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ساقی باذل
سبک و مضمون ساقینامه باذل مشهدی در حمله حیدری

1

علی

بالغی2

چکیده
ساقینامه از انواع شعر غنایی است که شاعر با مخاطب قرار دادن ساقی ،مضامینی را در بییاعتبیار دنییا ،جفیا روزگیار،
غنیمت شمردن فرصت و پند و اندرز و حکمت بیان میکند .بیال مشیهد کیه در قیرن دوازدهی بیه تقلیید از شیاهنامه
فردوسی ،زندگی و جنگها پیامبر (ص) و رشادتها علی (ع) را در منظومه حمله حییدر بیه نظی درآورده اسیت ،در
شروع و تالقی داستانها ،ابیاتی در قالب مثنو و بحر متقارب (دو ویژگی ساقینامه) سروده است .در این مقاله تالش شیده
است تا با تأمل و بررسی ابیات این منظومه ،به این سؤا پاسخ داده شود که :سبک ساقینامه بال چیست و الگیوبردار از
شاعران گذشته و شگردها و در بهکارگیر و بهرهمند از این ساقینامهها چگونه است؟ ساختار نحو کیالم بیال در
این ساقینامهها آمیزها از زبان حماسی و غنایی است که زبان حماسی فردوسی ،تعلیمی سعد و غنایی نظامی و عامیانیه
سبک هند را تداعی میکند .لغات و ترکیبها بیشتر غنایی است .اندیشهها بلند و مضامین حکمتآمیز رگههیا تفکیر
ساقینامهها او را میسازد .از جهت ادبیت کالم نیز مختصات سبک فرد بال بر پایه تقلیید اسیتوار اسیت امیا تعیابیر و
ترکیباتی نو نیز ابداع کرده است.
واژههای کلیدی :ساقینامه ،حمله حیدر  ،بال مشهد  ،سبک و مضمون.

تأیید نهایی1400/12/25 :
 .1تاریخ وصو 1400/05/16 :
balaghi43@gmail.com
 . 2استادیار گروه زبان وادبیات ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران.
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 .1مقدمه و بیان مسأله
حمله حیدر سروده بال مشهد  ،از برجستهترین آثار حماسه دینی در قییرن دوازدهی اسییت کییه بییه تقلیید از
شاهنامه فردوسی کوشیده است زندگی و جنگها پیامبر اسالم (ص) و رشادتها علی (ع) را بیه نظی درآورد.
بال در ابتدا داستانها و یا در تالقی آنها ابیاتی در شییکل و مضییمون سییاقینامییه سییروده اسییت« .سیاقینامییه
اشعار در قالب مثنو و غالباً در بحر متقارب است که در آن ،شاعر ،خطاب به ساقی کند و در یاد مییر و بیییان
بیثباتی زندگانی و پند و اندرز و حکمت مطالبی را میآورد .روح خاص فلسفی و اخالقی و عرفانی این منظومههییا
با مضامین عاد خمریات تفاوتی آشکار دارد( ».لغتنامه دهخدا ،دهخدا ،لیل ساقینامه) ساقینامهها از لطیفترین
و سوزناکترین اشعار فارسی هستند که در آن مسائل حکمی ،عرفانی ،فلسفی ،تاریخی و اجتماعی مطرح میشود
و شاعر از ساقی میخواهد که با آوردن شراب ،بار محنت را از دوش او بردارد و «از گییذر سییریر عمییر و ناپاییدار
دنیا و جفاکار روزگار سخن میراند و خواننده را به اغتنییام فرصییت و دریییافتن دم ،انییدرز میدهیید و بهاصیطالح،
موتیف آن «دم را دریاب» ( )Diem Carpeاست» (شمیسا.)16 :1379،
ازآنجاکه عمدهترین مضمون ساقینامهها حدیث نفس و احساسات و عواطف شاعر است ،شاعران حماسی نیز از
این ظرفیت بهره بردهاند« .با توجه به تعاریف متداو از ساقینامه برخی رودکی ،فخرالدین اسعد گرگانی و نظییامی
را نخستین ساقینامه سرایان نامیدهاند» (داوود مقییدم )96 :1393 ،گرچییه سییاقینامییههییا نظییامی و حییاف و
خواجو کرمانی از بقیه معروفتر است .سیر اینگونه اشعار از توصیف می و مطرب در آثار رودکی و دیگر شعرا
سبک خراسانی به می عرفانی در سبک عراقی و هر دو نوع عرفانی و دنیییو در سییبک هنیید و سییاقینامییههییا
اجتماعی و سیاسی (از بهار و ابتهاج) در دوره معاصر رسیده است.
از اواخر قرن ده  ،سرودن ساقینامه جنبه عام پیدا میکند و «اغلب شییاعران ازلحییا سییبک و روش کییار بییه
ساقینامه و مغنینامه حاف عنایت دارند» (شیدا .)30 :1349 ،در دوره صفو  ،سییاقینامییه رواج بیشییتر داشییته
است و «شاعران این عهد در ساقینامهها خود عالوه بر بیان احوا لطیف باطنی و هیجانییات پرشییور روحییانی و
عاطفی ،به موضوعات حِکمی و اخالقی و عرفانی نیز توجه و عنایت خاصی داشتهاند» (گلچین معانی.)11 :1359 ،
بال مشهد نیز به تقلید از نظامی و برا جذب مخاطب و واگویهها شخصی ،ساقینامههایی سروده اسییت کییه
بر آنی تا ویژگیها سبکی و معنا و محتوا آنها را تحلیل و بررسی کنی .
ویژگیها سبکی ساقینامهها بال چیست؟ تنوع شییگردها بییال در سییرودن سییاقینامهها چگونییه بییوده
است؟ بعضی از پژوهشگران« ،دوره صفو تا آغاز قاجاریه را عصر انحطاط ادبی میدانند و بر آننیید کییه آثییار پدییید
آمده در این دوره ،بهجز معدود  ،جنبه تقلید محض داشته اسییت» (ابوالقاسییمی .)17 :1386 ،قییرون یییازده تییا
سیزده از مقاطر مه تاریخی است و ازنظر ادبی ،شاعران این روزگار از گویندگان متوسط و ضعیفِ زبان فارسییی
هستند و همین بهانها است تا پژوهشگران ،کمتر به آثار این دوره بپردازند ،اما نمیتوان بییهکلی زبییان و سییبک و
فکر شاعران و گویندگان این دوره را نادیده گرفت؛ زیرا آثار این مقطر تاریخی،حلقها از زنجیره درازدامن زبییان و
ادبیات فارسی است و بررسی غث و سمین و اوج و فرود آن در حف و نگهدار این آثار ملی مؤثر اسییت .سییاقی-
نامه بال مشهد در حمله حیدر تاکنون مورد تحلیل و بررسی قرار نگرفته است و این اثر بییا نییوع نگییاه خییود،
میتواند سرآغاز برا پژوهشها علمی در این حوزه باشد.
.1-1

