
 

 

که آثار  طوریاند. بههنر نگارگری در ایران دوره اسالمی و ادبیات ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشته

مهم از  همواره  بزرگ  جلوهادبی  صفوی) گاهترین  دوره  است.  بوده  نگارگری  نمایش  - 907های 

های نگارگری در ایران است. یکی از آثار فاخر ادبی در ایران، ترین دورهه.ق( یکی از درخشان1135

 ،بردارنده تعبیرات و توصیفاتی درباره ساقیبه این دلیل که در باقر کاشانی است،  نامهساقیکتاب  

 ،سرود ،عود ،رود ،ارغنون ،چنگ  ،رباب ،تار ،نی ،آالت و نغمات موسیقی )دف ،مطرب ،میخانه ،باده

. (  . .دیر و ،زاهد ،عارف ،مقام( و همچنین مضامین دلچسب و شیرین عرفانی )پیر مغان ،نوا ،پرده

عصر های و نگارگری  نامهبا ساقی ،نی )خرده(نامه موالنا محمدباقر کاشاساقیبررسی تطبیقی   .است

تواند نکات مهمی را در  می  ، هاهای مشترک و سیر تاریخی آنمایهاز نظر مضامین و درون  ،صفوی

ارتباط با پیوستگی هنر و ادبیات مطرح سازد. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر 

ای توجه به پارههای پژوهش حاکی از این است که  ای انجام شده است. یافتهمنابع کتابخانههای  داده

بانامهاز مضامین و محتوای خاص ساقی باقر خردهساقی ها و مقایسه آن مضامین  قبیل ،نامه   :از 

 ،نکوهش زمانه و اهل آن ،اغتنام فرصت ،آوردن انواع آالت موسیقی ،مغنّی ،شراب ،توصیف ساقی

باقر  نامه کاشانی حهای عرفانی در ساقیعاشقانه و بیان اندیشه ،حماسی ،اشاره به سرگذشت تاریخی

   شود.در نگارگری دوره صفوی نیز این مضامین دیده می .استو شاعران این عصر اکتفا شده 
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خرده با نگارگری دوره صفوی  باقر محمد نامۀ تطبیق محتوایی ساقی 377 عابد کریمی، دکتر اصغر رضاپوریان   

 مقدمه  

تواند وظیفۀ این  های ادبیات غنایی است که میاز پایهنامه یکی ساقیعاطفه است. و  از احساسسرشار ادبیات غنایی 

-نامهتوجه به ساقی ست.ا های ویژهها و عبارتها و تکیه کالمگونه ادبی را به شیوۀ خاص خود و با بهره گرفتن از واژه

یکی از   باقر خردهمحمد. بودای جدید بر ادبیات غنی ایران های آن باز کردن پنجرهشکافتن سطوح و الیه رایی و س

ق،  1038او از شاعران و خطاطان دوره صفوی است که تاریخ وفات او را  نامه است.شاعرانی است که دارای ساقی

-این دوره ساقی ها به عنوان یک نوع ادبی از قرن دهم هجری مورد توجه جدی قرار گرفتند. در نامهاند. ساقینوشته

هنر نگارگری   ، در این مقطع تاریخی نامه سرایی جنبه عام پیدا کرد و شعرای بسیاری به این نوع ادبی روی آوردند.

ادبیات و   که ارتباط کهنی که میان هد دها نشان میار هنری متعددی خلق گردید. بررسینیز به شکوفایی رسید و آث

که مضامین ادبی و حماسی در این دوره نیز  طورینگاگری وجود داشته است در دوره صفوی نیز تداوم یافته است؛ به

توان  نامه سرایی در این دوره میساقی از نکات و محتواهای محوری در نگارگری این دوره است. با توجه به رونق

نامه محمدباقر خرده را با نگارگری این دوره مورد  های این دوره به خصوص ساقینامهتشابه ساقیبررسی وجوه 

 بررسی قرار دارد. 

با این حال آثار   .رخصوص پیشینه پژوهش باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر در نیامده استد

ساقی بررسی  به  پردنامهمتعددی  صفوی  دوره  در  مقالهاختهها  ساقیاند.  ساختار  عنوان»بررسی  با  عصر نامهای  های 

( به رشته تحریر در آمده است. در این اثر نویسندگان به بازشناسی چگونگی 1396پور و فرزی)صفوی« به قلم موسی

های  نامهعنوان»نقد و بررسی ساقیای دیگر با  مقاله  اند.ها پرداختهها در دوره صفوی و مضامین آننامهو ماهیت ساقی

فرزی) و  نوشته ظهیری  درون1392عصر صفوی«  بررسی  به  ساقیمایه(  است.نامههای  پرداخته  دوره صفوی  در    ها 

( به رشته تحریر در آمده  1386نامه حکیم فغفور گیالنی« توسط ابوالقاسمی)ای دیگر با عنوان »تأملی بر ساقیمقاله

های دوره صفوی پرداخته  نامهبه عنوان یک نمونه موردی از ساقینامه گیالنی  ثر به بررسی ساقیاست. نویسنده در این ا

نامه به آن پرداخته  بینی، آزادگی و مناعت طبع و زهد از مضامینی است که او در این ساقیاست و معرفت و حقیقت

نامه« در  مغنی – نامه  محجوب با عنوان »ساقیترین مقاله در این زمینه مقالۀ محمدجعفر  قدیمی :توان گفتمیاست.  

:  1355 ،نامه در ادب فارسی« )زرین چیان»ساقی :( مقاالت دیگر عبارتند از79-69:  1339 ،)محجوب .مجله سخن است

،نامه« )حدادینامه و مغنی( »ساقی3-16 :1370،  نامۀ حافظ« )امیرینامۀ خواجوی با ساقی( »مقایسۀ ساقی571-586

»ساقی ؛«27-37:  1389  کتاب  رضاییهمچنین  محترم  از  فارسی«  شعر  در  »ساقی ،نامه  به  امهنکتاب  نگرشی  ها« 

 ،کازرونیحسینی   احمداز سید  ،سرایان و اشعار آناننامه  ساقی شرح حال مختصر  ها در ادب فارسی همراه بانامهساقی

 ؛ها نپرداختندنامههای ساقیاما هیچ یک از آثار مذکور به تبیین و شناخت ویژگی . در این زمینه تألیف شده است

صورت کامل در دسترس نبوده و موضوع تحقیقات پیشین قرار  باقر خرده تاکنون بهمحمد  نامۀ موالنا  همچنین ساقی

نگارگری  نامه محمدباقر خرده و تطبیق محتوای آن با  طالعات انجام شده تاکنون به ساقیبنابرین در م .نگرفته است

ای به بررسی  پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه  لذا   ،دوره صفوی پرداخته نشده است 

 های دوره صفوی و نگارگری دوره صفوی پرداخته است. نامهنامه محمدباقر کاشانی با ساقیتطبیقی محتوای ساقی



نامۀ باقرتطبیق محتوایی ساقی 378   

 عابد کریمی، دکتر اصغر رضاپوریان

 

 

 نامهساقی  مختصات  پیشینه و .1

درخواست   ،های متفاوتطور مکرر با وصف های مختلف و بهشعری است که شاعر در آن از ساقی به گونهنامه  ساقی

شود و از او سرودی مناسب حال  پس از آن متوجه مغنّی )مطرب( می  ،گویدهایش میاز »می« و ویژگی ؛کند»می« می

  شاعر در بزم و مهمانی ،در این نوع شعر . گویدسخن از روزگار و بد عهدی آن می ،کندخواران طلب می خود و بزم می

شود و مروارید سخن را به  در چنین زمانی طبعش شکوفا می .پردازدو میخواران میمی  واقعی یا خیالی به توصیف  

