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Abstract  

Saqinameh is a poem in which the poet addresses a cupbearer (Saqi) and uses 

pub terms to express his view of the world and especially of man. Nezami 

Ganjavi is the first poet to write an independent Saqinameh along with the 

poems of Leili and Majnoon in the form of Masnavi and the Bahre-

Motaghareb. In his writings, he has expressed his view of the world and 

especially the issue of Carpe Diem through addressing a butler, making a 

proposal and complaining against Saqi.  In this research, which is done by the 

library method and through analysis and description, an attempt has been made 

to investigate the quantitative and qualitative characteristics of addressing, 

proposing and complaining in Nezami’s work of art. The subject of complaint 

in his Saqinameh can be taken in three main ways. In this poem, Nezami 

sometimes complains about the butler, sometimes about himself, and 

sometimes about the world and the people of the time. He is, indeed, a master 

of different types of addressing, demands and objections, and he has used them 

all to exert the most influence on the audience. 
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 نامهكاوشفصلنامة علمي 

 54ة، شمار9911بيست و یکم، تابستان  سال

  194ـ  159صفحات 

 

 ینظام یهانامهساقیبررسی معانی خطاب در 

 )مقالة پژوهشی(

  گلوی لیلادکتر   

 دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد زاهدان آموختةدانش

 1دکتر احمدرضا کیخا فرزانه

 دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد زاهدان  

   

  چکیده 

ضمن بیان  ،یاخانهیو استفاده از اصطلاحات م یاست که در آن، شاعر با خطاب به ساق یشعر نامهساقی

 نیتنخس گنجوی ی. نظامکندیو خصوصاً انسان را مطرح م یبه جهان هست شیخونگرش احساسات شاعرانه، 

و بحر متقارب  یو مجنون و در قالب مثنو یلیل ۀمنظوم درون متنمستقل را  یانامهساقیاست که  یشاعر

شمردن  متیو خصوصاً موضوع غن یرا به جهان هست شیخود، نگرش خو یهانامهساقیاو در  ه است.سرود

 مطرح کرده است.  ینزد و یکوالشّطرح تقاضا و بثّ ،یبا کمک خطاب به ساقفرصت، 

ست تا تلاش شده ا شود،یانجام م یفیتوصـ  یلیتحل ۀویش و به یاپژوهش که با روش کتابخانه نیدر ا

شود. موضوع  یبررس ینظام یهانامهساقیدر  یکوالشّبثّخطاب، تقاضا و  یفیو ک یکمّ  یهایژگیو

 شیاز خو یگاه ،یاز ساق یاشعار، او گاه نیدارد. در ا یسه محور اصل ینظام یهانامهساقیدر  یکوالشّبثّ

بر کارکرد انواع مختلف خطاب و  یخوبب ن،یهمچننظامی کند. یم تیاز روزگار و اهل زمانه شکا یو گاه

 گذاشتن بر مخاطب شعر خود بهره گرفته است. ریتأث یط داشته و از آنها براتقاضا و اغراض آنها تسلّ

 

 یکوالشّبثّخطاب، تقاضا،  ،یگنجو ینظام ،نامهساقی ها:كليدواژه

 

                                                      
  :94/99/1799تاریخ پذیرش نهایي:                              91/5/7991تاریخ دریافت مقاله 

 keykhayefarzaneh@azu.ac.irمسئول:  ةنشاني پست الکترونيکي نویسند - 9
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 مهمقدّ -1 6

های خود را بر محور موضوع شراب، شاعران زیادی نظم ،عصر حاضراز زمان رودكي تا 

 را پدید ای از شعرتدریج گونهو ب اصطلاحات مرتبط با آن سرودهو  [خواریشراب]

در برخي از  شاعرانخوانيم. از ميان این آثار، مي« اتخمریّ»آن را  ،اند كه امروزهآورده

 هایهای خود را در قالببهانه، گفتني ، ساقي را مخاطب خویش قرار داده و بدینشعرها

« نامهساقي» عنواناب با اند. این اشعار پرمفهوم و جذّصي بيان كردهخاص و اوزان مشخّ

شوند. خطاب پراكنده به ساقي را از آغازین ابيات شعر فارسي تا به امروز اخته ميشن

ششم  ای، شاعر قرنق به نظامي گنجهنامة مستقل، متعلّا نخستين ساقيتوان یافت، امّ مي

 هجری است. 

ها را از هایي دارند كه آنها هم از نظر ساختار و هم از نظر محتوا، ویژگينامهساقي

های خطاب، تقاضا و طرح شکایت جزو ویژگي .سازدات متمایز ميلي خمریّعنوان ك

 ت وهای نظامي از منظر كميّنامهساقي در پژوهش حاضر،گونه شعرهاست. محتوایي این

انواع   ، با تأكيد بر«نزد وی یکوالشّبثّطرح »و « تقاضا از او»، «خطاب به ساقي»تِ كيفيّ

 فه بررسي شده است. و كاركردهای مختلفِ این سه مؤلّ

ر د یکوالشّبثّخطاب، تقاضا و ای مایهبن از منظر كيفي، نقش محوری و ویژگي

اكنده نيز چندان پركه مضمون تقاضاها آن بویژهقابل توجه است، ها نامهساقيگيری شکل

ز نظر اها فهاین مؤلّ همچنين، .دارندت تکرارشوندگي د و احتمالاً خصوصيّرسبه نظر نمي

ها بر روند همسوسازی خواننده نامهساقيافزایش تأثيرگذاری  نيز گيری وي در شکلكمّ

 ه پژوهندگان ادبيمورد توجّتاكنون مسائلي است كه  هابا نگرش شاعر نقش دارند. این

های آن، از طریق مطالعات ت تحقيق حاضر است كه دادهيّ و حاكي از اهمّواقع نشده 

 اند.به شيوة مقایسه، تحليل و توصيف بررسي شده ای فراهم آمده وكتابخانه
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 تحقیق پیشینۀ 1-1

شده  ارائهسرایي تحقيقاتي نامهو مغني نامهساقيات، در باب خمریّهای مختلف، طي دوره

در  یکوالشّخطاب، تقاضا و بثّمسألة  ،صورت تخصصيیک از آنها بهاما در هيچ است؛

ه سير ب نظر ي بررسي نشده است. با وجود این،فيو ك يكمّ ي از مناظرنظام یهانامهساقي

 : هستندبه این شرح  ،مترین تحقيقات انجام شدهتاریخ ادبيات، برخي از مه

م نظامي ضمن تأكيد بر تقدّ  ،(9911)«هانامهساقي» ای با عنوانمقالهدر  یريّمع يره

ظامي ت ناقيّ پيروی از خلّ  بههای سایر شاعران را نامهساقي، گونه شعراینگنجوی در خلق 

بر وجه خطابي  (9991«)نامهمغني-نامهساقي»مقالة در  محمدجعفر محجوب است.دانسته 

ای را خود نتيجه نامهساقيگونه شعرها تأكيد كرده و معتقد است كه حافظ در این

 مقالةدر  انيچنیزرّ رضاغلام .در نظر داشته است هادعوت هر كدام ازكه از نمایاند بازمي

كه همواره با خطاب  نامهساقي یكاربردوجوه بر  (9944«)يدر ادب فارس نامهساقي»

ه جزو ني نداشته، بلکگوید این چنين شعرهایي جنبة تفنّكند و ميهمراه است، تأكيد مي

  يازهای مجالس طرب بوده است.ن

كه آن را در تأليف كرده ( ق9211)تذكرة پيمانه با عنوان را يكتاب احمد گلچين معاني

 تذكرة ميخانه با عنوان ه.ق( 9229ماني قزویني)وفات: بي فخرالزّ تکميل كتابي از ملاعبدالنّ

 ایشان شعرهایهایي از نمونه سرا همراه باهشاعران خمریّتراجم است. این دو اثر  نوشته

اط ارتب ةدربار: ندارد يفلک جز عشق محراب» ای با عنوانمقالهدر  انيثروت بهروز است.