روش پژوهش :در این مقاله تالش شده است با روش بررسی و تحلیل ،از راه بازشناسی روشها و تنییوع

ساختارها ساقینامه در آثار کهن و سپس یافتن شگردها بال بییه بررسییی سییاقینامهها و پرداختییه شییود.
بدین منظور ابتدا تقریباً عموم آثار که در حوزه ساقینامهسرایی نگاشته شده ،مطالعه گردیده و در ادامییه ،ابیییات
ساقینامهها از حمله حیدر استخراج و تحلیل شده است.
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 .2-1پیشینه پژوهش :در پژوهشها ادبی چنانکه باید به بررسی و تحلیل ساقینامههیا توجییه نشییده اسییت و
بیشتر به گردآور پرداختهاند .شاخصترین آنها عبارتاند از:
تذکره میخانه (فخرالزمانی ،)1363،تذکره پیمانه (گلچین معانی ،)1359 ،ساقینامه-مغنینامه (محجییوب،)1339 ،
ساقینامه در ادب فارسی (زرینچیان ،)1355 ،حکی نظامی و ساقینامه در شعر فارسیی (ترابییی ،)1371 ،تییذکره
ساقینامهسرایان آلربایجان (حصار  ،)1374،نظر بییر شییاهنامه و تییأثیر آن بییر سییاقینامهها (گییودرز ،)1354،
ساقینامهها (رهی معیر  ،)1329،تبیین حقایق عرفانی ساقینامییههییا (کییازرونی ،)1386،مالحظییاتی بییر سییاختار
ساقینامهها با تأکید بر دو نمونه گذشته و معاصر (جوکار ،)1385،مالصدرا فیلسوف ساقینامهسرا (رضایی،)1393،
ساقینامهها در ادب فارسی (شیدا ،)1349،ساقینامهها نزدیکترین نوع ادبی به رباعیات خیام (پارسا ،)1389،سیر
تحییو فکییر نظییامی در سییاقینامییه (حیییدر نییور  ،)1391،تییأملی بییر سییاقینامییه حکییی فغفییور گیالنییی
(ابوالقاسمی ،)1386،ساقینامه در شعر فارسی (رضایی)1390 ،
 .2بحث و بررسی
سبک ،جلوه توأمان فکر و لهن و زبان است که در شعر یا نثر ظهور میکند و «وحدتی است که در آثار کسیی بییه
چش میخورد» (شمیسا )16: 1379 ،ساقینامهها بال از جهت وزن و ساختار زبانی همانند فضیا حییاک بییر
کل منظومه متأثر از شاهنامه فردوسی است و سبک خراسانی را به یاد میآورد .از جهت مضمون و محتیوا سییبک
عراقی و با استفاده از برخی واژهها عامیانه سبک هند را تداعی میکند.
برخی از پژوهشگران سابقه ساقینامه سرایی را «از زمان رودکی و گروهی دیگر ،به شکل و شمایل خاصییی کییه
بتوان این نام را بر آن نهاد ،از نظامی گنجو میدانند» (رضایی .)198: 1390 ،ساقینامهسییرایی از قییرن نهی تییا
دوازده رواج بیشتر داشته است .تا آنجا که «اولین بار در قرن یازده هجر مییال عبییدالنبی فخرالزمییانی اییین
ابیات را جمر کرده و در تذکره میخانه درج نموده است» (همان .)201 ،همانگونه که بیان شد بال مشییهد بییه
پیرو از سبک و زبان فردوسی و نظامی در آغاز برخی از داستانها منظومهاش ،ابیاتی بییا الفییا و مضییامینی از
ساقی ،می ،مطرب ،مغنی و میخانه و  ...بهکاربرده است.
ویژگیها سبکی ساقینامه بال  ،ازنظر زبان و درونمایه عبارتاند از:
 -1ویژگیها زبانی  -2ویژگیها ادبی  -3ویژگیها معنایی و محتوایی
.1-2

