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 چکیده
یر ان تأثین میایکی از خواص بارز اسطوره و حماسه راهیابی آنها به انواع ادبی است. در 

ده زمین بر كسی پوشییراناـ حماسی بر فرهنگ و ادب  ایشاهنامه این اثر سترگ اسطوره
دح، مای چون از كاركردهای اشارات شاهنامه نیست. در این مقاله قصد داریم هر یک

، هلگونتغزّمفاخره، داستانپردازی، تبیین مسائل حکمی و تعلیمی، مضامین عاشقانه و 
ر ده مندرج ها با تکیه بر چهل ساقینامهای خیّامی و مضامین عرفانی را در ساقینامهاندیشه

رسی س از برپنشان دهیم.  "جانسرایان آذربایساقینامه"و  "پیمانه"، "میخانه"سه تذكره 
کیه بر ها بصورت ویژه  سراغ ساقینامه سروده آذربیگدلی رفته و با تكلی این ساقینامه

 آن،تاثیرپذیری از زبان حماسی شاهنامه را بیشتر میکاویم. 
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Abstract 

One of the most prominent properties of Saghinameh is, their routing 

to literary types. In this meantime, Saghinameh's effect, this great 

mythical-heroic oeuvre on Iran's Culture and manner is not being 

covered to anybody. In this review, by relying on forty Saghinamehs 

included in three Tazkareh: "Meikhaneh", "Peimaneh" and "Azirbaijan 

Saghinameh composers", we purpose to demonstrate each functions of 

the Saghinameh allusions in Saghinamehs, such as Eulogium, Boast, 

Fiction, Explaining the issues of verdict and education, Romantic and 

lyrical themes, Khayami's thoughts and Mystical themes. After a special 

general review on these Saghinamehs, we refer back to Azar Bigdeli's 

Saghinameh, and by relying to it, derivate more its influences from 

Saghinameh's epical language. 
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 مقدمه -1
-گونه بلکه تمامی گونهیک فقطنه» های ادبی جریان دارد.حماسه در همۀ زمینهاصوالً اسطوره و 

(. وجود 116)اسطوره: ص« یژه اسطوره زندگی قهرمان ـ دارندوبههای ادبی ریشه در اسطوره ـ 

ای چنان تحرک وعمقی به شعر میبخشد كه یک دفتر وصف قادر به ایجاد آن نیست عناصر اسطوره

ها گویای همین مطلب است. جام ساقینامه(. كثرت پادشاهان اساطیری در 279)بالغت تصویر: ص

ی سازوكارها، جام كیخسرو، جام گشتاسبی و... با نمایتیگجم، جام جام صورتبهها در ساقینامه

ای گره خورده است. وجود شخصیتهای حماسی چون فریدون، منوچهر، رستم، ادبیات میخانه

با كاركردهای مخصوص به خود گویای  هركدام ...یژن و منیژه، كاوه وسهراب، افراسیاب، سیاوش، ب

ها با شاهنامه است. بسیاری از تفکّرات و پیوندی مشترک بین مضامین عرفانی و غنائی ساقینامه

و برای رهایی از غم روزگار،  آنجا كه به مذمّت روزگار دون میپردازد بخصوصها مضامین ساقینامه

ها را دوای درد خود میداند ریشه در شاهنامه فردوسی دارد. شاعر برای یخانهپناه بردن به كنج م

 اعتراضگونهای بیان اندوه خویش و نارضایتی از وضع موجود دست به سرایش ابیاتی میزند كه جنبه

ۀ آنها به جنگ سپاه بواسطای را با اشارات حماسی پیوند میدهد تا دارد. بدین منظور عناصر میخانه

سرا شعر غنائی را به سمت یک اثر حماسی میکشاند و این حس ازاینگونه برود و ساقینامهغم 

ای چون ساقی و مغنّی كلمات به خواننده دست میدهد. شاعر در پی آن است تا شخصیتهای میخانه

ای را با واژههای حماسی توضیح دهد. بدین یخانهمرا قهرمانی حماسی جلوه دهد و اصطالحات 

ی است كه بتواند حسّ حماسه را به خواننده منتقل سازد. موالنا اگونهبهنش كلمات منظور چی

 عتابی تکلّو میگوید:

 چو  سیمرغ  شب  سر  زد  از  كوه  قاف            چو  بهمن  به  دستان  می  كن  مصـاف      

 هر  یک  فگــند ز   تیـر   كمــانچه   ز   تــار   كمــند            كه  گردن  سپر  پیش 

 ســالح    نبرد    غـــم،    آواز    كــن            نواهــای   رســتم   ولی   ســاز   كــن

 (450)تذكرۀ میخانه: 
های قهرمانان حماسی نیست. كمانچه و تار، ابزار جنگی یخوارگان كمتر از نعرهمهای مستانه نعره

یخوارگان به پشتیبانی ساقی و مغنّی همراه با مشوند. خوانان معركه محسوب میشاعر و مغنّیان رجز

یی میکنند. آراصفپروا به استقبال سپاه غم میروند و در برابر آن سرمستی حاصل از می، بی

ها را دریافته بودند. آنجا كه مؤلّف تذكرۀ میخانه در ی ارتباط شاهنامه با ساقینامهخوببهگذشتگان 

پرتوی این مثنوی را خوب گفته، مردمان  كهازبس»ۀ او مینویسد: نامتراجم احوال پرتوی و ساقی

-های دینی همچون خاوران(. در خالل حماسه124)همان: ص« اندحمل بر شعر دانای طوس كرده

الدین خوسفی و حملۀ حیدری باذل مشهدی و حملۀ حیدری راجی كرمانی، ابیات نامه حسام

زبان حماسه بسیار نزدیک است. همچنین اسکندرنامه ای وجود دارد كه به پراكندۀ ساقینامه

طبل  عنوانبهاند نامه را هر جا كه الزم دیدهنظامی، سام نامۀ خواجوی كرمانی كه ساقینامه و مغنی

اش را آرایی یا بیان فخریه ویا چون براعت استهاللی زیبا، ذهن  خوانندهآمادگی برای نبرد و صحنه

(. منوچهر جوكار 358سرایی: صساقینامهت )مقام راجی كرمانی در آمادۀ پذیرش واقعه كرده اس
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ای برای اعتراض دانسته و آن را شعری اجتماعی، یادكرد شعرا را از می و میخانه و ساقی، بهانه

با تأكید بر دو نمونۀ  ساقینامهی در ساختار مالحظاتو بلکه شورشگرانه دانسته است ) آرمانخواهانه

ها را میتوان در ای در ساقینامه(. پیشینۀ راهیابی شخصیتهای شاهنامه99گذشته و معاصر: ص

شاعر از چند تن از « در طلب شراب»ای از انوری ردیابی نمود. در این قطعه با عنوان قطعه

سرا های معروف شاهنامه یاد میکند. این قطعه میتواند سرمشقی برای شاعران ساقینامهشخصیت

(. تذكرۀ میخانه تالیف 704: ص1نامید. ر.ک.)دیوان انوری، ج ساقینامها نمیتوان آن ر هرچندباشد 

سرایان عبدالنبی فخرالزّمانی قزوینی و تذكرۀپیمانه از احمد گلچین معانی و تذكرۀ ساقینامه

ایم. ها هستند كه ما از آنها بهره بردهترین منابع ساقینامهآذربایجان تالیف میر هدایت حصاری عمده

میان به بررسی چهل ساقینامه كه سرایندگان آنها در البالی این مقاله مشهود است و و در این 

 ایم.شاهنامه بر شعر آنان تأثیر گذاشته، پرداخته

 تحقیق سؤاالتو  مسئلهبیان  -2
ی سؤاالتیک اثر غنائی با شاهنامه با محتوایی حماسی  عنوانبهها در بررسی پیوند میان ساقینامه

 مطرح میشود كه:دست ینازا

 ها نمود پیدا میکنند؟ای چگونه در ساقینامههر یک از كاركردهای اشارات شاهنامه -

ها این ها از شاهنامه چقدر است و بیشتر در چه ساختاری از ساقینامهیرپذیری ساقینامهتأثمیزان  -

 تأثیرات وجود دارد؟

غنائی محسوب میشوند، لحنی حماسی ها كه جزو ادبیات چه عواملی موجب شده تا ساقینامه -

 بیابند و به یک اثر حماسی شباهت پیدا كنند؟

 اهداف و ضرورت تحقیق -3
ی و بخشعمقای را كه باعث هدف نگارندگان این است تا برخی از كاركردهای اشارات شاهنامه

دهیم و  یری را كه شاهنامه بر آن داشته است؛ نشانتأثها شده و همچنین تحرّک در ساقینامه

برخی از مشخصات زبان حماسی را در ساقینامۀ آذر بیگدلی كه موجب شده زبان آن به زبان 

 حماسی نزدیک شود؛ گزارش نماییم.

