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چکیده
شعر است که در آن شاعر با استفاده نوعینامه ساقی

معانی مورد نظر خود را از مفاهیم و مضامین خمري،
از آغاز مورد غناییگونه شعرنیا. دهدانتقال می
.از شاعران بوده استياریتوجه بس

عري پرداخته در این مقاله به بررسی این گونۀ ش
شده است و سعی گردیده که یک نماي کلی از نقطۀ 

از آنجا که مفاهیم .شروع آن تا به امروز ارائه شود
نامه دارند،شراب و ساقی ارتباط مستقیمی با ساقی

سعی شده است تا اندکی نیز به این موارد پرداخته 
نامه و و در آخر ضمن متفاوت شمردن ساقیشود

.نموده شده استي هرکدام بازهاویژگیخمریات،
يکشورهاینامه در بعضیاشعار مشابه ساقنیهمچن

.قرار گرفته استیمورد بررسزینگرید
نامه در ادبیات غربی، از موارد نزدیک به ساقی

رمب است که بسیار مورد توجه قرار اشعار دیتی
آورند گرفته و شاعرانی که به این نوع اشعار روي می

سعی شده است تا با .گویندناکرئونی میرا شاعران آ
بررسی چند نمونه شعري از این دست، سرچشمه این 

.نوع اشعار در ادبیات غرب هم معرفی شود

، دیتی خمریاتنامه،ساقیساقی،باده،: هاکلیدواژه
.رمب
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Abstract
Saghiname is a kind of poem which poet
describes his idea by using wine concepts.
Many poets have noticed to this kind of
lyrics literature.

In this research, this kind of poem is
studied from different dimensions and tried
to present a general view of it from start
point until today. Since concepts of wine
and saghi have a direct connection with
Saghiname, these concepts are studied too
and finally, conclude that there is
differences between Khamriat and
Saghiname and their features are shown.
also, we study similar poems in some other
country.

Some poems are in the west literature
those similar to saghi name and are called:
Dithy ramb. Some poets have noticed to
this kind of poem. These poets are called:
anacreonic poets. We have tried to bring
some of these verse here and introduce the
origin of these poems in the west literature.

Keywords: Wine, Saghi, Saghiname,
Khamriat, Dithy Ramb.

مقدمه

1.2 Assistant Professor of language&Persian
literature Dept. at Payame Noor University.



31محمود کمالینامه، خمریات و دیتی رمب، نگاهی به ساقی

در عهد عباسی نوعی شعر در دربارهاي سلطنتی 
و باشکوه آن دوره رواج یافت که سبب به وجود 

هاي آمدن آن بیشتر عیش و نوش و عیاشی
این نوع شعر قصاید خمري . خلفاي عباسی بود

یا خمریات بود که شاعران متعددي به سراییدن 
- آن روي آوردند که مشهورترین آنها شاعر ایرانی

.، ابونواس بوداالصل
تقریباً تا پایان در ایران نیز دربار پادشاهان

گرایشاشعار خمريسده ششم هجري به 
، رودکی، فرخیو شاعران بزرگی همچونداشتند

سرایی نیز به خمریهغیرهمعزي و ،منوچهري
ی یو زیباروي آوردند و خمریات تأثیرگذار

قدر در وصف منوچهري دامغانی آن.سرودند
سراید که گویی ابونواسی دیگر در شعر میشراب 

.ایران پا به عرصۀ وجود گذارده است
به دالیل مختلف به بعدقرن ششم اما از

سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و حتی فرهنگی، 
دربارها رونق خود را از دست دادند؛ به همین 

که با مدح نیز ارتباط نزدیکی خمري اشعاردلیل
شاعران نیز دیگر دارد، بسیار کمرنگ شد و 

این .رغبتی به سرودن چنین اشعاري نشان ندادند
روند ادامه داشت تا دوران صفوي که شعر

نامه رونق گرفت اما این اشعار که ساقیخمري 
هاي اول شوند با خمریات دورهنامیده می

هایی دارند که در همین مقاله به آن تفاوت
.پرداخته خواهد شد

تواننظر ظاهري مینامه ازدر تعریف ساقی
روعـی شـه ساقـا خطاب بـنامه بیـگفت که ساق

شود و از نظر وزن عروضی در بحر متقارب می
.شود و قالب آن نیز مثنوي استسروده می

از کارهایی که در این زمینه انجام شده است، 
نگرشی به : اههامنیاقستوان از کتاب می
حال همراه با شرح، سیا در ادب فارههامنیاقس

نوشتۀ احمد سرایان و اشعار آنهاهامنیاقمختصر س
ساقی نامه و )1385زوار، :تهران(حسینی کازرونی
امیرکبیر، :تهران(از احترام رضایی در شعر فارسی

نوشته سرایان آذربایجاننامهتذکره ساقیو)1388
. ردنام ب)1384، تابان:تهران(میرهدایت حصاري

