
  

  

  

  

  

  در بين شاعران قزوينيي سراي نامه ساقي

  

  باشي دكتر سيد اسماعيل قافله

 )ره(خميني  المللي امام دانشگاه بين ت علميئعضو هي

  

  

  مقدمه

زمين است و  خيز ايران پرور و عالم استان قزوين اين افتخار را دارد كه از جمله استانهاي فرهنگ

اي   هنرمندي و نابغه،هاي ادبي، علمي و هنري  از زمينههر زمينه توانسته در طي قرون و اعصار در

 آن در پرورش جمعيت نسبت به وسعت و ،اين سرزمين. را به ايران و جهان هديه كند

 مردم ،رود، خاصّه درباب شعر و ذوق هنري شمار مي هترين شهرهاي ايران ب  از غني،دانشمندان

ام ادوار تاريخ ادب فارسي نام شاعران و روست كه در تم اين ند و ازا اين ديار از نخبگان

  .خورد چشم مي نويسندگان قزويني به

 در ادبيات متعلّق به قزوين ، چه از نوع فرم و ساخت و چه از نظر محتوا و معني،انواع ادبي  

آزمايي و  تمام آنها طبع است و اين شاعران و اديبان در  طور زيبا و درخشاني گنجانيده شده هب

  .اند كردهفرسايي  قلم

نامه يا  ساقي«يكي از بهترين و زيباترين انواع شعر فارسي نوعي است كه از آن تحت عنوان   

اي از ظرايف و زيباييها و پيامها و  هاي شعر فارسي مجموعه نامه ساقي. برند نام مي» نامه مغني



 

  

  ادبيات ايران554

 و از ديدگاه معني ، دلنشين و ذوق برانگيزند از نظر فرم و شكل زيبا،ها نامه اين ساقي. حكمتهاست

شناسانه و عاطفي  المعارفي از مسائل اخالقي، عرفاني، اجتماعي، عاشقانه، روان ةريو محتوا دا

ترين احساسات و عواطف خويش را با بياني  شاعران معموالً در اين نوع از شعر عميق. هستند

ر اين نوع اشعار كه وزن معمول د. كنند كامالً شاعرانه خطاب به ساقي يا مغنّي مطرب ابراز مي

عرفان يا  اي از حماسه و شود كه بعضاً آميزه همان وزن فعولن فعولن فعولن فعول است باعث مي

  .افزايد  كه بر زيبايي و طراوت آن مي،وجود آيد هحماسه و عشق ب

اند و ديوان اشعار خود را  شاعران قزويني در ادوار مختلف به اين نوع شعر امعان نظر داشته  

ملّا عبدالنّبي خوشبختانه يكي از ادبا و فضالي اين سرزمين يعني . اند  و آراسته كردهين مزبه آن

است و   خرج داده در اين امر ذوقي سرشار و ابتكاري جالب و جاذب به ١فخرالزّماني قزويني

كه ملّا عبدالنّبي در اين كتاب سعي كرده . است  هكرد را تأليف تذكرة ميخانهكتاب معروف و وزين 

 خاصّه در -آوري كند و اين كاري هاي شاعران شعر فارسي را تا زمان خويش جمع نامه تمام ساقي

.  بس شگرف و درخور تحسين است-روزگار وي كه فاقد اين همه امكانات علمي و فنّي بود

 ابيات اي متعلّق به او در تذكرة ميخانه درج است كه با اين نامه خود ملّا عبدالنّبي شاعر بود و ساقي

  :شود آغاز مي

  اريض بهــوان شد زفــزمانه ج    رد گفتم اي پير كارــشبي با خ

  مـان رويــزماني به گشت گلست    ان رويمــبيا تا به گلگشت بست

  ٢غم از دل برآيد چو دود از چراغ    اغـاي بــكه شايد زفيض تماش

 سراينده در آن .شناختي متوسط است نامه از نظر ارزش شعري و خصايص سبك اين ساقي  

 كه او نيز شاعري خوش و ،پردازد و از جد خود فخرالزمان به ذكر قسمتي از شرح احوال خود مي

  .كند  ياد مي،گوست بذله

وصف  ه  و بكند نامه جايي است كه شاعر از قزوين ياد مي  ساقيترين قسمتهاي اين از جالب  