 پیشینۀ تحقیق -4
ها، كتاب و مقاالتی به نگارش درآمده درباره ساختار، سابقه پیدایش، تکامل و مضامین ساقینامه

ها و ارتباط این دو ن نیز اشاراتی به تأثیر شاهنامه بر ساقینامهبییندرا و گفتنیها، گفته شده است.

از منوچهر جوكاركه به كاركرد مدح و لحن « ساقینامهمالحظاتی در ساختار »شده است. مقالۀ 

نظری بر شاهنامه و تأثیر آن بر »ای اشاره كرده است. مقالۀ حماسی و برخی تلمیحات شاهنامه

زمینۀ فکری با شاهنامه  و درها گلچین كه ابیاتی از ساقینامه فرامرز گودرزی از« هاساقینامه

ها میتوان به مقایسه نموده است. همچنین دربارۀ زبان حماسی به كار رفته در ساقینامه

كه معتقد است  محمود فضیلت از« ی حمله حیدری مالبمانعلی راجی كرمانیشناسسبک»

یی نزدیک شده و از گرادرونكه به مکتب ییازآنجای حملۀ حیدری هاداستاننامۀ او درآغاز ساقی

های نامحسوس و عقلی بهره جسته، از شاهنامۀ فردوسی فاصله گرفته است، اشاره نمود. با واژه
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های مباحث و نقصان برخی موارد الزم مینمود تا درباره كاركردهای اشارات توجه به پراكندگی

 ینگونه اشعار بحث شود.ای زبان بررس وها ای در ساقینامهشاهنامه

 ای بررسی كاركردهای اشارات شاهنامه -5

 مدح -1-5
ای كه بسامد باالیی در آثار شاعران بخصوص شعرای مدّاح یکی از كاركردهای اشارات شاهنامه

ای را دستمایۀ مداحیهای خویش دارد مدح و ستایش است. به این صورت كه تلمیحات شاهنامه

ند كه با توجه به اوضاع سیاسی و اجتماعی دورههای مختلف، از شدت و ضعف برخوردار قرار میده

پروایی گویان و بیۀ كفّاره ستایشگرهای قصیدهمنزلبهها را باید ساختن این ساقینامه»است. 

وجود این سنّت دیرینه را میتوان ینباا(. 616: ص1/5)تاریخ ادبیات در ایران، ج« یان دانستسراغزل

ها با ها نیز جستجو نمود. در این میان شاعر، ممدوح خویش را در خالل ساقینامهر ساقینامهد

حافظ شیرازی اولین كسی است » ای، مقایسه، تشبیه یا برتر از آنان میداند.های شاهنامهشخصیت

نامۀ خود، (. حافظ در ساقی73در شعر فارسی: ص ساقینامه«)اش وارد نمودساقینامهكه مدح را در 

 به قهرمانان اساطیری و حماسی تشبیه میکند: ( راشاه منصورممدوح )

 فــریدون   شــکوهی   در   ایـوان   بزم            تهمــتن   نبـردی   بــه   میـدان   رزم   

 (194)تذكرۀ میخانه: ص
در بیت زیر تواماً ممدوح به شخصیتهای اساطیری تشبیه و در مصراع بعد به عناصر ملّی توهین 

میکند. قاسم گونابادی بیت زیر را در مدح شاه « ترک ادب ملی»میشود و به اصطالح شاعر 

 طهماسب سروده: 

 ـام  جــم                                               قباد    احـترام    فـــریدون    حشـــم            سفال    سگـان    درش    جـ

 (176)همان : ص
احترامی و توهینی به گویی ممدوح چنین بیگمان میرود تا زمان سرودن این بیت برای خوشامد

نشده بود. جام جم كه در ادبیات و فرهنگ ایرانی تقدس « جام جم»ای بخصوص اشارات شاهنامه

در شعر او ظرف غذای سگان ممدوح میشود. در جایی كه ممدوح قرار دارد  ویژۀ خویش را دارد،

 ای در نظر شاعر ندارند. فوجی نیشابوری میگوید:پادشاهان اساطیری مرتبه

 

 اگر   هست   جمشــید   اگر   كــیقباد            مرا   جــز   تو   ممـدوح   دیگر   مبـاد         

                                                           (     393)تذكرۀ پیمانه: ص
ای ستایش میشود و جمشید كه در برخی از ابیات این ساقی یا مغنّی است كه با اشارات شاهنامه

 خود اسطورۀ جام كشی است، كمترین بنده ساقی قلمداد میشود. ظهوری ترشیزی میگوید:

 شــام           جمــت   كمترین   بنده،   بردار   جــام  بیا   ای   به   خوبی   قــباد   احت

 ( 371)تذكرۀ میخانه: ص
از دیگر شخصیتهایی كه مورد مدح قرار میگیرد صاحب ساقی كوثر حضرت علی )ع( است. والی 

 كرمانی میگوید: 
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 ی  قــباد    والیــت    پنــاه    ســلیمـان    نهــاد           گدایان    او    كســری  و  كــ

 (558)تذكرۀ پیمانه: ص
اند میتوان ای در مدح ممدوح خویش استفاده نمودهاز دیگر شاعران مدّاح كه از اشارات شاهنامه

( و 181سرایان آذربایجان: ساقینامهشاه )تذكرۀ ینناصرالدبه محمد طاهر عامل قزوینی در مدح 

 (  اشاره نمود.208صیی در مدح فتحعلیشاه قاجار )همان: یهارومحسرت 

 مفاخره -2-5
ها عوامل تفاخر در ساقینامه ازجملهای مفاخره است. یکی دیگر ازكاركردهای اشارات شاهنامه

میتوان به ستایش قدرت شاعری و سخنوری، نشان دادن مناعت طبع و تفاخر به قدرت مستی و 

های خویش، خود را سخنوریپرستی اشاره نمود. باقر خرده فروش در ستایش یخوارگی و میم

پردازی میداند و در قلمرو شاعری، خود را جمشید سرزمین سخن میبیند رستم میدان سخن

 (.                                                               19/620)تذكرۀ میخانه: 

 قلم  تـاج  و  تخت منم  نوعی  آن  خضر  جمشـید  بخــت            كـه  دارم  ز  لوح  و  

 خــرد  نـوجـوان  بخــت  جمشـیدیــم           سخــن،   بیکــران   عمـــر   جاویدیـم                           

 (                                                                          272)همان : ص
دی خود فرض كرده و بدان فخر میکند.  و در جمشی وتختتاجنوعی خبوشانی لوح و قلم را 

خود میترساند، آه دردآلودی كه  سوزجان، او را از آه رفتاركججایی دیگر در خطاب به سپهر 