چه مربوط به این موضوع  نامه »نوعی« است با موضوعیت می و میخانه و هر آن  ساقی ،با این توصیف .آوردرشته می

نامۀ  نخستین ساقی .توان به دو دسته »وابسته« و »مستقل« تقسیم کردها را مینامهاز نظر گلچین معانی »ساقی .است

سروده فخرالدین عراقی و در قالب ترجیع بند   ،ه نظامی گنجوی در قالب مثنوی و نخستین نمونه مستقلسرود ،وابسته

حلقه اتصال میان   ،نامهدر سرایش ساقی ،است و از آنجا که عراقی سالیانی از عمر خود را در هندوستان به سر برده

»هر چند   :نویسدهمچنین فخرالزمانی در تذکرۀ میخانه می .(1 :1384 ،)گلچین معانیرود« شمار میهایران و هند ب

وحشی بافقی، باقرخرده و رباعیات پیوسته اهلی    بند عراقی،های دیگر )همچون ترجیحها و در قالبنامه به وزنساقی

صورت مثنوی و در بحر متقارب گفته  نامه آن نظم مخصوصی است که به در اصل »ساقی ،شودشیرازی( هم دیده می

نامه به معنی مشهور و متداول آن به بحر متقارب  »ساقی : گویداله صفا نیز میذبیح .(31 :1390، )فخرالزمانیشود«می

یا   نمونه .(619 :1366 ،)صفا .داند«محذوف میمثمن مقصور  به  توجه  با  و  استثناها  نظر گرفتن  فراوانبا در   ،های 

های  دیگر ویژگی .فعل( است ،فعولن ،فعولن ،نامه در قالب مثنوی و به بحر متقارب مثمن محذوف یا مقصور )فعولنساقی

اشاره به   ؛توصیف می و میخانه ؛ایبسامد باالی واژگان میخانه ؛مخاطب قرار دادن ساقی و مغنّی )مطرب( :عبارتند از

آوردن   ؛گاه به ممدوحگریزِگاه و بی ؛بیان حال و اظهار اندوه و رنج خویش ؛روزگارشکایت از روزگار و اهل   ؛ثباتی عالمبی

 .  توصیف بهار و در نهایت قسیمه و سوگند ؛دینی ،تاریخی ،تلمیحات فراوان اساطیری

آ  هیخمر  اتیاب ،هانامهیساق منشاء   ادب  نییدر  است  اتیو  بوده  عرب  کمال  224؛  1346 ،)مؤتمنمردم  رمز  با  که   )

سابق    هیبه همان سبک و رو  نیکند و در مراحل آغازیم   تیزبان خود سرا  ی پارس  هیبه فرهنگ و ادب همسا  ی نی همنش

از همان دست که شاعران عرب    هاییهیّخمر  یوچهرمن  وبشار   ،یچون رودک  یو شاعران  ند ی نشیما م   ن یدر شعر سرزم

نامه به عنوان یک نوع ادبی در گذشته  بررسی پیشینۀ ساقی.  (93  /2:  1378،کنند )صفای م  یی طبع آزما ،سروده بودند

اما مضامین شعری   ؛عنوان یک قالب مشخص مرسوم نبوده استکند که این نوع شعر هر چند به  این نکته را روشن می

استاد طوسی   ،شودنامه با فردوسی شروع می»سیر تاریخی ساقی .این گونۀ ادبی در شعر شاعران بزرگ نیز آمده است

-ذیل ساقی  :1373 ،)دهخدا افکند«را بنیاد می گونه ادبی های شاهنامه اینبا پراکندن ابیاتی چند در برخی از داستان

دو بیت با   ،هایشپیش از آغاز هر بخش از داستان ،گرفته و در شرفنامهآن را پی ،امه( سپس نظامی در قرن ششمن

، ر محمد جعفر محجوب بر این باور بوده است که »بعد از فردوسی و قبل از نظامیاما دکت . سرایدنامه میموضوع ساقی

سرایی پرداخته و غیر از مثنوی معروف خویش )ویس و رامین( مثنوی دیگری  نامهبه ساقی ،فخرالدین اسعد گرگانی 

های آن به عنوان شاهد  اما در فرهنگ جهانگیری برخی از بیت  ،نیستدر بحر متقارب داشته که اکنون نشانی از آن  

امیر خسرو دهلوی در آیینه اسکندری   ،پس از نظامی و به شیوه او  .(79-69 :1339 ،)محجوب مثال آورده شده است« 

نامه پرداختند تا حافظ با یک  سلمان ساوجی به سرایش ساقی  و خواجوی کرمانی در همای و همایون و سپس عراقی و

شد و  ها آورده مینامه را که تا قبل از او آغاز داستانسابقه حافظ این بود که ساقی»کار بی .نوآوری پای به میدان نهاد

تا این که در پایان دورۀ   و...،  (148 :1367 ،نی)فخرالزما طور مستقل وارد شعر کرد« به ،در واقع وجودی وابسته داشت
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ز برداشت و به باالترین حد سرایش  سرایی خینامهساقی ،تیموریان و آغاز صفویه و نیز در تمام بازۀ زمانی قرن دهم

-ترین ساقیاز جمله معروف ،میررضی آرتیمانی ،ظهوری ترشیزی ،نوعی خبوشانی ،پرتویحکیم   ،»وحشی بافقی.رسید

  .نامه(ذیل ساقی ؛1373، امه سرایان این زمان هستند«)دهخدان
این که مثنوی باشد و در بحر   ،اما دو شرط ،مناسبتی است ،سایر اشعار خمریه  با ،نامه را به علت ذکر باده و جامساقی

دهد و نیز روح خاص فلسفی و اخالقی و  این شعر را نوع خاصی در میان اشعار فارسی قرار می ،متقارب سروده شود

شود  »اما خمریه به اشعاری اطالق می . با مضامین عادی سایر خمریات تفاوتی آشکار دارد ،هاعرفانی این نوع منظومه

هایی مانند ساقی و ساغر و مینا و جام و سبو و میکده و می فروش و دختر رز و تاک و  که شاعران در آن از موضوع

گفتگو   ،طور کلی از می و میگساریستانه و بهمحتسب و صبوحی و فصل گل و شکستن توبه و حریفان مخمور و نعره م

اند از این جهت اهمیت  ها که در بردارندۀ مفاهیم و مضامین بزرگ عرفانینامه. ساقی(224:  1346 ،)مؤتمننماید«می

نامه یکی از انواع ادبی  با این توصیف ساقی .های شاعر را میان ابیات آن کشف کردها و نگرانیتوان اندیشهدارند که می

مستی و خماری و صحو و سکری که شاعر   .شوداست با موضوعیت می و میخانه و آن چه که به این حوزه مربوط می 

و حتی   ،شودها ساخته میباده در آنهایی که  مکان ،چگونگی ساخت باده .های خود استکند دارای ویژگیطلب می

و ساقی تنها عاملی است   ،خواص و معجزاتی دارند برخاسته از ذهن شاعر ،شودای که می در آن ریخته میجام و پیمانه

خوریم  ها به توصیف انواع شراب بر مینامهبرای مثال در بررسی ساقی .خیالی که باید سفارش شاعر را به نزد او آورد

 .  باشندکه هریک از نظر طعم و رنگ و خاصیتی که دارند با دیگری متفاوت می

ها و تمناهایی از او مانند گرداندن باده  دهد و در قالب درخواستنامه شاعر ساقی یا مغنی را خطاب قرار می»در ساقی

ترین اشعار فارسی هستند به  ترین و سوزناکاین اشعار که از لطیف ،نشیندبا او به سخن می ،و خواندن سرودی دیگر

به گذر سریع عمر و گذرایی دنیا   ،های خیامی چون اغتنام فرصت و دریافتن دمبیان مسائل فلسفی نزدیک به اندیشه