   :پردازد اين شهر مي

  اد كنـاد آن شـم از يــدل و جان    ني ياد كــن يكــزويــي ز قــمغن

  جهان در جهان اهل معني در اوي    از رنگ و بوي چه قزوين بهشتي پر
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  يــش مردمــچو مردم همه مردم    رميــز خـش بجــد ز خاكـــنروي

  ٣مـن كنــد پرويــك را عقــدر اش    ن كنمــزان قزويــاد از عزيــو يـچ

 -خيزد و ماللت خاطر خود را  شكايت از هندوستان برميبي بهعبدالنّ انامه ملّ در اين ساقي  

  .نمايد  از آن ديار باز مي-برخالف معمول آن زمان

هاي چند تن ديگر از شاعران قزويني را در  نامه مالعبدالنبي عالوه بر اشعار خويش، ساقي  

 كه ،قزويني اين شاعر . است٤ اسدبيگ قزوينيةنام جمله ساقي است كه ازآن  تذكرة خود درج كرده

اي دارد كه با اين  نامه  ساقي،است  برده و از مالزمان جهانگير بوده سر مي همدتي نيز در دربار هند ب

  :شود ابيات آغاز مي

  مـبه فرق خردمندي افسر نهي    مــرد پاي برتر نهيــز خـبيا ك

  به معراج معني رهي سر كنيم    ري بركنيمـــزماني زفطرت س

  ٥نــان سخــآسم م برـــبرآيي     سخندر آييم در جسم و جان

پردازد و براي او دعا  جا به مدح جهانگير پادشاه هند مي نامه چند اسدبيگ در اين ساقي  

برد و آن را عالم ديني  يكي ديگر از شاعراني كه صاحب تذكرة ميخانه از او نام مي. كند مي

هاي دارارلموحدين قزوين  ادهكابرزابي او را يكي از عبدالنّ املّ. است ٦خواند ملكي قزويني مي

الدين  ميرملكي نيز مدتي از عمر خويش را در هند گذرانيد و از مالزمان دربار جالل. داند مي

است  ميرملكي نيز بسيار زيبا و لطيف ةنام ساقي. ، شد پادشاه سلسلة بابريه هندترين  بزرگ،اكبرشاه

  :شود  با اين ابيات شروع ميكه

  مي ارغواني دل افروز ماست    نوروز ماستروز ـدال مژده كام

  ٧ت برين گشته بستان ماــبهش    ت گلستان ماــك جنـشده رش

 شاعر شهير و بسيار نامدار ،ه استآورداز او اي را  نامه بي ساقيعبدالنّ ا كه ملّيشاعر ديگر  

ست شهرت اصلي او در اين ا. وي شاعري توانا و گرانقدر است. است ٨ميرزا شرفجهان، قزوين

نظران او    حتي بعضي از صاحباست،گويي در شعر فارسي  كه يكي از شاعران برتر مكتب وقوع

نامة ميرزا شرفجهان بسيار جاندار و پرمايه است و با اين بيت  ساقي ٩.اند را مبدع اين مكتب دانسته

  :شود آغاز مي
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  ١٠كه صدگونه رنگ آيد از وي برون    ام زين خم نيلگون عجب مانده

 ميرزا ةنام اگر ساقي. نامه سادگي و رواني آن است متاز و برجستة اين ساقيصفت م  

 او ةنام سادگي و رواني ساقي  خوبي به  ه ب،هاي مشابه آن زمان مقايسه شود نامه شرفجهان با ساقي

  :شود براي نمونه به چند بيت ذيل اشاره مي. شود پي برده مي

  ان رسمـمانم بديشنه بس دير    مــي اگر واپســاران دوگامـزي

  رويم را ميــديم و چـچرا آم    رويم ا ميـــندانيم از اينجا كج

  ١١ولي حل نكرد اين معما كسي    زانديشه خون شد جگرها بسي

نامه احساس و عاطفة شديدي است كه بر فضاي آن حاكم   ديگر اين ساقيةصفت برجست  

 ولي در بعضي از آنها ،شود ي مشاهده ميهاي فارس نامه البته اين صفت معموالً در تمام ساقي. است

باب  نامه كه در نمونه به ابياتي چند از اين ساقي  اين بر.  ميرزا شرفجهان بيشتر استةنام مثل ساقي