 قهرمانان حماسی در مقابل آن تاب مقاومت ندارند:

 حــریف تـو چـون من نحیفی بس است            كه ضحـاک و جمشید، خار و خس است

 چـــو مـرد آزمــایی كنـــد درد مـــن            چـــه بیـژن چه هـــومان همــاورد من                    

 (                                                                                                         270)همان: ص
و بلندی همّت است كه در این میان نام جمشید به عنوان از دیگر مفاخرات، فخر به مناعت طبع 

 نماد سروری و پادشاهی ذكر گردیده است. ظهوری ترشیزی میگوید: 

 گداییــم   امــا   گــدایـی   به   نـــام             جـم   وقت   خویشیم،   پر ساز   جــام                          

 ( 372)همان : ص
ۀ جمشید میداند و تفاوتی بین رتبهمیمایی، خود را پبادهی در باطن كار یعنی میر سنجر كاشان

 ای جمشید و جام سفالین خویش نمیبیند:جام افسانه

 خوریم                        چنین   ما  و  جمشید   از   یک   سریم            گــر  از  جــام  یا  از  كــدو  می

 ( 332)همان : ص
یاوردن در نزد پادشاهان فرونالدین آرتیمانی آزادگی و مناعت طبع خود را با سر تسلیم رضی

 اساطیری و حماسی نشان میدهد:

 از   بوی   مــی            فرونایدم    سر    به    كــاوس    و كـی                                              شددماغم   پریشـان   

 ( 929)همان: ص
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اعر برای بیان احساسات درونی خویش و تأثیر در روح خواننده و تحریک غرور خویش كه ش

یی ناشی از آزادی و آزادگی او در مقابل ظواهر دنیوی است، دست به تفاخر میزند. حسرت ارومیه

ارزش مینماید پس به روح یبكه مست شراب عشق است مرتبۀ پادشاهان اساطیری در نظرش 

 لد و جمشید و كاووس را به چیزی نمیگیرد:آزادۀ خویش میبا

 كنـم   تـا   تفــاخـر   ز   مـی           كنم   فخر   از   می   به   كـاوس   كـی بده   می

 (                                                                205سرایان آذربایجان: ص ساقینامه)تذكرۀ 

 بـده   ســاقی   آن   یـادگــار   جمــم           بکف   جام   دارم   كی   از   جـم   كمم           

 ()همان

 مضامین عاشقانه -3-5
ها دیده میشود. یوسف شاملو در ای نیز در ساقینامهمضامین  تغزّلی با استفاده از اشارات شاهنامه

ت مورد خطاب قرار میدهد و خود را با پشت سر ابیات زیر معشوق خود را كه همان ساقی اس

راه عشق را پیموده است و در برابر  خانهفتگذاشتن سختیهای راه عشق چون رستمی میبیند كه 

تنی با تحمّل ریاضتهای عشق به مرحله رویین هرچندساقی و عوالم عشق او اظهار ناتوانی میکند، 

 تصوّر كرده است.رسیده؛ امّا خود را همچون بیژن اسیر چاه دل 

 بیا  ساقی  ای  شــوخ  یکــتای  خویش           كه   گوییم   از   عاشــقی های   خویش

 ز  عشــقت  شدم  رستـم  هفت  خــان           اگــر  بـاورت  نیســت  ایــن  داســتان

 ام       ژن   افـتـــادهام            ز دل   در  چــه   بیـــبه  جــان  گر  چه  رویین  تن  افتاده

 (                                                        588)تذكرۀ پیمانه: ص

 گونهتفکرات فلسفی خیام -4-5
یشی در شعر خیام، موضوع تحوّل و تبدّل و استحالۀ ذرات و عناصر اندمرگاز مظاهر بارز »

ها نیز ینگونه تفکّرات در ساقینامها(. 67ساقینامه نزدیکترین نوع ادبی به رباعیات خیام: ص«)است

اساطیری  عظمت باها را از وجود پادشاهان سرا ذرّه ذرّه خشت در میخانهبازتاب داشته و ساقینامه

 اند.قباد میداند كه سرنوشتی جز چشیدن طعم تلخ مرگ محتوم را نداشتهچون جمشید و كی

 ی كرمانی :خواجو

 هــر  آن  گــل  كــه  در گلستـانی بود           سمن   عـــارض   و   دلستـانی   بـــود

 هر آن پــاره خشــتی كه بر منظـریست           سـر   كــیقبـادی   و   اسکنــدریــست

 (82میخانه: ص)تذكرۀ 
یادكرد خواجوی كرمانی از اشارات ملّی و سامی در نکوهش دنیا و حسرت بر گذشتگان در دو 

ای كه در مصراع اول میبینیم در مصراع گونهمصراع بیت زیر وجود دارد؛ امّا آن روح فلسفی خیّام

 دوم احساس نمیشود:

 جا   رفت  و  خـاتم  كجاست                          كدامست   جـام  جم  و  جم   كجـاست           سلیمان   ك

 (80)همان: ص
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 قاسمی گنابادی میگوید:   

 بود   خشت   خم   فرق   جمشید و كی           كـــه  كــردنـد  در  ســر  خــمّ  مــی

 نــه  جــم  ماند  نی  جام  گیتی  نمای            ولـی  همچنــان  دیــر  عالم  به  جـای 

 (426)تذكرۀ پیمانه: ص
هاست كه در آنها رنگ و بوی تفکّرات خیّامی و ساقینامههای یهمابناغتنام فرصت یکی از 

(. مصاحب گنجوی 101ص :سرا ساقینامه، فیلسوف مالصدراخوشباشیهای این جهانی دیده میشود )

 میگوید:

 امروز  كه  میخـانه  به  اعـزاز  گشــودند           خشت سر خــم مسند جمشــید نمودند 

 (500)تذكرۀ پیمانه: ص
 و این بیت از والی كرمانی:

 می نوش كه كی بود كی و ساغر جم كی            شد خاک جم و ساغر جمشید شکستـند      

 (  548)همان: ص

                                                                                    

 ایپردازی با استفاده از شخصیتهای شاهنامهحکایت -5-5
خویش را  موردنظرهایی كه در ادب تعلیمی دیده میشود، این است كه شاعر مفهوم یکی از شیوه

 كهآنسخن این بزرگان كهن مطرح میکند، حال  عنوانبهاز زبان شخصیتهای ایران باستان و 

وارۀ اندرزآمیز آمده در منابع مربوط، ینگونه داستانامطلب سراینده و مضمونی مشابه آنچه در 

شاهنامه، از زبان پهلوانان و شاهان دیده نمیشود تا احیاناً منبعی برای این تلمیح و مضمون  ازجمله

(. گاهی این 205: صناصرخسروی دیوان اشاهنامهۀ نکات و اشارات تصور شود)یادداشتهایی دربار

ها در قالب یکی دو بیت و گاهی در چند بیت متوالی ذكر میشود و غالباً با حکایتها در ساقینامه

آغاز میشود. شاید خواجوی كرمانی اولین شاعری « چه خوش گفت»و « شنیدم»هایی چون واژه

 (. حافظ میگوید: 80نامۀ خود سروده باشد )تذكرۀ میخانه: صساقی یدراثناباشد كه حکایتی كوتاه 

 چه خوش گفت جمشــید با تاج و گنـج           كه   یک   جـو   نیرزد   ســرای   سپنج 

 (97)تذكرۀ میخانه: ص
 یا بیتی از هدایت طبرستانی:

 تاج و تخت   چه خوش گفـت جمشـید فیروز بخــت            كه یک جــام می به ز صــد

 (578)تذكرۀ پیمانه: ص
ها از شاهنامه و دیگر آثار حماسی جستجو نمود. وارهاحتماالً نمیتوان منبعی برای اینگونه داستان

