
 

  اي شناسي اليه قرن دهم با تكيه بر سبكهاي  بررسي تغييرات سبكي مشهورترين ساقي نامه
  1ليال الهيان
  2ليال ميرزايي

  :چكيده
شروع شد  اما پس ازمثنـوي  سـاقي   ساقي نامه از انواع شعر غنايي است كه به طور رسمي از نظامي گنجوي در قرن ششم 

مضمون  از آغاز قرن دهم تفاوتهاي اساسي در قالب،.نامة  حافظ  رواج و  كم كم در  ديوان  بسياري از شاعران  حضور يافت
در اين پژوهش  دو ساقي نامه ي ممتاز اين عصر كـه در ايـن   .،شيوة استفاده از شگردهاي ادبي و به طور كلي سبك آن رخ داد

اليه بررسي  (انتخاب شده و با تكيه بر سبك شناسي   پيشنهادي در كتاب سبك شناسي دكتر فتوحياند  نقشي بسزا داشته تغيير
برجسته آنها در مقايسه هاي  مشخصه) واژگاني،تحليل نحوي،تحليل معنا شناختي و كاربرد شناختياي يعني تحليل آوايي، تحليل

در .آشـكار گـردد  هـا   گردد تا سهم و نقش هر كدام  در تغيير سبك ساقي نامه مي حليلقرن نهم  بررسي و ت هاي  با  ساقي نامه
نتيجة بررسيهاي ذكر شده سير تحول اين گونه از شعر وتاثيرات سياسي، فرهنگي واجتماعي بر آن به تصـوير كشـيده خواهـد    

 .شد
 ساقي نامه، سبك شناسي، قرن دهم :كليدي گانواژ

  ديباچه 
» مطـرب «و » ساقي«،»مي«كند و با وصفهاي مختلف از  كه شاعر در آن ساقي را خطاب مي ساقي نامه شعري است

سـاقي نامـه را نظـم    )سي ويك:1363( فخر الزماني قزويني.كند گويدو مي طلب مي خويش سخن ميهاي  با او از انديشه
ي نامـه را مثنـوي اي در   نيز سـاق  )1366:619(صفا .داند كه در قالب مثنوي و بحر متقارب سروده شود  مخصوصي مي

شمارد؛با اين اوصاف در سير تحول اين گونه شعر تغيير قالب شـعري را   بحر متقارب مثمن مقصور يا محذوف بر مي
  .شاهديم

الـدين اسعدگركانيدانسـته كـه در فرهنگهـا      اي از فخر را ابيات پراكندهها  آغازين ساقي نامه)79-1339:69(محجوب  
  ):به معني تاريكي و تيرگي(هنگ رشيدي ذيل واژة وروغباقي مانده است مانند فر

  

  كه از دل برد زنگ وز جان وروغ  بيا ساقي آن آب آتش فروز
  )1459ص (                                                                                   

  ):در معني زاينده رود(و در فرهنگ جهانگيري ذيل واژة  زنده
  

  كه ريزم زهر ديده صد زنده رود  بياو بيار آن سرودمغني 
                                                                                 )2/126(  

  

البته (شود ابياتي از نظامي گنجوي است كه در اسكندر نامه  آنچه بيش از اين ابيات آغاز گر ساقي نامه شناخته مي
هاي امير خسـرو دهلوي،خواجـوي كرمـاني وبـه      هاي مستقل در مثنوي سپس ساقي نامه.آمده است)نه به طور مستقل

امـا  .اند نامة حافظ جلوه يافت، تا جايي كه برخي او را به نا صواب مبدع ساقي نامه سرايي دانسته طور رسمي با ساقي
-1339:69محجوب،( اند دين اسعد گرگاني دانستهال به يقين حافظ  را در اين شيوه متأثر از نظامي و نظامي متأثر از فخر 

 اين شيوه با حافظ نمود و رسميت بيشتري يافت و تـا دورة صـفويه هـم بـه همـان شـيوة حـافظ ادامـه يافـت         . )79
  .)2:1379/84:صفا،(

 دهد ودر قالب در خواستها و تمناهـايي از او ماننـد گردانـدن    نامه شاعر ساقي يا مغني را خطاب قرار مي در ساقي
تـرين اشـعار فارسـي     تـرين  و سـوزناك   اين اشعار كه از لطيف؛ نشيند باده و خواندن سرودي ديگر با او به سخن مي

                                                            

  l_elahiyan@yahoo.com                                         مركزي تهران واحد اسالمي آزاد دانشگاه فارسي دبيات ا و زبان دكتري دانشجويـ 1
   lila.mirzaie@gmail.com                                                                          رودهن واحد اسالمي آزاد دانشگاه دكتري دانشجويـ 2



 95/   اي    شناسي اليه هاي قرن دهم با تكيه بر سبك بررسي تغييرات سبكي مشهورترين ساقي نامه

هـاي خيـامي چـون اغتنـام فرصـت و دريـافتن دم ،گـذر سـريع          هستند به بيان مسايل فلسـفي نزديـك بـه انديشـه    
اي او را از  خواهد با آوردن شراب لحظه ي ميپردازدو با ياداوري تلخي مصايب اجتماعي از ساق عمروگذرايي دنيا مي

ترين دوران حيات اجتمـاعي ايرانيـان    نامه در سخت شكوفايي ساقي)1381:259شميسا،(محنت اين خردورزي دور سازد
هـاي فلسـفي اسـت كـه      شايد به سبب همين امكان يعني مجال واگوية شكوههايي از بد سگالي دنيا و فـوج انديشـه  

آمد؛در عين حال آگاهي شاعر را از  شرايط زمانه و آالم اجتماع  به رخ   در قالب شعر  فراهم مي فرصت بيان آنها تنها
ها  دارد كنار گذاشته شد و تـا   كشد؛اين نكته در خور تأمل است كه رباعي  كه فضاي اندكي براي بيان اين انديشه مي

پـردازي   مثنوي كه محمل مناسـبي بـراي سـخن   ) بند بند و تركيب مانند ترجيع(يافتن قالبي مناسب تر براي اين مفاهيم
تـوان   بـا ايـن  اوصـاف مـي    . گـذارد انتخـاب شـد    است و دست شاعر را در پروردن سخن و شرح جزييات باز مـي 

طرح منطقي اين دو نيز گاه شـبيه بـه هـم است؛سـاختاري     .  ها را صورت تفصيلي رباعيات به حساب آورد نامه ساقي
هاي بعدي به ويژه عصر  براي گستردن مفاهيم از تلميح به داستانهاي اساطيري و در دوره  شبه استداللي و منطقي كه

همچنين گاه در موضوعاتي چون اغتنام فرصت،ياد كرد اوصاف مـي،  . طلبد هاي مذهبي  استمداد مي صفوي از  چهره
با خمريه در همين بيان مفاهيم  نامه اساس تفاوت ساقي. )1389:83پارسا ومظهري،(مرگ انديشي و حيرت با هم مشتركند

فلسفي و انديشگاني است در حالي كه خمريه صرفا عاشقانه است؛البته در سير تحول اين نوع  شاهد آنيم كه در قرن 
آميزد حتي در بيان شكايت از روزگار و كج رفتاريهاي آن كه به ظاهر سنخيتي  دهم به شدت با مفاهيم عرفاني در مي

بيـان  ...و ساقي و عرفان در اين آثار اگر چه با نمادهايي چون مي.ارد اين دو با هم امتزاج يافته اندبا مفاهيم عرفاني ند
هـاي دورة وقـوع گـاه     نامـه  در سـاقي .گردد اما متأثر از حكومت صفويان رنگ و بوي مذهبي آن بسيار قوي است مي