ای او را از محنت این خردورزی  با آوردن شراب لحظه ،خواهدز ساقی میپردازد و با یادآوری تلخی مصائب اجتماعی امی

 . (259؛ 1381 ،دور سازد« )شمیسا

 

 در دوره صفویه  هانامهساقی .2

گوی هندی  میان شاعران ایرانی و فارسی این نوع شعر در  ،به خصوص در دوره صفویه ،از اواخر قرن نهم هجری به بعد

همچون وحشی   ،با اقبال بیشتری نسبت به گذشته رو به رو گردید تا آنجا که بسیاری از شاعران صاحب نام آن روزگار

زمینه طبع  عرفی شیرازی و نیز موالنا محمد باقر خرده کاشی هم بدان روی آوردند و اغلب شاعران در این   ،بافقی

بسیاری از   ،با توجه به مهاجرت شمار چشمگیری از شاعران این دوره به هند  .(615 / 5 :1373 ،)صفاآزمایی کردند

  از پنجاهنامه  مجموع پنجاه و نه ساقی»از   .اندهگویان آن دیار سرودعران مهاجر و برخی دیگر را پارسیها را شا نامهساقی

نامه سروده شاعران مهاجر و پنج  سی و شش ساقی ،مندرج در تذکره میخانه و حواشی و الحقه آنو هفت شاعر،  

یل تذکره میخانه(  نامه مذکور در تذکره پیمانه )ذاز شصت و شش ساقی .زاده طبع پارسی گویان هند است ،نامهساقی

)عبدالباقی   اند«گوی آن دیار سرودهنامه را هم شاعران پارسی نامه را شاعران مهاجر و شش ساقینیز بیست و یک ساقی

به عنوان یک نوع  ،به بعددهم    ها از قرن نامهموجب شد تا ساقی ،این میزان از توجه  .(3/656 :1931-1924 ،نهاوندی

به  ادبی پر طرفدار در شعر فارسی مورد توجه این دوره  تثبیت و ترویج و رشد   ،طور واقعشاعران قرار گیرد و  دورۀ 

های  ای که در دورهگونهبه ؛هستیمشاهد خواب این گونۀ شعری   ،»پس از این سده . نامه در شعر فارسی استساقی

ملک الشعرای بهار در   ،شاه در عصر مشروطیتدر دوره فتحعلی .شودافشاریه و زندیه فروغ چشمگیری از آن دیده نمی
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ابتهاج است و سرانجام در روزگار فعلی ،معروفنامه  در دوران پهلوی نیز ساقی .این راه گام نهادند  ،از آن هوشنگ 

 . (123: 1373 ،باشند« )میرصادقینامه میحضرت امام خمینی)ره( بنیانگذار نظام جمهوری اسالمی دارای ساقی

هایی که شراب را در قسمتی از مدت فرمانروایی خود  حتی آن  ،هاستیکی از معایب بزرگ صفویان باده گساری آن

قطع نظر نکردند و این عادت   ،ای که به باده داشتندباره از شوق دیرینهایرانیان با گسترش اسالم یک  .منع کرده بودند

اما در طول تاریخ به نام   ،و روایی بسیار داشتهای فرمانروایی شاهان و امیران و دیگر صاحبان قدرت رواج  در دستگاه

پادشاهان   .کردندهای دیگر از نوشیدن شراب پرهیز می خوریم که به سبب اعتقاد دینی و یا به علت فرمانروایانی بر می

 ،گاه گرد این منکر نگردندبایست هیچناگزیر می ،صفوی که هر یک عنوان مرشد کامل و دعوی ریاست دینی داشتند

ها و  خانهگساری و رونق شرابهای رواج بادهشان یکی از دورهبلکه دوران فرمانروایی ،ولی آنان نه تنها چنین نکردند

گردد  های گوناگونی تشکیل میخشها اغلب شبیه به هم هستند که از بنامهمضامین و محتوای ساقی .خرابات بوده است

 .  که هر بخش از آن دارای موضوع واحدی است

 

 نامه موالنا محمدباقر کاشانی)خرده( ساقی .3

وی به سال   .موالنا محمدباقر کاشانی)خرده( از شعرای نیمه دوم سده دهم و نیمه نخست سده یازدهم هجری است

های مختلف  در کاشان متولد شده است و در زمینه ،آیدکه از نسب او بر می چنان .در گذشته است ،هندق در    1038

کاشانی بوده  شاگرد محتشم و در خط شاگرد میر معزالدین   ،از آن جمله در شعر ؛از محضر استادان بنام بهره برده است

خاطر معشوق به آیین محمود پساخانی )آیین نقطویان(  ه است و در همان آغاز جوانی عاشق پسر میراحمد کاشی شد و ب

ای در مذمت محمودیان بخشیده شد و  ولی با سرودن قطعه به همین سبب مورد خشم شاه عباس قرار گرفت، ،در آمد

اما پس   ،ت برهان نظامشاه بحری ماندنگر در خدمابتدا مدتی در احمد .به هندودکن رفت ،مزسرانجام از راه فارس و هر

ق    1028باقر خرده را به دربارخویش خود فراخواند که بدین ترتیب او در سال  ابراهیم عادلشاه، محمد ،از فوت ایشان

از دنیا   .شاه شددر بیجاپور وارد دربار عادل پور  برهان  و عزم سفر حج کرد و در پایان در  بنگاله رفت  به  از آن  پس 

، ترکیب  های مثنویولی در قالب ،پرداز استسرا و قصیده. باقر خرده در اصل غزل(614:  1390 ،)تذکره میخانهرفت

در    هانامهترین ساقیترین و مفصلیکی از کامل  ،حالو در عین ،است بند و رباعی هم اشعار ارزشمند سرودهترجیح ،بند

    .مثنوی را دارد بند وقالب ترجیح

بیت است و مطابق تذکره    389م(  1984)نامۀ باقر خرده کاشانی مطابق نسخه موزه ساالر جُنگ حیدرآباد هند  ساقی

عباس اول و منقبت ساقی  شاه نامه او در مدح»ساقی .نامه باقر خرده در میخانه ثبت شده استبیت از ساقی  48میخانه  

»تمام آن   ،بیتی  193نامه  . ساقی(627 ،614:  1390 ؛)فخرالزمانیبیت است«   193  کوثر سروده شده است و مشتمل بر

و متعلق است به کتابخانه دوست دانشمندم استاد    1075و تاریخ تحریر این بیاض  ،بیگ استوردیمثنوی از بیاض اهلل

:  1390 ،)فخرالزمانیال فرمودند«از مشهد به تهران ارس سخن آقای محمود فرخ خراسانی که به درخواست اینجانب  

621) . 

 

 .نگارگری دوره صفوی 4

مرحله وجود  از  حاکی  صفوی  دوره  در  نگارگری  است.وضعیت  تاریخی  دوره  این  در  و شکوفایی  رونق  از  مکتب    ای 

ه اوج شکوفایی  ق( ب911-874سلطان حسین باقرا)  نگارگری صفوی وارث مکتب هرات بود. مکتب هرات با حمایت
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خود رسید. شاه اسماعیل اول، پس از شکست ازبکان، بهزاد را که یکی از بزرگان مکتب هرات بود با خود به تبریز برد. 

گذاری کرد. تحوالت نگارگری دوران  تب تبریز را در نقاشی پایه و مک  را بر عهده گرفت  از هنرمندان  او سرپرستی گروهی

گیری از تدابیر  عدی و بهرهعدی به دو بُتوان به کاهش جهان سه بُها  میاز میان این ویژگی  صفوی به مرور ظاهر شد.