عزّت قاجار در چندین بیت متوالی حکایتی از زبان جمشید در ناپایداری دنیا و اغتنام فرصت و 

سرنوشت قهرمانان ملّی مخاطب را به تأمّل و خوشباشی بیان میدارد و در ادامه با تحسّر از 

 (.298پندپذیری دعوت میکند )همان: ص
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اختر گرجی حکایتی از زبان كیکاوس در وصیت به كیخسرو در مورد انتقام خون سیاوش برای 

بیان یک امر تعلیمی بیان داشته؛ اما نه به قصد انتقام كه با نوعی روحیۀ تساهل و تسامح چارۀ درد 

گونه یچهپناه بردن به میخانه و دوری از رنگ و لعاب دنیا دانسته است. گویی افراسیاب  بازهمرا 

باره نوشید. ی آن خون سیاوشان است كه باید یکخونبهادخالتی در كشتن سیاوش نداشته و تنها 

 (. و نزدیک به همین مضمون از فغفور الهیجانی: 73)تذكرۀ پیمانه: ص

 زال   زمانه            از  دست  منه  بادۀ  چون  خون سیاوشكینه   تهمتن   شودت      در

 (468)تذكرۀ میخانه: ص

 تبیین مسائل حکمی و تعلیمی -6-5
سرایان در یشود؛ اما سرمشق ساقینامهمهرچند در شاهنامه خطاب به ساقی و مطرب كمتر دیده 

ینگونه از اشعار مفاهیمی چون مذمت روزگار ااعتباری و نکوهش دنیا شاهنامۀ فردوسی است. در بی

عدالتی در یبوفایی و اعتباری دنیا، بییشی و افسوس بر پادشاهان اساطیری، بیاندمرگو ابنای آن، 

ینگونه مفاهیم برگرفته از متن شاهنامه است ـ فراوان اها ـ كه ریشۀ جهان و امثال این در ساقینامه

 ابرمردانر نام قهرمانان اساطیری و حماسی و افسوس بر مرگ دیده میشود. اختر گرجی پس از ذك

خبری و مستی و فراموشی میبیند تا بتواند باستان از ساقی طلب شراب میکند و چارۀ درد را در بی

از اندیشۀ عالم بیرون آید. وی دنیا را پر از اضداد دانسته و با طرح تقابلهای دوگانه چون كیخسرو 

یشیهای خویش میپردازد و با تحسّر از چند اندمرگدر مقابل افراسیاب و رستم در برابر اسفندیار به 

ای اخالقی میگیرد كه همگی در چنگال مرگ اسیر نتیجهتن از اشخاص شاهنامگی یاد میکند و 

(. تأكید شاعر در اینگونه از اشعار، عبرت اندوزی از سرنوشت 67خواهند بود. )تذكرۀ پیمانه: ص

 قهرمانان است كه گاهی خود نیز بر این امر تکیه دارد. عبدالرحمان جامی میگوید. 

 فریدون  كجا  رفت  و  قـارون  چه  كرد   به عبرت نظــر كن كه گــردون چه كرد          

 (105)تذكرۀ میخانه: ص
سروده كه در آن از « مذمت روزگار»شعری با عنوان  یشخوظهوری در خالل ساقینامۀ 

شخصیتهای حماسی در چندین بیت متوالی استفاده میکند كه با تمام قدرت و توانایی در برابر 

ی تسلیم مرگ شدند. رستم كه خود نماد پهلوانی و دلیری روزگار توان ایستادگی را نداشتند و همگ

یشه جان سالم بدر نبرد. دنیا همان است كه خون امثال سیاوش را جفاپاست، از دست زال روزگار 

گناه خود را بر سر مردم بی« افراسیابانه تیغ»سایۀ  ؛ وگناهی و پاكی است در طشت كردكه نماد بی

کر و فریبی است كه امثال بیژن را در چاه دنیا اسیر نمود و گماشت. بانوی روزگار همان پرم

شوهران خویش امثال جمشید را كشته به هر سو افکنده است. دنیا بسیاری از این قهرمانان را به 

 (.  در حافظۀ دنیا همان خاطراتی است كه خواجوی كرمانی گوید:383همان: ص)یاد دارد 

 س           بسی   یاد   دارد   چو   رهام   و   طوس              كه   این   چرخ   زن   چرخـه   آبنـو

 ( 79)همان: ص
خوانده كه دامادانی امثال فریدون، « یمانیپسستنا اعتمید » یعروسعبداهلل هاتفی دنیا را كهنه 

كاوس، جمشید و دارا به عقد خویش درآورده و در آخر جان ایشان را ستانده است )همان: 
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یز قهرمانان و افسانۀ پادشاهان اساطیری را انگغمیی قمی شرط بازگویی سرنوشت (. خطا122ص

ای میداند كه ساقی به او میبخشد گویی تنها در سایۀ مستی است كه میتواند حسرت باده درگرو

 یز آنها را فرایاد آورد:انگغمو حکایت  فروبنشانددل را 

 بگویم كه جمشـید كــی رفــت و جــم        به  من  ده  كه  شویم  ز  دل  زنگ  غم        

 بگـویم   به   تحقــیق،   بی   جســتجو           چه   شـد   بــارۀ   رســتم   جنگــجـو

 (166)تذكرۀ پیمانه: ص
ارتباط با مستی و فراموشی او نیست یبالعارف كه فضولی بغدادی در ابیات زیر با فن تجاهل

 كه او احوال پادشاهان اساطیری را بازگو كند.اینبار از ساقی میخواهد 

 ز   بــزم   فــریـدون   و   اســفـندیـار            در   این   دور   حــاال   تویی   یادگــار

 كــن   ز   زار   درون   سـینه   را            بگــو   حــال   شـاهـــان   پیشــه   را   تهی

 حال كی           چرا   رفت   جم   را   ز  كف   جام   میكه چون شد فــریدون چه شد 

 (48سرایان آذربایجان: ص)تذكرۀ ساقینامه
های باستان را از زبان مغنّی یا مطرب درخواست میکند. عزّت سرا بازگویی افسانهگاهی ساقینامه

 قاجار میگوید:

 بیان   كن   ز   كــاوس  كــیبه   آهـنگ   چــنگ   و   به   آواز   نی           حدیثی   

 دگـــر    از    فــریـدون    فــرّخ  نژاد            ز   كیخســرو   و   نــوذر   و   كیقــباد

 ز طوس   و   ز   گودرز  و  پور  پشـــن           ز   ســهراب   و   از   رســـتم   پیلــتن

 (298)تذكرۀ پیمانه: ص
ها محسوب میشود و در چند بیت متوالی از ویژگیهای ساقینامه ایذكر شخصیتهای شاهنامه

افزاید. قاسمی گنابادی طالب جام شرابی ابدی است. در نظر او مراعات آنها بر زیبایی ابیات می

ای از جام خویش نبرده، پس به دنبال جامی ازلی چون جام ساقی كوثر میگردد كه او جمشید بهره

سرا را بر آن میدارد تا ذكری از های مذهبی، ساقینامهمیکند. اندیشهرا فارغ از هر می و ساغری 

 صاحب ساقی كوثر كند.

 جم   از   جام   كامی   به   عالـم   ندید           كه   بیند   ازو   كام،   چون   جم   ندید

 الست خدایـا   به   ساقـی   كوثر   كه   هست           دلـم   مســت   جــامش  ز  روز  

 ساغرم           رســان   بــاده   از   سـاقــی   كوثــرم  وكه   فارغ   كن   از   هر   می  

 (429)همان:ص
 ساخت تمثیل نیز یکی دیگر از شگردهای شاعران در تبیین مسائل حکمی و تعلیمی است.