توانـد نـاظر بـر كيفيـت حضـور       هـا مـي   نمونهاين  )1385:103(به باور جوكار. شود ويژگيهاي وقوعي در آنها ديده مي
  .اصحاب مي و ميخانه در آن روزگار و در مورد شاعران هندي گوياي حضور در بزم شاهان  آن ديار نيز باشد

هايي نزديك به عاشق و معشوق  ها همان شخصيتهاي مألوف ادبيات فارسي هستند و چهره شخصيتها در ساقي نامه
آميزد اين حكم باقي است اما فحواي كالم و گفتگوي ميان آنها از اين دست نيسـت   مي دارندحتي آنجا كه با مدح در

انـدتا قـالبي سـازگار بـا محتـوا بيابنـد؛نيز بـه همـين دليـل           و به همين علت ازغزل يا هر قالب ديگري چشم پوشيده
بنـد و تركيـب بنـد را بـه      ترجيعشود اما در گذر زمان به ويژه در قرن دهم قالبهاي  نامه در قالب مثنوي آغاز مي ساقي

در محتوا نيز به سبب رنـگ بـاختن بـازار    .جويند يابند و از هر دو بهره مي تر مي لحاظ شكل و ظرفيتهاي بيان مناسب
هـر چنـد   .گردد قصيده و پس از ابداعات حافظ در نوع بيان و قالب مدح،  ساقي نامه نيز كم كم محمل بيان مدح مي

يابـد؛ متناسـب بـا     شود اما مدح اينچنيني در قرن دهـم رواج بيشـتري مـي    حافظ هم ديده مينامة  اين مسأله در ساقي
شده و گـاه حتـي    گفته مي) ع(اقتضائات حكومت صفويه مدح شاه يا وزير با ا رجاع به امامان شيعه به ويژه امام علي

ارنـد كـه در هـر كـدام موضـوعات      ها بخشهاي مختلفي د نامه معموال ساقي.شده است تنها به مدح امامان پرداخته مي
در آغاز مناجاتهاي پر سـوز   )مانند رضي الدين آرتيماني(نامه سرايان قرن دهم   برخي  از ساقي. شود مختلفي بيان مي

نعت  دهد؛ اند كه سوگندهاي درون آن گرايشات مذهبي شاعر و جامعه را نشان مي و سوگندهاي بسيار شاعرانه آورده
اي،وصف معشوق، بيان پند و اندرزو حكمت و اخالق، وصف سـاقي   همان اصطالحات ميخانه و اوليا با) ص(پيامبر

انتقاد از مردم  ، شكوه از بي اعتباري دنيا و گله از روزگار،...و مي و ميخانه يا بهار و صبح ،اسباب و آالت موسيقي و
وروانشناختي شـاعر و نگـاه او را    هاي روحي روزگار، ناصح و زاهد و عقل و فلك و دگرگونيهاي زمانه كه خصيصه

نامه ،يا تمثيل و حكايت همه از موضوعاتي اسـت كـه در    دهد،همچنين وصف الحال و وصيت اش نشان مي به جامعه
نامه موضوع همةقالبهاي شعري از قصيده و غـزل تـا ربـاعي و     رسد ساقي به نظر مي.شد ها بدان پرداخته مي نامه ساقي

اي هوشمندانه پـس   رسد شاعران قرن دهم در مجاهده به نظر مي. )1355:577چيان، زرين(ستقطعه را در خود گنجانده ا
از درك ضرورت تغيير قالب متناسب با تغيير موضوعات وموتيفهاي شعر فارسي درحال آزمون و خطـا بـراي يـافتن    

بايد توجه . اند كرده ايت نميو ديگر به قراردادهاي موضوعي قالبها كفاند  قالبي مناسب براي بيان اين موضوعات بوده
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در قـرن دهـم هنـوز جريـان     . داشت كه اولين عامل تغيير در موضوع كلي شعر در هر دوره تحوالت اجتماعي است
اي و همزمان با حكومت صـفويه بـا گرايشـات مـذهبي حضـور داشـته        عرفان و تصوف با همان اصطالحات ميخانه

فته ايرانيان كه به دست مغـول بـه بـاد رفـت و تـا قرنهـا خـاطر        است؛از طرفي خاطرة تلخ قدرت وجالل از دست ر
آزرد در اين اشعار پيداست بـه همـين دليـل ايـن      سياسي پس از آن مي –انديشمندان و شاعران را از تبعات فرهنگي 
 بيانند همچنين معموال ابيات با افعال امر خطاب به ساقي ما. اي همراه است موضوعات  با بسامد باالي واژگان ميخانه

شود به همراه اوزان پر شور به شعر پويـايي   اين  لحن خطابي كه در هر مصرع به كرات تكرار مي.با بده همراه است 
ها شبيه به آثار حماسـي ومحتـوا    بخشد؛به ديگر سخن ساختار نحوي و نوع چينش اركان جمله و  حسي حماسي مي

رسد نگاه موشكافانة سـبك شـناختي     گيها ومقدمات به نظر ميبا  اين ويژ )1385:102جوكار،(غير حماسي و بزمي است
ها زواياي پنهان و مغفول ماندة اين دوره از شعر فارسي را اندكي بـر   نامه به سير تحول و ويژگيهاي هر يك از  ساقي

  .ما روشن خواهد كرد

  روش بررسي سبك شناختي متون
. نوشـتة فتـوحي اسـت   » سـبك شناسـي  «انـد برگرفتـه از    ها برگزيـده  نامه براي بررسي ساقيروشي كه نگارندگان 

در روش پيشنهادي خود سبك را  در پنج سطح آوايي، واژگـاني، نحـوي، بالغـي و ايـدئولوژيكي  در     )1390(فتوحي
بي آنكه نام خاصي بـر   )1384(پيشتر از فتوحي، شميسا . خور بررسي دانسته و به شرح مبسوط هر يك پرداخته است

سطح را معرفي  كرده وآن را  راه مناسبي براي گشودن رموز متن دانسته است اما شميسا در مقـام   آن نهد همين پنج 
از سويي در فاصلة ميان  اولين چاپ كليات سبك شناسي،  ؛معرفي ، اطالعات آغازين مورد نياز را عرضه كرده است

تر طي كردنـد؛با ايـن    را با سرعتي افزو پژوهشهاي سبك شناختي و دانشهاي پيرامون آن مانند زبانشناسي سير تكامل
ه اسـت          اوصاف كتاب فتوحي كامـل  بـا بررسـي پـنج     .تـر و ميـزان اسـتمداد  او از ايـن دانشـها نيـز در خـور توجـ

ايـن روش ،كشـف و   .شـود  هاي برجستة سبك و نقش و ارزش آنها در هر اليه جداگانه مشـخص مـي   مشخصه«اليه
سازد؛زيرا سهم و نقش هر زبان در شـكل دادن بـه    تر مي حتواي آن را آسانهاي صوري متن با م تفسير پيوند مشخصه

  )1390:238فتوحي،(.»شود  سبك به روشني نشان داده مي
شود نحوة  به خدمت گرفتن واحدهاي آوايي چه بـه صـورت    كه سطح موسيقايي متن هم دانسته مي:تحليل آوايي

شيوة تلفظ زبان به گونه اي كه به صورت يك برجسـتگي  وزن و آهنگ است ، چه به صورت الگوهاي صوتي و چه 
جغرافيايي،تـاريخي،  در تحليل اين اليـه بايـد متغيرهـاي    .هادر معنا نيز تأثير دارند بي شك اين مؤلفه؛زباني تلقي گردد