منصور رستگار فسایی نیز در انواع شعر فارسی و 
.اندسیروس شمیسا در انواع ادبی درباره آن نوشته
:اندمقاالتی نیز در این زمینه به نگارش درآمده

، نشریه دانشبه قلم رهی معیري، ،»هانامهساقی«
؛)221-228صفحات (16، شماره 1329اسفند 

رزاد شیدا، ، شه»ها در ادب فارسینامهساقی«
، اسفند نشریه فرهنگی هنري اجتماعی رودکی

13و12، شماره 1386و فروردین 1385
تبیین حقایق عرفانی و «؛)30-35صفحات (

، »هاي ادب فارسینامهشناسی در ساقیمعرفت
فصلنامه ادبیات سیداحمد حسینی کازرونی، 

1386، تابستان 2، شماره 1، دوره تطبیقی
، »هاي فارسینامهاقیس«؛)31-52صفحات(

مجله دانشکده ادبیات چیان، نوشته غالمرضا زرین
، سال و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

).571-586صفحات(دوازدهم، شماره سوم
نامه را با توجه به پژوهش حاضر ساقی

کند هاي پیدایش آن از آغاز تاکنون بررسی میزمینه
هـنامبیه ساقیو به جز خمریات به بررسی اشعار ش

همچنین . پردازددر بعضی کشورهاي دیگر نیز می
هاي مربوط به این نوع اشعار همانند وصف زمینه

.کاودشراب و احوال ساقی را نیز می



شراب در اسطوره، دین و عرفان
در نوروزنامۀ منسوب به خیام حکایتی آمده است 

. دکنکه داستان پدید آمدن شراب در ایران را بیان می
:این حکایت به صورت مختصر چنین است

در هرات پادشاهی بزرگ بود از خویشان 
جمشید به نام شمیران که پسري سخت دلیر و 

روزي شاه شمیران . جنگاور به نام بادان داشت
از قضا . بیرون کاخ با بزرگان و پسرش نشسته بود

روي تخت بر زمین همایی آمد و کمی دورتر روبه
که ماري دور گردنش پیچیده بود نشست در حالی 

بادان هما را از شر مار . خواست او را بگزدو می
سال . رها گردانید و هما نیز پرواز کرد و رفت

دیگر در همان روز بازگشت و چند دانه براي 
شاه با بزرگان مشورت . سپاسگزاري از بادان آورد

ها کاشته شوند تا کرد و قرار بر این شد که دانه
ها بعد از مدتی دانه. چه درختی خواهد شدببینند 

سبز شدند و چندي بعد پر از شاخ و برگ شد و 
شاه و . هاي زیادي از آن آویخته گشتخوشه

زده شدند چون بزرگان از دیدن آن شگفت
صبر . کس آن درخت را تاکنون ندیده بودهیچ

ها بزرگ شد و ماه پاییز رسید و کردند تا خوشه
همگی گفتند. وع به ریختن کردهاي انگور شردانه

از ترس سمی بودن . که این میوه رسیده است
کرد از آن بخورد، به همین دلیل کسی جرأت نمی

شاه دستور داد تا باغبان هر. آن را در خمی ریختند

پس . افتد، گزارش کنداتفاقی را که براي انگور می
از مدتی باغبان، شاه را آگاه کرد که انگور در خم 

ال جوشیدن است و بعد از مدتی خبر داد که در ح
همه . همچون یاقوت صاف و روشن شده است

دانست که مایع به دست حاضر شدند اما کسی نمی
آمده سمی است یا نه؟ سپس تصمیم گرفتند که 
. قاتلی را بیاورند و مقداري از آن را به او بدهند

وقتی که قاتل آن را نوشید، اندکی روي ترش کرد؛ 
باز هم به او ! آري: خواهی؟ گفتباز میگفتند

نوشاندند؛ او شروع به رقصیدن و ترانه خواندن 
کرد و باز درخواست کرد و دگربار از شربت به او 

خورد و خوابید و تا روز دیگر به هوش . دادند
وقتی که به هوش آمد، گفتند چگونه بود؟ . نیامد
نخستین قدح تلخ مزه بود، قدح دیگر را که : گفت

خوردم شادي در دلم آمد و غم همۀ جهان 
فراموشم شد و با خوردن قدح سوم به خواب 

شاه او را آزاد کرد و از آن پس رسوم . خوش رفتم
شراب خوردن را بنیان نهاد و دربارة شراب شعرها 

ها سرودند و گویند نهال انگور از هرات به و ترانه
)76- 81: 1357خیام،(. سراسر جهان پراکنده گشت

راوندي در فصل الصدوررااین داستان در 
با اندك تفاوتی به کیقباد نسبت داده » فی الشراب«

در آنجا نیز در پایان داستان گفته شده . شده است
تازي و پارسی در و شعرهاي آبدار به... « : است

یعنی از )423: 1364راوندي،(».وصف آن بگفتند
اب نیز همان زمان که شراب پدید آمد، وصف شر