ویژگیهای زبانی

در منظومه حمله حیدر سیالن کالم بال را از فردوسی تا سعد و از نظامی تا سبک هند میتوان دید .زبییان
«بال مشهد در اغلب سطوح زبان حماسی ،بهویژه واژهها و ترکیبها حماسی ،توصیفها و صور خیییا متییأثر
از زبان فردوسی است» (ملک ثابت.)345 :1393،
تجلی لهن و زبان فردوسی در جا جا این منظومه مشهود است .و از کلمات و ترکیباتی که بار حماسییی
دارد و صحنهآراییهایی که میدان رزم در شاهنامه و همانند ها قهرمانییان دینییی بییا رزمآوران حماسییه ملییی را
فرایاد میآورد ،استفاده کرده است.
زمین و هوا چاک در چاک بود (بال مشهد )336 :
ز س ستور و ز رمح جنود
در آغاز داستانها و ساقینامهها گاهی زبان بال به وع و کالم سعد نزدیک میشود:
چو طفالن مکتب ز ترس پدر (همان)5 :
زبان حمد خوان بود و د بیخبر
نغمه نظامی را نیز میتوان از کالم بال شنید:
کز آیینه د زدایی زنگ (همان)237 :
بیا ساقی آن جام یاقوت رنگ
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به کار بردن کلمات و تعابیر مانند خمیازه:
خالصی از دست خمیازه بخش (همان)48 :
دماغ مرا نشئه تازه بخش
و یا نازکخیالیهایی مانند« :که جسمت سبک سازم از بار سر» ،سبک هند را به لهن متبادر میکند.
با توجه به اشعار که استاد طوس در بیاعتبار این جهان و نکوهش آن سروده و ابیاتی که در توصیف مجییالس
بزم و طرب است ،اگرچه در آن خطاب به ساقی و مطرب دیده نمیشود« .بااینحا همین اشعار ،سرمشق سییاقی-
نامهسرایان بعد بوده است» (گودرز  .)97 :1354،تقلید بال از سبک و زبییان فردوسییی در سراسییر منظومییه او
ازجمله در ساقینامهها مشهود است.
از جهتی دیگر« ،کالم هیچیک از سرایندگان ساقینامه از حیث قدرت بیان و متانت ترکیبات و انسجام الفییا و
دقت معانی ،به پایه کالم نظامی نرسیده است؛ بااینکه در بیان مطلب ،همه آنها بییه مضییامین و ترکیبییات نظییامی
نظر داشتهاند» (رهی معیر .)221: 1329 ،
بال نیز همانگونه که در سرودن منظومه حمله حیدر به اسکندرنامه نظامی نظر داشته 1،در سرودن ساقی-
نامه نیز او را الگو قرار داده است .نمونهها آن عبارتاند از:
کز آیینه د زدایی زنگ (بال مشهد )237:
بیا ساقی آن جام یاقوت رنگ
به من ده که بر دست بهجا جام (نظامی)142 :
بیا ساقی آن جام آیینه فام
که پرکردها بهر رفر خمار (بال مشهد )180 :
بیا ساقی از باده خ بیار
ز بیجاده گون گل پیامی بیار (نظامی)171:
بیا ساقی از باده جامی بیار
که آید ز رنگ مِیَش بو خون (بال مشهد )59 :
بیا ساقی آن ساغر اللهگون
که کشتی است د را به دریا خون ( نظامی)165 :
بیا ساقی آن ساغر اللهگون
 .1-1-2ازنظر آوایی و موسیقیایی) :(phonological & musicalسیاقینامییههییا بییال هماننیید تمییام
منظومه سبک و سیاق آثار حماسی دارد و از شاهنامه فردوسی متأثر اسییت .وزن آن در بحییر متقییارب و در قالییب
مثنو (دو ویژگی که عالمه دهخدا برا ساقینامه لکر کرده) است؛ اما ازآنجاکه بال در ساقینامییههییا از واژههییا،
ترکیبها و محتوا غنایی استفاده کرده است ،این بخش از منظومه حمله حیدر زبان حماسی ندارد و یییا وجییه
حماسی آن کمرنگ است« .و به آمیزها از زبان حماسی و غنایی تبدیلشده است» (نقد زبان حماسییی در حملییه
حیدر بال مشهد  ،ملک ثابت)361 :
از نظر ردیف و قافیه :ردیف و قافیه در ساقینامهها بال بیشتر اسمیاند و تعداد انییدکی فعییل ،قافیییه قرارگرفتییه
است .ایراد و ضعف قافیه همانند فضا کلی منظومه بر ساقینامهها نیز حاک است .مثالً قافیه کردن رق با دویی ،
دامن و قربان ،تندخو و گلو:
 قافیه اسمی:بیاور ایاغی ز ماء معین(حمله حیدر  ،بال مشهد )10:
بیا ساقی ا مجلسآرا دین
 قافیه فعلی:ز هر قطرهاش شیره جان مکید (همان)4 :
که چون پرتو از نور ایمان چکید
عالوه بر نقش موسیقیایی کلمات قافیه« ،حماسی بودن واژهها ،حسی و عینی بودن و صییحت کلمییات قافیییه» در
بررسی زبان حماسی مؤثر است (ملک ثابت.)354 :1393 ،
 .1دگر سو ستاده نظامی چو کوه