پرکردن هر سانتی متر از  های موزون و  مختلف برای اجتناب از مشکالت حاصل از آن، کاربرد مطمئن و استادانه رنگ 

دهنده رویدادی افزون بر رویداد اصلی تصویر است. آسمان  ن و تصاویری که نشاندرختا  زمینه با پرندگان، حیوانات،

های ابلق در  اسب  ، آب نقره فام، های سفید، شاخ و برگ پائیزیبز تیره در برابر درختان با شکوفهطالیی، سروهای س

های زیبای روی  های منقش و نقاشیهای سرخ و قرمز تند و نیلی، کاشیردم در جامههای مزردرنگ، گروه  صحرای

 (.125-126: 1380)سیوری،ها است های باریک از جمله  این ویژگیفتابی در پشت پرچینهای آگچ، باغ

جهان واقعی داشت. بنابراین  الدین بهزاد توجه جدی به  های بارز نگارگری این دوره است. کمال گرایی یکی از ویژگیواقع

ها و  ها، قیافهحالت  اند.های خاص خودشان آکندهها از خصلتها و کوهها، حیوانات، صخرههایش، انسانشیدر همه نقا

ها بدل کرد و د راین محیط برای هر پیکر  ها را تنوع بخشید، طبیعت و معماری را به مکان فعل و عمل آدمرنگ چهره

وره شاه  د  های این دوره این است که ازهای نگارگریاز ویژگییکی    (.82:  1384،  ر گرفت)پاکبازجایی مناسب در نظ

های  هایی هستند که به منظور قرار دادن در آلبومرقختص به نسخ خطی نیستند بلکه تک وعباس به بعد، این تصاویر م 

محتوای مذهبی و نیمه    اند.تر کشیده شدهپایینش به اشخاص طبقات  روبرای ف   سلطنتی و اشرافی یا احتماالا   تطبقا 

 (. 128: 1380،مذهبی در این دوره رواج یافت)سیوری

های در خت، گل، پرندگان و حیوانات تبدیل به  گرایی نیز یکی از مختصات نگارگری در این دوره است. صحنهطبیعت

مستل از هر گونه متن یا موضوع خاصی بودند. مطمئناا  یکی از ارکان ثابت نگارگری در این دوره گردید. این نقاشی ها  

دادند و تصویر حیوانات  تا قبل از این دوران، گل و مرغ را فقط از این جهت که گل و مرغ را نشان بدهند، نمایش نمی 

گل  شد. نگارگرانی چون محمد شفیع، بیشتر به ها در کنار تصاویر روایی و در حاشیه موضوعات اصلی کشیده میو گل

ها و دیگر نقوشی چون زنبورها  اندازی پرندگان بر روی صخرهپرداختند. نوع طراحی رضا عباسی، در به نقشو مرغ می 

. از دیگر موضوعات جدید در  نگارگری این دوره باید  ها شیوه نوین در نگارگری این دوره بودها در کنار ساقهو پروانه

پردازش تک چهره و شخصیتبه  روزمره، صحنهصحنهها،  ها  زندگی  عوامانههای  و  ، رقصهای خلوت،  های مضحک 

 .(83: 1386)کریمیان، غریب، مردان و زنان در زندگی روزمره، موضوعات سنتی به شیوه ناتورالیسم اشاره کرد 

 

 .تطبیق محتوای ساقی نامه محمدباقر خرده با نگارگری دوره صفوی5

های مستقل با این  نامه شامل بخشاین ساقی . ایمرا اساس کار خود قرار داده  ما در این مقاله نسخه موزه ساالر جُنگ 

ایضا   ،دیوانهدر حکایت انسان   ،در شکایت روزگار ،در تعریف می ،در تعریف بهار ،مقدمه )براعت استهالل( :هاستعنوان

در شکایت   ،قطعۀ ماهی ،قطعۀ مرغ ،حکایت خضر و عارف ،قطعه ،در صنعت منشیان ،در نسبت خویش ،در صنعت می

خطاب   ،قسم نامه ،حکایت ،نامهتوبه ،عباسدر مدح شاه )ع(  ، مدح پیامبر و علی ،و روایتپند   ،قصه موش و گربه ،اخوان

های اصیل و استوار شاعرانه و در حد  برخورداری از مایهعالوه بر   ،نامۀ محمدباقر خردهساقی . خطاب به مغنی ،به ساقی

در حکایت   ،از جمله مقدمۀ زیبایی در بیان شام ؛در چند مورد نیز کامالا نوآورانه است ،خود از استحکام لفظ و معنی

توصیفات بسیار زیبایی از    بیان عشق و  ،بیان پند و روایت ،در شکایت اخوان ،ماهی و موش ،آوردن قطعۀ مرغ ،انسان

 .  خوران استبزم می
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میخانه  دست به دامان   ،نامه برای رهایی از شب که مطلوب شاعر نیستدر مقدمۀ ساقی ؛سرایدوی شب را به زیبایی می

ای نغمه  همچون نوازنده ،و گویی برای تغییر ذائقه خود و مخاطب و رفع مالل ناشی از شب و دلتنگی ،شودو خم می

 :  گویدو در حالی در وصف باده خطاب به ساقی می ،کنددیگر ساز می 

کجاست  روشنایی  شد  تیره   شبم 

از   دارم  ناسازتر دلی   درد 

شمار  روز  چو  درازی  از   شبی 

تار  بود  من  روز  چون  که  شب  آن   در 

کرده گم  راه  شب  تیره  این   ام در 

 

کجاست   مومیایی  دلم   شکسته 

تر غماز  ناله  از  دارم   شبی 

انتظار دیدۀ  اندرو   .  ..سفید 

گذار کردم  میخانه  ظلمات   .  ..به 

درگاه   به  کردهتوجه   امخم 

 

 ( 59-58ب  ،نسخه هند ،)دیوان باقرخرده

 
 (. 90: 1389:عشاق در صحرا، اثر رضاعباسی)مأخذ: کنبی،1تصویر

 

های  نامهایتگر مضمون عشق است. مضمونی که در ساقیهای دوره صفوی روبه عنوان یکی از نگاره 1تصویر شماره 

 شود.محمدباقر خرد نیز دیده می نامه دوره صفوی و ساقی

  :نامۀ باقر دارای دو بخش استساقی

 . ..شکایت روزگارو ،بهار ،می ،های دیگر مانند وصف بادهنامههای مشترک با ساقیبخش -1

با ساقیبخش  -2 مانند مقدمۀ و وصف شبهای  نامههای غیرمشترک  و   ،ذکر نسب خویش ،دیگر  اخوان  از  شکایت 

  .های خاص این اثر استنامه که از ویژگیهایی در خالل ساقیحکایت

 .   باشدیم بیترت ن یباقر خرده بد نامهساقی  در های قابل تحلیلموضوع نیترمهم

 :  گذشته ی کردن افتخارات مل  اد ی، شیدر نسب خو -3

  ،است افتهیها بازتاب نامهبه دو شکل در ساقی ،باستان رانیو عظمت ا اقتدار 
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جهان    ناکبگذرِ شتا ،عمر  ی کوتاه  اد ینگاه را به    یو آسمان  ش یانددست رفته شاعر مآل  از   ی و شکوه  ی قدرت  ن قدرآ :الف

  ش ی به کار دل ر  یبطلبد که دم  یاباده  یتا سوز نا کانه ناله بردارد و از ساق ،اندازدیم ...و  یجهان فان  ی ارزشیب ،گذران

 .  روزگار مانده را به سر برد ،متیو به غن دیآ

  ادیهمواره  ،یروزگار باستان  نیریدر کشور و آن شکوه و شوکت و قدرت د ی نظام حکومت  ی کپارچگی از دست رفتن  :ب

  ان یها بنغمه  نیترنامه باقر خرده با سوزناکیدر اشعار ساق ،ندیگوی م  یو آنچه که امروزه نوستالژ ،زیآمتحسّر  یکرد