ختي ر زيبايي شـنا بسياري از صنايع بديعي ما گرچه از منظ )245-244:همان( .فيزيولوژيكي و جنسيتي را در نظر داشت
همچنين توجه به ويژگيهاي وزنـي و  .اند اما بر اساس اهميت نقش آوايي متن ادبي شكل گرفتهاند  به اين امر نگريسته

  .عروضي در همين بخش در خور بررسي است
ازآنجـا كـه مايـة    . ترين  بخش تحليل سبكي توجه به گزينشهاي معنادار و جهتمند واژگاني اسـت  مهم :تحليل واژگاني

ميزان استفاده از واژگـان  .متن ادبي واژه  است  در بررسي سبكي اثر بايد  به بسامد كاربرد آنها توجه داشتاصلي هر 
تواند  بـا   اي و صريح يا ضمني مي دار يا بي نشان،عادي يا ابداعي، رسمي يا محاوره حسي يا ذهني،عام يا خاص،نشان
عـالوه بـر ويژگيهـاي     )از هر يك كه ذكـر شـد  ( ر متنهاي مسلط ب شناخت نوع واژه.اهداف خاصي كم يا زياد گردد

  )266-250:براي توضيحات بيشتر رك همان( .ها و جهانبيني نويسنده است سبكي نقبي به انديشه
، گـزينش زمـان، كيفيـت نظـم     ..) ساده،مركب،پيچيده و( ها و ساختمان آنها بررسي كيفيت ساخت جمله :تحليل نحوي

خبر،امر،پرسـش  (،نقش معنايي آنهـا ..)همپايگي،وابستگي و(ها  ،شيوة ايفاي نقش جمله ها ها در جمله، طول جمله واژه
البته بسامد باالي ساخت نحوي و توجه به شم زباني كـاربران بـومي در   .شوند همه در  تحليل نحوي بررسي مي...)و

خت سـپس هنجـار گريزيهـاي    به همين دليل ابتدا بايد نحو پايه را به خوبي شنا.بررسي اين سطح بسيار اهميت دارد
  )271و268:همان(.متن را از آن بررسي نمود
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اين بخش بـه ميـزان   .شود اساس ادبيت يك متن با شگردهاي بالغي و صورتهاي مجازي آن شناخته مي :تحليل بالغي
طيف وسيعي از بررسيهاي ادبي ماننـدعروض  .زيادي به شخص نويسنده،سبك او و فرديت او در اثرش مربوط است

اين اليه تا بـدان جـا اهميـت دارد كـه بـا نظـر بـه        ؛شود افيه،صنايع بديعي،معاني و بيان در  اين بخش بررسي ميو ق
توان براي متون سبكي آيرونيك،تشبيهي،تمثيلي يـا نمـادگرا قائـل     رويكرد غالب نويسنده به يكي از صنايع بالغي مي

ي آنها با كليتي نظم يافته با اين رويكردها متن خـود را  نويسنده با گزينشي خاص از ميان صنابع بديعي و همنواي. شد
  .شود بخشي از ابداع  و يگانگي متن با اين معيار سنجيده مي. سازد منفرد مي

دهـد و از آن شـكل    سطوح مختلف زبان حامل ايدئولوژي استو خود به ايدئولوژي شـكل مـي   :تحليل الية ايدئولوژيك
ت نويسنده،ارزشها،باورها ،احساسات و داوريهاي وي دربارة امور اسـت  متن شكل صوري ذهنيت وشخصي.پذيرد مي

چـه  .و از اين روي با ويژگيهاي  فكري و وضعيت اجتماعي نويسنده و نگاه نويسنده به آنها رابطه اي تنگاتنـگ دارد 
سـيطره   ..كند وبـر همـة سـطوح كـالم ،آواهـا و واژگـان و نحـو و        گفتن و چگونه گفتن همه را ايدئولوژي تعيين مي

  )345:همان(.حتي نوع و ميزان صنايع بالغي با توجه به آن متغير است.دارد
ها،تالش شده است در تحليل اشعار براين اساس آشنايي بيشتر با آنها صورت  با معرفي بسيار موجز هريك از اليه

 .پذيرد تا از تكرار مباحث نظري صرف پرهيز گردد
صورتهاي زيباشـناختي   و موسيقي كالم يلفظي، بديعهاي  آرايه ا استفاده ازشاعردر الية آوايي زبان براي ساخت ب

  اند                                                                    اين عوامل چند دسته.سازد اي مي برجسته
به همين دليل تمام ترفندهاي لفظي و حتـي قافيـه و    ؛رسد عامل اصلي در موسيقي شعر تكرار است مي به نظر :تكرار

مختلـف تكـرار   هـاي   از شـيوه  دين و وحشيرضي ال )21: 1391وحيديان كاميار، ( .آيد مي وزن بر اساس تكرار به وجود
صنايع بديعي كه اساس آنها تكرار است نيـز در همـين گـروه    .براي غني تر ساختن موسيقي شعر خود بهره گرفته اند

كنـد و   كنند اما از نظر طنين آوايي كه ايجـاد مـي   تكرار كامل يك واژه را اگر چه در اليةواژگاني بررسي مي.دگنجن مي
هر دو ساقي نامة مورد بحث،  .شود بخشد در اينجا بررسي مي نوعي سمت و  سوي موسيقايي  خاص به كليت آن مي

  :داراي بسامد باالي تكرار يك واژه در يك بيت اند
  

  برآرد سبو از دل آواز هو        چون ريزيش در سبو ميي ده كه 
  15رضي الدين،                                                                                               

  

به ويژه دراين بيت انتخاب واژه اي كه همخوان ش در آن تكرار شده در كنارتكرار همخوان برجسـتگي آوايـي را   
  : كند دو چندان مي

  لب شيشه تبخاله از تب زند      از آن مي كه چون شيشه بر لب زند   
  20رضي الدين،                                    

  

 هم عهد در او سود و زيان همه عالم                    
  

  سود است است و نه وين طرفه كه در وي نه زيان 
6وحشي،    

در بيشتر اين ابيات تكرار واژگاني با تكرار همخواني مانند يكي از همخوانهاي واژة تكرار شونده  بـار موسـيقايي   
  .   كشند شعر را بر دوش مي

  

  اين ميكده وقف است و سبيل است شرابش        بر جمله صاليي ز كران تا به كران زن
  14وحشي،

  

در ميان حدود سي و هشت بيـت سـاقي نامـة رضـي الـدين و      ) دهاي سوگنازبهصرف نظر ( از اين دست تكرار 
بيت كمتر از مثنوي رضـي الـدين اسـت و اسـاس      32با توجه به اينكه ترجيع بند وحشي (بيست و سه بيت وحشي 

ديگـرداراي   هـاي   سدههاي  شود؛ در حالي كه در ساقي نامه مي ديده) ترجيع بند به طور كل بر تكرار نهاده شده است
  .ندنيست ه  تكراربا چنين بسامدياين گون
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تكرار واژه اي از مصرع دوم بيت اول در مصـرع اول   توان ديد ي الدين ميدر شعر رض كه نوع ديگري از تكرار را
ميان ابيات  از اين شيوه براي ايجاد پيوند  رسد وي مي به نظر است؛) گاه به صورت رد العجز الي الصدر( بيت بعدي