ز فر سکندر گرفته شکوه (بال مشهد )6 :
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 .2-1-2نوع واژهها و ترکیب لغوی« :واژههییا در زبییان حماسییی غالبیاً بییر مییدلو ها حسییی و عینییی داللییت
میکنند» (فضیلت )63 :1379:و اغلب مدلو ها واژهها حماسیاند و بر حماسه و رزم داللت دارند« .بسامد لغات
عربی و بیگانه ،ک است و میزان لغات فارسی سره ،زیاد است و از صفت بهجا اس اسییتفاده میشییود» (شمیسییا،
)99 :1389؛ اما در این ساقینامهها لغات و ترکیبات بیشتر بار غنایی دارند تا حماسییی .غالبیاً نیییز عربییی هسیتند.
کلماتی مانند :ساغر ،ساقی ،می ،خ  ،باده ،سبو ،ایاغ ،خمار و صهبا بیشترین کاربرد را دارند .مثا :
بگردان اوانی و اکواب را (بال مشهد )243 :
بده جا در آن محفل احباب را
کند زان می مجلس افروز پر (همان)243:
به ساقی بگو تا ایاغی چو خور
چنان کرده مست ز صهبا خویش که عقل نمانده است بر جا خویش (همان)157:
و ترکیبهایی چون «شراب طهور»« ،ساغر سرمد »« ،ماء معین»« ،نخییل زبییان»« ،رشییک خلیید بییرین»« ،نخییل
کلک»« ،حور غلمان سرشت»« ،گل دین»« ،عذباللسان»« ،سهیل یمن» نیز از این نمونهاند .مثا :
که رو زمین شد چو باغ بهشت (همان)38:
بیا ساقی ا حور غلمان سرشت
بکن آشکارا نهان مرا (همان)254 :
بده آب نخل زبان مرا
اما از ترکیبات و کلمات حماسی به پیرو از فردوسی نیز بهره برده است؛ مانند« :می خوشگوار»« ،اژدها»« ،شیییر
ژیان» .مثا :
که گاهی سحاب است و گه آسیا ( همان)67:
ندان چه خود داند این اژدها
کش اره بر تارک دشمنان (همان)48:
شوم مست با تیغ شیر ژیان
و از ترکیبها عرفانی و کهن ،مانند« :خ خسروانی»« ،پیر خرابات»« ،پیر مغان» و «کو مغییان» نیییز اسییتفاده
کرده است .مثا :
که آیین ببندد به کو مغان (همان)236:
به پیر مغآنه پیامی رسان
در ساقینامهها بسامد کلمات عربی بسیار بیشتر از متن منظومه است .حتی در برخی از ابیات تمییام کلمییات یییک
مصراع ،عربی است .مثل:
مغنی و مطرب چو غلمان و حور» (همان)243:
که آرد به یادت شراب طهور
استفاده از واژهها عامیانه مانند «خمیازه» و «اره» و ترکیباتی چون «فدا سییرت»« ،نظرکییرده»« ،سیینگ زور»،
«پرخمار» از ویژگیها سبکی بال است .مثا :
که بخشد عوض ساقی کوثرت (همان)93 :
به من بخش ا من فدا سرت
که این داستان سنگ زور من است (همان)145 :
جهان سخن پر ز شور من است
ترکیبها نو چون بدر ساز هال  ،حور غلمانسرشت ،ساقی سلسبیل ،ایاغ زجاجینسب ،ظفر التزام ،گلشن عیییار،
خوشدماغ ،تردماغ نیز از ابداعات اوست.
از ویژگیها سبکی بال که در سراسر منظومه او مشهود است ،تصویرساز هایی بدیر است .چون:
سبو بر سبو شیشه بر شیشه ریز
ز خ باده بی فکر و اندیشه ریز
ز خورشیید جام و ز مه نی جیام (همان)13 :
فرود آر از این طاق فییروزه فیام
و یا:
خس و کفر هر سو پریدن گرفت ( همان)38 :
گل دین و دولت دمیدن گرفت
 .3-1-2ساختار نحوی :ساختمان نحو جمله در شکلگیر سییبک ،نقییش مهمییی بییر عهییده دارد« .میییانگین
واژهها در جمله ،کوتاهی و بلند جملهها ،روابط جملهها با ه  ،سادگی و پیچیدگی ،همپایگی و وابسییتگی آنهییا،
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تنوعها سبکی را پدید میآورند» (فتوحی .)275: 1390 ،به لحا تنوع سبکی ،ترکیییب کلمییات در سییاقینامییه
بال آمیزها از زبان حماسی و غنایی است .عمدهترین ویژگیها سبکی و عبارتاند از:
تقدی فعل :از بارزترین ویژگیها ساختار نحو در زبان حماسی ،تقدم فعل اسییت و «بزر تییرین هنجییارگریز
نحو در زبان حماسی است و یک چیدمان نشاندار در این ژانر است .وقتییی فعیل از جایگییاه اصییلی خییود (آخییر
جمله) حرکت میکند و در آغاز بیت یا مصراع قرار میگیرد ،ارتقا درجه پیییدا میکنیید» (همییان .)271 :در اییین
ابیات از  448مصراع  139مصراع با فعل شروع میشود؛ یعنی حدوداً در  31درصد مصراعها ،فعل مقدم است ولی
چون مضمون و واژهها و ترکیب کالم حماسی نیست ،آمیزها از زبان غنایی و حماسی ایجادشده است.
کاربرد محاورها افعا  :کلمات و ترکیبها عامیانه که در سبک هند رواج یافت در آثار قرون سیزده به بعیید
نیز دیده میشود .بال عالوه بر به کاربردن اصطالحات عامیانه در برخی از ابیات شییکل محییاورها افعییا را بکییار
برده است .تا جایی که این شیوه ،به ویژگی سبکی او تبدیلشده است .مانند :بخشد عوض ،رفییت و رو کییردن ،بییه
حرف نگیرید ،بده جا ،برآرم دمار ،گردید دیر ،سرت گردم ،کار دارم ،میکش ریسمان:
ابوجهل را میکش ریسمان (بال مشهد )48 :
که من کار دارم در این داستان
بیاور د شب پر از آفتاب (همان)20:
سرت گردم از من رخ خود متاب
جمالت کوتاه و تکرار فعل :بنا بر سیاق سبک خراسانی ،جمالت را کوتاه آورده و «ب» امر را ابتدا آنها نیییاورده
و افعا را تکرار کرده است:
سبو آر و خ آر و خمخانه آر (همان)145 :
بیا ساقی از طاق پیمانه آر
بر آر از گریبان خاصان سرم (همان)7 :
از آن رشحها ریز بر عنصرم
قدحها چون چش مینا بیار (همان)236 :
خ آر و سبو آر و مینا بیار
به کار بردن ضمیر «و » برا غیر جاندار:
که عمر است دارم تمنا و (همان) 178 :
بیار آن ایاغ لبالب ز می
 .2-2ویژگیهای ادبی
در حماسهها دینی مانند دیگر آثار ادبی« ،آنچه متن را از روایت و نقل تاریخ صرف جدا میکند و در قلمرو آثییار
ادبی قرار میدهد ،زیباییآفرینی و هنرمند هایی است که شاعر از تاریخ و روایتها تاریخی بهعنوان ظرف بییروز
آنها استفاده میکند» (شمشیرگرها .)28 :1389 ،گرچه مختصات ادبی سبک بال بیشتر بر تقلید اسییتوار اسییت،
در سراسر منظومهاش تصاویر بدیر خلق کرده است که زاییدة لهن اوست .در ساقینامهها از اغیراق کییه عنصییر
شاخص حماسه است ،کمتر بهره برده است .تشبیه ،اسییتعاره ،کنایییه ،تلمیییح پربسییامدترین آرایییهها متجلیی در
ساقینامه بال است« .وفادار بیشازحد به متن مأخذ و بی از خدشهدار شدن متن دینی و تسلط نداشتن شییاعر
بر دقایق ادبی ،باعث شده است که در بسیار از مواقر ،شاهد یک گزارش منظوم از وقییایر تییاریخی صییدر اسییالم
باشی و کالم شاعر از شعر بودن به نظ تنز پیدا کند» (ملک ثابییت)367 :1393 ،؛ امییا در سییاقینامییههییا و ،
ادبیت کالم بیشتر است ،تا جایی که «برخی مضامین ،ترکیبها و ایماژها مکتب عراقی در سییاقینامییههییا و
راهیافته است» (شیشهگرها.)31 :1389 ،
این انگارهها و ایماژها نشان میدهد که شاعر حماسهسرا دینی ،به زبان غنایی و عرفانی قبل از خود نزدیییک
شده است« .آنچه مه است ،مجاز بودن عناصر ویژه ساقینامههاست .زیرا درصورتیکه معنی حقیقی آنهییا اراده
شود مفهومی جز خمریه نخواهند داشت» (مقیسه.)158 :1392،
مبالغه :یکی از عناصر اصلی حماسهها ملی است که در حماسهها دینی نیز فراوان به چش میخورد .بییال در
توصیف می و ساقی و  ...از این عنصر بهره برده است:

ساقی باذل ،سبک و مضمون ساقینامه باذل مشهدی در حمله حیدری /علی بالغی

فرود آر از این طاق فیروزه فام
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ز خورشید جام و ز مه نی جام (حمله حیدر  ،بال مشهد )13:

 .1-2-2تشبیه :غالب تشبیههایی که در حمله حیدر بکار رفته ،در حا و هوا حماسه است .گذرا و سییریر و
ساده و فارغ از نیاز به تعمق است .همین روا بر ساختار صور خیا و تشبیه در ساقینامهها مشاهده میشود .هییر
دو نوع تشبیه گسترده و فشرده در ساقینامهها بال وجود دارد و تشبیهها غالباً محسوس به محسوس است:
یکی نغمه سرکن چو باد صبا (همان)23 :
بیا مطربا بلبل خوشنوا
کن سینه روشن بسان سپهر (همان)237 :
از آن جام پرنور مانند مهر
 .2-2-2استعاره« :عنصر عمومی و اصلی در خیییا حماسییی باییید مبالغییه و اغییراق باشیید ،نییه اسییتعاره و دیگییر
مجازهایی که لهن را به تأمل در ریزهکار ها و جزئیات وادارد .حماسه جا اسییتعاره و حتییی در مییوارد تشییبیه
نیست» (شفیعی کدکنی .)384 :1382 ،زمانی که در فواصل حوادث و در گزارش صییحنههییا و یییا آغیاز و انتهییا
داستانها که «زمینه کار از حماسه بهسو شعر غنایی یا حکمی در حرکییت اسییت ،از اسییتعاره و تشییبیه میتییوان
بهره برد» (همان .)384 :و آنه باید «استعارهها و تشبیههایی باشد از عناصر حسی و تجربییی و مییاد نییه امییور
انتزاعی و خیالی» (همان )385 :بال از استعارهها مصرح و مکنیه در منظومه خود و در سییاقینامییههییا اسییتفاده
کرده است .که غالب آنها تکرار و ساده و سهلالوصو و غیر حماسیاند .مانند :سییاقی ،مغنییی ،مییی ،ایاغ،جییام،
ساقی کوثر ،آیینه د  ،رخ کفر ،جگرگوشه مصطفی ،شیر خدا ،آب د :
به مدح جگرگوشه مصطفا (بال مشهد )4 :
نهان را ده آب د را صفا
که جنگ است با دشمنان خدا (همان)48 :
بده چند جامی پیاپی مرا
که این مستی از نشئه دیگر است ز پیمانه ساقی کوثر است (همان)25 :
 .3-2-2کنایه« :ادبیات و بهویژه شعر ،شیوه غیرمستقی بیان و اندیشه است و کنایییه یکییی از صییورتها بیییان
پوشیده و اسلوب هنر گفتار اسییت» (شییفیعی کییدکنی .)139 :1382 ،بسییامد کنایییه در سییاقینامییههییا بییال
قابلتوجه است .بعضی از کنایهها تقلید از دیگران و برخی از جهت مضمون یا شکل و یا هردو بدیر است .مانند:
که آمد برون تیغ تیز از نیام (حمله حیدر  ،بال مشهد )38 :
بیار ا بزم ظفر التزام
سحر رفت شد صبح ه بینقاب همین دم عل میکشد آفتاب (همان)90 :
بزن مطرب آن ساز شیون طراز که بزم فلک را همین است ساز (همان)67 :
 .4-2-2تلمیح« :یکی از مه ترین دستمایهها شاعران ساقینامه سرا اسیتفاده فییراوان از آرایییه تلمیییح اسییت»
(جوکار.)116 :1385 ،
بیار آن درخشنده جام بلور
بیایند با زیب و زینت چنان

طهور1

(بال مشهد )93 :
که پرکردها از شراب
به استبرق و سندس 2اهل جنان (همان)243 :

