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 مقدمه 1-1

 ز بیهیر خیم بیاده خیاک  فرید          ام کریمی که تاک  فرید      ینه یب

 (476: 1368)نلچین معانی،                                                       

کلمیات بیرای  تیرینترین و عالیماصطالحات خمری با مفاهیم عالی و شورانگیز، همواره در شمار مهّ   

اند. این اصطالحات خصوص شاعران عارف مورد استفاده قرار نرفتهتوسط شاعران و به ،مضمون  فرینی

ا در عیین حیال تصیور  ن را کیه ی دارند امّی و مادّدهند که خود رنگ حسّئه میادر واقع تصاویری را ار

ی بیارنی و غییر محسیوس به نیمیه کنند و ما رااز خارر ما دور می ،کالم به مفهوم ظاهری محدود اسا

 شوند. رهنمون می ،خویش که به  سانی قابل ادراک نیسا

 از  ن جیا کیهشود بوی شراب اسیا. های شعر فارسی اولین بویی که شنیده میلین نفس کشیدندر اوّ 

رسیی بیه ات فا، در ادبیّیبوده خوانی همراه با موسیقی و شعر و  وازهای قدیم باده نوشی از زمانمیالس 

انید. ای در وصف  ن اشعاری سرودهشعرا در هر عصر و دوره ی رایج در مده اسا وعنوان یک درونمایه

ای از یابیم که شعر و شراب در هیچ برهیهات شراب اسا با نگاهی به اشعار شاعران در میات ما ادبیّادبیّ

سیاقی و مالزمیاتش سیخن  که از مستی، میی، توان یافارا نمیاند و هیچ شاعری زمان از هم جدا نشده

ات دری، از ادبیّیزبیان و های نخسیتین رشید و نسیترش شعرای فارسی دری در همان سالنگفته باشد. 

اند و نسبا بیه مطالیب دیگیر از شیراب بییش از هیر مایه نرفته مراب به عنوان یک مضمون بسیار مهّش

 .اندمضمون دیگر یاد کرده

بخشییدند خود را کام نمیی یساقی، ساغر، می، ذوق و قریحه ده  شنایی نداشتند و ازانر شاعران، با با   

 کرد.رسی چه صورتی پیدا میمعلوم نبود که شعر فا

نروه نخسا کسانی که خودی حقیر و ضعیف دارنید  :توان به دو نروه تقسیم کردرا میرالبان باده  اما   

هاسیا. نیروه دوم تشینگانی انگیوری درمیان  ن یو باده ندرمانی موقا قانعو دردی کوچک، اینان به د

 اسیا و معرفا شان عشقشان فیاض مطلق و بادهشوند ساقیحقیقی سیراب نمی یهستند که جز از باده

سیا کیه شیاعران عیارف اییران زمیین ا ایو این همان بیاده ماالمال اسا، شان از معرفا حقّدل و جام

 اند.همواره به تعریف و توصیف  ن پرداخته شانهاینامهاند و در ساقیجوی  ن بودهو  همواره در جسا
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 ن همچون ساقی، شراب، میی، صیهبا، مسیتی، میکیده،  و مالزمات واژه می و مترادفاتاین با وجود     

ات فارسی دارند به روری که کاربرد ایین واژنیان در ی در ادبیّمیخانه و از این قبیل واژنان جایگاه خاصّ

وجیود بیایید کیه در  ات فارسیی بیهنامه در ادبیّنوعی جریان ادبی به نام ساقی ،اشعار سبب نردیده اسا

شود. شاعران عارف و عارفان شاعر بیه می ترین انواع شعر فارسی محسوبترین و شیرینشمار شورانگیز

رفانی را در اشعار خیود بیه های واالی عاندیشه ،اند که با کاربرد این واژنان به ظاهر بد نامنوعی کوشیده

 نوعی منعکس کنند.