.آغاز گشت
در قرآن کریم از دو نوع شراب نام برده شده 

یا أَیها«: تـیکی شرابی که مسکر و حرام اس. است
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 اباألَنصرُ وسیالْمرُ وا الْخَمنُواْ إِنَّمینَ آمالَّذ
 لَّکُملَع وهبتَنطَانِ فَاجلِ الشَّیمنْ عم سرِج الَماألَزو

و دیگري شراب بهشتی که ) 90/مائده(» نَتُفْلحو
وسقَاهم ربهم شَرَابا «پاکیزه و پاداش نیکوکاران است 

طور کلی در دین، شراب اما به). 21/انسان(» طَهورا
.خواري حرام است و مجازات داردو شراب

در عرفان اسالمی با شراب و مفاهیم مربوط 
کی گناه ی. به آن برخوردي چندگانه شده است

:گویدحافظ می. دانستن آن است
اي فشان بر خاكاگر شراب خوري جرعه

از آن گناه که نفعی رســد به غیر چه باك

)231: 1377حافظ،(

کار بردن آن براي مبارزه با زاهدان دیگر به
:ریایی بوده است

گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود
ر استرندي آموز و کرم کن که نه چندان هن

تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود
حیــوانـی کـه ننـوشـد مـی و انســان نشـود

)176: 1377حافظ،(
ترین کاربرد آن در عرفان، معناي اما مهم

:گویدمولوي می. مجازي آن است
اهللا اهللا چون که عارف گفت می
فهم تو چون بادة شیطان بود
پیش عارف کی بود معدوم شی

را فهــم مـی رحمان بودکــی تــو
)310: 1363موالنا،(

نامه سراییسرچشمۀ ساقی
. در این مورد نیز نظرات مختلفی وجود دارد

هاي فارسیهـاهللا صفا ریشه و اصل ساقی نامذبیح

داند که با اندك را در اشعار خمریۀ عربی می
صفا،(.تغییري در زبان فارسی رواج یافته است

سخن براي شاعران سبک این)3/334: 1366
خراسانی همانند منوچهري و رودکی صدق 

کند اما در مورد شاعران سبک عراقی همانند می
خواجو و حافظ با توجه به اینکه مفهوم باده در 

هاي اولیه متفاوت اشعار این شاعران با دوره
در اوایل سبک . کنداست، چندان صدق نمی

جود دارد هایی از خطاب به ساقی وعراقی بارقه
طور مثال در اشعار عطار و نظامی، اما در همین به

رسد و نامه به اوج خود میسبک است که ساقی
ریشۀ . دهدنامۀ حافظ نشان میخود را در ساقی

نامه در ستایش شراب و خداي شراب یونان ساقی
و روم نیز نیست زیرا پرستش شراب و خداي آن 

قریباً در هرجا ت. هاي دیگر نیز وجود دارددر آیین
که تاکستان بوده، ستایش شراب نیز وجود داشته 
است و دلیل مستندي وجود ندارد که فرهنگی از 

آنتونی . فرهنگ دیگر این مفاهیم را برگرفته باشد
نبرد پدر و پسر در پاتر در کتاب خود که با عنوان 

به فارسی برگردان شده است، در ادبیات جهان
اي را ی و پسرکشی نکتههاي پدرکشمورد داستان

:کند که در این باره نیز کاربرد داردبیان می
من بر این عقیده نیستم که رد این مضمون را در «

با وجود این گفته، . توان گرفتهر جایی می
خواهم ادعا کنم که هیچ سفري وجود نمی

نداشته و هر گونۀ داستان، خودش به وجود آمده 
قاط بسیاري از دنیا به گمان من شرایط در ن. است

هایی با این مضمون براي به وجود آمدن قصه
مطلوب بوده است؛ پس احتمال دارد که شماري

.ها سرچشمۀ مستقل داشته باشنداز داستان



شوند، ممکن است به هنگامی که آنها پدیدار می
طور نامحدودي پراکنده شوند و بر روي یکدیگر 

)9: 1384پاتر،(» .اثر بگذارند
نامه، رام رضایی نیز بر آن است که ساقیاحت

این مطلب که «: برگرفته از خمریات عربی نیست
خمریۀ فارسی را زادة خمریۀ عربی بدانیم درست 

رسد، البته این سخن نه به آن معناست به نظر نمی
که میان خمریات فارسی و عربی هیچ ارتباطی 

طور که در دیگر نیست، بلکه باید بگوییم همان
ین شعري و ادبی میان شعرا و نویسندگان مضام

ثر وجود داشته است، در أو تتأثیرایرانی و عرب 
ات و تبادل مضامین تأثیرشعر خمري نیز این 

)57: 1388رضایی، (» .وجود داشته است
هایی بر نامه در یونان به سرودهدر بررسی ساقی

ریشه . شوندنامیده می» 1رمبدیتی«خوریم که می
است که ) Dithyrambus(دیتی رمبوس این واژه

به او ) دوبار تولد یافته(به خاطر معناي دیونیسوس 
به معنی dyoدیتی رمب از . نسبت داده شده است

