
 

 
 نشریۀ پویش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان 
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 باذل ساقی

   1باذل مشهدی در حمله حیدری  نامهساقیسبک و مضمون  

 

  2علی بالغی 

 

 
 

 چکیده
گیار،   روزجفیاا،  اعتبیار  دنییمضامینی را در بیی  ،نامه از انواع شعر غنایی است که شاعر با مخاطب قرار دادن ساقیساقی

ه تقلیید از شیاهنامه بیال  مشیهد  کیه در قیرن دوازدهی  بی  .کندمیغنیمت شمردن فرصت و پند و اندرز و حکمت بیان  

در  ،اسیت درآوردهحمله حییدر  بیه نظی   منظومه علی )ع( را در  ها رشادتپیامبر )ص( و    ها جنگفردوسی، زندگی و  

تالش شیده  این مقالهدر ( سروده است. نامهویژگی ساقیارب )دو و بحر متق نو مث ، ابیاتی در قالبهاداستانشروع و تالقی  

الگیوبردار  از نامه بال  چیست و داده شود که: سبک ساقیپاسخ  سؤا به این    این منظومه،  ابیاتو بررسی    تأملبا    است تا

بیال  در   ساختار نحو  کیالمنه است؟  وگچ  هانامهمند  از این ساقیگیر  و بهرهکارشگردها  و  در بهشاعران گذشته و  

حماسی فردوسی، تعلیمی سعد  و غنایی نظامی و عامیانیه   از زبان حماسی و غنایی است که زبان اها آمیزهنامهاین ساقی

هیا  تفکیر آمیز رگهها  بلند و مضامین حکمت. اندیشهستابیشتر غنایی    هاترکیب. لغات و  کندمیسبک هند  را تداعی  

ا تعیابیر و مختصات سبک فرد  بال  بر پایه تقلیید اسیتوار اسیت امی  کالم نیزاز جهت ادبیت    .سازدمیها  او را  نامهقیسا

 ابداع کرده است.   نو نیزترکیباتی  

 

 نامه، حمله حیدر ، بال  مشهد ، سبک و مضمون.ساقی:  های کلیدیواژه
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 و بیان مسأله  قدمهم .1

از   دبییه تقلییی   کییه  اسییتدر قییرن دوازدهیی   ترین آثار حماسه دینی  از برجسته  ،د حمله حیدر  سروده بال  مشه

. درآورده نظیی  علی )ع( را بیی   ها رشادتپیامبر اسالم )ص( و    ها جنگ زندگی و  کوشیده است  شاهنامه فردوسی  

نامییه یاق »سیی نامییه سییروده اسییت.  در شییکل و مضییمون سییاقی  یابیات  هاآنو یا در تالقی    هاداستانا   بال  در ابتد

و بیییان خطاب به ساقی کند و در یاد مییر   ،در بحر متقارب است که در آن، شاعر  غالباًمثنو  و    باشعار  در قال

هییا . روح خاص فلسفی و اخالقی و عرفانی این منظومهآوردمیو حکمت مطالبی را  ند و اندرز  پثباتی زندگانی و  بی

 ترینلطیفها از  نامهساقینامه(  ه دهخدا، دهخدا، لیل ساقیناملغتبا مضامین عاد  خمریات تفاوتی آشکار دارد.« )

 شودمیفلسفی، تاریخی و اجتماعی مطرح  مسائل حکمی، عرفانی،     اشعار فارسی هستند که در آن  ترینسوزناکو  

  دارپاییی را از دوش او بردارد و »از گییذر سییریر عمییر و نا  که با آوردن شراب، بار محنت  خواهدمیو شاعر از ساقی  

طالح، اصیی و به  دهییدمیریییافتن دم، انییدرز  دنیا و جفاکار  روزگار سخن میراند و خواننده را به اغتنییام فرصییت و د

 .(16:  1379،« )شمیسا( استDiem Carpeدم را دریاب« )»موتیف آن 

 از  نیزها حدیث نفس و احساسات و عواطف شاعر است، شاعران حماسی  نامهترین مضمون ساقیعمده  ازآنجاکه

 نظییامی و گرگانی اسعد فخرالدین رودکی، برخی نامهساقی از متداو  تعاریف به توجه اند. »بااین ظرفیت بهره برده

 و  حییاف   و  نظییامی  هییا نامییهسییاقی  گرچییه(  96:  1393،  داوود  مقییدم)  اند«نامیده  سرایان  نامهساقی  نخستین  را

ز توصیف می و مطرب در آثار رودکی و دیگر شعرا  ار ااشعنه  گوسیر این.  است  ترمعروف  بقیه  از  کرمانی  خواجو 

هییا  نامییهع عرفانی و دنیییو  در سییبک هنیید  و سییاقیسبک خراسانی به می عرفانی در سبک عراقی و هر دو نو

 اجتماعی و سیاسی )از بهار و ابتهاج( در دوره معاصر رسیده است. 

سییبک و روش کییار بییه   ازلحییا »اغلب شییاعران  و    ندکمی  نامه جنبه عام پیداسرودن ساقی  ،از اواخر قرن ده 

نامییه رواج بیشییتر  داشییته در دوره صفو ، سییاقی .(30: 1349، نامه حاف  عنایت دارند« )شیدانامه و مغنیساقی

ها  خود عالوه بر بیان احوا  لطیف باطنی و هیجانییات پرشییور روحییانی و نامهساقی  است و »شاعران این عهد در

. (11:  1359،  « )گلچین معانیاندعات حِکمی و اخالقی و عرفانی نیز توجه و عنایت خاصی داشتهوموضبه    ،عاطفی

هایی سروده اسییت کییه نامهها  شخصی، ساقیز به تقلید از نظامی و برا  جذب مخاطب و واگویهبال  مشهد  نی

 .  را تحلیل و بررسی کنی   هاآنسبکی و معنا و محتوا     ها ویژگیبر آنی  تا 

ها چگونییه بییوده نامهها  بال  چیست؟ تنوع شییگردها  بییال  در سییرودن سییاقینامهسبکی ساقی  ها ویژگی

و بر آننیید کییه آثییار پدییید  دانندمیدوره صفو  تا آغاز قاجاریه را عصر انحطاط ادبی »از پژوهشگران،   بعضی  است؟

قییرون یییازده  تییا   .(17:  1386،  اسییمیلق وابا)«  عدود ، جنبه تقلید محض داشته اسییتجز مآمده در این دوره، به

گویندگان متوسط و ضعیفِ زبان فارسییی ادبی، شاعران این روزگار از    ازنظرسیزده  از مقاطر مه  تاریخی است و  