 هفت خوان چهكســی  زنده  بیــرون  نرفت  از  جهان            چو رستم بسی دیده این 

 آید    از    دســت    اسفنــدیــارشــود چون به دستــان تهمـتن ســوار             مــی

 (40)همان :ص
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تمثیلی برای بیت اول در توضیح دنیای جان شکار آورده و  عنوانبهمیر فندرسکی بیت دوم را 

در ادامۀ همین ابیات، شاعر  ای در هر دو بیت به زیبایی آن افزوده است.توزیع اشارات شاهنامه

های خویش در مذمت روزگار مستقیماً به اصل داستان و جزئیات آن اشاره میکند برای طرح اندیشه

ارّه را به  وآمدرفتكه همانا كشته شدن جمشید توسط ضحّاک با ارّه بوده است. شاعر به زیبایی 

 لیل و نهار تشبیه كرده است: وآمدرفت

 باشد  دهد  تیغ  آب           نه   رستــم   شناسـد،   نه   افراسیــاب به  هر  خـوان  كه 

 چــو   جمشید   بر   فرق   هر   تاجدار            كشــد   ارّه   دایــم   ز   لیــل  و  نهار

 ()همان

ی دیگر بیان میکند. جام در این بیت اگونهبههمین تصویر را ظهوری ترشیزی با حسن تعلیل 

 شادی و خوشباشی است كه با رها كردن آن مرگ به سراغ جمشید آمده است: رمز 

 ساقـی    نازنین            منـه  یک  نفــس  جـام  می  بر  زمین     یســرت    گردم    ا

 چــو   از   جام   شد   پنجۀ   جم   جدا            به   فــرقش   كشیده   ارّه   دست   بال  

 (372میخانه: ص)تذكرۀ 
ای استفاده سرایانی كه در طرح مسائل حکمی و تعلیمی از اشارات شاهنامهاز دیگرساقینامه

(. 463(. )تذكره پیمانه: ص721اند میتوان به اسامی زیر اشاره نمود: )تذكره میخانه: صكرده

ی : باغ قرههید ؛ ش179-180؛ عامل قزوینی : 130سرایان آذربایجان،  سرشار قره داغی: ساقینامه)

235.) 

 كرامات می -7-5
را آمیخته با تصاویری بدیع در « می»سرا، خواص و كرامات در برخی از ابیات شاعر ساقینامه

 ارتباط با شخصیتهای اساطیری بیان میکند.

  ،یخوارگان میشی زال، روحیۀ انقالبی كاوه و... را به اندچارهمی قدرت بخش است. نیروی رستم

 با سپاه غم و روزگار برآیند. عزت قاجار میگوید:میبخشد تا 

 ای  پیر  زال            كنـد   پنجـه   در   پنجــۀ   پــور  زال      می   ار   جرعه   نكشد   زا

 (298)تذكرۀ پیمانه: ص
؛ 96 /21، 95 /16؛ حافظ:5/725؛ میر عسکر كاشی8/285نیزر.ک.)تذكرۀمیخانه، غیاثای منصف:

 پاورقی(.                                                                     270نوعی خبوشانی:

  ته از ها برگرفینگونه اندیشها دهنده از اسرار آفرینش است.یآگاههاست و بخش دیدهیروشنمی

مشربی عرفانی و تحت تأثیر حکمت خسروانی است كه در اینگونه از ابیات متجلّی میشود. 

 نظامی میگوید:

 هـــا  را  نـوی                  بیــــا  سـاقی  آن  جـــام  كیخسـروی            كه  نورش  دهـــد  دیده

 ( 23)همان : ص
 (.                                                                                  14/95افظ: ( و )همان،ح2/22نیز ر.ک. )همان، نظامی: 

 :می ضایع كنندۀ غمهاست. ركنا كاشانی می را به مار ضحاک تشبیه كرده كه مغز غم را میخورد 
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 میی  كآندم  كه  بــودی  در  رگ  تاک             بخوردی  مغز  غم  چون  مار  ضحــاک                        

 ( 500)همان : ص
  جوشش مداوم آن است؛ نوعی خبوشانی می را خون سیاوش خوانده كه لحظه« می»از خواص-

 ایستد:ای از جوشش نمی
 به  جـــوش  آر  خـــون  ســیـاوش  را                  به  مـی  نقب  زن  دخـمۀ  هـــوش  را  

 ( 270)همان: ص
 بهــم   بــر   زنــد   ذرّه اش   عــالمی             چو   خون   سـیاوش   نخســبد   دمی  

 (                                                              622)باقر خرده فروش، به نقل از همان: ص
  اگر بگوییم كین درونمایه مستمر و مستدام شاهنامه است، ». كشی میبخشدینهكمی قدرت

ختن جنگ مایۀ اصلی داستانهای این شاهکار است و كین تو چراكهایم؛ سخنی به گزاف نگفته
(. شاعر از ساقی طلب شراب 648)از رنگ گل تا رنج خار: ص «انگیزۀ هر جنگ و كارزار است

میکند تا بتواند كینۀ خویش را از ظالمان تاریخ بگیرد. نفرت شاعر از شخصیتهای منفی شاهنامه 
از  ینروست كه برخیاجوییهای شاعر از ظالمان زمانۀ خویش. از ای باشد برای كینهمیتواند بهانه

نامۀ آذر بیگدلی ساقی در ای آرمانخواهانه و رنگ شعر اعتراض بر خود میگیرند.ها جلوهساقینامه
ینگونه مضامین را بیشتر میبینیم. وی قصد دارد تا با نیروی می همچون كاوه ضحاک را به زیر ا

بهمن به كین  (. و چون7،4/21پای اندازد و انتقام ایرج را از سلم و تور بگیرد )تذكرۀ پیمانه: 
 (.9/22خواهی پدرش اسفندیار بر سر زابل خراب شود )همان : 

 «پادشاهی دارد. شوكتی  وتختتاجبخت و اقبال نیک به آدمی داده و ارزشی باالتر از « می
 اصفهانی میگوید:

                اگــر  زال  اگـــر  رســتـم  زال  بـــود            بـه  می  صــاحب  بخت و  اقبــال  بود   
 ( 260)همان : ص

 واین بیت از هدایت طبرستانی:
 مگــو  تخت  یا  افســر  كی  بـه  است            كه از افســر و تخــت كـی، می به است                   

 ( 578)همان: ص
 «سبب رسیدن به مقام پادشاهی معنوی میشود از آن روی كه دشمن فکر معاش اندیش « می

 صفی اصفهانی میخواهد به مدد می كاله نمدی خویش را به كاله كیانی مبدّل سازد: است.
 بیــا   سـاقی   آن   دشــمن   فـکر   را           به   من   بخش   آن   شاهد   بکــر   را 

 م  كــه   با   او   دمـی   شــادمـانی   كنم            كـــاله   نمـــد   را   كــیانـی   كنــ
 (                                                     434)تذكرۀ میخانه: ص

 مضامین عرفانی -8-5
ها بیشتر ای در ساقینامهتأویالت عرفانی از شخصیتهای اساطیری و حماسی و اشارات شاهنامه

 هركدامكه ریشه در ادبیات عرفانی دارند میچرخد و  آنهاای حول جمشید و كیخسرو و جام افسانه
 رمز و نماد در اینگونه از مفاهیم بکار گرفته میشوند. حیاتی گیالنی میگوید: عنوانبه

 بیـا   تـا   جـام   را   از   جـم   بدانیـم           ز   نقـش   جـــام،   راز   جم   بخوانیـم
 ی  كن           ز   هر   جامی   یکی   كـاوس  كی   كن                          را  توانگــر دل  ز  م«  حــیاتی»

 (814)همان: ص
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و  نقش دیده میشود. وضوحبههای عرفانی ـ اسالمی ین ابیات پیوند عناصر اساطیری با اندیشهادر
 نگار جام خواندن و پی به اسرار الهی بردن در شعر حافظ نیز آمده است.