 .3-2ویژگیهای معنایی و محتوایی:
ساقینامهها از جهت شکل و محتوا در انواع ادبی غنایی میگنجند و از جهت درونمایییه ،حییدیث نفییس و واکیینش
فرد در برابر خواستهها درونی و تحوالت و مسائل بیرونی است« .باید ساختن این ساقینامهها را بهمنزلییه کفییاره
ستایشگر ها قصیدهگویان و بیپروایی غز سرایان دانست و در آنها جلوه اندیشه گویندگان را با ساز و سامانی
نو تماشا کرد» (صفا)116: 1387 ،
.1اشاره به آیه  21سوره انسان ...« :و سقیه ربه شراباً طهوراً» .....
 . 2اشاره به آیه  21سوره انسان ...« :سندس ...و استبرق» ...
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وجود اندیشهها بلند و مضامین حکمتآمیز که سیر آن در جهت کما انسان است ،رگهها تفکر ساقینامییه
بال را میسازد .اهمیت خرد ،جایگییاه رفیییر نبییوت و تبیییین سلسییله والیییت و امامییت (نعییت نبییی«ص» و مییدح
علی«ع») ،به یوفایی دنیا و نکوهش و مذمت جهان ناپایدار ،رهایی از غی و انییدوه ،فکییر سییازنده و یقییین اسییتوار،
درونمایه آن است.
یکی از ویژگیها بارز آثار حماسی ،داستانی و روایی بییودن آنهاسییت .بییال  ،در اسییتحکام و انسییجام مبییانی
داستانی ،ه از جهت شکلی و ه از جهت سیر منطقیِ منطبق بر تاریخ ،از همه ابزارها برا باورپییذیر و جییذب
مخاطب به باورها و انگارهها خود ،همگام و هماهنگ بهره میبرد و ازاینرو ساقینامهها به روانی و انسییجام اثییر و
آمادگی لهن مخاطب کمک میکند .در ساقینامه ،شاعر ،ساقی یا مغنییی را خطییاب قییرار میدهیید و بییا او سییخن
میگوید« .این اشعار که از لطیفترین و سوزناکترین اشعار فارسی هستند بییه بیییان مسییائل فلسییفی نزدیییک بییه
اندیشهها خیامی ،چون اغتنام فرصت و دریافتن دم و گذر سریر عمر و گذرا بودن دنیا میپییردازد و بییا یییادآور
تلخی مصائب اجتماعی از ساقی میخواهد که با آوردن شراب ،لحظها او را از محنت این خییردورز دور سییازد»
(شمیسا.)251: 1389 ،
با توجه به ابیات زیر میتوان گفت که ساقی در لهن و زبان بال چند مفهوم دارد:
 منظور از ساقی ،امداد رساننده (مدد رسان) است:نظرکرده ساقی سلسبیل
بیا ساقی ا همدم جبرئیل
پر از باده مدح شاه نجف (بال مشهد )254 :
بیار آن ایاغی که دار به کف
دل را ز دست غ آزاد کن
بییا ساقی امیروز امیداد کن
که بخشد عوض ساقی کوثرت (همان)93 :
به من بخش ا من فدا سرت
در این ابیات ،ساقی ،فیاض مطلق و ساقی کوثر نیست ،بلکه مددرسانی است که همییدم و ه نشییین جبرئیییل
است و حضرت علی (ع) نیز به او عنایت دارد و یا در بیت زیر نیز منظور از ساقی کمککننده و مدد رسان است:
درآید که گفتند بانیگ نمیاز (همان)180:
به ساقی بزن بانگ کز خواب ناز
شاعر در توصیف آمدن ابوسفیان نییزد حضیرت رسییو (ص) و شیینیدن الان و دیییدن نمییاز مسییلمانان از مغنییی
میخواهد سرود ساز کند و پیر خرابات را بگوید که کو مغان را رفتوروب کند و ساقی را برا نماز بیدار کنیید
تا به هر ل حیاتی جرعها از شراب طهور دهد چون روز جشن فتح مکه در پیش است .پس اینجا ساقی میتواند
مددرسان نامشخصی باشد( .همان)180 :
 با توجه به ابیات زیر ساقی حضرت علی (ع) است .آنگاهکه دالور ها ایشان در جنگ خیبر همگان را مبهییوتمیکند و از درگاه کبریا جبرائیل و میکائیل و اسرافیل ندا میدهند و زمین تاب ضربت او را ندارد ،شاعر ،خییود،
از توصیف شیر خدا سرمست میگردد و میگوید:
که ساقیی ز من برده هوش و توان
بیداریید معیذورم ا دوستیان
که عقل نمانده است بر جا خویش
چنان کرده مست ز صهبا خویش
ز پیمیانیه سیاقی کیوثیر اسیت
نه این مستیی از نشئه دیگر است
بیه کییش میروت نبیاشید روا
عجب نشئها دارد آن می میرا
بیه حرف دگر جیز به مدح علی (همان)157 :
که گردد زبان در این خوشدلی
در بیت زیر شاعر ایاغی میخواهد که مستیش خرد باشد و ساقی آن حیدر کرار:
به خویش آید آنکس که از و خورد
ایاغی که مستیش باشد خرد
به سلمان و مقداد و عمار داد (همان)7 :
ایاغی که حیدر به اخیار داد
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 ساقی ،زیبارویی است که پس از جشن عروسی علی(ع) و فاطمه(س) بزم ظفر بدر را میآراید:که رو زمین شد چو باغ بهشت
بییا ساقی ا حور غلمان سرشت
سراسر ز باغ جهان است گل
ز تاب رخ آفتاب رسل
که آمد برون تیغ تیز از نیام
بیارا بزم ظفر التزام
که در جنگ بدر است ما را مقا (همان)38 :
پر از نور مِی ساز جام هال
در جایی دیگر ،شاعر ساقی را «ماه گلشن عیار» میخواند:
بیده ساغیر زان می خوشگیوار
بییا ساقی ا میاه گلشن عییار
شوم در حکایت چو عذباللسان (همان)79 :
که شیرین کن کام جان را از آن
 با توجه به ابیات زیر ،ساقی ،حس شاعرانه یا الهام شاعرانه است:که رنج غریبی مرا شد نصیب
بیا ساقی ا عیسو دم طبیب
که جوشد می معنی از کام من
جنون پارها ریز در جام من
که صفحه شود رشک باغ جنان (همان)26:
کن وصف هجرت بدانسان بیان
و یا شاعر از ساقی «جام گلشن نگار » میخواهد تا نخل کلکش در ثبت رویدادها سا دوم هجرت و را یار
دهد:
دماغ میرا بشکفیان چون بهیار
بده ساقی آن جام گلشن نگیار
چه رو داد هجرت به سا دویی (همان)9 :
که تیا نخیل کلک نماید رقی
بال در توصیف جنگ خندق ،ساقی را به خدا قس میدهد تا جام کالمی در طبر او ریزد که زبییانش چییون تیییغ
آبدار در «صحنه وصف» دمار از یهودیان برآرد.
بیه جامی بکین دستگییر میرا
بییا ساقی اکنون ز بهیر خیدا
ز جان یهیودان برآرم دمار (همان)57 :
کیه تییغ زبیان را کین آبیدار
شاعر در بیان واقعه سا شش هجرت و صلح حدیبیه از جفا و سییت سییاقی گالیییه میکنیید و از سییاقی جفاپیشییه
میخواهد که به او جامی دهد تا از جوشش طبر خود ،داستان صلح حدیبیه را به گوهر نظ بیاراید.
کیه مییخانه افتاده است از صفیا
بییا ساقی ا سرکش پرجفا
چو خ ساز لبریز از می مرا
بده چند جامی پیاپی مرا
چو خ بر کف آرم کف از جوش د
که تا بیخود چون شدم آب و گل
ز صلح حدیبیه گوی سخن (همان)118:
زبان برگشای در آن انجمن
ساقی مددرسان باشد یا حضرت علی(ع) یا ساقی تخیلی حور سرشت یا حس شاعرانه؛ نتیجه همه درخواسییتها
بال از ساقی ،کمک گرفتن و مدد یافتن برا ادامه کار خود یا همان سرودن داستان است.
شیوم در حکاییت مین عذباللسیان (همان)79 :
که شیرین کن کام جان را از آن
«در بخش محتوایی ساقینامهها موجود در حمله حیدر  ،محتو و مضمون حماسی را به مرزها شعر غنییایی
کشانده و زبان را از ساحت حماسه به ساحت غنا بردهاند» (ملک ثابت )375 :1393 ،ساقینامهها بال  ،مضامین
حکمتآمیز دارد که نشأت گرفته از متن داستان و صفا و صمیمیت و اعتقاد اوست و از جهت مضمون و درونمایه
میتوان به موارد لیل تقسی کرد:
 .1-3-2نکوهش روزگار:
شاعر از گردش روزگار و نامراد مسلمانان گالیه میکند:
که میخانه افتاده است از صفا
بیا ساقی ا سرکش پرجفا
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چنین تا به کی بگذرد روزگار
میخانه استعاره از کعبه است.