کلی زبییان و سییبک و بییه تواننمیاما آثار این دوره بپردازند، ا  است تا پژوهشگران، کمتر به هستند و همین بهانه

دامن زبییان و ا  از زنجیره درازرا آثار این مقطر تاریخی،حلقهن این دوره را نادیده گرفت؛ زیدگاوینفکر شاعران و گ

-رسی است و بررسی غث و سمین و اوج و فرود آن در حف  و نگهدار  این آثار ملی مؤثر اسییت. سییاقیادبیات فا

و این اثر بییا نییوع نگییاه خییود،   استته  بال  مشهد  در حمله حیدر  تاکنون مورد تحلیل و بررسی قرار نگرف   نامه

 علمی در این حوزه باشد. ها پژوهشسرآغاز  برا   تواندمی

و تنییوع   هاروشاز راه بازشناسی    ،این مقاله تالش شده است با روش بررسی و تحلیل: در  پژوهشروش   .1-1

پرداختییه شییود. و      هانامهنامه در آثار کهن و سپس یافتن شگردها  بال  بییه بررسییی سییاقیساختارها  ساقی

دیده و در ادامییه، ابیییات سرایی نگاشته شده، مطالعه گرنامهبدین منظور ابتدا تقریباً عموم آثار  که در حوزه ساقی

 ها از حمله حیدر  استخراج و تحلیل شده است.نامهساقی



     99                                             غی ی بال عل   / حیدری   حمله   در   مشهدی   باذل   نامه ساقی   مضمون   و   سبک   ، باذل   ساقی 

نشییده اسییت و  جییهوت اهیی نامهساقی لیلباید به بررسی و تح  کهچنانادبی    ها پژوهشدر  :  پیشینه پژوهش.  2-1

 از:    اندعبارت هاآنترین اند. شاخصبیشتر به گردآور  پرداخته

 ،(1339 محجییوب،) نامهمغنی-نامهساقی ،(1359 معانی، گلچین) پیمانه تذکره ،(1363،فخرالزمانی) میخانه  تذکره

 تییذکره ،(1371  ترابییی،)  یفارسیی   شعر  در  نامهساقی  و  نظامی  حکی   ،(1355  چیان،زرین)  فارسی  ادب  در  نامهساقی

 ،(1354گییودرز ،)  هانامهبییر سییاقی  آن  تییأثیر  و  شییاهنامه  بییر  نظر   ،(1374حصار ،)  آلربایجان  سرایاننامهساقی

سییاختار   بییر  مالحظییاتی  ،(1386کییازرونی،)  هییانامییهساقی  عرفانی  حقایق  تبیین  ،(1329معیر ،  رهی)  هانامهساقی

 ،(1393رضایی،)  سرانامهساقی  فیلسوف  مالصدرا  ،(1385جوکار،)  معاصر  و  تهگذش  نمونه  دو  بر  تأکید  با  هانامهساقی

 سیر  ،(1389پارسا،)  خیام  رباعیات  به  ادبی  نوع  تریننزدیک   هانامهساقی  ،(1349شیدا،)  فارسی  ادب  در  هانامهساقی

 نیییالیگ فغفییور حکییی  نامییهسییاقی بییر تییأملی ،(1391نییور ، حیییدر ) نامییهسییاقی در نظییامی فکییر  تحییو 

 (1390  رضایی،)  فارسی  شعر در  نامهساقی  ،(1386ابوالقاسمی،)

 

 بحث و بررسی  .2

بییه  یاست که در آثار کسیی  یو »وحدت کندمینثر ظهور  ایو زبان است که در شعر سبک، جلوه توأمان فکر و لهن  

حییاک  بییر    افضیی   همانند  یبال  از جهت وزن و ساختار زبان  ها نامهی( ساق 16:  1379،  سای)شم  «خوردمیچش   

وا سییبک . از جهت مضمون و محتیی آوردمی  ادیرا به    یاست و سبک خراسان  یکل منظومه متأثر از شاهنامه فردوس

 .کندمی  یرا تداع   سبک هند  انهیعام  ها واژه یو با استفاده از برخ  یعراق 

و شمایل خاصییی کییه  شکلبه  دیگر، از زمان رودکی و گروهی»نامه سرایی را  ساقی  برخی از پژوهشگران سابقه

سییرایی از قییرن نهیی  تییا نامهساقی  .(198:  1390،  )رضایی  «دانندمیاز نظامی گنجو     ،بتوان این نام را بر آن نهاد

تا آنجا که »اولین بار در قرن یازده  هجر  مییال عبییدالنبی فخرالزمییانی اییین است.    داشتهبیشتر   دوازده  رواج  

بییه بال  مشییهد  که بیان شد  گونههمان .(201ان، )هم «است هج نموددر انهدر تذکره میخابیات را جمر کرده و 

ابیاتی بییا الفییا  و مضییامینی از  اش،منظومه  ها داستانر آغاز برخی از  دنظامی    و  فردوسی  سبک و زبان  پیرو  از

 است.  کاربردهبهمی، مطرب، مغنی و میخانه و ...   ساقی،

 از:  اندعبارت  مایهدرونزبان و  رنظازنامه بال ،  سبکی ساقی  ها ویژگی

 محتوایی معنایی و  ها ویژگی -3ادبی    ها ویژگی -2زبانی    ها ویژگی  -1 

 زبانی   هایویژگی  .2-1

زبییان . دید توانمیدر منظومه حمله حیدر  سیالن کالم بال  را از فردوسی تا سعد  و از نظامی تا سبک هند  

ر خیییا  متییأثر و صو  هاتوصیف  حماسی،  ها ترکیبو    هاواژه  هیژوهب»بال  مشهد  در اغلب سطوح زبان حماسی،  

 .(345 :1393،« )ملک ثابتاز زبان فردوسی است

از کلمات و ترکیباتی که بار حماسییی و  این منظومه مشهود است.  جا جا جلی لهن و زبان فردوسی در  ت

 حماسییه ملییی را  آورانرزمنییان دینییی بییا  امهرق   ها همانند که میدان رزم در شاهنامه و    هاییآراییصحنهدارد و  

 ، استفاده کرده است.آوردمیفرایاد  

 (336بال  مشهد :  ) زمین و هوا چاک در چاک بود      ز س  ستور و ز رمح جنود        

 :شودمیها گاهی زبان بال  به وع  و کالم سعد  نزدیک  نامهو ساقی  هاداستاندر آغاز  

 (5  :چو طفالن مکتب ز ترس پدر )همان                   خبربیزبان حمد خوان بود و د   

 از کالم بال  شنید: توانمینغمه نظامی را نیز  

 (237  :کز آیینه د  زدایی  زنگ )همان  اقوت رنگ                      بیا ساقی آن جام ی
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 به کار بردن کلمات و تعابیر  مانند خمیازه:  