 

 و فرضیات: لهسأمتعریف  1-2

ی استیالی صفویان بر ایران اسا، این عهد ی دوازدهم هیری که دورهی سدهاز  غاز قرن دهم تا نیمه   

 تی محسوبو با اهمیّ ی خاصّوالت تاریخی، اجتماعی، سیاسی و ادبی در ایران دورهحیث تغییر و تحّ از

شود بود در این دوره شعر از دربار خارج میر و تحوالت برکنار نمانده یادبی از این تغی ینردد، حوزهمی

  ورند.و اکثر شاعران به سرودن اشعار روی می

ا های بارز شعر این دوره اسا. امّیی مردم از ویژنیهکثرت شاعران و رواج شعر و شاعری در بین عامّ   

-بیه اوج میی ،های قبل شکل نرفته بیودسرایی را که در دورهنامهدبی به نام ساقیا در این دوره یک نوع

 رسد.

یکی از ژانرهیای پرررفیدار که ای نفا توان شعر میخانهی مینامه را در یک نگاه کلّینامه و مغنّساقی    

ی رسی مربوط به دورهات فاها در ادبیّنامهبیشترین ساقی ؛ به روری کهاساشعر فارسی در این عهد بوده

ی صفویه، این نوع شعر در مییان شیاعران از اواخر قرن نهم هیری و بخصوص در دوره» صفویه اسا. 

رو نردیید تیا  نییا کیه بسییاری از ه نوی هند با استقبال بیشتری نسبا به نذشیته روبیایرانی و فارسی

فیی شییرازی هیم بیدان روی نام  ن روزنار، همچون وحشی بیافقی، رالیب  ملیی و عرشاعران صاحب

ه، موجب شد شاعران بیش از پیش به این نیوع ادبیی روی (. این میزان توج101:1385ّ)جوکار، «  وردند.

 ها به عنوان یک نوع ادبی شاخص و ممتازی در این عصر رونق یافا.نامهبیاورند. و در نتییه ساقی

هیای اصیلی شیاعری و بسیاری برخوردارند و از رکنا یّها در شعر شاعران این دوره از اهمّنامهساقی   

 و شناسیم که در این راه ربع  زمایی نکیردهشود؛ و کمتر شاعری را میم و معتبر شعر شمرده میانواع مهّ

 باشد. نسرودهای نامهساقی یا
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مثنیوی و در سا کیه معمیوالد در قالیب ا همراه اسا، شعری نامهنینامه که در ادب فارسی با مغّساقی   

نیردد و در ن، شیاعر نیی  غیاز مییشود. سر غاز  ن با بیتی خطاب به ساقی یا مغّبحر متقارب سروده می

-ای دعوت مییدادن نغمهن و مطرب( را به نواختن رود و سرمغنی ) وازه خوا ساقی را به دادن شراب و

 کند.ظردارد، بیان میهای بعدی، درخواستی را که از  ن شراب یا  ن نغمه در نکند و در بیا

ناه تا به امیروز نیدن ابیاتی در این موضوع از دیرقرار دارند و ننیا 1ها در ردیف اشعار غنایینامهساقی   

هاسیا کیه در ادب ها در حقیقیا مولیود خمرییهنامهساقی»اسا. ه قرار نرفتهدر شعر فارسی مورد توجّ

هیای واقعیی نامها ساقیبشار و منوچهری  غاز شد، امّعربی و سپس در شعر فارسی از روزنار رودکی و 

ی تیاریخی خیود در منظومیههاسا بیشتر و بهتر مولود ابیات متعددی اسا که نظامی نامهنیکه همراه مغّ

 (. 352 /1ج:1373صفا،«)اسا ها جای دادهها و مبحثدر  غاز و انیام داستان« نامهاسکندر»

انید؛ از جملیه شان سود جستههاهای مخصوصی در بیان اندیشهاز اصطالحات و رمزسرایان نامهساقی     

توصییف بیاده » انید. ای استعمال کردههای می، میخانه، ساقی، ساغر، عشق و مستی را در معانی ویژهواژه

ییادی ی وحیدت ی معرفا نریزی زند و از میخانیهاسا تا شاعر از رریق  ن به بادهتنها دستاویزی بوده

ی نردد؛ شاعر از کوی خرابات مغان، میخانهها و مضامین عرفانی وارد مفاد  ن میبکند؛ و بتدریج اندیشه