 .  شده است

ب  یساق  ایب دختر   پدر   یآن 

صلب  به آن  کز  ده  پ من   کنم   یها 

عنبر  نیرنگ  یهاسخن  ن یخط 

  

جلوه  شد  تاک  مادر  از   گرکه 

ط  ۀنامنسب را   . ..کنم  ی جمله 

ا  ۀنام  نسب  . ..نیبب  نکیرستم 

 

 ( 64ب   )همان/ 

 

 :  قطعه  -

ها را با هدف پند و عبرت مخاطبان به طور  برای سرگرمی خواننده نیست بلکه آن ،هدف باقر از بیان حکایات و قطعه

 . نامه آورده استهای مختلف ساقیمنظم و حساب شده در قسمت 

 

د  ی کی رهگذر   دم یمرغ  در   که 

  

ص  ا  اد یبه  ب  یگفت   . ..خبریخدا 

 

 ( 66ب  )همان/ 

 :  یباده خواه - 

باقر خردهیدر سراسر ساق   یآهنگ تکرار  ضرب از ساق ،نامه  برا  ی درخواست شاعر  که    یی هاباده ،یخواهباده  یاست 

چه شاعر بسته به مذاق و عالقه   ،ندا  نامه باقر فراوان و رنگارنگ یها در سراسر ساقباده  نیا .ندیآیم   یکاره  ب  ک یهر

در    دیخواسته که شا  یاباده ،اش باشداز مسائل جامعه  یو هم پرتو  دیاو برآ  یۀتواند هم از روح و روحیکه م  شیخو

 ،تلخ  ی »م .کندی در خواست م  نیعناو  ن یاش انواع شراب را با انامهیباقر در ساق .نشود  افت ی یگرید  وانید  ای  وانشید

،ناب  لعل ،جان پاک ،آتش آبدار ،آب آتش بخار ،صورت جان ،وانیآب ح ،پرستانیم  ۀقبل  ،صبح مستان ،مشرق  ۀشیش

آب   ،یغم ی ب یۀما ،اصل معاش ،خوشگوار ی م ،نور شراب ،آب انگور ،ناب یم  ،رنگ  شراب انار  ،پدری دختر ب ،خون یجو 

. ..گون والله یم ،توبه  ی م ،شراب وصال ،یآب نابخرد ،مفلس  یم  ،آب شفاعت ،شراب طهور ،آب خضر ،زبان  غ یت ،شراب

باده خواه  دقت   د یبا.  « به استعداد  یمفهوم   یداشت که  با توجه    یهایو دلبستگ  شه یاند ،هنر ،مطلق است و شاعر 

  یاش از ساقخود و جامعه  ی معنو  یها یماریب  یبرا  گرانید  متفاوت از   ییدارو  ا ی ،متناسب طلب کرده  یاباده ،شیخو

شعر    ۀگوننیدر ا  ییگوزشت  ژهیهزل و به و ،هجو  کهنچنا  ؛نامه استیدر ساق  ی زبان باف ،نکته  نیترو مهم ؛خواهدیم

 نمایی از زندگی روزمره در دوره صفوی است که تفریح را به تصویر کشیده است.تصویر زیر . ابدی یراه نم
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(92:  1389:گلگشت با اشراف زاده، اثر رضاعباسی. )ماخذ: کنبی،2تصویر  

 

 نامههای زبانی ساقی ویژگی .1.5

هر    ی گاه .خرده استنامه باقر  یساق   ی زبان  ی هایژگیو  نیتراز مهم  ی و وصف   یاضاف  یها بیو آوردن ترک   ی سازبیترک

مسئله صور    نیکه هم  .داده است  لیتشک  یو اضاف  یوصف  یهابیترک   ایمرکب    یرا صفات فاعل  تیب  ک یدو مصراع  

شعر را اغلب    نیا  یهاهیها و تشب جا که استعارهتا آن ،تحت تأثیر قرار داده و به خود مربوط کرده است  زیشعر را ن  الیخ

خشکی زهد، دانه سبحه، لب خشک نی،آتش اندر جگر  : دیتوان دیم ی و وصف یاضاف یها بیترک ا یمرکب  ی هادر واژه

در    نوروادی ایمن(  )قبلۀ ساقی،  ها بیگونه ترکنیا  از   های زیبایی وجود دارد.سوگندنامه ترکیب  توصیف ساقی و   و...در

استفاده    یزبان فارس  یساز بیو ترک   یریپذبیترک  تیاز ظرف   یفراوان است و او به خوبنامه باقر خرده  یسراسر ساق 

  ی نیآفر  یسازی و معن بهره را در مضمون  ت ینها  ،است  ح یجزء آن تلم   کیکه    یی هابیبا ترک   ژهیبه و  کار  ن یکرده و از ا

  ی رشک واد ،خم فالطون ،لیشهپر جبرئ ،کواکب  وسفان ی :قرارند  ن یاز ا  ی حی تلم  یهاب یترک  ن یاز ا  یبرخ ؛برده است

،لیپرواز جبرئ ،لیچشمه سلسب ،کعبه  خانهیم ،فکر  یخایزل ،نامه رستمنسب ،وانیآب ح ،خانه جم ،اوشیخون س ،منیا

قلم در   ،فتح روم و زنگ  ،شهنشاه جم جاه ،آتش طور ،دور آخر زمان ،حسرت سکندر ،خضر مبارک قدم ،حبش  یمو 

  .دار عبرت منصور ،اهلل یتوبو ال یطغرا ،شراب طهور ،کوثر ی ساق  ،یکف موس

زا  ز سخن  د یمن   بکر   یها اکنون 

  

قر  گشتم   فکر   یخا یزل   نیکه 

 

 ( 64ب   )همان/ 

ر  به زند  بر   ی عالم  زششیهم 

 

س  خون  دم  اوشیچو   ی نخسبد 

 

 ( 60ب )همان/  
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:لیاست از قب   « یـ ا   خانهی»م  ی هابینامه واژگان و ترکیساق   ن یها و واژگان در ابیترک  ن یاست که پر بسامدتر  ی عیطب

  ی است که باقر خرده به جا  ن یجالب ا ...و  ی صبوح ،خم ،مست ،یساق  ،مطرب ،شراب ،باده ،یم  ،خانهیم ،رند ،خراباتریپ 

کلمه    نیدهد ایامر نشان م  نیخطابش با مطرب است و ا  یعن ی ؛هاز »مطرب« استفاده کرد  -جز چهار مورد   -ی نّغ»م

  ی تلق   « ینّغ تر از »متر و قابل فهمتازه  را گرفته و احتماالا   ی نّغ م  ی که از محاوره گرفته شده در زبان او رفته رفته جا

 .  شده استیم

 
 طهماسبی، موزه هنرهای زیبا. گوید، منسوب به عبدالعزیز. شاهنامه :نگاره رستم از مرگ می3تصویر

 

 نامه ویژگی ادبی ساقی .2.5

 ،ایرانی است  ای از عناصر ایرانی و غیر آمیخته ،نامه محمدباقر خرده بسیار پر تلمیح است و هر چند تلمیحاتساقی

 ،افالطون ،عباسشاه ،اسکندر ،رستم ،جام جم ،جم ،سیاوش ،ایرانی به ویژه تلمیحات دینی است غلبه با تلمیحات غیر 

آتش   ،منصور ،رودنیل ،مور ،شراب طهور ،ساقی کوثر ،ذوالفقار ،دُلدل ،محمد)ص( ،موسی ،خضر ،کعبه ،زلیخا ،جبرئیل

 . استفاده کرده است ...دور آخر زمان و ،قرص مه را دو نیم ،طور

قیر  به  گرفته  مشرق  چاه   سر 

  

اسیر  کواکب  یوسفان  او   در 

 