وجهي از وجوه مشترک  (9972) «یاگنجه يحافظ با نظام ةناميو مغنّ نامهساقي

های نظامي و حافظ را در بُعد تقاضا بررسي كرده و معتقد است كه این هر دو نامهساقي

 را «خودیحال بي»سرا ضمن خطاب به ساقي، نه شراب انگوری، بلکه از او نامهساقي

  .اندطلب كرده

را تحت تأثير  نامهساقي (9979)رانـخ ادبيات در ایـتاری كتاب در الله صفاذبيح

نواع ابا عنوان  يكتابدر  منصور رستگار فسایي داند.ات عرب ميسرایي در ادبيّهخمریّ
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نامه را از منظر قالب و يو مغنّ نامهساقيفارسي و از جمله،  ( اشعار9912)شعر فارسي 8

محمدجواد ديس محتوا)مضمون( بررسي و هر یک را همراه با شواهدی شرح داده است.

وجوه شکایت در شعر فارسي را  (9911«)يدر شعر فارس یکوشّالبثّ» مقالةدر ي سهلان

  داند.ها مينامهساقيهای رایج در را از جمله مضون یکوشّالبثّو مطالعه كرده 

نویسد كه جملات مي( 9914«)يها در ادب فارسنامهساقي»مقالة  در دايش شهرزاد

ستند المعاني هشوند، موقوفآغاز مي« بيار»و « بيا»كه با كلماتي مانند  هانامهساقيخطابي 

 ينيحس احمدديّ س رسند.به معنای كامل خود مي خطابو تنها پس از بيان غرض از 

ادب  یهانامهاقيسدر  يشناسو معرفت يعرفان قیحقا نييتب» مقالةدر ي كازرون

، شودتقاضا مي هانامهساقيهای آن را كه در شراب و تركيبات و مترادف (9911«)يفارس

  داند.ات بهشت مياز مقولات اخروی و محصول آشنایي شاعران با قرآن و خصوصيّ

ة ریّبررسي نظ»اعيلي در پژوهشي با عنوان اصغر ميرباقری فرد و زهره اسمدعليسيّ

ضمن مطالعة انواع خطاب در مثنوی معنوی، بسامد  (9911) «خطاب در مثنویارتباط و 

اند كه موجب حاضران دانسته محفلگونه آثار را حاصل سرایش در بالای منادا در این

ت در گزینش صحيح واژه و كلام هم شود. دقّ تر ميان گوینده و مخاطب ميارتباط قوی

در شعر  هنامساقيدر كتاب  احترام رضایي شود.رد انگيزشي در ابيات ميباعث ایجاد كارك

و خطاب و تقاضا را جزو  سرایي پرداختهنامهساقيل به صورت مفصّ به( 9911)فارسي

با  ودخ ارشد يكارشناس ةنامانیپادر  زادهیيصفورا فدا. دانداین دسته اشعار مي لاینفک

را عامل عبور از  اجتماعي تأثير روندهای (9911«)يعرفان يم شیدايپ یهانهيزم» عنوان

  ي به مي عرفاني دانسته است.مي زمين

 یهاامهنساقيبر  ياميّخ یهاشهیاند ريثأت» با عنوانخود  رسالة دكتریدر  یآزاد مظهر

 كه دنویسمي ،مانهيو پ خانهيم ةمندرج در تذكر یهانامهساقيبر  ديكأبا ت ،(9911«)يفارس

اقي سرایي و تقاضای مي از سنامهساقيه شاعران به توجّاندیشة اغتنام فرصت عامل اصلي 

 ينقد و بررس» با عنوان خود  ارشد يكارشناس ةنامانیپادر ی فرزاد فرز بوده است.



 191های نظامي نامهدر ساقي بررسي معاني خطاب

 

 

 «همولود خمریّ»الله صفا را پذیرفته و آن را نظر ذبيح (9911«)یعصر صفو یهانامهساقي

ار و منوچهری روزگار رودكي و بشّ در ادب عربي و سپس در شعر فارسي از»داند كه مي

  «آغاز شد.

عنایي ل شکلي و مای چند دربارة تحوّنکته»هاشمي در تحقيقي با عنوان دمرتضي سيّ

ها و سرودن نامهساقي شکلي درل با تأكيد بر تذكرة ميخانه، تحوّ ( 9911«)هانامهساقي

ل تحوّ  و (بندبند و تركيبترجيعهمچون )هایي به غير از مثنویگونه شعرها در قالباین

ن تعابير یافت ،ع به این شعرهاگنجاندن موضوعات متنوّ ،گسترش معنا، شامل هاآن محتوایي

 مقالة در هثيحسن مقدمحمّ .را مطالعه كرده استها نامهساقيمطلوب  «مي»ای برای تازه

تر از آن چيزی وسيعها را نامهساقيت محتوایي ظرفيّ  (9911«)هانامهيساقیة مادرون»

 توان درشود تا جایي كه مياشعار استنباط مي دست شمرد كه از عنوان و ظاهر اینمي

هرا ز یافت. را المللي جامعهي بينهمين خطاب و تقاضاها نمودی از شرایط سياسي و حتّ

ادب  یهامهناساقي ليو تحل يبررس»با عنوان خود  ارشد يكارشناس ةنامانیپادر  انيعيشف

آميز، اخلاقي، گوید نکات حکمتمي( 9911«)بر اساس پنج شاعر برجسته، يفارس

ها نامهساقيی موجود در هاها و تقاضاگرانه از خلال خطابي شورشگرایانه و حتّآرمان

 ها قابل استنباط است.نامهيو مغنّ

 

 بحث -6

، نامهساقي وجزمو نيز تعریف  مختصر نظامي گنجوی و آثار ویفي در ادامه، پس از معرّ

هایي بندی و تحليل دادهکوی، به استخراج و گردآوری، دستهالشّخطاب، تقاضا و بثّ

 آید.دست مينامة نظامي بهپردازیم كه از دو ساقيمي
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 نظامی گنجوی 1-6 0

 به بملقّ  و «نظامي» به صمتخلّ  مؤی ّد، بنزكيّ بنیوسف بنالياس ابومحمّد ینالدّجمال

ق وفات . ه 191–127 سال گنجه به دنيا آمد و به در ق. ه 494 به سال «نظامي حکيم»