 (48  همان:خمیازه بخش  )خالصی  از دست                دماغ مرا نشئه تازه بخش    

 .کندمیسبک هند  را به لهن متبادر    ر«،هایی مانند: »که جسمت سبک سازم از بار سخیالیو یا نازک

اعتبار  این جهان و نکوهش آن سروده و ابیاتی که در توصیف مجییالس با توجه به اشعار  که استاد طوس در بی

-حا  همین اشعار، سرمشق سییاقیبااین». شودنمیآن خطاب به ساقی و مطرب دیده  در رچهبزم و طرب است، اگ

تقلید بال  از سبک و زبییان فردوسییی در سراسییر منظومییه او   .(97:  1354،)گودرز   «سرایان بعد  بوده استنامه

 ها مشهود است.نامهدر ساقی  ازجمله

از حیث قدرت بیان و متانت ترکیبات و انسجام الفییا  و  مهنایک از سرایندگان ساقیاز جهتی دیگر، »کالم هیچ

بییه مضییامین و ترکیبییات نظییامی  هاآندر بیان مطلب، همه  دقت معانی، به پایه کالم نظامی نرسیده است؛ بااینکه  

 .(221: 1329،  « )رهی معیر اندنظر داشته

-در سرودن ساقی  1ظر داشته،ی نظامکه در سرودن منظومه حمله حیدر  به اسکندرنامه ن  گونههمانبال  نیز  

 از:  اندعبارتآن   ها نمونه نامه نیز او را الگو قرار داده است.

 (237)بال  مشهد : ن جام یاقوت رنگ           کز آیینه د  زدایی  زنگ  بیا ساقی آ

 (142:  نظامی)جام    جا بهبه من ده که بر دست   بیا ساقی آن جام آیینه فام        

 (180  )بال  مشهد :بهر رفر خمار    ا پرکردهکه      بیار      ه خباداز بیا ساقی  

 (171:نظامی)ز بیجاده گون گل پیامی بیار      بیا ساقی از باده جامی بیار          

 (59  )بال  مشهد :و  خون بش  یَکه آید ز رنگ مِ          گوناللهبیا ساقی آن ساغر  

 (165  :نظامی)  ی است د  را به دریا  خون کشت  هک          گوناللهبیا ساقی آن ساغر  

 

هییا  بییال  هماننیید تمییام نامییهاقیسیی  :(phonological & musical)آوایی و موسیقیایی  ازنظر. 1-1-2

منظومه سبک و سیاق آثار حماسی دارد و از شاهنامه فردوسی متأثر اسییت. وزن آن در بحییر متقییارب و در قالییب 

، هییاواژههییا از نامییهبال  در ساقی ازآنجاکهاما  ؛نامه لکر کرده( استرا  ساقیا بدخهدو ویژگی که عالمه دمثنو  )

ی استفاده کرده است، این بخش از منظومه حمله حیدر  زبان حماسی ندارد و یییا وجییه و محتوا  غنای  هاترکیب

حملییه   اسییی درحم  ناباست« )نقد ز  شدهتبدیلا  از زبان حماسی و غنایی  »و به آمیزه  کمرنگ است.حماسی آن  

 (361حیدر  بال  مشهد ، ملک ثابت: 

 قرارگرفتییهقافیییه  ،و تعداد انییدکی فعییل انداسمیال  بیشتر ها  بنامهر ساقیردیف و قافیه: ردیف و قافیه د  نظر  از

 ییی ،دو قافیه کردن رق  با مثالًها نیز حاک  است. نامهاست. ایراد و ضعف قافیه همانند فضا  کلی منظومه بر ساقی

 :ن، تندخو و گلودامن و قربا

 قافیه اسمی: -

 (10:حمله حیدر ، بال  مشهد ماء معین) آرا  دین                   بیاور ایاغی زبیا ساقی ا  مجلس

 قافیه فعلی: -

 (4  :هماناش شیره جان مکید )که چون پرتو از نور ایمان چکید            ز هر قطره

در     ، حسی و عینی بودن و صییحت کلمییات قافیییه«هاواژهیه، »حماسی بودن  قاف   تاعالوه بر نقش موسیقیایی کلم

 .(354: 1393، بت)ملک ثااست  مؤثربررسی زبان حماسی  

 
   (6بال  مشهد : )  شکوه  گرفته سکندر  فر  ز            کوه چو  نظامی  ستاده سو  دگر .1
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حسییی و عینییی داللییت   ها مییدلو بییر    غالبییاًدر زبییان حماسییی    هییاواژه»  :لغوی  و ترکیب  هاواژهنوع  .  2-1-2

بسامد لغات و بر حماسه و رزم داللت دارند. »  اندحماسی  اههژاو  ها مدلو ( و اغلب  63:  1379فضیلت:« )کنندمی

، شمیسییا« )شییودمیاس  اسییتفاده  جا بهو از صفت  زیاد است ،هک  است و میزان لغات فارسی سر  ،عربی و بیگانه

 د.تنهسیی  عربییینیییز  غالبییاً حماسییی.دارند تا  ها لغات و ترکیبات بیشتر بار غنایینامهدر این ساقیاما    ؛(99:  1389

 ا :  بیشترین کاربرد را دارند. مث  صهبا و  سبو، ایاغ، خمار  باده،  ساقی، می، خ ،  ساغر،  :مانندکلماتی  

 (243:  )بال  مشهد بده جا در آن محفل احباب را             بگردان اوانی و اکواب را  

 (243:نامبه ساقی بگو تا ایاغی چو خور             کند زان می مجلس افروز پر )ه

 (157چنان کرده مست  ز صهبا  خویش     که عقل  نمانده است بر جا  خویش )همان:

نخییل »، «رشییک خلیید بییرین»، «نخییل زبییان»، «ماء معین»،  «ساغر سرمد »  ،«اب طهورشر»  چون  هاییترکیبو  

   : اثم .اندنمونهاز این نیز «  سهیل یمن»،  «اللسانعذب»،  «گل دین»  ،«سرشت  حور غلمان»،  «کلک 

 (38که رو  زمین شد چو باغ بهشت )همان:بیا ساقی ا  حور غلمان سرشت       

 (254بکن آشکارا نهان مرا )همان:          بده آب نخل زبان مرا   

«، »اژدها«، »شیییر می خوشگوارمانند: »  ؛است  بردهنیز بهره    کلمات حماسی به پیرو  از فردوسیاز ترکیبات و  اما  

  :  مثا  ژیان«.