که باشی تو در ناز و ما در خمار (همان)118 :

 .2-3-2دیدار یار
ایاغ لبالب ز می که شاعر تمنا آن دارد ،دیدار یار است که کعبه نماد آن است:
که فتح حرم میکند شاه دین
بیارا بزمی چو خلد برین
که عمر است دارم تمنا و (همان)178 :
بیار آن ایاغ لبالب ز می
 .3-3-2رهایی از غم و اندوه کتمان والیت موال علی(ع):
شاعر از ساقی که همان جبرئیل امین است ،میخواهد تا در غدیر خ با ابالغ پیام خدا به نبی(ص) ،زنگ غی را از
د مؤمنان بزداید و ال را از آنها زایل کند؛ زیرا در این روز حقتعالی بر مسلمین اتمام نعمت و اکما دین کرده
است .پس برا رسیدن این پیام به جانود مؤمنان:
لبالب ز می ساز پیمانه را
تو ساقی به گرد آر میخانه را
به نزد ودود از کما وال
وز آن باده پاک درده صال
ه اتمام نعمت ه اکما دین
درین روز حق کرده بر مسلمین
بر امت نموده امام و امیر (همان)236 :
علی را به فرمان حی قدیر
 .4-3-2بیان شادی:
در آغاز داستان مبعوث شدن پیامبر اکرم(ص) ،شاعر شاد خود را در قالب و مضمون سییاقینامییه اینگونییه بیییان
میکند:
بییا ا کفت ابیر درییا نیوا
بیا ساقی ا بدر ساز هال
که شد دور احمد بهحک ایزد
به دور آر آن ساغیر سرمد
به گیتی بساط نویی چیده شد
بساط کهن درنوردیده شد
یکی بزم در شهربند جهیان
شد آراسته از کران تیا کران
زمین سربهسر دین احمد گرفت (همان)7:
مه و مهر نور از محمد(ص) گرفت
و در بیان واقعه غدیر خ  ،بال مشهد شاد خود را اینسان ابراز میکند:
بیا ا به دستت همه کام د
بیا ساقی ا نامت آرام د
رباب و دف و بربط و نا و چنگ
به مطرب بگو آورد بیدرنگ
کیه آینید در وجید کیروبییان
مغنی سیراید سیرود چنیان
که نیکیوتیریین همه روزهیاست (همان)236:
در این روز شاد نمودن رواست
 .5-3-2برای قوت بیان:
شاعر برا تقویت بیان خود از ساقی میخواهد از ماء معین ،نخل زبانش را بارور کند:
کیه بیاز آمیدم بر سیر داستان
بیا ساقی ا همدم راستان
بده یک دمی آب و صد گل بچین (همان)12 :
به نخل زبان ز میاء معین
و یا:
که جوشد می معنی از کام من (همان)26 :
جنون پارها ریز در جام من
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 .6-3-2استفاده از ساقینامه بهعنوان براعت استهالل:
بال از اکثر ساقینامهها بهعنوان براعت استهال بهره برده است و در برخی موارد ساقینامییههییایش محییل
اتصا دو داستان است .مثالً در آغاز داستان جنگ احد میگوید:
که آید ز رنگ میش بو خون
بیا ساقی آن ساغر اللهگون
که خواه به کوه احد زد قدم (حمله حیدر  ،بال مشهد )59 :
دمی زان می در ر و پی بدم
و در ابتدا داستانها جنگ خیبر ،بدر و هجرت مسلمانان میسراید:
که خواه به خیبر فکندن کمند
دوباره بکن نشئهام را بلند
در این داستان پهلوانی کن ( همان)145 :
سبو از خ خسروانی کن
که در جنگ بدر است ما را مقا (همان)38 :
پر از نور می ساز جام هال
غریبی عیالج دمیاغی بکین
میی وصیلی انیدر اییاغ بکین
که صفحه شود رشک باغ جنان (همان)26 :
کن وصف هجرت بدانسان بیان
 .7-3-2تفکر و یقین:
شراب استعار یا عرفانی که جوشش فکر و اندیشه و اتقان و استحکام بنیانها دین از آن حاصل میشود:
بگو تا مغنی دمید دم بیه نیی
بیا ساقی اکنون بده جام میی
به د سوخت معنی سخن در زبان
دمیاغ کین از فکییر آتشفشان
از آن میی که مست یقینی کند (همان)48 :
نه زان می که رخنه به دین کند
ز خود رفتگی عین عرفان بود (همان)236:
از آن می که مستیش ایمان بود
 .8-3-2مدح:
جامی که مظروف آن ستایش رسو مکرم و مدح شاه نجف باشد:
نظرکرده ساقی سلسبیل
بیا ساقی ا همیدم جبرئییل
پیر از بیاده میدح شیاه نجف (همان)229:
بیار آن ایاغی که دار به کف
که پرکردها بهر رفر خمار
بیا ساقی آن باده خ بیار
کن من زبان قل را جلی (همان)191 :
به نعت نبی و به مدح علی
 .9-3-2شرابی که بهشت و کوثر از آن نشاط مییابند:
از آن می که فردوس با آبروست

از آن می که کوثر از او تازه روست (همان)236 :