 (  58)همان/ ب  
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به  هیانواع تشب انواع استعاره خصوصاای اضاف   یهابکیصورت تر )اغلب  باقر خرده کم    نامهیدر ساق  نهی استعاره مک  ( و 

 . مورد توجه شاعر است یهاهی)تکرار صامت ( از آرای  )تکرار مصوت( و هم حروف  ییهم صدا .ستین

  :هیتشب

ز دلم  گفته  انار  نیکه  چون   جهان 

  

وار   انگور  گشته  خون  ز   لبانت 

 

 ( 66ب   )همان/ 

هوس  هیس چشم  همچو   کاسه 

  

مگسمالل  هجوم  چون   آوری 

 

 68ب (  )همان/ 

 :  استعاره

اجل   خون دل خوردن است ی پرورکه تن چنگ  است   ی ب ،به  مردن   اجل 

 

 ( 80ب   )همان/ 

  ده ی در اشعارش د  یشعر باقر خرده است که به فراوان  یها یگ یژاز و  یکیحروف    ۀنغم  می بهتر است بگو  ایمصوت    تکرار

  .شودیم

ناسازتر   ی دل درد  از   دارم 

 

غمازتر   ی شب  ناله  از   دارم 

 

 ( 58ب  )همان/  

،تضاد و تقابل ،انواع جناس  گریچه د  چه از نوع تام و ،هستند و هم جناس  هیهم قاف ،هاکه اغلب جناس  ،و جناس  تکرار

  ر یو خرابات و د  خانهیکردن و مقابل آوردن کعبه با م  سهیبا مقا  که معموالا  ،و جناس و تضاد  ی جناس در محور عمود 

نامه باقر خرده  ساقی  یع یعناصر بد  گریاز د ،صورت گرفته ...و ناصح و  هدبا زا  ریپ ،یآباد ای ی خراب ،یبا مست  یعاقل  ،مغان

 . است

 :  تضاد

بخار   یساق  بده آتش  آب   آن 

تمنا  که در  ناب    ی من  لعل   آن 

  

ساق   آبدار  ی بده  آتش   آن 

آب  در  آتش  چو  آتش  در  آبم   چو 

 

 ( 63ب )همان/  

 :  یدر محور عمود  جناس

رهان  اگرچه چنگش  ز  خود   د سر 

برقرار  ز دّم  نه  سالم  مانده   سر 

 

ماند  کنیول  گربه  دَم  در   دُمش 

ب الف  آن  بس   یاز   شرمسار   یجا 

 

( 79ب  )همان/    

 :  و تضاد جناس
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ن  گفت موش ی رفت و می که م دم یشن آن  گواراست  را  نوش   ش یشما   و 

 

  

 ( 79ب )همان/

 نامههای فکری ساقی ویژگی  .3.5

غزل در  خرده  ات یاگر چه  د  ی عرفان ،محمدباقر  عرفان حافظ  نوع  ساق  یهابرداشت  ی ول ؛شودیم  ده ی از  نامه  یعارفانه 

تواند  ینم ،یو ساق  خانهی و م  یاز م   شاعر مثالا  یهاعارفانه بودن برداشت  ی عنی ؛ستی ن  یدرست باقر خرده مقرون به  محمد

،ینی د  حاتی( در مقابل تلم یخ یو تار  یری)اساطی  نیردی غ  حاتیمحضور تل ،عنوان عناصر سازنده سبک به .درست باشد

بهیمطلب است که ساق  نیا  انگری ب ،خود  باقر خرده  م   ژه یونامه  عرفان ،یاخانهیدرخصوص عناصر    ا یو   ،ندارد  ی رنگ 

پروردگار و  د  یهرچند باقر خرده در توح .هاستمقوله نی از ا یترتر و البته شاعرانهتر و رندانهقیعم  ی هاافتیحداقل در

معرفت و    « یهمان »م  یموصوف و   «ی »م  مثالا   . که نشان دهد  یعناصر ،دارد  ی فراوان  ات ی )ع( اب  ی و عل  امبر یمنقبت پ 

 .  نامه وجود نداردیساق نیدر ا باا یاست تقر قت یحق 

رو ،سرخ  یم  اه یس  م ی کردست 

میزه همچو  شدم   یب  ی!   محابا 

  

ز  خم  گشته  گناه  ریقدم   . ..بار 

م د  یز  دن  نیمفلس   شدم   ای و 

 

 ( 72: ب ،ن هند ،باقر وان ی)د 

و    یانتقاد ،باکانهیب سخت  ینگاه ،همراه است  یاکاریرفتار و گفتارش با ر   خرده به زهد و زاهد که احتماالا  محمدباقر

و ؛دارد  زیآمطنز فر ،غرور ،ای ر ،ییجوبیع  ژهیبه  تمسخرآن   یبی عوام  انتقاد  باد  به  را  از    ردیگیم  ز یآمها  مقابل  در  و 

 .  ستیشباهت به حافظ نی منظر ب ن یا از ؛کندی م  دهایتمج خانهیفروش و اصحاب م یم

اندر  یخشک  به  ترهوا    ن یزهد 

  

نما   و  نشو  سبحه  دانه   کند 

 

 ( 60، ب : ن هند ،باقر وان ی)د 

چنگ  فتد به  گر  او  نام  را   زهد 

 

زم  بر  ننگ  ۀشی ش  نیزند   نام 

 

 ( 70ب  )همان/  

و    د یگویپرده سخن م یب  ار ی بس  -نامه است ساقی  یهابخش  نیتراز درخشان  از روزگار و نکوهش اهل آن    تیشکا  در

  ار ینامه محمدباقر خرده بس نظر ساقی  نیاز ا ؛دهدی بازتاب م  یرا به خوب  شیو رفتار حاکمان و مردم زمان خو  اتیروح

 .  مغتنم است

ارزش بودن  بی  خود را از دست دنیا رهانیدن و  ارزش بودن دنیا،بی  بخت،  شکایت از  جفای چرخ،  ،روزگار  از  تیدر شکا  -

 :  شودیم  «یو »م  یدست به دامان ساق مقام دنیا، جاه و

  

 

 

شد  به تو  همزبان  فلک   خونم 

من  چنان آزار  بند  در   هست 

 

شد   تو  زبان  چون  دلم  بر   جهان 

م کار  کند  خواهش  برعکس   . ..نکه 
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 ( 60: ب  )همان/ 

که خداوند را به  دارند و شاعر پس از آن  زی)سوگندنامه( مستقل ن  مهی به طور معمول بخش قس ،مفصل  یهانامهیساق

خود    یبرا ،دهدی و اهل آن سوگند م  خانهیو عاشقان و عناصر و اسباب م   رمغانیمقدسات و گاه به پ  گریو د   نیبزرگان د

و   یژگیر خرده سه واما سوگندنامه محمدباق  ،کندی دعا هم م  حممدو یبرا تیو در نها خانهیاصحاب م گرید یو گاه برا

 ،هاستنامهیساق انیسوگندنامه در م نیتریاز طوالن یک ی که نخست آن  ،سازدیتفاوت عمده دارد که آن را برجسته م 

  د ی فقط ام ،ندارد  یطوالن  ی شاعر دعا  نکهیدوم ا ؛دهدیم سوگند  خدا را    زیبه هشتاد چ ،که شاعر هشتاد بار  یابه گونه

ابتدا سوگند نم  یکه وآنو سوم   ؛دارد  نیشفاعت در روز واپس به ذات خداوند ،دهدی خدا را در    ادی سوگند    یبلکه 

و به مطرب    ان ی رو  بایز  نی ریخط و خال و لب ش ،بیطب ،ضیمر ،لعبتلب   ،عاشق ،)خداوند( را به زلف یو ساق ،کندیم