 (. نروهیی از4: 1386)ابوالقاسیمی،« کنیدپارسایی یاد می معرفا و برتری سکر و مستی نسبا به زهد و

مچون شراب، میی، خیم وخمخانیه هایی همل در باب اصطالحات و واژهعرفا تعبیرات زیبا و ناه قابل تأّ

ماییل )« دانند با وجود اعمالی که مستوجب مالما بود.شراب را غلبات عشق می» ند. مثالداو... بیان نموده

 (.61همان :«)نویند که عالم دل اسا.ات مییّخم و خمخانه را محیط تیلّ»(. یا 60: 1362، هروی

ایین جهیان  وفاییو بی ی ناپایداریتاخا و تاز ربع و ذهن شاعران درباره برای جوالنگاهی نامهساقی   

سرا نامه، هدف شاعران ساقیباشدمیو زوال پذیر  مادیارزش بودن مال و مقام این دنیای و اهل  ن و بی

 خودی بیرایپناه بردن به عالم مستی و بی ،از درخواسا می از ساقی و سردادن و نواختن  هنگ از مغنّی

کنید دارای نشیند، و میی که شیاعر رلیب مییمی شانهایی اسا که از روزنار بر دلرهایی از غم و درد

با نوشیدن و باده انگوری اسا که  نرفته از ذهن و ضمیر شاعر اسا نه صرفاد میبرسا که ا هاییویژنی

 خود شوند.   ن مسا و بی

                                                 

 
1- lyric 
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-های این منظومیهالی بیابرد و شاعر را از البهان پیی نویسندنهای اندیشهاز اینیاسا که باید به جلوه

 .ها شناخا

های عصر صفوی اسا و به مهمترین مضامینی که نامهو بررسی ساقی نقد در این پایان نامه قصد نگارنده

 شود.پرداخته می ،ها وجود داردنامهدر این ساقی

 

 سواالت پژوهش: -1-3

 انواع ادبی در شعر فارسی دارد؟ یمقولهنامه چیسا و چه جایگاهی در ساقی -1

 ند؟ر صفوی با دیگر انواع ادبی کدامعص هانامهساقی ها و عناصرخاص و مشترکویژنی -2

 ی این عصر مطرحند؟هانامهچه مضامین و موضوعاتی در ساقی -3

 های عصر صفوی کدامند؟نامههای محتوایی ساقیویژنی -4

 
 هدف و ضرورت تحقیق: -1-4

شیوند، کیه موضیوعات متنیوع و  ی صفویه محسوب میها از پرشورترین اشعار دورهنامهساقی هدف: 

هیا، تیوان بیا ویژنییها، مینامهقیاند با بررسی و تحلیل محتوایی این سامتعددی را در خود جای داده

ایگاه این نوع شعر در ا و جیّه به اهمّهای  ن عصر  شنایی پیدا کرد. با توجّنامهساقی محتوا و مضامین

ای برای بحیث های صورت نرفته باز هم زمینهها و پژوهشرسد با تمام تالشعصر صفویه به نظر می

 و پژوهش در این نوع وجود داشته باشد.

شیود هایی عالوه بر این که باعث شناخا بیش از پیش این نوع ادبیی مییانیام چنین پژوهش :ضرورت

زداید. بنابراین شایسته اسا که بر روی  ثار ادبی و هنیری ی  نان میاز چهرهغبار مهیوری و نمنامی را 

-سیرایی از نونیهنامهساقی ه به این کهبا توجّ حیطهل بیشتری صرف شود. در همین ا و تأمّاین عصر دقّ

ر ی ادبی میورد بررسیی قیراباشد ضرورت دارد که این نونهکاربرد در بین  ثار ادبی این عصر میهای پر

 در جها شناخا هر چه بیشتر این نوع ادبی اسا. تالش ما در این پژوهش نام کوچکینیرد و 
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 ی تحقیق:اهداف کلّ -1-5