 دانسته است. در كنارعرب مي زبان و اسلامي علوم نجوم، ادبي، یافت. وی علاوه بر علوم

الاسرار، خسرو و شيرین، ليلي و مجنون، مخزنات و قصاید، خمسة او، شامل: دیوان غزليّ

 ات جهان است. ادبيّحتّي از آثار مهم ادب فارسي و  نامهپيکر و اسکندرهفت

در صفت حال خویش و » ذیل عنوان ،ليلي و مجنوندر نامة نظامي را نخستين ساقي

شود و به همين ساقي آغاز مي بيت با خطاب به 99در این شعر یابيم. مي« یاد گذشتگان

زومي ل ا، امّانددر نظر گرفته نامهساقيعنوان قان تنها این ابيات را بهبرخي محقّ سبب،

: 9911پارسا و آزاد مظهر، ).با خطاب به ساقي ابتدا شود نامهساقيكه همة ابيات یک  ندارد

در تذكرة ميخانه و نسخة  نامهيو مغنّ نامهساقيتعداد واقعي ابيات  مقایسة ؛ برای47

بيت دارد و در تحقيق حاضر  991در نسخة مسکو این شعر   .(41همان:  ن.ک: دستگردی،

 .(971-919: 9912 ،ي)نظامشده استبحث  «نامة نظامينخستين ساقي»منزلة به

، از و  در این تحقيق( 774-9291: 9912)نظامي،آمده اسکندرنامهدر نامة دیگر ساقي

با عناویِن اسکندرنامه دو بخش یاد شده است.  «يدوم نظام ةناميساق»با عنوان  آن

در »عنوان  ذیل نامهشرفنامة مذكور در ساقي دارد و «(خردنامه)نامهاقبال»و  «نامهشرف»

و دوبيت نخست آن، همان است كه شامل  آمده «حسب حال خویش و گذشتن روزگار

گاه در آغاز هر یک آن( 774همان: )است اینامهساقيات خطاب با ساقي و سایر مختصّ

توان به ها ميكه از مجموع آن آمدههای بعدی نيز دو بيت با خطاب به ساقي از داستان

بيت(  91در تذكرة ميخانه) نامهساقياختلاف تعداد ابيات این  دست یافت. نامهساقيیک 

 تواند به سبب اختلاف نسخ باشد. بيت( مي 15و نسخة دستگردی)

ة بر اساس نسخ نيقزوی روایت فخرالزمانياند كه ه كردهبه این نکته توجّ قانمحقّ 

، او هار خوداظ به در حالي كه نسخة تصحيح دستگردی، بنا»ي عبدالحسين بيات بوده خطّ
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كه در تذكرة ميخانه نيامده  از ابياتي ،این دو .«ي پدیدآمده استاز مجموع سي نسخة خطّ

ت احتمالي همچنين، در باب علّ (45-44: 9911اند.)پارسا و مظهری، یاد كرده ،است

 ایپس از نـقل ایـن شعرها نکته نظامي ةمسخطابع و شارح معروف پراكندگي ابيات 

 آخر كتاب دو بيت تا از افسانه از اوّل در آغاز هر قسمت» ضمون كهبدین م شودذكر مي

 حکيم از گفتار ،ي پس از هر افسانهیشود و گوبيت انـدرز دیـده مي دو چن نامهساقي

 «طلبدنشاط مي ةباد روحاني سـاقي شده برای دفع خـستگي از فرسوده و خسته

 اتنظر ،آوری ابيات پراكندهه دربارة این مسأله، یعني جمعالبتّ .(1تا: )دستگردی، بي

 اننددميقزویني فخرالزماني هم وجود دارد و برخي آن را زایيدة سليقة شخصي  يمخالف

 .(41-41همان: )

 

 نامهساقی 6-6

؛ مهناساقين.ک: دهخدا، ذیل  )مثلاًاست  ارائه شده نامهساقيمختلفي برای  هایتعریف

: 9917ماني ،فخرالزّ؛ 49: 9915ميرهاشمي، ؛ نامهساقي؛ عميد، ذیل نامهساقيمعين، ذیل 

مانع نيست،  یک جامع وتقریباً هيچاگرچه كه  (191 :9911 صفا،؛ 922: 9914جوكار، ؛ 99

 كافي است.ا برای منظور ما امّ

-مي تشکيل را مستقل منظومة یک اجزای كه نامهمغنّي و نامهساقي»اند: گفته ،مثلاً 

 با شاعر آن در كه محذوف یا مقصور مثمّن متقارب بحر در ،خطابي است ابياتي دهد،

 دربارة را خود مکنونات مغنّي، به نواختن و سرودن تکليف و ساقي از خواستن باده

 و روزگار ناهنجاری و چرخ رویكج و ظاهری منصب و مقام اعتباریبي و فاني دنيای

 مذمّت و دل اهل صفای و زمان ابناءِ  دورویي و اغيار جفای و وفایي یاربي و بختينگون

 كلمات مطالب، این بيان ضمن در و سازدمي آشکار و ها ظاهراین مانند و ریایي زاهدان

با وجود ( 9: 9941معاني، گلچين«)افزاید.آن ميانگيز نيز بر عبرت نکات و آميزحکمت

 ود دارد.وج هم ي وزن غيرمتقاربهایي در غيرقالب مثنوی و حتّنامهساقياین، 
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 خطاب 6-9 2

مطرح  علم اصولي در فصل مهمّ به عنوان سر تربيش« خطاب»از بحث امروزه 

در بلاغت ادبي و علم با این حال،  (551: 9911جمعي از نویسندگان،  شود.)ن.ک:مي

 مصدر دیگر برای مخاطبه»، در لغت ،این واژه. شوده ميتوجّ« خطاب»هم به مسألة معاني 

  .دهخدا، ذیل خطاب(«)باشد ممتکلّ و سامع مابين كهاست  كلامي  )و یا(سخن رویاروی و

 خطاب ،جویي(خطاب و دلاستعطاف) مانند: خطابخطاب انواع مختلفي دارد، 

و  خطابتعجيز) خطاب ،پرهيز دادن(خطاب و ب)تجنّ  خطاب ،و اهانت( خطاباهانه)

شوق  هبخطاب و تهييج) خطاب ،از كسي به دیگری( التفاتتلوین) خطاب ،(ناتوانياظهار 

 و خاص خطاب ،تکریم(همراه  كرامه)خطاب خطاب ،مدح خطاب ،ذم خطاب ،آوردن(

  .جا(همانعام) خطاب

« خطاب ارشادی»آید، كار مي ها بهنامهساقيكه در بررسي  هااز جمله انواع خطاب

لب شود كه بر طو به خطابى گفته مى ...اوامر و نواهى فاقِد ثواب و عقاب مستقل» :است

نماید و در حقيقت، از وجود كند، بلکه بر طلب صورى دلالت مىحقيقى دلالت نمى

ف در ضمن امر دیگرى از مکلّ  انجام آن دهد كهمصلحت و یا مفسده در عملى خبر مى

در  .(551: 9911جمعي از نویسندگان، «)و یا جداگانه از آن نهى شده است خواسته شده

دا بندی دهخدر تقسيم« خطاب تهييج»در واقع نوعي از  اهل اصول، نتيجه، خطاب ارشادی

است خطابى و آن  ت دارديّ ها اهمّنامهساقيدر بررسي  هم« خطاب عرفي»است. همچنين، 

د: آب نبگویكه به كسي ، مانند اینشودمي شخصه به قصد بيان احکام عرفى متوجّ كه

گونه ه است. اساساً اینهم قابل توجّ« ندا»خطاب از منظر بحث  .(549 همان:)بياور

 « یامر» آیند، بلکه نوعيبه حساب نمي (كه محمّل صدق و كذب هستند)«یخبر»جملات 

توان برخي از ها مينامهساقيدر  كه انواعي داردخود  و( 14: 9919)شميسا، است انشاء

عبرت، تمني و تقاضا و آرزو، ارشاد و ترغيب و تشویق، تهدید و تحذیر،  ، مثلِاین انواع