سوگندنامه شفاعت    نیجواب ا  تیدهد و بی سوگند م  امبریبه پ   ت یب  کی در    راخدا    ان یاما در پا ؛دهدی قسم م ...و رندان و

 .  در روز محشر است

رسول   یاله آل  اعزاز   به 

ام   به هنگامه  گرم  مکن   دوزخ 

  

تم  صاحب  قب  زان یبه  و   ولردّ 

ام نامه  بشو  شفاعت  آب   به 

 

 ( 78، 77 :ب  )همان/ 

  ستی به آن معنا ن  نیاما ا ؛اش واژه »رند« را به کار نبرده استنامهمورد در ساقیباقر خرده به جز دو   ،که  آن  گرید  ۀنکت

  یمغان را به خوب  ریعارف و پ  یول  ،به زاهد و زهد ندارد  یاش نگاه مثبت نامهیاو در ساق  ریز ؛داندیکه خود را رند نم 

 .  رند بخواند ،را در مقابل زاهد و ناصح دشاصرار دارد که خو اساسااو  ،دی ستایم

ا  یخشک  به در  هو  نیزاهد   ا تَر 

 

نما  نشو  سبحه  دانه   کند 

 

 ( 60ب  )همان/ 

را   ی ساق   بده ادراک  اصل   آن 

  

ب   رند  دشمن  را   یخرد؟   باک 

  

 ( 62ب  )همان/ 

زبان    یریزمانه و نوع به کارگ ،ذوق ،ه یکه شاعر با توجه به روح  می نیبیم  ،می نامه باقر خرده دقت کنیاگر در ساق خر  آدر  

  ۀ نامیساق  شیسرا  ی رکلیکه س  می نی بیجهت م  نیبه هم .نامه پرداخته استیساق   شیبه سرا ،اد خوددو استع   یشعر

و خاص شاعر است و ما    ژهیکه و  ییهابا تفاوت ؛است  کسانی   گرید  ی هانامهیباقر و عناصر موجود در آن همواره با ساق 

عناصر    نی. ( که شاعر ا. .ساغر و ،یساق  ،خربات ،یم ،خانهی )م   می هست  اروینوع شعر رو  نیها و اصطالحات خاص ابیبا ترک

-ی ساق   ۀژیبودن عناصر و  ی مجاز ،چه مهم است  آن .دیاش را بگوتا خواسته  زد یآمیشعر در هم م  یرا با عناصر عموم

 . نخواهند داشت هیّجز خمر یمفهوم ،شودها اراده آن ی ق ی حق  یکه معن  یدر صورت  رایز ،هاستامهن

 

 های سبکیویژگی ..4.5

  سته یز  نیشاعران آن سرزم  انیها در هند در م و سال ،( استی )اصفهان  یرواج سبک هند  ۀشاعر دور ،خرده  اقربمحمد

  حات یتلم  ،نباشد ی خال  ی سبک هند ی هایگیژو یمنظومه از برخ ن یجا سروده است تا ا در آن  ز ینامه خود را نیو ساق 

  خانه یم ،آتش آبدار :همچون  ی پارادوکس  ی هابیو ترک  رادوکسپا ،(ی شراب و ساق   فی در توص   ژهیاغراق )به و ،فراوان
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  ش یکه از مردم کوچه و بازار گرفته شده و تا پ   ییهابی ها و ترککاربرد واژه ،تَر   یزهد در هوا  یخشک ،اهیروز س  ،کعبه

  سبکشعر اوست که در    ی هایژگیاز و ...و  ازه یخم ،نزاکت ،نک یع :شد مثلی در شعر آورده نم  یاز دوره سبک هند

 .  بوده است جی را یهند
م   یاقطره  وگر خاک یزان  به   افتد 

ر  به زند  بر   ی عالم  زششیهم 

نش  که من  شراب  نمی گر  بزم   به 

  

مست  نیزم  ز  س  ی را   چاک   نهیکند 

س خون  هم  اوش یچو   ی نخسبد 

خراب  کدمی  هی جم  خانه   کنم 

 

 ( 60ب )همان/

طور  هب ،کرده است  جاد یا   ی( سبک یزی)هنجار گر  یاز محاوره وارد شعر شده و اغلب قاعده گاه   تیب  ا یساختار مصراع    گاه

 :  دارند ی ساخت نیچن  ریز یهادوم نمونه یهامصراع ، مثال

دستگ  ی کس نشد  زمانه     ر یرا 

  

خم  من  صد   ر یفط  ک ی مجو    رش یز 

 

 

 ( 65ب   )همان/ 

آم  به در  عالم  دو    ختمیخلق 

  

ب  و  رفتم  سر  به  سر   ختم یجهان 

 

 

 ( 71ب   )همان/ 

بحر متقارب    یجا که مثنو  از آنشود و  یم  ده یچ یپ  ی سخنش اندک  انیسرا  ی هند  وهیسازی به شدر مضمون  یگاه   البته

لذا باقر خرده در شعرش مثل   ،دارد بیو غر بیعج  یهاسازیمضمون یبرا یمثمن محذوف است و شاعر مجال کمتر

 .  شودینم  دهی چیمبهم و پ یتنگنا  نیدچار ا  چگاهیه یظهور

ا  لطافت حد   شانی در   نهان   یبه 

رو  طراوت بر  گشته   شان یعرق 

  

مسم   بر  اسمشان  بود   گران  یکه 

مو بر  رنگ  شده   . ..شانینزاکت 

 

 ( 64)همان/ب 

به نسبت حجم ساق یدگی چ یها و پیکه دشوار  داستیپ باقر خرده که عموماایها  چندان به حساب   ؛ساده است  نامه 

(  ی )اصفهان  یرواج سبک هند  ۀتعلق شاعر به دور  انگریب ،میکه نقل کرد  ییهایژگیو  گریدر کنار د  یول  ،تواند آمدینم

 . است
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 (152: 1389پرداز، اثر رضا عباسی، )مأخذ: کنبی، نگاره بانوی خیال:4تصویر

 انگیزی عشق در نظر هنرمند است.خیالاثر رضا عباسی، انعکاسی از  4نگاره شماره 

شاعران    وهیباقر خرده به ش   ی گاه  که   ن یو آن ا  ستین  ده یاز فا  یبخش خال   ن یدر ا  یشناخت نکته سبک   کی اشاره به  

  ریمعشوق و مطلوب شاعر اوست نه شراب( خاکسار است و اغلب با تعب   یی)که گاه گو  یدر مقابل ساق  یسبک عراق

 : خواندیم  یفته اندام ساقی خودش را عاشق و ش ی کند و حتی به او خطاب م «ی»رشک حور و پر

پر  ی ا  ی ساق  ایب حورو   یرشک 

 خوبتر   کدگریاز    تیجا  همه

سچه چه  دوش  ،نهیپستان  چه  و  بازو   چه 

  

گو  چه  هر  از   یباتریز  ند یکه 

سر به  تا  پا  ز  و  پا  به  تا  سر   ز 

ش همچو  جوش  یریبود   برآورده 

 

 ( 63)همان/ب

  دار یاش پایاظهار ارادت و خاکسار نیا دهید گرانیتعلق دارد و تجربه »واسوخت« رادر شعر د یگریچون به دوره د اما

کند او را  ی نم  یاما تند  دینما یکند و لج م یم   هیگال  یبه ساق ،و از واسوخت  یشاعران وقوع  هیشب   یو در موارد  ستین

له نشان  أمس  نیسازد! ایمخاطب م   « یمگو ک ،خدا بی خبر  ساقی ای از   بیا،  ینقدر کوتهآ  ا ی»مکن ساق   ییهاریبا تعب

و   اتیتواند ساخته ذهنینم  و تماماا  ست یوقوع و واسوخت ن ی هاهیاز عناصر و ما ی نامه باقر خرده خال یدهد که ساقیم