كـه در آن هـر بنـد داراي قافيـه و گـاه      ( در حالي كه وحشي به دليل انتخاب قالب ترجيع بند مثنوي بهره برده است؛
الب توجه خود را از اين نوع تكرار بي نياز ديده است؛ نكتة ج) شود مي رديف است و يك بيت در ميان بندها تكرار

بسـامد  ثنوي است نيز اين شگرد براي پيوستگي ابيـات چنـدان   هاي پيش با اينكه در قالب م سدههاي  آنكه ساقي نامه
  :در مثنوي رضي الدين هايي از آن نمونه.دبااليي ندار

  

  به اين عالم ار آشنايي كني            زخود بگذري و خدايي كني
  م خداـيني به چشـكني خاك ميخانه گر توتيا             خدا را بب

  50-49.ب                                                                          
  

  مغني سحر شد خروشي برآر          زخامان افسرده جوشي برآر
  دم           خراب مي و ساغر و شاهدمـحبت زاهـردة صـه افسـك

  97-96.ب                                                                                        
  

تكراري در آغاز ابيات پي در پي بـه  هاي  شيوة ديگر تكرار كه در هر دو ساقي نامه بسامد بااليي دارد، آوردن كلمه
بيست منظور ساختن نوعي ابيات موقوف المعاني است كه در ترجيع بند وحشي پانزده بار و در مثنوي رضي الدين   

شود و بيت هفتم  مي سوگند آغاز»به«ششم مثنوي رضي الدين با براي مثال ابيات دوم تا . شده استاستفاده بار و سه 
شود وقتي هنوز خواننده سـوگندهاي پيشـين را در اثـر     مي آغاز همچنين دو بيت بعد نيزچنين  جواب سوگند است؛
ـ . تكرار در ذهن دارد ان همچنين شروع ابيات شانزده تا بيست و سه نيز با از آن مي است و شاعر اين شگرد را تا پاي

  .كند مي همچون حلقه هايي براي اتصال زنجيرة مثنوي گه گاه رعايت
آورد؛  مـي  رساند كه يك بيت را با اندك تغييري پس از چند بيت دوبـاره  مي رضي الدين كار را در تكرار به جايي

  :شود مي ديگر كمترديدههاي  آنچه در ساقي نامه
  دل آواز هوميي ده كه چون ريزيش در سبو       برآرد سبو از 

  15.ب                                                                                             
  از آن مي كه چون ريزيش در سبو      برآرد سبو از دل آواز هو

   22.ب                                                                                              
  

  .هاي ديگر در خور بررسي است البته اين ابيات همزمان ويژگيهاي ديگري دارند كه در اليه
تمام آنچه در اين زمينه ذكر شد با چشم پوشي از رديف هايي بود كه از تأثير آن در انسجام متن آگاهيم و گـاه در  

 75بيت مثنوي رضـي الـدين و    71 ؛نمايد مي دانخورد و تأثير را دو چن مي دو بيت پياپي نيز رديف تكراري به چشم
  .گردد مي اما به ناچار از آوردن مثال چشم پوشي،بيت ترجيع بند وحشي داري رديف است

در قافيـه  هـا   بسامد جناس در شعر هر دو شاعر باالست با اين تفاوت كه در مثنوي رضي الدين اغلب جنـاس  :جناس
جناس در جايگاهي غير از قافيه قرار  9جناس موجود در ساقي نامة او تنها  68شود؛ به طوري كه از ميان  مي مشاهده

شعر است چرا كه چشم و گوش هـر دو  هاي  توجه به زيبايي ذاتي كلمات در قافيه بيشتر از ديگر قسمت« دارد؛ زيرا
و همين فرصتي كه  رسند كه چندان شتابي ندارند و نمي خواهند به زودي از آن بگذرند مي در اين ناحيه به نقطه اي

صـرف   –شود كه به زيبايي ذاتي و فيزيكـي كلمـات    مي آورند باعث مي ذهن و گوش و چشم در اين نقطه به دست
قافيـه هـر   هـاي   بنابر اين، تكرار حروف در پايـان واژه . )86: 1368شفيعي كدكني،(» بيشتر توجه كنند -نظر از معاني آنها

در . اسـت  رضي الدين از اين امكان بهرة بسيار برده. بخشد مي باشد، به شعر انسجامچند در دو واژه با دو معني آمده 
را بسـيار غنـي   جنبـة موسـيقايي شـعر    كـه  )نه در جايگاه قافيـه ( جناس به كار رفته 77ترجيع بند وحشي نيز حدود 

  . ده استگردان
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امد كمتـري دارنـد، نقـش آنهـا در     در اين ميان برخي ابيات از دو يا چند نوع جناس برخوردارند كه هر چنـد بسـ  
  :موسيقي شعر و ماندگاري آن در ذهن شنونده  چشمگير است

  فرو رفته اشك و فرا رفته آه        كه باشند بر دعوي ما گواه
  133. رضي الدين، ب             

  

  روان پاك سازيم از آب تاك        كه آلودة كفر و دين است پاك
  140.رضي الدين، ب        

  :توان يافت مي ديگر آنكه گاه جناس را در ذوقافيتين
  

  بگرييم يكدم چو باران به هم        كه اينك فتاديم ياران ز هم
  72. ب         

  :و گاه با قافية مياني همراه است
  از آن مي حالل است در كيش ما          كه هستي وبال است در پيش ما

  ارج مقام است در سير ماـكه خ     ت بر غير ما      ـي حرام اسـاز آن م
    46-47.ب

  

در  آوردن جنـاس  ردي ديگـر در پيونـد ابيـات   شـگ  امـا  جناس در محور افقي ابيات بود؛ آنچه گفته شد مربوط به
  :بسيار گوشنواز است  28و  27هاي  ايان مصرع اول بيت؛ براي مثال هوش و گوش در پمحور عمودي شعر است

  دـگر آيـباب جـوي كـس بـفـزد به در گوش       از راه نآن نغمه كه چون شعله فرو
  آن نغمه كه چون گام نهد بر گذر هوش           جان رقص كنان بر سر آن رهگذر آيد

  

  :توان مشاهده كرد مي همين ويژگي را در بيت دو و سه مثنوي رضي الدين نيز
  

  فرود انماا             كه آمد به شأنش ـريـبـة كـجـش لـه دردي كــب
  كوثر به شاه نجف است او را صدف          به ساقي به دري كه عرش

  

كـه  ( اند شود يا اين تكرارها را با فاصلة بيت يا ابياتي آورده مي پيشينيان يا كمتر ديدههاي  اين ويژگي در ساقي نامه
  :گونه آن را به كار گرفته است؛ براي مثال حافظ اين )ديگر ويژگي موقوف المعاني جلوه دادن ابيات را ندارد

  

ــال آورد ــه ح ــي ك ــاقي آن م ــا س  بي
  

 كرامــــت فزايــــد كمــــال آورد   
 

 بــه مــن ده كــه بــس بــي دل افتــاده ام
  

 وزين هـر دو بـي حاصـل افتـاده ام     
  

 بيا ساقي آن مي كـه عكسـش ز جـام
  

ــام    ــتد پي ــم فرس ــرو و ج ــه كيخس  ب
  

 بـــده تـــا بگـــويم بـــه آواز نـــي
  

ــاووس   ــود و ك ــه جمشــيد كــي ب  ك
  

  

گيري سبك اين شـاعران بسـيار    ن ويژگي زباني در شكلدر پايان ذكر اين نكته ضروري است كه بهره گيري از اي
لفظي آشكارا عمد دارد نيز تا به اين هاي  حتي حافظ كه در استفاده از زيبايي. كند مي پررنگ تر از شاعران پيش جلوه