 (67) همان:  خود داند این اژدها        که گاهی سحاب است و گه آسیا   چهندان

 (48)همان:کش  اره بر تارک دشمنان         شوم مست با تیغ شیر ژیان   

نیییز اسییتفاده  «کو  مغییان»و  «پیر مغان» ، »پیر خرابات«،«خ  خسروانی»  :مانند  عرفانی و کهن،  ها ترکیباز  و  

   ا :مث کرده است.

 (236پیامی رسان         که آیین ببندد به کو  مغان )همان:  ه آنمغ  پیربه 

در برخی از ابیات تمییام کلمییات یییک . حتی  ر از متن منظومه استبیشتعربی بسیار    ها بسامد کلماتنامهدر ساقی

   . مثل:عربی است ،مصراع

 (243)همان: ر«حوو   مانمغنی و مطرب چو غلشراب طهور                   به یادتکه آرد  

«، »سیینگ زور«، رکییردهنظ»«، فدا  سییرتو ترکیباتی چون »و »اره«    «خمیازه»  مانندها  عامیانه  استفاده از واژه

 مثا : سبکی بال  است.  ها ویژگیاز   خمار«»پر

 (93:  همان)به من بخش ا  من فدا  سرت       که بخشد عوض ساقی کوثرت 

 (145داستان سنگ زور من است )همان:   این  که       شور من است    جهان سخن پر ز

، ظفر التزام، گلشن عیییار، نسببیل، ایاغ زجاجیسرشت، ساقی سلسحور غلمان  هال ،  زسا  بدر  چون  نو  ها ترکیب

 از ابداعات اوست.نیز  دماغدماغ، ترخوش

 چون: .تاسیر  بد  هاییتصویرساز او مشهود است،   که در سراسر منظومه  سبکی بال   ها ویژگیاز  

 سبو بر سبو شیشه بر شیشه ریزفکر و اندیشه ریز             ز خ  باده بی

 (13  :)همان  مجیا  نی  هد جام و ز میز خورشیام         یروزه ف یز این طاق فیفرود آر ا

 و یا:

 (38 :) همان  رفتخس و کفر هر سو پریدن گگل دین و دولت دمیدن گرفت         

نقییش مهمییی بییر عهییده دارد. »میییانگین   ،گیر  سییبک ن نحو  جمله در شکلتماساخ  نحوی:ساختار  .  3-1-2

، هییاآنی، همپایگی و وابسییتگی ، سادگی و پیچیدگها با ه ها، روابط جملهند  جملهلدر جمله، کوتاهی و ب  هاواژه
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نامییه قیسییاترکیییب کلمییات در  به لحا  تنوع سبکی،    .(275:  1390،  « )فتوحیآورندمیسبکی را پدید    ها تنوع

 از:  اندعبارتسبکی و    ها ویژگیترین  عمده غنایی است. واز زبان حماسی   ا آمیزه  بال 

هنجییارگریز   تییرینبزر و » ساختار نحو  در زبان حماسی، تقدم فعل اسییت  ها ویژگیتقدی  فعل: از بارزترین  

 ل از جایگییاه اصییلی خییود )آخییردر این ژانر است. وقتییی فعیی   دارنشانان  یدمزبان حماسی است و یک چنحو  در  

در اییین  .(271همییان: « )کنییدمی، ارتقا  درجه پیییدا گیردمیاع قرار  و در آغاز بیت یا مصر  کندمیحرکت  جمله(  

ی ول  استمقدم    ، فعلهامصراعدرصد    31یعنی حدوداً در    ؛شودمیمصراع با فعل شروع    139مصراع    448ابیات از  

 است.  ایجادشدها  از زبان غنایی و حماسی  ، آمیزهم حماسی نیستو ترکیب کال هاواژهچون مضمون و 

ن سیزده  به بعیید عامیانه که در سبک هند  رواج یافت در آثار قرو  ها ترکیب: کلمات و  ا  افعا د محاورهکاربر

 را بکییار ا  افعییا برخی از ابیات شییکل محییاوره  درنه  اصطالحات عامیاکاربردن  ه  عالوه بر ب. بال   شودمینیز دیده  

مانند: بخشد عوض، رفییت و رو کییردن، بییه   است.  دهشتبدیلبرده است. تا جایی که این شیوه، به ویژگی سبکی او  

 ریسمان:    کش میحرف  نگیرید، بده جا، برآرم دمار، گردید دیر، سرت گردم، کار دارم،  

 (48مشهد :  ریسمان  )بال     کش میابوجهل را         که من کار دارم در این داستان   

 (20  شب پر از آفتاب )همان:بیاور دسرت گردم از من رخ خود متاب         

نیییاورده   هاآنبنا بر سیاق سبک خراسانی، جمالت را کوتاه آورده و »ب« امر را ابتدا   جمالت کوتاه و تکرار فعل:  

 ت:اس  و افعا  را تکرار کرده

 (145  همان:) آر و خمخانه آرو خ   و آر  سب               از طاق پیمانه آربیا ساقی  

   (7بر آر از گریبان خاصان سرم )همان:      ر عنصرم     ب   ریز  ا رشحهاز آن 

 (236  چون چش  مینا بیار )همان:  ها قدحبو آر و مینا بیار            خ  آر و س

 غیر جاندار:  را « ببه کار بردن ضمیر »و 

 ( 178)همان:    که عمر  است دارم تمنا  و        ی          م بیار آن ایاغ لبالب ز

 ادبی   هایویژگی .  2-2

 ثییارو در قلمرو آ  کندمیآنچه متن را از روایت و نقل تاریخ صرف جدا  »ها  دینی مانند دیگر آثار ادبی،  در حماسه

ظرف بییروز  نوانعبهتاریخی  ها روایتاست که شاعر از تاریخ و   هاییند رمهن  آفرینی و، زیباییدهدمیادبی قرار  

 ،مختصات ادبی سبک بال  بیشتر بر تقلید اسییتوار اسییتگرچه  .(28: 1389،  ا)شمشیرگره  «کندمیاستفاده    هاآن

عنصییر   کییه  راقاز اغیی   هانامهساقیلهن اوست. در    زاییدةتصاویر  بدیر خلق کرده است که    اشدر سراسر منظومه

ی در متجلیی  ها آرایییهتلمیییح پربسییامدترین  عاره، کنایییه،. تشبیه، اسییتاست  بردهبهره    کمتر  شاخص حماسه است،

دار شدن متن دینی و تسلط نداشتن شییاعر به متن مأخذ و بی  از خدشه  ازحدبیش  وفادار »نامه بال  است.  ساقی

اسییالم   د یک گزارش منظوم از وقییایر تییاریخی صییدرشاهر،  دقایق ادبی، باعث شده است که در بسیار  از مواق بر  