 (951-941)همان: تعجيز، تعریض، اذن و اجازه، تعجب و استرحام را ملاحظه كرد.
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 تقاضا 6-5

اً در راز دیگر مفاهيمي است كه مکرّ« خطاب تقاضا»اختصار به خطاب همراه با تقاضا یا

 درخواست معنای()بهتقاضا»است.  نامهساقيویژگي  شود و جزوها مشاهده مينامهساقي

است.)دهخدا، ذیل تقاضا( در این نوع از خطاب، « و طلب و خواهش و مطالبه

 اً درخواستي دارد و عمومز او خواند، اكه مخاطب را ميكننده علاوه بر آنخطاب

  شود.ات را شامل ميي از جملات امری در ادبيّمهمّ  بخش ،اصولي هایخطاب

كه ظاهر های نظامي از این نوع است، ولو آننامهساقيهای موجود در مجموع خطاب

ت و حرمت شراب باشد. از آنجا كه فرض بر و مثلاً در باب حلّ (شرعي )شبيه خطابآن

خطاب »ها ميان نامهاب حاوی امری)تقاضایي( است، در فرهنگآن است كه هر خط

ات ممکن است كسي كه در ادبيّاند، حال آنتمایزی قائل نشده« خطاب محض»و « تقاضا

حاوی تقاضا « ندا»كه آن واقع شود، در صورتي« منادا«( »ادات ندا»یا چيزی)همراه یا بدون 

 نباشد. 

ولاً)بدون ذكر این عنوان( در حوزة علم معاني و خطاب تقاضا معمدربارة ات، در ادبيّ

راز طون اغلب به مفاهيم همحال، بلاغيّشود و با اینبحث مي« جملات امری»ذیل مباحث 

( جملات امری اغراض مختلفي مانند 951: 9919ه دارند.)شميسا، در علم اصول هم توجّ

، «تهدید و تحذیر»، «ارشاد و ترغيب و تشویق»، «و تقاضا و آرزو اتمنّ»، «دعا»، «عبرت»

، «استهزاء و تحقير»، «تعجب»، «اذن و اجازه»، «تسویه و تخيير»، «تعریض»، «تعجيز»

 (951-944 همان:دارد.)« نهي»و « استرحام»

 

 کویالشّ بثّ 6-4

 طاب، خصوصاً از دیگر انواع خ« خطاب شکایت»اختصار یا به« خطاب همراه با شکایت»

كننده ضمن مخاطب قرار دادن كسي، از چيزی آن، خطاب ها است كه طيّنامهساقيدر 

م ها خواهيع است)كه به آنشونده و موضوع شکایت دارای تنوّكند. شکایتشکایت مي
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آشکار كردن راز و » است، به معنای عربي سم مصدرا« یالشّکوبثّ» لغت،پرداخت.( در  4

( در یالشّکوبثّدهخدا، ذیل )«.چه در اندرون استبازگفتن آن است و اندوه سخت

 هكاست  اشعاری برای عنوان كهآمده « یالشّکوبثّ»نامة بزرگ اسلامي، ذیل عنوان دانش

 لشاعر متحمّ كه باشد هایىاز دردها و رنج و شکایت شکوه هاآن و محتوای مضمون

ز بر بنياد سو و نياز یک و بدیعى بلاغى كتب براساس انتورا مى یالشّکوبثّ. ..است شده

 ررسىدیگر بشود، از سویمى نگریسته شعر و ادب از منظر محتوا به جدید كه هاینگرش

  :كرد

 كلامى یعني «جامع كلام» بدیعىِصنعت ، ضمنغيرمستقل : موضوعىقدیم دیدگاه(الف

 را بيان دست از این از روزگار و مسائلى و شکایت موعظهو  ، حکمتشاعر در آن كه

  .كند

 ایهمایهاز درون مثابة یکى به و شکایت : شکوه)پس از مشروطه(جدید دیدگاه(ب

 ایصيدهبر ق و گاهاست  محسوب روانى حالتى و توصيف درونى وصفى گاهاست كه شعر 

 . است و شکایت شکوه، آن موضوع كه شودمي اطلاق

به  و زبان از نظر بيان :كرد بندیطبقهتوان مي شرح را بدین یالشّکوبثّ انواع

شامل: )»شخصى هایشکوه»به  از نظر محتواو  «یجدّ  هایشکوه»و « طنزآميز هایشکوه»

و  «سياسى هایشکوه» ،«اجتماعى هایشکوه» (،های عارفانهو شکوه عاشقانه هایشکوه

 .(5515، 99: ج9919، دادبه)شودتقسيم مي» فلسفى هایشکوه»

 

 های نظامینامهساقیدر ی الشّکوبثّخطاب، تقاضا و انواع  6-2

نامة نظامي، مخاطب از نوع خاص است و شاهدی بر مخاطب عام وجود در هر دو ساقي

ده مشاه نيز فارغ از تقاضا صورت گرفته باشد خطابدر آن، كه  یمورد ضمن، درندارد. 

در  یكه امکان آن وجود ندارد، بلکه ممکن است شاعر ستيمعنا ن بدان نینشد. البته ا

جز  يبه تواتر( صرفاً مورد خطاب قرار دهد و غرض يرا)حتّ شیشعر خود، ممدوح خو
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ت كه هدف شاعر ممکن اس صورتنیممدوح نداشته باشد. در ا دادنمنادا قرار  نيهم

های این دو شعر، همراه خطاب رو، تماماز این فرصت گفتگو با ممدوح باشد. شیافزا

 تقاضا و خطاب به مخاطب خاص هستند.