ويژه كـه حضـور ايـن     هشود؛ ب مي جناس در آن يافت 24ا حدود اندازه از جناس در ساقي نامة خود بهره نبرده و تنه
  .شود مي مورد ديده 10عنصردر قافيه در 

آنان بر هاي  هر دو شاعر از اين امكان زباني به وفور بهره برده اند؛ گويي اساس ساقي نامه:واج آرايي و هم صدايي
ابيات به شكلي يعني يا تكرار يك صـامت، تكـرار   تكرار آوايي مجزا در هر بيت بنا شده است؛ به طوري كه در همة 

  .خورد مي يك مصوت يا حتي تكرار چند صامت و مصوت به چشم
  ):ب، س ص) (ز، ش( تكرار صامت

  

  زان زخمه كه بي حوصله از شحنه هراسد         خنجر كش و زخمش به دل بي جگران زن
  11. وحشي، ب                                                                                            
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  صبوح است ساقي برو مي بيار      فتوح است مطرب دف و ني بيار
            93. رضي الدين، ب                                                      
  

  :)د، ر، آ، و) (ب، س، آ، و(صوتتكرار چند صامت و م
  

  ود استــود و نبـر بـش هـويندة آاليـساقي بده آن باده كه اكسير وجود است            ش
  1. وحشي، ب           

  

  وــــبو از دل آواز هـرآرد سـاز آن مي كه چون ريزيش در سبو         ب
  22. رضي الدين، ب                                                        

  

به طـوري كـه   . از بسامد بيشتري برخوردار است» آ« بلند، تكرار مصوتهاي  در هر دو ساقي نامه از ميان مصوت
بي ترديد در القـاي لحـن    رسد و به گوش مي بيت 67بيت و در مثنوي وحشي در 115در ساقي نامة رضي الدين در 

تـوان مشـاهده كـرد بـراي      مي ديگر نيزهاي  در ساقي نامه بسامد باال راهمين . حماسي به ساقي نامه تأثير فراوان دارد
ـ   مـي  به نظررسد؛ بيت  به گوش مي 58بيت از  45در » آ« مثال در مثنوي حافظ نيز تكرار مصوت  ن امرخـود  رسـد اي

 ي بـا قالـب   ايتأثير ناخودآگاه آن در ساقي نامه ه ،انتخاب وزن و قالب حماسي بوده است آگاه يا ناخودآگاه، به سبب
در قافيـه،  » آ«ويژه ه كشيده بهاي  رساند، آمدن مصوت مي آنچه به اين لحن حماسي ياري. ترجيع بند نيز ديدني است

رديـف داراي   6باشـد كـه از آن ميـان     مي بند وحشي داراي رديف 12بند از  8رديف يا پيش از آنهاست؛ براي مثال 
بند داراي مصـوت   2در چهار بند باقيمانده . دارد» ي« ف مصوت ردي 2و » آ« رديف مصوت 4: مصوت كشيده است

  .است» ي «بند داراي مصوت  2و » آ«

  :اليةواژگاني
هاي تداعي كنندة همسو را در يـك محـيط    دهد زيرا واژه نمايشهاي واژگاني در شعر را گاه تناسبهاي آن نشان مي

شود، تناسب اسـت؛   مي كه در اين دو ساقي نامه مشاهده يكي از بيشترين و اصلي ترين صنايعياتفاقا . آورد جمع مي
. بيت فاقـد ايـن صـنعت اسـت     69بيت مثنوي  157بيت و از ميان  15بيت ترجيع بند تنها  125به طوري كه از ميان 

  :داراي تناسب در يك بيت اغلب دو و گاه بيش از آن استهاي  تعداد واژه
  بار محنت، بكش باده ايچه درماندة دلق و سجاده اي           مكش 

  106. رضي الدين، ب          
  

  بسوزان كتاب و بشويان ورق           قلم بشكن و دور افكن سبق 
  114. همان، ب             

  :شود مي گاه نيز در يك بيت دو گروه تناسب ديده
  

  ر ما مكنـبث فقيهان ـحديز قطره سخن پيش دريا مكن       
  107. همان، ب      

  

  برآرد منصورسر  دار اناالحقساقي بده آن مي كه ز جان شور برآرد          بر 
  1. وحشي، ب          

  

خورد بدين معني كه يكي از واژگان بيتي با وازه اي از بيـت   مي در محور عمودي ابيات نيز نوعي تناسب به چشم
 شود و ادامه مي تناسب از بيتي به بيت ديگر كشيدهسازد و به اين شكل در ضمن حفظ رابطة ابيات،  مي بعدي تناسب

  :يابد مي
 گر خدمت خنزير كند امر چـه تـدبير

  

 گيرم ره خدمت كه طريق دگـرم نيسـت   
 

 شيخي پس صد چله پي دختـر ترسـا
  

 آن كرد از او غيرت دين بيشـترم نيسـت   
 

61-60. همان، ب     
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 ز قطره سخن پيش دريـا مكـن
  

ــا مكــن   ــر م ــان ب  حــديث فقيه
 

 مكن قصة زاهدان هـيچ گـوش
  

 قدح تا تـواني بنوشـان و نـوش    
 

108-107.رضي الدين، ب     
  

متناسب هاي  توان مشاهده كرد، چه در تعداد واژه مي پيشين نيزهاي  همين شيوة استفاده از تناسب را در ساقي نامه
  :مثال از مثنوي حافظ. اشعار به كار رفته در محور افقيهاي  با يكديگر در محور افقي ابيات و چه در تناسب

  

 همـان منــزل اسـت ايــن جهـان خــراب
  

ــياب    ــوان افراس ــت اي ــده س ــه دي  ك
 

ــران لشكركشـــــش ــا راي پيـــ  كجـــ
  

 كجا شـيده آن تـرك خنجـر كشـش     
 

11-10.ب   
  

هاي پيش از اين در واژگان تخصصي تصوف مشتركند  اما در بقيـة مـوارد    نامه اينجاست كه تناسبها در ساقي نكته
اي و شفاف است به همين دليل اقبال كلي به آنهـا   هاحسي است ،گاه  از دايرة واژگاني محاوره    نامه واژه ساقي اين دو

هاي پيشين به شدت از زبان محـاوره گريـزان اسـت،واژگان تيـره در آنهـا       نامه بيشتر است در حاليكه تناسبهاي ساقي
  .اند ها بيشتر ضمني اما نشان داروذهني بيشتر است،واژه

  

  ان دود برآيدـه زجـه برآرد كـان نغمـك          كو مطرب خوش نغمه كه آتش اثر آيد
   25وحشي بافقي،ب                                                                                           

  

اگـر  ( تضـاد  61و در مثنـوي   60در ترجيـع بنـد   . .كنـد  تضادها نيز الية واژگاني شعر  را بـه خـوبي معرفـي مـي    
شيوة وحشي در اين ابيات سادگي اعضاي هر مجموعـه  . شود مي ديده) را نيز در اين مجموعه بگنجانيمها  پارادوكس

دهنـد؛ حتـي از امـور انتزاعـي يـا       مي است؛ بدين معنا كه عناصر بسيار محسوس  و ملموس طرفين تضاد را تشكيل
  .ري به انديشيدن دارند، كمتر استفاده شده استتضادهاي دور از ذهن كه نياز بيشت

  چون كاسه شكستيم نه پر ماند و نه خالي            بي كيسة بازار نه سود و نه زيانيم
  35. ب                                                                                         