      دانست هر آن كه راز دو عالم  ز خط ساغر خواند          رموز جـام جم از نقش خــاک ره 
 (                                                                                145دیوان حافظ: ص)

)فرهنگ « داندیدهجامی بوده است كه احوال عالم و راز هفت فلک را در آن می»جام جم 

سرا (. آنچه برای برخی از شاعران ساقینامه274ها در ادبیات فارسی: صوارهاساطیر و داستان

اهمیت دارد ساقی است و نه جام او. شاعر الزمۀ درک حقایق عرفانی و اسرار غیبی و راه رسیدن و 

دسترسی به ساقی یا همان جم را خواندن نقش جام میداند كه با درک درست خطوط جام و رمزها 

 خویشی در عوالم عشق است میتوان پی به اسرار جم برد.یبهمانا مستی و  كهآنو نمادهای 

ها بر گرد جام جمشید كشیده شده بود. ظاهراً منشأ خط جام خطوطی بوده كه به گفتۀ افسانه»

 ذكرشدهگر و فرودینه. عالوه بر نامهای از جور، بغداد، بصره، ازرق، اشک، كاسه عبارتنداین اسامی 

)شرح « دهم باش آنهابعضی كلمات قصار هم به گرد پیاله مینوشتند كه خط جام میتواند اشاره به 

(. صحیفی ذوالقدر در ابیات زیر دل را به جام جم تشبیه كرده 1603: ص 3ی حافظ ، ج غزلها

 است:

 اگــر  سـاخـت  جمشـید  جـامی  ز  زر           كه در بـزم خــاصـش شود جلــوه گــر

 شـک صد گلشن استر شاتو را جـــام  حـالــی  دل  روشـن است            كه هر لمعــه

 (320)تذكرۀ میخانه: ص
تعبیر دل به جام جم در ادبیات عرفانی سابقۀ فراوانی دارد. سنایی و حافظ جام جم را به دل، 

اند. برای شاعر عطار به روح، مولوی به آیینه دل و شیخ محمود شبستری به نفس دانا تعبیركرده

م جم همان دل مهذّب و پاک های پیشین، جاسرا نیز همچون شاعران اهل عرفان در دورهساقینامه

ی قرار میگیرد. شاعر در مصراع اول نیز كشف باده را طبق انوار الهعارف است كه مركز تجلّی 

عالیترین وظیفه جام حقیقت نمای دل عارف درک »روایات ایرانی به جمشید منسوب كرده است. 

مکتب «)ست استحجاب دوتجلیات الهی و قبول انعکاس جمال معشوق و نظاره در رخسار بی

 (. میر عسکر كاشی میگوید:222حافظ: ص

 بیــا   ساقی   آن   جـام   جمشـید   را            كه   روشن   كند   جــام   خورشید   را

 بــده   تا   دلــم   را   مسـتــی   دهـد           ازیــن   ظـلمت   او   را   تجــلّی   دهد

 (724)تذكرۀ میخانه: ص

 ده  یکی  جرعه  از  جـام  جــم            كه   در  جــام   پیداست   انجام   جـم به  من 

 میی  ده  كه  چون  در  قــدح  جا  كند           چــو   آتش   روان   میــل   باال   كنـد

 (506)ركنا كاشانی، نقل در همان : ص
 ابیات اشاره به این بیت حافظ دارد كه میفرماید: 

         نفرجـام چه خواهد بود كهمعمایی دوش            از خط جــام  گفتنه چه خوش پیر میخا

 (                                                                                                         554)دیوان حافظ: ص
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ان رفتن شکوه و عظمت او افتاده و شاعر با خواندن خط جام به یاد پایان كار جمشید و از می

خبری و پناه بردن به كنج میخانه برای متذكر این نکته است كه چارۀ درد تنها در مستی و بی

 فراموشی از سرنوشت و عاقبت تلخ آدمی است. 

ینی و  پیمودن شراب فراموشی و بیخودی و مستی و نشگوشهتسلیم و رضا در برابر ارادۀ الهی، 

از شراب عشق و ترک تعلقات دست و پاگیر دنیوی میتواند سالک راه عشق را خبری حاصل بی

گونه ببخشد. میر عسکر كاشانی سَروری را در حالت سکر خویش میبیند كه در ی جمشیدوتختتاج

ترتیب به درجات عالی عرفان و ینابه ؛ وجمشید رسیده است وتختتاجاین راه به فرّ اسکندری و به 

 عی دست پیدا كرده است: شناخت ساقی واق

 ره  بیخــودی  گیــر  و  تسلیــم  بـاش           چو جــم صـاحـب تخــت و دیهیم باش

ن  از  بیخـــودی  یافـتــم  ســروری            ندیدم    بجــز    فــرّ    اســکنـــدری   ـم

 (721)تذكرۀ میخانه: ص
خود را از می، شراب ظاهری ندانسته و از آن می  مقصود صراحتبهنامۀ خود نظامی نیز در ساقی

 عرفانی و بیخودی و مستی اراده كرده.

 كه  از  می  مرا  هســت  مقصـود  مــی           پیتو   پنداری   ای   خضر   فـرخــنده 

 خــودی  خواستم           وز   آن   بی خودی   مجــلس   آراستم                      از  آن   مـی  همه  بی

 ( 26)همان : ص

 نامۀ آذر بیگدلیبررسی زبان حماسی در ساقی -6
یکی از موضوعات نقد جدید، بررسی زبان در آثار ادبی است. الگوی بررسی زبان حماسی »

گون آوایی و موسیقایی، واژگانی و نحوی، بالغی و چگونگی زبان شعر حماسی را در سطوح گونا

كند تا چگونگی تجلّی نوع ادبی حماسه در زبان را كشف و ای بررسی مییهدرونماادبی، محتوایی و 

ها كه ( بسیاری از این الگوها در ساقینامه143)الگوی بررسی زبان حماسی: ص. «توصیف كند

ترین اییگیری است. بدین منظور ما شاهنامهپ قابلمحتوایی غنایی و آهنگی حماسی دارند 

 ایم.     سروده آذر بیگدلی ذكر شده در تذكرۀ پیمانه را انتخاب نموده ساقینامه

                                                                                                                                                                                                                                                                     

 یگدلیآذر بنامۀ ساقیسی در شاخصهای آوایی و موسیقایی زبان حمابررسی  -1-6

 موسیقی بیرونی )وزن خاص( -1-1-6
حماسی بحر متقارب )مثمن مقصور یا محذوف( یعنی فعولن ها همان وزن وزن غالب ساقینامه

و توزیع هجاهای بلند در « فعول»فعولن فعولن، فعل/ فعول است. ختم شدن این ساقینامه به ركن 

های فام و نام / جای و پای/ مهر و چهر / سور و تور / زخمناک و چاک / آفتاب و افراسیاب / قافیه

زین و در دوازده بیت اول تحکّم و كوبندگی خاصی به زبان خروش و جوش/ در همان ابیات آغا

 حماسی شعر بخشیده است. 

 لحن خاص -2-1-6
دومین شاخص آوایی زبان حماسی لحن است؛ لحن نگرش احساس و حالتی است كه نویسنده 
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شاعر از طریق آهنگ و موسیقی كلمه در جمله، ساختمان جمله در كالم، »میخواهد انتقال دهد. 
عناصر لحن « ) آوردمی به وجودها و تشبیهات و... لحن خاص خود را ه از نمادها، استعارهاستفاد

(. برخی لحن را فضاسازی در زبان میدانند )درآمدی 293حماسی در بخش اساطیری شاهنامه: ص
خویش با توزیع هجاهای  ساقینامه(. آذر در همان بیت اول در 459بر اندیشه و هنر فردوسی: ص

آورده كه هم شکوه ساقی  و جام  به وجودلحنی حماسی  «آ»شیده و بسامد باالی مصوت بلند و ك
 او را نشان میدهد و هم عظمت خورشید گونگی جمشید را.