  :شود  اشاره مي،رفته است  ياران از دست

  انــد كنون هيچ از ايشان نشــنبين    انــا كه اين ديدة خونفشــدريغ

  دــش شدنــان فرامــاد حريفـزي    نددمي چند گفتند و خامش شد

  هـد ياران همــم كه رفتنــمن و غ    يكي نيست زان غمگساران همه

  ن زخاكـان همه كرده باليــحريف    اكـبه بالين چسان سرنهم خوابن

  ســك ت هيچــر صحبــدارد سـن    وسـم دل هــج تنهاييــكند كن

  خويش هم اگر راست خواهي سر    ش و كمـان بيـندارم سر همدم

  ١٢ازــد بـــايي كه آينــد جـــنرفتن    اكــان خـنشين ا كه پردهــدريغ

 كمتر ،هاي ديگر نامه  نسبت به بسياري از ساقي،نامه كارگيري تشبيه و استعاره در اين ساقي هب  

.  بسيار استادانه و دلنشين است است، يي كه اين دو صنعت آمده ولي آن قسمتها؛شود مشاهده مي

  :شود مونه به اين چند بيت اشاره ميبراي ن

  ١٣فلك زود خشم است و دير آشتي    يـــن ناداشتــان راست آييــجه -

  ١٤ر آفتابــزد ساغــش ســكه جام    رابــراني شــي آن زغفــبيا ساق -

  ان ماستــاره نگهبـزشش سو ست    در اين هفت قلعه كه زندان ماست -
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  ١٥ت بندــي از اين هفــكه يابم نجات    دـــري بلنـــبرون آرم از دم صفي -

نيز ) ع( به مدح حضرت علي ، طبق معمول زمان صفويان،نامه ميرزا شرفجهان در اين ساقي

  :است  پرداخته

  اش ساقي كوثر است كه سرچشمه    ر استــار آن مي احمــخم مي بي

  ١٦مــواستــي خـــي ولــوالي عل    مــس برآراستــاز اين مي كه مجل

  .برد نامه را به مدح شاه طهماسب صفوي به پايان مي ن اين ساقيشرفجها

بي فخرالزماني قزويني، محقق فاضل و باذوق مرحوم احمد گلچين معاني عبدالنّ ابعد از ملّ  

 و اسم كتاب خويش را كردهآوري  نامه جمع است و تعداد قابل توجهي ساقي  كار او را پي گرفته

 دو تن ديگر از شاعران نامدار و ةنام  ساقي، در اين اثر نفيس و پرارج وي.است   ناميدهتذكرة پيمانه

 است و ديگري وحيد ١٧اين دو تن يكي سالك قزويني. است  مشهور قزويني را درج كرده

  .اند  سبك هنديطراز اول كه هردو از شاعران خوب و ،١٨قزويني

 نسبتاً مفصلي ةنام اقي س،ديوان اشعار و محيط كونينسالك قزويني صاحب مثنوي زيباي   

 و بعضي از قسمتهاي آن ارزش تاريخي نيز استنامه مطالب فراواني مندرج  در اين ساقي. دارد

 مفصلي است كه نظير آن را كمتر در شعر ةنام نامه قسم يكي از قسمتهاي مهم اين ساقي. دارد

ذوق ز خود نشان داده و انامه هنرمنديهاي فراواني  سالك در اين قسم. توان سراغ گرفت فارسي مي

انواع و اقسام كنايات، تشبيهات، استعارات و مجازات . است آشكار كرده و لطافت طبع خويش را 

اي از لطف طبع   كه نشانه،نامه در اين مقام به چند بيت از اين ساقي. توان يافت را در آن مي

  .كنيم  اشاره مي،اوست

  تــت شكفــز نزاكــبه برگ گلي ك    زالي كه بر سبزه خفتــبه حسن غ

  تــرباس ي كه طاقتــوي ميانـــبه م    استــرز نگاهي كه دير آشنــبه ط

  به آهي كه خون گشت و در دل بماند    اندــبه چشمي كه بر روي قاتل بم

  رانـــبــب دلـــكتــــه آزادي مـــب    رانـــارتگـــازار غـوداي بــبه س

  ١٩تــالنه خفـايي كه طفـــبه ذوق حن    فتبه عيدي كه از روي ساقي شگ
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 جايي است كه شاعر به توصيف انواع گلها ،نامة سالك يكي ديگر از زيباييهاي ساقي  