  :و يا چند تضاد استفاده شده استديگر آنكه در ابيات داراي تضاد اغلب از د
  

  دشنام و دعا را بر ايشان دويي نه           شادي ز غم و زهر ز شكر نشناسند
  46. ب                                                                                           

  

برخي ابيات يكي از اعضاي تضاد را عضو مجموعة  البته در اين ابيات بسامد صنايع ديگر كمتر است؛ اما شاعر در
  : در چند مجموعه سود جسته استها  هب قرار داده و به اين ترتيب از واژتكرار يا تناس

  مي خوردن ما عذر سخن كردن ما خواست           بر مست نگيرند سخن مردم هشيار
  77. ب                                                                                                     

  .مست در تضاد با هشيار و داراي تناسب با مي است
 تضاد انتزاعي و غير محسوس اما نزديك بـه ذهـن و قابـل دريافـت     24تضاد در مثنوي رضي الدين،  61در ميان 

  :باشد مي
  شر شر            مبدل به خير اندر او جملهـودگي بـاف زآلـي صـم

    24.ب                                                                                            
  

  :تضاد يك سوي انتزاعي و ذهني و سوي ديگر محسوس و عيني است 10از ميان ما بقي تضادها در 
  سياه            فغان از چنين زندگي آه آهها  سفيد و درونها  برون

  130. ب                                                                                         
  

شود، گاهي از زنجيرة در هم تنيده اي از تضاد يـا دو تضـاد در يـك بيـت نيـز       مي گونه كه در بيت باال ديده همان
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  . استفاده شده است
ايجاد زيبايي، بار درگير كردن ذهن خواننده با موضوع را نيـز بـر   اين دوره عالوه بر هاي  اين صنعت در ساقي نامه

پيشين از بسامد كمتري برخوردار بوده و بـه مـرور افـزايش    هاي  عهده دارد؛ گفتني است تعداد تضادها در ساقي نامه
و ) زمينهو شايد تكامل و پذيرش تدريجي انديشة مخاطب در اين ( يافته است؛ همين امر به تكامل تدريجي اين نوع

  .ورود آن به حوزة شريعت به مرور اشاره دارد كه به اين موضوع در الية ايدئولوژيك بيشتر خواهيم پرداخت

  الية نحوي
اشي از آنها بيشتر نهاي  و تفاوتاند  دو ساقي نامة مورد بحث از ديدگاه نحوي تا حدودي داراي خصايص مشترك

حشي بلند تر از وزن مثنوي رضي الدين است و همين امر براي مثال ، زيرا وزن انتخابي واختالف قالب و وزن است
جمله اي هم  7هر چند كه ابيات ( جمله اي در ترجيع بند وحشي باال باشد 4و 3باعث شده است كه  بسامد ابيات  

باعـث   همين تعداد جمله در يك بيت. جمله است 3يا  2؛ اما اغلب ابيات رضي الدين داراي )شود مي در آن مشاهده
رسـاند و وقـوعي بـودن شـعر در      مي كوتاه باشد و همين ويژگي به سادگي آن ياريهاي  شده كه ابيات، داراي جمله

  :كنار عوامل ديگر مرهون آن است
  من و تو، تو و من همه گم كنيم      بيا تا سري در سر خم كنيم

  30.رضي الدين، ب                
  

  شناسندــوانگر نـدانند و تــش نـز ياد          درويبي خود شده و برده وجود و عدم ا
  42.وحشي، ب

  

كمتري برخوردارنـد؛ يعنـي   هاي  پيش از قرن دهم بلند است و ابيات از تعداد جملههاي  طول جمله در ساقي نامه
با طول  در اين ميان حتي جمله هايي. جمله اي باالست 2شود و بسامد ابيات  مي جمله اي هم ديده 1هاي  حتي بيت

  .دهد مي نمايد و انتظار و تعليق را شكل مي شود كه شعر را از حيطة دريافت سريع دور مي چند بيت نيز ديده
  

ــنم... ــازي ك ــد را كارس ــا وج ــه ت  ك
  

ــازي كــنم   ــه رقــص آيــم و خرقــه ب  ب
 

ــيم و تخـــت ــال داراي ديهـ ــه اقبـ  بـ
  

ــت    ــرواني درخـ ــوة خسـ ــين ميـ  بهـ
 

ــان ــاه زمــ ــين پادشــ ــديو زمــ  خــ
  

ــت   ــرج دولـ ــه بـ ــامران  مـ ــه كـ  شـ
 

 كه تمكـين اورنـگ شـاهي از اوسـت
  

 تن آسـايش مـرغ و مـاهي از اوسـت     
 

36-34.حافظ، ب     
  

همپايه داراي هاي  وابسته و هم جملههاي  سبك هر دو ساقي نامة قرن دهم همپايه و وابسته است؛ يعني هم جمله
داراي بسامد است، اما رضـي الـدين اغلـب    بسامد است با اين تفاوت كه استفاده از واو عطف در ساقي نامة وحشي 

هـاي   امـا در دوره . آورد و واو عطف در ساقي نامة او اغلب محذوف است مي معطوف را بدون اين حرفهاي  جمله
تودرتو پيچيدگي جمله و معنا را در پـي  هاي  پيش سبك وابسته و متصل و تودرتو داراي بسامد است كه بويژه جمله

  :دهد مي ويندگان آن و اوضاع نابسامان سياسي و اجتماعي روزگار خبردارد و از ذهن پيچيدة گ
  

  آنجا كه صليب است نمودار سر دار             پايم شد و گم گشت و سراغي ز سرم نيست
  60. وحشي، ب                                                                                   

  

 فتــــوحبيـــا ســـاقي آن كيميـــاي
  

 كــه بــا گــنج قــارون عمــر نــوح      
 

ــاز ــايند ب ــت گش ــه روي ــا ب ــده ت  ب
  

ــر دراز  ــامراني و عمــــــ  در كــــــ
 

6-5. حافظ،ب     
  

مطابق با ترتيب اجزاي جمله در نحو زبان فارسي داراي بسامد اسـت و در اغلـب   هاي  در هر دو ساقي نامه جمله
كه البته در تأكيـد بـر انجـام كـار     (جايي فعل جمله جمله هايي كه اين چيدمان رعايت نشده است، نامرتبي در جابه 

كـه در نثـر امـروز هـر     ( يا دور افتادن اجزاي فعل مركب) كند مي امري و دعايي نقش مؤثري ايفاهاي  بويژه در جمله
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تـوان   مي حذف فعل هم داراي بسامد است كه اين دو گروه را نيز. خورد مي بيشتر به چشم) چند غلط اما رايج است
مرتب جاي داد؛ زيرا جا به جايي فعل در فهم جمله دشواري ايجاد نمي كند و ذهن به سرعت آن هاي  ة جملهدر زمر

  . نمايد؛ پيشينيان نيز در اين ويژگي با شاعران قرن دهم وجه اشتراك دارند مي را در جاي خود دريافت
  :مثال نظم دستوري اجزاي جمله

  

  دـب زنـخاله از تـه تبـيشـب شـل  از آن مي كه چون شيشه بر لب زند        
  20. رضي الدين، ب                                                                                      

  

  مرا با عدو عاقبت فرصتست            كه از آسمان مژدة نصرتست
    44.حافظ، ب                                                                                

  :مثال جابه جايي در اجزاي جمله  
  

  ور كنـش طـن آتـاي مــراپـكه خاكم گل از آب انگور كن         س
  10. رضي الدين، ب          

  