  

  :یالّشکوبثّبدون ، تهیجب و خطاب تجنّانواع  6-2-1

 یزيو از او چ كنديخطاب م يشاعر به ساق ينظام یهانامهساقي اتياز اب در بعضي

 یاشاعر در تقاض ةوياست و ش يمطلوب او غالباً مِ ا شکایتي مطرح نيست.، امّطلبديم

 ةاشعار، عمد نیدر ا ن،يهمچن است. «خطاب استعطاف»به  لیمتما اريبس ياز ساق يمِ

به مخاطب  جييخطاب استعطاف( از نوع خطاب ته جا،نیدر ا ای«)تقاضا خطاب»شواهد 

است كه شاعر او را  يكس يعنیمعلوم،  یشعرها، مخاطب، فرد نیخاص است. در ا

ت دّ ه ش. البتّكنديم جييته ياو را به دادن مِ ،ي. شاعر با خطاب به ساقخوانديم «يساق»

 متفاوت باشد.  توانديم جييته

  :ينخست نظام ةناميساق

ـــاقي ز خم شراب خــــس  انهـ

 

ــــپي   چو نار دانه ایش آرميـ

 (912،919،911 ،971)همان:  

 ي است:نامة دوم نيز، برخي از شواهد فقط حاوی خطاب و تقاضای مِدر ساقي

 بيا ســاقي از مي مـــرا تازه كن

 

 چو مستم قدح را به اندازه كن 

 (711)همان:                            

 ها از نوع تهييج هستند.شود، خطابگونه كه ملاحظه ميهمان

 پير دهقان خـــمّ از ســـاقي بيا

 نه آن مي كه در مذهب آمد حرام

 

 شير و شهد چون ریز قدح در يمي 

 ميي كاصل مذهب بدو شد تمام

 (775)همان:                              
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 «بخطاب تجنّ»و بيت دوم حاوی  «خطاب تهييج»در این مثال، بيت اول حاوی  6

ر، ظاهها بهنامهساقيها در تر نيز ذكر شد، ممکن است برخي خطابكه پيشاست. چنان

جا شاعر خود را در ا روشن است كه در اینداشته باشند، امّ « خطاب شرعي»شباهت با 

ه قرار نداده و این خطاب نيز در باطن همان خطاب عرفي جایگاه صادركنندة احکام شرعيّ 

توان ملاحظه كرد و گاهي ها را ميی انواع خطاباگنجهشاعر نامة در دو ساقي است.

 انواعي از خطاب در پي یکدیگر آمده است:

 شپي ساكني گهر به ازسه خاک  ميندیش رـو وز خطـش يـخاك

ب شامل تجنّ« از خطر ميندیش»حاوی تهييج و تشویق و « خاكي شـو»در این بيت، 

ـــخ» و ـــو كرامه اس از نوع مدح« پيش ساكني به گهرسـه از اکـ نامة دوم ساقي درت. ـ

 نظامي:

ــاقي بيا ـــ ــوت  آب آن سـ  واریاقـ

 

ـــن در  ـــوت جام بدان افکـ  باریاقـ

 (771)همان:                            

 

 ( كاركردی دوسویه دارند؛یالشّکوبثّه داشت كه خطاب و تقاضا)و نيز باید توجّ

آورد، های خود مينامهساقيچرا كه در مجموع، هدف از خطاب و تقاضاهایي كه شاعر در 

با  ظاهر، روی سخن، بهنامهساقي، اگرچه در دیگر عبارت تأثير بر مخاطب شعر است. به

ه ط خوانندة آن سروده داشت كه شعر نهایتاً برای خوانش توسّا باید توجّساقي است، امّ

رد. نگاهي به او داه شاعر به خواننده است، لااقل نيمن باشد كه همة توجّ شده و اگر نه چني

)ساقي( شعر «مخاطب دروني»كه قرار است بر ب، علاوه بر آنلذا، مثلاً خطاب تهييج یا تجنّ

خوانندة( )«مخاطب بيروني»ي تشویق كند، ل و دادن مِاثر كرده و او را مثلاً به پرهيز از تعلّ

 خواند.منظور شاعر فرامي شعر را نيز به سوی
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 :مستقیم یا غیرمستقیمای الّشکوبثّ همراهج، یب و تهیانواع خطاب تجنّ 6-2-6

ها است. در دو اثر نظامي نيز چنين است و نامهساقياز مفاهيم پربسامد در ی الشّکوبثّ

عنوان ابزاری كارآمد، جهت تأثيرگذاری بر مخاطبان  شاعر گنجه از طرح شکایت به

های نظامي، نامهساقيهای موجود در گيرد. در بسياری از خطابخویش بهره مي

مختلف و درجة تصریح نيز در  هاشکایتحال، موضوع وجود دارد. با اینی الشّکوبثّ

گاه  يزی پرداخته وشکایت از چ ، گاه شاعر صراحتاً بهسخن دیگر ها متفاوت است. بهآن

 د. دگرطریق تفسير آشکار ميكه از  داردتر معنا قرار های درونياین شکایت را در لایه

شونده( ممکن است، ساقي، شاعر یا متشاكي)شکایتها یالشّکوبثّدر این 

، نوع خطاب از سوی دیگر موضوعات دیگر، مثل روزگار و كوتاهي عمر  و... باشد.

ه نامة نخست نظامي را كساقي اینکتواند متفاوت باشد. يشين( مينيز)مانند شواهد پ

 م:كنيمطالعه ميآن « مخاطب»و « موضوع شکایت»با توجه به است، ی الشّکوبثّحاوی 

   

  ، با خطاب به ساقی:شکایت از حال خود و زندگی 6-2-6-1

تا كاملًا  ،از حال خود ممکن است از حالت كاملاً مستقيمی الشّکوبثّطرح 

 :متفاوت باشد ،غيرمستقيم)كنایي(

 تسرساقي منشين كه روز دی

 

 ستمي ده كه سرم ز شغل سير 

 (919)همان:                      

در مصراع  ،ساقي است. همچنين ب و مخاطب آناز نوع تجنّدر این شاهد، خطاب 

 خطاب های زندگي شکایت كرده است. در بيت زیر،دوم، شاعر از حال خود و گرفتاری

 به ساقي و موضوع شکایت، حال خود و در واقع، غمگيني شاعر است:

 رست وانت غم مي ز به كه ده يم   نفسم ز غم فروبستساقي 

 (919)همان:                        
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 از حال خود مطرح است:ی الشّکوبثّدر بيت زیر نيز  8

 بارگيم ریش است ساقي پيِ

 

 ستمي ده كه ره رحيل پيش 

 (971)همان:                    

ي طلب كرده و با ریش)زخمي( خواندن شاعر ضمن خطاب تهييج به ساقي، از او مِ

ت به نسب ،كنایهني بودن راهي كه در پيش دارد، با طولااشاره یه خویش و « بارگي پيِ»

 كند.احوال روحاني خود طرح شکایت مي

 ساقي مي مشکبوی بردار

 

 جوی بردارچاره از منِ بند 

 (جا)همان                      

 از حال خود مطرحی الشّکوبثّدر این بيت نيز، علاوه بر خطاب تهييج به ساقي، 

جو است، ه چارهاز او كرا ي به او، بند است. شاعر از ساقي خواسته است تا با دادن مِ

 دنبال ی كه به، شاعر خود را در اسارت)نفس، غم و...( و مضطرّعبارت دیگربردارد. به 

 كند.چاره است، معرفي مي

 يمِ ساقي منشين به من ده آن

 

 كشد خوی بر ،كز خون فسرده 

 (971)همان:                     

ب و لي از نوع تجنّ شود كه اوّميدر مصراع نخست، دو خطاب به ساقي مشاهده 

شاعر مخمور از ساقي درخواست كرده است  ،دومي از نوع تهييج است. در مصراع دوم

ر ست كه شاعاین كنایه بدان معنا ؛«از خون فسرده خوی بركشد»ي به او بدهد كه يكه م

صراحت شواهد پيش به  ،از حال خودی الشّکوبثّاز حال خود شکایت دارد. گاهي 

 یابي است:تأویل ابيات قابل دستطریق ا از امّ  نيست؛

 تمپرس يساقي به كجا كه مِ

 

 ي دهد به دستمتا ساغر مِ 

 (971)همان:                

 دیگر، دو مورد یو خطاب از نوع تهييج است. از سو ، ساقيدر این بيت، مخاطب

 گردد: آشکار مي ،است كه از طریق تأویلدر این بيت مستتر  نيز یالشّکوبثّ
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و  صورت كاملًا غيرمستقيمل ساقي بهشکایت از تعلّ« كجا ساقي به»در عبارت (الف

 كنایي وجود دارد. 