لوازم آن دست کم    گریو د   ی و بزم شبانه و ساق  خانهیشاعر از بهار و م  فات یماجراها و توص  ی برخ ،شاعر باشد  الت یتخ

 .  هند است ن یدر سرزم ژهیوهتجربه شده خود شاعر ب اتی اقعاز و یمراتب

کوتهآ  ای ساق   مکن  ی نقدر 

  

م   از  ته  ی کن  یکه  عمرم   . ..یجام 

 

 ( 62)همان/ب 

م  ی ساق   بده فرمان  توبه   ی آن 

  

ک  بس ،یمگو  ک  اری که   ی دورست 

 

 ( 73)همان/ب  



 1400 ادخرد، 41، شماره 18دوره  391 
376-393 

ل در وزن و قالب و  تحوُّ ی تالش شاعر برا ،جست د یآن با یها هینامه از درون مایمجموع جان کالم شاعر را در ساق در

ها  هیمادرون  ۀ شمار.  اندی بنما  ییبای تر و به زخود را روشن  یو فکر  ی هنر  یها هینما  تا  ،حرکت بر بستر ظاهر است ،نوع 

و نوع نگرش او باز   شهی نامه به وسعت اندیساق  می مفاه  ۀو دامن  ستاده یاز تنوع فرو نا ،شاعر  زیقسم ن  ن یدر ا ،فراوانند

  ش یهاتیب  ل یقب  ن یاز ا  یکشورش و مسائل   ۀگذشت  یمل   تافتخارا   اد ی به    زیو ن  یعرفان   میشاعر هم به مفاه .بسته شده است

 .  را ماندگار کرده است

 

 نامۀ باقرمقایسۀ ساقی .6

های برجسته دیگر )همچون آثار حکیم پرتوی و نوعی خبوشانی( بسیار  نامه محمدباقر خرده در قیاس با نمونهساقی

،هاها و نامردمیروزگار و بیان نامرادیویژه در مذمت روزگار و اهل  به ؛تر استتر و جسورانهتر و رندانهپرشورتر و شاعرانه

،از این جهت و نیز از جهت استفاده مناسب از تلمیحات .از صراحت گفتار بیشتری برخوردار است ،بیان پند و نصیحت 

نامه  . در بررسی و مقایسه ساقیدارد  نامه نوعی خبوشانی های زیادی به ساقی حتی داشتن تلمیحات مشترک شباهت 

،سنجر کاشانی ،موالنا صحیفی ،میرزا غازی وقاری ،غیاثای منصف ،های موالنا نوعینامهموالنا محمدباقر خرده با ساقی

های  نامه باقر خرده دارای قسمتنامه سنجر کاشانی و ظهوری همانند ساقیتنها ساقی ،موالنا ملک قمی و ظهوری 

سوگندنامۀ باقر خرده نیز باز   ،هاها و پندنامهبا این تفاوت حکایت ؛توان دیدنامه است را میمختلف که بیانگر یک ساقی

نامه  سوگند نامه سنجر در آغاز ساقی . های خاص خود را داردو ویژگی استهای این دو شاعر متفاوت  نامههم با ساقی

دهد و از او طلب  بار خداوند را سوگند می   80کند ولی باقر خرده  بار سوگند یاد می  22آمده است و در این سوگندنامه 

دارد نم ؛بخشش  دعا  اصالا  شاعر  ظهوری  سوگندنامه  در  خودش ،کندی اما  برای  سوگند   ،حتی  را  خدا  آنکه  دیگر  و 

دهد تا دیگر با او  قسم می  ...بلکه ساقی را به خط وخال و لب شیرین زیبا رویان و به می و مطرب و رندان و ،دهدنمی

 :  جواب قسم این سوگندنامه در خطاب به ساقی است قهر و ناز نکند و هم کالم و همدمش شود! بیت

جفا . . نگاهت  بر  مکن  دیگر  که   . 

  

پا  مفرسای  نازش  زنجیر   به 

 

 ( 392 ،)تذکره میخانه 

 گیری  نتیجه 

که تعریف و توصیفات   شوندویژه شاعران دورۀ صفوی محسوب میبه ،شاعرانها یکی از پرشورترین اشعار  نامهساقی

این نوع شعر در عصر صفوی مورد توجه و اقبال بسیاری از شعرای   .اندباده و مغنّی در خود جای داده ،متعددی از ساقی

دورۀ تثبیت و ترویج   ،در واقع این دوره .گیردرفته شکل و شمایل یکسانی به خود می گیرد و رفته  آن روزگار قرار می

 نامه از انواع مهم شعر شمردههای اصلی شاعری و ساقینامه از رکن. در عصر صفوی سرودن ساقیهاستنامهساقی

-صورت کتاب جمع ها را بهنامههایی از ساقیها در این عصر مجموعهنامهحتی به دلیل کثرت و اهمیت ساقی ،شودمی

های خود را در  ای ناگفتنیمستی و استفاده از دیگر کلمات میخانه ،در این نوع شعر شاعر به بهانه می .آوری کردند

انتقاد از آن باقر خرده از این جهت  . ساقیآوردبان میخواهد بر زچه که او نمینکوهش روزگار و اهل آن برای  نامۀ 

به شنیدن آن  دردِ دل .توان در البه الی آن جستجو کرداهمیت دارد که من واقعی شاعر را می هایی که ساقی را 

این همه از می و مستی سخن بگوید  کند که به مغنّی پناه ببرد و می بنوشد و  نگرانی که شاعر را وادار می ،خواندمی

ای است برای بیان موضوعی اجتماعی که  نامه دارای پیامی خاص و مطلب سنجیدههر یک از این مضامین در ساقی
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به خود مشغول می از مضامین مشترک میان ساقیداشته استذهن شاعر را  اما شکل و اسلوبی که   ،هانامه. جدای 

 ،ها و نوع آن را تعریف نمود نامهتوان ساقیها میباشند و به کمک آنهای عصر صفوی مینامهساقی  مختص و خاص

در  و  .شودیافت نمی ،هانامه مطرب و مغنّی جز در ساقی ،جام می ،ترین و زیباترین توصیفات از ساقیهمچنین شیرین

نامه باقر خرده از این قاعده  باشند که ساقیای بی نظیر از این توصیفات میهای عصر صفوی گنجینهنامهواقع ساقی

وفایی دنیا و  بی :ها نزدیک به هم استنامهنامه باقر خرده به همانند اغلب ساقیمضامین و محتوای ساقی .جدا نیست

عبرت از گذشتگان و پرهیز از غم و   ،دعوت به اغتنام فرصت ،های آنها و شادیناپایداری زندگی و غم ،آنشکایت از  

ثباتی و ناپایداری مقام و  یک از این تلمیحات بیانگر بی  آوردن تلمیحات فراوان اساطیری تاریخی و دینی که هر  ،اندوه

، صرف آن که در آن از جامنامه را به. اگر ساقیهاستنامههمه از مضامین مشترک میان ساقی ،باشدلت دنیوی میمنز

ه بسیاری از عرفا  کچرا ،رسدنظر نمی صحیح به ،جزئی از شعر خمری بنامیم ،باده و سایر متعلقات آن سخن گفته شده 

های این عصر ترکیبات و اصطالحات می  نامهدر ساقی . اندشان نیز به ذکر باده و جام پرداختهو شعرای ما در غزلیات

ها در معنی مجازی و عرفانی  پیمانه و امثال این ،ساغر ،خربات پیر مغان ،جام ،میکده ،ای و خراباتی از قبیل میخانه

ها  نامهها نشان داد در نگارگری دوره صفوی نیز مضامین غنایی، عاشقانه و اجتماعی همانند ساقیبررسی.  رودکار میهب

 .مورد توجه است
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