 وی  ز  جمشـید  نام   بربیــا  ساقی  آن  جــام  خورشـید  فـام             كه  مانده است  
 (    21)تذكرۀ پیمانه: ص

 كناری )قافیه و ردیف(موسیقی  -3-1-6
در اغلب »فضای حماسی بیشتر به قافیه بستگی دارد كه مکمّل لحن حماسی است.  آهنگضرب

-می« ی»هست غالباً « ی»( است و امکان افزودن  ü( و او ) äمواردی كه كلمه قافیۀ مختوم به ا )

در مواردی  آید. پیداست كه این هجاهای كشیده چه تأثیر عظیمی در موسیقی حماسی دارند و
درآمدی بر )«روندچون تعظیم و تفخیم، صال زدن، ندا دادن، هشدار و زنهار و امثال اینها بکار می

 مانند این بیت آذر:؛ (440اندیشه و هنر فردوسی: ص
 ســر  تاج  ضحــّاک  ســایم  به  پــای                    یبه مــن ده كه چون كــاوه خیزم ز جا

 (21ص)تذكرۀ پیمانه: 
 موسیقی درونی -4-1-6

موسیقی درونی از هماهنگی و نسبت تركیبی كلمات و ارتباط حروف با یکدیگر تشکیل »
یی، صدا آراواجكه یدرصورت(. 293عناصر لحن حماسی در بخش اساطیری شاهنامه: ص«) میشود

 تر میکنند.   معنایی، تکرار، جناس و سجع هنرمندانه به كار بروند موسیقی شعر را حماسی
ینی واج یا هجای خاصی، صوتی ویژه ایجاد میشود نشهمصدا معنایی: درصدا معنایی با تکرار و 

ترین و ارزشمندترین نوع این نوع موسیقی عالی .كه در پیوند كامل با مضمون و محتوی است
در موسیقی است؛ زیرا حاكی از وحدت میان شکل و محتوی است و نیاز به مهارت فراوانی 

در بیتی از آذر، « ش»(. صامت 456)درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی: ص« سخنوری دارد
 یتواند، شُرشُر می را كه به سرخی خون است در ذهن شنونده تداعی كند:م

 بیا   ساقی   آن   می   كه  شاه  اردشیر             كشیدی  و  كشـتی  به  شمشیر  شــیر     
 ( 22)تذكره پیمانه: ص

یتواند احساس خشم و غضب و برآشفتن و یا فریاد را در ابیات ( م ä( و صدای ) šیا تکرار واج ش )
 زیر داشته باشد: 

 بیـا  ســاقی  آن  جام  چــون  آفــتاب             كـه  سـرخست  چـون  تیغ  افـراسیاب
 آیم   به   جوش به مــن ده كه از جــان برآرم خــروش            چـو   خون   سیاوش،  

 كم  ز  خـون  سیــاوش  نیست  میشناسد  هر  آنکس  كه  بیهـوش  نیست            كه  
 (21)همان: ص

نقش اصلی جناس در زبان حماسی ایجاد وحدت شکلی و هارمونی كلمات است كه »جناس: 
 (. 155)الگوی بررسی زبان حماسی: ص« خود از عوامل ایجاد موسیقی است

                    زال  پیرندیـد   آنچـه   دیــدم   ازین               زال  پوركه  رویین تـن  از    به  من  ده
 (22)تذكرۀ پیمانه: ص
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استفاده از فرایند واجی همچون تشدید و اشباع هجاها كه با موسیقی غرّای حماسی تناسب 

 دارد.

 مــی            كه   جوید   شکسته   درسـتی   ز   وی               ییّبیا   ســاقــی   آن   مــومیـا

 ( 24)همان : ص
 )چو، ز( صورتبهیا تخفیف )چون و از( 

 مگر   گــام   ننهاده   در   كــام   مــار           ز   زابــل   كشــم   كــین   اسفــندیار               

 ( 22)همان : ص
ابیات نیز به شعر حماسی هیمنه و شکوه خاصّی میبخشد. در غالب  موقوف المعانی كردن

آغاز میشود، شاعر در بیت اول طلب شراب میکند و در بیت « بیا ساقی» یاتابهایی كه با ساقینامه

 ی میکند:المعانموقوفدوم علّت خواستن شراب را بیان میدارد و به عبارتی ابیات را 

 ـام جم            چـــو   باالی   فــرق   فریــدون   علـم بیــا  ســـاقی  ای  در  كفت  ج

 ســـر   تاج   ضحــاک   ســایم  به پای                یجــا زبه من ده كه چون كــاوه خیزم 

 (  21)همان: ص

 یگدلی آذر بنامۀ بررسی شاخصهای لغوی و نحوی زبان حماسی در ساقی  -2-6

 نوع لغات -1-2-6
های كالمی اینکه واژگان از چه مقوله»روح حماسه را در شعر حماسی تقویت كنند لغات باید 

باشد، اسم یا فعل یا دیگر كلمات، حسّی و عینی باشد یا معقول و غیر حسّی، از چه سنخ و گروهی 

)عناصر لحن حماسی در « تردید در تشکیل روح و فکر حماسی تأثیرگذارندباشد همه و همه بی

قرار است: عَلَم، ین ازانامۀ آذر (. لغات حماسی بکار رفته در ساقی302اهنامه: صبخش اساطیری ش

 زخمناک، تیغ، خون، درفش، شمشیر، تاج. 

تركیبات  خصوصبهها، استفاده از تركیبات یکی دیگر از ویژگیهای زبانی و ادبی ساقینامه

ار دو صورت دارد یکی اضافه این ساخت«. عنصر اساطیری + اسم معنی»ای است. با ساختار اسطوره

تشبیهی مانند كیخسرو دل، دستان می، جم وقت، ضحّاک غم، نوشداروی روح و دوم ساخت اسم 

فریدون حشم، افراسیابانه تیغ، جم جناب، جم غالم،  مانندی + اسم انتزاعی ااسطورهمركب از عنصر 

ین تركیبات حماسی ترمهمم. قباد احتشام، منوچهر چهر، خسروانی قدح، فریدون صفت، كاویانی عل

آذر: مایۀ كین و مهر، نوشداروی می و تركیبات وصفی همچون: جام كیخسروی، جام سهرابی، 

 اكلیل گشتاسبی، ساغر ده منی،كاسۀ كسروی. 

كه اگر پیشوندی یطوربهكلّی نقش پیشوند در اكثر افعال پیشوندی نقش تأكیدی است،  طوربه»

نوعی تأكید و  آنهاشود؛ امّا با حضور در اصل معنی تغییری ایجاد نمیرا از ابتدای فعل برداریم 

توان نتیجه گرفت كه هدف نوعی تشدید و تأكید گردد. پس میتشدید در معنای فعل حاصل می

)مقایسه زبان حماسی و غنائی با تکیه بر خسرو و شیرین و « است كه متناسب با زبان حماسه است

در این ساقینامه: برآر، واگذار، برزدای،  كاررفتهبهافعال پیشوندی  (.162اسکندرنامه نظامی: ص

 برفروز، بازآور، بركش، فروبر. 
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افعال حماسی نیز در این ساقینامه كه محور معانی آنها بر دالوری و سلحشوری داللت دارد 

به  ی ساییدن، بیرون كردن، كین كشیدن، افروختن،پابهبسامد چشمگیری یافته است: خیزیدن، 

یهوش كردن، به چاه افکندن، بسور آمدن، چاک كردن، آتش زدن، خروشیدن، به جوش آمدن، 

 كشیدن، كشتن، شکست خوردن، گشودن، گوش ماالندن، بریدن، دریدن، گریختن، ساز كردن. 