  ف كن حال هاـي كشـدل ه داناـب         ها  به جاي سكندر بمان سال
  40. حافظ، ب     

  

مورد بحث قرن دهم، وجوه افعال بين امري، خبري و تعجبي در نوسان است اما وجه شرطي از هاي  در ساقي نامه
باشد؛ يعني از دعايي تا درخواسـتي و امـري بـه     مي وجه امري داراي شدت و ضعف. بسامد كمتري برخوردار است

ار پيش وجه امري و انشايي نمود بيشتري دارد و از ميان وجوه انشايي مضـمون حسـرت،   خورد؛ اما در ادو مي چشم
آن هم حسرت بر شكوه و امنيت از دست رفتة ايران بسامد بسيار دارد كه در اين باره در جاي خود سـخن خـواهيم   

  :گفت
  ه شاهان پيشينه زنــاليي بـدم از سير اين دير ديرينه زن       ص

  9. حافظ، ب                                                                                     

 الية بالغي 

نزديك به هم اند؛ يعنـي   ويژه در حوزة كنايه هاستفاده از صنايع ادبي ب ميزان دو ساقي نامة مورد بحث قرن دهم در
كنايـه،  ( كـاربرد دارد  از صـنايع ديگـر در سـاقي نامـه     سبك هر دو كنايي است؛ زيرا در مقايسة سه صنعت كه بـيش 

 درصـد ترجيـع بنـد    8/44اين صـنعت،  . از بسامد بيشتري برخوردار است -با اندك تفاوتي -، كنايه)استعاره و تشبيه
در ساقي نامة وحشي و رضي الدين، استعاره بـه ترتيـب    . دهد مي درصد مثنوي رضي الدين را تشكيل 49و  وحشي 

نكتة حائز اهميت آنكـه بـر خـالف سـاقي     . دهد مي درصد را تشكيل 20/24و  6/37درصد؛ و تشبيه  64/14و  2/39
 درصـد مثنـوي حـافظ را اسـتعاره تشـكيل      9/68قرن دهم، پيشينيان بيشتر استعاره گرا بوده اند؛ بـراي مثـال  هاي  نامه
چنـين  . باشد مي 80/25ايه در ساقي نامة او دهد كه اختالف آن در مقايسه با كنايه بسيار زياد است؛ زيرا درصد كن مي

؛ نخست آنكه گرايش حافظ به زيبايي آفريني در شعر آشكار اسـت و بـه   دويژگي اي ممكن است به چند جهت باش
از تشبيه فزون تر است زيرا سخن دوست را بيشتر ] استعاره[ پروردگي هنري و ارزش زيبا شناختي « عقيدة بسياري 
ديگر آنكه همـين درنـگ در سـخن بـه      )94 :1391كزازي، (» . انگيزد مي و به درنگ در سخن بر آورد مي به شگفتي در

پيش از سدة دهم به نسبت ذهن وقوعي و ساده گرايانـة  هاي  دليل پيچيدگي در آن است و ذهن پيچيدة شاعران سده
ر ايـن دوره  بـه دليـل عالقـة     ه پيداست كـه كنايـه د  اما ناگفت. شاعران قرن دهم گرايش بيشتري براي پيچيدگي دارد

شـگفت آنكـه شـاعران دورة    . نزديك تر است بيشترش  به زبان عوام و سبك وقوع  به پسندهاي شاعران اين دوره 
آنكه تشبيهات حسي به حسي در هر سه سـاقي نامـه از    ديگر .بعد يعني سبك هندي نيز به شدت استعاره گرا هستند

  .بيه برخوردار استبسامد بيشتري نسبت به انواع ديگر تش
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ــي ــاخته يعن ــر س ــندل س ــم ص ــه خ  الي ت
  

 ايمــن شــده از دردســر كــون و مكــانيم 
 

 چون كاسه شكستيم نه پـر مانـدو نـه خـالي
  

 بي كيسة بازار چـه سـود و چـه زيـانيم     
 

35-34. وحشي، ب     
  

  كني خاك ميخانه گر توتيا      ببيني خدا را به چشم خدا
 55.رضي الدين، ب                                                                            

  الية ايدئولوژيك
در اليـه ايـدئولوژيك سـاقي    ... نگرش شخصي و ذهنيت هستي شناختي، ارزش ها، تلقي ها، باورها، احساسات و

ها  معناي استعاري آن ان حوزة ميخانه باي نامه واژگدر هر دو ساق.مورد بحث به طور محسوسي آشكار استهاي  نامه
درصـد  . درصد واژگـان در ايـن حـوزه قـرار دارنـد      28/7درصد و در مثنوي  68/8در ترجيع بند . بسامدي باال دارد

اشاره  ها  با صراحت بهاستعاري بودن اين واژهخود شاعران  .درصد تجاوز نمي كند2از حدود  واژگان حوزة شريعت
پيش خواننده تا پايان شعر دچار شك و دودلي است كه اين مي كدام مـي و  هاي  ؛ در حالي كه در ساقي نامهكرده اند

  .اين ساقي كدام ساقي است و آيا او اجازه دارد آن را استعاري و عرفاني فرض كند يا خير
  

  به ميخانة وحدتم راه ده      دل زنده و جان آگاه ده
  12.رضي الدين، ب   

  

  مكن ترك مي تا نفس باقي است  رضي روز محشر علي ساقي است 
  157.همان، ب

  

  بر دار اناالحق سر منصور برآرد         ساقي بده آن مي كه ز جان شور برآرد 
  17. وحشي، ب

  

  ما گوشه نشينان خرابات الستيم        تا بوي ميي هست در اين ميكده مستيم
  8.همان، ب                                       

  

. شـود  مـي  با بسامد باال به سه حوزة واژگاني ديگر اضافه اساطيري -ملي شخصيتهاي اسامي در ساقي نامة حافظ 
اين به دليل حكومت شيعي صفويان و تغيير معيارهاي ارزشـگذاري  ؛ديگر به چشم نمي خورد آنچه در دو ساقي نامة

ا جايگزيني شخصيتهاي ديني را با شخصـيتهاي اسـاطيري و گـاه    توان آشكار اي كه مي به گونه .است در ميان شاعران
اين ترديـد شـايد نتيجـة    . شود نامة حافظ هنوز ميان انتخاب  اين شخصيتها نوسان ديده مي در ساقي.ملّي مشاهده كرد

بـه  ملـي و  هـاي   شخصيتمخاطب در سراسر ساقي نامه با . نيز تأثير گذاشته استبر شعر او فضاي زمانة او باشد كه 
اي روبه روست و البته جامعة پر آشوب آن روزگار در ايجاد حس نوستالوژيك بر ذهن و زبـان شـاعر    نوعي شاهنامه

تأثير فراوان داشته كه باعث شده حافظ در كنار مدح ممدوح از خسروان دورة شكوه و عظمت امپراتـوري ايـران بـا    
زن و قالب حماسي شعر نيز بر آن سايه گسترده است  همچنين و. حسرت ياد كند و به نوعي مقايسة پنهان دست زند

و يا تعمدي بر منسوب داشتن خـود بـه    اي ندارد آوازهو ممدوح شاعر نيز پادشاهي است كه در حوزة شريعت نام و 
  : ديني و مذهبيهاي  او به پادشاهان پيش از اسالم تشبيه شده است و نه شخصيتپس ؛آنها ندارد

  