هییا  و ، نامییهامییا در سییاقی ؛(367: 1393، ثابییت لک )م «بودن به نظ  تنز  پیدا کندالم شاعر از شعر باشی  و ک

هییا  و  نامییهو ایماژها  مکتب عراقی در سییاقی  هاترکیبادبیت کالم بیشتر است، تا جایی که »برخی مضامین،  

 .(31: 1389،  گرها)شیشهت« اس  یافتهراه

و عرفانی قبل از خود نزدیییک  سرا  دینی، به زبان غناییکه شاعر حماسه دهدمیژها نشان ها و ایمااین انگاره

اراده   هییاآنمعنی حقیقی    کهدرصورتیهاست. زیرا  نامهشده است. »آنچه مه  است، مجاز  بودن عناصر ویژه ساقی

 .(158  :1392« )مقیسه،تداشند ود مفهومی جز خمریه نخواهش

. بییال  در خوردمیبه چش     ها  دینی نیز فراوانها  ملی است که در حماسههیکی از عناصر اصلی حماسمبالغه:  

 توصیف می و ساقی و ... از این عنصر بهره برده است:
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 (13ال  مشهد :ب ،  یدر)حمله ح  ز خورشید جام و ز مه نی  جامفرود آر از این طاق فیروزه فام          

گذرا و سییریر و   ر حا  و هوا  حماسه است.یدر  بکار رفته، دهایی که در حمله حغالب تشبیه  تشبیه:.  1-2-2

. هییر شودمیها مشاهده  نامهساده و فارغ از نیاز به تعمق است. همین روا  بر ساختار صور خیا  و تشبیه در ساقی

 :محسوس به محسوس است  غالباًها  ها  بال  وجود دارد و تشبیهمهانیدو نوع تشبیه گسترده و فشرده در ساق 

 (23  :یکی نغمه سرکن چو باد صبا )همان                  نواخوشبیا مطربا بلبل  

 (237از آن جام پرنور مانند مهر             کن  سینه روشن بسان سپهر )همان:  

باشیید، نییه اسییتعاره و دیگییر باییید مبالغییه و اغییراق  سییی  حماعنصر عمومی و اصلی در خیییا   »:  استعاره.  2-2-2

عاره و حتییی در مییوارد  تشییبیه ادارد. حماسه جا  اسییتو جزئیات و هاکار ریزهدر  تأملهن را به مجازهایی که ل

ز و انتهییا  اهییا و یییا آغیی زمانی که در فواصل حوادث و در گزارش صییحنه  .(384:  1382،  « )شفیعی کدکنینیست

 تییوانمیسییتعاره و تشییبیه شعر غنایی یا حکمی در حرکییت اسییت، از ا سو بهمینه کار از حماسه »ز که  هاداستان

هایی باشد از عناصر حسی و تجربییی و مییاد  نییه امییور ها و تشبیهباید »استعاره  ه آنو    .(384« )همان:  بهره برد

هییا اسییتفاده نامییهو در سییاقی دخو ومهها  مصرح و مکنیه در منظ( بال  از استعاره385انتزاعی و خیالی« )همان:  

انند: سییاقی، مغنییی، مییی، ایاغ،جییام، . ماندحماسیالوصو  و غیر  ده و سهل  و ساتکرار  هاآنکرده است. که غالب  

 ساقی کوثر، آیینه د ، رخ کفر، جگرگوشه مصطفی، شیر خدا، آب د :  

 (4هد :  مش  ال نهان را ده  آب د  را صفا             به مدح جگرگوشه مصطفا )ب

 (48دشمنان خدا )همان:  بده چند جامی پیاپی مرا             که جنگ است با  

 (25  :)همانز پیمانه ساقی کوثر است ه دیگر است     که این مستی از نشئ

ن بیییا ها صییورتشعر، شیوه غیرمستقی  بیان و اندیشه است و کنایییه یکییی از   ویژهبه»ادبیات و  :  کنایه.  3-2-2

هییا  بییال  نامییهبسییامد کنایییه در سییاقی  .(139:  1382،  « )شییفیعی کییدکنیهنر  گفتار اسییت  وباسلو    پوشیده

 ها تقلید از دیگران و برخی از جهت مضمون یا شکل و یا هردو بدیر است. مانند:  است. بعضی از کنایه توجهقابل

 (38 ، بال  مشهد :  یام )حمله حیدرا  بزم ظفر التزام               که آمد برون تیغ تیز از ن  بیار

 (90آفتاب  )همان:    کشدمیهمین دم عل        بنقابیسحر رفت شد صبح ه   

 (67همان:  که بزم فلک را همین است ساز  )مطرب آن ساز شیون طراز      نبز

« ز آرایییه تلمیییح اسییتتفاده فییراوان انامه سرا اسیی ها  شاعران ساقیدستمایه  ترینمه »یکی از    :تلمیح.  4-2-2

 .(116: 1385،  )جوکار

 (93)بال  مشهد :    1راز شراب طهو  ا پرکردهکه          بیار آن درخشنده جام بلور   

 (243  :اهل جنان )همان  2به استبرق و سندسبیایند با زیب و زینت چنان          

 

 معنایی و محتوایی:  هایویژگی .  3-2

 واکیینشو حییدیث نفییس  ،مایییهنجند و از جهت درونگانواع ادبی غنایی می حتوا درها از جهت شکل و منامهساقی

کفییاره   منزلییهبهها را  هنامو تحوالت و مسائل بیرونی است. »باید ساختن این ساقیها  درونی  فرد در برابر خواسته

یندگان را با ساز و سامانی جلوه اندیشه گو  هاآندانست و در    سرایانغز پروایی  یگویان و بقصیده  ها ستایشگر 

 (116: 1387،  صفانو تماشا کرد« )

 
 طهوراً..... « شراباً   ربه  سقیه  و»... سوره انسان:  21اشاره به آیه  1.