 نامه سرایان عصر صفوی.و ساقی هانامه شنایی با ساقی-

 های عصر صفوی.نامهساقی نقد و بررسی -

 های این عصر.نامهترین موضوعات ساقیتبیین مهم -

 این نوع شعر با دیگر انواع شعری. بررسی مضامین مشترک و خاصّ -

 مندان به این نوع شعر فارسی.هاییاد نگرشی جدید برای بحث و پژوهش عالق -
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 مبانی نظری تحقیق: -2

  :نامهتعاریف ساقی  2-1

های نونانونی ذکر نامه تعریفسرایی برای ساقینامهپژوهندنان در زمینه ساقیصاحب نظران و بسیاری  

 ها عبارتند از: اند که برخی از این تعریفنامه را از دیدناهی تعریف کردهاند و هر کدام ساقیکرده

نوعی شعر مثنوی در بحر متقارب که در  ن شاعر خطاب به » کند: می چنیننامه را دهخدا ساقی  

ثباتی حیات دنیوی و پند و اندرز و حکما و غیره  ورد. ساقی کند و مضامینی در یاد مرگ و بیان بی

 اما دو شرط اینا سایر اشعار خمریه مناسبتی اسا، با اینکه این نوع شعر را به علا ذکر باده و جام ب

دهد و نیز رو  ار میکه مثنوی باشد و در بحر متقارب  ید  ن را نوع خاصی در میان اشعار فارسی قر

ها با مضامین عادی سایر خمریات تفاوتی  شکار خاص فلسفی و اخالقی و عرفانی این نوع منظومه

 (نامه: ذیل لغا ساقی1373، دهخدا« ) دارد.

نوعی مثنوی در بحر متقارب که در  ن شیاعر » نامه چنین  مده اسا: در فرهنگ معین ذیل لغا ساقی

ثبیاتی جهیان و پنید و انیدرز و ترغییب او بیه مطالبی مبنی بر یاد مرگ و بی کند وخطاب به ساقی می

 (.نامه: ذیل ساقی1376)معین،« نری  ورد.ساقی

ها که یک نوع  ن ببحر متقارب مثمن مقصیور ییا نامهساقی» کند: نامه را چنین تعریف میصفا ساقی  

نیاهی بیود شد، همچنیان جیوالنسروده میبند یا ترجیعبند صورت ترکیبهمحذوف، و نوع دیگر  ن ب

ناپایداری و بیهودنی جهیان و هسیتی  ن، عاقبیا دردانگییز میا  یبرای اظهار عوارف شاعرانه در باره

فرزندان  دم در این نشأۀ نذران و فناپذیر، پناه بردن به عالم مستی و بیهوشی برای رهیایی از دردهیایی 

نهد، نریختن از خیراب  بیاد جهیان از راه روشین ن ما میکه بار منّا این هستی دروغین بر دوش جا

« ای بارییک دلپیذیر.نونیه فکرهی های  رزو در کیوی میفیروش....و نظیایر ایینهخرابات، یافتن نمشد

 (.616/ 5/1ج:1373،)صفا

نامیه را هیا روی  ورد سیاقینامهالنبی فخرالزمانی نخستین کسی اسا که به جمع  وری ساقیمال عبد

ه نامه  ن نظم مخصوصی اسا که به صورت مثنوی و در بحر متقارب نفتیساقی» کند:می چنین تعریف

 .(31: 1375)فخرالزمانی،  «شودمی

نامیه نامه و مغّنیساقی» کند: نونه تعریف مینامه را اینانه ساقیتذکره پیم ینلچین معانی نرد ورنده     

من مقصیور ییا اتی اسا خطابی در بحر متقیارب میثّدهد، ابیکه اجزای یک منظومه مستقل را تشکیل می
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مغنّیی مکونیات  باده از ساقی و تکلیف سرودن و نواختن کیردن بیه نمحذوف که در  ن شاعر با خواست

اعتباری مقام و منصیب ظیاهری و کییروی چیرن و ناهنییاری دنیای فانی و بی یخارر خود را درباره

و جفای اغییار و دو روییی ابنیای زمیان و صیفای اهیل دل درد و  یار وفاییروزنار و نگونی بخا و بی

بیان این مطالب کلمیات حکمیا  ضمن و در ،سازدها ظاهر و  شکار میریایی و مانند این انمذمّا زهد