انواع استعارات، . است  وي در اين بخش از بهترين و زيباترين تشبيهات سود برده. پردازد مي

  :شود باره اشاره مي يات ذيل دراينبراي نمونه به اب. مخصوصاً استعارة مكنيه در آن فراوان است

  اند ع و پروانه كم ديدهــچنين شم    اند ل و الله پيچيدهــبه هم سنب

  كه گفتش كه كج دار و ساغر مريز    زــاغر اللة مشك بيــن ســببي

  ادــه واژگون كرد و بر سر نهــكل    شكوفه چو طفالن شيرين نهاد

  بـــال لــدام دل خه ــد دانــكن    گان عرب ه چو دوشيزهــبنفش

  ٢٠ردار باشــت هي خبــخبر كردم    دال فصل مستيست هشيار باش

 وصف ساقي، وصف صبح، ،هاي آن روزگار نامه  طبق معمول ساقي،نامه در اين ساقي  

همچنين شاعر در پايان   و،است  شرح پيري و ناتواني به نظم آورده شده توصيف دل و عشق و

نظيري، عرفي، فيضي و ظهوري : از شاعران بزرگ سبك هندي مثل به مناسبت ذكري ،نامه ساقي

 سالك قزويني از ةنام  ساقي،در مجموع. كند و روان آن بزرگان را از خود شاد مي آورد به ميان مي

  .رود شمار مي هگمان اثري جاودان ب صالبت و لطافت خوبي برخوردار است و بي

 مرحوم ، يعني ميرزا طاهر وحيد قزويني،قزويننامة شاعر مشهور و پرگوي  اما دربارة ساقي  

اي دارد  نامه ميرزا طاهر وحيد ساقي«: است  چنين نوشته تذكرة پيمانهدر استاد احمد گلچين معاني 

نامة ظهوري ترشيزي ولي هرگز به پاي  ساقي بيت كه تقريباً تقليدي است از ٤٠٥٠٠مشتمل بر 

كند و سپس در  نامه اشاره مي به مندرجات اين ساقي گلچين معاني ٢١.»رسد نامة ظهوري نمي ساقي

نامه است و بقيه  درواقع قسمتي مختصر از اين منظومه مفصل ساقي«: كند پايان چنين اظهارنظر مي

  :شود  وحيد قزويني با اين ابيات آغاز ميةنام  ساقي٢٢.»شهرآشوب

  نان شاد كــي بده روحشـچراغ    نـــان ياد كــاقي از رفتگــا ســبي

  وان چراغش نمردـاز اين آب حي    زجم گر كه چون باده در خم فشرد

  ٢٣زارــش بر مـراغ ميــروزد چــف    ارـام تــگر او رفت و شد روز او ش

. اند سرايي پرداخته نامه بعد از دوران سبك هندي نيز شاعران قزويني كم و بيش به ساقي  

الدين معروف است و از   كه به اشرفدرزمان مشروطيت شاعري گرانمايه در قزوين پديد آمد
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 او را به همان عنوان ،است   بوده نسيم شمالجهت اينكه شهرت اصلي او انتشار مجلة پرطرفدار 

شهرت اين شاعر حتي . استنماي سبك دورة مشروطيت   اشعار نسيم شمال آيينة تمام.سندشنا مي

لحن اشعار نسيم شمال لحني . است  از مرزهاي ايران درگذشته و به ساير كشورهاي جهان رسيده

در . پردازد  به توصيف دردها و آالم مردم فقير و بيچاره مي طيزآميز و پرمطاليبه است و معموالً

  :شود  كوتاه وجود دارد كه با وصف بهار آغاز ميةنام ديوان نسيم شمال نيز يك ساقي

  ٢٤زار الله پيداست در الله گل و    زمستان گذشت است و آمد بهار

  :گويد بعد با همان سبك طنز خويش خطاب به ساقي چنين مي

  ريـس بده جادة ديگــبه مجل    ريــادة خلـــي از بــبده ساق

  دل سخت اين دسته را نرم كن    رم كنـبيا ساقي اين خانه را گ

  ٢٥دهـرف آمــو روي ظــمثال پل    دهـــاوند برف آمـــبه كوه دم

كند كه به زيارت مدفن حضرت سيدالشهدا امام   آرزو مينامه در پايان اين ساقيالدين  اشرف