ــيم و ــال داراي ديهــ ــه اقبــ ــتبــ  تخــ
  

 بهــــين ميــــوة خســــرواني درخــــت    
  

ــان ــاه زمـــ ــين پادشـــ ــديو زمـــ  خـــ
  

ــامران   ــه كــ ــت شــ ــرج دولــ ــه بــ  ...مــ
  

 فلك را گهر در صـدف چـون تـو نيسـت
  

 فريدون و جـم را خلـف چـون تـو نيسـت      
  

39-35-34.ب   
  

ساختار شبيه مثنوي حافظ است؛ يعني هر چند قالب شعر مثنوي اسـت، اجـزاي قصـايد     الدين ازنظر مثنوي رضي



 105/   اي    شناسي اليه هاي قرن دهم با تكيه بر سبك بررسي تغييرات سبكي مشهورترين ساقي نامه

توان در جايگاه مقدمه قرار داد و سـپس   مي به طوري كه ساقي نامه و مغني نامه را. استمدحي در آن قابل شناسايي 
دعـاي تأبيـد و آرزوي    مدح ممدوح را داشت؛ هر چند كه ساقي نامة رضي الدين از اين ديدگاه كامل تر است يعنـي 

توان مشاهده كرد؛ اما تفـاوت ايـن ممـدوح بـا ممـدوح       مي را نيز در پايان آن) هر چند شهادت باشد(دلخواه ممدوح
) از جملـه ممـدوح حـافظ   ( و بر پادشـاهان ديگـر  يني و مذهبي دارد حافظ آن است كه او در عين پادشاهي وجهة د

شـود و   مـي  و شيعه بودن است كـه سـتايش   ن ممدوح به دليل متدينپس اي !برتري دارد زيرا كلب آستان علي است
ميان اين دو گروه يعني ساقي نامه سرايان قرن دهم و پيشـينيان را بـه روشـني     ي ايدئولوژيك هايتفاوت آغازهمين امر

  :نمايد مي آشكار
  

ــدن ــليمان شـ ــوان و سـ ــكندر تـ  سـ
  

ــدن    ــوان ش ــاس نت ــاه عب ــي ش  ...ول
 

ــهان دارد از آن ــر ش  شــرفســگش ب
  

ــف    ــتان نج ــگ آس ــد س ــه باش  ...ك
 

ــد ــم ب ــت از چش ــن دول ــدار اي  نگه
  

 ...بكـــش مـــد اقبـــال او تـــا ابـــد  
 

ــان ــامش رس ــه ك ــهادت ب ــراب ش  ش
  

 بــه جــد عليــه ســالمش رســان     
 

156 -149.ب     
  

) ع( كند و در اصل همين كه در فضاي شيعي حـاكم بـر آن روزگـار جـد او را علـي      مي جد او را معرفي در بيتي
  :نمايد، به نوعي قصد بيان مدح دارد مي معرفي

  رضي روز محشر علي ساقي است       مكن ترك مي تا نفس باقي است
   157.ب                                                                          

  

مرگ مقدس اسـت و  به همين دليل است كه بر خالف مدايح ديگر از آرزوي مرگ ممدوح هراسي ندارد زيرا آن 
رود؛ حال آنكه شاعربا اين دعاي ديگرگون  در پس پرده تا چـه   در اعتقادات ديني ممدوح نوعي سعادت به شمار مي

در .هاي بيشتر بر اين الية سبك شناختي شعر او دارد نياز به بررسيكند اندازه  نارضايتي خود را از دربار زمانه بيان مي
  :پنهاني از روي ورياست بي آنكه رنگ و بوي پر رنگ مذهبي در آن جلوه كندشعر وحشي اما شكوة او به شكل 

  

 صد بوسه به هر تـار دهـيم از پـي تعظـيم
  

 تسبيح بتش بر سـر هـر تـار ببنـديم     
 

 گـــر صـــومعه داران مقلـــد نپســـندند
  

 تسبيح بـتش برسـر هـر تـار ببنـديم      
 

  

توان براي شخصيتي نا شـناخته نيـز آن را قائـل     ميتنها مدح ساقي است كه گاه . در شعر او از مدح خبري نيست
با اين حال در استعارات و تشبيهات هنوز شخصيتهاي شعر او وراي مذهب خاصي دينـي هسـتند ماننـد نـوح و     .شد

زبان او در شكوه از روزگارگاليه آميز نيسـت بلكـه بـا او سـر     .خضركه در گذشتة شعر پارسي نيز مرسوم بوده است
   :ان او تند وگزنده و به شدت نزديك به شعر وقوعي استگاه زب. ستيز دارد

  

  در بشكنم و از پس هر پردة زرقي          بيرون فكنم از دل او صد بت پندار
  

. شودبسياري ارادة شاعر براي انجام آرزوها و آمالي است كه برآورده نشده باقي مانـده اسـت   افعالي كه استفاده مي
آيـد   حتي در اشارات عرفاني اين ناكامي و ترديد به چشم مي..نشنيدم،نرسيدم، ننوشتند،نچشيدم ويا منفي است مانند 

گرفـت و حتـي    و اين برخاسته از ناكاميهاي اجتماعي دوران شاعر است كه همة شئون اجتماعي،سياسـي را در برمـي  
  .دامنگير عرفان و تصوف هم شده بود

  

  اين است كه زنّاري از او بركمرم نيست  كافر شدم از بس كه كنم سجده به پايش   
  
  

شايد به همين دليل وشكل گيري تمايالتي نزديك به سبك هندي است كه ابيات او گاه در مصرعي بيان مسـأله و  
اين استداللها كماكان داليل هنري و شاعرانه است اما با جمالت سـاده و كوبنـده   .در مصرع ديكر بيان دليل آن است 

 . كند و نشان دهندة ذهن پرسشگر واستدالل كنندة شاعر است نيز اقناع ميمخاطبان عام را 



 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      106

  :گيري نتيجه
تـر از   هـاي پيشـين معلـوم گرديـد سـطح آوايـي آنهـا بسـيار غنـي          نامه در مفايسة دو ساقي نامة قرن دهم با ساقي

نزديـك بـه    وترتيب واژه ها كوتاه تر گرديده است؛جمله در عوض ساختار نحوي آنها ساده.هاي پيشين است نامه ساقي
اين ويژگي به عـالوة شـكل همپايـة آنهـا بـه آنـه خصـلتي وقـوعي ميبخشـددر حـالي  كـه در            .نطم دستوري است

نامه نشاني از مخاطبان عام تـراين اشـعار     كنايي بودن دو ساقي.وابسته و تو در تو هستندها  پيشين جملههاي  نامه ساقي
چنين بسامد تشبيهات حسي به حسي كه مورد پسند شـاعران وقـوعي اسـت    هم.هاي پيشين است نامه نسبت به ساقي
نامـة   ها كامال مشهود است به ويژه ساقي نامه انعكاس رويدادها،ايدئولوژي فردي و اجتماعي در اين ساقي.فراوان است

ايي وتمنايي اين خصيصه  با وجه دع.آرتيماني به طور آشكار از فضاي شيعي حاكم بر ذهن شاعر و جامعه نشان دارد
هاي پيشين به ويژه شعر  نامه توان  اميد و اعتماد شاعر را از آن دريافت اما ساقي يابد و مي افعال نمودي دو چندان مي

حافظ يادكرد عطمت و شكوه گذشته را در خود دارد و از پيامدهاي حملة مغول و نابساماني جامعة به ظاهر مسلمان 
رسي بيشتر اين اشعار زواياي پنهان اين گونه داز شعر كه بـدان پرداختـه نشـده    بي شك با بر.دهد عهد شاعر خبر مي
  .آشكار خواهد شد
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