تشکیل شده که به ) در(به معنی thyraو ) دو(
و در کل به معناي شخصی که دو ) از دو در(معناي 

رمب در اصل دیتی. باشدبار متولد شده است، می
شود که در یونانبه سرودهاي مذهبی گفته می

، خداي شراب خوانده 2باستان به افتخار دیونیسوس
ارسطو بر این عقیده است که دیتی رمب، . شدمی

براي خواندن . ریشۀ اصلی تئاتر یونان باستان است
رمب گروهی بیش از پنجاه مرد یا پسر جمع دیتی

اـبوشی و سرمستی وـال سرخـد و در حـشدنیـم

1. Dithyramb
2. Dionysus

رقصیدند و وار میحرکات تند و به صورت دایره
حوادثی از زندگی خداي شراب را روایت 

اي تغییر یافت که بعدها این شکل به گونه. کردندمی
سردستۀ گروه بخواند و دیگران به صورت هماهنگ 

این خداي یونانی در روم به نام. جواب بدهند
ط مشهور است و سرودهاي مذهبی مربو» 3باکوس«

. مشهور است» 4هاي باکوسیترانه«به آن به 
نیز » 5لیبر پاتر«دیونیسوس با خداي قدیمی ایتالیا 

.یکی شده است
رمب در شهر آتن در حدود هفت اولین دیتی

قرن پیش از میالد مسیح سروده شد و به سرعت 
در شهرهاي دیگر یونان رواج یافت و شاعرانی 

به 8دسو باکیلی7پیندار،6همچون سیمونیدس
در حدود قرن چهارم . سرودن آن روي آوردند

پیش از مسیح این نوع شعري در یونان رو به 
.افول رفت اما در روم ادامه یافت

رمب اغلب در ادبیات امروز، صفت دیتی
شود که بخواهند یک زمانی به کار برده می

ویژه در قصیده هحرکت هیجانی در زبان ادبی، ب
رمب ناب بسیار به ندرت به یرا بیان کنند اما دیت

با این وجود چند نمونۀ قابل. خوردچشم می
اثر » 9باکوس در توسکانا«. توجه وجود دارد

11که لی هانت) 1626-1698(10فرانسیسکو ردي

ترجمه کردهتوجه از زبان ایتالیاییمهارتی قابلبا

3. Bacchus
4. Bacchanalian Song
5. Liber pater
6. Simonides
7. Pindar
8. Bacchylides
9. Baccho in Toscana
10. Fransesco Redi
11. Leigh Hant
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2اثر جان دریدن» 1جشن اسکندر«است و 

هاي انگلیسی هاز بهترین نمون) 1700-1631(
جان » جشن اسکندر«ترجمۀ قسمتی از . هستند

:شوددریدن آورده می
ستایش باکوس، آنگاه ترانۀ دل انگیز رامشگر

براي باکوس همیشه زیبا و جوان
آیدخداي سرخوش با جشن پیروزي می
ها بکوبیدشیپورها را به صدا درآورید، بر کوس

درخشدبا زیبایی ارغوانی خود می
نمایدي نجیب خود را میو سیما

آیداکنون در ابوا بدم، باکوس می
باکوس همیشه زیبا و جوان

شادنوشی اولین فرمان اوست
اي استخشنودي باکوس گنجینه

گساري شادي سربازان استباده
گنجینه را عزیز دار
شادي را گرامی دار

خوشی شادي است پس از رنج

:گروه کر
اي استخشنودي باکوس گنجینه

گساري شادي سربازان استباده
گنجینه را عزیز دار
شادي را گرامی دار

خوشی شادي است پس از رنج
(Grant,1955: 137-138)

3ل بلمنـارل میکائیـر کـتتوجهاما مورد قابل

هاي باکوسی او دراست که ترانه) 1795-1740(

1. Alexander's Feast
2. John dryden
3. Karl Micael Bellman

ترین آوري شد و یکی از مهمجمع1791سال 
.ایی سوئد را به وجود آوردهاي ادبیات غنقسمت

توان در بررسی اشعار خمري در غرب، نمی
او . را از یاد برد» 4آناکرون«شاعر مشهور یونانی ،

پیش از میالد 475تا 570هاي در حدود سال
کرده است و بیشتر اشعارش دربارة زندگی می

شاعران زیادي از او تقلید . باده و عشق است
به 5»شعر آناکرونی«کردند و نوعی شعر به نام 

هاي اروپایی قصاید نخستین ترجمه. وجود آمد
آناکرون در فرانسه آغاز شد اما این نوع شعر در 

از . ادبیات غربی آنچنان که باید رواج نیافته است
کسانی که در این زمینه مطالعه کرده و اشعاري 

، توماس 6توان از آبراهام کولیاند، میهم سروده
اشعار 1800که در سال 8مورو توماس7استنلی