  :كندزيارت  را) ع(نائل آيد و نجف اشرف و مرقد مطهر موالي متقيان علي ) ع(حسين 

  ربالستــن كـــخيالش همان رفت    ولي اشرف الدين به غم مبتالست

  نـداي حسيـان خود را فـــكنم ج    نــاي حسيـه بر خاكپــزنم بوس

  دل شوم از آن نور خورشيد خوش    ف چون مقابل شومــبه شهر نج

  ٢٦فـن در خاك پاك نجـوم دفـــش    اك نجفـزيارت چو كردم به خ

  :برد  خود را به پايان ميةنام وي با اين دعا ساقي

  ٢٧الدين روا اجت اشرفــبكن ح    ربالــه كــدايا به حق شـــخ

 ،است  پرداخته سرايي نيز نامه  ساقي كه در ديوان اشعارش به،يكي ديگر از شاعران قزويني  

نام معاصر  المع يكي از عرفاي به.  است٢٨االسالم مرحوم سيد حسين المع قزويني ملقب به معين

 نعمت اللهيه ة كه از متفرعات فرق،عليشاهي بود  محبوبةوي پيرو فرق. شود قزوين محسوب مي

ه عنوان البرق الالمع به طبع رسيدديوان اشعار او كه تحت .  و در قزوين خانقاهي داشتاست،

 از جمله يك .شود  اما قوالب ديگر شعري نيز در آن ديده مي؛ بيشتر شامل غزل است،است

المع . است  گذاري شده نام» نامه يا ميخانة عشق ساقي«:  مفصل دارد كه تحت عنوانةنام ساقي



 

  

  ادبيات ايران560

 در و است »نشأه« شامل يك  كه هر جاماست كرده نامه را به هفت جام تقسيم  قزويني اين ساقي

نامه كامالً عرفاني و اخالقي است  اين ساقي.  است كردهآن ابياتي را خطاب به ساقي يا مغني بيان 

آغاز .  سمبليكي و رمزي داردةكند كه اغلب جنب نقل مي و شاعر در آن به مناسبت حكاياتي را نيز

  :اين مثنوي چنين است

  ان تا به كي مايليــعيش جهبه     يـدال تا كي از حال خود غافل

  انــكه در شاخ طوبي بدت آشي    انـتويي مرغ دستان سراي جن

  ٢٩چو جغدان به ويران نمودي سرا    داـاز آن آشيان از چه گشتي ج

 رقت دهندة نشانسنگ نيز وجود دارد كه  نامه بعضاً ابياتي بسيار پخته و گران در اين ساقي  

توان اشاره كرد كه هم لطف ظاهر دارد و  ه به ابيات زير مي از آن جمل.استاستادي المع  طبع و

  :هم عمق معنا

  در او جستن كام از خامي است    دال اين جهان دار ناكامي است

  ابـكه از دور گردون شود كامي    ان خرابــد كسي در جهـنيام

  فراغت زغم نيست كس را دمي    يـرمــي در آن يكدل خــنياب

  ٣٠كه كس سالم از جور ايام نيست     نيستنه تنها در اين دامگه كام

  

  ها نوشت  پي
هاي  تاريخ تذكره ؛ گلچين معانيةنوشت، »مقدمه«، تذكرة ميخانه: به براي مطالعة بيشتر دربارة او از جمله رجوع شود. ۱

، آقا بزرگ ةيعالذر ،۱۸۵ ، ص۲ ، سيد محمدعلي گلريز، جمينودر ؛۲۴۷، ص فرهنگ سخنوران ؛۳۷۹، ص فارسي
  .۱۶۴، ص ۸ اني، جطهر