 ( 1: 1368)نلچین معانی، « افزاید.و نکات عبرت انگیز نیز بر  ن می  میز

-ساقی» اسا: نامه چنین تعریف شدهغالمحسین مصاحب ساقی رف فارسی به سرپرستیاالمعةردای در    

ی اسا از نوع خمریه و غالباد به بحر متقارب کیه هایترکی عنوان عمومی منظومه نامه در ادبیات فارسی و

مصیاحب )« اند بر ابیاتی خطاب به ساقی و اشعاری در ناپاییداری دنییا و ضیرورت اغتنیام عمیر.مشتمل

 (. نامه: ذیل ساقی1381،

نامه یکیی از انیواع شیعر غنیایی ساقی» کند: نامه را چنین تعریف میدر کتاب انواع ادبی، ساقی شمیسا   

نامه شیاعر سیاقی و مغنیی را مخاریب اسا، که معموالد به قالب مثنوی و به بحر متقارب اسا. در ساقی

دهند و سپس از نذر سیریع عمیر ای در کار کنند و سرودی ساز خواهد که بادهدهد و از  نان میقرار می

دم انیدرز و بیه  راند و خواننده را به اغتنام فرصا و درییافتنو ناپایداری دنیا و جفای روزنار سخن می

 (243: 1384)شمیسا، « ( دم را دریاب اسا.Carp Diemاصطال  موتیف  ن ) 

نامه نیوعی شیعر اسیا ه ساقیمشترک دارد، این اسا ک یها جنبهی  نچه در تمام این تعریفبه رور کلّ 

اغتنام فرصا، یاد مرگ، جیور  یدهد و سپس مضامینی را در بارهکه شاعر ساقی را مورد خطاب قرار می

 کند. اعتباری مقام و منصب این دنیا بیان میوفایی روزنار و بیو بی

چنیین  نامیه راارائه دهیم، شاید بتوان ساقی مذکورانر بخواهیم تعریفی جامع و کامل به کمک تعاریف    

اسیا معمیوالد در قالیب مثنیوی و در بحیر  شیعر شعر غنایی نامه یک نوعنینامه و مغّتعریف کرد: ساقی

دهد و با رلب باده از ساقی و نیواختن موسییقی متقارب که شاعر در  ن ساقی و مغنّی را خطاب قرار می

وفیایی دنییای مرگ، بی می و ساقی، اغتنام فرصا و دریافتن دم، یاد از مغنّی، مسائلی از جمله : توصیف

ار، ترک نام و ننگ، پشا پا زدن به عالیق دنیوی، شکایا از ریا و دورویی اهیل دون، نکوهش چرن مکّ

 کند.را بیان می هااین زمانه و امثال
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Abstract 

Saki-nameh  is one of the most beautiful and the most pleasant Persian poetries and is 

a precious treasure because it contains interpretation and illustrations of the Saki, 

wine, tavern, singer, musical instrument and melodies and cordial mystical themes; 

this thesis is gathered in four chapters.The first chapter contains a general presentation 

about saki-nameh, the aim and necessity of research, history of research and the way 

of doing this project. The second chapter studied the different definition of saki-

nameh and due to that definitions from saki-nameh, we tried to gave a general 

definition of it, then general presentation about saki-nameh, types of saki-nameh, 

contains of it, and history of them and the history of Arabic khmrya to the beginning 

of Abasi and the history of Persian khmrya until the sixth century has been studied. It 

is necessary to say that adverting to the khomre sraee in Arabic poetry and checking it 

is the reason of checking the history of khomre saraee in Persian poetry, So we study 

the Arabic poetry that it is related to our work.In the third chapter the common and 

special contents of saki-nameh with  the types of poems has been. Studied; criticize 

time and people, blame Zahedan, worth of oppoartunity, definition and description of 

saghi, wine and Moghani, adduse the different types of musical instrument in saki-

nameh, review the types and other contents of saki-nameh. Finally this chapter has 

been finished with a glance of the most common used of imagination and some of the 

literary industries in the safavi saki-nameh. The fourth chapter contains the results and 

suggestions. 
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