ترجمۀ . او را به انگلیسی ترجمه کرد، نام برد
:شوداي از آناکرون آورده میقصیده

هاي بکرهاي گل رز، گلغنچه
هاي خوشبوي کوپید، خداي گلچین شده از باغ

عشق
در جام رفیع باکوس

گریند با قطره هایی به رنگ خون تا زمانی که می
قۀ گلیک دستۀ رز، یک حل

و ببارد هر برگی از خود شراب 
بنوش و لبخند بزن و به این فکر کن

ایم تا لبخند بزنیم و بنوشیمکه زاده شده
ايترین نوباوهگل رز، تو عاشق

در بهار، همانند حوري جنگلی

4. Anacreon
5. Anacreontic verse
6. Abraham Cowley
7. Thomas Stanley
8. Thomas Moore



زنندحتی خدایان که در آسمان قدم می
اندآه خوشبوي تو را شیفته

سارهاي پافیانکوپید هم در سایه
آیندگیسوانش به حرکت در می

آن هنگام که به همراه خواهر شرمگینش به 
پردازدافسونگري می

رقصدو شادمانه می
هاي رز، بیاورآنگاه بیاور برایم بارانی از گل

خوانم بر من بیفشان آنها را و آن زمان که آواز می
گردد باکوس کبیر گرد معبد تو یا آن زمان که می

از رز و تاك بر پیشانی من زندو تاجی می
ام چندین حوري زیبا را به رقص داشته

ریزند روح را با هر نگاه که به هم می
(Moore, 1903: 109)

در ادبیات عرب نیز وضعی همانند ادبیات 
غربی به وجود آمده است؛ بیشتر شاعران اشعار 

خواندند و گاهی نیز خود را به همراه موسیقی می
شدند؛ چیزي شبیه رقص همراه میهاي با گروه

رمب در یونان اما نه هاي رقص و آواز دیتیگروه
.با آن هدف و گستردگی

هاي ادب عربی سرایی از اولین دورهخمریه
در زمان جاهلیت به صورت . وجود داشته است

مستقل وجود نداشت و از آن بیشتر براي فخر و 
اید شد؛ در آن زمان در تشبیب قصمدح استفاده می

از شاعران . سرودنداشعاري خطاب به ساقی می
اي داشتند مشهور آن دوره که خمریات پراکنده

را نام » عبید بن االبرص«و » عدي بن زید«توان می
بیشتر در این » مسلم بن ولید«برد و در اوایل اسالم 

.گفتمضمون و به طور پراکنده شعر می

در زمان امویان نیز اشعار زیادي در وصف
شراب سروده شد اما باز هم شکل مستقلی وجود 
نداشت تا زمان عباسیان که اشعار مستقلی دربارة 

.شراب سروده شد
سراي عهد ترین شاعران خمریهاز مهم

» ابونواس«معروف به » حسن بن هانی«عباسی، 
که جز به خاطر شهوت و لذت خود يشاعر.بود

مضمون. گفتینمشعرسیم و زر يو جز در بها
بیشتر وصف » ابن المعتز«اشعار این شاعر همانند 

خمر و ظروف آن، وصف ساقی، ذکر عود و ناي 
:شعر زیر از اوست. خوارگان استو می

اشرَب و سقِّ الحبیب یا ساقی
فَضلَ ما أُخَلِّفُه قِّهو س

أشرَب من فَضله، و یشرَب من
جئت رسوالً؛ فصرت ساقینا،

أسه الباقیو سقِّنی فَضلَ ک
فی الکأسِ، عمداً بغیر إشفَاقِ

فَضلی کذا فعلَ کُلِّ مشتاقِ
حییت من مرسلٍ، و من ساقِ

)280-281: 1421ابونواس،(
خواهد که باده بنوشد و به شاعر از ساقی می

معشوق او نیز بنوشاند سپس باقی ماندة جام 
ربار بدون هیچ معشوق را براي او بریزد و آنگاه دگ

بدین . ترسی باقی ماندة جام او را به معشوق بدهد
ماندة جام معشوق نوشیده و معشوق گونه او از باقی

ماندة جام او نوشیده است و این روش هم از باقی
کند که ساقی پاینده آنگاه دعا می. عاشقان است

.باشد چون فرستادة عشق او و معشوق است
از ابونواس با براي آشنایی بیشتر غزلی 
:شودترجمۀ عبدالحمید آیتی آورده می

هوس باده دارم! اي عزیز
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و میل بوییدن بنفشه و یاس
توانی امروز با من هماهنگ شوي

تا زهد و پرهیز به کناري نهیم
به خانه رویم و پنهان باده نوشیم؟

اگر از ما خبر یافتند گوییم عید نصارا است
عید منع کرده؟خوارگی را به روز چه کسی می

خواري ما را سخت نکوهیدندو اگر روزه
.داریمروزي دیگر را از بامداد روزه می: گوییم

)119: 1350آیتی،(
اند که در ادبیات روسیه نیز شاعرانی بوده

از جمله این . شعرهاي غنایی و آناکرئونی بسرایند
گاوریکا رومانوویچ «توان به شاعران می