ي، حاوی اضطرار همچنين، این تهييج و درخواست تعجيل از ساقي در دادن مِب( 

. ودشغيرمستقيم از حال خود ميل شکایت ت خماری است و در نتيجه، شامعلّ  به شاعر

در بيت بعد، مصراع نخست حاوی خطاب به ساقي از نوع تهييج و مصراع دوم شامل 

 صورت كنایي، حاوی شکایت از حال خود است: اضطرار شاعر مخمور و به

 كافکند سخن در آتشم نعل  ساقي به من آور آن مي لعل

 (جا)همان                        

ب به ساقي است، در كه مصراع نخست حاوی خطاب تجنّ ذیل، علاوه بر آندر بيت 

ین كه شاعر نشاط شيرشود. همچنين، از اینابتدای مصراع دوم خطاب تهييج به او دیده مي

 توان دریافت كه وی فاقد نشاط است و از این حال خویش شکایت دارد.طلبد، ميمي

 منشين ،و نشاطساقي ز مي

 

 شيرین ،و نشاطتلخ ده ، مي 

 (912)همان:                

 

 

 شکایت از خودآگاهی و نفس:  6-2-6-1-1

گيرد، ولي به جهت بسامد بالای آن اگرچه این موضوع ذیل شکایت از حال خود قرار مي

شواهد، موضوع محوری اغلب،  دست در این شود.نامة دوم، جداگانه بررسي ميدر ساقي

 خودآگاهي مذومي است كه شاعر آرزوی رهایي از آن را دارد:

ــاقي، بيا ــان مي از س  مرا ده نش

ــدان داروی تـلـخ  بيهش كنم ،ب

     

 مرا ده هشـــانبي داروی آن از 

 كنم فرامش را خویشـــتن مگر

 (774)همان:                       

« هشانداروی بي»كند و سپس با به او خطاب مي «بيا ساقي»شاعر در بيت نخست، با 

خواهد كند. در بيت دوم، شاعر از ساقي مي، از ساقي شراب تقاضا ميبه كنایه خواندن مي
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را « نخویشت»هوشي، وسيله، یعني در حال بي هوش كند تا بدینبي را تا با آن دارو، وی 0

 فراموش كند. 

ه خوانندة شعر بلک بيان نشده است؛تصریح ، ببيتدر این ی الشّکوبثّكه اینقابل ذكر 

یابد كه نظامي خواهد از دست خودآگاهي مذموم رهایي پيدا كند، درميكه شاعر مياز این

 از آن خودآگاهي مذموم شکایت دارد:

 شـــراب ارغواني آن ســـاقي بيا

 ي زنمیمــگــر زان خــرابــي نــوا

 

 خراب گردم مســت تا كه ده منهب 

 زنـم صـــلایي را خــــرابــاتيان

 (719)همان:                          

و خصوصًا « رفتهنافرماني و ناخوشي نفس به اسارت»، «تاریکي درون»همچنين، 

شود یکي از مواضعي است های دردسرساز و بيهوده ميكه موجب داوری« آگاهي مذموم»

 ساخته است:ه آن خود را متوجّی الشّکوبثّنامة خویش، كه نظامي در ساقي

 هد يمرهای خود از اقيـس بيا

 دهديیكو ز محنت رها ييم

 ده يمیروشنا يمِ ز رخشنده 

 دهد مومــيایي آزردگان، به

 (719)همان:                 

 

  :خویشتنشکایت از حال خود و زندگی، با خطاب به  6-2-6-6

زگار از روی الشّکوبثّدر برخي ابيات، خطاب شاعر به خود)و نه به ساقي( است و در آن 

صورت غيرمستقيم  شود. گاهي نوع شکایت از روزگار در خطاب به خود و بهمشاهده مي

  آید:دست مياست كه تنها از طریق تأویل و تفسير به

 اشب فلک رونده چون ،رقص در

 مـركــب بــده و پـيــادگـي كن

 

 راه پر خســـک باش ةگو جمل 

 ســيلي خور و روگشادگي كن

 (911)همان:                      
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، دیگرسخن بودن راه است. به« رخسکپُ»شاهد نخست، سخن از  در مصراع دومِ

رخسک دانسته و از این صورت غيرمستقيم روزگار و زندگي را مانند راهي پُ  شاعر به

 «سيلي خوردن و روگشادگي كردن»ه كرده است. در شاهد دوم، امر به ، گلویژگي زندگي

بيت حاوی  در نتيجه، .هستند« زنندهسيلي»حاوی این مفهوم است كه مردم روزگار 

جه ار واز روزگ یالشّکوبثّته گاهي نيز شکایت غيرمستقيم از اهل روزگار است. البّ

سخن، از  روی و انتقال «تلوین»مثلاً در بيت ذیل، شاعر با  بارزتری به خود گرفته است،

 ب، بصراحت از، ضمن خطاب تجنّبه طریق التفات خودساقي)در بيت ماقبل آن( به 

  كند:ميروزگارگله  ابراز

 رســد سيلكاینجا ز قفا همي  سركشي ميلچون مار مکن به

 (912)همان:                    

كه انذار هم باشد، چرا« اهانه»اند از نوع توتوان گفت این خطاب ميمي ،همچنين

حاوی سرزنش و اهانت است. خطاب اهانه « مار بودنچون »و « سركشي»دادن خویش از 

 توان مشاهده كرد. مثلاً:را در ابيات دیگری نيز مي

 ؟درآب چو موش مرده بودن  تا چند چو یخ فسرده بودن

 (جا)همان                         

كرده است. این  من شکایت از حال خود، خطاب به خویيدر این بيت، شاعر ض

خود را در آن، ب است، چرا كه شاعر ار و ارشاد و در واقع از نوع تجنّخطاب حاوی انذ

حال، این دهد. در عينمرده در آب بودن، پرهيز مياز فسرده بودن مانند یخ و چون موش

خطاب از نوع اهانه نيز هست. در ابيات ذیل نيز روی خطابِ شاعر به خود بوده و از 

 يوة زندگي كردن خویش ابراز شکایت كرده است:تر، از شصورت دقيق حال خود، یا به

ـــيیپا  ين طلب خســـان چه باش

 يیگردن چــه نهي بــه هر قفــا 

 

ـــت  ـــانخوشدس ـــيچهناكس  باش

ـــوی بـه  يیهرجفاراضـــي چـه ش

 (919)همان:                           
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. ها ارشادی هستندعين حال، این خطاب ب وجود دارد. دردر هر دو بيت، خطاب تجنّ  2