   «... برقو است... سندس : »... انسان سوره 21 آیه به . اشاره  2
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نامییه ها  تفکر ساقییر آن در جهت کما  انسان است، رگهآمیز که سا  بلند و مضامین حکمتهوجود اندیشه

. اهمیت خرد، جایگییاه رفیییر نبییوت و تبیییین سلسییله والیییت و امامییت )نعییت نبییی»ص« و مییدح سازدمیبال  را  

 نده و یقییین اسییتوار،دنیا و نکوهش و مذمت جهان ناپایدار، رهایی از غیی  و انییدوه، فکییر سییاز  یوفاییبه  علی»ع«(،  

 است. آن  مایهدرون

بییال ، در اسییتحکام و انسییجام مبییانی .  هاسییتآنو روایی بییودن  بارز آثار حماسی، داستانی    ها ویژگییکی از  

بر تاریخ، از همه ابزارها برا  باورپییذیر  و جییذب داستانی، ه  از جهت شکلی و ه  از جهت سیر منطقیِ منطبق  

به روانی و انسییجام اثییر و  هانامهساقی روازاینو  بردیم، همگام و هماهنگ بهره ها  خودمخاطب به باورها و انگاره

و بییا او سییخن   دهییدمینامه، شاعر، ساقی یا مغنییی را خطییاب قییرار  در ساقی  .کندمیآمادگی لهن مخاطب کمک  

سییائل فلسییفی نزدیییک بییه اشعار فارسی هستند بییه بیییان م  ترینسوزناکو    ترینلطیف. »این اشعار که از  گویدمی

و بییا یییادآور   پییردازدمیخیامی، چون اغتنام فرصت و دریافتن دم و گذر سریر عمر و گذرا بودن دنیا ها   اندیشه

« از محنت این خییردورز  دور سییازد  را  ا  اوبا آوردن شراب، لحظه  که  خواهدمیتلخی مصائب اجتماعی از ساقی  

 .(251: 1389،  شمیسا)

 :داردو زبان بال  چند مفهوم   گفت که ساقی در لهن  توانمیزیر    با توجه به ابیات

 امداد رساننده )مدد رسان( است:  ،منظور از ساقی  -

 ساقی سلسبیل نظرکردهبیا ساقی ا  همدم جبرئیل                 

 (254)بال  مشهد :   مدح شاه نجف  پر از باده  دار  به کف             اغی کهبیار آن ای

 دل  را ز دست غ  آزاد کن         داد کن      یروز امیقی اما سایبی

 (93  :)همان که بخشد عوض ساقی کوثرت   ه من بخش ا  من فدا  سرت        ب

جبرئیییل  نشییینه ددرسانی است که همییدم و در این ابیات، ساقی، فیاض مطلق و ساقی کوثر نیست، بلکه م

 و مدد رسان است:  کنندهکمک ر از ساقی  و یا در بیت زیر نیز منظواست و حضرت علی )ع( نیز به او عنایت دارد  

 (180:)همان  ازیگ نمیکه گفتند بان  درآید به ساقی بزن بانگ کز خواب ناز                  

و شیینیدن الان و دیییدن نمییاز مسییلمانان از مغنییی  رت رسییو  )ص(شاعر در توصیف آمدن ابوسفیان نییزد حضیی 

 کند و ساقی را برا  نماز بیدار کنیید وروبرفتکو  مغان را  و پیر خرابات را بگوید کهسرود  ساز کند    خواهدمی

 تواندمیا  از شراب طهور دهد چون روز جشن فتح مکه در پیش است. پس اینجا ساقی  جرعه  حیاتیل تا به هر  

 (180  :ددرسان نامشخصی باشد. )همانم

ن در جنگ خیبر همگان را مبهییوت ایشا  ها دالور   کهآنگاه.  با توجه به ابیات زیر ساقی حضرت علی )ع( است -

زمین تاب ضربت او را ندارد، شاعر، خییود،   و  دهندمیرائیل و میکائیل و اسرافیل ندا  و از درگاه کبریا جب  کندمی

 :گویدمیو   گرددمی  از توصیف شیر خدا سرمست

 من برده هوش و توانز  ی  یکه ساق ان              یستا  دوذورم  ید معیدارییب   

 که عقل  نمانده است بر جا  خویشصهبا  خویش           چنان کرده مست  ز   

 تیر اسیوثیاقی کیه سیانیز پیمنشئه دیگر است           ی از ینه این مست   

 د روایاشیروت نبیش میه کییب را              یمی ما  دارد آن عجب نشئه   

 (157  :همان)  ز به مدح علییه حرف دگر جیب             دلیخوشکه گردد زبان  در این    

 که مستیش خرد باشد و ساقی آن حیدر کرار: خواهدمیدر بیت زیر شاعر ایاغی  

 که از و  خورد    کسآنی که مستیش باشد خرد             به خویش آید ایاغ   

 (7  :)همانر داد   د و عمابه سلمان و مقداایاغی که حیدر به اخیار داد                  
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   :  ایدآرمی، زیبارویی است که پس از جشن عروسی علی)ع( و فاطمه)س( بزم ظفر بدر را ساقی  -

       ا ساقی ا  حور غلمان سرشت               که رو  زمین شد چو باغ بهشتیبی 

 لسراسر ز باغ جهان است گ         ز تاب رخ آفتاب رسل                       

 آمد برون تیغ تیز از نیام  بیارا  بزم ظفر التزام                              که 

 (38  :که در جنگ بدر است ما را مقا   )همان          ساز جام هال                  پر از نور مِی 

 :خواندمیقی را »ماه گلشن عیار«  در جایی دیگر، شاعر سا 

 واریر  زان می خوشگیده ساغیب     ار                 یاه گلشن عییا ساقی ا  میبی   

 (        79  :اللسان  )همانکه شیرین کن  کام جان را از آن                   شوم در حکایت چو عذب   

 حس شاعرانه یا الهام شاعرانه است:  ساقی،  ،ت زیرابیا با توجه به -

 مرا شد نصیب  رنج غریبیبیا ساقی ا  عیسو  دم طبیب                که     

 کام من  ازکه جوشد می معنی                 ا  ریز در جام من      جنون پاره   

 (26:)همانحه شود رشک باغ جنان     سان بیان                 که صف کن  وصف هجرت بدان   

دوم هجرت و  را یار  دادها  سا   تا نخل کلکش در ثبت روی  خواهدمیو یا شاعر از ساقی »جام گلشن نگار «  

 دهد:

 اریان چون بهیرا بشکف یدماغ م     ر               یابده ساقی آن جام گلشن نگ      

 (9  :)همان   ی                    چه رو داد هجرت به سا  دوییق ل کلک  نماید ریا نخیکه ت     

طبر او ریزد که زبییانش چییون تیییغ تا جام کالمی در    دهدمیس   بال  در توصیف جنگ خندق، ساقی را به خدا ق 

 آبدار در »صحنه وصف« دمار از یهودیان برآرد.