بنابر گفتۀ میرسکی در .اشاره کرد» 1درژاوین
تاریخ ادبیات روسیه، قلمرو کار این شاعر وسیع 

وي شعر عرفانی و مدیحه و غنایی به . است
ها و اشعار نامهسبک آناکرئون و هوراس و ساقی

سرایی و حتی در سالیان آخر عمر مخصوص تک
)86: 1354میرسکی،(. سرودبند نیز میترجیع

ان ادب پارسی سرایاما از مشهورترین خمریه
منوچهري دامغانی است که گوي سبقت را در 

:از اشعار اوست. این زمینه از دیگران ربوده است
فداي تو همه جان و تن من! اي باده

خوبست مرا کار به هر جا که تو باشی
با تست همه انس دل و کام حیاتم
هر جایگهی کآنجا آمد شدن تست
وانجا که تو بودستی ایام گذشته

اده خدایت به من ارزانی دارداي ب
یا در خم من بادي، یا در قدح من
بوي خوش تو باد همه ساله بخورم

من چو بمیرم! آزاده رفیقان منا

1. Gavrica Romanaovich Derzhavin

از دانۀ انگور بسازید حنوطم
در سایۀ رز اندر، گوري بکنیدم
گــر روز قیـامت بـرد ایـزد بـه بهشتـم

***
کز بیخ بکندي ز دل من حزن من

با تو خوشست و وسن منبیداري من 
با تست همه عیش تن و زیستن من
آنجا همه گه باشد آمد شدن من
آنجاست همه ربع و طلول و دمن من
کز تست همه راحت روح و بدن من
یا در کف من بادي، یا در دهن من
رنگ رخ تو بادا بر پیرهن من
از سرخ ترین باده بشویید تن من
وز برگ رز سبز ردا و کفن من

ترین جایی باشد وطن مننیکتا 
واهم از ذوالمنن منـر خـی پـوي مـج

)78: 1375منوچهري،(
نامه در دورة معاصر نیز شاعران به ساقی

اند و در این زمینه هنرنمایی توجه نشان داده
توان از نوذر پرنگ و اند که به طور مثال میکرده

چند بیت آغازین از . هوشنگ ابتهاج نام برد
:شودمۀ ابتهاج آورده میناساقی

بیا ساقی آن می که جام آفرید 
کجا تن کشد بار هنگامه اش 
بیا ساقی آن می که خون حیات 
به من ده که خورشید رخشان شوم 
بده ساقی آن می که جان بهار 
به من ده که جان جامه بر تن درید 
که او جان جان است و جان جامه اش 

ینات ازو شد روان در رگ کا
ز گنج نهان گوهرافشان شوم 

... گارـد پرنـورد و شـاي خرعهـازو ج
)143: 1371سایه،(



هاي گذشته، حداقل در بخشنامهساقی
نکوهش روزگار و در تقابل با ریا و زهد رنگ 

طور طبیعی در گرفت و بهخود میاجتماعی به
هاي نامه از واژگان و ترکیبهاي ساقیسایر بخش

میخانـه، خرابـات، دیـر مغان (به آن حوزه مربوط
کردند؛ در حالی که ابتهاج استفادة بیشتر می... ) و 
گو با ساقی واقعی یا ونامه و گفتساقی» ژانر«

هاي فردي و خیالی و آرمانی را بهانۀ بیان دغدغه
جمعی جامعۀ خود قرار داده و طبیعی است از 

در . کندواژگان مخصوص این حوزه بیشتر استفاده
اینجـا، بـراي او مبـارزه بـا بیـداد و بیـان دردهاي 

تر از جامعه و مویه بر مرگ دوستان و عزیزان، مهم
بیان تقابل میان زاهد با رند و می و مستی با زهد و 
هوشیاري و میخانه و دیر مغان و خرابات با مسجد 

:)119-120: 1385جوکار، (. و کعبه است
چون روشنیبیا ساقی آن می که 

به من ده کزین دامگاه هالك
جهان در ره سیل و ما در نشیب

گانـب آشفتـد، اي شـد رسیـکه خواه

به روز آرد این شام اهریمنی
یم به تدبیر آن تابناكآبر 

بر آمد ز آب خروشان نهیب
ر خفتگان؟ـی خبـن بـاد ایـه فریـب

)144: 1371سایه، (

ر ادب پارسینامه دنخستین سرایندة ساقی
دربارة اینکه چه کسی براي نخستین بار به 

هاي خاص آن نامه با ویژگیسرودن ساقی
. پرداخت، حرف و حدیث بسیار است

میرهدایت حصاري، نویسندة تذکرة 
اي با عنوان در مقالهسرایان آذربایجاننامهساقی

:نویسددربارة نظامی می» نامه سرایینظامی و ساقی«
هاي شیرین و ذار نوعی منظومهگاو بنیان«

نامه نسبتاً طویلی در ادبیات فارسی به نام ساقی
بوده است که همانند خمسۀ او، یکی از عوامل 
مهم غناي شعر فارسی و اسباب تحول و تطور آن 