 .10-3-2شرابی که از آن پرتو نور ایمان متصاعد میشود:
از آن می که گر قطرها بر سپهر
چو پرتو از آن نور ایمان چکد
از آن می که مستان راه هدا
به من ده کز آن باده مستان شوم

بریزند در جام زرین مهر
ز هر قطرهاش شیره جان مکد (همان)4 :
بنوشند بر یاد شیر خدا
به یک جرعهاش مست ایمان شوم (همان)4:

 .11-3-2خردورزی
جامی که نوشنده آن مست خرد میشود:
بیاور همان مهر پیکر ایاغ
ایاغی که مستیش باشد خرد
 .12-3-2جام شراب جاودانگی:

که در بزم قدس است روشنچراغ
به خویش آید آنکس که از و خورد (همان)7:
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به دور آر آن ساغر سرمد

که شد دور احمد بهحک ایزد

(همان)7:

 .13-3-2شرابی از ماء معین:
بیا ساقی ا مجلسآرا دین

بیاور شرابی ز ماء معین (همان)35 :

 .14-3-2صفا دهنده دل:
بپردازم آن جام خورشید رنگ
نهان را ده آب د را صفا

برون آرم آیینه د ز زنگ
به مدح جگرگوشه مصطفا (همان)4:

 .15-3-2اصطالحات عرفانی پیر مغان و کوی مغان و پیر خرابات:
به پیر مغآنه پیامی رسان
به پییر خیرابیات از ما بیگو

که آیین ببندد به کو مغان
که کو مغان را کند رفت و رو (همان)236 :

 .16-3-2جذب مخاطب
حمله حیدر منظومها از تاریخ زندگی حضرت محمد(ص) و رشادتها حضرت علی(ع) اسییت کییه در قالییب و
شکل حماسی سروده شده است .تاریخی بودن این اثر و آگاهی مخاطب از موضوع داستان ،منظومییه را یکنواخییت
کرده است؛ ازاینرو ساقینامهها ،زمینهها روانی و لهنی مخاطب را برا ورود به موضوع مهیا میکند.
کالم بکن تازه و آبدار ( همان)178 :
لب جام را بر لب من گذار
حسام زبان را دودستی زن
در این داستان جوش مستی زن
وزان چون صدف گوشها پرکن (همان)145 :
سخن را گرامیتر از در کن
 .17-3-2حدیث نفس
با توجه به مضامین غالب سییاقینامییههییا ،میتییوان آنهییا را در شییمار ادبیییات غنییایی دانسییت و اشییعار غنییایی را
«صمیمانهترین نوع شعر و آینه شخصیت حقیقی شاعر میدانند» (پور نامداریان )29 :1383 ،و برخی از محققییین
معتقدند که باید این ساقینامهها را بهمنزله کفاره ستایشگر ها قصیدهگویان و بیپروایییی غز سییرایان دانسیت.
(تاریخ ادبیات در ایران ،صفا ،ج )616 :5اما ساقینامهها بال را میتییوان واگویییههییا و گالیییههییا و تمناهییا و
دانست.
من خشکلب را بکن تردماغ
بده ساقی ا روحپرور ایاغ
لب را تفکر به ه دوخته است (بال مشهد )30 :
دماغ ز فکر سخن سوخته است
.3

نتیجه

تقلید از شعرا پیشین ،جذب مخاطب ،حدیث نفس و براعت استهال ؛ شگردها بال در بهرهگیییر از ظرفیییت
ساقینامه است .ساقینامه بال آمیزها از زبان حماسی و غنایی است و زبان فردوسی ،نظامی و سعد و شییاعران
سبک هند را تداعی میکند .اما بیشتر ،از نظامی بهره برده است .ساقینامهها در قالییب مثنییو و بحییر متقییارب
سروده شده است .قافیههایش بیشتر اسمیاند و لغات و ترکیبات آن غنایی و غالباً عربی هستند .از برخییی کلمییات
و ترکیبها حماسی و کهن و از واژهها عامیانه نیز استفاده کییرده اسییت .ترکیبییات نییویی چییون :حییور غلمییان
سرشت ،ایاغ زجاجی نسب ،بدرساز هال  ،ابداع کرده که به همراه تصویرها بدیر به ویژگیهییا سییبکی او بیید
شده است .تقدی فعل ،استفاده از جمالت کوتاه و تکرار فعل و بهکارگیر محاورها افعا  ،از ویژگیهییا نحییو
کالم اوست .مختصات ادبی سبک بال بیشتر بر تقلید استوار است .اما با بهرهگیر از اسییتعاره و تشییبیه و کنایییه
تصویرهایی نو خلق کرده است از جهت معنایی و محتوایی ،اندیشهها بلند و مضییامین حکمییتآمیییز ،پایییههییا
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فکر ساقینامه بال را میسازد .ساقی بال  ،حضرت حق ،ساقی کوثر ،مدد رسان ،حور غلمان سرشییت ،حییس یییا
الهام شاعرانه است .امداد از حضرت حق و ساقی کوثر ،نکوهش روزگار و مذمت دنیا ،رهایی از غ و انییدوه و بیییان
شاد  ،مدح پیامبر (ص) و علی (ع) و  ...درونمایه ساقینامه اوست.
منابر

-

قرآن کری

-

ابوالقاسمی ،سیده مری (« .)1386تأملی بر ساقینامه حکی فغفور گیالنی» ،مجله شناخت ،شماره  ،54صص .1-18

-

بال مشهد  ،میرزا محمدرفیر .حمله حیدری؛ نسخه خطی سپهساالر(مدرسه عالی شهید مطهر ) ،ش.1023

-

پورنامداریان ،تقی ( .)1380در سایه آفتاب؛ تهران ،انتشارات سخن.

-

جوکار ،منوچهر (« .)1385مالحظاتی در ساختار ساقینامه با تأکید بر دو نمونه گذشته و معاصر» ،پژوهشهای ادبی ،ش
 12و  ،13صص .99-121

-

دهخدا ،علیاکبر ( .)1370لغتنامه دهخدا؛ تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

-

رضایی ،احترام ( .)1390ساقینامه در شعر فارسی؛ تهران :انتشارات امیرکبیر.

-

رهی معیر  ،محمد حسن (« .)1329ساقینامهها» ،دانش ،ش  ،16صص.221-228
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