفر ،فرهنگ لغات اصطالحات و تعبیرات عرفانی ،تهران :طهوری.1373 ،
 -21شمیسا ،سیروس ،انواع ادبی ،چاپ دهم ،تهران :انتشارات فردوس.1383 ،
 -22شیخعلی ،صباح ابراهیم ،ا صناف در ع صر عبا سی ،ترجمه هادی عالمزاده ،تهران :ن شر دان شگاهی،
.1362
 -23غزالی مشححهدی ،دیوان (آثار ال شباب) ،تصحححیح حسححین قربانپور آرانی ،تهران :انتشححارات علمی و
فرهنگی.1388 :
 -24فخرالزمانی ،عبدالنبی ،تذکرۀ میخانه ،ت صحیح احمدگلچینمعانی ،چاپ هفتم ،تهران :انت شارات اقبال،
.1390
 -25فیاض الهیجی ،عبدالرزاق ،دیوان ،به کوشححش امیر بانوی کریمی ،تهران :انتشححارات و چاپ دانشححگاه
تهران.1372 ،
 -26قا سمی ح سینی گنابادی ،شاه ا سماعیل نامه ،مقدمه و ت صحیح و تح شیه جعفر شجاع کیهانی ،تهران:
فرهنگستان زبان و ادب فارسی.1387 ،
 -27قمی ،شححیخ عباس ،مفاتیح الجنان ،ترجمه الهی قمشححهای ،چ دوم ،قم :بنیاد فرهنگی امام مهدی(عج)،
.1373
 -28گلچین معانی ،احمد ،تذکرۀ پیمانه ،مشهد :انتشارات دانشگاه مشهد.1359 ،
 -29مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار ،تهران :دار الکتب االسالمیه.1377 ،
 -30محجوب،محمدجعفر« ،ساقینامه-مغنّینامه»،سخن،سال یازدهم،ش ،1صص.1339 ،79-69
 -31مقیسه ،محمدحسن« ،درونمایه ساقینامهها» ،بهارستان سخن ،سال نهم ،ش  ،22صص ،160 -141
.1392
 -32مالهادی سبزواری ،دیوان ،تهران :کتابفروشی محمودی ،بی تا.
 -33نظامی گنجوی ،الیاسبنیوسف ،شرفنامه ،تصحیح بهروز ثروتیان ،تهران :توس.1368 ،
 -34نوعی خبوشححانی ،دیوان ،گردآوری و تصحححیح امیرحسححین ذاکرزاده ،به کوشححش احمد کرمی ،تهران:
انتشارات ما.1374 ،
 -35والیۀ قاجار «حسن جهان خانم» ،دیوان ،به کوشش احمد کرمی ،تهران :انتشارات ما.1380 ،