 نحو زبان حماسی -2-2-6

 تقدیم فعل  3-2-6
یک شعر حماسی مبدّل ساخته ها و تقدم فعل این ساقینامه را به ساختار نحوی و چینش واژه

تقدّم فعل در جمله بسیار مهم است؛ زیرا كالم را حماسی و قاطع و مؤكّد و آمرانه میکند و »است.

(. آغاز ابیات ساقینامۀ 115)انواع ادبی: ص« این آشکارترین مختصۀ نحوی در كالم حماسی است

ترتیب این ابیات حالتی ینابهیشود و مآغاز « به من ده»و « بیا ساقی»آذر بیشتر با دو فعل آمرانۀ 

 90بیت این ساقینامه، 108امری یا خطابی و نوعی تحرّک و پویایی به خود گرفته است. از مجموع 

 بیت با تقدّم فعل شروع شده است.

 آذر بیگدلی ساقینامههای بالغی و ادبی زبان حماسی ترین آرایهمهم -3-6

 مبالغه  1-3-6
ینجا اغراق و غلو یک صنعت احماسه، كثرت اغراق و غلو است. در یکی از مختصات سبکی »

(. مشخصاً اغراق جزو ذاتیات 136)انواع ادبی: ص« بدیعی نیست بلکه از ذاتیات حماسه است

غیر حماسی  هرچندای نمیتوان یافت كه در آن اغراقهای شاعرانه ها نیست؛ اما ساقینامهساقینامه

از اشعار اغراقهای هنری فراوانی میتوان یافت كه بیشترین اغراقها حول بکار نرفته باشد. در اینگونه 

ینگونه از اغراقها، با در اكاریها یزهردقت در جزئیات و  هرچندمیچرخد.  آنهامحور می و ساقی و آثار 

گر تصاویر حماسی است، تناسبی ندارد؛ امّا وجود تداعی آنهازبان حماسی كه اغراق بکار رفته در 

 اغراقهای حماسی را میتوان در برخی از ابیات مشاهده نمود. آذر میگوید: مختصات

 بیا   ســاقی   آن   ساغــر   ده   مــنی           به   من   ده   كه   دارم   سر   بهــمنی          

 ( 22)تذكرۀ پیمانه: ص
 یا این بیت از خواجه حسین ثنایی:

 غم           به   رویین   تنی   كرده   خود   را   علم   به   پشتیّ   او   شیشــه   در   رزم

 (208)تذكرۀ میخانه: ص
-به رویین« می»پذیری است به مظاهرت یبآسشیشه )مجاز از جام( كه خود نماد شکنندگی و 

ترین آفاق هستی )آسمان، دریا و كوه( را در برگیرد تا تنی رسیده است. اغراق حماسی باید وسیع

(. در بیت 166: صعنصر پویایی و تحرّک در زبان حماسی را نشان دهد )الگوی زبان حماسیبتواند 

 هایی چون مور و پشّه ، تناسبی با اغراقهای حماسی ندارد:زیر از خواجه حسین ثنایی، وجود واژه

 میی گر خورد جرعه ز آن شخـص كــور            بـدوزد   به   تیــر   نظر   چشـم   مـور 

 (   208كرۀ میخانه: ص)تذ
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 تشبیه  2-3-6
هایی انتخاب نموده كه همگی این تصاویر به فضایی حماسی بهآذر در تشبیهات خود مشبهٌ

تر است تا فضایی غنائی. وی در همان ابیات اولیه می را به نوشدارو و دختر رز را به منیژه و نزدیک

ی می كه همرنگ خون سهراب است، ای ظریف به سرخكه اشاره خوردهزخمخود را به سهراب 

شکل هندسی همانند ساخته و در بیت زیر  ازلحاظكرده و جام را به جام لهراسب و تاج گشتاسب 

عناصر سپاهی و  حضور با توجه به عنصر رنگ، جام را به تیغ خونین افراسیاب تشبیه كرده است.

سمت یک اثر حماسی سوق داده ای، آن را از حالت یک شعر غنائی به رزمی و شخصیتهای شاهنامه

 است و این حسّ حماسی ازاینگونه تشبیهات به خواننده منتقل میشود. آذر میگوید:

 بیــا   ســاقی   آن   جام   چون  آفتاب            كه   سرخست   چون   تیــغ   افراسیاب            

 (21)تذكرۀ پیمانه: ص

 زبان حماسیبررسی شاخصهای معنایی و محتوایی  -4-6
و قهرمانان حماسی، سالحهای  ابرمردانوجود  ازجملههای شعر حماسی در این ساقینامه بنمایه

یخوارگان را میبینم. می و نوعی گفتگو بین ساقی و طلبرشادتجنگی، رجزخوانی و تفاخر، 

 می و به پشتیبانی ساقی میخواهد همچون كاوه سر تاج باوجودخوانیهای ساقی كه بخصوص رجز

ضحاک را به زیر پای اندازد و همچون منوچهر انتقام از سلم و تور بگیرد. بیشتر این مفاهیم در 

 قسمت اول مقاله مورد بحث قرار گرفت.

 

 نتیجه -7
ینگونه عناصر موجب تحرّک، اهای ادبی جریان دارند. وجود اسطوره و حماسه در همۀ زمینه

ها نیز كه جزو ادبیات غنائی محسوب میشوند، ینامهو عمق مطلب میشوند. در این میان ساق پویایی

ها هر یک با كاركردهای ای در ساقینامهباالی شخصیتهای شاهنامه بسامد اند.بهره نماندهبی

مختلف، پیوندی استوار مابین مضامین عرفانی و غنائی با شاهنامه برقرار كرده است. بیشتر این 

پذیری از سرا به نکوهش روزگار و دعوت به پندساقینامهتأثیرات را آنجایی شاهد هستیم كه 

اعتبار و فانی یبسرنوشت تلخ قهرمانان باستانی میپردازد و دنیایی ترسیم میکند كه در نظرش 

ینگونه تفکّرات را در شاهنامه و ابیاتی كه در توصیف مجالس بزم و طرب و یا اباید ریشۀ  مینماید.

وفاییهای روزگار یبرمان یا پادشاهی میانجامد، جستجو نمود. شاعر از آنجایی كه به مرگ یا زوال قه

-مید« می»وار چارۀ درد را پناه بردن به كنج میخانه و نوشیدن نوشداروی مند است و فردوسیگله

اند. وجود برخی اشارات به اصل داستان و تلمیحات نادر نشان میدهد كه بسیاری از شاعران 

زبان  ازنظرها و شاهنامه اند. نیز وجود مشتركاتی بین ساقینامهمه آشنا بودهسرا با شاهناساقینامه

نامۀ آذر بیگدلی اشاره این میان میتوان به ساقی در را به یکدیگر نزدیک كرده است. آنهاحماسی 

شدن  ختم ها كه در بحر متقارب است با آهنگی حماسی سروده میشوند.نمود. وزن اغلب ساقینامه

ها، لحن حماسی، قافیه و ردیف با فضایی ركن فعول و توزیع هجاهای بلند در قافیهابیات به 

ها و افعال حماسی و كاربرد افعال پیشوندی و تقدیم فعل این ساقینامه حماسی هماهنگی دارد. واژه
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و تشبیهات  اغراقات را در زمینۀ شاخصهای لغوی و نحوی به زبان حماسی نزدیک كرده است.

مسائل بالغی و ادبی است كه تا حدودی به آن رنگ و بویی حماسی بخشیده  زجملهاحماسی نیز 

 است.
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