  .۷۷۱، ص ۱۳۴۰، به كوشش احمد گلچين معاني، تهران، اقبال، تذكرة ميخانهقزويني، فخرالزماني، ملّا عبدالنّبي، . ۲
  .۷۷۷همان، ص . ۳
 ، به تصحيح سادات ناصري، جآتشكدة آذر ؛۷۵۱، ص تذكرة ميخانه:  دربارة او از جمله رجوع شود به هبراي مطالع. ۴
  .۳۸، ص فرهنگ سخنوران ؛۴۵ ، ص۱ ، احمد گلچين معاني، جروان هندكا ؛۱۱۵۱ ، ص۳
  .۷۵۱تذكرة ميخانه، ص . ۵
  .۱۳۵۶ ، ص۲ ، جكاروان هند ؛۶۸۶ ، صتذكرة ميخانه: براي مطالعة بيشتر دربارة او رجوع شود به. ۶
  .۶۶۸، ص تذكرة ميخانه. ۷
مآخذ فراواني رجوع  توان به منابع و ربارة او ميشود و د ترين شاعران قزوين محسوب مي ميرزا شرفجهان از مهم. ۸

اهللا صفا،  ، ذبيحتاريخ ادبيات در ايران ؛۱۱۷۴ ، ص۳، ج آتشكدة آذر ،۱۶۹ ، ص۳ ، جتذكرة هفت اقليم:  از جمله،كرد



 

  

561   در بين شاعران قزوينيي سراي  نامه ساقي

  

 ةنريحا، ۶۴، ص ۵لي نعماني، ج ب، ششعرالعجم ؛، احمد گلچين معانيگويي در شعر فارسي وقوع ؛، بخش دوم۵ ج
  .۲۹۷ فرهنگ سخنوران، ص ؛۱۸۸، ص ۳ ج، االدب

  .۸۷۰، ص ۱ ، خسرو فرشيدورد، جدربارة ادبيات و نقد ادبي:  رجوع شود به.۹
  .۱۶۱ ، صتذكرة ميخانه. ۱۰
  .۱۶۵همان، ص . ۱۱
  .۱۶۳همان، ص . ۱۲
  .۱۶۷ همان، ص. ۱۳
  . همان.۱۴
  .۱۶۶ همان، ص. ۱۵
  .۱۶۷همان، ص . ۱۶
توان به منابع و مآخذ فراواني رجوع   دربارة او ميهقزويني است و براي مطالع سالك نيز از مشهورترين شاعران .۱۷

تذكرة  ؛۱۱۶۹، ص ۳ ، جآتشكدة آذر ؛۱۵۴، ص تذكرة حسيني ؛۳۱۴، ص ۲ ، جاالدب  ةنريحا: كرد از جمله
  .۲۵۶ فرهنگ سخنوران، ص ؛۴۶۲، ص ۲ ، جمينودر ؛۳۲۸، ص نصرآبادي

تذكرة : براي مطالعة بيشتر دربارة او از جمله رجوع شود به. شهور استوحيد قزويني نيز شاعري بزرگ و م. ۱۸
 ؛۶۴۷، ص فرهنگ سخنوران ؛۵۹۲ ، ص۲ ، جمينودر ؛۵۰ تا ۴۷، ص تذكرة حزين ؛۱۰۵، ص ۴ ، جمجمع الفصحا

  .۲۵۶، ص ۳ الشعراي بهار، ج شناسي، ملك سبك
  .۶۵۶، ص نامه ساقي و مثنوي محيط كونينو  »مقدمه« :؛ نيز نك، به تصحيح احمد كرميديوان سالك قزويني. ۱۹
  .۶۷۱ ، صسالك ديوان. ۲۰
  .۵۶۷، ص ۱۳۶۸، انتشارات كتابخانة سنايي، تذكرة پيمانهگلچين معاني، احمد،  .۲۱
  .۵۶۷ همان، ص. ۲۲
  .۵۶۹ ص همان،. ۲۳
  .۷۸۶، ص ۱۳۶۳چاپ فرزان، تهران، ، به كوشش حسين نميمي، )نسيم شمال (الدين قزويني جاودانه سيد اشرف. ۲۴
  .۷۸۷همان، ص . ۲۵
  .۷۸۸همان، ص . ۲۶
  .همان. ۲۷
، ۲ ، جمينودر ؛ رضازادة شفقة، نوشتديوان البرق الالمع ةمقدم: براي مطالعة بيشتر دربارة او از جمله رجوع شود به. ۲۸

 ص، رضا صمديها، سخن قزوين فرزانگان علم و ؛۲۸۷ ، مهدي نورمحمدي، صمشاهير قزوين ؛۵۵۷ ص و ۹۲ ص
۲۵۹.  

  .۳۳۵، ديوان البرق الالمع. ۲۹
 .۳۴۵همان، ص . ۳۰