به ) مانند خمسۀ او(نامه بوده است، و صدها ساقی
گویان تقلید از او، از جانب شعراي ایرانی و پارسی

وجود آمده که هریک در جاي ه و ترکی بهندي 
خود گلزاري است از ازهار رنگارنگ و گلگشتی 

)465: 1372حصاري،(» .زار سخناز شکوفه
گوید که نظامی در سرودن اما محجوب می

هاي خطاب به ساقی خود به فخرالدین اسعد بیت
)71: 1339محجوب، (.گرگانی نظر داشته است

اي دارد اما نامهفخرالدین عراقی نیز ساقی
وزن آن هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف 

. بند سروده شده استاست و به صورت ترجیع
سرا از این نوع نامهذبیح اله صفا او را اولین ساقی

)619: 1366صفا، (.آوردبه حساب می
هماي و همایونخواجوي کرمانی در داستان 

خود یک مثنوي در بحر متقارب و خطاب به 
هایی است که براي د که داراي ویژگیساقی دار

:اندنامه ذکر کردهساقی
بده ساقی آن عین آب حیات
بیا تا خرد را قلم در کشیم
ز جام دمادم دمی دم زنیم
دمی خوش برآریم با همدمی
یک امروز با یکدگر می خوریم

بده ساقی آن لعل یاقوت رنگ ...
روان در ده آن عین آب روان

ارد ثباتکه دوران گیتی ند



39محمود کمالینامه، خمریات و دیتی رمب، نگاهی به ساقی

ز مستی به عالم علم برکشیم
به می آب بر آتش غم زنیم

رمیـا محـم بـازگوییـی بـغم
...چو فرصت نباشد دگر کی خوریم

که برد از رخ لعل و یاقوت رنگ
نـــه آب روان کــآفـتــــاب روان

)14-16: 1348خواجوي کرمانی،(
محمد جعفر محجوب دو بیت از فخرالدین 

آورد که یکی از فرهنگ جهانگیري میاسعد گرگانی 
:خطاب به ساقی و دیگري خطاب به مغنّی است

بیا ساقی آن آب صافی فروغ 
مغنّی بیا و بیار آن سرود
که از دل برد زنگ و ز جان دروغ
که ریزم ز هر دیده صـد زنـده رود

)78- 79: 1339محجوب، (
اگر این دو بیت خطاب به مغنّی و ساقی از «

و تا سندي در رد آن به (گرگانی باشد فخرالدین
) دست نیامده است حقا باید آنها را ازو دانست

ترین خطابی است که در شعر فارسی به مغنّی قدیم
بنابراین )79: 1339محجوب، (».و ساقی شده است

یید نظر محمد جعفر أاز دیدگاه این پژوهش، با ت
محجوب، گرگانی با توجه به تقدم زمانی او بر 

نخستین شاعري است که خطاب به ساقی، گران،دی
اما همان طور که منصور . شعري سروده است

نامه مستقل نخستین ساقیگوید،رستگار فسایی می
)294: 1373فسایی،(. سروده حافظ شیرازي است

نامهخمریات و ساقی
از جمله . نامه تفاوت داردخمریات با ساقی

رـون بیشتـضمه مـت کـن اسـاي آن ایـهاوتـتف

ها بیان ناپایداري دنیا و رنج و محنت نامهساقی
البته در عصر صفوي تغییري . انسان در آن است

در مضمون آن پدید آمد یعنی بیشتر 
سرایان به ذکر توحید و امامان شیعه و نامهساقی

پرداختند همانند ) ع(به ویژه حضرت علی
:1366صفا،(.هاي شرف جهان و ثنایینامهساقی

مضمون خمریات بیشتر وصف شراب و )5/617
ظروف و مراحل تهیۀ آن و وصف زیبایی ساقی 

نکتۀ . شوداست و معناي عمیقی در آن دیده نمی
طور که زین العابدین مؤتمن در دیگر اینکه همان

:خود بیان کرده استشعر و ادب فارسیکتاب 
اشعار دیگري نیز هست که در مخاطبۀ ساقی «

مدام سروده شده لیکن اطالق عنوان و طلب شرب 
ها جایز نیست چه دو شرط اساسی نامه بر آنساقی

مثنوي بودن و بحر متقارب از خصوصیات ضروري 
از طرفی از لحاظ معنی و . هاستنامهکلیۀ ساقی

ها و سایر نامهکیفیت مضامین نیز تفاوتی میان ساقی
اشعار خمریه که در خطاب به ساقی سروده شده 

آن اشعار بیشتر جنبۀ . باشدموجود میاست،
ها با یک روح نامهعاشقانه دارد، در حالی که ساقی

مؤتمن،(» .فلسفی و اخالقی و عرفانی آمیخته است
1364:236 -235(

نقش «اي با عنوان مرتضی میرهاشمی در مقاله
پس از بررسی » هانامهخیام در پدید آمدن ساقی