 اتدهند كه او پيش از آن، این خصوصيّگونه انذار ميجا كه كسي را اینضمن، از آندر 

ب و ذم، نيز دانست. خطاب تجنّ « ذم»و « اهانه»توان نوع خطاب را را داشته است، مي

احظه توان ملنيز مي دیگراز شيوة زندگي كردن خویش را در ابيات ی الشّکوبثّهمراه با 

در ضمن، شود. گونه خطاب فقط در خطاب به خود دیده مياین (919و  912 همان:.)كرد

 است:« مدح»و « كرامه»نامة نظامي)بر خلاف موارد فوق(، از نوع های ساقيبرخي خطاب

 گاه جمشيدتو كي و نشاط  نشين چو نور خورشيدبا ذره

 (جا)همان                      

 نامهاقيسشود. همچنين، در برخي ابيات این دیده نميی الشّکوبثّته در بيت فوق البّ

ادی ب یا تهييج، وجه ارشكنایي نيز هست، خطاب تجنّ ی الشّکوبثّبيش( حاوی یا  كه)كم

 تری به خود گرفته است:روشن

ــــچون ك ــتيـ  كن يوه بلند پش

ــن اگر حریر بافي ــوس  ،چون س

 ویشخ ةخاصنصيبدل نه به... 

 

ـــــبا نرم جه   ان درشـــتيي كنـ

ــــافيدردی  خوری از زمين ص

ـــــك دن رزقِیيخا  س ميندیشـ

 (919،  911،  912؛ 919)همان: 

 ناتواني در ،آن است كه طيّ« خطاب تعجيز» یکي دیگر از انواع خطاب كه مرور شد،

 دهند:نسبت مي را به مخاطب انجام امری

 اعتراف بنمای ،بر عجز خود  اعتکاف بگشای ،زین دامگه

 (919)همان:                  

 صراحت و گاهي بالکنایه مطرح شده است:گاهي ب «تعجيز»نامة نظامي، مفهوم در ساقي

ــدیــن بــلنــدی  در راه تــلــي ب

ـــپر یک با  گل چون دریده س

ـــکنره پُـ ــــت پربيفکنرش  س

ــ  ــــگس ــو به زرومندیـ  تاخ مش

ـــغب تـا چنـد  كني چو بلبل ش

ـــپر بيفکن  تيغ اســــت قوی س
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 باز دهدنمي غله چو صـــحبت

 چند خوانيصــحيفه  بر خشــک

 

 نــداز جــان در غلــه دان خلوت 

ــي ــيب ــد ران  آب جــمــازه چــن

 (                                                          جا)همان                             

 از روزگارالشّکوی و بثّ در زورمندی

 روزگار و قوت آنالشّکوی از در امکانات انساني و بثّ

 رقيبالشّکوی از قوتبرابر روزگار و بثّ

 الشّکوی از اهل روزگارتعجيز در كارآیي سخن و بث

 از قوت رقيب )روزگار( الشّکویبثتعجيز در مقابله با روزگار و 

ذیل نظامي از  شاهداست كه ذكر آن رفت. در « خطاب اهم»از دیگر انواع خطاب، 

 ه است:این نوع خطاب بهره برد

 ش ار توانيــكبار همه مي

 

ـــره بهتر چه ز بار كش    انيـ

 (919، 911)همان:              

 

  شکایت از حال خود و زندگی، بدون خطاب: 6-2-6-9

 شود. درفارغ از خطاب ملاحظه ميی الشّکوبثّهای نظامي، نامهساقيدر برخي از ابيات 

ه موضوع آن متفاوت است. مثلاً نظامي در البتّاین موارد معمولاً شکایت صراحت دارد و 

  سراید:نامة نخست خویش ميساقي

دلي است. نظامي از  تنگپرداخته ی الشّکوبثّ، شاعر از حال خویش به در این بيت

كند. مي ي را بازگشودن آن دل تنگ اعلامل به مِمند است و قصد خود از توسّ هخویش گل

« شير» ا،جدر ایناست. « شيری نشسته بر گذرگاه»، از آنبعد در بيت ی الشّکوبثّموضع 

نفس بدفرمای  «شير»هر دو استعاره هستند. ممکن است منظور شاعر از « گذرگاه»و 

نيز زندگي  «گذرگاه»ه از نفس خود و منظور از صورت، گل خویش باشد كه در این
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ها باشد كه در غمها و هغصّ« شير»خواهد بود. همچنين، ممکن است منظور نظامي از  4

 وجه، گذرگاه حال خود خواهد بود. این

ودن سان نبو یکعمر و گذران آن ی الشّکوبثّ، موضوع بعد از آندیگر آنکه در بيت 

 حالت شاد و از این گوید كه پيشصراع دوم، شاعر ميچرا كه در م شرایط زندگي باشد؛

ران بر همين گذ سپس در بيت بعد،و ا اینک آن را از دست داده است پرنشاطي داشته، امّ 

ا حال و صورت، زمانه و ی كند كه به هربيني ميو پيش ر و تغيير شرایط زندگي تأكيدعم

ت او از گذرد و حال و وضعيّاحوالي كه در زمان سرایش شعر در آن قرار داشته نيز مي

 آني كه بوده نيز بدتر خواهد شد. 

 پرداخته است:نظامي در ابيات زیر نيز به طرح شکایت 

 ردـكُ ةر مادر من رئيسـگ

 ری را كنم یادـگهــاز لاب

 

 ش من مردـــمادرصفتانه پي 

 تا پيش من آردش به فریاد

 (971، 971)همان:          

خواری و مهرباني( كرده او مادری)غم نظامي ابتدا از مرگ مادر كه بسيار در حقّ 

ه آمده پرداخته و از این ككند. در بيت دوم، او به نقد این شرایط پيشاست، شکایت مي

این  ،عبارت دیگر كند. بهه ميعة فقدان مادرش را جبران كند، گلتواند ضایكسي نمي

ای دربارة آن چاره توانها سر سازگاری دارد و نه مياست كه نه با انسان گلایه از دهر

 كرد. 