 رایر  مین دستگییه جامی بکیب دا                 یر خیا ساقی اکنون ز بهیبی   

    (57  :)همان  برآرم دمار   ن  ودایدار                   ز جان یهین  آبیان را کیغ زبیه تییک   

و از سییاقی جفاپیشییه  کنییدمیسا  شش  هجرت و صلح حدیبیه از جفا و سییت  سییاقی گالیییه   شاعر در بیان واقعه

 جوشش طبر خود، داستان صلح حدیبیه را به گوهر نظ  بیاراید. به او جامی دهد تا از که  خواهدمی

 ا    یخانه افتاده است از صف یه مییک                           پرجفاا ساقی ا  سرکش  یبی 

 جامی  پیاپی  مرا                           چو خ  ساز  لبریز  از می  مرا   بده  چند 

 چو خ  بر کف آرم کف از جوش د       چون شدم آب و گل               که تا بیخود 

 (118:)همانز صلح حدیبیه گوی  سخن                             زبان برگشای  در آن انجمن       

 ها درخواسییتنتیجه همه  ؛  یا حس شاعرانه  سرشت  حوریا ساقی تخیلی    )ع(یا حضرت علی  شدباساقی مددرسان  

 کمک گرفتن و مدد یافتن برا  ادامه کار خود یا همان سرودن داستان است.  ،ال  از ساقیب

 (79  :)همان  انیاللسن عذبیت میوم در حکاییش       کام جان را از آن            که شیرین کن   

رزها  شعر غنییایی ها  موجود در حمله حیدر ، محتو  و مضمون حماسی را به منامهمحتوایی ساقی  »در بخش

  بال ، مضامین هانامهساقی  (375:  1393،  « )ملک ثابتاندرا از ساحت حماسه به ساحت غنا برده  و زبانکشانده  

 مایهدرونمضمون و  از جهت    اوست و  و اعتقاد  ت گرفته از متن داستان و صفا و صمیمیتأآمیز دارد که نشحکمت

 به موارد لیل تقسی  کرد:  توانمی

 :نکوهش روزگار.  1-3-2

 :کندمیشاعر از گردش روزگار و نامراد  مسلمانان گالیه  

 که میخانه افتاده است از صفا     رکش پرجفا          بیا ساقی ا  س 
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 (118  :ناز و ما در خمار )همان  چنین تا به کی بگذرد روزگار            که باشی تو در   

 انه استعاره از کعبه است.میخ

 دیدار یار.  2-3-2

 :نماد آن است  بهکعایاغ لبالب ز می که شاعر تمنا  آن دارد، دیدار یار است که   

 شاه دین  کندمیبزمی چو خلد برین          که فتح حرم      بیارا 

 (178:  دارم تمنا  و  )همان  ستعمر  البالب ز می             که  بیار آن ایاغ  

 

 کتمان والیت موال علی)ع(:رهایی از غم و اندوه .  3-3-2

از  را به نبی)ص(، زنگ غیی  تا در غدیر خ  با ابالغ پیام خدا  خواهدمین جبرئیل امین است،  شاعر از ساقی که هما

ر مسلمین اتمام نعمت و اکما  دین کرده ب  تعالیحقزیرا در این روز    ؛کند  زایل  هاآند  مؤمنان بزداید و ال  را از  

 مؤمنان:  ود جاناست. پس برا  رسیدن این پیام به 

 انه راه را              لبالب ز می ساز پیممیخان  تو ساقی به گرد آر

 به نزد ودود از کما  وال       ده صال         وز آن باده پاک در

 ام نعمت ه  اکما  دیندرین روز حق کرده بر مسلمین            ه  اتم

 (236  :امت نموده امام و امیر )همان علی را به فرمان حی قدیر              بر 

 بیان شادی:.  4-3-2

بیییان  گونییهایننامییه آغاز داستان مبعوث شدن پیامبر اکرم)ص(، شاعر شاد  خود را در قالب و مضمون سییاقیدر   

 :کندمی

 وا یا نیر درییاب  تا ا  کف یبی                    هال      ر سازبد  بیا ساقی ا                      

 ایزد   حک بهکه شد دور احمد            سرمد                ریدور آر آن ساغه ب                     

 شد                    به گیتی بساط نویی چیده شد    درنوردیدهبساط کهن                         

 انیجه شهربندیکی بزم در              ا کران          یاز کران ت  شد آراسته                    

 (7:دین احمد گرفت  )همان سرسربهزمین                  و مهر نور از محمد)ص( گرفتمه                     

 :کندمیابراز   ساناینخ ، بال  مشهد  شاد  خود را    در بیان واقعه غدیرو 

 بیا ا  به دستت همه کام د           بیا ساقی ا  نامت آرام د                                

 رباب و دف و بربط و نا  و چنگ                     درنگ بیبه مطرب بگو آورد                       

 انیروبیید کید در وجیه آینیک              ان     یرود  چنیراید سیمغنی س                    

 (236:همان)   استین همه روزهیرییوتیکه نیک                  در این روز شاد  نمودن رواست                  

 برای قوت بیان:.  5-3-2

 بارور کند:  از ماء معین، نخل زبانش را  خواهدمیشاعر برا  تقویت بیان خود از ساقی   

 ر داستانیدم بر سیاز آمیه بیک                ان           بیا ساقی ا  همدم راست                    

 (12  :)همان  بده یک دمی آب و صد گل بچین                        اء معین   یبه نخل زبان  ز م                    

 یا: و

   ( 26  :من  )همانا  ریز در جام من                        که جوشد می معنی از کام  جنون پاره              
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 :براعت استهالل عنوانبهنامه استفاده از ساقی .  6-3-2

هییایش محییل نامییهعنوان براعت استهال  بهره برده است و در برخی موارد ساقیها بهنامهساقی  بال  از اکثر 

 :گویدمیدر آغاز داستان جنگ احد    مثالًاتصا  دو داستان است. 

 که آید ز رنگ میش بو  خون                 گوناللهبیا ساقی آن ساغر       

 (59)حمله حیدر ، بال  مشهد :    ه کوه احد زد قدمبدم            که خواه  ب  دمی زان می  در ر  و پی 

 :سرایدمیبدر و هجرت مسلمانان  جنگ خیبر،   ها داستاندر ابتدا   و 

 خیبر فکندن کمند خواه  به  کهام را بلند                 دوباره بکن نشئه

 (145  :) همان  در این داستان پهلوانی کن           سبو از خ  خسروانی کن                      

 (38  :را مقا  )همان  که در جنگ بدر است ماز جام هال                 پر از نور می سا              

 نی  بکیاغیالج دمی  عیغریب    ن            یاغ  بکیدر اییلی انیی وصیم            

 (26  :که صفحه شود رشک باغ جنان  )همان    کن  وصف هجرت بدانسان بیان                      

 تفکر و یقین:.  7-3-2

 :شودمیدین از آن حاصل    ها بنیانشراب استعار  یا عرفانی که جوشش فکر و اندیشه و اتقان و استحکام   