ها، اشعار خیام نامههاي بین خمریات و ساقیتفاوت
داند تا خمریات؛ و نامه نزدیک میرا بیشتر به ساقی

نامه به شمار او را حلقۀ اتصال میان خمریه و ساقی
هایی که او بین خمریه و ازجمله تفاوت. آوردمی

:شمرد این است کهنامه بر میساقی
مدیحـه رانـها غالباً شاعهـسرایندگان خمری«



که به مدح شاهان و وزیران و امیران اندسرایی بوده
گرفتند، پرداختند و از بابت صله و انعامی که میمی

رو همواره در کنار از این. کردندزندگی را سپري می
شان شرکت آنان حضور داشتند و در محافل

هاي آنان شعر کردند و در جهت خواستهمی
بنابراین اگر در شعر آنان از حکمت و . گفتندمی
هاي واال خبري نیست عجیب رز و طرح اندیشهاند

سرا نامهدر حالی که شاعران ساقی. نمایدنمی
شاعرانی وابسته به دربارها نیستند و چنانچه گاهی 

اند، این موضوع آنان را در ردیف مدحی گفته
این شاعران که . سرایان قرار نداده استمدیحه

دردهاي اجتماعی وجودشان را دردمند کرده بود،
اگر مجال سخن بود، به طور مستقیم و اگر نبود با 

هاي اجتماعی زبان کنایه و پوشیده به بیان نابسامانی
استفاده از تعابیر می و مستی هم براي . پرداختندمی

هاي موجود بوده نشان دادن بسیاري از این نارسایی
)52- 1384:53میرهاشمی،(» .است

ها، مهنابا دقت بیشتر در خمریات و ساقی
. شودهاي دیگري نیز دیده میها و شباهتتفاوت

. شوددر هر دو به توصیف شراب پرداخته می
شود، همان میشرابی که در خمریات وصف می

نامه مفهومی دیگر و انگوري است، اما در ساقی
معنایی واال از آن مورد نظر است که همان معرفت 

این تغییر مضمون و . و شناخت خداوند است
در . مفهوم با تغییرات سبکی رابطۀ نزدیکی دارد

دوران نخستین شعر فارسی که سبک خراسانی 
مجاز شود، کاربرد ایهام و ابهام و کنایه ونامیده می

هاي هاي بعد، بسیار کم است و واژهنسبت به دوره
ارـه کـود بـی خـمعموالً در معناي حقیق» باده، می«

البته . وران استخمریات محصول این د.اندرفته
این نکته را نباید از نظر دور داشت که در بسیاري 
از آثار و اشعار عرفانی، شراب به همان معناي می 

اما تفاوتی که وجود . کار رفته استانگوري نیز به
دارد این است که در اینجا سخن از می انگوري 
نیز در خدمت هدف بزرگی قرار دارد و آن 

خواهد زشتی گناهی یهنگامی است که شاعر م
دیگر را بنمایاند یا با تفکر رایج و اشتباهی مبارزه 

در جاي جاي دیوان حافظ روحیۀ مبارزه با . کند
او هنگامی که از نوشیدن باده دم . ریا وجود دارد

زند، منظورش این نیست که آن را حالل و می
خواهد بگوید ریا از شراب صواب بشمرد، بلکه می

:استخوردن هم بدتر 
اگر به بادة مشکین دلم کشد شاید                                  

آیـدکه بوي خیـر ز زهـد ریـا نمی
)178: 1377حافظ،(

می بخور، منبر «: شودهمانند زمانی که گفته می
قطعاً در اینجا امر به . »بسوزان، مردم آزاري مکن

خوردن می و سوزاندن منبر نیست، بلکه رساندن 
ن مفهوم است که مردم آزاري گناهی بسیار بدتر ای

.از نوشیدن می و سوزاندن منبر مسجد است
تفاوت مهم دیگري که بین این دو وجود 

بیشتر خمریات در قالب . دارد، قالب آنهاست
ها نامهاند، اما قالب ساقیقصیده سروده شده

.معموالً مثنوي است

گیرينتیجهبحث و 
ي از آغاز در ادبیات پارسی مفاهیم و مضامین خمر

ه به شرایط موجودـا توجـه است و بـود داشتـوج
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معموالً اشعار .رشد کرده و پرورش یافته است
آغازین مفهومی غیر از معناي واقعی آن انتقال 

دهند که مضامینی همچون وصف و ستایش نمی
گساري و ظروف و مراحل تهیۀ آن باده، آداب می

هاي بعدي و در در دورهاست، اما خمریاتی که 
زمان گسترش عرفان به وجود آمد، خمریاتی 

نامه یاد عرفانی بودند که از آنها با عنوان ساقی
ها از نظر ظاهر نامهدرست است که ساقی. شودیـم

به خمریات بسیار شبیه هستند اما مفاهیمی که 
. کنند تفاوت بسیاري با خمریات داردمنتقل می

ها ما را در درست شناختن این توجه به این تفاوت
.کنداشعار و توضیح و تحلیل آنها بسیار کمک می
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