رش را از پای های روزگار كه ماد، از فراواني غمدو بيت بعد از اینهانظامي در 

های روزگار، تنها راه د از فراواني غممجدّی االشّکوبثّضمن  ،گلایه دارد و نهایتاً درآورده

از  از غم و رنج نامهساقيدر ابياتي دیگر از همين  كند. شاعرفي ميعلاج را فراموشي معرّ

كند كه فقدان او ميی الشّکوبثّدست دادن پشتيبان دیگرش)دایي او، خواجه عمر( 

امي است، شاعر را به ای كه دچار نظكاميتلخ آنجاموجب وبال نظامي شده است. در 

که گویي دیگر نایي برای گفتن شکایات در او نمانده دارد، چنانمندی واميهشکایت و گل
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ها شاعر را نيز از پای ها و غمبپردازد، این رنج یالشّکوبثّبه يش از این، باست و اگر 

  .(971 همان:)درآورد

ی االشّکوبثّدر  هاوزگار یکي از پربسامدترین موضوعشکایت از دهر و اهل ر

 هاست:نامهساقيدر  خصوصاً شاعران،

 همراه كجا و هم قدم كو  اهل دم كو ؟تا كي دم اهل

 (جا)همان                    

 و نيز در شکایت از دنيا و مافيها:

 خاک پوش تا كي ةزین خان

 ـــدوت باشبانه عنکـآن خ

 زان خوردن زهر و نوش تا كي 

ـــد  كو بنــدد زخم و گــه خراش

 (جا)همان                           

 

 

 خطاب و تقاضا، همراه شکایت از ساقی: 6-2-6-5

ي همان ساقي است و موارد معدودی نيز وجود دارد كه در آن متشاكّنامة دوم در ساقي

 مند است:شاعر از او گلایه

 

 را ناب عاشق ده ناب مي  اخـواب ر بنه سر از ساقي بيا

  (741)همان:                  

خواهد تا خواب را كنار بگذارد و به ساقي، از او مي «بخطاب تجنّ»شاعر علاوه بر 

 لساقي است و  شاعر از تعلّ  ،، متشاكيدیگر سخن ي بدهد. بهبه شاعر مخمور عاشق، مِ

نيز حاكي از « اندازه كردن صبوریبه»او شکایت دارد. درخواست شاعر از ساقي برای 

 ست:ساقي و شکایت شاعر مخمور از او لتعلّ
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 ساقی:خویشتن و زمان از شکایت هم ضمنخطاب و تقاضا،  6-2-6-4

 ساقي و شاعر، هر دو هستند: ،یالّشکوبثّ يِدر یک مورد نيز متشاكّ

 انــــــمغ چراغشب آن ساقي بيا

 ها روشن استچراغي كزو چشم

       

 ناـــــفغ مياور بر ز من بياور 

 چراغ دلم را از او روغن است

 (111)همان:                    

 

در این مثال، هم شکایت شاعر از تاریکي درون خود)بالکنایه( مطرح شده و هم از 

 .ل را دریافتل ساقي و شکایت شاعر از این تعلّتوان تعلّمصراع دوم بيت نخست مي

 

 نتیجه -9

، یالشّکوبثّگيری از خطاب، تقاضا و های نظامي، از نظر بهرهنامهساقيمطالعة كيفي 

 ها به عنوان ابزارهایي برای تأثيرگذاریدهندة آن است كه نظامي به كاركرد و تأثير آننشان

 ب،بر مخاطب كاملاً واقف بوده است. او از انواع مختلف خطاب، از جمله تهييج، تجنّ

تعجيز، ذم، مدح، كرامه و اهم برای تأثيرگذاری بر خوانندة شعر خویش استفاده كرده 

های تهييج در شعر نظامي كه معمولاً مخاطب آن ساقي است، بسيار به است. خطاب

و های انامهساقيتوان خطاب تهييج در به نحوی كه مي ،خطاب استعطاف نزدیک است

ه این بدان معنا نيست كه وی نسبت به ساقي از لبتّرا عموماً از نوع استعطاف دانست. ا

 برد. ب بهره نميخطاب تجنّ

ست از او یالشّکوبثّي كه مخاطب آن ساقي است، معمولاً حاوی های تجنبّخطاب

ي به شاعر مخمور است. نکتة مهم ل در دادن مِپرهيز دادن ساقي از تعلّو غرض از آن، 

، از ه ساقي باشدكه متوجّبيش از آن نامهساقينظامي در این دو  یاالشّکوبثّآن است كه 

ـــن تازه دلم مِي از ساقي بيا  كـ

 

 كـن به اندازه صبوری ره، این در 

 (112)همان:                         
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حال ناخوش  روی بهتر خود او و روزگار و اهل آن است. او در شکایت از خود بيش

 . داردخویش 

ت ناسازگاری روزگار با علّ همچنين، شکایات این شاعر از روزگار نيز معمولاً به

با خطاب تعجييز به خویش، ناچاری خود در شاعر و نيز گذر عمر است كه شاعر گاهي 

ر این د یالشّکوبثّمقابل روزگار را نيز مطرح كرده است. استفادة پربسامد از خطاب و 

های اصلي ویژگي توان در شعر نظامي، این دو را جزوجاست كه مياشعار تا آن

 های او دانست. نامهساقي

ارد ، مونامهساقيهای تر ویژگيرچه دقيقمنظور مطالعة ه تا به شودميدر ادامه تلاش 

يم. ي بررسي كنرا در دو شعر نظامي، از نظر كمّ یالشّکوبثّب و...( و خطاب)تقاضا، تجنّ 

 ه داشت: در این باب باید به چند نکته توجّ

لحاظ  یالشّکوبثّهر مورد خطاب یا ها یالشّکوبثّها و ي خطابدر مطالعة كمّ (9

معنا است كه ممکن است در یک بيت یا یک جمله چندین مورد شده است. این بدان

ای دیگر هيچ موردی ملاحظه وجود داشته باشد و در بيت یا جمله یالشّکوبثّخطاب یا 

 یکوالشّبثّداری بين تعداد جملات و ابيات با تعداد خطاب و ارابطة معن رو،از ایننشود. 

 وجود ندارد.

های روهدر گ یالشّکوبثّه به معنای جملات، گاهي یک مورد خطاب یا توجّ با (1

 مختلف قرار گرفته است. 

گر آمده تقریبي هستند و ممکن است با خوانش پژوهشدست طبيعتاً اعداد به (9

ب ؛ تجنّبار 19نامة نخست نظامي، تهييج ساقي ي ساقيبررسي كمّ دیگر تغيير كنند: طيّ

ب خود ؛ تجن19ّ؛ تهييج خود 91؛ شکایت از روزگار و اهل آن5از ساقي؛ شکایت 1ساقي 

؛ خطاب 1؛ خطاب ذم و اهانه)خود(1؛ خطاب مدح)خود(99؛ شکایت از خود 15

 ملاحظه شد.  بار 1؛ و خطاب تعجيز)خود( 91؛ خطاب ارشادی)خود(9اهم)خود(
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؛ بار924ساقي  ای بدین قرار است: تهييجنامة دوم حکيم گنجهموارد مذكور در ساقي 8

؛ 9؛ تهييج خود 92؛ شکایت از روزگار و اهل آن 7؛ شکایت از ساقي 7ب ساقي تجنّ 

 بار 1؛ خطاب ارشادی)خود( 9؛ خطاب اهم)خود( 59؛ شکایت از خود 9ب به خود تجنّ 

  ملاحظه شد.

ب به ساقي معمولاً همراه شکایت است. ملاحظه شد كه شواهد خطاب تجنّ ،همچنين

 نامة نخستهای دیگر است. در ساقيصورت معناداری بيش از خطاب بهخطاب تهييج 

نامة دوم، تهييج ساقي این نوع خطاب به ساقي و نفس شاعر به یک اندازه و در ساقي

س از شاعر از خود، سپ یاالشّکوبثّترین بسيار بيش از تهييج خود)شاعر( است. بيش

ب به خود نيز بسيار بيش از این ب تجنّ روزگار و در موارد معدودی، از ساقي است. خطا

 خطاب به ساقي است.در نوع 
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