 ییه نید دم بیبگو تا مغنی دم                 ی      یبیا ساقی اکنون بده جام م

 به د  سوخت معنی سخن در زبان          تشفشان             کین از فکییر آاغ   یدم

 (48  :از آن میی که مست یقینی  کند  )همان       نه زان می که رخنه به دین  کند             

 (236:ود رفتگی عین عرفان بود    )همانکه مستیش ایمان بود                   ز خاز آن می  

 مدح:  .  8-3-2

 وف آن ستایش رسو  مکرم و مدح شاه نجف باشد:جامی که مظر

 ساقی سلسبیل  نظرکردهبیا ساقی ا  همیدم جبرئییل              

 (229:میدح شیاه نجف   )همان  بیار آن ایاغی که دار  به کف              پیر از بیاده

 بهر رفر خمار  ا پرکردهباده خ  بیار                    که  بیا ساقی آن 

 (191  :نعت نبی و به مدح علی                   کن  من زبان قل  را جلی   )همانبه 

 :یابندمی شرابی که بهشت و کوثر از آن نشاط .  9-3-2

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

 : شودمی  شرابی که از آن پرتو نور ایمان متصاعد .  10-3-2

 ا  بر سپهر           بریزند در جام زرین مهراز آن می که گر قطره

 (4اش شیره جان مکد  )همان:  چو پرتو از آن نور ایمان چکد              ز هر قطره

 بنوشند بر یاد شیر خدا                 از آن می که مستان راه هدا    

 (4اش مست ایمان شوم   )همان:به یک جرعه           به من ده کز آن باده مستان شوم        

 خردورزی.  11-3-2

 :  شودمیجامی که نوشنده آن مست خرد 

 چراغروشنزم قدس است بیاور همان مهر پیکر ایاغ                      که در ب   

 (7مان:که از و  خورد   )ه  کسآناشد خرد                  به خویش آید ایاغی که مستیش ب   

 جام شراب جاودانگی:  .  12-3-2
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 (7:ایزد      )همان  حک بهبه دور آر آن ساغر سرمد                     که شد دور احمد     

 :شرابی از ماء معین.  13-3-2

 (35  :شرابی ز ماء معین    )هماندین              بیاور    آرا مجلساقی ا  بیا س   

 صفا دهنده دل: .  14-3-2

 د  ز زنگ    برون آرم آیینهآن جام خورشید رنگ                  مپردازب

 (4:)همان  ا صفا                به مدح جگرگوشه مصطفانهان را ده  آب د  ر   

 :پیر مغان و کوی مغان و پیر خراباتاصطالحات عرفانی .  15-3-2

   مغانپیامی رسان               که آیین ببندد به کو  ه آنبه پیر مغ          

 (236  :از ما بیگو                که کو  مغان را کند رفت و رو  )همانبه پییر خیرابیات        

 جذب مخاطب.  16-3-2

در قالییب و حضرت علی)ع( اسییت کییه   ها رشادتمحمد)ص( و    ا  از تاریخ زندگی حضرتحمله حیدر  منظومه

ی مخاطب از موضوع داستان، منظومییه را یکنواخییت شکل حماسی سروده شده است. تاریخی بودن این اثر و آگاه

 .کندمیها  روانی و لهنی مخاطب را برا  ورود به موضوع مهیا  ها، زمینهنامهرو ساقیکرده است؛ ازاین

 (178دار  ) همان:  کالم  بکن تازه و آب   من گذار             لب جام را بر لب

 زبان را دودستی زن     حسام  در این داستان جوش مستی زن            

 (145)همان:    پرکن   هاگوشوزان چون صدف     از در کن          ترگرامیسخن را 

 حدیث نفس.  17-3-2

شییعار غنییایی را را در شییمار ادبیییات غنییایی دانسییت و ا  هییاآن  تییوانمیهییا،  نامییهبا توجه به مضامین غالب سییاقی 

( و برخی از محققییین 29:  1383،  « )پور نامداریاندانندیمترین نوع شعر و آینه شخصیت حقیقی شاعر  »صمیمانه

ت. دانسیی   سییرایانغز   پرواییییبیگویان و  قصیده  ها ستایشگر منزله کفاره  ها را بهنامهمعتقدند که باید این ساقی

اهییا  و  هییا و تمنهییا و گالیییهواگویییه  تییوانمیها  بال  را  نامهاما ساقی  (616:  5، جصفاتاریخ ادبیات در ایران،  )

 دانست.

 را بکن تردماغ  لبخشک من     ایاغ                پرورروحبده ساقی ا   

 (30لب  را تفکر به ه  دوخته است )بال  مشهد :   دماغ  ز فکر سخن سوخته است         

 

 نتیجه .3

فیییت گیییر  از ظربال  در بهرهطب، حدیث نفس و براعت استهال ؛ شگردها   تقلید از شعرا  پیشین، جذب مخا

نایی است و زبان فردوسی، نظامی و سعد  و شییاعران ا  از زبان حماسی و غآمیزهنامه بال   ساقی  .استنامه  ساقی

ب بحییر متقییار  ها در قالییب مثنییو  ونامهساقی  ه برده است.. اما بیشتر، از نظامی بهرکندمیسبک هند  را تداعی  

عربی هستند. از برخییی کلمییات   غالباًترکیبات آن غنایی و    و لغات و  انداسمیبیشتر    هایشقافیهسروده شده است.  

ی چییون: حییور غلمییان یترکیبییات نییو  عامیانه نیز استفاده کییرده اسییت.  ها واژهحماسی و کهن و از    ها ترکیبو  

سییبکی او بیید    هییا ویژگیکه به همراه تصویرها  بدیر به  ایاغ زجاجی نسب، بدرساز هال ، ابداع کرده  سرشت،  

نحییو    هییا ویژگیا  افعا ، از  محاوره  کارگیر بهقدی  فعل، استفاده از جمالت کوتاه و تکرار فعل و  ت  شده است.

 و کنایییه  و تشییبیه  از اسییتعاره  گیر بهره  با  اما.  ار استمختصات ادبی سبک بال  بیشتر بر تقلید استو  کالم اوست.

هییا  آمیییز، پایییه  بلند و مضییامین حکمییتهاجهت معنایی و محتوایی، اندیشه  کرده است از  نو خلقتصویرهایی  
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. ساقی بال ، حضرت حق، ساقی کوثر، مدد رسان، حور غلمان سرشییت، حییس یییا سازدمینامه بال  را فکر  ساقی

مذمت دنیا، رهایی از غ  و انییدوه و بیییان از حضرت حق و ساقی کوثر، نکوهش روزگار و    الهام شاعرانه است. امداد

 نامه اوست.ساقی  مایهدرونعلی )ع( و ... شاد ، مدح پیامبر )ص( و 
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